
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:४                                            संख्या :७                    लमलि: २०७८/०१/१६ 

भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन 
काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७७ सालको ऐन नं  03 

सानीभेरी गाउँपालीका िन ऐन, २०७७ 

गाउँसभामा पेश भएको धमधत- 
२०७७/१२/३१ 

गाउँसभाले पास गरेको धमधत-
2078/01/१० 
अध्यक्षले प्रमाधनकरण गरेको धमधत- 
२०७८/०१/१५ 

प्रस्तािना:  

प्राकृधतक स्रोत साधनको संरक्षण, विकास र ददगो व्यिस्थापन गदै िनको परम्परागत रूपमा 
संरक्षण, भोगचलन, गदै आईरहेका समदुाय िनक्षेत्रमा आजित समदुायको िन व्यिस्थापन र 
लाभको न्ययोजचत बाँडफाडमा प्रधतधनधधत्ि र पहुँच सवहतको अधधकारलाई संरक्षण गदै, 

नेपालको संविधानमा उल्लेजित िनमाधथको स्थानीय समदुायको अग्राधधकारलाई व्यिहाररक 
रूपमा प्रत्याभतू गराउदै िनको ददगो व्यिस्थापन, न्यायोजचत वितरणको माध्यमबाट स्थानीय 
समदुायको आधथयक, सामाजिक, सांस्कृधतक,  िातािरणीय क्षेत्रमा महत्िपूणय योगदान परु् याउदै 



ददगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गनय थप योगदान परु् याउन िनको व्यिस्थापन, सम्िजन्ध आिश्यक 
कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (छ) 
बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ को ङ (२) 
र (५) अनसुारको व्यिस्था काययन्ियन गनय स्थाधनय सरकार संचालन ऐनको दफा १०२ 
अनसुार यस सानीभेरी पालीकाको गाउँ सभाले यो स्थानीय िन ऐन २०७७ बनाएको छ । 

                           

पररच्छेद- १ 

संजक्षप्त नाम र प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः- (१) यस ऐनको नाम “सानीभेरी पालीका िन ऐन, २०७७” रहेको 
छ । 

(२) सानीभेरी गाउँपाधलकामा यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

2. पररभाषाः- विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा:- 

(क) “काययपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको काययपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ि) “अध्यक्ष” भन्नाले सानीभेरी गाँउपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “सामदुावयक िन उपभोक्ता समहु” भन्नाले सामदुावयक िनको संरक्षण, व्यिस्थापन, 

भोगचलनका लाधग  गठन हनुे उपभोक्ता समहुलाई सम्झन ुपछय ।  

(घ) “पराम्परागत संस्था” भन्नाले आददिासी िनिाधत तथा स्थानीय समदुायले आफ्नो क्षेत्रको 
िन लगायतका प्राकृधतक िोत र यस सम्बद्ध सामाजिक, सांकृधतक, भौगोधलक 
अभ्यासको संरक्षण र सदपुयोग समेतको उद्धेश्यले स्थापना र सञ्चालन गदे आएका 
औपचाररक िा अनौपचररक परम्परगत संथालाई सम्झन ुपछय । 

(ङ) “िन” भन्नाले पूणय िा आंजशक रुपमा रुि िा िटु्यानले ढावकएको क्षेत्र सम्झन ुपदयछ 
।  

(च) “िन पैदािार भन्नाले ” िनमा रहेका िा पाईएका िा िनबाट ल्याईएका देहायका 
पैदािार सम्झन ुपदयछ । १. काष्ठ पैदािार २. गैरकाष्ठ पैदािार ३. चट्टान माटोिन्य 
र िधनििन्य पदाथय । 

(छ) “िन क्षेत्र” भन्नाले धनिी स्िाधमत्िको हक भोगको र प्रचधलत कानूनले अन्यथा व्यिस्था 
गरेको िाहेकको िन धसमाना लगाइएको िा नलगाइएको िनले घेररएको िा िनधभत्र 
रहेको घाँसे मैदान, प्रथािधनत संस्थाले परम्परागत  रूपमा व्यिस्थापन गदै आएको 
प्रथािधनत िन, नांङ्गो पहाड, बाटो, पोिरी, तालतलैया, धसमसार, नदी, िोलानाला, 
पाररिाररक-धनजि िन, बगरले ओगटेको क्षेत्र सम्झन ुपछय । 



(ि) “स्थानीय िन ऐन २०७७ भन्नाले” यस सानीभरी गाउँपालीकाको गाउँसभाले पाररत 
गरेको िन ऐन २०७७ सम्झन ुपदयछ । 

(झ) “प्राकृधतक स्रोत साधन” भन्नाले िल, िधमन, िंगल, िन्यिन्त,ु िधनि, िैविक विविधता 
आदद िस्ता प्राकृधतक रूपमा प्राप्त िोत साधनलाई सम्झन ुपछय । 

(ञ) “सामदुावयक िन” भन्नाले संजघय िन ऐन २०७६ बमोजिम समदुायद्धारा व्यिस्थापन 
गरेको िनलगायत कबधुलयती िन, धाधमयक िन, परम्परागत विधधबाट संरक्षण र 
व्यिस्थापन गदै आएको िन र अन्य समदुायमा आधाररत िनसमेतलाई सम्झन ुपछय 
। 

(ट) “पाररिाररक धनिी िन” भन्नाले आफ्नो स्िाधमत्िमा रहेको िग्गामा पाररिाररक तथा 
धनिी स्िाधमत्िको िग्गामा पाररिाररक तथा धनिी तिरले संरक्षण र व्यिस्थापन गदै 
आएको िनलाई सम्झन ुपछय । 

(ठ) “परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचलन” भन्नाले पसु्तौ-पसु्तादेजि परम्परागत ज्ञान, सीप 
र विधधबाट िनको व्यिस्थापन, संरक्षण, विकास तथा त्यस्तो िनबाट प्राप्त हनुे िन 
पैदािारहरूको सदपुयोग िा भोगचलनको धनरन्तरतालाई सम्झन ुपछय ।  

(ड) “आददिासी िनिाधत” भन्नाले आददिासी िनिाधत उत्थान प्रधतष्ठान ऐन २०५८ ले 
पररभावषत गरेको  समदुायलाई िनाउँछ  । 

(ढ) “विपन्न िगय भन्नाले” आधथयक, सामाजिक, भौधतक, मानिीय र प्राकृधतक स्रोत साधनमा 
पहुंच तथा धनयन्त्रणको आधारमा पछाधड परेका िा पाररएका उपभोक्ताहरू सम्झन ु
पदयछ । 

(ण) “िजञ्चत िगय भन्नाले” विकास धनमायणका अिसरमा समािेश हनु ुनसकेको तथा स्रोत 
साधनमा पहचुँ नभएका या कम पहचुँ भएका उपभोक्ताहरूलाई सम्झन ुपदयछ । 

(त) “िनमाधथको पहुँच” भन्नाले नीधत धनमायण, संरक्षण, संिद्धयन र सदपुायोग गने अधधकारलाई 
सम्झन ुपछय । 

(थ) “िनमाधथको स्िाधमत्ि” भन्नाले परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचलन, गदै िनक्षेत्रको 
आसपासमा बसोबास गने स्थानीय समदुाय, आददिासी िनिाधतहरुको िनक्षेत्र र 
भधूममाधथको  सामवुहक स्िाधमत्िलाई सम्झनपुछय ।  

(द) “िन अधधकार” भन्नाले पररच्छेद २ मा उल्लेजित िनसम्बन्धी अधधकारलाई सम्झन ु
पछय । 



(ध) “स्थानीय समदुाय” भन्नाले िनक्षेत्रसंग सीमाना िोधडएको िनक्षेत्रबाट आजित एिं 
लाभाजन्ित आददिासी िनिाधत, मवहला, दधलत, अल्पसंख्यक सानीभेरी गाउँपालीका बासी 
सम्झनपुदयछ । 

(न) “अधधकारिाला” भन्नाले यस ऐन बमोजिम िन अधधकार प्राप्त हनुे व्यजक्त, पररिार िा 
समदुाय सम्झन ुपछय । 

(प) “सामदुावयक िन” भन्नाले सामवुहक वहतको लाधग िनको विकास संरक्षण र उपयोग गनय 
उपभोक्ता समहुलाइ समु्पीएको राष्ट्रीय िन सम्झन ुपछय ।  

(फ) “प्रथािधनत व्यिजस्थत िन भन्नाले” स्थाधनय समदुाय तथा आददिासी िनिाधतहरुद्धारा 
परापूियकाल देजि प्रथािधनत काननु र अभ्यासका आधारमा गदै आएको िनलाई 
सम्झन ुपछय । 

(ब) “पाररिाररक धनिी िन” भन्नाले व्यक्तीको स्िाधमत्िमा रहेको िग्गा िा िनलाई सम्झन ु
पछय । 

(भ) “परम्परागत उपभोक्ता, िीिन पद्धधत” भन्नाले िीिनयापनको लाधग परापूियकालदेजि 
स्थानीय रीधतररिाि, संस्कृधत, मौधलक परम्परा, अनसुार पेशा र अभ्यासको आधारमा 
धनजित िनक्षेत्र उपभोग गदै आएका समदुायलाई सम्झनपुदयछ । 

(म) “उद्योग” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बन िा िन पैदािारमा आधाररत उत्पादनमलुक 
व्यिसाय भन्ने सम्झनपुदयछ । 

(य) “सम्बजन्धत अधधकारी” भन्नाले यस ऐन र प्रचधलत कानून बमोजिम कतयव्य धनिायह गने 
अजख्तयारप्राप्त अधधकारी सम्झन ुपदयछ । 

(र) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगयत बनेको धनयमहरूमा 
तोवकएको िा तोवकए बमोजिम सम्झन ुपछय । 

(ल) “िातािरणीय सेिा” भन्नाले िन संरक्षण गरेर पानीका मूहान संरक्षण िापत स्िच्छ 
पानी, स्िच्छ हािािाट पाईने सेिा  साथै काियन सजन्चधत सम्झन ुपछय  

(ि) “पराम्परागत संस्था” भन्नाले आददिासी िनिाधत तथा स्थानीय समदुायले आफ्नो क्षेत्रको 
िन लगायतका प्राकृधतक िोत र यस सम्बद्ध सामाजिक, सांकृधतक, भौगोधलक 
अभ्यासको संरक्षण र सदपुयोग समेतको उद्धेश्यले स्थापना र सञ्चालन गदे आएका 
औपचाररक िा अनौपचररक परम्परगत संथालाई सम्झन ुपछय । 

(श) “अधधकारिाला” भन्नाले यस ऐन बमोजिम िन अधधकार प्राप्त हनुे व्यजक्त, पररिार िा 
समदुाय समेतलाई सम्झन ुपछय । 



(ष) “न्यवयक सधमधत र प्रमिु” भन्नाले यस गाउँपाधलकाको न्यावयक सधमधत र न्यावयक 
सधमधतको प्रमिु लाई सम्झन ुपछय । 

(स) “अधधकृत” भन्नाले यस गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद- २ 

सामदुावयक िनको स्िाधमत्ि, िन अधधकार र दावयत्ि 

३. सामदुावयक िनको रूपमा स्िाधमत्ि प्राप्त गनेः 
 (१) परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचलन, उपयोग गदै आईरहेको रावष्ट्रय िनको कुनै भाग 

तोवकए बमोजिम सामदुावयक िन तथा प्रथािधनत िनको रूपमा स्िाधमत्ि प्राप्त गने र 
त्यस्तो िनको ददगो िन व्यिस्थापन र धनयन्त्रण गने अधधकार स्थानीय समदुाय र 
आददिासी िनिाधतहरुलाई हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िन क्षेत्र स्थानीय र आददिासी िनिाधत समदुायको पूिय सूसजुचत 
मञ्जुरी धबना सामदुावयक िन िा अन्य कुनै प्रयोिनको लाधग स्थानीय सरकारले अन्य 
व्यजक्त, कम्पनी िा समदुायलाई ददन पाईने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको िन क्षेत्रमा साियिधनक वहतको लाधग स्थानीय समदुायको वहतमा 
असर नपने गरी स्थानीय समदुाय िा सामदुावयक िन उपभोक्ता समूह को पूिय 
जस्िकृधतमा स्थानीय सरकारले प्रयोगमा ल्याउन उपदफा (२) को व्यिस्थाले कुन ै
िाधा पगेुको माधनने छैन । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम सामदुावयक िनलाई अन्य प्रयोिनको लाधग प्रयोगमा ल्याउँदा 
सम्बजन्धत समदुायलाई पनय गएको सामाजिक, आधथयक, सास्कृधतक, भौधतक, िैविक 
विविधताको क्षधत मूल्यांकन गरी उजचत क्षधतपधूतय ददन ुपनेछ । 

४. सामदुावयक िनमा उपभोक्ताको अधधकारः (१) सामदुावयक िनमा समदुावयक रूपमा स्थानीय 
समदुायले देहाय बमोजिमका िन सम्बन्धी अधधकारहरू प्राप्त गनेछन ्। 

 

(क) स्थानीय समदुाय एक आपसमा भेला भई आफ्नो क्षेत्रको िनको दीगो व्यिस्थापन 
िैविक विविधताको संरक्षण, संम्बद्धन र उपयोग गनयकालाधग सामदुावयक िन 
व्यिस्थापन समूह गठन गने, 

(ि) िनक्षेत्रमा रहेको िानेपानी तथा धसंचाईको महुान, िनपैदािारहरू प्राप्त  तथा उपभोग 
गने । 



(ग) सामदुावयक िनबाट  आधारभतू आिश्यकता परुा गरर बढी भएका िन पैदािारको 
स्ितन्त्र रूपमा मूल्य धनधायरण सवहत धबक्री वितरण गने, 

(घ) सामदुावयक िनक्षेत्र धभत्रको िोला, पानीको महुान, काबयन संजचधतकरण तथा भण्डारण 
लगायत िातािरणीय सेिा बापतको लाभ प्राप्त गने, 

(ङ) िनक्षेत्र धभत्र रहेको ऐधतहाधसक, सांस्कृधतक र धाधमयक सम्पदाहरूको संरक्षण, व्यिस्थापन 
र सदपुयोग गने, 

(च) सामदुावयक िनको ददगो व्यिस्थापनको लाधग सामदुावयक िन उपभोक्ता समहु, 

सामदुावयक िन उपभोक्ता सधमधत र आिश्यकता अनसुारको उपसधमधतहरू गठनगने 
तथा  काययविधध िनाई काम गनय सक्ने, 

(छ) सामदुावयक िन ददगो व्यिस्थापनको लाधग आिश्यक कायययोिना िनाई लागू गने र 
गराउने, 

(ि) िन व्यिस्थापन र अन्य काययहरूबाट प्राप्त हनुे लाभ र त्यस्तो लाभ िनको विकास, 

गररबी न्यूनीकरण, मवहला, आददिासी िनिाधत, दधलत, अपांग समदुाय, अल्पसंख्यक 
लगायतका आधथयक सामाजिक रूपमा पछाधड पाररएका  समदुायको क्षमता विकास, 

यिुा तथा बालबाधलकाको उत्थान, स्थानीय सामदुावयक तथा सांस्कृधतक विकास 
आददमा बाँडफाड र प्रयोग गने, तर, स्थानीय समदुायको धनणययले त्यस्तो लाभ 
सामदुावयक िन व्यिस्थापन समूहहरू, प्रथािधनत िा व्यिस्थापक आददिासी 
िनिाधतहरु, सामदुावयक िन उपभोक्ता महासंघ र धनिी िनको संस्थागत तथा पैरिी 
क्षमता अधभबवृद्धमा लगानी  गनय सक्नेछन ्। 

(झ) िन व्यिस्थापनका लाधग स्थानीय सरकार, प्रादेशीक सरकार र संघीय सरकारको 
समन्िय र सहकाययमा  काययक्रम सञ्चालन गने,  

(ञ) उपभोक्ता समूहले आिश्यकता अनसुार स्ितन्त्र रुपले सरकारी, गैरसरकारी, धनिी क्षते्र 
र विज्ञहरूबाट सेिा र अनदुान धलन सक्ने, 

(ट) िनमा आधाररत उद्योग आददलाई बैंक िा विजिय संस्थामा धधतो सरुक्षण रािी उपभोक्ता 
समहुले ऋण धलई ददगो िन व्यिस्थापन र िन उद्यम विकास गने । 

(ठ) िनलाई समय सापेजक्षत रूपमा स्थानीय समदुायको िीविकोपाियनमा टेिा परु् याउन े
पयायिरण, कृवष िन, पशपुालन, िन्यिन्त ुपालन, िधडबटुी, उद्यम, जचधडयािाना िस्ता िन 
उद्यम सम्बन्धी कृयाकलापहरू संचालन गरी लाभ प्राप्त गने, 



(ड) सामदुावयक िनिोतको शलु्क धनधायरण गरी असलु उपर गने, शलु्क छुट िा धमनाहा 
ददने, 

(ढ) िनको भौगोलीक बनौट, धभरालोपन र माटोको वकधसम अनसुार िन कायययोिनामा 
तोवकए बमोजिम िन सम्िधयन (गोडमेल, हाँगा काँटछाट, झाडी सफाइ, पतल्याउने र 
रुि कटान आदद) पद्घधत अपनाई िन विकास र संरक्षण गने, 

(ण) काबयन सजञ्चती, िैविक विविधताको संरक्षण, िलचक्र प्रणाली, पयायपययटन िस्ता िन 
क्षेत्रको पाररजस्थधतकीय प्रणालीबाट प्राप्त हनुे िातािरणीय सेिाबाट लाभ प्राप्त गने । 

(त) सामदुावयक िनक्षेत्रमा रहेको िानेपानीको महुान, िानी, धसंचाईगने िोला िा ताल िा 
पोिरी आददको महुान, ढुङ्गा, रोडा, बालिुा, माटो लगायतका प्राकृधतक िोत साधनको 
ददगो िन व्यिस्थापन कायययोिना मतुाविक िन िातािरणमा प्रधतकुल असर नपने 
गरी धबवक्रवितरण, उपयोग, उपभोग, िोत प्रयोग बापतको दस्तरु धलने । 

(थ) प्रथािधनत िनमा स्थाधनय समदुाय र आददिासी िनिाधत समदुायले प्रथािधनत रुपमा 
ददगो संरक्षण र व्यिस्थापन गदै आइरहेको िनबाट िनपैदािार प्रथािधनत काननु र 
अभ्यास बमोजिम परापूिय काल देजि गदे आइरहेको व्यिस्था अनरुुपनै पाउन ेछ । 

५. सामदुावयक िन उपभोक्ता समहुको सदस्यको हैधसयतले प्रत्येक घरधरुी माफय त व्यजक्तगत 
रूपमा देहाय बमोजिमका िन सम्बन्धी अधधकारहरू प्राप्त गनेछन । 

(क) सामदुावयक िनक्षेत्रमा रहेको प्राकृधतक िोत साधनको विकास, संरक्षण, उपयोग र 
व्यिस्थापन गने काययमा सहभाधग हनुे, 

(ि) िनक्षेत्रमा रहेको प्राकृधतक िोत साधन र िनपैदािारहरू तोवकए बमोजिम प्राप्त गने, 

(ग) सामदुावयक िन उपभोक्ता समहुमा सहभागी हनुे र नेततृ्ि धलन ेएिं धनणयय प्रकृयामा 
भाग धलने, 

(घ) सामदुावयक िनबाट प्राप्त लाभको वहस्सा प्राप्त गने, 

(ङ) िन क्षेत्रधभत्र रहेको ऐधतहाधसक, सांस्कृधतक र धाधमयक सम्पदाहरूको संरक्षण, उपभोग 
र व्यिस्थापनमा भाग धलने, 

६. िन संरक्षणमा परु् याउने योगदान र िनिोतको उपयोगको आधारमा अधधकारहरू: (१) 
सामदुावयक िन संरक्षण तथा व्यिस्थापनमा धनयधमत रूपमा सहभागी हनु नसक्ने टाँढाका 
उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूले िन संरक्षणमा परु् याउने योगदान र िनिोतको उपयोगको 
आधारमा िगीकरण गरी सामदुावयक िनबाट देहाय बमोजिमका अधधकारहरू प्रात हनुेछन ्
। 



(क) सामदुावयक िनबाट िनपैदािार सहधुलयत दरमा प्राप्त गने, 

(ि) सामदुावयक िनबाट प्राप्त लाभ न्यायोजचत ढंगले तोक्ने र तोवकए बमोजिम प्राप्त गने 
। 

(ग) िन क्षेत्रधभत्र रहेको ऐधतहाधसक, सांस्कृधतक र धाधमयक सम्पदाहरूको उपभोग गनय 
पाउने, 

७. धबजशष्ट अधधकार: उपदफा (१)  (क), (ि, (ग) को अधतररक्त स्थानीय पररिेश अनसुार 
कुनै धबजशष्ट अधधकार कुनै धबशेष समदुाय, बगय िा िाधतलाई ददनपुने देजिएमा त्यस्तो 
अधधकारको सूजच िन उपभोक्ता समूहको आम भेलाबाट पाररत गररने छ ।  

८. िनमा आधाररत उद्यम विकासः-  

(१) सामदुावयक िनिोतको प्रयोग गरी िनपैदािारमा आधाररत उद्योगहरू सामदुावयक िन 
उपभोक्ता समहु आफैले िा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार िा धनिी 
क्षेत्रसंग सम्झौता गरी िा तेस्रो पक्षसंग सम्झौता गरी व्यिसावयक रूपमा संचालन गनय 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िनमा आधाररत उद्योगले सामदुावयक िा धनिी िनक्षेत्रको 
काठिन्य, पानीिन्य िा गैरकाठिन्य, िधडबटुीिन्य, जचधडयािाना, िन्यिन्तकुो पालन, 

लगायत अन्य िनपैदािार िा िन्यिन्तमुा आधाररत उत्पादनहरू व्यािसायीक रूपमा गने 
र त्यस्तो उत्पादन धबवक्रधबतरण गनय सक्नेछन ्। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम तेस्रो पक्षलाई सामदुावयक उद्योग संचालन गनयको लाधग 
अनमुधत ददँदा प्रधतस्पधायत्मक आधारमा समदुायले प्रत्यक्षरूपमा लाभ प्राप्त गने गरी ददन ु
पनेछ । यसरी उद्यम संचालन गनयको लाधग तेस्रो पक्ष छनोट गदाय समदुाय धभत्रकै 
व्यजक्त, कम्पनी िा संस्थालाई उच्च प्राथधमकता ददन ुपनेछ । 

(४) िन उद्यम विकासमा परम्पराता ज्ञान सीपलाई प्राथाधमक्ता ददइै परम्परागत संस्था र 
सामदुावयक िन उपभोक्ता समूह लगायत समदुायमा आधाररत िन समदुायको प्राविधधक, 

व्यिस्थापकीय र संस्थागत क्षमता विकासमा प्रथधमकता ददने । 

(५) स्थानीय समदुाय र आददिासी िनिाधत समदुायमा रहेको िनिन्य, िधडबटुी तथा िनस्पधत 
उद्यम विकास सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई आधधुनक विज्ञानसंग संयोिन 
गदे उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका लाधग उपयकु्त िातािरण धनमायण गने । 

(६) िन सम्बजन्ध उद्यम विकास गदाय विपन्नमिुी आयमलूक उद्यम विकास काययक्रम लाई 
प्राथधमकता ददन ुपने ।  



९. सामदुावयक िनमा उपभोक्ता समहुको उिरदावयत्िः- 

(१) यस ऐन, धनयमािली र सम्बजन्धत तहबाट िारी गरेको धनदेजशकाको अधधनमा रवह 
सामदुावयक िनिोतको िातािरणीय रूपमा ददगो व्यिस्थापन गने उिरदावयत्ि 
उपभोक्ता समहुको हनुेछ।  

(२) यस ऐन, धनयमािली र सम्बजन्धत तहबाट िारी गरेको धनदेजशकाको अधधनमा रवह 
सामदुावयक िन व्यिस्थापन कायययोिना बनाउने उिरदावयत्ि उपभोक्ता समहुको 
हनुेछ । 

(३) सामदुावयक िन व्यिस्थापनमा स्थानीय समदुायको पूणय (व्यजक्तगत, घरधरुी, 
सामवुहक, समानपुाधतक समािेशी) रूपमा सहभाधगता गराउने उिरदावयत्ि उपभोक्ता 
समहुको हनुेछ । 

(४) स्थाधनय समदुाय तथा आददिासी िनिाधत समदुायको परपम्परागत ज्ञान, सीप, 

अभ्यास आददको संरक्षण गनुयपने ।  

(५) सामदुावयक िनिोतको पारदशी, उिरदायी ढंगले व्यिस्थापन गने सधुनजित गने 
उिरदावयत्ि उपभोक्ता समहुको हनुेछ ।  

(६) सामदुावयक िन व्यिस्थापन कायययोिना अनरुुप सामदुावयक िनिोतको प्रभािकारी 
रूपमा व्यिस्थापन भए नभएको सन्दभयमा स्थानीय सरकारमा तोवकए बमोजिम 
आिधधक प्रधतिेदन पेश गने उिरदावयत्ि उपभोक्ता समहुको हनुेछ । 

(७) समदुायबाट व्यिस्थापन गररएको सामदुावयक िनिोतको आय र अन्य लाभबाट 
सामदुावयक िन उपभोक्ता समहुको साधारण सभा र साधारणसभाले काययसधमधतलाई 
तोके बमोजिम समदुायको विकासमा योगदान गरेको छ भने्न सधुनजितता ददन े
उिरदावयत्ि उपभोक्ता समहुको हनुेछ । 

(८) ददगो िन व्यिस्थापन गरी िनपैदािारको उत्पादनमा िवृद्ध ल्याउन चररचरन, 

आगलागी, चोरी कटानी, अधतक्रमण आददबाट सामदुावयक िनलाई िोगाई 
सामदुावयक िन संरक्षण गने उिरदावयत्ि उपभोक्ता समहुको हनुेछ । 

(९) सामदुावयक िनक्षेत्रको झाडी सफाई र िाली ठाउँमा िकृ्षारोपण गने, प्राकृधतक 
पनुरुत्पादनको व्यिस्थापन गने, उपयकु्त िन संिद्धयन प्रणाली (एक्ल्याउने, बाक्लो 
िन पत्ल्याउने, रोग लागेका तथा सकेुका रुिहरू हटाउने) िस्ता कायय गरी िनको 
हैधसयतमा सधुादै लैिाने िस्ता िन संबद्धन गने उिरदावयत्ि उपभोक्ता समहुको 
हनुेछ । 



१०. गाउँ कययपाधलकाको उिरदावयत्िः- 

(१) िैविक विविधताको सम्बन्धमा स्थाधनय िा आददिासी िनिाधत समदुायको सामवुहक 
रुपमा रहेको परम्पारागत ज्ञान, सीप, अभ्यास आददको पवहचान, अधभलेिीकरण तथा 
संरक्षण गने जिम्मेिारी काययपाधलकाको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिनको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यासलाई संरक्षण र िीिन्त ददंदै 
भावि पसु्तामा हस्तान्तण गदै लानको लाधग सम्िजन्धत परप्परागत संस्था िा स्थानीय 
समदुाय संगको सहकाययमा काययपाधलकाले विशेष योिना बनाई काययन्ियण गने छ 
। 

(३) काययपाधलकाले उपदफा (१) बमोजिमको अधभलेजिकरण संघीय कानूनमा धनधायरण 
बमोजिन व्यिजस्थत रुपमा राख्न ुपनेछ । 

(४) गाउँपाधलकाले आफनो क्षेत्र धभत्र रहेको िलुा, िकय  तथा साियिजिक क्षेत्रको संरक्षण, 

प्रिद्धयन तथा अधभलेिीकरण गनुय पने छ ।  

(५) काययपाधलकाले आफनो क्षेत्रधधकार धभत्र रहेको िलु्ला तथा साियिधनक क्षेत्रमा प्रचधता 
कानून प्रधतकूल नहनुे गरी िकृ्षारोपण, सम्भार र व्यस्थापन गनय सक्नेछ । 

(६) गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र रहेका िलाधारको संरक्षण गनुय गाँउपाधलका, परम्परागत संस्था, 
स्थानीय समदुाय, स्थानीय बाधसन्दा र सम्बन्धीत धनकायको कतयब्य हनुेछ । 

(७) काययपाधलकाले संघीय र प्रदेशको काननु र मापदण्डको अधीनमा रही काययविधध बनाई 
स्थानी समदुायका माध्यमबाट गाउँपाधलका धभत्रको िलाधार संरक्षण तथा 
व्यिस्थापन गने छ । 

(८) आफनो क्षेत्रमा रहेको िानेपानीको महुानको पवहचान, अधभलेिीकरण, संरक्षण तथा 
व्यिस्थापन गने जिम्मेिारी काययपाधलका हनुेछ । 

  

११. सामदुावयक िनबाट प्राप्त लाभको बाडँफाड सम्बन्धी व्यिस्थाः- 

(१) सामदुावयक िनबाट प्राप्त िन पैदािार उपयोग तथा विक्री वितरणबाट प्राप्त लाभको 
बाँडफाड देहाय बमोजिम गररनेछ । 

(क) सामदुावयक िनको िन पैदािार धबक्री वितरण तथा िनिोतबाट प्राप्त रकम सामदुावयक 
िन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाले तोके बमोजिम बाँडफाँड गनेछ, 

(ि) बाँडफाड गदाय विपन्न िगय र मवहलाको विकासमा ४० प्रधतशत र सामाजिक विकास र 
िन विकासमा ६० प्रधतशत हनुेछ ।  

१२.   सामदुावयक िनको स्िाधमत्ि िोस्न नसक्ने:   



 (१) समदुायले प्राप्त गरेको सामदुावयक िन र त्यस्तो सामदुावयक िनक्षेत्रको स्िाधमत्ि 
वफताय धलने र िन उपभोक्ता समूहको दताय िारेि गनय सक्नेछैन । तर, देहायको कायय गरेमा 
सामदुावयक िनउपभोक्ता समहुलाई सचेत बनाई त्यस्तो कायय नगनय नगराउन स्थानीय सरकारले 
आिश्यक धनदेशन ददने र आिश्यक कारबाही गनय सक्नेछ ।   

(क) सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहले प्रचधलत कानूनले धनषेध गरेको कायय गरेमा,  
(ि) सामदुावयक िन उपभोक्ता समहुले िन व्यस्थापन कायय योिना बमोजिम कायय सञ्चालन 

गनय नसकेमा, 
(ग) सामदुावयक िनको िास्तविक हैधसयत िस्कने िा िन संरक्षणमा उल्लेिनीय प्रधतकूल 

असर पने कुनै कायय गरेमा,  
(घ) गाउँपाधलका िन ऐन २०७७ अनसुार कायय नगरेमा, 
(२) उपदफा (१) बमोजिम िन उपभोक्ता समूहलाई सचेत गराउने लगायतका आिश्यक 

कारबाही गदाय सफाई पेश गने उजचत मौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापधन सामदुावयक िन उपभोक्ता 
समूहका पदाधधकारी, सदस्य िा कुनै व्यजक्तले समदुायको वहतको नाममा सामदुावयक 
िन उपभोक्ता समहुको विधान, कायययोिना र समदुायको वहत धबपररत कुन ै काम 
कारबाही गरेमा त्यस्तो पदाधधकारी, सदस्य िा व्यजक्तलाई उपभोक्ता समहुको विधान, 

कायययोिना र नीधत धनयम अनसुार कारबाही गनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापधन सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहका 
पदाधधकारी िा सदस्यले यस ऐन िा प्रचधलत ऐन विपररत कायय गरेमा यस ऐनमा 
तोवकए िधतमा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचधलत कानून बमोजिम सिाय हनुेछ ।  

१३. स्थानीय समदुायसङ्ग स्ितन्त्र, पूिय सू-सजुचत मञ्जरुी धलन ुपनेः- 

(१) नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपाधलका सरकारले देहाय बमोजिमका धनणयय धलनपुूिय 
स्थाधनय समदुाय, आददिासी िनिाधतहरु, प्रथािधनत संस्थाहरु र सामदुावयक िन 
उपभोक्ता समूहको अधनिाययरूपमा स्ितन्त्र, पूिय सू-सजुचत मञ्जुरी धलन ुपनेछ ।   

(क) सामदुावयक िनलाई िनको रूपमै संरक्षण र व्यिस्थापनमा धनरन्तरता नददई अन्य कुन ै
साियिधनक वहतको लाधग प्रयोग गनय,  

(ि) सामदुावयक िन उपभोक्ता समहुलाई प्रभावित पाने कुनै योिना तिुयमा गदाय, कायायन्ियण 
गदाय िा  नीधत धनयमहरू धनमायण गदाय, 



(२) रावष्ट्रय रूपमा िन अधधकार र प्राकृधतक िोत साधनसंग सम्बजन्धत ऐन र कानून, नीधत 
तथा काययक्रमहरू धनमायण गदाय त्यस्तो ऐन र कानून, नीधत तथा काययक्रमहरूले कुन ै
िाधत, िगय िा समदुायलाई प्रभावित पाने देजिएमा सम्बजन्धत अन्तरायवष्ट्रय सजन्ध-
महासजन्ध, घोषणा-पत्र र सम्झौता र नेपाल सरकारले व्यक्त गरेका प्रधतबद्धताहरूमा 
उल्लेजित व्यिस्थाहरूको अधधनमा रवह नपेाल सरकार लगायत सम्बजन्धत तहले 
त्यस्तो समदुायको अजख्तयार प्राप्त प्रधतधनधधहरूसंग अधनिायय रूपमा स्ितन्त्र, पूिय सू-
सजुचत मञ्जुरी धलईनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय समदुायसंग र उपदफा (२) बमोजिम विधभन्न िाधत, बगय 
िा समदुायसंग नेपाल सरकार लगायत सम्बजन्धत तहले स्ितन्त्र, पूिय सू-सजुचत मञ्जुरी 
नधलई कुनै काम कारबाही गरेको कारण त्यस्तो समदुायलाई भौधतक, अभौधतक, 

मनोिैज्ञाधनक लगायतका कुनै पधन प्रकारको क्षधत पगु्न गएमा उजचत क्षधतपूधतय प्राप्त 
गने अधधकार सम्बजन्धत समदुायलाई हनुेछ ।   

१४. सहभाधगता र प्रधतधनधधत्ि सम्बन्धी व्यिस्थाः- 

(१) िल, िंगल र िधमन लगायतका प्राकृधतक िोत र साधनसँग सम्िजन्धत स्थानीय 
समदुाय, आददिासी िनिाधत, मवहला, दधलत, अल्पसंख्यकको यस ऐन बमोजिमको 
अधधकार िा िन सम्बन्धी उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, सीप र िीिनशैलीमा प्रभावित 
पाने स्थानीय रूपमा स्थानीय नीधत धनयम, काययक्रमहरू तिुयमा गदाय त्यस्तो समदुायलाई 
अधनिायय रूपमा सहभाधग गराईने छ ।  

(२) समदुायमा आधाररत िनको स्थानीय तहको उपभोक्ता सधमधतहरूमा आददिासी िनिाधत, 

मवहला, दधलत, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समदुायको समािेशी धसद्धान्तका आधारमा 
प्रधतधनधधत्ि गनय पाउने अधधकार हनुेछ । यसरी प्रधतधनधधत्ि गराउदा समानपुाधतक 
समािेशी धसद्धान्तको आधारमा धनणाययक तह (पदाधधकारी) लगायतमा सबै समदुायका 
मवहलाको प्रधतधनधधत्ि हनुे गरी कजम्तमा ५० प्रधतशत मवहलाको प्रधतधनधधत्िको सधुनजित 
गराईनेछ ।  

(३) उपदफा २ बमोजिमको समानपुाधतक समािेशी धसद्धान्तको आधारमा सहभाधगता 
तलु्याउदा समेत समदुायको गररब, धबपन्न, दधलत िा अल्पसख्यक समदुायको उजचत 
प्रधतधनधधत्ि हनु नसकेमा स्थानीय समदुायको आिश्यकताका आधारमा त्यस्तो 
समदुायलाई धबशेष संरक्षण सवहतको प्रधतधनधधत्िको व्यिस्था गनय सक्ने छ ।  



(४) सामदुावयक िनको साधारणसभा आयोिना गदाय सम्पूणय उपभाक्तो, विशषेगरी विपन्न, 

िजञ्चत िगय, मवहला तथा दधलत उपभोक्ताहरूको सवक्रय सहभाधगता सधुनजित गराई 
साधारण सभामा कजम्तमा पधन ५० प्रधतशत विपन्न, मवहला, दधलतहरूको सहभाधगता हनुे 
िातािरण तयार गनुय आिश्यक रहनेछ ।  

१५. सामदुावयक िनलाई प्राथधमकता ददन ुपने:-  

(१) सामदुावयक िनको रूपमा उपभोक्ता समूहलाई स्िाधमत्ि ददई समु्पन उपयकु्त हनु े
रावष्ट्रय िनको कुनै पधन भागलाई कबधुलयती िन लगायत अन्य प्रयोिनको लाधग प्रयोग 
गनय ददइने छैन ।  

(२) सामदुावयक िन, प्रथािधनत व्यिजस्थत िन क्षेत्रलाई गाउँपाधलका सरकारले प्राथधमकता 
प्राप्त क्षेत्रको रूपमा राख्नपुनेछ ।   

१६. रावष्ट्रय िनमा प्राप्त हनुे सामदुावयक अधधकारः 
(१) रावष्ट्रय िन र धसमसार क्षेत्र लगायत नपेाल सरकारको संरक्षण र व्यिस्थापनमा रहेका 

रावष्ट्रय िनमा त्यस्तो िन क्षेत्रसंग धसमाना िोधडएको िा त्यस्तो िन क्षेत्रको आसपासमा 
बसोबास गने समदुायले देहायको अधधकारहरू धनिायध रूपमा उपभोग गनय पाउँने छन ्
।   

(क) परम्परागत रूपमा साियिधनक बाटोको रूपमा उपभोग गदै आईरहेको रावष्ट्रय िनक्षेत्र 
धभत्र पने बाटोमा आित िाित गने,  

(ि) परम्परागत रूपमा उपभोग गदै आईरहेको िानेपानीको िोत, धसंचाईको िोत, िोला 
लगायतका पानीको महुानहरूको धनिायध रूपमा धनरन्तर उपभोग गने,  

(ग) परम्परागत रूपमा िनपैदािारको िोतको रूपमा उपभोग गदै आईरहेको िनक्षेत्र धभत्रबाट 
िनको हैधसयत नधबग्रने गरी संरक्षण र व्यिस्थापन समेत गरी त्यस्तो िनक्षेत्रबाट िन 
पैदिार धनिायधरूपमा प्रयोग गने र त्यस्तो िन पैदािारको धबवक्र धबतरणबाट लाभ प्राप्त 
गने,  

(घ) परम्परागत रूपमा चररचरण, पशचुरण गदै आईरहेको क्षेत्रमा िनको हैधसयत नधबग्रने गरी 
चररचरण, पशचुरणको रूपमा उपभोग गने, 

(ङ) रावष्ट्रय िन क्षेत्रधभत्र रहेको ऐधतहाधसक, सांस्कृधतक र धाधमयकस्थल र सम्पदाहरूमा धनिायध 
रूपमा आितिाित गने, त्यस्तो स्थलको संरक्षण, व्यिस्थापन, सदपुयोग र धनयन्त्रणमा 
राख्नमा पहुँच हनुे। 



(च) रावष्ट्रय िन क्षेत्रधभत्रका िन्यिन्तलेु मानिीय, घरपालिुा िनािार र स्थानीय समदुायको 
िाधलनालीमा क्षधत परु् याएमा त्यस्तो क्षधेतको मनाधसब मावफकको क्षधतपूधतय सम्िजन्ध 
धनकायबाट प्राप्त गने, 

(छ) रावष्ट्रय िनमा काबयनको संजचधतकरण र भण्डारण गरेबापतको लाभ प्राप्त गने र त्यस्तो 
लाभ सामदुावयक वहतमा प्रयोग गने,  

(ि)  धसमसार क्षेत्र र रावष्ट्रय िनको व्यिस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हनुे,  
(२) उपदफा (१) को िण्ड (क),(ि),(ग) र (घ) मा उल्लेजित स्थानीय समदुायको 

परम्परागत भोगमा रहेको बाटो, पानीको महुान, िनपैदािार, चररचरण र पशचुरणको 
लाधग उपभोग गदै आईरहेको िनक्षेत्र िा िोतको साियिधनक वहतको लाधग प्रयोग गनुय 
पने देजिएमा गउँपालीकाले स्थानीय समदुाय संग समन्यय गरी त्यस्तो िनक्षेत्र 
साबयिधनक वहतको लाधग प्रयोग गनय सक्नेछ।    

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समदुायको परम्परागत भोग चलनमा रहेको बाटो, प्राकृधतक 
िोत साधन, ऐधतहाधसक, सांस्कृधतक र धाधमयकस्थल र सम्पदाहरूलाई उपदफा (२) 
बमोजिम प्रयोग गदाय स्थानीय समदुायलाई आिश्यक पने त्यस्तो साबयिधनक बाटो िा 
प्राकृधतक िोत साधनको िैकजल्पक व्यिस्था गाउँपालीकाले तत्काल धमलाउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिमको समदुायको परम्परागत भोग चलनमा रहेको बाटो, प्राकृधतक 
िोत साधन, ऐधतहाधसक, सांस्कृधतक र धाधमयकस्थल र सम्पदाहरूको उपदफा(२) 
बमोजिम अन्य काययमा प्रयोग गदाय सम्बजन्धत समदुायलाई पगु्न गएको आधथयक, 

सामाजिक, सांस्कृधतक, धाधमयक, भािनात्मक क्षेधत समेतलाई मध्यनिर रािीसम्बजन्धत 
समदुायलाई गउँपालीकाले उजचत क्षधतपूधतय ददन ुपनेछ । 

पररच्छेद- ३ 

सामदुावयक तथा अन्य िन व्यिस्थापन, दताय तथा हस्तान्तरण 

१७. सामदुावयक िन तथा अन्य िन व्यिस्थापन, दताय तथा हस्तान्तरणको ब्यिस्था: 
(१) साविकमा दताय तथा हस्तान्तरण भएका सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहहरु, किधुलयधत 

िन उपभोक्ता समूहहरु, धाधमयक िन, पारीिारीक नीजि िनहरु यसै ऐन द्धारा सन्चालन 
व्यिस्थापन हनुेछन । 

(२) दताय तथा हस्तान्तरण नभएका िन क्षेत्रलाई सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहहरु, 

किधुलयधत िन उपभोक्ता समूहहरु, धाधमयक िन, पारीिारीक नीजि िनहरु दताय तथा 
हस्तान्तरण गरी यसै ऐन द्धारा सन्चालन तथा व्यिस्थापन हनुेछन । 



(३) साियिधनक िगामा िन विकास सम्िन्धी व्यिस्थाः काययपाधलकाले प्रचधनत नेपाल काननु 
तथा यस ऐनको अधीनमा रही साियिधनक िग्गामा िनको विकास, संरक्षण, व्यिस्थापन 
गनय र िन पैदािारको उपयोग तथा विक्री वितरण, संरक्षण, व्यिस्थापन गने छ । 

 

पररच्छेद-४ 

सामदुावयक िन सम्िन्धी व्यिस्था 
१८. सामदुावयक िन सम्िन्धी व्यिस्था देहाय िमोजिम हनुेछ : 

(१) सामदुावयक िन समु्पनेः उपभोक्ता समूहले कायययोिना िमोजिमको संरक्षण सम्बद्धयन 
उपयोग व्यिस्थापन गनय तथा स्ितन्त्ररुपले िन पैदािारको मलु्य धनधायरण गने गरी 
विक्री वितरण गनय पाउने गरी गाउँपालीले आफ्नो क्षेत्र धभत्रका िनको कुनै भाग 
सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरणको प्रमाण पत्र ददनेछ । 

(२) उपदफा १ को प्रयोिनको लाधग स्थानीय सरकारले उपभोक्ता समूह पररचालन गरी 
तोवकए बमोजिमको उपभोक्ता समूह गठन र कायययोिना तयार गनय आिश्यक प्राविधधक 
एिं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने छ । 

(३) कायययोिना संशोधनः (१) उपभोक्ता समूहले िन व्यिस्थापन सम्बन्धी कायययोिना 
आिश्यकता अनसुार समायनकुुल पररमाियन गनय सक्ने छ । (१) बमोजिम उपभोक्ता 
समूहले कायययोिनामा गरेको पररमाियनले िातािरणमा उल्येख्यनीय प्रधतकुल असर पने 
देजिएमा स्थानीय सरकारले यस्तो पररमाियनको िानकारी प्राप्त भएको ३० ददन धभत्र 
सो पररमाियन लाग ुनगनय धनदेशन ददनेछ । 

(४) उपभोक्ता समूहको दतायः (१) तोवकए बमोजिम गठन गररएको उपभोक्ता समूहलाई 
दताय गराउन उपभोक्ताको विधान सवहत गाउँपाधलका सरकार समक्ष पेश गने । 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको दिायस्त पनय आएमा गाउँपाधलका सरकारले आिश्यक 
िाँचबझु गरी त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई तोवकए बमोजिम दताय गरी दताय प्रमाणपत्र 
ददन ुपनेछ । 

(६) हाल िन ऐन २०४९ अनसुार दताय भएका सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहहरु, 

किधुलयधत िन उपभोक्ता समूहहरु, धाधमयक िन, पारीिारीक नीजि िनहरु एक बषय धभत्र 
स्थानीय सरकारमा सूजचकृत गनुयपनेछ । त्यस्ता समूहलाई गाउँपाधलका सरकारले 
प्राविधधक तथा आधथयक सहयोग गनुयपनेछ । 

(७) उपभोक्ता समूह संगदठत संस्था रहनेः (१) सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहहरु 
अविजच्छन्न उिराधधकारिाला स्िशाधसत र संगदठत संस्था हनुेछन ् (२) समूहको छुटै्ट 



छाप हनुेछ (३) समूहको आफ्नौ ढाचँा हनुेछ (४) उपभोक्ता समूहले व्यजक्त सरह चल 
अचल सम्पिी प्राप्त गनय, उपभोग गनय, बेचवििन गनय िा अन्य वकधसमको बन्दोिस्त गनय 
पाउनेछ (५) उपभोक्ता समूहले व्यजक्त सरह नाधलस उिरु गनय र सो उपर पधन सोही 
नाम बाट नाधलस उिरु गनय सक्नेछ । 

(८) प्रधतिेदन ददनपुने: (१) सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहहरु, किधुलयधत िन उपभोक्ता 
समूहहरु, धाधमयक िन, पारीिारीक नीजि िनहरु समूहले प्रत्येक बषय आधथयक बषय समाप्त 
भएको चार मवहना धभत्र तोवकए बमोजिम आधथयक वििरण तथा सामदुावयक िनको 
जस्थधत समेत िलुाई आफ्नो वक्रयाकलापको बावषयक प्रधतिेदन स्थानीय सरकार तथा 
सामदुावयक िन उपभोक्ता महासंघ नेपालमा पेश गनुयपनेछ । 

(९) उपभोक्ता समूहको कोषः (१) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ । 
कोषमा देहायका रकम िम्मा हनुेछ ।(क) संजघय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपाधलका 
सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम, (ि) कुनै व्यजक्त िन संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, 

साहायता िा दान दातव्य रकम, (ग) िन पैदािार (िैविक विविधता) को विवक्र वितरण 
िाट प्रप्त रकम, (घ)उद्योग तथा पययपययटन सन्चालनिाट प्राप्त रकम,  (ङ) िररिानाबाट 
प्राप्त, (च) अन्य कुनै िोतबाट प्राप्त रकम उपभोक्ता समूहको तफय बाट गररने िचय 
उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट गररनेछ । कोष संचालन उपभोक्ताको आमभेला 
बाट तोवकएको धनधत धनणयय बमोजिम हनुेछ,  

 

पररच्छेद- ५ 

िन अधधकार संरक्षण सम्बन्धी व्यिस्था 
१९. िन अधधकार संरक्षण सम्बन्धी देहाय िमोििमको व्यिस्था हनुेछ:  

(१) िन अधधकार प्राप्त गने स्थानीय समदुाय, आददिासी िनिाधत, मवहला, दधलत तथा उक्त 
िनक्षेत्रबाट आजित एिं लाभाजन्ित िनदेजि टाढाका समदुायको हक वहत संरक्षण 
सम्बन्धी विषयमा नीधत धनमायण गनय तथा अधधकारिाला समदुायको हक वहतका 
सम्बन्धमा गाउँपाधलका सरकारलाई सझुाब ददनको लाधग गाउँपाधलकामा एक िन 
पररषद गठन हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिमको पररषदमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा पदाधधकारीहरू 
रहने छन:  

(क) गाउँपाधलका सरकार प्रमिु िा धनिले तोकेको ब्याजक्त- अध्यक्ष  १ िना 
(ि) िन तथा िातािरण सधमधतको प्रधतधनधध- सदस्य १ िना 



(ग)  गाउँ सभाको प्रधतधनधध- सदस्य २ िना 
(घ) सामदुावयक िन उपभोक्ता महासंघको प्रधतधनधध- सदस्य १ िना 
(ङ) आददिासी िनिाधत महासंघको प्रधतधनधध- सदस्य १ िना 
(च) दधलत अधधकारको क्षेत्रमा काम गने- सदस्य १ िना 
(छ) पाररिाररक धनिीिनको प्रधतधनधध- सदस्य १ िना 
(ि) व्यािसावयक संस्थाका प्रधतधनधध-  सदस्य १ िना 
(ि) िन अधधकार, िातािरण संरक्षण र िन उपभोक्ताको हकवहतसँग सम्बजन्धत क्षेत्रमा 
काम गरेको व्यजक्त मध्येबाट स्थानीय सरकारले मनोनीत गरेको न्यूनतम ३ मवहला 
सवहत प्रधतधनधध- सदस्य ५ िना 
झ) गाउँपाधलकाले तोकेको िा  िन िातािरण शािाको प्रमिु- सदस्य सजचि 

तर, स्थानीय सरकारले मनोधनत गदाय उपदफा (२) को विधभन्न िण्डहरूबाट प्रधतधनधधत्ि 
हनु नसकेका िाधत िा समदुायको प्रधतधनधधत्ि हनुे गरी मनोनीत गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोजिम गठन हनुे िन पररषदमा मवहलाको सहभाधगता न्यूनतम ५० 
प्रधतशत अधनिायय गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदािधध दईु िषयको हनुेछ र धनिहरू 
एक अिधधको लाधग पनुः मनोनीत हनु सक्नेछन ्।  

(५) पररषद्ले पररषद्को काम काबायवहलाई व्यिजस्थत गने प्रयोिनको लाधग स्नातक उपाधध 
हाधसल गरी िन, िातािरण िा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० बषयको अनभुि प्राप्त 
व्यजक्तलाई सदस्य सजचिको रूपमा धनयकु्त गनेछ । सदस्य सजचिको काययअिधध ४ 
बषयको हनुेछ । सदस्य सजचिको काम कतयव्य र अधधकार सधमधतको काययविधधमा 
तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  

 (६) पररषद्का पदाधधकारीहरु र कमयचारीले गाउँपाधलका सरकारले तोवकददए बमोजिमको 
सवुिधा र तलि भिा पाउनेछन ्।  

२०. पररषद्को काम, कतयव्य र अधधकार (१) पररषद्को काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजिम 
हनुेछ:-  

 (क) िन र िनक्षेत्रमा रहेको प्राकृधतक स्रोत साधन (िल, िधमन, िंगल, िन्यिन्त,ु िधनि, 

िैविक विविधता आदद) को परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचलन, उपयोग गदै 
आईरहेका उक्त क्षेत्रमा बसोबास गने स्थानीय समदुाय, आददिासी िनिाधत, मवहला, 
दधलत तथा उक्त िनक्षेत्रबाट आजित एिं लाभाजन्ित िनदेजि टाढाका समदुायको 



िनमाधथको पहुँच, स्िाधमत्ि, प्रधतधनधधत्ि, लाभको बाँडफाड समेतमा अग्राधधकार 
सवहतको िन अधधकार सम्बन्धी विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारलाई सझुाि ददन े
।  

(ि) िन र िनक्षेत्रमा रहेको प्राकृधतक स्रोत साधन (िल, िधमन, िंगल, िन्यिन्त,ु िधनि, 

िैविक विविधता आदद) को परम्परागत रूपमा संरक्षण, भोगचलन, उपयोग गदै 
आईरहेका उक्त क्षेत्रमा बसोबास गने स्थानीय समदुाय, आददिासी िनिाधत, मवहला, 
दधलत तथा उक्त िनक्षेत्रबाट आजित एिं लाभाजन्ित िनदेजि टाढाका समदुायको 
िनमाधथको पहुँच, स्िाधमत्ि, प्रधतधनधधत्ि, लाभको बाँडफाडमा अग्राधधकार िन 
अधधकार सम्बन्धमा िानकारी गराउन काययक्रम र सूचनाहरू प्रचार प्रसार गने, 

गराउने । 

  (ग) िनमाधथको पहुँच, स्िाधमत्ि, प्रधतधनधधत्ि, लाभको बाँडफाड समेतमा अग्राधधकार 
सवहतको िन  अधधकार सम्बन्धमा भइरहेका नीधत पररितयन गने िा नयाँ नीधत 
बनाउन गाउँपाधलका सरकारलाई सझुाि ददने । 

 (घ) िन अधधकार संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय, प्रादेजशक, संघीय सूचनाहरू अद्यािधधक राख्ने 
तथा राख्न लगाउने ।  

(ङ) स्थानीय समदुाय, आददिासी, िनिाधत, मवहला, दधलत, तथा उक्त िनक्षेत्रबाट आजित एिं 
लाभाजन्ित िनदेजि टाढाका समदुायको िनमाधथको पहुँच, स्िाधमत्ि, प्रधतधनधधत्ि, 

लाभको बाँडफाड समेतमा अग्राधधकार सवहतको िनसम्बन्धी अधधकारहरूको 
अनगुमन गने गराउने र अनगुमन गदाय देजिएका त्रटुीहरूको सधुार गनय गाउँपाधलका 
सरकारलाई सझुाब ददने ।  

(च) परम्परागत रुपमा संरक्षण, संिद्धयन र सदपुयोग गदै आएका स्थानीय समदुायको िन 
प्रयोगको अधधकारलाई रािनीधतक धसमाले िन्देि गने छैन, यदद कुनै अिरोध सृिना 
भएमा आिश्यक समन्िय गरेर समाधान गने ।  

(छ) सामदुावयक िनहरु बीच समन्िय गरेर स्थानीय आपूधतय, प्राकृधतक प्रकोपलाई सियसलुभ 
िनाउनका लाधग धडपो स्थापना गने । 

(ि) अन्तर स्थानीय सरकारकाबीच िन पैदािार आपूधतय व्यिस्था धमलाउनका लाधग समन्िय 
गने।  

(झ) समदुायद्धारा संचाधलत काययक्रमहरु अनगुमन धनररक्षण तथा पषृ्ठपोषण गने 

(ञ) समदुायको आन्तरीक सशुासनको लागी आिस्यक सरसल्लाह, सझुाि र सहयोग गने 



(ट) िैविक विविधताको अधभलेजिकरण गने, अध्ययन अनसुन्धान गने, संरक्षण तथा 
व्यिस्थापन गने 

२१. पररषद्को बैठक देहायिमोजिम हनुे छ :  

 (१) पररषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

 (२) पररषद्को सम्पूणय सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रधतशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपजस्थत 
भएमा पररषद्को बैठकका लाधग गणपूरक संख्या पगेुको माधननेछ ।  

(३) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र धनिको अनपुजस्थधतमा सदस्यहरू मध्येबाट 
िेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(४) पररषद्कोधनणयय पररषद्को अध्यक्षद्धारा प्रमाजणत गररनेछ ।  

(५) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य काययविधध पररषद आफैं ले धनधायरण गरे बमोजिम हनुेछ ।  

२२. िाचँबझु र धनरीक्षण गनय सक्ने :  

(१) कुनै व्यजक्त, िन उपभोक्ता समहु, संगदठत संस्था,  सरकारी तह, नीजि िा साझेदारी कम्पनी 
लगायत कसैले पधन यस ऐन धबपररत हनुेगरी समदुायको िन अधधकारमा प्रधतकूल प्रभाि 
पाने कायय गरेमा यसै ऐन अनसुार िनअधधकार संरक्षण पररषद आफै िा पररषदले तोकेको 
प्रधतधनधधले आिश्यक िाँचबझु र धनरीक्षण गनय, गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम िाँचबझु र धनरीक्षणबाट िन अधधकारको हनन ्सम्बन्धी दोषी 
देजिएका व्यजक्त, िन उपभोक्ता  समहु, संगदठत संस्था,  सरकारी तह, धनिी िा साझेदारी 
कम्पनी लगायतका व्यजक्त िा संस्थालाई प्रचधलत कानून बमोजिम आिश्यक कारबाही 
गनयको लाधग पररषदले गाउँपाधलका सरकारलाई धसफाररस गनय सक्नेछ, 

२३. सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्रका सम्पणुय सामदुावयक िनहरुको सक्रीय उपजस्थधतमा सामदुावयक 
िन उपभोक्ता महासंघ गठन गररनेछ । यसको सञ्चालन, विधान र काययविधध अनरुुप हनुेछ।  

१. सामदुावयक िन समन्िय सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकारः १) सामदुावयक िन समन्िय 
सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजिम हनुेछः 

(क) गाउँपाधलका धभत्र सञ्चालनमा रहेका सामदुावयक िनहरुको संरक्षण तथा सम्िद्धयनमा 
सहयोग गने । 

ि) सामदुावयक िनहरुका विधभन्न गधतविधधको सम्बन्धमा समन्िय तथा सधुार गनयको लाधग 
काययपाधलकामा पेश गने 

(ग) सामदुावयक िनको व्यिस्थापन तथा संरक्षणको लाधग आिश्यक कायययोिना तिुयमा गरी 
स्िीकृधतको लाधग गाउँ काययपाधलकामा पेश गने । 



(घ) सामदुावयक िनको संरक्षण सम्बद्धयन तथा सधुारको लाधग आिश्यक नीधत तथा योिना 
तयार गरी स्िीकृधतको लाधग गाउँपाधलकामा पेश गने ।  

(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधधकारको विषयमा संघ तथा प्रदेश सँग आिश्यक 
समन्िय गरी िन सधुारका कायययोिना तयार गने ।  

(च) िातािरण तथा िैविक विविधताको संरक्षण, भकू्षय तथा प्राकृधतक प्रकोप धनयन्त्रणको 
माध्यमबाट बन विकास सम्बन्धी काययक्रम तिुयमा तथा सञ्चालन गने । 

 (छ) सामदुावयक िनको संरक्षणको लाधग गस्ती पररचालनको व्यिस्था धमलाउने । तर 
समन्िय सधमधतले आिश्यक धनणयय गरी गस्ती पररचालनको जिम्मा अध्यक्ष िा गस्ती 
टोली प्रमिुलाई अधधकार प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ ।  

(ि) गाउँ काययपाधलकाले तोकेका अन्य काययहरु गने । 

                                      पररच्छेद-६ 

कसूर र सिाय सम्बन्धी व्यिस्था 
२४. िन अधधकारमा प्रधतकूल प्रभाि पानय नहनुेः  

(१) कुनै व्यजक्त, िन उपभोक्ता समहु, संगदठत संस्था, सरकार, सरकारी तह, धनिी िा 
साझेदारी कम्पनी लगायत कसैले पधन यस ऐन विपररत हनुेगरी िन उपभोक्ता िा िन 
उपभोक्ता समहुको िन सम्बन्धी अधधकारमा प्रधतकूल प्रभाि पानय हदैुन । तर, आम 
साियिधनक वहतको लाधग यस ऐनको दफा १३ बमोजिम िन उपभोक्ता समहु िा 
सम्बजन्धत समदुायको स्ितन्त्र, पूिय सू-सजुचत मञ्जुरी  धलई नेपाल सरकार िा सम्बजन्धत 
तहको धनणययले असल मनसायले गरेको काययलाई िन अधधकारको प्रधतकूल माधनने 
छैन ।  

२५. दण्ड सिायः देहायको काम कारबाही गने गराउनेलाई कसरुको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम 
सिाय हनुेछः-  

(१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिमको अधधकार प्रयोग गनय बजञ्चत गराउने िा त्यस्तो 
अधधकार प्रयोग गनयबाट रोक लगाउने कायय गने गराउनेलाई विगो िलेुकोमा धबगो 
बमोजिम र निलेुकोमा अिस्था हेरेर तोवकए िमोजिम िररिाना हनुेछ ।   

(१) दफा १३ बमोजिम िन उपभोक्ता समूहको अधनिाययरूपमा स्ितन्त्र, पूिय सू-सजुचत मञ्जुरी 
धलन ुपनेमा नधलई कुन ैकायय गरे गराएबाट त्यस्तो िन उपभोक्ता समहुलाई पनय गएको 
क्षेधतको धबचार गरी उजचत क्षधतपधूतय ददन ुपनेछ र त्यस्तो कायय गने गराउनेलाई विभाधगय 
सिायको लाधग धसफाररस गनुय पनेछ ।   

 



२६. मदु्दा हेने अधधकारः  

(१) यस ऐन अन्तगयत सिाय हनुे कसरु सम्बन्धी मदु्दा गनुयपने कारण परेको धमधतले ६ 
मवहनाधभत्रमा मकाय पने पक्षले स्थानीय तहको न्यायीक सधमधत समक्ष मदु्दा दायर 
गनय सक्ने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सरकारको न्यायीक सधमधतले यस ऐन अन्तगयत 
कारिाही गदाय तोवकए िमोजिमको काययविधध अपनाउने र अधधकार प्रयोग गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सरकारको न्यायीक सधमधतले गरेको धनणयय जचि 
नबझु्ने पक्षले सो धनणयय थाहा पाएको धमधतले पैंतीस ददन धभत्र सम्बजन्धत जिल्ला 
अदालतमा पनुरािेदन गनय सक्नेछ ।   

२७. क्षधतपूधतयको भराउन सक्नेः  

(१) यस ऐन धबपररत कुनै हानीनोक्सानी भएमा सम्बन्धीत व्यक्ती िा समदुायले उजचत 
क्षधतपधुतयका लाधग उिरु गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम क्षधतपूधतयको धनधमि परेको उिरुी उपर छानधबन गरी िन 
अधधकार हनन भए नभएको समदुाय िा व्यजक्तलाई हानी नोक्सानी पगु्न गएको 
देजिएमा हानी नोक्सानीको आधारमा हानी नोक्सानी गने पक्षबाट क्षधतपूधतय बापतको 
रकम त्यस्तो समदुाय िा व्यजक्तलाई ददलाउन सक्नेछ । 

पररच्छेद- ७ 

पाररिाररक धनिी िन सम्िन्धी व्यिस्थाः 
२८. पाररिाररक धनिी िन दताय (१) पाररिाररक धनिी िनको संरक्षण सम्बधयन उपयोग 

व्यिस्थापन गनय तथा स्ितन्त्ररुपले िन पैदािारको मलु्य धनधायरण गने गरी विक्री वितरण 
गनय पाउने गरी स्थानीय सरकारले दताय  प्रमाण पत्र ददनेछ । 

(२) पाररिाररक धनिी िनलाइ स्थाधनय सरकारले आिश्यक प्राविधधक एिं अन्य सहयोग 
उपलब्ध गराउने छ ।  

(३) पाररिाररक धनिी िन वकसानहरुले स्थाधनय सरकारले तोकेको धनिेदन सवहत सानीभेरी 
गाउँपालीका  समक्ष धनिेदन पेश  गनुयपनेछ । 

(४) पाररिाररक धनिी िन दताय भएको िानकारी संबजन्धत व्यजक्तलाई  १५ ददन धभत्र  
ददईनेछ । 

 

 

 



पररच्छेद- ८ 

अनगुमन सम्बन्धी व्यिस्था  

 ३२. अनगुमन सम्बन्धी व्यिस्थाः देहाय बमोजिम हनुे छ: (१) गाउँपाधलका अन्तगयत गदठत 
सामदुावयक िनको क्षेत्राधधकार अन्तगयत भए गरेका समग्र काययहरुको अनगुमन गनय एक 
गाउँपाधलका स्तरीय अनगुमन सधमधत गठन गररनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको 
अनगुमन सधमधतमा तपधसलका पदाधधकारीहरु रहनछेन ्। 

 (क) गाउँपाधलका अध्यक्ष िा धनिले तोकेको गाउँ काययपाधलका सदस्य अध्यक्ष 

 (ि) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत िा धनिले तोकेको कमयचारी  सदस्य  

     (ग)  बन िातािरण विपद ब्यिस्थापन सधमधतका प्रमिु सदस्य  

(घ) सामदुावयक िन उपभोक्ता समूह हरुमध्ये समन्िय सधमधतले तोकेको दईु िना मवहला 
सवहत धतन िना सदस्य 

(ङ) सरुक्षा धनकायको एक िना प्रधतधनधध  सदस्य  

(च) िन कायायलयको प्रधतधनधध एक िना सदस्य 

 (छ) उद्मोग िाजणज्य संघबाट एक िना सदस्य  

(ि) गाउँ िन तथा िातािरण शािा सदस्य सजचि 

नोटः समहुमा संचालन गररने सबै काययक्रमहरूको अनगुमन गनय मवहला, दधलत, िजञ्चत तथा 
विपन्न िगयहरूलाई समेत सलंग्न गराई सहभाधगतामलूक अनगमुन सधमधतको 
गठन र अभ्यास गनुयपदयछ । 

 

 

 

पररच्छेद- ८ 

विविध 

२९. गाउँपालीका बाट अनमुधत धलनपुनेः- 

(१) गाउँपालीका को अनमुधत धलई उपभोक्ता समहुले सामदुावयक िनक्षेत्रमा सामदुावयक 
जचधडयािाना, िन्यिन्तकुो व्यािसायीक पालन, समदुायको पहचु भन्दा टाढा रहेको िन 
सामदुावयक संरक्षण क्षेत्र, पयायपययटन काययक्रम िस्ता िनमा आधाररत उद्यम िा 
समदुायमा िन पैदािारिन्य उद्योग संचालन गने, उत्पादन गने, उत्पाददन बस्त ुिा 
िनपैदािार धनकासी पैठारी गने र सोबाट लाभ प्राप्त गनय सक्नेछ ।   



(२) िनपैदािारिन्य उद्योगबाट उत्पाददत िनपैदािारको धनकासी पैठारी िन उपभोक्ता समहुले 
तोकेको व्यजक्तले गनय सक्नछे । त्यसरी धनकासी पैठारी गदाय सोको िानकारी अधनिायय 
रूपमा गाउँपालीका लाई ददनपुनेछ ।  

.(३) सामदुावयक िन समहुको दताय प्रमाणपत्रका आधारमा सहकारी माफय त सःधमलका साथै 
िन पैदािारमा आधाररत अन्य उद्यमहरु सञ्चालन गनय सक्नेछन। यसलाई कुनै दरुरको 
मापदण्डले असर गने छैन। 

(४) गाउँपालीकाले पाररिाररक धनिी िन दताय, संरक्षण, संिद्धयन, व्यिस्थापन र धनयायतको 
िानकारी ददएर काम गनय सक्नेछ ।  

३०. अधधकार प्रत्यायोिनः  

गाउँपालीका अध्यक्ष ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधधकारहरू मध्ये आिश्यकता 
अनसुार केही अधधकार यस ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारले तोकेको व्यजक्तलाई प्रत्यायोिन 
गनय सक्नेछ।  

३१. असल धनयतले गरेको कामको बचाउः िन उपभोक्ता  सधमधत, क्षधतपधूतय सधमधत िा स्थानीय 
सरकारको कुनै कमयचारीले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको धनयम बमोजिम आफ्नो 
कतयव्यपालन गदाय असल धनयतले गरेको काम कारिाही प्रधत धनि व्यजक्तगत रूपले 
ििाफदेही हनुे छैन ।  

३३. धनयम÷काययविधध÷मापदण्ड बनाउने अधधकारः यस ऐनको कायायन्ियनको लाधग सानीभेरी 
गाउँपाधलका ले आिश्यक धनयम काययविधध÷मापदण्ड बनाई कायायन्ियन गनय सक्नेछ ।  

३४. बचाऊः यस ऐनको उदे्दश्य तथा धबषयक्षेत्रमा प्रचधलत नेपाल काननु बमोजिम यस अजघ 
भएका काययहरु यसै ऐन िमोजिम भए गरेको माधननेछ । 

३५. प्रचधलत कानून बमोजिम हनुे: यस ऐनमा लेजिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य 
विषयमा प्रचधलत कानून बमोजिम हनुेछ ।  

३६. बचाउ तथा िारेिीः सानीभेरी गाउँपाधलका ले बन सम्बजन्ध यस अजघ गरेका सम्पणुय 
कामहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको माधननेछ ।    

 

 

 

 

 

 



अनसुचुीहरु- 1 

उपभोक्ता समूहको दतायका लाधग ददइने धनिेदन 

िी  प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत ज्य ु

गाउँपाधलकाको कायायलय,  

 सानीभेरी पालीकाका िन ऐन २०७७ मा व्यिस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समूहको गठन 
गरी उक्त उपभोक्ता समूह दताय गरी पाउन सो को विधान संलग्न गरी पेश गरेका 
छौं । उपभोक्ता समूहको दताय गरी सो को िानकारी पाउन अनरुोध गदयछौं । 

धनिेदक 

............... उपभोक्ता समूहको तफय बाट 

क्र.स. पद  नाम र थर धलङ्ग दस्ताित 

१ अध्यक्ष    

२ उपाध्यक्ष    

३ सजचि    

४ कोषाध्यक्ष    

५ सदस्य    

६ सदस्य    

७ सदस्य    

८ सदस्य    

९ सदस्य    

१० सदस्य    

११ सदस्य    

नोट: साधारण सभाबाट उपभोक्ता सधमधतको गठन गनुय पनेछ। यसरी सधमधत गठन गदाय सबै 
िगयको उपभोक्ताहरू िस्तै विपन्न, मवहला, दधलत, आददिासी, िनिाधत आददको 
समानपृाधतक प्रधतधनधधत्ि सधुनजित गनुयपदयछ । उपभोक्ता सधमधतमा ५० प्रधतशत 
मवहला , अध्यक्ष सजचि मध्ये एक मवहला, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मध्ये एक मवहला 
अधनिायय हनुपुनेछ । बाँकी ५० प्रधतशतमा पधन विपन्न, दधलत, आददिासी, िनिाधत 
र िातिाधतको समानपाुधतक प्रधतधनधधत्ि हनु ुपनेछ । 

 

 

 



अनसुचुीहरु- २ 

उपभोक्ता समूह दतायको प्रमाण पत्र: 
गाउँपाधलका सरकार 

.गाउँपालीका कायायलय, 

दताय नं. 
िी.................................................. उपभोक्ता समूह 

यस गाउपाधलका सरकारको धमधत ................ को धनणयय अनसुार स्थानीय िन ऐनले 
ददएको अधधकार प्रयोग गरी त्यस उपभोक्ता समूहलाई दताय गरी यो प्रमाण पत्र 
ददइएको छ । 

उपभोक्ता समूहको वििरण 

उपभोक्ता समूहको क्षेत्रफल, घरधरुी संख्या, कुल िनसंख्या 
प्रमाण पत्र ददने अधधकारी 
नाम,  

दताय, 
दस्तित 

धमधत- 2078/.../.../ 

यो प्रमाणपत्र हराएमा िा नाधसएमा अको प्रमाणपत्र धलन १०० रुपैया दस्तरु लाग्नेछ । 

 

अनसुचुीहरु- ३ 

सामदुावयक िन दतायको लाधग ददइने धनिेदन: 
िी अध्यक्ष ज्य ु 

गाउँ पालीकाको कायायलय 

सानीभेरी गाउँपालीका िन ऐन २०७७ को अधधनमा रही संलग्न िन कायययोिना अनसुार 
सामदुावयक िनको रुपमा संरक्षण सम्िधयन र सदपुयोग गनय चाहेकोले देहायको िन 
क्षेत्र यस उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गनुय हनु यो धनदेदन पेश गरेका छौं । 

क) प्रस्तावित सामदुावयक िनको रुपमा व्यिस्थापन गनय चाहेको िनको नाम र ठेगाना चार 
वकल्ला, क्षेत्रफल, िैविक विविधता 

धनिेदक 

............... सामदुावयक िनउपभोक्ता समूहको तफय बाट 

 



क्र.सं.  पद नाम र थर                 धलङ्ग दस्तित 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचुीहरु- ४ 

सामदुवयक िन दतायको प्रमाण पत्र: 
गाउँपाधलका  सरकार 

गाउँपालीकाको कायायलय 

................... िन  

िी ..................... उपभोक्ता समूह 

.................................... 
गाउँपाधलका िन ऐन २०७७ को अधधनमा रही देहायको रावष्ट्रय िन क्षेत्र यसै साथ संलग्न 

कायययोिना िमोजिम व्यिस्थापन गरी सदपुयोग र सामदुावयक िनको रुपमा 
सजुम्पएको छ । 

नाम: 
चारवकल्ला: 
क्षेत्रफल: 
प्रमाणपत्र ददने अधधकारी 
नाम, थर: 
दस्तित: 
धमधत: 

अनसुचुीहरु- ५ 

िन पैदािारको (प्रकार) मलु्य धनधायरण 

काठको िात.............. 
ठुटा........................... 
दाउरा.................................. 

 

 

 

 

अनसुचुीहरु- ६ 

िधडबटुीको नाम र दस्तरु................. 
िरा िाती........................................ 
फुल र भिुा िाती................................. 



गमरेजिन लोहिान िाती............................. 
अन्य िडीबटुी........................................ 

अनसुचुीहरु- ७ 

काठ, दाउरा, ियर र िधडबटुी बाहेक अन्य िन पैदािार 

िन पैदािारको नाम................. 
अनसुचुीहरु- ८ 

सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहको विधान तथा कायययोिनामा समािेश हनुे कुराहरु 

सा.ि.को कायययोिनामा िैविक विविधताको अधभलेजिकरण: 
पययपययटन विकास दताय धनिेदन: 
पययपययटन दताय प्रमाण पत्र हस्तान्तरण: 
उद्यम दताय धनिेदन: 
उद्यम दताय प्रमाण पत्र हस्तान्तरण: 
उद्यमनविकरण: 
ऋण मागको लाधग धनिेदन: 
धधतो मलु्याङ्गनका लाधग धनिेदन: 
िन्यिन्त ुपालनको लाधग धनिेदन: 
िन्यिन्त ुपालनका लाधग प्रमाण पत्र: 
िन्य िन्त ुव्यिसाय सन्चालनको अनमुधत: 
(हरेक धनिेदनको दस्तरु) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचुीहरु- ९ 

िन्यिन्त ुव्यिसाय गदाय देहायको योग्यता भएको हनु ुपदयछ: 
क. सामदुावयक िन उपभोक्ता समहुको सदस्य भएको हनुे । 

ि. २१ िषयउमेर परुा परुा भएको 
ग. कुनै काननुले अयोग्य नभएको 
घ.पाररिारीक धनिी िनको दताय र व्यिसावयकीकरण 

ङ. लालपिुायको फोटो कपी 
च. व्यजक्तको फोटो 

 

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


