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 सहहदभूहम गाईँपाहिकाको वन व्यवस्थापन ऐन, २०७८  
 

प्रस्तावना 

यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको क्षेत्र हभत्र रहकेो वनिाइ सामुदाहयक वन िगायत समुदायमा 

अधाररत वन र हनजी वनका माध्यमबाट ददगो व्यवस्थापन गरी वनमाहथको सामुदाहयक 

तथा हनजी ऄहधकारको सुहनहितता , जिवायु पररवततन न्यूनीकरण एवं ऄनुकूिन , जैहवक 

हवहवधता संरक्षण, वातावरणीय सेवाको प्रवद्र्धन र पयातपयतटन एवं वन ईद्यमको हवकास गद ै

वन पैदावारको सदपुयोग र सोबाट प्राप्त िाभको न्यायोहचत् बाँडफाँड गद ैददगो हवकास , 

सामाहजक तथा अर्थथक समृहि र िैहगगक तथा समाहजक न्याय हाहसि गनत वान्छनीय 

भएकोिे,  

 

नेपािको संहवधानको धारा २२१ र २२६ बमोहजम सहहदभूहम गाईँपाहिकाको ९ औं  गाईँ 

सभािे यो ऐनको तजुतमा गरेको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारहभभक 

 

१.  संहक्षप्त नाम र प्रारभभM (१) यस ऐनको नाम  “सहहदभूहम गाईँपाहिकाको वन ऐन , 

२०७८”  रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन गाईँ÷नगर सभाबाट पाररत भएपहछ तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ ।  
 

२.  पररभाषा M हवषयवा प्रसगगिे ऄको ऄथत निागेमा यस ऐनमा ःः  
 

(क) “ईपभोक्ता समूह” भन्नािे वनको संरक्षण , सभवद्र्धन, व्यवस्थापन र 

सदपुयोग गनतका िाहग दफा १२ बमोहजम गठन भइ दफा १३ बमोहजम 

दतात भएको ईपभोक्ता समूहिाइ जनाईँदछ ।  

(ख)  “कबुहियती वन” भन्नािे दफा २६ बमोहजम व्यवस्थापन गररने राहिय 

वनिाइ जनाईँदछ । 

(ग)  “गैरकाष्ठ वन पैदावार” भन्नािे वनमा रहकेा वा वनमा ईत्पन्न भएका वा 

वनबाहहर रहकेा रुखहरुबाट ईत्पाददत काठ र दाईरा बाहकेका जडीबुटी 

तथा ऄन्य सबै जैहवक ईत्पहिका सामानिाइ जनाईँछ ।  

(घ)  “हचहडयाखाना” भन्नािे संरक्षण हिक्षा , मनोरन्जन, प्रजनन्, वंिाणु श्रोत 

संरक्षण, ऄध्ययन ऄनुसन्धान गने ईद्देश्यिे जीवजन्तुको परस्थानमा 

प्रदितनीमा राखी व्यवस्थापन गररएको स्थानिाइ जनाईँछ ।  
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(ङ) “जैहवक मागत” भन्नािे वन्यजन्तुहरु एक वासस्थानबाट ऄको 

वासस्थानमा अवत जावत गने क्षेत्र वा वन जंगि वा वन क्षेत्रिाइ 

जनाईँछ ।   

(च)  “टाँचा” भन्नािे काठ वा खडा रहकेा रुखमा िगाआने छाप , हचन्् वा 

हनिानािाइ जनाईँदछ । 

(छ)  “धार्थमक वन” भन्नािे दफा २७ बमोहजम संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

गररएको राहिय वनिाइ जनाईँदछ ।   

(ज)  “हनजी वन” भन्नािे प्रचहित कानून बमोहजम कुनै व्यहक्त वा संस्थाको 

हक पुगे्न हनजी जग्गामा िगाइ हुकातएको वा संरक्षण गररएको वनिाइ 

जनाईँछ र सो िब्दिे पररवारको हनजी जग्गामा रहकेो पाररवाररक 

हनजी वन समेतिाइ जनाईनेछ ।  

(झ)  “राहिय वन” भन्नािे यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको क्षेत्रहभत्र रहकेा 

सामुदाहयक वन , सरकारिारा व्यवहस्थत वन , वन संरक्षण क्षेत्र , 

साझेदारी वन, कबुहियहत वन र धार्थमक वन समेतिाइ जनाईँछ ।  

(ञ)  “वन” भन्नािे पूणत वा अंहिक रुपमा रुखहरु वा बुट्यानिे ढादकएको 

क्षेत्रिाइ जनाईँछ ।  

(ट)  “वन पैदावार” भन्नािे वनमा रहकेा वा पाआएका वा वनबाट ल्याआएका 

दहेायका वन पैदावारिाइ जनाईँछ ःः  

(१)  काष्ठजन्य वन पैदावार  

(२)  जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावार र   

(३)  चट्टान , ढुगगा, माटो, नदीजन्य र खहनजजन्य पदाथत ।  

(ठ)  “वन हसमाना हचन्ह” भन्नािे राहिय वनको हसमाना छुट्टयाईन 

िगाआएको काठ , ढुगगा, हसमेन्ट वा ऄरु कुनै वस्तुको खभवा वा 

हचन्हपटिाइ जनाईँदछ र सो िव्दिे प्रचहित कानून बमोहजम जग्गा 

नापजाँच गरी तयार गरेको नक्सामा ऄहित वन हसमाना हचन्् 

समेतिाइ जनाईनेछ । 

(ड)  “वन क्षेत्र” भन्नािे हनजी स्वाहमत्वको हक भोगको र प्रचहित कानूनिे 

ऄन्यथा व्यवस्था गरेको बाहकेको वन हसमाना िगाआएको वा 

निगाआएको वनिे घेररएको वा वनहभत्र रहकेो घाँसे मैदान , खकत , हहईँिे 

ढाकेको वा नढाकेको पहाड , बाटो, पोखरी, ताि तिैया , हसमसार, नदी, 
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खोिानािा, बगर, पर्थत वा ऐिानी जग्गािे ओगटेको क्षेत्र समेतिाइ 

जनाईँदछ ।  

(ढ)  “व्यवस्थापन योजना” भन्नािे वातावरणीय सन्तुित कायम राखी वनको 

हवकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको ईपयोग र हबक्री हवतरण गनत 

तयार गररएको र यस ऐन एवं प्रचहित कानून बमोहजम स्वीकृत 

वनसभवन्धी कायत योजनािाइ जनाईँदछ । 

(ण)  “वातावरणीय सेवा” भन्नािे वन क्षेत्रको पाररहस्थहतकीय प्रणािीबाट 

प्राप्त हुने दहेाय बमोहजमको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने िाभिाइ जनाईँदछ 

ःः  

(१)  कावतन सेवा 

(२)  जैहवक हवहवधताको संरक्षण 

(३)  जिाधार तथा जिचक्र प्रणािी 

(४)  पयातपयतटन 

(५)  वातावरणीय सेवा प्रदान गने ऄन्य वस्तु, सेवा वा िाभ ।  

 

(त)  “वातावरणीय परीक्षण” भन्नािे वातावरण संरक्षण सभबन्धी प्रचहित 

कानून बमोहजम गररने संहक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन , प्रारहभभक 

वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेतिाइ 

जनाईँदछ ।  

(थ)  “सामुदायमा अधाररत जिवायु ऄनुकूिन” भन्नािे ऄनुकूिन योजना 

तजुतमा सभबन्धी प्रचहित मापदण्ड तथा कायतहवहधहरु र यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकाको ऄनुकूिन योजनािाइ समेत मध्यनजर गद ैईपभोक्ता 

समूहिे अफ्नो स्थानीय समदायका िाहग ऄनुकूिन योजना तजुतमा र 

कायातन्वयन गने कायतिाइ जनाईँदछ ।    

(द)  “सामुदाहयक वन” भन्नािे यस ऐन र वन सभबन्धी प्रचहित संघीय कानून 

बमोहजम ईपभोक्ता समूहिाइ सामुदाहयक वनको रुपमा हस्तान्तरण 

गररएको वनिाइ जनाईँदछ ।  

(ध)  “सावतजहनक जग्गा” भन्नािे जग्गा र वनसभबन्धी प्रचहित कानून 

बमोहजम पररभाहषत गररए ऄनुसार यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको 

क्षेत्रमा पहहचान र हसमागकन गररएका सावतजहनक जग्गािाइ जनाईँदछ 

। 
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पररच्छेद – २ 

वनको सीमा हनधातरण, भू–ईपयोग र वन क्षेत्रमा हवकास अयोजना सञ्चािन सभबन्धी 

व्यवस्था 
 

३.  वनको हसमाना हनधातरणM (१) वन सभबन्धी प्रचहित संघीय कानून बमोहजम प्रदिे 

सरकारको वनसभबन्धी कायातियिे यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा 

कायतपाहिकासँग समन्वय र छिफि गरी सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहका साथै 

अवश्यकता ऄनुसार वन हसमानामा रहकेो हनजी जग्गावािाहरुिाइ समेत 

सहभागी गराइ राहिय वनको हसमाना हनधातरण गरी वन हसमाना हचन्ह िगाईनु 

पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजम वन हसमाना हनधातरण गरी तयार गररएको 

नक्िामा यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको प्रमुख÷ऄध्यक्षिे प्रमाहणत गरी सोको एक 

प्रहत यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा र एक प्रहत प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी 

कायातियमा ऄहभिेख राख्नु पनेछ । 
 

४.  वन हसमानाका िाहग जग्गा प्राप्त गनत सके्न M (१) दफा ३ बमोहजम वनको हसमाना 

कायम गदात वन संरक्षणको दहृिकोणिे अवश्यक भएमा वनको हसमानासँग 

जोहडएका सावतजहनक जग्गा वा हनजी जग्गा वा त्यस्तो जग्गामा रहकेा कुनै 

भौहतक संरचनाहरु समेत यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा कायतपाहिकासँग 

छिफि गरी संघीय कानून बमोहजम वनको हसमाना हभत्र पारी वन हसमाना 

कायम गनत सदकने छ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजम घर जग्गा समेत वन हसमाना हभत्र पानुत पने 

भएमा घर जग्गा प्राहप्त र सोको क्षहतपूर्थत सभबन्धी व्यवस्था वनसभबन्धी संघीय 

कानून बमोहजम हुनेछ ।  

(३) वन हसमानाहभत्र परेको हनजी जग्गाको वनसभबन्धी संघीय कानून 

बमोहजम िगत कट्टा गनुत पनेछ ।  

(४) राहिय वनमा परेको हनजी जग्गाको िगत कट्टा गररएमा प्रदिे 

सरकारको वनसभबन्धी कायातिय र मािपोत कायातियिे सोको जानकारी यस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको कायतपाहिका समक्ष ददनुपनेछ र यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकािे सोही बमोहजम हनजी जग्गाको भूमी करसभबन्धी िगत कट्टा गनुत 

पनेछ । 
 

५.  वनसभबन्धी भू–स्वाहमत्व ःः (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको क्षेत्र हभत्र रहकेो 

वनमाहथको भू–स्वाहमत्व सभबन्धी व्यवस्था दहेाय बमोहजम हुनेछ ःः  
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(क)  यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको क्षेत्र हभत्र रहकेा सावतजहनक 

जग्गाहरुमाहथको भू–स्वाहमत्व यसै सहहदभूहम गाईँपाहिकामा 

हनहहत रहने छ । 

(ख)  यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा राहिय वनको रुपमा रहकेा 

वनक्षेत्रका जग्गा माहथको भू –स्वाहमत्व वन सभबन्धी प्रचहित 

संघीय कानून बमोहजम नेपाि सरकारमा रहनेछ। 

 
 
 
(ग) सामुदाहयक वन िगायतका समुदायमा अधाररत वनक्षेत्रका 

जग्गाहरु सामुदाहयक जग्गाको रुपमा रहने छन्। 

(२)  प्रथा जहनतरुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन हुदँ ैअएका वनहरुमा 

परभपरागतरुपमा स्थाहपत सभबहन्धत प्रथाजहनत संस्थाको 

ऄहधकार रहनेछ। 

(३)  नेपाि सरकारिे यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा रहकेो राहिय 

वनक्षेत्रको भू–ईपयोग पररवततन , भोगाहधकार प्रदान वा ऄन्य 

कुनै दकहसमिे कसैिाइ हकहस्तान्तरण गने हनणतय गनुत पूवत 

यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको कायतपाहिका , सभबहन्धत वन 

ईपभोक्ता समूह र कुनै स्थानमा प्रथाजहनत संस्था भएमा 

सोको समेत सहमहत हिनु पनेछ। 
 

६.  वन व्यवस्थापन प्रणािी M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेो राहिय 

वनिाइ सामुदाहयक वन र अवश्यकता ऄनुसार समुदायमा अधाररत ऄन्य वन वा 

प्रथाजहनत वनको रुपमा व्यवस्थापन गररनेछ । 

(२) हवहभन्न दकहसमका वन व्यवस्थापन प्रणािीहरु मध्ये सामुदाहयक 

वन व्यवस्थापन प्रणािीिाइ प्राथहमकता ददनु पनेछ ।   

(३) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको सावतजहनक जग्गामा रहकेो वनिाइ 

सामुदाहयक वनको रुपमा हवकास र व्यवस्थापन गनत सदकनेछ र ईपभोक्ता समूहिे 

सावतजहनक जग्गामा रहकेो वन व्यवस्थापन नगरेमा सहहदभूहम गाईँ पाहिका 

अफैिे वा कुनै संघ संस्थाका माध्यमबाट व्यवस्थापन गनत गराईन सके्नछ ।  
 

७.  भ–ूईपयोग योजना र वन क्षेत्रको भू–ईपयोग पररवततन \M (१) यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिका वा ऄन्य सभबहन्धत हनकायिे भू–ईपयोग योजना तजुतमा गदात यस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेो राहिय वनिाइ वन क्षेत्रको रुपमा नै कायम 

गनुतपनेछ ।  
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(२) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको क्षेत्रहभत्र रहकेा कुनै पहन वनहरुमा 

कुनै पहन दकहसमको बसोवास वा पूनरवास गने गराआने छैन ।  

तर प्राकृहतक प्रकोप हपहडत घरधुरीहरुिाइ प्रकोप व्यवस्थापन गनत िागे्न 

ऄवधीभर वनको कुनै क्षेत्रमा वन हवनास नहुने गरी ऄस्थायी बसोबास गराईन 

सदकने छ ।   

(३) नेपािको संहवधान बमोहजम भूहमहहन दहित र भूहमहहन 

सुकुभवासीिाइ रुख हवरुवा नभएको कुनै क्षेत्रको जग्गा ईपिब्ध गराईनु पने भएमा 

भूमीसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून बमोहजमको प्रदक्रया ऄविभबन गनुतपनेछ ।  

(४) वन क्षेत्रको भू–ईपयोग पररवततन गनुतपने भएमा सभबहन्धत 

ईपभोक्ता समूहको सहमहत हिइ महन्त्रपररषद्बाट ऄनुमहत प्राप्त भएमा मात्र वन 

क्षेत्रको भू–ईपयोग पररवततन गनत पाआनेछ । 
 

८.  वन क्षेत्रमा हवकास अयोजना सञ्चािन M (१) वन क्षेत्रमा राहिय प्राथहमकता प्राप्त 

अयोजना वा राहिय गौरवको योजना सञ्चािन गने , क्षहतपूर्थत प्रदान गने र वन 

क्षेत्रको पूनस्थातपना गने सभबन्धी व्यवस्थाहरु वनसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून 

बमोहजम हुनेछ ।  

(२) राहिय प्राथहमकता प्राप्त अयोजना वा राहिय गौरवको योजना 

बाहके ऄन्य अयोजनाका िाहग वन क्षेत्रको प्रयोग गनत पाआने छैन । 

तर यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे अफ्ना स्थानीय हवकास अयोजनाको 

िाहग वन क्षेत्र प्रयोग गनुतपने भएमा प्रभाहवत स्थानीय समुदायसँगको सहमहतमा 

वनसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून बमोहजमको प्रदक्रया ऄविभबन गरी नेपाि 

सरकारको स्वीकृती हिइ हनहित् वन क्षेत्र प्रयोग गनत सके्नछ ।   

(३) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा नक्िामा वन क्षेत्रको रुपमा रहकेो 

तर वन कायम नरही हवहभन्न दकहसमका सावतजहनक प्रयोजनका िाहग ईक्त वन 

क्षेत्रको जग्गा ईपयोग भआरेको ऄवस्था रहमेा ईक्त वन क्षेत्रको जग्गािाइ सोही 

सावतजहनक प्रयोजनका िाहग ईपयोग गरी सो वन क्षेत्रको जग्गा बरावर ईपयुक्त 

जग्गामा वन क्षेत्रको हवकास गनत सदकनेछ । 
 

९.  वन क्षेत्र प्रयोग गदात क्षहतपूर्थत ददनुपने M (१) कुनै पहन प्रयोजनका िाहग वन क्षेत्र 

प्रयोग गदात सोबाट प्रभाहवत हुने ईपभोक्ता समूह र प्रथाजहनत संस्थाहरुसँग 

पूवतसूहचत सहमहत हिनु पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजम वन क्षेत्र प्रयोग गदात कुनै प्रभाव पने भएमा 

सभबहन्धत ईपभोक्ता समूह र ऄन्य प्रभाहवत समुदायिाइ प्रचहित कानून बमोहजम 

क्षहतपूर्थत ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।  

(३) राहिय प्राथहमकता प्राप्त अयोजना , राहिय गौरवका अयोजना र 

ऄन्य कुनै पहन हवकास अयोजनािे वन क्षेत्र प्रयोग गने क्रममा प्राप्त भएका वन 
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पैदावार सभबहन्धत ईपभोक्ता समूहिाइ ईपिब्ध गराइ ईक्त वन पैदावार कटान , 

संकिन, ओसार पसार र घाटगिी गदात िागे्न खचत सभबहन्धत हवकास अयोजनािे 

व्यहोनुत पनेछ । 
 

१०.  वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य खहनज पदाथतको प्रयोगM (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिका 

ऄन्तगततको राहिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण हनमातणमूखी खहनज 

पदाथतको संकिन तथा प्रिोधनसभबन्धी कायत गदात वातावरण संरक्षणसभबन्धी 

प्रचहित संघीय कानून बमोहजमको प्रदक्रया ऄविभबन गरी यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकािे हनधातरण गरे बमोहजमको नदीजन्य साधारण हनमातणमूखी खहनज 

पदाथतको मूल्य र स्थानीय कर भुक्तानी गरे पिात् मात्र ईत्खनन् गनत पाआनेछ ।  

(२) राहिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण हनमातणमूखी खहनज 

पदाथतको संकिन तथा प्रिोधन गदात नेपाि सरकार र प्रदिे सरकारको प्रचहित 

मापदण्डहरुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोहजम यस 

सहहदभूहम गाईँपाहिकािे तजुतमा गरेका मापदण्डहरुको समेत पािना गनुतपनेछ ।   

(३) सामुदहयक वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण हनमातणमूखी खहनज 

पदाथत संकिन गदात सभबहन्धत ईपभोक्ता समूहको समेत पूवतसहमहत हिनु पनेछ ।  

(४) राहिय वन क्षेत्रमा नदीजन्य साधारण हनमातणमूखी खहनज पदाथत 

बाहके ऄन्य खहनज पदाथतको सवेक्षण तथा ईत्खनन्  गदात खानी तथा खाहनज 

पदाथत, वन र वातावरण संरक्षणसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून बमोहजम 

गनुतपनेछ । 

(५) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे राहिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य 

साधारण हनमातणमूखी खहनज पदाथतको हवक्री हवतरणबाट प्राप्त रकममध्ये कहभतमा 

२५ प्रहतित रकम सभबहन्धत वन ईपभोक्ता समूह माफत त प्रभाहवत क्षेत्रको वन 

तथा वातावरण संरक्षणमा खचत गनुतपनेछ । 

(६) सामुदाहयक वन क्षेत्रमा रहकेो नदीजन्य साधारण हनमातणमूखी 

खहनज पदाथत ईत्खनन् गनुतपने भएमा ईपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन 

कायतयोजनामा व्यवस्था गरी सभबहन्धत ईपभोक्ता समूहिे त्यस्तो खहनज पदाथत 

हवक्री गनत सके्नछ ।  
 

११.  वन क्षेत्रमा वातावरणीय मापदण्डको पािना M (१) वातावरण संरक्षणसभबन्धी 

प्रचहित संघीय कानून बमोहजम वातावरणीय ऄध्ययन गनुतपने भनी हनधातरण 

भएका प्रस्तावहरु यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा रहकेो वन क्षेत्रमा कायातन्वयन 

गनुतपूवत ईक्त प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय ऄध्ययन गरी सोसभबन्धी प्रहतवेदन 

सभबहन्धत हनकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपनेछ ।  

(२) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे वातावरण संरक्षण सभबन्धी प्रचहित 

कानून बमोहजम अफैिे स्वीकृत गनत पाईने दकहसमका वातावरणीय ऄध्ययन 
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प्रहतवेदन स्वीकृत गदात संहक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन कायतहवहधमा ईहल्िहखत 

मापदण्डको पािना गनुतपनेछ ।   

(३) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको वन क्षेत्रमा कायातन्वयन गररने कुनै 

पहन प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय ऄध्ययन प्रहतवेदन तयारी गदात यस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको कायतपाहिका बैठकमा छिफि गरी राय सुझाव र 

परामित हिएको हुनुपनेछ ।  

(४) वातावरणीय ऄध्ययन प्रहतवेदन तयारी र स्वीकृतीका क्रममा 

पािना गनुतपने सवातजहनक सुनुवाइ िगायतका ऄन्य हवषयहरु प्रचहित संघीय 

कानून बमोहजम हुनेछ । 
 

पररच्छेद – ३ 

ईपभोक्ता समूह सभबन्धी व्यवस्था 
 

१२.  ईपभोक्ता समूहको गठनM (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा सामुदाहयक हहतका 

िाहग सामुहहक रुपमा कुनै वन क्षेत्रको संरक्षण र ददगो व्यवस्थापन गरी वन 

पैदावारको न्यायोहचत् ईपयोग गनत , सामाहजक र अर्थथक हवकास गनत एवं वन 

व्यवस्थाःापनमा िैहगगक समानाता र सामाहजक समावेिीकण प्रवद्र्धन गनत 

चाहने त्यस्तो वनको सभबहन्धत ईपभोक्ताहरुिे यस ऐन र वनसभबन्धीःे प्रचहित 

संघीय कानूनमा हनधातररत प्रदक्रया ऄविभबन गरी यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकासँगको समन्वय र छिफिका साथै सहभाहगतामूिक रुपमा ईपभोक्ता 

समूह गठन गनत सके्नछन् । 

(२) ईपभोक्ता समूह गठन गदात परभपरागत रुपमा वन ईपयोग गद ै

अएका ईपभोक्ताहरु सहहत सभबहन्धत सबै घरधुरीिाइ सदस्यको रुपमा समावेि 

गनुतपनेछ र ईपभोक्ता समूहको हवधानमा यसरी पहहचान गररएका सबै धरधुरीबाट 

एक महहिा र एक पुरुषको नाम साधारण सदस्यको रुपमा समावेि गनुतपनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहको कायतसहमहतको ऄवधी बढीमा चार वषतको हुनेछ 

र ईपभोक्ता समूहको कायतसहमहतमा ऄध्यक्ष वा सहचवमध्ये एक जना महहिा र 

ईपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षमध्ये एक जना महहिा सहहत िैहगगक समानताका साथै 

समाहजक रुपमा समावेिीकरण कायम गनुत पनेछ ।  

१३.  ईपभोक्ता समूहको दतातM (१) दफा १३ बमोहजम गरठत ईपभोक्ता समूहको दतातका 

िाहग यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको वन तथा वातावरण िाखाको सुझाव र 

वनसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून बमोहजमको ढाँचामा हनधातररत हवधान सहहत 

प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी कायातिय समक्ष हनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोहजमको हसफाररस , हनवेदन र हवधान प्राप्त भएमा 

प्रदिे सरकारको सभबहन्धत वन ऄहधकृतिे अवश्यक ऄध्ययन गरी त्यस्तो 
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ईपभोक्ता समूहिाइ दतात गरी हनधातररत ढाँचामा दतात प्रमाण–पत्र प्रदान गनुत पनेछ 

। 

(३) ईपभोक्ता समूह गठन र हवधान दतातका क्रममा प्रदिे सरकारको 

वनसभबन्धी कायातियिे यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकासँग समन्वय गरी छिफि 

गनुतपनेछ र ईपभोक्ता समूहको गठन , हवधान तजुतमा र ईपभोक्ता समूह दतातका 

िाहग यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका र प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी कायातियिे 

अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(४) ईपभोक्ता समूहको हवधानमा समावेि गनुतपने हवषय र ईपभोक्ता 

समूहिाइ प्रदान गररने प्रमाणपत्रको ढाँचाहरु वनसभबन्धी प्रचहित संघीय 

कानूनमा ईल्िेख भए बमोहजम हुनेछ । 

(५) दफा (१३) र यस दफामा जुनसुकै कुरा िेहखएको भए तापहन 

वनसभबन्धी प्रचहित कानून बमोहजम दतात भआसकेका ईपभोक्ता समूहहरु पूनः दतात 

हुनु पने छैन ।  
 

१४.  ईपभोक्ता समूह संगरठत संस्था हुनMे (१) दफा १३ बमोहजम दतात भएको ईपभोक्ता 

समूह ऄहवहच्छन्न ईिराहधकारवािा एक स्विाहसत , संगरठत र सामुदाहयक 

प्रकृहतको समाहजक संस्था हुनेछ । 

(२) ईपभोक्ता समूहको अफ्नो एईटा छुटै्ट छाप हुनेछ । 

३) ईपभोक्ता समूहिे व्यहक्त सरह चि ऄचि सभपहि प्राप्त गनत , ईपभोग 

गनत, बेच हबखन गनत वा ऄन्य दकहसमिे बन्दोवस्त गनत सके्नछ । 

(४) ईपभोक्ता समूहिे व्यहक्त सरह अफ्नो नामबाट नाहिस ईजुर गनत र 

सो ईपर पहन सोही नामबाट नाहिस ईजुर िाग्न सके्नछ । 
 

१५.  ईपभोक्ता समूहको कोषM (१) ईपभोक्ता समूहको अफ्नो एईटा छुटै्ट कोष हुनेछ र 

ईक्त कोषमा दहेायका रकमहरु जभमा गररनेछ M 

(क)  नेपाि सरकार , प्रदिे सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त 

ऄनुदान रकम, 

(ख)  कुनै व्यहक्त वा संस्थाबाट प्राप्त ऄनुदान , सहायता वा दान 

दातव्यको रकम, 

(ग)  वन पैदावारको हबक्री हबतरणबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  दण्ड जररवानाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ)  प्रचहित कानून बमोहजम ऄन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) साधारण सभाबाट स्वीकृत वार्थषक कायतक्रमका िाहग ईपभोक्ता 

समूहको तफत बाट गररने खचत ईपदफा (१) बमोहजमको कोषबाट व्यहोररने छ । 
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(३) ईपभोक्ता समूहिे कोषको सञ्चािनका िाहग यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकािे समय समयमा ददएको राय सुझाविाइ समेत मध्यनजर गरी 

समूहिे कोष पररचािन मागतदितन तजुतमा गनुतपनेछ । 
 

१६.  ईपभोक्ता समूहको हववरण र प्रगहत प्रहतवेदन पेि गनुतपने M (१) प्रदिे सरकारको 

वनसभबन्धी कायातियिे यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका ऄन्तगतत पने सबै वन 

ईपभोक्ता समूहको दतात हववरण सहहतको प्रमाणपत्र , स्वीकृत हवधान , वन 

हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र र वन व्यवस्थापन कायतयोजनाको प्रहतहिहप यस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिकािाइ यो ऐन प्रारभभ भएको हमहतिे एक महहना हभत्रमा 

ईपिब्ध गराईनु पनेछ र यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे सोको ऄद्यावहधक 

ऄहभिेख कायम गनुत पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजम यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा ऄहभिेख 

ऄद्यावहधक भएका ईपभोक्ता समूहिाइ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन , २०७४ 

को दफा ११(४)(ङ) बमोहजम यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे यस ऐन बमोहजम 

हनयमन, सहजीकरण र ऄनुगमन गनत सके्नछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहको हवधानमा हनधातररत प्रदक्रया बमोहजम ईपभोक्ता 

समूहिे प्रत्येक वषत साधारण सभाको अयोजना गरी अफ्नो वार्थषक कायतक्रम र 

िेखा परीक्षण प्रहतवेदन पाररत गरी सोको हववरण यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा 

ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।   

(४) ईपभोक्ता समूहिे प्रत्येक वषत अर्थथक वषत समाप्त भएको तीन 

महहनाहभत्र सामुदाहयक वनमा गररएका दक्रयाकिाप , ईपिब्धी र वततमान 

ऄवस्थाको हववरण सहहतको वार्थषक प्रहतवेदन प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी 

कायातियमा पेि गरी सोको एकप्रहत यस सहहदभूहम गाईँपाहिका र सामुदाहयक 

वन ईपभोक्ता महासंघ नेपाि समक्ष पहन पेि गनुत पनेछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोहजम प्राप्त वार्थषक प्रहतवेदनको अधारमा यस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिका र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे सभवहन्धत 

ईपभोक्ता समूहिाइ अवश्यक सुझाव ददन सके्नछन् ।   

(६) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे ईपभोक्ता समूहको अवश्यकता र 

कायतसभपादन प्रगहतका अधारमा वनसभबन्धी हवहभन्न कायतक्रमहरु सञ्चािनका 

िाहग ऄनुदान तथा सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ । 

पररच्छेद – ४ 

सामुदाहयक वन व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 
 

१७.  सामुदाहयक वन हस्तान्तणM (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा सामुदाहयक वनको 

रुपमा हस्तान्तरण गनत बाँकी रहमेा वन क्षेत्रहरु पहहचान गरी सामुदाहयक वनको 

रुपमा हस्तान्तरण गनत प्राथहमकता ददआनेछ ।  
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(२) दफा १३ बमोहजम दतात भएको ईपभोक्ता समूहको चाहना र 

अवश्यकताको अधारमा सामुदाहयक वन व्यवस्थापनिाइ ददगो र प्रभावकारी 

बनाईने गरी सामुदाहयक वनको कायतयोजना तयार वा संिोधन तथा पररमाजतन 

गनतका िाहग यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका र प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी 

कायातियिे अवश्यक प्राहवहधक तथा ऄन्य सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहिे वन व्यवस्थापन कायतयोजना तयार वा संिोधन 

गदात ईक्त कायतयोजना यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको वन तथा वातावरण 

िाखामा पेि गरी प्राप्त सुझाव तथा परामितका अधारमा वन व्यवस्थापन 

कायतयोजना तजुतमा वा अवश्यकता ऄनुसार संिोधन गनुत पनेछ । 

(४) ईपदफा (३) को प्रयोजनका िाहग वन व्यवस्थापन कायतयोजना प्राप्त 

भएको हमहतिे बढीमा ७ ददन हभत्रमा वन तथा वातावरण िाखािे अवश्यक 

सुझाव ददनु पनेछ र ईक्त समयहभत्र कुनै सुझाव नददएमा सोही कुरा जनाइ वन 

व्यवस्थापन कायतयोजना स्वीकृतीका िाहग प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी कायातिय 

समक्ष पेि गनुतपनेछ ।   

(५) ईपभोक्ता समूहिे दफा (२) र (३) बमोहजम तजुतमा गरेको 

कायतयोजना बमोहजम सामुदाहयक वनको हवकास , संरक्षण, ईपयोग एवं 

व्यवस्थापन र वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य हनधातरण गरी हबक्री हवतरण 

समेत गनत पाईने गरी यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेो राहिय वनको कुनै 

भाग सामुदाहयक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनत चाहमेा वन व्यवस्थापन 

कायतयोजना र यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको वन तथा वातावरण िाखाको 

सुझाव तथा परामित सहहत प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी कायातियमा हनवेदन ददनु 

पनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोहजम पेि भएको वन व्यवस्थापन कायतयोजना 

प्रदिे सरकारको सभबहन्धत वन ऄहधकृतिे ऄध्ययन पिात् स्वीकृत गरी ईपभोक्ता 

समूहिाइ सामुदाहयक वन हस्तान्तरण सभबन्धी प्रमाणपत्र प्रदान गरी सोको 

जानकारी यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािाइ गराईनु पनेछ ।  

(७) सामुदाहयक वनको कायतयोजना प्रत्येक पटक सामान्यतयाः दि 

वषतका िाहग तजुतमा गनत सदकने छ र यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको वन तथा 

वातावरण िाखाबाट प्राप्त सुझाव तथा परामित बमोहजम अवश्यकता ऄनुसार 

समय समयमा संिोधन तथा पररमाजतन गनत सदकने छ ।   

(८) ईपदफा (७) बमोहजम ईपभोक्ता समूहिे वन व्यवस्थापन 

कायतयोजनामा गरेको संिोधनिे वातावरणमा ईल्िेखनीय प्रहतकूि ऄसर पने 

दहेखएमा प्रदिे सरकारको सभबहन्धत वन ऄहधकृतिे संिोहधत कायतयोजना प्राप्त 

भएको हमहतिे तीस ददनहभत्र ईपभोक्ता समूहिाइ त्यस्तो संिोहधत कायतयोजना 

िागू नगनत हनदिेन ददइ सोको जानकारी यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा समेत 

ददनु पनेछ  । 
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(९) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेहखएको भए तापहन वनसभबन्धी 

प्रचहित कानून बमोहजम एक पटक हस्तान्तरण भएको वन पूनःहस्तान्तरण गनुतपने 

छैन ।  
 

१८.  सामुदाहयक वनमा हवपन्न वगतका िाहग कबुहियती वन ददन सदकने M (१) 

सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहिे अफ्नो समूहहभत्र पहहचान गरेका गररवीको 

रेखामुनी रहकेा हवपन्न घरधुरीहरुिाइ सामुहहक वा एकि रुपमा वन पैदावारमा 

अधाररत अय अजतनका कायतक्रम गनतका िाहग अफ्नो सामुदाहयक वनको कुनै 

भाग बढीमा पन्र वषतका िाहग सभझौता गरी ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजम कबुहियती वनको रुपमा वन क्षेत्र ईपिब्ध 

गराईने सभबन्धी व्यवस्थाहरु स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायतयोजना र ईपभोक्ता 

समूहको कायतसहमहत एवं कबुहियती वन हिन चाहने हवपन्न समूह तथा पररवार 

बीच हुने सभझौतामा ईल्िेख गरे बमोहजम हुनेछ ।  
 

१९.  वन पैदावारको मूल्य हनधातरण M (१) ईपभोक्ता समूहिे अफ्नो स्वीकृत वन 

व्यवस्थापन कायतयोजना बमोहजम वन व्यवस्थापन गदात प्राप्त भएका वन 

पैदावारको साधारण सभाको हनणतय बमोहजम स्वतन्त्र रुपमा मूल्य हनधातरण गरी 

हवक्री हवतरण गनत सके्नछन् ।  

तर ईपभोक्ता समूहिे अप् mनो वन पैदावार समूह बाहहर व्यवसाहयक 

प्रयोजनका िाहग हवक्री गने भएमा ईक्त वन पैदावारको मूल्य हनधातरण गदात 

वनसभबन्धी प्रचहित संघीय कानूनमा हनधातररत मूल्य दरमा नघट्ने गरी न्यूनतम् 

मूल्य कायम गनुतपनेछ । 

(२) ईपभोक्ता समूहिे ईपदफा (१) बमोहजम हनधातरण गरेको वन 

पैदावारको मूल्य दरको हववरण यस सहहदभूहम गाईँपाहिका, प्रदिे सरकारको वन 

सभबन्धी कायातिय र सामुदाहयक वन ईपभोक्ता महाहासंघ नेपािमा ईपिब्ध 

गराईनु पनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहिे वन पैदावारको मूल्य हनधातरणका सभबन्धमा 

गरेको हनणतय वा वन पैदावारको मूल्यका बारेमा यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे 

ईपभोक्ता समूहिाइ अवश्यक सुझाव ददन सके्नछ ।    
 

२०.  सामुदाहयक वनको काठ संकिन र हवक्री हवतरण M (१) सामुदाहयक वनबाट 

व्यापाररक प्रयोजनका िाहग हवक्री हवतरण गररने काठको रुख छपान , कटान, 

ओसार पसार , श्रहमकहरुको पाररश्रहमक र सुरक्षा , घाटगद्दी, बोिपत्र अब्हान , 

हवक्री, टाँचाको प्रयोग र छोडपुजी सभबन्धी प्राहवहधक मापदण्डहरु वनसभबन्धी 

प्रचहित संघीय कानून बमोहजम हुनेछन् ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजमका कायतहरु गदात यस सहहदभूहम गाईँपाहिका 

वा प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातिय वा ईपभोक्ता समूहको अफ्नै प्राहवहधक 
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कमतचारीको सहयोगका अधारमा ईपभोक्ता समूहिे स्थानीय पररवेि ऄनुसार 

अवश्यक कायतहवहध वा प्रदक्रयाहरु ऄविभबन गनत सके्नछन् ।   
 

२१.  वन पैदावार हवक्री हवतरणको वार्थषक योजना जानकारी गराईने M ईपभोक्ता 

समूहिे स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायतयोजना बमोहजम संकिन हुने वन पैदावारको 

ईपयोग तथा हवक्री सभबन्धी अफ्नो वार्थषक कायतयोजना बनाइ सोको एक प्रहत 

यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा जानकारीका िाहग ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।  
 

२२.  वन पैदावार हवक्री िुल्क M सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहिे समूह बाहहर 

व्यावसाहयक प्रयोजनका िाहग वन पैदावार हवक्री वापत प्राप्त हुने रकममध्ये कुनै 

रकम प्रचहित संघीय कानून बमोहजम स्थानीय सहञ्चत कोषमा जभमा गनुतपने 

व्यवस्था गरेको रहछे भने त्यसरी जभमा गनुतपने रकम अर्थथक वषतको ऄन्त्यमा 

ईपभोक्ता समूहिे यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको सहञ्चत कोषमा जभमा गनुतपनेछ ।  
 

२३. समुदाहयक वनबाट प्राप्त िाभको सदपुयोगM (१) सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहिे 

वन पैदावार हवक्री हवतरण गरी प्राप्त गरेको रकम मध्ये कहभतमा पहिस प्रहतित 

रकम सामुदाहयक वनको ददगो व्यवस्थापनमा खचत गनुत  पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजम खचत गरी बाँकी रहकेो रकममध्येबाट 

कहभतमा पचास प्रहतित रकम यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकासँग समन्वय गरी 

गररवी न्यूनीकरण , वन ईद्यमको हवकास र महहिाको अयअजतन एवं 

ििक्तीकरणसभबन्धी कायतक्रमका िाहग खचत गनुत पनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) को प्रयोजनका िाहग ईपभोक्ता समूहिे अफ्नो 

साधारण सभामा पेि गनतका िाहग तजुतमा गरेको वार्थषक कायक्रमको हववरण 

साधारण सभा हुनुभन्दा कहभतमा ७ ददन ऄगाडी यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा 

ईपिब्ध गराईनु पनेछ र यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे ईक्त कायतक्रममा कुनै 

सुधार गनुतपने दखेेमा सभबहन्धत वडा कायातिय माफत त ईपभोक्ता समूहको वार्थषक 

कायतक्रममा सुधारका िाहग सुझाव ददन सके्नछ ।  

(४) ईपभोक्ता समूह र यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे संयुक्त रुपमा 

सामुदाहयक वन व्यवस्थापन, वन ईद्यम हवकास र महहिा सिक्तीकरणका कायतक्रम 

सञ्चािन गने गरी योजना बनाईन सदकनेछ ।  

(५) स्थानीय समुदायमा गनुतपने सामुदाहयक हवकासका कायतहरु गदात 

ईपभोक्ता समूह र यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका बीच सहकायत गरी सामुदाहयक 

हवकासका कायतहरु गनत सदकनेछ । 

(६) ईपदफा (२) बमोहजम खचतगरी बाँकी रहकेो रकम सामुदाहयक 

हवकासका कायतक्रम , ईपभोक्ता समूहको हहत हुने ऄन्य कायत र ईपभोक्ता समूहको 

प्रिासहनक कायतमा खचत गनत सदकने छ ।  
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तर प्रिासहनक कायतका िाहग ईपभोक्ता समूहको वार्थषक अभदानीको 

बढीमा २५ प्रहतित रकम मात्र खचत गनत सदकनेछ र सो भन्दा बढी रकम 

प्रिासहनक कायतका िाहग खचत गनुतपने भएमा ईपभोक्ता समूहको साधारण 

सभाबाट सहमहत हिनु पनेछ ।  
 

२४.  वन व्यवस्थापन कायतयोजना हवपररत काम गनेिाइ हुने सजाय M (१) सामुदाहयक 

वनमा कुनै ईपभोक्तािे कायतयोजना हवपरीत हुने कुनै काम गरेमा हनजिाइ 

सभबहन्धत ईपभोक्ता समूहिे जररबाना गनत सके्नछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हाहन 

नोक्सानी भएकोमा हबगो बराबरको रकम क्षहतपूर्थतको रुपमा ऄसुि ईपर गनत 

सके्नछ । 

(२) सामुदाहयक वनको कायतयोजना हवपररतको कायत गने व्यहक्तिाइ 

ईपभोक्ता समूह अफैिे कारवाही गनत नसकेमा हनजिाइ कारवाही गनतका िाहग 

ईपभोक्ता समूहिे सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेो न्याहयक सहमहत वा प्रदिे 

सरकारको वन सभबन्धी कायातिय समक्ष हनवेदन गनत सके्नछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहका सदस्य भन्दा बाहहरको कुनै व्यहक्तिे सामुदाहयक 

वनमा हानी नोक्सानी गरेमा हनजिाइ राहिय वनमा गरेको कसुर बमोहजमको 

सजाय गनतका िाहग ईपभोक्ता समूहिे प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातिय 

समक्ष हनवेदन गनत सके्नछ र हनजिाइ वनसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून 

बमोहजमको सजाय हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) र (३) बमोहजम न्याहयक सहमहत र प्रदिे सरकारको 

वन सभबन्धी कायातिय समक्ष हनवेदन परेमा कसुरको प्रकृहत ऄनुसार न्याहयक 

सहमहत र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे अ–अप् mनो क्षेत्राहधकार हभत्र 

पने हवषयमा छानहवन गरी प्रचहित कानून बमोहजमको जररवाना वा दण्ड सजाय 

गनत सके्नछ ।  
 

२५.  सामुदाहयक वनको हववाद व्यवस्थापनM (१) सामुदाहयक वनका हवषयमा हसजतना 

हुने हववाद समाधानका िाहग यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे सहजीकण गनत सके्नछ 

।  

(२) ईपदफा (१) को प्रयोजनका िाहग यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको 

समन्वयमा यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका सहहत , प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी 

कायातिय, सामुदाहयक वन ईपभोक्ता महासंघ नेपाि र सरोकारवािाहरुको 

प्रहतहनहधत्व हुनेगरी हववाद समाधान संयन्त्र स्थापना गनत सदकनेछ ।   
 

पररच्छेद – ५ 

कबुहियती वन, धार्थमक तथा सांस्कृहतक वनसभबन्धी व्यवस्था 
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२६.  कबुहियती वन हस्तान्तरण गनत सके्न M (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको हवहभन्न 

वडा कायातियहरुिे गररबीको रेखामुहनका पररवार भनी पहहचान गरेका 

पररवारको समूहिाइ गररबी न्यूनीकरणका िाहग कबुहियती वन हस्तान्तरण गनत 

प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातिय समक्ष हसफाररस गनत सके्नछन् ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजमको हसफाररसका अधारमा प्रदिे सरकारको 

वन सभबन्धी कायातियिे गररवीको रेखामुनीका पररवारको कबुहिती वन 

ईपभोक्ता समूह गठन गनत र कबुहियती वनको कायतयोजना बनाइ वनको संरक्षण र 

हवकास हुने गरी अय अजतन हुने कायतक्रम सञ्चािनका िाहग ईक्त समूहिाइ 

कबुहियती वनको रुपमा वनक्षेत्र ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(३) प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे ईपदफा (२) बमोहजमको 

कबुहियती वनको हववरण यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा ईपिब्ध गराईनु पनेछ 

र सोही अधारमा यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे कबुहियती वन ईपभोक्ता 

समूहिाइ अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(४) कबुहिती वन ईपभोक्ता समूहसभबन्धी ऄन्य व्यवस्था वनसभबन्धी 

प्रचहित संघीय तथा प्रदिे कानून र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 

बमोहजम हुनेछ ।  
 

२७.  धार्थमक तथा सांस्कृहतक महत्वका वनहरुको संरक्षण M (१) यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकामा धार्थमक तथा सांस्कृहतक महत्वका वनहरु रहमेा सोको संरक्षण र 

सदपुयोगका िाहग धार्थमक तथा सांस्कृहतक वन ईपभोक्ता समूह गठन गनत सदकनेछ 

।  

(२) धार्थमक तथा सांस्कृहतक वन ईपभोक्ता समूह गठन र दतात गदात दफा 

१३ र १४ बमोहजमको प्रदक्रया ऄविभबन गनुत पनेछ ।  

(३) सभबहन्धत धार्थमक तथा सांस्कृहतक समुदायिे अफ्नो धमत 

संस्कृहतसँग सभबहन्धत वन संरक्षण गनत चाहमेा त्यस्तो वन सोही धार्थमक तथा 

सांस्कृहतक समूह वा समुदायिाइ हस्तान्तरण गनुतपनेछ ।  

(४) धार्थमक तथा सांस्कृहतक वनको व्यवस्थापन कायतयोजना तजुतमाका 

िाहग यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको सभबहन्धत वडा कायातियसँगको समन्वयमा 

प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे प्राहवहधक र ऄन्य अवश्यक सहयोग 

ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।   

(५) धार्थमक वनमा हवकास अयोजना सञ्चािन गदात कारटएका रुखहरु 

यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा कायतपाहिकाको समन्वय र सहमहतमा सभबहन्धत 

धार्थमक तथा सांस्कृहतक समूहिे हवक्री हवतरण गनत सके्नछ ।  
 

पररच्छेद – ६ 

वनमा अधाररत ईद्यम हवकास, पयातपयतटन र वातावरणीय सेवासभबन्धी व्यवस्था 
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२८.  वन ईद्यमको हवकास गनत सके्न M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेा वन 

ईपभोक्ता समूहिे ईद्योग र वातावरणसभबन्धी प्रचहित कानून बमोहजमका 

मापदण्डहरुको पािना गरी वन पैदावारमा अधाररत वन ईद्यमको स्थापना र 

हवकास गनत सके्नछन् ।  

(२) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेा हवहभन्न वन पैदावारमा 

अधाररत ईद्योगहरुिे सामुदाहयक वन , हनजी वन र ऄन्य हवहभन्न दकहसमका 

वनबाट प्रचहित कानूनको पररपािना गरी किा पदाथत प्राप्त गनत सके्नछन् ।  

(३) सावतजहनक–हनजी–सामुदाहयक साझेदारीमा पहन वन ईद्यम स्थापना 

र सञ्चािन गनत सदकने छ र यसका िाहग यस ऐन र वनसभबन्धी प्रचहित संघीय 

कानून हवपररत नहुने गरी ईपभोक्ता समूहिे यस सहहदभूहम गाईँपाहिका, हवहभन्न 

संघ संस्था वा हनजी क्षेत्रसँग सभझौता गनत सके्नछन् ।   

(४) ईपभोक्ता समूहिे ऄन्य पक्षसँग साझेदारी गरी वन ईद्यम सञ्चािन 

गदात ईपभोक्ता समूहहरुको कहभतमा एकाईन्न प्रहतित िेयर तथा िगानी भएको 

हुनु पनेछ ।  

(५) सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहिे वन ईद्यमका िाहग वन 

पैदावारमा अधाररत सहकारी संस्था स्थापना गनत चाहमेा यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकािे अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

द्रिव्यः यस दफाको प्रयोजनाका िाहग वन ईद्यम बन्नािे िघु ईद्यम , 

घरेिु ईद्योग र वन सहरकारी संस्थािाइ जनाईनेछ ।  
 

२९.  पयातपयतटन कायतक्रम सञ्चािन गनत सके्न M (१) ईपभोक्ता समूहिे वन व्यवस्थापन 

कायतयोजनामा अवश्यक व्यवस्था गरी अप् mनो वनमा अधाररत पयातपयतटन 

कायतक्रम सञ्चािन गनत सके्नछन् ।  

(२) वन क्षेत्रमा पयातपयतटन कायतक्रम सञ्चािन गदात वन व्यवस्थापन 

कायतयोजनामा हनर्ददि गररएको क्षेत्रभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गनत पाआने छैन ।  

(३) वन ईपभोक्ता समूहको पयातपयतटन योजना र कायतक्रम तजुतमा तथा 

कायातन्वयनका िाहग यस सहहदभूहम गाईँपाहिका र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी 

कायातियिे अवश्यक प्राहवहधक , अर्थथक तथा ऄन्य सहयोग ईपिब्ध गराईन   

सके्नछ ।  

(४) वनमा अधाररत पयातपयतटनका िाहग ईपभोक्ता समूहिे यस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिका वा हवहभन्न संघ संस्था वा हनजी क्षेत्रसँग सहकायत गनत 

सके्नछ  र ईपभोक्ता समूहिे यसरी ऄन्य पक्षसँग साझेदारी गरी पयातपयतटन कायत 

सञ्चािन गदात ईपभोक्ता समूहहरुको कहभतमा एकाईन्न प्रहतित िेयर तथा िगानी 

भएको हुनु पनेछ ।  
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(५) ईपदफा (४) बमोहजम सहकायत गदात यस ऐन र वनसभबन्धी 

प्रचहित संघीय कानून हवपररत नुहने गरी अपसी सभझौता गरी पयतपयतटन 

कायतक्रम सञ्चािन गनत सदकनेछ ।  

(६) सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहिे सञ्चािन गरेको कुनै पयातपयतटन 

क्षेत्रमा स्वदिेी वा हवदिेी व्यहक्त र यातायातका साधन प्रवेि गदात साधारण 

सभाको हनणतय बमोहजमको प्रवेि िुल्क संकिन गनत सके्नछ ।  

  तर ईपभोक्ता समूहका सदस्यहरुसँग यस्तो प्रवेि िुल्क हिन पाआने छैन ।   

(७) सामुदाहयक वनमा सञ्चाहित पयातपयतटन कायतक्रमबाट प्राप्त 

अभदानीमध्ये कभतीमा पहिस प्रहतित रकम पयातपयतटन प्रवद्र्धन र कहभतमा 

पचास प्रहतित रकम महहिा र हवपन्न वगतका िाहग अय अजतनका दक्रयाकिापहरु 

सञ्चािन गनत ऄनुदानको रुपमा ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।  
 

३०.  सामुदाहयक हचहडयाखाना, वन्यजन्तु ईद्दार केन्द्र र वन्यजन्तु पािन तथा प्रजनन् M 

(१) सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहिे अफै वा ऄन्य हवहभन्न पक्षसँगको 

सहकायतमा सामुदाहयक हचहडयाखाना , वन्यजन्तु ईद्दार केन्द्र र वन्यजन्तु पािन 

तथा प्रजनन्सभबन्धी योजना तजुतमा गरी सामुदाहयक हचहडयाखाना वा वन्यजन्तु 

ईद्दार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन र वन्यजन्तु पािन तथा प्रजनन् सभबन्धी 

कायतहरु गनत सके्नछन् ।  

(२) वन्यजन्तु पािन तथा प्रजनन् पिात गररने हवक्री हवतरणका िाहग 

प्रदान गररने आजाजत सभबन्धी मापदण्डहरु प्रचहित संघीय कानून बमोहजम हुनेछ 

।  

(३) सामुदाहयक हचहडयाखाना वा वन्यजन्तु ईद्दार केन्द्र र वन्यजन्तु 

पािन तथा प्रजनन्सभबन्धी योजना तजुतमा र कायातन्वयन गनत चाहने ईपभोक्ता 

समूहिाइ यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी 

कायातियिे अवश्यक प्राहवहधक र ऄन्य सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  
 

३१.  सामुदाहयक घरवास (होम स्टे)M (१) पयातपयतटन प्रवद्र्धन गनेगरी होम स्टे सञ्चािन 

गनत चाहने ईपभोक्ता समूह वा स्थानीय समुदायिे यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा 

सामुदाहयक होम स्टे दतात गरी सञ्चािन गनत सके्नछन् ।  

(२) सामुदाहयक होम स्टे सञ्चािनसभबन्धी कायतहवहधहरुको पािना गरी 

सञ्चाहित सामुदाहयक होम स्टेिाइ स्वीकृत योजना ऄनुसार यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकाबाट अवश्यक ऄनुदान ईपिब्ध गराईन सदकनेछ ।  
 

३२.  जिाधार संरक्षण M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे अफनो क्षेत्रमा रहकेा 

जिाधारहरुको पहहचान गरी नक्िासहहतको हववरण राख्नु पनेछ ।  

(२) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा रहकेा जिाधारहरुको सामुदाहयक 

वन ईपभोक्ता समूहका माध्यमबाट संरक्षणसभबन्धी कायतहरु गररने छ ।  
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(३) जिाधार क्षेत्रको संरक्षण गने ईपभोक्ता समूहिाइ योजना र 

कायतक्रम तजुतमा तथा कायातन्वयनका िाहग यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका र प्रदिे 

सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे अवश्यक प्राहवहधक तथा अर्थथक र ऄन्य 

सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(४) जिाधार क्षेत्रको संरक्षणका माध्यमबाट जिस्रोत िगायतको 

संरक्षणमा ईपभोक्ता समूहिे पु ¥याएको योगदान वापत जिस्रोत िगायतका स्रोत 

ईपभोग गने हवहभन्न हनकाय , संघ संस्था , ईद्योग िगायतका पक्षहरुिे जिाधार 

क्षेत्र संरक्षण गने ईपभोक्ता समूहिाइ हवहभन्न ऄनुदान तथा ऄन्य ईत्प्रेरणाका 

स्रोतहरु ईपिब्ध गराईन सके्नछन् । (५) ईपदफा (४) को प्रयोजनका िाहग 

जिाधार संरक्षण गने ईपभोक्ता समूह र जिाधार संरक्षणबाट फाइदा पाईने 

पक्षका बीच अवश्यक सभझौता गनत सदकनेछ ।  
 

३३.  जैहवक मागतको व्यवस्थापन M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा वन्यजन्तु र 

चाराचुरुगगीहरुको अवत जावत गने जैहवक मागतको रुपमा रहकेा वन क्षेत्रहरुको 

संरक्षण, व्यवस्थापन र सदपुयोग सामुदाहयक वनका माध्यमबाट गररनेछ । 

(२) जैहवक मागतका सामुदाहयक वन र वन्यजन्तुको संरक्षणका िाहग 

ईपभोक्ता समूहिाइ यस सहहदभूहम गाईँपाहिका र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी 

कायातियिे प्राहवहधक तथा अर्थथक र ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईन 

सके्नछ । 

(३) जैहवक मागतमा पने वन क्षेत्रमा अहश्रत समुदायिाइ जैहवक मागतको 

वन पैदावार ईपयोग गनतबाट बहञ्चत गररने छैन ।  

(४) जैहवक मागतमा वन्यजन्तुको प्रभावबाट सुरहक्षत रहनका िाहग 

ईपभोक्ता समूह र यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे सचेतना ऄहभवृहि र सुरक्षात्मक 

ईपायहरु ऄविभबन गनत गराईन सके्नछ ।  
 

३४.  मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र राहत हवतरण M (१) यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिका र प्रदिे सरकरको वनसभबन्धी कायातियका साथै सभबहन्धत वन 

ईपभोक्ता समूहिे वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षहत कम हुने कायतक्रमहरु सञ्चािन 

गनुत पनेछ ।  

(२) वन्यजन्तुबाट कसैको धनजनको क्षहत भएमा त्यस्तो क्षहत वापत 

हपहडतिाइ नेपाि सरकार र प्रदिे सरकारिे ईपिब्ध गराईने राहतका ऄहतररक्त 

यस सहहदभूहम गाईँपाहिका र वन ईपभोक्ता समूहिे थप राहत प्रदान गनत सके्नछ ।  

(३) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे वन्यजन्तुबाट प्रभाहवत व्यहक्त तथा 

पररवारिाइ राहत प्रदान गनत र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कायतक्रमहरु 

सञ्चािनका िाहग एक कोषको स्थापना र सञ्चािन गनत सके्नछ ।   
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(४) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभाहवत व्यहक्तहरुको जीईधनको 

सुरक्षाका िाहग जीवन बीमा तथा हनजीवन बीमा गनतका िाहग यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिका र प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी कायातियिे अवश्यक सहयोग 

ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(५) वन्यजन्तुिाइ वन क्षेत्रमा नै बसोवास गने ऄवस्था हसजतना गनतका 

िाहग सामुदाहयक वन िगायतका जैहवक मागतमा पानी पोखरी हनमातण , जंगिी 

फिफूिका हवरुवा संरक्षण, घाँसै क्षेत्रहरुको संरक्षण जस्ता कायतहरु गनुतपनेछ । 

(६) नेपाि सरकारिे कृहष तथा घरपािुवा जनावारका िाहग 

हाहनकारक वन्यजन्तु भनी घोषणा गरेका वन्यजन्तुहरु घर गोठ तथा खेतबारीमा 

अइ जनधनको क्षहत गने ऄवस्था दहेखएमा त्यस्ता वन्यजन्तुहरुिाइ धपाईन 

पाआनेछ ।    
 

३५.  हसमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन M (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको वन 

क्षेत्रमा रहकेा हसमसारको संरक्षण र सदपुयोग सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहका 

माध्यमबाट गररने छ ।  

(२) वन क्षेत्र भन्दा बाहहर रहकेा हसमसारहरुको संरक्षण र सदपुयोगका 

िाहग हसमसार ईपभोक्ता समूह वा जि ईपभोक्ता संस्था गठन गनत सदकनेछ ।  

(३) हसमसार ईपभोक्ता समूह गठन र दतात गदात सामुदाहयक वन 

ईपभोक्ता समूह गठन र दतात गने प्रदक्रया ऄविभबन गनत सदकनेछ ।  

(४) हसमसार व्यवस्थापन योजना तजुतमाका िाहग यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकाको कायतपाहिकामा छिफि गरी प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी 

कायातियिे प्राहवहधक, अर्थथक र ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।  

(५) ईपभोक्ता समूहिे व्यवस्थापन गद ैअएका हसमसार क्षेत्रका माछा 

िगायतका जिचरको संरक्षण र हवक्री हवतरणका िाहग ईपभोक्ता समूहिे अफै 

अवश्यक व्यवस्था गनत सके्नछ ।  
 

३६.  सावतजहनक जग्गामा वन हवकास सभबन्धी व्यवस्था M (१) यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकािे वनसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून बमोहजमको प्रदक्रया ऄविभबन 

गरी अफ्नो क्षेत्रहभत्र पहहचान भएका सावतजहनक जग्गामा सामुदाहयक वन 

ईपभोक्ता समूहको माध्यमबाट वनको हवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनुत पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजमको कामका िाहग यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिका र प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी कायातियिे ईपभोक्ता समूहिाइ 

अवश्यक प्राहवहधक तथा ऄन्य सहयोग ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

(३) सावतजहनक जग्गामा गररएको सामुदाहयक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त 

वन पैदावार सभबहन्धत ईपभोक्ता समूहिे  ईपयोग तथा हबक्री हवतरण गनत सके्नछ 

।  
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(४) सडक र बाटो दकनारमा िगाआएको तथा बाटोमा छहारी पने 

रुखहरु र चौतारा वा यस्तै प्रकृहतका ऄन्य ठाईँमा िगाआएका रुखहरुिे मानवीय 

जोहखम हसजतना गने भएमा वा ऄन्य कुनै कारणिे काट्न वा हटाईन पने भएमा 

यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे सडक र वनसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून 

बमोहजमको प्रदक्रया पूरा गरी त्यस्ता रुखहरु काट्न वा हटाईन सके्नछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोहजमका काठ हवक्री हवतरणबाट प्राप्त रकम यस 

सहहदभूहम गाईँपाहिकाको सहञ्चत कोषमा जभमा गनुत पनेछ ।  
 

३७.  सहरी वनको हवकास र व्यवस्थापन M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे अफ्नो 

क्षेत्रहभत्रको सहरी क्षेत्र तथा बस्तीमा रहकेा सावतजहनक सडक तथा पाकत  जस्ता 

स्थानमा सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहसँगको सहकायतमा सहरी वनको हवकास 

तथा व्यवस्थापन गनत सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजम स्थापना हुने सहरी वनको हवकासको िाहग 

यस सहहदभूहम गाईँपाहिका र प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी कायातियिे अवश्यक 

अर्थथक तथा प्राहवहधक सहयोग ईपिव्ध गराईनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोहजम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार यस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिकासँगको समन्वयमा सभबहन्धत ईपभोक्ता समूहिे हवहभन्न 

प्रयोजनका िाहग प्रयोग गनत सके्नछ ।  

(४) सहरी वनको व्यवस्थापनबाट प्राप्त िाभको बाँडफाँडका बारेमा यस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिका र ईपभोक्ता समूहका बीचमा कुनै सभझौता वा सहमती 

गररएमा सोही बमोहजम िाभको बाँडफाँड गनुतपनेछ ।  
 

३८.  ईद्यान घोषणा गनत सके्न M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे सभबहन्धत वन 

ईपभोक्ता समूहसँगको समन्वयमा वन क्षेत्रको कुनै ईपयुक्त भागिाइ वन ईद्यान 

तथा प्राणी ईद्यान घोषणा गरी वन ईपभोक्ता समूह माफत त ईद्यान हनमातण र 

सञ्चािन गनत सके्नछ ।  

(२) सामुदाहयक वन क्षेत्रमा स्थापना र सञ्चािन गररने वन ईद्यान तथा 

प्राणी ईद्यान सभबहन्धत ईपभोक्ता समूह माफत त सञ्चािन गनुतपनेछ ।  
 

३९.  वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन M (१) वन क्षेत्रबाट हुने कावतन सहञ्चहत तथा 

ईत्सजतन न्यूनीकरण बाहकेका जिस्रोत संरक्षण , जैहवक हवहवधता सरक्षण र 

पयातपयतटनको हवकास िगायतका वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गनत चाहने वन 

ईपभोक्ता समूह िगायतका स्थानीय समुदायिे अफ्नो वन व्यवस्थापन योजना वा 

हविेष कायतयोजनामा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन र सदपुयोग 

गनत सके्नछन् ।  
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(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी ईक्त सेवा हवक्री गनत चाहने 

ईपभोक्ता समूह वा स्थानीय समुदाय र वातावरणीय सेवा ईपयोग गनत चाहने 

पक्षका बीचमा सभझौता गरी वातावरणीय सेवाको खररद हवक्री गनत सदकने छ । 

(३) वातावरणीय सेवाको अदान प्रदान तथा खररद हवक्रीबाट प्राप्त 

िाभको बाँडफाडँ र सदपुयोगसभबन्धी हवषयहरु वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन 

योजना र अपसी सभझौतामा ईल्िेख गररए बमोहजम हुनेछ ।  
 

४०.  जिवायु पररवततन न्यूनीकरण र ऄनुकूिन योजना M (१) यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकामा जिवायु पररवततनका कारण परेको प्रभाव न्यूनीकरणका िाहग 

स्थानीय स्तरका जिवायु ऄनुकूिन योजना तजुतमा गरी ईपभोक्ता समूह वा 

प्रभाहवत स्थानीय समुदाय माफत त ईक्त योजनाहरुको कायातन्वयन गनत सदकनेछ ।  

(२) ईपभोक्ता समूहिे समुदायमा अधाररत जिवायु ऄनुकूिन योजना 

तजुतमा गनत चाहमेा त्यस्ता योजना तजुतमा र सोको कायातन्वयनका िाहग यस 

सहहदभूहम गाईँपाहिकािे अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईनु पनेछ र यस कायतका 

िाहग प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे पहन सहयोग ईपिब्ध गराईन 

सके्नछ ।  

(३) जिवायु पररवततन न्यूनीकरणका िाहग यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकामा जिवायुमैत्री संरचनाको हनमातण , यातायातका साधनहरुबाट हुने 

ईत्सजतन न्यूनीकरण र वन क्षेत्रको हवकासका माध्यमबाट कावतन ईत्सजतन 

न्यूनीकरणका कायतक्रमहरु सञ्चािन गनत सदकनेछ ।  

(४) अगिागी िगायतका कायतहरुबाट हुने वन हवनास तथा वन 

क्षयीकरण हनयन्त्रण गरी जिवायु पररवततन न्यूनीकरणमा योगदान गने वन 

ईपभोक्ता समूहिाइ सो वापत प्राप्त हुने िाभ ईपिब्ध गराईन वा पुरस्कृत गनतका 

िाहग यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे 

अवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनुतपनेछ ।  
 

४१.  वन डढेिो हनयन्त्रण M (१) कुनै वनमा वन डढेिो िागेमा यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिका, प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातिय , सुरक्षा हनकाय , सभबहन्धत 

वन ईपभोक्ता समूह र हनजी जग्गावािाहरु समेतको पहिमा वन डढेिो हनयन्त्रण 

गनुत पनेछ ।  

(२) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे वन डढेिो हनयन्त्रणका िाहग वन 

ईपभोक्ता समूह माफत त सचेतना र क्षमता ऄहभवृहि तथा डढेिो हनयन्त्रणको 

प्रहवहध तथा सूचना संयन्त्र हवकास गने र समन्वयका िाहग अवश्यक कायतहरु गनुत 

पनेछ ।  
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(३) वन डढेिो हनयन्त्रणमा खरटदा कुनै व्यहक्तिाइ क्षहत हुन गएमा 

सोको मूल्यांकन गरी यस सहहदभूहम गाईँपाहिका र सभबहन्धत ईपभोक्ता समूहिे 

राहत तथा ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

(४) वन डढेिोका कारण वा वन डढेिो हनयन्त्रण गनत जाँदा कुनै व्याहक्त 

घाआते वा मृत्य भएमा त्यस्ता व्यहक्तिे बीमा रकम पाईने गरी यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिका र यसको क्षेत्रहभत्र रहकेा सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहहरुको 

सहकायतमा सामुहहक बीमा कायतक्रम सञ्चािन गनत सदकनेछ र यस कायतमा 

सामुदाहयक वन ईपभोक्ता महासंघ, नेपाििे समन्वय र सहजीकरण गनत सके्नछ ।   

(५) कसैिे वन क्षेत्रमा अगो िगाएमा वा अगो िाग्न सक्छ भन्ने कुरा 

थाहा हुदँा हुदँ ैिापरवाही गरी वनमा अगो िगाएमा वनसभबन्धी प्रचहित संघीय 

कानून बमोहजम कारवाही र दण्ड सजाय हुनेछ ।  
 

४२.  स्थानीय वातावरण संरक्षण योजना M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे 

वातावरण संरक्षण योजना तजुतमा र कायातन्वन गदात सामुदाहयक वन ईपभोक्ता 

समूहसँग समन्वय र सहकायत गनुत पनेछ ।  

(२) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा रहकेो वन क्षेत्र , नदी, खोिानािा, 

सावतजहनक जग्गा र ऄन्य प्राकृहतक तथा सांस्कृहतक सभपदा रहकेा क्षेत्रहरुमा 

फोहरमैिा हवसजतन गनत गराईन पाआने छैन ।  

(३) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा वातावरण संरक्षणका कायतहरु गदात 

सामुदाहयक वनका माध्यमबाट गनुत पनेछ ।  
 

४३.  वृक्षारोपण कायतक्रम सञ्चािन ःः (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे प्रत्येक वडामा 

ईपभोक्ता समूह वा वन सहकारी संस्था वा वन ईद्यमको माध्यमबाट कहभतमा 

एईटा नसतरी स्थापना गनतका िाहग अवश्यक व्यवस्था गरी सोको िाहग ऄनुदान 

ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजम स्थापना गररने नसतरीमा रोजगारी प्रदान 

गदात सभबहन्धत क्षेत्रमा रहकेा हवपन्न पररवारिाइ प्राथहमकता ददनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोहजम स्थाहपत नसतरीमा दकसान , हनजी वन तथा 

वन ईपभोक्ता समूहको माग ऄनुसारका रैथाने र पाररहस्थहतकीय प्रिाणीमैत्री 

व्यावसाहयक हवरुवाहरुको ईत्पादन र हवक्री हवतरण गनत प्राथहमकता ददनु पनेछ ।  

(४) वन ईपभोक्ता समूह , दकसान तथा हनजी वनवािाहरुिाइ हनःिुल्क 

वा न्यूनतम् िुल्कमा हवरुवा ईपिब्ध गराइ  वन क्षेत्र , नदी दकनार , नदी ईकास 

क्षेत्र, नहर दकनार, सडक दकनार, सावतजहनक जग्गा, खािी जग्गा, पाखो जग्गा, वन 

हवनास भएको क्षेत्र र हनजी जग्गामा वृक्षारोपणका िाहग यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिका र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियबाट ऄनुदान ईपिब्ध 

गराईन अवश्यक रकम हवहनयोजन गनुतपनेछ ।  



v08–$,       ;ª\Vof–#      ;lxbe"ld /fhkq,     ldlt M @)&*÷!)÷@! 

 

24 

(५) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा फैहिएका हमचाहा प्रजाती हनयन्त्रण 

गरी वा हटाइ ईक्त क्षेत्रमा वृक्षारोपण गनत चाहने वन ईपभोक्ता समूह वा हनजी 

जग्गावािािाइ यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे प्राहवहधक तथा अर्थथक सहयोग 

ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  
 

४४.  जडीबुटी खेहत तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवद्र्धन M (१) यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिका र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे सामुदाहयक वन 

िगायतका वन क्षेत्र र हनजी जग्गामा सुगहन्धत वनस्पहत , औषधीजन्य जडीबुटी 

तथा ऄन्य जडीबुटी खेहत र गैरकाष्ठ वन पैदावारको पहहचान र प्रवद्र्धनका िाहग 

प्राहवहधक, अर्थथक र ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(२) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको क्षेत्रमा ईत्पाददत जडीबुटी तथा 

गैरकाष्ठ वन पैदावारको भण्डार , प्रिोधन र बजारीकरणका िाहग अवश्यक 

पूवातधारको हवकास गने कायतक्रम सञ्चािन गनत सदकनेछ ।  
 

४५.  कृहष वन प्रवद्र्धन M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेा सामुदाहयक वन 

िगायतका वन क्षेत्र , सावतजहनक जग्गा र हनजी वन तथा हनजी जग्गाहरुमा कृहष 

वन िगाईन चाहनेिाइ यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे अर्थथक तथा प्राहवहधक 

सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(२) सामुदाहयक वनमा कृहष वन कायतक्रम सञ्चािन गदात वन क्षेत्रको 

जैहवक हवहवधता संरक्षण हुने गरी र एईटै हवरुवािे िामो समय ईत्पादन ददने 

प्रकृहतका वनजन्य तथा कृहषजन्य पैदावारहरु िगाईन प्राथहमकता ददनु पनेछ । 

(३) गररवीको रेखामुनी रहकेा पररवारिाइ ईपिब्ध गराआएको 

सामुदाहयक वनको क्षेत्रमा कृहष वनका कायतहरु गदात वषतमा एक पटक मात्र 

खनजोत गनुतपने प्रकृहतका कृहषजन्य पैदावारहरु िगाईन सदकनेछ ।  
 

४६.  वनजन्य बीईको ईत्पादनM वन बीईको ईत्पादन , हवक्री हवतरण र हनयाततका िाहग 

यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा पाआने वन पैदावारका बीईहरुको ईत्पादन र 

बजारीकरणका िाहग योजना तजुतमा गरी वन ईपभोक्ता समूह र हनजी 

वनवािाहरुिाइ अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईन सदकने छ ।  
 

४७.  वनजन्य खाद्य वस्तु तथा कन्दमूिको सदपुयोग M (१) यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकाको सामुदाहयक वन िगायतका वन क्षेत्रमा वनको हहैसयत नहवग्रने 

गरी र वातावरण तथा जैहवक हवहवधताको संरक्षण हुने गरी वन क्षेत्रबाट ईपिब्ध 

हुनसके्न वनजन्य खाद्य वस्तु तथा कन्दमूि संकिन र हवक्री हवतरण गनत सदकनेछ ।   

(२) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा हविेष पहहचान तथा महत्व भएका 

वनजन्य खाद्य वस्तु तथा कन्दमूिको ददगो संकिन र सदपुयोग तथा 

बजारीकरणका िाहग हवपन्न पररवार र यस्ता वस्तुको बारेमा परभपरागत ज्ञान 
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भएका पररवारिाइ प्राहवहधक तथा ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईन 

सदकनेछ ।  
 

४८.  चरन तथा खकत  व्यवस्थापन M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेा 

सामुदाहयक वनमा पिुहरुको चरीचरन व्यवस्थापनका िाहग ईपभोक्ता समूहको 

वन व्यवस्थापन कायतयोजनामा अवश्यक व्यवस्था गरी चरीचरन व्यवस्थापन गनुत 

पनेछ ।  

(२) सामुदाहयक वन बाहकेका ऄन्य वन क्षेत्र वा सावतजहनक जग्गामा 

चरीचरन व्यवस्थापनका िाहग यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे गोठािा तथा 

पिुपािक पररवार वा समूहसँग परामित गरी चरीचरन गराईने क्रममा पािन 

गनुतपने हनयमहरु बनाईन सके्नछ ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोहजम चरीचरनका हनयमहरु बनाईँदा 

अददवासी जनजाहत र स्थानीय समुदायको ईद्यौिी ईभौिी िगायतका प्रथाजहनत 

ऄभ्यासको सभमान गनुत पनेछ ।    

(४) खचत जग्गा ईपयोग गरी चरीचरन र वन पैदावारको ईपयोग गद ै

अएका स्थानीय वाहसन्दाको प्रथाजहनत ऄभ्यासिाइ सभमान र संरक्षण गद ैयस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिका र सभबहन्धत सामुदाहयक वन ईपभोक्ता समूहिे खचत 

जग्गाहरुको ददगो व्यवस्थापनका िाहग अवश्यक हनयमहरु बनाईन सके्नछ ।    
 

४९.  वनसभबन्धी प्रथाजहनत ऄभ्यासको प्रवद्र्धनM (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको 

क्षेत्रहभत्र अददवासी जनजाहत समुदायिे परभपरादहेख ऄविभबन गद ैअएका 

वनसभबन्धी प्रथाजहनत ऄभ्यासहरुको प्रवद्र्धनका िाहग सामुदाहयक वन र ऄन्य 

हवहभन्न वन व्यवस्थापन प्रणािीको कायतयोजनामा अवश्यक व्यवस्थाहरु समावेि 

गनुत पनेछ ।  

(२) सामुदाहयक वन तथा ऄन्य वन व्यवस्थापन प्रणािीका 

कायतयोजनाहरुमा ईल्िेहखत वनसभबन्धी प्रथाजहनत ऄभ्यासको प्रवद्र्धनका िाहग 

सभबहन्धत वन ईपभोक्ता समूह र यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे अवश्यक स्रोत 

साधान र सहयोग ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

(३) सामुदाहयक वन बाहकेका क्षेत्रहरुमा कुनै प्रथाजहनत संस्थािे वन 

संरक्षण तथा सदपुयोग गद ैअएको भएमा ईक्त वन क्षेत्र सोही प्रथाजहनत संस्थािे 

व्यवस्थापन गनत सके्नछ ।     
 

५०.  वनसभबन्धी परभपराग ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धन  (१) यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकामा वन व्यवस्थापन गदात वन स्रोतमाहथको अददवासी जनजाहत र 

स्थानीय समुदाय, दहित र महहिाको ऄहधकार संरक्षण गनुतपनेछ ।  



v08–$,       ;ª\Vof–#      ;lxbe"ld /fhkq,     ldlt M @)&*÷!)÷@! 

 

26 

(२) वनसभबन्धी कुनैपहन कायतहरु गदात र वन स्रोत पररचािन गदात 

अददवासी जनजाहत र स्थानीय समुदायको रैथाने तथा परभपरागत ज्ञानको पूणत 

रुपमा सभमान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गनुतपनेछ ।  

(३) वन व्यवस्थापन गदात र वन स्रोत पररचािन गदात वनमा अहश्रत 

जीहवकोपाजतनको ऄहधकारबाट कसैिाइ पहन बहञ्चत गनत पाआने छैन ।  

(४) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेा अददवासी जनजाहत र 

स्थानीय समुदाय वन तथा जैहवक हवहवधता र प्राकृहतक स्रोत संरक्षण तथा 

सदपुयोगसँग सभबहन्धत परभपरागत ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धनका िाहग यस 

सहहदभूहम गाईँपाहिकािे अवश्यक सहयोग गनत सके्नछ ।   

पररच्छेद – ७ 

हनजी वनसभबन्धी व्यवस्था 
 

५१.  हनजी वन दतातसभबन्धी व्यवस्थाM (१) हनजी वन दतात गराईन चाहने कुनै व्यहक्त वा 

संस्थािे हनजी वन दतातको िाहग प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी कायातियको 

हसफाररस सहहत यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा हनवेदन ददनु पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोहजम कुनै हनवेदन परेमा अवश्यक जाँचबुझ गरी 

यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे नीहज वन दतात गरी प्रमाणपत्र ददनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोहजम हनजी वन दतात गरेको हववरण सहहतको 

जानकारी यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी 

कायातियिाइ गराईनेछ । 
 

५२.  हनजी वनको व्यवस्थापन र वन पैदावार पररचािन M (१) हनजी वनको धनीिे 

हनजी वनको हवकास , संरक्षण, व्यवस्थापन गनत तथा हनजी वनको वन पैदावारको 

ईपयोग गनत वा स्वतन्त्र रुपमा मूल्य हनधातरण गरी हबक्री हवतरण गनत सके्नछ । 

(२) हनजी वनको धनीको ऄनुरोधमा ईपदफा (१) बमोहजमको कामका 

िाहग यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे 

अवश्यक प्राहवहधक तथा ऄन्य सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ । 

(३) व्यावसाहयक प्रयोजनको िाहग हनजी वन वा हनजी अवादीमा 

रहकेा वन पैदावारको सगकिन तथा ओसारपसार यसै सहहदभूहम गाईँपाहिकाको 

क्षेत्रहभत्र गनुत परेमा यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाबाट स्वीकृहत हिनु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेहखएको भए तापहन हनजी वनको 

वन पैदावार व्यावसाहयक प्रयोजनको िाहग यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको 

क्षेत्रबाट ऄन्य कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रमा वन पैदावारको हवक्री हवतरण र 

ओसारपसार गनुत परेमा प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियबाट स्वीकृहत हिनु 

पनेछ । 
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(५) घरायसी प्रयोजनको िाहग यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको क्षेत्रबाट 

यो सहहदभूहम गाईँ पाहिका रहकेो हजल्िा हभत्रको कुनै स्थानीय तहमा वन 

पैदावार हवक्री हवतरण तथा ओसारपसार गनुत परेमा यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकाबाट सगकिन तथा ओसारपसार गने स्वीकृती हिनु पनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेहखएको भए तापहन यो सहहदभूहम 

गाईँपाहिका रहकेो हजल्िाबाट कुनै ऄको हजल्िामा घरायसी प्रयोजनका िाहग 

वन पैदावार हवक्री हवतरण तथा ओसारपसार गनुत परेमा प्रदिे सरकारको वन 

सभबन्धी कायातियबाट स्वीकृहत हिनु पनेछ । 

(७) हनजी वनको धनीिाइ हनजी वन हवकास , कृहष वन तथा जडीबुटी 

खेती एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवद्र्धनका िाहग यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाबाट 

पाररत कायतक्रम तथा योजना ऄनुसारका सहयोग , ऄनुदान तथा सुहवधाहरु 

ईपिव्ध गराईन सदकनेछ । 
 

५३.  हनजी वनमा वन्यजन्तु पािन M (१) कुनै हनजी वनवािािे यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकाको हसफाररसमा वन तथा वन्यजन्तु सभबन्धी प्रचहित संघीय कानून र 

मापदण्डको ऄधीनमा रही अफ्नो हनजी वनमा संरहक्षत वन्यजन्तु बाहकेका 

वन्यजन्तु तथा पन्छी समेत पािन गनत सके्नछ । 

(२) कुनै हनजी वनवािािे ईपदफा (१) बमोहजमका कायतहरु गरेको 

भएमा सोको जानकारी यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा गराईनु पनेछ र ईक्त 

वन्यजन्तु तथा पन्छीमा कुनै रोग दखेा परेमा तत्काि प्रदिे सरकारको वनसभबन्धी 

कायातिय, पिु हवकास कायातिय र ऄन्य सभबहन्धत हनकायको सहयोगमा रोकथाम 

तथा हनयन्त्रण गनुतपनेछ ।  
 

पररच्छेद – ८ 

वनसभबन्धी कसुरको जाँचबुझ सभबन्धी कायतहवहध र दण्ड सजाय 
 

५४.  वनसभबन्धी कसुरको जाँचबुझसभबन्धी कायतहवहधM यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको 

क्षेत्रहभत्र हुने वन , वन्यजन्तु तथा वातावरणसभबन्धी कसुरको जाँचबुझसभबन्धी 

कायतहवहधका सभबन्धमा वन , वन्यजन्तु तथा वातावरणसभबन्धी प्रचहित संघीय 

कानून िागु हुनेछ ।  
 

५५.  दण्ड सजायM यस पाहिकाको क्षेत्रहभत्र हुने वन , वन्यजन्तु तथा वातावरणसभबन्धी 

कसुरमा वन , वन्यजन्तु तथा वातावरणसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून बमोहजम 

दण्ड सजाय हुनेछ ।  
  

 

पररच्छेद – ९ 
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वनसभबन्धी संस्थागत व्यवस्था 
 

५६.  नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारको भूहमका M यो ऐन कायातन्वयनका िाहग नेपाि 

सरकार र प्रदिे सरकारिे अवश्यक सहयोग र स्रोत साधन ईपिब्ध गराईन सके्नछ 

।  
 

५७.  वन तथा वातावरणसभबन्धी हवषयगत सहमहतM (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे 

वन क्षेत्रका हवषयमा समन्वय , ऄनुगमन तथा मूल्यांकन र ऄन्य अवश्यक कायतहरु 

गनतका िाहग सहहदभूहम गाईँ पाहिका तहमा कायतपाहिकाको कुनै सदस्यको 

संयजकत्वमा वन तथा वातावरण सहमहत वा  तथा वातावरण पररषद ्गठन गनत 

सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोहजम गठन हुने सहमहत वा पररषद्मा सभबहन्धत 

हनकायहरुका साथै सामुदाहयक वन ईपभोक्ता महासंघ , नेपाि, सरोकारवािा 

नागररक समाज र हनजी क्षेत्रको समेत प्रहतहनहधत्व गराईनु पनेछ ।   
 

५८.  वन तथा वातावरण िाखािे वनसभबन्धी कायत गनत सके्न M (१) यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकामा रहने वन तथा वातावरणसभबन्धी िाखािे वन सभबन्धी हवषयमा 

काम गनतको िाहग अवश्यक मानव स्रोतको व्यवस्था गरी वनका हवषयमा 

अवश्यक सहजीकरण र प्राहवहधक सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

(२) वन तथा वातावरण िाखािे वनसभबन्धी कायत सञ्चािन गदात यस 

सहहदभूहम गाईँ पाहिकामा रहकेो हवषयगत सहमहतसँग सहकायत र समन्वय 

गनुतपनेछ ।  
 

५९.  वनसभबन्धी कायतक्रम सञ्चािन गनत सके्न M (१) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे 

नेपािको संहवधानको ऄनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 

को दफा ११(२)(ञ) र दफा ११(४)(ङ) मा ईहल्िहखत वन , वन्यजन्तु, जैहवक 

हवहवधता र वातावरणसभबन्धी कायतहरु गनतको िाहग ईपभोक्ता समूह , सामुदाहयक 

वन ईपभोक्ता महासंघ नेपाि , सरोकारवािा संघ संस्था तथा नागररक समाज र 

हनजी क्षेत्रसँग समेत समन्वय , परामित र सहकायत गरी सहहदभूहम गाईँ पाहिका 

स्तरको पञ्चवर्थषय तथा ददघतकाहिन वन योजना तजुतमा गरी कायातन्वयन गनत सके्नछ 

।  

(२) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे वनसभबन्धी कायतक्रम सञ्चािन गदात 

ईपभोक्ता समूह र सामुदाहयक वन ईपभोक्ता महासंघ , नेपाि माफत त सञ्चािन गनत 

प्राथहमकता ददनु पनेछ ।  

(३) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे अफ्नो वन योजना कायातन्वनका 

क्रममा वन ईपभोक्ता समूहको क्षमता हवकास , सामुदाहयक वनका कायतयोजना 

तजुतमा, संिोधन तथा पररमाजतन , वन ईद्यम तथा पयातपयतटन हवकास िगायतका 
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कायतहरुको िाहग अर्थथक तथा प्राहवहधक सहयोग ईपिब्ध गराईने गरी हनयहमत 

रुपमा बजेट हवहनयोजन गनत सके्नछ ।  
 

पररच्छेद – १० 

हवहवध 

 

६०.  वन क्षेत्रमा प्रवेि हनयमनM (१) वन संरक्षणको दहृिकोणिे अवश्यक दहेखएमा यस 

सहहदभूहम गाईँपाहिका र सभबहन्धत वन ईपभोक्ता समूहिे अफ्नो सबै वन क्षेत्र 

वा केही हनहित् वन क्षेत्रमा केही समयका िाहग प्रवेि हनयन्त्रण तथा हनषेध गनत 

सके्नछ । 

(२) सामुदाहयक वन बाहकेका वन क्षेत्रमा केही समयका िाहग प्रवेि 

हनषेध गनुतपने भएमा सो सभबन्धी व्यवस्था वनसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून 

बमोहजम हुनेछ र प्रदिे सरकारको वन सभबन्धी कायातियिे वन क्षेत्रमा प्रवेि 

हनषेधसभबन्धी हनणतय गदात यस सहहदभूहम गाईँपाहिकासँग समन्वय, छिफि तथा 

परामित गनुत पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोहजम वन क्षेत्रमा प्रवेि हनषेध गदात 

परभपरागत रुपमा ईपयोग गद ैअएको बाटो , पानी (खानेपानी, ससचाआ, पानीघट्ट) 

र धार्थमक तथा सांस्कृहतक क्षेत्रको हनयहमत ईपयोगमा प्रहतबन्ध िगाईन पाआने 

छैन ।   
 

६१.  सामाहजक प्रयोजनका िाहग वन पैदावारको अपूर्थत M यस सहहदभूहम 

गाईँपाहिकाको क्षेत्रहभत्र धार्थमक तथा सांस्कृहतक कायत , हवपद ्व्यवस्थापन , दाह 

संस्कार, हवपन्न वगतको घरगोठ हनमातण र ऄन्य ऄत्यावश्यक हवकास हनमातणको 

िाहग काठ दाईरा अवश्यक परेमा यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे सभबहन्धत वन 

ईपभोक्ता समूह वा हनजी वनवािािाइ न्यूनतम् िुल्क हिइ यी प्रयोजनका िाहग 

काठ दाईरा अपूर्थत गनतका िाहग समन्वय गनत सके्नछ ।  
 

६२.  वेवाररस वा दररयावुदी काठबाट प्राप्त िाभको बाँडफाँड M प्रदिे सरकारिे 

वनसभबन्धी प्रचहित संघीय कानून बमोहजम यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको 

क्षेत्रबाट संकहित वेवाररस वा दररयावुदी काठबाट प्राप्त रकमको २५ प्रहतित 

रकम यस सहहदभूहम गाईँपाहिकाको सहञ्चत कोषमा ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।  
 

६३.  ऄन्तरस्थानीय तहमा फैहिएको वन व्यवस्थापन M यस सहहदभूहम गाईँ पाहिका र 

हछमेकी गाईँ ÷नगरपाहिका बीच फैहिएको वनको ददगो व्यवस्थापनका िाहग 

ऄन्तरस्थानीय तह वन समन्वय सहमहत गठन गरी त्यस्ता वनहरुको सामुदाहयक 

वनका माध्यमबाट ददगो संरक्षण र व्यवस्थापनका िाहग सहजीकरण गररनेछ ।  
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६४.  वनसभबन्धी ऄध्ययन ऄनुसन्धान र ऄहभिेखM (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकामा 

रहकेो वनसभबन्धी ऄध्ययन ऄनुसन्धानका िाहग अवश्यक ऄनुदानको व्यवस्था 

गरी वनको हवकासमा टेवा पु¥याईने योजना तजुतमा गनत सदकनेछ ।  

(२) यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे अफ्नो क्षेत्रमा रहकेो वन पैदावार 

तथा जैहवक हवहवधता र वन्यजन्तु तथा यी हवषयसँग सभबहन्धत परभपरागत ज्ञान 

र ऄभ्यासहरुको ऄहभिेख तयारी गनत सके्नछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोहजम तयार गररएको ऄहभिेखिाइ हवद्युतीय 

माध्यमबाट व्यवहस्थत गरी समुदाय तथा सरोकारवािाको पहुचँमा राख्नु पनेछ ।   
 

६५.  पुरस्कारसभबन्धी व्यवस्थाM वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा ईल्िेखनीय योगदान गने 

समुदाय, व्यहक्त वा संस्थािाइ यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे अवश्यक पुरस्कारको 

व्यवस्था गनत सके्नछ ।  
 

६६.  ऄहधकार प्रत्यायोजन M यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकाको कायतपाहिकािे यस ऐन 

बमोहजम प्राप्त गरेको ऄहधकार कुनै हवषयगत सहमहत वा ऄध्यक्षिाइ प्रत्यायोजन 

गनत सके्नछ ।  
 

६७.  हनयम, हनदेहिका, कायतहवहध र मागतदितन बनाईन सके्न M यस ऐनमा गररएका 

व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायातन्वयनको िाहग यस सहहदभूहम गाईँ पाहिकािे 

अवश्यक हनयम, हनदहेिका, कायतहवहध र मागतदितन बनाईन सके्नछ ।  
 

६८.  बचाई तथा खारेजी र बाहझएमा गने M (१) यस सहहदभूहम गाईँपाहिकािे वनका 

हवषयमा यस ऄघी कायतहवहध वा ऄन्य अधारमा गरेका कायतहरु यसै ऐन बमोहजम 

भए गरेको माहनने छ ।  

(२) यो ऐन वा यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रदिे 

कानूनमा गररएका व्यवस्थाहरुसँग बाहझन गएमा बाहझएको हदसभम यो ऐनका 

सभबहन्धत दफाहरु हनष्कृय रहने छन् ।  
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