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कानपेोखरी गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन तथा सरंक्षण गनन बनकेो ऐन, २०७८ 

 

सम्वत्, २०७८ सािको ऐन न ं.३ 

गाउँसभाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७८/०३/१३ 

प्रिाणीकरण लिलतिः २०७८/०३/२८ 

 

प्रस्तावनािः वन व्यवस्थापन पद्धलतका िाध्यिवाट गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र 

सुदढृीकरण गरी सम्वृलद्धिा योगदान पुर् याउन नेपािको संलवधानिा उल्िेलखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकि 

तथा साझा अलधकार सूचीिा रहकेा अलधकारको व्यवस्था गनन तथा संघीय वन ऐन र प्रदेश वन ऐन सिेतिाई दलृिगत 

गरी स्थानीय स्तरिा आवश्यक कानूनको व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकािे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (७) 

बिोलिि यो ऐन कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभािे पाररत गरी िाग ूगरेको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि "वन व्यवस्थापन तथा संरक्षण ऐन, २०७८" रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन रािपत्रिा प्रकालशत भए पश्चात िाग ूहुनछे ।  

२. पररभाषािः लवषय वा प्रसङ्गि ेअको अथन निागेिा यस ऐनिािः 

(क) "अध्यक्ष" भन्नाि ेकानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्षिाई िनाउँदछ ।  

(ख) " उपाध्यक्ष" भन्नाि ेकानेपोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्षिाई िनाउँदछ । 

(ग) "उपभोक्ता सिूह" भन्नािे वनको संरक्षण, सम्वद्धनन, व्यवस्थापन र सदपुयोग गननका संघीय र प्रदेश वन ऐन 

बिोलिि गठन भएको उपभोक्ता सिूहिाई िनाउँछ ।  

(घ) "गाउँपालिका" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिकािाई िनाउँछ ।  

(ङ) "लचलियाखाना" भन्नाि ेसंरक्षण लशक्षा, िनोरन्िन, प्रिनन, वंशाणु श्रोत संरक्षण, अध्ययन अनुसन्धान गन े

उदे्दश्यि ेिीविन्तुको प्रदशननीिा राखी व्यवस्थापन गररएको स्थानिाई िनाउँछ ।  

(च) "िैलवक िागन" भन्नाि ेवन्यिन्तहुरुको एक बासस्थानबाट अको बासस्थानिा आवत-िावत गने क्षेत्र वा वन 

िंगि वा वन क्षेत्रिाई िनाउँछ ।  

(छ) "पाररवाररक लनिी वन" भन्नाि ेप्रचलित काननू बिोलिि कुनै व्यलक्त वा संस्थाको हक पगु्न ेलनिी िग्गािा 

िगाई हुकानएको वा संरक्षण गररएको वनिाई िनाउँछ ।  

(ि) "प्रिुख प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलधकृतिाई िनाउँछ ।  

(झ) "रालिय वन" भन्नाि े पाररवाररक लनिी वन बाहके वन सीिाना लभत्र िगाइएका रालिय वन क्षेत्र भनी 

तोककएका वनिाई िनाउँदछ र सो शब्दिे वनि े घेररएको वा वनसँग िोलिएको वा वनको छेउछाउँिा 

रहकेो पती, वा ऐिानी िग्गा तथा वन लभत्र रहकेो बाटो, पोखरी, ताि वा खोिानािा र बगर सिेतिाई 

िनाउँछ ।  

(ञ) "वन" भन्नाि ेपूणन वा आंलशक रुपिा रुखहरु वा बुट्यानिे ढाककएको क्षेत्र भनी सम्झनु पदनछ ।  

(ट) "वन पैदावार" भन्नािे वनिा रहकेा वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका वन पैदावारिाई िनाउँछिः  

(१) काष्ठ िन्य वन पैदावार,  

(२) िलिबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावार वा  

(३) चट्टान, िाटो, नदीिन्य र खलनििन्य पदाथन ।  
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(ठ) "वन सीिाना लचन्ह" भन्नािे रालिय वन  वा प्रादेलशक वनको सीिाना छुट्टयाउन िगाइएका काठ, ढुङ्गा, 

लसिेन्ट वा अरु कुन ैवस्तुका खम्वा वा लचन्हपटिाई िनाउँदछ र सो शव्दिे प्रचलित कानून बिोलिि िग्गा 

नापिाँच गरी तयार गरेको नक्सािा अलित वन लसिाना लचन्ह सिेतिाई िनाउँदछ । 

(ि) "व्यवस्थापन योिना" भन्नािे वातावरणीय सन्तुित कायि राखी वनको लवकास, संरक्षण तथा वन 

पैदावारको उपयोग र लबक्री लवतरण गनन तयार गररएको र यस ऐन बिोलिि स्वीकृत वन सम्वन्धी कायन 

योिना सम्झनु पदनछ । 

(ढ) "वन अलधकार संरक्षण पररषद"् भन्नाि े यस ऐनको दफा ४८ बिोलिि गरठत वन सलिलत पररषदिाई 

िनाउँछ ।  

(ण) "वातावरणीय सेवा" भन्नाि ेवन क्षेत्रको पाररलस्थलतकीय प्रणािीबाट प्राप्त हुन ेदेहाय बिोलििको सेवा र 

सोबाट प्राप्त हुने िाभिाई िनाउँछिः  

(१) कावनन सेवा, 

(२) िैलवक लवलवधताको संरक्षण, 

(३) ििाधार तथा ििचक्र प्रणािी, 

(४) पयानपयनटन, 

(५) वातावरणीय सेवा प्रदान गन ेअन्य वस्त,ु सेवा वा िाभ ।  

(त) "सािुदालयक वन" भन्नाि े यस ऐन बिोलिि उपभोक्ता सिहूिाई सािुदालयक वनको रुपिा हस्तान्तरण 

गररएको वनिाई िनाउँदछ ।  

(थ) "सावनिलनक िग्गा" भन्नाि े िग्गा नापिाँच सम्बन्धी कानून र वनसम्बन्धी संघीय कानूनिा पररभालषत 

गररएको सावनिलनक िग्गािाई िनाउँदछ ।  

(द) "स्थानीय सरकार" भन्नाि ेकानपेोखरी गाउँ कायनपालिकािाई िनाउँदछ ।  

(ध) "स्थानीय तह" भन्नाि ेकानेपोखरी गाउँपालिकािाई िनाउँछ । 
 

पररच्छेद-२ 

वनको सीिा लनधानरण, िगत कट्टा र साझदेारी सम्बन्धी व्यवस्था 

३. वनको सीिाना लनधानरणिः (१) नेपाि सरकारिे रालिय वन र अन्तर प्रादेलशक वनको सीिा लनधानरण नगरे सम्ि 

यस अलघ प्रचलित काननू बिोलिि लनधानरण गररएको वन सीिाना नै यस ऐन बिोलििको वनको सीिाना हुनेछ 

। 

(२) नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिई प्रदेश सरकारको अनुिलतिा वन क्षेत्र लभत्र रहकेो वा वनको सीिानासँग 

िोलिएको सावनिलनक िग्गा वा सो िग्गािा बनेको घर, छाप्रो, टहरा तथा अन्य भौलतक संरचना सिेत वनको 

सीिाना लभत्र पारी लिलभिनि वन अलधकृतिे गाउँपालिकाको सहिलतिा नापी कायानियको आवश्यक सहयोग 

लिई छुट्टयाउन सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलिि वन क्षेत्रको सीिाना छुट्टयाउन गाउँपालिकािे नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा 

लिलभिन वन कायानियिाई आवश्यक सहयोग गनुनपनेछ ।  

(४) वनको सीिा छुट्टयाउने वा िग्गा प्राप्त गन ेसम्बन्धी सावनिलनक सूचनाको टाँस यस गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र 

सिेत गनन गाउँपालिकाि ेसहयोग गनुनपनेछ । 

४. लनिी िग्गाको िगत काट्न:े  (१) रालिय वन वा अन्तर प्रादेलशक वनको सीिा लनधानरण गदान वन क्षेत्र लभत्र 

पाररएका व्यलक्तको नीलि िग्गा र सो िग्गािा बनेको घर, छाप्रो, टहरो, रुख र खिा अन्नवािी वा अन्य भौलतक 

संरचना सिेत िग्गा प्रालप्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बिोलिि प्राप्त गरी सोको िुआब्िा वा क्षलतपूर्तन सम्बलन्धत 

िग्गावािािाई कदएपलछ वा रालिय वा अन्तर प्रादेलशक वनलभत्रको िग्गा गैरकाननूी रुपिा दतान गररएकोिा 

त्यस्तो दतान बदर भएको िग्गा सिेतको क्षेत्रफि, ककत्ता नम्बर तथा सीिाना सम्बन्धी लववरण खोिी लिलभिनि 

वन अलधकृति ेगाउँपालिकािा िगत कट्टाको िालग िेखी पठाउनु पनछे । 

 (२) उपदफा (१) बिोलिि िखेी आएिा सात कदन लभत्र गाउँपालिकािे सो िग्गाको िगत कट्टा गरी सो को 

िानकारी लिलभिन वन कायानियिाई कदन ुपनछे ।  
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५. लबक्री लिपोको व्यवस्थापनिः (१) संघीय र प्रदेश सरकारि े गाउँपालिका लभत्र रहकेा सािुदालयक वन वा 

साझेदारी वन वा प्रादेलशक वनका वन पैदावर (काठ र दाउरा) लवक्री लवतरणका िालग लबक्री लिपो राखेिा 

त्यस्ता लबक्री लिपो सञ्चािन र व्यवस्थापन तोककए बिोलिि हुनेछ ।  

६. अध्ययन, अनसुन्धानिा सहयोग गनुनपन:े (१) अध्ययन, अनुसन्धान वा शैलक्षक प्रदशननी गन ेअलभप्रायि ेसरकारी 

स्वालित्विा रहकेा अनुसन्धान गन ेलनकाय, लवश्वलवद्यािय वा शैलक्षक संस्थािाई वन क्षेत्र प्रयोगका िालग संघीय 

वा प्रदेश सरकारि ेअनुिलत कदई सोको िानकारी गाउँपालिकािाई प्राप्त भएिा त्यस्तो अध्ययन, अनुसन्धानिा 

गाउँपालिकािे सहयोग गनुनपनछे ।   

(२) उपदफा (१) बिोलिि भएका अध्ययन, अनुसन्धान तथा शैलक्षक प्रदशननीको लनयलित अनुगिन र लनगरानी 

गरी सोको लववरण संघीय, प्रदशे सरकार र लिलभिन वन कायानियिाई कदनुपनछे । 

७. अनसुन्धान केन्र तथा वनस्पलत उद्यान स्थापनािा साझदेारी गनन सककन:े  प्रदेश सरकारि े दिुनभ, िोपोन्िुख, 

रैथान,े संकटापन्न वनस्पलतको संरक्षण तथा ििीबुटीिन्य वनस्पतलतको अध्ययन, अनसुन्धान, प्रदशननी, 

व्यवसालयक खेती प्रवद्धननका िालग हवोररयि र प्रयोगशािा सलहतको ििीबुटी अनुसन्धान केन्र वा वनस्पलत 

उद्यान लनिानण कायन गाउँपालिकासँगको साझेदारीिा गनन चाहिेा गाउँपालिकाि े त्यस्ता अनुसन्धान केन्र तथा 

वनस्पलत उद्यानको स्थापना, सञ्चािन र व्यवस्थापन साझेदारीिा गनन सके्नछ । 

८. साझदेारी वन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारि े लिलभिनि वन अलधकृतको लसफाररसिा सरकारद्धारा 

व्यवलस्थत वनको कुन ै भागिाई गाउँपालिका र उपभोक्ता सिूहसँगको साझेदारीिा व्यवस्थापन गनन चाहिेा 

गाउँपालिकािे साझेदारी गनन सके्नछ । 

(२) गाउँपालिकािे साझेदारी िाफन त वनको लवकास र व्यवस्थापन गरी स्थानीय अथनतन्त्रिा टेवा पुयानउन, वन 

क्षेत्रबाट टाढा रहकेा परम्परागत उपभोक्तािाई वन संरक्षणको कायनिा सहभागी गराई वन पैदावर आपूर्तनको 

व्यवस्था गनन, वन क्षेत्रको उत्पादकत्विा अलभवृलद्ध गनन, खािी क्षेत्रको उपयोग गनन, िैलवक लवलवधता तथा 

ििाधार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्धनन गनन र स्थानीय िनताको िीलवकोपािननिा सुधार ल्याउन सके्नछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलििको वनको व्यवस्थापनका िालग गररन े साझेदारी कायनयोिना लिलभिनि वन 

अलधकृति े तयार गदान गाउँपालिकाको दीघनकािीन िक्ष्य प्रालप्तका िालग गाउँपालिकािे साझेदारीका पक्षका 

लवषयिा वन उपभोक्ता सिूह र अन्य सरोकारवािासँग परािशन गनन सके्नछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलििको साझेदारी कायनयोिना स्वीकृत भए पश्चात िागू गन ेदालयत्व गाउँपालिकाको हुनेछ 

।  

९. साझदेारी वनको सरंक्षण र व्यवस्थापन गनुनपन:े (१) दफा ८ विोलिि गाउँपलिकासँगको साझेदारी रहन े

साझेदारी वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका िालग प्रदेश सरकारिे गाउँपालिकासँगको सिन्वयिा आवश्यक 

व्यवस्था गननसके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलिि साझेदारी वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका िालग प्रदेश सरकारसँगको सिन्वयिा   

गाउँपालिकािे प्रभावकारी वन संरक्षण र व्यवस्थापनको कायनयोिना बनाई स्वीकृत कायनयोिनािाई कायानन्वयन 

गराउन ुपनछे ।  

(३) साझेदारी वनबाट उपभोक्ता सिूहिाई प्राप्त हुन ेवन पदैावर लबक्री लवतरणबाट प्राप्त रकि िध्ये कम्तीिा 

चालिस प्रलतशत रकि वनको लवकास, संक्षरण र व्यवस्थापन कायनिा खचन गरी बाँकी रहकेो रकििध्ये कम्तीिा 

पचास प्रलतशत रकि गाउँपालिकाको सिन्वयिा गररबी न्यनूीकरण,िलहिा सशलक्तकण तथा उद्यि लवकास 

कायनिा खचन गनुनपनेछ र त्यसरी खचन गररने रकि गाउँपालिकाको दीघनककािीन रणनीलत पूरा हुने गरी खचन 

गनुनपनेछ  

 (४) उपदफा (३) बिोलिि खचन गरी बाँकी रहकेो रकि उपभोक्ता सिूहको क्षेत्रलभत्र गाउँपालिकािे लनिानण 

गरेको स्वीकृत कायनयोिना अनसुार सिुदायको लहतिा खचन हुने सुलनलश्चतता गाउँपालिकािे लििाउनु पनेछ । 
 

पररच्छेद-३ 

सािदुालयक वन सम्बन्धी व्यवस्था 

१०.  सािदुालयक वनको व्यवस्थापन:  (१) वनको संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन गनन तथा स्वतन्त्र रुपिे वन 

पैदावरको िूल्य लनधानरण गरी लवक्री लवतरण गनन पाउन ेगरी  रालिय तथा प्रादेलशक वनको कुन ैभाग सािुदालयक 

वनको रुपिा व्यवलस्थत गनन संघीय र प्रदेश वन ऐन बिोलिि गठन भएका उपभोक्ता सिहूि ेकायनयोिना र 

लवधान सलहत  उपभोक्ता सिूहिे दतान लसफाररसका िालग गाउँपालिकािा लनवेदन कदनुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोलिि प्राप्त लनवेदन उपर स्थानीय आवश्यकता र उपयुनक्तता हरेी गाउँ कायनपालिकाको 

बैठकबाट दतान लसफाररसका गन ेलनणनय गनन सके्नछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलिि उपभोक्ता सिूह दतानका िालग लसफाररस गने लनणनय भएका सिूहिाई गाउँपालिकािे 

लिलभिनि वन कायानिय सिक्ष दतान लसफाररस गनुनपनछे । 

तर, गाउँ कायनपालिकाको बैठकबाट लसफाररस नगने लनणनय भएका सिूहको हकिा लसफाररस गनन गाउँपालिका 

बाध्य हुनेछैन् । 

(४) लिलभिनि वन अलधकृति ेस्वीकृत गरेका उपभोक्ता सिहूको कायनयोिनाको एक प्रलत गाउँपालिका सिक्ष 

पठाउनु पनछे । 

(५) गाउँपालिका लभत्रका सािुदालयक वनिा गाउँकायनपालिकािे तोकेको विा अध्यक्ष वा गाउँकायनपालिका 

सदस्यिाई सल्िाहकार प्रलतलनलधको रुपिा तोकु्न पनछे । 

११.  कायनयोिनािा सशंोधन: (१) उपभोक्ता सिूहको चाहना र स्थानीय आवश्यकताको आधारिा वन व्यवस्थापन 

कायनिाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता सिूहि े गाउँपालिकाको परािशनिा सािुदालयक वनको कायनयोिना 

संशोधन गनुनपनछे । त्यसरी संशोधन भएका कायनयोिना कायानन्वयन गनुन अगालि लिलभिनि वन अलधकृतबाट 

कायनयोिना स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

१२.  सािदुालयक वनको आम्दानीको व्यवस्थापन: (१) उपभोक्ता सिूहि ेकायनयोिना बिोलिि आिनन गरेको बार्षनक 

आयबाट प्रदेश ऐन बिोलिि कम्तीिा पच्चीस प्रलतशत रकि वनको लवकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कायनिा खचन 

गरी बाँकी रहकेो रकिको पचास प्रलतशत रकि गररवी न्यूनीकरण, िलहिा सशलक्तकरण तथा उद्यि लवकास 

अन्तगनत  सीपिूिक र आय आिननिूिक तालिि सञ्चािन गनुनपन ेर त्यसरी रकि खचन गदान उपभोक्ता सिूहि े

गाउँपालिका सँग आवश्यक सिन्वय गनुन पनेछ । 

(२) उपभोक्ता सिूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हुनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सिूहि ेव्यलक्त सरह चि अचि सम्पलत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेचलबखन गनन वा अन्य ककलसिि े

बन्दोवस्त गनन सके्नछ ।  

(४) उपभोक्ता सिूहिे व्यलक्त सरह आफ्नो नािबाट नालिस उिुर गनन र सो उपर पलन सोही नािबाट नालिस 

उिुर िाग्न सके्नछ ।  

(५) उपभोक्ता सिूहि े वन उद्यिको लवकास, वन पैदावारको बिारीकरण, पयानपयनटन लवकास, सािुदालयक 

लवकास आकद कायनका िालग लवलभन्न पक्षसँग आवश्यक सम्झौताहरु गनन सके्नछ । 

(६) उपभोक्ता सिूहिे आफनो वार्षनक कायनक्रि र िेखा परीक्षण प्रलतवेदन प्रत्येक साधारण सभाबाट पाररत गनुन 

पनेछ ।  

१३. सािदुालयक वनको अलभिखे अद्यावलधक गनिेः (१) वन सम्बन्धी प्रचलित कानून बिोलिि लिलभिन वन 

कायानियिा दतान भई वन व्यवस्थापन कायनयोिना स्वीकृत भएका यस गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्रका सािुदालयक 

वन उपभोक्ता सिूहको दतान अलभिेख सम्बलन्धत वन कायानियिे यस गाउँपालिकािा हस्तान्तरण गनुन पनेछ ।  

१४. वन पदैावारको िलू्य लनधानरणिः सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूहिे आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायनयोिना 

बिोलिि वनको संरक्षण, लवकास, व्यवस्थापन, उपयोग र वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपिा िूल्य लनधानरण गरी 

लवक्री लवतरण गनन सके्नछन् ।  

तर उपभोक्ता सिूहिे आफ्नो वन पैदावार सिूह बालहर व्यापाररक प्रयोिनका िालग लवक्री गने भएिा उक्त वन 

पैदावारको िूल्य लनधानरण गदान संघीय वन लनयिाविीिा लनधानररत िलू्य दरिा नघट्न े गरी न्यूनति िूल्य 

कायि गनुनपनेछ । 

१५. सािदुालयक वनको काठ लवक्री लवतरणिः (१) सािुदालयक वनबाट व्यापाररक प्रयोिनका िालग लवक्री लवतरण 

गररन ेकाठको रुख छपान, कटान, ओसारपसार, श्रलिकहरुको पाररश्रलिक र सुरक्षा, घाटगद्दी, बोिपत्र आब्हान, 

लवक्री, टाँचाको प्रयोग र छोिपुिी सम्बन्धी प्रालवलधक िापदण्िहरु वन सम्बन्धी संघीय तथा प्रदेश सरकारको 

कानून बिोलिि हुनेछ । 

१६. वन व्यवस्थापन कायनयोिना लवपररत काि गनिेाई हुन ेसिायिः (१) सािुदालयक वनिा कुनै उपभोक्ताि ेवन 

व्यवस्थापन कायनयोिना लवपररत हुन े कुन ै काि गरेिा लनििाई सम्बलन्धत उपभोक्ता सिहूको कायनसलिलति े

लवधान र कायनयोिना बिोलिि उपयुक्त सिाय गनन सके्नछ ।  
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(२) सािुदालयक वनको कायनयोिना लवपररतको कायन गन े व्यलक्तिाई उपभोक्ता सिूह आफैिे कारवाही गनन 

नसकेिा लनििाई कारवाही गननका िालग उपभोक्ता सिूहिे गाउँपालिकािा रहकेो न्यालयक सलिलत वा 

सम्बलन्धत वन कायानिय सिक्ष कारवाहीका िालग लसफाररस गनन सके्नछ ।  

(३) उपभोक्ता सिूहको कायनसलिलतका पदालधकारीहरुि ेसिूहको लहतका नाििा लवधान र कायनयोिना लवपररत 

कायन गरेिा त्यस्ता व्यलक्तिाई रालिय वन कसुर गरे बिोलििको सिाय हुनेछ ।  

(४) उपभोक्ता सिूहका सदस्य भन्दा बालहरको कुनै व्यलक्तिे सािुदालयक वनिा हानी-नोक्सानी गरेिा लनििाई 

रालिय वनिा गरेको कसुर बिोलििको सिाय गननका िालग उपभोक्ता सिूहि ेगाउँपालिकािा रहकेो न्यालयक 

सलिलत वा वन कायानिय सिक्ष लनवेदन गनन सके्नछ र लनििाई प्रचलित काननू बिोलििको सिाय हुनेछ ।  

१७. धार्िनक वनको वन पदैावारको उपयोगिः धार्िनक वन क्षेत्रिा कुनै लवकास आयोिना लनिानण तथा सञ्चािनको 

क्रििा संकिन भएको वन पदैावार वा प्राकृलतक लवपलत्त वा अन्य कारणबाट धार्िनक वनिा भएको रुखहरु 

सुकेिा वा ढिेिा गाउँपालिका र अन्य सम्बद्ध सिूहसँग सिन्वय गरी लिलभिनि वन अलधकृतिे त्यस्ता रुखहरु 

संकिन गरी आएका वन पदैावार िध्ये धार्िनक कायनिाई आवश्यक पन े वन पैदावार सम्बलन्धत धार्िनक 

लनकायिाई हस्तान्तरण गरी बाँकी रहकेो वन पदैावार प्रदेश ऐन बिोलिि लबक्री लवतरण गनन सके्नछ । 

१८. प्रगलत प्रलतवदेन पशे गनुनपन:े (१) उपभोक्ता सिूहि े प्रत्येक वषन आर्थनक वषन सिाप्त भएको तीन िलहनालभत्र 

सािुदालयक वनिा गररएका कक्रयाकिाप र वतनिान अवस्थाको संलक्षप्त लववरण, िैलवक लवलवधता संरक्षण, 

पयानपयनटन र वन उद्यि लवकासको अवस्था र उपिब्धी, कोषको आर्थनक लववरण र िेखा परीक्षण प्रलतवेदन 

सलहतको वार्षनक प्रलतवेदन गाउँपालिका सिक्ष पेश गनुन पनछे र सोको एक प्रलत सम्बलन्धत वन कायानियिा पलन 

उपिब्ध गराउनु पनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोलिि प्राप्त वार्षनक प्रलतवेदनको आधारिा गाउँपालिका र वन कायानियिे सम्वलन्धत 

उपभोक्ता सिूहिाई आवश्यक सुझाव कदन सके्नछन् । 
 

पररच्छेद-४ 

वनिा आधाररत पयानपयनटन, वन उद्यि लवकास र वातावरणीय सवेा सम्बन्धी व्यवस्था 

१९. सािदुालयक वनिा पयानपयनटन कायनक्रि सञ्चािन गनन सके्न : (१) सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूहिे वन 

व्यवस्थापन कायनयोिनािा आवश्यक व्यवस्था भए बिोलिि वनिा आधाररत पयानपयनटन कायनक्रि सञ्चािन गनन 

सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलििको पयानपयनटन कायनक्रि सञ्चािनका िालग गाउँपालिकाको सिन्वयिा कायनयोिना 

बनाई लिलभिनि वन अलधकृतबाट सो कायनयोिना स्वीकृत गराउनु पनछे ।  

(३) सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूहको पयानपयनटन योिना र कायनक्रि तिुनिा तथा कायानन्वयनका िालग 

गाउँपालिका र सम्बलन्धत वन कायानियिे आवश्यक आर्थनक तथा प्रालवलधक र अन्य प्रकारका सहयोग उपिब्ध 

गराउन ुपनछे ।  

(४) सािुदालयक वनिा आधाररत पयानपयनटनका िालग उपभोक्ता सिूहिे गाउँपालिका वा संघ संस्था वा लनिी 

के्षत्र वा सहकारीसँग सहकायन  र साझेदारी गनन सके्नछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोलिि सहकायन गदान यस ऐन र वन सम्बन्धी संघीय कानून लवपररत नहुन े गरी आपसी 

सम्झौता गरी पयानपयनटन कायनक्रि सञ्चािन गनन सककनछे ।  

(६) उपभोक्ता सिूहिे सािुदालयक वनको लवकास, संरक्षण तथा उपयोग गरी आय आिननको िालग गररबीको 

रेखा िुलनका उपभोक्ताको सिूहिाई कायनयोिना बनाई सािुदालयक वनको कुन ैभाग तोककए बिोलिि सम्झौता 

गरी कबुलियती वनको रुपिा कदन सके्नछ । त्यस्तो कायनयोिना कायानन्वयन गनुन अगािी गाउँपालिकाको 

सहिलतिा लिलभिनि वन अलधकृतबाट स्वीकृत गराउन ुपनछे ।  

२०. सािदुालयक घरवास (होि स्टे) सवेािः (१) पयानपयनटन प्रवद्धनन गने गरी होिस्टे सञ्चािन गनन चाहन ेउपभोक्ता 

सिूह वा स्थानीय सिुदायि ेयस गाउँपालिकािा सािुदालयक होिस्टे तोककए बिोलििि दतान गरी सञ्चािन गनन 

सके्नछन् ।  

(२) सािुदालयक होिस्टे सञ्चािन सम्बन्धी कायनलवलधहरुको पािना गरी सञ्चालित सािदुालयक होिस्टेिाई 

स्वीकृत योिना अनुसार गाउँपालिकाबाट आवश्यक अनुदान उपिब्ध गराउन सककनेछ ।  

२१. वन उद्यिको लवकासिः (१) यस गाउँपालिकािा रहकेा सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूहि े प्रचलित काननूिा 

लनधानररत िापदण्िहरुको पािना गरी वन पदैावारिा आधाररत वन उद्यिको स्थापना र लवकास गनन सके्नछन ्।  
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(२) यस गाउँपालिकािा रहकेा लवलभन्न वन पैदावारिा आधाररत उद्योगहरुि े सािुदालयक वन, पाररवाररक 

लनिी वन र अन्य लवलभन्न ककलसिका वनबाट प्रचलित कानूनको पररपािना गरी कच्चा पदाथन प्राप्त गनन सके्नछन ्।  

(३) सावनिलनक-लनिी-सािुदालयक साझेदारीिा पलन वन उद्यि स्थापना र सञ्चािन गनन सककने छ र यस्तो 

साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था यस ऐन र वन सम्बन्धी संघीय कानून लवपररत नहुन ेगरी उपभोक्ता सिूहिे यस 

गाउँपालिका, संघ संस्था वा लनिी क्षेत्रसँग सम्झौता गनन सके्नछ ।  

(४) सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूहिे वन पैदावारिा आधाररत सहकारी संस्था स्थापना गनन चाहिेा यस 

गाउँपालिकािे आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

२२. ििाधार सरंक्षणिः (१) यस गाउँपालिकािा लभत्र रहकेा रालिय वन, प्रादेलशक वन तथा सािुदालयक वनसगँ 

िोलिएका ििाधार के्षत्रहरुको संरक्षण सम्बन्धी कायनहरु सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूह िाफनत गनन सककनछे ।  

(२) ििाधार क्षेत्रको संरक्षण गन े उपभोक्ता सिूहिाई योिना र कायनक्रि तिुनिा तथा कायानन्वयनका िालग 

गाउँपालिका र सम्बलन्धत वन कायानियिे आवश्यक आर्थनक, प्रालवलधक र अन्य सहयोग उपिब्ध गराउनु पनछे ।  

(३) ििाधार क्षेत्रको संरक्षणका िाध्यिबाट ििस्रोत संरक्षणिा उपभोक्ता सिूहि े पुयानएको योगदान बापत 

ििस्रोत िगायतका स्रोत उपभोग गनिे ेििाधार क्षेत्र संरक्षण गने उपभोक्ता सिूहिाई लवलभन्न अनुदान तथा 

अन्य उत्प्ररेणाका स्रोतहरु उपिब्ध गराउन सके्नछन ्।  

(४) उपदफा (३) बिोलििका कायनहरुका िालग उपभोक्ता सिूह र ििाधार संरक्षणबाट फाईदा पाउने पक्षका 

बीच आवश्यक सम्झौता गनन सककनेछ ।  

२३. िलैवक िागनको सरंक्षणिः (१) यस गाउँपालिकािा वन्यिन्तुको आवत-िावत गन ेप्रदशे कानून बिोलिि लनधानररत 

िैलवक िागनको रुपिा रहकेा वन क्षेत्रहरुको संरक्षण र सदपुयोग सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूहको िाध्यिबाट 

गनन सककनेछ । 

(२) िैलवक िागनका सािुदालयक वन र वन्यिन्तुको संरक्षणका िालग यस गाउँपालिका र सम्बलन्धत वन 

कायानियिे थप सहयोग उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

२४. लसिसार र ताितियैा क्षते्र सरंक्षणिः (१) रालिय र प्रादेलशक वन सलहतको कुन ैवन क्षेत्र लसिसार र ताितिैया 

संघीय वा प्रदेश सरकारिे गाउँपालिकासँगको सिन्वय र सहकायनिा संरक्षण गनन चाहिेा सावनिलनक सूचना 

प्रकाशन गरर चार ककल्िा खुिाई त्यहाँ रहकेा रुख लबरुवाको लववरण सिेत तयार गरी लसिसार वा ताितिैया 

क्षेत्र घोषणा गनन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलिि लसिसार र ताितिैया क्षेत्रको संरक्षण कायन स्वीकृत कायनयोिना बिोलिि 

गाउँपालिकाको सिन्वय र सहकायनिा सञ्चािन गनन सककनेछ । तर संरलक्षत लसिसार र ताितिैया क्षेत्रिा 

संरक्षण र व्यवस्थापन कायन गदान रुख लबरुवा वा वन्यिन्तु नास्न, िास्न, लबगानन वा हरेफेर गनन/गराउन हुदँैन । 

(३) लसिसार र ताितिैया संरक्षण र व्यवस्थापन योिना तिुनिाका िालग लिलभिन वन कायानिय र 

गाउँपालिकािे आवश्यक प्रालवलधक र अन्य सहयोग उपिब्ध गराउनु पनछे । 

(४) लसिसार र ताितिैया क्षते्रको संरक्षण र व्यवस्थापन कायन तोककए बिोलिि उपभोक्ता सलिलत गठन गरी 

सञ्चािन गनन सककनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलििको संरक्षण कायन गनन उपभोक्ता सिूह गठन गन ेर दतान गन ेप्रकृया सािुदालयक वन 

उपभोक्ता सिूह गठन र दतान गने प्रकक्रया बिोलिि नै हुनेछ ।  

२५. सािदुालयक लचलियाखाना र वन्यिन्त ुपािन तथा प्रिनन सवेािः (१) सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूह आफैिे वा 

अन्य लवलभन्न पक्षसँगको सहकायनिा सािुदालयक लचलियाखाना र वन्यिन्त ुपािन तथा प्रिनन सम्बन्धी योिना 

तिुनिा गरी सािुदालयक लचलियाखानाको स्थापना तथा सञ्चािन र वन्यिन्त ु पािन तथा प्रिनन सम्बन्धी 

कायनहरु गनन सके्नछन् ।  

(२) वन्यिन्त ु पािन तथा प्रिनन पश्चात गररन े लबक्री लवतरणका िालग प्रदान गररन े इिाित सम्बन्धी 

िापदण्िहरु संघीय र प्रदेश कानूनिा लनधानरण भए बिोलिि हुनेछ । 

(३) सािुदालयक लचलियाखाना र वन्यिन्तु पािन तथा प्रिनन सम्बन्धी योिना तिुनिा र सो को कायानन्वयन गनन 

चाहने उपभोक्ता सिूहिाई गाउँपालिकाको सिन्वयिा वन कायानियिे आवश्यक प्रालवलधक र अन्य सहयोग 

उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

(४) गाउँपालिकाि ेछुटै्ट लचलियाखाना र वन्यिन्त ुपािन तथा प्रिनन सेवा सञ्चािन गदान सािुदालयक वनसँग 

सहकायन गनन सके्नछ । 
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२६. वातावरणीय सवेािः (१) कावनन सलञ्चलत बाहकेका ििस्रोत संरक्षण, िैलवक लवलवधता संरक्षण र पयानपयनटनको 

लवकास िगायतका वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गनन चाहने सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूह िगायतका 

स्थानीय सिुदायि े आफ्नो वन व्यवस्थापन योिना वा लवशेष कायनयोिनािा बनाई वातावरणीय सेवाको 

व्यवस्थापन र सदपुयोग गनन सके्नछन् ।  

(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी उक्त सेवा लबक्री गनन चाहन ेउपभोक्ता सिूह वा स्थानीय सिुदाय र 

वातावरणीय सेवा उपयोग गनन चाहन े पक्षका बीचिा सम्झौता गरी वातावरणीय सेवाको खररद लबक्री गनन 

सककने छ । 

(३) वातावरणीय सेवाको आदान-प्रदान तथा खररद लबक्रीबाट प्राप्त िाभको बाँिफाँि र सदपुयोग सम्बन्धी 

लवषयहरु वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन योिना र आपसी सम्झौतािा उल्िेख गररए बिोलिि हुनेछ ।  

(४) वन क्षेत्रिा सलञ्चत गररने कावनन सेवाको लनयिन र िाभको बाँिफाँि सम्बन्धी व्यवस्था वन सम्बन्धी संघीय 

कानून बिोलिि हुनेछ ।  

२७. स्थानीय वातावरण सरंक्षण योिनािः (१) यस गाउँपालिकािा वातावरण संरक्षण र प्रदषुण लनयन्त्रणका िालग 

आवश्यकता अनुसारका वातावरण संरक्षण योिनाको तिुनिा गरी कायानन्वयन गनन सककनछे ।  

(२) उपदफा (१) बिोलििका वातावरण संरक्षण योिनाको कायानन्वनका िालग उपभोक्ता सिूह, पाररवाररक 

लनिी क्षेत्र र सम्बलन्धत संघ-संस्थासँग सिन्वय र सहकायन गनन सककनेछ ।  

२८. ििवाय ुपररवतनन न्यनूीकरण र अनकुुिन योिनािः (१) यस गाउँपालिकािा ििवायु पररवतननका कारण परेको 

प्रभाव न्यूनीकरणका िालग स्थानीय स्तरका ििवायु अनुकूिन योिना तिुनिा गरी प्रभालवत स्थानीय सिुदाय 

िाफन त उक्त योिनाहरुको कायानन्वयन गनन सककनछे ।  

(२) उपभोक्ता सिूहि ेसिुदायिा आधाररत ििवायु अनुकूिन योिना तिुनिा गनन चाहिेा त्यस्ता योिना तिुनिा 

र सोको कायानन्वयनका िालग यस गाउँपालिका र सम्बलन्धत वन कायानियि ेआवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउनु 

पनेछ।  

(३) ििवायु पररवतनन न्यूनीकरणका िालग यस गाउँपालिकािा ििवायुिैत्री संरचनाको लनिानण, यातायातका 

साधनहरुबाट हुने काबनन उत्सिननिाई न्यूनीकरण गनन वन क्षेत्रको लवकासका िाध्यिबाट कावनन उत्सिनन 

न्यूनीकरणका कायनहरु गनन सककनेछ ।  

(४) वन लवनास तथा वन क्षयीकरणको लनयन्त्रण गरी ििवायु पररवतनन न्यूनीकरणिा योगदान गने सािुदालयक 

वन उपभोक्ता सिूहिाई सो बापत प्राप्त हुन े िाभ उपिब्ध गराउनका िालग गाउँपालिका र सम्बलन्धत वन 

कायानियिे आवश्यक सहयोग र सहिीकरण गनुनपनेछ ।  

२९. धार्िनक तथा सासं्कृलतक िहत्वका वन सरंक्षणिः (१) यस गाउँपालिकािा रहकेा धार्िनक तथा सांस्कृलतक िहत्वका 

वन संरक्षण र सदपुयोगका िालग प्रचलित कानून बिोलिि स्थापीत कुनै धार्िनक लनकाय, सिूह वा सिुदायिाई 

रालिय वा प्रादेलशक वन क्षेत्र स्वीकृत कायनयोिना बिोलिि संरक्षणका िालग लिलभिनि वन अलधकृति ेलिम्िा 

कदन सके्नछ।  

(२) धार्िनक तथा सांस्कृलतक वनको व्यवस्थापन कायनयोिना तिुनिाका िालग गाउँपालिकाको सिन्वयिा वन 

कायानियिे आवश्यक प्रालवलधक र अन्य सहयोग उपिब्ध गराउनु पनछे ।  

(३) धार्िनक वन के्षत्रिा कुनै लवकास आयोिना लनिानण तथा सञ्चािनका क्रििा संकिन भएका वन पैदावार वा 

कुनै प्राकृलतक लवपलत्त वा अन्य कारणबाट धार्िनक वनिा भएका रुखहरु सुकेिा वा ढिेिा सम्बलन्धत धार्िनक 

लनकाय, संस्था, सिूह र गाउँपालिकासँगको सिन्वयिा लिलभिनि वन अलधकृतिे त्यस्ता रुखहरु संकिन गरी 

आएका वन पैदावारहरु िध्य े धार्िनक कायनिाई आवश्यक पने वन पैदावार सम्बलन्धत धार्िनक लनकायिाई 

हस्तान्तरण गरी बाँकी रहकेो वन पैदावार तोककए बिोलिि लबक्री लवतरण गनन सककनेछ ।  

३०. वन स्रोतिालथको परम्परागत ज्ञानको सरंक्षणिः (१) यस गाउँपालिकािा वन व्यवस्थापन गदान वन श्रोत िालथ 

आकदवासी िनिालत, दलित र वनसँग प्रत्यक्ष सम्बलन्धत सिुदाय र िलहिाको अलधकार संरक्षण गनुनपनेछ ।  

(२) वन सम्बन्धी कुन ैपलन कायनहरु गदान र वन स्रोत पररचािन गदान आकदवासी िनिालत र स्थानीय सिुदायको 

रैथान ेतथा परम्परागत ज्ञान र प्रथा िलनत अभ्यासको पूणन सम्िान र संरक्षण गनुनपनेछ ।  

(३) वन व्यवस्थापन गदान र वन श्रोत पररचािन गदान वनिा आलश्रत व्यलक्त, सिुदाय र सिुहको 

िीलवकोपािननको अलधकारबाट कसैिाई पलन बलञ्चत गनन पाइन ेछैन । 
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(४) यस गाउँपालिकािा रहकेा आकदवासी िनिालत, िधेसी र स्थानीय सिुदायिे वन, िैलवक लवलवधता, 

आनुवंलशक स्रोत तथा प्राकृलतक स्रोतसँग सम्बलन्धत आफ्ना परम्परागत ज्ञानको बारेिा सािुदालयक आिेख तयार 

गनन सके्नछन ्। 

(५) उपदफा (४) बिोलिि सािुदालयक आिेख बनाउन चाहने आकदवासी िनिालत, िधेसी र स्थानीय 

सिुदायिाई यस गाउँपालिकाि ेआवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउनु पनछे ।  

(६) आकदवासी िनिालत, िधेसी र स्थानीय सिुदायि े उपदफा (४) बिोलिि तयार गरेको सािुदालयक 

आिेखिाई अलभिेलखत गराउन चाहिेा यस गाउँपालिकािा सोको लववरण सुरलक्षत राख्ने व्यवस्था लििाउन ु

पनेछ ।  
 

पररच्छेद-५ 

सरंक्षण क्षते्र र िध्यवर्तन क्षते्रको व्यवस्थापन 

३१. सरंक्षण क्षते्रको वन व्यवस्थापनिः  यस गाउँपालिकािा पन ेसंरक्षण क्षेत्रलभत्र रहकेो सबै वन क्षते्र यसै ऐन बिोलिि 

सािुदालयक वनको रुपिा व्यवस्थापन गनन सककनेछ ।  

३२. िध्यवर्तन क्षते्रको वन व्यवस्थापनिः यस गाउँपालिकािा पने िध्यवर्तन क्षेत्र लभत्र रहकेो सबै वन क्षेत्र यसै ऐन 

बिोलिि सािुदालयक वनको रुपिा व्यवस्थापन गनन सककनछे । 
 

पररच्छेद-६ 

पाररवारीक लनिी तथा सावनिलनक िग्गािा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

३३. पाररवारीक लनिी वन दतान: (१) पाररवारीक लनिी वन दतान गराउन चाहने कुन ैव्यलक्त वा संस्थािे वन दतानको 

िालग लिलभिन वन कायानिय वा सब लिलभिन वन कायानियको लसफाररस सलहत गाउँपालिकािा लनवेदन कदनु 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलिि कुनै लनवेदन परेिा स्थिगत अध्ययन सिेत गरी आवश्यक िाँचबुझको प्रलतवेदन  

गाउँकायनपालिकािा पेश गरी गाउँ कायनपालिकाको स्वीकृतिा तोककए बिोलिि शुल्क लिई पाररवाररक लनिी 

वन दतान गरी प्रिाणपत्र कदनुपनछे । 

(३) उपदफा (२) बिोलिि पाररवाररक लनिी वन दतान गरेको िानकारी गाउँपालिकाि ेसम्बलन्धत लिलभिनसव 

लिलभिन वन कायानियिाई गराउनु पनछे। 

३४. पाररवारीक नीलि वनको व्यवस्थापन: (१) पाररवाररक नीलि वन धनीिे नीलि वनको लवकास, संरक्षण, 

व्यवस्थापन गनन तथा वन पैदावारको उपयोग गनन वा िूल्य लनधानरण गरी लबक्री लवतरण गनन सके्नछ । 

(२) पाररवारीक लनिी वन धनीको अनुरोधिा उपदफा (१) बिोलििको कािका िालग लिलभिन वन कायानिय 

वा सब लिलभिन वन कायानियिे आवश्यक प्रालवलधक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सके्नछ। 

(३) व्यावसालयक प्रयोिनको िालग पाररवाररक लनिी वन वा लनिी आवादीिा रहकेा वन पैदावारको सङ्किन 

तथा ओसारपसार गनुन परेिा गाउँपालिकाबाट स्वीकृलत लिनु पनेछ।  

(४) उपदफा (३) िा िुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन व्यावसालयक प्रयोिनको िालग अको स्थानीय तहिा वन 

पैदावारको सङ्किन तथा ओसारपसार गनुन परेिा सम्बलन्धत लिलभिन वन कायानियबाट स्वीकृलत लिन ुपनछे । 

(५) घरायसी प्रयोिनको िालग यसै लिल्िालभत्रको एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहिा वन पैदावार 

सङ्किन तथा ओसारपसार गनुन परेिा िुन स्थानीय तहबाट सङ्किन तथा ओसारपसार गन ेहो सो स्थानीय 

तहबाट र एक लिल्िाबाट अको लिल्िािा वन पैदावार सङ्किन तथा ओसारपसार गनुन परेिा िुन लिल्िाबाट 

सङ्किन तथा ओसारपसार गन ेहो सो लिल्िाको लिलभिन वन कायानियबाट स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

(६) पाररवारीक लनिी वनको धनीिाई यस स्थानीय तहबाट पाररत कायनक्रि अनुसारका  सेवा सुलवधा उपिव्ध 

गराउन सके्नछ । 

(७) कुनै पाररवाररक लनिी वनवािािे स्थानीय तह र संघीय िापदण्िको अधीनिा रही कृलष वन, ििीबुटी 

खेती तथा वन्यिन्त ुपािन सिते गनन सके्नछ । 

(८) दतान भएका पाररवाररक लनिी वनहरु लधतो राख्न वैंकिाई लसफाररस गने र आवश्यक सहिीकरण गनन 

सककनेछ ।  

(९) पाररवाररक लनिी वनका ककसानहरुिाई कृलष वन िगाउन प्रोत्साहन गररनछे ।  

(१०) वनिा आधाररत उधोगहरु स्थापना गनन चाहन ेपाररवाररक लनिीिाई गाउँपालिकाि ेअनुिलत कदन सके्नछ 

।  
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(११) पाररवाररक लनलि वन दैवी प्रकोप भएर नि भएिा बीिा क्षतीपूतीका िालग गाउँपालिकािे आवश्यक 

सिन्वय गनन सके्नछ ।  

(१२) पाररवाररक लनिी वनिा परीक्षण गररएका लवरुवा र लछटो छररतो हुकनने प्रकृलतका लवरुवा वृक्षारोपण गनन 

प्रोत्साहन गनुन पनछे।  

(१३) पाररवाररक लनिीको रुपिा वन दतान भएका वनको संरक्षण, सम्वद्धनन, उपयोग एवि व्यवस्थापन गनन तथा 

स्वतन्त्र रुपिे वन पदैावारको िुल्य लनधानरण गरी लबक्री लवतरण गनन पाउने गरी गाउँपालिकािे दतान प्रिाणपत्र 

कदने सके्नछ ।  

(१४) पाररवाररक लनिी वनिाई गाउँपालिकाि ेआवश्यक प्रालवलधक एवि अन्य सहयोग उपिब्ध गराउनु पनेछ 

। 

(१५) पाररवाररक लनिी वन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बिोलिि हुनेछ ।  

३५. सावनिलनक िग्गािा वन लवकास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) गाउँपालिकािे संघीय वन कानूनको अधीनिा रही 

सावनिलनक िग्गािा वनको लवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन पैदावारको उपयोग तथा लबक्री लवतरण गनन 

सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलििको कािका िालग लिलभिन वन कायानिय वा सबलिलभिन वन कायानियि े

गाउँपालिकािाई आवश्यक प्रालवलधक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) सिक, नहर र बाटो ककनारिा िगाइएको तथा बाटोिा छहारी पन ेरुख र चौतारा, कुिाको िुहान, धार्िनक 

स्थि वा यस्तै अन्य संवेदनशीि ठाउँिा िगाइएका रुख संघीय वन कानूनिा लनधानररत कायनलवलध पूरा गरी 

काट्न वा हटाउन सककनेछ ।  

३६. सहरी वनको लवकास र व्यवस्थापन: (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सहरी क्षेत्र तथा बस्तीिा रहकेा 

सावनिलनक सिक तथा पाकन  िस्ता स्थानिा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा लनिी क्षेत्रसँगको साझेदारीिा सहरी 

वनको लवकास तथा व्यवस्थापन गनन सके्नछ।  

(२) उपदफा (१) बिोलिि स्थापना हुन े सहरी वनको लवकासको िालग आवश्यक पने प्रालवलधक सहयोग 

लिलभिन वन कायानिय वा सब लिलभिन वन कायानियिे उपिव्ध गराउन ुपनछे ।  

(३) उपदफा (१) बिोलिि स्थापना हुन े सहरी वनको वन पैदावार गाउँपालिकाि े लवलभन्न प्रयोिनका िालग 

प्रयोग गनन सके्नछ।  

३७. बेवाररस े काठबाट प्राप्त िाभको बािँफािँिः प्रदेश सरकारिे संघीय वन कानून बिोलिि गाउँपालिका क्षेत्रबाट 

संकलित वेवाररस काठबाट प्राप्त िाभको २५ प्रलतशत रकि यस गाउँपालिकािाई उपिब्ध गराउनु पनछे ।  

३८. वकृ्षारोपण कायनक्रि सञ्चािनिः (१)  गाउँपालिकाि े आफ्नो वा सािुदालयक वन वा लिलभिन/सव-लिलभिन 

कायानियको स्वालित्विा रहने गरी गाउँपालिका स्तरीय नसनरी स्थापना गनन सके्नछ । 

(२) यस गाउँपालिकाको विा वा सहकारी संस्थाको स्वालित्विा नसनरी स्थापना गननका िालग आवश्यक व्यवस्था 

गरी सोको िालग अनुदान उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलिि स्थालपत नसनरीिा ककसान, लनिी वन तथा सािुदालयक वन उपभोक्ता सिूहको िाग 

अनुसारका रैथान े र पाररलस्थलतकीय प्रणािी िैत्री व्यवसालयक लवरुवाहरुको उत्पादन र लवक्री लवतरण गनन 

प्राथलिकता कदनु पनछे ।  

(४) ककसान तथा पाररवारीक लनिी वनिाई लन:शलु्क वा न्यूनति शलु्किा लवरुवा उपिब्ध गराउनका िालग यस 

गाउँपालिका र वन कायानियबाट अनुदान उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  
 

पररच्छेद-७ 

अपराध तथा दण्ि सिाय र कसरुको िाचँबझु र कायनलवलध 

३९. अपराध तथा दण्ि सिायिः गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र हुने वन तथा वातावरण सम्बन्धी अपराधिा गररने दण्ि 

सिाय वन तथा वातावरण सम्बन्धी संघीय कानून िागू हुनेछ ।  

४०. कसरुको िाचँबझु र कायनलवलधिः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हुन े वन तथा वातावरण सम्बन्धी कसुरको िाँचबुझ र 

कायनलवलधका सम्बन्धिा वन तथा वातावरण सम्बन्धी संघीय कानून िागु हुनेछ ।  
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पररच्छेद-८ 

स्थानीय तहको वन सम्बन्धी ससं्थागत सरंचना 

४१. प्रदेश सरकारको भलूिकािः यो ऐन कायानन्वयनका िालग प्रदेश सरकारिे आवश्यक सहयोग र स्रोत साधान 

उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

४२. वन सम्बन्धी लवषयगत सलिलतिः यस गाउँपालिकाि े वन सम्बन्धी लवषयिा काि गननका िालग लनवानलचत 

सदस्यहरु िध्येबाट लवषयगत सलिलत गठन गनन सके्नछ र उक्त सलिलतको काि, कतनव्य र अलधकार स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोलिि हुनेगरी सलिलत आफैिे तय गनन सके्नछ ।  

४३. वन व्यवस्थापनिा गाउँपालिकाको अन्य भलूिका र अलधकारिः (१) यस गाउँपालिकाकाि े वन तथा ििाधार 

क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन, लवशेष िहत्वका वनको संरक्षण, वन्यिन्तुको संरक्षण र िानव वन्यिन्तु द्वन्द्व 

व्यवस्थापन, वातावरण तथा िैलवक लवलवधताको संरक्षण िगायत स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ११(२), (ञ) र दफा ११(४), (ङ) िा उल्िेलखत वन सम्बन्धी कायन गननका िालग आवश्यक योिना तथा 

कायनक्रिको तिुनिा गरी बिेटको व्यवस्था गनन सके्नछ ।  

(२) गाउँपालिकािे यस ऐनिा भएका सवै प्रकारका वनको अनगुिन र लनयिन गनन सम्बलन्धत वन कायानियिाई 

लनदेशन कदने र त्यस्ता लनदेशनको कायानन्वयन गराउन ुपनछे ।  

(३) गाउँपालिकािे अनगुिन र लनयिन सम्बन्धी नीलत, कायनलवलध वा लनदेलशका तयार गरी िागू गनन सके्नछ । 
 

पररच्छेद-९ 

वन अलधकार सरंक्षण पररषद ्गठन 

४४. वन अलधकार सरंक्षण पररषदिः (१) वन अलधकार प्राप्त गन े स्थानीय सिुदाय, आकदवासी िनिालत, िलहिा, 

दलित, अल्पसंख्यक तथा वनक्षेत्रबाट आलश्रत एवं िाभालन्वत वनदेलख टाढाका सिुदायको हक लहत संरक्षण 

सम्बन्धी  लवषयिा  नीलत  लनिानण  गनन  तथा  अलधकारवािा  सिुदायको  हकलहतका  सम्बन्धिा 

गाउँपालिकािाई सुझाब कदनको िागी एक वन अलधकार संरक्षण पररषद गठन हुनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोलििको पररषदिा देहाय बिोलििका अध्यक्ष तथा पदालधकारीहरू रहनछेन ्। 

(क) कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष       - अध्यक्ष 

(ख) कानेपोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष       - सदस्य 

(ग) वन तथा वातावरण सलिलतको प्रलतलनलध एक िना     - सदस्य 

(घ) गाउँपालिका अध्यक्षद्वारा िनोलनत गाउँसभा सदस्य दईु िना               - सदस्य                 

(ङ) सािुदालयक वन उपभोक्ता िहासंघ प्रलतलनलध दईु िना     - सदस्य 

(च) पाररवाररक लनिीवनको प्रलतलनलध एक िना     - सदस्य 

(छ) रालिय िान्यता प्राप्त दिका प्रिखु वा प्रलतलनलध     - सदस्य 

(ि) गाउँपालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलधकृत                 - सदस्य 

(झ) लिलभिन/सव-लिलभिन वन कायानिय प्रिुख     - सदस्य 

(ञ) वन भएका क्षेत्र/विाका विा अध्यक्षहरु       - सदस्य 

(ट) वन  अलधकार,  वातावरण संरक्षण  र  वन  उपभोक्ताको  हकलहतसँग  सम्बलन्धत  

क्षेत्रिा काि  गनेको  व्यलक्त  िध्येबाट  कानेपोखरी गाउँ कायनपालिकािे  िनोलनत  

कलम्तिा तीन िलहिा सलहत पाँच िना प्रलतलनलध      - सदस्य  

(ठ) गाउँपालिका अध्यक्षिे तोकेको अलधकृत वा वन वातावरण शाखाको प्रिुख   - सदस्य 

सलचव 

(३) गाउँपालिकाि े िनोलनत  गदान  उपदफा (२) को लवलभन्न  खण्ि तथा  क्षेत्रहरूबाट प्रलतलनलधत्व  हुन नसकेका  

िालत वा सिुदायको सबि प्रलतलनलधत्व हुन ेगरी िनोनीत गनुनपनछे । उपदफा (२)  बिोलिि गठन हुन ेवन 

पररषदि्ा  िलहिाको  सहभालगता न्यूनति २५ (पच्चीस) प्रलतशत अलनवायन गराउनु पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोलिि िनोनीत सदस्यहरूको पदावलध ४ (चार) वषनको हुनछे र लनिहरू एक अवलधको 

िालग पुनिः िनोलनत हुन सके्नछन् । 
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(५) पररषद्िे पररषद्को काि कारवाहीिाई व्यवलस्थत गन ेप्रयोिनको िागी स्नातक उपालध हालसि गरी वन, 

वातावरण वा वनको क्षेत्रिा अनुभव प्राप्त व्यलक्तिाई सदस्य सलचवको रूपिा लनयुक्त गननसके्नछ । सदस्य 

सलचवको कायन अवलध ४ (चार) बषनको हुनछे । सदस्य सलचवको काि, कतनव्य र अलधकार लनयिाविी, लनदेलशका 

वा कायनलवलधिा तोककए बिोलिि हुनेछ । 

(६) पररषद्का पदालधकारीहरु र किनचारीि ेस्थानीय सरकारि ेतोकक कदए बिोलििको सेवा, सुलवधा र भत्ता 

पाउनेछन ्। 

४५. पररषद्को काि, कतनव्य र अलधकारिः- 

(१) पररषद्को काि, कतनव्य र अलधकार देहाय बिोलिि हुनछेिः- 

(क) वन र वनक्षेत्रिा रहकेो प्राकृलतक स्रोत साधन (िि, िलिन, िङ्गि, वन्यिन्तु, खलनि, िैलवक 

लवलवधता आकद) को परम्परागत रूपिा संरक्षण, भोगचिन, उपयोग गदै आईरहकेा उक्त क्षेत्रिा 

बसोबास गन े स्थानीय सिुदाय,  आकदवासी िनिालत, िलहिा, दलित, अल्पसंख्यक तथा उक्त वन 

क्षेत्रबाट आलश्रत एवि ् िाभालन्वत वनदेलख  टाढाका सिदुायको वनिालथको पहुचँ, स्वालित्व, 

प्रलतलनलधत्व, िाभको बाँिफाँि सिेतिा अग्रालधकार सलहतको  वन सम्बन्धी अलधकारका लवषयहरुिा 

नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा गाउँपालिकािाई सुझाव कदने । 

(ख) वन र वनक्षेत्रिा रहकेो प्राकृलतक स्रोत साधन (िि, िलिन, िङ्गि, वन्यिन्तु, खलनि, िैलवक 

लवलवधता आकद) को परम्परागत रूपिा संरक्षण, भोगचिन, उपयोग गदै आईरहकेा उक्त क्षेत्रिा 

बसोबास गन े  स्थानीय  सिुदाय,  आकदवासी िनिालत, िलहिा, दलित, अल्पसंख्यक तथा उक्त वन 

क्षेत्रबाट आलश्रत एवि ् िाभालन्वत वनदेलख  टाढाका सिदुायको वनिालथको पहुचँ, स्वालित्व, 

प्रलतलनलधत्व, िाभको बाँिफाँि सिेतिा अग्रालधकार सलहतको  वन सम्बन्धी अलधकारका सम्बन्धिा 

िानकारी गराउन ेकायनक्रि र सूचनाहरू प्रचार-प्रसार गन,े गराउने । 

(ग) वनिालथको पहुचँ, स्वालित्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको बाँिफाँि सिेतिा अग्रालधकार सलहतको वन 

सम्बन्धी अलधकारको सम्बन्धिा सूलचत गने, गराउने । 

(घ) वनिालथको पहुचँ, स्वालित्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको बाँिफाि सिेतिा अग्रालधकार सलहतको वन 

सम्बन्धी अलधकार सम्बन्धिा अनुसन्धान गन,े गराउन े। 

(ङ) वनिालथको पहुचँ, स्वालित्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको बाँिफाि सिेतिा अग्रालधकार सलहतको वन 

सम्बन्धी अलधकार सम्बन्धिा भइरहकेा नीलत पररवतनन गनन वा नयाँ नीलत बनाउने सम्बन्धिा स्थानीय 

सरकारिाई सुझाव कदन े। 

(च) वनिालथको पहुचँ, स्वालित्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको  बाँिफाँि सिेतिा  अग्रालधकार सलहतको वन 

सम्बन्धी हकलहत र अलधकार संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय, प्रादेलशक, संघीय तथा अन्तरानलिय सूचनाहरू 

अद्यावलधक राख्ने तथा राख्न िगाउने । 

(छ) स्थानीय सिुदाय, आकदवासी, िनिालत, िलहिा, दलित, अल्पसंख्यक तथा  उक्त वन क्षेत्रबाट  आलश्रत 

एवं िाभालन्वत वनदेलख टाढाका सिुदायको  वनिालथको  पहुच, स्वालित्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको 

बाँिफाँि  सिेतिा  अग्रालधकार  सलहतको  वन सम्बन्धी अलधकारहरूको  अनुगिन गन,े गराउने  र  

अनुगिन  गदान  देलखएका  तु्रटीहरूको सुधार गनन स्थानीय सरकारिाई सुझाव कदने । 

(ि) स्थानीय   सिुदाय, आकदवासी िनिालत, िलहिा, दलित, अल्पसंख्यक तथा उक्त वन क्षेत्रबाट आलश्रत 

एवं  िाभालन्वत वनदेलख टाढाका सिुदायको वन िालथको पहुचँ, स्वालित्व, प्रलतलनलधत्व, िाभको 

बाँिफाँि  सिेतिा अग्रालधकार सलहतको वन सम्बन्धी अलधकार संरक्षण गने सम्बन्धिा उपयुक्त 

सम्झेको अन्य काि गने, गराउन े। 

(झ) परम्परागत रुपिा संरक्षण, सम्वद्धनन र सदपुयोग गदान आएका स्थानीय सिुदायका वन प्रयोगको 

अलधकारिाई  रािनीलतक  लसिािे  वन्देि  गन े  छैन, यकद  कुन ैअवरोध सृिना भएिा आवश्यक 

सिन्वय गरेर सिाधान गने । 

(ञ) सािुदालयक वनहरु बीच सिन्वय गरेर स्थानीय आपूर्तन, प्राकृलतक रुपिा प्राप्त हुन ेवन पदैावारिाई 

सवनसुिभ बनाउनका िालग लिपो स्थापना गने । 

(ट) अन्तर  स्थानीय सरकारका बीच वन पैदावार आपूर्तन व्यवस्था लििाउनका िालग सिन्वय गन े। 
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(ठ) सिुदायद्वारा संचालित कायनक्रिहरु अनुगिन, लनररक्षण तथा पषृ्ठपोषण गने । 

(ि) सिुदायको आन्तररक सुशासनको िालग आवश्यक  सरसल्िाह, सुझाव र सहयोग गन े। 

(ढ) िैलवक लवलवधताको अलभिेलखकरण गने, अध्ययन अनुसन्धान गन,े संरक्षण तथा व्यवस्थापन गन े। 

४६. पररषद्को बठैक सम्बन्धी कायनलवलधिः (१) पररषद्को बैठक अध्यक्षिे तोकेको लिलत, सिय र स्थानिा बस्नछे । 

(२) पररषद्को  सम्पूणन सदस्य  संख्याको  कम्तीिा ५० (पचास)  प्रलतशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपलस्थत भएिा 

पररषद्को बैठकका िालग गणपरूक संख्या पगुेको िालननछे । 

(३) पररषद्को  बैठकको  अध्यक्षता  अध्यक्षि े  गनेछ  र  लनिको  अनुपलस्थलतिा  सदस्यहरू  िध्येबाट िेष्ठ 

सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गनछे । 

(४) पररषदको लनणनय पररषद्को अध्यक्षद्वारा प्रिालणत गररनछे । 

(५) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनलवलध पररषद ्आफैं ि ेलनधानरण गरे बिोलिि हुनछे । 

४७. िाचँबझु र लनरीक्षण गनन सके्निः (१) कुनै व्यलक्त, वन उपभोक्ता सिूह, संगरठत संस्था, सरकारी तह, लनिी वा 

साझेदारी कम्पनी िगायत कसैि े पलन यस  ऐन लबपररत  हुनगेरी सिुदायको  वन अलधकारिा  प्रलतकुि प्रभाव  

पाने  कायन  गरी  रहकेो  वा  यो  ऐन  वा  यस  ऐन अन्तगनत  बनेको  लनयि  लवपरीत काि कारवाही भइरहकेो  

छ  भन्ने  लवश्वास  हुन े  िनालसव  कारण  भएिा  वन अलधकार  संरक्षण पररषद ्आफै वा पररषद्िे तोकेको 

प्रलतलनलधि ेआवश्यक िाँचबुझ र लनरीक्षण गनन, गराउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलिि िाँचबुझ र लनरीक्षणबाट वन अलधकारको हनन ्सम्बन्धी दोषी देलखएका व्यलक्त, वन 

उपभोक्ता सिूह, सगंरठत संस्था, सरकार, सरकारी तह, लनिी वा साझेदारी कम्पनी िगायतका व्यलक्त वा 

संस्थािाई प्रचलित काननू बिोलिि आवश्यक कारबाही गनन िालग पररषद्ि े स्थानीय सरकारिाई लसफाररस 

गनन सके्नछ ।  

(३) वन अलधकार संरक्षण पररषदको लनणनय लनदेशन पािना गनुन सम्बलन्धत वन उपभोक्ता सिुह वा वनसँग 

सम्बलन्धत संघ/संस्था कम्पनी आकदको कतनव्य हुनेछ ।  

(४) वन अलधकार संरक्षण पररषद ्को लनणनय वा लनदेशन पािना नगने सािूदालयक वन उपभोक्ता सिूह वा 

वनसँग सम्बलन्धत संघ-संस्था, कम्पनीिाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गनन सम्बलन्धत लनकायिा िेखी 

पठाउनेछ । गाउँपालिकािे स्थानीय ऐन, लनयििा भएको व्यवस्था अनुसार कारवाही गनन सके्नछ । 
 

पररच्छेद-१० 

लवलवध 

४८. वन क्षते्रिा प्रवशे लनयिनिः (१) वन संरक्षणको दलृिकोणि ेआवश्यक देलखएिा सम्बलन्धत वन उपभोक्ता सिूहि े

आफ्नो सबै वन क्षेत्र वा केही लनलश्चत् वन क्षेत्रिा केही सियका िालग प्रवेश लनयन्त्रण गनन सके्नछ । 

(२) वन उपभोक्ता सिूहिाई हस्तान्तरण नभएको वन क्षेत्रिा केही सियका िालग प्रवेश लनषेध गनुनपन ेभएिा 

सो सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बिोलिि हुनछे र वन कायानियि ेवन क्षेत्रिा प्रवेश लनषधेसम्बन्धी लनणनय 

गदान यस गाउँ कायनपालिकासँग सिन्वय गनुन पनछे ।  

४९. वन पदैावारको आपरू्तनिः यस गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र धार्िनक तथा सांस्कृलतक कायन, लवपद ्व्यवस्थापन, दाह 

संस्कार, लवपन्न वगनको घरकाि लनिानण र अन्य अत्यावश्यक लवकास लनिानणको िालग काठ दाउरा आवश्यक 

परेिा सम्बलन्धत वन उपभोक्ता सिूहिाई न्यूनति शलु्क लिई यी प्रयोिनका िालग काठ दाउरा आपूर्तन गनन 

लनदेशन कदन सके्नछ ।  

५०. अन्तरस्थानीय तहिा फैलिएको वन व्यवस्थापनिः यस गाउँपालिका र अन्य लछिेकी गाउँपालिका बीच फैलिएको 

वनको कदगो व्यवस्थापनका िालग अन्तरस्थानीय वन सिन्वय सलिलत गठन गरी सािुदालयक वन उपभोक्ता 

सिूहिाई त्यस्ता वनहरुको व्यवस्थापनका िालग सहिीकरण गररन ेछ ।  

५१. वनसम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धानिः यस गाउँपालिकािा रहकेो वनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका िालग आवश्यक 

अनुदानको व्यवस्था गरी वनको लवकासिा टेवा पुर् याउने योिना तिुनिा गनन सके्नछ ।  

५२. वनिन्य बीउको उत्पादनिः वन बीउको उत्पादन, लवक्री लवतरण र लनयानतका िालग यस गाउँपालिकािा पाइने वन 

पैदावारका बीउहरुको उत्पादन र बिारीकरणका िालग योिना तिुनिा गरी पाररवाररक लनिी वन र सािुदालयक 

वन उपभोक्ता सिूहिाई आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सककने छ ।  
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५३. प्रलतवन्ध सम्बन्धी व्यवस्थािः िैलवक लवलवधता र वातावरण संरक्षणका िालग वन पैदावारको संकिन, कटान, 

उपयोग, ओसार-पसार, लबक्री लवतरण र लनयानतिा प्रलतबन्ध िगाउन ेसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बिोलिि 

हुनेछ ।  

५४. परुस्कार सम्बन्धी व्यवस्थािः  वन संरक्षण र व्यवस्थापनिा उल्िेखनीय योगदान गन े व्यलक्त, संस्था वा 

सिुदायिाई यस गाउँपालिकाि ेआवश्यक पुरस्कारको व्यवस्था गनन सके्नछ ।  

५५. अलधकार प्रत्यायोिनिः गाउँपालिका अध्यक्षिे यस ऐन बिोलिि प्राप्त गरेको अलधकार उपाध्यक्ष वा कुनै सदस्य 

वा प्रिुख प्रशासकीय अलधकृतिाई प्रत्यायोिन गनन सके्नछ ।  

५६. लनयि, लनदेलशका, कायनलवलध, िागनदशनन र िापदण्ि बनाउन सके्निः यस ऐनिा गररएका व्यवस्थाहरुको 

प्रभावकारी कायानन्वयनको िालग यस गाउँपालिकाि े आवश्यक लनयि, लनदेलशका, कायनलवलध, िागनदशनन र 

िापदण्ि बनाउन सके्नछ ।  

५७. बालँझएको हकिािः यस ऐन वा ऐनिा गररएका व्यवस्था र संघीय र प्रदशे काननूिा गररएका व्यवस्थाहरु 

बाँलझएिा बाँलझएको हदसम्ि प्रचलित संघीय कानून बिोलिि हुनेछ । 
 

  आज्ञाि े

गायत्र श्रषे्ठ 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 


