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पुतलीबजार नगरपाललकाको वन तथा वातावरण व्यबस्थापन  ऐन २०७८ 
प्रस्तावना 
 
 पुतलीबजार र्नगरपाणलका स्याङ्गजाको के्षत्र भित्र रहेको वर्नलाई िामुदायिक वर्न लगाित िमुदािमा आधाररत वर्न र नर्नजी 
वर्नका माध्यमबाट ददगो व्यवस्थापर्न गरी वर्नमायिको िामुदायिक तिा नर्नजी अयधकारको िुनर्नश्चितता, जलवािु पररवततर्न 
न्यूर्नीकरि एवं अर्नुकूलर्न, जैनवक नवनवधता िंरक्षि, वातावरिीि िेवाको प्रवद्र्धर्न र पिापितटर्न एवं वर्न उद्यमको नवकाि 
गदै वर्न पैदावारको िदपुिोग र िोबाट प्राप्त लािको न्यािोयित् बाँडफाँड गदै ददगो नवकाि, िामासजक तिा आर्ििक िमृद्धि 
र लैदङ्गक तिा िमासजक न्याि हासिल गर्नत वान्छर्नीि िएकोले,  
 
र्नेपालको िंनवधार्नको धारा २२१ र २२६, अर्नुिूिी ८ एवं ९ र स्थार्नीि िरकार िञ्िालर्न ऐर्न २०७४ को दफा १०२ बमोसजम 
पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको ९औ ंर्नगर ििाले िो ऐर्नको तजुतमा गरेको छ ।  
 

परिचे्छद – १ 
प्रािम्भिक 

 
१. संक्षिप्त नाम ि प्रािि : (१) िि ऐर्नको र्नाम “ पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको वर्न तिा वातावरि व्यबस्थापर्न  ऐर्न २०७८” 
रहेको छ ।  
(२) िो ऐर्न पुतलीबजार र्नगर ििाबाट पाररत िएपसछ तुरुन्त प्रारम्भ हुरे्नछ ।  
 
२. परिभाषा : नवषिवा प्रिङ्गल ेअको अित र्नलागेमा िि ऐर्नमा :  
(क) “उपिोक्ता िमूह” िन्नाले वर्नको िंरक्षि, िम्वद्र्धर्न, व्यवस्थापर्न र िदपुिोग गर्नतका लानग दफा १२ बमोसजम गठर्न िई 
दफा १३ बमोसजम दता िएको उपिोक्ता िमूहलाई जर्नाउँदछ ।  
(ख) “कबुणलिती वर्न” िन्नाले दफा २६ बमोसजम व्यवस्थापर्न गररर्ने राद्धरिि वर्नलाई जर्नाउँदछ । 
(ग) “गैरकाष्ठ वर्न पैदावार” िन्नाले वर्नमा रहेका वा वर्नमा उत्पन्न िएका वा वर्नबादहर रहकेा रुखहरुबाट उत्पाददत काठ र 
दाउरा बाहेकका जडीबुटी तिा अन्य िबै जैनवक उत्पयिका िामार्नलाई जर्नाउँछ ।  
(घ) “ यिदडिाखार्ना” िन्नाले िंरक्षि णिक्षा, मर्नोरन्जर्न, प्रजर्नर्न्, वंिािु श्रोत िंरक्षि, अध्यिर्न अर्नुिन्धार्न गर्ने उदे्दश्यल े
जीवजन्तुको परस्थार्नमा प्रदितर्नीमा राखी व्यवस्थापर्न गररएको स्थार्नलाई जर्नाउँछ ।  
(ङ) “जैनवक मागत” िन्नाले वन्यजन्तुहरु एक वािस्थार्नबाट अको वािस्थार्नमा आवत जावत गर्ने के्षत्र वा वर्न जंगल वा वर्न 
के्षत्रलाई जर्नाउँछ ।   
(च) “टाँिा” िन्नाले काठ वा खडा रहेका रुखमा लगाइर्ने छाप, यिन््ह वा नर्निार्नालाई जर्नाउँदछ । 
(छ) “धार्मिक वर्न” िन्नाले दफा २७ बमोसजम िंरक्षि तिा व्यवस्थापर्न गररएको राद्धरिि वर्नलाई जर्नाउँदछ ।   
(ज) “ नर्नजी वर्न” िन्नाले प्रिणलत कारू्नर्न बमोसजम कुरै्न व्यभक्त वा िंस्थाको हक पुग्ने नर्नजी जग्गामा लगाई हुकाएको वा िंरक्षि 
गररएको वर्नलाई जर्नाउँछ र िो िब्दले पररवारको नर्नजी जग्गामा रहेको पाररवाररक नर्नजी वर्न िमेतलाई जर्नाउर्नेछ ।  
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(झ) “राद्धरिि वर्न” िन्नाले िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्रभित्र रहेका िामुदायिक वर्न, िरकारिारा व्यवस्थस्थत वर्न, वर्न 
िंरक्षि के्षत्र, िाझेदारी वर्न, कबुणलिभत वर्न र धार्मिक वर्न िमेतलाई जर्नाउँछ ।  
(ञ) “वर्न” िन्नाले पूित वा आंणिक रुपमा रुखहरु वा बुट्यार्नले ढानकएको के्षत्रलाई जर्नाउँछ ।  
(ट) “वर्न पैदावार” िन्नाले वर्नमा रहेका वा पाइएका वा वर्नबाट ल्याइएका देहािका वर्न पैदावारलाई जर्नाउँछ: 

(१) काष्ठजन्य वर्न पैदावार, 
(२) जडीबुटी र गैरकाष्ठ वर्न पैदावार,   
(३) िट्टार्न, ढुङ्गा, माटो, र्नदीजन्य र खनर्नजजन्य पदाित ।  

(ठ) “वर्न सिमार्ना यिन्ह” िन्नाले राद्धरिि वर्नको सिमार्ना छुट्टिाउर्न लगाइएको काठ, ढुङ्गा, सिमेन्ट वा अरु कुर्नै वस्तुको खम्वा 
वा यिन्हपटलाई जर्नाउँदछ र िो िव्दले प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजम जग्गा र्नापजाँि गरी तिार गरेको र्नक्सामा अदित वर्न सिमार्ना 
यिन््ह िमेतलाई जर्नाउरे्नछ । 
(ड) “वर्न के्षत्र” िन्नाले नर्नजी स्वाभमत्वको हक िोगको र प्रिणलत कार्नूर्नल े अन्यिा व्यवस्था गरेको बाहेकको वर्न सिमार्ना 
लगाइएको वा र्नलगाइएको वर्नले घेररएको वा वर्नभित्र रहकेो घाँिे मैदार्न, खकत , दहउँले ढाकेको वा र्नढाकेको पहाड, बाटो, 
पोखरी, ताल तलैिा, सिमिार, र्नदी, खोलार्नाला, बगर, पर्ति वा ऐलार्नी जग्गाले ओगटकेो के्षत्र िमेतलाई जर्नाउँदछ ।  
(ढ) “व्यवस्थापर्न िोजर्ना” िन्नाले वातावरिीि िन्तुलत कािम राखी वर्नको नवकाि, िंरक्षि तिा वर्न पैदावारको उपिोग र 
नबक्री नवतरि गर्नत तिार गररएको र िि ऐर्न एवं प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजम स्वीकृत वर्निम्वन्धी काित िोजर्नालाई जर्नाउँदछ । 
(ण) “वातावरिीि िेवा” िन्नाले वर्न के्षत्रको पाररस्थस्थभतकीि प्रिालीबाट प्राप्त हुरे्न देहाि बमोसजमको िेवा र िोबाट प्राप्त हुरे्न 
लािलाई जर्नाउँदछ:   

(१) कावतर्न िेवा, 
(२) जैनवक नवनवधताको िंरक्षि, 
(३) जलाधार तिा जलिक्र प्रिाली, 
(४) पिापितटर्न, 
(५) फोहोरमैला ब्यबस्थापर्न, 
(६) वातावरिीि िेवा प्रदार्न गर्ने अन्य वस्तु, िेवा वा लाि ।  

(त) “वातावरिीि परीक्षि” िन्नाले वातावरि िंरक्षि िम्बन्धी प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजम गररर्ने िंणक्षप्त वातावरिीि अध्यिर्न, 
प्रारम्भम्भक वातावरिीि परीक्षि र वातावरिीि प्रिाव मूल्यांकर्न िमेतलाई जर्नाउँदछ ।  
(थ) “िामुदािमा आधाररत जलवािु अर्नुकूलर्न” िन्नाले अर्नुकूलर्न िोजर्ना तजुतमा िम्बन्धी प्रिणलत मापदण्ड तिा 
काितनवयधहरु र िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको अर्नुकूलर्न िोजर्नालाई िमेत मध्यर्नजर गदै उपिोक्ता िमूहले आफ्र्नो 
स्थार्नीि िमुदािका लानग अर्नकूुलर्न िोजर्ना तजुतमा र कािान्विर्न गर्ने काितलाई जर्नाउँदछ ।    
(द) “िामुदायिक वर्न” िन्नाले िि ऐर्न र वर्न िम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजम उपिोक्ता िमूहलाई िामुदायिक वर्नको 
रुपमा हस्तान्तरि गररएको वर्नलाई जर्नाउँदछ ।  
(ध) “िावतजनर्नक जग्गा” िन्नाले जग्गा र वर्निम्बन्धी प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजम पररिानषत गररए अर्नुिार िि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलकाको के्षत्रमा पदहिार्न र सिमाङ्कर्न गररएका िावतजनर्नक जग्गालाई जर्नाउँदछ ।  
(न) “र्नगरपाणलका” िन्नाले पुतलीबजार र्नगरपाणलका स्याङ्गजा लाई   िम्झर्नु पदतछ । 
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परिचे्छद – २ 

वनको सीमा ननधािण, भू–उपयोग ि वन िेत्रमा नवकास आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 
 
३. वनको ससमाना ननधािण : (१) वर्न िम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजम प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिल े
पुतलीबजार र्नगरकाितपाणलकािँग िमन्वि र छलफल गरी िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहका िािै आवश्यकता अर्नुिार 
वर्न सिमार्नामा रहेको नर्नजी जग्गावालाहरुलाई िमेत िहिागी गराई राद्धरिि वर्नको सिमार्ना नर्नधारि गरी वर्न सिमार्ना यिन्ह 
लगाउर्नु पर्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजम वर्न सिमार्ना नर्नधारि गरी तिार गररएको र्नक्शामा िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको प्रमुखल े
प्रमाणित गरी िोको एक प्रभत र्नगरपाणलकामा र एक प्रभत प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिमा अभिलेख राख्नु परे्नछ । 
 
४. वन ससमानाका लानग जग्गा प्राप्त गनन सक्ने : (१) दफा ३ बमोसजम वर्नको सिमार्ना कािम गदा वर्न िंरक्षिको दृद्धरकोिले 
आवश्यक िएमा वर्नको सिमार्नािँग जोदडएका िावतजनर्नक जग्गा वा नर्नजी जग्गा वा त्यस्तो जग्गामा रहेका कुर्नै िौभतक 
िंरिर्नाहरु िमेत पुतलीबजार र्नगर काितपाणलकािँग छलफल गरी िंघीि कार्नूर्न बमोसजम वर्नको सिमार्ना भित्र पारी वर्न 
सिमार्ना कािम गर्नत िनकर्ने छ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजम घर जग्गा िमेत वर्न सिमार्ना भित्र पार्नुत पर्ने िएमा घर जग्गा प्राप्तप्त र िोको क्षभतपूर्ति िम्बन्धी व्यवस्था 
वर्निम्बन्धी िंघीि कारू्नर्न बमोसजम हुरे्नछ ।  
(३) वर्न सिमार्नाभित्र परेको नर्नजी जग्गाको वर्निम्बन्धी िंघीि कार्नूर्न बमोसजम लगत कट्टा गर्नुत पर्नेछ ।  
(४) राद्धरिि वर्नमा परेको नर्नजी जग्गाको लगत कट्टा गररएमा प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालि र मालपोत कािालिल े
िोको जार्नकारी पुतलीबजार र्नगरकाितपाणलका िमक्ष ददर्नुपरे्नछ र पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले िोही बमोसजम नर्नजी जग्गाको 
िूमी करिम्बन्धी लगत कट्टा गर्नुत पर्नेछ । 
 
५. वनसम्बन्धी भू–स्वाममत्व : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्र भित्र रहेको वर्नमायिको िू–स्वाभमत्व िम्बन्धी व्यवस्था 
देहाि बमोसजम हुर्नेछ :  

(क) पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्र भित्र रहेका िावतजनर्नक जग्गाहरुमायिको िू–स्वाभमत्व ििै पुतलीबजार 
र्नगरपाणलकामा नर्नदहत रहर्ने छ । 
(ख) पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा राद्धरिि वर्नको रुपमा रहकेा वर्नके्षत्रका जग्गामायिको िू–स्वाभमत्व वर्न िम्बन्धी 
प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजम र्नेपाल िरकारमा रहर्नेछ ।  
(ग) िामुदायिक वर्न लगाितका िमुदािमा आधाररत वर्न के्षत्रका जग्गाहरु िामुदायिक जग्गाको रुपमा रहर्ने छर्न् । 

(२) प्रिाजनर्नत रुपमा िंरक्षि र व्यवस्थापर्न हुँदै आएका वर्नहरुमा परम्परागत रुपमा स्थानपत िम्बन्धन्धत प्रिाजनर्नत िंस्थाको 
अयधकार रहर्नेछ ।  
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(३) र्नेपाल िरकारले पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेको राद्धरिि वर्न के्षत्रको िू–उपिोग पररवततर्न, िोगायधकार प्रदार्न वा अन्य 
कुर्नै नकसिमले किैलाई हक हस्तान्तरि गर्ने नर्निति गर्नुतपूवत िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको काितपाणलका, िम्बन्धन्धत वर्न 
उपिोक्ता िमूह र कुर्नै स्थार्नमा प्रिाजनर्नत िंस्था िएमा िोको िमेत िहमभत णलर्नु पर्नेछ । 
 
६. वन व्यवस्थापन प्रणाली : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेको राद्धरिि वर्नलाई िामुदायिक वर्न र आवश्यकता 
अर्नुिार िमुदािमा आधाररत अन्य वर्न वा प्रिाजनर्नत वर्नको रुपमा व्यवस्थापर्न गररर्नेछ । 
(२) नवभिन्न नकसिमका वर्न व्यवस्थापर्न प्रिालीहरु मध्ये िामुदायिक वर्न व्यवस्थापर्न प्रिालीलाई प्रािभमकता ददर्नु पर्नेछ ।   
(३) पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको िावतजनर्नक जग्गामा रहेको वर्नलाई िामुदायिक वर्नको रुपमा नवकाि र व्यवस्थापर्न गर्नत 
िनकर्नेछ र उपिोक्ता िमूहले िावतजनर्नक जग्गामा रहेको वर्न व्यवस्थापर्न र्नगरेमा पुतलीबजार र्नगरपाणलका आफैले वा कुर्न ै
िंघ िंस्थाका माध्यमबाट व्यवस्थापर्न गर्नत गराउर्न िक्नेछ ।  
 
७. भू–उपयोग योजना ि वन िेत्रको भू–उपयोग परिवतनन : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका वा अन्य िम्बन्धन्धत नर्नकािल े
िू–उपिोग िोजर्ना तजुतमा गदा िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेको राद्धरिि वर्नलाई वर्न के्षत्रको रुपमा र्नै कािम गर्नुतपरे्नछ 
।  
(२) पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्रभित्र रहेका कुर्नै पनर्न वर्नहरुमा कुर्नै पनर्न नकसिमको बिोवाि वा पूर्नरवाि गर्ने गराइर्ने 
छैर्न ।  
तर प्राकृभतक प्रकोप नपदडत घरधुरीहरुलाई प्रकोप व्यवस्थापर्न गर्नत लाग्ने अवधीिर वर्नको कुरै्न के्षत्रमा वर्न नवर्नाि र्नहुरे्न गरी 
अस्थािी बिोबाि गराउर्न िनकर्ने छ ।   
(३) र्नेपालको िंनवधार्न बमोसजम िूभमदहर्न दणलत र िूभमदहर्न िुकुम्वािीलाई रुख नवरुवा र्निएको कुर्नै के्षत्रको जग्गा उपलब्ध 
गराउर्नु पर्ने िएमा िूमीिम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजमको प्रनक्रिा अवलम्बर्न गर्नुतपर्नेछ ।  
(४) वर्न के्षत्रको िू–उपिोग पररवततर्न गर्नुतपरे्न िएमा िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूहको िहमभत णलई मन्त्रिपररषद्बाट अर्नुमभत प्राप्त 
िएमा मात्र वर्न के्षत्रको िू–उपिोग पररवततर्न गर्नत पाइर्नेछ । 
 
८. वन िेत्रमा नवकास आयोजना सञ्चालन : (१) वर्न के्षत्रमा राद्धरिि प्रािभमकता प्राप्त आिोजर्ना वा राद्धरिि गौरवको िोजर्ना 
िञ्िालर्न गर्ने, क्षभतपूर्ति प्रदार्न गर्ने र वर्न के्षत्रको पूर्नरस्थापर्ना गर्ने िम्बन्धी व्यवस्थाहरु वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न 
बमोसजम हुरे्नछ ।  
(२) राद्धरिि प्रािभमकता प्राप्त आिोजर्ना वा राद्धरिि गौरवको िोजर्ना बाहेक अन्य आिोजर्नाका लानग वर्न के्षत्रको प्रिोग गर्नत 
पाइर्ने छैर्न ।  
तर िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले आफ्र्ना स्थार्नीि नवकाि आिोजर्नाको लानग वर्न के्षत्र प्रिोग गर्नुतपरे्न िएमा प्रिानवत 
स्थार्नीि िमुदाििँगको िहमभतमा वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजमको प्रनक्रिा अवलम्बर्न गरी र्नेपाल िरकारको 
स्वीकृती णलई नर्नश्चित् वर्न के्षत्र प्रिोग गर्नत िक्नेछ ।   
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(३) पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा र्नक्शामा वर्न के्षत्रको रुपमा रहेको तर वर्न कािम र्नरही नवभिन्न नकसिमका िावतजनर्नक 
प्रिोजर्नका लानग उक्त वर्न के्षत्रको जग्गा उपिोग िइरेको अवस्था रहेमा उक्त वर्न के्षत्रको जग्गालाई िोही िावतजनर्नक 
प्रिोजर्नका लानग उपिोग गरी िो वर्न के्षत्रको जग्गा बरावर उपिुक्त जग्गामा वर्न के्षत्रको नवकाि गर्नत िनकर्नेछ । 
 
९. वन िेत्र प्रयोग गदा िमतपरू्ति ददनुपने : (१) कुर्नै पनर्न प्रिोजर्नका लानग वर्न के्षत्र प्रिोग गदा िोबाट प्रिानवत हुरे्न उपिोक्ता 
िमूह र प्रिाजनर्नत िंस्थाहरुिँग पूवतिूयित िहमभत णलर्नु पर्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजम वर्न के्षत्र प्रिोग गदा कुर्नै प्रिाव पर्ने िएमा िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूह र अन्य प्रिानवत िमुदािलाई 
प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजम क्षभतपूर्ति उपलब्ध गराउर्नु परे्नछ ।  
(३) राद्धरिि प्रािभमकता प्राप्त आिोजर्ना, राद्धरिि गौरवका आिोजर्ना र अन्य कुर्नै पनर्न नवकाि आिोजर्नाले वर्न के्षत्र प्रिोग गर्ने 
क्रममा प्राप्त िएका वर्न पैदावार िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूहलाई उपलब्ध गराई उक्त वर्न पैदावार कटार्न, िंकलर्न, ओिार पिार 
र घाटगिी गदा लाग्ने खित िम्बन्धन्धत नवकाि आिोजर्नाले व्यहोर्नुत पर्नेछ । 
 
१०. वन िेत्रमा पने नदीजन्य खननज पदाथनको प्रयोग : (१) पुतलीबजार र्नगरपाणलका अन्तगततको राद्धरिि वर्न के्षत्रमा पर्न े
र्नदीजन्य िाधारि नर्नमािमूखी खनर्नज पदाितको िंकलर्न तिा प्रिोधर्निम्बन्धी काित गदा वातावरि िंरक्षििम्बन्धी 
प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजमको प्रनक्रिा अवलम्बर्न गरी पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले नर्नधारि गरे बमोसजमको र्नदीजन्य 
िाधारि नर्नमािमूखी खनर्नज पदाितको मूल्य र स्थार्नीि कर िुक्तार्नी गरे पिात् मात्र उत्खर्नर््न गर्नत पाइर्नेछ ।  
(२) राद्धरिि वर्न के्षत्रमा पर्ने र्नदीजन्य िाधारि नर्नमािमूखी खनर्नज पदाितको िंकलर्न तिा प्रिोधर्न गदा र्नेपाल िरकार र प्रदेि 
िरकारको प्रिणलत मापदण्डहरुका िािै स्थार्नीि िरकार िञ्िालर्न ऐर्न २०७४ बमोसजम िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले 
तजुतमा गरेका मापदण्डहरुको िमेत पालर्ना गर्नुतपरे्नछ ।   
(३) िामुदयिक वर्न के्षत्रमा पर्ने र्नदीजन्य िाधारि नर्नमािमूखी खनर्नज पदाित िंकलर्न गदा िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूहको िमेत 
पूवतिहमभत णलर्नु पर्नेछ ।  
(४) राद्धरिि वर्न के्षत्रमा र्नदीजन्य िाधारि नर्नमािमूखी खनर्नज पदाित बाहेक अन्य खनर्नज पदाितको िवेक्षि तिा उत्खर्नर््न गदा 
खार्नी तिा खनर्नज पदाित, वर्न र वातावरि िंरक्षििम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजम गर्नुतपरे्नछ । 
(५) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले राद्धरिि वर्न के्षत्रमा पर्ने र्नदीजन्य िाधारि नर्नमािमूखी खनर्नज पदाितको नवक्री 
नवतरिबाट प्राप्त रकममध्ये कन्धिमा २५ प्रभतित रकम िम्बन्धन्धत वर्न उपिोक्ता िमूह माफत त प्रिानवत के्षत्रको वर्न तिा 
वातावरि िंरक्षिमा खित गर्नुतपरे्नछ । 
(६) िामुदायिक वर्न के्षत्रमा रहेको र्नदीजन्य िाधारि नर्नमािमूखी खनर्नज पदाित उत्खर्नर््न गर्नुतपरे्न िएमा उपिोक्ता िमूहको वर्न 
व्यवस्थापर्न काितिोजर्नामा व्यवस्था गरी िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूहले त्यस्तो खनर्नज पदाित नवक्री गर्नत िक्नेछ ।  
 
११. वन िते्रमा वाताविणीय मापदण्डको पालना : (१) वातावरि िंरक्षििम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजम 
वातावरिीि अध्यिर्न गर्नुतपरे्न िर्नी नर्नधारि िएका प्रस्तावहरु िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेको वर्न के्षत्रमा कािान्विर्न 
गर्नुतपूवत उक्त प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरिीि अध्यिर्न गरी िोिम्बन्धी प्रभतवेदर्न िम्बन्धन्धत नर्नकािबाट स्वीकृत िएको 
हुरु्नपरे्नछ ।  
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(२) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले वातावरि िंरक्षि िम्बन्धी प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजम आफैले स्वीकृत गर्नत पाउर्ने 
नकसिमका वातावरिीि अध्यिर्न प्रभतवेदर्न स्वीकृत गदा िंणक्षप्त वातावरिीि अध्यिर्न काितनवयधमा उल्लिप्तखत मापदण्डको 
पालर्ना गर्नुतपरे्नछ ।   
(३) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको वर्न के्षत्रमा कािान्विर्न गररर्ने कुर्नै पनर्न प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरिीि अध्यिर्न 
प्रभतवेदर्न तिारी गदा िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको काितपाणलका बैठकमा छलफल गरी राि िुझाव र परामित णलएको 
हुरु्नपरे्नछ ।  
(४) वातावरिीि अध्यिर्न प्रभतवेदर्न तिारी र स्वीकृतीका क्रममा पालर्ना गर्नुतपरे्न िवाजनर्नक िुर्नुवाई लगाितका अन्य 
नवषिहरु प्रिणलत िंघीि कारू्नर्न बमोसजम हुरे्नछ ।  
 

परिचे्छद – ३ 
उपभोक्ता समूह सम्बन्धी व्यवस्था 

 
१२. उपभोक्ता समूहको गठन : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा िामुदायिक दहतका लानग िामुदहक रुपमा कुर्नै वर्न के्षत्रको 
िंरक्षि र ददगो व्यवस्थापर्न गरी वर्न पैदावारको न्यािोयित् उपिोग गर्नत, िामासजक र आर्ििक नवकाि गर्नत एवं वर्न 
व्यवस्थाापर्नमा लैदङ्गक िमार्नाता र िामासजक िमावेिीकि प्रवद्र्धर्न गर्नत िाहर्ने त्यस्तो वर्नको िम्बन्धन्धत उपिोक्ताहरुल े
िि ऐर्न र वर्निम्बन्धीेे प्रिणलत िंघीि कार्नूर्नमा नर्नधाररत प्रनक्रिा अवलम्बर्न गरी र्नगरपाणलकािँगको िमन्वि र 
छलफलका िािै िहिानगतामूलक रुपमा उपिोक्ता िमूह गठर्न गर्नत िक्नेछर्न् । 
(२) उपिोक्ता िमूह गठर्न गदा परम्परागत रुपमा वर्न उपिोग गदै आएका उपिोक्ताहरु िदहत िम्बन्धन्धत िबै घरधुरीलाई 
िदस्यको रुपमा िमावेि गर्नुतपर्नेछ र उपिोक्ता िमूहको नवधार्नमा ििरी पदहिार्न गररएका िबै धरधुरीबाट एक मदहला र 
एक पुरुषको र्नाम िाधारि िदस्यको रुपमा िमावेि गर्नुतपरे्नछ ।  
(३) उपिोक्ता िमूहको काितिभमभतको अवधी बढीमा िार वषतको हुरे्नछ र उपिोक्ता िमूहको काितिभमभतमा अध्यक्ष वा 
ियिवमध्ये एक जर्ना मदहला र उपाध्यक्ष तिा कोषाध्यक्षमध्ये एक जर्ना मदहला िदहत लैदङ्गक िमार्नताका िािै िामासजक 
रुपमा िमावेिीकरि कािम गर्नुत पर्नेछ ।  
 
१३. उपभोक्ता समूहको दता : (१) दफा १३ बमोसजम गदठत उपिोक्ता िमूहको दताका लानग िि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलकाकोेे िुझाव र वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजमको ढाँिामा नर्नधाररत नवधार्न िदहत प्रदेि िरकारको 
वर्निम्बन्धी कािालि िमक्ष नर्नवेदर्न ददर्नु पर्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोसजमको सिफाररि, नर्नवेदर्न र नवधार्न प्राप्त िएमा प्रदेि िरकारको िम्बन्धन्धत वर्न अयधकृतले आवश्यक 
अध्यिर्न गरी त्यस्तो उपिोक्ता िमूहलाई दता गरी नर्नधाररत ढाँिामा दता प्रमाि–पत्र प्रदार्न गर्नुत पर्नेछ । 
(३) उपिोक्ता िमूह गठर्न र नवधार्न दताका क्रममा प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालि र िि प् र्नगरपाणलकािँग िमन्वि 
गरी छलफल गर्नुतपरे्नछ र उपिोक्ता िमूहको गठर्न, नवधार्न तजुतमा र उपिोक्ता िमूह दताका लानग पुतलीबजार र्नगरपाणलका र 
प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिले आवश्यक िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ ।  
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(४) उपिोक्ता िमूहको नवधार्नमा िमावेि गर्नुतपरे्न नवषि र उपिोक्ता िमूहलाई प्रदार्न गररर्ने प्रमािपत्रको ढाँिाहरु वर्निम्बन्धी 
प्रिणलत िंघीि कार्नूर्नमा उिेख िए बमोसजम हुरे्नछ । 
(५) दफा (१३) र िि दफामा जुर्निुकै कुरा लेप्तखएको िए तापनर्न वर्निम्बन्धी प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजम दता िइिकेका 
उपिोक्ता िमूहहरु पूर्नः दता हुरु्न परे्न छैर्न ।  
 
१४. उपभोक्ता समूह संगदठत संस्था हुने : (१) दफा १३ बमोसजम दता िएको उपिोक्ता िमूह अनवस्थिन्न उिरायधकारवाला 
एक स्विासित, िंगदठत र िामुदायिक प्रकृभतको िमासजक िंस्था हुरे्नछ । 
(२) उपिोक्ता िमूहको आफ्र्नो एउटा छुटै्ट छाप हुरे्नछ । 
(३) उपिोक्ता िमूहले व्यभक्त िरह िल अिल िम्पयि प्राप्त गर्नत, उपिोग गर्नत, बेि नबखर्न गर्नत वा अन्य नकसिमले बन्दोवस्त गर्नत 
िक्नेछ । 
(४) उपिोक्ता िमूहले व्यभक्त िरह आफ्र्नो र्नामबाट र्नाणलि उजुर गर्नत र िो उपर पनर्न िोही र्नामबाट र्नाणलि उजुर लाग्न िक्नछे 
। 
 
१५. उपभोक्ता समूहको कोष : (१) उपिोक्ता िमूहको आफ्र्नो एउटा छुटै्ट कोष हुरे्नछ र उक्त कोषमा देहािका रकमहरु रहर्न 
िक्नेछ : 
(क) र्नेपाल िरकार, प्रदेि िरकार र स्थार्नीि तहबाट प्राप्त अर्नुदार्न रकम, 
(ख) कुर्नै व्यभक्त वा िंस्थाबाट प्राप्त अर्नुदार्न, िहािता वा दार्न दातव्यको रकम, 
(ग) वर्न पैदावारको नबक्री नबतरिबाट प्राप्त रकम, 
(घ) दण्ड जररवार्नाबाट प्राप्त रकम, 
(ङ) प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजम अन्य कुर्नै श्रोतबाट प्राप्त रकम । 
(२) िाधारि ििाबाट स्वीकृत वार्षिक काितक्रमका लानग उपिोक्ता िमूहको तफत बाट गररर्ने खित उपदफा (१) बमोसजमको 
कोषबाट व्यहोररर्ने छ । 
(३) उपिोक्ता िमूहले कोषको िञ्िालर्नका लानग िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले िमि िमिमा ददएको राि िुझावलाई 
िमेत मध्यर्नजर गरी िमूहले कोष पररिालर्न मागतदितर्न तजुतमा गर्नुतपरे्नछ । 
 
१६. उपभोक्ता समूहको नवविण ि प्रगमत प्रमतवेदन पेश गनुनपने : (१) प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिल ेपुतलीबजार 
र्नगरपाणलका अन्तगतत पर्ने िबै वर्न उपिोक्ता िमूहको दता नववरि िदहतको प्रमािपत्र, स्वीकृत नवधार्न, वर्न हस्तान्तरिको 
प्रमािपत्र र वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्नाको प्रभतणलनप र्नगरपाणलकालाई िो ऐर्न प्रारम्भ िएको भमभतले एक मदहर्ना भित्रमा 
उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ र र्नगरपाणलकाले िोको अद्यावयधक अभिलेख कािम गर्नुत पर्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजम िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा अभिलेख अद्यावयधक िएका उपिोक्ता िमूहलाई स्थार्नीि िरकार 
िञ्िालर्न ऐर्न, २०७४ को दफा ११(४)(ङ) बमोसजम िि र्नगरपाणलकाले िि ऐर्न बमोसजम नर्निमर्न, िहजीकरि र अर्नुगमर्न 
गर्नत िक्नेछ ।  
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(३) उपिोक्ता िमूहको नवधार्नमा नर्नधाररत प्रनक्रिा बमोसजम उपिोक्ता िमूहले प्रत्येक वषत िाधारि ििाको आिोजर्ना गरी 
आफ्र्नो वार्षिक काितक्रम र लखेा परीक्षि प्रभतवेदर्न पाररत गरी िोको नववरि िि र्नगरपाणलकामा उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ ।   
(४) उपिोक्ता िमूहले प्रत्येक वषत आर्ििक वषत िमाप्त िएको तीर्न मदहर्नाभित्र िामुदायिक वर्नमा गररएका नक्रिाकलाप, 
उपलब्धी र वततमार्न अवस्थाको नववरि िदहतको वार्षिक प्रभतवेदर्न प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिमा पेि गरी िोको 
एकप्रभत िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका िमेत पेि गर्नुत पर्नेछ ।  
(५) उपदफा (४) बमोसजम प्राप्त वार्षिक प्रभतवेदर्नको आधारमा र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिल े
िम्वन्धन्धत उपिोक्ता िमूहलाई आवश्यक िुझाव ददर्न िक्नेछर्न् ।   
(६) र्नगरपाणलकाले उपिोक्ता िमूहको आवश्यकता र काितिम्पादर्न प्रगभतका आधारमा वर्निम्बन्धी नवभिन्न काितक्रमहरु 
िञ्िालर्नका लानग अर्नुदार्न तिा िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ । 
पररिेद – ४ 
िामुदायिक वर्न व्यवस्थापर्न िम्बन्धी व्यवस्था 
 
१७. सामुदाययक वन हस्तान्तण : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा िामुदायिक वर्नको रुपमा हस्तान्तरि गर्नत बाँकी रहेमा 
वर्न के्षत्रहरु पदहिार्न गरी िामुदायिक वर्नको रुपमा हस्तान्तरि गर्नत प्रािभमकता ददइर्नेछ ।  
(२) दफा १३ बमोसजम दता िएको उपिोक्ता िमूहको िाहर्ना र आवश्यकताको आधारमा िामुदायिक वर्न व्यवस्थापर्नलाई 
ददगो र प्रिावकारी बर्नाउर्ने गरी िामुदायिक वर्नको काितिोजर्ना तिार वा िंिोधर्न तिा पररमाजतर्न गर्नतका लानग िि 
पुतलीबजार र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिले आवश्यक प्रानवयधक तिा अन्य िहिोग उपलब्ध 
गराउर्न िक्नेछ ।  
(३) उपिोक्ता िमूहले वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्ना तिार वा िंिोधर्न गदा उक्त काितिोजर्ना पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा पेि 
गरी प्राप्त िुझाव तिा परामितका आधारमा वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्ना तजुतमा वा आवश्यकता अर्नुिार िंिोधर्न गर्नुत परे्नछ 
। 
(४) उपदफा (३) को प्रिोजर्नका लानग वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्ना प्राप्त िएको भमभतले बढीमा ७ ददर्न भित्रमा र्नगरपाणलकाले 
आवश्यक िुझाव ददर्नु पर्नेछ र उक्त िमिभित्र कुर्नै िुझाव र्नददएमा िोही कुरा जर्नाई वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्ना स्वीकृतीका 
लानग प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालि िमक्ष पेि गर्नुतपरे्नछ ।   
(५) उपिोक्ता िमूहले दफा (२) र (३) बमोसजम तजुतमा गरेको काितिोजर्ना बमोसजम िामुदायिक वर्नको नवकाि, िंरक्षि, 
उपिोग एवं व्यवस्थापर्न र वर्न पैदावारको स्वति रुपमा मूल्य नर्नधारि गरी नबक्री नवतरि िमेत गर्नत पाउर्ने गरी िि 
पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेको राद्धरिि वर्नको कुर्नै िाग िामुदायिक वर्नको रुपमा व्यवस्थापर्न गर्नत िाहेमा वर्न 
व्यवस्थापर्न काितिोजर्ना र िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाकोेे िुझाव तिा परामित िदहत प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी 
कािालिमा नर्नवेदर्न ददर्नु पर्नेछ ।  
(६) उपदफा (५) बमोसजम पेि िएको वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्ना प्रदेि िरकारको िम्बन्धन्धत वर्न अयधकृतले अध्यिर्न 
पिात् स्वीकृत गरी उपिोक्ता िमूहलाई िामुदायिक वर्न हस्तान्तरि िम्बन्धी प्रमािपत्र प्रदार्न गरी िोको जार्नकारी िि 
पुतलीबजार र्नगरपाणलकालाई गराउर्नु पर्नेछ ।  
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(७) िामुदायिक वर्नको काितिोजर्ना प्रत्येक पटक िामान्यतिाः दि वषतका लानग तजुतमा गर्नत िनकर्ने छ र िि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलको बाट प्राप्त िुझाव तिा परामित बमोसजम आवश्यकता अर्नुिार िमि िमिमा िंिोधर्न तिा पररमाजतर्न गर्नत 
िनकर्ने छ ।   
(८) उपदफा (७) बमोसजम उपिोक्ता िमूहले वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्नामा गरेको िंिोधर्नले वातावरिमा उिेखर्नीि 
प्रभतकूल अिर पर्ने देप्तखएमा प्रदेि िरकारको िम्बन्धन्धत वर्न अयधकृतले िंिोयधत काितिोजर्ना प्राप्त िएको भमभतले तीि 
ददर्नभित्र उपिोक्ता िमूहलाई त्यस्तो िंिोयधत काितिोजर्ना लागू र्नगर्नत नर्नदेिर्न ददई िोको जार्नकारी िि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलकामा िमेत ददर्नु पर्नेछ  । 
(९) िि दफामा अन्यत्र जुर्निुकै कुरा लेप्तखएको िए तापनर्न वर्निम्बन्धी प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजम एक पटक हस्तान्तरि 
िएको वर्न पूर्नःहस्तान्तरि गर्नुतपरे्न छैर्न ।  
 
१८. सामुदाययक वनमा नवपन्न वगनका लानग कबुक्षलयती वन ददन सनकने : (१) िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहले आफ्र्नो 
िमूहभित्र पदहिार्न गरेका गररवीको रेखामुर्नी रहेका नवपन्न घरधुरीहरुलाई िामुदहक वा एकल रुपमा वर्न पैदावारमा आधाररत 
आि आजतर्नका काितक्रम गर्नतका लानग आफ्र्नो िामुदायिक वर्नको कुर्नै िाग बढीमा पन्ध्र वषतका लानग िम्झौता गरी उपलब्ध 
गराउर्न िक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजम कबुणलिती वर्नको रुपमा वर्न के्षत्र उपलब्ध गराउर्ने िम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्वीकृत वर्न व्यवस्थापर्न 
काितिोजर्ना र उपिोक्ता िमूहको काितिभमभत एवं कबुणलिती वर्न णलर्न िाहरे्न नवपन्न िमूह तिा पररवार बीि हुरे्न िम्झौतामा 
उिेख गरे बमोसजम हुरे्नछ ।  
 
१९. वन पैदावािको मूल्य ननधािण : (१) उपिोक्ता िमूहले आफ्र्नो स्वीकृत वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्ना बमोसजम वर्न 
व्यवस्थापर्न गदा प्राप्त िएका वर्न पैदावारको िाधारि ििाको नर्निति बमोसजम स्वति रुपमा मूल्य नर्नधारि गरी नवक्री 
नवतरि गर्नत िक्नेछर््न र प्राप्त आिको १० प्रभतितले हुर्न आउरे्न रकम िि र्न.पा मा दाप्तखला गरु्नतपरे्नछ । 
तर उपिोक्ता िमूहले आप्mर्नो वर्न पैदावार िमूह बादहर व्यविायिक प्रिोजर्नका लानग नवक्री गर्ने िएमा उक्त वर्न पैदावारको 
मूल्य नर्नधारि गदा वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्नमा नर्नधाररत मूल्य दरमा र्नघट्र्ने गरी न्यूर्नतम् मूल्य कािम गर्नुतपरे्नछ । 
(२) उपिोक्ता िमूहले उपदफा (१) बमोसजम नर्नधारि गरेको वर्न पैदावारको मूल्य दरको नववरि िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका, 
प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालि र िामुदायिक वर्न उपिोक्ता महािंघ र्नेपालमा उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ ।  
(३) उपिोक्ता िमूहले वर्न पैदावारको मूल्य नर्नधारिका िम्बन्धमा गरेको नर्निति वा वर्न पैदावारको मूल्यका बारेमा िि 
पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले उपिोक्ता िमूहलाई आवश्यक िुझाव ददर्न िक्नेछ ।    
 
२०. सामुदाययक वनको काठ संकलन ि नवक्री नवतिण : (१) िामुदायिक वर्नबाट व्यापाररक प्रिोजर्नका लानग नवक्री 
नवतरि गररर्ने काठको रुख छपार्न, कटार्न, ओिार पिार, श्रभमकहरुको पाररश्रभमक र िुरक्षा, घाटगद्दी, बोलपत्र आब्हार्न, नवक्री, 
टाँिाको प्रिोग र छोडपुजी िम्बन्धी प्रानवयधक मापदण्डहरु वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कारू्नर्न बमोसजम हुरे्नछर््न ।  
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(२) उपदफा (१) बमोसजमका काितहरु गदा िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका वा प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालि वा 
उपिोक्ता िमूहको आफ्र्न ैप्रानवयधक कमतिारीको िहिोगका आधारमा उपिोक्ता िमूहले स्थार्नीि पररवेि अर्नुिार आवश्यक 
काितनवयध वा प्रनक्रिाहरु अवलम्बर्न गर्नत िक्नेछर्न् ।   
 
२१. वन पैदावाि नवक्री नवतिणको वार्षिक योजना जानकािी गिाउने : उपिोक्ता िमूहले स्वीकृत वर्न व्यवस्थापर्न 
काितिोजर्ना बमोसजम िंकलर्न हुरे्न वर्न पैदावारको उपिोग तिा नवक्री िम्बन्धी आफ्र्नो वार्षिक काितिोजर्ना बर्नाई िोको एक 
प्रभत िि र्नगरपाणलकामा जार्नकारीका लानग उपलब्ध गराउर्न ुपरे्नछ ।  
 
२२. वन पैदावाि नवक्री शुल्क : िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहले िमूह बादहर व्याविायिक प्रिोजर्नका लानग वर्न पैदावार 
नवक्री वापत प्राप्त हुरे्न रकममध्ये कुरै्न रकम प्रिणलत िंघीि कारू्नर्न बमोसजम स्थार्नीि िनञ्ित कोषमा जम्मा गरु्नतपरे्न व्यवस्था 
गरेको रहेछ िर्ने त्यिरी जम्मा गर्नुतपरे्न रकम आर्ििक वषतको अन्त्यमा उपिोक्ता िमूहले िि पुतलीबजार र्नगर पाणलकाको 
िनञ्ित कोषमा जम्मा गर्नुतपरे्नछ ।  
 
२३. सामुदाययक वनबाट प्राप्त लाभको सदपुयोग : (१) िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहले वर्न पैदावार नवक्री नवतरि गरी 
प्राप्त गरेको रकम मध्ये कन्धिमा पच्चिि प्रभतित रकम िामुदायिक वर्नको ददगो व्यवस्थापर्नमा खित गर्नुत  पर्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजम खित गरी बाँकी रहेको रकममध्येबाट कन्धिमा पिाि प्रभतित रकम िि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलकािँग िमन्वि गरी गररवी न्यूर्नीकरि, वर्न उद्यमको नवकाि र मदहलाको आिआजतर्न एवं ििक्तीकरििम्बन्धी 
काितक्रमका लानग खित गर्नुत पर्नेछ ।  
(३) उपदफा (२) को प्रिोजर्नका लानग उपिोक्ता िमूहले आफ्र्नो िाधारि ििामा पेि गर्नतका लानग तजुतमा गरेको वार्षिक 
कािक्रमको नववरि िाधारि ििा हुरु्निन्दा कन्धिमा ७ ददर्न अगाडी िि र्नगरपाणलकामा उपलब्ध गराउरु्न परे्नछ र 
र्नगरपाणलकाल े उक्त काितक्रममा कुर्नै िुधार गर्नुतपरे्न देखेमा िम्बन्धन्धत वडा कािालि माफत त उपिोक्ता िमूहको वार्षिक 
काितक्रममा िुधारका लानग िुझाव ददर्न िक्नेछ ।  
(४) उपिोक्ता िमूह र िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाल ेिंिुक्त रुपमा िामुदायिक वर्न व्यवस्थापर्न, वर्न उद्यम नवकाि र मदहला 
ििक्तीकरिका काितक्रम िञ्िालर्न गर्ने गरी िोजर्ना बर्नाउर्न िनकर्नेछ ।  
(५) स्थार्नीि िमुदािमा गर्नुतपरे्न िामुदायिक नवकािका काितहरु गदा उपिोक्ता िमूह र िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका बीि 
िहकाित गरी िामुदायिक नवकािका काितहरु गर्नत िनकर्नेछ । 
(६) उपदफा (२) बमोसजम खितगरी बाँकी रहेको रकम िामुदायिक नवकािका काितक्रम, उपिोक्ता िमूहको दहत हुरे्न अन्य काित 
र उपिोक्ता िमूहको प्रिािनर्नक काितमा खित गर्नत िनकर्ने छ । तर प्रिािनर्नक काितका लानग उपिोक्ता िमूहको वार्षिक 
आम्दार्नीको बढीमा २५ प्रभतित रकम मात्र खित गर्नत िनकर्नेछ र िो िन्दा बढी रकम प्रिािनर्नक काितका लानग खित गर्नुतपरे्न 
िएमा उपिोक्ता िमूहको िाधारि ििाबाट िहमभत णलर्नु पर्नेछ ।  
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२४. वन व्यवस्थापन कायनयोजना नवपरित काम गनेलाई हुने सजाय : (१) िामुदायिक वर्नमा कुर्नै उपिोक्ताले काितिोजर्ना 
नवपरीत हुरे्न कुरै्न काम गरेमा नर्नजलाई िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूहले जररबार्ना गर्नत िक्नेछ र त्यस्तो कामबाट कुर्नै हानर्न 
र्नोक्सार्नी िएकोमा नबगो बराबरको रकम क्षभतपूर्तिको रुपमा अिुल उपर गर्नत िक्नेछ । 
(२) िामुदायिक वर्नको काितिोजर्ना नवपररतको काित गर्ने व्यभक्तलाई उपिोक्ता िमूह आफैले कारवाही गर्नत र्निकेमा नर्नजलाई 
कारवाही गर्नतका लानग उपिोक्ता िमूहले र्नगरपाणलकामा रहकेो न्यायिक िभमभत वा प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालि 
िमक्ष नर्नवेदर्न गर्नत िक्नेछ ।  
(३) उपिोक्ता िमूहका िदस्य िन्दा बादहरको कुर्नै व्यभक्तले िामुदायिक वर्नमा हार्नी र्नोक्सार्नी गरेमा नर्नजलाई राद्धरिि वर्नमा 
गरेको किुर बमोसजमको िजाि गर्नतका लानग उपिोक्ता िमूहले प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालि िमक्ष नर्नवेदर्न गर्नत 
िक्नेछ र नर्नजलाई वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कारू्नर्न बमोसजमको िजाि हुरे्नछ ।  
(४) उपदफा (२) र (३) बमोसजम न्यायिक िभमभत र प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालि िमक्ष नर्नवेदर्न परेमा किुरको 
प्रकृभत अर्नुिार न्यायिक िभमभत र प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले आ–आपm्र्नो के्षत्रायधकार भित्र पर्ने नवषिमा 
छार्ननवर्न गरी प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजमको जररवार्ना वा दण्ड िजाि गर्नत िक्नेछ ।  
 
२५. सामदुाययक वनको नववाद व्यवस्थापन : (१) िामुदायिक वर्नका नवषिमा सिजतर्ना हुरे्न नववाद िमाधार्नका लानग िि 
पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले िहजीकि गर्नत िक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) को प्रिोजर्नका लानग पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको िमन्विमा िि र्नगरपाणलका िदहत, प्रदेि िरकारको वर्न 
िम्बन्धी कािालि, िामुदायिक वर्न उपिोक्ता महािंघ रे्नपाल र िरोकारवालाहरुको प्रभतनर्नयधत्व हुरे्नगरी नववाद िमाधार्न 
िंिि स्थापर्ना गर्नत िनकर्नेछ ।   
 

परिचे्छद – ५ 
कबुक्षलयती वन, धार्मिक तथा सांसृ्कमतक वनसम्बन्धी व्यवस्था 

 
२६. कबकु्षलयती वन हस्तान्तिण गनन सक्ने : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको नवभिन्न वडा कािालिहरुले गररबीको 
रेखामुनर्नका पररवार िर्नी पदहिार्न गरेका पररवारको िमूहलाई गररबी न्यूर्नीकरिका लानग कबुणलिती वर्न हस्तान्तरि गर्नत 
प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालि िमक्ष सिफाररि गर्नत िक्नेछर्न् ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजमको सिफाररिका आधारमा प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले गररवीको रेखामुर्नीका 
पररवारको कबुणलती वर्न उपिोक्ता िमूह गठर्न गर्नत र कबुणलिती वर्नको काितिोजर्ना बर्नाई वर्नको िंरक्षि र नवकाि हुरे्न गरी 
आि आजतर्न हुरे्न काितक्रम िञ्िालर्नका लानग उक्त िमूहलाई कबुणलिती वर्नको रुपमा वर्नके्षत्र उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ ।  
(३) प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले उपदफा (२) बमोसजमको कबुणलिती वर्नको नववरि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलकामा उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ र िोही आधारमा र्नगरपाणलकाले कबुणलिती वर्न उपिोक्ता िमूहलाई आवश्यक 
िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नछे ।  
(४) कबुणलती वर्न उपिोक्ता िमूहिम्बन्धी अन्य व्यवस्था वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि तिा प्रदेि कार्नूर्न र स्थार्नीि िरकार 
िञ्िालर्न ऐर्न २०७४ बमोसजम हुरे्नछ ।  
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२७. धार्मिक तथा सांसृ्कमतक महत्वका वनहरुको संििण : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा धार्मिक तिा िांसृ्कभतक 
महत्वका वर्नहरु रहेमा िोको िंरक्षि र िदपुिोगका लानग धार्मिक तिा िांसृ्कभतक वर्न उपिोक्ता िमूह गठर्न गर्नत िनकरे्नछ 
।  
(२) धार्मिक तिा िांसृ्कभतक वर्न उपिोक्ता िमूह गठर्न र दता गदा दफा १३ र १४ बमोसजमको प्रनक्रिा अवलम्बर्न गर्नुत परे्नछ ।  
(३) िम्बन्धन्धत धार्मिक तिा िांसृ्कभतक िमुदािले आफ्र्नो धमत िंसृ्कभतिँग िम्बन्धन्धत वर्न िंरक्षि गर्नत िाहेमा त्यस्तो वर्न 
िोही धार्मिक तिा िांसृ्कभतक िमूह वा िमुदािलाई हस्तान्तरि गर्नुतपरे्नछ ।  
(४) धार्मिक तिा िांसृ्कभतक वर्नको व्यवस्थापर्न काितिोजर्ना तजुतमाका लानग िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको िम्बन्धन्धत 
वडा कािालििँगको िमन्विमा प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले प्रानवयधक र अन्य आवश्यक िहिोग उपलब्ध 
गराउर्नु पर्नेछ ।   
(५) धार्मिक वर्नमा नवकाि आिोजर्ना िञ्िालर्न गदा कादटएका रुखहरु र्नगरपाणलकाको िमन्वि र िहमभतमा िम्बन्धन्धत 
धार्मिक तिा िांसृ्कभतक िमूहले नवक्री नवतरि गर्नत िक्नेछ । 

परिचे्छद – ६ 
वनमा आधारित उद्यम नवकास, पयापयनटन ि वाताविणीय सेवासम्बन्धी व्यवस्था 

 
२८. वन उद्यमको नवकास गनन सक्ने : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेका वर्न उपिोक्ता िमूहले उद्योग र 
वातावरििम्बन्धी प्रिणलत कार्नूर्न बमोसजमका मापदण्डहरुको पालर्ना गरी वर्न पैदावारमा आधाररत वर्न उद्यमको स्थापर्ना र 
नवकाि गर्नत िक्नेछर्न् ।  
(२) र्नगरपाणलकामा रहेका नवभिन्न वर्न पैदावारमा आधाररत उद्योगहरुले िामुदायिक वर्न, नर्नजी वर्न र अन्य नवभिन्न नकसिमका 
वर्नबाट प्रिणलत कार्नूर्नको पररपालर्ना गरी किा पदाित प्राप्त गर्नत िक्नेछर्न् ।  
(३) िावतजनर्नक र्नीसज—िामुदायिक िाझेदारीमा पनर्न वर्न उद्यम स्थापर्ना र िञ्िालर्न गर्नत िनकर्ने छ र ििका लानग िि ऐर्न र 
वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कारू्नर्न नवपररत र्नहुरे्न गरी उपिोक्ता िमूहले पुतलीबजार र्नगरपाणलका, नवभिन्न िंघ िंस्था वा नर्नजी 
के्षत्रिँग िम्झौता गर्नत िक्नेछर्न् ।   
(४) उपिोक्ता िमूहले अन्य पक्षिँग िाझेदारी गरी वर्न उद्यम िञ्िालर्न गदा उपिोक्ता िमूहहरुको कन्धिमा एकाउन्न प्रभतित 
िेिर तिा लगार्नी िएको हुरु्न परे्नछ ।  
(५) िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहले वर्न उद्यमका लानग वर्न पैदावारमा आधाररत िहकारी िंस्था स्थापर्ना गर्नत िाहेमा िि 
पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले आवश्यक िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ ।  
 
द्रष्टव्यः िि दफाको प्रिोजर्नाका लानग वर्न उद्यम िन्नाले लघ ुउद्यम, घरेलु उद्योग र वर्न िहकारी िंस्थालाई जर्नाउर्नेछ ।  
 
२९. पयापयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने : (१) उपिोक्ता िमूहले वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्नामा आवश्यक व्यवस्था 
गरी आफ्र्नो वर्नमा आधाररत पिापितटर्न काितक्रम िञ्िालर्न गर्नत िक्नेछर्न् ।  
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(२) वर्न के्षत्रमा पिापितटर्न काितक्रम िञ्िालर्न गदा वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्नामा नर्नर्दिर गररएको के्षत्रिन्दा बढी वर्न के्षत्र 
प्रिोग गर्नत पाइर्ने छैर्न ।  
(३) वर्न उपिोक्ता िमूहको पिापितटर्न िोजर्ना र काितक्रम तजुतमा तिा कािान्विर्नका लानग िि र्नगरपाणलका र प्रदेि 
िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले आवश्यक प्रानवयधक, आर्ििक तिा अन्य िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ ।  
(४) वर्नमा आधाररत पिापितटर्नका लानग उपिोक्ता िमूहले पुतलीबजार र्नगरपाणलका वा नवभिन्न िंघ िंस्था वा नर्नजी के्षत्रिँग 
िहकाित गर्नत िक्नेछ र उपिोक्ता िमूहले ििरी अन्य पक्षिँग िाझेदारी गरी पिापितटर्न काित िञ्िालर्न गदा उपिोक्ता 
िमूहहरुको कन्धिमा एकाउन्न प्रभतित िेिर तिा लगार्नी िएको हुरु्न परे्नछ ।  
(५) उपदफा (४) बमोसजम िहकाित गदा िि ऐर्न र वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न नवपररत र्नुहरे्न गरी आपिी िम्झौता गरी 
पिापितटर्न काितक्रम िञ्िालर्न गर्नत िनकर्नेछ ।  
(६) िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहले िञ्िालर्न गरेको कुर्नै पिापितटर्न के्षत्रमा स्वदेिी वा नवदेिी व्यभक्त र िातािातका िाधर्न 
प्रवेि गदा िाधारि ििाको नर्निति बमोसजमको प्रवेि िुल्क िंकलर्न गर्नत िक्नेछ ।  
(७) िामुदायिक वर्नमा िञ्िाणलत पिापितटर्न काितक्रमबाट प्राप्त आम्दार्नीमध्ये किीमा पच्चिि प्रभतित रकम पिापितटर्न 
प्रवद्र्धर्न र कन्धिमा पिाि प्रभतित रकम मदहला र नवपन्न वगतका लानग आि आजतर्नका नक्रिाकलापहरु िञ्िालर्न गर्नत 
अर्नुदार्नको रुपमा उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ ।  
 
३०. सामुदाययक यचदडयाखाना, वन्यजनु्त उद्दाि केन्द्र ि वन्यजनु्त पालन तथा प्रजनन् : (१) िामुदायिक वर्न उपिोक्ता 
िमूहले आफै वा अन्य नवभिन्न पक्षिँगको िहकाितमा िामुदायिक यिदडिाखार्ना, वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र र वन्यजन्तु पालर्न तिा 
प्रजर्नन्सम्बन्धी िोजर्ना तजुतमा गरी िामुदायिक यिदडिाखार्ना वा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र स्थापर्ना तिा िञ्िालर्न र वन्यजन्त ु
पालर्न तिा प्रजर्नर्न् िम्बन्धी काितहरु गर्नत िक्नेछर्न् ।  
(२) वन्यजन्तु पालर्न तिा प्रजर्नर््न पिात गररर्ने नवक्री नवतरिका लानग प्रदार्न गररर्ने इजाजत िम्बन्धी मापदण्डहरु प्रिणलत 
िंघीि कारू्नर्न बमोसजम हुरे्नछ ।  
(३) िामुदायिक यिदडिाखार्ना वा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र र वन्यजन्तु पालर्न तिा प्रजर्नन्सम्बन्धी िोजर्ना तजुतमा र कािान्विर्न 
गर्नत िाहर्ने उपिोक्ता िमूहलाई िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले आवश्यक 
प्रानवयधक र अन्य िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ ।  
 
३१. सामुदाययक घिवास (होम स्टे) : (१) पिापितटर्न प्रवद्र्धर्न गर्नेगरी होम स्ट े िञ्िालर्न गर्नत िाहर्ने उपिोक्ता िमूह वा 
स्थार्नीि िमुदािले िि र्नगरपाणलकामा िामुदायिक होम स्ट ेदता गरी िञ्िालर्न गर्नत िक्नेछर्न् ।  
(२) प्रिणलत कार्नुर्न बमोसजम िामुदायिक होम स्ट ेिञ्िालर्निम्बन्धी काितनवयधहरुको पालर्ना गरी िञ्िाणलत िामुदायिक 
होम स्टलेाई स्वीकृत िोजर्ना अर्नुिार र्नगरपाणलकाबाट आवश्यक अर्नुदार्न उपलब्ध गराउर्न िनकर्नेछ ।  
 
३२. जलाधाि संििण : (१)  पुतलीबजार र्नगर .पाणलकाल ेआफर्नो के्षत्रमा रहेका जलाधारहरुको पदहिार्न गरी र्नक्शािदहतको 
नववरि राख्नु परे्नछ ।  
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(२) र्नगरपाणलकामा रहेका जलाधारहरुको िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहका माध्यमबाट िंरक्षििम्बन्धी काितहरु गररर्ने छ 
।  
(३) जलाधार के्षत्रको िंरक्षि गर्ने उपिोक्ता िमूहलाई िोजर्ना र काितक्रम तजुतमा तिा कािान्विर्नका लानग िि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले आवश्यक प्रानवयधक तिा आर्ििक र अन्य िहिोग उपलब्ध गराउर्न 
िक्नेछ ।  
(४) जलाधार के्षत्रको िंरक्षिका माध्यमबाट जलस्रोत लगाितको िंरक्षिमा उपिोक्ता िमूहले पु¥िाएको िोगदार्न वापत 
जलस्रोत लगाितका स्रोत उपिोग गर्ने नवभिन्न नर्नकाि, िंघ िंस्था, उद्योग लगाितका पक्षहरुले जलाधार के्षत्र िंरक्षि गर्ने 
उपिोक्ता िमूहलाई नवभिन्न अर्नुदार्न तिा अन्य उत्प्रेरिाका स्रोतहरु उपलब्ध गराउर्न िक्नेछर्न् । (५) उपदफा (४) को 
प्रिोजर्नका लानग जलाधार िंरक्षि गर्ने उपिोक्ता िमूह र जलाधार िंरक्षिबाट फाईदा पाउर्ने पक्षका बीि आवश्यक िम्झौता 
गर्नत िनकर्नेछ ।  
 
३३. जैनवक मागनको व्यवस्थापन : (१) िि पुतलीबजार र्नगर पाणलकामा वन्यजन्त ुर िरािुरुङ्गीहरुको आवत जावत गर्ने 
जैनवक मागतको रुपमा रहेका वर्न के्षत्रहरुको िंरक्षि, व्यवस्थापर्न र िदपुिोग िामुदायिक वर्नका माध्यमबाट गरररे्नछ । 
(२) जैनवक मागतका िामुदायिक वर्न र वन्यजन्तुको िंरक्षिका लानग उपिोक्ता िमूहलाई िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका र 
प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले प्रानवयधक तिा आर्ििक र अन्य आवश्यक िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ । 
(३) जैनवक मागतमा पर्ने वर्न के्षत्रमा आणश्रत िमुदािलाई जैनवक मागतको वर्न पैदावार उपिोग गर्नतबाट बनञ्ित गररर्ने छैर्न ।  
(४) जैनवक मागतमा वन्यजन्तुको प्रिावबाट िुरणक्षत रहर्नका लानग उपिोक्ता िमूह र िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले ििेतर्ना 
अभिवृद्धि र िुरक्षात्मक उपािहरु अवलम्बर्न गर्नत गराउर्न िक्नेछ ।  
 
३४. मानव–वन्यजनु्त द्वन्द्व व्यवस्थापन ि िाहत नवतिण : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकरको वर्निम्बन्धी 
कािालिका िािै िम्बन्धन्धत वर्न उपिोक्ता िमूहले वन्यजन्तुबाट हुरे्न जर्नधर्नको क्षभत कम हुरे्न काितक्रमहरु िञ्िालर्न गरु्नत 
पर्नेछ ।  
(२) वन्यजन्तुबाट किैको धर्नजर्नको क्षभत िएमा त्यस्तो क्षभत वापत नपदडतलाई र्नेपाल िरकार र प्रदेि िरकारले उपलब्ध 
गराउर्ने राहतका अभतररक्त र्नगरपाणलका र वर्न उपिोक्ता िमूहले िप राहत प्रदार्न गर्नत िक्नेछ ।  
(३) पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले वन्यजन्तुबाट प्रिानवत व्यभक्त तिा पररवारलाई राहत प्रदार्न गर्नत र मार्नव–वन्यजन्तु द्वन्द्व 
व्यवस्थापर्नका काितक्रमहरु िञ्िालर्नका लानग एक कोषको स्थापर्ना र िञ्िालर्न गर्नत िक्नेछ ।   
(४) मार्नव वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रिानवत व्यभक्तहरुको जीउधर्नको िुरक्षाका लानग जीवर्न बीमा तिा नर्नजीवर्न बीमा गर्नतका लानग 
िि र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिले आवश्यक िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ ।  
(५) वन्यजन्तुलाई वर्न के्षत्रमा र्नै बिोवाि गर्ने अवस्था सिजतर्ना गर्नतका लानग िामुदायिक वर्न लगाितका जैनवक मागतमा पार्नी 
पोखरी नर्नमाि, जंगली फलफूलका नवरुवा िंरक्षि, घाँिे के्षत्रहरुको िंरक्षि जस्ता काितहरु गर्नुतपरे्नछ । 
(६) र्नेपाल िरकारले कृनष तिा घरपालुवा जर्नावरका लानग हानर्नकारक वन्यजन्तु िर्नी घोषिा गरेका वन्यजन्तुहरु घर गोठ 
तिा खेतबारीमा आई जर्नधर्नको क्षभत गर्ने अवस्था देप्तखएमा त्यस्ता वन्यजन्तुहरुलाई धपाउर्न पाइर्नेछ ।    
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३५. ससमसाि िेत्रको संििण ि व्यवस्थापन : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको वर्न के्षत्रमा रहेका सिमिारको िंरक्षि 
र िदपुिोग िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहका माध्यमबाट गररर्ने छ ।  
(२) वर्न के्षत्र िन्दा बादहर रहेका सिमिारहरुको िंरक्षि र िदपुिोगका लानग सिमिार उपिोक्ता िमूह वा जल उपिोक्ता िंस्था 
गठर्न गर्नत िनकर्नेछ ।  
(३) सिमिार उपिोक्ता िमूह गठर्न र दता गदा िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूह गठर्न र दता गर्ने प्रनक्रिा अवलम्बर्न गर्नत 
िनकर्नेछ ।  
(४) सिमिार व्यवस्थापर्न िोजर्ना तजुतमाका लानग र्नगरकाितपाणलकामा छलफल गरी प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी 
कािालिले प्रानवयधक, आर्ििक र अन्य आवश्यक िहिोग उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ ।  
(५) उपिोक्ता िमूहले व्यवस्थापर्न गदै आएका सिमिार के्षत्रका माछा लगाितका जलिरको िंरक्षि र नवक्री नवतरिका 
लानग उपिोक्ता िमूहले आफै आवश्यक व्यवस्था गर्नत िक्नेछ ।  
 
३६. सावनजननक जग्गामा वन नवकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि 
कार्नूर्न बमोसजमको प्रनक्रिा अवलम्बर्न गरी आफ्र्नो के्षत्रभित्र पदहिार्न िएका िावतजनर्नक जग्गामा िामुदायिक वर्न उपिोक्ता 
िमूहको माध्यमबाट वर्नको नवकाि, िंरक्षि, व्यवस्थापर्न गर्नुत परे्नछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजमको कामका लानग िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिले 
उपिोक्ता िमूहलाई आवश्यक प्रानवयधक तिा अन्य िहिोग उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ । 
(३) िावतजनर्नक जग्गामा गररएको िामुदायिक वर्न व्यवस्थापर्नबाट प्राप्त वर्न पैदावार िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूहले उपिोग 
तिा नबक्री नवतरि गर्नत िक्नेछ ।  
(४) िडक र बाटो नकर्नारमा लगाइएको तिा बाटोमा छहारी पर्ने रुखहरु र िौतारा वा िस्तै प्रकृभतका अन्य ठाउँमा लगाइएका 
रुखहरुले मार्नवीि जोप्तखम सिजतर्ना गर्ने िएमा वा अन्य कुर्नै कारिले काट्र्न वा हटाउर्न पर्ने िएमा िि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलकाले िडक र वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न बमोसजमको प्रनक्रिा पूरा गरी त्यस्ता रुखहरु काट्र्न वा हटाउर्न 
वा काट्र्न वा हटाउर्न लगाउर्न िक्नेछ ।  
(५) उपदफा (४) बमोसजमका काठ नवक्री नवतरिबाट प्राप्त रकम िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको िनञ्ित कोषमा जम्मा गर्नुत 
पर्नेछ ।  
 
३७. सहिी वनको नवकास ि व्यवस्थापन : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले आफ्र्नो के्षत्रभित्रको िहरी के्षत्र तिा नबभिन्न 
बस्तीमा रहेका िावतजनर्नक िडक तिा पाकत  जस्ता स्थार्नमा िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िभमभत िँगको िहकाितमा िहरी वर्नको 
नवकाि तिा व्यवस्थापर्न गर्नत िक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजम स्थापर्ना हुरे्न वर्नको नवकािको लानग िि र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिल े
आवश्यक आर्ििक तिा प्रानवयधक िहिोग उपलव्ध गराउर्नु पर्नेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोसजम स्थापर्ना हुरे्न वर्नको वर्न पैदावार र्नगरपाणलकािँगको िमन्विमा िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूहले नवभिन्न 
प्रिोजर्नका लानग प्रिोग गर्नत िक्नेछ ।  
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(४) वर्नको व्यवस्थापर्नबाट प्राप्त लािको बाँडफाँडका बारेमा र्नगरपाणलका र उपिोक्ता िमूहका बीिमा कुर्नै िम्झौता वा 
िहमती गररएमा िोही बमोसजम लािको बाँडफाँड गर्नुतपरे्नछ ।  
 
३८. उद्यान घोषणा गनन सक्न े: (१) िि र्नगरपाणलकाले िम्बन्धन्धत वर्न उपिोक्ता िमूहिँगको िमन्विमा वर्न के्षत्रको कुर्न ै
उपिुक्त िागलाई वर्न उद्यार्न तिा प्रािी उद्यार्न घोषिा गरी वर्न उपिोक्ता िमूह माफत त उद्यार्न नर्नमाि र िञ्िालर्न गर्नत िक्नेछ 
।  
(२) िामुदायिक वर्न के्षत्रमा स्थापर्ना र िञ्िालर्न गररर्ने वर्न उद्यार्न तिा प्रािी उद्यार्न िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूह माफत त िञ्िालर्न 
गर्नुतपरे्नछ ।  
 
३९. वाताविणीय सेवाको व्यवस्थापन : (१) वर्न के्षत्रबाट हुरे्न कावतर्न िनञ्िभत तिा उत्सजतर्न न्यूर्नीकरि बाहेकका जलस्रोत 
िंरक्षि,फोहोरमैला ब्यबस्थापर्न जैनवक नवनवधता िरक्षि र पिापितटर्नको नवकाि लगाितका वातावरिीि िेवाको 
व्यवस्थापर्न गर्नत िाहर्ने वर्न उपिोक्ता िमूह लगाितका स्थार्नीि िमुदाि वा िरोकारवालाले आफ्र्नो वर्न तिा वातावरि 
व्यवस्थापर्न िोजर्ना वा नविेष काितिोजर्नामा व्यवस्था गरी वातावरिीि िेवाको व्यवस्थापर्न र िदपुिोग गर्नत िक्नेछर््न ।  
(२) वातावरिीि िेवाको व्यवस्थापर्न गरी उक्त िेवा नवक्री गर्नत िाहर्ने उपिोक्ता िमूह वा स्थार्नीि िमुदाि र वातावरिीि िेवा 
उपिोग गर्नत िाहरे्न पक्षका बीिमा िम्झौता गरी वातावरिीि िेवाको खररद नवक्री गर्नत िनकर्ने छ । 
(३) वातावरिीि िेवाको आदार्न प्रदार्न तिा खररद नवक्रीबाट प्राप्त लािको बाँडफाडँ र िदपुिोगिम्बन्धी नवषिहरु 
वातावरिीि िेवाको व्यवस्थापर्न िोजर्ना र आपिी िम्झौतामा उिेख गररए बमोसजम हुरे्नछ ।  
 
४०. जलवायु परिवतनन न्यूनीकिण ि अनुकूलन योजना : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा जलवािु पररवततर्नका कारि 
परेको प्रिाव न्यूर्नीकरिका लानग स्थार्नीि स्तरका जलवािु अर्नुकूलर्न िोजर्ना तजुतमा गरी उपिोक्ता िमूह वा प्रिानवत स्थार्नीि 
िमुदाि माफत त उक्त िोजर्नाहरुको कािान्विर्न गर्नत िनकर्नेछ ।  
(२) उपिोक्ता िमूहले िमुदािमा आधाररत जलवािु अर्नुकूलर्न िोजर्ना तजुतमा गर्नत िाहेमा त्यस्ता िोजर्ना तजुतमा र िोको 
कािान्विर्नका लानग िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले आवश्यक िहिोग उपलब्ध गराउर्न ुपरे्नछ र िि काितका लानग प्रदेि 
िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले पनर्न िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ ।  
(३) जलवािु पररवततर्न न्यूर्नीकरिका लानग िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा जलवािुमैत्री िंरिर्नाको नर्नमाि, िातािातका 
िाधर्नहरुबाट हुरे्न उत्सजतर्न न्यूर्नीकरि र वर्न के्षत्रको नवकािका माध्यमबाट कावतर्न उत्सजतर्न न्यूर्नीकरिका काितक्रमहरु 
िञ्िालर्न गर्नत िनकर्नेछ ।  
(४) आगलागी लगाितका काितहरुबाट हुरे्न वर्न नवर्नाि तिा वर्न क्षिीकरि नर्नििि गरी जलवािु पररवततर्न न्यूर्नीकरिमा 
िोगदार्न गरे्न वर्न उपिोक्ता िमूहलाई िो वापत प्राप्त हुरे्न लाि उपलब्ध गराउर्न वा पुरसृ्कत गर्नतका लानग िि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले आवश्यक िहिोग र िहजीकरि गर्नुतपरे्नछ ।  
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४१. वन डढेलो ननयन्त्रण : (१) कुर्नै वर्नमा वर्न डढेलो लागेमा िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका, प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी 
कािालि, िुरक्षा नर्नकाि, िम्बन्धन्धत वर्न उपिोक्ता िमूह र नर्नजी जग्गावालाहरु िमेतको पहलमा वर्न डढेलो नर्नििि गर्नुत 
पर्नेछ ।  
(२) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाल ेवर्न डढेलो नर्निििका लानग वर्न उपिोक्ता िमूह माफत त ििेतर्ना र क्षमता अभिवृद्धि 
तिा डढेलो नर्निििको प्रनवयध तिा िूिर्ना िंिि नवकाि गर्ने र िमन्विका लानग आवश्यक काितहरु गर्नुत पर्नेछ ।  
(३) वर्न डढेलो नर्निििमा खदटदा कुरै्न व्यभक्तलाई क्षभत हुर्न गएमा िोको मूल्यांकर्न गरी िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका र 
िम्बन्धन्धत उपिोक्ता िमूहले राहत तिा अन्य आवश्यक िहिोग उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ । 
(४) वर्न डढेलोका कारि वा वर्न डढेलो नर्नििि गर्नत जाँदा कुर्न ैव्यभक्त घाइते वा मृत्य िएमा त्यस्ता व्यभक्तले बीमा रकम पाउर्ने 
गरी र्नगरपाणलका र ििको के्षत्रभित्र रहेका िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहहरुको िहकाितमा िामुदहक बीमा काितक्रम 
िञ्िालर्न गर्नत िनकर्नेछ र िि काितमा िामुदायिक वर्न उपिोक्ता महािंघ, र्नेपालले िमन्वि र िहजीकरि गर्नत िक्नेछ ।   
(५) किैले वर्न के्षत्रमा आगो लगाएमा वा आगो लाग्न िक्छ िने्न कुरा िाहा हुँदा हुँदै लापरवाही गरी वर्नमा आगो लगाएमा 
वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कारू्नर्न बमोसजम कारवाही र दण्ड िजाि हुरे्नछ ।  
 
४२. स्थानीय वाताविण संििण योजना : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले वातावरि िंरक्षि िोजर्ना तजुतमा र 
कािान्वर्न गदा िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहिँग िमन्वि र िहकाित गर्नुत पर्नेछ ।  
(२) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेको वर्न के्षत्र, र्नदी, खोलार्नाला, िावतजनर्नक जग्गा र अन्य प्राकृभतक तिा िांसृ्कभतक 
िम्पदा रहेका के्षत्रहरुमा फोहरमैला नविजतर्न गर्नत परेमा िंणक्षप्त वातावरिीि अध्यिर्न, प्रारम्भम्भक वातावरिीि परीक्षि गराई 
ििव िएमा मात्र काित अगादड बढाउर्नुपरे्न छ ।  
(३) र्नगरपाणलकामा वातावरि िंरक्षिका काितहरु गदा िामुदायिक वर्न उ.ि. िगको िाझेदाररता र िहकाितबाट गर्नत 
िनकर्नेछ ।  
(४) नवपत तिा प्रकोप एबं नकर्टिकल नबषिमा िमस्याग्रस्त घर पररवारलाई अत्यावश्यक काठ दाउरा ििुल्क वा नर्निुल्क 
उपलब्ध गराउर्न ुपरेमा, हानर्नकारक रुखहरु हटाउर्न वा काट्र्न ुपरेमा, वा बर्न तिा बाताबरि र नबपद ब्यिवस्थापर्न िम्बन्धन्ध 
काितहरु व्यवस्थस्थत गर्नत, बर्नका गभतनबयध तिा िमस्याहरुको नर्नराकरि एबं व्यवस्थापर्न र अर्नुगमर्न/िुपररवेक्षि गर्नतका 
लानग देहाि बमोसजमको िभमभतले आवश्यक कृिान्विर्न गर्नुतपर्नेछ । 

संयोजक : र्नगर उपप्रमुख । 
सदस्यः िंिोजक बर्न तिा बाताबरि र नबपद ब्यिवस्थापर्न िभमभत । 
सदस्यः प्रमुख प्रिािकीि अयधकृत । 
सदस्यः िम्वन्धन्धत  दडभिजर्न बर्न अयधकृत । 
सदस्य सयचव : बर्न तिा बाताबरि र नबपद ब्यिवस्थापर्न िाखा प्रमुख । 

पुर्नि : िभमभतले आपर्नो काितनबधी आफै व्यवस्थस्थत गर्नतिक्नेछ र िो का लानग आवश्यकपरे नवज्ञ िमेत आमिि गर्नत 
िक्नेछ ।  
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४३. वृिािोपण कायनक्रम सञ्चालन : (१) पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले प्रत्येक वडामा उपिोक्ता िमूह वा वर्न िहकारी िंस्था 
वा वर्न उद्यमको माध्यमबाट कन्धिमा एउटा र्नितरी स्थापर्ना गर्नतका लानग आवश्यक व्यवस्था गरी िोको लानग अर्नुदार्न उपलब्ध 
गराउर्न िक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजम स्थापर्ना गररर्ने र्नितरीमा रोजगारी प्रदार्न गदा िम्बन्धन्धत के्षत्रमा रहेका नवपन्न पररवारलाई प्रािभमकता 
ददर्नु पर्नेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोसजम स्थानपत र्नितरीमा नकिार्न, नर्नजी वर्न तिा वर्न उपिोक्ता िमूहको माग अर्नुिारका रैिार्ने र 
पाररस्थस्थभतकीि प्रलािीमैत्री व्याविायिक नवरुवाहरुको उत्पादर्न र नवक्री नवतरि गर्नत प्रािभमकता ददर्नु पर्नेछ ।  
(४) वर्न उपिोक्ता िमूह, नकिार्न तिा नर्नजी वर्नवालाहरुलाई नर्नःिुल्क वा न्यूर्नतम् िुल्कमा नवरुवा उपलब्ध गराई वर्न के्षत्र, 
र्नदी नकर्नार, र्नदी उकाि के्षत्र, र्नहर नकर्नार, िडक नकर्नार, िावतजनर्नक जग्गा, खाली जग्गा, पाखो जग्गा, वर्न नवर्नाि िएको के्षत्र 
र नर्नजी जग्गामा वृक्षारोपिका लानग पुतलीबजार र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिबाट अर्नुदार्न 
उपलब्ध गराउर्न आवश्यक रकम नवनर्निोजर्न गर्नुतपरे्नछ ।  
(५) पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा फैणलएका भमिाहा प्रजाती नर्नििि गरी वा हटाई उक्त के्षत्रमा वृक्षारोपि गर्नत िाहर्ने वर्न 
उपिोक्ता िमूह वा नर्नजी जग्गावालालाई पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले प्रानवयधक तिा आर्ििक िहिोग उपलब्ध गराउर्न 
िक्नेछ ।  
 
४४. जडीबुटी खेती तथा गैिकाष्ठ वन पैदावाि प्रवद्र्धन : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी 
कािालिले िामुदायिक वर्न लगाितका वर्न के्षत्र र नर्नजी जग्गामा िुगन्धन्धत वर्नस्पभत, औषधीजन्य जडीबुटी तिा अन्य 
जडीबुटी खेभत र गैरकाष्ठ वर्न पदैावारको पदहिार्न र प्रवद्र्धर्नका लानग प्रानवयधक, आर्ििक र अन्य आवश्यक िहिोग उपलब्ध 
गराउर्न िक्नेछ ।  
(२) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्रमा उत्पाददत जडीबुटी तिा गैरकाष्ठ वर्न पैदावारको िण्डार, प्रिोधर्न र 
बजारीकरिका लानग आवश्यक पूवाधारको नवकाि गर्ने काितक्रम िञ्िालर्न गर्नत िनकर्नेछ ।  
 
४५. कृनष वन प्रवद्र्धन : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेका िामुदायिक वर्न लगाितका वर्न के्षत्र, िावतजनर्नक जग्गा र 
नर्नजी वर्न तिा नर्नजी जग्गाहरुमा कृनष वर्न लगाउर्न िाहर्नेलाई र्नगरपाणलकाल े आर्ििक तिा प्रानवयधक िहिोग उपलब्ध 
गराउर्न िक्नेछ ।  
(२) िामुदायिक वर्नमा कृनष वर्न काितक्रम िञ्िालर्न गदा वर्न के्षत्रको जैनवक नवनवधता िंरक्षि हुरे्न गरी र एउट ैनवरुवाले लामो 
िमि उत्पादर्न ददर्ने प्रकृभतका वर्नजन्य तिा कृनषजन्य पैदावारहरु लगाउर्न प्रािभमकता ददर्नु पर्नेछ । 
(३) गररवीको रेखामुर्नी रहेका पररवारलाई उपलब्ध गराइएको िामुदायिक वर्नको के्षत्रमा कृनष वर्नका काितहरु गदा वषतमा 
एक पटक मात्र खर्नजोत गर्नुतपर्ने प्रकृभतका कृनषजन्य पैदावारहरु लगाउर्न िनकर्नेछ ।  
  
४६. वनजन्य बीउको उत्पादन : वर्न बीउको उत्पादर्न, नवक्री नवतरि र नर्निातका लानग पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा पाइर्ने वर्न 
पैदावारका बीउहरुको उत्पादर्न र बजारीकरिका लानग िोजर्ना तजुतमा गरी वर्न उपिोक्ता िमूह र नर्नजी वर्नवालाहरुलाई 
आवश्यक िहिोग उपलब्ध गराउर्न िनकर्ने छ ।  
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४७. वनजन्य खाद्य वस्तु तथा कन्दमूल ि वनजन्य पैदावािको सदपुयोग : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको िामुदायिक 
वर्न लगाितका वर्नके्षत्रमा वर्नको हैसिित र्ननवग्ररे्न गरी र वातावरि तिा जैनवक नवनवधताको िंरक्षि हुरे्न गरी वर्न के्षत्रबाट 
उपलब्ध हुर्निक्ने वर्नजन्य खाद्य वसु्त तिा कन्दमूलर वर्नजन्य पैदावारहरु तोनकएका मापदण्डहरु पुरा गरी िंकलर्न र नवक्री 
नवतरि गर्नत िनकर्नेछ ।   
(२) पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा नविेष पदहिार्न तिा महत्व िएका वर्नजन्य खाद्य वस्तु तिा कन्दमूलको ददगो िंकलर्न र 
िदपुिोग तिा बजारीकरिका लानग नवपन्न पररवार र िस्ता वस्तुको बारेमा परम्परागत ज्ञार्न िएका पररवारलाई प्रानवयधक 
तिा अन्य आवश्यक िहिोग उपलब्ध गराउर्न िनकर्नेछ ।  
 
४८. चिन तथा खकन  व्यवस्थापन : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेका िामुदायिक वर्नमा पिुहरुको िरीिरर्न 
व्यवस्थापर्नका लानग उपिोक्ता िमूहको वर्न व्यवस्थापर्न काितिोजर्नामा आवश्यक व्यवस्था गरी िरीिरर्न व्यवस्थापर्न गर्नुत 
पर्नेछ ।  
(२) िामुदायिक वर्न बाहेकका अन्य वर्न के्षत्र वा िावतजनर्नक जग्गामा िरीिरर्न व्यवस्थापर्नका लानग िि पुतलीबजार 
र्नगरपाणलकाल ेगोठाला तिा पिुपालक पररवार वा िमूहिँग परामित गरी िरीिरर्न गराउर्ने क्रममा पालर्न गर्नुतपरे्न नर्निमहरु 
बर्नाउर्न िक्नेछ ।  
(३) उपदफा (१) र (२) बमोसजम िरीिरर्नका नर्निमहरु बर्नाउँदा आददवािी जर्नजाभत र स्थार्नीि िमुदािको उद्यौली उिौली 
लगाितका प्रिाजनर्नत अभ्यािको िम्मार्न गर्नुत परे्नछ ।    
(४) खित जग्गा उपिोग गरी िरीिरर्न र वर्न पैदावारको उपिोग गदै आएका स्थार्नीि वासिन्दाको प्रिाजनर्नत अभ्यािलाई 
िम्मार्न र िंरक्षि गदै िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका र िम्बन्धन्धत िामुदायिक वर्न उपिोक्ता िमूहले खित जग्गाहरुको ददगो 
व्यवस्थापर्नका लानग आवश्यक नर्निमहरु बर्नाउर्न िक्नेछ ।    
 
४९. वनसम्बन्धी प्रथाजननत अभ्यासको प्रवद्र्धन : (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्रभित्र आददवािी जर्नजाभत 
िमुदािले परम्परादेप्तख अवलम्बर्न गदै आएका वर्निम्बन्धी प्रिाजनर्नत अभ्यािहरुको प्रवद्र्धर्नका लानग िामुदायिक वर्न र 
अन्य नवभिन्न वर्न व्यवस्थापर्न प्रिालीको काितिोजर्नामा आवश्यक व्यवस्थाहरु िमावेि गर्नुत पर्नेछ ।  
(२) िामुदायिक वर्न तिा अन्य वर्न व्यवस्थापर्न प्रिालीका काितिोजर्नाहरुमा उिेप्तखत वर्निम्बन्धी प्रिाजनर्नत अभ्यािको 
प्रवद्र्धर्नका लानग िम्बन्धन्धत वर्न उपिोक्ता िमूह र िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले आवश्यक स्रोत िाधर्न र िहिोग 
उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ । 
(३) िामुदायिक वर्न बाहेकका के्षत्रहरुमा कुरै्न प्रिाजनर्नत िंस्थाले वर्न िंरक्षि तिा िदपुिोग गदै आएको िएमा उक्त वर्न 
के्षत्र िोही प्रिाजनर्नत िंस्थाले व्यवस्थापर्न गर्नत िक्नेछ ।     
 
५०. वनसम्बन्धी पिम्पिागत ज्ञानको संििण ि प्रवद्र्धन: (१) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा वर्न व्यवस्थापर्न गदा वर्न 
स्रोतमायिको आददवािी जर्नजाभत र स्थार्नीि िमुदाि, दणलत र मदहलाको अयधकार िंरक्षि गर्नुतपरे्नछ ।  
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(२) वर्निम्बन्धी कुर्नैपनर्न काितहरु गदा र वर्न स्रोत पररिालर्न गदा आददवािी जर्नजाभत र स्थार्नीि िमुदािको रैिार्ने तिा 
परम्परागत ज्ञार्नको पूित रुपमा िम्मार्न, िंरक्षि र प्रवद्र्धर्न गर्नुतपरे्नछ ।  
(३) वर्न व्यवस्थापर्न गदा र वर्न स्रोत पररिालर्न गदा वर्नमा आणश्रत जीनवकोपाजतर्नको अयधकारबाट किैलाई पनर्न बनञ्ित गर्नत 
पाइर्ने छैर्न ।  
(४) िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहकेा आददवािी जर्नजाभत र स्थार्नीि िमुदाि वर्न तिा जैनवक नवनवधता र प्राकृभतक 
स्रोत िंरक्षि तिा िदपुिोगिँग िम्बन्धन्धत परम्परागत ज्ञार्नको िंरक्षि र प्रवद्र्धर्नका लानग िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले 
आवश्यक िहिोग गर्नत िक्नेछ ।   
 
 

परिचे्छद – ७ 
ननजी वनसम्बन्धी व्यवस्था 

 
५१. ननजी वन दतासम्बन्धी व्यवस्था : (१) नर्नजी वर्न दता गराउर्न िाहर्ने कुर्नै व्यभक्त वा िंस्थाले नर्नजी वर्न दताको लानग प्रदेि 
िरकारको वर्निम्बन्धी कािालिको सिफाररि िदहत पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा नर्नवेदर्न ददर्नु पर्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोसजम कुर्नै नर्नवेदर्न परेमा आवश्यक जाँिबुझ गरी पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले र्नीसज वर्न दता गरी प्रमािपत्र 
ददर्नेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोसजम नर्नजी वर्न दता गरेको नववरि िदहतको जार्नकारी पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले प्रदेि िरकारको वर्न 
िम्बन्धी कािालिलाई गराउर्नछे । 
 
५२. ननजी वनको व्यवस्थापन ि वन पैदावाि परिचालन : (१) नर्नजी वर्नको धर्नीले नर्नजी वर्नको नवकाि, िंरक्षि, व्यवस्थापर्न 
गर्नत तिा नर्नजी वर्नको वर्न पैदावारको  घराििी उपिोग गर्नत वा स्वति रुपमा मूल्य नर्नधारि गरी नबक्री नवतरि गर्नत िक्नेछ । 
तर ब्यबिायिक प्रिोजर्नको उपिोग गदा िबै वर्नले र्नगरपाणलका िँगको िमन्विमा गर्नुपर्नेछ । 
(२) नर्नजी वर्नको धर्नीको अर्नुरोधमा उपदफा (१) बमोसजमको कामका लानग पुतलीबजार र्नगरपाणलका र प्रदेि िरकारको वर्न 
िम्बन्धी कािालिले आवश्यक प्रानवयधक तिा अन्य िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ । 
(३) व्यविायिक तिा नबक्री प्रिोजर्नको लानग नर्नजी वर्न वा नर्नजी आवादीमा रहेका वर्न पैदावारको िङ्कलर्न तिा ओिारपिार 
पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्रभित्र गर्नुत परेमा र्नगरपाणलकाबाट स्वीकृभत णलर्नु पर्नेछ ।  
(४) उपदफा (३) मा जुर्निुकै कुरा लेप्तखएको िए तापनर्न नर्नजी वर्नको वर्न पैदावार व्याविायिक प्रिोजर्नको लानग पुतलीबजार 
र्नगरपाणलकाको के्षत्रबाट अन्य कुर्नै स्थार्नीि तहको के्षत्रमा वर्न पैदावारको नवक्री नवतरि र ओिारपिार गर्नुत परेमा प्रदेि 
िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिबाट िमेत स्वीकृभत णलर्नु पर्नेछ । 
(५) घराििी प्रिोजर्नको लानग पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्रबाट वा पुतलीबजार र्नगरपाणलका रहेको सजिा भित्रको कुर्नै 
स्थार्नीि तहमा वर्न पैदावार नवक्री नवतरि तिा ओिारपिार गर्नुत परेमा र्नगरपाणलकाबाट िङ्कलर्न तिा ओिारपिार गर्न े
स्वीकृती णलर्नु पर्नेछ ।  
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(६) उपदफा (५) मा जुर्निुकै कुरा लेप्तखएको िए तापनर्न पतुलीबजार र्नगरपाणलका रहेको सजिाबाट कुर्नै अको सजिामा 
घराििी प्रिोजर्नका लानग वर्न पैदावार नवक्री नवतरि तिा ओिारपिार गर्नुत परेमा प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी 
कािालिबाट स्वीकृभत णलर्नु पर्नेछ । 
(७) नर्नजी वर्नको धर्नीलाई नर्नजी वर्न नवकाि, कृनष वर्न तिा जडीबुटी खेती एवं गैरकाष्ठ वर्न पैदावार प्रवद्र्धर्नका लानग 
पुतलीबजार र्नगरपाणलकाबाट पाररत काितक्रम तिा िोजर्ना अर्नुिारका िहिोग, अर्नुदार्न तिा िुनवधाहरु उपलव्ध गराउर्न 
िनकर्नेछ । 
 
५३. ननजी वनमा वन्यजनु्त पालन : (१) कुर्नै नर्नजी वर्नवालाले िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको सिफाररिमा वर्न तिा 
वन्यजन्तु िम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न र मापदण्डको अधीर्नमा रही आफ्र्नो नर्नजी वर्नमा िंरणक्षत वन्यजन्तु बाहेकका 
वन्यजन्तु तिा पन्छी िमेत पालर्न गर्नत िक्नेछ । 
(२) कुर्नै नर्नजी वर्नवालाले उपदफा (१) बमोसजमका काितहरु गरेको िएमा िोको जार्नकारी र्नगर पाणलकामा गराउर्नु पर्नेछ र 
उक्त वन्यजन्तु तिा पन्छीमा कुर्नै रोग देखा परेमा तत्काल प्रदेि िरकारको वर्निम्बन्धी कािालि, पिुिेवा नवकाि कािालि 
र अन्य िम्बन्धन्धत नर्नकािको िहिोगमा रोकिाम तिा नर्नििि गर्नुतपरे्नछ ।  
 

परिचे्छद – ८ 
वनसम्बन्धी कसुिको जाँचबझु सम्बन्धी कायननवयध ि दण्ड सजाय 

 
५४. वनसम्बन्धी कसुिको जाँचबुझसम्बन्धी कायननवयध :  पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्रभित्र हुरे्न वर्न, वन्यजन्तु तिा 
वातावरििम्बन्धी किुरको जाँिबुझिम्बन्धी काितनवयधका िम्बन्धमा वर्न, वन्यजन्त ुतिा वातावरििम्बन्धी प्रिणलत िंघीि 
कार्नूर्न र अन्य प्रिणलत कार्नूर्न  लागु हुरे्नछ ।  
 
५५. दण्ड सजाय : िि र्नगरपाणलकाको के्षत्रभित्र हुरे्न वर्न, वन्यजन्तु तिा वातावरििम्बन्धी किुरमा वर्न, वन्यजन्तु तिा 
वातावरििम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कारू्नर्न र अन्य प्रिणलत कारु्नेुर्न बमोसजम दण्ड िजाि हुरे्नछ ।  
 

परिचे्छद – ९ 
वनसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 

 
५६. नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकािको भूममका  : िो ऐर्न कािान्विर्नका लानग र्नेपाल िरकार र प्रदेि िरकारले आवश्यक 
िहिोग र स्रोत िाधर्न उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ ।  
 
५७. वन तथा वाताविणसम्बन्धी नवषयगत समममत : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले वर्न के्षत्रका नवषिमा िमन्वि, 
अर्नुगमर्न तिा मूल्यांकर्न र अन्य आवश्यक काितहरु गर्नतका लानग र्नगरपाणलका तहमा काितपाणलकाको कुर्नै िदस्यको 
िंिोजकत्वमा वर्न तिा वातावरि िभमभत वा वातावरि पररषद् गठर्न गर्नत िक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोसजम गठर्न हुरे्न िभमभत वा पररषद्मा िम्बन्धन्धत नर्नकािहरुका िािै िामुदायिक वर्न उपिोक्ता महािंघ, 
र्नेपाल, िरोकारवाला र्नागररक िमाज र नर्नजी के्षत्रको िमेत प्रभतनर्नयधत्व गराउर्नु पर्नेछ ।   
 
५८. जनशमक्त व्यवस्थापन : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहर्ने वर्न तिा वातावरििम्बन्धी नवषिमा काम गर्नतको लानग 
आवश्यक मार्नव स्रोतको व्यवस्था गरी वर्नका नवषिमा आवश्यक िहजीकरि र प्रानवयधक िहिोग उपलब्ध गराउर्न िक्नेछ 
।  
 
५९. वनसम्बन्धी कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले र्नेपालको िंनवधार्नको अर्नुिूिी ८ र ९ 
तिा स्थार्नीि िरकार िञ्िालर्न ऐर्न २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा ११(४)(ङ) मा उल्लिप्तखत वर्न, वन्यजन्तु, जैनवक 
नवनवधता र वातावरििम्बन्धी काितहरु गर्नतको लानग उपिोक्ता िमूह, िामुदायिक वर्न उपिोक्ता महािंघ र्नेपाल, िरोकारवाला 
िंघ िंस्था तिा र्नागररक िमाज र नर्नजी के्षत्रिँग िमेत िमन्वि, परामित र िहकाित गरी पुतलीबजार र्नगरपाणलका स्तरको 
पञ्िवर्षिि तिा दीघतकाणलर्न वर्न िोजर्ना तजुतमा गरी कािान्विर्न गर्नत िक्नेछ ।  
(२) पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले वर्निम्बन्धी काितक्रम िञ्िालर्न गदा उपिोक्ता िमूह र िामुदायिक वर्न उपिोक्ता महािंघ, 
र्नेपाल माफत त िञ्िालर्न गर्नत प्रािभमकता ददर्नु पर्नेछ ।  
(३) पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले आफ्र्नो वर्न िोजर्ना कािान्विर्नका क्रममा वर्न उपिोक्ता िमूहको क्षमता नवकाि, िामुदायिक 
वर्नका काितिोजर्ना तजुतमा, िंिोधर्न तिा पररमाजतर्न, वर्न उद्यम तिा पिापितटर्न नवकाि लगाितका काितहरुको लानग आर्ििक 
तिा प्रानवयधक िहिोग उपलब्ध गराउर्ने गरी नर्निभमत रुपमा बजेट नवनर्निोजर्न गर्नत िक्नेछ ।  

परिचे्छद – १० 
नवनवध 

 
६०. वन िेत्रमा प्रवेश ननयमन : (१) वर्न िंरक्षिको दृद्धरकोिले आवश्यक देप्तखएमा िि पुतलीबजार र्नगरपाणलका र 
िम्बन्धन्धत वर्न उपिोक्ता िमूहले आफ्र्नो िबै वर्न के्षत्र वा केही नर्नश्चित् वर्न के्षत्रमा केही िमिका लानग प्रवेि नर्नििि तिा 
नर्नषेध गर्नत िक्नेछ । 
(२) िामुदायिक वर्न बाहेकका वर्न के्षत्रमा केही िमिका लानग प्रवेि नर्नषेध गर्नुतपर्ने िएमा िो िम्बन्धी व्यवस्था वर्निम्बन्धी 
प्रिणलत िंघीि कारू्नर्न बमोसजम हुरे्नछ र प्रदेि िरकारको वर्न िम्बन्धी कािालिले वर्न के्षत्रमा प्रवेि नर्नषेधिम्बन्धी नर्निति 
गदा पुतलीबजार र्नगरपाणलकािँग िमन्वि, छलफल तिा परामित गर्नुत पर्नेछ ।  
(३) उपदफा (१) र (२) बमोसजम वर्न के्षत्रमा प्रवेि नर्नषेध गदा परम्परागत रुपमा उपिोग गदै आएको बाटो, पार्नी (खारे्नपार्नी, 
सिंिाइ, पार्नीघट्ट) र धार्मिक तिा िांसृ्कभतक क्षेत्रको नर्निभमत उपिोगमा प्रभतबन्ध लगाउर्न पाइर्ने छैर्न ।   
 
६१. सामासजक प्रयोजनका लानग वन पैदावािको आपूर्ति :  पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्रभित्र धार्मिक तिा िांसृ्कभतक 
काित, नवपद् व्यवस्थापर्न, दाह िंस्कार, नवपन्न वगतको घरगोठ नर्नमाि र अन्य अत्यावश्यक नवकाि नर्नमािको लानग काठ दाउरा 
आवश्यक परेमा र्नगरपाणलकाले िम्बन्धन्धत वर्न उपिोक्ता िमूह वा नर्नजी वर्नवालालाई न्यरू्नतम् िुल्क णलई िी प्रिोजर्नका 
लानग काठ दाउरा आपूर्ति गर्नतका लानग िमन्वि गर्नत िक्नेछ ।  
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६२. वेवारिस वा दरियावुदी काठबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड : प्रदेि िरकारले वर्निम्बन्धी प्रिणलत िंघीि कार्नूर्न 
बमोसजम िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको के्षत्रबाट िंकणलत वेवाररि वा दररिावुदी काठबाट प्राप्त रकमको २५ प्रभतित 
रकम िि पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको िनञ्ित कोषमा उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ ।  
 
६३. अन्तिस्थानीय तहमा फैक्षलएको वन व्यवस्थापन : पुतलीबजार र्नगरपाणलका र सछमेकी गाउँ÷र्नगरपाणलका बीि 
फैणलएको वर्नको ददगो व्यवस्थापर्नका लानग अन्तरस्थार्नीि तह वर्न िमन्वि िभमभत गठर्न गरी त्यस्ता वर्नहरुको िामुदायिक 
वर्नका माध्यमबाट ददगो िंरक्षि र व्यवस्थापर्नका लानग िहजीकरि गररर्नेछ ।  
 
६४. वनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान ि अमभलेख : (१)  पुतलीबजार र्नगरपाणलकामा रहेको वर्निम्बन्धी अध्यिर्न 
अर्नुिन्धार्नका लानग आवश्यक अर्नुदार्नको व्यवस्था गरी वर्नको नवकािमा टवेा पु¥िाउर्ने िोजर्ना तजुतमा गर्नत िनकर्नेछ ।  
(२)   र्नगरपाणलकाले आफ्र्नो के्षत्रमा रहेको वर्न पैदावार तिा जैनवक नवनवधता र वन्यजन्तु तिा िी नवषििँग िम्बन्धन्धत 
परम्परागत ज्ञार्न र अभ्यािहरुको अभिलेख तिारी गर्नत िक्नछे ।  
(३) उपदफा (२) बमोसजम तिार गररएको अभिलेखलाई नवद्युतीि माध्यमबाट व्यवस्थस्थत गरी िमुदाि तिा िरोकारवालाको 
पहुँिमा राखु्न परे्नछ ।   
 
६५. पुिस्कािसम्बन्धी व्यवस्था : वर्न िंरक्षि र व्यवस्थापर्नमा उिेखर्नीि िोगदार्न गर्ने िमुदाि, व्यभक्त वा िंस्थालाई  
पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले आवश्यक पुरस्कारको व्यवस्था गर्नत िक्नेछ ।  
 
६६. अयधकाि प्रत्यायोजन :  पुतलीबजार र्नगरपाणलकाको काितपाणलकाले िि ऐर्न बमोसजम प्राप्त गरेको अयधकार कुर्नै 
नवषिगत िभमभत वा अध्यक्षलाई प्रत्यािोजर्न गर्नत िक्नेछ । िािै कािार्नविर्नमा कुर्नै द्धिनवधा वा बाधा अडिर्न खडा िएमा 
कािापाणलकाको नर्निति िारा बाधा अडिर्न फुकाउर्न िनकर्नेछ । 
 
६७. ननयम, ननदके्षशका, कायननवयध ि मागनदशनन बनाउन सक्ने : िि ऐर्नमा गररएका व्यवस्थाहरुको प्रिावकारी 
कािान्विर्नको लानग  पुतलीबजार र्नगरपाणलकाले आवश्यक नर्निम, नर्नदेणिका, काितनवयध र मागतदितर्न बर्नाई लागु गर्नत 
िक्नेछ ।  
 
६८. बाझझएमा गने : िि ऐर्नमा गररएका व्यवस्था र प्रिणलत िंघीि तिा प्रदेि कार्नूर्नमा गररएका व्यवस्थाहरु बाद्धझएमा 
बाद्धझएको हदिम्म प्रिणलत िंघीि र प्रदेि कारू्नर्न बमोेेसजम हुरे्नछ ।  
 
 


