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कानून समीक्षा : 

 नेपालको संगवधान (ऄनुसूची ८ र ९)  

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 

 संघीय वन ऐन २०७६ 

 संघीय वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ 

 संघ, प्रदशे र स्थानीय तह (समन्वय र ऄन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ (एकल वा साझा 

सूचीमा भएका गवषयमा ऐन तजुुमा गदाु सेवा प्रवाहको ऄगधकार वा भूगमका 

स्थानीय तहलाइ प्रदान गने)  

 प्रदशे वन गवधेयकहरु  

परामशु  

 गवगभन्न स्थानीय तहका मेयर÷ऄध्यक्ष, ईपमेयर÷ईपाध्यक्ष र सदस्यहरुसँग छलफल 

तथा परामश ु 

 ईपभोक्ता समहू, स्थानीय समुदाय र वन क्षते्रका सरोकारवालाहरुसँग परामशु ।  

नमूना स्थानीय वन गवधेयकको मस्यौदामा गनरन्तर सुधार  
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तमानखोला गाईँपागलका 

तमानखोला गाउँऩाललकाको वन व्यवस्थाऩन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन, २०७८ 

प्रस्तावना 

यस तमानखोला गाईँपागलकाको क्षेत्र गभत्र रहकेो वनलाइ सामुदागयक वन लगायत समुदायमा अधाररत 

वन र गनजी वनका माध्यमबाट ददगो व्यवस्थापन गरी वनमागथको सामुदागयक तथा गनजी ऄगधकारको 

सुगनगितता, जलवायु पररवतुन न्यूनीकरण एवं ऄनुकूलन, जैगवक गवगवधता संरक्षण, वातावरणीय सेवाको 

प्रवद्र्धन र पयाुपयुटन एवं वन ईद्यमको गवकास गद ै वन पैदावारको सदपुयोग र सोबाट प्राप्त लाभको 

न्यायोगचत् बाँडफाँड गद ै ददगो गवकास, सामागजक तथा अर्थथक समृगि र लैगगगक तथा समागजक न्याय 

हागसल गन ुवान्छनीय भएकोले,  
 

नेपालको संगवधानको धारा २२१ र २२६ बमोगजम तमानखोला गाईँपागलकाको ११ औं गाईँसभाल ेयो 

ऐनको तजुुमा गरेको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारगम्भक 

 

१.  सगंक्षप्त नाम र प्रारम्भ M (१) यस ऐनको नाम “ तमानखोला गाईँपागलकाको वन ऐन २०७८” रहकेो 

छ ।  

(२) यो ऐन गाईँ÷नगर सभाबाट पाररत भएपगछ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
 

२.  पररभाषा M गवषय वा प्रसगगले ऄकको  ऄथु नलागेमा यस ऐनमा :  
 

(क) “ईपभोक्ता समहू” भन्नाले वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, व्यवस्थापन र सदपुयोग गनुका लागग 

दफा १२ बमोगजम गठन भइ दफा १३ बमोगजम दताु भएको ईपभोक्ता समूहलाइ 

जनाईँदछ ।  

(ख)  “कबगुलयती वन” भन्नाल ेदफा २६ बमोगजम व्यवस्थापन गररने रागिय वनलाइ जनाईँदछ 

। 

(ग)  “गरैकाष्ठ वन पदैावार” भन्नाले वनमा रहकेा वा वनमा ईत्पन्न भएका वा वनबागहर रहकेा 

रुखहरुबाट ईत्पाददत काठ र दाईरा बाहकेका जडीबुटी तथा ऄन्य सबै जैगवक ईत्पगतिकका 

सामानलाइ जनाईँछ ।  

(घ)  “गचगडयाखाना” भन्नाले सरंक्षण गशक्षा, मनोरन्जन, प्रजनन,् वंशाणु श्रोत संरक्षण, ऄध्ययन 

ऄनुसन्धान गने ईद्दशे्यले जीवजन्तुको परस्थानमा प्रदशुनीमा राखी व्यवस्थापन गररएको 

स्थानलाइ जनाईँछ ।  

(ङ) “जगैवक माग”ु भन्नाले वन्यजन्तुहरु एक वासस्थानबाट ऄकको  वासस्थानमा अवत जावत 

गने क्षेत्र वा वन जंगल वा वन क्षेत्रलाइ जनाईँछ ।   

(च)  “टाचँा” भन्नाले काठ वा खडा रहकेा रुखमा लगाआने छाप, गचन्् वा गनशानालाइ 

जनाईँदछ। 

(छ)  “धार्थमक वन” भन्नाले दफा २७ बमोगजम संरक्षण तथा व्यवस्थापन गररएको रागिय 

वनलाइ जनाईँदछ ।   

(ज)  “गनजी वन” भन्नाले प्रचगलत काननू बमोगजम कुनै व्यगक्त वा संस्थाको हक पुग्ने गनजी 

जग्गामा लगाइ हुकाुएको वा संरक्षण गररएको वनलाइ जनाईँछ र सो शब्दले पररवारको 

गनजी जग्गामा रहकेो पाररवाररक गनजी वन समेतलाइ जनाईनेछ ।  
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(झ)  “रागिय वन” भन्नाले यस गाईँपागलकाको क्षेत्रगभत्र रहकेा सामुदागयक वन, सरकारिारा 

व्यवगस्थत वन, वन सरंक्षण क्षेत्र, साझेदारी वन, कबुगलयगत वन र धार्थमक वन समेतलाइ 

जनाईँछ ।  

(ञ)  “वन” भन्नाले पूणु वा अंगशक रुपमा रुखहरु वा बुट्यानले ढादकएको क्षेत्रलाइ जनाईँछ ।  

(ट)  “वन पदैावार” भन्नाले वनमा रहकेा वा पाआएका वा वनबाट ल्याआएका दहेायका वन 

पैदावारलाइ जनाईँछ ःः  

(१)  काष्ठजन्य वन पैदावार  

(२)  जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावार र   

(३)  चट्टान, ढुगगा, माटो, नदीजन्य र खगनजजन्य पदाथु ।  

(ठ)  “वन गसमाना गचन्ह” भन्नाले रागिय वनको गसमाना छुट्टयाईन लगाआएको काठ, ढुगगा, 

गसमेन्ट वा ऄरु कुनै वस्तुको खम्वा वा गचन्हपटलाइ जनाईँदछ र सो शव्दले प्रचगलत 

कानून बमोगजम जग्गा नापजाँच गरी तयार गरेको नक्सामा ऄगित वन गसमाना गचन्् 

समेतलाइ जनाईनेछ । 

(ड)  “वन क्षते्र” भन्नाले गनजी स्वागमत्वको हक भोगको र प्रचगलत काननूले ऄन्यथा व्यवस्था 

गरेको बाहकेको वन गसमाना लगाआएको वा नलगाआएको वनले घेररएको वा वनगभत्र 

रहकेो घाँसे मैदान, खकु, गहईँले ढाकेको वा नढाकेको पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, 

गसमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्थत वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र समेतलाइ 

जनाईँदछ ।  

(ढ)  “व्यवस्थापन योजना” भन्नाले वातावरणीय सन्तुलत कायम राखी वनको गवकास, संरक्षण 

तथा वन पैदावारको ईपयोग र गबक्री गवतरण गनु तयार गररएको र यस ऐन एवं प्रचगलत 

कानून बमोगजम स्वीकृत वनसम्वन्धी कायु योजनालाइ जनाईँदछ । 

(ण)  “वातावरणीय सवेा” भन्नाले वन क्षेत्रको पाररगस्थगतकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने दहेाय 

बमोगजमको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने लाभलाइ जनाईँदछ : 

(१)  कावुन सेवा 

(२)  जैगवक गवगवधताको संरक्षण 

(३)  जलाधार तथा जलचक्र प्रणाली 

(४)  पयाुपयुटन 

(५)  वातावरणीय सेवा प्रदान गन ेऄन्य वस्तु, सेवा वा लाभ ।  

(त)  “वातावरणीय परीक्षण” भन्नाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचगलत काननू बमोगजम 

गररने संगक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन, प्रारगम्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय 

प्रभाव मूल्यांकन समेतलाइ जनाईँदछ ।  

(थ)  “सामुदायमा अधाररत जलवाय ु ऄनकूुलन” भन्नाले ऄनुकूलन योजना तजुुमा सम्बन्धी 

प्रचगलत मापदण्ड तथा कायुगवगधहरु र यस गाउँ ऄनुकूलन योजनालाइ समेत मध्यनजर 

गद ै ईपभोक्ता समूहले अफ्नो स्थानीय समदायका लागग ऄनुकूलन योजना तजुुमा र 

कायाुन्वयन गने कायुलाइ जनाईँदछ ।    

(द)  “सामुदागयक वन” भन्नाले यस ऐन र वन सम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगजम 

ईपभोक्ता समूहलाइ सामुदागयक वनको रुपमा हस्तान्तरण गररएको वनलाइ जनाईँदछ ।  
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(ध)  “सावजुगनक जग्गा” भन्नाले जग्गा र वनसम्बन्धी प्रचगलत काननू बमोगजम पररभागषत 

गररए ऄनुसार यस गाईपागलकाको क्षेत्रमा पगहचान र गसमागकन गररएका सावुजगनक 

जग्गालाइ जनाईँदछ । 

 

पररच्छेद – २ 

वनको सीमा गनधारुण, भ–ूईपयोग र वन क्षते्रमा गवकास अयोजना सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३.  वनको गसमाना गनधारुणM (१) वन सम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगजम प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायाुलयले यस गाउँऩाललकामा कायुपागलकासँग समन्वय र छलफल गरी सामुदागयक 

वन ईपभोक्ता समूहका साथ ैअवश्यकता ऄनुसार वन गसमानामा रहकेो गनजी जग्गावालाहरुलाइ 

समेत सहभागी गराइ रागिय वनको गसमाना गनधाुरण गरी वन गसमाना गचन्ह लगाईन ुपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजम वन गसमाना गनधाुरण गरी तयार गररएको नक्शामा यस 

गाईपागलकाको ऄध्यक्षले प्रमागणत गरी सोको एक प्रगत यस गाईँपागलका र एक प्रगत प्रदशे 

सरकारको वनसम्बन्धी कायालुयमा ऄगभलेख राख्नु पनेछ । 
 

४.  वन गसमानाका लागग जग्गा प्राप्त गन ुसके्न M (१) दफा ३ बमोगजम वनको गसमाना कायम गदाु वन 

संरक्षणको दगृिकोणले अवश्यक भएमा वनको गसमानासगँ जोगडएका सावुजगनक जग्गा वा गनजी 

जग्गा वा त्यस्तो जग्गामा रहकेा कुनै भौगतक सरंचनाहरु समेत यस गाउँऩाललकामा कायुपागलकासँग 

छलफल गरी संघीय कानून बमोगजम वनको गसमाना गभत्र पारी वन गसमाना कायम गनु सदकने छ 

।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजम घर जग्गा समेत वन गसमाना गभत्र पानुु पने भएमा घर जग्गा 

प्रागप्त र सोको क्षगतपूर्थत सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी सघंीय काननू बमोगजम हुनेछ ।  

(३) वन गसमानागभत्र परेको गनजी जग्गाको वनसम्बन्धी संघीय काननू बमोगजम लगत 

कट्टा गनुु पनेछ ।  

(४) रागिय वनमा परेको गनजी जग्गाको लगत कट्टा गररएमा प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायाुलय र मालपोत कायाुलयले सोको जानकारी यस गाउँऩाललकाको कायुपागलका समक्ष 

ददनुपनेछ र यस गाईँपागलकाले सोही बमोगजम गनजी जग्गाको भूमी करसम्बन्धी लगत 

कट्टा गनुु पनेछ । 
 

५.  वनसम्बन्धी भ–ूस्वागमत्व ःः (१) यस  गाईँपागलकाको क्षेत्र गभत्र रहकेो वनमागथको भू–स्वागमत्व 

सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय बमोगजम हुनेछ : 

(क)  यस गाउँपागलकाको क्षेत्र गभत्र रहकेा सावुजगनक जग्गाहरुमागथको भ–ूस्वागमत्व 

यसै गाउँऩाललकामा गनगहत रहने छ । 

(ख)  यस गाईँपागलकामा रागिय वनको रुपमा रहकेा वनक्षते्रका जग्गामागथको भ–ू

स्वागमत्व वन सम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगजम नेपाल सरकारमा रहनछे 

।  

(ग)  सामुदागयक वन लगायतका समुदायमा अधाररत वन क्षेत्रका जग्गाहरु 

सामुदागयक जग्गाको रुपमा रहने छन् । 

(२)  प्रथाजगनत रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन हुदँ ैअएका वनहरुमा परम्परागत रुपमा 

स्थागपत सम्बगन्धत प्रथाजगनत संस्थाको ऄगधकार रहनेछ ।  

(३)  नेपाल सरकारले यस गाईँपागलकामा रहकेो रागिय वन क्षेत्रको भ–ूईपयोग 

पररवतुन, भोगागधकार प्रदान वा ऄन्य कुन ै दकगसमले कसैलाइ हक हस्तान्तरण 
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गने गनणुय गनुुपूव ु यस गाईँपागलकाको कायुपागलका, सम्बगन्धत वन ईपभोक्ता 

समूह र कुनै स्थानमा प्रथाजगनत संस्था भएमा सोको समेत सहमगत गलन ुपनेछ । 
 

६.  वन व्यवस्थापन प्रणाली M (१) यस गाईँपागलकामा रहकेो रागिय वनलाइ सामुदागयक वन र 

अवश्यकता ऄनुसार समुदायमा अधाररत ऄन्य वन वा प्रथाजगनत वनको रुपमा व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

(२) गवगभन्न दकगसमका वन व्यवस्थापन प्रणालीहरु मध्ये सामुदागयक वन व्यवस्थापन 

प्रणालीलाइ प्राथगमकता ददनु पनेछ ।   

(३) यस गाईँपागलकाको सावुजगनक जग्गामा रहकेो वनलाइ सामुदागयक वनको रुपमा 

गवकास र व्यवस्थापन गन ुसदकनेछ र ईपभोक्ता समूहले सावुजगनक जग्गामा रहकेो वन 

व्यवस्थापन नगरेमा गाईँपागलका अफैल ेवा कुनै संघ ससं्थाका माध्यमाबाट व्यवस्थापन 

गनु गराईन सके्नछ ।  
 

७.  भ–ूईपयोग योजना र वन क्षते्रको भ–ूईपयोग पररवतनु \M (१) यस गाईँपागलका वा ऄन्य सम्बगन्धत 

गनकायले भ–ूईपयोग योजना तजुुमा गदाु यस गाईँपागलकामा रहकेो रागिय वनलाइ वन क्षेत्रको 

रुपमा नै कायम गनुुपनेछ ।  

(२) यस गाईँपागलकाको क्षेत्रगभत्र रहकेा कुन ैपगन वनहरुमा कुनै पगन दकगसमको बसोवास 

वा पूनरवास गने गराआने छैन ।  

तर प्राकृगतक प्रकोप गपगडत घरधुरीहरुलाइ प्रकोप व्यवस्थापन गनु लाग्ने ऄवधीभर वनको 

कुनै क्षेत्रमा वन गवनास नहुन ेगरी ऄस्थायी बसोबास गराईन सदकने छ ।   

(३) नेपालको संगवधान बमोगजम भूगमगहन दगलत र भूगमगहन सुकुम्वासीलाइ रुख गवरुवा 

नभएको कुनै क्षेत्रको जग्गा ईपलब्ध गराईनु पने भएमा भूमीसम्बन्धी प्रचगलत संघीय 

कानून बमोगजमको प्रदक्रया ऄवलम्बन गनुुपनेछ ।  

(४) वन क्षेत्रको भ–ूईपयोग पररवतुन गनुुपने भएमा सम्बगन्धत ईपभोक्ता समूहको सहमगत 

गलइ मगन्त्रपररषबाट ऄनुमगत प्राप्त भएमा मात्र वन क्षेत्रको भू–ईपयोग पररवतुन गन ु

पाआनेछ । 
 

८.  वन क्षते्रमा गवकास अयोजना सञ्चालन M (१) वन क्षेत्रमा रागिय प्राथगमकता प्राप्त अयोजना वा 

रागिय गौरवको योजना सञ्चालन गने, क्षगतपूर्थत प्रदान गने र वन क्षेत्रको पूनरस्थापना गन े

सम्बन्धी व्यवस्थाहरु वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगजम हुनेछ ।  

(२) रागिय प्राथगमकता प्राप्त अयोजना वा रागिय गौरवको योजना बाहके ऄन्य 

अयोजनाका लागग वन क्षेत्रको प्रयोग गनु पाआने छैन ।  

तर यस गाईँपागलकाले अफ्ना स्थानीय गवकास अयोजनाको लागग वन क्षेत्र प्रयोग गनुुपने 

भएमा प्रभागवत स्थानीय समुदायसँगको सहमगतमा वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून 

बमोगजमको प्रदक्रया ऄवलम्बन गरी नेपाल सरकारको स्वीकृती गलइ गनगित ् वन क्षेत्र 

प्रयोग गनु सके्नछ ।   

(३) यस गाईँपागलकामा नक्शामा वन क्षेत्रको रुपमा रहकेो तर वन कायम नरही गवगभन्न 

दकगसमका सावुजगनक प्रयोजनका लागग ईक्त वन क्षेत्रको जग्गा ईपयोग भआरेको ऄवस्था 

रहमेा ईक्त वन क्षेत्रको जग्गालाइ सोही सावुजगनक प्रयोजनका लागग ईपयोग गरी सो वन 

क्षेत्रको जग्गा बरावर ईपयुक्त जग्गामा वन क्षेत्रको गवकास गनु सदकनेछ । 
 

९.  वन क्षते्र प्रयोग गदा ुक्षगतपरू्थत ददनपुने M (१) कुनै पगन प्रयोजनका लागग वन क्षेत्र प्रयोग गदाु सोबाट 

प्रभागवत हुने ईपभोक्ता समूह र प्रथाजगनत संस्थाहरुसँग पूवुसूगचत सहमगत गलनु पनेछ ।  



7 
 

(२) ईपदफा (१) बमोगजम वन क्षेत्र प्रयोग गदा ु कुन ै प्रभाव पन े भएमा सम्बगन्धत 

ईपभोक्ता समूह र ऄन्य प्रभागवत समुदायलाइ प्रचगलत कानून बमोगजम क्षगतपूर्थत ईपलब्ध 

गराईनु पनेछ ।  

(३) रागिय प्राथगमकता प्राप्त अयोजना, रागिय गौरवका अयोजना र ऄन्य कुनै पगन 

गवकास अयोजनाले वन क्षते्र प्रयोग गने क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार सम्बगन्धत 

ईपभोक्ता समूहलाइ ईपलब्ध गराइ ईक्त वन पैदावार कटान, संकलन, ओसार पसार र 

घाटगिी गदाु लाग्ने खचु सम्बगन्धत गवकास अयोजनाले व्यहोनुु पनेछ । 
 

१०.  वन क्षते्रमा पन ेनदीजन्य खगनज पदाथकुो प्रयोग M (१) यस गाईँपागलका ऄन्तगुतको रागिय वन 

क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण गनमाुणमूखी खगनज पदाथुको संकलन तथा प्रशोधनसम्बन्धी काय ु

गदाु वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू बमोगजमको प्रदक्रया ऄवलम्बन गरी यस 

गाईँपागलकाले गनधाुरण गरे बमोगजमको नदीजन्य साधारण गनमाुणमूखी खगनज पदाथुको मूल्य र 

स्थानीय कर भुक्तानी गरे पिात् मात्र ईत्खनन् गनु पाआनेछ ।  

(२) रागिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण गनमाुणमूखी खगनज पदाथुको संकलन तथा 

प्रशोधन गदाु नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारको प्रचगलत मापदण्डहरुका साथै स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोगजम यस गाईँपागलकाले तजुुमा गरेका मापदण्डहरुको 

समेत पालना गनुुपनेछ ।   

(३) सामुदगयक वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण गनमाुणमूखी खगनज पदाथु संकलन गदाु 

सम्बगन्धत ईपभोक्ता समूहको समेत पूवुसहमगत गलनु पनछे ।  

(४) रागिय वन क्षेत्रमा नदीजन्य साधारण गनमाुणमूखी खगनज पदाथु बाहके ऄन्य खगनज 

पदाथुको सवेक्षण तथा ईत्खनन्  गदाु खानी तथा खागनज पदाथु, वन र वातावरण 

संरक्षणसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू बमोगजम गनुुपनेछ । 

(५) यस गाईँपागलकाले रागिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण गनमाुणमूखी खगनज 

पदाथुको गवक्री गवतरणबाट प्राप्त रकममध्ये कगम्तमा २५ प्रगतशत रकम सम्बगन्धत वन 

ईपभोक्ता समूह माफुत प्रभागवत क्षेत्रको वन तथा वातावरण संरक्षणमा खचु गनुुपनेछ । 

(६) सामुदागयक वन क्षेत्रमा रहकेो नदीजन्य साधारण गनमाुणमूखी खगनज पदाथु ईत्खनन ्

गनुुपने भएमा ईपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कायुयोजनामा व्यवस्था गरी सम्बगन्धत 

ईपभोक्ता समूहले त्यस्तो खगनज पदाथु गवक्री गनु सके्नछ ।  
 

११.  वन क्षते्रमा वातावरणीय मापदण्डको पालनाM (१) वातावरण सरंक्षणसम्बन्धी प्रचगलत सघंीय 

कानून बमोगजम वातावरणीय ऄध्ययन गनुुपने भनी गनधारुण भएका प्रस्तावहरु यस 

गाईँपागलकामा रहकेो वन क्षेत्रमा कायाुन्वयन गनुुपूवु ईक्त प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय 

ऄध्ययन गरी सोसम्बन्धी प्रगतवेदन सम्बगन्धत गनकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपनेछ ।  

(२) यस गाईँ.पागलकाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचगलत कानून बमोगजम अफैल े

स्वीकृत गन ु पाईन े दकगसमका वातावरणीय ऄध्ययन प्रगतवेदन स्वीकृत गदाु संगक्षप्त 

वातावरणीय ऄध्ययन कायुगवगधमा ईगल्लगखत मापदण्डको पालना गनुुपनेछ ।   

(३) यस गाईँ.पागलकाको वन क्षेत्रमा कायाुन्वयन गररन े कुन ै पगन प्रस्तावहरुका बारेमा 

वातावरणीय ऄध्ययन प्रगतवेदन तयारी गदाु यस गाईँपागलकाको कायुपागलका बैठकमा 

छलफल गरी राय सुझाव र परामशु गलएको हुनुपनेछ ।  

(४) वातावरणीय ऄध्ययन प्रगतवेदन तयारी र स्वीकृतीका क्रममा पालना गनुुपने 

सवाुजगनक सुनुवाइ लगायतका ऄन्य गवषयहरु प्रचगलत संघीय काननू बमोगजम हुनेछ । 
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पररच्छेद – ३ 

ईपभोक्ता समहू सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१२.  ईपभोक्ता समहूको गठन M (१) यस गाईँपागलकामा सामदुागयक गहतका लागग सामुगहक रुपमा कुनै 

वन क्षेत्रको सरंक्षण र ददगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको न्यायोगचत ्ईपयोग गनु, सामागजक र 

अर्थथक गवकास गनु एवं वन व्यवस्थाःापनमा लैगगगक समानाता र सामागजक समावेशीकण 

प्रवद्र्धन गनु चाहने त्यस्तो वनको सम्बगन्धत ईपभोक्ताहरुले यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रचगलत 

संघीय काननूमा गनधाुररत प्रदक्रया ऄवलम्बन गरी यस गाईँ पागलकासँगको समन्वय र छलफलका 

साथै सहभागगतामूलक रुपमा ईपभोक्ता समूह गठन गनु सके्नछन् । 

(२) ईपभोक्ता समूह गठन गदाु परम्परागत रुपमा वन ईपयोग गद ैअएका ईपभोक्ताहरु 

सगहत सम्बगन्धत सबै घरधरुीलाइ सदस्यको रुपमा समावेश गनुुपनेछ र ईपभोक्ता समूहको 

गवधानमा यसरी पगहचान गररएका सब ै धरधुरीबाट एक मगहला र एक पुरुषको नाम 

साधारण सदस्यको रुपमा समावेश गनुुपनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहको कायुसगमगतको ऄवधी बढीमा चार वषुको हुनेछ र ईपभोक्ता 

समूहको कायसुगमगतमा ऄध्यक्ष वा सगचवमध्ये एक जना मगहला र ईपाध्यक्ष तथा 

कोषाध्यक्षमध्ये एक जना मगहला सगहत लैगगगक समानताका साथ ै समागजक रुपमा 

समावेशीकरण कायम गनुु पनेछ ।  

१३.  ईपभोक्ता समहूको दताु M (१) दफा १३ बमोगजम गरठत ईपभोक्ता समूहको दताुका लागग यस 

गाईँ.पागलकाको वन तथा वातावरण शाखाको सुझाव र वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून 

बमोगजमको ढाँचामा गनधारुरत गवधान सगहत प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलय समक्ष 

गनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोगजमको गसफाररस, गनवेदन र गवधान प्राप्त भएमा प्रदशे सरकारको 

सम्बगन्धत वन ऄगधकृतले अवश्यक ऄध्ययन गरी त्यस्तो ईपभोक्ता समूहलाइ दताु गरी 

गनधाुररत ढाँचामा दताु प्रमाण–पत्र प्रदान गनुु पनेछ । 

(३) ईपभोक्ता समूह गठन र गवधान दताकुा क्रममा प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायाुलयले यस गाईँ.पागलकासँग समन्वय गरी छलफल गनुुपनेछ र ईपभोक्ता समूहको 

गठन, गवधान तजुुमा र ईपभोक्ता समूह दताकुा लागग यस गाईँपागलका र प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायाुलयले अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

(४) ईपभोक्ता समूहको गवधानमा समावेश गनुुपने गवषय र ईपभोक्ता समूहलाइ प्रदान 

गररने प्रमाणपत्रको ढाँचाहरु वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननूमा ईल्लेख भए बमोगजम 

हुनेछ । 

(५) दफा (१३) र यस दफामा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन वनसम्बन्धी प्रचगलत 

कानून बमोगजम दताु भआसकेका ईपभोक्ता समूहहरु पूनः दताु हुन ुपने छैन ।  
 

१४.  ईपभोक्ता समहू सगंरठत ससं्था हुनMे (१) दफा १३ बमोगजम दताु भएको ईपभोक्ता समूह 

ऄगवगच्छन्न ईतिकरागधकारवाला एक स्वशागसत, संगरठत र सामुदागयक प्रकृगतको समागजक संस्था 

हुनेछ । 

(२) ईपभोक्ता समूहको अफ्नो एईटा छुटै्ट छाप हुनेछ । 

३) ईपभोक्ता समूहले व्यगक्त सरह चल ऄचल सम्पगतिक प्राप्त गनु, ईपभोग गनु, बेच गबखन 

गनु वा ऄन्य दकगसमले बन्दोवस्त गनु सके्नछ । 

(४) ईपभोक्ता समूहले व्यगक्त सरह अफ्नो नामबाट नागलस ईजरु गनु र सो ईपर पगन 

सोही नामबाट नागलस ईजुर लाग्न सके्नछ । 
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१५.  ईपभोक्ता समहूको कोषM (१) ईपभोक्ता समूहको अफ्नो एईटा छुटै्ट कोष हुनेछ र ईक्त कोषमा 

दहेायका रकमहरु जम्मा गररनेछ M 

(क)  नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त ऄनुदान रकम, 

(ख)  कुनै व्यगक्त वा संस्थाबाट प्राप्त ऄनुदान, सहायता वा दान दातव्यको रकम, 

(ग)  वन पैदावारको गबक्री गबतरणबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  दण्ड जररवानाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ)  प्रचगलत काननू बमोगजम ऄन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) साधारण सभाबाट स्वीकृत वार्थषक कायुक्रमका लागग ईपभोक्ता समूहको तफुबाट 

गररने खचु ईपदफा (१) बमोगजमको कोषबाट व्यहोररने छ । 

(३) ईपभोक्ता समूहले कोषको सञ्चालनका लागग यस गाईँपागलकाले समय समयमा 

ददएको राय सुझावलाइ समेत मध्यनजर गरी समूहल ेकोष पररचालन मागुदशुन तजुुमा 

गनुुपनेछ । 

१६.  ईपभोक्ता समहूको गववरण र प्रगगत प्रगतवदेन पेश गनुपुने M (१) प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायाुलयले यस गाईँपागलका ऄन्तगुत पन े सबै वन ईपभोक्ता समूहको दताु गववरण सगहतको 

प्रमाणपत्र, स्वीकृत गवधान, वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र र वन व्यवस्थापन कायुयोजनाको 

प्रगतगलगप यस गाईँपागलकालाइ यो ऐन प्रारम्भ भएको गमगतले एक मगहना गभत्रमा ईपलब्ध 

गराईनु पनेछ र यस गाईँ.पागलकाले सोको ऄद्यावगधक ऄगभलेख कायम गनुु पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजम यस गाईँपागलकामा ऄगभलखे ऄद्यावगधक भएका ईपभोक्ता 

समूहलाइ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(४)(ङ) बमोगजम यस 

गाईँ.पागलकाले यस ऐन बमोगजम गनयमन, सहजीकरण र ऄनुगमन गनु सके्नछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहको गवधानमा गनधाुररत प्रदक्रया बमोगजम ईपभोक्ता समूहले प्रत्येक 

वषु साधारण सभाको अयोजना गरी अफ्नो वार्थषक कायुक्रम र लेखा परीक्षण प्रगतवेदन 

पाररत गरी सोको गववरण यस गाईँपागलकामा ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।   

(४) ईपभोक्ता समूहले प्रत्येक वषु अर्थथक वष ुसमाप्त भएको तीन मगहनागभत्र सामुदागयक 

वनमा गररएका दक्रयाकलाप, ईपलब्धी र वतुमान ऄवस्थाको गववरण सगहतको वार्थषक 

प्रगतवेदन प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयमा पेश गरी सोको एकप्रगत यस 

गाईँपागलका र सामुदागयक वन ईपभोक्ता महासंघ नेपाल समक्ष पगन पेश गनुु पनेछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोगजम प्राप्त वार्थषक प्रगतवेदनको अधारमा यस गाईँपागलका र प्रदशे 

सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले सम्वगन्धत ईपभोक्ता समूहलाइ अवश्यक सुझाव ददन 

सके्नछन् ।   

(६) यस गाईँपागलकाले ईपभोक्ता समूहको अवश्यकता र कायुसम्पादन प्रगगतका 

अधारमा वनसम्बन्धी गवगभन्न कायुक्रमहरु सञ्चालनका लागग ऄनुदान तथा सहयोग 

ईपलब्ध गराईन सके्नछ । 

पररच्छेद – ४ 

सामदुागयक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१७.  सामदुागयक वन हस्तान्तणM (१) यस गाईँपागलकामा सामुदागयक वनको रुपमा हस्तान्तरण गन ु

बाँकी रहमेा वन क्षेत्रहरु पगहचान गरी सामुदागयक वनको रुपमा हस्तान्तरण गन ु प्राथगमकता 

ददआनेछ।  

(२) दफा १३ बमोगजम दताु भएको ईपभोक्ता समूहको चाहना र अवश्यकताको अधारमा 

सामुदागयक वन व्यवस्थापनलाइ ददगो र प्रभावकारी बनाईने गरी सामुदागयक वनको 

कायुयोजना तयार वा संशोधन तथा पररमाजुन गनकुा लागग यस गाईँपागलका र प्रदशे 

सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयले अवश्यक प्रागवगधक तथा ऄन्य सहयोग ईपलब्ध 

गराईन सके्नछ ।  
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(३) ईपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायुयोजना तयार वा संशोधन गदाु ईक्त 

कायुयोजना यस गाईँ.पागलकाको वन तथा वातावरण शाखामा पेश गरी प्राप्त सुझाव तथा 

परामशुका अधारमा वन व्यवस्थापन कायुयोजना तजुुमा वा अवश्यकता ऄनसुार 

संशोधन गनुु पनेछ। 

(४) ईपदफा (३) को प्रयोजनका लागग वन व्यवस्थापन कायुयोजना प्राप्त भएको गमगतल े

बढीमा ७ ददन गभत्रमा वन तथा वातावरण शाखाले अवश्यक सुझाव ददनु पनेछ र ईक्त 

समयगभत्र कुन ैसुझाव नददएमा सोही कुरा जनाइ वन व्यवस्थापन कायुयोजना स्वीकृतीका 

लागग प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलय समक्ष पेश गनुुपनेछ ।   

(५) ईपभोक्ता समूहले दफा (२) र (३) बमोगजम तजुुमा गरेको कायुयोजना बमोगजम 

सामुदागयक वनको गवकास, संरक्षण, ईपयोग एवं व्यवस्थापन र वन पैदावारको स्वतन्त्र 

रुपमा मूल्य गनधाुरण गरी गबक्री गवतरण समेत गन ुपाईने गरी यस गाईँपागलकामा रहकेो 

रागिय वनको कुनै भाग सामुदागयक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनु चाहमेा वन व्यवस्थापन 

कायुयोजना र यस गाईँ.पागलकाको वन तथा वातावरण शाखाको सुझाव तथा परामशु 

सगहत प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयमा गनवेदन ददनु पनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोगजम पेश भएको वन व्यवस्थापन कायुयोजना प्रदशे सरकारको 

सम्बगन्धत वन ऄगधकृतल ेऄध्ययन पिात् स्वीकृत गरी ईपभोक्ता समूहलाइ सामुदागयक 

वन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रदान गरी सोको जानकारी यस गाईँपागलकालाइ 

गराईनु पनेछ ।  

(७) सामुदागयक वनको कायुयोजना प्रत्येक पटक सामान्यतयाः दश वषुका लागग तजुुमा 

गनु सदकन े छ र यस गाईँपागलकाको वन तथा वातावरण शाखाबाट प्राप्त सुझाव तथा 

परामशु बमोगजम अवश्यकता ऄनसुार समय समयमा संशोधन तथा पररमाजुन गनु 

सदकने छ ।   

(८) ईपदफा (७) बमोगजम ईपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायुयोजनामा गरेको 

संशोधनले वातावरणमा ईल्लेखनीय प्रगतकूल ऄसर पने दगेखएमा प्रदशे सरकारको 

सम्बगन्धत वन ऄगधकृतले संशोगधत कायुयोजना प्राप्त भएको गमगतले तीस ददनगभत्र 

ईपभोक्ता समूहलाइ त्यस्तो संशोगधत कायुयोजना लागू नगनु गनदशेन ददइ सोको 

जानकारी यस गाईँपागलकामा समेत ददनु पनेछ  । 

(९) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन वनसम्बन्धी प्रचगलत कानून 

बमोगजम एक पटक हस्तान्तरण भएको वन पूनःहस्तान्तरण गनुुपने छैन ।  
 

१८.  सामदुागयक वनमा गवपन्न वगकुा लागग कबगुलयती वन ददन सदकने M (१) सामदुागयक वन 

ईपभोक्ता समूहले अफ्नो समूहगभत्र पगहचान गरेका गररवीको रेखामुनी रहकेा गवपन्न 

घरधुरीहरुलाइ सामुगहक वा एकल रुपमा वन पैदावारमा अधाररत अय अजनुका कायुक्रम गनुका 

लागग अफ्नो सामुदागयक वनको कुन ै भाग बढीमा पन्र वषुका लागग सम्झौता गरी ईपलब्ध 

गराईन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजम कबुगलयती वनको रुपमा वन क्षेत्र ईपलब्ध गराईन ेसम्बन्धी 

व्यवस्थाहरु स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायुयोजना र ईपभोक्ता समूहको कायुसगमगत एवं 

कबुगलयती वन गलन चाहने गवपन्न समूह तथा पररवार बीच हुने सम्झौतामा ईल्लेख गरे 

बमोगजम हुनेछ ।  
 

१९.  वन पैदावारको मलू्य गनधारुण M (१) ईपभोक्ता समूहले अफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायुयोजना 

बमोगजम वन व्यवस्थापन गदाु प्राप्त भएका वन पैदावारको साधारण सभाको गनणुय बमोगजम 

स्वतन्त्र रुपमा मूल्य गनधाुरण गरी गवक्री गवतरण गनु सके्नछन् ।  
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तर ईपभोक्ता समूहले अप्mनो वन पैदावार समूह बागहर व्यवसागयक प्रयोजनका लागग 

गवक्री गने भएमा ईक्त वन पैदावारको मूल्य गनधाुरण गदाु वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय 

कानूनमा गनधाुररत मूल्य दरमा नघट्ने गरी न्यूनतम् मूल्य कायम गनुुपनेछ । 

(२) ईपभोक्ता समूहले ईपदफा (१) बमोगजम गनधाुरण गरेको वन पैदावारको मूल्य दरको 

गववरण यस गाईँपागलका, प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलय र सामुदागयक वन 

ईपभोक्ता महाहासंघ नेपालमा ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहले वन पैदावारको मूल्य गनधारुणका सम्बन्धमा गरेको गनणुय वा वन 

पैदावारको मूल्यका बारेमा यस गाईँपागलकाले ईपभोक्ता समूहलाइ अवश्यक सुझाव ददन 

सके्नछ ।    
 

२०.  सामदुागयक वनको काठ सकंलन र गवक्री गवतरण M (१) सामुदागयक वनबाट व्यापाररक प्रयोजनका 

लागग गवक्री गवतरण गररने काठको रुख छपान, कटान, ओसार पसार, श्रगमकहरुको पाररश्रगमक र 

सुरक्षा, घाटगद्दी, बोलपत्र अब्हान, गवक्री, टाँचाको प्रयोग र छोडपुजी सम्बन्धी प्रागवगधक 

मापदण्डहरु वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू बमोगजम हुनेछन् ।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजमका कायुहरु गदाु यस गाईँपागलका वा प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायाुलय वा ईपभोक्ता समूहको अफ्नै प्रागवगधक कमुचारीको सहयोगका 

अधारमा ईपभोक्ता समूहले स्थानीय पररवेश ऄनुसार अवश्यक कायुगवगध वा प्रदक्रयाहरु 

ऄवलम्बन गनु सके्नछन् ।   
 

२१.  वन पैदावार गवक्री गवतरणको वार्थषक योजना जानकारी गराईन े M ईपभोक्ता समूहले स्वीकृत वन 

व्यवस्थापन कायुयोजना बमोगजम संकलन हुने वन पैदावारको ईपयोग तथा गवक्री सम्बन्धी अफ्नो 

वार्थषक कायुयोजना बनाइ सोको एक प्रगत यस गाईँपागलकामा जानकारीका लागग ईपलब्ध 

गराईनु पनेछ ।  
 

२२.  वन पैदावार गवक्री शलु्कM सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहले समूह बागहर व्यावसागयक प्रयोजनका 

लागग वन पैदावार गवक्री वापत प्राप्त हुन े रकममध्ये कुनै रकम प्रचगलत संघीय कानून बमोगजम 

स्थानीय सगञ्चत कोषमा जम्मा गनुुपने व्यवस्था गरेको रहछे भन े त्यसरी जम्मा गनुुपने रकम 

अर्थथक वषुको ऄन्त्यमा ईपभोक्ता समूहले यस गाईँपागलकाको सगञ्चत कोषमा जम्मा गनुुपनेछ ।  
 

२३. समदुागयक वनबाट प्राप्त लाभको सदपुयोग M (१) सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहल ेवन पैदावार 

गवक्री गवतरण गरी प्राप्त गरेको रकम मध्ये कगम्तमा पगिस प्रगतशत रकम सामुदागयक वनको ददगो 

व्यवस्थापनमा खचु गनुु  पनछे ।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजम खचु गरी बाँकी रहकेो रकममध्येबाट कगम्तमा पचास प्रगतशत 

रकम यस गाईँपागलकासँग समन्वय गरी गररवी न्यूनीकरण, वन ईद्यमको गवकास र 

मगहलाको अयअजनु एवं शशक्तीकरणसम्बन्धी कायुक्रमका लागग खचु गनुु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) को प्रयोजनका लागग ईपभोक्ता समूहले अफ्नो साधारण सभामा पेश 

गनुका लागग तजुुमा गरेको वार्थषक कायक्रमको गववरण साधारण सभा हुनुभन्दा कगम्तमा 

७ ददन ऄगाडी यस गाईँपागलकामा ईपलब्ध गराईनु पनेछ र यस गाईँपागलकाले ईक्त 

कायुक्रममा कुनै सुधार गनुुपने दखेेमा सम्बगन्धत वडा कायाुलय माफुत ईपभोक्ता समूहको 

वार्थषक कायुक्रममा सुधारका लागग सुझाव ददन सके्नछ ।  

(४) ईपभोक्ता समूह र यस गाईँपागलकाले संयुक्त रुपमा सामुदागयक वन व्यवस्थापन, वन 

ईद्यम गवकास र मगहला सशक्तीकरणका कायुक्रम सञ्चालन गने गरी योजना बनाईन 

सदकनेछ ।  
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(५) स्थानीय समुदायमा गनुुपने सामुदागयक गवकासका कायुहरु गदाु ईपभोक्ता समूह र 

यस गाईँपागलका बीच सहकायु गरी सामुदागयक गवकासका कायुहरु गनु सदकनेछ । 

(६) ईपदफा (२) बमोगजम खचुगरी बाँकी रहकेो रकम सामुदागयक गवकासका कायकु्रम, 

ईपभोक्ता समूहको गहत हुन ेऄन्य कायु र ईपभोक्ता समूहको प्रशासगनक कायुमा खच ुगनु 

सदकने छ ।  

तर प्रशासगनक कायुका लागग ईपभोक्ता समूहको वार्थषक अम्दानीको बढीमा २५ प्रगतशत 

रकम मात्र खचु गनु सदकनेछ र सो भन्दा बढी रकम प्रशासगनक कायुका लागग खचु गनुुपने 

भएमा ईपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट सहमगत गलनु पनेछ ।  
 

२४.  वन व्यवस्थापन काययुोजना गवपररत काम गनलेाइ हुन े सजायM (१) सामुदागयक वनमा कुन ै

ईपभोक्ताले कायुयोजना गवपरीत हुने कुनै काम गरेमा गनजलाइ सम्बगन्धत ईपभोक्ता समूहल े

जररबाना गनु सके्नछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हागन नोक्सानी भएकोमा गबगो बराबरको रकम 

क्षगतपूर्थतको रुपमा ऄसुल ईपर गनु सके्नछ । 

(२) सामुदागयक वनको कायुयोजना गवपररतको कायु गने व्यगक्तलाइ ईपभोक्ता समूह 

अफैले कारवाही गनु नसकेमा गनजलाइ कारवाही गनुका लागग ईपभोक्ता समूहले 

गाईँपागलकामा रहकेो न्यागयक सगमगत वा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलय समक्ष 

गनवेदन गनु सके्नछ।  

(३) ईपभोक्ता समूहका सदस्य भन्दा बागहरको कुनै व्यगक्तले सामुदागयक वनमा हानी 

नोक्सानी गरेमा गनजलाइ रागिय वनमा गरेको कसुर बमोगजमको सजाय गनुका लागग 

ईपभोक्ता समूहले प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायालुय समक्ष गनवेदन गनु सके्नछ र 

गनजलाइ वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू बमोगजमको सजाय हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) र (३) बमोगजम न्यागयक सगमगत र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायाुलय समक्ष गनवेदन परेमा कसुरको प्रकृगत ऄनसुार न्यागयक सगमगत र प्रदशे 

सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले अ–अप्mनो क्षेत्रागधकार गभत्र पने गवषयमा छानगवन 

गरी प्रचगलत कानून बमोगजमको जररवाना वा दण्ड सजाय गनु सके्नछ ।  
 

२५.  सामदुागयक वनको गववाद व्यवस्थापनM (१) सामुदागयक वनका गवषयमा गसजनुा हुने गववाद 

समाधानका लागग यस गाईँपागलकाले सहजीकण गनु सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) को प्रयोजनका लागग यस गाईँपागलकाको समन्वयमा यस गाईँपागलका 

सगहत, प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलय, सामुदागयक वन ईपभोक्ता महासंघ नेपाल 

र सरोकारवालाहरुको प्रगतगनगधत्व हुनेगरी गववाद समाधान संयन्त्र स्थापना गन ु

सदकनेछ।   
 

पररच्छेद – ५ 

कबगुलयती वन, धार्थमक तथा सासं्कृगतक वनसम्बन्धी व्यवस्था 
 

२६.  कबुगलयती वन हस्तान्तरण गनु सके्न M (१) यस गाईँपागलकाको गवगभन्न वडा कायाुलयहरुल े

गररबीको रेखामुगनका पररवार भनी पगहचान गरेका पररवारको समूहलाइ गररबी न्यूनीकरणका 

लागग कबुगलयती वन हस्तान्तरण गनु प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलय समक्ष गसफाररस गन ु

सके्नछन्।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजमको गसफाररसका अधारमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायाुलयले गररवीको रेखामुनीका पररवारको कबुगलती वन ईपभोक्ता समूह गठन गनु र 

कबुगलयती वनको कायुयोजना बनाइ वनको संरक्षण र गवकास हुन ेगरी अय अजनु हुन े
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कायुक्रम सञ्चालनका लागग ईक्त समूहलाइ कबुगलयती वनको रुपमा वनक्षेत्र ईपलब्ध 

गराईन सके्नछ ।  

(३) प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले ईपदफा (२) बमोगजमको कबुगलयती वनको 

गववरण यस गाईँपागलकामा ईपलब्ध गराईनु पनेछ र सोही अधारमा यस गाईँपागलकाल े

कबुगलयत वन ईपभोक्ता समूहलाइ अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

(४) कबुगलती वन ईपभोक्ता समूहसम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रचगलत सघंीय 

तथा प्रदशे कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोगजम हुनेछ ।  
 

२७.  धार्थमक तथा सासं्कृगतक महत्वका वनहरुको सरंक्षणM (१) यस गाईँपागलकामा धार्थमक तथा 

सांस्कृगतक महत्वका वनहरु रहमेा सोको संरक्षण र सदपुयोगका लागग धार्थमक तथा सांस्कृगतक वन 

ईपभोक्ता समूह गठन गनु सदकनेछ ।  

(२) धार्थमक तथा सांस्कृगतक वन ईपभोक्ता समूह गठन र दताु गदाु दफा १३ र १४ 

बमोगजमको प्रदक्रया ऄवलम्बन गनुु पनेछ ।  

(३) सम्बगन्धत धार्थमक तथा सांस्कृगतक समुदायले अफ्नो धमु संस्कृगतसँग सम्बगन्धत वन 

संरक्षण गनु चाहमेा त्यस्तो वन सोही धार्थमक तथा सांस्कृगतक समूह वा समुदायलाइ 

हस्तान्तरण गनुुपनेछ ।  

(४) धार्थमक तथा सांस्कृगतक वनको व्यवस्थापन कायुयोजना तजुुमाका लागग यस 

गाईँ.पागलकाको सम्बगन्धत वडा कायाुलयसँगको समन्वयमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायाुलयले प्रागवगधक र ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।   

(५) धार्थमक वनमा गवकास अयोजना सञ्चालन गदाु कारटएका रुखहरु यस गाईँपागलकामा 

कायुपागलकाको समन्वय र सहमगतमा सम्बगन्धत धार्थमक तथा सांस्कृगतक समूहले गवक्री 

गवतरण गनु सके्नछ ।  
 

पररच्छेद – ६ 

वनमा अधाररत ईद्यम गवकास, पयापुयुटन र वातावरणीय सवेासम्बन्धी व्यवस्था 
 

२८.  वन ईद्यमको गवकास गन ु सके्नM (१) यस गाईँपागलकामा रहकेा वन ईपभोक्ता समूहले ईद्योग र 

वातावरणसम्बन्धी प्रचगलत कानून बमोगजमका मापदण्डहरुको पालना गरी वन पैदावारमा 

अधाररत वन ईद्यमको स्थापना र गवकास गन ुसके्नछन ्।  

(२) यस गाईँपागलकामा रहकेा गवगभन्न वन पैदावारमा अधाररत ईद्योगहरुले सामुदागयक 

वन, गनजी वन र ऄन्य गवगभन्न दकगसमका वनबाट प्रचगलत काननूको पररपालना गरी किा 

पदाथु प्राप्त गनु सके्नछन् ।  

(३) सावुजगनक–गनजी–सामुदागयक साझेदारीमा पगन वन ईद्यम स्थापना र सञ्चालन गनु 

सदकने छ र यसका लागग यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू गवपररत नहुने 

गरी ईपभोक्ता समूहले यस गाईँपागलका, गवगभन्न संघ संस्था वा गनजी क्षेत्रसँग सम्झौता 

गनु सके्नछन् ।   

(४) ईपभोक्ता समूहले ऄन्य पक्षसँग साझेदारी गरी वन ईद्यम सञ्चालन गदाु ईपभोक्ता 

समूहहरुको कगम्तमा एकाईन्न प्रगतशत शेयर तथा लगानी भएको हुनु पनेछ ।  

(५) सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहले वन ईद्यमका लागग वन पैदावारमा अधाररत 

सहकारी संस्था स्थापना गनु चाहमेा यस गाईँपागलकाले अवश्यक सहयोग ईपलब्ध 

गराईन सके्नछ ।  

द्रिव्यः यस दफाको प्रयोजनाका लागग वन ईद्यम बन्नाले लघु ईद्यम, घरेलु ईद्योग र वन 

सहरकारी संस्थालाइ जनाईनेछ ।  
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२९.  पयापुयुटन कायकु्रम सञ्चालन गन ु सके्नM (१) ईपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायुयोजनामा 

अवश्यक व्यवस्था गरी अप्mनो वनमा अधाररत पयाुपयुटन कायुक्रम सञ्चालन गनु सके्नछन् ।  

(२) वन क्षेत्रमा पयुटन कायुक्रम सञ्चालन गदाु वन व्यवस्थापन कायुयोजनामा गनर्ददि 

गररएको क्षेत्रभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गनु पाआने छैन ।  

(३) वन ईपभोक्ता समूहको पयाुपयुटन योजना र कायकु्रम तजुुमा तथा कायाुन्वयनका 

लागग यस गाईँपागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयल ेअवश्यक प्रागवगधक, 

अर्थथक तथा ऄन्य सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

(४) वनमा अधाररत पयुटनका लागग ईपभोक्ता समूहले यस गाईँपागलका वा गवगभन्न संघ 

संस्था वा गनजी क्षेत्रसँग सहकायु गनु सके्नछ  र ईपभोक्ता समूहले यसरी ऄन्य पक्षसँग 

साझेदारी गरी पयुटन कायु सञ्चालन गदाु ईपभोक्ता समूहहरुको कगम्तमा एकाईन्न प्रगतशत 

शेयर तथा लगानी भएको हुनु पनेछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोगजम सहकायु गदाु यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून 

गवपररत नुहने गरी अपसी सम्झौता गरी पयुपयुटन कायकु्रम सञ्चालन गनु सदकनेछ ।  

(६) सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहले सञ्चालन गरेको कुनै पयाुपयुटन क्षेत्रमा स्वदशेी वा 

गवदशेी व्यगक्त र यातायातका साधन प्रवेश गदाु साधारण सभाको गनणुय बमोगजमको 

प्रवेश शुल्क संकलन गनु सके्नछ ।  

  तर ईपभोक्ता समूहका सदस्यहरुसँग यस्तो प्रवेश शुल्क गलन पाआने छैन ।   

(७) सामुदागयक वनमा सञ्चागलत पयाुपयुटन कायुक्रमबाट प्राप्त अम्दानीमध्ये कम्तीमा 

पगिस प्रगतशत रकम पयाुपयुटन प्रवद्र्धन र कगम्तमा पचास प्रगतशत रकम मगहला र 

गवपन्न वगुका लागग अय अजुनका दक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनु ऄनुदानको रुपमा 

ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।  
 

३०.  सामदुागयक गचगडयाखाना, वन्यजन्त ुईद्दार केन्द्र र वन्यजन्त ुपालन तथा प्रजननM् (१) सामुदागयक 

वन ईपभोक्ता समूहल े अफै वा ऄन्य गवगभन्न पक्षसँगको सहकायुमा सामुदागयक गचगडयाखाना, 

वन्यजन्तु ईद्दार केन्द्र र वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन्सम्बन्धी योजना तजुुमा गरी सामुदागयक 

गचगडयाखाना वा वन्यजन्तु ईद्दार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन ्

सम्बन्धी कायुहरु गन ुसके्नछन् ।  

(२) वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन् पिात गररने गवक्री गवतरणका लागग प्रदान गररन े

आजाजत सम्बन्धी मापदण्डहरु प्रचगलत संघीय काननू बमोगजम हुनेछ ।  

(३) सामुदागयक गचगडयाखाना वा वन्यजन्तु ईद्दार केन्द्र र वन्यजन्तु पालन तथा 

प्रजनन्सम्बन्धी योजना तजुमुा र कायाुन्वयन गनु चाहने ईपभोक्ता समूहलाइ यस 

गाईँपागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले अवश्यक प्रागवगधक र ऄन्य 

सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  
 

३१.  सामदुागयक घरवास (होम स्टे)M (१) पयाुपयुटन प्रवद्र्धन गनेगरी होम स्टे सञ्चालन गन ु चाहन े

ईपभोक्ता समूह वा स्थानीय समुदायले यस गाईँपागलकामा सामुदागयक होम स्टे दताु गरी सञ्चालन 

गनु सके्नछन् ।  

(२) सामुदागयक होम स्टे सञ्चालनसम्बन्धी कायुगवगधहरुको पालना गरी सञ्चागलत 

सामुदागयक होम स्टेलाइ स्वीकृत योजना ऄनुसार यस गाईँपागलकाबाट अवश्यक ऄनदुान 

ईपलब्ध गराईन सदकनेछ ।  
 

३२.  जलाधार सरंक्षण M (१) यस गाईँपागलकाले अफनो क्षेत्रमा रहकेा जलाधारहरुको पगहचान गरी 

नक्शासगहतको गववरण राख्न ुपनेछ ।  
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(२) यस गाईँपागलकामा रहकेा जलाधारहरुको सामदुागयक वन ईपभोक्ता समूहका 

माध्यमबाट संरक्षणसम्बन्धी कायुहरु गररन ेछ ।  

(३) जलाधार क्षेत्रको सरंक्षण गने ईपभोक्ता समूहलाइ योजना र कायुक्रम तजुुमा तथा 

कायाुन्वयनका लागग यस गाईँपागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले 

अवश्यक प्रागवगधक तथा अर्थथक र ऄन्य सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

(४) जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका माध्यमबाट जलस्रोत लगायतको संरक्षणमा ईपभोक्ता 

समूहले पु¥याएको योगदान वापत जलस्रोत लगायतका स्रोत ईपभोग गने गवगभन्न गनकाय, 

संघ संस्था, ईद्योग लगायतका पक्षहरुले जलाधार क्षेत्र संरक्षण गन े ईपभोक्ता समूहलाइ 

गवगभन्न ऄनुदान तथा ऄन्य ईत्पे्ररणाका स्रोतहरु ईपलब्ध गराईन सके्नछन् । (५) ईपदफा 

(४) को प्रयोजनका लागग जलाधार सरंक्षण गने ईपभोक्ता समूह र जलाधार संरक्षणबाट 

फाइदा पाईने पक्षका बीच अवश्यक सम्झौता गनु सदकनेछ ।  
 

३३.  जगैवक मागकुो व्यवस्थापनM (१) यस गाईँपागलकामा वन्यजन्तु र चाराचुरुगगीहरुको अवत जावत 

गने जैगवक मागुको रुपमा रहकेा वन क्षेत्रहरुको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदपुयोग सामुदागयक 

वनका माध्यमबाट गररनेछ । 

(२) जैगवक मागुका सामुदागयक वन र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागग ईपभोक्ता समूहलाइ 

यस गाईँ.पागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायालुयले प्रागवगधक तथा अर्थथक र 

ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ । 

(३) जैगवक मागुमा पने वन क्षेत्रमा अगश्रत समुदायलाइ जैगवक मागुको वन पैदावार 

ईपयोग गनुबाट बगञ्चत गररने छैन ।  

(४) जैगवक मागुमा वन्यजन्तुको प्रभावबाट सुरगक्षत रहनका लागग ईपभोक्ता समूह र यस 

गाईँपागलकाले सचेतना ऄगभवृगि र सुरक्षात्मक ईपायहरु ऄवलम्बन गनु गराईन सके्नछ ।  
 

३४.  मानव–वन्यजन्त ु द्वन्द्व व्यवस्थापन र राहत गवतरण M (१) यस गाईँपागलका र प्रदशे सरकरको 

वनसम्बन्धी कायालुयका साथै सम्बगन्धत वन ईपभोक्ता समूहले वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षगत 

कम हुने कायुक्रमहरु सञ्चालन गनुु पनेछ ।  

(२) वन्यजन्तुबाट कसैको धनजनको क्षगत भएमा त्यस्तो क्षगत वापत गपगडतलाइ नपेाल 

सरकार र प्रदशे सरकारल ेईपलब्ध गराईने राहतका ऄगतररक्त यस गाईँपागलका र वन 

ईपभोक्ता समूहले थप राहत प्रदान गनु सके्नछ ।  

(३) यस गाईँपागलकाले वन्यजन्तुबाट प्रभागवत व्यगक्त तथा पररवारलाइ राहत प्रदान गन ु

र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कायुक्रमहरु सञ्चालनका लागग एक कोषको 

स्थापना र सञ्चालन गनु सके्नछ ।   

(४) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभागवत व्यगक्तहरुको जीईधनको सरुक्षाका लागग जीवन 

बीमा तथा गनजीवन बीमा गनुका लागग यस गाईँ पागलका र प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायाुलयले अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

(५) वन्यजन्तुलाइ वन क्षेत्रमा नै बसोवास गने ऄवस्था गसजुना गनुका लागग सामुदागयक 

वन लगायतका जैगवक मागुमा पानी पोखरी गनमाुण, जगंली फलफूलका गवरुवा संरक्षण, 

घाँसै क्षेत्रहरुको संरक्षण जस्ता कायुहरु गनुुपनेछ । 

(६) नेपाल सरकारले कृगष तथा घरपालुवा जनावारका लागग हागनकारक वन्यजन्तु भनी 

घोषणा गरेका वन्यजन्तुहरु घर गोठ तथा खेतबारीमा अइ जनधनको क्षगत गन ेऄवस्था 

दगेखएमा त्यस्ता वन्यजन्तुहरुलाइ धपाईन पाआनेछ ।    
 

३५.  गसमसार क्षते्रको सरंक्षण र व्यवस्थापन M (१) यस गाईँपागलकाको वन क्षेत्रमा रहकेा गसमसारको 

संरक्षण र सदपुयोग सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहका माध्यमबाट गररने छ ।  
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(२) वन क्षेत्र भन्दा बागहर रहकेा गसमसारहरुको संरक्षण र सदपुयोगका लागग गसमसार 

ईपभोक्ता समूह वा जल ईपभोक्ता संस्था गठन गनु सदकनेछ ।  

(३) गसमसार ईपभोक्ता समूह गठन र दताु गदाु सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूह गठन र 

दताु गने प्रदक्रया ऄवलम्बन गनु सदकनेछ ।  

(४) गसमसार व्यवस्थापन योजना तजुुमाका लागग यस गाईँपागलकाको कायुपागलकामा 

छलफल गरी प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले प्रागवगधक, अर्थथक र ऄन्य 

अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।  

(५) ईपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गद ै अएका गसमसार क्षेत्रका माछा लगायतका 

जलचरको सरंक्षण र गवक्री गवतरणका लागग ईपभोक्ता समूहले अफै अवश्यक व्यवस्था 

गनु सके्नछ ।  
 

३६.  सावजुगनक जग्गामा वन गवकास सम्बन्धी व्यवस्थाM (१) यस गाईँपागलकाले वनसम्बन्धी प्रचगलत 

संघीय कानून बमोगजमको प्रदक्रया ऄवलम्बन गरी अफ्नो क्षेत्रगभत्र पगहचान भएका सावुजगनक 

जग्गामा सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहको माध्यमबाट वनको गवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनुु 

पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजमको कामका लागग यस गाईँपागलका र प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायाुलयल े ईपभोक्ता समूहलाइ अवश्यक प्रागवगधक तथा ऄन्य सहयोग 

ईपलब्ध गराईनु पनेछ । 

(३) सावुजगनक जग्गामा गररएको सामुदागयक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त वन पैदावार 

सम्बगन्धत ईपभोक्ता समूहले  ईपयोग तथा गबक्री गवतरण गनु सके्नछ ।  

(४) सडक र बाटो दकनारमा लगाआएको तथा बाटोमा छहारी पने रुखहरु र चौतारा वा 

यस्तै प्रकृगतका ऄन्य ठाईँमा लगाआएका रुखहरुले मानवीय जोगखम गसजुना गने भएमा वा 

ऄन्य कुनै कारणले काट्न वा हटाईन पने भएमा यस गाईँपागलकाले सडक र वनसम्बन्धी 

प्रचगलत संघीय काननू बमोगजमको प्रदक्रया पूरा गरी त्यस्ता रुखहरु काट्न वा हटाईन 

सके्नछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोगजमका काठ गवक्री गवतरणबाट प्राप्त रकम यस गाईँपागलकाको 

सगञ्चत कोषमा जम्मा गनु ुपनेछ ।  
 

३७.  सहरी वनको गवकास र व्यवस्थापन M (१) यस गाईँपागलकाले अफ्नो क्षेत्रगभत्रको सहरी क्षेत्र तथा 

बस्तीमा रहकेा सावुजगनक सडक तथा पाकु जस्ता स्थानमा सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहसँगको 

सहकायुमा सहरी वनको गवकास तथा व्यवस्थापन गन ुसके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजम स्थापना हुने सहरी वनको गवकासको लागग यस गाईँपागलका र 

प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयले अवश्यक अर्थथक तथा प्रागवगधक सहयोग 

ईपलव्ध गराईनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोगजम स्थापना हुन े सहरी वनको वन पैदावार यस 

गाईँ.पागलकासँगको समन्वयमा सम्बगन्धत ईपभोक्ता समूहले गवगभन्न प्रयोजनका लागग 

प्रयोग गनु सके्नछ ।  

(४) सहरी वनको व्यवस्थापनबाट प्राप्त लाभको बाँडफाडँका बारेमा यस गाईँपागलका र 

ईपभोक्ता समूहका बीचमा कुनै सम्झौता वा सहमती गररएमा सोही बमोगजम लाभको 

बाँडफाँड गनुुपनेछ ।  
 

३८.  ईद्यान घोषणा गन ुसके्न M (१) यस गाईँपागलकाले सम्बगन्धत वन ईपभोक्ता समूहसँगको समन्वयमा 

वन क्षेत्रको कुनै ईपयुक्त भागलाइ वन ईद्यान तथा प्राणी ईद्यान घोषणा गरी वन ईपभोक्ता समूह 

माफुत ईद्यान गनमाुण र सञ्चालन गनु सके्नछ ।  
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(२) सामुदागयक वन क्षेत्रमा स्थापना र सञ्चालन गररन े वन ईद्यान तथा प्राणी ईद्यान 

सम्बगन्धत ईपभोक्ता समूह माफुत सञ्चालन गनुुपनेछ ।  
 

३९.  वातावरणीय सवेाको व्यवस्थापनM (१) वन क्षेत्रबाट हुन ेकावुन सगञ्चगत तथा ईत्सजनु न्यूनीकरण 

बाहकेका जलस्रोत संरक्षण, जैगवक गवगवधता सरक्षण र पयाुपयुटनको गवकास लगायतका 

वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गनु चाहने वन ईपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदायले 

अफ्नो वन व्यवस्थापन योजना वा गवशेष कायुयोजनामा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवाको 

व्यवस्थापन र सदपुयोग गनु सके्नछन् ।  

(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी ईक्त सेवा गवक्री गनु चाहन ेईपभोक्ता समूह वा 

स्थानीय समुदाय र वातावरणीय सेवा ईपयोग गनु चाहने पक्षका बीचमा सम्झौता गरी 

वातावरणीय सेवाको खररद गवक्री गनु सदकने छ । 

(३) वातावरणीय सेवाको अदान प्रदान तथा खररद गवक्रीबाट प्राप्त लाभको बाँडफाड ँर 

सदपुयोगसम्बन्धी गवषयहरु वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन योजना र अपसी 

सम्झौतामा ईल्लेख गररए बमोगजम हुनेछ ।  
 

४०.  जलवाय ुपररवतनु न्यनूीकरण र ऄनकूुलन योजनाM (१) यस गाईँपागलकामा जलवाय ुपररवतुनका 

कारण परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागग स्थानीय स्तरका जलवायु ऄनुकूलन योजना तजुुमा गरी 

ईपभोक्ता समूह वा प्रभागवत स्थानीय समुदाय माफुत ईक्त योजनाहरुको कायाुन्वयन गनु सदकनेछ 

।  

(२) ईपभोक्ता समूहले समुदायमा अधाररत जलवाय ुऄनकूुलन योजना तजुुमा गन ुचाहमेा 

त्यस्ता योजना तजुुमा र सोको कायाुन्वयनका लागग यस गाईँपागलकाले अवश्यक सहयोग 

ईपलब्ध गराईनु पनेछ र यस कायुका लागग प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयल े

पगन सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

(३) जलवायु पररवतनु न्यूनीकरणका लागग यस गाईँपागलकामा जलवायुमैत्री संरचनाको 

गनमाुण, यातायातका साधनहरुबाट हुन े ईत्सजनु न्यूनीकरण र वन क्षेत्रको गवकासका 

माध्यमबाट कावुन ईत्सजुन न्यूनीकरणका कायुक्रमहरु सञ्चालन गनु सदकनेछ ।  

(४) अगलागी लगायतका कायुहरुबाट हुने वन गवनास तथा वन क्षयीकरण गनयन्त्रण गरी 

जलवायु पररवतुन न्यूनीकरणमा योगदान गने वन ईपभोक्ता समूहलाइ सो वापत प्राप्त हुन े

लाभ ईपलब्ध गराईन वा पुरस्कृत गनुका लागग यस गाईँपागलका र प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायाुलयले अवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनुपुनेछ ।  
 

४१.  वन डढेलो गनयन्त्रण M (१) कुनै वनमा वन डढेलो लागमेा यस गाईँपागलका, प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायाुलय, सुरक्षा गनकाय, सम्बगन्धत वन ईपभोक्ता समूह र गनजी जग्गावालाहरु समेतको 

पहलमा वन डढेलो गनयन्त्रण गनुु पनेछ ।  

(२) यस गाईँपागलकाले वन डढेलो गनयन्त्रणका लागग वन ईपभोक्ता समूह माफुत सचतेना 

र क्षमता ऄगभवृगि तथा डढेलो गनयन्त्रणको प्रगवगध तथा सूचना संयन्त्र गवकास गने र 

समन्वयका लागग अवश्यक कायुहरु गनुु पनेछ ।  

(३) वन डढेलो गनयन्त्रणमा खरटदा कुनै व्यगक्तलाइ क्षगत हुन गएमा सोको मूल्यांकन गरी 

यस गाईँ.पागलका र सम्बगन्धत ईपभोक्ता समूहले राहत तथा ऄन्य अवश्यक सहयोग 

ईपलब्ध गराईनु पनेछ । 

(४) वन डढेलोका कारण वा वन डढेलो गनयन्त्रण गनु जाँदा कुनै व्यागक्त घाआते वा मृत्य 

भएमा त्यस्ता व्यगक्तले बीमा रकम पाईने गरी यस गाईँपागलका र यसको क्षेत्रगभत्र रहकेा 

सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहहरुको सहकायुमा सामुगहक बीमा कायुक्रम सञ्चालन गन ु
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सदकनेछ र यस कायुमा सामुदागयक वन ईपभोक्ता महासंघ, नेपालले समन्वय र 

सहजीकरण गनु सके्नछ ।   

(५) कसैले वन क्षेत्रमा अगो लगाएमा वा अगो लाग्न सक्छ भने्न कुरा थाहा हुदँा हुदँ ै

लापरवाही गरी वनमा अगो लगाएमा वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू बमोगजम 

कारवाही र दण्ड सजाय हुनछे ।  
 

४२.  स्थानीय वातावरण सरंक्षण योजना M (१) यस गाईँपागलकाले वातावरण संरक्षण योजना तजुुमा र 

कायाुन्वन गदाु सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहसँग समन्वय र सहकायु गनुु पनेछ ।  

(२) यस गाईँपागलकामा रहकेो वन क्षेत्र, नदी, खोलानाला, सावुजगनक जग्गा र ऄन्य 

प्राकृगतक तथा सांस्कृगतक सम्पदा रहकेा क्षेत्रहरुमा फोहरमैला गवसजुन गनु गराईन पाआने 

छैन ।  

(३) यस गाईँपागलकामा वातावरण सरंक्षणका कायुहरु गदाु सामुदागयक वनका 

माध्यमबाट गनुु पनेछ ।  
 

४३.  वकृ्षारोपण कायकु्रम सञ्चालन  : (१) यस गाईँपागलकाले प्रत्येक वडामा ईपभोक्ता समूह वा वन 

सहकारी संस्था वा वन ईद्यमको माध्यमबाट कगम्तमा एईटा नसुरी स्थापना गनुका लागग अवश्यक 

व्यवस्था गरी सोको लागग ऄनुदान ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजम स्थापना गररने नसुरीमा रोजगारी प्रदान गदाु सम्बगन्धत 

क्षेत्रमा रहकेा गवपन्न पररवारलाइ प्राथगमकता ददनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोगजम स्थागपत नसरुीमा दकसान, गनजी वन तथा वन ईपभोक्ता 

समूहको माग ऄनुसारका रैथाने र पाररगस्थगतकीय प्रलाणीमैत्री व्यावसागयक गवरुवाहरुको 

ईत्पादन र गवक्री गवतरण गनु प्राथगमकता ददन ुपनेछ ।  

(४) वन ईपभोक्ता समूह, दकसान तथा गनजी वनवालाहरुलाइ गनःशुल्क वा न्यूनतम् 

शुल्कमा गवरुवा ईपलब्ध गराइ  वन क्षेत्र, नदी दकनार, नदी ईकास क्षेत्र, नहर दकनार, 

सडक दकनार, सावुजगनक जग्गा, खाली जग्गा, पाखो जग्गा, वन गवनास भएको क्षेत्र र 

गनजी जग्गामा वृक्षारोपणका लागग यस गाईँपागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायाुलयबाट ऄनुदान ईपलब्ध गराईन अवश्यक रकम गवगनयोजन गनुुपनेछ ।  

(५) यस गाईँ.पागलकामा फैगलएका गमचाहा प्रजाती गनयन्त्रण गरी वा हटाइ ईक्त क्षते्रमा 

वृक्षारोपण गनु चाहने वन ईपभोक्ता समूह वा गनजी जग्गावालालाइ यस गाईँपागलकाले 

प्रागवगधक तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  
 

४४.  जडीबुटी खगेत तथा गरैकाष्ठ वन पैदावार प्रवद्र्धन M (१) यस गाईँपागलका र प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायाुलयले सामुदागयक वन लगायतका वन क्षेत्र र गनजी जग्गामा सुगगन्धत वनस्पगत, 

औषधीजन्य जडीबुटी तथा ऄन्य जडीबुटी खेगत र गैरकाष्ठ वन पैदावारको पगहचान र प्रवद्र्धनका 

लागग प्रागवगधक, अर्थथक र ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

(२) यस गाईँपागलकाको क्षेत्रमा ईत्पाददत जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको भण्डार, 

प्रशोधन र बजारीकरणका लागग अवश्यक पूवाुधारको गवकास गने कायुक्रम सञ्चालन गन ु

सदकनेछ ।  
 

४५.  कृगष वन प्रवद्र्धन M (१) यस गाईँपागलकामा रहकेा सामुदागयक वन लगायतका वन क्षेत्र, 

सावुजगनक जग्गा र गनजी वन तथा गनजी जग्गाहरुमा कृगष वन लगाईन चाहनेलाइ यस 

गाईँपागलकाले अर्थथक तथा प्रागवगधक सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  
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(२) सामुदागयक वनमा कृगष वन कायुक्रम सञ्चालन गदाु वन क्षेत्रको जैगवक गवगवधता 

संरक्षण हुने गरी र एईटै गवरुवाले लामो समय ईत्पादन ददने प्रकृगतका वनजन्य तथा 

कृगषजन्य पैदावारहरु लगाईन प्राथगमकता ददन ुपनेछ । 

(३) गररवीको रेखामुनी रहकेा पररवारलाइ ईपलब्ध गराआएको सामुदागयक वनको क्षेत्रमा 

कृगष वनका कायुहरु गदाु वषुमा एक पटक मात्र खनजोत गनुुपने प्रकृगतका कृगषजन्य 

पैदावारहरु लगाईन सदकनेछ ।  
  

४६.  वनजन्य बीईको ईत्पादन M वन बीईको ईत्पादन, गवक्री गवतरण र गनयातुका लागग यस 

गाईँपागलकामा पाआने वन पैदावारका बीईहरुको ईत्पादन र बजारीकरणका लागग योजना तजुुमा 

गरी वन ईपभोक्ता समूह र गनजी वनवालाहरुलाइ अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन सदकन ेछ ।  
 

४७.  वनजन्य खाद्य वस्त ु तथा कन्दमलूको सदपुयोगM (१) यस गाईँपागलकाको सामुदागयक वन 

लगायतका वन क्षेत्रमा वनको हगैसयत नगवग्रने गरी र वातावरण तथा जैगवक गवगवधताको सरंक्षण 

हुने गरी वन क्षेत्रबाट ईपलब्ध हुनसके्न वनजन्य खाद्य वस्तु तथा कन्दमूल संकलन र गवक्री गवतरण 

गनु सदकनेछ ।   

(२) यस गाईँपागलकामा गवशेष पगहचान तथा महत्व भएका वनजन्य खाद्य वस्त ु तथा 

कन्दमूलको ददगो संकलन र सदपुयोग तथा बजारीकरणका लागग गवपन्न पररवार र यस्ता 

वस्तुको बारेमा परम्परागत ज्ञान भएका पररवारलाइ प्रागवगधक तथा ऄन्य अवश्यक 

सहयोग ईपलब्ध गराईन सदकनेछ ।  
 

४८.  चरन तथा खकु व्यवस्थापनM (१) यस गाईँपागलकामा रहकेा सामुदागयक वनमा पशुहरुको 

चरीचरन व्यवस्थापनका लागग ईपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कायुयोजनामा अवश्यक 

व्यवस्था गरी चरीचरन व्यवस्थापन गनुु पनेछ ।  

(२) सामुदागयक वन बाहकेका ऄन्य वन क्षेत्र वा सावुजगनक जग्गामा चरीचरन 

व्यवस्थापनका लागग यस गाईँपागलकाले गोठाला तथा पशुपालक पररवार वा समूहसँग 

परामशु गरी चरीचरन गराईने क्रममा पालन गनुुपने गनयमहरु बनाईन सके्नछ ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोगजम चरीचरनका गनयमहरु बनाईँदा अददवासी जनजागत र 

स्थानीय समुदायको ईद्यौली ईभौली लगायतका प्रथाजगनत ऄभ्यासको सम्मान गनुु पनेछ 

।    

(४) खचु जग्गा ईपयोग गरी चरीचरन र वन पैदावारको ईपयोग गद ै अएका स्थानीय 

वागसन्दाको प्रथाजगनत ऄभ्यासलाइ सम्मान र सरंक्षण गद ैयस गाईँपागलका र सम्बगन्धत 

सामुदागयक वन ईपभोक्ता समूहले खचु जग्गाहरुको ददगो व्यवस्थापनका लागग अवश्यक 

गनयमहरु बनाईन सके्नछ ।    
 

४९.  वनसम्बन्धी प्रथाजगनत ऄभ्यासको प्रवद्र्धन M (१) यस गाईँपागलकाको क्षेत्रगभत्र अददवासी 

जनजागत समुदायले परम्परादगेख ऄवलम्बन गद ै अएका वनसम्बन्धी प्रथाजगनत ऄभ्यासहरुको 

प्रवद्र्धनका लागग सामुदागयक वन र ऄन्य गवगभन्न वन व्यवस्थापन प्रणालीको कायुयोजनामा 

अवश्यक व्यवस्थाहरु समावशे गनुु पनेछ ।  

(२) सामुदागयक वन तथा ऄन्य वन व्यवस्थापन प्रणालीका कायुयोजनाहरुमा ईल्लेगखत 

वनसम्बन्धी प्रथाजगनत ऄभ्यासको प्रवद्र्धनका लागग सम्बगन्धत वन ईपभोक्ता समूह र 

यस गाईँपागलकाले अवश्यक स्रोत साधान र सहयोग ईपलब्ध गराईनु पनेछ । 

(३) सामुदागयक वन बाहकेका क्षेत्रहरुमा कुनै प्रथाजगनत संस्थाले वन संरक्षण तथा 

सदपुयोग गद ै अएको भएमा ईक्त वन क्षेत्र सोही प्रथाजगनत संस्थाले व्यवस्थापन गन ु

सके्नछ ।     
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५०.  वनसम्बन्धी परम्पराग ज्ञानको सरंक्षण र प्रवद्र्धन (१) यस गाईँपागलकामा वन व्यवस्थापन गदाु 

वन स्रोतमागथको अददवासी जनजागत र स्थानीय समुदाय, दगलत र मगहलाको ऄगधकार संरक्षण 

गनुुपनेछ ।  

(२) वनसम्बन्धी कुनैपगन कायुहरु गदाु र वन स्रोत पररचालन गदाु अददवासी जनजागत र 

स्थानीय समुदायको रैथान े तथा परम्परागत ज्ञानको पूणु रुपमा सम्मान, संरक्षण र 

प्रवद्र्धन गनुुपनेछ ।  

(३) वन व्यवस्थापन गदाु र वन स्रोत पररचालन गदाु वनमा अगश्रत जीगवकोपाजनुको 

ऄगधकारबाट कसैलाइ पगन बगञ्चत गनु पाआने छैन ।  

(४) यस गाईँ.पागलकामा रहकेा अददवासी जनजागत र स्थानीय समुदाय वन तथा जैगवक 

गवगवधता र प्राकृगतक स्रोत संरक्षण तथा सदपुयोगसँग सम्बगन्धत परम्परागत ज्ञानको 

संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागग यस गाईँपागलकाले अवश्यक सहयोग गनु सके्नछ । 
 

 

   

पररच्छेद – ७ 

गनजी वनसम्बन्धी व्यवस्था 
 

५१.  गनजी वन दतासुम्बन्धी व्यवस्थाM (१) गनजी वन दता ुगराईन चाहन ेकुनै व्यगक्त वा ससं्थाले गनजी 

वन दताुको लागग प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयको गसफाररस सगहत यस गाईँपागलकामा 

गनवेदन ददनु पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोगजम कुनै गनवेदन परेमा अवश्यक जाँचबुझ गरी यस गाईँपागलकाले 

नीगज वन दताु गरी प्रमाणपत्र ददनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोगजम गनजी वन दता ु गरेको गववरण सगहतको जानकारी यस 

गाईँपागलकाले प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयलाइ गराईनेछ । 
 

५२.  गनजी वनको व्यवस्थापन र वन पदैावार पररचालनM (१) गनजी वनको धनीले गनजी वनको गवकास, 

संरक्षण, व्यवस्थापन गनु तथा गनजी वनको वन पैदावारको ईपयोग गनु वा स्वतन्त्र रुपमा मूल्य 

गनधाुरण गरी गबक्री गवतरण गनु सके्नछ । 

(२) गनजी वनको धनीको ऄनुरोधमा ईपदफा (१) बमोगजमको कामका लागग यस 

गाईँपागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले अवश्यक प्रागवगधक तथा ऄन्य 

सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ । 

(३) व्यावसागयक प्रयोजनको लागग गनजी वन वा गनजी अवादीमा रहकेा वन पैदावारको 

सगकलन तथा ओसारपसार यसै गाईँपागलकाको क्षेत्रगभत्र गनु ुपरेमा यस गाईँपागलकाबाट 

स्वीकृगत गलनु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन गनजी वनको वन पैदावार 

व्यावसागयक प्रयोजनको लागग यस गाईँपागलकाको क्षेत्रबाट ऄन्य कुनै स्थानीय तहको 

क्षेत्रमा वन पैदावारको गवक्री गवतरण र ओसारपसार गनुु परेमा प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायाुलयबाट स्वीकृगत गलनु पनेछ । 

(५) घरायसी प्रयोजनको लागग यस गाईँपागलकाको क्षेत्रबाट यो गाईँपागलका रहकेो 

गजल्ला गभत्रको कुन ै स्थानीय तहमा वन पैदावार गवक्री गवतरण तथा ओसारपसार गनु ु

परेमा यस गाईँपागलकाबाट सगकलन तथा ओसारपसार गने स्वीकृती गलनु पनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन यो गाईँपागलका रहकेो 

गजल्लाबाट कुनै ऄकको  गजल्लामा घरायसी प्रयोजनका लागग वन पैदावार गवक्री गवतरण 

तथा ओसारपसार गनु ु परेमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयबाट स्वीकृगत गलन ु

पनेछ । 
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(७) गनजी वनको धनीलाइ गनजी वन गवकास, कृगष वन तथा जडीबुटी खतेी एवं गैरकाष्ठ 

वन पैदावार प्रवद्र्धनका लागग यस गाईँपागलकाबाट पाररत कायकु्रम तथा योजना 

ऄनुसारका सहयोग, ऄनुदान तथा सुगवधाहरु ईपलव्ध गराईन सदकनेछ । 
 

५३.  गनजी वनमा वन्यजन्त ुपालन M (१) कुनै गनजी वनवालाले यस गाईँपागलकाको गसफाररसमा वन 

तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू र मापदण्डको ऄधीनमा रही अफ्नो गनजी वनमा 

संरगक्षत वन्यजन्तु बाहकेका वन्यजन्तु तथा पन्छी समेत पालन गनु सके्नछ । 

(२) कुनै गनजी वनवालाल े ईपदफा (१) बमोगजमका कायुहरु गरेको भएमा सोको 

जानकारी यस गाईँपागलकामा गराईनु पनेछ र ईक्त वन्यजन्तु तथा पन्छीमा कुनै रोग दखेा 

परेमा तत्काल प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलय, पशु गवकास कायाुलय र ऄन्य 

सम्बगन्धत गनकायको सहयोगमा रोकथाम तथा गनयन्त्रण गनुुपनेछ ।  
 

 

 

 

पररच्छेद – ८ 

वनसम्बन्धी कसरुको जाचँबझु सम्बन्धी कायगुवगध र दण्ड सजाय 

 

५४.  वनसम्बन्धी कसरुको जाचँबझुसम्बन्धी कायगुवगध M यस गाईँपागलकाको क्षेत्रगभत्र हुन ेवन, वन्यजन्तु 

तथा वातावरणसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझसम्बन्धी कायुगवगधका सम्बन्धमा वन, वन्यजन्तु तथा 

वातावरणसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू लागु हुनेछ ।  
 

५५.  दण्ड सजाय M यस पागलकाको क्षेत्रगभत्र हुने वन, वन्यजन्तु तथा वातावरणसम्बन्धी कसुरमा वन, 

वन्यजन्तु तथा वातावरण सम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगजम दण्ड सजाय हुनेछ ।  
 

पररच्छेद – ९ 

वनसम्बन्धी ससं्थागत व्यवस्था 
 

५६.  नपेाल सरकार र प्रदशे सरकारको भगूमका M यो ऐन कायाुन्वयनका लागग नेपाल सरकार र प्रदशे 

सरकारले अवश्यक सहयोग र स्रोत साधन ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  
 

५७.  वन तथा वातावरणसम्बन्धी गवषयगत सगमगत M (१) यस गाईँपागलकाले वन क्षेत्रका गवषयमा 

समन्वय, ऄनुगमन तथा मूल्यांकन र ऄन्य अवश्यक कायुहरु गनुका लागग गाईँपागलका तहमा 

कायुपागलकाको कुनै सदस्यको संयजकत्वमा वन तथा वातावरण सगमगत वा  तथा वातावरण 

पररषद ्गठन गनु सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोगजम गठन हुने सगमगत वा पररषद्मा सम्बगन्धत गनकायहरुका साथ ै

सामुदागयक वन ईपभोक्ता महासंघ, नेपाल, सरोकारवाला नागररक समाज र गनजी क्षते्रको 

समेत प्रगतगनगधत्व गराईनु पनेछ ।   
 

५८.  वन तथा वातावरण शाखाल ेवनसम्बन्धी काय ुगन ुसके्न M (१) यस गाईँपागलकामा रहने वन तथा 

वातावरण सम्बन्धी शाखाले वन सम्बन्धी गवषयमा काम गनुको लागग अवश्यक मानव स्रोतको 

व्यवस्था गरी वनका गवषयमा अवश्यक सहजीकरण र प्रागवगधक सहयोग ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

(२) वन तथा वातावरण शाखाले वनसम्बन्धी कायु सञ्चालन गदाु यस गाईँपागलकामा 

रहकेो गवषयगत सगमगतसँग सहकायु र समन्वय गनुुपनेछ ।  
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५९.  वनसम्बन्धी कायकु्रम सञ्चालन गन ुसके्नM (१) यस गाईँपागलकाले नेपालको संगवधानको ऄनुसूची ८ 

र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा ११(४)(ङ) मा 

ईगल्लगखत वन, वन्यजन्तु, जगैवक गवगवधता र वातावरणसम्बन्धी कायुहरु गनुको लागग ईपभोक्ता 

समूह, सामुदागयक वन ईपभोक्ता महासंघ नेपाल, सरोकारवाला संघ संस्था तथा नागररक समाज र 

गनजी क्षेत्रसँग समेत समन्वय, परामशु र सहकाय ु गरी गाईँपागलका स्तरको पञ्चवर्थषय तथा 

ददघुकागलन वन योजना तजुमुा गरी कायाुन्वयन गनु सके्नछ ।  

(२) यस गाईँपागलकाले वनसम्बन्धी कायुक्रम सञ्चालन गदाु ईपभोक्ता समूह र सामुदागयक 

वन ईपभोक्ता महासंघ, नेपाल माफुत सञ्चालन गनु प्राथगमकता ददनु पनेछ ।  

(३) यस गाईँपागलकाले अफ्नो वन योजना कायाुन्वनका क्रममा वन ईपभोक्ता समूहको 

क्षमता गवकास, सामुदागयक वनका कायुयोजना तजुुमा, संशोधन तथा पररमाजुन, वन 

ईद्यम तथा पयाुपयुटन गवकास लगायतका कायहुरुको लागग अर्थथक तथा प्रागवगधक 

सहयोग ईपलब्ध गराईने गरी गनयगमत रुपमा बजेट गवगनयोजन गनु सके्नछ ।  
 

 

 

पररच्छेद – १० 

गवगवध 

 

६०.  वन क्षते्रमा प्रवेश गनयमनM (१) वन संरक्षणको दगृिकोणले अवश्यक दगेखएमा यस गाईँपागलका र 

सम्बगन्धत वन ईपभोक्ता समूहले अफ्नो सब ैवन क्षेत्र वा केही गनगित ्वन क्षेत्रमा केही समयका 

लागग प्रवेश गनयन्त्रण तथा गनषेध गनु सके्नछ । 

(२) सामुदागयक वन बाहकेका वन क्षेत्रमा केही समयका लागग प्रवेश गनषेध गनुुपन ेभएमा 

सो सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगजम हुनेछ र प्रदशे 

सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले वन क्षेत्रमा प्रवेश गनषेधसम्बन्धी गनणुय गदाु यस 

गाईँपागलकासँग समन्वय, छलफल तथा परामशु गनुु पनछे ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोगजम वन क्षेत्रमा प्रवेश गनषेध गदाु परम्परागत रुपमा ईपयोग 

गद ैअएको बाटो, पानी (खानेपानी, ससचाआ, पानीघट्ट) र धार्थमक तथा सांस्कृगतक क्षते्रको 

गनयगमत ईपयोगमा प्रगतबन्ध लगाईन पाआने छैन ।   
 

६१.  सामागजक प्रयोजनका लागग वन पदैावारको अपरू्थत M यस गाईँपागलकाको क्षेत्रगभत्र धार्थमक तथा 

सांस्कृगतक काय,ु गवपद ् व्यवस्थापन, दाह संस्कार, गवपन्न वगुको घरगोठ गनमाुण र ऄन्य 

ऄत्यावश्यक गवकास गनमाुणको लागग काठ दाईरा अवश्यक परेमा यस गाईँपागलकाले सम्बगन्धत 

वन ईपभोक्ता समूह वा गनजी वनवालालाइ न्यूनतम् शुल्क गलइ यी प्रयोजनका लागग काठ दाईरा 

अपूर्थत गनुका लागग समन्वय गनु सके्नछ ।  
 

६२.  ववेाररस वा दररयावदुी काठबाट प्राप्त लाभको बाँडफाडँ M प्रदशे सरकारले वनसम्बन्धी प्रचगलत 

संघीय कानून बमोगजम यस गाईँपागलकाको क्षेत्रबाट संकगलत वेवाररस वा दररयावुदी काठबाट 

प्राप्त रकमको २५ प्रगतशत रकम यस गाईँपागलकाको सगञ्चत कोषमा ईपलब्ध गराईन ुपनेछ ।  
 

६३.  ऄन्तरस्थानीय तहमा फैगलएको वन व्यवस्थापनM यस गाईँपागलका र गछमेकी गाईँ÷नगरपागलका 

बीच फैगलएको वनको ददगो व्यवस्थापनका लागग ऄन्तरस्थानीय तह वन समन्वय सगमगत गठन 

गरी त्यस्ता वनहरुको सामुदागयक वनका माध्यमबाट ददगो संरक्षण र व्यवस्थापनका लागग 

सहजीकरण गररनेछ ।  
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६४.  वनसम्बन्धी ऄध्ययन ऄनसुन्धान र ऄगभलखे M (१) यस गाईँपागलकामा रहकेो वनसम्बन्धी ऄध्ययन 

ऄनुसन्धानका लागग अवश्यक ऄनुदानको व्यवस्था गरी वनको गवकासमा टेवा पु¥याईने योजना 

तजुुमा गनु सदकनेछ ।  

(२) यस गाईँपागलकाले अफ्नो क्षेत्रमा रहकेो वन पैदावार तथा जैगवक गवगवधता र 

वन्यजन्तु तथा यी गवषयसँग सम्बगन्धत परम्परागत ज्ञान र ऄभ्यासहरुको ऄगभलेख तयारी 

गनु सके्नछ।  

(३) ईपदफा (२) बमोगजम तयार गररएको ऄगभलेखलाइ गवद्युतीय माध्यमबाट व्यवगस्थत 

गरी समुदाय तथा सरोकारवालाको पहुचँमा राख्नु पनेछ ।   
 

६५.  परुस्कारसम्बन्धी व्यवस्था M वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा ईल्लेखनीय योगदान गने समुदाय, व्यगक्त 

वा संस्थालाइ यस गाईँपागलकाले अवश्यक पुरस्कारको व्यवस्था गनु सके्नछ ।  
 

६६.  ऄगधकार प्रत्यायोजन M यस गाईँपागलकाको कायुपागलकाले यस ऐन बमोगजम प्राप्त गरेको ऄगधकार 

कुनै गवषयगत सगमगत वा ऄध्यक्षलाइ प्रत्यायोजन गनु सके्नछ ।  
 

६७.  गनयम, गनदगेशका, कायगुवगध र मागदुशनु बनाईन सके्न M यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरुको 

प्रभावकारी कायाुन्वयनको लागग यस गाईँपागलकाले अवश्यक गनयम, गनदगेशका, कायुगवगध र 

मागुदशुन बनाईन सके्नछ ।  
 

६८.  बचाई तथा खारेजी र बागझएमा गने M (१) यस गाईँपागलकाले वनका गवषयमा यस ऄघी 

कायुगवगध वा ऄन्य अधारमा गरेका कायहुरु यसै ऐन बमोगजम भए गरेको मागनने छ ।  

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

व्यवस्थाहरुसँग बागझन गएमा बागझएको हदसम्म यो ऐनका सम्बगन्धत दफाहरु गनष्कृय 

रहने छन् ।  
 

 

 


