
l;:g] गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनन बनकेो ऐन २०७८ 

 

प्रस्तावना 
यस l;:g] ufpFपालिकाको क्षेत्र लित्र रहेको वनिाई सामदुाययक वन िगायत समदुायमा आधाररत वन र लनजी 
वनका माध्यमबाट ददगो व्यवस्थापन गरी वनमालथको सामदुाययक तथा लनजी अलधकारको सलुनश्चितता, जिवाय ु
पररवतनन न्यूनीकरण एवं अनकूुिन, जैयवक यवयवधता संरक्षण, वातावरणीय सेवाको प्रवद्र्धन र पयानपयनटन एवं 
वन उद्यमको यवकास गदै वन पैदावारको सदपुयोग र सोबाट प्राप्त िािको न्यायोश्चित बाँडफाँड गदै ददगो 
यवकास, सामाश्चजक तथा आलथनक समयृि र िैयिक तथा समाश्चजक न्याय हालसि गनन वान्छनीय िएकोिे,  

 

नेपािको संयवधानको धारा २२१ र २२६ बमोश्चजम l;:g] ufpFपालिकाको  !! औ ंगाउँ सिािे यो ऐनको 
तजुनमा गरेको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारश्चम्िक 

 

१.  संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्ि M (१) यस ऐनको नाम “l;:g] ufpFपालिकाको वन ऐन २०७८” रहेको छ।  
(२) यो ऐन गाउँ सिाबाट पाररत िएपलछ तरुुन्त प्रारम्ि हनेुछ।  

 

२.  पररिाषा M यवषय वा प्रसििे अकको  अथन निागेमा यस ऐनमा   

 

(क) “उपिोक्ता समूह” िन्नािे वनको संरक्षण, सम्विनन, व्यवस्थापन र सदपुयोग गननका िालग दफा 
१२ बमोश्चजम गठन िई दफा १३ बमोश्चजम दतान िएको उपिोक्ता समूहिाई जनाउँदछ।  

(ख)  “कबलुियती वन” िन्नािे दफा २६ बमोश्चजम व्यवस्थापन गररने रायिय वनिाई जनाउँदछ। 

(ग)  “गैरकाष्ठ वन पैदावार” िन्नािे वनमा रहेका वा वनमा उत्पन्न िएका वा वनबायहर रहेका 
रुखहरुबाट उत्पाददत काठ र दाउरा बाहेकका जडीबटुी तथा अन्य सबै जैयवक उत्पश्चिका 
सामानिाई जनाउँछ ।  

(घ)  “श्चिलडयाखाना” िन्नािे संरक्षण श्चिक्षा, मनोरन्जन, प्रजनन,् वंिाण ु श्रोत संरक्षण, अध्ययन 
अनसुन्धान गने उदे्दश्यिे जीवजन्तकुो परस्थानमा प्रदिननीमा राखी व्यवस्थापन गररएको 
स्थानिाई जनाउँछ ।  

(ङ) “जैयवक मागन” िन्नािे वन्यजन्तहुरु एक वासस्थानबाट अकको  वासस्थानमा आवत जावत गने 
क्षेत्र वा वन जंगि वा वन क्षेत्रिाई जनाउँछ ।   

(ि)  “टाँिा” िन्नािे काठ वा खडा रहेका रुखमा िगाइने छाप, श्चिन्ह वा लनिानािाई जनाउँदछ। 

(छ)  “धालमनक वन” िन्नािे दफा २७ बमोश्चजम संरक्षण तथा व्यवस्थापन गररएको रायिय वनिाई 
जनाउँदछ।   



(ज)  “लनजी वन” िन्नािे प्रिलित कानून बमोश्चजम कुनै व्यश्चक्त वा संस्थाको हक पगु्ने लनजी जग्गामा 
िगाई हकुानएको वा संरक्षण गररएको वनिाई जनाउँछ र सो िब्दिे पररवारको लनजी जग्गामा 
रहेको पाररवाररक लनजी वन समेतिाई जनाउनेछ।  

(झ)  “रायिय वन” िन्नािे यस l;:g] पालिकाको क्षेत्रलित्र रहेका सामदुाययक वन, सरकारिारा 
व्यवश्चस्थत वन, वन संरक्षण क्षेत्र, साझेदारी वन, कबलुियलत वन र धालमनक वन समेतिाई 
जनाउँछ।  

(ञ)  “वन” िन्नािे पूणन वा आंश्चिक रुपमा रुखहरु वा बटु्यानिे ढायकएको क्षेत्रिाई जनाउँछ।  

(ट)  “वन पैदावार” िन्नािे वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका वन 
पैदावारिाई जनाउँछM  

(१)  काष्ठजन्य वन पैदावार  

(२)  जडीबटुी र गैरकाष्ठ वन पैदावार र   

(३)  िट्टान, ढुिा, माटो, नदीजन्य र खलनजजन्य पदाथन ।  

(ठ)  “वन लसमाना श्चिन्ह” िन्नािे रायिय वनको लसमाना छुट्टयाउन िगाइएको काठ, ढुिा, लसमेन्ट 
वा अरु कुनै वस्तकुो खम्वा वा श्चिन्हपटिाई जनाउँदछ र सो िव्दिे प्रिलित कानून बमोश्चजम 
जग्गा नापजाँि गरी तयार गरेको नक्सामा अयित वन लसमाना श्चिन्् समेतिाई जनाउनेछ। 

(ड)  “वन क्षेत्र” िन्नािे लनजी स्वालमत्वको हक िोगको र प्रिलित कानूनिे अन्यथा व्यवस्था गरेको 
बाहेकको वन लसमाना िगाइएको वा निगाइएको वनिे घेररएको वा वनलित्र रहेको घाँसे 
मैदान, खकन , यहउँिे ढाकेको वा नढाकेको पहाड, बाटो, पोखरी, ताि तिैया, लसमसार, नदी, 
खोिानािा, बगर, पलतन वा ऐिानी जग्गािे ओगटेको क्षेत्र समेतिाई जनाउँदछ।  

(ढ)  “व्यवस्थापन योजना” िन्नािे वातावरणीय सन्तिुत कायम राखी वनको यवकास, संरक्षण तथा 
वन पैदावारको उपयोग र लबक्री यवतरण गनन तयार गररएको र यस ऐन एवं प्रिलित कानून 
बमोश्चजम स्वीकृत वनसम्वन्धी कायन योजनािाई जनाउँदछ। 

(ण)  “वातावरणीय सेवा” िन्नािे वन क्षेत्रको पाररश्चस्थलतकीय प्रणािीबाट प्राप्त हनेु देहाय बमोश्चजमको 
सेवा र सोबाट प्राप्त हनेु िाििाई जनाउँदछM 

(१)  कावनन सेवा 

(२)  जैयवक यवयवधताको संरक्षण 

(३)  जिाधार तथा जििक्र प्रणािी 

(४)  पयानपयनटन 

(५)  वातावरणीय सेवा प्रदान गने अन्य वस्त,ु सेवा वा िाि ।  

 

(त)  “वातावरणीय परीक्षण” िन्नािे वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रिलित कानून बमोश्चजम गररने 
संश्चक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारश्चम्िक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन 
समेतिाई जनाउँदछ।  



(थ)  “सामदुायमा आधाररत जिवाय ुअनकूुिन” िन्नािे अनकूुिन योजना तजुनमा सम्बन्धी प्रिलित 
मापदण्ड तथा कायनयवलधहरु र यस l;:g] ufpFपालिकाको अनकूुिन योजनािाई समेत 
मध्यनजर गदै उपिोक्ता समूहिे आफ्नो स्थानीय समदायका िालग अनकूुिन योजना तजुनमा 
र कायानन्वयन गने कायनिाई जनाउँदछ।    

(द)  “सामदुाययक वन” िन्नािे यस ऐन र वन सम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम उपिोक्ता 
समूहिाई सामदुाययक वनको रुपमा हस्तान्तरण गररएको वनिाई जनाउँदछ।  

(ध)  “सावनजलनक जग्गा” िन्नािे जग्गा र वनसम्बन्धी प्रिलित कानून बमोश्चजम पररिायषत गररए 
अनसुार यस l;:g] ufp Fपालिकाको क्षेत्रमा पयहिान र लसमाङ्कन गररएका सावनजलनक जग्गािाई 
जनाउँदछ। 

 

पररच्छेद – २ 

वनको सीमा लनधानरण, ि–ूउपयोग र वन क्षते्रमा यवकास आयोजना सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३.  वनको लसमाना लनधानरणM (१) वन सम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी 
कायानियिे यस l;:g] ufp Fपालिकामा कायनपालिकासँग समन्वय र छिफि गरी सामदुाययक वन उपिोक्ता 
समूहका साथै आवश्यकता अनसुार वन लसमानामा रहेको लनजी जग्गावािाहरुिाई समेत सहिागी गराई 
रायिय वनको लसमाना लनधानरण गरी वन लसमाना श्चिन्ह िगाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम वन लसमाना लनधानरण गरी तयार गररएको नक्िामा यस l;:g] 

ufp Fपालिकाको प्रमखु÷अध्यक्षिे प्रमाश्चणत गरी सोको एक प्रलत यस l;:g] ufp Fपालिकामा र एक प्रलत 
प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियमा अलििेख राख्न ुपनेछ । 

 

४.  वन लसमानाका िालग जग्गा प्राप्त गनन सक्ने M (१) दफा ३ बमोश्चजम वनको लसमाना कायम गदान वन 
संरक्षणको दृयिकोणिे आवश्यक िएमा वनको लसमानासगँ जोलडएका सावनजलनक जग्गा वा लनजी जग्गा 
वा त्यस्तो जग्गामा रहेका कुनै िौलतक संरिनाहरु समेत यस l;:g] ufp Fपालिकामा कायनपालिकासँग 
छिफि गरी संघीय कानून बमोश्चजम वनको लसमाना लित्र पारी वन लसमाना कायम गनन सयकने छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम घर जग्गा समेत वन लसमाना लित्र पानुन पने िएमा घर जग्गा 
प्रालप्त र सोको क्षलतपूलतन सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी संघीय कानून बमोश्चजम हनेुछ ।  

(३) वन लसमानालित्र परेको लनजी जग्गाको वनसम्बन्धी संघीय कानून बमोश्चजम िगत कट्टा 
गनुन पनेछ ।  

(४) रायिय वनमा परेको लनजी जग्गाको िगत कट्टा गररएमा प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी 
कायानिय र मािपोत कायानियिे सोको जानकारी यस l;:g] ufp Fपालिकाको कायनपालिका समक्ष ददनपुनेछ 
र यस l;:g] ufpFपालिकािे सोही बमोश्चजम लनजी जग्गाको िमूी करसम्बन्धी िगत कट्टा गनुन पनेछ। 

 

५.  वनसम्बन्धी ि–ूस्वालमत्वM (१) यस l;:g] ufpFपालिकाको क्षेत्र लित्र रहेको वनमालथको िसू्वालमत्व 
सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोश्चजम हनेुछM  

(क)  यस l;:g] ufउँपालिकाको क्षेत्र लित्र रहेका सावनजलनक जग्गाहरुमालथको िसू्वालमत्व 
यसै गाउँपालिकामा लनयहत रहने छ। 

(ख)  यस ufpFपालिकामा रायिय वनको रुपमा रहेका वनक्षेत्रका जग्गामालथको ि-ूस्वालमत्व 
वन सम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम नेपाि सरकारमा रहनेछ ।  



(ग)  सामदुाययक वन िगायतका समदुायमा आधाररत वन क्षते्रका जग्गाहरु सामदुाययक 
जग्गाको रुपमा रहने छन।् 

(२)  प्रथाजलनत रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएका वनहरुमा परम्परागत रुपमा 
स्थायपत सम्बश्चन्धत प्रथाजलनत संस्थाको अलधकार रहनेछ ।  

(३)  नेपाि सरकारिे यस लसस्ने गाउँFपालिकामा रहेको रायिय वन क्षेत्रको ि-ूउपयोग 
पररवतनन, िोगालधकार प्रदान वा अन्य कुनै यकलसमिे कसैिाई हक हस्तान्तरण गने 
लनणनय गनुनपूवन यस गाउँपालिकाको कायनपालिका, सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूह र 
कुनै स्थानमा प्रथाजलनत संस्था िएमा सोको समेत सहमलत लिन ुपनेछ। 

 

६.  वन व्यवस्थापन प्रणािी M (१) यस लसस्ने गाउँपालिकामा रहेको रायिय वनिाई सामदुाययक वन र 
आवश्यकता अनसुार समदुायमा आधाररत अन्य वन वा प्रथाजलनत वनको रुपमा व्यवस्थापन गररनेछ। 

(२) यवलिन्न यकलसमका वन व्यवस्थापन प्रणािीहरु मध्ये सामदुाययक वन व्यवस्थापन 
प्रणािीिाई प्राथलमकता ददन ुपनेछ ।   

(३) यस लसस्ने गाउँपालिकाको सावनजलनक जग्गामा रहेको वनिाई सामदुाययक वनको रुपमा 
यवकास र व्यवस्थापन गनन सयकनेछ र उपिोक्ता समूहिे सावनजलनक जग्गामा रहेको वन व्यवस्थापन 
नगरेमा लसस्ने गाउँपालिका आफैिे वा कुनै संघ संस्थाका माध्यमबाट व्यवस्थापन गनन गराउन सक्नेछ 
।  

 

७.  ि–ूउपयोग योजना र वन क्षते्रको ि–ूउपयोग पररवतनन\M (१) यस लसस्ने गाउँपालिका वा अन्य सम्बश्चन्धत 
लनकायिे ि–ूउपयोग योजना तजुनमा गदान यस लसस्ने गाउँपालिकामा रहेको रायिय वनिाई वन क्षेत्रको 
रुपमा नै कायम गनुनपनेछ ।  

(२) यस लसस्ने गाउँपालिकाको क्षेत्रलित्र रहेका कुनै पलन वनहरुमा कुनै पलन यकलसमको 
बसोवास वा पूनरवास गने गराइने छैन ।  

तर प्राकृलतक प्रकोप यपलडत घरधरुीहरुिाई प्रकोप व्यवस्थापन गनन िाग्ने अवधीिर वनको 
कुनै क्षेत्रमा वन यवनास नहनेु गरी अस्थायी बसोबास गराउन सयकने छ ।   

(३) नेपािको संयवधान बमोश्चजम िलूमयहन दलित र िलूमयहन सकुुम्वासीिाई रुख यवरुवा 
निएको कुनै क्षेत्रको जग्गा उपिब्ध गराउन ुपने िएमा िमूीसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजमको 
प्रयक्रया अविम्बन गनुनपनेछ ।  

(४) वन क्षेत्रको ि–ूउपयोग पररवतनन गनुनपने िएमा सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहको सहमलत 
लिई मश्चन्त्रपररषद्बाट अनमुलत प्राप्त िएमा मात्र वन क्षेत्रको ि–ूउपयोग पररवतनन गनन पाइनेछ । 

 

८.  वन क्षते्रमा यवकास आयोजना सञ्चािन M (१) वन क्षेत्रमा रायिय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना वा रायिय 
गौरवको योजना सञ्चािन गने, क्षलतपूलतन प्रदान गने र वन क्षते्रको पूनरस्थापना गने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु 
वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम हनेुछ।  

(२) रायिय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना वा रायिय गौरवको योजना बाहेक अन्य आयोजनाका 
िालग वन क्षेत्रको प्रयोग गनन पाइने छैन।  

तर यस लसस्ने गाउँपालिकािे आफ्ना स्थानीय यवकास आयोजनाको िालग वन क्षेत्र प्रयोग 
गनुनपने िएमा प्रिायवत स्थानीय समदुायसँगको सहमलतमा वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजमको 
प्रयक्रया अविम्बन गरी नेपाि सरकारको स्वीकृती लिई लनश्चित ्वन क्षेत्र प्रयोग गनन सक्नेछ।   



(३) यस लसस्ने गाउँपालिकामा नक्िामा वन क्षेत्रको रुपमा रहेको तर वन कायम नरही 
यवलिन्न यकलसमका सावनजलनक प्रयोजनका िालग उक्त वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग िइरेको अवस्था रहेमा 
उक्त वन क्षेत्रको जग्गािाई सोही सावनजलनक प्रयोजनका िालग उपयोग गरी सो वन क्षेत्रको जग्गा 
बरावर उपयकु्त जग्गामा वन क्षेत्रको यवकास गनन सयकनेछ। 

 

९.  वन क्षते्र प्रयोग गदान क्षलतपूलतन ददनपुने M (१) कुनै पलन प्रयोजनका िालग वन क्षेत्र प्रयोग गदान सोबाट 
प्रिायवत हनेु उपिोक्ता समूह र प्रथाजलनत संस्थाहरुसँग पूवनसूश्चित सहमलत लिन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम वन क्षेत्र प्रयोग गदान कुनै प्रिाव पने िएमा सम्बश्चन्धत उपिोक्ता 
समूह र अन्य प्रिायवत समदुायिाई प्रिलित कानून बमोश्चजम क्षलतपूलतन उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  

(३) रायिय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना, रायिय गौरवका आयोजना र अन्य कुनै पलन यवकास 
आयोजनािे वन क्षेत्र प्रयोग गने क्रममा प्राप्त िएका वन पैदावार सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहिाई 
उपिब्ध गराई उक्त वन पैदावार कटान, संकिन, ओसार पसार र घाटगिी गदान िाग्ने खिन सम्बश्चन्धत 
यवकास आयोजनािे व्यहोनुन पनेछ। 

 

१०.  वन क्षते्रमा पने नदीजन्य खलनज पदाथनको प्रयोग M (१) यस लसस्ने गाउँपालिका अन्तगनतको रायिय वन 
क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज पदाथनको संकिन तथा प्रिोधन सम्बन्धी कायन गदान 
वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया अविम्बन गरी यस लसस्ने 
गाउँपालिकािे लनधानरण गरे बमोश्चजमको नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज पदाथनको मूल्य र स्थानीय 
कर िकु्तानी गरे पिात ्मात्र उत्खनन ्गनन पाइनेछ।  

(२) रायिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज पदाथनको संकिन तथा 
प्रिोधन गदान नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारको प्रिलित मापदण्डहरुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन २०७४ बमोश्चजम यस पालिकािे तजुनमा गरेका मापदण्डहरुको समेत पािना गनुनपनेछ।   

(३) सामदुययक वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज पदाथन संकिन गदान 
सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहको समेत पूवनसहमलत लिन ुपनेछ।  

(४) रायिय वन क्षेत्रमा नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज पदाथन बाहेक अन्य खलनज 
पदाथनको सवेक्षण तथा उत्खनन ् गदान खानी तथा खालनज पदाथन, वन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी 
प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम गनुनपनेछ। 

(५) यस लसस्ने गाउँपालिकािे रायिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज 
पदाथनको यवक्री यवतरणबाट प्राप्त रकममध्ये कश्चम्तमा २५ प्रलतित रकम सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता 
समूह माफन त प्रिायवत क्षेत्रको वन तथा वातावरण संरक्षणमा खिन गनुनपनेछ। 

(६) सामदुाययक वन क्षेत्रमा रहेको नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज पदाथन उत्खनन ्
गनुनपने िएमा उपिोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा व्यवस्था गरी सम्बश्चन्धत उपिोक्ता 
समूहिे त्यस्तो खलनज पदाथन यवक्री गनन सक्नेछ।  

 

११.  वन क्षते्रमा वातावरणीय मापदण्डको पािनाM (१) वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून 
बमोश्चजम वातावरणीय अध्ययन गनुनपने िनी लनधानरण िएका प्रस्तावहरु यस लसस्ने गाउँपालिकामा रहेको 
वन क्षेत्रमा कायानन्वयन गनुनपूवन उक्त प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय अध्ययन गरी सोसम्बन्धी 
प्रलतवेदन सम्बश्चन्धत लनकायबाट स्वीकृत िएको हनुपुनेछ।  



(२) यस गाउँपालिकािे वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रिलित कानून बमोश्चजम आफैिे स्वीकृत 
गनन पाउने यकलसमका वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गदान संश्चक्षप्त वातावरणीय अध्ययन 
कायनयवलधमा उश्चल्िश्चखत मापदण्डको पािना गनुनपनेछ।   

(३) यस गाउँपालिकाको वन क्षेत्रमा कायानन्वयन गररने कुनै पलन प्रस्तावहरुका बारेमा 
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी गदान यस गाउँपालिकाको कायनपालिका बैठकमा छिफि गरी 
राय सझुाव र परामिन लिएको हनुपुनेछ।  

(४) वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी र स्वीकृतीका क्रममा पािना गनुनपने सवानजलनक 
सनुवुाई िगायतका अन्य यवषयहरु प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम हनेुछ। 

 

 

 

 

पररच्छेद – ३ 

उपिोक्ता समूह सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१२.  उपिोक्ता समूहको गठन M (१) यस लसस्ने गाउँपालिकामा सामदुाययक यहतका िालग सामयुहक रुपमा 
कुनै वन क्षेत्रको संरक्षण र ददगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको न्यायोश्चित ्उपयोग गनन, सामाश्चजक 
र आलथनक यवकास गनन एवं वन व्यवस्थाापनमा िैयिक समानाता र सामाश्चजक समावेिीकण प्रवद्र्धन 
गनन िाहने त्यस्तो वनको सम्बश्चन्धत उपिोक्ताहरुिे यस ऐन र वनसम्बन्धीेे प्रिलित संघीय कानूनमा 
लनधानररत प्रयक्रया अविम्बन गरी यस गाउँपालिकासँगको समन्वय र छिफिका साथै सहिालगतामूिक 
रुपमा उपिोक्ता समूह गठन गनन सक्नेछन ्। 

(२) उपिोक्ता समूह गठन गदान परम्परागत रुपमा वन उपयोग गदै आएका उपिोक्ताहरु 
सयहत सम्बश्चन्धत सबै घरधरुीिाई सदस्यको रुपमा समाविे गनुनपनेछ र उपिोक्ता समूहको यवधानमा 
यसरी पयहिान गररएका सबै धरधरुीबाट एक मयहिा र एक परुुषको नाम साधारण सदस्यको रुपमा 
समावेि गनुनपनेछ ।  

(३) उपिोक्ता समूहको कायनसलमलतको अवधी बढीमा िार वषनको हनेुछ र उपिोक्ता समूहको 
कायनसलमलतमा अध्यक्ष वा सश्चिवमध्ये एक जना मयहिा र उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षमध्ये एक जना 
मयहिा सयहत िैयिक समानताका साथै समाश्चजक रुपमा समावेिीकरण कायम गनुन पनेछ।  

१३.  उपिोक्ता समूहको दतान M (१) दफा १३ बमोश्चजम गदठत उपिोक्ता समूहको दतानका िालग यस 
पालिकाको वन तथा वातावरण िाखाको सझुाव र वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजमको 
ढाँिामा लनधानररत यवधान सयहत प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानिय समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको लसफाररस, लनवेदन र यवधान प्राप्त िएमा प्रदेि सरकारको 
सम्बश्चन्धत वन अलधकृतिे आवश्यक अध्ययन गरी त्यस्तो उपिोक्ता समूहिाई दतान गरी लनधानररत 
ढाँिामा दतान प्रमाण–पत्र प्रदान गनुन पनेछ। 

(३) उपिोक्ता समूह गठन र यवधान दतानका क्रममा प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानियिे 
यस गाउँपालिकासँग समन्वय गरी छिफि गनुनपनेछ र उपिोक्ता समूहको गठन, यवधान तजुनमा र 
उपिोक्ता समूह दतानका िालग यस गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानियिे आवश्यक 
सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

(४) उपिोक्ता समूहको यवधानमा समावेि गनुनपने यवषय र उपिोक्ता समूहिाई प्रदान गररने 
प्रमाणपत्रको ढाँिाहरु वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानूनमा उल्िेख िए बमोश्चजम हनेुछ। 



(५) दफा (१३) र यस दफामा जनुसकैु कुरा िेश्चखएको िए तापलन वनसम्बन्धी प्रिलित 
कानून बमोश्चजम दतान िइसकेका उपिोक्ता समूहहरु पून  दतान हनु ुपने छैन।  

 

१४.  उपिोक्ता समूह संगदठत संस्था हनेुM (१) दफा १३ बमोश्चजम दतान िएको उपिोक्ता समूह अयवश्चच्छन्न 
उिरालधकारवािा एक स्विालसत, संगदठत र सामदुाययक प्रकृलतको समाश्चजक संस्था हनेुछ । 

(२) उपिोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनेुछ। 

३) उपिोक्ता समूहिे व्यश्चक्त सरह िि अिि सम्पश्चि प्राप्त गनन, उपिोग गनन, बेि लबखन गनन 
वा अन्य यकलसमिे बन्दोवस्त गनन सक्नेछ। 

(४) उपिोक्ता समूहिे व्यश्चक्त सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरु गनन र सो उपर पलन सोही 
नामबाट नालिस उजरु िाग्न सक्नेछ। 

 

१५.  उपिोक्ता समूहको कोषM (१) उपिोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनेुछ र उक्त कोषमा 
देहायका रकमहरु जम्मा गररनेछ M 

(क)  नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ख)  कुनै व्यश्चक्त वा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, सहायता वा दान दातव्यको रकम, 

(ग)  वन पैदावारको लबक्री लबतरणबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  दण्ड जररवानाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ)  प्रिलित कानून बमोश्चजम अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) साधारण सिाबाट स्वीकृत वायषनक कायनक्रमका िालग उपिोक्ता समूहको तफन बाट गररने 
खिन उपदफा (१) बमोश्चजमको कोषबाट व्यहोररने छ । 

(३) उपिोक्ता समूहिे कोषको सञ्चािनका िालग यस लसस्ने गाउँपालिकािे समय समयमा 
ददएको राय सझुाविाई समेत मध्यनजर गरी समूहिे कोष पररिािन मागनदिनन तजुनमा गनुनपनेछ । 

 

१६.  उपिोक्ता समूहको यववरण र प्रगलत प्रलतवदेन पेि गनुनपने (१) प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानियिे 
यस गाउँपालिका अन्तगनत पने सबै वन उपिोक्ता समूहको दतान यववरण सयहतको प्रमाणपत्र, स्वीकृत 
यवधान, वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र र वन व्यवस्थापन कायनयोजनाको प्रलतलियप यस गाउँपालिकािाई 
यो ऐन प्रारम्ि िएको लमलतिे एक मयहना लित्रमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ र यस लसस्ने गाउँपालिकािे 
सोको अद्यावलधक अलििेख कायम गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम यस गाउँपालिकामा अलििेख अद्यावलधक िएका उपिोक्ता 
समूहिाई स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११(४)(ङ) बमोश्चजम यस गाउँपालिकािे 
यस ऐन बमोश्चजम लनयमन, सहजीकरण र अनगुमन गनन सक्नेछ।  

(३) उपिोक्ता समूहको यवधानमा लनधानररत प्रयक्रया बमोश्चजम उपिोक्ता समूहिे प्रत्येक वषन 
साधारण सिाको आयोजना गरी आफ्नो वायषनक कायनक्रम र िेखा परीक्षण प्रलतवदेन पाररत गरी सोको 
यववरण यस गाउँपालिकामा उपिब्ध गराउन ुपनेछ।   

(४) उपिोक्ता समूहिे प्रत्येक वषन आलथनक वषन समाप्त िएको तीन मयहनालित्र सामदुाययक 
वनमा गररएका यक्रयाकिाप, उपिब्धी र वतनमान अवस्थाको यववरण सयहतको वायषनक प्रलतवेदन प्रदेि 
सरकारको वनसम्बन्धी कायानियमा पेि गरी सोको एकप्रलत यस गाउँपालिका र सामदुाययक वन 
उपिोक्ता महासंघ नेपाि समक्ष पलन पेि गनुन पनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम प्राप्त वायषनक प्रलतवेदनको आधारमा यस गाउँपालिका र प्रदेि 
सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिे सम्वश्चन्धत उपिोक्ता समूहिाई आवश्यक सझुाव ददन सक्नेछन।्   



(६) यस गाउँपालिकािे उपिोक्ता समूहको आवश्यकता र कायनसम्पादन प्रगलतका आधारमा 
वनसम्बन्धी यवलिन्न कायनक्रमहरु सञ्चािनका िालग अनदुान तथा सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद – ४ 

सामदुाययक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१७.  सामदुाययक वन हस्तान्तणM (१) यस लसस्ने गाउँपालिकामा सामदुाययक वनको रुपमा हस्तान्तरण गनन 
बाँकी रहेमा वन क्षेत्रहरु पयहिान गरी सामदुाययक वनको रुपमा हस्तान्तरण गनन प्राथलमकता ददइनेछ।  

(२) दफा १३ बमोश्चजम दतान िएको उपिोक्ता समूहको िाहना र आवश्यकताको आधारमा 
सामदुाययक वन व्यवस्थापनिाई ददगो र प्रिावकारी बनाउने गरी सामदुाययक वनको कायनयोजना तयार 
वा संिोधन तथा पररमाजनन गननका िालग यस गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानियिे 
आवश्यक प्रायवलधक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

(३) उपिोक्ता समूहिे वन व्यवस्थापन कायनयोजना तयार वा संिोधन गदान उक्त कायनयोजना 
यस गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण िाखामा पेि गरी प्राप्त सझुाव तथा परामिनका आधारमा वन 
व्यवस्थापन कायनयोजना तजुनमा वा आवश्यकता अनसुार संिोधन गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनका िालग वन व्यवस्थापन कायनयोजना प्राप्त िएको लमलतिे 
बढीमा ७ ददन लित्रमा वन तथा वातावरण िाखािे आवश्यक सझुाव ददन ुपनेछ र उक्त समयलित्र 
कुनै सझुाव नददएमा सोही कुरा जनाई वन व्यवस्थापन कायनयोजना स्वीकृतीका िालग प्रदेि सरकारको 
वनसम्बन्धी कायानिय समक्ष पेि गनुनपनेछ।   

(५) उपिोक्ता समूहिे दफा (२) र (३) बमोश्चजम तजुनमा गरेको कायनयोजना बमोश्चजम 
सामदुाययक वनको यवकास, संरक्षण, उपयोग एवं व्यवस्थापन र वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य 
लनधानरण गरी लबक्री यवतरण समेत गनन पाउने गरी यस गाउँपालिकामा रहेको रायिय वनको कुनै िाग 
सामदुाययक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनन िाहेमा वन व्यवस्थापन कायनयोजना र यस गाउँपालिकाको 
वन तथा वातावरण िाखाको सझुाव तथा परामिन सयहत प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानियमा 
लनवेदन ददन ुपनेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोश्चजम पेि िएको वन व्यवस्थापन कायनयोजना प्रदेि सरकारको 
सम्बश्चन्धत वन अलधकृतिे अध्ययन पिात ्स्वीकृत गरी उपिोक्ता समूहिाई सामदुाययक वन हस्तान्तरण 
सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रदान गरी सोको जानकारी यस गाउँपालिकािाई गराउन ुपनेछ।  

(७) सामदुाययक वनको कायनयोजना प्रत्येक पटक सामान्यतया  दि वषनका िालग तजुनमा गनन 
सयकने छ र यस गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण िाखाबाट प्राप्त सझुाव तथा परामिन बमोश्चजम 
आवश्यकता अनसुार समय समयमा संिोधन तथा पररमाजनन गनन सयकने छ।   

(८) उपदफा (७) बमोश्चजम उपिोक्ता समूहिे वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा गरेको संिोधनिे 
वातावरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि असर पने देश्चखएमा प्रदेि सरकारको सम्बश्चन्धत वन अलधकृतिे 
संिोलधत कायनयोजना प्राप्त िएको लमलतिे तीस ददनलित्र उपिोक्ता समूहिाई त्यस्तो संिोलधत कायनयोजना 
िागू नगनन लनदेिन ददई सोको जानकारी यस गाउँपालिकामा समेत ददन ुपनेछ। 

(९) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेश्चखएको िए तापलन वनसम्बन्धी प्रिलित कानून 
बमोश्चजम एक पटक हस्तान्तरण िएको वन पून  हस्तान्तरण गनुनपने छैन।  

 

१८.  सामदुाययक वनमा यवपन्न वगनका िालग कबलुियती वन ददन सयकने M (१) सामदुाययक वन उपिोक्ता 
समूहिे आफ्नो समूहलित्र पयहिान गरेका गररवीको रेखामनुी रहेका यवपन्न घरधरुीहरुिाई सामयुहक वा 



एकि रुपमा वन पैदावारमा आधाररत आय आजननका कायनक्रम गननका िालग आफ्नो सामदुाययक 
वनको कुनै िाग बढीमा पन्र वषनका िालग सम्झौता गरी उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कबलुियती वनको रुपमा वन क्षेत्र उपिब्ध गराउने सम्बन्धी 
व्यवस्थाहरु स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायनयोजना र उपिोक्ता समूहको कायनसलमलत एवं कबलुियती वन 
लिन िाहने यवपन्न समूह तथा पररवार बीि हनेु सम्झौतामा उल्िेख गरे बमोश्चजम हनेुछ।  

 

१९.  वन पैदावारको मूल्य लनधानरण M (१) उपिोक्ता समूहिे आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायनयोजना 
बमोश्चजम वन व्यवस्थापन गदान प्राप्त िएका वन पैदावारको साधारण सिाको लनणनय बमोश्चजम स्वतन्त्र 
रुपमा मूल्य लनधानरण गरी यवक्री यवतरण गनन सक्नेछन।्  

तर उपिोक्ता समूहिे आपm्नो वन पैदावार समूह बायहर व्यवसाययक प्रयोजनका िालग यवक्री 
गने िएमा उक्त वन पैदावारको मूल्य लनधानरण गदान वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानूनमा लनधानररत 
मूल्य दरमा नघट्ने गरी न्यूनतम ्मूल्य कायम गनुनपनेछ। 

(२) उपिोक्ता समूहिे उपदफा (१) बमोश्चजम लनधानरण गरेको वन पैदावारको मूल्य दरको 
यववरण यस गाउँपालिका, प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानिय र सामदुाययक वन उपिोक्ता 
महाहासंघ नेपािमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  

(३) उपिोक्ता समूहिे वन पैदावारको मूल्य लनधानरणका सम्बन्धमा गरेको लनणनय वा वन 
पैदावारको मूल्यका बारेमा यस गाउँपालिकािे उपिोक्ता समूहिाई आवश्यक सझुाव ददन सक्नेछ।    

 

२०.  सामदुाययक वनको काठ संकिन र यवक्री यवतरणM (१) सामदुाययक वनबाट व्यापाररक प्रयोजनका 
िालग यवक्री यवतरण गररने काठको रुख छपान, कटान, ओसार पसार, श्रलमकहरुको पाररश्रलमक र 
सरुक्षा, घाटगद्दी, बोिपत्र आब्हान, यवक्री, टािँाको प्रयोग र छोडपजुी सम्बन्धी प्रायवलधक मापदण्डहरु 
वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम हनेुछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमका कायनहरु गदान यस गाउँपालिका वा प्रदेि सरकारको वन 
सम्बन्धी कायानिय वा उपिोक्ता समूहको आफ्नै प्रायवलधक कमनिारीको सहयोगका आधारमा उपिोक्ता 
समूहिे स्थानीय पररवेि अनसुार आवश्यक कायनयवलध वा प्रयक्रयाहरु अविम्बन गनन सक्नेछन।्   

 

२१.  वन पैदावार यवक्री यवतरणको वायषनक योजना जानकारी गराउने M उपिोक्ता समूहिे स्वीकृत वन 
व्यवस्थापन कायनयोजना बमोश्चजम संकिन हनेु वन पैदावारको उपयोग तथा यवक्री सम्बन्धी आफ्नो 
वायषनक कायनयोजना बनाई सोको एक प्रलत यस गाउँपालिकामा जानकारीका िालग उपिब्ध गराउन ु
पनेछ।  

 

२२.  वन पैदावार यवक्री िलु्कM सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहिे समूह बायहर व्यावसाययक प्रयोजनका िालग 
वन पैदावार यवक्री वापत प्राप्त हनेु रकममध्ये कुनै रकम प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम स्थानीय 
सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुनपने व्यवस्था गरेको रहेछ िने त्यसरी जम्मा गनुनपने रकम आलथनक वषनको 
अन्त्यमा उपिोक्ता समूहिे यस गाउँपालिकाको सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुनपनेछ।  

 

२३. समदुाययक वनबाट प्राप्त िािको सदपुयोग M (१) सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहिे वन पैदावार यवक्री 
यवतरण गरी प्राप्त गरेको रकम मध्ये कश्चम्तमा पश्चच्िस प्रलतित रकम सामदुाययक वनको ददगो 
व्यवस्थापनमा खिन गनुन पनेछ।  



(२) उपदफा (१) बमोश्चजम खिन गरी बाँकी रहेको रकममध्येबाट कश्चम्तमा पिास प्रलतित 
रकम यस गाउँपालिकासगँ समन्वय गरी गररवी न्यूनीकरण, वन उद्यमको यवकास र मयहिाको 
आयआजनन एवं ििक्तीकरणसम्बन्धी कायनक्रमका िालग खिन गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका िालग उपिोक्ता समूहिे आफ्नो साधारण सिामा पेि गननका 
िालग तजुनमा गरेको वायषनक कायक्रमको यववरण साधारण सिा हनुिुन्दा कश्चम्तमा ७ ददन अगाडी यस 
गाउँपालिकामा उपिब्ध गराउन ुपनेछ र यस गाउँपालिकािे उक्त कायनक्रममा कुनै सधुार गनुनपने 
देखेमा सम्बश्चन्धत वडा कायानिय माफन त उपिोक्ता समूहको वायषनक कायनक्रममा सधुारका िालग सझुाव 
ददन सक्नेछ।  

(४) उपिोक्ता समूह र यस गाउँपालिकािे संयकु्त रुपमा सामदुाययक वन व्यवस्थापन, वन 
उद्यम यवकास र मयहिा सिक्तीकरणका कायनक्रम सञ्चािन गने गरी योजना बनाउन सयकनेछ।  

(५) स्थानीय समदुायमा गनुनपने सामदुाययक यवकासका कायनहरु गदान उपिोक्ता समूह र यस 
गाउँपालिका बीि सहकायन गरी सामदुाययक यवकासका कायनहरु गनन सयकनेछ। 

(६) उपदफा (२) बमोश्चजम खिनगरी बाँकी रहेको रकम सामदुाययक यवकासका कायनक्रम, 

उपिोक्ता समूहको यहत हनेु अन्य कायन र उपिोक्ता समूहको प्रिासलनक कायनमा खिन गनन सयकने छ।  
तर प्रिासलनक कायनका िालग उपिोक्ता समूहको वायषनक आम्दानीको बढीमा २५ प्रलतित 

रकम मात्र खिन गनन सयकनेछ र सो िन्दा बढी रकम प्रिासलनक कायनका िालग खिन गनुनपने िएमा 
उपिोक्ता समूहको साधारण सिाबाट सहमलत लिन ुपनेछ।  

 

२४.  वन व्यवस्थापन कायनयोजना यवपररत काम गनेिाई हनेु सजायM (१) सामदुाययक वनमा कुनै उपिोक्तािे 
कायनयोजना यवपरीत हनेु कुनै काम गरेमा लनजिाई सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहिे जररबाना गनन सक्नेछ 
र त्यस्तो कामबाट कुनै हालन नोक्सानी िएकोमा लबगो बराबरको रकम क्षलतपूलतनको रुपमा असिु उपर 
गनन सक्नेछ। 

(२) सामदुाययक वनको कायनयोजना यवपररतको कायन गने व्यश्चक्तिाई उपिोक्ता समूह आफैिे 
कारवाही गनन नसकेमा लनजिाई कारवाही गननका िालग उपिोक्ता समूहिे गाउँपालिकामा रहेको 
न्याययक सलमलत वा प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानिय समक्ष लनवेदन गनन सक्नेछ।  

(३) उपिोक्ता समूहका सदस्य िन्दा बायहरको कुनै व्यश्चक्तिे सामदुाययक वनमा हानी नोक्सानी 
गरेमा लनजिाई रायिय वनमा गरेको कसरु बमोश्चजमको सजाय गननका िालग उपिोक्ता समूहिे प्रदेि 
सरकारको वन सम्बन्धी कायानिय समक्ष लनवेदन गनन सक्नेछ र लनजिाई वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय 
कानून बमोश्चजमको सजाय हनेुछ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोश्चजम न्याययक सलमलत र प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानिय 
समक्ष लनवेदन परेमा कसरुको प्रकृलत अनसुार न्याययक सलमलत र प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी 
कायानियिे आआपm्नो क्षेत्रालधकार लित्र पने यवषयमा छानयवन गरी प्रिलित कानून बमोश्चजमको जररवाना 
वा दण्ड सजाय गनन सक्नेछ।  

 

२५.  सामदुाययक वनको यववाद व्यवस्थापनM (१) सामदुाययक वनका यवषयमा लसजनना हनेु यववाद समाधानका 
िालग यस गाउँपालिकािे सहजीकण गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका िालग यस गाउँपालिकाको समन्वयमा यस गाउँपालिका 
सयहत, प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानिय, सामदुाययक वन उपिोक्ता महासंघ नेपाि र 
सरोकारवािाहरुको प्रलतलनलधत्व हनेुगरी यववाद समाधान संयन्त्र स्थापना गनन सयकनेछ।   

 



पररच्छेद – ५ 

कबलुियती वन, धालमनक तथा सासं्कृलतक वनसम्बन्धी व्यवस्था 
 

२६.  कबलुियती वन हस्तान्तरण गनन सक्ने M (१) यस गाउँपालिकाको यवलिन्न वडा कायानियहरुिे गररबीको 
रेखामलुनका पररवार िनी पयहिान गरेका पररवारको समूहिाई गररबी न्यूनीकरणका िालग कबलुियती 
वन हस्तान्तरण गनन प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानिय समक्ष लसफाररस गनन सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको लसफाररसका आधारमा प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी 
कायानियिे गररवीको रेखामनुीका पररवारको कबलुिती वन उपिोक्ता समूह गठन गनन र कबलुियती 
वनको कायनयोजना बनाई वनको संरक्षण र यवकास हनेु गरी आय आजनन हनेु कायनक्रम सञ्चािनका 
िालग उक्त समूहिाई कबलुियती वनको रुपमा वनक्षेत्र उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(३) प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिे उपदफा (२) बमोश्चजमको कबलुियती वनको 
यववरण यस गाउँपालिकामा उपिब्ध गराउन ुपनेछ र सोही आधारमा यस गाउँपालिकािे कबलुियती 
वन उपिोक्ता समूहिाई आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(४) कबलुिती वन उपिोक्ता समूहसम्बन्धी अन्य व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय तथा 
प्रदेि कानून र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोश्चजम हनेुछ ।  

 

२७.  धालमनक तथा सासं्कृलतक महत्वका वनहरुको संरक्षणM (१) यस गाउँपालिकामा धालमनक तथा सांस्कृलतक 
महत्वका वनहरु रहेमा सोको संरक्षण र सदपुयोगका िालग धालमनक तथा सांस्कृलतक वन उपिोक्ता 
समूह गठन गनन सयकनेछ।  

(२) धालमनक तथा सासं्कृलतक वन उपिोक्ता समूह गठन र दतान गदान दफा १३ र १४ 
बमोश्चजमको प्रयक्रया अविम्बन गनुन पनेछ।  

(३) सम्बश्चन्धत धालमनक तथा सांस्कृलतक समदुायिे आफ्नो धमन संस्कृलतसँग सम्बश्चन्धत वन 
संरक्षण गनन िाहेमा त्यस्तो वन सोही धालमनक तथा सासं्कृलतक समूह वा समदुायिाई हस्तान्तरण 
गनुनपनेछ।  

(४) धालमनक तथा सांस्कृलतक वनको व्यवस्थापन कायनयोजना तजुनमाका िालग यस 
गाउँपालिकाको सम्बश्चन्धत वडा कायानियसँगको समन्वयमा प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिे 
प्रायवलधक र अन्य आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।   

(५) धालमनक वनमा यवकास आयोजना सञ्चािन गदान कायटएका रुखहरु यस पालिकामा 
कायनपालिकाको समन्वय र सहमलतमा सम्बश्चन्धत धालमनक तथा सांस्कृलतक समूहिे यवक्री यवतरण गनन 
सक्नेछ ।  

 

 

पररच्छेद ६ 

वनमा आधाररत उद्यम यवकास, पयानपयनटन र वातावरणीय सेवासम्बन्धी व्यवस्था 
  

२८.  वन उद्यमको यवकास गनन सक्नेM (१) यस गाउँपालिकामा रहेका वन उपिोक्ता समूहिे उद्योग र 
वातावरणसम्बन्धी प्रिलित कानून बमोश्चजमका मापदण्डहरुको पािना गरी वन पैदावारमा आधाररत 
वन उद्यमको स्थापना र यवकास गनन सक्नेछन।्  

(२) यस गाउँपालिकामा रहेका यवलिन्न वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरुिे सामदुाययक वन, 

लनजी वन र अन्य यवलिन्न यकलसमका वनबाट प्रिलित कानूनको पररपािना गरी कच्िा पदाथन प्राप्त गनन 
सक्नेछन।्  



(३) सावनजलनक–लनजी–सामदुाययक साझेदारीमा पलन वन उद्यम स्थापना र सञ्चािन गनन सयकने 
छ र यसका िालग यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून यवपररत नहनेु गरी उपिोक्ता समूहिे 
यस गाउँपालिका, यवलिन्न संघ संस्था वा लनजी क्षेत्रसगँ सम्झौता गनन सक्नेछन ्।   

(४) उपिोक्ता समूहिे अन्य पक्षसँग साझेदारी गरी वन उद्यम सञ्चािन गदान उपिोक्ता 
समूहहरुको कश्चम्तमा एकाउन्न प्रलतित िेयर तथा िगानी िएको हनु ुपनेछ ।  

(५) सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहिे वन उद्यमका िालग वन पैदावारमा आधाररत सहकारी 
संस्था स्थापना गनन िाहेमा यस गाउँपालिकािे आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

द्रिव्य  यस दफाको प्रयोजनाका िालग वन उद्यम बन्नािे िघ ुउद्यम, घरेि ुउद्योग र वन 
सहरकारी संस्थािाई जनाउनेछ ।  

 

२९.  पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्नेM (१) उपिोक्ता समूहिे वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा 
आवश्यक व्यवस्था गरी आपm्नो वनमा आधाररत पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्नेछन ्।  

(२) वन क्षेत्रमा पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चािन गदान वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा लनददनि 
गररएको क्षेत्रिन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गनन पाइने छैन ।  

(३) वन उपिोक्ता समूहको पयानपयनटन योजना र कायनक्रम तजुनमा तथा कायानन्वयनका िालग 
यस गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिे आवश्यक प्रायवलधक, आलथनक तथा अन्य 
सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(४) वनमा आधाररत पयानपयनटनका िालग उपिोक्ता समूहिे यस गाउँपालिका वा यवलिन्न संघ 
संस्था वा लनजी क्षेत्रसगँ सहकायन गनन सक्नेछ  र उपिोक्ता समूहिे यसरी अन्य पक्षसगँ साझेदारी गरी 
पयानपयनटन कायन सञ्चािन गदान उपिोक्ता समूहहरुको कश्चम्तमा एकाउन्न प्रलतित िेयर तथा िगानी 
िएको हनु ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम सहकायन गदान यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून 
यवपररत नहुने गरी आपसी सम्झौता गरी पयनपयनटन कायनक्रम सञ्चािन गनन सयकनेछ ।  

(६) सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहिे सञ्चािन गरेको कुनै पयानपयनटन क्षेत्रमा स्वदेिी वा 
यवदेिी व्यश्चक्त र यातायातका साधन प्रवेि गदान साधारण सिाको लनणनय बमोश्चजमको प्रवेि िलु्क 
संकिन गनन सक्नेछ ।  

  तर उपिोक्ता समूहका सदस्यहरुसँग यस्तो प्रवेि िलु्क लिन पाइने छैन ।   

(७) सामदुाययक वनमा सञ्चालित पयानपयनटन कायनक्रमबाट प्राप्त आम्दानी मध्ये कम्तीमा पश्चच्िस 
प्रलतित रकम पयानपयनटन प्रवद्र्धन र कश्चम्तमा पिास प्रलतित रकम मयहिा र यवपन्न वगनका िालग 
आय आजननका यक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनन अनदुानको रुपमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  

 

३०.  सामदुाययक श्चिलडयाखाना, वन्यजन्त ुउद्दार केन्द्र र वन्यजन्त ुपािन तथा प्रजननM् (१) सामदुाययक वन 
उपिोक्ता समूहिे आफै वा अन्य यवलिन्न पक्षसगँको सहकायनमा सामदुाययक श्चिलडयाखाना, वन्यजन्त ु
उद्दार केन्द्र र वन्यजन्त ुपािन तथा प्रजनन्सम्बन्धी योजना तजुनमा गरी सामदुाययक श्चिलडयाखाना वा 
वन्यजन्त ुउद्दार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन र वन्यजन्त ुपािन तथा प्रजनन ्सम्बन्धी कायनहरु गनन 
सक्नेछन ्।  

(२) वन्यजन्त ुपािन तथा प्रजनन ्पिात गररने यवक्री यवतरणका िालग प्रदान गररने इजाजत 
सम्बन्धी मापदण्डहरु प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम हनेुछ ।  



(३) सामदुाययक श्चिलडयाखाना वा वन्यजन्त ुउद्दार केन्द्र र वन्यजन्त ुपािन तथा प्रजनन्सम्बन्धी 
योजना तजुनमा र कायानन्वयन गनन िाहने उपिोक्ता समूहिाई यस लसस्ने गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको 
वन सम्बन्धी कायानियिे आवश्यक प्रायवलधक र अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

 

३१.  सामदुाययक घरवास (होम स्टे)M (१) पयानपयनटन प्रवद्र्धन गनेगरी होम स्टे सञ्चािन गनन िाहने उपिोक्ता 
समूह वा स्थानीय समदुायिे यस लसस्ने गाउँपालिकामा सामदुाययक होम स्टे दतान गरी सञ्चािन गनन 
सक्नेछन।्  

(२) सामदुाययक होम स्टे सञ्चािनसम्बन्धी कायनयवलधहरुको पािना गरी सञ्चालित सामदुाययक 
होम स्टेिाई स्वीकृत योजना अनसुार यस गाउँपालिकाबाट आवश्यक अनदुान उपिब्ध गराउन 
सयकनेछ।  

 

३२.  जिाधार संरक्षण M (१) यस गाउँपालिकािे आफनो क्षेत्रमा रहेका जिाधारहरुको पयहिान गरी 
नक्िासयहतको यववरण राख्न ुपनेछ।  

(२) यस गाउँपालिकामा रहेका जिाधारहरुको सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहका माध्यमबाट 
संरक्षणसम्बन्धी कायनहरु गररने छ।  

(३) जिाधार क्षेत्रको संरक्षण गने उपिोक्ता समूहिाई योजना र कायनक्रम तजुनमा तथा 
कायानन्वयनका िालग यस गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानियिे आवश्यक प्रायवलधक 
तथा आलथनक र अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

(४) जिाधार क्षेत्रको संरक्षणका माध्यमबाट जिस्रोत िगायतको संरक्षणमा उपिोक्ता समूहिे 
प¥ुयाएको योगदान वापत जिस्रोत िगायतका स्रोत उपिोग गने यवलिन्न लनकाय, संघ संस्था, उद्योग 
िगायतका पक्षहरुिे जिाधार क्षेत्र संरक्षण गने उपिोक्ता समूहिाई यवलिन्न अनदुान तथा अन्य 
उत्प्रेरणाका स्रोतहरु उपिब्ध गराउन सक्नेछन।् (५) उपदफा (४) को प्रयोजनका िालग जिाधार 
संरक्षण गने उपिोक्ता समूह र जिाधार संरक्षणबाट फाईदा पाउने पक्षका बीि आवश्यक सम्झौता 
गनन सयकनेछ।  

 

३३.  जैयवक मागनको व्यवस्थापनM (१) यस गाउँपालिकामा वन्यजन्त ुर िारािरुुिीहरुको आवत जावत गने 
जैयवक मागनको रुपमा रहेका वन क्षेत्रहरुको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदपुयोग सामदुाययक वनका 
माध्यमबाट गररनेछ। 

(२) जैयवक मागनका सामदुाययक वन र वन्यजन्तकुो संरक्षणका िालग उपिोक्ता समूहिाई यस 
गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिे प्रायवलधक तथा आलथनक र अन्य आवश्यक 
सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ। 

(३) जैयवक मागनमा पने वन क्षेत्रमा आश्चश्रत समदुायिाई जैयवक मागनको वन पैदावार उपयोग 
गननबाट बश्चञ्चत गररने छैन।  

(४) जैयवक मागनमा वन्यजन्तकुो प्रिावबाट सरुश्चक्षत रहनका िालग उपिोक्ता समूह र यस 
लसस्ने गाउँपालिकािे सिेतना अलिवृयि र सरुक्षात्मक उपायहरु अविम्बन गनन गराउन सक्नेछ।  

 

३४.  मानव–वन्यजन्त ु द्वन्द्व व्यवस्थापन र राहत यवतरणM (१) यस गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको 
वनसम्बन्धी कायानियका साथै सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूहिे वन्यजन्तबुाट हनेु जनधनको क्षलत कम 
हनेु कायनक्रमहरु सञ्चािन गनुन पनेछ।  



(२) वन्यजन्तबुाट कसैको धनजनको क्षलत िएमा त्यस्तो क्षलत वापत यपलडतिाई नेपाि सरकार 
र प्रदेि सरकारिे उपिब्ध गराउने राहतका अलतररक्त यस लसस्ने गाउँपालिका र वन उपिोक्ता समूहिे 
थप राहत प्रदान गनन सक्नेछ।  

(३) यस लसस्ने गाउँपालिकािे वन्यजन्तबुाट प्रिायवत व्यश्चक्त तथा पररवारिाई राहत प्रदान 
गनन र मानव–वन्यजन्त ुद्वन्द्व व्यवस्थापनका कायनक्रमहरु सञ्चािनका िालग एक कोषको स्थापना र 
सञ्चािन गनन सक्नेछ।   

(४) मानव वन्यजन्त ुद्वन्द्वबाट प्रिायवत व्यश्चक्तहरुको जीउधनको सरुक्षाका िालग जीवन बीमा 
तथा लनजीवन बीमा गननका िालग यस लसस्नेपालिका र प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानियिे 
आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

(५) वन्यजन्तिुाई वन क्षेत्रमा नै बसोवास गने अवस्था लसजनना गननका िालग सामदुाययक वन 
िगायतका जैयवक मागनमा पानी पोखरी लनमानण, जंगिी फिफूिका यवरुवा संरक्षण, घाँसै क्षेत्रहरुको 
संरक्षण जस्ता कायनहरु गनुनपनेछ। 

(६) नेपाि सरकारिे कृयष तथा घरपािवुा जनावारका िालग हालनकारक वन्यजन्त ुिनी घोषणा 
गरेका वन्यजन्तहुरु घर गोठ तथा खेतबारीमा आई जनधनको क्षलत गने अवस्था देश्चखएमा त्यस्ता 
वन्यजन्तहुरुिाई धपाउन पाइनेछ।    

 

३५.  लसमसार क्षते्रको संरक्षण र व्यवस्थापनM (१) यस लसस्ने गाउँपालिकाको वन क्षेत्रमा रहेका लसमसारको 
संरक्षण र सदपुयोग सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहका माध्यमबाट गररने छ ।  

(२) वन क्षेत्र िन्दा बायहर रहेका लसमसारहरुको संरक्षण र सदपुयोगका िालग लसमसार 
उपिोक्ता समूह वा जि उपिोक्ता संस्था गठन गनन सयकनेछ।  

(३) लसमसार उपिोक्ता समूह गठन र दतान गदान सामदुाययक वन उपिोक्ता समूह गठन र 
दतान गने प्रयक्रया अविम्बन गनन सयकनेछ।  

(४) लसमसार व्यवस्थापन योजना तजुनमाका िालग यस गाउँपालिकाको कायनपालिकामा छिफि 
गरी प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिे प्रायवलधक, आलथनक र अन्य आवश्यक सहयोग उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ।  

(५) उपिोक्ता समूहिे व्यवस्थापन गदै आएका लसमसार क्षेत्रका माछा िगायतका जििरको 
संरक्षण र यवक्री यवतरणका िालग उपिोक्ता समूहिे आफै आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ।  

 

३६.  सावनजलनक जग्गामा वन यवकास सम्बन्धी व्यवस्थाM (१) यस पालिकािे वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय 
कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया अविम्बन गरी आफ्नो क्षते्रलित्र पयहिान िएका सावनजलनक जग्गामा 
सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहको माध्यमबाट वनको यवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कामका िालग यस लसस्ने गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको 
वनसम्बन्धी कायानियिे उपिोक्ता समूहिाई आवश्यक प्रायवलधक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन ु
पनेछ। 

(३) सावनजलनक जग्गामा गररएको सामदुाययक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त वन पैदावार सम्बश्चन्धत 
उपिोक्ता समूहिे  उपयोग तथा लबक्री यवतरण गनन सक्नेछ।  

(४) सडक र बाटो यकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने रुखहरु र िौतारा वा यस्तै 
प्रकृलतका अन्य ठाउँमा िगाइएका रुखहरुिे मानवीय जोश्चखम लसजनना गने िएमा वा अन्य कुनै कारणिे 
काट्न वा हटाउन पने िएमा यस लसस्ने गाउँपालिकािे सडक र वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून 
बमोश्चजमको प्रयक्रया पूरा गरी त्यस्ता रुखहरु काट्न वा हटाउन सक्नेछ।  



(५) उपदफा (४) बमोश्चजमका काठ यवक्री यवतरणबाट प्राप्त रकम यस गाउँपालिकाको सश्चञ्चत 
कोषमा जम्मा गनुन पनेछ।  

 

३७.  सहरी वनको यवकास र व्यवस्थापनM (१) यस लसस्ने गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलित्रको सहरी क्षेत्र 
तथा बस्तीमा रहेका सावनजलनक सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानमा सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहसँगको 
सहकायनमा सहरी वनको यवकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापना हनेु सहरी वनको यवकासको िालग यस गाउँपालिका र 
प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानियिे आवश्यक आलथनक तथा प्रायवलधक सहयोग उपिव्ध गराउन ु
पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापना हनेु सहरी वनको वन पैदावार यस गाउँपालिकासँगको 
समन्वयमा सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहिे यवलिन्न प्रयोजनका िालग प्रयोग गनन सक्नेछ।  

(४) सहरी वनको व्यवस्थापनबाट प्राप्त िािको बाँडफाँडका बारेमा यस गाउँपालिका र 
उपिोक्ता समूहका बीिमा कुनै सम्झौता वा सहमती गररएमा सोही बमोश्चजम िािको बाडँफाँड 
गनुनपनेछ।  

 

३८.  उद्यान घोषणा गनन सक्ने M (१) यस गाउँपालिकािे सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूहसगँको समन्वयमा 
वन क्षेत्रको कुनै उपयकु्त िागिाई वन उद्यान तथा प्राणी उद्यान घोषणा गरी वन उपिोक्ता समूह 
माफन त उद्यान लनमानण र सञ्चािन गनन सक्नेछ।  

(२) सामदुाययक वन क्षेत्रमा स्थापना र सञ्चािन गररने वन उद्यान तथा प्राणी उद्यान सम्बश्चन्धत 
उपिोक्ता समूह माफन त सञ्चािन गनुनपनेछ।  

 

३९.  वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापनM (१) वन क्षेत्रबाट हनेु कावनन सश्चञ्चलत तथा उत्सजनन न्यूनीकरण 
बाहेकका जिस्रोत संरक्षण, जैयवक यवयवधता सरक्षण र पयानपयनटनको यवकास िगायतका वातावरणीय 
सेवाको व्यवस्थापन गनन िाहने वन उपिोक्ता समूह िगायतका स्थानीय समदुायिे आफ्नो वन 
व्यवस्थापन योजना वा यविेष कायनयोजनामा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन र सदपुयोग 
गनन सक्नेछन।्  

(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी उक्त सेवा यवक्री गनन िाहने उपिोक्ता समूह वा 
स्थानीय समदुाय र वातावरणीय सेवा उपयोग गनन िाहने पक्षका बीिमा सम्झौता गरी वातावरणीय 
सेवाको खररद यवक्री गनन सयकने छ। 

(३) वातावरणीय सेवाको आदान प्रदान तथा खररद यवक्रीबाट प्राप्त िािको बाँडफाड ँ र 
सदपुयोगसम्बन्धी यवषयहरु वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन योजना र आपसी सम्झौतामा उल्िेख 
गररए बमोश्चजम हनेुछ।  

 

४०.  जिवाय ुपररवतनन न्यूनीकरण र अनकूुिन योजनाM (१) यस गाउँपालिकामा जिवाय ुपररवतननका कारण 
परेको प्रिाव न्यूनीकरणका िालग स्थानीय स्तरका जिवाय ुअनकूुिन योजना तजुनमा गरी उपिोक्ता 
समूह वा प्रिायवत स्थानीय समदुाय माफन त उक्त योजनाहरुको कायानन्वयन गनन सयकनेछ।  

(२) उपिोक्ता समूहिे समदुायमा आधाररत जिवाय ुअनकूुिन योजना तजुनमा गनन िाहेमा 
त्यस्ता योजना तजुनमा र सोको कायानन्वयनका िालग यस गाउँपालिकािे आवश्यक सहयोग उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ र यस कायनका िालग प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिे पलन सहयोग उपिब्ध 
गराउन सक्नेछ।  



(३) जिवाय ुपररवतनन न्यूनीकरणका िालग यस गाउँपालिकामा जिवायमैुत्री संरिनाको लनमानण, 

यातायातका साधनहरुबाट हनेु उत्सजनन न्यूनीकरण र वन क्षेत्रको यवकासका माध्यमबाट कावनन 
उत्सजनन न्यूनीकरणका कायनक्रमहरु सञ्चािन गनन सयकनेछ।  

(४) आगिागी िगायतका कायनहरुबाट हनेु वन यवनास तथा वन क्षयीकरण लनयन्त्रण गरी 
जिवाय ुपररवतनन न्यूनीकरणमा योगदान गने वन उपिोक्ता समूहिाई सो वापत प्राप्त हनेु िाि उपिब्ध 
गराउन वा परुस्कृत गननका िालग यस गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिे 
आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनुनपनेछ।  

 

४१.  वन डढेिो लनयन्त्रण M (१) कुनै वनमा वन डढेिो िागेमा यस गाउँपालिका, प्रदेि सरकारको वन 
सम्बन्धी कायानिय, सरुक्षा लनकाय, सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूह र लनजी जग्गावािाहरु समेतको 
पहिमा वन डढेिो लनयन्त्रण गनुन पनेछ।  

(२) यस गाउँपालिकािे वन डढेिो लनयन्त्रणका िालग वन उपिोक्ता समूह माफन त सिेतना र 
क्षमता अलिवृयि तथा डढेिो लनयन्त्रणको प्रयवलध तथा सूिना संयन्त्र यवकास गने र समन्वयका िालग 
आवश्यक कायनहरु गनुन पनेछ।  

(३) वन डढेिो लनयन्त्रणमा खयटदा कुनै व्यश्चक्तिाई क्षलत हनु गएमा सोको मूल्यांकन गरी 
यस गाउँपालिका र सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहिे राहत तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन ु
पनेछ। 

(४) वन डढेिोका कारण वा वन डढेिो लनयन्त्रण गनन जाँदा कुनै व्याश्चक्त घाइते वा मतृ्य 
िएमा त्यस्ता व्यश्चक्तिे बीमा रकम पाउने गरी यस गाउँपालिका र यसको क्षेत्रलित्र रहेका सामदुाययक 
वन उपिोक्ता समूहहरुको सहकायनमा सामयुहक बीमा कायनक्रम सञ्चािन गनन सयकनेछ र यस कायनमा 
सामदुाययक वन उपिोक्ता महासंघ, नेपाििे समन्वय र सहजीकरण गनन सक्नेछ।   

(५) कसैिे वन क्षेत्रमा आगो िगाएमा वा आगो िाग्न सक्छ िने्न कुरा थाहा हुदँा हुँदै 
िापरवाही गरी वनमा आगो िगाएमा वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम कारवाही र दण्ड 
सजाय हनेुछ।  

 

४२.  स्थानीय वातावरण संरक्षण योजनाM (१) यस गाउँपालिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा र कायानन्वन 
गदान सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहसँग समन्वय र सहकायन गनुन पनेछ।  

(२) यस लसस्ने गाउँपालिकामा रहेको वन क्षेत्र, नदी, खोिानािा, सावनजलनक जग्गा र अन्य 
प्राकृलतक तथा सांस्कृलतक सम्पदा रहेका क्षेत्रहरुमा फोहरमैिा यवसजनन गनन गराउन पाइने छैन।  

(३) यस गाउँपालिकामा वातावरण संरक्षणका कायनहरु गदान सामदुाययक वनका माध्यमबाट 
गनुन पनेछ।  

 

४३.  वकृ्षारोपण कायनक्रम सञ्चािनM (१) यस l;:g] ufpFपालिकािे प्रत्येक वडामा उपिोक्ता समूह वा वन 
सहकारी संस्था वा वन उद्यमको माध्यमबाट कश्चम्तमा एउटा नसनरी स्थापना गननका िालग आवश्यक 
व्यवस्था गरी सोको िालग अनदुान उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापना गररने नसनरीमा रोजगारी प्रदान गदान सम्बश्चन्धत क्षेत्रमा 
रहेका यवपन्न पररवारिाई प्राथलमकता ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थायपत नसनरीमा यकसान, लनजी वन तथा वन उपिोक्ता समूहको 
माग अनसुारका रैथाने र पाररश्चस्थलतकीय प्रिाणीमैत्री व्यावसाययक यवरुवाहरुको उत्पादन र यवक्री 
यवतरण गनन प्राथलमकता ददन ुपनेछ।  



(४) वन उपिोक्ता समूह, यकसान तथा लनजी वनवािाहरुिाई लन िलु्क वा न्यूनतम ्िलु्कमा 
यवरुवा उपिब्ध गराई  वन क्षेत्र, नदी यकनार, नदी उकास क्षेत्र, नहर यकनार, सडक यकनार, सावनजलनक 
जग्गा, खािी जग्गा, पाखो जग्गा, वन यवनास िएको क्षेत्र र लनजी जग्गामा वृक्षारोपणका िालग यस  

l;:g] ufpF पालिका र प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियबाट अनदुान उपिब्ध गराउन आवश्यक 
रकम यवलनयोजन गनुनपनेछ।  

(५) यस l;:g] ufp Fपालिकामा फैलिएका लमिाहा प्रजाती लनयन्त्रण गरी वा हटाई उक्त 
क्षेत्रमा वृक्षारोपण गनन िाहने वन उपिोक्ता समूह वा लनजी जग्गावािािाई यस l;:g] ufpFपालिकािे 
प्रायवलधक तथा आलथनक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

 

४४.  जडीबटुी खेलत तथा गरैकाष्ठ वन पैदावार प्रवद्र्धन M (१) यस l;:g] ufp Fपालिका र प्रदेि सरकारको 
वन सम्बन्धी कायानियिे सामदुाययक वन िगायतका वन क्षेत्र र लनजी जग्गामा सगुश्चन्धत वनस्पलत, 

औषधीजन्य जडीबटुी तथा अन्य जडीबटुी खेलत र गैरकाष्ठ वन पैदावारको पयहिान र प्रवद्र्धनका िालग 
प्रायवलधक, आलथनक र अन्य आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) यस l;:g] ufpFपालिकाको क्षेत्रमा उत्पाददत जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको 
िण्डार, प्रिोधन र बजारीकरणका िालग आवश्यक पूवानधारको यवकास गने कायनक्रम सञ्चािन गनन 
सयकनेछ।  

 

४५.  कृयष वन प्रवw{gM (१) यस l;:g] ufp Fपालिकामा रहेका सामदुाययक वन िगायतका वन क्षेत्र, सावनजलनक 
जग्गा र लनजी वन तथा लनजी जग्गाहरुमा कृयष वन िगाउन िाहनेिाई यस ufpF kfnlsfn] आलथनक 
तथा प्रायवलधक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) सामदुाययक वनमा कृयष वन कायनक्रम सञ्चािन गदान वन क्षेत्रको जैयवक यवयवधता संरक्षण 
हनेु गरी र एउटै यवरुवािे िामो समय उत्पादन ददने प्रकृलतका वनजन्य तथा कृयषजन्य पैदावारहरु 
िगाउन प्राथलमकता ददन ुपनेछ। 

(३) गररवीको रेखामनुी रहेका पररवारिाई उपिब्ध गराइएको सामदुाययक वनको क्षेत्रमा 
कृयष वनका कायनहरु गदान वषनमा एक पटक मात्र खनजोत गनुनपने प्रकृलतका कृयषजन्य पैदावारहरु 
िगाउन सयकनेछ।  

  

४६.  वनजन्य बीउको उत्पादन M वन बीउको उत्पादन, यवक्री यवतरण र लनयानतका िालग यस ufpF पालिकामा 
पाइने वन पैदावारका बीउहरुको उत्पादन र बजारीकरणका िालग योजना तजुनमा गरी वन उपिोक्ता 
समूह र लनजी वनवािाहरुिाई आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सयकने छ।  

 

४७.  वनजन्य खाद्य वस्त ुतथा कन्दमूिको सदपुयोगM (१) यस ufp Fपालिकाको सामदुाययक वन िगायतका 
वन क्षेत्रमा वनको हैलसयत नयवग्रने गरी र वातावरण तथा जैयवक यवयवधताको संरक्षण हनेु गरी वन 
क्षेत्रबाट उपिब्ध हनुसक्ने वनजन्य खाद्य वस्त ुतथा कन्दमूि संकिन र यवक्री यवतरण गनन सयकनेछ।   

(२) यस ufpFपालिकामा यविेष पयहिान तथा महत्व िएका वनजन्य खाद्य वस्त ु तथा 
कन्दमूिको ददगो संकिन र सदपुयोग तथा बजारीकरणका िालग यवपन्न पररवार र यस्ता वस्तकुो 
बारेमा परम्परागत ज्ञान िएका पररवारिाई प्रायवलधक तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन 
सयकनेछ।  

 



४८.  िरन तथा खकन  व्यवस्थापनM (१) यस ufpFपालिकामा रहेका सामदुाययक वनमा पिहुरुको िरीिरन 
व्यवस्थापनका िालग उपिोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा आवश्यक व्यवस्था गरी 
िरीिरन व्यवस्थापन गनुन पनेछ।  

(२) सामदुाययक वन बाहेकका अन्य वन क्षेत्र वा सावनजलनक जग्गामा िरीिरन व्यवस्थापनका 
िालग यस l;:g] ufpFपालिकािे गोठािा तथा पिपुािक पररवार वा समूहसगँ परामिन गरी िरीिरन 
गराउने क्रममा पािन गनुनपने लनयमहरु बनाउन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम िरीिरनका लनयमहरु बनाउँदा आददवासी जनजालत र 
स्थानीय समदुायको उद्यौिी उिौिी िगायतका प्रथाजलनत अभ्यासको सम्मान गनुन पनेछ।    

(४) खिन जग्गा उपयोग गरी िरीिरन र वन पैदावारको उपयोग गदै आएका स्थानीय 
वालसन्दाको प्रथाजलनत अभ्यासिाई सम्मान र संरक्षण गदै यस l;:g] ufp Fपालिका र सम्बश्चन्धत सामदुाययक 
वन उपिोक्ता समूहिे खिन जग्गाहरुको ददगो व्यवस्थापनका िालग आवश्यक लनयमहरु बनाउन 
सक्नेछ।    

 

४९.  वनसम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासको प्रवw {न M (१) यस ufpFपालिकाको क्षेत्रलित्र आददवासी जनजालत 
समदुायिे परम्परादेश्चख अविम्बन गदै आएका वनसम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासहरुको k|aW{fgका िालग 
सामदुाययक वन र अन्य यवलिन्न वन व्यवस्थापन प्रणािीको कायनयोजनामा आवश्यक व्यवस्थाहरु 
समावेि गनुन पनेछ ।  

(२) सामदुाययक वन तथा अन्य वन व्यवस्थापन प्रणािीका कायनयोजनाहरुमा उल्िेश्चखत 
वनसम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासको प्रवद्र्धनका िालग सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूह र यस ufpFपालिकािे 
आवश्यक स्रोत साधान र सहयोग उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) सामदुाययक वन बाहेकका क्षेत्रहरुमा कुनै प्रथाजलनत संस्थािे वन संरक्षण तथा सदपुयोग 
गदै आएको िएमा उक्त वन क्षेत्र सोही प्रथाजलनत संस्थािे व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।     

 

५०.  वनसम्बन्धी परम्पराग ज्ञानको संरक्षण र प्रवw{न (१) यस ufpFपालिकामा वन व्यवस्थापन गदान वन 
स्रोतमालथको आददवासी जनजालत र स्थानीय समदुाय, दलित र मयहिाको अलधकार संरक्षण गनुनपनेछ।  

(२) वनसम्बन्धी कुनैपलन कायनहरु गदान र वन स्रोत पररिािन गदान आददवासी जनजालत र 
स्थानीय समदुायको रैथाने तथा परम्परागत ज्ञानको पूणन रुपमा सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गनुनपनेछ।  

(३) वन व्यवस्थापन गदान र वन स्रोत पररिािन गदान वनमा आश्चश्रत जीयवकोपाजननको 
अलधकारबाट कसैिाई पलन बश्चञ्चत गनन पाइने छैन।  

(४) यस ufp Fपालिकामा रहेका आददवासी जनजालत र स्थानीय समदुाय वन तथा जैयवक 
यवयवधता र प्राकृलतक स्रोत संरक्षण तथा सदपुयोगसँग सम्बश्चन्धत परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र 
प्रवद्र्धनका िालग यस ufp Fपालिकािे आवश्यक सहयोग गनन सक्नेछ।   

 

 

पररच्छेद – ७ 

लनजी वनसम्बन्धी व्यवस्था 
 

५१.  लनजी वन दतानसम्बन्धी व्यवस्थाM (१) लनजी वन दतान गराउन िाहने कुनै व्यश्चक्त वा संस्थािे लनजी वन 
दतानको िालग प्रदेि सरकारको वनसम्बन्धी कायानियको लसफाररस सयहत यस ufp Fपालिकामा लनवेदन 
ददन ुपनेछ।  



(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कुनै लनवेदन परेमा आवश्यक जाँिबझु गरी यस ufp Fपालिकािे 
नीश्चज वन दतान गरी प्रमाणपत्र ददनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम लनजी वन दतान गरेको यववरण सयहतको जानकारी यस 
ufp Fपालिकािे प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिाई गराउनेछ। 

 

५२.  लनजी वनको व्यवस्थापन र वन पैदावार पररिािनM (१) लनजी वनको धनीिे लनजी वनको यवकास, 

संरक्षण, व्यवस्थापन गनन तथा लनजी वनको वन पैदावारको उपयोग गनन वा स्वतन्त्र रुपमा मूल्य 
लनधानरण गरी लबक्री यवतरण गनन सक्नेछ । 

(२) लनजी वनको धनीको अनरुोधमा उपदफा (१) बमोश्चजमको कामका िालग यस ufp Fपालिका 
र प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियिे आवश्यक प्रायवलधक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ। 

(३) व्यावसाययक प्रयोजनको िालग लनजी वन वा लनजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको 
सङ्किन तथा ओसारपसार यसै ufp Fपालिकाको क्षेत्रलित्र गनुन परेमा ufp Fपालिकाबाट स्वीकृलत लिन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेश्चखएको िए तापलन लनजी वनको वन पैदावार 
व्यावसाययक प्रयोजनको िालग यस ufp Fपालिकाको क्षेत्रबाट अन्य कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रमा वन 
पैदावारको यवक्री यवतरण र ओसारपसार गनुन परेमा प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियबाट 
स्वीकृलत लिन ुपनेछ। 

(५) घरायसी प्रयोजनको िालग यस ufp Fपालिकाको क्षेत्रबाट यो ufpFपालिका रहेको श्चजल्िा 
लित्रको कुनै स्थानीय तहमा वन पैदावार यवक्री यवतरण तथा ओसारपसार गनुन परेमा यस ufp Fपालिकाबाट 
सङ्किन तथा ओसारपसार गने स्वीकृती लिन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िेश्चखएको िए तापलन यो ufp Fपालिका रहेको श्चजल्िाबाट 
कुनै अकको  श्चजल्िामा घरायसी प्रयोजनका िालग वन पैदावार यवक्री यवतरण तथा ओसारपसार गनुन परेमा 
प्रदेि सरकारको वन सम्बन्धी कायानियबाट स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

(७) लनजी वनको धनीिाई लनजी वन यवकास, कृयष वन तथा जडीबटुी खेती एवं गैरकाष्ठ वन 
पैदावार प्रवद्र्धनका िालग यस ufpFपालिकाबाट पाररत कायनक्रम तथा योजना अनसुारका सहयोग, 

अनदुान तथा सयुवधाहरु उपिव्ध गराउन सयकनेछ। 

 

५३.  लनजी वनमा वन्यजन्त ुपािन M (१) कुनै लनजी वनवािािे यस ufpFपालिकाको लसफाररसमा वन तथा 
वन्यजन्त ुसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून र मापदण्डको अधीनमा रही आफ्नो लनजी वनमा संरश्चक्षत 
वन्यजन्त ुबाहेकका वन्यजन्त ुतथा पन्छी समेत पािन गनन सक्नेछ । 

(२) कुनै लनजी वनवािािे उपदफा (१) बमोश्चजमका कायनहरु गरेको िएमा सोको जानकारी 
यस ufp Fपालिकामा गराउन ुपनेछ र उक्त वन्यजन्त ुतथा पन्छीमा कुनै रोग देखा परेमा तत्काि प्रदेि 
सरकारको वनसम्बन्धी कायानिय, पि ु यवकास कायानिय र अन्य सम्बश्चन्धत लनकायको सहयोगमा 
रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनुनपनेछ ।  

 

पररच्छेद – ८ 

वनसम्बन्धी कसरुको जािँबझु सम्बन्धी कायनयवलध र दण्ड सजाय 

 

५४.  वनसम्बन्धी कसरुको जािँबझुसम्बन्धी कायनयवलध M यस l;:g]ufp Fपालिकाको क्षेत्रलित्र हनेु वन, वन्यजन्त ु
तथा वातावरणसम्बन्धी कसरुको जाँिबझुसम्बन्धी कायनयवलधका सम्बन्धमा वन, वन्यजन्त ु तथा 
वातावरणसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून िाग ुहनेुछ ।  



 

५५.  दण्ड सजाय M यस पालिकाको क्षेत्रलित्र हनेु वन, वन्यजन्त ुतथा वातावरणसम्बन्धी कसरुमा वन, वन्यजन्त ु
तथा वातावरणसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम दण्ड सजाय हनेुछ ।  

  

 

 

 

पररच्छेद – ९ 

वनसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 
 

५६.  नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारको िलूमका M यो ऐन कायानन्वयनका िालग नेपाि सरकार र प्रदेि 
सरकारिे आवश्यक सहयोग र स्रोत साधन उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

 

५७.  वन तथा वातावरणसम्बन्धी यवषयगत सलमलत M (१) यस ufpFपालिकािे वन क्षेत्रका यवषयमा समन्वय, 

अनगुमन तथा मूल्यांकन र अन्य आवश्यक कायनहरु गननका िालग ufpFपालिका तहमा कायनपालिकाको 
कुनै सदस्यको संयजकत्वमा वन तथा वातावरण सलमलत वा तथा वातावरण पररषद् गठन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गठन हनेु सलमलत वा पररषद्मा सम्बश्चन्धत लनकायहरुका साथै 
सामदुाययक वन उपिोक्ता महासंघ, नेपाि, सरोकारवािा नागररक समाज र लनजी क्षेत्रको समेत 
प्रलतलनलधत्व गराउन ुपनेछ।   

 

५८.  वन तथा वातावरण िाखािे वनसम्बन्धी कायन गनन सक्ने M (१) यस ufp Fपालिकामा रहने वन तथा 
वातावरणसम्बन्धी िाखािे वन सम्बन्धी यवषयमा काम गननको िालग आवश्यक मानव स्रोतको व्यवस्था 
गरी वनका यवषयमा आवश्यक सहजीकरण र प्रायवलधक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) वन तथा वातावरण िाखािे वनसम्बन्धी कायन सञ्चािन गदान यस ufp F पालिकामा रहेको 
यवषयगत सलमलतसँग सहकायन र समन्वय गनुनपनेछ ।  

 

५९.  वनसम्बन्धी कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्नेM (१) यस ufp Fपालिकािे नेपािको संयवधानको अनसूुिी ८ र 
९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा ११(४)(ङ) मा 
उश्चल्िश्चखत वन, वन्यजन्त,ु जैयवक यवयवधता र वातावरणसम्बन्धी कायनहरु गननको िालग उपिोक्ता समूह, 

सामदुाययक वन उपिोक्ता महासंघ नेपाि, सरोकारवािा संघ संस्था तथा नागररक समाज र लनजी 
क्षेत्रसँग समेत समन्वय, परामिन र सहकायन गरी ufpFपालिका स्तरको पञ्चवयषनय तथा ददघनकालिन वन 
योजना तजुनमा गरी कायानन्वयन गनन सक्नेछ ।  

(२) यस ufpFपालिकािे वनसम्बन्धी कायनक्रम सञ्चािन गदान उपिोक्ता समूह र सामदुाययक 
वन उपिोक्ता महासंघ, नेपाि माफन त सञ्चािन गनन प्राथलमकता ददन ुपनेछ।  

(३) यस ufpFपालिकािे आफ्नो वन योजना कायानन्वनका क्रममा वन उपिोक्ता समूहको 
क्षमता यवकास, सामदुाययक वनका कायनयोजना तजुनमा, संिोधन तथा पररमाजनन, वन उद्यम तथा पयानपयनटन 
यवकास िगायतका कायनहरुको िालग आलथनक तथा प्रायवलधक सहयोग उपिब्ध गराउने गरी लनयलमत 
रुपमा बजेट यवलनयोजन गनन सक्नेछ।  

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद – १० 

यवयवध 

 

६०.  वन क्षते्रमा प्रवेि लनयमनM (१) वन संरक्षणको दृयिकोणिे आवश्यक देश्चखएमा यस Fपालिका र सम्बश्चन्धत 
वन उपिोक्ता समूहिे आफ्नो सबै वन क्षेत्र वा केही लनश्चित ्वन क्षेत्रमा केही समयका िालग प्रवेि 
लनयन्त्रण तथा लनषेध गनन सक्नेछ । 

(२) सामदुाययक वन बाहेकका वन क्षेत्रमा केही समयका िालग प्रवेि लनषेध गनुनपने िएमा 
सो सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय कानून बमोश्चजम हनेुछ र प्रदेि सरकारको वन 
सम्बन्धी कायानियिे वन क्षेत्रमा प्रवेि लनषेधसम्बन्धी लनणनय गदान यस ufp Fपालिकासगँ समन्वय, छिफि 
तथा परामिन गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम वन क्षेत्रमा प्रवेि लनषेध गदान परम्परागत रुपमा उपयोग 
गदै आएको बाटो, पानी (खानेपानी, लसंिाइ, पानीघट्ट) र धालमनक तथा सांस्कृलतक क्षेत्रको लनयलमत 
उपयोगमा प्रलतबन्ध िगाउन पाइने छैन ।   

 

६१.  सामाश्चजक प्रयोजनका िालग वन पैदावारको आपूलतन M यस ufpFपालिकाको क्षेत्रलित्र धालमनक तथा 
सांस्कृलतक कायन, यवपद् व्यवस्थापन, दाह संस्कार, यवपन्न वगनको घरगोठ लनमानण र अन्य अत्यावश्यक 
यवकास लनमानणको िालग काठ दाउरा आवश्यक परेमा यस ufpFपालिकािे सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता 
समूह वा लनजी वनवािािाई न्यूनतम ्िलु्क लिई यी प्रयोजनका िालग काठ दाउरा आपूलतन गननका 
िालग समन्वय गनन सक्नेछ ।  

 

६२.  ववेाररस वा दररयावदुी काठबाट प्राप्त िािको बाडँफाडँ M प्रदेि सरकारिे वनसम्बन्धी प्रिलित संघीय 
कानून बमोश्चजम यस ufpFपालिकाको क्षेत्रबाट संकलित ववेाररस वा दररयावदुी काठबाट प्राप्त रकमको 
२५ प्रलतित रकम यस ufpFपालिकाको सश्चञ्चत कोषमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

६३.  अन्तरस्थानीय तहमा फैलिएको वन व्यवस्थापनM यस Fपालिका र लछमेकी गाउँ÷नगरपालिका बीि 
फैलिएको वनको ददगो व्यवस्थापनका िालग अन्तरस्थानीय तह वन समन्वय सलमलत गठन गरी त्यस्ता 
वनहरुको सामदुाययक वनका माध्यमबाट ददगो संरक्षण र व्यवस्थापनका िालग सहजीकरण गररनेछ।  

 

६४.  वनसम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान र अलििेख M (१) यस Fपालिकामा रहेको वनसम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धानका िालग आवश्यक अनदुानको व्यवस्था गरी वनको यवकासमा टेवा प¥ुयाउने योजना तजुनमा 
गनन सयकनेछ।  

(२) यसपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार तथा जैयवक यवयवधता र वन्यजन्त ुतथा 
यी यवषयसँग सम्बश्चन्धत परम्परागत ज्ञान र अभ्यासहरुको अलििेख तयारी गनन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम तयार गररएको अलििेखिाई यवद्यतुीय माध्यमबाट व्यवश्चस्थत गरी 
समदुाय तथा सरोकारवािाको पहुिँमा राख्न ुपनेछ।   

 

६५.  परुस्कार सम्बन्धी व्यवस्था M वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा उल्िेखनीय योगदान गने समदुाय, व्यश्चक्त वा 
संस्थािाई यस ufp Fपालिकािे आवश्यक परुस्कारको व्यवस्था गनन सक्नेछ।  

 

६६.  अलधकार प्रत्यायोजन M यस Fपालिकाको कायनपालिकािे यस ऐन बमोश्चजम प्राप्त गरेको अलधकार कुनै 
यवषयगत सलमलत वा अध्यक्षिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।  

 



६७.  लनयम, लनदेश्चिका, कायनयवलध र मागनदिनन बनाउन सक्ने M यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरुको प्रिावकारी 
कायानन्वयनको िालग यस पालिकािे आवश्यक लनयम, लनदेश्चिका, कायनयवलध र मागनदिनन बनाउन 
सक्नेछ।  

 

६८.  बिाउ तथा खारेजी र बाश्चझएमा गने M (१) यस ufpFपालिकािे वनका यवषयमा यस अघी कायनयवलध 
वा अन्य आधारमा गरेका कायनहरु यसै ऐन बमोश्चजम िए गरेको मालनने छ।  

(२) यो ऐन वा यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रदेि कानूनमा गररएका 
व्यवस्थाहरुसगँ बाश्चझन गएमा बाश्चझएको हदसम्म यो ऐनका सम्बश्चन्धत दफाहरु लनष्कृय रहने छन ्।  

 

 

 


