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 �फक्कल गाउँपा�लकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

व्यवस्था गनर् बनेको ए]न 
 

प्रस्तावना 

यस �फ�ल गाउँपा�लकाको क्षे� �भ� रहेको वनलाई सामदुा�यक वन 

लगायत समदुायमा आधा�रत वन र �नजी वनका माध्यमबाट �दगो 

व्यवस्थापन गर� वनमा�थको सामदुा�यक तथा �नजी अ�धकारको स�ुनि�तता, 

जलवाय ु प�रवतर्न न्यूनीकरण एवं अनकूुलन, जै�वक �व�वधता संरक्षण, 

वातावरणीय सेवाको �व�धन र पयार्पयर्टन एवं वन उ�मको �वकास गद� 
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वन पैदावारको सदपुयोग र सोबाट �ा� लाभको न्यायोिचत ् बाँडफाँड गद� 

�दगो �वकास, सामािजक तथा आ�थर्क सम�ृ� र लै��क तथा समािजक न्याय 

हा�सल गनर् वान्छनीय भएकोले,  

नेपालको सं�वधानको धारा २२१ र २२६ बमोिजम �फ�ल 

गाउँपा�लकाको दे�े गाउँसभाके ११औ ंअ�धवेशनले यो ऐन बनाएको छ। 

 

प�रच्छेद – १ 

प्रारिम्भक 

१.  संिक्ष� नाम र �ारम्भ◌ः (१) यस ऐनको नाम “ �फ�ल गाउँपा�लकाको 

वन ऐन २०७९” रहेको छ।  

(२) यो ऐन गाउँ सभाबाट पा�रत भएप�छ तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ।  

२.  प�रभाषा  �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा ◌ः  

(क) “उपभो�ा समूह” भ�ाले वनको संरक्षण, सम्व�धन, व्यवस्थापन र 

सदपुयोग गनर्का ला�ग दफा १२ बमोिजम गठन भई दफा १३ 

बमोिजम दतार् भएको उपभो�ा समूहलाई जनाउँदछ।  

(ख)  “कब�ुलयती वन” भ�ाले दफा २६ बमोिजम व्यवस्थापन ग�रन े

रा��य वनलाई जनाउँदछ। 

(ग)  “गैरका� वन पैदावार” भ�ाले वनमा रहेका वा वनमा उत्प� 

भएका वा वनबा�हर रहेका रुखहरुबाट उत्पा�दत काठ र दाउरा 

बाहेकका जडीबटु� तथा अन्य सबै जै�वक उत्पि�का सामानलाई 

जनाउँछ।  

(घ)  “िच�डयाखाना” भ�ाले संरक्षण िशक्षा, मनोरन्जन, �जनन,् वंशाण ु�ोत 

संरक्षण, अध्ययन अनसुन्धान गन� उ�ेश्यले जीवजन्तकुो परस्थानमा 
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�दशर्नीमा राखी व्यवस्थापन ग�रएको स्थानलाई जनाउँछ।  

(ङ) “जै�वक मागर्” भ�ाले वन्यजन्तहुरु एक वासस्थानबाट अक� 

वासस्थानमा आवत जावत गन� क्षे� वा वन जंगल वा वन 

क्षे�लाई जनाउँछ। 

(च)  “टाँचा” भ�ाले काठ वा खडा रहेका रुखमा लगाइने छाप, िचन्ह् 

वा �नशानालाई जनाउँदछ। 

(छ)  “धा�मर्क वन” भ�ाले दफा २७ बमोिजम संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

ग�रएको रा��य वनलाई जनाउँदछ।   

(ज)  “�नजी वन” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम कुनै व्यि� वा 

संस्थाको हक पगु्ने �नजी जग्गामा लगाई हकुार्एको वा संरक्षण 

ग�रएको वनलाई जनाउँछ र सो शब्दले प�रवारको �नजी जग्गामा 

रहेको पा�रवा�रक �नजी वन समेतलाई जनाउनेछ।  

(झ)  “रा��य वन” भ�ाले यस �फ�ल गाउँपा�लकाको क्षे��भ� रहेका 

सामदुा�यक वन, सरकार�ारा व्यविस्थत वन, वन संरक्षण क्षे�, 

साझेदार� वन, कब�ुलय�त वन र धा�मर्क वन समेतलाई जनाउँछ।  

(ञ)  “वन” भ�ाले पूणर् वा आंिशक रुपमा रुखहरु वा ब�ुानले 

ढा�कएको क्षे�लाई जनाउँछ।  

(ट)  “वन पैदावार” भ�ाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट 

ल्याइएका देहायका वन पैदावारलाई जनाउँछ। 

(१)  का�जन्य वन पैदावार  

(२)  जडीबटु� र गैरका� वन पैदावार र   

(३)  च�ान, ढु�ा, माटो, नद�जन्य र ख�नजजन्य पदाथर्।  

(ठ)  “वन �समाना िचन्ह” भ�ाले रा��य वनको �समाना छु�याउन 
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लगाइएको काठ, ढु�ा, �समेन्ट वा अरु कुनै वस्तकुो खम्वा वा 

िचन्हपटलाई जनाउँदछ र सो शव्दले �च�लत कानून बमोिजम 

जग्गा नापजाँच गर� तयार गरेको नक्सामा अ��त वन �समाना 

िचन्ह् समेतलाई जनाउनेछ। 

(ड)  “वन क्षे�” भ�ाले �नजी स्वा�मत्वको हक भोगको र �च�लत 

कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन �समाना लगाइएको 

वा नलगाइएको वनले घे�रएको वा वन�भ� रहेको घाँसे मैदान, 

खकर् , �हउँले ढाकेको वा नढाकेको पहाड, बाटो, पोखर�, ताल तलैया, 

�समसार, नद�, खोलानाला, बगर, प�तर् वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको 

क्षे� समेतलाई जनाउँदछ।  

(ढ)  “व्यवस्थापन योजना” भ�ाले वातावरणीय सन्तलुत कायम राखी 

वनको �वकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको उपयोग र �ब�� 

�वतरण गनर् तयार ग�रएको र यस ऐन एवं �च�लत कानून 

बमोिजम स्वीकृत वनसम्वन्धी कायर् योजनालाई जनाउँदछ। 

(ण)  “वातावरणीय सेवा” भ�ाले वन क्षे�को पा�रिस्थ�तक�य �णाल�बाट 

�ा� हनुे देहाय बमोिजमको सेवा र सोबाट �ा� हनुे लाभलाई 

जनाउँदछ। 

(१)  कावर्न सेवा 

(२)  जै�वक �व�वधताको संरक्षण 

(३)  जलाधार तथा जलच� �णाल� 

(४)  पयार्पयर्टन 

(५)  वातावरणीय सेवा �दान गन� अन्य वस्त,ु सेवा वा लाभ।  

(त)  “वातावरणीय पर�क्षण” भ�ाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी �च�लत 
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कानून बमोिजम ग�रने संिक्ष� वातावरणीय अध्ययन, �ारिम्भक 

वातावरणीय पर�क्षण र वातावरणीय �भाव मूल्यांकन समेतलाई 

जनाउँदछ।  

(थ)  “सामदुायमा आधा�रत जलवाय ुअनकूुलन” भ�ाले अनकूुलन योजना 

तजुर्मा सम्बन्धी �च�लत मापदण्ड तथा कायर्�व�धहरु र यस 

�फ�ल गाउँपा�लकाको अनकूुलन योजनालाई समेत मध्यनजर गद� 

उपभो�ा समूहले आफ्नो स्थानीय समदायका ला�ग अनकूुलन 

योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गन� कायर्लाई जनाउँदछ।    

(द)  “सामदुा�यक वन” भ�ाले यस ऐन र वन सम्बन्धी �च�लत संघीय 

कानून बमोिजम उपभो�ा समूहलाई सामदुा�यक वनको रुपमा 

हस्तान्तरण ग�रएको वनलाई जनाउँदछ।  

(ध)  “सावर्ज�नक जग्गा” भ�ाले जग्गा र वनसम्बन्धी �च�लत कानून 

बमोिजम प�रभा�षत ग�रए अनसुार यस �फ�ल गाउँपा�लकाको 

क्षे�मा प�हचान र �समा�न ग�रएका सावर्ज�नक जग्गालाई 

जनाउँदछ। 

 

प�रच्छेद – २ 

वनको सीमा �नधार्रण, भू–उपयोग र वन �ेत्रमा �वकास आयोजना 

सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 

३. वनको �समाना �नधार्रण (१) वन सम्बन्धी �च�लत संघीय कानून 

बमोिजम �देश सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लयले यस  गाउँपा�लकामा 

कायर्पा�लकासँग समन्वय र छलफल गर� सामदुा�यक वन उपभो�ा 

समूहका साथै आवश्यकता अनसुार वन �समानामा रहेको �नजी 

जग्गावालाहरुलाई समेत सहभागी गराई रा��य वनको �समाना �नधार्रण 
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गर� वन �समाना िचन्ह लगाउन ुपन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम वन �समाना �नधार्रण गर� तयार ग�रएको 

नक्शामा यस गाउँपा�लकाको अध्यक्षले �मािणत गर� सोको एक 

��त यस गाउँपा�लकामा र एक ��त �देश सरकारको वनसम्बन्धी 

कायार्लयमा अ�भलेख रा� ुपन�छ। 

४. वन �समानाका ला�ग जग्गा �ा� गनर् सक्न(े१) दफा ३ बमोिजम 

वनको �समाना कायम गदार् वन संरक्षणको दृ��कोणले आवश्यक भएमा 

वनको �समानासँग जो�डएका सावर्ज�नक जग्गा वा �नजी जग्गा वा 

त्यस्तो जग्गामा रहेका कुनै भौ�तक संरचनाहरु समेत यस 

गाउँपा�लकामा कायर्पा�लकासँग छलफल गर� संघीय कानून बमोिजम 

वनको �समाना �भ� पार� वन �समाना कायम गनर् स�कने छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम घर जग्गा समेत वन �समाना �भ� पानुर् पन� 

भएमा घर जग्गा �ा�� र सोको क्ष�तपू�तर् सम्बन्धी व्यवस्था 

वनसम्बन्धी संघीय कानून बमोिजम हनुेछ।  

(३) वन �समाना�भ� परेको �नजी जग्गाको वनसम्बन्धी संघीय कानून 

बमोिजम लगत क�ा गनुर् पन�छ।  

(४) रा��य वनमा परेको �नजी जग्गाको लगत क�ा ग�रएमा �देश 

सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लय र मालपोत कायार्लयले सोको 

जानकार� यस गाउँपा�लकाको कायर्पा�लका समक्ष �दनपुन�छ र यस 

गाउँपा�लकाले सोह� बमोिजम �नजी जग्गाको भमूी करसम्बन्धी 

लगत क�ा गनुर् पन�छ। 

 

५.  वनसम्बन्धी भ–ूस्वा�मत्व  (१) यस गाउँपा�लकाको क्षे� �भ� 

रहेको वनमा�थको भ–ूस्वा�मत्व सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोिजम 
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हनुेछ ◌ः  

(क)  यस गाउँपा�लकाको क्षे� �भ� रहेका सावर्ज�नक 

जग्गाहरुमा�थको भ–ूस्वा�मत्व यसै गाउँपा�लकामा 

�न�हत रहने छ। 

(ख)  यस गाउँपा�लकामा रा��य वनको रुपमा रहेका 

वनक्षे�का जग्गामा�थको भ–ूस्वा�मत्व वन सम्बन्धी 

�च�लत संघीय कानून बमोिजम नेपाल सरकारमा 

रहनेछ।  

(ग)  सामदुा�यक वन लगायतका समदुायमा आधा�रत वन 

क्षे�का जग्गाहरु सामदुा�यक जग्गाको रुपमा रहने 

छन।् 

(२)  �थाज�नत रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएका 

वनहरुमा परम्परागत रुपमा स्था�पत सम्बिन्धत �थाज�नत 

संस्थाको अ�धकार रहनेछ।  

(३)  नेपाल सरकारले यस गाउँपा�लकामा रहेको रा��य वन 

क्षे�को भ–ूउपयोग प�रवतर्न, भोगा�धकार �दान वा अन्य 

कुनै �क�समले कसैलाई हक हस्तान्तरण गन� �नणर्य गनुर्पूवर् 

यस .गाउँपा�लकाको कायर्पा�लका, सम्बिन्धत वन उपभो�ा 

समूह र कुनै स्थानमा �थाज�नत संस्था भएमा सोको समेत 

सहम�त �लन ुपन�छ। 

 

६.  वन व्यवस्थापन �णाल� : (१) यस .गाउँपा�लकामा रहेको रा��य 

वनलाई सामदुा�यक वन र आवश्यकता अनसुार समदुायमा आधा�रत 

अन्य वन वा �थाज�नत वनको रुपमा व्यवस्थापन ग�रनेछ। 
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(२) �व�भ� �क�समका वन व्यवस्थापन �णाल�हरु मध्ये सामदुा�यक 

वन व्यवस्थापन �णाल�लाई �ाथ�मकता �दन ुपन�छ।   

(३) यस गाउँपा�लकाको सावर्ज�नक जग्गामा रहेको वनलाई 

सामदुा�यक वनको रुपमा �वकास र व्यवस्थापन गनर् स�कनेछ र 

उपभो�ा समूहले सावर्ज�नक जग्गामा रहेको वन व्यवस्थापन 

नगरेमा गाउँपा�लका आफैले वा कुनै संघ संस्थाका माध्यमाबाट 

व्यवस्थापन गनर् गराउन सक्नछे।  

७.  भ–ूउपयोग योजना र वन क्ष�ेको भ–ूउपयोग प�रवतर्न\M (१) यस 

गाउँपा�लकावा अन्य सम्बिन्धत �नकायले भ–ूउपयोग योजना तजुर्मा 

गदार् यस गाउँपा�लकामा रहेको रा��य वनलाई वन क्षे�को रुपमा नै 

कायम गनुर्पन�छ।  

(२) यस गाउँपा�लकाको क्षे��भ� रहेका कुनै प�न वनहरुमा कुनै प�न 

�क�समको बसोवास वा पूनरवास गन� गराइने छैन।  

 तर �ाकृ�तक �कोप �प�डत घरधरु�हरुलाई �कोप व्यवस्थापन गनर् 

लाग्ने अवधीभर वनको कुनै क्षे�मा वन �वनास नहनुे गर� अस्थायी 

बसोबास गराउन स�कने छ।   

(३) नेपालको सं�वधान बमोिजम भ�ूम�हन द�लत र भ�ूम�हन 

सकुुम्वासीलाई रुख �वरुवा नभएको कुनै क्षे�को जग्गा उपलब्ध 

गराउन ुपन� भएमा भमूीसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजमको 

���या अवलम्बन गनुर्पन�छ।  

(४) वन क्षे�को भ–ूउपयोग प�रवतर्न गनुर्पन� भएमा सम्बिन्धत 

उपभो�ा समूहको सहम�त �लई मिन्�प�रष�ाट अनमु�त �ा� 

भएमा मा� वन क्षे�को भ–ूउपयोग प�रवतर्न गनर् पाइनेछ। 

८.  वन क्ष�ेमा �वकास आयोजना स�ालनM (१) वन क्षे�मा रा��य 
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�ाथ�मकता �ा� आयोजना वा रा��य गौरवको योजना स�ालन गन�, 

क्ष�तपू�तर् �दान गन� र वन क्षे�को पूनरस्थापना गन� सम्बन्धी 

व्यवस्थाहरु वनसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजम हनुेछ।  

(२) रा��य �ाथ�मकता �ा� आयोजना वा रा��य गौरवको योजना 

बाहेक अन्य आयोजनाका ला�ग वन क्षे�को �योग गनर् पाइन े

छैन।  

 तर यस ..गाउँपा�लकाले आफ्ना स्थानीय �वकास आयोजनाको 

ला�ग वन क्षे� �योग गनुर्पन� भएमा �भा�वत स्थानीय 

समदुायसँगको सहम�तमा वनसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून 

बमोिजमको ���या अवलम्बन गर� नेपाल सरकारको स्वीकृती 

�लई �नि�त ्वन क्षे� �योग गनर् सक्नेछ।   

(३) यस गाउँपा�लकामा नक्शामा वन क्षे�को रुपमा रहेको तर वन 

कायम नरह� �व�भ� �क�समका सावर्ज�नक �योजनका ला�ग उ� 

वन क्षे�को जग्गा उपयोग भइरेको अवस्था रहेमा उ� वन 

क्षे�को जग्गालाई सोह� सावर्ज�नक �योजनका ला�ग उपयोग गर� 

सो वन क्षे�को जग्गा बरावर उपय�ु जग्गामा वन क्षे�को 

�वकास गनर् स�कनेछ। 

९.  वन क्ष�े �योग गदार् क्ष�तपू�तर् �दनपुन�M (१) कुनै प�न �योजनका ला�ग 

वन क्षे� �योग गदार् सोबाट �भा�वत हनुे उपभो�ा समूह र �थाज�नत 

संस्थाहरुसँग पूवर्सूिचत सहम�त �लन ुपन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम वन क्षे� �योग गदार् कुनै �भाव पन� भएमा 

सम्बिन्धत उपभो�ा समूह र अन्य �भा�वत समदुायलाई �च�लत 

कानून बमोिजम क्ष�तपू�तर् उपलब्ध गराउन ुपन�छ।  



v08M $   ;+VofM !  ldlt M @)&(.)$.@& 

10 

(३) रा��य �ाथ�मकता �ा� आयोजना, रा��य गौरवका आयोजना र 

अन्य कुनै प�न �वकास आयोजनाले वन क्षे� �योग गन� �ममा 

�ा� भएका वन पैदावार सम्बिन्धत उपभो�ा समूहलाई उपलब्ध 

गराई उ� वन पैदावार कटान, संकलन, ओसार पसार र घाटग�ी 

गदार् लाग्ने खचर् सम्बिन्धत �वकास आयोजनाले व्यहोनुर् पन�छ। 

१०.  वन क्ष�ेमा पन� नद�जन्य ख�नज पदाथर्को �योगM (१) यस 

गाउँपा�लकाअन्तगर्तको रा��य वन क्षे�मा पन� नद�जन्य साधारण 

�नमार्णमूखी ख�नज पदाथर्को संकलन तथा �शोधनसम्बन्धी कायर् गदार् 

वातावरण संरक्षणसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजमको ���या 

अवलम्बन गर� यस गाउँपा�लकाले �नधार्रण गरे बमोिजमको नद�जन्य 

साधारण �नमार्णमूखी ख�नज पदाथर्को मूल्य र स्थानीय कर भ�ुानी गरे 

प�ात ्मा� उत्खनन ्गनर् पाइनेछ।  

(२) रा��य वन क्षे�मा पन� नद�जन्य साधारण �नमार्णमूखी ख�नज 

पदाथर्को संकलन तथा �शोधन गदार् नेपाल सरकार र �देश 

सरकारको �च�लत मापदण्डहरुका साथै स्थानीय सरकार स�ालन 

ऐन २०७४ बमोिजम यस गाउँपा�लकाले तजुर्मा गरेका 

मापदण्डहरुको समेत पालना गनुर्पन�छ।   

(३) सामदु�यक वन क्षे�मा पन� नद�जन्य साधारण �नमार्णमूखी ख�नज 

पदाथर् संकलन गदार् सम्बिन्धत उपभो�ा समूहको समेत 

पूवर्सहम�त �लन ुपन�छ।  

(४) रा��य वन क्षे�मा नद�जन्य साधारण �नमार्णमूखी ख�नज पदाथर् 

बाहेक अन्य ख�नज पदाथर्को सव�क्षण तथा उत्खनन ् गदार् खानी 

तथा खा�नज पदाथर्, वन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी �च�लत 

संघीय कानून बमोिजम गनुर्पन�छ। 
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(५) यस गाउँपा�लकाले रा��य वन क्षे�मा पन� नद�जन्य साधारण 

�नमार्णमूखी ख�नज पदाथर्को �व�� �वतरणबाट �ा� रकममध्ये 

किम्तमा २५ ��तशत रकम सम्बिन्धत वन उपभो�ा समूह 

माफर् त �भा�वत क्षे�को वन तथा वातावरण संरक्षणमा खचर् 

गनुर्पन�छ। 

(६) सामदुा�यक वन क्षे�मा रहेको नद�जन्य साधारण �नमार्णमूखी 

ख�नज पदाथर् उत्खनन ् गनुर्पन� भएमा उपभो�ा समूहको वन 

व्यवस्थापन कायर्योजनामा व्यवस्था गर� सम्बिन्धत उपभो�ा 

समूहले त्यस्तो ख�नज पदाथर् �व�� गनर् सक्नेछ।  

११.  वन क्ष�ेमा वातावरणीय मापदण्डको पालना (१) वातावरण 

संरक्षणसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजम वातावरणीय अध्ययन 

गनुर्पन� भनी �नधार्रण भएका �स्तावहरु यस .गाउँपा�लकामा रहेको वन 

क्षे�मा कायार्न्वयन गनुर्पूवर् उ� �स्तावहरुका बारेमा वातावरणीय 

अध्ययन गर� सोसम्बन्धी ��तवेदन सम्बिन्धत �नकायबाट स्वीकृत 

भएको हनुपुन�छ।  

(२) यस ..गाउँपा�लकाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी �च�लत कानून 

बमोिजम आफैले स्वीकृत गनर् पाउने �क�समका वातावरणीय 

अध्ययन ��तवेदन स्वीकृत गदार् संिक्ष� वातावरणीय अध्ययन 

कायर्�व�धमा उिल्लिखत मापदण्डको पालना गनुर्पन�छ।   

(३) यस गाउँपा�लकाको वन क्षे�मा कायार्न्वयन ग�रने कुनै प�न 

�स्तावहरुका बारेमा वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन तयार� गदार् 

यस गाउँपा�लकाको कायर्पा�लका बैठकमा छलफल गर� राय 

सझुाव र परामशर् �लएको हनुपुन�छ।  
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(४) वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन तयार� र स्वीकृतीका �ममा पालना 

गनुर्पन� सवार्ज�नक सनुवुाई लगायतका अन्य �वषयहरु �च�लत 

संघीय कानून बमोिजम हनुेछ। 

 

प�रच्छेद – ३ 

उपभोक्ता समूह सम्बन्धी व्यवस्था 

१२.  उपभो�ा समूहको गठनM (१) यस .गाउँपा�लकामा सामदुा�यक �हतका 

ला�ग साम�ुहक रुपमा कुनै वन क्षे�को संरक्षण र �दगो व्यवस्थापन 

गर� वन पैदावारको न्यायोिचत ् उपयोग गनर्, सामािजक र आ�थर्क 

�वकास गनर् एवं वन व्यवस्था◌ापनमा लै��क समानाता र सामािजक 

समावेशीकण �व�धन गनर् चाहने त्यस्तो वनको सम्बिन्धत 

उपभो�ाहरुले यस ऐन र वनसम्बन्धी◌े �च�लत संघीय कानूनमा 

�नधार्�रत ���या अवलम्बन गर� यस गाउँपा�लकासँगको समन्वय र 

छलफलका साथै सहभा�गतामूलक रुपमा उपभो�ा समूह गठन गनर् 

सक्नेछन।् 

(२) उपभो�ा समूह गठन गदार् परम्परागत रुपमा वन उपयोग गद� 

आएका उपभो�ाहरु स�हत सम्बिन्धत सबै घरधरु�लाई सदस्यको 

रुपमा समावेश गनुर्पन�छ र उपभो�ा समूहको �वधानमा यसर� 

प�हचान ग�रएका सबै धरधरु�बाट एक म�हला र एक परुुषको 

नाम साधारण सदस्यको रुपमा समावेश गनुर्पन�छ।  

(३) उपभो�ा समूहको कायर्स�म�तको अवधी बढ�मा चार वषर्को हनुेछ 

र उपभो�ा समूहको कायर्स�म�तमा अध्यक्ष वा सिचवमध्ये एक 

जना म�हला र उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षमध्ये एक जना म�हला 
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स�हत लै��क समानताका साथै समािजक रुपमा समावेशीकरण 

कायम गनुर् पन�छ।  

१३.  उपभो�ा समूहको दतार् (१) दफा १३ बमोिजम ग�ठत उपभो�ा 

समूहको दतार्का ला�ग यस ..गाउँपा�लकाको वन तथा वातावरण 

शाखाको सझुाव र वनसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजमको 

ढाँचामा �नधार्�रत �वधान स�हत �देश सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लय 

समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �सफा�रस, �नवेदन र �वधान �ा� भएमा 

�देश सरकारको सम्बिन्धत वन अ�धकृतले आवश्यक अध्ययन 

गर� त्यस्तो उपभो�ा समूहलाई दतार् गर� �नधार्�रत ढाँचामा दतार् 

�माण–प� �दान गनुर् पन�छ। 

(३) उपभो�ा समूह गठन र �वधान दतार्का �ममा �देश सरकारको 

वनसम्बन्धी कायार्लयले यस गाउँपा�लकासँग समन्वय गर� 

छलफल गनुर्पन�छ र उपभो�ा समूहको गठन, �वधान तजुर्मा र 

उपभो�ा समूह दतार्का ला�ग यस गाउँपा�लकार �देश सरकारको 

वनसम्बन्धी कायार्लयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन 

सक्नेछ।  

(४) उपभो�ा समूहको �वधानमा समावेश गनुर्पन� �वषय र उपभो�ा 

समूहलाई �दान ग�रने �माणप�को ढाँचाहरु वनसम्बन्धी �च�लत 

संघीय कानूनमा उल्लेख भए बमोिजम हनुेछ। 

(५) दफा (१३) र यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

वनसम्बन्धी �च�लत कानून बमोिजम दतार् भइसकेका उपभो�ा 

समूहहरु पूनः दतार् हनु ुपन� छैन।  

१४. उपभो�ा समूह संग�ठत संस्था हनु े (१) दफा १३ बमोिजम दतार् 
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भएको उपभो�ा समूह अ�विच्छ� उ�रा�धकारवाला एक स्वशा�सत, 

संग�ठत र सामदुा�यक �कृ�तको समािजक संस्था हनुेछ। 

(२) उपभो�ा समूहको आफ्नो एउटा छु�ै छाप हनुेछ। 

३) उपभो�ा समूहले व्यि� सरह चल अचल सम्पि� �ा� गनर्, 

उपभोग गनर्, बेच �बखन गनर् वा अन्य �क�समले बन्दोवस्त गनर् 

सक्नेछ। 

(४) उपभो�ा समूहले व्यि� सरह आफ्नो नामबाट ना�लस उजरु गनर् 

र सो उपर प�न सोह� नामबाट ना�लस उजरु लाग्न सक्नेछ। 

१५.  उपभो�ा समूहको कोष(१) उपभो�ा समूहको आफ्नो एउटा छु�ै कोष 

हनुेछ र उ� कोषमा देहायका रकमहरु जम्मा ग�रनेछ  

(क)  नेपाल सरकार, �देश सरकार र स्थानीय तहबाट �ा� 

अनदुान रकम, 

(ख)  कुनै व्यि� वा संस्थाबाट �ा� अनदुान, सहायता वा दान 

दातव्यको रकम, 

(ग)  वन पैदावारको �ब�� �बतरणबाट �ा� रकम, 

(घ)  दण्ड ज�रवानाबाट �ा� रकम, 

(ङ)  �च�लत कानून बमोिजम अन्य कुनै �ोतबाट �ा� रकम। 

(२) साधारण सभाबाट स्वीकृत वा�षर्क कायर्�मका ला�ग उपभो�ा 

समूहको तफर् बाट ग�रने खचर् उपदफा (१) बमोिजमको कोषबाट 

व्यहो�रने छ। 

(३) उपभो�ा समूहले कोषको स�ालनका ला�ग यस गाउँपा�लकाले 

समय समयमा �दएको राय सझुावलाई समेत मध्यनजर गर� 

समूहले कोष प�रचालन मागर्दशर्न तजुर्मा गनुर्पन�छ। 
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१६.  उपभो�ा समूहको �ववरण र �ग�त ��तवेदन पेश गनुर्पन�  (१) 

�देश सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लयले यस गाउँपा�लकाअन्तगर्त पन� 

सबै वन उपभो�ा समूहको दतार् �ववरण स�हतको �माणप�, स्वीकृत 

�वधान, वन हस्तान्तरणको �माणप� र वन व्यवस्थापन कायर्योजनाको 

��त�ल�प यस .गाउँपा�लकालाई यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले एक 

म�हना �भ�मा उपलब्ध गराउन ु पन�छ र यस ..गाउँपा�लकाले सोको 

अ�ाव�धक अ�भलेख कायम गनुर् पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम यस गाउँपा�लकामा अ�भलेख अ�ाव�धक 

भएका उपभो�ा समूहलाई स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 

को दफा ११(४)(ङ) बमोिजम यस गाउँपा�लकाले यस ऐन 

बमोिजम �नयमन, सहजीकरण र अनगुमन गनर् सक्नेछ।  

(३) उपभो�ा समूहको �वधानमा �नधार्�रत ���या बमोिजम उपभो�ा 

समूहले �त्येक वषर् साधारण सभाको आयोजना गर� आफ्नो वा�षर्क 

कायर्�म र लेखा पर�क्षण ��तवेदन पा�रत गर� सोको �ववरण यस 

गाउँपा�लकामा उपलब्ध गराउन ुपन�छ।   

(४) उपभो�ा समूहले �त्येक वषर् आ�थर्क वषर् समा� भएको तीन 

म�हना�भ� सामदुा�यक वनमा ग�रएका ��याकलाप, उपलब्धी र 

वतर्मान अवस्थाको �ववरण स�हतको वा�षर्क ��तवेदन �देश 

सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लयमा पेश गर� सोको एक��त यस 

..गाउँपा�लकार सामदुा�यक वन उपभो�ा महासंघ नेपाल समक्ष 

प�न पेश गनुर् पन�छ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम �ा� वा�षर्क ��तवेदनको आधारमा यस 

गाउँपा�लकार �देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लयले सम्विन्धत 

उपभो�ा समूहलाई आवश्यक सझुाव �दन सक्नेछन।्   
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(६) यस गाउँपा�लकाले उपभो�ा समूहको आवश्यकता र कायर्सम्पादन 

�ग�तका आधारमा वनसम्बन्धी �व�भ� कायर्�महरु स�ालनका 

ला�ग अनदुान तथा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

 

प�रच्छेद – ४ 

सामुदा�यक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

१७.  सामदुा�यक वन हस्तान्तणM (१) यस गाउँपा�लकामा सामदुा�यक 

वनको रुपमा हस्तान्तरण गनर् बाँक� रहेमा वन क्षे�हरु प�हचान गर� 

सामदुा�यक वनको रुपमा हस्तान्तरण गनर् �ाथ�मकता �दइनेछ।  

(२) दफा १३ बमोिजम दतार् भएको उपभो�ा समूहको चाहना र 

आवश्यकताको आधारमा सामदुा�यक वन व्यवस्थापनलाई �दगो र 

�भावकार� बनाउन ेगर� सामदुा�यक वनको कायर्योजना तयार वा 

संशोधन तथा प�रमाजर्न गनर्का ला�ग यस गाउँपा�लकार �देश 

सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लयले आवश्यक �ा�व�धक तथा अन्य 

सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे।  

(३) उपभो�ा समूहले वन व्यवस्थापन कायर्योजना तयार वा संशोधन 

गदार् उ� कायर्योजना यस गाउँपा�लकाको वन तथा वातावरण 

शाखामा पेश गर� �ा� सझुाव तथा परामशर्का आधारमा वन 

व्यवस्थापन कायर्योजना तजुर्मा वा आवश्यकता अनसुार संशोधन 

गनुर् पन�छ। 

(४) उपदफा (३) को �योजनका ला�ग वन व्यवस्थापन कायर्योजना 

�ा� भएको �म�तले बढ�मा ७ �दन �भ�मा वन तथा वातावरण 

शाखाले आवश्यक सझुाव �दन ु पन�छ र उ� समय�भ� कुनै 

सझुाव न�दएमा सोह� कुरा जनाई वन व्यवस्थापन कायर्योजना 
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स्वीकृतीका ला�ग �देश सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लय समक्ष 

पेश गनुर्पन�छ।   

(५) उपभो�ा समूहले दफा (२) र (३) बमोिजम तजुर्मा गरेको 

कायर्योजना बमोिजम सामदुा�यक वनको �वकास, संरक्षण, उपयोग 

एवं व्यवस्थापन र वन पैदावारको स्वतन्� रुपमा मूल्य �नधार्रण 

गर� �ब�� �वतरण समेत गनर् पाउन े गर� यस .गाउँपा�लकामा 

रहेको रा��य वनको कुनै भाग सामदुा�यक वनको रुपमा 

व्यवस्थापन गनर् चाहेमा वन व्यवस्थापन कायर्योजना र यस 

गाउँपा�लकाको वन तथा वातावरण शाखाको सझुाव तथा परामशर् 

स�हत �देश सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लयमा �नवेदन �दन ु

पन�छ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम पेश भएको वन व्यवस्थापन कायर्योजना 

�देश सरकारको सम्बिन्धत वन अ�धकृतले अध्ययन प�ात ्

स्वीकृत गर� उपभो�ा समूहलाई सामदुा�यक वन हस्तान्तरण 

सम्बन्धी �माणप� �दान गर� सोको जानकार� यस 

गाउँपा�लकालाई गराउन ुपन�छ।  

(७) सामदुा�यक वनको कायर्योजना �त्येक पटक सामान्यतयाः दश 

वषर्का ला�ग तजुर्मा गनर् स�कने छ र यस गाउँपा�लकाको वन 

तथा वातावरण शाखाबाट �ा� सझुाव तथा परामशर् बमोिजम 

आवश्यकता अनसुार समय समयमा संशोधन तथा प�रमाजर्न गनर् 

स�कने छ।   

(८) उपदफा (७) बमोिजम उपभो�ा समूहले वन व्यवस्थापन 

कायर्योजनामा गरेको संशोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय ��तकूल 

असर पन� देिखएमा �देश सरकारको सम्बिन्धत वन अ�धकृतले 

संशो�धत कायर्योजना �ा� भएको �म�तले तीस �दन�भ� उपभो�ा 
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समूहलाई त्यस्तो संशो�धत कायर्योजना लागू नगनर् �नद�शन �दई 

सोको जानकार� यस .गाउँपा�लकामा समेत �दन ुपन�छ । 

(९) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न वनसम्बन्धी 

�च�लत कानून बमोिजम एक पटक हस्तान्तरण भएको वन 

पूनःहस्तान्तरण गनुर्पन� छैन।  

१८.  सामदुा�यक वनमा �वप� वगर्का ला�ग कब�ुलयती वन �दन स�कनMे 

(१) सामदुा�यक वन उपभो�ा समूहले आफ्नो समूह�भ� प�हचान 

गरेका ग�रवीको रेखामनुी रहेका �वप� घरधरु�हरुलाई साम�ुहक वा 

एकल रुपमा वन पैदावारमा आधा�रत आय आजर्नका कायर्�म गनर्का 

ला�ग आफ्नो सामदुा�यक वनको कुनै भाग बढ�मा पन्� वषर्का ला�ग 

सम्झौता गर� उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कब�ुलयती वनको रुपमा वन क्षे� उपलब्ध 

गराउने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायर्योजना 

र उपभो�ा समूहको कायर्स�म�त एवं कब�ुलयती वन �लन चाहन े

�वप� समूह तथा प�रवार बीच हनुे सम्झौतामा उल्लेख गरे 

बमोिजम हनुेछ।  

१९.  वन पैदावारको मूल्य �नधार्रण  (१) उपभो�ा समूहले आफ्नो स्वीकृत 

वन व्यवस्थापन कायर्योजना बमोिजम वन व्यवस्थापन गदार् �ा� भएका 

वन पैदावारको साधारण सभाको �नणर्य बमोिजम स्वतन्� रुपमा मूल्य 

�नधार्रण गर� �व�� �वतरण गनर् सक्नेछन।्  

 तर उपभो�ा समूहले आफ्नो वन पैदावार समूह बा�हर व्यवसा�यक 

�योजनका ला�ग �व�� गन� भएमा उ� वन पैदावारको मूल्य �नधार्रण 

गदार् वनसम्बन्धी �च�लत संघीय कानूनमा �नधार्�रत मूल्य दरमा नघट्न े

गर� न्यूनतम ्मूल्य कायम गनुर्पन�छ। 
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(२) उपभो�ा समूहले उपदफा (१) बमोिजम �नधार्रण गरेको वन 

पैदावारको मूल्य दरको �ववरण यस गाउँपा�लका, �देश सरकारको 

वन सम्बन्धी कायार्लय र सामदुा�यक वन उपभो�ा महाहासंघ 

नेपालमा उपलब्ध गराउन ुपन�छ।  

(३) उपभो�ा समूहले वन पैदावारको मूल्य �नधार्रणका सम्बन्धमा 

गरेको �नणर्य वा वन पैदावारको मूल्यका बारेमा यस 

गाउँपा�लकाले उपभो�ा समूहलाई आवश्यक सझुाव �दन 

सक्नेछ।    

२०.  सामदुा�यक वनको काठ संकलन र �व�� �वतरण  (१) सामदुा�यक 

वनबाट व्यापा�रक �योजनका ला�ग �व�� �वतरण ग�रने काठको रुख 

छपान, कटान, ओसार पसार, ��मकहरुको पा�र��मक र सरुक्षा, घाटग�ी, 

बोलप� आब्हान, �व��, टाँचाको �योग र छोडपजु� सम्बन्धी �ा�व�धक 

मापदण्डहरु वनसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजम हनुेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोिजमका कायर्हरु गदार् यस गाउँपा�लकावा �देश 

सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लय वा उपभो�ा समूहको आफ्नै 

�ा�व�धक कमर्चार�को सहयोगका आधारमा उपभो�ा समूहले 

स्थानीय प�रवेश अनसुार आवश्यक कायर्�व�ध वा ���याहरु 

अवलम्बन गनर् सक्नेछन।्   

२१. वन पैदावार �व�� �वतरणको वा�षर्क योजना जानकार� गराउन े 

उपभो�ा समूहले स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायर्योजना बमोिजम 

संकलन हनुे वन पैदावारको उपयोग तथा �व�� सम्बन्धी आफ्नो 

वा�षर्क कायर्योजना बनाई सोको एक ��त यस ..गाउँपा�लकामा 

जानकार�का ला�ग उपलब्ध गराउन ुपन�छ।  
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२२.  वन पैदावार �व�� शलु्क सामदुा�यक वन उपभो�ा समूहले समूह 

बा�हर व्यावसा�यक �योजनका ला�ग वन पैदावार �व�� वापत �ा� हनुे 

रकममध्ये कुनै रकम �च�लत संघीय कानून बमोिजम स्थानीय सि�त 

कोषमा जम्मा गनुर्पन� व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यसर� जम्मा गनुर्पन� 

रकम आ�थर्क वषर्को अन्त्यमा उपभो�ा समूहले यस .गाउँपा�लकाको 

सि�त कोषमा जम्मा गनुर्पन�छ।  

२३. समदुा�यक वनबाट �ा� लाभको सदपुयोग  (१) सामदुा�यक वन 

उपभो�ा समूहले वन पैदावार �व�� �वतरण गर� �ा� गरेको रकम 

मध्ये किम्तमा पिच्चस ��तशत रकम सामदुा�यक वनको �दगो 

व्यवस्थापनमा खचर् गनुर्  पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम खचर् गर� बाँक� रहेको रकममध्येबाट 

किम्तमा पचास ��तशत रकम यस गाउँपा�लकासँग समन्वय गर� 

ग�रवी न्यूनीकरण, वन उ�मको �वकास र म�हलाको आयआजर्न 

एवं शश�ीकरणसम्बन्धी कायर्�मका ला�ग खचर् गनुर् पन�छ।  

(३) उपदफा (२) को �योजनका ला�ग उपभो�ा समूहले आफ्नो 

साधारण सभामा पेश गनर्का ला�ग तजुर्मा गरेको वा�षर्क 

काय�मको �ववरण साधारण सभा हनुभुन्दा किम्तमा ७ �दन 

अगाडी यस गाउँपा�लकामा उपलब्ध गराउन ु पन�छ र यस 

..गाउँपा�लकाले उ� कायर्�ममा कुनै सधुार गनुर्पन� देखेमा 

सम्बिन्धत वडा कायार्लय माफर् त उपभो�ा समूहको वा�षर्क 

कायर्�ममा सधुारका ला�ग सझुाव �दन सक्नेछ।  

(४) उपभो�ा समूह र यस गाउँपा�लकाले संय�ु रुपमा सामदुा�यक 

वन व्यवस्थापन, वन उ�म �वकास र म�हला सश�ीकरणका 

कायर्�म स�ालन गन� गर� योजना बनाउन स�कनेछ।  
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(५) स्थानीय समदुायमा गनुर्पन� सामदुा�यक �वकासका कायर्हरु गदार् 

उपभो�ा समूह र यस गाउँपा�लकाबीच सहकायर् गर� सामदुा�यक 

�वकासका कायर्हरु गनर् स�कनेछ। 

(६) उपदफा (२) बमोिजम खचर्गर� बाँक� रहेको रकम सामदुा�यक 

�वकासका कायर्�म, उपभो�ा समूहको �हत हनुे अन्य कायर् र 

उपभो�ा समूहको �शास�नक कायर्मा खचर् गनर् स�कने छ।  

 तर �शास�नक कायर्का ला�ग उपभो�ा समूहको वा�षर्क 

आम्दानीको बढ�मा २५ ��तशत रकम मा� खचर् गनर् स�कनछे र 

सो भन्दा बढ� रकम �शास�नक कायर्का ला�ग खचर् गनुर्पन� भएमा 

उपभो�ा समूहको साधारण सभाबाट सहम�त �लन ुपन�छ।  

२४.  वन व्यवस्थापन कायर्योजना �वप�रत काम गन�लाई हनु े सजाय (१) 

सामदुा�यक वनमा कुनै उपभो�ाले कायर्योजना �वपर�त हनुे कुनै काम 

गरेमा �नजलाई सम्बिन्धत उपभो�ा समूहले ज�रबाना गनर् सक्नेछ र 

त्यस्तो कामबाट कुनै हा�न नोक्सानी भएकोमा �बगो बराबरको रकम 

क्ष�तपू�तर्को रुपमा असलु उपर गनर् सक्नेछ। 

(२) सामदुा�यक वनको कायर्योजना �वप�रतको कायर् गन� व्यि�लाई 

उपभो�ा समूह आफैले कारवाह� गनर् नसकेमा �नजलाई कारवाह� 

गनर्का ला�ग उपभो�ा समूहले .गाउँपा�लकामा रहेको न्या�यक 

स�म�त वा �देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लय समक्ष �नवेदन 

गनर् सक्नेछ।  

(३) उपभो�ा समूहका सदस्य भन्दा बा�हरको कुनै व्यि�ले 

सामदुा�यक वनमा हानी नोक्सानी गरेमा �नजलाई रा��य वनमा 

गरेको कसरु बमोिजमको सजाय गनर्का ला�ग उपभो�ा समूहले 

�देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लय समक्ष �नवेदन गनर् 
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सक्नेछ र �नजलाई वनसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजमको 

सजाय हनुेछ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम न्या�यक स�म�त र �देश सरकारको 

वन सम्बन्धी कायार्लय समक्ष �नवेदन परेमा कसरुको �कृ�त 

अनसुार न्या�यक स�म�त र �देश सरकारको वन सम्बन्धी 

कायार्लयले आ–आपm्नो क्षे�ा�धकार �भ� पन� �वषयमा छान�वन 

गर� �च�लत कानून बमोिजमको ज�रवाना वा दण्ड सजाय गनर् 

सक्नेछ।  

२५.  सामदुा�यक वनको �ववाद व्यवस्थाप (१) सामदुा�यक वनका �वषयमा 

�सजर्ना हनुे �ववाद समाधानका ला�ग यस .गाउँपा�लकाले सहजीकण 

गनर् सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) को �योजनका ला�ग यस गाउँपा�लकाको समन्वयमा 

यस गाउँपा�लका स�हत, �देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लय, 

सामदुा�यक वन उपभो�ा महासंघ नेपाल र सरोकारवालाहरुको 

��त�न�धत्व हनुेगर� �ववाद समाधान संयन्� स्थापना गनर् 

स�कनेछ।   

 

प�रच्छेद – ५ 

कबु�लयती वन, धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक वनसम्बन्धी व्यवस्था 

२६. कब�ुलयती वन हस्तान्तरण गनर् सक्ने  (१) यस ..गाउँपा�लकाको 

�व�भ� वडा कायार्लयहरुले ग�रबीको रेखाम�ुनका प�रवार भनी प�हचान 

गरेका प�रवारको समूहलाई ग�रबी न्यूनीकरणका ला�ग कब�ुलयती वन 

हस्तान्तरण गनर् �देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लय समक्ष 

�सफा�रस गनर् सक्नेछन।्  
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको �सफा�रसका आधारमा �देश सरकारको 

वन सम्बन्धी कायार्लयले ग�रवीको रेखामनुीका प�रवारको 

कब�ुलती वन उपभो�ा समूह गठन गनर् र कब�ुलयती वनको 

कायर्योजना बनाई वनको संरक्षण र �वकास हनुे गर� आय आजर्न 

हनुे कायर्�म स�ालनका ला�ग उ� समूहलाई कब�ुलयती वनको 

रुपमा वनक्षे� उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(३) �देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लयले उपदफा (२) 

बमोिजमको कब�ुलयती वनको �ववरण यस .गाउँपा�लकामा 

उपलब्ध गराउन ु पन�छ र सोह� आधारमा यस गाउँपा�लकाले 

कब�ुलयती वन उपभो�ा समूहलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध 

गराउन सक्नेछ।  

(४) कब�ुलती वन उपभो�ा समूहसम्बन्धी अन्य व्यवस्था वनसम्बन्धी 

�च�लत संघीय तथा �देश कानून र स्थानीय सरकार स�ालन ऐन 

२०७४ बमोिजम हनुेछ।  

२७.  धा�मर्क तथा सासं्कृ�तक महत्वका वनहरुको संरक्षण (१) यस 

गाउँपा�लकामा धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक महत्वका वनहरु रहेमा सोको 

संरक्षण र सदपुयोगका ला�ग धा�मर्क तथासांस्कृ�तक वन उपभो�ा 

समूह गठन गनर् स�कनेछ।  

(२) धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक वन उपभो�ा समूह गठन र दतार् गदार् 

दफा १३ र १४ बमोिजमको ���या अवलम्बन गनुर् पन�छ।  

(३) सम्बिन्धत धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक समदुायले आफ्नो धमर् 

संस्कृ�तसँग सम्बिन्धत वन संरक्षण गनर् चाहेमा त्यस्तो वन सोह� 

धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक समूह वा समदुायलाई हस्तान्तरण 

गनुर्पन�छ।  
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(४) धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक वनको व्यवस्थापन कायर्योजना तजुर्माका 

ला�ग यस ..गाउँपा�लकाको सम्बिन्धत वडा कायार्लयसँगको 

समन्वयमा �देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लयले �ा�व�धक र 

अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन ुपन�छ।   

(५) धा�मर्क वनमा �वकास आयोजना स�ालन गदार् का�टएका रुखहरु 

यस गाउँपा�लकामा कायर्पा�लकाको समन्वय र सहम�तमा 

सम्बिन्धत धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक समूहले �व�� �वतरण गनर् 

सक्नेछ।  

 

प�रच्छेद – ६ 

वनमा आधा�रत उद्यम �वकास, पयार्पयर्टन र वातावरणीय सेवासम्बन्धी 

व्यवस्था 

२८.  वन उ�मको �वकास गनर् सक्न े (१) यस ..गाउँपा�लकामा रहेका 

वन उपभो�ा समूहले उ�ोग र वातावरणसम्बन्धी �च�लत कानून 

बमोिजमका मापदण्डहरुको पालना गर� वन पैदावारमा आधा�रत वन 

उ�मको स्थापना र �वकास गनर् सक्नेछन।्  

(२) यस .गाउँपा�लकामा रहेका �व�भ� वन पैदावारमा आधा�रत 

उ�ोगहरुले सामदुा�यक वन, �नजी वन र अन्य �व�भ� �क�समका 

वनबाट �च�लत कानूनको प�रपालना गर� कच्चा पदाथर् �ा� गनर् 

सक्नेछन।्  

(३) सावर्ज�नक–�नजी–सामदुा�यक साझेदार�मा प�न वन उ�म स्थापना र 

स�ालन गनर् स�कने छ र यसका ला�ग यस ऐन र वनसम्बन्धी 

�च�लत संघीय कानून �वप�रत नहनुे गर� उपभो�ा समूहले यस 
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गाउँपा�लका, �व�भ� संघ संस्था वा �नजी क्षे�सँग सम्झौता गनर् 

सक्नेछन।्   

(४) उपभो�ा समूहले अन्य पक्षसँग साझेदार� गर� वन उ�म स�ालन 

गदार् उपभो�ा समूहहरुको किम्तमा एकाउ� ��तशत शेयर तथा 

लगानी भएको हनु ुपन�छ।  

(५) सामदुा�यक वन उपभो�ा समूहले वन उ�मका ला�ग वन 

पैदावारमा आधा�रत सहकार� संस्था स्थापना गनर् चाहेमा यस 

गाउँपा�लकाले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

 ��व्यः यस दफाको �योजनाका ला�ग वन उ�म ब�ाले लघ ु

उ�म, घरेल ुउ�ोग र वन सहरकार� संस्थालाई जनाउनेछ।  

२९.  पयार्पयर्टन कायर्�म स�ालन गनर् सक्न े (१) उपभो�ा समूहले वन 

व्यवस्थापन कायर्योजनामा आवश्यक व्यवस्था गर� आफ्नो वनमा 

आधा�रत पयार्पयर्टन कायर्�म स�ालन गनर् सक्नेछन।्  

(२) वन क्षे�मा पयार्पयर्टन कायर्�म स�ालन गदार् वन व्यवस्थापन 

कायर्योजनामा �न�दर्� ग�रएको क्षे�भन्दा बढ� वन क्षे� �योग गनर् 

पाइने छैन।  

(३) वन उपभो�ा समूहको पयार्पयर्टन योजना र कायर्�म तजुर्मा तथा 

कायार्न्वयनका ला�ग यस गाउँपा�लकार �देश सरकारको वन 

सम्बन्धी कायार्लयले आवश्यक �ा�व�धक, आ�थर्क तथा अन्य 

सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(४) वनमा आधा�रत पयार्पयर्टनका ला�ग उपभो�ा समूहले यस 

गाउँपा�लकावा �व�भ� संघ संस्था वा �नजी क्षे�सँग सहकायर् गनर् 

सक्नेछ  र उपभो�ा समूहले यसर� अन्य पक्षसँग साझेदार� गर� 
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पयार्पयर्टन कायर् स�ालन गदार् उपभो�ा समूहहरुको किम्तमा 

एकाउ� ��तशत शेयर तथा लगानी भएको हनु ुपन�छ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम सहकायर् गदार् यस ऐन र वनसम्बन्धी 

�च�लत संघीय कानून �वप�रत नहुने गर� आपसी सम्झौता गर� 

पयर्पयर्टन कायर्�म स�ालन गनर् स�कनेछ।  

(६) सामदुा�यक वन उपभो�ा समूहले स�ालन गरेको कुनै पयार्पयर्टन 

क्षे�मा स्वदेशी वा �वदेशी व्यि� र यातायातका साधन �वेश गदार् 

साधारण सभाको �नणर्य बमोिजमको �वेश शलु्क संकलन गनर् 

सक्नेछ।  

 तर उपभो�ा समूहका सदस्यहरुसँग यस्तो �वेश शलु्क �लन 

पाइने छैन।   

(७) सामदुा�यक वनमा स�ा�लत पयार्पयर्टन कायर्�मबाट �ा� 

आम्दानीमध्ये कम्तीमा पिच्चस ��तशत रकम पयार्पयर्टन �व�धन 

र किम्तमा पचास ��तशत रकम म�हला र �वप� वगर्का ला�ग 

आय आजर्नका ��याकलापहरु स�ालन गनर् अनदुानको रुपमा 

उपलब्ध गराउन ुपन�छ।  

३०.  सामदुा�यक िच�डयाखाना, वन्यजन्त ुउ�ार केन्� र वन्यजन्त ुपालन तथा 

�जनन ्(१) सामदुा�यक वन उपभो�ा समूहले आफै वा अन्य �व�भ� 

पक्षसँगको सहकायर्मा सामदुा�यक िच�डयाखाना, वन्यजन्त ुउ�ार केन्� र 

वन्यजन्त ु पालन तथा �जनन्सम्बन्धी योजना तजुर्मा गर� सामदुा�यक 

िच�डयाखाना वा वन्यजन्त ु उ�ार केन्� स्थापना तथा स�ालन र 

वन्यजन्त ुपालन तथा �जनन ्सम्बन्धी कायर्हरु गनर् सक्नेछन।्  
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(२) वन्यजन्त ुपालन तथा �जनन ्प�ात ग�रन े�व�� �वतरणका ला�ग 

�दान ग�रने इजाजत सम्बन्धी मापदण्डहरु �च�लत संघीय कानून 

बमोिजम हनुेछ।  

(३) सामदुा�यक िच�डयाखाना वा वन्यजन्त ु उ�ार केन्� र वन्यजन्त ु

पालन तथा �जनन्सम्बन्धी योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गनर् चाहने 

उपभो�ा समूहलाई यस गाउँपा�लका र �देश सरकारको वन 

सम्बन्धी कायार्लयले आवश्यक �ा�व�धक र अन्य सहयोग उपलब्ध 

गराउन सक्नेछ।  

३१.  सामदुा�यक घरवास (होम स्टे) (१) पयार्पयर्टन �व�धन गन�गर� होम 

स्टे स�ालन गनर् चाहन े उपभो�ा समूह वा स्थानीय समदुायले यस 

..गाउँपा�लकामा सामदुा�यक होम स्टे दतार् गर� स�ालन गनर् 

सक्नेछन।्  

(२) सामदुा�यक होम स्टे स�ालनसम्बन्धी कायर्�व�धहरुको पालना गर� 

स�ा�लत सामदुा�यक होम स्टेलाई स्वीकृत योजना अनसुार यस 

..गाउँपा�लकाबाट आवश्यक अनदुान उपलब्ध गराउन स�कनछे।  

३२.  जलाधार संरक्षण  (१) यस ..गाउँपा�लकाले आफनो क्षे�मा रहेका 

जलाधारहरुको प�हचान गर� नक्शास�हतको �ववरण रा� ुपन�छ।  

(२) यस .गाउँपा�लकामा रहेका जलाधारहरुको सामदुा�यक वन 

उपभो�ा समूहका माध्यमबाट संरक्षणसम्बन्धी कायर्हरु ग�रने 

छ।  

(३) जलाधार क्षे�को संरक्षण गन� उपभो�ा समूहलाई योजना र 

कायर्�म तजुर्मा तथा कायार्न्वयनका ला�ग यस ..गाउँपा�लकार 

�देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लयले आवश्यक �ा�व�धक 

तथा आ�थर्क र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  
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(४) जलाधार क्षे�को संरक्षणका माध्यमबाट जल�ोत लगायतको 

संरक्षणमा उपभो�ा समूहले प¥ुयाएको योगदान वापत जल�ोत 

लगायतका �ोत उपभोग गन� �व�भ� �नकाय, संघ संस्था, उ�ोग 

लगायतका पक्षहरुले जलाधार क्षे� संरक्षण गन� उपभो�ा 

समूहलाई �व�भ� अनदुान तथा अन्य उत्�रेणाका �ोतहरु उपलब्ध 

गराउन सक्नेछन।् (५) उपदफा (४) को �योजनका ला�ग 

जलाधार संरक्षण गन� उपभो�ा समूह र जलाधार संरक्षणबाट 

फाईदा पाउने पक्षका बीच आवश्यक सम्झौता गनर् स�कनेछ।  

३३.  जै�वक मागर्को व्यवस्थापन (१) यस .गाउँपा�लकामा वन्यजन्त ु र 

चाराचरुु�ीहरुको आवत जावत गन� जै�वक मागर्को रुपमा रहेका वन 

क्षे�हरुको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदपुयोग सामदुा�यक वनका 

माध्यमबाट ग�रनेछ। 

(२) जै�वक मागर्का सामदुा�यक वन र वन्यजन्तकुो संरक्षणका ला�ग 

उपभो�ा समूहलाई यस .गाउँपा�लकार �देश सरकारको वन 

सम्बन्धी कायार्लयले �ा�व�धक तथा आ�थर्क र अन्य आवश्यक 

सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे। 

(३) जै�वक मागर्मा पन� वन क्षे�मा आि�त समदुायलाई जै�वक मागर्को 

वन पैदावार उपयोग गनर्बाट बि�त ग�रने छैन।  

(४) जै�वक मागर्मा वन्यजन्तकुो �भावबाट सरुिक्षत रहनका ला�ग 

उपभो�ा समूह र यस ..गाउँपा�लकाले सचेतना अ�भव�ृ� र 

सरुक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन गनर् गराउन सक्नेछ।  

३४.  मानव–वन्यजन्त ु �न्� व्यवस्थापन र राहत �वतरण  (१) यस 

गाउँपा�लका र �देश सरकरको वनसम्बन्धी कायार्लयका साथै 

सम्बिन्धत वन उपभो�ा समूहले वन्यजन्तबुाट हनुे जनधनको क्ष�त 
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कम हनुे कायर्�महरु स�ालन गनुर् पन�छ।  

(२) वन्यजन्तबुाट कसैको धनजनको क्ष�त भएमा त्यस्तो क्ष�त वापत 

�प�डतलाई नेपाल सरकार र �देश सरकारले उपलब्ध गराउन े

राहतका अ�त�र� यस .गाउँपा�लकार वन उपभो�ा समूहले थप 

राहत �दान गनर् सक्नेछ।  

(३) यस गाउँपा�लकाले वन्यजन्तबुाट �भा�वत व्यि� तथा प�रवारलाई 

राहत �दान गनर् र मानव–वन्यजन्त ु �न्� व्यवस्थापनका 

कायर्�महरु स�ालनका ला�ग एक कोषको स्थापना र स�ालन 

गनर् सक्नेछ।   

(४) मानव वन्यजन्त ु �न्�बाट �भा�वत व्यि�हरुको जीउधनको 

सरुक्षाका ला�ग जीवन बीमा तथा �नज�वन बीमा गनर्का ला�ग यस 

गाउँपा�लका र �देश सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लयले आवश्यक 

सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे।  

(५) वन्यजन्तलुाई वन क्षे�मा नै बसोवास गन� अवस्था �सजर्ना गनर्का 

ला�ग सामदुा�यक वन लगायतका जै�वक मागर्मा पानी पोखर� 

�नमार्ण, जंगल� फलफूलका �वरुवा संरक्षण, घाँसै क्षे�हरुको संरक्षण 

जस्ता कायर्हरु गनुर्पन�छ। 

(६) नेपाल सरकारले कृ�ष तथा घरपालवुा जनावारका ला�ग हा�नकारक 

वन्यजन्त ु भनी घोषणा गरेका वन्यजन्तहुरु घर गोठ तथा 

खेतबार�मा आई जनधनको क्ष�त गन� अवस्था देिखएमा त्यस्ता 

वन्यजन्तहुरुलाई धपाउन पाइनेछ।    

३५.  �समसार क्ष�ेको संरक्षण र व्यवस्थापन (१) यस गाउँपा�लकाको वन 

क्षे�मा रहेका �समसारको संरक्षण र सदपुयोग सामदुा�यक वन 

उपभो�ा समूहका माध्यमबाट ग�रने छ।  
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(२) वन क्षे� भन्दा बा�हर रहेका �समसारहरुको संरक्षण र सदपुयोगका 

ला�ग �समसार उपभो�ा समूह वा जल उपभो�ा संस्था गठन गनर् 

स�कनेछ।  

(३) �समसार उपभो�ा समूह गठन र दतार् गदार् सामदुा�यक वन 

उपभो�ा समूह गठन र दतार् गन� ���या अवलम्बन गनर् 

स�कनेछ।  

(४) �समसार व्यवस्थापन योजना तजुर्माका ला�ग यस .गाउँपा�लकाको 

कायर्पा�लकामा छलफल गर� �देश सरकारको वन सम्बन्धी 

कायार्लयले �ा�व�धक, आ�थर्क र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध 

गराउन ुपन�छ।  

(५) उपभो�ा समूहले व्यवस्थापन गद� आएका �समसार क्षे�का माछा 

लगायतका जलचरको संरक्षण र �व�� �वतरणका ला�ग उपभो�ा 

समूहले आफै आवश्यक व्यवस्था गनर् सक्नेछ।  

३६.  सावर्ज�नक जग्गामा वन �वकास सम्बन्धी व्यवस्था (१) यस 

.गाउँपा�लकाले वनसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजमको ���या 

अवलम्बन गर� आफ्नो क्षे��भ� प�हचान भएका सावर्ज�नक जग्गामा 

सामदुा�यक वन उपभो�ा समूहको माध्यमबाट वनको �वकास, संरक्षण, 

व्यवस्थापन गनुर् पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कामका ला�ग यस गाउँपा�लकार �देश 

सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लयले उपभो�ा समूहलाई आवश्यक 

�ा�व�धक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

(३) सावर्ज�नक जग्गामा ग�रएको सामदुा�यक वन व्यवस्थापनबाट �ा� 

वन पैदावार सम्बिन्धत उपभो�ा समूहले  उपयोग तथा �ब�� 

�वतरण गनर् सक्नेछ।  
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(४) सडक र बाटो �कनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहार� पन� 

रुखहरु र चौतारा वा यस्तै �कृ�तका अन्य ठाउँमा लगाइएका 

रुखहरुले मानवीय जोिखम �सजर्ना गन� भएमा वा अन्य कुनै 

कारणले काट्न वा हटाउन पन� भएमा यस .गाउँपा�लकाले सडक 

र वनसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजमको ���या पूरा गर� 

त्यस्ता रुखहरु काट्न वा हटाउन सक्नेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजमका काठ �व�� �वतरणबाट �ा� रकम यस 

.गाउँपा�लकाको सि�त कोषमा जम्मा गनुर् पन�छ।  

३७.  सहर� वनको �वकास र व्यवस्थापन  (१) यस .गाउँपा�लकाले आफ्नो 

क्षे��भ�को सहर� क्ष�े तथा बस्तीमा रहेका सावर्ज�नक सडक तथा 

पाकर्  जस्ता स्थानमा सामदुा�यक वन उपभो�ा समूहसँगको सहकायर्मा 

सहर� वनको �वकास तथा व्यवस्थापन गनर् सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम स्थापना हनुे सहर� वनको �वकासको ला�ग 

यस गाउँपा�लका र �देश सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लयले 

आवश्यक आ�थर्क तथा �ा�व�धक सहयोग उपलव्ध गराउन ु

पन�छ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम स्थापना हनुे सहर� वनको वन पैदावार यस 

गाउँपा�लकासँगको समन्वयमा सम्बिन्धत उपभो�ा समूहले �व�भ� 

�योजनका ला�ग �योग गनर् सक्नेछ।  

(४) सहर� वनको व्यवस्थापनबाट �ा� लाभको बाँडफाँडका बारेमा यस 

गाउँपा�लका र उपभो�ा समूहका बीचमा कुनै सम्झौता वा 

सहमती ग�रएमा सोह� बमोिजम लाभको बाँडफाँड गनुर्पन�छ।  

३८.  उ�ान घोषणा गनर् सक्न े  (१) यस .गाउँपा�लकाले सम्बिन्धत वन 

उपभो�ा समूहसँगको समन्वयमा वन क्षे�को कुनै उपय�ु भागलाई 
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वन उ�ान तथा �ाणी उ�ान घोषणा गर� वन उपभो�ा समूह माफर् त 

उ�ान �नमार्ण र स�ालन गनर् सक्नेछ।  

(२) सामदुा�यक वन क्षे�मा स्थापना र स�ालन ग�रने वन उ�ान तथा 

�ाणी उ�ान सम्बिन्धत उपभो�ा समूह माफर् त स�ालन 

गनुर्पन�छ।  

३९.  वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन (१) वन क्षे�बाट हनुे कावर्न सि��त 

तथा उत्सजर्न न्यूनीकरण बाहेकका जल�ोत संरक्षण, जै�वक �व�वधता 

सरक्षण र पयार्पयर्टनको �वकास लगायतका वातावरणीय सेवाको 

व्यवस्थापन गनर् चाहने वन उपभो�ा समूह लगायतका स्थानीय 

समदुायले आफ्नो वन व्यवस्थापन योजना वा �वशेष कायर्योजनामा 

व्यवस्था गर� वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन र सदपुयोग गनर् 

सक्नेछन।्  

(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर� उ� सेवा �व�� गनर् चाहन े

उपभो�ा समूह वा स्थानीय समदुाय र वातावरणीय सेवा उपयोग 

गनर् चाहने पक्षका बीचमा सम्झौता गर� वातावरणीय सेवाको ख�रद 

�व�� गनर् स�कने छ। 

(३) वातावरणीय सेवाको आदान �दान तथा ख�रद �व��बाट �ा� 

लाभको बाँडफाडँ र सदपुयोगसम्बन्धी �वषयहरु वातावरणीय 

सेवाको व्यवस्थापन योजना र आपसी सम्झौतामा उल्लेख ग�रए 

बमोिजम हनुेछ।  

४०.  जलवाय ु प�रवतर्न न्यूनीकरण र अनकूुलन योजना (१) यस 

.गाउँपा�लकामा जलवाय ुप�रवतर्नका कारण परेको �भाव न्यूनीकरणका 

ला�ग स्थानीय स्तरका जलवाय ुअनकूुलन योजना तजुर्मा गर� उपभो�ा 

समूह वा �भा�वत स्थानीय समदुाय माफर् त उ� योजनाहरुको 
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कायार्न्वयन गनर् स�कनेछ।  

(२) उपभो�ा समूहले समदुायमा आधा�रत जलवाय ुअनकूुलन योजना 

तजुर्मा गनर् चाहेमा त्यस्ता योजना तजुर्मा र सोको कायार्न्वयनका 

ला�ग यस .गाउँपा�लकाले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन ु

पन�छ र यस कायर्का ला�ग �देश सरकारको वन सम्बन्धी 

कायार्लयले प�न सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(३) जलवाय ु प�रवतर्न न्यूनीकरणका ला�ग यस ..गाउँपा�लकामा 

जलवायमैु�ी संरचनाको �नमार्ण, यातायातका साधनहरुबाट हनु े

उत्सजर्न न्यूनीकरण र वन क्षे�को �वकासका माध्यमबाट कावर्न 

उत्सजर्न न्यूनीकरणका कायर्�महरु स�ालन गनर् स�कनेछ।  

(४) आगलागी लगायतका कायर्हरुबाट हनुे वन �वनास तथा वन 

क्षयीकरण �नयन्�ण गर� जलवाय ुप�रवतर्न न्यूनीकरणमा योगदान 

गन� वन उपभो�ा समूहलाई सो वापत �ा� हनुे लाभ उपलब्ध 

गराउन वा परुस्कृत गनर्का ला�ग यस .गाउँपा�लकार �देश 

सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लयले आवश्यक सहयोग र 

सहजीकरण गनुर्पन�छ।  

४१.  वन डढेलो �नयन्�ण  (१) कुनै वनमा वन डढेलो लागेमा यस 

..गाउँपा�लका, �देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लय, सरुक्षा �नकाय, 

सम्बिन्धत वन उपभो�ा समूह र �नजी जग्गावालाहरु समेतको पहलमा 

वन डढेलो �नयन्�ण गनुर् पन�छ।  

(२) यस गाउँपा�लकाले वन डढेलो �नयन्�णका ला�ग वन उपभो�ा 

समूह माफर् त सचेतना र क्षमता अ�भव�ृ� तथा डढेलो �नयन्�णको 

��व�ध तथा सूचना संयन्� �वकास गन� र समन्वयका ला�ग 

आवश्यक कायर्हरु गनुर् पन�छ।  
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(३) वन डढेलो �नयन्�णमा ख�टदा कुनै व्यि�लाई क्ष�त हनु गएमा 

सोको मूल्यांकन गर� यस गाउँपा�लका र सम्बिन्धत उपभो�ा 

समूहले राहत तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन ु

पन�छ। 

(४) वन डढेलोका कारण वा वन डढेलो �नयन्�ण गनर् जाँदा कुनै 

व्याि� घाइते वा मतृ्य भएमा त्यस्ता व्यि�ले बीमा रकम पाउन े

गर� यस .गाउँपा�लकार यसको क्षे��भ� रहेका सामदुा�यक वन 

उपभो�ा समूहहरुको सहकायर्मा साम�ुहक बीमा कायर्�म 

स�ालन गनर् स�कनेछ र यस कायर्मा सामदुा�यक वन उपभो�ा 

महासंघ, नेपालले समन्वय र सहजीकरण गनर् सक्नेछ।   

(५) कसैले वन क्षे�मा आगो लगाएमा वा आगो लाग्न सक्छ भ�े कुरा 

थाहा हुँदा हुँदै लापरवाह� गर� वनमा आगो लगाएमा वनसम्बन्धी 

�च�लत संघीय कानून बमोिजम कारवाह� र दण्ड सजाय हनुेछ।  

४२.  स्थानीय वातावरण संरक्षण योजना  (१) यस ........ पा�लकाले 

वातावरण संरक्षण योजना तजुर्मा र कायार्न्वन गदार् सामदुा�यक वन 

उपभो�ा समूहसँग समन्वय र सहकायर् गनुर् पन�छ।  

(२) यस .गाउँपा�लकामा रहेको वन क्षे�, नद�, खोलानाला, सावर्ज�नक 

जग्गा र अन्य �ाकृ�तक तथा सांस्कृ�तक सम्पदा रहेका क्षे�हरुमा 

फोहरमैला �वसजर्न गनर् गराउन पाइने छैन।  

(३) यस ..गाउँपा�लकामा वातावरण संरक्षणका कायर्हरु गदार् 

सामदुा�यक वनका माध्यमबाट गनुर् पन�छ।  

४३.  वकृ्षारोपण कायर्�म स�ालन  (१) यस गाउँपा�लकाले �त्येक वडामा 

उपभो�ा समूह वा वन सहकार� संस्था वा वन उ�मको माध्यमबाट 

किम्तमा एउटा नसर्र� स्थापना गनर्का ला�ग आवश्यक व्यवस्था गर� 
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सोको ला�ग अनदुान उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम स्थापना ग�रने नसर्र�मा रोजगार� �दान गदार् 

सम्बिन्धत क्षे�मा रहेका �वप� प�रवारलाई �ाथ�मकता �दन ु

पन�छ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम स्था�पत नसर्र�मा �कसान, �नजी वन तथा 

वन उपभो�ा समूहको माग अनसुारका रैथाने र पा�रिस्थ�तक�य 

�लाणीमै�ी व्यावसा�यक �वरुवाहरुको उत्पादन र �व�� �वतरण 

गनर् �ाथ�मकता �दन ुपन�छ।  

(४) वन उपभो�ा समूह, �कसान तथा �नजी वनवालाहरुलाई �नःशलु्क 

वा न्यूनतम ् शलु्कमा �वरुवा उपलब्ध गराई  वन क्षे�, नद� 

�कनार, नद� उकास क्षे�, नहर �कनार, सडक �कनार, सावर्ज�नक 

जग्गा, खाल� जग्गा, पाखो जग्गा, वन �वनास भएको क्षे� र �नजी 

जग्गामा वकृ्षारोपणका ला�ग यस गाउँपा�लका र �देश सरकारको 

वन सम्बन्धी कायार्लयबाट अनदुान उपलब्ध गराउन आवश्यक 

रकम �व�नयोजन गनुर्पन�छ।  

(५) यस ..गाउँपा�लकामा फै�लएका �मचाहा �जाती �नयन्�ण गर� वा 

हटाई उ� क्षे�मा वकृ्षारोपण गनर् चाहने वन उपभो�ा समूह वा 

�नजी जग्गावालालाई यस .गाउँपा�लकाले �ा�व�धक तथा आ�थर्क 

सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे।  

४४.  जडीबटु� खे�त तथा गैरका� वन पैदावार �व�धन  (१) यस 

गाउँपा�लका र �देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लयले सामदुा�यक 

वन लगायतका वन क्षे� र �नजी जग्गामा सगुिन्धत वनस्प�त, 

औषधीजन्य जडीबटु� तथा अन्य जडीबटु� खे�त र गैरका� वन 

पैदावारको प�हचान र �व�धनका ला�ग �ा�व�धक, आ�थर्क र अन्य 
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आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) यस ..गाउँपा�लकाको क्षे�मा उत्पा�दत जडीबटु� तथा गैरका� वन 

पैदावारको भण्डार, �शोधन र बजार�करणका ला�ग आवश्यक 

पूवार्धारको �वकास गन� कायर्�म स�ालन गनर् स�कनेछ।  

४५.  कृ�ष वन �व�धन  (१) यस गाउँपा�लकामा रहेका सामदुा�यक वन 

लगायतका वन क्षे�, सावर्ज�नक जग्गा र �नजी वन तथा �नजी 

जग्गाहरुमा कृ�ष वन लगाउन चाहनेलाई यस गाउँपा�लकाले आ�थर्क 

तथा �ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) सामदुा�यक वनमा कृ�ष वन कायर्�म स�ालन गदार् वन क्षे�को 

जै�वक �व�वधता संरक्षण हनुे गर� र एउटै �वरुवाले लामो समय 

उत्पादन �दने �कृ�तका वनजन्य तथा कृ�षजन्य पैदावारहरु 

लगाउन �ाथ�मकता �दन ुपन�छ। 

(३) ग�रवीको रेखामनुी रहेका प�रवारलाई उपलब्ध गराइएको 

सामदुा�यक वनको क्षे�मा कृ�ष वनका कायर्हरु गदार् वषर्मा एक 

पटक मा� खनजोत गनुर्पन� �कृ�तका कृ�षजन्य पैदावारहरु 

लगाउन स�कनेछ।  

४६.  वनजन्य बीउको उत्पादन  वन बीउको उत्पादन, �व�� �वतरण र 

�नयार्तका ला�ग यस .गाउँपा�लकामा पाइने वन पैदावारका बीउहरुको 

उत्पादन र बजार�करणका ला�ग योजना तजुर्मा गर� वन उपभो�ा 

समूह र �नजी वनवालाहरुलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन 

स�कने छ।  

४७.  वनजन्य खा� वस्त ु तथा कन्दमूलको सदपुयोग (१) यस 

गाउँपा�लकाको सामदुा�यक वन लगायतका वन क्षे�मा वनको है�सयत 

न�व�ने गर� र वातावरण तथा जै�वक �व�वधताको संरक्षण हनुे गर� 
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वन क्षे�बाट उपलब्ध हनुसक्ने वनजन्य खा� वस्त ु तथा कन्दमूल 

संकलन र �व�� �वतरण गनर् स�कनेछ।   

(२) यस गाउँपा�लकामा �वशेष प�हचान तथा महत्व भएका वनजन्य 

खा� वस्त ु तथा कन्दमूलको �दगो संकलन र सदपुयोग तथा 

बजार�करणका ला�ग �वप� प�रवार र यस्ता वस्तकुो बारेमा 

परम्परागत ज्ञान भएका प�रवारलाई �ा�व�धक तथा अन्य 

आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन स�कनेछ।  

४८.  चरन तथा खकर्  व्यवस्थापन (१) यस गाउँपा�लकामा रहेका सामदुा�यक 

वनमा पशहुरुको चर�चरन व्यवस्थापनका ला�ग उपभो�ा समूहको वन 

व्यवस्थापन कायर्योजनामा आवश्यक व्यवस्था गर� चर�चरन 

व्यवस्थापन गनुर् पन�छ।  

(२) सामदुा�यक वन बाहेकका अन्य वन क्षे� वा सावर्ज�नक जग्गामा 

चर�चरन व्यवस्थापनका ला�ग यस गाउँपा�लकाले गोठाला तथा 

पशपुालक प�रवार वा समूहसँग परामशर् गर� चर�चरन गराउन े

�ममा पालन गनुर्पन� �नयमहरु बनाउन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम चर�चरनका �नयमहरु बनाउँदा 

आ�दवासी जनजा�त र स्थानीय समदुायको उ�ौल� उभौल� 

लगायतका �थाज�नत अभ्यासको सम्मान गनुर् पन�छ।    

(४) खचर् जग्गा उपयोग गर� चर�चरन र वन पैदावारको उपयोग गद� 

आएका स्थानीय वा�सन्दाको �थाज�नत अभ्यासलाई सम्मान र 

संरक्षण गद� यस गाउँपा�लकार सम्बिन्धत सामदुा�यक वन 

उपभो�ा समूहले खचर् जग्गाहरुको �दगो व्यवस्थापनका ला�ग 

आवश्यक �नयमहरु बनाउन सक्नेछ।    
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४९.  वनसम्बन्धी �थाज�नत अभ्यासको �व�धन  (१) यस गाउँपा�लकाको 

क्षे��भ� आ�दवासी जनजा�त समदुायले परम्परादेिख अवलम्बन गद� 

आएका वनसम्बन्धी �थाज�नत अभ्यासहरुको �व�धनका ला�ग 

सामदुा�यक वन र अन्य �व�भ� वन व्यवस्थापन �णाल�को 

कायर्योजनामा आवश्यक व्यवस्थाहरु समावेश गनुर् पन�छ।  

(२) सामदुा�यक वन तथा अन्य वन व्यवस्थापन �णाल�का 

कायर्योजनाहरुमा उल्लेिखत वनसम्बन्धी �थाज�नत अभ्यासको 

�व�धनका ला�ग सम्बिन्धत वन उपभो�ा समूह र यस 

गाउँपा�लकाले आवश्यक �ोत साधान र सहयोग उपलब्ध गराउन ु

पन�छ। 

(३) सामदुा�यक वन बाहेकका क्षे�हरुमा कुनै �थाज�नत संस्थाले वन 

संरक्षण तथा सदपुयोग गद� आएको भएमा उ� वन क्षे� सोह� 

�थाज�नत संस्थाले व्यवस्थापन गनर् सक्नेछ।     

५०.  वनसम्बन्धी परम्पराग ज्ञानको संरक्षण र �व�धन (१) यस 

.गाउँपा�लकामा वन व्यवस्थापन गदार् वन �ोतमा�थको आ�दवासी 

जनजा�त र स्थानीय समदुाय, द�लत र म�हलाको अ�धकार संरक्षण 

गनुर्पन�छ।  

(२) वनसम्बन्धी कुनैप�न कायर्हरु गदार् र वन �ोत प�रचालन गदार् 

आ�दवासी जनजा�त र स्थानीय समदुायको रैथाने तथा परम्परागत 

ज्ञानको पूणर् रुपमा सम्मान, संरक्षण र �व�धन गनुर्पन�छ।  

(३) वन व्यवस्थापन गदार् र वन �ोत प�रचालन गदार् वनमा आि�त 

जी�वकोपाजर्नको अ�धकारबाट कसैलाई प�न बि�त गनर् पाइने 

छैन।  
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(४) यस ..गाउँपा�लकामा रहेका आ�दवासी जनजा�त र स्थानीय समदुाय 

वन तथा जै�वक �व�वधता र �ाकृ�तक �ोत संरक्षण तथा 

सदपुयोगसँग सम्बिन्धत परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र �व�धनका 

ला�ग यस .गाउँपा�लकाले आवश्यक सहयोग गनर् सक्नेछ।   

 

प�रच्छेद – ७ 

�नजी वनसम्बन्धी व्यवस्था 

५१.  �नजी वन दतार्सम्बन्धी व्यवस्था (१) �नजी वन दतार् गराउन चाहने 

कुनै व्यि� वा संस्थाले �नजी वन दतार्को ला�ग �देश सरकारको 

वनसम्बन्धी कायार्लयको �सफा�रस स�हत यस गाउँपा�लकामा �नवेदन 

�दन ुपन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै �नवेदन परेमा आवश्यक जाँचबझु गर� 

यस गाउँपा�लकाले नीिज वन दतार् गर� �माणप� �दनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �नजी वन दतार् गरेको �ववरण स�हतको 

जानकार� यस ..गाउँपा�लकाले �देश सरकारको वन सम्बन्धी 

कायार्लयलाई गराउनेछ। 

५२.  �नजी वनको व्यवस्थापन र वन पैदावार प�रचालन (१) �नजी वनको 

धनीले �नजी वनको �वकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनर् तथा �नजी वनको 

वन पैदावारको उपयोग गनर् वा स्वतन्� रुपमा मूल्य �नधार्रण गर� 

�ब�� �वतरण गनर् सक्नेछ। 

(२) �नजी वनको धनीको अनरुोधमा उपदफा (१) बमोिजमको कामका 

ला�ग यस गाउँपा�लका र �देश सरकारको वन सम्बन्धी 

कायार्लयले आवश्यक �ा�व�धक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध 

गराउन सक्नेछ। 
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(३) व्यावसा�यक �योजनको ला�ग �नजी वन वा �नजी आवाद�मा रहेका 

वन पैदावारको स�लन तथा ओसारपसार यसै गाउँपा�लकाको 

क्षे��भ� गनुर् परेमा यस ..गाउँपा�लकाबाट स्वीकृ�त �लन ुपन�छ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �नजी वनको 

वन पैदावार व्यावसा�यक �योजनको ला�ग यस गाउँपा�लकाको 

क्षे�बाट अन्य कुनै स्थानीय तहको क्षे�मा वन पैदावारको �व�� 

�वतरण र ओसारपसार गनुर् परेमा �देश सरकारको वन सम्बन्धी 

कायार्लयबाट स्वीकृ�त �लन ुपन�छ। 

(५) घरायसी �योजनको ला�ग यस गाउँपा�लकाको क्षे�बाट यो 

गाउँपा�लका रहेको िजल्ला �भ�को कुनै स्थानीय तहमा वन 

पैदावार �व�� �वतरण तथा ओसारपसार गनुर् परेमा यस 

गाउँपा�लकाबाट स�लन तथा ओसारपसार गन� स्वीकृती �लन ु

पन�छ।  

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो 

गाउँपा�लकारहेको िजल्लाबाट कुनै अक� िजल्लामा घरायसी 

�योजनका ला�ग वन पैदावार �व�� �वतरण तथा ओसारपसार गनुर् 

परेमा �देश सरकारको वन सम्बन्धी कायार्लयबाट स्वीकृ�त �लन ु

पन�छ। 

(७) �नजी वनको धनीलाई �नजी वन �वकास, कृ�ष वन तथा जडीबटु� 

खेती एवं गैरका� वन पैदावार �व�धनका ला�ग यस 

गाउँपा�लकाबाट पा�रत कायर्�म तथा योजना अनसुारका सहयोग, 

अनदुान तथा स�ुवधाहरु उपलव्ध गराउन स�कनेछ। 

५३.  �नजी वनमा वन्यजन्त ु पालन  (१) कुनै �नजी वनवालाले यस 

.गाउँपा�लकाको �सफा�रसमा वन तथा वन्यजन्त ु सम्बन्धी �च�लत 
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संघीय कानून र मापदण्डको अधीनमा रह� आफ्नो �नजी वनमा 

संरिक्षत वन्यजन्त ु बाहेकका वन्यजन्त ु तथा पन्छ� समेत पालन गनर् 

सक्नेछ। 

(२) कुनै �नजी वनवालाले उपदफा (१) बमोिजमका कायर्हरु गरेको 

भएमा सोको जानकार� यस .गाउँपा�लकामा गराउन ुपन�छ र उ� 

वन्यजन्त ु तथा पन्छ�मा कुनै रोग देखा परेमा तत्काल �देश 

सरकारको वनसम्बन्धी कायार्लय, पश ु �वकास कायार्लय र अन्य 

सम्बिन्धत �नकायको सहयोगमा रोकथाम तथा �नयन्�ण 

गनुर्पन�छ।  

 

प�रच्छेद – ८ 

वनसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ सम्बन्धी कायर्�व�ध र दण्ड सजाय 

५४.  वनसम्बन्धी कसरुको जाचँबझुसम्बन्धी कायर्�व�धM यस .गाउँपा�लकाको 

क्षे��भ� हनुे वन, वन्यजन्त ु तथा वातावरणसम्बन्धी कसरुको 

जाँचबझुसम्बन्धी कायर्�व�धका सम्बन्धमा वन, वन्यजन्त ु तथा 

वातावरणसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून लाग ुहनुेछ।  

५५.  दण्ड सजायM यस पा�लकाको क्षे��भ� हनुे वन, वन्यजन्त ु तथा 

वातावरणसम्बन्धी कसरुमा वन, वन्यजन्त ु तथा वातावरणसम्बन्धी 

�च�लत संघीय कानून बमोिजम दण्ड सजाय हनुेछ।  
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प�रच्छेद – ९ 

वनसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 

५६.  नपेाल सरकार र �देश सरकारको भ�ूमका  यो ऐन कायार्न्वयनका 

ला�ग नेपाल सरकार र �देश सरकारले आवश्यक सहयोग र �ोत 

साधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

५७.  वन तथा वातावरणसम्बन्धी �वषयगत स�म�त (१) यस गाउँपा�लकाले 

वन क्षे�का �वषयमा समन्वय, अनगुमन तथा मूल्यांकन र अन्य 

आवश्यक कायर्हरु गनर्का ला�ग गाउँपा�लकातहमा कायर्पा�लकाको कुनै 

सदस्यको संयजकत्वमा वन तथा वातावरण स�म�त वा  तथा वातावरण 

प�रषद् गठन गनर् सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनुे स�म�त वा प�रष�ा सम्बिन्धत 

�नकायहरुका साथै सामदुा�यक वन उपभो�ा महासंघ, नेपाल, 

सरोकारवाला नाग�रक समाज र �नजी क्षे�को समेत ��त�न�धत्व 

गराउन ुपन�छ।   

५८.  वन तथा वातावरण शाखाले वनसम्बन्धी कायर् गनर् सक्न े  (१) यस 

.गाउँपा�लकामा रहने वन तथा वातावरणसम्बन्धी शाखाले वन सम्बन्धी 

�वषयमा काम गनर्को ला�ग आवश्यक मानव �ोतको व्यवस्था गर� 

वनका �वषयमा आवश्यक सहजीकरण र �ा�व�धक सहयोग उपलब्ध 

गराउन सक्नेछ।  

(२) वन तथा वातावरण शाखाले वनसम्बन्धी कायर् स�ालन गदार् यस 

गाउँपा�लकामा रहेको �वषयगत स�म�तसँग सहकायर् र समन्वय 

गनुर्पन�छ।  

५९.  वनसम्बन्धी कायर्�म स�ालन गनर् सक्नMे (१) यस ..गाउँपा�लकाले 

नेपालको सं�वधानको अनसूुची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार स�ालन 
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ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा ११(४)(ङ) मा उिल्लिखत 

वन, वन्यजन्त,ु जै�वक �व�वधता र वातावरणसम्बन्धी कायर्हरु गनर्को 

ला�ग उपभो�ा समूह, सामदुा�यक वन उपभो�ा महासंघ नेपाल, 

सरोकारवाला संघ संस्था तथा नाग�रक समाज र �नजी क्षे�सँग समेत 

समन्वय, परामशर् र सहकायर् गर� गाउँपा�लकास्तरको प�व�षर्य तथा 

�दघर्का�लन वन योजना तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनर् सक्नेछ।  

(२) यस गाउँपा�लकाले वनसम्बन्धी कायर्�म स�ालन गदार् उपभो�ा 

समूह र सामदुा�यक वन उपभो�ा महासंघ, नेपाल माफर् त स�ालन 

गनर् �ाथ�मकता �दन ुपन�छ।  

(३) यस गाउँपा�लकाले आफ्नो वन योजना कायार्न्वनका �ममा वन 

उपभो�ा समूहको क्षमता �वकास, सामदुा�यक वनका कायर्योजना 

तजुर्मा, संशोधन तथा प�रमाजर्न, वन उ�म तथा पयार्पयर्टन �वकास 

लगायतका कायर्हरुको ला�ग आ�थर्क तथा �ा�व�धक सहयोग 

उपलब्ध गराउने गर� �नय�मत रुपमा बजेट �व�नयोजन गनर् 

सक्नेछ।  

 

प�रच्छेद – १० 

�व�वध 

६०.  वन क्ष�ेमा �वेश �नयमन (१) वन संरक्षणको दृ��कोणले आवश्यक 

देिखएमा यस गाउँपा�लका र सम्बिन्धत वन उपभो�ा समूहले आफ्नो 

सबै वन क्षे� वा केह� �नि�त ्वन क्षे�मा केह� समयका ला�ग �वेश 

�नयन्�ण तथा �नषधे गनर् सक्नछे। 

(२) सामदुा�यक वन बाहेकका वन क्ष�ेमा केह� समयका ला�ग �वेश 

�नषधे गनुर्पन� भएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी �च�लत 



v08M $   ;+VofM !  ldlt M @)&(.)$.@& 

44 

संघीय कानून बमोिजम हनुेछ र �देश सरकारको वन सम्बन्धी 

कायार्लयले वन क्षे�मा �वेश �नषधेसम्बन्धी �नणर्य गदार् यस 

.गाउँपा�लकासँग समन्वय, छलफल तथा परामशर् गनुर् पन�छ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम वन क्षे�मा �वेश �नषधे गदार् 

परम्परागत रुपमा उपयोग गद� आएको बाटो, पानी (खानपेानी, 

�संचाइ, पानीघ�) र धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक क्षे�को �नय�मत 

उपयोगमा ��तबन्ध लगाउन पाइने छैन।   

६१.  सामािजक �योजनका ला�ग वन पैदावारको आपू�तर्  यस 

.गाउँपा�लकाको क्षे��भ� धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक कायर्, �वपद् 

व्यवस्थापन, दाह संस्कार, �वप� वगर्को घरगोठ �नमार्ण र अन्य 

अत्यावश्यक �वकास �नमार्णको ला�ग काठ दाउरा आवश्यक परेमा यस 

.गाउँपा�लकाले सम्बिन्धत वन उपभो�ा समूह वा �नजी वनवालालाई 

न्यूनतम ्शलु्क �लई यी �योजनका ला�ग काठ दाउरा आपू�तर् गनर्का 

ला�ग समन्वय गनर् सक्नेछ।  

६२.  वेवा�रस वा द�रयावदु� काठबाट �ा� लाभको बाडँफाडँ  �देश सरकारले 

वनसम्बन्धी �च�लत संघीय कानून बमोिजम यस गाउँपा�लकाको 

क्षे�बाट संक�लत वेवा�रस वा द�रयावदु� काठबाट �ा� रकमको २५ 

��तशत रकम यस गाउँपा�लकाको सि�त कोषमा उपलब्ध गराउन ु

पन�छ।  

६३.  अन्तरस्थानीय तहमा फै�लएको वन व्यवस्थापन यस गाउँपा�लका र 

�छमेक� गाउँ÷नगरपा�लका बीच फै�लएको वनको �दगो व्यवस्थापनका 

ला�ग अन्तरस्थानीय तह वन समन्वय स�म�त गठन गर� त्यस्ता 

वनहरुको सामदुा�यक वनका माध्यमबाट �दगो संरक्षण र 

व्यवस्थापनका ला�ग सहजीकरण ग�रनेछ।  
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६४.  वनसम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान र अ�भलेख  (१) यस गाउँपा�लकामा 

रहेको वनसम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धानका ला�ग आवश्यक अनदुानको 

व्यवस्था गर� वनको �वकासमा टेवा प¥ुयाउने योजना तजुर्मा गनर् 

स�कनेछ।  

(२) यस गाउँपा�लकाले आफ्नो क्षे�मा रहेको वन पैदावार तथा जै�वक 

�व�वधता र वन्यजन्त ु तथा यी �वषयसँग सम्बिन्धत परम्परागत 

ज्ञान र अभ्यासहरुको अ�भलेख तयार� गनर् सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम तयार ग�रएको अ�भलेखलाई �व�तुीय 

माध्यमबाट व्यविस्थत गर� समदुाय तथा सरोकारवालाको पहुँचमा 

रा� ुपन�छ।   

६५.  परुस्कारसम्बन्धी व्यवस्थावन संरक्षण र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय 

योगदान गन� समदुाय, व्यि� वा संस्थालाई यस गाउँपा�लकाले 

आवश्यक परुस्कारको व्यवस्था गनर् सक्नेछ।  

६६.  अ�धकार �त्यायोजन  यस गाउँपा�लकाको कायर्पा�लकाले यस ऐन 

बमोिजम �ा� गरेको अ�धकार कुनै �वषयगत स�म�त वा अध्यक्षलाई 

�त्यायोजन गनर् सक्नेछ।  

६७.  �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध र मागर्दशर्न बनाउन सक्न े  यस ऐनमा 

ग�रएका व्यवस्थाहरुको �भावकार� कायार्न्वयनको ला�ग यस 

.गाउँपा�लकाले आवश्यक �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध र मागर्दशर्न 

बनाउन सक्नछे।  

६८.  बचाउ तथा खारेजी र बािझएमा गन�  (१) यस गाउँपा�लकाले वनका 

�वषयमा यस अघी कायर्�व�ध वा अन्य आधारमा गरेका कायर्हरु यसै 

ऐन बमोिजम भए गरेको मा�नने छ।  
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(२) यो ऐन वा यस ऐनमा ग�रएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा �देश 

कानूनमा ग�रएका व्यवस्थाहरुसँग बािझन गएमा बािझएको 

हदसम्म यो ऐनका सम्बिन्धत दफाहरु �नष्कृय रहने छन।्  
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�फ�ल गाउँपा�लकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनकेो 
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