
दामाा गाईँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गना वनेको लवधयके 

 प्रस्तावना : वन र वनके्षत्रमा रहकेो प्राकृलतक स्रोत साधनको संरक्षण, लवकास र लदगो व्यवस्थापनगदै 

वनको परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचिन, ईपयोग गद ै अइरहकेा समदुायिगायतत्यस्तो 

वनके्षत्रमाअलित एवं त्यस्तो वनके्षत्रबाट प्रत्यक्ष तथा ऄप्रत्यक्ष रूपमा िाभालन्वत वनदलेख टाढाका 

समदुाय समेतको वनव्यवस्थापन र िाभको बाँडफाडमा पलहचान, प्रलतलनलधत्व र पह चँ सलहतको 

ऄलधकारिाइ संरक्षण गद,ै नेपािको संलवधानमा ईल्िेलखत वनमालथको स्थानीय समदुायको 

ऄग्रालधकारिाइ व्यवहाररक रूपमा प्रत्याभतू गराईद ै  वनको लदगो व्यवस्थापन, लदगो संरक्षणमा 

लजम्मेवारी तलु्याईद ैवन िोतबाट ऄलधकतम िाभ ईठाआ िाभको न्यायोलचत लवतरणको माध्यमबाट 

स्थानीय समदुायको अलथाक, सामालजक, पयाावरणीय र भौलतकिगायतका स्थानीय लवकासको 

क्षेत्रमा महत्वपणूा योगदान पयुााईद ैअलथाक सम्मलृध एवं लदगो लवकासको िक्ष्य प्राप्त गना थप योगदान 

पयुााईनको व्यवस्थापन, ईपयोग सम्बन्धी स्थानीय वनव्यवस्थापन गना अवश्यक काननूी व्यवस्था गना 

वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संलवधानको धारा २२६ को ईपधारा (१) बमोलजम स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐनको दफा १०२ ऄनसुार यस दामाा गाँईपालिकाको गाँईसभािे यो  दामाा गाईँपालिकाको 

वन व्यवस्थापन  ऐन, २०७८ बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद 

पररच्छेद १ 

१. संलक्षप्तनाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “दामाा गाईँपालिकाको वन ऐन, २०७८” रहकेो छ ।  

    (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ ह नेछ ।  

२. पररभाषा : लवषयवा प्रसङ्गिे ऄकको  ऄथा निागेमा यस ऐनमा :  

(क) “वन” भन्नािे पणूा वा अंलिक रूपमा रुखहरूिे ढालकएको लवद्यमान ऄवस्थामा रहकेो  

सामदुालयक वन, धालमाक वन, िहरी वन, ग्रालमण वन, कृलष वन, वकृ्षारोपण, सीमसार क्षेत्र , 

प्रथाजलनत रूपमा व्यवस्थापन गररएको वन र पाररवाररक लनजी वन समेतिाइ सम्झन ुपछा ।  

(ख) स्थानीयवन ऐन २०७८भन्नािे यस दामाा गाँईपालिकाको गाँईसभािे पाररत गरेको स्थानीय 

वन ऐन २०७८ सम्झनपुदाछ ।  

(ग) “प्राकृलतक स्रोत साधन” भन्नािे जि, जलमन, जंगि, वन्यजन्तु, खलनज, जैलवक लवलवधता 

अलद जस्ता प्राकृलतक रूपमा प्राप्त िोत साधनिाइ सम्झन ुपछा ।  

(घ) “परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचिन” भन्नािे पसु्तौ-पसु्तादलेख परम्परागत ज्ञान, सीप र 

लवलधबाट वनको व्यवस्थापन, संरक्षण, लवकास तथात्यस्तो वनबाट प्राप्तह ने वन 

पैदावारहरूको सदपुयोग वा भोग चिनको लनरन्तरतािाइ सम्झन ुपछा ।  

(ङ) “वनमालथको पह चँ” भन्नािे वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहभागी ह ने र लनणाय लिने, 

वनबाट प्राप्त ह ने वनपैदावारिाइ प्राप्त गने, सदपुयोग वा भोगचिन गने, वनके्षत्रमा लनवााध 

रूपमा प्रवेि र अवतजावत गने ऄलधकारिाइ सम्झन ुपछा ।  



(च) “वनमालथको स्वालमत्व” भन्नािे परम्परागतरूपमा संरक्षण, भोगचिन, ईपयोग गद ै

अइरहकेो वनके्षत्र मालथ त्यस्तो वनके्षत्रको असपासमा बसोबास गने स्थानीय समदुाय, 

अलदवासीजनजालत, मलहिा, दलित, िगायतका ईक्त वनके्षत्रबाट अलित एवं िाभालन्वत 

वनदलेख टाढाका समदुायिाइ त्यस्तो वनके्षत्रको लनरन्तररूपमा संरक्षण, भोगचिन, ईपयोग 

गना पाईने गरी प्राप्त ह ने त्यस्तो वनके्षत्र मालथको समदुायको सामलुहक स्वालमत्विाइ सम्झनपुछा 

।  

(छ) “वनऄलधकार” भन्नािे पररच्छेद २ मा ईल्िेलखत वनसम्बन्धी ऄलधकारिाइ सम्झन ुपछा ।  

(ज) “स्थानीयवन पररषद”् भन्नािे दफा १३ बमोलजम गठन ह ने वनऄलधकार संरक्षण स्थानीय वन 

पररषदि्ाइ सम्झनपुछा ।  

(झ) “स्थानीय समदुाय” भन्नािे वनके्षत्रसँग सीमाना जोलडएको वनके्षत्रबाट अलित एवं 

िाभालन्वत अलदवासीजनजालत, मलहिा, दलितिगायतका स्थानीय समदुायमा बसोबास गने 

सम्पणूा समदुायिाइ सम्झन ुपछा ।  

(ञ) “ऄन्य समदुाय” भन्नािे सामदुालयक वनबाट प्राप्तह ने वनपैदवार अफ्नो घर पररवारको 

जीलवकोपाजानको िालग कुनै न कुनै रुपिे सदपुयोग गद ैअइरहकेो, वन पैदवारको िालग 

त्यस्तो वनके्षत्रबाट अलित एवं िाभालन्वत भौगोलिक रूपमा वन क्षेत्रदलेख टाढा रहकेो घर, 

पररवार र समदुायिाइ सम्झन ुपदाछ ।  

(ट) “ऄलधकारवािा” भन्नािे यस ऐनबमोलजम वनऄलधकार प्राप्त ह ने व्यलक्त, पररवार वा समदुाय 

समेतिाइ सम्झन ुपछा ।  

(ठ) “वनके्षत्र” भन्नािे लनजी स्वालमत्वको हक भोगको र प्रचलित काननूिे ऄन्यथा व्यवस्था 

गरेको वाहकेको वन लसमानािगाआएको वा निगाआएको वनिे घेररएको वावनलभत्र रहकेो घाँसे 

मैदान, नांङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताितिैया, लसमसार, नदी, खोिानािा, बगरिे 

ओगटेको के्षत्र सम्झन ुपछा ।  

(ड) “वन पैदावार” भन्नािे वनमा रहकेो वापाआएको वा वनबाटल्याआएको काठ, दाईरा, गोि, 

खैरकच, खोटो, काठको तेि, बोक्रा,िाहा, लपपिा, लपपिी, वा रुख, पात, फि, फूि, मौवा, 

लचराआतो,च्याईँ र सबै प्रकारका जङ्गिी जडीबटूी, वनस्पतीतथातीनकालवलभन्नभागवाऄङ्ग, 

वाचट्टान, माटो, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, वापिपुन्छी, वन्यजन्तु र पिपुन्छी वावन्यजन्तकुो 

अखेटोपहार सम्झन ुपछा ।  

(ढ) “सामदुालयकवन”भन्नािे सङ्घीय वन ऐन २०७६ बमोलजम समदुायधारा व्यवस्थापन गरेको 

वनिगायत कबलुियती वन, धालमाक वन, परम्परागत लवलधबाट संरक्षण र व्यवस्थापन गदै 

अएको वन र ऄन्य समदुायमा अधाररत वनसमेतिाइ सम्झन ुपछा ।  

(ण) “पाररवाररक लनजीवन” भन्नािे अफ्नो स्वालमत्वमा रहकेो जग्गामा पाररवाररक तथा लनजी 

स्वालमत्वको जग्गामा पाररवाररक तथा लनजी तवरिे संरक्षण र व्यवस्थापन गद ै अएको 

वनिाइ सम्झन ुपछा ।  



(त) “परम्परागत ईपभोक्ता” भन्नािे जीवनयापनको िालग परापवूाकािदलेख स्थानीय रीलतररवाज, 

संस्कृलत, मौलिक परम्पराऄनसुार अफ्नै मौलिक लवलध र प्रकृयाबाट लनलित वनके्षत्र ईपभोग 

गद ैअएका समदुायिाइ सम्झनपुदाछ ।  

(थ) “परम्परागतजीवन पधलत” भन्नािे परापवूाकािदलेख मौलिक परम्परा, पेसा र ऄभ्यासको 

अधारमा जीवनयापन गने मौलिक जीवनिैिी वा ऄभ्यासिाइ सम्झन ुपदाछ ।  

(द) “सामदुालयक वनको स्वालमत्व ” भन्नािे वनको हलैसयत नखलस्कने गरी संरक्षण, व्यवस्थापन 

र िाभ प्राप्त गने गरी समदुायिे प्राप्त गने वनमालथको समदुायको सामलूहक स्वालमत्विाइ 

जनाईने छ ।  

(ध) “सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहू” भन्नािे सामदुालयक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन, 

भोगचिन र प्रयोगको िालग सम्बलन्धत वनके्षत्रबाट अलित एवं िाभालन्वत अलदवासी 

जनजालत, मलहिा, दलित, िगायतका स्थानीय समदुायमा बसोबास गने सम्पणूा वगा, लिङ्ग, 

जालत र घरधरुीको ऄलनवाया प्रलतलनलधत्व ह ने गरी गठन ह ने ईपभोक्ता समहूिाइ सम्झन ुपछा ।  

(न) “सामदुालयक वन ईपभोक्ता सलमलत” भन्नािे समदुालयक वन ईपभोक्ता समहूको साधारण 

सभािे चयन गरेको काया सलमलतिाइ जनाईने छ ।  

(प) “वनिोत” भन्नािे कुनै पलन व्यवहाररक, व्यावसायीक, सामालजक, धालमाक, मनोरञ्जन, 

िैलक्षक, लनवााहमखुी, वा सामदुालयक वनमा रहकेो वनस्पलत, जीव, र ऄन्य सकु्ष्म जीवहरू 

िगायतमालथ तोलकएको वन क्षेत्रमा रहकेो ऄन्य सम्भालवत मानवीय प्रयोगमा अईने वनिोत 

समेतिाइ जनाईने छ । (फ)“ईद्योग” भन्नािे िघ,ु घरेि,ु साना, मझौिा र ठूिा ईद्योग 

सम्झन ुपछा ।  

(ब) “सम्बलन्धत ऄलधकारी” भन्नािे यस ऐन र प्रचलित काननूबमोलजम कताव्य लनवााह गने 

ऄलततयार प्राप्त ऄलधकारी सम्झन ुपदाछ ।  

(भ) “तोलकएको” वा “तोलकएबमोलजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगात बनेको लनयमहरूमा तोलकएको 

वा तोलकएबमोलजम सम्झन ुपछा ।  

(म) “वातावरणीय सेवा”भन्नािे वन क्षेत्रको पाररलस्थलतलकय प्रणिी वाट प्राप्तह ने तपलसि 

बमोलजमको सेवा तथा िाभ सम्झन ुपछा ।  

(क) कावान  

(ख)जैलवक लवलवधताको संरक्षण  

(ग) जिचक्र प्रणािी 

 (घ) पयाापयाटन  

(ङ) तोकीयवमोलजमको ऄन्य िाभ 

 

 

 



पररच्छेद २ 

सामदुालयकवनको स्वालमत्व, वनऄलधकार र दालयत्व 

३. सामदुालयक वनको रूपमा स्वालमत्व प्राप्त गनेः (१) परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचिन ईपयोग 

गद ैअआरहकेो रालरिय वनको कुनै भाग तोलकएबमोलजम सामदुालयक वनको रूपमा स्वालमत्वप्राप्त गने 

र त्यस्तो वनको लदगो वन व्यवस्थापन गने ऄलधकार स्थानीय समदुायिाइ ह नेछ ।  

(२) ईपदफा(१) बमोलजमको वन क्षेत्र स्थानीय समदुायको पवूा ससूलुचत मञ्जरुी लबना सामदुालयक वन 

वा ऄन्य कुनै प्रयोजनको िालग स्थानीय सरकारिे ऄन्य व्यलक्त, कम्पनी वा समदुायिाइ लदन पाआने 

छैन ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको वन क्षेत्रमा सावाजलनक लहतको िालग स्थानीय समुदायको लहतमा ऄसर 

नपन ेगरी स्थानीय समदुायको पवूा स्वीकृलत र अम सहमलतमा स्थानीय सरकारिे प्रयोगमा ल्याईन 

ईपदफा (२) को  व्यवस्थािे कुनै वाधा पगेुको मालनने छैन ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम सामदुालयक वनिाइ ऄन्य प्रयोजनको िालग प्रयोगमा ल्याईँदा सम्बलन्धत 

समदुायिाइ पना गएको सामालजक, अलथाक, भौलतक, जैलवक लवलवधताको क्षलत समेतको लवचार गरी 

ईलचत क्षलतपलूता लदनपुनेछ ।  

 

४. सामदुालयक वनमा स्थानीय समदुायको ऄलधकारः  (१) सामदुालयक वनमा समदुालयक रूपमा 

स्थानीय समदुायिे दहेायबमोलजमका वनसम्बन्धी ऄलधकारहरू प्राप्त गनेछन ्।  

(क) स्थानीय समदुाय एक अपसमा भेिाभइ अफ्नो क्षेत्रको वनको दीगो व्यवस्थापन, जैलवक 

लवलवधताको संरक्षण, संम्बधन, प्रवद््रधन, वन पैदावरको लवकास र ईपयोग गनाका िालग 

सामदुालयक वन व्यवस्थापन समहू गठन गने,  

(ख) सामदुालयक वन के्षत्रमा रहकेो प्राकृलतक िोत साधनको लवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन, 

लनयन्त्रण र ईपयोग गने,  

(ग) वनके्षत्रमा रहकेो खानेपानी तथा लसंचाइको महुानिगायत प्राकृलतक िोत साधन र 

वनपैदावारहरू प्राप्त गने, समदुायिे लनयमबनाइ तोकेकोमा बाहके लवना ऄवरोध वनके्षत्रमा 

अवतजावत गने,वनके्षत्रमा व्यवलस्थत चरीचरण गने,  

(घ) सामदुालयक वनबाट दाईरा, घाँस, सोत्तर, काठ जस्ता समदुायको दलैनक अधारभतू 

अवश्यकता परुा गने र बढी भएका वनपैदावारको स्वतन्त्र रूपमा मलू्यलनधाारण गरी 

लबक्रीलवतरण गने,  

(ङ) सामदुालयकवनके्षत्र लभत्रको खोिा, पानीको महुान, काबान संलचलतकरण तथा भण्डारण 

िगायत वातावरणीय सेवा बापतको िाभप्राप्त गने, 

 (च) वनिोतको ईपयोगबाट स्थानीय समदुायको सामालजक, सांस्कृलतकर अलथाक 

अवश्यकताको पलूता गने, गररबी लनवारणमा टेवा पयुााईने र सामदुालयक लवकास गने,  



(छ) वनके्षत्रलभत्र रहकेो ऐलतहालसक, सांस्कृलतक र धालमाक  सम्पदाहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन, 

सदपुयोग र लनयन्त्रणमा रातने,  

(ज) सामदुालयक वनिाइ लनरन्तर रूपमा सामदुालयक वनकै रूपमा संरक्षण, व्यवस्थापन र 

लनरन्तरता लदन पाईने,  

(झ) सामदुालयक वनको व्यवस्थापनको िालग सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहू, सामदुालयक वन 

ईपभोक्ता सलमलत र अवश्यकताऄनसुारको ईपसलमलतहरू गठन गने र त्यस्तो सलमलत 

ईपसलमलतको काम कताव्य र ऄलधकारहरू तोक्ने,  

 (ञ) सामदुालयक वन व्यवस्थापनको िालग अवश्यक कायायोजना  बनाआ िाग ूगने, गराईने,  

(ट) वनव्यवस्थापन र ऄन्य कायाहरूबाट प्राप्तह ने िाभ प्राप्त गने र त्यस्तो िाभ वनको लवकास, 

गररबी न्यनूीकरण, मलहिा, अलदवासी जनजालत, दलित िगायतका अलथाक सामालजक 

रूपमा लपछलडएको समदुायको क्षमता लवकास, यवुा तथा बािबालिकाको ईत्थान, स्थानीय 

सामदुालयक तथा सांस्कृलतक लवकास अलदमा बाँडफाड र प्रयोग गने, तर, स्थानीय समदुायको 

लनणायिे त्यस्तो िाभ सामदुालयक वनव्यवस्थापन समहूहरू, सामदुालयक वन ईपभोक्ता 

महासंघको संस्थागत तथा पैरवी क्षमता लवकासमा समेत खचा गना सक्नेछन ्।  

(ठ) वन संरक्षण, लवकास र व्यवस्थापनका िालग स्थानीय सरकार, प्रादिेीक सरकार र संघीय 

सरकारबाट अवश्यक सहयोग र बजेट प्राप्त गने तथा सहकायामा कायाक्रम सञ्चािन गने,   

(ड) ईपभोक्ता समहुिे अवश्यकताऄनसुार स्वतन्त्र रुपिे सरकारी, गैरसरकारी, लनजी क्षेत्र र 

लवज्ञहरूबाट सेवा र ऄनदुान लिन सक्ने,  

(ढ) वनको व्यवस्थापन, संरक्षण र समदुायको सामदुालयक िाभ र जीलवकोपाजानमा सहयोग 

पयुााईने कायाको िालग सामदुालयक वन के्षत्र वा सामदुालयक वनको दताा प्रमाणपत्र, वन 

पैदावर, वनिोत, वनकायायोजना, ईपभोक्तािे वनमा ईत्पादन गरेको ईत्पादन, वनमा 

अधाररत ईपभोक्ता समहूिे सञ्चािन गरेको ईद्योग अलदिाइ बक क वा लवत्तीय संस्थामा लधतो 

सरुक्षण राखीअवश्यक ऋण लिइ दीगो वन व्यवस्थापन र वन ईद्यम लवकास गने,  

(ण) वनसँग सम्बलन्धत परम्परागत पेसा, ऄभ्यास, ऄनभुव, ज्ञान, सीप,दक्षताहरूको पलहचान गरी 

संरक्षण, अधलुनकीकरण, औद्योलगकीरण र बजारीकरणका िालग चालहने वन पैदावर जन्य 

कच्चा पदाथाहरू स्वतन्त्रतापवूाक प्राप्त गने र ईत्पालदत वस्तिुाइ ईपभोग गने र बजारमा 

लबलक्रलबतरण गरी िाभप्राप्त गने,  

(त) वनिाइ समय सापेलक्षत रूपमा स्थानीय समदुायको जीलवकोपाजानमा टेवा पयुााईने पयाावरण, 

कृलषवन, पिपुािन, वन्यजन्त ु पािन, जलडबटुी, ईद्यम, लचलडयाखाना जस्ता वन 

ईद्यमसम्बन्धी कृयाकिापहरू सञ्चािन गरी िाभप्राप्त गने,  

(थ) वनको दीगो व्यवस्थापनद्रारा वन के्षत्रको ईत्पादकत्वमा वलृि गद ैसामदुालयक वन क्षेत्रमा काठ 

र गैर काठजन्य वनपैदावारको ईत्पादन गने, वन पैदावारको ऄलधकतम ईपयोगबाट साना, 

मझौिा तथा ठुिा खािे ईद्यम समदुाय अफैिे वा तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी सञ्चािन गना 



सक्नेछ र  त्यस्तो ईद्यमिे वनको लदगो संरक्षण र व्यवस्थापनको साथै स्थानीय समदुायको 

अलथाक ईन्नतीमा टेवा पयुााईने,  

(द) सामदुालयक वन िोतको िलु्क लनधाारण गरी ऄसिुईपर गने िलु्क छुट वा लमनाहा लदने,  

(ध) वनको हलैसयतमा नकारात्मक ऄसर नपगु्ने गरर वनिोतको पणूारूपमा व्यवस्थापन, लनयन्त्रण र 

ईपयोग गने एवं वन ईद्यम लवकास गने र त्यस्तो लनणाय लिने,  

(न) वनको भौगोलिक बनोट, लभरािोपन र माटोको लकलसमऄनसुार वनकाया योजनामा तोलकए 

बमोलजम वन सम्वधान (गोडमेि, हाँगा काँटछाट, झाडी सफाआ, पतल्याईने र रुख कटान 

अलद) पिलत ऄपनाइ वनलवकास र संरक्षण गने,  

(प) सामदुालयक वनको लदगो व्यवस्थापनबाट ईपिब्ध ह ने जिाधार एवं जैलवक लवलवधता 

संरक्षण, भदुृश्य–सौन्दया तथा कावान–सलञ्चत जस्ता वातावरणीय सेवाहरूको संभावनाको 

खोजी गरी वातावरणीय सेवा सलुवधाको ईपयोग गरेर अयअजानको ऄवधारणािाइ ऄगालड 

बढाईने,  

फ) काबान सलञ्चती, जैलवक लवलवधताको संरक्षण, जिचक्र प्रणािी, पयाापयाटन जस्ता वन क्षेत्रको 

पाररलस्थलतकीय प्रणािीबाट प्राप्तह ने वातावरणीय सेवाबाट िाभप्राप्त गने ।  

(ब) सामदुालयक वन के्षत्रमा रहकेो खानेपानीको मुहान, खानी, लसंचाइ गने खोिा वा ताि वा 

पोखरी अलदको महुान, ढुङ्गा, रोडा, बािवुा, माटो िगायतका प्राकृलतक िोत साधनको 

लबलक्रलवतरण, ईपयोग, ईपभोग, िोत प्रयोग बापतको िाभप्राप्त गने ।  

(५) सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहुको सदस्यको हलैसयतिे प्रत्येक घरधरुी माफा त व्यलक्तगत रूपमा 

दहेायबमोलजमका वन सम्बन्धी ऄलधकारहरू प्राप्त गनेछन ्: 

(क) सामदुालयक वन के्षत्रमा रहकेो प्राकृलतक िोत साधनको लवकास, संरक्षण, ईपयोग र 

व्यवस्थापन गने कायामा सहभालग ह ने,  

(ख) वनके्षत्रमा रहकेो प्राकृलतक िोत साधन र वनपैदावारहरू तोलकए बमोलजम प्राप्त गने,  

(ग) सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहुमा सहभागी ह ने र नेततृ्व लिने एवं लनणाय प्रकृयामा भागलिने,  

(घ) सामदुालयक वनबाट प्राप्त िाभको लहस्सा प्राप्त गने,  

(ङ) वनके्षत्रलभत्र रहकेो ऐलतहालसक, सांस्कृलतक र धालमाक सम्पदाहरूको संरक्षण, ईपभोग र 

व्यवस्थापनमा भाग लिने,  

(३) ईपदफा (२) मा ईल्िेलखत ऄलधकारको ऄलतररक्त वन ईपभोक्ता समहुलभत्रका अलथाक 

सामालजक दृलििे पछालड परेका मलहिा, अलदवासी जनजालत, लसमान्तकृत, दलित समदुायिे 

सामदुालयक वनबाट दहेायका थप ऄलधकारहरू प्राप्त गनेछन ्:   

 (क) कुनै लवलिि जातीवा समदुायसँग मात्र सम्बलन्धत वा त्यस्तो समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, 

पेिा र जीलवकोपाजानको सीपसगँ सम्बलन्धत प्राकृलतक िोत साधन वा वनपैदवारहरू मालथ 

प्राथलमकता प्राप्त गने,  



(ख) सामदुालयक वनको संरक्षण र ईपभोग गरर परम्परागत ज्ञान, सीप,पेिा र जीवनिैिीको ऄभ्यास र 

लनरन्तरता लदने,  

(ग) परम्परागत औषधी ईपचार (अम्ची) पधलत िगायत परम्परागतज्ञान, सीपिगायतका बौलधक 

सम्पलत्तको संरक्षण र लनरन्तरता लदने,  

(घ) वनके्षत्रलभत्र प्रचलित काननूबाट लनषेध नगररएका परम्परागत ज्ञान, सीप, पेिा र जीवनिैिीसँग 

सम्बन्धीत ऄभ्यासहरूको लनरन्तरता लदने ।  

(ङ) सामदुालयकवनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय अलदवासी जनजालतको परम्परागत ऄभ्यास 

र प्रथाजलनत काननूको सम्मान प्राप्त गने ।  

(४) सामदुालयक वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा लनयलमत रूपमा सहभागी ह न नसक्ने टाँढाका 

ईपभोक्ताहरूिाइ ईनीहरूिे वन संरक्षणमा पयुााईने योगदान र वनिोतको ईपयोगको अधारमा 

वगीकरण गरी सामदुालयक वनबाट दहेायबमोलजमका ऄलधकारहरू प्रात ह नेछन ्:   

(क) सामदुालयक वनबाट वनपैदावार सह लियत दरमा प्राप्त गने,  

(ख) सामदुालयक वनबाट प्राप्त िाभ तोलकएबमोलजम प्राप्त गने ।  

(ग) वनके्षत्रलभत्र रहकेो ऐलतहालसक, सांस्कृलतक र धालमाक सम्पदाहरूकोईपभोग गना पाईने,  

(५) ईपदफा (१), (२), (३), (४) को ऄलतररक्त स्थानीय पररवेिऄनसुार कुनै लबलिि ऄलधकार कुनै 

लबिेष समदुाय, बगा वा जालतिाइ लदनपुने दलेखएमा त्यस्तो ऄलधकारको सलूच सामदुालयक वन 

ईपभोक्ता समहूको अमभेिाबाट पाररत गरर स्थानीय सरकारसमक्ष जानकारी गराईने । 

 

 ६. वनमाअधाररत ईद्यमलवकासः (१) सामदुालयक वनिोतको प्रयोग गरी वनपैदावारमा अधाररत 

ईद्योगहरू सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहु अफैिे वा स्थानीय सरकार, प्रदिे सरकार र संघीय 

सरकार वा लनजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरी वा तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी व्यवसालयक रूपमा 

सञ्चािन गना सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१)बमोलजमको वनमा अधाररत ईद्योगिे सामदुालयक वा लनजी वन क्षेत्रको 

काठजन्य, पानीजन्य वा गैरकाठजन्य, जलडबटुीजन्य, लचलडयाखाना, वन्यजन्तकुो पािन, 

िगायत ऄन्य वनपैदावार वा वन्यजन्तमुा अधाररत ईत्पादनहरू व्यावसायीक रूपमा गने र 

त्यस्तो ईत्पादन लबलक्रलबतरण गना सक्नेछन ्।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोलजम तेस्रो पक्षिाइ सामदुालयक ईद्योग सञ्चािन गनाको िालग 

ऄनमुलतलददँा प्रलतस्पधाात्मक अधारमा समदुायिे प्रत्यक्ष रूपमा िाभप्राप्त गने गरी लदन ुपनेछ । 

यसरी ईद्यम सञ्चािन गनाको िालग तेस्रोपक्ष छनोट गदाा समदुायलभत्रकै व्यलक्त, कम्पनी वा 

संस्थािाइ ईच्च प्राथलमकता लदन ुपनेछ ।  

७. सामदुालयक वनमा ईपभोक्ता समहूको ईत्तरदालयत्वः (१) यस ऐन, लनयमाविी र सम्बलन्धत तहबाट 

जारी गरेको लनदलेिकाको ऄलधनमा रलह सामदुालयक वनिोतको वातावरणीय रूपमा लदगो व्यवस्थापन 

गने ईत्तरदालयत्व ईपभोक्ता समहुको ह नेछ ।  



(२) यस ऐन, लनयमाविी र सम्बलन्धत तहबाट जारी गरेको लनदलेिकाको ऄलधनमा रलह सामदुालयक 

वनव्यवस्थापन कायायोजना बनाईने ईत्तरदालयत्व ईपभोक्ता समहुको ह नेछ ।  

(३) सामदुालयक वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समदुायको पणूारूपमा सहभालगता गराईने ईत्तरदालयत्व 

ईपभोक्ता समहुको ह नेछ ।  

(४) सामदुालयक वनिोतको पारदिी, ईत्तरदायी ढंगिे व्यवस्थापन गना सलुनलित गने ईत्तरदालयत्व 

ईपभोक्ता समहुको ह नेछ ।   

(५) सामदुालयक वन व्यवस्थापन कायायोजना ऄनरुुप सामदुालयक वनिोतको प्रभावकारी रूपमा 

व्यवस्थापन भएनभएको सन्दभामा स्थानीय सरकारमा तोलकएबमोलजम अवलधक प्रलतवेदन पेि गने 

ईत्तरदालयत्व ईपभोक्ता समहूको ह नेछ ।  

(६) समदुायबाट व्यवस्थापन गररएको सामदुालयक वनिोतको अयर ऄन्य िाभबाट सामदुालयक वन 

ईपभोक्ता समहुको साधारण सभा र साधारणसभािे कायासलमलतिाइ तोकेबमोलजम समदुायको 

लवकासमा योगदान गरेको छ भन्ने सलुनलितता लदने ईत्तरदालयत्व ईपभोक्ता समहुको ह नेछ ।  

(७) लदगो वनव्यवस्थापन गरी वनपैदावारको ईत्पादनमा वलृध ल्याईन चररचरन, अगिागी, चोरी 

कटानी, ऄलतक्रमण अलदबाट सामदुालयक वनिाइ जोगाइ सामदुालयक वनसंरक्षण गने ईत्तरदालयत्व 

ईपभोक्ता समहुको ह नेछ । 

 (८) सामदुालयक वन के्षत्रको झाडी सफाइ र खािी ठाईँमा वकृ्षारोपण गने, प्राकृलतक पनुरुत्पादनको 

व्यवस्थापन गने, बाक्िो पत्ल्याईने, रोग िागेका तथा सकेुका रुखहरू हटाईने जस्ता कायागरी वनको 

हलैसयतमा सधुाद ैिैजाने जस्ता वन संबधन गने ईत्तरदालयत्व ईपभोक्ता समहुको ह नेछ ।  

 

८. सामदुालयक वनबाट प्राप्त िाभको बाडँफाड सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सामदुालयक वनबाट प्राप्त वन 

पैदावार ईपयोग तथा लवक्रीलवतरणबाट प्राप्त िाभको बाँडफाड दहेायबमोलजम गररनेछ ।  

(क) सामदुालयक वनको वन पैदावार लबक्रीलवतरण तथा वनिोतबाट प्राप्त रकम सामदुालयक वन 

ईपभोक्ता समहूको साधारण सभािे तोकेबमोलजम बाँडफाँड गनेछ,  

(ख) िाभको बाँडफाड गदाा २५ प्रलतितवन संरक्षणमा खचा गरी वाकी रहकेो रकम मध्यवाट ५० 

प्रलतित लवपन्न वगा, ईद्यमलवकास र मलहिा िसलक्तकरण र ५० प्रलतित र सामालजक सस्थागत 

लवकासमा खचा गररने छ ।   

 

९.  सामदुालयक वनको स्वालमत्व खोस्न नसक्न े:  (१) समदुायिे प्राप्त गरेको सामदुालयक वन र त्यस्तो 

सामदुालयक वन क्षेत्रको स्वालमत्वलफताा लिने र वन ईपभोक्ता समहूको दताा खारेज गना सक्नेछैन ।  तर, 

दहेायको काया गरेमा सामदुालयक वन ईपभोक्ता समुहिाइ सचेत बनाइ त्यस्तो काया नगना नगराईन 

स्थानीय सरकारिे अवश्यक लनदिेन लदने र अवश्यक कारबाही गना सक्नेछ :-    

(क) सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहूिे प्रचलितकाननूिे लनषेध गरेको काया गरेमा,   



(ख) सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहुिे वनव्यस्थापन काया योजनाबमोलजम काया सञ्चािन गना 

नसकेमा,  

(ग) सामदुालयक वनको वास्तलवक हलैसयत खस्कने वा वन संरक्षणमा ईल्िेखनीय प्रलतकूि ऄसर पने 

कुनै काया गरेमा, 

  (घ) स्थानीय वन ऐन २०७८ ऄनसुार काया नगरेमा,  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम वनईपभोक्ता समहूिाइ सचेत गराईने िगायतका अवश्यक कारबाही गदाा 

सफाइ पेि गने ईलचत मौका लदआनेछ । 

(३) ईपदफा(१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहूका 

पदालधकारी, सदस्य वा कुनै व्यलक्तिे समदुायको लहतको नाममा सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहुको 

लवधान, कायायोजना र समुदायको लहतलबपररत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो पदालधकारी, सदस्य 

वा व्यलक्तिाइ ईपभोक्ता समहुको लवधान, कायायोजना र नीलतलनयमऄनसुार कारबाही गनेछ ।   

९. स्थानीय समदुायसँग स्वतन्त्र, पवूा स–ूसलुचत मञ्जरुी लिन ुपनेः–  (१) नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार 

र स्थानीय सरकारिे दहेायबमोलजमका लनणाय लिनपुवूा सामदुालयक वनईपभोक्ता समहूको ऄलनवाया 

रूपमा स्वतन्त्र, पवूा स–ूसलुचत मञ्जरुी लिन ुपनेछ ।    

(क) सामदुालयक वनिाइ वनको रूपमै संरक्षण र व्यवस्थापनमा लनरन्तरता नलदइ ऄन्य कुनै 

सावाजलनक लहतको िालग प्रयोग गना,   

(ख) सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहुिाइ प्रभालवत पाने कुनै योजना तजुामा तथा कायाान्वयन गदाा वा 

नीलतलनयमहरू लनमााण गदाा,  

(२) रालरिय रूपमा वन ऄलधकार र प्राकृलतक िोत साधनसँग सम्बलन्धत नीलत, ऐन, काननू तथा 

कायाक्रमहरू लनमााण गदाा त्यस्तो नीलत, ऐन, काननू, तथा कायाक्रमहरूिे कुनै जालत, वगा वा 

समदुायिाइ प्रभालवत पाने दलेखएमा सम्बलन्धत ऄन्तराालरिय सलन्ध-महासलन्ध, घोषणा–पत्र, सम्झौता र 

नेपाि सरकारिे व्यक्त गरेका प्रलतबधताहरूमा ईल्िेलखत व्यवस्थाहरूको ऄलधनमा रलह नेपाि 

सरकार िगायत सम्बलन्धत तहिे त्यस्तो समदुायको ऄलततयार प्राप्त प्रलतलनलधहरूसँग ऄलनवाया 

रूपमा स्वतन्त्र, पवूा स–ूसलुचत मञ्जरुी लिइनेछ ।   

 

(३) ईपदफा (१)बमोलजम स्थानीय समदुायसँग र ईपदफा (२) बमोलजम लवलभन्न जालत, बगा वा 

समदुायसँग नेपाि सरकार िगायत सम्बलन्धत तहिे स्वतन्त्र, पवूा स–ूसलुचत मञ्जरुी नलिइ कुनै काम 

कारबाही गरेको कारण त्यस्तो समदुायिाइ भौलतक, ऄभौलतक, मनोवैज्ञालनक िगायतका कुनै पलन 

प्रकारको क्षलत पगु्न गएमा ईलचत क्षलतपलूता प्राप्त गने ऄलधकार सम्बलन्धत समदुायिाइ ह नेछ ।    

 

 

१०. सहभालगता र प्रलतलनलधत्व सम्बन्धी व्यवस्थाः (१)जि, जङ्गि र जलमन िगायतका प्राकृलतक 

िोत र साधनसँग सम्वलन्धत स्थानीय समदुाय, अलदवासी जनजालत, मलहिा, दलित यस ऐन 



बमोलजमको ऄलधकार वावन सम्बन्धी ईनीहरूको परम्परागत ज्ञान, सीप र जीवनिैिीमा प्रभालवत 

पाने स्थानीय रूपमा स्थानीय नीलतलनयम, कायाक्रमहरू तजुामा गदाा त्यस्तो समदुायिाइ ऄलनवाया 

रूपमा सहभागी गराइने छ ।   

(२) समदुायमा अधाररत वनको स्थानीय तहको ईपभोक्ता सलमलतहरूमा मलहिा, अलदवासी 

जनजालत, दलित, ऄल्पसंतयक, मधेिी, सीमान्तकृत समदुायको समावेिी लसधान्तका अधारमा 

प्रलतलनलधत्व गना पाईने ऄलधकार ह नेछ । यसरी प्रलतलनलधत्व गराईदा लनणाायक तह (पदालधकारी) 

िगायतमा कलम्तमा ५० प्रलतित मलहिाको प्रलतलनलधत्वको सलुनलित गराइनेछ । 

(३) ईपदफा २ बमोलजमको समानपुालतक समावेिी लसधान्तको अधारमा सहभालगता तलु्याईदा 

समेत समदुायको गररब, लबपन्न, दलित वा ऄल्पसतयक समदुायको ईलचत प्रलतलनलधत्व ह न नसकेमा 

स्थानीय समदुायको अवश्यकताका अधारमा त्यस्तो समदुायिाइ लबिेष संरक्षण सलहतको 

प्रलतलनलधत्वको व्यवस्था गना सक्ने छ ।   

  

११. सामदुालयक वनिाइ प्राथलमकता लदनपुने : (१) सामदुालयक वनको रूपमा ईपभोक्ता समहूिाइ 

स्वालमत्व लदइ समु्पन ईपयकु्तह ने रालरिय वनको कुनै पलन भागिाइ कबलुियती वन िगायत ऄन्य 

प्रयोजनको िालग प्रयोग गना लदआने छैन ।   

(२) सामदुालयक वन, प्रथाजलनत व्यवलस्थत वन क्षेत्रिाइ राज्यिे प्राथलमकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा 

रातनपुनेछ ।    

१२. रालरिय वनमा प्राप्त ह ने सामदुालयक ऄलधकार : (१) रालरिय वन र लसमसार क्षेत्र िगायत नेपाि 

सरकार र प्रदिे सरकारको संरक्षण र व्यवस्थापनमा रहकेा रालरिय वनमा त्यस्तो वन क्षेत्रसँग लसमाना 

जोलडएको वा त्यस्तो वन क्षेत्रको असपासमा बसोबास गने समदुायिे दहेायको ऄलधकारहरू लनवााध 

रूपमा ईपभोग गना पाईँने छन ्।    

(क) परम्परागत रूपमा सावाजलनक बाटोको रूपमा ईपभोग गद ैअइरहकेो रालरिय वनके्षत्रलभत्र पने 

बाटोमा अवतजावत गने,  पानीको महुानहरूको लनवााध रूपमा लनरन्तर ईपभोग गने,   

(ग) परम्परागत रूपमा वन पैदावारको िोतको रूपमा ईपभोग गद ैअइरहकेो वनक्षेत्र लभत्रबाट वनको 

हलैसयत नलबग्रने गरी संरक्षण र व्यवस्थापन समेत गरी त्यस्तो वनके्षत्रबाट वन पैदवार लनवााधरूपमा 

प्रयोग गने र त्यस्तो वन पैदावारको लबलक्रलबतरणबाट िाभप्राप्त गने,   

(घ) परम्परागत रूपमा चररचरण, गदअैइरहकेो क्षेत्रमा वनको हलैसयत नलबग्रने गरी चररचरण रूपमा 

ईपभोग गने,  

 (ङ) रालरिय वनके्षत्रलभत्र रहकेो ऐलतहालसक, सांस्कृलतक र धालमाकस्थि र सम्पदाहरूमा लनवााध 

रूपमा अवतजावत गने, त्यस्तो स्थिको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदपुयोग र लनयन्त्रणमा रातने,    

(च) रालरिय वनक्षेत्रलभत्रका वन्यजन्तिेु मानवीय, घरपािवुा जनावार र स्थानीय समदुायको 

वालिनािीमा क्षलत पयुााएमा त्यस्तो क्षलतको मनालसब मालफकको क्षलतपलूता स्थानीय सरकारबाट प्राप्त 



गने, साथै वनमा िागेको अगिागी लनयन्त्रण गदाा वा वनव्यवस्थापन गदाा दघुाटना भएमा सम्वलन्धत 

समहु र सरकारिे ईलचत राहातको व्यवस्था गररने छ ।  

 (छ) रालरिय वनमा काबानको संलचलतकरण र भण्डारण गरेबापतको िाभप्राप्त गने र त्यस्तो िाभ 

सामदुालयक लहतमा प्रयोग गने,   

ज)  लसमसार क्षेत्र र रालरिय वनको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी ह ने,   

(२) ईपदफा (१) को खण्ड (क),(ख), (ग) र (घ) मा ईल्िेलखत स्थानीय समदुायको परम्परागत 

भोगमा रहकेो बाटो, पानीको महुान, वनपैदावार, चररचरणका िालगईपभोग गद ैअइरहकेो वनके्षत्र वा 

िोतको सावाजलनक लहतको िालग प्रयोग गनुा पने दलेखएमा स्थानीय सरकारिे स्थानीय समदुायको पवूा 

ससुलुचत मञ्जरुी लिइ त्यस्तो वनके्षत्र साबाजलनक लहतको िालग प्रयोग गना सक्नेछ ।    

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको समदुायको परम्परागत भोग चिनमा रहकेो बाटो, प्राकृलतक िोत 

साधन, ऐलतहालसक, सांस्कृलतक र धालमाकस्थि र सम्पदाहरूिाइ ईपदफा (२) बमोलजम प्रयोग गदाा 

स्थानीय समदुायिाइ अवश्यक पने त्यस्तो साबाजलनक बाटो वा प्राकृलतक िोत साधनको वैकलल्पक 

व्यवस्था स्थानीय सरकारिे तत्काि लमिाईन ु पनेछ । यसरी सावाजलनक वाटो ममात संभार र स्तर 

ईन्नलत गदाा प्राप्त ह ने वन पैदावर सम्वलन्धत ईपभोक्ता समहुको लनणाय ऄनसुार ईपयोग गररने छ ।  

 

 (४) ईपदफा (१) बमोलजमको समदुायको परम्परागतभोग चिनमा रहकेो बाटो, प्राकृलतकिोत 

साधन, ऐलतहालसक, सांस्कृलतक र धालमाकस्थि र सम्पदाहरूको ईपदफा (२) बमोलजम ऄन्य कायामा 

प्रयोग गदाा सम्बलन्धत समदुायिाइ पगु्न गएको अलथाक, सामालजक, सांस्कृलतक, धालमाक, 

भावनात्मक क्षलत समेतिाइ मध्यनजर राखी सम्बलन्धत समदुायिाइ स्थानीय सरकारिे ईलचत 

क्षलतपलूता लदन ुपनेछ ।   

 

 

पररच्छेद–३ 

सामदुालयक वन ईपभोक्ता सलमलत सम्बन्धी 

१. सामदुालयक वन समु्पनेः (१) ईपभोक्ता समहूिे कायायोजना वमोलजमको संरक्षण सम्वधान ईपयोग 

व्यवस्थापन गना तथा स्वतन्त्र रुपिे वन पैदावारको मलु्य लनधाारण गने गरी लवक्रीलवतरण गना पाईने गरी 

स्थानीय सरकारिे रालरिय वनको कुनै सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहूिाइ हस्तान्तरणको प्रमाण पत्र 

लदनेछ ।  

(२) ईपदफा १ को प्रयोजनको िालग स्थानीय सरकारिे ईपभोक्ता समहू पररचािन गरी तोलकए 

बमोलजमको ईपभोक्ता समहू गठन र कायायोजना तयार गना अवश्यक प्रालवलधक एवं ऄन्य सहयोग 

ईपिब्ध गराईने छ ।  

३. कायायोजना संिोधनः (१) ईपभोक्ता समहूिे वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कायायोजना अवश्यकता 

ऄनसुार समायनकुुि पररमाजान गना सक्ने छ ।  (२) (१) बमोलजम ईपभोक्ता समहूिे कायायोजनामा 



गरेको पररमाजान वातावरणमा ईल्येतयनीय प्रलतकुि ऄसर पने दलेखएमा स्थानीय सरकारिे यस्तो 

पररमाजानको जानकारी प्राप्तभएको ३० लदनलभत्र सो पररमाजान िाग ुनगना लनदिेन लदनेछ । सामदुालयक 

वन ईपभोक्ता समहुिे अफनो कायायोजना स्थानीय सरकारिाइ जानकारी गराएको ३० लदनलभत्रकुनै 

जानकारी नभएमा समहुिे स्वत: कायान्वयन गना सक्ने छ ।  

 

४. ईपभोक्ता समहूको दतााः (१) बमोलजम गठन गररएको ईपभोक्ता समहूिाइ दताा गराईन ईपभोक्ताको 

लवधान सलहत स्थानीय सरकार समक्ष पेि गने ।   

२) ईपदफा (१) बमोलजमको दखाास्त पना अएमा स्थानीय सरकारिे अवश्यक जाँचबझु गरी त्यस्तो 

ईपभोक्ता समहूिाइ तोलकएबमोलजम दताा गरी दताा प्रमाणपत्र लदन ुपनेछ ।  

 

(३) हाि वन ऐन २०७६ ऄनसुार दताा भएका सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहूहरु, कवलुियलत 

वनईपभोक्ता समहूहरु, धालमाक वनहरु  १ बषा लभत्र स्थानीय सरकारमा दताा गनुा पनेछ । त्यस्ता 

समहूिाइ स्थानीय सरकारिे प्रालवलधक तथा अलथाक सहयोग गनुापनेछ ।  

 

५. ईपभोक्ता समहू संगलठत संस्था रहने :  

सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहूहरु ऄलवलच्छन्न ईत्तरालधकारवािा स्विालसत र संगलठत संस्था ह नेछन ्

।   

(१ ) समहूको छुटै्ट छाप ह नेछ ।  

(२) समहूको अफ्नौ टाँचा ह नेछ ।  

(३) ईपभोक्ता समहूिे व्यलक्त सरह चिऄचि सम्पत्तीप्राप्त गना, ईपभोग गना, बेचलवखन गना वा ऄन्य 

लकलसमको बन्दोवस्त गना पाईनेछ ।  

(४) ईपभोक्ता समहूिे व्यलक्त सरह नालिस ईजरु गना र सो ईपर पलन सोही नाम बाट नालिस ईजरु गना 

सक्नेछ ।  

 

६. प्रलतवेदन लदनपुने 

(१) सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहूहरु, कवलुियलत वन ईपभोक्ता समहूहरु, धालमाक वन प्रत्येक बषा 

अलथाक बषा समाप्त भएको तीन मलहनालभत्र तोलकए बमोलजम अलथाक लववरण तथा सामदुालयक 

वनको लस्थलत समेत खिुाइ अफ्नो लक्रयाकिापको बालषाक तथा प्रगलत प्रलतवेदन स्थानीय सरकार 

तथा सामदुालयक वन ईपभोक्ता महासंघ नेपािमा पेि गनुापनेछ ।  

७. ईपभोक्ता समहूको कोष ःः (१) ईपभोक्ता समूहको अफ्नो एईटा छुटै्ट कोष ह नेछ । कोषमा 

दहेायका रकम जम्मा ह नेछ ।  

(क) संलघय सरकार, प्रदिे सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्राप्तह ने ऄनदुान रकम 

  



ख) कुनै व्यलक्त वन संस्थाबाट प्राप्त ऄनदुान, साहायता वा दानदातव्य 

रकम 

(ग) वनपैदावार (जैलवक लवलवधता) को लवलक्रलवतरण वाट प्रप्त रकम 

(घ)ईद्योग तथा पयापयाटन सन्चािनवाट प्राप्त रकम 

(ङ) जररवानाबाट प्राप्त 

(च) ऄन्य कुनै िोतबाट प्राप्त रकम 

ईपभोक्ता समहूको तफा बाट गररने खचा ईपदफा (१) बमोलजमको कोषबाट गररनेछ । कोष सञ्चािन 

तोलकए बमोलजम ह नेछ ।   

पररच्छेद ५ 

स्थालनय वन संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 

१३. वन पररषदक्ो गठन ःः  

(१)वन ऄलधकार प्राप्त गने स्थानीय समदुाय, अलदवासी जनजालत, मलहिा, दलित तथा ईक्त वन 

के्षत्रबाट अलित एवं िाभालन्वत वनदेलख टाढाका समदुायको हकलहत संरक्षण सम्बन्धी लवषयमा 

नीलतलनमााण गना तथा ऄलधकारवािा समदुायको हकलहतका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारिाइ सझुाब 

लदनको िालग स्थानीय स्तरमा एक वन पररषद गठन ह नेछ ।  

 (२) ईपदफा (१)बमोलजमको पररषद्मा दहेायबमोलजमका ऄध्यक्ष तथा पदालधकारीहरू रहने छन ्ःः   

(क) स्थानीय सरकार प्रमखु – ऄध्यक्ष 

(ख) वन तथा वातावरण सलमलतको प्रलतलनलध – सदस्य १ जना 

(ग)  गाँईसभाको प्रलतलनलध – सदस्य २जना  

 (घ) सामदुालयक वन ईपभोक्ता महासंघको प्रलतलनलध– सदस्य २ जना  

(ङ) अलदवासी जनजालत महासंघको प्रलतलनलध– सदस्य १ जना 

(च) दलित ऄलधकारको क्षेत्रमा काम गने – सदस्य १ जना 

 (छ) पाररवाररक लनजीवन को प्रलतलनलध–सदस्य१ जना 

(ज) व्यावसालयक संस्थाका प्रलतलनलध – सदस्य १ जना 

ज) वनऄलधकार, वातावरण संरक्षण र वनईपभोक्ताको हकलहतसँग सम्बलन्धत के्षत्रमा काम गरेको 

व्यलक्तमध्येबाट स्थानीय सरकारिे मनोनीत गरेको न्यनूतम ३ मलहिा सलहत प्रलतलनलध  – सदस्य ५ 

जना 

झ) वन वातावरण िाखाको प्रमखु – सदस्य सलचव 

 तर, स्थानीय सरकारिे मनोलनतगदाा ईपदफा (२) को लवलभन्न खण्डहरूबाट प्रलतलनलधत्व ह न 

नसकेका जालत वा समदुायको प्रलतलनलधत्व ह ने गरी मनोनीत गनुापनेछ । दफा (३) ईपदफा (२) 

बमोलजम गठन ह ने वन पररषदमामलहिाको सहभालगता न्यनूतम ५० प्रलतित ऄलनवाया गराईन ुपनेछ ।    

(४) ईपदफा (२) बमोलजम मनोनीत सदस्यहरूको पदावलध दइु वषाको ह नेछ र लनजहरू एक ऄवलधको 

िालग पनुःमनोनीत ह न सक्नेछन ्।   



(५) पररषदिे् पररषदक्ो काम कारबाहीिाइ व्यवलस्थत गने प्रयोजनको िालग स्नातक ईपालध हालसि 

गरी वन, वातावरण वा काननूको क्षेत्रमा कम्तीमा १० बषाको ऄनभुव प्राप्त व्यलक्तिाइ सदस्य 

सलचवको रूपमा लनयकु्त गनेछ । सदस्य सलचवको कायाऄवलध ४ बषाको ह नेछ । सदस्य सलचवको 

काम कताव्य र ऄलधकार लनयमाविी र लनदलेिकामा तोलकएबमोलजम ह नेछ ।   

 (६) पररषदक्ा पदालधकारीहरु र कमाचारीिे स्थानीय सरकारिे तोलकलदए बमोलजमको सलुवधा र 

तिवभत्ता पाईनेछन ्।   

 

१४. पररषदक्ो काम, कताव्य र ऄलधकारः   

(१) पररषदक्ो काम, कताव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम ह नेछ ःः–   

 (क) वन र वनके्षत्रमा रहकेो प्राकृलतक स्रोत साधन (जि, जलमन, जंगि, वन्यजन्त,ु खलनज, जैलवक 

लवलवधता अलद) को परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचिन, ईपयोग गद ै अइरहकेा ईक्त क्षेत्रमा 

बसोबास गने स्थानीय समदुाय, अलदवासी जनजालत, मलहिा, दलित तथा ईक्त वनके्षत्रबाट अलित 

एवं िाभालन्वत वनदलेख टाढाका समदुायको वनमालथको पह चँ, स्वालमत्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको 

बाँडफाड समेतमा ऄग्रालधकार सलहतको वनसम्बन्धी ऄलधकार सम्बन्धी लवषयमा नेपाि सरकारिाइ 

सझुाव लदने ।   

ख) वन र वनके्षत्रमा रहकेो प्राकृलतक स्रोत साधन (जि, जलमन, जंगि, वन्यजन्त,ु खलनज, जैलवक 

लवलवधता अलद) को परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचिन, ईपयोग गद ै अइरहकेा ईक्त क्षेत्रमा 

बसोबास गने स्थानीय समदुाय, अलदवासी जनजालत, मलहिा, दलित तथा ईक्त वनके्षत्रबाट अलित 

एवं िाभालन्वत वनदलेख टाढाका समदुायको वनमालथको पह चँ, स्वालमत्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको 

बाँडफाड समेतमा ऄग्रालधकार सलहतको वनसम्बन्धी ऄलधकार सम्बन्धमा जानकारी गराईन कायाक्रम 

र सचूनाहरू प्रचार प्रसार गने, गराईने ।  

 (ग)  वनमालथको पह चँ, स्वालमत्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको बाँडफाड समेतमा ऄग्रालधकार सलहतको 

वनसम्बन्धी ऄलधकारको सम्बन्धमा सलूचत गने, गराईने ।  

 (घ) वनमालथको पह चँ, स्वालमत्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको बाँडफाड समेतमा ऄग्रालधकार सलहतको 

वनसम्बन्धी ऄलधकार सम्बन्धमा ऄनसुन्धान गने, गराईने ।  

 (ङ) वनमालथको पह चँ, स्वालमत्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको बाँडफाड समेतमा ऄग्रालधकार सलहतको 

वनसम्बन्धी ऄलधकार सम्बन्धमा भआरहकेा नीलत पररवतान गने वा नया ँ नीलत बनाईने सम्बन्धमा 

स्थानीय सरकारिाइ सझुाव लदने ।  

 (च) वनमालथको पह चँ, स्वालमत्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको बाँडफाड समेतमा ऄग्रालधकार सलहतको 

वनसम्बन्धी हकलहत र ऄलधकार संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय, प्रादलेिक, संघीय तथा ऄन्तराालरिय 

सचूनाहरू ऄद्यावलधक रातने तथा रातन िगाईने ।   

(छ) स्थानीय समदुाय, अलदवासी, जनजालत, मलहिा, दलित, तथा ईक्त वन के्षत्रबाट अलित एवं 

िाभालन्वत वनदलेख टाढाका समदुायको वनमालथको पह चँ, स्वालमत्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको 



बाँडफाड समेतमा ऄग्रालधकार सलहतको वनसम्बन्धी ऄलधकारहरूको ऄनगुमन गने गराईने र 

ऄनगुमन गदाा दलेखएका त्रटुीहरूको सधुार गना स्थानीय सरकारिाइ सझुाब लदने ।   

(ज) स्थानीय समदुाय, अलदवासी जनजालत, मलहिा, दलित, तथा ईक्त वनके्षत्रबाट अलित एवं 

िाभालन्वत वनदलेख टाढाका समदुायको वनमालथको पह चँ, स्वालमत्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको 

बाँडफाड समेतमा ऄग्रालधकार सलहतको वनसम्बन्धी ऄलधकार संरक्षण गने सम्बन्धमा ईपयकु्त 

सम्झेको ऄन्य काम गने, गराईने ।   

(झ) परम्परागतरुपमा संरक्षण, संवद््रधन र सदपुयोग गद ैअएका स्थानीय समदुायको वन प्रयोगको 

ऄलधकारिाइ राजनीलतक लसमािे वन्दजे गने छैन, यलद कुनै ऄवरोध सजृना भएमा अवश्यक 

समन्वय गरेर समाधान गने ।   

(ञ) सामदुालयक वनहरु बीच समन्वय गरेर स्थानीय अपलूता, प्राकृलतक प्रकोपिाइ सवासिुभ 

वनाईनका िालग लडपो स्थापना गने ।  

(ट) ऄन्तर स्थानीय सरकारकाबीच वन पैदावार अपलूता व्यवस्था लमिाईनका िालग समन्वय गने ।  

(ठ) समदुायधारा संचालित कायाक्रमहरु ऄनगुमन लनररक्षण तथा पषृ्ठपोषण गने । 

(ड) समदुायको अन्तरीक ससुासनको िागी अवश्यक सरसल्िाह, सझुाव र सहयोग गने  । 

(ढ) जैलवक लवलवधताको ऄलभिेलखकरण गने, ऄध्ययन ऄनसुन्धान गने, संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

गने । 

 

१५. पररषदक्ो बैठक सम्बन्धी कायालवलधः 

(१) पररषदक्ो बैठक ऄध्यक्षिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

 (२) पररषदक्ो सम्पणूा सदस्य संतयाको कम्तीमापचास प्रलतितभन्दा बढी सदस्यहरू ईपलस्थत भएमा 

पररषदक्ो बैठकका िालग गणपरूक संतया पगेुको मालननेछ ।   

(३) पररषदक्ो बैठकको ऄध्यक्षता ऄध्यक्षिे गनेछ र लनजको ऄनपुलस्थलतमा सदस्यहरू मध्येबाट जेष्ठ 

सदस्यिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।   

(४) पररषदक्ो लनणाय पररषदक्ो ऄध्यक्षधारा प्रमालणत गररनेछ ।   

(५) पररषदक्ो बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायालवलध पररषद अफक िे लनधाारण गरे बमोलजमह नेछ ।   

 

  

१६. जाँचबझु र लनरीक्षण गना सक्ने    

 

(१) कुनै व्यलक्त, वन ईपभोक्ता समहू, संगलठत संस्था, सरकार, सरकारी तह, नीलज वा साझेदारी 

कम्पनी िगायत कसैिे पलन यस ऐन लवपररत ह नेगरी समदुायको वन ऄलधकारमा प्रलतकूि प्रभाव पाने 

काया गरी रहकेो वा यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगात बनेको लनयम लवपरीत कामकारवाही भआरहकेो छ भन्ने 



लवश्वास ह ने मनालसव कारण भएमा वन ऄलधकार संरक्षण पररषद अफै वा पररषदिे तोकेको 

प्रलतलनलधिे अवश्यक जाँचबझु र लनरीक्षण गना, गराईन सक्नेछ ।  

 (२) ईपदफा(१)बमोलजम जाँचबझु र लनरीक्षणबाट वनऄलधकारको हनन ् सम्बन्धी दोषी दलेखएका 

व्यलक्त, वनईपभोक्ता  समहु, संगलठत संस्था, सरकार, सरकारी तह, लनजी वा साझेदारी 

कम्पनीिगायतका व्यलक्त वा संस्थािाइ प्रचलित काननूबमोलजम अवश्यक कारबाही गनाको िालग 

पररषदिे स्थानीय सरकारिाइ लसफाररस गना सक्नेछ,   

पररच्छेद–६ 

कसरू र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 

 

१७. वनऄलधकारमा प्रलतकूि प्रभावपाना नह ने :   

(१)कुनै व्यलक्त, वनईपभोक्ता समहु, संगलठत संस्था, सरकार, सरकारी तह, लनजी वा साझेदारी 

कम्पनीिगायत कसैिे पलन यस ऐन लवपररत ह नेगरी वन ईपभोक्ता वा वन ईपभोक्ता समहुको वन 

सम्बन्धी ऄलधकारमा प्रलतकूि प्रभाव पाना ह दनै । तर, अम सावाजलनक लहतको िालग यस ऐनको 

दफा ११ बमोलजम वन ईपभोक्ता समहु वा सम्बलन्धत समदुायको स्वतन्त्र, पवूा स–ू सलुचत मञ्जरुी लिइ 

नेपाि सरकार वा सम्बलन्धत तहको लनणायिे ऄसि मनसायिे गरेको कायािाइ वनऄलधकारको 

प्रलतकूि मालनने छैन ।   

१८. दण्ड सजायः दहेायको काम कारबाही गने गराईनेिाइ कसरुको मात्रा हरेी दहेायबमोलजम सजाय 

ह नेछ :  

(१) दफा ४ को ईपदफा (१) बमोलजमको ऄलधकार प्रयोग गना बलञ्चत गराईने वा त्यस्तो ऄलधकार 

प्रयोग गनाबाट रोक िगाईने काया गने गराईनेिाइ लवगो खिेुकोमा लबगो बमोलजम र नखिेुकोमा 

ऄवस्था हरेेर तोलकएवमोलजम जररवाना ह नेछ ।    

(२) दफा ४ को ईपदफा (२) बमोलजमको ऄलधकार प्रयोग गना बलञ्चत गराईने वा त्यस्तो ऄलधकार 

प्रयोग गनाबाट रोक िगाईने काया गने गराईनेिाइ लवगो खिेुकोमा लबगो बमोलजम र नखिेुकोमा 

ऄवस्था हरेेर तोलकए वमोलजम जररवाना ह नेछ ।   

 (३) दफा ४ को ईपदफा (३), (४) र (५) बमोलजमको ऄलधकार प्रयोग गना बलञ्चत गराईने वा त्यस्तो 

ऄलधकार प्रयोग गनाबाट रोक िगाईने काया गने गराईनेिाइ लवगो खिेुकोमा लबगो बमोलजम र 

नखिेुकोमा ऄवस्था हरेेर तोलकए वमोलजम जररवाना ह नेछ ,  

(४) दफा ८ बमोलजम वन ईपभोक्ता समहूको ऄलनवायारूपमा स्वतन्त्र, पवूा ससूलुचत मञ्जरुी लिन ु

पनेमा नलिइ कुनै काया गरे गराएबाट त्यस्तो वनईपभोक्ता समहुिाइ पना गएको क्षलतको लबचार गरी 

ईलचत क्षलतपलूता लदन ुपनेछ र त्यस्तो काया गने गराईनेिाइ लवभागीय सजायको िालग लसफाररस गनुा 

पनेछ ।    

 

१९. मदु्दा हनेे ऄलधकारः   



 

(१) यस ऐन ऄन्तगात सजाय ह ने कसरु सम्बन्धी मदु्दा गनुापने कारण परेको लमलतिे ६ मलहनालभत्रमा 

मकाा पने पक्षिे स्थानीय तहको न्यायीक सलमलत समक्ष मदु्दा दायर गना सक्ने छ ।    

(२) ईपदफा(१)बमोलजम स्थानीय सरकारको न्यायीक सलमलतिे यस ऐन ऄन्तगात कारवाहीगदाा 

संलक्षप्त कायालबलध ऐन, २०२८ बमोलजमको कायालवलध ऄपनाईने र ऄलधकार प्रयोग गनेछ ।  

(३) ईपदफा(१) बमोलजम स्थानीय सरकारको न्यायीक सलमलतिे गरेको लनणाय लचत्त नबझु्ने पक्षिे सो 

लनणाय थाहा पाएको लमलतिे पक तीस लदनलभत्र सम्बलन्धत लजल्िाऄदाितमा पनुरावेदन गना सक्नेछ ।    

 

 

२०.क्षलतपलूताको भराईन सक्ने : 

(१) यस ऐनको लवपरीत ह ने गरी वन ऄलधकारवािा समदुाय वा व्यलक्तको वन सम्बन्धी ऄलधकारमा 

प्रलतकूि प्रभावपाने काया गरेको कारणबाट कुनै वन ऄलधकारवािा समदुाय वा व्यलक्तको वन 

सम्बन्धी ऄलधकारको हननभएकै कारण कुनै पलन लकलसमको हानी नोक्सानी ह नगएमा त्यस्तो समदुाय 

वा व्यलक्तिे क्षलतपलूता भराइ पाईँ भनी ईजरुी गना सक्नेछ ।   

(२) ईपदफा (१) बमोलजम क्षलतपलूताको लनलमत्त परेको ईजरुी ईपर छानलबन गरी वनऄलधकार 

हननभएको समदुाय वा व्यलक्तिाइ हानी नोक्सानी पगु्नगएको दलेखएमा हानी नोक्सानीको अधारमा 

हानी नोक्सानी गने पक्षबाट क्षलतपलूता बापतको रकम त्यस्तो समदुाय वा व्यलक्तिाइ लदिाईन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

 

२१.  पाररवाररक लनजी वन लकसानहरुिाइ कृलष वन िगाईन थप प्रोत्साहन गररनेछ ।   

२२.  पालवाररक लनजी वनका लकसानहरुिे वनमा अधाररत ईद्योगहरु स्थापना गना चाहमेा स्थानीय 

सरकारिे ऄनमुती लदनेछ ।   

२३. पाररवाररक लनजी वन प्रकोप भएर नि भएमा क्षतीपतूीका िालग सह लियत लवमामा समन्वयको 

व्यवस्था गररनेछ ।  

२४. पररक्षण गररएका लवरुवाहरु र लछटो छररतो ह का ने लवरुवाहरु वकृ्षारोपण गना प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 

  

 

पररच्छेद – ८ 

लवलवध 

 



२५. स्थानीय सरकारबाट ऄनमुलतलिन ु पनेः– (१)स्थानीय तहको ऄनमुलत लिइ ईपभोक्ता समहुिे 

स्थानीय सामदुालयक वन के्षत्रमा सामदुालयक लचलडयाखाना, वन्यजन्तुको व्यावसायीक पािन, 

समदुायको पह चभन्दा टाढा रहकेो वन सामदुालयक संरक्षण के्षत्र, पयाापयाटन कायाक्रम जस्ता वनमा 

अधाररत ईद्यम वा समदुायमा वन पैदावारजन्य ईद्योग सञ्चािन गने, ईत्पादन गने, ईत्पालदन बस्त ुवा 

वनपैदावार लनकासी पैठारी गने र सोबाट िाभप्राप्त गना सक्नेछ ।    

(२) वनपैदावारजन्य ईद्योगबाट ईत्पालदत वनपैदावारको लनकासी पैठारी वनईपभोक्ता समहुिे तोकेको 

व्यलक्तिे गना सक्नेछ । त्यसरी लनकासी पैठारी गदाा सोको जानकारी ऄलनवाया रूपमा स्थानीय 

सरकारिाइ लदनपुनेछ ।    

 (३) स्थानीय सरकारिे पाररवाररक लनजीवनदताा, संरक्षण, संवद््रधन, व्यवस्थापन र लनयाातको 

जानकारी लदएर काम गना सक्नेछ ।   

२६. ऄलधकार प्रत्यायोजन :  (१) स्थानीय सरकारको प्रमखु वा पररषदक्ो ऄध्यक्षिे यस ऐन 

बमोलजम अफूिाइ प्राप्तऄलधकारहरू मध्ये अवश्यकताऄनसुार केहीऄलधकार यस ऐन बमोलजम 

स्थानीय सरकारिे तोकेको व्यलक्तिाइ प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।   

२७. ऄसि लनयतिे गरेको कामको बचाई : (१) वनईपभोक्ता  सलमलत, क्षलतपलूता सलमलत वा स्थानीय 

सरकारको कुनै कमाचारीिे यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगात बनेको लनयमबमोलजम अफ्नो कताव्यपािन 

गदाा ऄसि लनयतिे गरेको काम कारवाहीप्रलत लनज व्यलक्तगत रूपिे जवाफदहेीह ने छैन ।   

२४. लनयम बनाईन सक्ने : यस ऐनको ईद्दशे्य पलूताको िालग स्थानीय सरकारिे अवश्यक लनयमहरू 

बनाईन सक्नेछ ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ऄनसुचुी १ 

 

ईपभोक्ता समहूको दतााका िालगलदआने लनवेदन 

 

िी ऄध्यक्षज्य,ू............  

गाँईकायापालिकाको कायाािय, फारुिा, सल्यान 

 

स्थानीय वन ऐन २०७८ मा व्यवस्था भए बमोलजम ईपभोक्ता समहूको गठन गरी ईक्तईपभोक्ता 

समहूदताा गरी पाईन सो को लवधान संिग्न गरी पेि गरेका छौं । ईपभोक्ता समूहको दताा गरी सो को 

जानकारी पाईन ऄनरुोध गदाछौं ।  

 

लनवेदक 

............... ईपभोक्ता समहूको तफा बाट 

 

क्र.सं.    नाम            पद                दस्तखत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी २ 



ईपभोक्ता समहूदतााको प्रमाण पत्र 

दताा नं.  

 

िी„„„„. 

दामाागाँईपालिकाको कायाािय, फारुिा, सल्यान 

िी........... ईपभोक्ता समहू यस स्थानीय सरकारको लमलत ................ को लनणाय ऄनसुार स्थानीय 

वन ऐनिे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी त्यस ईपभोक्ता समहूिाइ दताा गरी यो प्रमाण पत्र लदआएको छ ।  

 

ईपभोक्ता समहूको लववरण  

ईपभोक्ता समहूको के्षत्रफि, घरधरुी संतया, कुि जनसंतया 

 

                   प्रमाण पत्रलदने ऄलधकारी  

नाम : 

दजाा : 

दस्तखत „.. 

लमलत : 

यो प्रमाणपत्र हराएमा वा नालसएमा ऄकको  प्रमाणपत्र लिन १०० रुपैया दस्तरु िाग्नेछ ।  


