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थानीय तहको वन यव थापन तथा वातावरण सरं ण गन वनकेो थानीय वन ऐन २०७८ 
गाउँसभाबाट ि वकृत िमितः २०७८/०९/२१ 

माणीकरण िमितः २०७८/०९/२३ 

तावनाः 
स दकपरु गाउपँािलकाको े  िभ  रहेको वनको सामदुाियक वन लगायत समुदायमा आधा रत वन र िनजी वनका 
मा यमबाट िदगो यव थापन गरी वनमािथको सामदुाियक तथा िनजी अिधकारको सिुनि तता, जैिवक िविवधता संर ण, 
वातावरणीय सेवाको वधन र पयापयटन एवं वन उ मको िवकास गद वन पैदावारको सदपुयोग र सोबाट ा  लाभको 
यायोिचत् बाडँफाडँ गद िदगो िवकास, आिथक समिृ  र लैङ्िगक तथा समािजक याय हािसल गन वा छनीय भएकोले, 

नेपालको संिवधानको धारा २२१ र २२६, अनसूुची ८ एवं ९ र थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ 
बमोिजम स दकपरु गाउपँािलकाको  १० औ ंगाउ ँसभाले यो थानीय वन ऐन २०७८ वनाएको छ । 

प र छेद – १ 
ारि भक 

१. सिं  नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम “स दकपरु गाउपँािलकाको वन ऐन २०७८” रहेको छ ।  
(२) यो ऐन गाउ ँसभाबाट पा रत भएपिछ तु त ार भ हनेछ ।  
२. प रभाषाः िवषयवा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमाः 
(क) “उपभो ा समहू”भ नाले वनको संर ण, स व ्धन, यव थापन र सदुपयोग गनका लािग दफा १३ बमोिजम गठन 
भएको उपभो ा समूहलाई जनाउदँछ ।  
(ख) “कबुिलयती वन”भ नाले दफा २७ बमोिजम यव थापन ग रने राि य वनलाई जनाउदँछ । 
(ग) “गैरका  वन पैदावार”भ नाले वनमा रहेका वा वनमा उ प न भएका वा वनबािहर रहेका खह बाट उ पािदत काठ 
र दाउरा बाहेकका जडीबटुी तथा अ य सबै जैिवक उ पि का सामानलाई जनाउछँ ।  
(घ) “िचिडयाखाना”भ नाले सरं ण िश ा, मनोर जन, जनन्, वंशाण ु ोत संर ण, अ ययन अनसु धान गन उ े यले 
जीवज तुको पर थानमा दशनीमा राखी यव थापन ग रएको थानलाई जनाउँछ ।  
(ङ) “जैिवक माग”भ नाले व यज तुह  एक वास थानबाट अक  वास थानमा आवत जावत गन े  वा वन जंगल वा 
वन े लाई जनाउछँ ।   
(च) “टाँचा”भ नाले काठ वा खडा रहेका खमा लगाइने छाप, िच ह् वा िनशानालाई जनाउँदछ । 
(छ) “िडिभजन वन कायालय”भ नाले देश सरकार अ तगतको िडिभजन वन कायालयलाई जनाउदँछ ।   
(ज) “िडिभजनल वन अिधकृत”भ नाले चिलत कानून बमोिजम खिटएको िडिभजन वन कायालयको मुखलाई 
जनाउदँछ ।  
(झ) “धािमक वन”भ नाले दफा २८ बमोिजम संर ण तथा यव थापन ग रएको राि य वनलाई जनाउदँछ ।   
(ञ) “िनजी वन”भ नाले चिलत कानून बमोिजम कुनै यि  वा सं थाको हक पु ने िनजी ज गामा लगाई हकाएको वा 
संर ण ग रएको वनलाई जनाउँछ र सो श दले प रवारको िनजी ज गामा रहेको पा रवा रक िनजी वन समेतलाई जनाउनेछ 
।  
(ट) “राि य वन”भ नाले गाउपँािलकाको े िभ  रहेका सरकार ारा यवि थत वन, वन संर ण े , सामदुाियक वन, 
साझेदारी वन, कबिुलयित वन र धािमक वन समेतलाई जनाउछँ ।  
(ठ) “वन”भ नाले पूण वा आंिशक पमा खह  वा बट्ुयानले ढािकएको े लाई जनाउँछ ।  
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(ड) “वन पैदावार”भ नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट याइएका देहायका वन पैदावारलाई जनाउछँ ◌ः  
(१) का ज य वन पदैावार  
(२) जडीबटुी र गैरका  वन पैदावार र   
(३) च ान, ढुङ्गा, माटो, नदीज य र खिनजज य पदाथ ।  
(ढ) “वन िसमाना िच ह”भ नाले राि य वनको िसमाना छु याउन लगाइएको काठ, ढुङ्गा, िसमे ट वा अ  कुनै व तुको 
ख वा वा िच हपटलाई जनाउदँछ र सो श दले चिलत कानून बमोिजम ज गा नापजाचँ गरी तयार गरकेो न सामा 
अड्िढत वन िसमाना िच ह् समेतलाई जनाउनेछ । 
(ण) “वन े ”भ नाले िनजी वािम वको हक भोगको र चिलत कानूनले अ यथा यव था गरकेो बाहेकको वन िसमाना 
लगाइएको वा नलगाइएको वनले घे रएको वा वनिभ  रहेको घासेँ मैदान, खक, िहउलेँ ढाकेको वा नढाकेको पहाड, बाटो, 
पोखरी, ताल तलैया, िसमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पित वा ऐलानी ज गाले ओगटेको े  समेतलाई जनाउदँछ ।  
(त) “ यव थापन योजना”भ नाले वातावरणीय स तुलत कायम राखी वनको िवकास, संर ण तथा वन पदैावारको 
उपयोग र िब  िवतरण गन तयार ग रएको र यस ऐन एवं चिलत कानून बमोिजम वीकृत वनस व धी काय योजनालाई 
जनाउदँछ । 
(थ) “वातावरणीय सेवा”भ नाले वन े को पा रि थितक य णालीबाट ा  हने देहाय बमोिजमको सेवा र सोबाट ा  
हने लाभलाई जनाउँदछः 
(१) कावन सेवा 
(२) जैिवक िविवधताको संर ण 
(३) जलाधार तथा जलच  णाली 
(४) पयापयटन 
(५) वातावरणीय सेवा दान गन अ य व तु, सेवा वा लाभ ।  
(द) “वातावरणीय परी ण”भ नाले वातावरण संर ण स ब धी चिलत कानून बमोिजम ग रने संि  वातावरणीय 
अ ययन, ारि भक वातावरणीय परी ण र वातावरणीय भाव मू यांकन समेतलाई जनाउदँछ ।   
(ध) “सामुदाियक वन”भ नाले यस ऐन र वन स ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजम उपभो ा समूहलाई सामदुाियक 
वनको पमा ह ता तरण ग रएको वनलाई जनाउदँछ ।  
(न) “सावजिनक ज गा”भ नाले ज गा र वनस ब धी चिलत कानून बमोिजम प रभािषत ग रए अनुसार 
स दकपरुगाउपँािलकाको े मा पिहचान र िसमाङ्कन ग रएका सावजिनक ज गालाई जनाउदँछ ।  
(प) “गाउपँािलका” भ नाले स दकपरु गाउपँािलकालाई जनाउदँछ ।  

प र छेद – २ 
वनको सीमा िनधारण, भू–उपयोग र वन े मा िवकास आयोजना स चालन स ब धी यव था 

३. वनको िसमाना िनधारणः (१) वन स ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजम िडिभजन वन कायालयले स दकपरु 
गाउपँािलकामा कायपािलकासगँ सम वय र छलफल गरी सामदुाियक वन उपभो ा समूहका साथै आव यकता अनसुार 
वन िसमानामा रहेको िनजी ज गावालाह लाई समेत सहभागी गराई राि य वनको िसमाना िनधारण गरी वन िसमाना 
िच ह लगाउनु पनछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम वन िसमाना िनधारण गरी तयार ग रएको न शामा गाउपँािलकाको अ य ले मािणत गरी 
सोको एक ित गाउपँािलकामा र एक ित िडिभजन वन कायालयमा अिभलेख रा न ुपनछ । 
४. वन िसमानाका लािग ज गा ा  गन स नेः (१) दफा ३ बमोिजम वनको िसमाना कायम गदा वन संर णको 

ि कोणले आव यक भएमा वनको िसमानासगँ जोिडएका सावजिनक ज गा वा िनजी ज गा वा य तो ज गामा रहेका कुनै 



 

3 
 

भौितक संरचनाह  समेत स दकपरु गाउपँािलकामा कायपािलकासगँ छलफल गरी संघीय कानून बमोिजम वनको िसमाना 
िभ  पारी वन िसमाना कायम गन सिकने छ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम घर ज गा समेत वन िसमाना िभ  पान ुपन भएमा घर ज गा ाि  र सोको ितपूित स ब धी 
यव था वनस ब धी संघीय कानून बमोिजम हनेछ ।  

(३) वन िसमानािभ  परकेो िनजी ज गाको वनस ब धी संघीय कानून बमोिजम लगत क ा गन ुपनछ ।  
(४) राि य वनमा परेको िनजी ज गाको लगत क ा ग रएमा िडिभजन वन कायालय र मालपोत कायालयले सोको 
जानकारी गाउपँािलकाको कायपािलका सम  िदनुपनछ र गाउपँािलकाले सोही बमोिजम िनजी ज गाको भूमी करस ब धी 
लगत क ा गन ुपनछ । 
६. वनस ब धी भू– वािम वः (१) गाउपँािलकाको े  िभ  रहेको वनमािथको भू– वािम व स ब धी यव था देहाय 
बमोिजम हनेछः 
(क) गाउपँािलकाको े  िभ  रहेका सावजिनक ज गाह मािथको भू– वािम व यसै गाउपँािलकामा िनिहत रहने छ । 
(ख) गाउपँािलकामा राि य वनको पमा रहेका वन े का ज गामािथको भू– वािम व वन स ब धी चिलत संघीय कानून 
बमोिजम नेपाल सरकारमा रहनेछ ।  
(ग) सामदुाियक वन लगायतका समदुायमा आधा रत वन े का ज गाह  सामदुाियक ज गाको पमा रहने छन् । 
(३) थाजिनत पमा संर ण र यव थापन हदँै आएका वनह मा पर परागत पमा थािपत स बि धत थाजिनत 
सं थाको अिधकार रहनेछ ।  
(२) नेपाल सरकारले गाउपँािलकामा रहेको राि य वन े को भू–उपयोग प रवतन, भोगािधकार दान वा अ य कुनै 
िकिसमले कसैलाई हक ह ता तरण गन िनणय गनपुूव गाउपँािलकाको कायपािलका, स बि धत वन उपभो ा समूह र कुनै 
थानमा थाजिनत सं था भएमा सोको समेत सहमित िलनु पनछ । 

७. वन यव थापन णालीः (१) गाउपँािलकामा रहेको राि य वनलाई सामदुाियक वन र आव यकता अनुसार 
समदुायमा आधा रत अ य वन वा थाजिनत वनको पमा यव थापन ग रनेछ । 
(२) गाउपँािलकाको सावजिनक ज गामा रहेको वनलाई गाउपँािलका आफैले यव थापन गन वा सामदुाियक वनको पमा 
िवकास र यव थापन गन स नेछ । 
८. भू–उपयोग योजना र वन े को भू–उपयोग प रवतनः (१) गाउपँािलका वा अ य स बि धत िनकायले भू–उपयोग 
योजना तजुमा गदा गाउपँािलकामा रहेको राि य वनलाई वन े को पमा नै कायम गनपुनछ ।  
(२) गाउपँािलकाको े िभ  रहेका कुनै पिन वनह मा कुनै पिन िकिसमको बसोवास वा पूनरवास गन गराइने छैन । तर 

ाकृितक कोप िपिडत घरधरुीह लाई कोप यव थापन गन ला ने अवधीभर वनको कुनै े मा वन िवनास नहने गरी 
अ थायी बसोबास गराउन सिकने छ ।   
(३) नेपालको सिंवधान बमोिजम भूिमिहन दिलत र भूिमिहन सकुु वासीलाई ख िव वा नभएको कुनै े को ज गा 
उपल ध गराउनु पन भएमा भूमीस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजमको ि या अवल बन गनपुनछ ।  
(४) वन े को भू–उपयोग प रवतन गनपुन भएमा स बि धत उपभो ा समूहको सहमित िलई मि प रष ाट अनुमित ा  
भएमा मा  वन े को भू–उपयोग प रवतन गन पाइनेछ । 
९. वन े मा िवकास आयोजना स चालनः (१) वन े मा राि य ाथिमकता ा  आयोजना वा राि य गौरवको 
योजना स चालन गन, ितपूित दान गन र वन े को पूनर थापना गन स ब धी यव थाह  वनस ब धी चिलत 
संघीय कानून बमोिजम हनेछ ।  
(२) राि य ाथिमकता ा  आयोजना वा राि य गौरवको योजना बाहेक अ य आयोजनाका लािग वन े को योग गन 
पाइने छैन । तर गाउपँािलकाले आ ना थानीय िवकास आयोजनाको लािग वन े  योग गनपुन भएमा भािवत 
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थानीय समदुायसगँको सहमितमा वनस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजमको ि या अवल बन गरी नेपाल 
सरकारको वीकृती िलई िनि त् वन े  योग गन स नेछ ।   
(३) गाउपँािलकामा न शामा वन े को पमा रहेको तर वन कायम नरही िविभ न िकिसमका सावजिनक योजनका 
लािग उ  वन े को ज गा उपयोग भइरकेो अव था रहेमा उ  वन े को ज गालाई सोही सावजिनक योजनका लािग 
उपयोग गरी सो वन े को ज गा बरावर अ य  उपयु  ज गाह मा वन े का िवकास गन सिकनेछ । 
१०. वन े  योग गदा ितपूित िदनुपनः (१) कुनै पिन योजनका लािग वन े  योग गदा सोबाट भािवत हने 
उपभो ा समूह र थाजिनत सं थाह सगँ पवूसूिचत सहमित िलनु पनछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम वन े  योग गदा कुनै भाव पन भएमा स बि धत उपभो ा समूह र अ य भािवत 
समदुायलाई चिलत कानून बमोिजम ितपूित उपल ध गराउन ुपनछ ।  
(३) राि य ाथिमकता ा  आयोजना, राि य गौरवका आयोजना र अ य कुनै पिन िवकास आयोजनाले वन े  योग 
गन ममा ा  भएका वन पैदावार स बि धत उपभो ा समूहलाई उपल ध गराई उ  वन पैदावार कटान, संकलन, 
ओसार पसार र घाटग ी गदा ला ने खच स बि धत िवकास आयोजनाले यहोन ुपनछ । 
११. वन े मा पन नदीज य खिनज पदाथको योगः (१) गाउपँािलका अ तगतको राि य वन े मा पन नदीज य 
साधारण िनमाणमूखी खिनज पदाथको संकलन तथा शोधनस ब धी काय गदा वातावरण संर णस ब धी चिलत 
संघीय कानून बमोिजमको ि या अवल बन गरीगाउपँािलकाले िनधारण गरे बमोिजमको साधारण िनमाणमूखी खिनज 
पदाथको मू य र थानीय कर भु ानी गरे प ात् मा  संकलन गन पाइनेछ ।  
(२) राि य वन े मा पन नदीज य साधारण िनमाणमूखी खिनज पदाथको संकलन तथा शोधन गदा नेपाल सरकार र 

देश सरकारको चिलत मापद डह का साथै थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ बमोिजम गाउपँािलकाले तजमुा 
गरकेा मापद डह को समेत पालना गनपुनछ ।   
(३) सामदुियक वन े मा पन नदीज य साधारण िनमाणमूखी खिनज पदाथ संकलन गदा स बि धत उपभो ा समूहको 
समेत पवूसहमित िलन ुपनछ ।  
(४) राि य वन े मा साधारण िनमाणमूखी खिनज पदाथ बाहेक अ य खिनज पदाथको सव ण तथा उ खनन्  गदा 
खानी तथा खािनज पदाथ, वन र वातावरण संर णस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजम गनुपनछ । 
(५) गाउपँािलकाले राि य वन े मा पन नदीज य साधारण िनमाणमूखी खिनज पदाथको िव  िवतरणबाट ा  
रकमम ये कि तमा २५ ितशत रकम स बि धत उपभो ा समूह माफत भािवत े को वन तथा वातावरण सरं णमा 
खच गनपुनछ ।     
१२. वन े मा वातावरणीय मापद डको पालनाः (१) वातावरण संर णस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजम 
वातावरणीय अ ययन गनपुन भनी िनधारण भएका तावह  गाउपँािलकामा रहेको वन े मा काया वयन गनपुूव उ  

तावह का बारमेा वातावरणीय अ ययन गरी सोस ब धी ितवेदन स बि धत िनकायबाट वीकृत भएको हनपुनछ ।  
(२) गाउपँािलकाको वन े मा काया वयन ग रने कुनै पिन तावह का बारेमा वातावरणीय अ ययन ितवेदन तयारी 
गदा गाउपँािलकाको कायपािलका बैठकमा छलफल गरी राय सुझाव र परामश िलएको हनपुनछ । 

प र छेद – ३ 
उपभो ा समहू स ब धी यव था 

१३. उपभो ा समहूको गठनः (१) गाउपँािलकामा सामदुाियक िहतका लािग सामिुहक पमा कुनै वन े को संर ण र 
िदगो यव थापन गरी वन पैदावारको यायोिचत् उपयोग गन चाहने य तो वनको स बि धत उपभो ाह ले यस ऐन र 
वनस ब धी◌े चिलत संघीय कानूनमा िनधा रत ि या अवल बन गरी गाउपँािलकासगँको सम वय, छलफल  र 
सहभािगतामूलक पमा उपभो ा समूह गठन गन स नेछन् । 
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(२) उपभो ा समूह गठन गदा पर परागत पमा वन उपयोग गद आएका उपभो ाह  सिहत स बि धत सबै घरधरुीलाई 
सद यको पमा समावेश गनुपनछ र उपभो ा समूहको िवधानमा यसरी पिहचान ग रएका सबै धरधरुीबाट एक मिहला र 
एक पु षको नाम साधारण सद यको पमा समावेश गनुपनछ ।  
(३) उपभो ा समूहको कायसिमितको अवधी बढीमा चार वषको हनेछ र उपभो ा समूहको कायसिमितमा अ य  वा 
सिचवम ये एक जना मिहला र उपा य  तथा कोषा य म ये एक जना मिहला सिहत लैङ्िगक समानताका साथै 
समािजक पमा समावेशीकरण कायम गनु पनछ ।  
(४) नेपाल सरकार, देश सरकार र थानीय सरकारको सि चत कोषमा ययभार हनेगरी सेवा सिुवधा ा  यि  
उपभो ा समूहको कायसिमितमा पदािधकारी तथा सद य ब न पाइने छैन ।   
१४. उपभो ा समहूको दताः (१) दफा १३ बमोिजम गिठत उपभो ा समूहको दताका लािग गाउपँािलकाको िसफा रस 
र वनस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजमको ढाचँामा िनधा रत िवधान सिहत िडिभजन वन कायालय सम  िनवेदन 
िदनु पनछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िसफा रस, िनवेदन र िवधान ा  भएमा िडिभजनल वन अिधकृतले आव यक जाँचबझु गरी 
य तो उपभो ा समूहलाई दता गरी िनधा रत ढाचँामा दता माण–प  दान गन ुपनछ । 

(३) उपभो ा समूह गठन र िवधान दताका ममा िडिभजन वन कायालयले गाउपँािलकासगँ सम वय गरी छलफल 
गनपुनछ र उपभो ा समूहको गठन, िवधान तजुमा र उपभो ा समूह दताका लािग गाउपँािलका र िडिभजन वन 
कायालयले आव यक सहयोग उपल ध गराउन स नेछ ।  
(४) उपभो ा समूहको िवधानमा समावेश गनुपन िवषय र उपभो ा समूहलाई दान ग रने माणप को ढाचँाह  
वनस ब धी चिलत संघीय कानूनमा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । 
१५. उपभो ा समूह संगिठत सं था हनेः (१) दफा १४ बमोिजम दता भएको उपभो ा समूह अिवि छ न 
उ रािधकारवाला एक वशािसत, संगिठत र सामदुाियक कृितको समािजक सं था हनेछ । 
(२) उपभो ा समूहको आ नो एउटा छु ै छाप हनेछ । 
(३) उपभो ा समूहले यि  सरह चल अचल स पि  ा  गन, उपभोग गन, बेच िबखन गन वा अ य िकिसमले ब दोव त 
गन स नेछ । 
(४) उपभो ा समूहले यि  सरह आ नो नामबाट नािलस उजुर गन र सो उपर पिन सोही नामबाट नािलस उजुर ला न 
स नेछ । 
१६. उपभो ा समूहको कोषः (१) उपभो ा समूहको आ नो एउटा छु ै कोष हनेछ  र उ  कोषमा देहायका रकमह  
ज मा ग रनेछः 
(क) नेपाल सरकार, देश सरकार र थानीय तहबाट ा  अनदुान रकम, 
(ख) कुनै यि  वा सं थाबाट ा  अनदुान, सहायता वा दान दात यको रकम, 
(ग) वन पैदावारको िब  िबतरणबाट ा  रकम, 
(घ) द ड ज रवानाबाट ा  रकम, 
(ङ) चिलत कानून बमोिजम अ य कुनै ोतबाट ा  रकम । 
(२) साधारण सभाबाट वीकृत वािषक काय मका लािग उपभो ा समूहको तफबाट ग रने खच उपदफा (१) बमोिजमको 
कोषबाट यहो रने छ । 
(३) उपभो ा समूहले कोषको स चालनका लािग गाउपँािलकाले समय समयमा िदएको राय सझुावलाई समेत म यनजर 
गरी कोष प रचालन मागदशन तजुमा गनुपनछ । 
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१७. उपभो ा समहूको िववरण र गित ितवेदन पेश गनुपनः (१) िडिभजन वन कायालयले गाउपँािलका अ तगत 
पन सबै वन उपभो ा समूहको दता िववरण सिहतको माणप , वीकृत िवधान, वन ह ता तरणको माणप  र वन 
यव थापन काययोजनाको ितिलिप गाउपँािलकालाई यो ऐन ार भ भएको िमितले एक मिहना िभ मा उपल ध गराउन ु

पनछ र गाउपँािलकाले सोको अ ाविधक अिभलेख कायम गन ुपनछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम गाउपँािलकामा अिभलेख अ ाविधक भएका उपभो ा समूहलाई थानीय सरकार स चालन 
ऐन, २०७४ को दफा ११(४)(ङ) बमोिजम गाउपँािलकाले यस ऐन बमोिजम िनयमन, सहजीकरण र अनगुमन गन स नेछ 
।  
(३) उपभो ा समूहको िवधानमा िनधा रत ि या बमोिजम उपभो ा समूहले येक वष साधारण सभाको आयोजना गरी 
आ नो वािषक काय म र लेखा परी ण ितवेदन पा रत गरी सोको िववरण गाउपँािलकामा उपल ध गराउनु पनछ ।   
(४) उपभो ा समूहले येक वष आिथक वष समा  भएको तीन मिहनािभ  सामदुाियक वनमा ग रएका ि याकलाप, 
उपल धी र वतमान अव थाको िववरण सिहतको वािषक ितवेदन स बि धत िडिभजन वन कायालयमा पशे गरी सोको 
एक ित गाउपँािलका सम  पिन पेश गन ुपनछ ।  
(५) उपदफा (४) बमोिजम ा  वािषक ितवेदनको आधारमा गाउपँािलका र िडिभजन वन कायालयले स वि धत 
उपभो ा समूहलाई आव यक सझुाव िदन स नेछन् र सोको पालना गन ुस बि धत उपभो ा समूहको कत य हनेछ ।   
(६) गाउपँािलकाले उपभो ा समूहको आव यकता र कायस पादन गितका आधारमा वनस ब धी िविभ न काय मह  
स चालन गन अनदुान तथा सहयोग उपल ध गराउन स नेछ । 

प र छेद – ४ 
सामुदाियक वन यव थापन स ब धी यव था 

१८. सामुदाियक वन ह ता तणः (१) दफा १३ बमोिजम दता भएको उपभो ा समूहको चाहना र आव यकताको 
आधारमा सामदुाियक वन यव थापनलाई िदगो र भावकारी बनाउने गरी सामदुाियक वनको काययोजना तयार वा 
संशोधन गनका लािग गाउपँािलका र स बि धत िडिभजन वन कायालयले आव यक ािविधक तथा अ य सहयोग 
उपल ध गराउन स नेछ ।  
(२) उपभो ा समूहले वन यव थापन काययोजना तयार वा संशोधन गदा उ  काययोजना गाउपँािलकाको कायपािलका 
बैठक सम  तुत गरी ा  सझुाव तथा परामशका आधारमा वन यव थापन काययोजना तजमुा वा आव यकता 
अनसुार संशोधन गनु पनछ । 
(३) उपभो ा समूहले दफा (२) बमोिजम तजमुा गरकेो काययोजना बमोिजम सामदुाियक वनको िवकास, संर ण, उपयोग 
एवं यव थापन र वन पैदावारको वत  पमा मू य िनधारण गरी िब  िवतरण समेत गन पाउने गरी गाउपँािलकामा 
रहेको राि य वनको कुनै भाग सामदुाियक वनको पमा यव थापन गन चाहेमा वन यव थापन काययोजना र 
गाउपँािलकाको िसफा रस सिहत िडिभजन वन कायालयमा िनवेदन िदनु पनछ ।  
(४) उपदफा (३) बमोिजम पेश भएको वन यव थापन काययोजना िडिभजनल वन अिधकृतले अ ययन प ात् वीकृत 
गरी उपभो ा समूहलाई सामदुाियक वन ह ता तरण स ब धी माणप  दान गरी सोको जानकारी गाउपँािलकालाई 
गराउन ुपनछ ।  
(५) सामदुाियक वनको काययोजना येक पटक सामा यतयाः दश वषका लािग तजुमा गन सिकने छ र गाउपँािलकाको 
कायपािलका बैठकमा छलफल गरी ा  सझुाव तथा परामश बमोिजम आव यकता अनुसार समय समयमा संशोधन तथा 
प रमाजन गन सिकने छ ।   
(६) उपदफा (५) बमोिजम उपभो ा समूहले वन यव थापन काययोजनामा गरकेो संशोधनले वातावरणमा उ लेखनीय 

ितकूल असर पन देिखएमा िडिभजनल वन अिधकृतले संशोिधत काययोजना ा  भएको िमितले तीस िदनिभ  
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उपभो ा समूहलाई य तो सशंोिधत काययोजना लागू नगन िनदशन िदई सोको जानकारी गाउपँािलकामा समेत िदन ु
पनछ  र य तो िनदशनको पालना गन ुउपभो ा समूहको कत य हनेछ । 
१९. सामुदाियक वनमा िवप न वगका लािग कबुिलयती वन िदन सिकनेः (१) सामदुाियक वन उपभो ा समूहले 
आ नो समूहिभ  पिहचान गरकेा ग रवीको रखेामनुी रहेका िवप न वग वा वडा कायालयले िवप न प रवार भनी माणप  

दान गरकेा प रवारह लाई सामिुहक वा एकल पमा वन पदैावारमा आधा रत आय आजनका काय म गनका लािग 
आ नो सामदुाियक वनको कुनै भाग बढीमा दश वषका लािग स झौता गरी उपल ध गराउन    स नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम कबिुलयती वनको पमा वन े  उपल ध गराउने स ब धी यव थाह  वीकृत वन 
यव थापन काययोजना र उपभो ा समूहको कायसिमित एवं कबिुलयती वन िलन चाहने िवप न समूह तथा प रवार बीच 

हने स झौतामा उ लेख गर ेबमोिजम हनेछ ।  
२०. वन पैदावारको मू य िनधारणः (१) उपभो ा समूहले आ नो वीकृत वन यव थापन काययोजना बमोिजम वन 
यव थापन गदा ा  भएका वन पदैावारको साधारण सभाको िनणय बमोिजम वत  पमा मू य िनधारण गरी िव  

िवतरण गन स नेछन् ।  
तर उपभो ा समूहले आ नो वन पैदावार समूह बािहर यापा रक योजनका लािग िव  गन भएमा उ  वन पैदावारको 
मू य िनधारण गदा वनस ब धी चिलत संघीय कानूनमा िनधा रत मू य दरमा नघट्ने गरी यूनतम् मू य कायम गनपुनछ 
। 
(२) उपभो ा समूहले उपदफा (१) बमोिजम िनधारण गरकेो वन पदैावारको मू य दरको िववरण गाउपँािलका र स बि धत 
िडिभजन वन कायालयलमा उपल ध गराउनु पनछ ।  
२१. सामुदाियक वनको काठ सकंलन र िव  िवतरणः (१) सामदुाियक वनबाट यापा रक योजनका लािग िव  
िवतरण ग रने काठको ख छपान, कटान, ओसार पसार, िमकह को पा र िमक र सुर ा, घाटग ी, बोलप  आ हान, 
िव , टाचँाको योग र छोडपजु  स ब धी ािविधक मापद डह  वनस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजम हनेछन् ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजमका कायह  गदा अवल बन गन कायिविध गाउपँािलकाको कायपािलकासगँको छलफल र ा  
सझुाव बमोिजम िडिभजन वन कायालय र उपभो ा समूहले िनधारण गर ेबमोिजम हनेछ ।  
२२. वन पैदावार िव  िवतरणको वािषक योजना वीकृत गराउनु पनः (१) उपभो ा समूहले वीकृत वन 
यव थापन काययोजना बमोिजम संकलन हने वन पदैावारको उपयोग तथा िव  स ब धी आ नो वािषक काययोजना 

बनाई गाउपँािलकामा कायपािलका बैठक सम  पेश गरी वीकृत गराउनु पनछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम वन पैदावार िव  िवतरणको वािषक काययोजना वीकृत नगराई काठ दाउरा लगायतका वन 
पैदावार िव  िवतरण गन पाइने छैन ।  
२३. वन पैदावार िव  शु कः सामदुाियक वन उपभो ा समूहले वन पैदावार िव  वापत ा  हने रकमको चिलत 
संघीय कानून ारा िनधा रत रकम आिथक वष समा  हन ुअगावै गाउपँािलकाको सि चत कोषमा ज मा गनुपनछ ।  
२४. समदुाियक वनबाट ा  लाभको सदुपयोगः (१) सामदुाियक वन उपभो ा समूहले वन पदैावार िव  िवतरण गरी 

ा  गरकेो रकम म ये कि तमा पि चस ितशत रकम सामुदाियक वनको िदगो यव थापनमा खच गन ु पनछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम खच गरी बाकँ  रहेको रकमम येबाट कि तमा पचास ितशत रकम गाउपँािलकासगँ सम वय 
गरी ग रवी यूनीकरण, र मिहलाको शश करण तथा उ म िवकास कायमा खच गन ुपनछ ।  
(३) उपदफा (२) को योजनका लािग उपभो ा समूहले आ नो साधारण सभामा पेश गनका लािग तजुमा गरकेो वािषक 
काय मको िववरण साधारण सभा हनुभ दा कि तमा १५ िदन पिहला गाउपँािलकामा उपल ध गराउन ु पनछ र 
गाउपँािलकामा कायपािलकाको िनणय अनुसार उ  काय ममा कुनै सधुार गनपुन देखेमा स बि धत वडा कायालय 
माफत उपभो ा समूहको वािषक काय ममा सुधारका लािग सुझाव िदन स नेछ ।  
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(४) उपदफा (२) बमोिजम खचगरी बाकँ  रहेको रकम सामुदाियक िवकासका काय म, उपभो ा समूहको िहत हने अ य 
काय र उपभो ा समूहको शासिनक कायमा खच गन सिकने छ ।  
तर य तो रकमको २५ ितशतभ दा बढी रकम शासिनक कायमा खच गन पाइने छैन ।  
२५. वन यव थापन काययोजना िवप रत काम गनलाई हने सजायः (१) सामदुाियक वनमा कुनै उपभो ाल े
काययोजना िवपरीत हने कुनै काम गरमेा िनजलाई स बि धत उपभो ा समूहले ज रबाना गन स नेछ र य तो कामबाट 
कुनै हािन नो सानी भएकोमा िबगो बराबरको रकम ितपूितको पमा असलु उपर गन स नेछ । 
(२) सामदुाियक वनको काययोजना िवप रतको काय गन यि लाई उपभो ा समूह आफैले कारवाही गन नसकेमा 
िनजलाई कारवाही गनका लािग उपभो ा समूहले गाउपँािलकामा रहेको याियक सिमितमा िनवेदन िदन वा स बि धत 
िडिभजन वन कायालय सम  िसफा रस गन स नेछ ।  
(३) उपभो ा समूहका सद य भ दा बािहरको कुनै यि ले सामदुाियक वनमा हानी नो सानी गरमेा िनजलाई राि य 
वनमा गरकेो कसरु बमोिजमको सजाय गनका लािग उपभो ा समूहले िडिभजन वन कायालय सम  िनवेदन गन स नेछ र 
िनजलाई वनस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजमको सजाय हनेछ ।  
(४) सामदुाियक वनमा वीकृत काययोजना वा चिलत कानून िवप रतको काम भएको अव थामा स बि धत उपभो ा 
समूहले कसुरमा संल न यि लाई कारवाही नगरमेा वा कारवाहीका लािग िनवेदन नगरमेा जुनसकैु यि  वा वडा 
कायालयले सो स ब धमा कारवाहीका लािग याियक सिमित सम  िनवेदन िदन र िडिभजन वन कायालय सम  
िसफा रस गन स नेछ ।  
(५) उपभो ा समूहको कायसिमितका पदािधकारीह ले समूहको िहतका नाममा िवधान र काययोजना िवप रत काय गरमेा 
य ता यि लाई वन स ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजम राि य वनमा कसुर गरे सरहको सजाय हनेछ ।  

(६) उपदफा (२) र (३) बमोिजम याियक सिमित र स बि धत िडिभजन वन कायालय सम  िनवेदन परेमा कसरुको 
कृित अनुसार याियक सिमित र स बि धत िडिभजन वन कायालयले आ–आ नो े ािधकार िभ  पन िवषयमा 

छानिवन गरी चिलत कानून बमोिजमको ज रवाना र द ड सजाय गनपुनछ ।  
(७) उपदफा (६) बमोिजम ज रबाना गरेको कारणले मा  य तो यि लाई चिलत कानून बमोिजम कारबाही गन बाधा 
पगुेको मािनने छैन र वन िवनास तथा समूहको कोषको रकम दु पयोग स ब धी िववादमा िमलाप  गन गराउन वा 
मेलिमलाप गराउन पाइने छैन ।  
२६. सामुदाियक वन िफता र पूनः ह ता तरणः (१) सामदुाियक वनमा उपभो ा समूहले काययोजना िवप रतका काय 
स चालन गरमेा वा वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल असर पन कुनै काय गरेमा वा यो ऐन वा वनस ब धी चिलत 
संघीय र देश कानून बमोिजम पालना गनु पन शतह  पालना नगरमेा गाउपँािलकाको िसफा रसमा िडिभजनल वन 
अिधकृतले वनस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजमको ि या अवल बन गरी य तो काय गन उपभो ा समूहको 
दता खारजे गन र उ  समूहलाई ह ता तरण गरेको सामदुाियक वन िफता िलने िनणय गन स नेछ ।  
 तर यसरी उपभो ा समूहको दता खारेज गरी सामदुाियक वन िफता िलने िनणय गनअुिघ य तो उपभो ा 
समूहलाई आ नो सफाई पेश गन मनािसब मौका िदनु पनछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम िडिभजनल वन अिधकृतले गरकेो िनणय उपर िच  नबु ने वन उपभो ा समूहले सो िनणय 
भएको जानकारी पाएको पतीस िदनिभ  देश वन िनदशक सम  पनूरावेदन गन स नेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोिजम कुनै सामदुाियक वन िफता िलने गरी भएको िनणय उपर उपदफा (२) बमोिजम पनुरावेदन परी 

देश वन िनदशकबाट य तो िनणय बदर भएमा िडिभजनल वन अिधकृतले य तो सामदुाियक वन सािवकको स बि धत 
उपभो ा समूहलाई पनुः ह ता तरण गनु पनछ । 
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(४) उपदफा (१) बमोिजमको िनणय उपर उपदफा (२) बमोिजम पुनरावेदन परी िडिभजनल वन अिधकृतको िनणय सदर 
भएमा िडिभजनल वन अिधकृतले दफा १८ बमोिजमको ि या पूरा गरी उपभो ा समूह पनुगठन गरी सो सामदुाियक वन 
ह ता तरण गन ुपनछ । 

प र छेद – ५ 
कबुिलयती वन, धािमक तथा सां कृितक वन र थाजिनत वनस ब धी यव था 

२७. कबुिलयती वन ह ता तरण गन स नेः (१) गाउपँािलकाको िविभ न वडा कायालयह ले ग रबीको रेखामिुनका 
प रवार भनी पिहचान गरकेा प रवारको समूहलाई ग रबी यूनीकरणका लािग कबिुलयती वन ह ता तरण गन स बि धत 
िडिभजन वन कायालय सम  िसफा रस गन स नेछन् ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िसफा रसका आधारमा िडिभजन वन कायालयले ग रवीको रखेामनुीका प रवारको कबिुलती 
वन उपभो ा समूह गठन गन र कबिुलयती वनको काययोजना बनाई वनको संर ण र िवकास हने गरी आय आजन हने 
काय म स चालनका लािग उ  समूहलाई कबिुलयती वनको पमा वन े  उपल ध गराउन स नेछ ।  
(३) िडिभजन वन कायालयले उपदफा (२) बमोिजमको कबिुलयती वनको िववरण गाउँपािलकामा उपल ध गराउन ुपनछ 
र सोही आधारमा गाउपँािलकाले कबिुलयती वन उपभो ा समूहलाई आव यक सहयोग उपल ध गराउन स नेछ ।  
(४) कबिुलती वन उपभो ा समूहस ब धी अ य यव था वनस ब धी चिलत संघीय तथा देश कानून बमोिजम हनेछ ।  
२८. धािमक तथा सां कृितक मह वका वनह को संर णः (१) गाउपँािलकामा धािमक तथा सां कृितक मह वका 
वनह  रहेमा सोको संर ण र सदपुयोगका लािग धािमक तथा सां कृितक वन उपभो ा समूह गठन गन       सिकनेछ ।  
(२) धािमक तथा सां कृितक वन उपभो ा समूह गठन र दता गदा दफा १३ र १४ बमोिजमको ि या अवल बन गन ु
पनछ ।  
(३) स बि धत धािमक तथा सां कृितक समदुायले आ नो धम सं कृितसगँ स बि धत वन संर ण गन चाहेमा य तो वन 
सोही धािमक तथा सां कृितक समूह वा समदुायलाई ह ता तरण गनुपनछ ।  
(४) धािमक तथा सां कृितक वनको यव थापन काययोजना तजुमाका लािग गाउपँािलकाको स बि धत वडा 
कायालयसगँको सम वयमा िडिभजन वन कायालयले ािविधक र अ य आव यक सहयोग उपल ध गराउनु पनछ ।   
(५) धािमक वनमा िवकास आयोजना स चालन गदा कािटएका खह  गाउपँािलकामा कायपािलकाको सम वय र 
सहमितमा स बि धत धािमक तथा सां कृितक समूहले िव  िवतरण गन स नेछ ।  
२९. वनस ब धी थाजिनत े  घोषण गन स नेः (१) गाउपँािलकामा आिदवासी जनजाित समदुायले पर परादेिख 

थाजिनत अ यासका पमा उपयोग गद आएका वन े ह  रहेको पाइएमा सोको पिहचान गरी य ता े को न शांकन 
र िसमाना िनधारण गरी थाजिनत वन े को पमा घोषणा गन सिकनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग रएको थाजिनत वन े मा स बि धत आिदवासी जनजाित समदुायको पूवसूिचत 
सहमित निलई कुनै पिन प लाई वन ोतमा पहचँ दान गन पाइने छैन ।  
३०. वन ोतमािथको पर परागत ानको सरं णः (१) गाउपँािलकामा वन यव थापन गदा वन ोतमािथको 
आिदवासी जनजाित, थानीय समदुाय, दिलत र मिहलाको अिधकार संर ण गनुपनछ ।  
(२) वनस ब धी कुनैपिन कायह  गदा र वन ोत प रचालन गदा आिदवासी जनजाित र थानीय समुदायको रथैाने तथा 
पर परागत ान र थाजिनत अ यासको पूण पमा स मान र संर ण गनपुनछ ।  
(३) वन यव थापन गदा र वन ोत प रचालन गदा वनमा आि त जीिवकोपाजनको अिधकारबाट कसैलाई पिन बि चत 
गन पाइने छैन ।  
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(४) गाउपँािलकामा रहेका आिदवासी जनजाित र थानीय समुदायले वन, जैिवक िविवधता, आनवुंिशक ोत तथा 
ाकृितक ोत सरं ण तथा सदपुयोग र सोसगँ स बि धत आ ना पर परागत ानह को बारमेा सामदुाियक आलेख 

(क यूिनटी ोटोकल) तयार गन स नेछन् ।   
(५) उपदफा (४) बमोिजम सामदुाियक आलेख बनाउन चाहने आिदवासी जनजाित र थानीय समुदायलाई गाउपँािलका 
र िडिभजन वन कायालयले आव यक सहयोग उपल ध गराउन ुपनछ ।  
(६) आिदवासी जनजाित र थानीय समुदायले उपदफा (४) बमोिजम तयार गरकेो सामदुाियक आलेखलाई अिभलेिखत 
गराउन चाहेमा गाउपँािलकामा सोको िववरण रा ने यव था िमलाउन ुपनछ ।   

प र छेद – ६ 
वनमा आधा रत उ म िवकास, पयापयटन र वातावरणीय सेवास ब धी यव था 

३१. वन उ मको िवकास गन स नेः (१) गाउपँािलकामा रहेका वन उपभो ा समूहले उ ोग र वातावरणस ब धी 
चिलत कानून बमोिजमका मापद डह को पालना गरी वन पदैावारमा आधा रत वन उ मको थापना र िवकास गन 

स नेछन् ।  
(२) गाउपँािलकामा रहेका िविभ न वन पदैावारमा आधा रत उ ोगह ले सामदुाियक वन, िनजी वन र अ य िविभ न 
िकिसमका वनबाट चिलत कानूनको प रपालना गरी क चा पदाथ ा  गन स नेछन् ।  
(३) सावजिनक—िनजी—सामदुाियक साझेदारीमा पिन वन उ म थापना र स चालन गन सिकने छ र यसका लािग यस 
ऐन र वनस ब धी चिलत संघीय कानून िवप रत नहने गरी उपभो ा समूहले गाउँपािलका, िविभ न संघ सं था वा िनजी 

े सगँ स झौता गन स नेछन् ।   
(४) सामदुाियक वन उपभो ा समूहले वन पैदावारमा आधा रत सहकारी सं था थापना गन चाहेमा गाउपँािलकाले 
आव यक सहयोग उपल ध गराउन स नेछ ।  
३२. पयापयटन काय म स चालन गन स नेः (१) वन उपभो ा समूहले वन यव थापन काययोजनामा आव यक 
यव था गरी आप्mनो वनमा आधा रत पयापयटन काय म स चालन गन स नेछन् ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको पयापयटन काय म स चालनका लािग उपभो ा समूहले अल गै योजना तजुमा गन पिन 
स नेछन् र य तो पयापयटन योजना गाउपँािलकामा कायपािलकासगँ छलफल गरी कायपािलकाको िसफा रसमा 
िडिभजन वन कायालयबाट वीकृत गराउनु पनछ ।  
(३) वन े मा पयापयटन काय म स चालन गदा वन यव थापन काययोजनामा िनिद  ग रएको े भ दा बढी वन े  

योग गन पाइने छैन ।  
(४) वन उपभो ा समूहको पयापयटन योजना र काय म तजुमा तथा काया वयनका लािग गाउपँािलका र स बि धत 
िडिभजन वन कायालयले आव यक ािविधक, आिथक तथा अ य सहयोग उपल ध गराउन स नेछ ।  
(५) वनमा आधा रत पयापयटनका लािग उपभो ा समूहले गाउपँािलका वा िविभ न संघ सं था वा िनजी े सगँ सहकाय 
गन स नेछ ।  
(६) उपदफा (५) बमोिजम सहकाय गदा यस ऐन र वनस ब धी चिलत संघीय कानून िवप रत नहुने गरी आपसी 
स झौता गरी पयपयटन काय म स चालन गन सिकनेछ ।  
(७) सामदुाियक वनमा स चािलत पयापयटन काय मबाट ा  आ दानीम ये क तीमा पि चस ितशत रकम पयापयटन 

व ध्न र कि तमा पचास ितशत रकम िवप न वगका लािग आय आजनका ि याकलापह  स चालन गन अनदुानको 
पमा उपल ध गराउनु पनछ ।  
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३३. सामुदाियक िचिडयाखाना र व यज तु पालन तथा जनन ् (१) वन उपभो ा समूहले आफै वा अ य िविभ न 
प सगँको सहकायमा सामदुाियक िचिडयाखाना र व यज तु पालन तथा जन स ब धी योजना तजुमा गरी सामदुाियक 
िचिडयाखानाको थापना तथा स चालन र व यज तु पालन तथा जनन् स ब धी कायह  गन    स नेछन् ।  
(२) व यज तु पालन तथा जनन् प ात ग रने िव  िवतरणका लािग दान ग रने इजाजत स ब धी मापद डह  

चिलत संघीय कानून बमोिजम हनेछ ।  
(३) सामदुाियक िचिडयाखाना र व यज तु पालन तथा जन स ब धी योजना तजुमा र काया वयन गन चाहने उपभो ा 
समूहलाई गाउपँािलकामा कायपािलकासगँ छलफल गरी िडिभजन वन कायालयले आव यक ािविधक र अ य सहयोग 
उपल ध गराउन स नेछ ।  
३४. सामुदाियक घरवास (होम टे) (१) पयापयटन व ध्न गनगरी होम टे स चालन गन चाहने उपभो ा समूह वा 
थानीय समदुायले गाउपँािलकामा सामदुाियक होम टे दता गरी स चालन गन स नेछन् ।  

(२) सामदुाियक होम टे स चालनस ब धी कायिविधह को पालना गरी स चािलत सामदुाियक होम टेलाई वीकृत 
योजना अनुसार गाउपँािलकाबाट आव यक अनदुान उपल ध गराउन सिकनेछ ।  
३५. जलाधार संर णः (१) गाउपँािलकाले आफनो े मा रहेका जलाधारह को पिहचान गरी न शासिहतको िववरण 
रा न ुपनछ ।  
(२) गाउपँािलकामा रहेका जलाधारह को सामदुाियक वन उपभो ा समूह वा अ य उपयु  थानीय समदुायका 
मा यमबाट संर णस ब धी कायह  ग रने छ ।  
(३) जलाधार े को संर ण गन उपभो ा समूहलाई योजना र काय म तजमुा तथा काया वयनका लािग गाउपँािलका र 
स बि धत िडिभजन वन कायालयले आव यक ािविधक तथा आिथक र अ य सहयोग उपल ध गराउन स नेछ ।  
(४) जलाधार े को संर णका मा यमबाट जल ोत लगायतको संर णमा उपभो ा समूहले प¥ुयाएको योगदान वापत 
जल ोत लगायतका ोत उपभोग गन िविभ न िनकाय, संघ सं था, उ ोग लगायतका प ह ले जलाधार े  संर ण 
गन उपभो ा समूहलाई िविभ न अनदुान तथा अ य उ ेरणाका ोतह  उपल ध गराउन स नेछन् । (५) उपदफा (४) 
को योजनका लािग जलाधार संर ण गन उपभो ा समूह र जलाधार संर णबाट फाईदा पाउने प का बीच आव यक 
स झौता गन सिकनेछ ।  
३६. जैिवक मागको सरं णः (१) गाउपँािलकामा व यज तु र चाराचु ङ्गीह को आवत जावत गन जैिवक मागको पमा 
रहेका वन े ह को संर ण र सदपुयोग सामदुाियक वनका मा यमबाट ग रने छ । 
(२) जैिवक मागका सामदुाियक वन र व यज तुको संर णका लािग गाउपँािलका र स बि धत िडिभजन वन कायालयले 

ािविधक तथा आिथक र अ य आव यक सहयोग उपल ध गराउन स नेछ ।  
३७. मानव तथा व यज तु बीचको  यव थापन र राहत िवतरणः (१) गाउपँािलका र िडिभजन वन कायालयका 
साथै स बि धत वन उपभो ा समूहले व यज तुबाट हने जनधनको ित कम हने काय मह  स चालन गन ुपनछ ।  
(२) व यज तुबाट कसैको धनजनको ित भएमा य तो ित वापत िपिडतलाई राहत दान गनका लािग गाउपँािलका र 
वन उपभो ा समूहले आव यक योजना बनाई आिथक ोतको यव था गनुपनछ ।  
(३) व यज तुलाई वन े मा नै बसोवास गन अव थामा िसजना गनका लािग सामदुाियक वन लगायतका जैिवक मागमा 
पानी पोखरी िनमाण, जंगली फलफूलका िव वा संर ण, घासैँ े ह को संर ण ज ता कायह  गनपुनछ ।   
३८. िसमसार े को सरं ण र यव थापनः (१) गाउँपािलकाको वन े मा रहेका िसमसारको सरं ण र सदपुयोग 
सामदुाियक वन उपभो ा समूहका मा यमबाट ग रने छ ।  
(२) वन े  भ दा बािहर रहेका िसमसारह को संर ण र सदपुयोगका लािग िसमसार उपभो ा समूह वा जल उपभो ा 
सं था गठन गन सिकनेछ ।  
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(३) िसमसार उपभो ा समूह गठन र दता गदा सामदुाियक वन उपभो ा समूह गठन र दता गन ि या अवल बन गन 
सिकनेछ ।  
(४) िसमसार यव थापन योजना तजुमाका लािग गाउपँािलकाको कायपािलकामा छलफल गरी िडिभजन वन कायालयले 

ािविधक, आिथक र अ य आव यक सहयोग उपल ध गराउन ुपनछ ।  
(५) उपभो ा समूहले यव थापन गद आएका िसमसार े का माछा लगायतका जलचरको िव  िवतरणका लािग 
उपभो ा समूहले आफै यव था गन स नेछ ।  
(६) िसमसार े मा स चािलत पयापयटन काय म र माछा लगायतका जलचरको िव  िवतरण र अ य 
ि याकलापह बाट उपभो ा समूहले ा  गरकेो वािषक आ दानी म ये दश ितशत रकम गाउपँािलकाको सि चत 
कोषमा ज मा गनुपनछ ।  
३९. सावजिनक ज गामा वन िवकास स ब धी यव थाः (१) गाउपँािलकाले वनस ब धी चिलत संघीय कानून 
बमोिजमको ि या अवल बन गरी आ नो े िभ  पिहचान भएका सावजिनक ज गामा वनको िवकास, संर ण, 
यव थापन गन र वन पैदावारको उपयोग तथा िब  िवतरण गन स नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कामका लािग िडिभजन वन कायालयले गाउपँािलकालाई आव यक ािविधक तथा अ य 
सहयोग उपल ध गराउन ुपनछ । 
(३) सडक, नहर र बाटो िकनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पन खह  र चौतारा, कुलाको मुहान, धािमक थल वा 
य तै अ य संवेदनशील ठाउमँा लगाइएका खह  गाउपँािलकाले सडक र वनस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजमको 

ि या पूरा गरी काट्न वा हटाउन स नेछ ।  
(४) उपदफा (३) बमोिजमका काठ िव  िवतरणबाट ा  रकम गाउपँािलकाको सि चत कोषमा ज मा गनु पनछ ।  
४०. सहरी वनको िवकास र यव थापनः (१) गाउपँािलकाले आ नो े िभ को सहरी े  तथा ब तीमा रहेका 
सावजिनक सडक तथा पाक ज ता थानमा आफले वा कुनै उपभो ा समूह वा संघ सं था वा िनजी े सगँको 
साझेदारीमा सहरी वनको िवकास तथा यव थापन गन स नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम थापना हने सहरी वनको िवकासको लािग आव यक पन ािविधक सहयोग िडिभजन वन 
कायालयले उपल ध गराउन ुपनछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोिजम थापना हने सहरी वनको वन पैदावार गाउपँािलकाले िविभ न योजनका लािग योग गन 
स नेछ । 
४१. उ ान घोषणा गन स नेःगाउपँािलकाले िडिभजन वन कायालय र स बि धत वन उपभो ा समूहसगँको सम वयमा 
वन े को कुनै उपयु  भागलाई वन उ ान तथा ाणी उ ान घोषणा गरी वन उपभो ा समूह माफत वा आफै उ ान 
िनमाण र स चालन गन स नेछ ।  
४२. वातावरणीय सेवाको यव थापनः (१) वन े बाट हने कावन सि चित बाहेकका जल ोत सरं ण, जैिवक 
िविवधता सर ण र पयापयटनको िवकास लगायतका वातावरणीय सेवाको यव थापन गन चाहने वन उपभो ा समूह 
लगायतका थानीय समदुायले आ नो वन यव थापन योजना वा िवशेष काययोजनामा यव था गरी वातावरणीय 
सेवाको यव थापन र सदुपयोग गन स नेछन् ।  
(२) वातावरणीय सेवाको यव थापन गरी उ  सेवा िव  गन चाहने उपभो ा समूह वा थानीय समदुाय र वातावरणीय 
सेवा उपयोग गन चाहने प का बीचमा स झौता गरी वातावरणीय सेवाको ख रद िव  गन सिकने छ । 
(३) वातावरणीय सेवाको आदान दान तथा ख रद िव बाट ा  लाभको बाडँफाड ँ र सदपुयोगस ब धी िवषयह  
वातावरणीय सेवाको यव थापन योजना र आपसी स झौतामा उ लेख ग रए बमोिजम हनेछ ।  
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(४) वातावरणीय सेवाको िव बाट उपभो ा समूहले ा  गरकेो वािषक आ दानी म ये पाचँ ितशत रकम 
गाउपँािलकाको सि चत कोषमा ज मा गनपुनछ ।  
४३. जलवायु प रवतन यूनीकरण र अनुकूलन योजनाः (१) गाउपँािलकामा जलवाय ुप रवतनका कारण परेको भाव 
यूनीकरणका लािग थानीय तरका जलवायु अनुकूलन योजना तजमुा गरी उपभो ा समूह वा भािवत थानीय समुदाय 

माफत उ  योजनाह को काया वयन गन सिकनेछ ।  
(२) उपभो ा समूहले समुदायमा आधा रत जलवायु अनुकूलन योजना तजुमा गन चाहेमा य ता योजना तजुमा र सोको 
काया वयनका लािग गाउपँािलका र स बि धत िडिभजन वन कायालयले आव यक सहयोग उपल ध गराउनु पनछ ।  
(३) जलवायु प रवतन यूनीकरणका लािग गाउपँािलकामा जलवायुमै ी संरचनाको िनमाण, यातायातका साधनह बाट 
हने उ सजन यूनीकरण र वन े को िवकासका मा यमबाट कावन उ सजन यूनीकरणका काय मह  स चालन गन 
सिकनेछ ।  
(४) आगलागी लगायतका कायह बाट हने वन िवनास तथा वन यीकरण िनय ण गरी जलवाय ुप रवतन यूनीकरणमा 
योगदान गन वन उपभो ा समूहलाई सो वापत ा  हने लाभ उपल ध गराउन वा परु कृत गनका लािग गाउपँािलका र 
स बि धत िडिभजन वन कायालयले आव यक सहयोग र सहजीकरण गनपुनछ ।  
४४. वन डढेलो िनय णः (१) कुनै वनमा वन डढेलो लागेमा गाउपँािलका, िडिभजन वन कायालय, सरु ा िनकाय, 
स बि धत वन उपभो ा समूह र िनजी ज गावालाह  समेतको पहलमा वन डढेलो िनय ण गनु पनछ ।  
(२) गाउपँािलकाले वन डढेलो िनय णका लािग वन उपभो ा समूह माफत सचेतना र मता अिभविृ  तथा डढेलो 
िनय णको िविध तथा सूचना संय  िवकास गन र सम वयका लािग आव यक कायह  गन ुपनछ ।  
(३) वन डढेलो िनय णमा खिटदा कुनै यि लाई ित हन गएमा सोको मू यांकन गरी राहत उपल ध गराउन ुपनछ । 
(४) कसैले वन े मा आगो लगाएमा वा आगो ला न स छ भ ने कुरा थाहा हदँा हदैँ लापरवाही गरी वनमा वा आ नो 
िनजी ज गा तथा खरवारीह मा आगो लगाएमा वनस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजम कारवाही र द ड सजाय हनेछ 
।  
४५. थानीय वातावरण संर ण योजनाः (१) गाउँपािलकामा वातावरण संर ण र दषुण िनय णका लािग 
आव यकता अनसुारका वातावरण संर ण योजनाको तजुमा र काया वयन गन सिकनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजमका वातावरण संर ण योजनाको काया वनका लािग उपभो ा समूह, िनजी े  र स बि धत 
संघ सं थासगँ सम वय र सहकाय गन सिकनेछ ।  
(३) गाउपँािलकामा रहेको वन े , नदी, खोलानाला, सावजिनक ज गा र अ य ाकृितक तथा सां कृितक स पदा रहेका 

े ह मा फोहरमैला िवसजन गन गराउन पाइने छैन ।  
(४) गाउपँािलकामा जैिवक िविवधता सरं णको ि कोणले कुनै अित मह वपूण े  रहेको पाइएमा उ  े लाई वन 
संर ण े  वा वातावरण संर ण े  घोषणा गरी सामुदाियक वनका मा यमबाट भावकारी पमा संर ण तथा 
यव थापन गन सिकनेछ ।  

(५) गाउपँािलकाको वातावरण सरं ण योजनाको भावकारी काया वयनका लािग सबै प ले आव यक सहयोग गनुपनछ ।  
४६. वृ ारोपण काय म स चालनः (१) गाउपँािलकाको येक वडामा उपभो ा समूह वा वन सहकारी सं था वा वन 
उ मको वािम वमा कि तमा एउटा नसरी थापना गनका लािग आव यक यव था गरी सोको लािग अनुदान उपल ध 
गराउन स नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम थािपत नसरीमा िकसान, िनजी वन तथा वन उपभो ा समूहको माग अनुसारका रैथाने र 
पा रि थितक य लाणीमै ी यावसाियक िव वाह को उ पादन र िव  िवतरण गन ाथिमकता िदनु पनछ ।  
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(३) वन उपभो ा समूह, िकसान तथा िनजी वनवालाह लाई िनःशु क वा यूनतम् शु कमा िव वा उपल ध गराई  वन 
े , नदी िकनार, नदी उकास े , नहर िकनार, सडक िकनार, सावजिनक ज गा, खाली ज गा, पाखो ज गा, वन िवनास 

भएको े  र िनजी ज गामा वृ ारोपणका लािग गाउपँािलका र िडिभजन वन कायालयबाट अनदुान उपल ध गराउन 
आव यक रकम िविनयोजन गनुपनछ ।  
(४) गाउपँािलकामा फैिलएका िमचाहा जाती िनय ण गरी वा हटाई उ  े मा वृ ारोपण गन चाहने वन उपभो ा समूह 
वा िनजी ज गावालालाई गाउपँािलकाले ािविधक तथा आिथक सहयोग उपल ध गराउन स नेछ ।  
४७. जडीबुटी खेित तथा गैरका  वन पैदावार वधनः (१) गाउपँािलका र िडिभजन वन कायालयले सामदुाियक वन 
लगायतका वन े  र िनजी ज गामा सगुि धत वन पित, औषधीज य जडीबटुी अ य जडीबटुी खेित तथा गैरका  वन 
पैदावार वधनका लािग ािविधक, आिथक र अ य आव यक सहयोग उपल ध गराउन स नेछ ।  
(२) गाउपँािलकाको े मा उ पािदत जडीबटुी तथा गैरका  वन पदैावारको भ डार र बजारीकरणका लािग आव यक 
पूवाधारको िवकास गन काय म स चालन गन सिकनेछ ।  
४८. वनज य बीउको उ पादनः वन बीउको उ पादन, िव  िवतरण र िनयातका लािग गाउपँािलकामा पाइने वन 
पैदावारका बीउह को उ पादन र बजारीकरणका लािग योजना तजुमा गरी वन उपभो ा समूह र िनजी वनवालाह लाई 
आव यक सहयोग उपल ध गराउन सिकने छ ।  
४९. वेवा रस वा द रयावुद  काठबाट ा  लाभको बाँडफाँडः देश सरकारले वनस ब धी चिलत संघीय कानून 
बमोिजम गाउपँािलकाको े बाट संकिलत वेवा रस वा द रयावदु  काठबाट ा  रकमको २५ ितशत रकम 
गाउपँािलकाको सि चत कोषमा उपल ध गराउनु पनछ । 

प र छेद – ७ 
िनजी वनस ब धी यव था 

५०. िनजी वन दतास ब धी यव थाः (१) िनजी वन दता गराउन चाहने कुनै यि  वा सं थाले िनजी वन दताको लािग 
िडिभजन वन कायालय वा सब िडिभजन वन कायालयको िसफा रस सिहत गाउपँािलकामा िनवेदन िदनु पनछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै िनवेदन परमेा आव यक जाचँबझु गरी गाउपँािलकाले नीिज वन दता गरी माणप  िदनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम िनजी वन दता गरेको िववरण सिहतको जानकारी गाउपँािलकाले स बि धत िडिभजन वन 
कायालयलाई गराउनेछ । 
५१. िनजी वनको यव थापन र वन पैदावार प रचालनः (१) िनजी वनको धनीले िनजी वनको िवकास, संर ण, 
यव थापन गन तथा िनजी वनको वन पैदावारको उपयोग गन वा वत  पमा मू य िनधारण गरी िब  िवतरण गन 

स नेछ । 
(२) िनजी वनको धनीको अनरुोधमा उपदफा (१) बमोिजमको कामका लािग गाउपँािलका र िडिभजन वन कायालय वा 
सब िडिभजन वन कायालयले आव यक ािविधक तथा अ य सहयोग उपल ध गराउन स नेछ । 
(३) यावसाियक योजनको लािग िनजी वन वा िनजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको सङ्कलन तथा ओसारपसार यसै 
गाउपँािलकाको े िभ  गन ुपरमेा गाउपँािलकाबाट वीकृित िलनु पनछ ।  
(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यावसाियक योजनको लािग गाउपँािलकाको े बाट अ य कुनै 
थानीय तहको े मा वन पदैावारको िव  िवतरण र ओसारपसार गन ु परमेा स बि धत िडिभजन वन कायालयबाट 
वीकृित िलनु पनछ । 

(५) घरायसी योजनको लािग गाउपँािलकाको े बाट गाउपँािलका रहेको िज ला िभ को कुनै थानीय तहमा वन 
पैदावार िव  िवतरण तथा ओसारपसार गनु परमेा गाउपँािलकाबाट सङ्कलन तथा ओसारपसार गन वीकृती िलन ुपनछ 
।  
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(६) उपदफा (५) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यो गाउपँािलका रहेको िज लाबाट कुनै अक  िज लामा घरायसी 
योजनका लािग वन पैदावार िव  िवतरण तथा ओसारपसार गनु परमेा िडिभजन वन कायालयबाट वीकृित िलनु पनछ 

। 
(७) िनजी वनको धनीलाई िनजी वन िवकास, कृिष वन तथा जडीबटुी खेती एवं गैरका  वन पैदावार व ध्नका लािग 
गाउपँािलकाबाट पा रत काय म तथा योजना अनुसारका सहयोग तथा सिुवधाह  उपल ध गराउन सिकनेछ । 
५२. िनजी वनमा व यज तु पालनः (१) कुनै िनजी वनवालाले गाउपँािलकाको िसफा रसमा वन तथा व यज तु स ब धी 

चिलत सघीय कानून र मापद डको अधीनमा रही आ नो िनजी वनमा सरंि त व यज तु बाहेकका व यज तु तथा प छी 
समेत पालन गन स नेछ । 
(२) कुनै िनजी वनवालाले उपदफा (१) बमोिजमका कायह  गरकेो भएमा सोको जानकारी गाउपँािलकामा गराउन ुपनछ र 
उ  व यज तु तथा प छीमा कुनै रोग देखा परमेा त काल िडिभजन वन कायालय, पशु पंिछ िवकास शाखा र अ य 
स बि धत िनकायको सहयोगमा रोकथाम तथा िनय ण गनपुनछ ।  

प र छेद – ८ 
वनस ब धी कसुरको जाँचबुझ स ब धी कायिविध र द ड सजाय 

५३. वनस ब धी कसरुको जाँचबुझस ब धी कायिविधःगाउपँािलकाको े िभ  हने वन, व यज तु तथा 
वातावरणस ब धी कसुरको जाचँबझुस ब धी कायिविधका स ब धमा वन, व यज तु तथा वातावरणस ब धी चिलत 
संघीय कानून लागु हनेछ ।  
५४. द ड सजायः यस पािलकाको े िभ  हने वन, व यज तु तथा वातावरणस ब धी कसरुमा वन, व यज तु तथा 
वातावरणस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजम द ड सजाय हनेछ ।  

प र छेद – ९ 
वनस ब धी सं थागत यव था 

५५. देश सरकारको भूिमकाः यो ऐन काया वयनका लािग देश सरकारले आव यक सहयोग र ोत साधान उपल ध 
गराउन स नेछ ।  
५६. वनस ब धी िवषयगत सिमितः (१) गाउपँािलकामा रहेको वातावरण तथा िवपत यव थापन सिमितले नै 
वनस ब धी िवषयगत सिमितको पमा काम गनपुनछ ।  
५७. वातावरण शाखाले वनस ब धी काय गन स नेःगाउपँािलकामा रहने वातावरणस ब धी शाखाले वन स ब धी 
िवषयमा काम गनको लािग आव यक मानव ोतको यव था गरी वनका िवषयमा आव यक सहजीकरण र ािविधक 
सहयोग उपल ध गराउन स नेछ र यस शाखाले आप्mनो काय स चालन गदा वातावरण स ब धी िवषयगत सिमितसगँ 
सहकाय र सम वय गनपुनछ ।  
५८. वनस ब धी काय म स चालन गन स नेःगाउपँािलकाले आ नो े मा रहेको वनको संर ण र िदगो 
यव थापनका लािग आव यक आिथक तथा ािविधक सहयोगका लािग योजना तजुमा गरी काय म स चालन गन 

स नेछ ।  
५९. वन यव थापनमा गाउँपािलकाको अ य भूिमका र अिधकारःगाउपँािलकाकाले नेपालको संिवधानको अनुसूची ८ 
र ९ तथा थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा ११(४)(ङ) मा उि लिखत वन, व यज तु 
र वातावरणस ब धी कायह  गनको लािग योजना तथा काय मको तजुमा र बजेटको यव था गरी िविभ न काय मह  
स चालन गन स नेछ ।  

प र छेद – १० 
िविवध 



 

16 
 

६०. वन े मा वेश िनयमनः (१) वन संर णको ि कोणले आव यक देिखएमा गाउपँािलका र स बि धत वन 
उपभो ा समूहले आ नो सबै वन े  वा केही िनि त् वन े मा केही समयका लािग वेश िनय ण तथा िनषेध गन 
स नेछ । 
(२) वन उपभो ा समूहलाई ह ता तरण नभएको वन े मा केही समयका लािग वेश िनषेध गनुपन भएमा सो स ब धी 
यव था वनस ब धी चिलत संघीय कानून बमोिजम हनेछ र िडिभजन वन कायालयले वन े मा वेश िनषेधस ब धी 

िनणय गदा गाउपँािलकासगँ सम वय, छलफल तथा परामश गन ुपनछ ।  
६१. वन पैदावारको आपूितःगाउपँािलकाको े िभ  धािमक तथा सां कृितक काय, िवपद ् यव थापन, दाह सं कार, 
िवप न वगको घरगोठ िनमाण र अ य अ याव यक िवकास िनमाणको लािग काठ दाउरा आव यक परेमा गाउपँािलकाले 
स बि धत वन उपभो ा समूह वा िनजी वनवालालाई यूनतम् शु क िलई यी योजनका लािग काठ दाउरा आपूित गन 
िनदशन िदन स नेछ ।  
६२. अ तर थानीय तहमा फैिलएको वन यव थापनःगाउपँािलका र िछमेक  गाउँ/गाउपँािलका बीच फैिलएको वनको 
िदगो यव थापनका लािग अ तर थानीय तह वन सम वय सिमित गठन गरी य ता वनह को िदगो संर ण र 
यव थापनका लािग सहजीकरण ग रनेछ ।   

६३. वनस ब धी अ ययन अनुस धान र अिभलेखः (१) गाउपँािलकामा रहेको वनस ब धी अ ययन अनसु धानका 
लािग आव यक अनदुानको यव था गरी वनको िवकासमा टेवा पु¥याउने योजना तजमुा गन सिकनेछ ।  
(२) गाउपँािलकाले आ नो े मा रहेको वन पैदावार तथा जैिवक िविवधता र व यज तुह को अिभलेख तयारी गन 
स नेछ ।  
६४. वन पैदावारमा ितव धस ब धी यव थाः जैिवक िविवधता र वातावरण संर णका लािग कुनै वन पैदावारको 
कटान, संकलन, उपयोग, ओसार पसार, िव  िवतरण र िनयातमा ितब ध लगाउने स ब धी यव था वन स ब धी 

चिलत संघीय कानून बमोिजम हनेछ ।  
६५. घर बास सानःस दकपुरगाउपँािलका िभ  थानीय उपभो ाह ले आ नो घर, गोठ सान ुपन वा थाना तरण गन ु
परमेा गाउपँािलकाको िसफा रसमा निजकको सव िडिभजन वन कायालयलाइ जानकारी गराइ परुानो घर,  
६६. सरं णको सूचीमा रहकेा व यज तु तथा चराचु ङ्गीह को सरं णः संर णको सूचीमा रहेका व यज तु तथा 
चराचु ङ्गीह को संर ण तथा यव थापनको लािग गाउँपािलका र सव िडिभजन वन कायालयको सम वयमा संर ण 
तथा यव थापन योजना िनमाण गरी काया वयन गन स नेछ ।  
६७. पुर कारस ब धी यव थाः वन संर ण र यव थापनमा उ लेखनीय योगदान गन यि , सं था वा समुदायलाई 
गाउपँािलकाले आव यक परु कारको यव था गन स नेछ ।  
६८. अिधकार यायोजनःगाउपँािलकाको कायपािलकाले यस ऐन बमोिजम ा  गरेको अिधकार कुनै िवषयगत सिमित 
वा अ य लाई यायोजन गन स नेछ ।  
६९. िनयम, िनदिशका, कायिविध र मागदशन बनाउन स नेः यस ऐनमा ग रएका यव थाह को भावकारी 
काया वयनको लािग गाउपँािलकाले आव यक िनयम, िनदिशका, कायिविध र मागदशन बनाउन स नेछ ।  
७०. बािझएको हाकमाःयस ऐनमा ग रएका यव था र चिलत सघंीय तथा देश कानूनमा ग रएका यव थाह  
बािझएमा बािझएको हदस म चिलत संघीय तथा देश कानून बमोिजम हनेछ । 
 

आ ाले, 
महशे राई 

मखु शासक य अिधकृत 


