
वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधयेक 

1 
हिमाली गाउँपाहलका गाउँ कार्यपाहलकाको कार्ायलर् धुलाचौर, बाजुरा  

स्थानीय वन ऐनका लावग वन ववधेयक मस्यौदाका अधारहरु 

 

कानून समीक्ष 

 नेपालको संववधान (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 ववषयमा ऐन तजुनमा गदान सेवा प्रवाहको ऄवधकार वा भूवमका 

स्थानीय तहलाइ प्रदान गने)  

 प्रदशे वन ववधेयकहरु  

परामशन  

 

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

तथा परामशन  

 ईपभोक्ता समहू, स्थानीय समुदाय र वन क्षते्रका सरोकारवालाहरुसँग परामशन ।  

नमूना स्थानीय वन ववधेयकको मस्यौदामा वनरन्तर सुधार  
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वहमाली गाईँपावलकाको 

वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधयेक 
 

प्रस्तावना 

यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्र वभत्र रहकेो वनलाइ सामुदावयक वन लगायत समुदायमा अधाररत वन र 

वनजी वनका माध्यमबाट ददगो व्यवस्थापन गरी वनमावथको सामुदावयक तथा वनजी ऄवधकारको 

सुवनवितता, जलवायु पररवतनन न्यूनीकरण एवं ऄनुकूलन, जैववक ववववधता संरक्षण, वातावरणीय सेवाको 

प्रवद्र्धन र पयानपयनटन एवं वन ई्यममको ववकास गददै  वन पैदावारको सदपुयोग र सोबाट प्रा्त  लाभको 

न्यायोवचत् बाँडफाँड गददै  ददगो ववकास, सामावजक तथा अर्थथक समृवि र लैवगगक तथा समावजक न्याय 

हावसल गनन वान्छनीय भएकोले,  
 

नेपालको संववधानको धारा २२१ र २२६ बमोवजम वहमाली गाईँपपावलकाको ९ औं गाईँ सभाल े यो 

ऐनको तजुनमा गरेको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारवम्भक 

 

१.  सवंक्ष्त  नाम र प्रारम्भ M (१) यस ऐनको नाम “वहमाली गाईँपावलकाको वन ऐन २०७८” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन गाईँ सभाबाट पाररत भएपवछ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
 

२.  पररभाषा M ववषयवा प्रसगगले ऄको ऄथन नलागेमा यस ऐनमा ।  
 

(क) “ईपभोक्ता समूह” भन्नाले वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, व्यवस्थापन र सदपुयोग गननका लावग 

दफा १२ बमोवजम गठन भइ दफा १३ बमोवजम दतान भएको ईपभोक्ता समूहलाइ 

जनाईँदछ ।  

(ख)  “कबुवलयती वन” भन्नाले दफा २६ बमोवजम व्यवस्थापन गररने राविय वनलाइ जनाईँदछ 

। 

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

रुखहरुबाट ईत्पाददत काठ र दाईरा बाहकेका जडीबुटी तथा ऄन्य सबै जैववक ईत्पविका 

सामानलाइ जनाईँछ ।  

(घ)  “वचवडयाखाना” भन्नाले संरक्षण वशक्षा, मनोरन्जन, प्रजनन,् वंशाणु श्रोत संरक्षण, ऄध्ययन 

ऄनुसन्धान गने ईद्दशे्यले जीवजन्तुको परस्थानमा प्रदशननीमा राखी व्यवस्थापन गररएको 

स्थानलाइ जनाईँछ ।  

(ङ) “जैववक मागन” भन्नाले वन्यजन्तुहरु एक वासस्थानबाट ऄको वासस्थानमा अवत जावत 

गने क्षेत्र वा वन जंगल वा वन क्षेत्रलाइ जनाईँछ ।   

(च)  “टाँचा” भन्नाले काठ वा खडा रहकेा रुखमा लगाआने छाप, वचन्् वा वनशानालाइ 

जनाईँदछ । 

(छ)  “धार्थमक वन” भन्नाले दफा २७ बमोवजम संरक्षण तथा व्यवस्थापन गररएको राविय 

वनलाइ जनाईँदछ ।   

(ज)  “वनजी वन” भन्नाले प्रचवलत काननू बमोवजम कुनै व्यवक्त वा संस्थाको हक पुग्ने वनजी 

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

वनजी जग्गामा रहकेो पाररवाररक वनजी वन समेतलाइ जनाईनेछ ।  
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(झ)  “राविय वन” भन्नाले यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षते्रवभत्र रहकेा सामुदावयक वन, 

सरकारिारा व्यववस्थत वन, वन संरक्षण क्षेत्र, साझेदारी वन, कबुवलयवत वन र धार्थमक 

वन समेतलाइ जनाईँछ ।  

(ञ)  “वन” भन्नाले पूणन वा अंवशक रुपमा रुखहरु वा बुट्यानले ढादकएको क्षेत्रलाइ जनाईँछ ।  

(ट)  “वन पैदावार” 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 खवनजजन्य पदाथन ।  

(ठ)  “वन वसमाना वचन्ह” भन्नाले राविय वनको वसमाना छुट्टयाईन लगाआएको काठ, ढुगगा, 

वसमेन्ट वा ऄरु कुनै वस्तुको खम्वा वा वचन्हपटलाइ जनाईँदछ र सो शव्दले प्रचवलत 

कानून बमोवजम जग्गा नापजाँच गरी तयार गरेको नक्सामा ऄवित वन वसमाना वचन्् 

समेतलाइ जनाईनेछ । 

(ड)  “वन क्षेत्र” भन्नाले वनजी स्वावमत्वको हक भोगको र प्रचवलत काननूले ऄन्यथा व्यवस्था 

गरेको बाहकेको वन वसमाना लगाआएको वा नलगाआएको वनले घेररएको वा वनवभत्र 

रहकेो घाँसे मैदान, खकन , वहईँले ढाकेको वा नढाकेको पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, 

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

जनाईँदछ ।  

(ढ)  “व्यवस्थापन योजना” भन्नाले वातावरणीय सन्तुलत कायम राखी वनको ववकास, सरंक्षण 

तथा वन पैदावारको ईपयोग र वबक्री ववतरण गनन तयार गररएको र यस ऐन एवं प्रचवलत 

कानून बमोवजम स्वीकृत वनसम्वन्धी कायन योजनालाइ जनाईँदछ । 

(ण)  “वातावरणीय सेवा” भन्नाले वन क्षेत्रको पाररवस्थवतकीय प्रणालीबाट प्रा्त  हुने दहेाय 

बमोवजमको सेवा र सोबाट प्रा्त  हुने लाभलाइ जनाईँदछ .  

(१)  कावनन सेवा 

(२)  जैववक ववववधताको संरक्षण 

(३)  जलाधार तथा जलचक्र प्रणाली 

(४)  पयनटन 

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

 

(त)  “वातावरणीय परीक्षण” भन्नाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचवलत काननू बमोवजम 

गररने संवक्ष्त  वातावरणीय ऄध्ययन, प्रारवम्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय 

प्रभाव मूल्यांकन समेतलाइ जनाईँदछ ।  

(थ)  “सामुदायमा अधाररत जलवायु ऄनुकूलन” भन्नाले ऄनुकूलन योजना तजुनमा सम्बन्धी 

प्रचवलत मापदण्ड तथा कायनवववधहरु र यस वहमली पावलकाको ऄनुकूलन योजनालाइ 

समेत मध्यनजर गददै  ईपभोक्ता समूहले अफ्नो स्थानीय समदायका लावग ऄनुकूलन योजना 

तजुनमा र कायानन्वयन गने कायनलाइ जनाईँदछ ।    
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(द)  “सामुदावयक वन” भन्नाले यस ऐन र वन सम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून बमोवजम 

ईपभोक्ता समूहलाइ सामुदावयक वनको रुपमा हस्तान्तरण गररएको वनलाइ जनाईँदछ ।  

(ध)  “सावनजवनक जग्गा” भन्नाले जग्गा र वनसम्बन्धी प्रचवलत काननू बमोवजम पररभावषत 

गररए ऄनुसार यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्रमा पवहचान र वसमागकन गररएका 

सावनजवनक जग्गालाइ जनाईँदछ । 

 

पररच्छेद – २ 

वनको सीमा वनधानरण, भ–ूईपयोग र वन क्षेत्रमा ववकास अयोजना सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३.  वनको वसमाना वनधानरणM (१) वन सम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून बमोवजम प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायानलयल े यस वहमाली गाईँपावलकामा कायनपावलकासँग समन्वय र छलफल गरी 

सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहका साथै अवश्यकता ऄनुसार वन वसमानामा रहकेो वनजी 

जग्गावालाहरुलाइ समेत सहभागी गराइ राविय वनको वसमाना वनधानरण गरी वन वसमाना वचन्ह 

लगाईनु पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम वन वसमाना वनधानरण गरी तयार गररएको नक्शामा यस 

वहमाली गाईँपावलकाको ऄध्यक्षले प्रमावणत गरी सोको एक प्रवत यस वहमाली गाईँपावलकामा र 

एक प्रवत प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायानलयमा ऄवभलेख राख्नु पनेछ । 
 

४.  वन वसमानाका लावग जग्गा प्रा्त  गनन स्े M (१) दफा ३ बमोवजम वनको वसमाना कायम गदान वन 

संरक्षणको दवृिकोणले अवश्यक भएमा वनको वसमानासगँ जोवडएका सावनजवनक जग्गा वा वनजी 

जग्गा वा त्यस्तो जग्गामा रहकेा कुनै भौवतक सरंचनाहरु समेत यस वहमाली गाईँपावलकामा 

कायनपावलकासँग छलफल गरी संघीय कानून बमोवजम वनको वसमाना वभत्र पारी वन वसमाना 

कायम गनन सदकने छ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम घर जग्गा समेत वन वसमाना वभत्र पानुन पने भएमा घर जग्गा 

प्राव्त  र सोको क्षवतपूर्थत सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी सघंीय काननू बमोवजम हुनेछ ।  

(३) वन वसमानावभत्र परेको वनजी जग्गाको वनसम्बन्धी संघीय काननू बमोवजम लगत 

कट्टा गनुन पनेछ ।  

(४) राविय वनमा परेको वनजी जग्गाको लगत कट्टा गररएमा प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायानलय र मालपोत कायानलयले सोको जानकारी यस वहमाली गाईँपावलकाको कायनपावलका 

समक्ष ददनुपनेछ र यस वहमाली गाईँपावलकाले सोही बमोवजम वनजी जग्गाको भूमी करसम्बन्धी 

लगत कट्टा गनुन पनेछ । 
 

५.  वनसम्बन्धी भ–ूस्वावमत्वः- (१) यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्र वभत्र रहकेो वनमावथको भू–

स्वावमत्व सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय बमोवजम हुनेछ  ।  

(क)  यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्र वभत्र रहकेा सावनजवनक जग्गाहरुमावथको भू–

स्वावमत्व यसै वहमाली गाईँपावलकामा वनवहत रहन ेछ । 

(ख)  यस वहमाली गाईँपावलकामा राविय वनको रुपमा रहकेा वनक्षेत्रका जग्गामावथको 

भू–स्वावमत्व वन सम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून बमोवजम नेपाल सरकारमा 

रहनेछ ।  

(ग)  सामुदावयक वन लगायतका समुदायमा अधाररत वन क्षेत्रका जग्गाहरु 

सामुदावयक जग्गाको रुपमा रहने छन् । 

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

स्थावपत सम्बवन्धत प्रथाजवनत संस्थाको ऄवधकार रहनेछ ।  
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(३)  नेपाल सरकारले यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेो राविय वन क्षेत्रको भ–ू

ईपयोग पररवतनन, भोगावधकार प्रदान वा ऄन्य कुनै दकवसमले कसैलाइ हक 

हस्तान्तरण गन े वनणनय गनुनपूवन यस वहमाली गाईँपावलकाको कायनपावलका, 

सम्बवन्धत वन ईपभोक्ता समूह र कुन ै स्थानमा प्रथाजवनत संस्था भएमा सोको 

समेत सहमवत वलन ुपनेछ । 
 

६.  वन व्यवस्थापन प्रणाली M (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेो राविय वनलाइ सामुदावयक वन 

र अवश्यकता ऄनुसार समुदायमा अधाररत ऄन्य वन वा प्रथाजवनत वनको रुपमा व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

(२) वववभन्न दकवसमका वन व्यवस्थापन प्रणालीहरु मध्ये सामुदावयक वन व्यवस्थापन 

प्रणालीलाइ प्राथवमकता ददनु पनेछ ।   

(३) यस वहमाली गाईँपावलकाको सावनजवनक जग्गामा रहकेो वनलाइ सामुदावयक वनको 

रुपमा ववकास र व्यवस्थापन गनन सदकनेछ र ईपभोक्ता समूहले सावनजवनक जग्गामा रहकेो वन 

व्यवस्थापन नगरेमा वहमाली गाईँपावलका अफैल ेवा कुनै संघ संस्थाका माध्यमाबाट व्यवस्थापन 

गनन गराईन स्ेछ ।  
 

७.  भ–ूईपयोग योजना र वन क्षते्रको भू–ईपयोग पररवतनन \M (१) यस वहमाली गाईँपावलका वा ऄन्य 

सम्बवन्धत वनकायले भ–ूईपयोग योजना तजुनमा गदान यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेो राविय 

वनलाइ वन क्षेत्रको रुपमा न ैकायम गनुनपनेछ ।  

(२) यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्रवभत्र रहकेा कुन ैपवन वनहरुमा कुनै पवन दकवसमको 

बसोवास वा पूनरवास गने गराआने छैन ।  

तर प्राकृवतक प्रकोप वपवडत घरधुरीहरुलाइ प्रकोप व्यवस्थापन गनन लाग्ने ऄवधीभर वनको 

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

(३) नेपालको संववधान बमोवजम भूवमवहन दवलत र भूवमवहन सुकुम्वासीलाइ रुख ववरुवा 

नभएको कुन ै क्षेत्रको जग्गा ईपलब्ध गराईन ु पने भएमा भूमीसम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून 

बमोवजमको प्रदक्रया ऄवलम्बन गनुनपनेछ ।  

(४) वन क्षेत्रको भ–ूईपयोग पररवतनन गनुनपने भएमा सम्बवन्धत ईपभोक्ता समूहको सहमवत 

वलइ मवन्त्रपररषद्बाट ऄनुमवत प्रा्त  भएमा मात्र वन क्षेत्रको भू–ईपयोग पररवतनन गनन पाआनेछ । 
 

८.  वन क्षते्रमा ववकास अयोजना सञ्चालन M (१) वन क्षेत्रमा राविय प्राथवमकता प्रा्त  अयोजना वा 

राविय गौरवको योजना सञ्चालन गने, क्षवतपूर्थत प्रदान गने र वन क्षेत्रको पूनरस्थापना गन े

सम्बन्धी व्यवस्थाहरु वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून बमोवजम हुनेछ ।  

(२) राविय प्राथवमकता प्रा्त  अयोजना वा राविय गौरवको योजना बाहके ऄन्य 

अयोजनाका लावग वन क्षेत्रको प्रयोग गनन पाआने छैन ।  

तर यस वहमाली गाईँपावलकाले अफ्ना स्थानीय ववकास अयोजनाको लावग वन क्षेत्र 

प्रयोग गनुनपने भएमा प्रभाववत स्थानीय समुदायसँगको सहमवतमा वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय 

कानून बमोवजमको प्रदक्रया ऄवलम्बन गरी नेपाल सरकारको स्वीकृती वलइ वनवित् वन क्षेत्र प्रयोग 

गनन स्ेछ ।   

(३) यस वहमाली गाईँपावलकामा नक्शामा वन क्षेत्रको रुपमा रहकेो तर वन कायम नरही 

वववभन्न दकवसमका सावनजवनक प्रयोजनका लावग ईक्त वन क्षेत्रको जग्गा ईपयोग भआरेको ऄवस्था 

रहमेा ईक्त वन क्षेत्रको जग्गालाइ सोही सावनजवनक प्रयोजनका लावग ईपयोग गरी सो वन क्षेत्रको 

जग्गा बरावर ईपयुक्त जग्गामा वन क्षेत्रको ववकास गनन सदकनेछ । 
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९.  वन क्षते्र प्रयोग गदान क्षवतपरू्थत ददनपुने M (१) कुनै पवन प्रयोजनका लावग वन क्षेत्र प्रयोग गदान सोबाट 

प्रभाववत हुने ईपभोक्ता समूह र प्रथाजवनत संस्थाहरुसँग पूवनसूवचत सहमवत वलनु पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम वन क्षेत्र प्रयोग गदान कुन ै प्रभाव पन े भएमा सम्बवन्धत 

ईपभोक्ता समूह र ऄन्य प्रभाववत समुदायलाइ प्रचवलत कानून बमोवजम क्षवतपूर्थत ईपलब्ध गराईन ु

पनेछ ।  

(३) राविय प्राथवमकता प्रा्त  अयोजना, राविय गौरवका अयोजना र ऄन्य कुनै पवन 

ववकास अयोजनाले वन क्षते्र प्रयोग गने क्रममा प्रा्त  भएका वन पैदावार सम्बवन्धत ईपभोक्ता 

समूहलाइ ईपलब्ध गराइ ईक्त वन पैदावार कटान, संकलन, ओसार पसार र घाटगिी गदान लाग्न े

खचन सम्बवन्धत ववकास अयोजनाले व्यहोनुन पनेछ । 
 

१०.  वन क्षते्रमा पन े नदीजन्य खवनज पदाथनको प्रयोग M (१) यस वहमाली गाईँपावलका ऄन्तगनतको 

राविय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण वनमानणमूखी खवनज पदाथनको संकलन तथा 

प्रशोधनसम्बन्धी कायन गदान वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून बमोवजमको प्रदक्रया 

ऄवलम्बन गरी यस वहमाली गाईँपावलकाले वनधानरण गरे बमोवजमको नदीजन्य साधारण 

वनमानणमूखी खवनज पदाथनको मूल्य र स्थानीय कर भुक्तानी गरे पिात् मात्र ईत्खनन् गनन पाआनेछ ।  

(२) राविय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण वनमानणमूखी खवनज पदाथनको संकलन तथा 

प्रशोधन गदान नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारको प्रचवलत मापदण्डहरुका साथ ै स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन २०७४ बमोवजम यस वहमाली गाईँपावलकाले तजुनमा गरेका मापदण्डहरुको समेत 

पालना गनुनपनेछ ।   

(३) सामुदवयक वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण वनमानणमूखी खवनज पदाथन संकलन गदान 

सम्बवन्धत ईपभोक्ता समूहको समेत पूवनसहमवत वलनु पनछे ।  

(४) राविय वन क्षेत्रमा नदीजन्य साधारण वनमानणमूखी खवनज पदाथन बाहके ऄन्य खवनज 

पदाथनको सवेक्षण तथा ईत्खनन्  गदान खानी तथा खावनज पदाथन, वन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी 

प्रचवलत संघीय कानून बमोवजम गनुनपनेछ । 

(५) यस वहमाली गाईँपावलकाले राविय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण वनमानणमूखी 

खवनज पदाथनको ववक्री ववतरणबाट प्रा्त  रकममध्ये कवम्तमा २५ प्रवतशत रकम सम्बवन्धत वन 

ईपभोक्ता समूह माफन त प्रभाववत क्षेत्रको वन तथा वातावरण संरक्षणमा खचन गनुनपनेछ । 

(६) सामुदावयक वन क्षेत्रमा रहकेो नदीजन्य साधारण वनमानणमूखी खवनज पदाथन ईत्खनन ्

गनुनपने भएमा ईपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा व्यवस्था गरी सम्बवन्धत 

ईपभोक्ता समूहले त्यस्तो खवनज पदाथन ववक्री गनन स्ेछ ।  
 

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

कानून बमोवजम वातावरणीय ऄध्ययन गनुनपने भनी वनधानरण भएका प्रस्तावहरु यस वहमाली 

गाईँपावलकामा रहकेो वन क्षेत्रमा कायानन्वयन गनुनपूवन ईक्त प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय 

ऄध्ययन गरी सोसम्बन्धी प्रवतवेदन सम्बवन्धत वनकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपनेछ ।  

(२) यस वहमाली गाईँपावलकाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचवलत कानून बमोवजम 

अफैले स्वीकृत गनन पाईन े दकवसमका वातावरणीय ऄध्ययन प्रवतवेदन स्वीकृत गदान संवक्ष्त  

वातावरणीय ऄध्ययन कायनवववधमा ईवल्लवखत मापदण्डको पालना गनुनपनेछ ।   

(३) यस वहमाली गाईँपावलकाको वन क्षेत्रमा कायानन्वयन गररने कुन ै पवन प्रस्तावहरुका 

बारेमा वातावरणीय ऄध्ययन प्रवतवेदन तयारी गदान यस वहमाली गाईँपावलकाको कायनपावलका 

बैठकमा छलफल गरी राय सझुाव र परामशन वलएको हुनुपनेछ ।  

(४) वातावरणीय ऄध्ययन प्रवतवेदन तयारी र स्वीकृतीका क्रममा पालना गनुनपने 

सवानजवनक सुनुवाइ लगायतका ऄन्य ववषयहरु प्रचवलत संघीय काननू बमोवजम हुनेछ । 
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पररच्छेद – ३ 

ईपभोक्ता समहू सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१२.  ईपभोक्ता समहूको गठन M (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा सामुदावयक वहतका लावग सामुवहक 

रुपमा कुनै वन क्षेत्रको संरक्षण र ददगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको न्यायोवचत् ईपयोग गनन, 

सामावजक र अर्थथक ववकास गनन एवं वन व्यवस्थााापनमा लैवगगक समानाता र सामावजक 

समावेशीकण प्रवद्र्धन गनन चाहन ेत्यस्तो वनको सम्बवन्धत ईपभोक्ताहरुले यस ऐन र वनसम्बन्धी 

प्रचवलत संघीय काननूमा वनधानररत प्रदक्रया ऄवलम्बन गरी यस वहमाली गाईँपावलकासँगको 

समन्वय र छलफलका साथै सहभावगतामूलक रुपमा ईपभोक्ता समूह गठन गनन स्ेछन् । 

(२) ईपभोक्ता समूह गठन गदान परम्परागत रुपमा वन ईपयोग गददै  अएका ईपभोक्ताहरु 

सवहत सम्बवन्धत सबै घरधुरीलाइ सदस्यको रुपमा समावेश गनुनपनेछ र ईपभोक्ता समूहको 

ववधानमा यसरी पवहचान गररएका सबै घरधरुीबाट एक मवहला र एक पुरुषको नाम साधारण 

सदस्यको रुपमा समावेश गनुनपनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहको कायनसवमवतको ऄवधी बढीमा चार वषनको हुनेछ र ईपभोक्ता 

समूहको कायनसवमवतमा ऄध्यक्ष वा सवचवमध्ये एक जना मवहला र ईपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षमध्य े

एक जना मवहला सवहत लैवगगक समानताका साथ ै समावजक रुपमा समावेशीकरण कायम गनुन 

पनेछ ।  

१३.  ईपभोक्ता समहूको दतान M (१) दफा १३ बमोवजम गरठत ईपभोक्ता समूहको दतानका लावग यस 

वहमाली गाईँपावलकाको वन तथा वातावरण शाखाको सुझाव र वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय 

कानून बमोवजमको ढाँचामा वनधानररत ववधान सवहत प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायानलय समक्ष 

वनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको वसफाररस, वनवेदन र ववधान प्रा्त  भएमा प्रदशे सरकारको 

सम्बवन्धत वन ऄवधकृतले अवश्यक ऄध्ययन गरी त्यस्तो ईपभोक्ता समूहलाइ दतान गरी वनधानररत 

ढाँचामा दतान प्रमाण–पत्र प्रदान गनुन पनेछ । 

(३) ईपभोक्ता समूह गठन र ववधान दतानका क्रममा प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायानलयले यस वहमाली गाईँपावलकासँग समन्वय गरी छलफल गनुनपनेछ र ईपभोक्ता समूहको 

गठन, ववधान तजुनमा र ईपभोक्ता समूह दतानका लावग यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायानलयले अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  

(४) ईपभोक्ता समूहको ववधानमा समावेश गनुनपने ववषय र ईपभोक्ता समूहलाइ प्रदान 

गररने प्रमाणपत्रको ढाँचाहरु वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानूनमा ईल्लेख भए बमोवजम हुनेछ । 

(५) दफा (१३) र यस दफामा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन वनसम्बन्धी प्रचवलत 

कानून बमोवजम दतान भआसकेका ईपभोक्ता समूहहरु पूनः दतान हुन ुपने छैन ।  
 

१४.  ईपभोक्ता समहू सगंरठत ससं्था हुनMे (१) दफा १३ बमोवजम दतान भएको ईपभोक्ता समूह 

ऄवववच्छन्न ईिरावधकारवाला एक स्वशावसत, संगरठत र सामुदावयक प्रकृवतको समावजक संस्था 

हुनेछ । 

(२) ईपभोक्ता समूहको अफ्नो एईटा छुटै्ट छाप हुनेछ । 

३) ईपभोक्ता समूहले व्यवक्त सरह चल ऄचल सम्पवि प्रा्त  गनन, ईपभोग गनन, बेच वबखन 

गनन वा ऄन्य दकवसमले बन्दोवस्त गनन स्ेछ । 

(४) ईपभोक्ता समूहले व्यवक्त सरह अफ्नो नामबाट नावलस ईजरु गनन र सो ईपर पवन 

सोही नामबाट नावलस ईजुर लाग्न स्ेछ । 
 

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

दहेायका रकमहरु जम्मा गररनेछ M 
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(क)  नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय तहबाट प्रा्त  ऄनुदान रकम, 

(ख)  कुनै व्यवक्त वा संस्थाबाट प्रा्त  ऄनुदान, सहायता वा दान दातव्यको रकम, 

(ग)  वन पैदावारको वबक्री वबतरणबाट प्रा्त  रकम, 

(घ)  दण्ड जररवानाबाट प्रा्त  रकम, 

(ङ)  प्रचवलत काननू बमोवजम ऄन्य कुनै श्रोतबाट प्रा्त  रकम । 

(२) साधारण सभाबाट स्वीकृत वार्थषक कायनक्रमका लावग ईपभोक्ता समूहको तफन बाट 

गररने खचन ईपदफा (१) बमोवजमको कोषबाट व्यहोररने छ । 

(३) ईपभोक्ता समूहले कोषको सञ्चालनका लावग यस वहमाली गाईँपावलकाले समय 

समयमा ददएको राय सुझावलाइ समेत मध्यनजर गरी समूहले कोष पररचालन मागनदशनन तजुनमा 

गनुनपनेछ । 
 

१६.  ईपभोक्ता समहूको वववरण र प्रगवत प्रवतवदेन पेश गनुनपने M (१) प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायानलयले यस वहमाली गाईँपावलका ऄन्तगनत पने सबै वन ईपभोक्ता समूहको दतान वववरण 

सवहतको प्रमाणपत्र, स्वीकृत ववधान, वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र र वन व्यवस्थापन 

कायनयोजनाको प्रवतवलवप यस वहमाली गाईँपावलकालाइ यो ऐन प्रारम्भ भएको वमवतले एक मवहना 

वभत्रमा ईपलब्ध गराईनु पनेछ र यस वहमाली गाईँपावलकाले सोको ऄ्यमाववधक ऄवभलेख कायम 

गनुन पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम यस वहमाली गाईँपावलकामा ऄवभलेख ऄ्यमाववधक भएका 

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

वहमाली गाईँपावलकाले यस ऐन बमोवजम वनयमन, सहजीकरण र ऄनुगमन गनन स्ेछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहको ववधानमा वनधानररत प्रदक्रया बमोवजम ईपभोक्ता समूहले प्रत्येक 

वषन साधारण सभाको अयोजना गरी अफ्नो वार्थषक कायनक्रम र लेखा परीक्षण प्रवतवेदन पाररत 

गरी सोको वववरण यस वहमाली गाईँपावलकामा ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।   

(४) ईपभोक्ता समूहले प्रत्येक वषन अर्थथक वषन समा्त  भएको तीन मवहनावभत्र सामुदावयक 

वनमा गररएका दक्रयाकलाप, ईपलब्धी र वतनमान ऄवस्थाको वववरण सवहतको वार्थषक प्रवतवेदन 

प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायानलयमा पेश गरी सोको एकप्रवत यस वहमाली गाईँपावलका र 

सामुदावयक वन ईपभोक्ता महासंघ नेपाल समक्ष पवन पेश गनुन पनेछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोवजम प्रा्त  वार्थषक प्रवतवेदनको अधारमा यस वहमाली गाईँपावलका 

र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयले सम्ववन्धत ईपभोक्ता समूहलाइ अवश्यक सुझाव ददन 

स्ेछन् ।   

(६) यस वहमाली गाईँपावलकाले ईपभोक्ता समूहको अवश्यकता र कायनसम्पादन प्रगवतका 

अधारमा वनसम्बन्धी वववभन्न कायनक्रमहरु सञ्चालनका लावग ऄनुदान तथा सहयोग ईपलब्ध 

गराईन स्ेछ । 

पररच्छेद – ४ 

सामदुावयक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१७.  सामदुावयक वन हस्तान्तणM (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा सामुदावयक वनको रुपमा हस्तान्तरण 

गनन बाँकी रहमेा वन क्षेत्रहरु पवहचान गरी सामुदावयक वनको रुपमा हस्तान्तरण गनन प्राथवमकता 

ददआनेछ ।  

(२) दफा १३ बमोवजम दतान भएको ईपभोक्ता समूहको चाहना र अवश्यकताको अधारमा 

सामुदावयक वन व्यवस्थापनलाइ ददगो र प्रभावकारी बनाईने गरी सामुदावयक वनको कायनयोजना 

तयार वा संशोधन तथा पररमाजनन गननका लावग यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायानलयले अवश्यक प्रावववधक तथा ऄन्य सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  



वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधयेक 

9 
हिमाली गाउँपाहलका गाउँ कार्यपाहलकाको कार्ायलर् धुलाचौर, बाजुरा  

(३) ईपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायनयोजना तयार वा संशोधन गदान ईक्त 

कायनयोजना यस वहमाली गाईँपावलकाको वन तथा वातावरण शाखामा पेश गरी प्रा्त  सुझाव तथा 

परामशनका अधारमा वन व्यवस्थापन कायनयोजना तजुनमा वा अवश्यकता ऄनसुार संशोधन गनुन 

पनेछ । 

(४) ईपदफा (३) को प्रयोजनका लावग वन व्यवस्थापन कायनयोजना प्रा्त  भएको वमवतल े

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

कुनै सुझाव नददएमा सोही कुरा जनाइ वन व्यवस्थापन कायनयोजना स्वीकृतीका लावग प्रदशे 

सरकारको वनसम्बन्धी कायानलय समक्ष पेश गनुनपनेछ ।   

(५) ईपभोक्ता समूहले दफा (२) र (३) बमोवजम तजुनमा गरेको कायनयोजना बमोवजम 

सामुदावयक वनको ववकास, संरक्षण, ईपयोग एवं व्यवस्थापन र वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा 

मूल्य वनधानरण गरी वबक्री ववतरण समेत गनन पाईने गरी यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेो राविय 

वनको कुनै भाग सामुदावयक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनन चाहमेा वन व्यवस्थापन कायनयोजना र 

यस वहमाली गाईँपावलकाको वन तथा वातावरण शाखाको सुझाव तथा परामशन सवहत प्रदशे 

सरकारको वनसम्बन्धी कायानलयमा वनवेदन ददनु पनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोवजम पेश भएको वन व्यवस्थापन कायनयोजना प्रदशे सरकारको 

सम्बवन्धत वन ऄवधकृतले ऄध्ययन पिात् स्वीकृत गरी ईपभोक्ता समूहलाइ सामुदावयक वन 

हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रदान गरी सोको जानकारी यस वहमाली गाईँपावलकालाइ गराईन ु

पनेछ ।  

(७) सामुदावयक वनको कायनयोजना प्रत्येक पटक सामान्यतयाः दश वषनका लावग तजुनमा 

गनन सदकन े छ र यस वहमाली गाईँपावलकाको वन तथा वातावरण शाखाबाट प्रा्त  सुझाव तथा 

परामशन बमोवजम अवश्यकता ऄनुसार समय समयमा संशोधन तथा पररमाजनन गनन सदकने छ ।   

(८) ईपदफा (७) बमोवजम ईपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा गरेको 

संशोधनले वातावरणमा ईल्लेखनीय प्रवतकूल ऄसर पने दवेखएमा प्रदशे सरकारको सम्बवन्धत वन 

ऄवधकृतले संशोवधत कायनयोजना प्रा्त  भएको वमवतले तीस ददनवभत्र ईपभोक्ता समूहलाइ त्यस्तो 

संशोवधत कायनयोजना लागू नगनन वनदशेन ददइ सोको जानकारी यस वहमाली गाईँपावलकामा समेत 

ददनु पनेछ  । 

(९) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन वनसम्बन्धी प्रचवलत कानून 

बमोवजम एक पटक हस्तान्तरण भएको वन पूनःहस्तान्तरण गनुनपने छैन ।  
 

१८.  सामदुावयक वनमा ववपन्न वगनका लावग कबवुलयती वन ददन सदकने M (१) सामदुावयक वन 

ईपभोक्ता समूहले अफ्नो समूहवभत्र पवहचान गरेका गररवीको रेखामुनी रहकेा ववपन्न 

घरधुरीहरुलाइ सामुवहक वा एकल रुपमा वन पैदावारमा अधाररत अय अजननका कायनक्रम गननका 

लावग अफ्नो सामुदावयक वनको कुन ै भाग बढीमा पन्र वषनका लावग सम्झौता गरी ईपलब्ध 

गराईन स्ेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम कबुवलयती वनको रुपमा वन क्षेत्र ईपलब्ध गराईन ेसम्बन्धी 

व्यवस्थाहरु स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायनयोजना र ईपभोक्ता समूहको कायनसवमवत एवं कबुवलयती 

वन वलन चाहन ेववपन्न समूह तथा पररवार बीच हुने सम्झौतामा ईल्लेख गरे बमोवजम हुनेछ ।  
 

१९.  वन पैदावारको मलू्य वनधानरण M (१) ईपभोक्ता समूहले अफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायनयोजना 

बमोवजम वन व्यवस्थापन गदान प्रा्त  भएका वन पैदावारको साधारण सभाको वनणनय बमोवजम 

स्वतन्त्र रुपमा मूल्य वनधानरण गरी ववक्री ववतरण गनन स्ेछन् ।  

तर ईपभोक्ता समूहले अप्mनो वन पैदावार समूह बावहर व्यवसावयक प्रयोजनका लावग 

ववक्री गने भएमा ईक्त वन पैदावारको मूल्य वनधानरण गदान वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानूनमा 

वनधानररत मूल्य दरमा नघट्न ेगरी न्यूनतम् मूल्य कायम गनुनपनेछ । 
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(२) ईपभोक्ता समूहले ईपदफा (१) बमोवजम वनधानरण गरेको वन पैदावारको मूल्य दरको 

वववरण यस वहमाली गाईँपावलका, प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलय र सामुदावयक वन 

ईपभोक्ता महाहासंघ नेपालमा ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहले वन पैदावारको मूल्य वनधानरणका सम्बन्धमा गरेको वनणनय वा वन 

पैदावारको मूल्यका बारेमा यस वहमाली गाईँपावलकाले ईपभोक्ता समूहलाइ अवश्यक सुझाव ददन 

स्ेछ ।    
 

२०.  सामदुावयक वनको काठ सकंलन र ववक्री ववतरण M (१) सामुदावयक वनबाट व्यापाररक प्रयोजनका 

लावग ववक्री ववतरण गररने काठको रुख छपान, कटान, ओसार पसार, श्रवमकहरुको पाररश्रवमक र 

सुरक्षा, घाटगद्दी, बोलपत्र अब्हान, ववक्री, टाँचाको प्रयोग र छोडपुजी सम्बन्धी प्रावववधक 

मापदण्डहरु वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय काननू बमोवजम हुनेछन् ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजमका कायनहरु गदान यस वहमाली गाईँपावलका वा प्रदशे सरकारको 

वन सम्बन्धी कायानलय वा ईपभोक्ता समूहको अफ्न ैप्रावववधक कमनचारीको सहयोगका अधारमा 

ईपभोक्ता समूहले स्थानीय पररवेश ऄनुसार अवश्यक कायनवववध वा प्रदक्रयाहरु ऄवलम्बन गनन 

स्ेछन् ।   
 

२१.  वन पैदावार ववक्री ववतरणको वार्थषक योजना जानकारी गराईने M ईपभोक्ता समूहले स्वीकृत वन 

व्यवस्थापन कायनयोजना बमोवजम संकलन हुने वन पैदावारको ईपयोग तथा ववक्री सम्बन्धी अफ्नो 

वार्थषक कायनयोजना बनाइ सोको एक प्रवत यस वहमाली गाईँपावलकामा जानकारीका लावग 

ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।  
 

२२.  वन पैदावार ववक्री शलु्कM सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहले समूह बावहर व्यावसावयक प्रयोजनका 

लावग वन पैदावार ववक्री वापत प्रा्त  हुन े रकममध्ये कुनै रकम प्रचवलत संघीय कानून बमोवजम 

स्थानीय सवञ्चत कोषमा जम्मा गनुनपने व्यवस्था गरेको रहछे भन े त्यसरी जम्मा गनुनपने रकम 

अर्थथक वषनको ऄन्त्यमा ईपभोक्ता समूहल े यस वहमाली गाईँपावलकाको सवञ्चत कोषमा जम्मा 

गनुनपनेछ ।  
 

२३. समदुावयक वनबाट प्रा्त  लाभको सदपुयोग M (१) सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहल ेवन पैदावार 

ववक्री ववतरण गरी प्रा्त  गरेको रकम मध्ये कवम्तमा पविस प्रवतशत रकम सामुदावयक वनको ददगो 

व्यवस्थापनमा खचन गनुन  पनछे ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम खचन गरी बाँकी रहकेो रकममध्येबाट कवम्तमा पचास प्रवतशत 

रकम यस वहमाली गाईँपावलकासँग समन्वय गरी गररवी न्यूनीकरण, वन ई्यममको ववकास र 

मवहलाको अयअजनन एवं शशक्तीकरणसम्बन्धी कायनक्रमका लावग खचन गनुन पनेछ ।  

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

गननका लावग तजुनमा गरेको वार्थषक कायक्रमको वववरण साधारण सभा हुनुभन्दा कवम्तमा ७ ददन 

ऄगाडी यस वहमाली गाईँपावलकामा ईपलब्ध गराईनु पनेछ र यस वहमाली गाईँपावलकाले ईक्त 

कायनक्रममा कुन ैसुधार गनुनपने दखेेमा सम्बवन्धत वडा कायानलय माफन त ईपभोक्ता समूहको वार्थषक 

कायनक्रममा सुधारका लावग सुझाव ददन स्ेछ ।  

(४) ईपभोक्ता समूह र यस वहमाली गाईँपावलकाल े संयुक्त रुपमा सामुदावयक वन 

व्यवस्थापन, वन ई्यमम ववकास र मवहला सशक्तीकरणका कायनक्रम सञ्चालन गन े गरी योजना 

बनाईन सदकनेछ ।  

(५) स्थानीय समुदायमा गनुनपने सामुदावयक ववकासका कायनहरु गदान ईपभोक्ता समूह र 

यस वहमाली गाईँपावलका बीच सहकायन गरी सामुदावयक ववकासका कायनहरु गनन सदकनेछ । 
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(६) ईपदफा (२) बमोवजम खचनगरी बाँकी रहकेो रकम सामुदावयक ववकासका कायनक्रम, 

ईपभोक्ता समूहको वहत हुने ऄन्य कायन र ईपभोक्ता समूहको प्रशासवनक कायनमा खचन गनन सदकने छ 

।  

तर प्रशासवनक कायनका लावग ईपभोक्ता समूहको वार्थषक अम्दानीको बढीमा २५ प्रवतशत 

रकम मात्र खचन गनन सदकनेछ र सो भन्दा बढी रकम प्रशासवनक कायनका लावग खचन गनुनपने भएमा 

ईपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट सहमवत वलनु पनेछ ।  
 

२४.  वन व्यवस्थापन कायनयोजना ववपररत काम गनलेाइ हुन े सजायM (१) सामुदावयक वनमा कुन ै

ईपभोक्ताले कायनयोजना ववपरीत हुने कुनै काम गरेमा वनजलाइ सम्बवन्धत ईपभोक्ता समूहल े

जररबाना गनन स्ेछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हावन नोक्सानी भएकोमा वबगो बराबरको रकम 

क्षवतपूर्थतको रुपमा ऄसुल ईपर गनन स्ेछ । 

(२) सामुदावयक वनको कायनयोजना ववपररतको कायन गने व्यवक्तलाइ ईपभोक्ता समूह 

अफैले कारवाही गनन नसकेमा वनजलाइ कारवाही गननका लावग ईपभोक्ता समूहले वहमाली 

गाईँपावलकामा रहकेो न्यावयक सवमवत वा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलय समक्ष वनवेदन 

गनन स्ेछ ।  

(३) ईपभोक्ता समूहका सदस्य भन्दा बावहरको कुनै व्यवक्तले सामुदावयक वनमा हानी 

नोक्सानी गरेमा वनजलाइ राविय वनमा गरेको कसुर बमोवजमको सजाय गननका लावग ईपभोक्ता 

समूहले प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलय समक्ष वनवेदन गनन स्ेछ र वनजलाइ वनसम्बन्धी 

प्रचवलत संघीय कानून बमोवजमको सजाय हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) र (३) बमोवजम न्यावयक सवमवत र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायानलय समक्ष वनवेदन परेमा कसुरको प्रकृवत ऄनुसार न्यावयक सवमवत र प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायानलयले अ–अप्mनो क्षेत्रावधकार वभत्र पन े ववषयमा छानववन गरी प्रचवलत कानून 

बमोवजमको जररवाना वा दण्ड सजाय गनन स्ेछ ।  
 

२५.  सामदुावयक वनको वववाद व्यवस्थापनM (१) सामुदावयक वनका ववषयमा वसजनना हुने वववाद 

समाधानका लावग यस वहमाली गाईँपावलकाले सहजीकण गनन स्ेछ ।  

(२) ईपदफा (१) को प्रयोजनका लावग यस वहमाली गाईँपावलकाको समन्वयमा यस 

वहमाली गाईँपावलका सवहत, प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलय, सामुदावयक वन ईपभोक्ता 

महासंघ नेपाल र सरोकारवालाहरुको प्रवतवनवधत्व हुनेगरी वववाद समाधान संयन्त्र स्थापना गनन 

सदकनेछ ।   
 

पररच्छेद – ५ 

कबवुलयती वन, धार्थमक तथा सासं्कृवतक वनसम्बन्धी व्यवस्था 
 

२६.  कबुवलयती वन हस्तान्तरण गनन स्े M (१) यस वहमाली गाईँपावलकाको वववभन्न वडा 

कायानलयहरुले गररबीको रेखामुवनका पररवार भनी पवहचान गरेका पररवारको समूहलाइ गररबी 

न्यूनीकरणका लावग कबुवलयती वन हस्तान्तरण गनन प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलय समक्ष 

वसफाररस गनन स्ेछन् ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको वसफाररसका अधारमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायानलयले गररवीको रेखामुनीका पररवारको कबुवलती वन ईपभोक्ता समूह गठन गनन र 

कबुवलयती वनको कायनयोजना बनाइ वनको संरक्षण र ववकास हुन ेगरी अय अजनन हुन ेकायनक्रम 

सञ्चालनका लावग ईक्त समूहलाइ कबुवलयती वनको रुपमा वनक्षेत्र ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  
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(३) प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयले ईपदफा (२) बमोवजमको कबुवलयती वनको 

वववरण यस वहमाली गाईँपावलकामा ईपलब्ध गराईनु पनेछ र सोही अधारमा यस वहमाली 

गाईँपावलकाले कबुवलयती वन ईपभोक्ता समूहलाइ अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  

(४) कबुवलती वन ईपभोक्ता समूहसम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रचवलत सघंीय 

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

२७.  धार्थमक तथा सासं्कृवतक महत्वका वनहरुको सरंक्षणM (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा धार्थमक 

तथा सांस्कृवतक महत्वका वनहरु रहमेा सोको सरंक्षण र सदपुयोगका लावग धार्थमक तथा 

सांस्कृवतक वन ईपभोक्ता समूह गठन गनन सदकनेछ ।  

(२) धार्थमक तथा सांस्कृवतक वन ईपभोक्ता समूह गठन र दतान गदान दफा १३ र १४ 

बमोवजमको प्रदक्रया ऄवलम्बन गनुन पनेछ ।  

(३) सम्बवन्धत धार्थमक तथा सांस्कृवतक समुदायले अफ्नो धमन संस्कृवतसँग सम्बवन्धत वन 

संरक्षण गनन चाहमेा त्यस्तो वन सोही धार्थमक तथा सांस्कृवतक समूह वा समुदायलाइ हस्तान्तरण 

गनुनपनेछ ।  

(४) धार्थमक तथा सांस्कृवतक वनको व्यवस्थापन कायनयोजना तजुनमाका लावग यस वहमाली 

गाईँपावलकाको सम्बवन्धत वडा कायानलयसँगको समन्वयमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायानलयले प्रावववधक र ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।   

(५) धार्थमक वनमा ववकास अयोजना सञ्चालन गदान कारटएका रुखहरु यस वहमाली 

गाईँपावलकामा कायनपावलकाको समन्वय र सहमवतमा सम्बवन्धत धार्थमक तथा सांस्कृवतक समूहल े

ववक्री ववतरण गनन स्ेछ ।  
 

पररच्छेद – ६ 

वनमा अधाररत ई्यमम ववकास, पयानपयनटन र वातावरणीय सवेासम्बन्धी व्यवस्था 
 

२८.  वन ई्यममको ववकास गनन स्ेM (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेा वन ईपभोक्ता समूहले 

ई्यमोग र वातावरणसम्बन्धी प्रचवलत कानून बमोवजमका मापदण्डहरुको पालना गरी वन 

पैदावारमा अधाररत वन ई्यममको स्थापना र ववकास गनन स्ेछन ्।  

(२) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेा वववभन्न वन पैदावारमा अधाररत ई्यमोगहरुल े

सामुदावयक वन, वनजी वन र ऄन्य वववभन्न दकवसमका वनबाट प्रचवलत कानूनको पररपालना गरी 

किा पदाथन प्रा्त  गनन स्ेछन ्।  

(३) सावनजवनक–वनजी–सामुदावयक साझेदारीमा पवन वन ई्यमम स्थापना र सञ्चालन गनन 

सदकने छ र यसका लावग यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय काननू ववपररत नहुने गरी 

ईपभोक्ता समूहले यस वहमाली गाईँपावलका, वववभन्न सघं संस्था वा वनजी क्षेत्रसँग सम्झौता गनन 

स्ेछन् ।   

(४) ईपभोक्ता समूहले ऄन्य पक्षसँग साझेदारी गरी वन ई्यमम सञ्चालन गदान ईपभोक्ता 

समूहहरुको कवम्तमा एकाईन्न प्रवतशत शेयर तथा लगानी भएको हुनु पनेछ ।  

(५) सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहले वन ई्यममका लावग वन पैदावारमा अधाररत 

सहकारी संस्था स्थापना गनन चाहमेा यस वहमाली गाईँपावलकाले अवश्यक सहयोग ईपलब्ध 

गराईन स्ेछ ।  

द्रिव्यः यस दफाको प्रयोजनाका लावग वन ई्यमम बन्नाले लघु ई्यमम, घरेलु ई्यमोग र वन 

सहरकारी संस्थालाइ जनाईनेछ ।  
 

२९.  पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन स्ेM (१) ईपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा 

अवश्यक व्यवस्था गरी अप्mनो वनमा अधाररत पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन स्ेछन् ।  
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(२) वन क्षेत्रमा पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गदान वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा वनर्ददि 

गररएको क्षेत्रभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गनन पाआने छैन ।  

(३) वन ईपभोक्ता समूहको पयानपयनटन योजना र कायनक्रम तजुनमा तथा कायानन्वयनका 

लावग यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयले अवश्यक प्रावववधक, 

अर्थथक तथा ऄन्य सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  

(४) वनमा अधाररत पयानपयनटनका लावग ईपभोक्ता समूहले यस वहमाली गाईँपावलका वा 

वववभन्न संघ संस्था वा वनजी क्षेत्रसँग सहकायन गनन स्ेछ  र ईपभोक्ता समूहले यसरी ऄन्य पक्षसँग 

साझेदारी गरी पयानपयनटन कायन सञ्चालन गदान ईपभोक्ता समूहहरुको कवम्तमा एकाईन्न प्रवतशत 

शेयर तथा लगानी भएको हुनु पनेछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोवजम सहकायन गदान यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून 

ववपररत नुहने गरी अपसी सम्झौता गरी पयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन सदकनेछ ।  

(६) सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहले सञ्चालन गरेको कुनै पयानपयनटन क्षेत्रमा स्वदशेी वा 

ववदशेी व्यवक्त र यातायातका साधन प्रवेश गदान साधारण सभाको वनणनय बमोवजमको प्रवेश शुल्क 

संकलन गनन स्ेछ ।  

  तर ईपभोक्ता समूहका सदस्यहरुसँग यस्तो प्रवेश शुल्क वलन पाआने छैन ।   

(७) सामुदावयक वनमा सञ्चावलत पयानपयनटन कायनक्रमबाट प्रा्त  अम्दानीमध्ये कम्तीमा 

पविस प्रवतशत रकम पयानपयनटन प्रवद्र्धन र कवम्तमा पचास प्रवतशत रकम मवहला र ववपन्न वगनका 

लावग अय अजननका दक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनन ऄनुदानको रुपमा ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।  
 

३०.  सामदुावयक वचवडयाखाना, वन्यजन्त ुईद्दार केन्द्र र वन्यजन्त ुपालन तथा प्रजननM् (१) सामुदावयक 

वन ईपभोक्ता समूहल े अफै वा ऄन्य वववभन्न पक्षसँगको सहकायनमा सामुदावयक वचवडयाखाना, 

वन्यजन्तु ईद्दार केन्द्र र वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन्सम्बन्धी योजना तजुनमा गरी सामुदावयक 

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

सम्बन्धी कायनहरु गनन स्ेछन् ।  

(२) वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन् पिात गररने ववक्री ववतरणका लावग प्रदान गररन े

आजाजत सम्बन्धी मापदण्डहरु प्रचवलत संघीय काननू बमोवजम हुनेछ ।  

(३) सामुदावयक वचवडयाखाना वा वन्यजन्तु ईद्दार केन्द्र र वन्यजन्तु पालन तथा 

प्रजनन्सम्बन्धी योजना तजुनमा र कायानन्वयन गनन चाहने ईपभोक्ता समूहलाइ यस वहमाली 

गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयले अवश्यक प्रावववधक र ऄन्य सहयोग 

ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  
 

३१.  सामदुावयक घरवास (होम स्टे)M (१) पयानपयनटन प्रवद्र्धन गनेगरी होम स्टे सञ्चालन गनन चाहन े

ईपभोक्ता समूह वा स्थानीय समुदायले यस वहमाली गाईँपावलकामा सामुदावयक होम स्टे दतान गरी 

सञ्चालन गनन स्ेछन् ।  

(२) सामुदावयक होम स्टे सञ्चालनसम्बन्धी कायनवववधहरुको पालना गरी सञ्चावलत 

सामुदावयक होम स्टेलाइ स्वीकृत योजना ऄनसुार यस वहमाली गाईँपावलकाबाट अवश्यक ऄनुदान 

ईपलब्ध गराईन सदकनेछ ।  
 

३२.  जलाधार सरंक्षण M (१) यस वहमाली गाईँपावलकाले अफनो क्षेत्रमा रहकेा जलाधारहरुको पवहचान 

गरी नक्शासवहतको वववरण राख्नु पनेछ ।  

(२) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेा जलाधारहरुको सामुदावयक वन ईपभोक्ता 

समूहका माध्यमबाट संरक्षणसम्बन्धी कायनहरु गररने छ ।  
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(३) जलाधार क्षेत्रको सरंक्षण गने ईपभोक्ता समूहलाइ योजना र कायनक्रम तजुनमा तथा 

कायानन्वयनका लावग यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयल े

अवश्यक प्रावववधक तथा अर्थथक र ऄन्य सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  

(४) जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका माध्यमबाट जलस्रोत लगायतको संरक्षणमा ईपभोक्ता 

समूहले पु¥याएको योगदान वापत जलस्रोत लगायतका स्रोत ईपभोग गने वववभन्न वनकाय, संघ 

संस्था, ई्यमोग लगायतका पक्षहरुले जलाधार क्षेत्र सरंक्षण गने ईपभोक्ता समूहलाइ वववभन्न ऄनुदान 

तथा ऄन्य ईत्पे्ररणाका स्रोतहरु ईपलब्ध गराईन स्ेछन ्। (५) ईपदफा (४) को प्रयोजनका लावग 

जलाधार संरक्षण गन ेईपभोक्ता समूह र जलाधार संरक्षणबाट फाइदा पाईने पक्षका बीच अवश्यक 

सम्झौता गनन सदकनेछ ।  
 

३३.  जवैवक मागनको व्यवस्थापनM (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा वन्यजन्तु र चाराचुरुगगीहरुको 

अवत जावत गने जैववक मागनको रुपमा रहकेा वन क्षेत्रहरुको सरंक्षण, व्यवस्थापन र सदपुयोग 

सामुदावयक वनका माध्यमबाट गररनेछ । 

(२) जैववक मागनका सामुदावयक वन र वन्यजन्तुको संरक्षणका लावग ईपभोक्ता समूहलाइ 

यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयल ेप्रावववधक तथा अर्थथक र 

ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ । 

(३) जैववक मागनमा पने वन क्षेत्रमा अवश्रत समुदायलाइ जैववक मागनको वन पैदावार 

ईपयोग गननबाट बवञ्चत गररने छैन ।  

(४) जैववक मागनमा वन्यजन्तुको प्रभावबाट सुरवक्षत रहनका लावग ईपभोक्ता समूह र यस 

वहमाली गाईँपावलकाले सचतेना ऄवभवृवि र सुरक्षात्मक ईपायहरु ऄवलम्बन गनन गराईन स्ेछ ।  
 

३४.  मानव–वन्यजन्त ु द्वन्द्व व्यवस्थापन र राहत ववतरण M (१) यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे 

सरकरको वनसम्बन्धी कायानलयका साथै सम्बवन्धत वन ईपभोक्ता समूहल े वन्यजन्तुबाट हुन े

जनधनको क्षवत कम हुने कायनक्रमहरु सञ्चालन गनुन पनेछ ।  

(२) वन्यजन्तुबाट कसैको धनजनको क्षवत भएमा त्यस्तो क्षवत वापत वपवडतलाइ नपेाल 

सरकार र प्रदशे सरकारले ईपलब्ध गराईने राहतका ऄवतररक्त यस . वहमाली गाईँपावलका र वन 

ईपभोक्ता समूहले थप राहत प्रदान गनन स्ेछ ।  

(३) यस वहमाली गाईँपावलकाले वन्यजन्तुबाट प्रभाववत व्यवक्त तथा पररवारलाइ राहत 

प्रदान गनन र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कायनक्रमहरु सञ्चालनका लावग एक कोषको 

स्थापना र सञ्चालन गनन स्ेछ ।   

(४) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभाववत व्यवक्तहरुको जीईधनको सरुक्षाका लावग जीवन 

बीमा तथा वनजीवन बीमा गननका लावग यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायानलयले अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  

(५) वन्यजन्तुलाइ वन क्षेत्रमा नै बसोवास गने ऄवस्था वसजनना गननका लावग सामुदावयक 

वन लगायतका जैववक मागनमा पानी पोखरी वनमानण, जंगली फलफूलका ववरुवा संरक्षण, घाँस ै

क्षेत्रहरुको सरंक्षण जस्ता कायनहरु गनुनपनेछ । 

(६) नेपाल सरकारले कृवष तथा घरपालुवा जनावारका लावग हावनकारक वन्यजन्तु भनी 

घोषणा गरेका वन्यजन्तुहरु घर गोठ तथा खेतबारीमा अइ जनधनको क्षवत गने ऄवस्था दवेखएमा 

त्यस्ता वन्यजन्तुहरुलाइ धपाईन पाआनेछ ।    
 

३५.  वसमसार क्षते्रको सरंक्षण र व्यवस्थापन M (१) यस वहमाली गाईँपावलकाको वन क्षेत्रमा रहकेा 

वसमसारको संरक्षण र सदपुयोग सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहका माध्यमबाट गररन ेछ ।  

(२) वन क्षेत्र भन्दा बावहर रहकेा वसमसारहरुको संरक्षण र सदपुयोगका लावग वसमसार 

ईपभोक्ता समूह वा जल ईपभोक्ता संस्था गठन गनन सदकनेछ ।  
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(३) वसमसार ईपभोक्ता समूह गठन र दतान गदान सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूह गठन र 

दतान गने प्रदक्रया ऄवलम्बन गनन सदकनेछ ।  

(४) वसमसार व्यवस्थापन योजना तजुनमाका लावग यस वहमाली गाईँपावलकाको 

कायनपावलकामा छलफल गरी प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयले प्रावववधक, अर्थथक र ऄन्य 

अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।  

(५) ईपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गददै  अएका वसमसार क्षेत्रका माछा लगायतका 

जलचरको संरक्षण र ववक्री ववतरणका लावग ईपभोक्ता समूहले अफै अवश्यक व्यवस्था गनन स्ेछ 

।  
 

३६.  सावनजवनक जग्गामा वन ववकास सम्बन्धी व्यवस्थाM (१) यस वहमाली गाईँपावलकाल ेवनसम्बन्धी 

प्रचवलत संघीय कानून बमोवजमको प्रदक्रया ऄवलम्बन गरी अफ्नो क्षेत्रवभत्र पवहचान भएका 

सावनजवनक जग्गामा सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहको माध्यमबाट वनको ववकास, संरक्षण, 

व्यवस्थापन गनुन पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको कामका लावग यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायानलयले ईपभोक्ता समूहलाइ अवश्यक प्रावववधक तथा ऄन्य सहयोग ईपलब्ध 

गराईनु पनेछ । 

(३) सावनजवनक जग्गामा गररएको सामुदावयक वन व्यवस्थापनबाट प्रा्त  वन पैदावार 

सम्बवन्धत ईपभोक्ता समूहले  ईपयोग तथा वबक्री ववतरण गनन स्ेछ ।  

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

यस्तै प्रकृवतका ऄन्य ठाईँमा लगाआएका रुखहरुले मानवीय जोवखम वसजनना गने भएमा वा ऄन्य 

कुनै कारणले काट्न वा हटाईन पने भएमा यस वहमाली गाईँपावलकाले सडक र वनसम्बन्धी 

प्रचवलत संघीय कानून बमोवजमको प्रदक्रया पूरा गरी त्यस्ता रुखहरु काट्न वा हटाईन स्ेछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोवजमका काठ ववक्री ववतरणबाट प्रा्त  रकम यस वहमाली 

गाईँपावलकाको सवञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।  
 

३७.  सहरी वनको ववकास र व्यवस्थापन M (१) यस वहमाली गाईँपावलकाले अफ्नो क्षेत्रवभत्रको बजार 

क्षेत्र तथा बस्तीमा रहकेा सावनजवनक सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानमा सामुदावयक वन ईपभोक्ता 

समूहसँगको सहकायनमा सहरी वनको ववकास तथा व्यवस्थापन गनन स्ेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम स्थापना हुने सहरी वनको ववकासको लावग यस वहमाली 

गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायानलयले अवश्यक अर्थथक तथा प्रावववधक सहयोग 

ईपलव्ध गराईनु पनेछ ।  

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

गाईँपावलकासँगको समन्वयमा सम्बवन्धत ईपभोक्ता समूहले वववभन्न प्रयोजनका लावग प्रयोग गनन 

स्ेछ ।  

(४) सहरी वनको व्यवस्थापनबाट प्रा्त  लाभको बाँडफाँडका बारेमा यस वहमाली 

गाईँपावलका र ईपभोक्ता समूहका बीचमा कुन ै सम्झौता वा सहमती गररएमा सोही बमोवजम 

लाभको बाँडफाँड गनुनपनेछ ।  
 

३८.  ई्यमान घोषणा गनन स्े M (१) यस वहमाली गाईँपावलकाले सम्बवन्धत वन ईपभोक्ता समूहसँगको 

समन्वयमा वन क्षेत्रको कुनै ईपयुक्त भागलाइ वन ई्यमान तथा प्राणी ई्यमान घोषणा गरी वन 

ईपभोक्ता समूह माफन त ई्यमान वनमानण र सञ्चालन गनन स्ेछ ।  

(२) सामुदावयक वन क्षेत्रमा स्थापना र सञ्चालन गररन े वन ई्यमान तथा प्राणी ई्यमान 

सम्बवन्धत ईपभोक्ता समूह माफन त सञ्चालन गनुनपनेछ ।  
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३९.  वातावरणीय सवेाको व्यवस्थापनM (१) वन क्षेत्रबाट हुन ेकावनन सवञ्चवत तथा ईत्सजनन न्यूनीकरण 

बाहकेका जलस्रोत संरक्षण, जैववक ववववधता सरक्षण र पयानपयनटनको ववकास लगायतका 

वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गनन चाहने वन ईपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदायले 

अफ्नो वन व्यवस्थापन योजना वा ववशेष कायनयोजनामा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवाको 

व्यवस्थापन र सदपुयोग गनन स्ेछन् ।  

(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी ईक्त सेवा ववक्री गनन चाहन ेईपभोक्ता समूह वा 

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

वातावरणीय सेवाको खररद ववक्री गनन सदकने छ । 

(३) वातावरणीय सेवाको अदान प्रदान तथा खररद ववक्रीबाट प्रा्त  लाभको बाँडफाड ँर 

सदपुयोगसम्बन्धी ववषयहरु वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन योजना र अपसी सम्झौतामा 

ईल्लेख गररए बमोवजम हुनछे ।  
 

४०.  जलवाय ु पररवतनन न्यनूीकरण र ऄनकूुलन योजनाM (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा जलवायु 

पररवतननका कारण परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लावग स्थानीय स्तरका जलवायु ऄनकूुलन योजना 

तजुनमा गरी ईपभोक्ता समूह वा प्रभाववत स्थानीय समुदाय माफन त ईक्त योजनाहरुको कायानन्वयन 

गनन सदकनेछ ।  

(२) ईपभोक्ता समूहले समुदायमा अधाररत जलवाय ुऄनकूुलन योजना तजुनमा गनन चाहमेा 

त्यस्ता योजना तजुनमा र सोको कायानन्वयनका लावग यस वहमाली गाईँपावलकाल ेअवश्यक सहयोग 

ईपलब्ध गराईनु पनेछ र यस कायनका लावग प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयले पवन 

सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  

(३) जलवायु पररवतनन न्यूनीकरणका लावग यस वहमाली गाईँपावलकामा जलवायमैुत्री 

संरचनाको वनमानण, यातायातका साधनहरुबाट हुन ेईत्सजनन न्यूनीकरण र वन क्षेत्रको ववकासका 

माध्यमबाट कावनन ईत्सजनन न्यूनीकरणका कायनक्रमहरु सञ्चालन गनन सदकनेछ ।  

(४) अगलागी लगायतका कायनहरुबाट हुने वन ववनास तथा वन क्षयीकरण वनयन्त्रण गरी 

जलवायु पररवतनन न्यूनीकरणमा योगदान गने वन ईपभोक्ता समूहलाइ सो वापत प्रा्त  हुने लाभ 

ईपलब्ध गराईन वा पुरस्कृत गननका लावग यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायानलयले अवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनुनपनेछ ।  
 

४१.  वन डढेलो वनयन्त्रण M (१) कुनै वनमा वन डढेलो लागेमा यस वहमाली गाईँपावलका, प्रदशे 

सरकारको वन सम्बन्धी कायानलय, सुरक्षा वनकाय, सम्बवन्धत वन ईपभोक्ता समूह र वनजी 

जग्गावालाहरु समेतको पहलमा वन डढेलो वनयन्त्रण गनुन पनेछ ।  

(२) यस वहमाली गाईँपावलकाले वन डढेलो वनयन्त्रणका लावग वन ईपभोक्ता समूह माफन त 

सचेतना र क्षमता ऄवभवृवि तथा डढेलो वनयन्त्रणको प्रवववध तथा सचूना संयन्त्र ववकास गने र 

समन्वयका लावग अवश्यक कायनहरु गनुन पनेछ ।  

(३) वन डढेलो वनयन्त्रणमा खरटदा कुनै व्यवक्तलाइ क्षवत हुन गएमा सोको मूल्यांकन गरी 

यस वहमाली गाईँपावलका र सम्बवन्धत ईपभोक्ता समूहले राहत तथा ऄन्य अवश्यक सहयोग 

ईपलब्ध गराईनु पनेछ । 

(४) वन डढेलोका कारण वा वन डढेलो वनयन्त्रण गनन जाँदा कुनै व्यावक्त घाआते वा मृत्य 

भएमा त्यस्ता व्यवक्तले बीमा रकम पाईने गरी यस वहमाली गाईँपावलका र यसको क्षते्रवभत्र रहकेा 

सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहहरुको सहकायनमा सामुवहक बीमा कायनक्रम सञ्चालन गनन सदकनेछ 

र यस कायनमा सामुदावयक वन ईपभोक्ता महासंघ, नेपालले समन्वय र सहजीकरण गनन स्ेछ ।   

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

लापरवाही गरी वनमा अगो लगाएमा वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय काननू बमोवजम कारवाही र 

दण्ड सजाय हुनेछ ।  
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४२.  स्थानीय वातावरण सरंक्षण योजना M (१) यस वहमाली गाईँपावलकाले वातावरण संरक्षण योजना 

तजुनमा र कायानन्वन गदान सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहसँग समन्वय र सहकायन गनुन पनेछ ।  

(२) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेो वन क्षेत्र, नदी, खोलानाला, सावनजवनक जग्गा र 

ऄन्य प्राकृवतक तथा सांस्कृवतक सम्पदा रहकेा क्षेत्रहरुमा फोहरमैला ववसजनन गनन गराईन पाआन े

छैन ।  

(३) यस वहमाली गाईँपावलकामा वातावरण सरंक्षणका कायनहरु गदान सामुदावयक वनका 

माध्यमबाट गनुन पनेछ ।  
 

४३.  वकृ्षारोपण कायनक्रम सञ्चालनः- (१) यस वहमाली गाईँपावलकाले प्रत्येक वडामा ईपभोक्ता समूह वा 

वन सहकारी संस्था वा वन ई्यममको माध्यमबाट कवम्तमा एईटा नसनरी स्थापना गननका लावग 

अवश्यक व्यवस्था गरी सोको लावग ऄनुदान ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम स्थापना गररने नसनरीमा रोजगारी प्रदान गदान सम्बवन्धत 

क्षेत्रमा रहकेा ववपन्न पररवारलाइ प्राथवमकता ददनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोवजम स्थावपत नसनरीमा दकसान, वनजी वन तथा वन ईपभोक्ता 

समूहको माग ऄनुसारका रैथाने र पाररवस्थवतकीय प्रलाणीमैत्री व्यावसावयक ववरुवाहरुको ईत्पादन 

र ववक्री ववतरण गनन प्राथवमकता ददनु पनेछ ।  

(४) वन ईपभोक्ता समूह, दकसान तथा वनजी वनवालाहरुलाइ वनःशुल्क वा न्यूनतम् 

शुल्कमा ववरुवा ईपलब्ध गराइ  वन क्षेत्र, नदी दकनार, नदी ईकास क्षेत्र, नहर दकनार, सडक 

दकनार, सावनजवनक जग्गा, खाली जग्गा, पाखो जग्गा, वन ववनास भएको क्षेत्र र वनजी जग्गामा 

वृक्षारोपणका लावग यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयबाट 

ऄनुदान ईपलब्ध गराईन अवश्यक रकम वववनयोजन गनुनपनेछ ।  

(५) यस वहमाली गाईँपावलकामा फैवलएका वमचाहा प्रजाती वनयन्त्रण गरी वा हटाइ ईक्त 

क्षेत्रमा वृक्षारोपण गनन चाहने वन ईपभोक्ता समूह वा वनजी जग्गावालालाइ यस वहमाली 

गाईँपावलकाले प्रावववधक तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  
 

४४.  जडीबुटी खवेत तथा गरैकाष्ठ वन पदैावार प्रवद्र्धन M (१) यस वहमाली गाईँपावलका र प्रदशे 

सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयले सामुदावयक वन लगायतका वन क्षेत्र र वनजी जग्गामा 

सुगवन्धत वनस्पवत, औषधीजन्य जडीबुटी तथा ऄन्य जडीबुटी खेवत र गैरकाष्ठ वन पैदावारको 

पवहचान र प्रवद्र्धनका लावग प्रावववधक, अर्थथक र ऄन्य अवश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ 

।  

(२) यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्रमा ईत्पाददत जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको 

भण्डार, प्रशोधन र बजारीकरणका लावग अवश्यक पूवानधारको ववकास गने कायनक्रम सञ्चालन गनन 

सदकनेछ ।  
 

४५.  कृवष वन प्रवद्र्धन M (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेा सामुदावयक वन लगायतका वन क्षेत्र, 

सावनजवनक जग्गा र वनजी वन तथा वनजी जग्गाहरुमा कृवष वन लगाईन चाहनेलाइ यस वहमाली 

गाईँपावलकाले अर्थथक तथा प्रावववधक सहयोग ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  

(२) सामुदावयक वनमा कृवष वन कायनक्रम सञ्चालन गदान वन क्षेत्रको जैववक ववववधता 

संरक्षण हुने गरी र एईटै ववरुवाले लामो समय ईत्पादन ददने प्रकृवतका वनजन्य तथा कृवषजन्य 

पैदावारहरु लगाईन प्राथवमकता ददनु पनेछ । 

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

कृवष वनका कायनहरु गदान वषनमा एक पटक मात्र खनजोत गनुनपन ेप्रकृवतका कृवषजन्य पैदावारहरु 

लगाईन सदकनेछ ।  
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४६.  वनजन्य बीईको ईत्पादन M वन बीईको ईत्पादन, ववक्री ववतरण र वनयानतका लावग यस वहमाली 

गाईँपावलकामा पाआने वन पैदावारका बीईहरुको ईत्पादन र बजारीकरणका लावग योजना तजुनमा 

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

४७.  वनजन्य खा्यम वस्त ुतथा कन्दमलूको सदपुयोगM (१) यस वहमाली गाईँपावलकाको सामुदावयक वन 

लगायतका वन क्षेत्रमा वनको हवैसयत नववग्रने गरी र वातावरण तथा जैववक ववववधताको सरंक्षण 

हुने गरी वन क्षेत्रबाट ईपलब्ध हुनस्े वनजन्य खा्यम वस्तु तथा कन्दमूल संकलन र ववक्री ववतरण 

गनन सदकनेछ ।   

(२) यस वहमाली गाईँपावलकामा ववशेष पवहचान तथा महत्व भएका वनजन्य खा्यम वस्त ु

तथा कन्दमूलको ददगो सकंलन र सदपुयोग तथा बजारीकरणका लावग ववपन्न पररवार र यस्ता 

वस्तुको बारेमा परम्परागत ज्ञान भएका पररवारलाइ प्रावववधक तथा ऄन्य अवश्यक सहयोग 

ईपलब्ध गराईन सदकनेछ ।  
 

४८.  चरन तथा खकन  व्यवस्थापनM (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेा सामुदावयक वनमा पशुहरुको 

चरीचरन व्यवस्थापनका लावग ईपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा अवश्यक 

व्यवस्था गरी चरीचरन व्यवस्थापन गनुन पनेछ ।  

(२) सामुदावयक वन बाहकेका ऄन्य वन क्षेत्र वा सावनजवनक जग्गामा चरीचरन 

व्यवस्थापनका लावग यस वहमाली गाईँपावलकाले गोठाला तथा पशुपालक पररवार वा समूहसँग 

परामशन गरी चरीचरन गराईने क्रममा पालन गनुनपने वनयमहरु बनाईन स्ेछ ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोवजम चरीचरनका वनयमहरु बनाईँदा अददवासी जनजावत र 

स्थानीय समुदायको ई्यमौली ईभौली लगायतका प्रथाजवनत ऄभ्यासको सम्मान गनुन पनेछ ।    

(४) खचन जग्गा ईपयोग गरी चरीचरन र वन पैदावारको ईपयोग गददै  अएका स्थानीय 

वावसन्दाको प्रथाजवनत ऄभ्यासलाइ सम्मान र संरक्षण गददै  यस वहमाली गाईँपावलका र सम्बवन्धत 

सामुदावयक वन ईपभोक्ता समूहले खचन जग्गाहरुको ददगो व्यवस्थापनका लावग अवश्यक वनयमहरु 

बनाईन स्ेछ ।    
 

४९.  वनसम्बन्धी प्रथाजवनत ऄभ्यासको प्रवद्र्धन M (१) यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्रवभत्र 

अददवासी जनजावत समुदायले परम्परादवेख ऄवलम्बन गददै  अएका वनसम्बन्धी प्रथाजवनत 

ऄभ्यासहरुको प्रवद्र्धनका लावग सामुदावयक वन र ऄन्य वववभन्न वन व्यवस्थापन प्रणालीको 

कायनयोजनामा अवश्यक व्यवस्थाहरु समावेश गनुन पनेछ ।  

(२) सामुदावयक वन तथा ऄन्य वन व्यवस्थापन प्रणालीका कायनयोजनाहरुमा ईल्लेवखत 

वनसम्बन्धी प्रथाजवनत ऄभ्यासको प्रवद्र्धनका लावग सम्बवन्धत वन ईपभोक्ता समूह र यस 

वहमाली गाईँपावलकाले अवश्यक स्रोत साधान र सहयोग ईपलब्ध गराईनु पनेछ । 

(३) सामुदावयक वन बाहकेका क्षेत्रहरुमा कुनै प्रथाजवनत संस्थाले वन संरक्षण तथा 

सदपुयोग गददै  अएको भएमा ईक्त वन क्षेत्र सोही प्रथाजवनत संस्थाले व्यवस्थापन गनन स्ेछ ।     
 

५०.  वनसम्बन्धी परम्पराग ज्ञानको सरंक्षण र प्रवद्र्धन (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा वन 

व्यवस्थापन गदान वन स्रोतमावथको अददवासी जनजावत र स्थानीय समुदाय, दवलत र मवहलाको 

ऄवधकार संरक्षण गनुनपनेछ ।  

(२) वनसम्बन्धी कुनैपवन कायनहरु गदान र वन स्रोत पररचालन गदान अददवासी जनजावत र 

स्थानीय समुदायको रैथाने तथा परम्परागत ज्ञानको पूणन रुपमा सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन 

गनुनपनेछ ।  

(३) वन व्यवस्थापन गदान र वन स्रोत पररचालन गदान वनमा अवश्रत जीववकोपाजननको 

ऄवधकारबाट कसैलाइ पवन बवञ्चत गनन पाआने छैन ।  
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(४) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेा अददवासी जनजावत र स्थानीय समुदाय वन तथा 

जैववक ववववधता र प्राकृवतक स्रोत संरक्षण तथा सदपुयोगसँग सम्बवन्धत परम्परागत ज्ञानको 

संरक्षण र प्रवद्र्धनका लावग यस वहमाली गाईँपावलकाले अवश्यक सहयोग गनन स्ेछ ।   

पररच्छेद – ७ 

वनजी वनसम्बन्धी व्यवस्था 
 

५१.  वनजी वन दतानसम्बन्धी व्यवस्थाM (१) वनजी वन दतान गराईन चाहन ेकुनै व्यवक्त वा ससं्थाले वनजी 

वन दतानको लावग प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायानलयको वसफाररस सवहत यस वहमाली 

गाईँपावलकामा वनवेदन ददनु पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम कुन ै वनवेदन परेमा अवश्यक जाँचबुझ गरी यस वहमाली 

गाईँपावलकाले नीवज वन दतान गरी प्रमाणपत्र ददनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोवजम वनजी वन दतान गरेको वववरण सवहतको जानकारी यस 

वहमाली गाईँपावलकाले प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयलाइ गराईनेछ । 
 

५२.  वनजी वनको व्यवस्थापन र वन पदैावार पररचालनM (१) वनजी वनको धनीले वनजी वनको ववकास, 

संरक्षण, व्यवस्थापन गनन तथा वनजी वनको वन पैदावारको ईपयोग गनन वा स्वतन्त्र रुपमा मूल्य 

वनधानरण गरी वबक्री ववतरण गनन स्ेछ । 

(२) वनजी वनको धनीको ऄनुरोधमा ईपदफा (१) बमोवजमको कामका लावग यस वहमाली 

गाईँपावलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयले अवश्यक प्रावववधक तथा ऄन्य सहयोग 

ईपलब्ध गराईन स्ेछ । 

(३) व्यावसावयक प्रयोजनको लावग वनजी वन वा वनजी अवादीमा रहकेा वन पैदावारको 

सगकलन तथा ओसारपसार यसै वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्रवभत्र गनुन परेमा यस वहमाली 

गाईँपावलकाबाट स्वीकृवत वलनु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन वनजी वनको वन पैदावार 

व्यावसावयक प्रयोजनको लावग यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्रबाट ऄन्य कुनै स्थानीय तहको 

क्षेत्रमा वन पैदावारको ववक्री ववतरण र ओसारपसार गनुन परेमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायानलयबाट स्वीकृवत वलनु पनेछ । 

(५) घरायसी प्रयोजनको लावग यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्रबाट यो वहमाली 

गाईँपावलका रहकेो वजल्ला वभत्रको कुनै स्थानीय तहमा वन पैदावार ववक्री ववतरण तथा 

ओसारपसार गनुन परेमा यस वहमाली गाईँपावलकाबाट सगकलन तथा ओसारपसार गने स्वीकृती 

वलनु पनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) मा जुनसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन यो वहमाली गाईँपावलका रहकेो 

वजल्लाबाट कुन ै ऄको वजल्लामा घरायसी प्रयोजनका लावग वन पैदावार ववक्री ववतरण तथा 

ओसारपसार गनुन परेमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायानलयबाट स्वीकृवत वलनु पनछे । 

(७) वनजी वनको धनीलाइ वनजी वन ववकास, कृवष वन तथा जडीबुटी खतेी एवं गैरकाष्ठ 

वन पैदावार प्रवद्र्धनका लावग यस वहमाली गाईँपावलकाबाट पाररत कायनक्रम तथा योजना 

ऄनुसारका सहयोग, ऄनुदान तथा सुववधाहरु ईपलव्ध गराईन सदकनेछ । 
 

५३.  वनजी वनमा वन्यजन्त ु पालन M (१) कुनै वनजी वनवालाले यस वहमाली गाईँपावलकाको 

वसफाररसमा वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून र मापदण्डको ऄधीनमा रही 

अफ्नो वनजी वनमा संरवक्षत वन्यजन्तु बाहकेका वन्यजन्त ुतथा पन्छी समेत पालन गनन स्ेछ । 

(२) कुनै वनजी वनवालाल े ईपदफा (१) बमोवजमका कायनहरु गरेको भएमा सोको 

जानकारी यस वहमाली गाईँपावलकामा गराईन ुपनेछ र ईक्त वन्यजन्तु तथा पन्छीमा कुनै रोग दखेा 



वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधयेक 

20 
हिमाली गाउँपाहलका गाउँ कार्यपाहलकाको कार्ायलर् धुलाचौर, बाजुरा  

परेमा तत्काल प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायानलय, पशु ववकास कायानलय र ऄन्य सम्बवन्धत 

वनकायको सहयोगमा रोकथाम तथा वनयन्त्रण गनुनपनेछ ।  
 

पररच्छेद – ८ 

वनसम्बन्धी कसरुको जाचँबझु सम्बन्धी कायनवववध र दण्ड सजाय 

 

५४.  वनसम्बन्धी कसरुको जाचँबझुसम्बन्धी कायनवववध M यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्रवभत्र हुने वन, 

वन्यजन्तु तथा वातावरणसम्बन्धी कसरुको जाँचबझुसम्बन्धी कायनवववधका सम्बन्धमा वन, 

वन्यजन्तु तथा वातावरणसम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून लागु हुनेछ ।  
 

५५.  दण्ड सजाय M यस पावलकाको क्षेत्रवभत्र हुने वन, वन्यजन्तु तथा वातावरणसम्बन्धी कसुरमा वन, 

वन्यजन्तु तथा वातावरणसम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून बमोवजम दण्ड सजाय हुनेछ ।  
  

 

पररच्छेद – ९ 

वनसम्बन्धी ससं्थागत व्यवस्था 
 

५६.  नपेाल सरकार र प्रदशे सरकारको भवूमका M यो ऐन कायानन्वयनका लावग नेपाल सरकार र प्रदशे 

सरकारले अवश्यक सहयोग र स्रोत साधन ईपलब्ध गराईन स्ेछ ।  
 

५७.  वन तथा वातावरणसम्बन्धी ववषयगत सवमवत M (१) यस वहमाली गाईँपावलकाल े वन क्षेत्रका 

ववषयमा समन्वय, ऄनुगमन तथा मूल्यांकन र ऄन्य अवश्यक कायनहरु गननका लावग वहमाली 

गाईँपावलका तहमा कायनपावलकाको कुनै सदस्यको संयजकत्वमा वन तथा वातावरण सवमवत वा  

तथा वातावरण पररषद ्गठन गनन स्ेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम गठन हुने सवमवत वा पररषद्मा सम्बवन्धत वनकायहरुका साथ ै

सामुदावयक वन ईपभोक्ता महासंघ, नेपाल, सरोकारवाला नागररक समाज र वनजी क्षेत्रको समेत 

प्रवतवनवधत्व गराईनु पनेछ ।   
 

५८.  वन तथा वातावरण शाखाल ेवनसम्बन्धी कायन गनन स्े M (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहन े

वन तथा वातावरणसम्बन्धी शाखाले वन सम्बन्धी ववषयमा काम गननको लावग अवश्यक मानव 

स्रोतको व्यवस्था गरी वनका ववषयमा अवश्यक सहजीकरण र प्रावववधक सहयोग ईपलब्ध गराईन 

स्ेछ ।  

(२) वन तथा वातावरण शाखाले वनसम्बन्धी कायन सञ्चालन गदान यस वहमाली 

गाईँपावलकामा रहकेो ववषयगत सवमवतसँग सहकायन र समन्वय गनुनपनेछ ।  
 

५९.  वनसम्बन्धी कायनक्रम सञ्चालन गनन स्ेM (१) यस वहमाली गाईँपावलकाले नेपालको संववधानको 

ऄनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा 

११(४)(ङ) मा ईवल्लवखत वन, वन्यजन्तु, जैववक ववववधता र वातावरणसम्बन्धी कायनहरु गननको 

लावग ईपभोक्ता समूह, सामुदावयक वन ईपभोक्ता महासघं नेपाल, सरोकारवाला संघ संस्था तथा 

नागररक समाज र वनजी क्षते्रसँग समेत समन्वय, परामशन र सहकायन गरी वहमाली गाईँपावलका 

स्तरको पञ्चवर्थषय तथा ददघनकावलन वन योजना तजुनमा गरी कायानन्वयन गनन स्ेछ ।  

(२) यस वहमाली गाईँपावलकाले वनसम्बन्धी कायनक्रम सञ्चालन गदान ईपभोक्ता समूह र 

सामुदावयक वन ईपभोक्ता महासंघ, नेपाल माफन त सञ्चालन गनन प्राथवमकता ददनु पनेछ ।  

(३) यस वहमाली गाईँपावलकाले अफ्नो वन योजना कायानन्वनका क्रममा वन ईपभोक्ता 

समूहको क्षमता ववकास, सामुदावयक वनका कायनयोजना तजुनमा, संशोधन तथा पररमाजनन, वन 
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ई्यमम तथा पयानपयनटन ववकास लगायतका कायनहरुको लावग अर्थथक तथा प्रावववधक सहयोग 

ईपलब्ध गराईने गरी वनयवमत रुपमा बजेट वववनयोजन गनन स्ेछ ।  
 

पररच्छेद – १० 

ववववध 

 

६०.  वन क्षते्रमा प्रवशे वनयमनM (१) वन संरक्षणको दवृिकोणले अवश्यक दवेखएमा यस वहमाली 

गाईँपावलका र सम्बवन्धत वन ईपभोक्ता समूहले अफ्नो सबै वन क्षेत्र वा केही वनवित् वन क्षेत्रमा 

केही समयका लावग प्रवेश वनयन्त्रण तथा वनषेध गनन स्ेछ । 

(२) सामुदावयक वन बाहकेका वन क्षेत्रमा केही समयका लावग प्रवेश वनषेध गनुनपन ेभएमा 

सो सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रचवलत संघीय कानून बमोवजम हुनेछ र प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायानलयले वन क्षेत्रमा प्रवेश वनषेधसम्बन्धी वनणनय गदान यस वहमाली गाईँपावलकासँग 

समन्वय, छलफल तथा परामशन गनुन पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोवजम वन क्षेत्रमा प्रवेश वनषेध गदान परम्परागत रुपमा ईपयोग 

गददै  अएको बाटो, पानी (खानेपानी, ससचाआ, पानीघट्ट) र धार्थमक तथा सांस्कृवतक क्षते्रको वनयवमत 

ईपयोगमा प्रवतबन्ध लगाईन पाआने छैन ।   
 

६१.  सामावजक प्रयोजनका लावग वन पदैावारको अपरू्थत M यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षेत्रवभत्र 

धार्थमक तथा सांस्कृवतक कायन, ववपद ्व्यवस्थापन, दाह संस्कार, ववपन्न वगनको घरगोठ वनमानण र 

ऄन्य ऄत्यावश्यक ववकास वनमानणको लावग काठ दाईरा अवश्यक परेमा यस वहमाली 

गाईँपावलकाले सम्बवन्धत वन ईपभोक्ता समूह वा वनजी वनवालालाइ न्यूनतम् शुल्क वलइ यी 

प्रयोजनका लावग काठ दाईरा अपूर्थत गननका लावग समन्वय गनन स्ेछ ।  
 

६२.  ववेाररस वा दररयावदुी काठबाट प्रा्त  लाभको बाँडफाडँ M प्रदशे सरकारले वनसम्बन्धी प्रचवलत 

संघीय कानून बमोवजम यस वहमाली गाईँपावलकाको क्षते्रबाट संकवलत वेवाररस वा दररयावुदी 

काठबाट प्रा्त  रकमको २५ प्रवतशत रकम यस वहमाली गाईँपावलकाको सवञ्चत कोषमा ईपलब्ध 

गराईनु पनेछ ।  
 

६३.  ऄन्तरस्थानीय तहमा फैवलएको वन व्यवस्थापनM यस वहमाली गाईँपावलका र वछमेकी 

गाईँ÷नगरपावलका बीच फैवलएको वनको ददगो व्यवस्थापनका लावग ऄन्तरस्थानीय तह वन 

समन्वय सवमवत गठन गरी त्यस्ता वनहरुको सामुदावयक वनका माध्यमबाट ददगो संरक्षण र 

व्यवस्थापनका लावग सहजीकरण गररनेछ ।  
 

६४.  वनसम्बन्धी ऄध्ययन ऄनसुन्धान र ऄवभलखे M (१) यस वहमाली गाईँपावलकामा रहकेो वनसम्बन्धी 

ऄध्ययन ऄनुसन्धानका लावग अवश्यक ऄनुदानको व्यवस्था गरी वनको ववकासमा टेवा पु¥याईने 

योजना तजुनमा गनन सदकनेछ ।  

(२) यस वहमाली गाईँपावलकाले अफ्नो क्षेत्रमा रहकेो वन पैदावार तथा जैववक ववववधता 

र वन्यजन्तु तथा यी ववषयसँग सम्बवन्धत परम्परागत ज्ञान र ऄभ्यासहरुको ऄवभलेख तयारी गनन 

स्ेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोवजम तयार गररएको ऄवभलेखलाइ वव्यमुतीय माध्यमबाट व्यववस्थत 

गरी समुदाय तथा सरोकारवालाको पहुचँमा राख्नु पनेछ ।   
 

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

वा संस्थालाइ यस वहमाली गाईँपावलकाले अवश्यक पुरस्कारको व्यवस्था गनन स्ेछ ।  
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६६.  ऄवधकार प्रत्यायोजन M यस वहमाली गाईँपावलकाको कायनपावलकाले यस ऐन बमोवजम प्रा्त  गरेको 

ऄवधकार कुन ैववषयगत सवमवत वा ऄध्यक्षलाइ प्रत्यायोजन गनन स्ेछ ।  
 

६७.  वनयम, वनदवेशका, कायनवववध र मागनदशनन बनाईन स्े M यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरुको 

प्रभावकारी कायानन्वयनको लावग यस वहमाली गाईँपावलकाले अवश्यक वनयम, वनदवेशका, 

कायनवववध र मागनदशनन बनाईन स्ेछ ।  
 

६८.  बचाई तथा खारेजी र बावझएमा गने M (१) यस वहमाली गाईँपावलकाले वनका ववषयमा यस ऄघी 

कायनवववध वा ऄन्य अधारमा गरेका कायनहरु यसै ऐन बमोवजम भए गरेको मावनने छ ।  

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

व्यवस्थाहरुसँग बावझन गएमा बावझएको हदसम्म यो ऐनका सम्बवन्धत दफाहरु वनष्कृय रहन ेछन ्

।  
 

 

 


