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नागरिक सहभागगता तथा लोकतागत्रिक 
सशुासन : सामुदागिक वन उपभोक्ा महासघं 

नेपालको िोगदान

हेमत्तिाज ओझा

परिचि
नागरिक सहभायगतालाई लोकतन्त्रको अयभन्न खम्ाका रूपमा हेरिन््छ ।1 तैपयन िो यवयभन्न 
परिपे्क्िमा कसिी समभव हुन््छ भन्ने िाम्रिी ्ुझन अझै ्ाँकी ्छ । “नागरिक सहभायगता” 
भन्ने शबद आदशाशातमक सुयनन््छ ि लोकतन्त्रीकिणको संकथनहरूमा िो कसिी प्िोग हुन््छ 
भन्ने्ािे सैद्ायन्तक ्हसय्ना नै िो प्चलनमा आएको ्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ा 
महासंघ (सावउम वा िसपय्छ महासंघ मात्र पयन भयनएको), नेपालको देशविापी सञ्ाल 
यनमाशाणको अनुभवमा आधारित िही नागरिक सहभायगताको अभिास्ािे यसकाइको साि िो 
लेखमा प्सतुत गरिएको ्छ । िस लेखले नेपालमा सथानीि वन स्ोतमायथ यनिन्त्रण कािम 
िाखन िाजिका यवयभन्न संिन्त्र ि यवकासे यवचािधािा्ीच िो महासंघमा प्ादुभाशाव भएका 

1 िो लेख हाम्रो वन सम्पदा पयत्रकामा प्कायशत लेख (ओझा २०६९) को केही परिमाय्शात 
रूप हो ्ुन स्टडिज इन ने्पाली डहसट्ी एणि सरोसाइ्टी ्नशालमा ्छायपएको अंग्े्ी लेख (ओझा सन ्
२००९्ी) को अनुवायदत अंश यथिो । िो परिमाय्शात लेख तिाि पानने क्रममा हाम्रो वन सम्पदामा 
्छायपएको नेपाली लेखमा अंग्े्ी लेख्ाट शुरूको केही खण्ड यझकेि—्ुन नेपाली अनुवायदत 
लेखमा यथएन—अनुवाद गिी थप गरिएको ्छ । तिसै अनुसाि आवशिक सन्दभशा सामग्ी थयपएको 
्छ ि शीरशाक पयन अंग्े्ी लेखसँग यमलदो गिी परिवतशान गरिएको ्छ । तिाि सामग्ीलाई लेखकले 
आवशिक समपादन गिी केही ठाउँमा निाँ तथिांक सयहत अद्ावयधक गिेका ्छन् ।
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पथहरू पयहलिाएको ्छ । नागरिक सहभायगता ि अन्तियक्रिातमक शासन (्ेडयल्िेयटभ 
गभननेन्स) को यनमाशाण सम्न्धी सैद्ायन्तक अन्तिदृयटि यदने प्िास िस लेखले ग्छशा  । 

सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघको िस दृटिान्तले शासनमा नागरिक सहभायगता्ािे 
यवशे्रण गनशा धेिै सघाउँ्छ यकनभने नेपालमा सामदुायिक वनको लामो इयतहाससँगै महासंंघको 
प्ादभुाशाव भएको हो । पिमपिागत रूपमा सामुदायिक वन विवसथापन गरिआएको भए पयन 
सन् १९५७ मा वन िायट्रििकिण भएको यथिो । सन् १९७८ मा ्पञ्ायत वन डनयमावली, 
२०३५ मारशा त नेपाल सिकािले सथानीि समुदािलाई (शुरूमा पञचाित ि पय्छ सथानीि 
समुदािहरू) वनको विवसथापन तथा प्िोगको अयधकाि यदिो । िो परिवतशान धेिै दशकदेयख 
यवद्मान िाजि केयन्रित शैलीको यवरलता महसुसपय्छ भएको यथिो (यगलमोि ि यरसि सन ्
१९९१) । सन् १९७० को अन्तियति पयचिमा यमय्डिामा यहमाली संकट (यहमालि य्डग्े्ेडसन) 
को समाचाि प्वाह भएपय्छ नेपालमा संिक्षण सम्न्धी काम गनशा आएका अन्तिाशायट्रिि 
ए्ेन्सीले िाजिको िस कदममा केही अंश लगानी गिेका ि प्ायवयधक सहिोग यदएका 
यथए । दाताको प्ायवयधक ि संसथागत सहिोगमा सञचालन गरिएको देशविापी सामुदायिक 
वन कािशाक्रमले सामुदायिक वन उपभोक्ा समूह (सावउस वा िसपय्छ उपभोक्ा समूह 
मात्र पयन भयनएको) गठन गनशा लगानी गिेको यथिो । सन् १९९६ मा केही सि उपभोक्ा 
समूहको सदसि सयहत महासंघ गठन भएको यथिो भने अयहले स्ै्सो उपभोक्ा समूह नै 
िसका सदसि भइसकेका ्छन् । गठन भएको १५ वरशा यभत्रमा देशका स्ै य्ललामा य्लला 
संघ ्नाइसकेको देशकै स्ैभन्दा ठूलो नागरिक समा्को संसथा ्न्न पुगिो महासंघ ।2 
नागरिक सहभायगताको प्वद्शान ि नेपालमा वनको शासनलाई लोकतन्त्रीकिण गनशा िोगदान 
गिेको महासंघले दा्ी गददैआएको ्छ । ियतमात्र होइन िसले सामुदायिक वन स्ोतमायथ 
अयधकाि दा्ी गनशा सथानीि समुदािलाई स्ग ि सशक् ्नाएको यवश्ास गरिन््छ । ति 
िस संसथाले िो दा्ी कयतसमम साकाि पा¥िो ? िसको पे्िक शयक् के हो ि महासंघले 
यदनयदनैको प्यक्रिामा कसिी संघरशा ग्छशा  ? िसले ठ्िाककै के हायसल गिेको ्छ ि के चुनौती 
सामना गददै्छ ? यिनै प्श्नको उत्तिमा िो लेख केयन्रित ्छ । 

िो लेख लेखकको सन् १९९५ देयख सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघको यवकास 
प्यक्रिामा संलगन भएको अनुभवमा आधारित ्छ । लेखक िस महासंघसँग अनुसन्धान 
साझेदाि, अयभिान सह-आिो्क ि अनौपचारिक िणनीयत सललाहकािको रूपमा यनिन्ति 
सन् २०११ समम समपकशा मा यथिो । िस लेखकले िस संसथाको प्यक्रिा्ािे अधििन 
गिेको ्छ ि िस्ािे लेखहरू लेखेको ्छ (ओझा सन् २००२; ओझा ि अरू सन् २००७; 
ओझा ि यतयमसना सन् २००८; ओझा सन् २००९ए) । िो लेख िस संसथा्ािे लेखकले 
पयहले लेखेका अरू लेखमा पयन आधारित ्छ । िस संसथालाई नय्क्ाट यनिालेको 

2 नेपालभरि वैशाख २०७७ समममा करि् २५ ह्ाि िसता उपभोक्ा समहू गठन भइसकेका ्छन ्।
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ि नेपालमा वन शासनको लोकतन्त्रीकिण प्वद्शान गनशा िस संसथासँग सहकािशा गदाशा प्ाप्त 
भएको अन्तिदृयटिलाई लेखले प्सतुत ग्छशा  । 

नेपाली वन के्रिमा नागरिक सहभागगताको इगतहास ि सत्दभ्भ
नेपालमा वन शासनको इयतहासमा प्ायवयधक-प्शासयनक कमशाचािीतन्त्र ि िा्नीयतक 
टाठा्ाठा शासकको िणनीयतक सवाथशा ्छ । यव.सं. २०४६ मा ठूलो िा्नीयतक परिवतशान 
नहुदँासमम नीयत यनमाशाण प्यक्रिामा नागरिक समा्को सहभायगताको समभावना कम यथिो ।3 
यव.सं. २०१३ मा यन्ी वन िायट्रििकिण ऐन लागू नभएसमम स्ै वन सिकाि-प्ािोय्त 
सथानीि पदायधकािीले यनिन्त्रण गिेका यथए ।4 ्् दोस्ो यवश् िुद्पय्छ िाजि िो्ना्द् 
यवकासको िुगमा पुगिो ि यवदेशी सहिोगको प्भाव पयन ्ढ्िो, त् सिकाि केयन्रित 
यवकासलाई अझ ्यलिो ्नाइिो (बलेकी ि अरू सन् २००१) । शासकहरूले आफनो 
राइदाका लायग वन, ्यमन ि रूख िायट्रििकिण गिे (िेगमी सन् १९७८) भने यवकासको 
नाममा आधुयनकता परििो्नाले प्यवयधवादी (टेकनोके्रयटक) िाजिको यवसतािमा मद्दत 
पु¥िाए (बलेकी ि अरू सन् २००१) । समभवत: नेपालको अरूभन्दा वन क्षेत्रमा िो प्भाव 
्ढी देयखन््छ । 

राडट्ट्यकरण ऐन,२०१३ मारशा त िाजिले यन्ी समूह्ाट वन यलँदा स्ोतमायथ ्नताको 
पहुँच ्ढ्ने अनुमान गरिए पयन क्डा कानूनी संिन्त्र ्नाई सथानीि समुदािलाई वन स्ोत 
यनिन्त्रण्ाट यवमुख गिी प्ायवयधक-प्शासनको क्षेत्र ्नाइिो (मलल सन् २००१; ओझा 
सन् २००८) । वन प्शासनलाई ्यलिो पानुशाका साथै वनमा िायट्रिि यनिन्त्रण ्ढाउन 
सन् १९६७–१९७८ मा केही कानून लागू गरिएका यथए, ्सले सथानीि ्नतालाई वन 
शासन्ाट यवमुख गिािो ।5 िसले गदाशा यव.सं. २०३६ मा वन यनिममा परिवतशान गिी 

3 नेपालको आधुयनक इयतहासको यवगत २४० वरशामा यव.सं. २००७, २०४६ ि २०६३ 
पय्छका केही वरशालाई ्छो्ेडि मुखित: शाह ि िाणा परिवािले िाजिमा यनिन्त्रण ्माएको यथिो । 
िो ्ेला िाजि विवसथामा शयक्को प्वाह शाह वा िाणा परिवाि्ाट हुने ि सथानीि सामन्तीको 
सञ्ाल मारशा त यकसान्ाट प््ल समभ्ान्तमा आयथशाक अयतरिक् प्वाह हुने सामन्ती चरित्र यथिो 
(िेगमी सन् १९७८) । ति यव.सं. २००७ पय्छ यनिन्त्रण संिन्त्रमा य्सतािै पक्ड कम भएको यथिो ।

4 २००७ सालमा िाणा शासन यवरुद् संघरशापय्छ “सीयमत प््ातन्त्र” प्ाप्त भएको यथिो ति 
२०१७ सालमा िा्ाले स्ै शयक् ग्हण गिी पाटटी य्नाको यनिंकुश पञचाित विवसथा लागू गिे 
्ुन २०४६ सालको आन्दोलनपय्छ समाप्त भिो ।

5 िहाँ दुई ओटा कानून उललेखनीि ्छन्—वन ऐन, २०१८ ि वन संरक्षण ऐन, २०२४ । 
पय्छललो कानूनले गैिकानूनी तरिकाले वन प्िोग गननेलाई गोली समेत हान्ने अयधकाि सथानीि 
वन संिक्षकलाई यदएको यथिो । 
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सथानीि सहभायगतालाई ठाउँ नयदइएसमम वन विवसथापनमा नागरिकको लोकतायन्त्रक 
सथान पूणशात: ्न्दे् यथिो । 

सन् १९७० को दशकको अन्तिमा वनमा यनभशाि िहेका सथानीि नागरिकको सयक्रि 
सहिोगय्ना वन संिक्षण गनशा नसयकने कुिा सवीकाि गिेपय्छ नागरिक सहभायगतालाई धिान 
यदइएका नीयत ्न्न थाले ।6 सन् १९७० मा यहमाली संकट संवेदनशील वाताविणीि संकटका 
रूपमा प्क्षेयपत गरिएसँगै (इकहोम सन् १९७६) अन्तिाशायट्रिि यवकास तथा वाताविणीि 
संसथा ि पयचिमा सिकािहरूलाई यहमालि संिक्षणमा िोगदान गनशा नैयतक द्ा् ्ढ्िो 
(गुटमन सन् १९९७) । िसका कािण पूवाशाधाि ि प्यवयध हसतान्तिणलाई महत्व यदइिहेको 
यवकासको अवधािणाले वाताविणीि मो्ड यलिो (कामेरुन सन् १९९८) । ियतमात्र होइन, 
नेपालको िणनीयतक भू-िा्नीयतक अवसथा (चीन ि भाित ्ीचको अवयसथयत) तथा 
ना्ुक वाताविणको अवसथाले दुई ि ्हुपक्षीि दातालाई (मेट्् सन् १९९५) आकयरशात 
ग¥िो ि उनीहरूले वन ि वाताविणलाई एकीकृत संिक्षण ि यवकास परििो्नाको मुखि 
अंग माने ।7 सन् १९८० मा वाताविण क्षिीकिण ि गरि्ीको दोहोिो संकटको अनभूयतले 
सहभायगतामूलक वन अभिासको (होबले सन् १९९६; मलल सन् १९९७) उदि गिािो । 
्सले वन स्ोतको शासन ि विवसथापनमा वनमा आयरित सथानीि समुदािको ्ृहत ्
सथान यनमाशाण गनशा सघािो ।8 यनिंकुश पञचाित शासनमा िाजि यविोधी प्यतिोधलाई 
यवरल पानशा पयन सथानीि पञचाितलाई केही आयथशाक तथा सांकेयतक ठाउँ यदने काम 
िस सहभायगतामूलक वन विवसथापनको अवधािणाले ग¥िो । यवकासको केन्रिीकृत 
अभिासलाई ्छो्डी यवकेन्रिीकिण ि प्तिािो्न (य्डभोलुशन) मा सपटि सिकािी प्यत्द्ता 
्नाउन दाताको प्भाव पयन ्ढ्दै यथिो । 

देशको वन स्ोतको संिक्षण ि विवसथापनमा सथानीि ्नताको सहभायगतालाई मान्िता 
यदने वन यवकास गुरुिो्ना ्नाउन यवयभन्न अन्तिाशायट्रिि ए्ेन्सीहरूले नेपाली सिकािलाई 
सघाएका यथए । सन् १९८९ मा िो गुरुिो्ना ्नाउने काम अयन्तम चिणमा हुँदा ि िो 
औपचारिक रूपमा लागू गरिँदा ्नआन्दोलन उतकरशामा पुगिो ि सन् १९९० मा नेपालमा 

6 िो सन् १९७४ मा भएको देशविापी वन अयधकािीको भेलामा महसुस भएको यथिो । 
7 शुरूमा यवश् ै्ंक ि संिुक् िाट्रि खाद् एवं कृयर संगठन, पय्छ यविपक्षीि ि अन्तिाशायट्रिि दाताको 

एक समूहले िायट्रिि सिकािलाई वन शासनमा अयधकाि प्तिािो्न गनशा द्ा् यदएका यथए । 
8 वन ऐन, २०४९ ले वनमा आयरित ि सामुदायिक वन उपभोक्ा सयमयतका सदसि हुन चाहने 

नेपाली नागरिकलाई यनमन अयधकाि प्दान गिेको ्छ : (क) अयवय््छन्न अयधकाि सयहत संगयठत 
हुन, (ख) वन पैदावािमायथ हकचलन गनशा, (ग) यदगो प्िोगलाई धिान यदई १०० प्यतशत सुयवधा 
यलन, ि (घ) ियद सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहको कािशाकािी सयमयतले यदगोपनको मापदण्ड पूिा 
नगिेका कािण सिकािले सामुदायिक वन्ाट यझकदा पयन नागरिकको नैसयगशाक अयधकाि िहने । 
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्हुदलीि प््ातन्त्रको पुनसथाशापना भिो । मुखित: सामुदायिक वन कािशाक्रमलाई यवसताि 
गददै तिस पय्छका सिकािहरूले वन शासनमा नागरिक सहभायगताको समभावना ि सथानलाई 
अझ खुला ्नाए । तै पयन िो कुिा धिान यदन आवशिक ्छ यक नागरिक सहभायगताको 
मागशा सिल ि यसधा यथएन । सन् १९९० को मधिसमम पयन सिकािी यनकाि ि दाताको 
परििो्नाले समुदािमा अयधकािको प्तिािो्न गदाशा समभवत: उनीहरूले नागरिकलाई 
आफनो चासो ि अयधकाि उठाउन सक्षम ्नाउने एक आधािभूत िा्नीयतक प्यक्रिा हो 
भनेि िसलाई मानेका यथएनन् । न सामुदायिक वनमा सिकािको भूयमका ि “हसतक्षेप” 
मायथ समेत नागरिकले प्श्न गनशा सक्छन् भन्ने नै मानेका यथए । एक वरिष्ठ वन अयधकािीले 
िस लेखकलाई भनेको कुिामा िो प्यतय्यम्त हुन््छ । उनको भनाइ यथिो, “सिकािले 
सिकािकै यविोधमा काम गनने महासंघ गठन गनने कानूनी अयधकाि सथानीि समुदािलाई 
यदने गलती गिेको ्छ ।”9 सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघका नेताहरू पयन वन ऐन, 
२०४९ ले सथानीि समुदािका लायग वनको विवसथापन ि प्िोगको अयधकाि यदएको 
भनी तारिर ग्छशान् । ति िस महासंघको उतथान ि यवसताि नै आरैमा वन विवसथापनमायथ 
हकदा्ी ि यववाद सम्न्धी ्यटल िा्नीयत हो ्ुन औपचारिक रूपमा िाजि्ाट सथानीि 
समुदािलाई अयधकाि हसतान्तिणको प्यक्रिाको ्ुझाइभन्दा रिक ्छ । 

नेपालमा सामुदागिक वन उपभोक्ा महासघंको उतथान 
सन् १९७० को अन्तियति ्् सिकािले सथानीि समुदािलाई वन संिक्षणमा “संलगन” 
गिाउन तिाि भिो त् दाताहरूले सिकािलाई वन उपभोक्ा समूह ्नाउन मधि पहा्डको 
वनमा सहिोग गिे ्हाँ विापारिक समभावना कम यथिो, िाजिले कि उठाउने समभावना नगन्ि 
मात्रामा यथिो ि अपठ्िािो भौगोयलक अवसथाका कािण सिकािलाई संिक्षण कानून लाग ू
गनशा गाह्ो यथिो । अककोतरशा , वन शासनमा समुदाि सहभायगताको पक्षमा ्नआन्दोलपय्छ 
्नेको निाँ यनवाशायचत प््ातायन्त्रक सिकाि ि संसद्  दरिलोसँग उयभिो । िही परिपे्क्िमा 
सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहलाई कानूनी रूपमा यनयचित वनलाई विवसथापन, यवकास, 
संिक्षण ि प्िोग गददै सामुदायिक वनको रूपमा यवकास गनशासकने अयवय््छन्न सवशायसत 
ि सवतन्त्र संसथा मान्ने वन ऐन, २०४९ लागू भिो । िसतो वनको क्षेत्ररल समुदािहरूकै 
“ततपिता ि क्षमता” मा यनभशाि हुने कानूनी विवसथा आिो । िी उपभोक्ा समूहको नेतृतव 
नै सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघको सथानीि तहका आधािभूत सतमभ हुन् ।

्ेलाित, असरेियलिा, सवीट््िलिाण्ड ि ्ेडनमाकशा  ्सता यवयभन्न दाताको सहिोगमा 
यविपक्षीि परििो्नाले िसता उपभोक्ा समूह ्नाउन सय्लो ्नािो । सन् १९८० को 

9 रेब्ुअिी २००९ मा दोस्ो तहको वन अयधकािीसँग गरिएको अन्तवाशाताशा । 
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दशकको शुरूका केही समिमा केही सि संखिाका सामुदायिक वन उपभोक्ा समूह 
सन् १९९० को दशकको मधिसमम आइपुगदा केही ह्ािको संखिामा पुगे । वन स्ोत 
विवसथापनमा सथानीि समुदािको अयधकाि सुयनयचित गनने एक सवाित्त संसथाका रूपमा 
गठन गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहहरूको संखिा ्ढ्दै ्ाँदा ती सामुदायिक 
वन उपभोक्ा समूहका नेतृतवकताशाहरू ि सामुदायिक वनमा सहिोगी संसथाले (मुखित: 
यविपक्षीि परििो्ना ि अन्तिाशायट्रिि संघ-संसथा) सामुदायिक वनहरूको सञ्ाल यनमाशाणको 
अवधािणा यवकास गिे । िसपय्छ सथानीि रूपमा यवयभन्न य्ललाहरूमा सामुदायिक वन 
उपभोक्ा समूहहरूको सञ्ाल ्न्न थाले । िस क्रममा सवशाप्थम धनकुटामा सामुदायिक 
वन उपभोक्ा समूहहरूको सञ्ाल यनमाशाणको अवधािणा आएको यथिो (ओझा ि यतयमसना 
सन् २००८) ।10

सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघका संसथापक अधिक्ष हरि न्िौपाने समझन््छन् :

सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघ यनमाशाण गनुशाको मुखि उद्देशि भनेको देशमा सथानीि 
समुदाि यनियन्त्रत वनको क्षेत्र यवसताि गनुशा नै यथिो । २०५१ सालमा वन यनिमावली 
्नाई वन ऐन, २०४९ पूणशा रूपमा लागू गरििो । िद्यप समुदािलाइशा वन हसतान्तिण गनने 
गयत अतिन्तै सुसत यथिो । वन कमशाचािीहरूको शयक् क्रमशः क्षीण हुँदै ्ाने भएकाले 
समुदािलाई वन हसतान्तिण गनशा उनीहरू उतसाही यथएनन् । सोही समिमा हामीले 
प््ातायन्त्रक पद्यतको थालनी गिे पचिात् ्नताहरू संगठन एवं अयधकािका ्ािेमा 
कुिा गनशा शुरू गिे । म सविं पयन िा्नीयतक कािशाकताशा भएकाले संगठन यवसतािको 
िणनीयतलाई अझ ्ढी महत्व यदएको यथएँ । परििो्नामा काम गनने केही वियक्हरूले 

10 ्ुलाई २, १९९२ मा धनकुटा नगिपायलकाको यसलढंुगा, पातले पाङ्यसङ, पञचकन्िा 
ि सनसािी सुके पोखिी सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहका प्यतयनयधहरूले ततकालीन य्लला 
वन अयधकृत ि ्ेलाित सिकािविािा सञचायलत कोशी यहल सामुदायिक वन परििो्नासँग 
उक् समिसमम गठन भएका सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहको संखिा एवं उनीहरूको काम गनने 
तौितरिका तथा अनुभव आदान प्दान गनने प्यक्रिाका ्ािेमा प्श्न गिे । िसको ््ारमा य्लला 
वन कािाशालिका ततकालीन कमशाचािी, परििो्नाका प्यतयनयध तथा सामुदायिक वनका उपभोक्ाहरू 
सयहतको उपयसथयतमा एक गोष्ठीको आिो्ना गनने यनणशाि गिी नौ सदसिीि गोष्ठी आिो्क सयमयत 
समेत गठन गरििो । उक् सयमयतले धनकुटा य्ललाभरि िहेका प्तिेक सामुदायिक वन उपभोक्ा 

समूहका दुई/दुई ्ना प्यतयनयध सयहत ्ुलाई २४–२६, १९९२ मा एक गोष्ठीको आिो्ना ग¥िो । 
िही नेटवयकशा ङ गोष्ठीको यसकाइसँगै धनकुटा य्ललायभत्र तिसता अरू गोष्ठी पयन सञचालन गरिए । 
पय्छ त उक् नेटवयकशा ङ गोष्ठीलाई य्लला वन कािाशालिको वायरशाक कािशाक्रमकै रूपमा समेत सञचालन 
गरििो । िसता गोष्ठीहरू कोशी यहल तथा अन्ि विीपक्षीि परििो्ना कािाशान्विन भएका भो्पुि 
लगाितका अन्ि य्ललाहरूमा समेत सञचालन गरििो ।
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समेत िसतो सञ्ाल यनमाशाण तथा सथानीि समुदािको संगठन यवसतािको उपािलाई 
सहिोग गिेको भेटे ँ ।11 

 
सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहहरूको िायट्रिि सञ्ाल यनमाशाणको पयहलो पहलका रूपमा 
यविपक्षीि वन परििो्नाका केही यवशेरज्ञहरू ि संसथापक नेतृतवकताशाहरूको साझेदािीमा 
सन् १९९२ मा २८ य्ललाका ४० प्यतयनयधहरूको ्ैठक आिो्ना गरििो । संसथापक 
अधिक्ष न्िौपाने भन््छन् :

विापक ्छलरल पचिात् हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहहरूको िायट्रिि सञ्ाल 
यनमाशाण गनुशापनने आवशिकता िहेकोमा सहमत भिौ ँ। िद्यप सञ्ाल यनमाशाण गनशा आवशिक 
सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहहरूको सहभायगता िथेटि यथएन । तिसैले हामी आ–आफना 
य्ललामा सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहहरूको सञ्ाल यनमाशाण गनने वाचा सयहत 
रयकशा िौ ँ । म पयन मेिो य्लला भो्पुिमा रयकशा एपय्छ सामुदायिक वन उपभोक्ाहरूको 
य्लला सतिीि सञ्ाल यनमाशाण गिी य्लला प्शासन कािाशालिमा दताशा गिाएँ । मे १९९५ 
मा सामुदायिक वन उपभोक्ा ि यन्ी रूख उतपादकहरूको उपयसथयतमा ्ुढानीलकणठमा 
िायट्रिि महासंघ यनमाशाणको अकको कोयसस सवरूप िायट्रिि ्ैठकको आिो्ना ग¥िौ ँ । 
उक् ्ैठकमा पयन महासंघ यनमाशाणका लायग चायहने सक्षम नेता/नेतृहरूको संखिा न्िून 
यथिो । काभ्े य्ललाको ्ु्डोलमा हामी पुनः अकको वैठकको आिो्ना गिी सामुदायिक 

वन उपभोक्ा महासंघको तदथशा सयमयत ्नाउन सरल भिौ ँ ।12 

सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघ पयन ने्पालकरो संस्ा दताता ऐन, २०३४ ्मोय्म अन्ि 
गैिसिकािी संसथा सिह य्लला प्शासन कािाशालिमा दताशा भएको ्छ । संसथा दताशाका 
लायग पूिा गनुशापनने सिकािी प्यक्रिा ्ाहेकको काम गनशा सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघ 
सवतन्त्र ्छ । िद्यप सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहहरूले भने य्लला वन कािाशालिसँग 
सहकािशा गनुशापदशा्छ । महासंघको यवधान अनुसाि देशभिका य्लला तथा गाउँ/नगि तहका 
महासंघहरू सथापना गनने प्ावधान ्छ । ्नविी २०१० मा गरिएको महासंघको यवधान 
संशोधन अनुसाि िसको िायट्रिि कािशा सयमयतको कािशाकाल तीन वरशा्ाट ्ढाएि चाि वरशा 
पु¥िाइएको ्छ । िसै गिी य्लला कािशा सयमयतको कािशाकाल पयन चाि वरशा नै तोयकएको 
्छ । यवधान संशोधन अनुसाि महासंघको साधािणसभा पय्छको दोस्ो ठूलो सवको्च यनकाि 
िायट्रिि परिरद् प्तिेक दुई/दुई वरशामा ्सद्छ । य्लला महासंघ गठन गनशाका लायग उक् 
य्ललामा कमतीमा दश ओटा सामुदायिक वन उपभोक्ा समूह महासंघमा आ्द् हुनपनने 

11 न्िौपानेसँग वैशाख १४, २०६७ मा गरिएको कुिाकानी । 
12 न्िौपानेसँग वैशाख १४, २०६७ मा गरिएको कुिाकानी ।
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प्ावधान ्छ । वैधायनक रूपमा यवधानै दताशा भएका ्ुनसुकै सामुदायिक वन उपभोक्ा 
समूहहरू पयन महासंघको सदसि हुन िोगि हुन््छन् । सदसि समूहहरूले महासंघलाई प्थम 
पटक सदसिता शुलक रु. ३०० ि वायरशाक नवीकिण शुलक रु. १०० ्ुझाउनु पदशा्छ । 
सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहहरूले ्ुझाएको सदसिता शुलकको ३० प्यतशत केन्रिीि 
महासंघमा, ४० प्यतशत य्लला महासंघमा ि ३० प्यतशत गाउँ/नगि महासंघमा यवतिण 
गरिन््छ । महासंघको यवधान अनुसाि िसका प्तिेक संिचनागत तहमा ५० प्यतशत मयहला 
हुनु अयनवािशा ्छ । शुलक ि संिचना समिानुकुल परिमाय्शात गददै लयगएका ्छन् । 

केही वरशािता महासंघले देश ्ायहिका यवयभन्न अन्तिाशायट्रिि संगठन सँगको सम्न्ध 
समेत यवसताि गिेको ्छ । िो सामुदायिक वनका लायग गलो्ल एलािन्सको नेतृतवदािी 
सदसिका रूपमा अन्तिाशायट्रिि सतिमा समेत अयधकािमा आधारित पैिवीमा सयक्रि रूपमा 
सहभागी भइिहेको ्छ । संिुक् िाट्रि संघको वन मञचमा महासंघलाई यनियमत रूपमा 
यनमन्त्रणा गरिन््छ । िो कैिौ ँअन्तिाशायट्रिि नागरिक समा्का सञ्ालहरूको समेत सदसि 
ियहआएको ्छ । िसको एक द्शानभन्दा ्ढी केन्रिीि सतिका कािशाकताशाहरू अन्तिाशायट्रिि 
सतिका वन अयधकाि सम्न्धी आन्दोलन तथा ्लवािु परिवतशान लगाितका वन नीयतसँग 
सम्यन्धत यवयभन्न सवालमा हुने ्छलरलमा समेत सयक्रि ्छन् ।

महासघंको उदि ि गवसताि
सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघ उदि हुनुको कािक तत्वका ्ािेमा संसथापक सललाहकाि 
मधिेका एक ्डम्ि तेम्े िसतो भन््छन् : 

मेिो यवचािमा महासंघ सथापना हुनुका मुखि तीन कािक तत्व ्छन् । पयहलो, हामीले 
उनीहरूलाई यदएको सह्ीकिणको सहिोग । महासंघका ततकालीन नेतृतवकताशाहरूलाई 
यनिन्ति सललाह ि सहिोग यदने हामी पाँच ्ना सललाहकािहरू यथिौ ँ। दोस्ो, सञ्ाल 
्नाउने प्यक्रिामा रो्डशा राउण्ेडशनले आयथशाक सहिोग गिेको यथिो । िायट्रिि महासंघ 
सथापना भए लगत्तै उसले संसथागत यवकास कोर यदएको यथिो । तेस्ो, २०४६ सालमा 
आएको ्हुदलीि िा्नीयतक पद्यत पयन िा्नीयतक परिचालनमा ्ढी सकािातमक 
यथिो । महासंघका संसथापक अधिक्ष सविं पयन भो्पुि य्लला यवकास सयमयतका 
उप-सभापयत यथए । उनको समूह कुनै पाटटीगत संलगनतालाई ्ेवासता गददै समुदािको 
सवाललाइशा उठाउन सक्षम भिो ।13

13 तेम्ेसँग वैशाख १४, २०६७ मा गरिएको कुिाकानी ।
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महासंघका संसथापक सललाहकािले भने ्सतै िा्नीयतक रूपमा सयक्रि नेतृतवकताशाहरूले 
महासंघ सथापना ि िसको प्वद्शानमा संलगन हुनु नै िसको सरलताको एक अयभन्न अंग हो । 
महासंघका धेिै्सो संसथापक सदसिहरू िा्नीयतक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका वियक्हरू 
यथए । उनीहरू पञचाित शासनका यवरुद् तीन दशकदेयख लय्डिहेका िायट्रिि सतिका 
मुखि िा्नीयतक पाटटीका सथानीि तहका प्मुख नेतृतवकताशा यथए । िसथशा पयन उनीहरूले 
महासंघमा दातृ यनकािमा काम गनने यवविानहरूका सललाहभन्दा अझ अगाय्ड गएि संगठन 
गनने िा्नीयतक तरिका ि ढाँचा समेत घुसाए । िसले गदाशा यवकास अभिासका मूल प्वाहमा 
देयखने समान प्यक्रिा ्सतै महासंघलाई यवशुद् सामाय्क परिचालनको अवधािणामा 
सीयमत निाखी एउटा सशक् ्नाउन सहिोग पु¥िािो । िस संगठन ्ाहेक महासंघका 
संसथापक सदसिहरूले सललाहकाि, शुभयचन्तक एवं यवकेन्रिीकिणको पक्षधिहरू सँगको 
साझेदािीलाई ्ढाउँदै लगे । िस प्कािका सहकािशाले उनीहरूलाइशा संसथागत यवकासका 
लायग चायहने स्ोत ्ुटाउन, सवालको यवशे्रण गनशा, िणनीयत ति गनशा तथा कािशाकताशामा 
आधारित सञ्ाल यनमाशाणका लायग चायहने तायलम आिो्ना गनशा थप सहिोग पुगिो ।

केन्रिीि महासंघले क्रमशः य्लला महासंघहरूको संखिा ्ढाउँदै लै्ाँदा देशभि िसका 
सथानीि कािशाकताशाहरूको संखिा पयन ्ढ्दै गिो । िसले गदाशा महासंघको अवधािणा तथा 
दशशानको दाििा समेत ्ढ्दै गिो । उपभोक्ा समूहहरू सथानीि रूपमा स्ैले सवीकािेका 
तथा सामाय्क क्षेत्रमा काम गिी िा्नीयतक क्षेत्रमा र््डको मानशा समेत सह् हुने भएका 
कािण सथानीि सतिका ह्ािौ ँ िा्नीयतक नेतृतवकताशा एवं कािशाकताशा ्ीचमा महासंघ 
अझ धेिै आकरशाक ि लोकयप्ि ्न्दै गिो । सन् २०१० को ्नविी समममा महासंघले 
तीन ओटा साधािण सभा, एउटा यवशेर साधािण सभा, पाँच ओटा िायट्रिि परिरद् ्ैठक 
ि महासंघको तललो तहसँग कैिौ ँ भेला समपन्न गनशा सरल भिो । िी यवयभन्न तहका 
्छलरल, ्ैठक तथा सभाहरूले महासंघको सयक्रितालाइशा ्ढाउन सहिोग गिे । िसका 
स्ै संिचनागत तहमा मयहला ि पुरुरको ्िा्ि सहभायगताको अयनवािशा प्ावधानले 
यवयभन्न तहमा गयतयवयध सञचालन गनशा एवं प््ातायन्त्रक सम्न्ध यवसताि गनशा समेत 
उललेखि रूपमा सहिोग पुगेको ्छ ।

महासघंले के प्ाप्त ग¥िो ?
महासंघको उदिका कािण नेपालको वन सुशासनका क्षेत्रमा कमतीमा तीन ओटा परिणाम 
आएको मान्न सयकन््छ : (१) सवाित्त शासन एवं सथानीि ्नताको सहभायगताका लायग 
वनमा आयरित सथानीि ्नसमुदािको परिचालन, (२) वन सुशासनमा लामो समिदेयख 
विाप्त प्ायवयधक-प्शासयनकको प्भुतवमायथ चुनौती, ि (३) यवकास प्यक्रिा, िणनीयत ि 
स्ोतमायथ सथानीि ्नताको यनिन्त्रणमा वयृद् । वन क्षेत्रमा नागरिक चेतनामा अयभवयृद् 
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तथा परिचालन मारशा त महासंघले वनमा प्चयलत ि प्ायवयधक सवालमा िा्नीयतक प्यक्रिा 
एवं अभिासमा परिवतशान गनशा सहिोग ग¥िो । साथै, िसले सथानीि समुदाि एवं िाजि्ीच 
सम्न्ध सथापनाको माधिमका रूपमा समेत काम ग¥िो । गैिसिकािी संसथा वा संगठनमधिे 
महासंघले नै यवयभन्न दातृ यनकाि तथा सिकािी कमशाचािीहरू मात्र हा्ी िहेको वन नीयत 
प्यक्रिामा नागरिक अवधािणा सामेल गिािो । नागरिकका तरशा ्ाट महासंघले यवयभन्न 
यकयसमका परििो्ना समेत सञचालन गिी प्चयलत य्लला वन कािाशालि, परििो्ना 
तथा वन क्षेत्रमा कािशाित अन्ि गैिसिकािी यनकािभन्दा यभन्न प्कािले ्ानकािी एवं सूचना 
प्सािण एवं ्नचेतना अयभवयृद्मा सहिोग ग¥िो । सामुदायिक वन परििो्नाहरू लाग ू
नभएका य्ललाहरू (खास गिी वन कािाशालिहरूले ्नतालाइशा उनीहरूको अयधकाि्ािे 
्ानकािी यदन यहचयकचाउने तिाई क्षेत्र) मा समेत महासंघले सथानीि ्नतालाई सामुदायिक 
वन सम्न्धी प्चयलत कानूनी प्ावधान ्ािेमा ्ानकािी प्वाह गनने काममा उललेखि 
भूयमका खेलिो ।

महासंघ तथा उपभोक्ा समूहहरूको सञ्ाल यनमाशाण हुनुभन्दा पयहलासमम सामुदायिक 
वन प्साि सम्न्धी समपूणशा काम वन यवभाग तथा यविपक्षीि वन परििो्ना मारशा त मात्र हुने 
गदशाथे । सन् १९९० को दशकको मधि समममा अन्ि गैिसिकािी संंसथाहरूको उपयसथयत समेत 
अतिन्तै न्िून यथिो । िसतो अवसथामा महासंघले लामो समिदेयख सिकािको यनिन्त्रणमा 
िहेको वन स्ोतमा सथानीि समुदािको अयधकाि सथापना गनशा ्नचेतना अयभवृयद्मा 
महत्वपूणशा भूयमका यनवाशाह ग¥िो । ्नचेतनाका केही कािशाक्रमहरू सथानीि ्नताको चाहना 
यवपिीत लाद् न खोय्एका सिकािी प्सतावका यवरुद् तथा दीगो वन विवसथापनका लायग 
्नतालाइशा अयभपे्रित गनशामा समेत केयन्रित िहे । महासंघको ्नचेतना अयभिान िसअयघ 
यवदेशी परििो्ना्ाट गरिएभन्दा ्ढी नागरिक अयधकािमुखी देयखए ।

महासंघले िाजि केयन्रित वन विवसथापन तथा प्ायवयधक प्शासयनक रूप्ाट यनदनेयशत 
वनसँग सम्यन्धत अन्ि कानूनी प्ावधानका यवरुद् अदालती संघरशा समेत ग¥िो । िसका 
साथै महासंघले सावउसहरूलाई वनमायथ समुदािको अयधकाि तथा वाताविणका सम्न्धमा 
कानूनी सहािता तथा सललाह पयन प्दान ग¥िो । महासंघका कानूनी अयधकृतका अनुसाि 
सन् २००९/२०१० मा कमतीमा सात ओटा मुद्दाहरू महासंघ वा महासंघको सहिोगमा 
सावउसहरूले य्लला वा सवको्च अदालतमा पेस गिेका यथए । िी कदमहरूले सिकािी 
नीयतमा आवशिक प्ावधान उललेख गनशा, नागरिक सहभायगता ्ढाउन वा वन स्ोतमा 
आधारित ्नताहरूलाइशा असि गनने खालका सिकािी यनणशािहरू मायथको संवैधायनक 
हैयसितका ्ािेमा प्श्न उठाउन सहिोग पुगेको ्छ । 

वन तथा प्ाकृयतक स्ोतसँग सम्यन्धत सवाल ्ाहेक महासंघले िसका सदसि 
समूहहरूको प््ातन्त्र एवं मानवअयधकाि सथापनाका लायग हुने िा्नीयतक आन्दोलनमा 
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सहभागी गिाउन समेत उललेखि भूयमका यनवाशाह गिेको ्छ । सन् २००६ मा भएको दोस्ो 
्नआन्दोलनमा सामुदायिक अयधकािका मुद्दालाई अगाय्ड साददै महासंघले आफना सदसि 
सावउसहरूलाइशा विापक परिचालन ग¥िो । िसले महासंघको प््ातयन्त्रक पद्यत ि वन 
स्ोतमायथ समुदािका अयधकािलाई प्सट पादशा्छ । सन् २०१५ मा निाँ ्न्ने संयवधानमा 
वन स्ोतमा सामुदायिक अयधकाि एवं सवाित्तताको माग गददै महासंघले अयप्ल २०१० मा 
गिेको वन दौ्डाहा कािशाक्रममा वनमा आयरित दसौ ँह्ाि ्नता स्डकमा उयत्रएका यथए । 
गैिसिकािी संसथा तथा प्ाकृयतक स्ोत उपभोक्ाका अन्ि महासंघहरू सँगको साझेदािीमा 
िस महासंघले निाँ संयवधानमा प्ाकृयतक स्ोतमायथ सामुदायिक एवं एकीकृत अयधकािको 
वकालत गददै देशभि सथानीि समुदािलाई सयक्रि रूपमा परिचालन समेत ग¥िो ।

महासंघले सथापनादेयख सन् २०१० समम गिेको कािशा्ाट वन सुशासनमा ्नशयक् 
परिचालनले सथानीि ्नता ि वन यवभाग लगाित िाजिका वन क्षेत्रसँग सम्यन्धत अन्ि 
यनकाि्ीच प्चयलत “शासक ि िैती” सम्न्धलाई क्रमशः अन्तियक्रिातमक शासन 
(्ेडयल्िेयटभ गभननेन्स) सम्न्धतरशा  उन्मुख हुन सहिोग पुगिो । िस प्कािका शयक् 
सम्न्धका कािण सिकािले एकतरटी एवं यववादसपद यनणशाि लागू गनशा नसकेको अवसथामा 
वन क्षेत्रमा प््ातायन्त्रक ्हस, ्छलरल तथा समझदािीको महत्व ्ढ्दै गिो । महासंघ 
आरै पयन अवसथा अनुसाि वन मन्त्रालि ि वन यवभागको एक सशक् साझेदािी ि 
यविोधी पक्ष दुवैका रूपमा सथायपत भिो । िसले वन स्ोतमा सुशासन तथा प््ातायन्त्रक 
्हसिुक् वन सुशासन प्यक्रिालाई सथायपत गनशा मद्दत पुगिो । महासंघको सललाहकािका 
रूपमा सहिोग गददै आएका यवयभन्न वन परििो्नामा कािशाित वियक्हरूले प्भावकािी 
वन स्ोत विवसथापनको उद्देशि प्ाप्त गनशा वन सुशासनका क्षेत्रमा ्हस, पैिवी ि नागरिक 
सहभायगता्ािे यनिन्ति ्ानकािी गिाइिहे । िस प्कािका चेतना अयभवयृद्ले सावउसहरू 
ि वन यवभाग ्ीचको पिमपिागत सम्न्धलाइशा तो््डदै समूहहरूको नागरिक शयक् ्ढाउन 
थप सहिोग पुगिो ।

महासंघले अिो्ना गिेका आन्दोलन तथा पैिवी अयभिान्ाट प्भायवत भई यसँचाइ, 
खानेपानी तथा य््ुली लगाित अन्ि क्षेत्रमा समेत सामुदायिक सञ्ाल वा महासंघ 
यनमाशाण भए । िस महासंघले अन्ि सञ्ाल वा महासंघहरूसँग समेत सहकािशा गददै समग् 
प्ाकृयतक स्ोत मायथको सामुदायिक अयधकािका लायग हुने आन्दोलनको समेत नेतृतव 
ग¥िो । िसका साथै महासंघ एयसिा तथा अन्ि क्षेत्रमा समेत वन सुशासनमा प््ातन्त्रीकिण 
तथा यवकेन्रिीकिणका लायग अग्सि सामुदायिक सञ्ालको अन्तिाशायट्रिि नमुनाका रूपमा 
सथायपत ्छ ।
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महासघं ि नागरिक सहभागगता
नेपालको वन क्षेत्रमा महासंघ नेतृतवको नागरिक सहभायगताको ल्डाइँ भनेको नागरिक 
सहभायगताको प्मुख अ््डचनका रूपमा िहेको वन सुशासनमा प्ायवयधक-प्शासनतन्त्रको 
एकल यनिन्त्रणलाई चुनौती यदनु यथिो । संसथागत सवाित्तता तथा स्ोतमायथ समूहको 
कानूनी अयधकाि सयहत सावउसहरूको सथापनापय्छ पयन समूहहरूले प्ायवयधक ज्ञानको 
आवशिकता ि चाहना ्मोय्मभन्दा पयन सिकाि्ाट मात्र वन विवसथापनका लायग 
चायहने प्ायवयधक ज्ञान यलनुपनने विवसथा भने कािम नै िह्ो । वन ऐन,२०४९ ले 
सावउसको सवाित्तताका कानूनी अयधकाि यदएको भए पयन वन विवसथापनमा समुदािको 
भूयमका सिकािले तोके ्मोय्म मात्र भिो । सिकािी वन कमशाचािीहरूको प्शासयनक 
अयधकाि ि प्ायवयधक ज्ञानको दोहोिो प्भाव्ाट समूहहरू मुक् हुन नसकेको परियसथयत 
महासंघका पदायधकािीहरूले औलँिाउँ्छन् । नागरिक सहभायगताको अकको पक्ष भने 
सामाय्क असमानतासँग सम्यन्धत ्छ । सैद्ायन्तक रूपमा नागरिक समा्यभतै्र विाप्त 
असमानता पयन नागरिक सहभायगता तथा सावशा्यनक ्हसको प्मुख अ््डचन हो (िोङ 
सन् १९९७) । ऐयतहायसक कालमा नै यवयभन्न खालको वगशा, ्ायत ि यलंगका आधािमा 
गरिएका भेदभावले नेपाली समा्लाई तहगत रूपमा यवभा्न ग¥िो । िही वगटीकिणका 
कािण राइदा नपाएका प्ाि: ्नताले सामुदायिक वनमा सुशासन लिाउन गनुशापनने िोगदानका 
लायग आफनो भूयमका देखेनन् । िसले अन्ततः िायट्रिि वन सुशासनका क्षेत्रमा उनीहरूको 
क्षमता प्सतुत गनने वाताविण समेत ्न्न सकेन । अयहले पयन महासंघले तथाकयथत उ्च 
्ायत, आयथशाक रूपमा मधिम वगटीि, पहा्डी वा यहमाली ्नताको प्यतयनयधतव गदशा्छ । 
महासंघमा नेपालका कम राइदा पाएका गरि्, मयहला, मधेसी, दयलत ि ्न्ायतहरूको 
प्यतयनयधतव अझ पयन कम नै ्छ । सामुदायिक वनका धेिै्सो उपभोक्ाहरू यवपन्न ि 
यप्छय्डएका वगशाका भए पयन महासंघका सयमयतहरूमा उनीहरूको प्यतयनयधतव न्िून ्छ । 
महासंघका कािशा सयमयत सदसिहरूले यप्छय्डएका वगशाका तरशा ्ाट उनीहरूको सवाललाई 
उठाउन खो्े पयन समा्मा विाप्त यवभेदपूणशा सामाय्क सम्न्धले ती सवालहरूको सही 
ढंगले उठान गिेको देयखँदैन । िसथशा महासंघयभत्र पयन समावेशी प्यतयनयधतवको सवाल 
प्मुख चुनौतीका रूपमा देखा परििहेको ्छ ।

यवशेर गिी सन् २००६ मा भएको महासंघको तेस्ो साधािणसभापय्छ िसमा 
समानुपायतक सहभायगताका मुद्दाले प्ाथयमकता पाइिहेको ्छ । तथायप समान सहभायगताको 
िायट्रिि ्हसले आशा गिे ्मोय्मको प्यतयनयधतव अझ पयन हुन सकेको ्ैछन । िसको 
तेस्ो साधािणसभामा उपयसथत ्ममा ३१७ सहभागीमधिे १५ ्ना (४.७%) दयलत, ९६ 
्ना (३०%) ्न्ायतको उपयसथयत यथिो । िायट्रिि सतिमा उनीहरूको ्नसंखिा हेनने हो 
भने क्रमशः १२.८ प्यतशत ि ३८ प्यतशत ्छ । महासंघको यवधानमा उललेख गरिएको 
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प्ावधान अनुसाि िसका प्तिेक सयमयतहरूमा कमतीमा ५० प्यतशत मयहला प्यतयनयधतव 
अयनवािशा ्छ । िद्यप यनणशाि प्यक्रिा तथा सुशासनको अभिासमा मयहलाहरूको गुणातमक 
सहभायगता उनीहरूको संखिा अनुरूपको ्ैछन ।

महासंघको आन्तरिक सगंठनको विवसथापन नागरिक सहभायगताको अकको महत्वपूणशा 
सवाल हो । तिहाँ यभत्रको शयक् तथा लाभ ि य्ममेवािीको ्ाँ्डराँट लगाितका सवालहरू 
िस अन्तगशात पदशा्छन् । महासंघका यक्रिाकलापमा सहभागी भइशा िसका सथानीि तहका 
कािशाकताशाहरूले एक प्कािको िा्नीयतक शयक् प्ाप्त गिेपय्छ उक् शयक्को दुरुपिोग गिेका 
उदाहिण पयन ्छन् । िस अवसथामा महासंघमा नैयतक य्ममेवािीपनका लायग आचािसंयहता 
यनमाशाण गिी लागू हुन आवशिक यथिो । महासंघको प्चयलत यनिम उललंघनको सवाललाई 
हेनशा कै लायग केन्रिीि तहमा न्िायिक सयमयतको पयन विवसथा गरिएको ्छ । िसका 
कािशाकताशाहरूका नैयतक आचिण यनिन्त्रण गनशा उक् सयमयत कसिी प्भावकािी ्न्न सक्छ 
भन्ने अकको महत्वपूणशा सवाल कािम नै ्छ । महासंघका कािशाकताशाहरूका लायग िायट्रिि 
तथा अन्तिाशायट्रिि सतिमा समेत अवसिहरू ्यढिहेका ्छन् । तथायप उनीहरूमा यवतृट्णा 
पैदा हुन नयदई नैयतकता तथा प्ेिणामा अयभवयृद् गददै ती अवसिहरूको ्ाँ्डराँटलाई कसिी 
उतपादनमुखी ि न्िायिक ्नाउने भन्ने सवाल पयन चुनौतीपूणशा नै ्छ । 

यवशेर गिी दातृयनकाि तथा िा्नीयतक पाटटीहरू सँगको सम्न्धलाइशा पुनः परिभायरत 
गिी महासंघ सवावलम्ी एवं सवाित्त ्न्न सकला भन्ने सवाल पयन महत्वपूणशा ्छ । 
महासंघमा दातृ यनकािहरूले मुखि गिी दुई तरिकाले प्भाव पादशा्छन्: पयहलो, यनधाशारित 
उद्देशिका लायग मात्र आयथशाक सहिोग गिी महासंघको काम गनने दाििालाई नै आयथशाक 
सहिोग गनने यनकािको यनधाशारित य्ममेवािीसँग मेल खुवाउने । िस सवालमा महासंघका 
एक केन्रिीि सदसि भन््छन्, “हाम्रा कयतपि कािशाक्रमहरूमा आयथशाक सहिोगको सतशाका 
रूपमा दातृयनकािहरूको सहभायगतालाई सवीकानुशा पदशा्छ । हामीलाई थाहा ्छ, उनीहरूको 
सहभायगताले ती कािशाक्रमहरूमा खासै सहिोग गददैन ति पयन हाम्रा कािशाक्रमहरू सरल 
पानशा आयथशाक सहिोगले महत्वपूणशा भूयमका खेलने भएकाले हामीले उनीहरूको सतशालाई 
मान्नैपनने हुन््छ ।”

दोस्ो, आयथशाक सहिोग गनने दातृ यनकाि वा अन्ि संसथामा कािशाित वियक्हरूलाइशा 
महासंघका सदसिभन्दा ्ढी ्ान्ने वा यवशेरज्ञका रूपमा यलनु । वासतवमा यवकास यवज्ञहरूका 
प्ायवयधक पिामशशाले महासंघको नागरिक सहभायगताको ल्डाइँको समभावितालाई कम्ोि 
गिेको ्छ । शुरूशुरूमा ती यनकािहरूले महासंघको संसथागत यवकासका लायग आयथशाक 
सहिोग प्दान गिेका यथए । ति पय्छ आएि उनीहरूले मयहला अयधकाि, सामुदायिक 
वनमा पिैवी, संयवधानसभाका ्ािेमा ्नचेतना ्गाउने ि का श्ान विापाि लगाितका 
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सवालसँग सम्यन्धत खासखास परििो्नाहरूमा आयथशाक सहिोग प्दान गरििहेका ्छन् । 
िस यवरिमा महासंघका संसथापक अधिक्ष समझन््छन् :

शुरूमा यवशेरज्ञहरूले सञ्ाल यनमाशाणको ढाँचा तथा िणनीयत ति गनशा उललेखि रूपमा 
सहिोग गिेका भए पयन हामीलाई सहिोग सललाह यदने यवशेरज्ञहरूका ्ीच पयन एक 
प्कािको विन्वि भएको मैले अनुभव गिेको ्ुछ । ्् हामी ्नता संगयठत गनशा तथा 
सामुदायिक अयधकािका मुद्दाहरू उठाउन सक्षम भिौ ँ त् सिकािी कमशाचािी लगाित 
अन्ि परििो्ना ि तिहाँ काम गनने यवशेरज्ञहरूले आरैमायथ चुनौती महसुस गिी हामीलाई 
सहिोग ्न्द गिे । ियतसमम यक उनीहरूले सञ्ाल यनमाशाणका लायग सावउसहरूलाई 
महासंघमा आ्द् नहुन समेत भने ।14

महासंघ सथापनाका वरशाहरूमा सावउसहरू्ाट सहिोग समेत प्ाप्त भएको यथिो, 
पय्छ तिसतो सहिोग क्रमशः नगन्ि हुँदै गिो । ति नागरिक सहभायगतामा आयथशाक खचशा 
भने क्रमशः ्ढ्दो ्छ । िसका लायग महासंघले सन् २००९ मा मात्र १० लाख अमेरिकी 
्डलिभन्दा ्ढी खचशा गिेको यथिो । िसमधिे जिादै न्िून भाग मात्र महासंघको आन्तरिक 
कोर तथा सदसि शुलकले ओगटेको यथिो । महासंघका केही सदसि सावउसहरू वायरशाक 
रूपमा ८० लाख रुपैिाँभन्दा ्ढीको कािो्ाि गनने भए पयन केन्रिीि महासंघले आिो्ना 
गिेको कािशाक्रममा आवशिक आयथशाक सहिोग गनशा अझै पयन तिाि ्ैछनन् । िसको मुखि 
कािण भनेको महासंघप्यत आम उपभोक्ा समूहको यवश्ास ि महासंघको नेतृतवमा 
््ारदेहीको कमी हो ।

केही वरशादेयख महासंघमायथ आफनो प्भुतव ्माउने उद्देशिले महासंघमा िा्नीयतक 
हसतक्षेप ह्ात्तै ्यढिहको ्छ । महासंघका केन्रिीि कािशाकताशाहरू कुनै न कुनै िा्नीयतक 
पाटटीको सयक्रि सदसि हुने कािणले पयन हसतक्षेप ्ढेको हो । यवशेर गिी महासंघको 
सथापना कालमा कुनै िा्नीयतक पाटटीमा संलगन नभएका सामाय्क कािशाकताशाहरूको 
संखिा जिादै न्िून भएका कािण पयन महासंघमा िा्नीयतक कािशाकताशाहरूको सहभायगता 
सवाभायवक ि अयनवािशा यथिो । िा्नीयतक पाटटीका सदसिहरू महासंघमा कािशाित भएकै 
कािणले महासंघले वन स्ोत तथा विवसथापनमायथ समुदािको अयधकाि सथायपत गनशा 
यवयभन्न िा्नीयतक पाटटीहरूको परिचालन गनने सममको हैयसित समेत यवकास ग¥िो । 
ति ्् िा्नीयतक पाटटीहरूले महासंघको प्यक्रिामा य्सतािै हसतक्षेप गनशा थाले त् 
समसिा पैदा भिो ।

14 हरि न्िौपानेसँग वैशाख १४, २०६७ मा गरिएको कुिाकानी ।
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हसतक्षेपले दुई यकयसमको संकेत गदशा्छ : पयहलो, महासंघका नेतृतवकताशाहरू सदसि 
सावउसप्यत भन्दा िा्नीयतक पाटटीका नेताहरूप्यत ्ढी य्ममेवाि हुनुमा धेिै राइदा 
देख्छन् । दोस्ो, ्् िाजिको एक अंगका रूपमा िहेका िा्नीयतक पाटटीहरूले महासंघको 
शयक् प्िोग गदशा्छन्, त् सवतन्त्र नागरिक सहभायगताको ल्डाइँको मूलिमायथ समझौता 
हुन््छ । महासंघका नेतृतवकताशाहरूले िा्नीयतक नेताको संिक्षकतवमा प्ाप्त शयक्भन्दा 
वन स्ोतमा आयरित ्नताको आवा् उठाउँदा प्ाप्त हुने शयक् ्ढी सशक् हुन््छ, भन्ने 
महसुस नगदाशासमम महासंघको शयक् िा्नीयतक पाटटीहरूले प्िोग गरििहन््छन् । महासंघको 
नेतृतवलाई चुनेि पठाउने सदसिभन्दा उनीहरूलाई संिक्षण यदने िा्नीयतक नेता तथा 
दातृयनकािहरूले ्ढी हसतक्षेप गनुशा एक ्ोयखमपूणशा अवसथा यस्शाना हुनु हो । महासंघका 
संसथापक अधिक्ष भन््छन् :

महासंघको सथापना कालमा भन्दा रिक, हालैका यदनहरूमा िसले सावउसहरूको 
अयधकािका लायग सञ्ाल यनमाशाण गनशा मूल अयभिानको ्ाटो ्छो््डदै ्छ । सिकािी 
यनकािप्यत िसको ि्ैिा एवं दृयटिकोण निम ्न्दै गइिहेको ्छ । मैले महासंघ सधैभँरि 
सिकािी कमशाचािीतन्त्रका यवरुद् हुनुप्छशा  भन्ने सुझाव यदन खो्ेको होइन ति हाम्रो 
वन स्ोतमायथ सथानीि समुदािको मुद्दामा कयहलिै पयन समझौता गनुशा हुँदैन । यवयभन्न 
परििो्ना तथा स्ोतको उपलबधताका नाममा महासंघका साथीहरूले कैिौ ँसमझौताहरू 
गिेका ्छन् । िसले अन्ततः नागरिक समा्का आन्दोलनलाई कम्ोि ्नाइिहेको ्छ । 
महासंघ सथानीि ्नताका सवालका ्ािेमा आवा् उठाउने मञचका रूपमा भन्दा पयन 
िा्नीयतक नेताहरूको भारण गनने थलोका रूपमा यवकास भइिहेको ्छ ।15

िी स्ै घटनाहरूले िा्नीयतक ि नागरिक समा् कसिी एक अकाशालाई प्भाव पानशा सक्छन ्
तथा नागरिकहरूको शयक्लाई कसिी िाजि संिन्त्र तथा पद्यतमा सानशा सयकएला भन्ने 
आधािभूत एवं सैद्ायन्तक प्श्न ्न्माएको ्छ । साथै महासंघ नागरिक ल्डाइँको आधािभूत 
एवं महत्वपूणशा मञचका रूपमा भन्दा पयन कािशाकताशाहरूले काम गनने अकको एउटा सामान्ि 
गैिसिकािी संसथाका रूपमा यचयत्रत हुने ्ोयखम देखाउँद्छ ।

ज्ञान सञ्ालमा एकदमै धनी भएि पयन महासंघका कािशाकताशाहरू िससँग ्ोय्डएका 
कैिौ ँ सवालमा शास्तीि धािणा ्नाउने ्ाहेक थप यस्शानशील हुन सकेका ्ैछनन् । ्् 
तिाईमा चाकला वन तथा संिक्षण क्षेत्रको विवसथापनमायथ यनिन्त्रण्ािे रिक ्हस शुरू 
हुन््छ त् समुदािको अयधकािका लायग महासंघको रिक ढंगको िा्नीयतक अ्डानले 
िसका कािशाकताशाहरूलाइशा उक् सवालमा खुला रूपमा प्सतुत हुने थोिै मात्र सथान यदएको 

15 हरि न्िौपानेसँग वैशाख १४, २०६७ मा गरिएको कुिाकानी ।
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्छ । महासंघको अयहलेको नीयतगत ्हस एवं िसका ्ािेमा अरूले ्नाएको अवधािणाले 
िो कुनै पयन अवसथामा सथानीि समुदािको अयधकािका लायग भन्दा पयन यनयचित खालको 
वन विवसथापनको तरिकाको मात्र ्ढी वकालत गिेको देयखन््छ । दातृ यनकािहरूको 
आयथशाक सहिोगमा ्ढी यनभशाि भएका कािणले यवशेर गिी वन ि वाताविण सेवा ्ढाउन 
समुदाि ि यन्ी क्षेत्रको समझदािीमा प्ाप्त हुनसकने रलदािी सहभायगताको पाटोलाई 
गुमाएको ्छ । हरित उद्ोगको नािा पय्छललो समिमा उठाइए पयन िो ठोस रूपमा पैिवीको 
मुद्दा ्न्न सकेको ्ैछन ।

महासंघयभत्र “सांगठयनक कमशाचािीतन्त्र” को ्ढ्दो प्वृयत्तले पयन िसको नागरिक 
सहभायगतालाई क्डा ढंगले अयघ ्ढाउनसकने क्षमतालाई केही हदसमम असि गिेको 
्छ । िसले अन्ततः महासंघलाई उसकै अयभिान ि आन्दोलनको मूल ममशा्ाट केही टाढा 
पु¥िाएको ्छ । महासंघ नेतृतवको ्ायहिी सञ्ाल तथा संगठन सँगको ्ढ्दो यहमयचमले 
पयन िसका अगुवाहरू सावउसको न्िमा अन्ि ्ायहिी अवसिका लायग ्ढी आशावादी 
देयखन थालेको प्यतत हुन््छ । हालैका वरशाहरूमा साझेदािी परििो्ना सञचालनका लायग 
महासंघमा दातृयनकािहरूको पहल ्ढ्दो ्छ । महासंघका कािशाकताशाहरू आरैले पयन तिस 
प्कािको पहल समेत गिेको पाइन््छ । िसथशा महासंघयभत्र नागरिक ल्डाइभँन्दा पयन प्ायवयधक 
सेवा यदने पक्ष उललेखि रूपमा सयक्रि ्छ । िसले अन्ततः नागरिक तथा िा्नीयतक मुद्दालाई 
्ेवासता गनने वाताविण यस्शाना गनशा मद्दत पुयगिहेको ्छ । िसथशा यसकाइको अवधािणा्ाट 
हेनने हो भने महासंघयभत्र प्ायवयधक पक्षका ्ािेमा (्सतो, ्य्ड्ुटी) अनुसन्धान गनशा 
वा प्ायवयधक सेवा प्दािक हुन हुने यक नहुने भन्ने कोण्ाट पिाशाप्त ्हस भएको ्ैछन । 
वासतवमा िसता प्ायवयधक तथा सेवा प्दान गनने खालका परििो्ना सञचालन महासंघभन्दा 
्ाहेकका अन्ि गैिसिकािी संसथाहरूले िाम्रोसँग गरििहेका ्छन् । 

अन्ततः नागरिक सहभायगता ि नीयतगत परिवतशान ्ीचको सम्न्ध यनयचित गनने सवाल 
महत्वपूणशा ्छ । महासंघले नीयतगत प्यक्रिामा प्भाव पानशा सक्छ ति नीयतगत परिवतशानमा 
प्ाप्त सरलतालाई कसिी संसथागत तह ि दैयनक अभिासमा लागू गरिन््छ भन्ने सवाल ्ाँकी 
नै ्छ । महासंघ एवं सिकािी प्शासनको ्ीचको यनिन्ति एवं िचनातमक अन्तियक्रिाको 
अभावमा महासंघको सशक् आन्दोलन्ाट प्ाप्त नयत्ाहरू संसथागत हुन नसकेको 
अवसथा ्छ । िद्यप िहाँ िाजिका नीयत प्यक्रिामा उनीहरूको यनिन्ति संलगनताका लायग 
प्यत्द्ता ि क्षमताको अझ पयन कमी नै ्छ । महासंघका एक नेताले एक ्छलरल 
कािशाक्रममा भनेका यथए : 

पयहला पयहला सिकाि तथा अन्ि अन्तिाशायट्रिि संसथाहरूले आिो्ना गनने नीयतगत 
्हसमा महासंघलाई ्ोलाइँदैनथिो । यह्ोआ् हुने तिस खालका ्हसमा सहभागी हुन 
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कैिौ ँअनुिोधहरू आउँ्छन् । हामीले हाम्रो कािशाकताशाहरूलाई ती कािशाक्रमहरूमा सहभागी 
गिाई समुदािका सवाल एवं अवधािणाका ्ािेमा समालोचनातमक ढंगले ्ुझने एवं 
आफनो धािणा िाखन सक्षम ्नाउन कयठन भइिहेको ्छ । रलसवरूप हामीले दा्ी गिे 
अनुसाि सथानीि समुदािको प्यतयनयधतव गददै उनीहरूको सवाल उठाउने सन्दभशामा तिसता 
मञचहरू्ाट भिमगदुि राइदा उठाउन सकेका ्ैछनौ ँ। िसथशा हाम्रो रलदािी सहभायगताको 
सवाल हाम्रा लायग महत्वपूणशा ्छ ।16 

केही सवालहरूमा महासंघले सथानीि समुदािलाई परिचालन गिी सिकािलाइशा उनीहरूका 
पक्षमा समझौताका लायग ्ाधि पानशा समेत सरल भएको ्छ । तथायप ती समझौताको 
कािाशान्विनका ्ािेमा यनिन्ति रूपमा यनगिानी गनशासकने क्षमता अभावका कािण वा तिस 
प्यतको उदासीनताका कािण कैिौ ँसमझौताहरू विावहारिक रूपमा लागू हुन सकेका ्ैछनन् ।

गनषकर्भ
वन विवसथापनमा िाजि केयन्रित इयतहासलाइशा हेनने हो भने नेपालमा नागरिक सहभायगताको 
सवाल उठानका लायग सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघलाई एक यस श्ानातमक उदाहिणका 
रूपमा यलन सयकन््छ । मुखि गिी सथानीि, य्लला सतिीि हुँदै िायट्रिि सतिमा समेत 
वन सुशासनका यवयभन्न तहहरूमा नागरिक सवाल उठाउन देश भरिका करि् १ किो्ड 
्नताहरूको प्यतयनयधतव गनने सथानीि सामुदायिक वन उपभोक्ा समूहहरूको सञ्ाल 
यनमाशाणको यस्शानातमक प्िासका रूपमा विाखिा गरिनुपदशा्छ । वन ऐन, २०४९ ले वन स्ोत 
विवसथापन तथा उपिोगमा समुदािको अयधकाि सुयनयचित गनुशा नै महासंघको यवकासमा 
कोसेढंुगा साय्त भिो । िसले नै सामुदायिक वन उपभोक्ा महासंघ सथापनाथशा सथानीि 
रूपमा ठोस पूवाशाधाि तिाि गिेको यथिो ।

महासंघको िो यवशे्रणले के दखाउँ्छ भने आम नागरिकहरूको सहभायगता एवं 
उयचत नेतृतवकताशा सयहतको सवःसरूतशा नागरिक अयभिानले विाप्त केन्रिीकृत शासनमायथ 
चुनौती यदन सक्छन् ि यवकेयन्रित ि अन्तियक्रिातमक शासन प्णाली सथायपत हुनसक्छ । 

महासंघको सांगठयनक क्षमताले अप््ातायन्त्रक तविमा गयहिो ्िा गा्ेडको वन क्षेत्रको 
शासनलाई सहभायगतामूलक ्नाउन अझ पयन सयकिहेको ्ैछन । िसको मुखि कािण भनेको 
महासंघको आफनै संसथागत दीगोपनका लायग ्ायहिी स्ोतमा यनभशाि हुनुपिेकोले हो । ्सका 
कािण महासंघको नेतृतवकताशाले आफनो अ्डानमायथ समझौता गनने तथा िसका सदसिहरू 
्ाह् स्ोतप्यत ्ढी आशामुखी हुने गिेका ्छन् । िसका साथै दातृयनकाि एवं अन्तिाशायट्रिि 

16 महासंघका ततकालीन महासयचवविािा कायत्तक–मंयसि २०६६ (सेपटेम्ि २००९) यति 
विक् यवचाि ।
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संघ-संसथाहरूले आफना मुद्दालाइशा सम्ोधन गनशासकने महासंघलाई एक सथायपत ि विापक 
संसथाका रूपमा मान्िता यदन यहचयकचाउनु पयन अकको मुखि कािण हुनसक्छ । महासंघ 
आफना सदसि समूहहरूको सवालको अवमूलिन गिी शयक्शाली टाठा्ाठाहरूका लायग 
िा्नीयतक, सामाय्क एवं सांसकृयतक चलखेलका लायग आकरशाक केन्रिका रूपमा पयन 
उदि हुँदै्छ । िा्नीयतक ल्डाइँमा नागरिकहरूको कयसलो आधािलाई कम आँकदै यवकासे 
यनकािहरूको सललाहमा िसतो अवसथाको यस्शाना हुनगएको ्सतो पयन देयखन््छ । िसले 
अन्ततः महासंघ सशक् नागरिक आन्दोलनको ्ाटो य्िाउँदै एक पेसाकमटीको संसथाको 
्ाटोतरशा  उन्मुख भएको हो यक भन्ने शंका पैदा हुन््छ ।

्ृहत् सञ्ाल भएका कािण पयन महासंघमा यभत्र ि ्ायहि दुवै तरशा ्ाट उयत्तकै खतिा 
्छ । ्ायहि्ाट िा्नीयतक पाटटीहरूले महासंघमा हसतक्षेप गनने प्वयृत्त ्ढेको सपटि देयखन््छ । 
साथसाथै महासंघको घटनाले के पयन देखाउँ्छ भने संसथागत सीमा, कािशागत तरिका ि 
संसथागत सवभावले यनिन्ति यसकन ि परिवतशान हुन आन्तरिक अ््डचन पैदा भएको ्छ । 
रलसवरूप निाँ सवाल एवं मुद्दाहरूमा ततकाल सशक् ््ार यदन महासंघ यन श्ाल हुँदै्छ ।

समग्मा नागरिक सहभायगताले अप््ातायन्त्रक शयक्का यवयभन्न रूपहरूलाइशा चुनौती 
यदन सक्छ भन्ने पाठ महासंघ्ाट यसकन सयकन््छ । िद्यप आरैले दा्ी गिे ्मोय्मको 
प्यतयनयधतव गनने समुदाि यभतै्र्ाट पयन िसलाइशा चुनौती आउन सक्छ । िस्ाट ््न 
महासंघका कािशाकताशाहरूले यवयभन्न क्षेत्रका समूहलाई आन्तरिक लोकतायन्त्रक ्हसमा 
कसिी सहभागी गिाउन सक्छन् ि आफनो संसथागत अयधनािकतवलाइशा पयन समालोचनातमक 
ढंगले कसिी सम्ोधन गनशा सक्छन् भन्नेमा नै यनभशाि गदशा्छ । वन सुशासनमा स्ोत एवं ज्ञान 
प्वाह एवं यनिन्त्रण गनने संिचनागत परिपाटीको परिवतशानले पयन उक् समसिा समाधानमा 
केही हदसमम भूयमका खेलन सकद्छ । अझ वन क्षेत्रको लोकतायन्त्रक शासकीि पद्यतको 
लायग महासंघको िोगदान तिो ्ेला ्ढी साथशाक िहन््छ ्ुन ्ेला समुदािको स्ोत मायथको 
अयधकािको मुद्दालाई सथानीि शासन पद्यतको रिायकलो दाििामा प्सतुत गिेको देखन 
सयकन््छ । 

धत्िवाद
िो अनुसन्धान गनशा सहिोग गनने रोिेटिएकसन नेपालप्यत कृतज्ञ ्ुछ । मेिो पुिानो अंग्े्ी 
लेखका अंश ्छानी अनुवाद गनने ि िस लेखमा थपने अयन आवशिक समपादन गनने मायटशान 
चौतािीका हरशामान मह्शानलाई धन्िवाद । 
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