ु ासभा
पााँचखपन नगरपालिका, सं खव
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भाग-1
पााँचखपन नगरपालिका

पााँचखपन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन ऐन, 2078
नगर सभाबाट स्वीकृ

लिल ः 2078/10/21

प्रिाणिकरि लिल ः2078/10/23
प्रकाशन लिल ः2078/10/28
ु ासभाको वन र वन क्षेत्रिा रहे को प्राकृल क स्रो
प्रस् ावनाः पााँचखपन नगरपालिका सं खव
ववकास र दिगो व्यवस्थापन गिै वनको परम्पराग
सािुिावयक वन िगाए

अप्रत्यक्ष रूपिा िाभाणन्व

साधनको सं रक्षि,

रूपिा सं रक्षि, भोगचिन, उपयोग गिै आईरहे का

अन्य वन व्यवस्थापन पद्धल हरुिा आणि

एवं त्यस् ो वन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष

था

वनिे णख टाढाका सिुिाय सिे को वन व्यवस्थापन र िाभको बााँडफाडिा पवहचान,

प्रल लनलधत्व र पहुाँच सवह को अलधकारिाई सं रक्षि गिै , स्थानीय सिुिायको आलथिक, सािाणजक, भौल क
िगाय का ववकास गनि वन व्यवस्थापन सम्वणन्ध आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे,

नेपािको सं ववधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४

को िफा १०२ बिोणजि पााँचखपन नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ।

१. सं णक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि "पााँचखपन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन ऐन, २०७8"
रहे को छ।

(२) यो ऐन पााँचखपन नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकाणश
(३) यो ऐन पााँचखपन नगरपालिका क्षेत्रलभत्र िात्र िागू हुनेछ।
1
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२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेिा यस ऐनिा,-

(क) "वन" भन्नािे पूिि वा आंणशक रूपिा रुखहरूिे ढावकएको ववद्यिान अवस्थािा रहे को सािुिावयक
वन, धालििक वन, शहरी वन, कृवषवन, वृक्षारोपि, सीिसार क्षेत्र, प्रथाजलन
र पाररवाररक-लनणज वन सिे िाई सम्झनु पछि।

रूपिा व्यवस्थापन गररएको वन

(ख) "वन िालथको पहुाँच" भन्नािे वनको सं रक्षि र व्यवस्थापनिा सहभालग हुने र लनििय लिने, वनबाट

प्राप्त हुने वन पैिावारिाई प्राप्त गने, सिुपयोग वा भोगचिन गने, वनक्षेत्रिा लनवािध रूपिा प्रवेश र
आव जाव

गने अलधकारिाई सम्झनु पछि ।

(ग) "स्थानीय वन पररषद्" भन्नािे िफा 18 बिोणजि गठन हुने वन अलधकार सं रक्षि स्थानीय वन
पररषद्िाई सम्झनु पछि ।

(घ) “स्थानीय सिुिाय” भन्नािे वन क्षेत्रसं ग सीिाना जोलडएको वनक्षेत्रबाट आणि

एवं िाभाणन्व

आदिवासी जनजाल , िवहिा, िलि , अल्पसं खयक िगाय का स्थानीय सिुिायिा बसोबास गने सम्पूिि
सिुिायिाई सम्झनु पछि ।

(ङ) “अलधकारवािा” भन्नािे यस ऐन बिोणजि वन अलधकार प्राप्त हुने व्यणि, पररवार वा सिुिाय
सिे िाई सम्झनु पछि ।

(च) “वन क्षेत्र” भन्नािे लनजी स्वालित्वको हकभोगको र प्रचलि

कानूनिे अन्यथा व्यवस्था गरे को

वाहे कको वन लसिाना िगाइएको वा निगाइएको वनिे घेररएको वा वनलभत्र रहे को घााँसे िैिान, नांङ्गो
पहाड, बाटो, पोखरी, ाि

िैया, लसिसार, निी, खोिानािा, बगरिे ओगटे को क्षेत्र सम्झनु पछि ।

(छ) “वन पैिावार” भन्नािे वनिा रहे को वा पाइएको वा वनबाट ल्याइएको काठ, िाउरा, गोि, खोटो,
काठको

ेि, बोक्रा, िाहा, वपपिा, वपपिी, वा रुख, पा , फि, फूि, िौवा, णचराइ ो, च्याउाँ र सबै प्रकारका

जङ्गिी जडीबूटी, वनस्प ी

था

ीनका ववलभन्न भाग वा अङ्ग, वा चट्टान, िाटो, ढु ङ्गा, लगट्टी, बािुवा, वा

ु ो आखेटोपहार सम्झनु पछि।
पशुपन्छी, वन्यजन् ु र पशुपन्छी वा वन्यजन् क

(ज) “सािुिावयक वन उपभोिा सलिल ” भन्नािे सिुिावयक वन उपभोिा सिुहको साधारि सभािे

चयन गरे को कायि सलिल िाई जनाउने छ ।

(ज) "जैववकिागि" भन्नािे वन्यजन् हु रु एक वासस्थानबाट अको वासस्थानिा आव जाव

वा वनजंगि वा वन क्षेत्रिाई जनाउाँ छ।

गने क्षेत्र

(झ) "टााँचा" भन्नािे काठ वा खडा रुखिा िगाइने छाप, णचन्व लनशानािाई जनाउाँ छ।
(ञ) "वन कायाििय" भन्नािे प्रिे श सरकार िा ह

रहेका वन कायािियहरुिाई जनाउाँ छ।

३. वनको सीिा लनधािरिः (१) वन सम्बन्धी सं घीय कानून बिोणजि अलधकार प्राप्त वन कायािियको अलधकृ िे

यस नगरपालिका र सािुिावयक वन उपभोिा सिूहहरुसाँग सिन्वय गरी राविय वनको लसिाना लनधािरि
गरी वन लसिाना णचन्ह िगाउनु पनेछ।

(२) उपिफा (१) बिोणजि वन लसिाना लनधािरि गरी
नगरपालिकािा सिे

राख्नु पनेछ।

यार गररएको नक्शाको प्रिाणि

प्रल लिवप यस

४. वन लसिानाका िालग जग्गा प्राप्त गनि सक्नेः (१) िफा ३ बिोणजि वनको लसिाना कायि गिाि वन

सं रक्षिको िालग आवश्यक भएिा वनको लसिानासाँग जोलडएका साविजलनक जग्गा वा लनजी जग्गा वा
त्यस् ो जग्गािा रहे का कुनै भौल क सं रचनाहरु सिे
वन लसिाना कायि गनि सवकनेछ।
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वन लसिानालभत्र पानुि पने भएिा घर जग्गाप्रालप्त र सोको

क्षल पूल ि सम्बन्धी व्यवस्था वन सम्बन्धी सं घीय कानून बिोणजि हुनेछ।
(३) वन लसिानालभत्र परे को लनजी जग्गाको िग
बिोणजि हुनेछ ।

कट्टा गने व्यवस्था वन सम्बन्धी सं घीय कानून

५. वन क्षेत्रको जग्गा लनजी ि ाि गनि नहुनेः (१) वन लसिाना कायि भएको राविय वन लभत्रको जग्गा
कसैिेपलन ि ाि गनि गराउन वा हकप्राप्त गनि पाइने छै न र कसैिे वन क्षेत्रको जग्गा लनजी ि ाि गरे
गराएको भएिा स्व ः बिर हुनेछ।

(२) वन क्षेत्रको जग्गाि ाि बिर र िग
हुनेछ ।

कट्टा सम्बन्धी व्यवस्था वन सम्बन्धी सं घीय कानून बिोणजि

6. सािुिावयक वनको रूपिा स्वालित्व प्राप्त गनेः (१) परम्पराग
आईरहे को राविय वनको कुनै भाग

रूपिा सं रक्षि, भोगचिन, उपयोग गिै

ोवकए बिोणजि सािुिावयक वनको रूपिा स्वालित्व प्राप्त गने र

त्यस् ो वनको दिगो वन व्यवस्थापन र लनयन्त्रि गने अलधकार स्थानीय सिुिायिाई हुनेछ।
(२) उपिफा (१) बिोणजिको वन क्षेत्र स्थानीय सिुिायको पूव ि सूसणु च

िञ्जुरी लबना सािुिावयक वन

वा अन्य कुनै प्रयोजनको िालग स्थानीय सरकारिे अन्य व्यणि, कम्पनी वा सिुिायिाई दिन पाईने
छै न।

(३) उपिफा (१) बिोणजिको वन क्षेत्रिा साविजलनक वह को िालग स्थानीय सिुिायको वह िा असर
नपने गरी स्थानीय सिुिायको पूव ि स्वीकृल

र आिसहिल िा स्थानीय सरकारिे प्रयोगिा ल्याउन

उपिफा (२) को व्यवस्थािे कुनै वाधा पुगेको िालनने छै न।

(४) उपिफा (३) बिोणजि सािुिावयक वनिाई अन्य प्रयोजनको िालग प्रयोगिा ल्याउाँ िा सम्बणन्ध
सिुिायिाई पनि गएको सािाणजक, आलथिक, भौल क, जैववक ववववध ाको क्षल
क्षल पूल ि दिनु पनेछ।

सिे को ववचार गरी उणच

7. सािुिावयक वनिा स्थानीय सिुिायको अलधकारः (१) सािुिावयक वनिा सिुिावयक रूपिा स्थानीय
सिुिायिे िे हाय बिोणजिका वन सम्बन्धी अलधकारहरू प्राप्त गनेछन्।

(क) स्थानीय सिुिाय एक आपसिा भेिाभई आफ्नो क्षेत्रको वनको िीगो व्यवस्थापन जैववक ववववध ाको

सं रक्षि, सं म्बद्धन, प्रवद्धिन, वनपैिावरको ववकास र उपयोग गनिका िालग सािुिावयक वन व्यवस्थापन
सिूह गठन गने,

(ख) सािुिावयक वनक्षेत्रिा रहे को प्राकृल क िो
उपयोग गने,

(ग) वनक्षेत्रिा रहे को खानेपानी

प्राप्त गने, सिुिायिे लनयिबनाई
क्षेत्रिा व्यवणस्थ

पशुचरि गने,

साधनको ववकास, सं रक्षि, व्यवस्थापन, लनयन्त्रि र

था लसं चाईको िुहान िगाय

प्राकृल क िो

साधन र वनपैिावारहरू

ोकेकोिा बाहे क ववना अवरोध वनक्षेत्रिा आव

(घ) सािुिावयक वनबाट िाउरा, घााँस, सोत्तर, काठ जस् ा सिुिायको िै लनक आधारभू

गने र बढीभएका वनपैिावारको स्व न्त्र रूपिा िूल्यलनधािरि गरी लबक्री वव रि गने,

जाव

गने, वन

आवश्यक ा पुरा

(ङ) वनक्षेत्र लभत्र रहे को ऐल हालसक, सांस्कृल क र धालििक सम्पिाहरूको सं रक्षि, व्यवस्थापन, सिुपयोग
र लनयन्त्रििा राख्ने,
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(च) सािुिावयक वनको व्यवस्थापनको िालग सािुिावयक वन उपभोिा सिुह, सािुिावयक वन उपभोिा
सलिल

र आवश्यक ा अनुसारको उपसलिल हरू गठन गने र त्यस् ो सलिल

र अलधकारहरू

ोक्ने,

उपसलिल को काि क व्ि य

(छ) वन सं रक्षि, ववकास र व्यवस्थापनका िालग स्थानीय सरकार, प्रािे शीक सरकार र सं घीय सरकारबाट
आवश्यक सहयोग र बजेट प्राप्त गने

था सहकायििा कायिक्रि सञ्चािन गने,

(ज) वनको व्यवस्थापन, सं रक्षि र सिुिायको सािुिावयक िाभ र जीववकोपाजिनिा सहयोग पुर्याउने
कायिको िालग सािुिावयक वन क्षेत्र वा सािुिावयक वनको ि ाि प्रिािपत्र, वन पैिावर, वनिो , वन
कायियोजना, उपभोिािे वनिा उत्पािन गरे को उत्पािन, वनिा आधारर

उपभोिा सिुहिे सं चािन

गरे को उद्योग आदििाई बैंक वा ववत्तीय सं स्थािा लध ो सुरक्षि राखी आवश्यक ऋि लिई िीगो वन
व्यवस्थापन र वन उद्यिववकास गने,

(झ) वनको भौगोलिक बनौट, लभरािोपन र िाटोको वकलसि अनुसार वन कायियोजनािा

ोवकए बिोणजि

वनको गोडिेि, हााँगा कााँटछाट, झाडी सफाइ र रुख कटान गरी वन ववकास र सं रक्षि गने,
(2) सािुिावयक वन उपभोिा सिुहको सिस्यको है लसय िे प्रत्येक घरधुरी िाफि
िे हाय बिोणजिका वन सम्बन्धी अलधकारहरू प्राप्त गनेछन।
(क) सािुिावयक वनक्षेत्रिा रहे को प्राकृल क िो
कायििा सहभालगहुन,े

(ख) वनक्षेत्रिा रहे को प्राकृल क िो

व्यणिग

रूपिा

साधनको ववकास, सं रक्षि, उपयोग र व्यवस्थापन गने

साधन र वनपैिावारहरू

ोवकए बिोणजि प्राप्त गने,

(ग) सािुिावयक वन उपभोिा सिुहिा सहभागी हुने र ने त्ृ वलिने एवं लनििय प्रकृयािा भागलिने,
(घ) सािुिावयक वनबाट प्राप्तिाभको वहस्सा प्राप्त गने,

(ङ) वन क्षेत्रलभत्र रहे को ऐल हालसक, सांस्कृल क र धालििक सम्पिाहरूको सं रक्षि, उपभोग र
व्यवस्थापनिा भागलिने,

(3) सािुिावयक वनक्षेत्रको झाडी सफाई र खािीठाउाँ िा वृक्षारोपि गने, प्राकृल क पुनरुत्पािनको
व्यवस्थापन गने, उपयुि वन सम्वद्धिन प्रिािी (एक्ल्याउने, बाक्िो वन पत्ल्याउने, रोग िागेका

था

सुकेका रुखहरू हटाउने जस् ा कायिगरी वनको है लसय िा सुधािै िैजाने जस् ा वन सं बद्धन गने
उत्तरिावयत्व उपभोिा सिुहको हुनेछ।

8. सािुिावयक वनबाट प्राप्त िाभको बााँडफाड सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सािुिावयक वनबाट प्राप्त वन पैिावार
उपयोग

था ववक्री वव रिबाट प्राप्त िाभको बााँडफााँड िे हाय बिोणजि गररनेछ।

(क) सािुिावयक वनको वन पैिावार लबक्री वव रि
उपभोिा सिूहको साधारि सभािे

था वन िो बाट प्राप्त रकि सािुिावयक वन

ोके बिोणजि बााँडफााँड गनेछ,

(ख) बााँडफाड गिाि ववपन्न वगि र िवहिाको ववकासिा ४० प्रल श
ववकासिा ६० प्रल श

हुनछ
े ।

र सािाणजक ववकास र वन

9. सािुिावयक वनको स्वालित्व खोस्न नसक्नेः (१) सिुिायिे प्राप्त गरे को सािुिावयक वन र त्यस् ो
सािुिावयक वनक्षेत्रको स्वालित्व वफ ाि लिने र वन उपभोिा सिूहको ि ाि खारे ज गनि सक्नेछैन।
िे हायको कायि गरे िा सािुिावयक वन उपभोिा सिुहिाई सचे

बनाई त्यस् ो कायि नगनि नगराउन

पााँचखपन नगरपालिकािे आवश्यक लनिे शन दिने र आवश्यक कारबाही गनि सक्नेछ।
(क) सािुिावयक वन उपभोिा सिूहिे प्रचलि

कानूनिे लनषेध गरे को कायि गरे िा,
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(ख) सािुिावयक वन उपभोिा सिुहिे वन व्यस्थापन कायि योजना बिोणजि कायि सञ्चािन गनि
नसकेिा,

(ग) सािुिावयक वनको वास् ववक है लसय
कुनै कायि गरे िा,

खस्कने वा वन सं रक्षििा उल्िेखनीय प्रल कूि असर पने

(घ) वन व्यवस्थापन ऐन, २०७8 अनुसार कायि नगरे िा,

(२) उपिफा (१) बिोणजि वन उपभोिा सिूहिाई सचे
गिाि सफाई पेश गने उणच

िौका दिइनेछ ।

गराउने िगाय का आवश्यक कारबाही

(३) उपिफा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेणखएको भए ापलन सािुिावयक वन उपभोिा सिूहका

पिालधकारी, सिस्य वा कुनै व्यणििे सिुिायको वह को नाििा सािुिावयक वन उपभोिा सिुहको
ववधान, कायियोजना र सिुिायको वह

लबपरर

कुनै काि कारबाही गरे िा त्यस् ो पिालधकारी, सिस्य वा

व्यणििाई उपभोिा सिुहको ववधान, कायियोजना र नील

लनयि अनुसार कारबाही गनेछ।

(४) उपिफा (३) िा जुनसुकै कुरा िेणखएको भए ापलन सािुिावयक वन उपभोिा सिूहका पिालधकारी
वा सिस्यिे यस ऐन वा प्रचलि
र अन्यिा प्रचलि

ऐन ववपरर

कायि गरे िा यस ऐनिा

कानून बिोणजि सजाय हुनेछ।

ोवकए जल िा यसै ऐन बिोणजि

१०. सहभालग ा र प्रल लनलधत्व सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) जि, जंगि र जलिन िगाय का प्राकृल क िो
साधनसाँग सम्वणन्ध

र

स्थानीय सिुिाय, आदिवासी जनजाल , िवहिा, िलि , अल्पसं खयकको यस ऐन

बिोणजिको अलधकार वा वन सम्बन्धी उनीहरूको परम्पराग ज्ञान, सीप र जीवनशैिीिा प्रभावव पाने

स्थानीय रूपिा स्थानीय नील लनयि, कायिक्रिहरू जुि
ि ा गिाि त्यस् ो सिुिायिाई अलनवायि रूपिा सहभालग
गराईने छ ।

(२) सिुिायिा आधारर

अल्पसं खयक, सीिान् कृ

वनको स्थानीय हको उपभोिा सलिल हरूिा आदिवासी जनजाल , िवहिा, िलि ,
सिुिायको सिावेशी लसद्धान् का आधारिा प्रल लनलधत्व गनि पाउने अलधकार

हुनेछ। यसरी प्रल लनलधत्व गराउिा सिानुपाल क सिावेशी लसद्धान् को आधारिा लनिाियक

ह

(पिालधकारी) िगाय िा सबै सिुिायका िवहिाको प्रल लनलधत्व हुने गरी कणम् िा ५० प्रल श िवहिाको
प्रल लनलधत्वको सुलनणि

गराईनेछ ।

(३) उपिफा २ बिोणजिको सिानुपाल क सिावेशी लसद्धान् को आधारिा सहभालग ा ल्ु याउिा सिे
सिुिायको गररब, लबपन्न, िलि

वा अल्पसखयक सिुिायको उणच

प्रल लनलधत्व हुन नसकेिा स्थानीय

सिुिायको आवश्यक ाका आधारिा त्यस् ो सिुिायिाई लबशेष सं रक्षि सवह को प्रल लनलधत्वको व्यवस्था
गनि सक्नेछ।

११. सािुिावयक वनिाई प्राथलिक ा दिनुपनेः (१) सािुिावयक वनको रूपिा उपभोिा सिूहिाई स्वालित्व
दिई सुम्पन उपयुि हुने राविय वनको कुनै पलन भागिाई कबुलिय ी वन िगाय
िालग प्रयोग गनि दिइने छै न।

(२) सािुिावयक वन, प्रथाजलन
राख्नुपनेछ।

व्यवणस्थ

अन्य प्रयोजनको

वन क्षेत्रिाई राज्यिे प्राथलिक ा प्राप्त क्षेत्रको रूपिा

१२. राविय वनिा प्राप्त हुने सािुिावयक अलधकारः (१) राविय वन र लसिसार क्षेत्र िगाय

नेपाि सरकारको

सं रक्षि र व्यवस्थापनिा रहेका राविय वनिा त्यस् ो वन क्षेत्रसं ग लसिाना जोलडएको वा त्यस् ो वन
क्षेत्रको आसपासिा बसोबास गने सिुिायिे िे हायको अलधकारहरू लनवािध रूपिा उपभोग गनि पाउाँ ने
छन्।
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रूपिा साविजलनक बाटोको रूपिा उपभोग गिै आईरहे को राविय वन क्षेत्रलभत्र पने

जाव

गने,

रूपिा उपभोग गिै आईरहे को खानेपानीको िो , लसं चाईको िो , खोिा िगाय का

पानीको िुहानहरूको लनवािध रूपिा लनरन् र उपभोग गने,
(ग) परम्पराग
है लसय

रूपिा वन पैिावारको िो को रूपिा उपभोग गिै आईरहे को वनक्षेत्र लभत्रबाट वनको

नलबग्रने गरी सं रक्षि र व्यवस्थापन सिे

गरी त्यस् ो वन क्षेत्रबाट वन पैिवार लनवािध रूपिा

प्रयोग गने र त्यस् ो वन पैिावारको लबवक्रलब रिबाट िाभप्राप्त गने,
(घ) परम्पराग

रूपिा चररचरि, पशुचरि गिै आईरहे को क्षेत्रिा वनको है लसय

पशुचरिको रूपिा उपभोग गने,

नलबग्रने गरी चररचरि,

(ङ) राविय वन क्षेत्रलभत्र रहे को ऐल हालसक, सांस्कृल क र धालििकस्थि र सम्पिाहरूिा लनवािध रूपिा
आव

जाव

गने, त्यस् ो स्थिको सं रक्षि, व्यवस्थापन, सिुपयोग र लनयन्त्रििा राख्ने,

(च) राविय वनिा काबिनको सं णचल करि र भण्डारि गरे बाप को िाभ प्राप्त गने र त्यस् ो िाभ
सािुिावयक वह िा प्रयोग गने,

(२) उपिफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) िा उल्िेणख

स्थानीय सिुिायको परम्पराग

भोगिा रहे को बाटो, पानीको िुहान, वन पैिावार, चररचरि र पशुचरिको िालग उपभोग गिै आईरहे को
वनक्षेत्र वा िो को साविजलनकवह को िालग प्रयोग गनुि पने िे णखएिा पााँचखपन नगरपालिकािे स्थानीय
सिुिायको िञ्जुरी लिई त्यस् ो वनक्षेत्र साबिजलनक वह को िालग प्रयोग गनि सक्नेछ।
(३) उपिफा (१) बिोणजिको सिुिायको परम्पराग

भोग चिनिा रहे को बाटो, प्राकृल क िो

साधन,

ऐल हालसक, सांस्कृल क र धालििकस्थि र सम्पिाहरूिाई उपिफा (२) बिोणजि प्रयोग गिाि स्थानीय
सिुिायिाई आवश्यक पने त्यस् ो साबिजलनक बाटो वा प्राकृल क िो
पााँचखपन नगरपालिकािे

त्काि लििाउनु पनेछ।

(४) उपिफा (१) बिोणजिको सिुिायको परम्पराग

साधनको वैकणल्पक व्यवस्था

भोग चिनिा रहे को बाटो, प्राकृल क िो

साधन,

ऐल हालसक, सांस्कृल क र धालििकस्थि र सम्पिाहरूको उपिफा (२) बिोणजि अन्य कायििा प्रयोग गिाि
सम्बणन्ध

सिुिायिाई पुग्न गएको आलथिक, सािाणजक, सांस्कृल क, धालििक, भावनात्िक क्षल

िध्यनजर राखी सम्बणन्ध
13. सािुिावयक वन

सिुिायिाई पााँचखपन नगरपालिकािे उणच

था अन्य वन ि ाि

वनहरु यसै ऐन द्धारा सञ्चािन

क्षल पूल ि दिनु पनेछ।

था हस् ान् रिः (१) साववकिा ि ाि

सािुिावयक वन उपभोिा सिूहहरु, कवुलियल

सिे िाई

था हस् ान् रि भएका

वन उपभोिा सिूहहरु, धालििक वन, पाररवाररक नीणज

था व्यवस्थापन हुनेछन।

(२) ि ाि

था हस् ान् रि नभएका वन क्षेत्रिाई सािुिावयक वन उपभोिा सिूहहरु, कवुलियल

सञ्चािन

था व्यवस्थापन हुनेछन।

उपभोिा सिूहहरु, धालििक वन, पारीवारीक नीणज वनहरु ि ाि

वन

था हस् ान् रि गरी यसै ऐन द्धारा

14. सािुिावयक वन सम्वन्धी व्यवस्थाः (१) उपभोिा सिूहिे कायियोजना विोणजिको सं रक्षि सम्वद्धिन
उपयोग व्यवस्थापन गनि

था स्व न्त्र रुपिे वन पैिावारको िुल्य लनधािरि गने गरी ववक्री वव रि गनि

पाउने गरी पााँचखपन नगरपालिकािे राविय वनको कुनै भाग सािुिावयक वन उपभोिा सिूहिाई
हस् ान् रिको प्रिािपत्र दिनेछ।
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(२) उपिफा (१) को प्रयोजनको िालग पााँचखपन नगरपालिकािे उपभोिा सिूह पररचािन गरी
बिोणजिको उपभोिा सिूह गठन र कायियोजना
उपिब्ध गराउने छ।

यार गनि आवश्यक प्राववलधक एवं अन्य सहयोग

(3) वन उपभोिा सिूहिाई ि ाि गराउन उपभोिा सिुहिे ववधान सवह
कायिपालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ

ोवकए

पााँचखपन नगर

सिक्ष अनुसूची-1 बिोणजिको ढााँचािा लनवेिन दिनुपनेछ।

(4) उपिफा (3) बिोणजिको ववधान र लनवेिन जााँचबुझ गरी त्यस् ो उपभोिा सिूहिाई
बिोणजि ि ाि गरी अनुसूची-2 बिोणजिको प्रिािपत्र दिनु पनेछ।

(5) यस अणघ ि ाि भएका सािुिावयक वन उपभोिा सिूहहरु, कवुलियल

ोवकए

वन उपभोिा सिूहहरु,

धालििक वन, पारीवारीक-नीणज वनहरु एक बषि लभत्र पााँचखपन नगर कायिपालिकािा ि ाि गनुि पनेछ।

1५. उपभोिा सिूह सं गदठ

उत्तरालधकारवािा स्वशालस

सं स्था रहनेः (1) सािुिावयक वन उपभोिा सिूहहरु अववणच्छन्न

र सं गदठ

(क) सिूहको छु ट्टै छाप हुनछ
े ।

सं स्था हुनेछन्।

(ख) सिूहको आफ्नौ टााँचा हुनेछ।

(ग) उपभोिा सिूहिे व्यणि सरह चिअचि सम्पत्ती प्राप्त गनि, उपभोग गनि, बेचववखन गनि वा अन्य
वकलसिको बन्िोवस्

गनि पाउनेछ।

(घ) उपभोिा सिूहिे व्यणि सरह नालिस उजुर गनि र सो उपर पलन सोही नािबाट नालिस उजुर
गनि सवकनेछ।

1६. प्रल वेिन दिनुपनेः (१) सािुिावयक वन उपभोिा सिूहहरु, कवुलियल

वन उपभोिा सिूहहरु, धालििक

वन, पारीवारीक नीणज वनहरु सिूहिे प्रत्येक बषि आलथिक बषि सिाप्त भएको एक बषि लभत्र
बिोणजि आलथिक वववरि

था सािुिावयक वनको णस्थल

ु ासभा
प्रल वेिन पााँचखपन नगरपालिका, वाना सं खव
पेश गनुप
ि नेछ।

सिे

ोवकए

खुिाई आफ्नो वक्रयाकिापको बावषिक

था सािुिावयक वन उपभोिा िहासं घ नेपाििा

17. उपभोिा सिूहको कोषः (१) उपभोिा सिूहको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनछ
े । कोषिा िे हायका
रकि जम्िा हुनछ
े ।

(क) सं णघय सरकार, प्रिे श सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुिान रकि,
(ख) कुनै व्यणि वन सं स्थाबाट प्राप्त अनुिान, साहाय ा वा िान िा व्य रकि,
(ग) वन पैिावार (जैववक ववववध ा) को वववक्र वव रिवाट प्रप्त रकि,
(घ) उद्योग

था पयिपयिटन सञ्चािनवाट प्राप्त रकि,

(ङ) जररवानाबाट प्राप्त रकि,

(च) अन्य कुनै िो बाट प्राप्त रकि।
(2) उपभोिा सिूहको

ोवकए बिोणजि हुनेछ।

फिबाट गररने खचि उपिफा (१) बिोणजिको कोषबाट गररनेछ।कोष सं चािन

१8. वन पररषद्को गठनः (१) पााँचखपन नगरपालिकािा िे हाय बिोणजिका पिालधकारी हुने गरी एक स्थानीय
वन पररषि गठन हुनेछः-

(क) पााँचखपन नगरपालिका अध्यक्ष – सं योजक
(ख) प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ -सिस्य

(ग) सं घसं स्था ि ाि शाखाको प्रिुख– सिस्य
7
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ोकेको एक जना प्रल लनलध–सिस्य

(च) वन अलधकार, वा ावरि सं रक्षि र वन उपभोिाको हकवह साँग सम्बणन्ध
व्यणि िध्येबाट पााँचखपन नगरपालिका अध्यक्षिे िनोनी
सिस्य

(छ) वन

क्षेत्रिा काि गरे को

गरे को न्यून ि 1 िवहिा सवह

3 जना –

था वा ावरि शाखाको प्रिुख– सिस्य सणचव

(2) उपिफा (1) बिोणजिका पिालधकारीहरुको पिावलध िुई वषिको हुनछ
े ।

(3) वन पररषद्का पिालधकारीहरु र कििचारीिे पााँचखपन नगर कायिपालिकािे
सुववधा र बैठक भत्ता पाउनेछन्।

ोवकदिए बिोणजिको

र बैठक जल सुकै पटक बसेपलन िालसक िुईवटा भन्िा वढी

वैठकको भत्ता उपिब्ध गनि सवकने छै न।

१9. वन पररषद्को काि, क व्ि य र अलधकारः (१) पररषद्को काि, क व्ि य र अलधकार िे हाय बिोणजि
हुनेछः-

(क) वन र वनक्षेत्रिा रहे को प्राकृल क स्रो

ववववध ा आदि) को परम्पराग

साधन (जि, जलिन, जंगि, वन्यजन् ,ु खलनज, जैववक

रूपिा सं रक्षि, भोगचिन, उपयोग गिै आईरहे का उि क्षेत्रिा बसोबास

गने स्थानीय सिुिाय, आदिवासी जनजाल , िवहिा, िलि , अल्पसं खयक
िाभाणन्व

था उि वनक्षेत्रबाट आणि

एवं

वनिे णख टाढाका सिुिायको वन िालथको पहुाँच, स्वालित्व, प्रल लनलधत्व, िाभको बााँडफाड

सिे िा अग्रालधकार सवह को वन सम्बन्धी अलधकार सम्बन्धी ववषयिा नेपाि सरकारिाई सहयोग
गने।

(ख) वन िालथको पहुाँच, स्वालित्व, प्रल लनलधत्व, िाभको बााँडफाड सिे िा अग्रालधकार सवह को वन
सम्बन्धी अलधकार सम्बन्धिा भइरहे का नील
सरकारिाई सहयोग गने ।
(ग) वन सम्बन्धी हकवह

सूचनाहरू अद्यावलधक राख्ने
(घ) परम्पराग

पररव न
ि गने वा नयााँ नील

बनाउने सम्बन्धिा स्थानीय

र अलधकार सं रक्षि सम्बन्धी स्थानीय, प्रािे णशक, सं घीय
था राख्न िगाउने।

था अन् रािविय

रुपिा सं रक्षि, सं वद्धिन र सिुपयोग गिै आएका स्थानीय सिुिायको वन प्रयोगको

अलधकारिाई राजनील क लसिािे वन्िे ज गने छै न, यदि कुनै अवरोध सृजना भएिा आवश्यक सिन्वय
गरे र सिाधान गने।

(ङ) अन् र स्थानीय सरकारका बीच वन पैिावार आपूल ि व्यवस्था लििाउनका िालग सिन्वय गने,
(च) सिुिायद्धारा सं चालि

कायिक्रिहरु अनुगिन लनरीक्षि

था पृष्ठपोषि गने,

(छ) सिुिायको आन् रीक सुशासनको िालग आवश्यक सरसल्िाह, सुझाव र सहयोग गने,
(ज) जैववक ववववध ाको अलभिेणखकरि गने, अध्ययन अनुसन्धान गने, सं रक्षि

20. पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायिववलधः (१) पररषद्को बैठक अध्यक्षिे
बस्नेछ।

(२) पररषद्को सम्पूिि सिस्य सं खयाको कम् ीिा पचास प्रल श
पररषद्को बैठकका िालग गिपूरक सं खया पुगेको िालननेछ।

था व्यवस्थापन गने।

ोकेको लिल , सिय र स्थानिा

भन्िा बढी सिस्यहरू उपणस्थ

भएिा

(३) पररषद्को बैठकको अध्यक्ष ा अध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनुपणस्थल िा सिस्यहरू िध्येबाट जेष्ठ
सिस्यिे बैठकको अध्यक्ष ा गनेछ।

(४) पररषद्को लनििय पररषद्को अध्यक्षद्धारा प्रिाणि
8

गररनेछ ।

भागः १

सं खयाः 14

लिल ः २०७८/१०/२८

(५) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायिववलध पररषि आफैंिे लनधािरि गरे बिोणजि हुनेछ ।

21. जााँचबुझ र लनरीक्षि गनि सक्नेः (१) कुनै व्यणि, वन उपभोिा सिुह, सं गदठ
ह, नीणज वा साझेिारी कम्पनीिगाय

कसैिे पलन यस ऐन लबपरर

सं स्था, सरकार, सरकारी

हुनेगरी सिुिायको वन अलधकारिा

प्रल कूि प्रभाव पाने कायि गरी रहे को वा यो ऐन वा यस ऐन अन् गि

बनेको लनयि ववपरी

काि

कारबाही भइरहे को छ भन्ने ववश्वास हुने िनालसव कारि भएिा वन अलधकार सं रक्षि पररषि आफै वा
पररषििे

ोकेको प्रल लनलधिे आवश्यक जााँचबुझ र लनरीक्षि गनि, गराउन सक्नेछ।

(२) उपिफा (१) बिोणजि जााँचबुझ र लनरीक्षिबाट वन अलधकारको हनन् सम्बन्धी िोषी िे णखएका
व्यणि, वन उपभोिा सिुह, सं गदठ
व्यणि वा सं स्थािाई प्रचलि

सं स्था, सरकार, सरकारी

ह, लनजी वा साझेिारी कम्पनी िगाय का

कानून बिोणजि आवश्यक कारबाही गनिको िालग पररषििे पााँचखपन

नगरपालिकािाई लसफाररस गनि सक्नेछ।

22. कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) कसैिे पलन यस ऐन ववपरर
बिोणजि िण्ड सजाय हुनेछ।

23. स्थानीय सरकारबाट अनुिल

लिनु पनेः (१) स्थानीय

हको अनुिल

कसुर गरे िा प्रचलि

कानून

लिई उपभोिा सिुहिे स्थानीय

ु ो व्यावसायीक पािन, सिुिायको पहुच
सािुिावयक वन क्षेत्रिा सािुिावयक णचलडयाखाना, वन्य जन् क
भन्िा टाढा रहे को वन सािुिावयक सं रक्षि क्षेत्र, पयािपयिटन कायिक्रि जस् ा वनिा आधारर

उद्यि वा

सिुिायिा वन पैिावारजन्य उद्योग सं चािन गने, उत्पािन गने, उत्पादिन बस् ु वा वनपैिावार लनकासी
पैठारी गने र सो बाट िाभ प्राप्त गनि सक्नेछ।
(२) वन पैिावारजन्य उद्योगबाट उत्पादि

वन पैिावारको लनकासी पैठारी वन उपभोिा सिुहिे

ोकेको व्यणििे गनि सक्नेछ। त्यसरी लनकासी पैठारी गिाि सोको जानकारी अलनवायि रूपिा पााँचखपन

नगरपालिकािाई दिनुपनेछ।

(3) सािुिावयक वन सिुहको ि ािका आधारिा सहकारी िाफि
सञ्चािन गनि सक्नेछन्।

वन पैिावारिा आधारर

अन्य उद्यिहरु

२4. अलधकार प्रत्यायोजनः (1) पााँचखपन नगरपालिकाको अध्यक्ष वा पररषद्को अध्यक्षिे यस ऐन बिोणजि

आफूिाई प्राप्त अलधकारहरू िध्ये आवश्यक ा अनुसार केही अलधकार यस ऐन बिोणजि स्थानीय नगर
कायिपालिकािे

ोकेको व्यणििाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ।

२5. असिलनय िे गरे को कािको बचाउः वन उपभोिा सलिल , क्षल पूल ि सलिल
कििचारीिे यो ऐन वा यस ऐन अन् गि
गरे को काि कारबाही प्रल

लनज व्यणिग

वा स्थानीय सरकारको कुनै

बनेको लनयिबिोणजि आफ्नो क व्ि यपािन गिाि असिलनय िे
रूपिे जवाफिे ही हुने छै न।

26. लनयि बनाउन सक्नेः (1) यस ऐनको कायािन्वयनको िालग कायिपालिकािे आवश्यक लनयिहरु बनाउन
सक्नेछ।

(2) उपिफा (1) बिोणजि बनाइने लनयि बिोणजि आवश्यक कायिववलध
सवकनेछ।

27. कानून बिोणजि हुनेः यस ऐनिा जुनसुकै कुराहरु िेणखएको भए ापलन सं घीय
बाणझन गएिा बाणझएको हिसम्ि स्व ः लनणरक्रय हुनछ
े ।

था लनिे णशका बनाउन
था प्रिे श कानूनसाँग

ु न्िा अगाबै नगर कायिपालिकाको कायािियद्वारा भए गरे का
28. खारे जी र बचाउः (1) यो ऐन प्रारम्भ हुनभ
सबै काि कारबाही यसै बिोणजि भए गरे को िालननेछ ।
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अनुसूची-1

(िफा 14 को उपिफा (3) साँग सम्बणन्ध )
लनवेिन पत्रको ढााँचा

िीिान प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ ज्यू,
पााँचखपन नगरपालिका

ु ासभा।
नगर कायिपालिकाको कायाििय वाना, सं खव

िहोिय,

ववषयः वन उपभोिा सिुह ि ाि सम्बन्धिा।
प्रस् ु

ववषयिा यस पााँचखपन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन ऐन, 2078 बिोणजि वन उपभोिा

सिुह ि ाि गनिको िालग िे हायको वववरि खोिी लनवेिन
सं िग्न राखी पेश गररएको व्यहोरा अनुरोध छ।

था प्रस् ावव

सं स्थाको ववद्यान िुई प्रल

वववरि

1. सं स्थाको नािः-

2. सं स्थाको ठे गानाः

3. सं स्थाको कायिक्षेत्रः

4. कायि सलिल का सिस्यहरुको वववरिः
नाि

क. ....

ठे गाना

पेशा

ख. ......

ग. .........

घ. ..........
...................

(.........................)
अध्यक्ष
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अनुसूची-2

(िफा 14 को उपिफा (4) साँग सम्बणन्ध )
प्रिाि-पत्रको ढााँचा

पााँचखपन नगरपालिका

नगर कायिपालिकाको कायाििय
ु ासभा
वाना, सं खव

प्रिे श नं. 1, नेपाि

सं स्था ि ाि प्रिाि पत्र
ि ाि नं…………………

ि ाि लिल ः ……………………….

पााँचखपन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन ऐन, 2078 को िफा 14 को उपिफा (4)
बिोणजि

णजल्िा

ु ासभा
सं खव

पााँचखपन

नगरपालिका

वडा

………………………..िाई यस कायािियको अलभिेखिा ि ाि गरी स्वीकृ
पत्र प्रिान गररएको छ।

नं.-....,

ववद्यान सवह

िा

रहे को

यो प्रिाि-

िणिराि खल वडा

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ

आज्ञािे,
िणिराि खल वडा
प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ
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