
प्रस्तावना
यस बन्दि��परु पान्दि�काको क्षेत्र न्दि�त्र रहकेो वन�ाई साम�ुान्दियक वन �गायत सम�ुायमा आधारिरत वन र न्दिनजी वनका माध्यमबाट न्दि�गो व्यवस्थापन गरी
वनमान्दिथको साम�ुान्दियक तथा न्दिनजी अन्दिधकारको सनु्दिनन्दि%तता,  ज�वाय ुपरिरवत'न �यनूीकरण एवं अनकूु�न,  जैन्दिवक न्दिवन्दिवधता संरक्षण,  वातावरणीय
सेवाको प्रवद््रधन र पया'पय'टन एवं वन उद्यमको न्दिवकास ग�2 वन पै�ावारको स�पुयोग र सोबाट प्राप्त �ा�को �यायोन्दि4त ्बाँडफाँड ग�2 न्दि�गो न्दिवकास,
सामान्दिजक तथा आन्दिथ'क समनृ्दि9 र �ैङ्न्दिगक तथा समान्दिजक �याय हान्दिस� गन' वा�छनीय �एको�े, 
नेपा�को संन्दिवधानको धारा २२१ र २२६ बमोन्दिजम बन्दि��परु गाउँपान्दि�काको १० औ ंबन्दि��परु गाउँ स�ा�े यो ऐनको तजु'मा गरेको छ ।

परि	च्छेद – १
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प्रा	न्दि!"क

१. संन्दि&प्त नाम 	 प्रा	!"  (१) यस ऐनको नाम “बन्दि��परु गाउँपान्दि�काको वन ऐन २०७८” रहकेो छ । 
(२) यो ऐन गाउँ स�ाबाट पारिरत �एपन्दिछ तरुु�त प्रारम्� हुनेछ । 

२. परि	"ा  षाः   न्दिवषयवा प्रसङ्ग�े अकM अथ' न�ागेमा यस ऐनमाः
(क) “उप�ोक्ता समहू” ��ना�े वनको संरक्षण, सम्वद््रधन, व्यवस्थापन र स�पुयोग गन'का �ान्दिग �फा १२ बमोन्दिजम गठन �ई �फा १३

बमोन्दिजम �ता' �एको उप�ोक्ता समहू�ाई जनाउँ�छ । 

(ख) “कबनु्दि�यती वन” ��ना�े �फा २६ बमोन्दिजम व्यवस्थापन गरिरने रान्दिSTय वन�ाई जनाउँ�छ ।

(ग) “गैरकाष्ठ वन पै�ावार” ��ना�े वनमा रहकेा वा वनमा उत्प�न �एका वा वनबान्दिहर रहकेा रुखहरुबाट उत्पान्दि�त काठ र �ाउरा
बाहकेका जडीबटुी तथा अ�य सबै जैन्दिवक उत्पन्दिWका सामान�ाई जनाउँछ । 

(घ) “न्दि4न्दिडयाखाना” ��ना�े संरक्षण न्दिYक्षा, मनोर�जन, प्रजनन,् वंYाण ुश्रोत संरक्षण, अध्ययन अनसु�धान गन[ उद्दशे्य�े जीवज�तकुो
परस्थानमा प्र�Y'नीमा राखी व्यवस्थापन गरिरएको स्थान�ाई जनाउँछ । 

(ङ) “जैन्दिवक माग'” ��ना�े व�यज�तहुरु एक वासस्थानबाट अकM वासस्थानमा आवत जावत गन[ क्षेत्र वा वन जंग� वा वन क्षेत्र�ाई
जनाउँछ ।  

(4) “टाँ4ा” ��ना�े काठ वा खडा रहकेा रुखमा �गाइने छाप, न्दि4�ह् वा न्दिनYाना�ाई जनाउँ�छ ।

(छ) “धान्दिम'क वन” ��ना�े �फा २७ बमोन्दिजम संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिरएको रान्दिSTय वन�ाई जनाउँ�छ ।  

(ज) “न्दिनजी वन” ��ना�े प्र4न्दि�त काननू बमोन्दिजम कुन ै व्यन्दिक्त वा संस्थाको हक पगु्न े न्दिनजी जग्गामा �गाई हुका'एको वा संरक्षण
गरिरएको वन�ाई जनाउँछ र सो Yब्��े परिरवारको न्दिनजी जग्गामा रहकेो पारिरवारिरक न्दिनजी वन समेत�ाई जनाउनेछ । 

(झ) “रान्दिSTय वन” ��ना�े यस बन्दि��परु गाउँपान्दि�काको क्षेत्रन्दि�त्र रहकेा साम�ुान्दियक वन, सरकार9ारा व्यवन्दिस्थत वन, वन संरक्षण क्षेत्र,
साझे�ारी वन, कबनु्दि�यन्दित वन र धान्दिम'क वन समेत�ाई जनाउँछ । 

(ञ) “वन” ��ना�े पणू' वा आंन्दिYक रुपमा रुखहरु वा बट्ुयान�े ढान्दिकएको क्षेत्र�ाई जनाउँछ । 

(ट) “वन पै�ावार” ��ना�े वनमा रहकेा वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका �हेायका वन पै�ावार�ाई जनाउँछ ःः 

(१) काष्ठज�य वन पै�ावार 

(२) जडीबटुी र गैरकाष्ठ वन पै�ावार र  

(३) 4ट्टान, ढुङ्गा, माटो, न�ीज�य र खन्दिनजज�य प�ाथ' । 

(ठ) “वन न्दिसमाना न्दि4�ह” ��ना�े रान्दिSTय वनको न्दिसमाना छुट्टयाउन �गाइएको काठ, ढुङ्गा, न्दिसमे�ट वा अरु कुनै वस्तकुो खम्वा वा
न्दि4�हपट�ाई जनाउँ�छ र सो Yव्��े प्र4न्दि�त काननू बमोन्दिजम जग्गा नापजाँ4 गरी तयार गरेको नक्सामा अड्न्दिढत वन न्दिसमाना
न्दि4�ह् समेत�ाई जनाउनेछ ।

(ड) “वन के्षत्र” ��ना�े न्दिनजी स्वान्दिमत्वको हक �ोगको र प्र4न्दि�त काननू�े अ�यथा व्यवस्था गरेको बाहकेको वन न्दिसमाना �गाइएको
वा न�गाइएको वन�े घेरिरएको वा वनन्दि�त्र रहकेो घाँस े मै�ान,  खक' ,  न्दिहउँ�े ढाकेको वा नढाकेको पहाड,  बाटो,  पोखरी,  ता�
त�ैया, न्दिसमसार, न�ी, खो�ाना�ा, बगर, पन्दित' वा ऐ�ानी जग्गा�े ओगटेको क्षेत्र समेत�ाई जनाउँ�छ । 

(ढ) “व्यवस्थापन योजना” ��ना�े वातावरणीय स�त�ुत कायम राखी वनको न्दिवकास, संरक्षण तथा वन पै�ावारको उपयोग र न्दिबक्री
न्दिवतरण गन' तयार गरिरएको र यस ऐन एवं प्र4न्दि�त काननू बमोन्दिजम स्वीकृत वनसम्व�धी काय' योजना�ाई जनाउँ�छ ।

(ण) “वातावरणीय सेवा” ��ना�े वन के्षत्रको पारिरन्दिस्थन्दितकीय प्रणा�ीबाट प्राप्त हुने �हेाय बमोन्दिजमको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने �ा��ाई
जनाउँ�छ ःः 

(१) काव'न सेवा

(२) जैन्दिवक न्दिवन्दिवधताको संरक्षण

(३) ज�ाधार तथा ज�4क्र प्रणा�ी

(४) पया'पय'टन
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(५) वातावरणीय सेवा प्र�ान गन[ अ�य वस्तु, सेवा वा �ा� । 

(त) “वातावरणीय  परीक्षण” ��ना� े वातावरण संरक्षण सम्ब�धी  प्र4न्दि�त काननू  बमोन्दिजम  गरिरन े संन्दिक्षप्त  वातावरणीय  अध्ययन,
प्रारन्दिम्�क वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्र�ाव मलू्यांकन समेत�ाई जनाउँ�छ । 

(थ) “साम�ुायमा आधारिरत ज�वाय ुअनकूु�न” ��ना�े अनकूु�न योजना तजु'मा सम्ब�धी प्र4न्दि�त माप�ण्ड तथा काय'न्दिवन्दिधहरु र
यस  बन्दि��परु  गाउँपान्दि�काको अनकूु�न योजना�ाई समेत मध्यनजर ग�2  उप�ोक्ता समहू� े आफ्नो स्थानीय सम�ायका �ान्दिग
अनकूु�न योजना तजु'मा र काया'�वयन गन[ काय'�ाई जनाउँ�छ ।   

(�) “साम�ुान्दियक वन” ��ना�े यस ऐन र वन सम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजम उप�ोक्ता समहू�ाई साम�ुान्दियक वनको रुपमा
हस्ता�तरण गरिरएको वन�ाई जनाउँ�छ । 

(ध) “साव'जन्दिनक जग्गा” ��ना�े जग्गा र वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त काननू बमोन्दिजम परिर�ान्दिषत गरिरए अनसुार यस बन्दि��परु गाउँपान्दि�काको
क्षेत्रमा पन्दिह4ान र न्दिसमाङ्कन गरिरएका साव'जन्दिनक जग्गा�ाई जनाउँ�छ ।

परिरच्छे� – २
वनको सीमा न्दिनधा'रण, �–ूउपयोग र वन क्षेत्रमा न्दिवकास आयोजना सञ्4ा�न सम्ब�धी व्यवस्था

३. वनको न्दिसमाना  न्दिनर्धाा-	ण(१)  वन सम्ब�धी  प्र4न्दि�त संघीय काननू  बमोन्दिजम प्र�Yे  सरकारको  वनसम्ब�धी  काया'�य� े यस  बन्दि��परु
गाउँपान्दि�कामा काय'पान्दि�कासँग सम�वय र छ�फ� गरी साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहूका साथै आवश्यकता अनसुार वन न्दिसमानामा
रहकेो न्दिनजी जग्गावा�ाहरु�ाई समेत सह�ागी गराई रान्दिSTय वनको न्दिसमाना न्दिनधा'रण गरी वन न्दिसमाना न्दि4�ह �गाउन ुपन[छ । 

(२) उप�फा (१) बमोन्दिजम वन न्दिसमाना न्दिनधा'रण गरी तयार गरिरएको नक्Yामा यस बन्दि��परु गाउँपान्दि�काको अध्यक्ष प्रमान्दिणत गरी
सोको एक प्रन्दित यस बन्दि��परु गाउँपान्दि�कामा र एक प्रन्दित प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�यमा अन्दि��ेख राख्न ुपन[छ ।

४. वन न्दिसमानाका �ान्दिग जग्गा प्राप्त गन- सक्ने  (१) �फा ३ बमोन्दिजम वनको न्दिसमाना कायम ग�ा' वन संरक्षणको दृन्दिtकोण�े आवश्यक
�एमा वनको न्दिसमानासँग जोन्दिडएका साव'जन्दिनक जग्गा वा न्दिनजी जग्गा वा त्यस्तो जग्गामा रहकेा कुनै �ौन्दितक संर4नाहरु समेत यस बन्दि��परु
गाउँपान्दि�कामा काय'पान्दि�कासँग छ�फ� गरी संघीय काननू बमोन्दिजम वनको न्दिसमाना न्दि�त्र पारी वन न्दिसमाना कायम गन' सन्दिकने छ । 

(२) उप�फा (१) बमोन्दिजम घर जग्गा समेत वन न्दिसमाना न्दि�त्र पानु' पन[ �एमा घर जग्गा प्रान्दिप्त र सोको क्षन्दितपनू्दित' सम्ब�धी व्यवस्था
वनसम्ब�धी संघीय काननू बमोन्दिजम हुनेछ । 

(३) वन न्दिसमानान्दि�त्र परेको न्दिनजी जग्गाको वनसम्ब�धी संघीय काननू बमोन्दिजम �गत कट्टा गनु' पन[छ । 
(४) रान्दिSTय वनमा परेको न्दिनजी जग्गाको �गत कट्टा गरिरएमा प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�य र मा�पोत काया'�य�े सोको

जानकारी यस गाउँपान्दि�काको काय'पान्दि�का समक्ष न्दि�नपुन[छ र यस गाउँपान्दि�का�े सोही बमोन्दिजम न्दिनजी जग्गाको �मूी करसम्ब�धी �गत
कट्टा गनु' पन[छ ।

५. वनसम्ब�धी �–ूस्वान्दिमतव्ः (१) यस बन्दि��परु गाउँपान्दि�काको क्षेत्र न्दि�त्र रहकेो वनमान्दिथको �–ूस्वान्दिमत्व सम्ब�धी व्यवस्था �हेाय बमोन्दिजम
हुनेछः

(क) यस गाउँपान्दि�काको क्षेत्र न्दि�त्र रहकेा साव'जन्दिनक जग्गाहरुमान्दिथको �–ूस्वान्दिमत्व यसै गाउँपान्दि�कामा न्दिनन्दिहत रहने छ ।
(ख) यस गाउँपान्दि�कामा रान्दिSTय वनको रुपमा रहकेा वनक्षेत्रका जग्गामान्दिथको �ू–स्वान्दिमत्व वन सम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय

काननू बमोन्दिजम नेपा� सरकारमा रहनेछ । 
(ग) साम�ुान्दियक वन �गायतका सम�ुायमा आधारिरत वन क्षेत्रका जग्गाहरु साम�ुान्दियक जग्गाको रुपमा रहने छन ्।
(२) प्रथाजन्दिनत रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन हु�ँ ैआएका वनहरुमा परम्परागत रुपमा स्थान्दिपत सम्बन्दि�धत प्रथाजन्दिनत संस्थाको

अन्दिधकार रहनेछ । 
(३) नेपा� सरकार�े यस गाउँपान्दि�कामा रहकेो रान्दिSTय वन क्षेत्रको �ू–उपयोग परिरवत'न, �ोगान्दिधकार प्र�ान वा अ�य कुनै

न्दिकन्दिसम�े कसै�ाई हक हस्ता�तरण गन[ न्दिनण'य गनु'पवू' यस गाउँपान्दि�काको काय'पान्दि�का, सम्बन्दि�धत वन उप�ोक्ता समहू
र कुनै स्थानमा प्रथाजन्दिनत संस्था �एमा सोको समेत सहमन्दित न्दि�न ुपन[छ ।

६. वन व्यवस्थापन प्रणा�ी  (१) यस गाउँपान्दि�कामा रहकेो रान्दिSTय वन�ाई साम�ुान्दियक वन र आवश्यकता अनसुार सम�ुायमा आधारिरत
अ�य वन वा प्रथाजन्दिनत वनको रुपमा व्यवस्थापन गरिरनेछ ।
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(२) न्दिवन्दि��न न्दिकन्दिसमका वन व्यवस्थापन प्रणा�ीहरु मध्ये साम�ुान्दियक वन व्यवस्थापन प्रणा�ी�ाई प्राथन्दिमकता न्दि�न ुपन[छ ।  
(३)  यस गाउँपान्दि�काको साव'जन्दिनक जग्गामा रहकेो वन�ाई साम�ुान्दियक वनको रुपमा न्दिवकास र व्यवस्थापन गन'  सन्दिकनेछ र

उप�ोक्ता समहू�े साव'जन्दिनक जग्गामा रहकेो वन व्यवस्थापन नगरेमा गाउँपान्दि�का आफै�े वा कुनै संघ संस्थाका माध्यमाबाट व्यवस्थापन
गन' गराउन सक्नेछ । 

७. "ू–उपयोग योजना 	 वन &ेत्रको "ू–उपयोग परि	वत-न (१) यस गाउँपान्दि�का वा अ�य सम्बन्दि�धत न्दिनकाय�े �–ूउपयोग योजना तजु'मा
ग�ा' यस गाउँपान्दि�कामा रहकेो रान्दिSTय वन�ाई वन क्षेत्रको रुपमा नै कायम गनु'पन[छ । 

(२) यस गाउँपान्दि�काको क्षेत्रन्दि�त्र रहकेा कुनै पन्दिन वनहरुमा कुनै पन्दिन न्दिकन्दिसमको बसोवास वा पनूरवास गन[ गराइने छैन । 
तर प्राकृन्दितक प्रकोप न्दिपन्दिडत घरधरुीहरु�ाई प्रकोप व्यवस्थापन गन'  �ाग्न े अवधी�र वनको कुन ै क्षेत्रमा वन न्दिवनास नहुन े गरी

अस्थायी बसोबास गराउन सन्दिकने छ ।  
(३)  नेपा�को संन्दिवधान बमोन्दिजम �नू्दिमन्दिहन �न्दि�त र �नू्दिमन्दिहन सकुुम्वासी�ाई रुख न्दिवरुवा न�एको कुन ै क्षेत्रको जग्गा उप�ब्ध

गराउन ुपन[ �एमा �मूीसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजमको प्रन्दिक्रया अव�म्बन गनु'पन[छ । 
(४) वन के्षत्रको �–ूउपयोग परिरवत'न गनु'पन[ �एमा सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता समहूको सहमन्दित न्दि�ई मन्दि�त्रपरिरषद्बाट अनमुन्दित प्राप्त �एमा

मात्र वन क्षेत्रको �–ूउपयोग परिरवत'न गन' पाइनेछ ।

८. वन &ेत्रमा न्दिवकास आयोजना सञ्चा�न(१) वन के्षत्रमा रान्दिSTय प्राथन्दिमकता प्राप्त आयोजना वा रान्दिSTय गौरवको योजना सञ्4ा�न गन[,
क्षन्दितपनू्दित' प्र�ान गन[ र वन क्षेत्रको पनूरस्थापना गन[ सम्ब�धी व्यवस्थाहरु वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजम हुनेछ । 

(२) रान्दिSTय प्राथन्दिमकता प्राप्त आयोजना वा रान्दिSTय गौरवको योजना बाहके अ�य आयोजनाका �ान्दिग वन क्षेत्रको प्रयोग गन' पाइने
छैन । 

तर यस गाउँपान्दि�का�े आफ्ना स्थानीय न्दिवकास आयोजनाको �ान्दिग वन क्षेत्र प्रयोग गनु'पन[ �एमा प्र�ान्दिवत स्थानीय सम�ुायसँगको
सहमन्दितमा वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजमको प्रन्दिक्रया अव�म्बन गरी नेपा� सरकारको स्वीकृती न्दि�ई न्दिनन्दि%त ्वन क्षेत्र प्रयोग
गन' सक्नेछ ।  

(३) यस गाउँपान्दि�कामा नक्Yामा वन के्षत्रको रुपमा रहकेो तर वन कायम नरही न्दिवन्दि��न न्दिकन्दिसमका साव'जन्दिनक प्रयोजनका �ान्दिग
उक्त वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग �इरेको अवस्था रहमेा उक्त वन क्षेत्रको जग्गा�ाई सोही साव'जन्दिनक प्रयोजनका �ान्दिग उपयोग गरी सो वन
क्षेत्रको जग्गा बरावर उपयकु्त जग्गामा वन क्षेत्रको न्दिवकास गन' सन्दिकनेछ ।

९. वन &ेत्र प्रयोग गदा-  &न्दितपून्दित-  न्दिदनुपन> (१)  कुन ै पन्दिन प्रयोजनका �ान्दिग वन क्षेत्र प्रयोग ग�ा'  सोबाट प्र�ान्दिवत हुन े उप�ोक्ता समहू र
प्रथाजन्दिनत संस्थाहरुसँग पवू'सनू्दि4त सहमन्दित न्दि�न ुपन[छ । 

(२) उप�फा (१) बमोन्दिजम वन क्षेत्र प्रयोग ग�ा' कुनै प्र�ाव पन[ �एमा सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता समहू र अ�य प्र�ान्दिवत सम�ुाय�ाई
प्र4न्दि�त काननू बमोन्दिजम क्षन्दितपनू्दित' उप�ब्ध गराउन ुपन[छ । 

(३) रान्दिSTय प्राथन्दिमकता प्राप्त आयोजना, रान्दिSTय गौरवका आयोजना र अ�य कुनै पन्दिन न्दिवकास आयोजना�े वन क्षेत्र प्रयोग गन[
क्रममा प्राप्त �एका वन पै�ावार सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता समहू�ाई उप�ब्ध गराई उक्त वन पै�ावार कटान, संक�न, ओसार पसार र घाटग9ी
ग�ा' �ाग्ने ख4' सम्बन्दि�धत न्दिवकास आयोजना�े व्यहोनु' पन[छ ।

१०. वन  &ेत्रमा  पन>  नदीज�य  खन्दिनज पदाथ-को  प्रयोग (१)  यस  गाउँपान्दि�का  अ�तग'तको  रान्दिSTय  वन  क्षेत्रमा  पन[  न�ीज�य  साधारण
न्दिनमा'णमखूी  खन्दिनज प�ाथ'को  संक�न तथा प्रYोधनसम्ब�धी  काय'  ग�ा'  वातावरण संरक्षणसम्ब�धी  प्र4न्दि�त संघीय काननू  बमोन्दिजमको
प्रन्दिक्रया अव�म्बन गरी यस गाउँपान्दि�का�े न्दिनधा'रण गरे बमोन्दिजमको न�ीज�य साधारण न्दिनमा'णमखूी खन्दिनज प�ाथ'को मलू्य र स्थानीय कर
�कु्तानी गरे प%ात ्मात्र उत्खनन ्गन' पाइनेछ । 

(२)  रान्दिSTय वन क्षेत्रमा पन[ न�ीज�य साधारण न्दिनमा'णमखूी खन्दिनज प�ाथ'को संक�न तथा प्रYोधन ग�ा' नेपा� सरकार र प्र�Yे
सरकारको प्र4न्दि�त माप�ण्डहरुका साथै स्थानीय सरकार सञ्4ा�न ऐन २०७४ बमोन्दिजम यस गाउँपान्दि�का�े तजु'मा गरेका माप�ण्डहरुको
समेत पा�ना गनु'पन[छ ।  

(३)  साम�ुन्दियक वन क्षेत्रमा पन[ न�ीज�य साधारण न्दिनमा'णमखूी खन्दिनज प�ाथ' संक�न ग�ा'  सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता समहूको समेत
पवू'सहमन्दित न्दि�न ुपन[छ । 

(४) रान्दिSTय वन क्षेत्रमा न�ीज�य साधारण न्दिनमा'णमखूी खन्दिनज प�ाथ' बाहके अ�य खन्दिनज प�ाथ'को सव[क्षण तथा उत्खनन ्  ग�ा'
खानी तथा खान्दिनज प�ाथ', वन र वातावरण संरक्षणसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजम गनु'पन[छ ।

(५) यस गाउँपान्दि�का�े रान्दिSTय वन क्षेत्रमा पन[ न�ीज�य साधारण न्दिनमा'णमखूी खन्दिनज प�ाथ'को न्दिवक्री न्दिवतरणबाट प्राप्त रकममध्ये
कन्दिम्तमा २५ प्रन्दितYत रकम सम्बन्दि�धत वन उप�ोक्ता समहू माफ' त प्र�ान्दिवत क्षेत्रको वन तथा वातावरण संरक्षणमा ख4' गनु'पन[छ ।
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(६)  साम�ुान्दियक वन क्षेत्रमा रहकेो न�ीज�य साधारण न्दिनमा'णमखूी खन्दिनज प�ाथ' उत्खनन ्गनु'पन[ �एमा उप�ोक्ता समहूको वन
व्यवस्थापन काय'योजनामा व्यवस्था गरी सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता समहू�े त्यस्तो खन्दिनज प�ाथ' न्दिवक्री गन' सक्नेछ । 

११. वन &ेत्रमा वाताव	णीय मापदण्डको पा�ना (१)  वातावरण संरक्षणसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजम वातावरणीय अध्ययन
गनु'पन[ �नी न्दिनधा'रण �एका प्रस्तावहरु यस गाउँपान्दि�कामा रहकेो वन क्षेत्रमा काया'�वयन गनु'पवू'  उक्त प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय
अध्ययन गरी सोसम्ब�धी प्रन्दितव�ेन सम्बन्दि�धत न्दिनकायबाट स्वीकृत �एको हुनपुन[छ । 

(२) यस गाउँपान्दि�का�े वातावरण संरक्षण सम्ब�धी प्र4न्दि�त काननू बमोन्दिजम आफै�े स्वीकृत गन' पाउने न्दिकन्दिसमका वातावरणीय
अध्ययन प्रन्दितव�ेन स्वीकृत ग�ा' संन्दिक्षप्त वातावरणीय अध्ययन काय'न्दिवन्दिधमा उन्दिल्�न्दिखत माप�ण्डको पा�ना गनु'पन[छ ।  

(३) यस गाउँपान्दि�काको वन के्षत्रमा काया'�वयन गरिरने कुनै पन्दिन प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय अध्ययन प्रन्दितवे�न तयारी ग�ा'
यस गाउँपान्दि�काको काय'पान्दि�का बैठकमा छ�फ� गरी राय सझुाव र परामY' न्दि�एको हुनपुन[छ । 

(४) वातावरणीय अध्ययन प्रन्दितव�ेन तयारी र स्वीकृतीका क्रममा पा�ना गनु'पन[ सवा'जन्दिनक सनुवुाई �गायतका अ�य न्दिवषयहरु
प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजम हुनेछ ।

परि	च्छेद – ३
उप"ोक्ता समूह स!ब�र्धाी व्यवस्था

१२. उप"ोक्ता समूहको गठन  (१) यस गाउँपान्दि�कामा साम�ुान्दियक न्दिहतका �ान्दिग सामनु्दिहक रुपमा कुनै वन क्षेत्रको संरक्षण र न्दि�गो व्यवस्थापन
गरी वन पै�ावारको �यायोन्दि4त ्उपयोग गन',  सामान्दिजक र आन्दिथ'क न्दिवकास गन' एवं वन व्यवस्थाापनमा �ैङ्न्दिगक समानाता र सामान्दिजक
समावेYीकण प्रवद््रधन गन' 4ाहने त्यस्तो वनको सम्बन्दि�धत उप�ोक्ताहरु�े यस ऐन र वनसम्ब�धीे प्र4न्दि�त संघीय काननूमा न्दिनधा'रिरत प्रन्दिक्रया
अव�म्बन गरी यस गाउँ पान्दि�कासँगको सम�वय र छ�फ�का साथै सह�ान्दिगताम�ूक रुपमा उप�ोक्ता समहू गठन गन' सक्नेछन ्।

(२) उप�ोक्ता समहू गठन ग�ा' परम्परागत रुपमा वन उपयोग ग�2 आएका उप�ोक्ताहरु सन्दिहत सम्बन्दि�धत सबै घरधरुी�ाई स�स्यको
रुपमा समावेY गनु'पन[छ र उप�ोक्ता समहूको न्दिवधानमा यसरी पन्दिह4ान गरिरएका सबै धरधरुीबाट एक मन्दिह�ा र एक परुुषको नाम साधारण
स�स्यको रुपमा समावेY गनु'पन[छ । 

(३)  उप�ोक्ता  समहूको  काय'सन्दिमन्दितको  अवधी  बढीमा  4ार  वष'को  हुनेछ  र  उप�ोक्ता  समहूको  काय'सन्दिमन्दितमा  अध्यक्ष  वा
सन्दि4वमध्य े एक जना  मन्दिह�ा  र  उपाध्यक्ष तथा  कोषाध्यक्षमध्य े एक जना  मन्दिह�ा  सन्दिहत �ैङ्न्दिगक समानताका  साथ ै समान्दिजक रुपमा
समावेYीकरण कायम गनु' पन[छ । 

१३. उप"ोक्ता समूहको दता-  (१) �फा १३ बमोन्दिजम गन्दिठत उप�ोक्ता समहूको �ता'का �ान्दिग यस गाउँ पान्दि�काको वन तथा वातावरण Yाखाको
सझुाव र वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजमको ढाँ4ामा न्दिनधा'रिरत न्दिवधान सन्दिहत प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�य समक्ष
न्दिनव�ेन न्दि�न ुपन[छ ।

(२)  उप�फा  (१)  बमोन्दिजमको न्दिसफारिरस,  न्दिनव�ेन र न्दिवधान प्राप्त �एमा प्र�Yे सरकारको सम्बन्दि�धत वन अन्दिधकृत�े आवश्यक
अध्ययन गरी त्यस्तो उप�ोक्ता समहू�ाई �ता' गरी न्दिनधा'रिरत ढाँ4ामा �ता' प्रमाण–पत्र प्र�ान गनु' पन[छ ।

(३) उप�ोक्ता समहू गठन र न्दिवधान �ता'का क्रममा प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�य�े यस गाउँपान्दि�कासँग सम�वय गरी
छ�फ� गनु'पन[छ र उप�ोक्ता समहूको गठन, न्दिवधान तजु'मा र उप�ोक्ता समहू �ता'का �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी
काया'�य�े आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(४)  उप�ोक्ता समहूको न्दिवधानमा समावेY गनु'पन[ न्दिवषय र उप�ोक्ता समहू�ाई प्र�ान गरिरने प्रमाणपत्रको ढाँ4ाहरु वनसम्ब�धी
प्र4न्दि�त संघीय काननूमा उल्�ेख �ए बमोन्दिजम हुनेछ ।

(५) �फा (१३) र यस �फामा जनुसकैु कुरा �ेन्दिखएको �ए तापन्दिन वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त काननू बमोन्दिजम �ता' �इसकेका उप�ोक्ता
समहूहरु पनूः �ता' हुन ुपन[ छैन । 

१४. उप"ोक्ता समूह संगन्दिठत संस्था हुने (१) �फा १३ बमोन्दिजम �ता' �एको उप�ोक्ता समहू अन्दिवन्दिच्छ�न उWरान्दिधकारवा�ा एक स्वYान्दिसत,
संगन्दिठत र साम�ुान्दियक प्रकृन्दितको समान्दिजक संस्था हुनेछ ।

(२) उप�ोक्ता समहूको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हुनेछ ।
३) उप�ोक्ता समहू�े व्यन्दिक्त सरह 4� अ4� सम्पन्दिW प्राप्त गन', उप�ोग गन', ब4े न्दिबखन गन' वा अ�य न्दिकन्दिसम�े ब��ोवस्त गन'

सक्नेछ ।
(४) उप�ोक्ता समहू�े व्यन्दिक्त सरह आफ्नो नामबाट नान्दि�स उजरु गन' र सो उपर पन्दिन सोही नामबाट नान्दि�स उजरु �ाग्न सक्नेछ ।

१५. उप"ोक्ता समूहको कोष (१) उप�ोक्ता समहूको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हुनेछ र उक्त कोषमा �हेायका रकमहरु जम्मा गरिरनेछ ।
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(क) नेपा� सरकार, प्र�Yे सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अन�ुान रकम,
(ख) कुनै व्यन्दिक्त वा संस्थाबाट प्राप्त अन�ुान, सहायता वा �ान �ातव्यको रकम,
(ग) वन पै�ावारको न्दिबक्री न्दिबतरणबाट प्राप्त रकम,
(घ) �ण्ड जरिरवानाबाट प्राप्त रकम,
(ङ) प्र4न्दि�त काननू बमोन्दिजम अ�य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२)  साधारण स�ाबाट स्वीकृत वान्दिष'क काय'क्रमका �ान्दिग उप�ोक्ता समहूको तफ' बाट गरिरन े ख4'  उप�फा  (१)  बमोन्दिजमको

कोषबाट व्यहोरिरने छ ।
(३) उप�ोक्ता समहू�े कोषको सञ्4ा�नका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का�े समय समयमा न्दि�एको राय सझुाव�ाई समेत मध्यनजर गरी

समहू�े कोष परिर4ा�न माग'�Y'न तजु'मा गनु'पन[छ ।

१६. उप"ोक्ता समूहको न्दिवव	ण 	 प्रगन्दित प्रन्दितवेदन पेश गनु-पन>  (१) प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�य�े यस गाउँपान्दि�का अ�तग'त पन[
सबै वन उप�ोक्ता समहूको �ता' न्दिववरण सन्दिहतको प्रमाणपत्र, स्वीकृत न्दिवधान, वन हस्ता�तरणको प्रमाणपत्र र वन व्यवस्थापन काय'योजनाको
प्रन्दितन्दि�न्दिप यस गाउँपान्दि�का�ाई यो ऐन प्रारम्� �एको न्दिमन्दित�े एक मन्दिहना न्दि�त्रमा उप�ब्ध गराउन ुपन[छ र यस गाउँपान्दि�का�े सोको
अद्यावन्दिधक अन्दि��ेख कायम गनु' पन[छ । 

(२) उप�फा (१) बमोन्दिजम यस गाउँपान्दि�कामा अन्दि��ेख अद्यावन्दिधक �एका उप�ोक्ता समहू�ाई स्थानीय सरकार सञ्4ा�न ऐन,
२०७४ को �फा ११(४)(ङ) बमोन्दिजम यस गाउँपान्दि�का�े यस ऐन बमोन्दिजम न्दिनयमन, सहजीकरण र अनगुमन गन' सक्नेछ । 

(३)  उप�ोक्ता समहूको न्दिवधानमा न्दिनधा'रिरत प्रन्दिक्रया बमोन्दिजम उप�ोक्ता समहू� े प्रत्येक वष'  साधारण स�ाको आयोजना गरी
आफ्नो वान्दिष'क काय'क्रम र �ेखा परीक्षण प्रन्दितव�ेन पारिरत गरी सोको न्दिववरण यस गाउँपान्दि�कामा उप�ब्ध गराउन ुपन[छ ।  

(४) उप�ोक्ता समहू�े प्रत्येक वष' आन्दिथ'क वष' समाप्त �एको तीन मन्दिहनान्दि�त्र साम�ुान्दियक वनमा गरिरएका न्दिक्रयाक�ाप, उप�ब्धी
र वत'मान अवस्थाको न्दिववरण सन्दिहतको वान्दिष'क प्रन्दितवे�न प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�यमा पेY गरी सोको एकप्रन्दित यस गाउँपान्दि�का
र साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता महासंघ नेपा� समक्ष पन्दिन पेY गनु' पन[छ । 

(५)  उप�फा  (४)  बमोन्दिजम प्राप्त वान्दिष'क प्रन्दितवे�नको आधारमा यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य�े
सम्वन्दि�धत उप�ोक्ता समहू�ाई आवश्यक सझुाव न्दि�न सक्नेछन ्।  

(६)  यस गाउँपान्दि�का�े उप�ोक्ता समहूको आवश्यकता र काय'सम्पा�न प्रगन्दितका आधारमा वनसम्ब�धी न्दिवन्दि��न काय'क्रमहरु
सञ्4ा�नका �ान्दिग अन�ुान तथा सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ ।

परि	च्छेद – ४
सामुदान्दियक वन व्यवस्थापन स!ब�र्धाी व्यवस्था

१७. सामुदान्दियक वन हस्ता�तण      M   (१) यस गाउँपान्दि�कामा साम�ुान्दियक वनको रुपमा हस्ता�तरण गन' बाँकी रहमेा वन क्षेत्रहरु पन्दिह4ान गरी
साम�ुान्दियक वनको रुपमा हस्ता�तरण गन' प्राथन्दिमकता न्दि�इनेछ । 

(२) �फा १३ बमोन्दिजम �ता' �एको उप�ोक्ता समहूको 4ाहना र आवश्यकताको आधारमा साम�ुान्दियक वन व्यवस्थापन�ाई न्दि�गो
र प्र�ावकारी बनाउने गरी साम�ुान्दियक वनको काय'योजना तयार वा संYोधन तथा परिरमाज'न गन'का �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको
वनसम्ब�धी काया'�य�े आवश्यक प्रान्दिवन्दिधक तथा अ�य सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(३)  उप�ोक्ता समहू� े वन व्यवस्थापन काय'योजना तयार वा संYोधन ग�ा'  उक्त काय'योजना यस गाउँ पान्दि�काको वन तथा
वातावरण Yाखामा पेY गरी प्राप्त सझुाव तथा परामY'का आधारमा वन व्यवस्थापन काय'योजना तजु'मा वा आवश्यकता अनसुार संYोधन
गनु' पन[छ ।

(४) उप�फा (३) को प्रयोजनका �ान्दिग वन व्यवस्थापन काय'योजना प्राप्त �एको न्दिमन्दित�े बढीमा ७ न्दि�न न्दि�त्रमा वन तथा वातावरण
Yाखा�े आवश्यक सझुाव न्दि�न ुपन[छ र उक्त समयन्दि�त्र कुनै सझुाव नन्दि�एमा सोही कुरा जनाई वन व्यवस्थापन काय'योजना स्वीकृतीका �ान्दिग
प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�य समक्ष पेY गनु'पन[छ ।  

(५) उप�ोक्ता समहू�े �फा (२) र (३) बमोन्दिजम तजु'मा गरेको काय'योजना बमोन्दिजम साम�ुान्दियक वनको न्दिवकास, संरक्षण, उपयोग
एवं व्यवस्थापन र वन पै�ावारको स्वत�त्र रुपमा मलू्य न्दिनधा'रण गरी न्दिबक्री न्दिवतरण समेत गन' पाउने गरी यस गाउँपान्दि�कामा रहकेो रान्दिSTय
वनको कुनै �ाग साम�ुान्दियक वनको रुपमा व्यवस्थापन गन' 4ाहमेा वन व्यवस्थापन काय'योजना र यस गाउँपान्दि�काको वन तथा वातावरण
Yाखाको सझुाव तथा परामY' सन्दिहत प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�यमा न्दिनव�ेन न्दि�न ुपन[छ । 

(६) उप�फा (५) बमोन्दिजम पेY �एको वन व्यवस्थापन काय'योजना प्र�Yे सरकारको सम्बन्दि�धत वन अन्दिधकृत�े अध्ययन प%ात्
स्वीकृत गरी उप�ोक्ता समहू�ाई साम�ुान्दियक वन हस्ता�तरण सम्ब�धी प्रमाणपत्र प्र�ान गरी सोको जानकारी यस गाउँपान्दि�का�ाई गराउनु
पन[छ । 

(७) साम�ुान्दियक वनको काय'योजना प्रत्येक पटक सामा�यतयाः �Y वष'का �ान्दिग तजु'मा गन' सन्दिकने छ र यस गाउँपान्दि�काको वन
तथा वातावरण Yाखाबाट प्राप्त सझुाव तथा परामY' बमोन्दिजम आवश्यकता अनसुार समय समयमा संYोधन तथा परिरमाज'न गन' सन्दिकने छ ।  
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(८) उप�फा (७) बमोन्दिजम उप�ोक्ता समहू�े वन व्यवस्थापन काय'योजनामा गरेको संYोधन�े वातावरणमा उल्�ेखनीय प्रन्दितकू�
असर पन[ �ने्दिखएमा प्र�Yे सरकारको सम्बन्दि�धत वन अन्दिधकृत�े संYोन्दिधत काय'योजना प्राप्त �एको न्दिमन्दित�े तीस न्दि�नन्दि�त्र उप�ोक्ता समहू�ाई
त्यस्तो संYोन्दिधत काय'योजना �ाग ूनगन' न्दिन�[Yन न्दि�ई सोको जानकारी यस गाउँपान्दि�कामा समेत न्दि�न ुपन[छ  ।

(९) यस �फामा अ�यत्र जनुसकैु कुरा �ेन्दिखएको �ए तापन्दिन वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त काननू बमोन्दिजम एक पटक हस्ता�तरण �एको
वन पनूःहस्ता�तरण गनु'पन[ छैन । 

१८. सामुदान्दियक वनमा न्दिवप�न वग-का �ान्दिग कबुन्दि�यती वन न्दिदन सन्दिकने  (१)  साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहू� े आफ्नो समहून्दि�त्र
पन्दिह4ान गरेका गरिरवीको रेखामनुी रहकेा न्दिवप�न घरधरुीहरु�ाई सामनु्दिहक वा एक� रुपमा वन पै�ावारमा आधारिरत आय आज'नका काय'क्रम
गन'का �ान्दिग आफ्नो साम�ुान्दियक वनको कुनै �ाग बढीमा प�ध्र वष'का �ान्दिग सम्झौता गरी उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२)  उप�फा  (१)  बमोन्दिजम कबनु्दि�यती वनको रुपमा वन क्षेत्र उप�ब्ध गराउन े सम्ब�धी व्यवस्थाहरु स्वीकृत वन व्यवस्थापन
काय'योजना र उप�ोक्ता समहूको काय'सन्दिमन्दित एवं कबनु्दि�यती वन न्दि�न 4ाहने न्दिवप�न समहू तथा परिरवार बी4 हुने सम्झौतामा उल्�ेख गरे
बमोन्दिजम हुनेछ । 

१९. वन पैदावा	को मूल्य न्दिनर्धाा-	ण  (१) उप�ोक्ता समहू�े आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन काय'योजना बमोन्दिजम वन व्यवस्थापन ग�ा' प्राप्त
�एका वन पै�ावारको साधारण स�ाको न्दिनण'य बमोन्दिजम स्वत�त्र रुपमा मलू्य न्दिनधा'रण गरी न्दिवक्री न्दिवतरण गन' सक्नेछन ्। 

तर उप�ोक्ता समहू�े आफ्नो वन पै�ावार समहू बान्दिहर व्यवसान्दियक प्रयोजनका �ान्दिग न्दिवक्री गन[ �एमा उक्त वन पै�ावारको मलू्य
न्दिनधा'रण ग�ा' वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननूमा न्दिनधा'रिरत मलू्य �रमा नघट्ने गरी �यनूतम ्मलू्य कायम गनु'पन[छ ।

(२)  उप�ोक्ता  समहू� े उप�फा  (१)  बमोन्दिजम न्दिनधा'रण गरेको  वन पै�ावारको  मलू्य �रको  न्दिववरण यस गाउँपान्दि�का,  प्र�Yे
सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य र साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता महाहासंघ नेपा�मा उप�ब्ध गराउन ुपन[छ । 

(३)  उप�ोक्ता  समहू� े वन  पै�ावारको  मलू्य  न्दिनधा'रणका  सम्ब�धमा  गरेको  न्दिनण'य  वा  वन  पै�ावारको  मलू्यका  बारेमा  यस
गाउँपान्दि�का�े उप�ोक्ता समहू�ाई आवश्यक सझुाव न्दि�न सक्नेछ ।   

२०. सामुदान्दियक वनको काठ संक�न 	 न्दिवक्री न्दिवत	ण  (१) साम�ुान्दियक वनबाट व्यापारिरक प्रयोजनका �ान्दिग न्दिवक्री न्दिवतरण गरिरने काठको
रुख छपान, कटान, ओसार पसार, श्रन्दिमकहरुको पारिरश्रन्दिमक र सरुक्षा, घाटगद्दी, बो�पत्र आब्हान, न्दिवक्री, टाँ4ाको प्रयोग र छोडपजु{ सम्ब�धी
प्रान्दिवन्दिधक माप�ण्डहरु वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजम हुनेछन ्। 

(२) उप�फा (१) बमोन्दिजमका काय'हरु ग�ा' यस गाउँपान्दि�का वा प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य वा उप�ोक्ता समहूको
आफ्न ै प्रान्दिवन्दिधक कम'4ारीको  सहयोगका  आधारमा  उप�ोक्ता  समहू� े स्थानीय  परिरवYे  अनसुार  आवश्यक काय'न्दिवन्दिध  वा  प्रन्दिक्रयाहरु
अव�म्बन गन' सक्नेछन ्।  

२१. वन पैदावा	 न्दिवक्री न्दिवत	णको वान्दिष-क योजना जानका	ी ग	ाउने  उप�ोक्ता समहू�े स्वीकृत वन व्यवस्थापन काय'योजना बमोन्दिजम
संक�न हुने वन पै�ावारको उपयोग तथा न्दिवक्री सम्ब�धी आफ्नो वान्दिष'क काय'योजना बनाई सोको एक प्रन्दित यस गाउँपान्दि�कामा जानकारीका
�ान्दिग उप�ब्ध गराउन ुपन[छ । 

२२. वन पैदावा	 न्दिवक्री शुल्क साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहू�े समहू बान्दिहर व्यावसान्दियक प्रयोजनका �ान्दिग वन पै�ावार न्दिवक्री वापत प्राप्त हुने
रकममध्ये कुनै रकम प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजम स्थानीय सन्दिञ्4त कोषमा जम्मा गनु'पन[ व्यवस्था गरेको रहछे �ने त्यसरी जम्मा गनु'पन[
रकम आन्दिथ'क वष'को अ�त्यमा उप�ोक्ता समहू�े यस गाउँपान्दि�काको सन्दिञ्4त कोषमा जम्मा गनु'पन[छ । 

२३. समुदान्दियक वनबाट प्राप्त �ा"को सदुपयोग  (१) साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहू�े वन पै�ावार न्दिवक्री न्दिवतरण गरी प्राप्त गरेको रकम
मध्ये कन्दिम्तमा पन्दिच्4स प्रन्दितYत रकम साम�ुान्दियक वनको न्दि�गो व्यवस्थापनमा ख4' गनु'  पन[छ । 

(२) उप�फा (१) बमोन्दिजम ख4' गरी बाँकी रहकेो रकममध्येबाट कन्दिम्तमा प4ास प्रन्दितYत रकम यस गाउँपान्दि�कासँग सम�वय गरी
गरिरवी �यनूीकरण, वन उद्यमको न्दिवकास र मन्दिह�ाको आयआज'न एवं YYक्तीकरणसम्ब�धी काय'क्रमका �ान्दिग ख4' गनु' पन[छ । 

(३)  उप�फा  (२)  को प्रयोजनका �ान्दिग  उप�ोक्ता समहू� े आफ्नो  साधारण स�ामा पेY गन'का �ान्दिग  तजु'मा  गरेको वान्दिष'क
कायक्रमको न्दिववरण साधारण स�ा हुन�ु��ा कन्दिम्तमा ७ न्दि�न अगाडी यस गाउँपान्दि�कामा उप�ब्ध गराउन ुपन[छ र यस गाउँपान्दि�का�े उक्त
काय'क्रममा कुनै सधुार गनु'पन[ �खेेमा सम्बन्दि�धत वडा काया'�य माफ' त उप�ोक्ता समहूको वान्दिष'क काय'क्रममा सधुारका �ान्दिग सझुाव न्दि�न
सक्नेछ । 

(४) उप�ोक्ता समहू र यस गाउँपान्दि�का�े संयकु्त रुपमा साम�ुान्दियक वन व्यवस्थापन, वन उद्यम न्दिवकास र मन्दिह�ा सYक्तीकरणका
काय'क्रम सञ्4ा�न गन[ गरी योजना बनाउन सन्दिकनेछ । 
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(५)  स्थानीय सम�ुायमा गनु'पन[  साम�ुान्दियक न्दिवकासका काय'हरु ग�ा'  उप�ोक्ता समहू  र  यस गाउँपान्दि�का बी4 सहकाय'  गरी
साम�ुान्दियक न्दिवकासका काय'हरु गन' सन्दिकनेछ ।

(६) उप�फा (२) बमोन्दिजम ख4'गरी बाँकी रहकेो रकम साम�ुान्दियक न्दिवकासका काय'क्रम, उप�ोक्ता समहूको न्दिहत हुने अ�य काय' र
उप�ोक्ता समहूको प्रYासन्दिनक काय'मा ख4' गन' सन्दिकने छ । 

तर प्रYासन्दिनक काय'का �ान्दिग उप�ोक्ता समहूको वान्दिष'क आम्�ानीको बढीमा २५ प्रन्दितYत रकम मात्र ख4' गन' सन्दिकनेछ र सो ���ा
बढी रकम प्रYासन्दिनक काय'का �ान्दिग ख4' गनु'पन[ �एमा उप�ोक्ता समहूको साधारण स�ाबाट सहमन्दित न्दि�न ुपन[छ । 

२४. वन व्यवस्थापन काय-योजना न्दिवपरि	त काम गन>�ाई हुने सजाय (१) साम�ुान्दियक वनमा कुनै उप�ोक्ता�े काय'योजना न्दिवपरीत हुने कुनै
काम गरेमा न्दिनज�ाई सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता समहू�े जरिरबाना गन' सक्नेछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हान्दिन नोक्सानी �एकोमा न्दिबगो बराबरको
रकम क्षन्दितपनू्दित'को रुपमा अस�ु उपर गन' सक्नेछ ।

(२)  साम�ुान्दियक वनको काय'योजना न्दिवपरिरतको काय'  गन[ व्यन्दिक्त�ाई उप�ोक्ता समहू आफै�े कारवाही गन' नसकेमा न्दिनज�ाई
कारवाही गन'का �ान्दिग उप�ोक्ता समहू�े गाउँपान्दि�कामा रहकेो �यान्दियक सन्दिमन्दित वा प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य समक्ष न्दिनव�ेन
गन' सक्नेछ । 

(३) उप�ोक्ता समहूका स�स्य ���ा बान्दिहरको कुनै व्यन्दिक्त�े साम�ुान्दियक वनमा हानी नोक्सानी गरेमा न्दिनज�ाई रान्दिSTय वनमा गरेको
कसरु बमोन्दिजमको सजाय गन'का �ान्दिग उप�ोक्ता समहू�े प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य समक्ष न्दिनव�ेन गन' सक्नेछ र न्दिनज�ाई
वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजमको सजाय हुनेछ । 

(४) उप�फा (२) र (३) बमोन्दिजम �यान्दियक सन्दिमन्दित र प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य समक्ष न्दिनव�ेन परेमा कसरुको प्रकृन्दित
अनसुार �यान्दियक सन्दिमन्दित र प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य�े आ–आफ्नो क्षेत्रान्दिधकार न्दि�त्र पन[ न्दिवषयमा छानन्दिवन गरी प्र4न्दि�त
काननू बमोन्दिजमको जरिरवाना वा �ण्ड सजाय गन' सक्नेछ । 

२५. सामुदान्दियक वनको न्दिववाद व्यवस्थापन (१)  साम�ुान्दियक वनका न्दिवषयमा न्दिसज'ना हुन े न्दिववा� समाधानका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का�े
सहजीकण गन' सक्नेछ । 

(२)  उप�फा (१)  को प्रयोजनका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�काको सम�वयमा यस गाउँपान्दि�का सन्दिहत,  प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी
काया'�य, साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता महासंघ नेपा� र सरोकारवा�ाहरुको प्रन्दितन्दिनन्दिधत्व हुनेगरी न्दिववा� समाधान संय�त्र स्थापना गन' सन्दिकनेछ
।  

परि	च्छेद – ५
कबुन्दि�यती वन, र्धाान्दिम-क तथा सांस्कृन्दितक वनस!ब�र्धाी व्यवस्था

२६. कबनु्दि�यती वन हस्ता�तरण गन' सक्न े : (१) यस गाउँपान्दि�काको न्दिवन्दि��न वडा काया'�यहरु�े गरिरबीको रेखामनु्दिनका परिरवार �नी पन्दिह4ान
गरेका परिरवारको समहू�ाई गरिरबी �यनूीकरणका �ान्दिग कबनु्दि�यती वन हस्ता�तरण गन'  प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य समक्ष
न्दिसफारिरस गन' सक्नेछन ्। 

(२) उप�फा (१) बमोन्दिजमको न्दिसफारिरसका आधारमा प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य�े गरिरवीको रेखामनुीका परिरवारको
कबनु्दि�ती वन उप�ोक्ता समहू गठन गन' र कबनु्दि�यती वनको काय'योजना बनाई वनको संरक्षण र न्दिवकास हुने गरी आय आज'न हुने काय'क्रम
सञ्4ा�नका �ान्दिग उक्त समहू�ाई कबनु्दि�यती वनको रुपमा वनके्षत्र उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(३) प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य�े उप�फा (२) बमोन्दिजमको कबनु्दि�यती वनको न्दिववरण यस गाउँपान्दि�कामा उप�ब्ध
गराउन ुपन[छ र सोही आधारमा यस गाउँपान्दि�का�े कबनु्दि�यती वन उप�ोक्ता समहू�ाई आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(४)  कबनु्दि�ती वन उप�ोक्ता समहूसम्ब�धी अ�य व्यवस्था वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय तथा प्र�Yे काननू र स्थानीय सरकार
सञ्4ा�न ऐन २०७४ बमोन्दिजम हुनेछ । 

२७. र्धाान्दिम-क तथा सांस्कृन्दितक महत्वका वनहरुको सं	&ण (१) यस गाउँपान्दि�कामा धान्दिम'क तथा सांस्कृन्दितक महत्वका वनहरु रहमेा सोको
संरक्षण र स�पुयोगका �ान्दिग धान्दिम'क तथा सांस्कृन्दितक वन उप�ोक्ता समहू गठन गन' सन्दिकनेछ । 

(२) धान्दिम'क तथा सांस्कृन्दितक वन उप�ोक्ता समहू गठन र �ता' ग�ा' �फा १३ र १४ बमोन्दिजमको प्रन्दिक्रया अव�म्बन गनु' पन[छ । 
(३) सम्बन्दि�धत धान्दिम'क तथा सांस्कृन्दितक सम�ुाय�े आफ्नो धम' संस्कृन्दितसँग सम्बन्दि�धत वन संरक्षण गन' 4ाहमेा त्यस्तो वन सोही

धान्दिम'क तथा सांस्कृन्दितक समहू वा सम�ुाय�ाई हस्ता�तरण गनु'पन[छ । 
(४)  धान्दिम'क  तथा  सांस्कृन्दितक  वनको  व्यवस्थापन  काय'योजना  तजु'माका  �ान्दिग  यस  गाउँपान्दि�काको  सम्बन्दि�धत  वडा

काया'�यसँगको सम�वयमा प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य�े प्रान्दिवन्दिधक र अ�य आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन ुपन[छ ।  
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(५)  धान्दिम'क  वनमा  न्दिवकास  आयोजना  सञ्4ा�न  ग�ा'  कान्दिटएका  रुखहरु  यस  गाउँपान्दि�कामा  काय'पान्दि�काको  सम�वय  र
सहमन्दितमा सम्बन्दि�धत धान्दिम'क तथा सांस्कृन्दितक समहू�े न्दिवक्री न्दिवतरण गन' सक्नेछ । 

परि	च्छेद – ६
वनमा आर्धाारि	त उद्यम न्दिवकास, पया-पय-टन 	 वाताव	णीय सेवास!ब�र्धाी व्यवस्था

२८. वन उद्यमको न्दिवकास गन-  सक्ने (१)  यस गाउँपान्दि�कामा  रहकेा  वन उप�ोक्ता समहू� े उद्योग र  वातावरणसम्ब�धी  प्र4न्दि�त काननू
बमोन्दिजमका माप�ण्डहरुको पा�ना गरी वन पै�ावारमा आधारिरत वन उद्यमको स्थापना र न्दिवकास गन' सक्नेछन ्। 

(२)  यस गाउँपान्दि�कामा  रहकेा  न्दिवन्दि��न  वन पै�ावारमा  आधारिरत  उद्योगहरु� े साम�ुान्दियक वन,  न्दिनजी  वन र  अ�य  न्दिवन्दि��न
न्दिकन्दिसमका वनबाट प्र4न्दि�त काननूको परिरपा�ना गरी कच्4ा प�ाथ' प्राप्त गन' सक्नेछन ्। 

(३) साव'जन्दिनक–न्दिनजी–साम�ुान्दियक साझे�ारीमा पन्दिन वन उद्यम स्थापना र सञ्4ा�न गन' सन्दिकने छ र यसका �ान्दिग यस ऐन र 
वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू न्दिवपरिरत नहुने गरी उप�ोक्ता समहू�े यस गाउँपान्दि�का, न्दिवन्दि��न संघ संस्था वा न्दिनजी क्षेत्रसँग सम्झौता गन' 
सक्नेछन ्।  

(४) उप�ोक्ता समहू�े अ�य पक्षसँग साझे�ारी गरी वन उद्यम सञ्4ा�न ग�ा' उप�ोक्ता समहूहरुको कन्दिम्तमा एकाउ�न प्रन्दितYत Yेयर
तथा �गानी �एको हुन ुपन[छ । 

(५)  साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहू�े वन उद्यमका �ान्दिग वन पै�ावारमा आधारिरत सहकारी संस्था स्थापना गन' 4ाहमेा यस
गाउँपान्दि�का�े आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

द्रtव्यः यस �फाको प्रयोजनाका �ान्दिग वन उद्यम ब�ना�े �घ ुउद्यम, घरे� ुउद्योग र वन सहरकारी संस्था�ाई जनाउनेछ । 

२९. पया-पय-टन काय-क्रम सञ्चा�न गन- सक्ने (१)  उप�ोक्ता समहू�े वन व्यवस्थापन काय'योजनामा आवश्यक व्यवस्था गरी आप्m नो
वनमा आधारिरत पया'पय'टन काय'क्रम सञ्4ा�न गन' सक्नेछन ्। 

(२) वन के्षत्रमा पया'पय'टन काय'क्रम सञ्4ा�न ग�ा' वन व्यवस्थापन काय'योजनामा न्दिनन्दि�'t गरिरएको क्षेत्र���ा बढी वन क्षेत्र प्रयोग
गन' पाइने छैन । 

(३) वन उप�ोक्ता समहूको पया'पय'टन योजना र काय'क्रम तजु'मा तथा काया'�वयनका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको
वन सम्ब�धी काया'�य�े आवश्यक प्रान्दिवन्दिधक, आन्दिथ'क तथा अ�य सहयोग उप�ब्ध गराउन     सक्नेछ । 

(४) वनमा आधारिरत पया'पय'टनका �ान्दिग उप�ोक्ता समहू�े यस गाउँपान्दि�का वा न्दिवन्दि��न संघ संस्था वा न्दिनजी क्षेत्रसँग सहकाय' गन'
सक्नेछ  र उप�ोक्ता समहू�े यसरी अ�य पक्षसँग साझे�ारी गरी पया'पय'टन काय' सञ्4ा�न ग�ा'  उप�ोक्ता समहूहरुको कन्दिम्तमा एकाउ�न
प्रन्दितYत Yेयर तथा �गानी �एको हुन ुपन[छ । 

(५) उप�फा (४) बमोन्दिजम सहकाय' ग�ा' यस ऐन र वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू न्दिवपरिरत नहुने गरी आपसी सम्झौता गरी
पय'पय'टन काय'क्रम सञ्4ा�न गन' सन्दिकनेछ । 

(६) साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहू�े सञ्4ा�न गरेको कुनै पया'पय'टन क्षेत्रमा स्व�Yेी वा न्दिव�Yेी व्यन्दिक्त र यातायातका साधन
प्रवYे ग�ा' साधारण स�ाको न्दिनण'य बमोन्दिजमको प्रवेY Yलु्क संक�न गन' सक्नेछ । 

तर उप�ोक्ता समहूका स�स्यहरुसँग यस्तो प्रवेY Yलु्क न्दि�न पाइने छैन ।  
(७)  साम�ुान्दियक वनमा  सञ्4ान्दि�त पया'पय'टन  काय'क्रमबाट  प्राप्त  आम्�ानीमध्य े कम्तीमा  पन्दिच्4स प्रन्दितYत रकम पया'पय'टन

प्रवद््रधन र कन्दिम्तमा प4ास प्रन्दितYत रकम मन्दिह�ा र न्दिवप�न वग'का �ान्दिग आय आज'नका न्दिक्रयाक�ापहरु सञ्4ा�न गन' अन�ुानको रुपमा
उप�ब्ध गराउन ुपन[छ । 

३०. सामुदान्दियक न्दिचन्दिडयाखाना  ,    व�यज�तु उद्दा	 के�द्र 	 व�यज�तु पा�न तथा प्रजनन्   (१)  साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहू�े आफै वा
अ�य न्दिवन्दि��न पक्षसँगको सहकाय'मा साम�ुान्दियक न्दि4न्दिडयाखाना, व�यज�त ुउद्दार के�द्र र व�यज�त ुपा�न तथा प्रजन�सम्ब�धी योजना तजु'मा
गरी साम�ुान्दियक न्दि4न्दिडयाखाना वा व�यज�त ुउद्दार के�द्र स्थापना तथा सञ्4ा�न र व�यज�त ुपा�न तथा प्रजनन  ्सम्ब�धी काय'हरु गन'
सक्नेछन ्। 

(२) व�यज�त ुपा�न तथा प्रजनन ्प%ात गरिरने न्दिवक्री न्दिवतरणका �ान्दिग प्र�ान गरिरने इजाजत सम्ब�धी माप�ण्डहरु प्र4न्दि�त संघीय
काननू बमोन्दिजम हुनेछ । 

(३) साम�ुान्दियक न्दि4न्दिडयाखाना वा व�यज�त ुउद्दार के�द्र र व�यज�त ुपा�न तथा प्रजन�सम्ब�धी योजना तजु'मा र काया'�वयन गन'
4ाहने उप�ोक्ता समहू�ाई यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य�े आवश्यक प्रान्दिवन्दिधक र अ�य सहयोग उप�ब्ध
गराउन सक्नेछ । 
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३१. सामुदान्दियक घ	वास   (  होम स्टे  )   (१) पया'पय'टन प्रवद््रधन गन[गरी होम स्टे सञ्4ा�न गन' 4ाहने उप�ोक्ता समहू वा स्थानीय सम�ुाय�े यस
गाउँपान्दि�कामा साम�ुान्दियक होम स्टे �ता' गरी सञ्4ा�न गन' सक्नेछन ्। 

(२)  साम�ुान्दियक होम स्टे सञ्4ा�नसम्ब�धी काय'न्दिवन्दिधहरुको पा�ना गरी सञ्4ान्दि�त साम�ुान्दियक होम स्टे�ाई स्वीकृत योजना
अनसुार यस गाउँपान्दि�काबाट आवश्यक अन�ुान उप�ब्ध गराउन सन्दिकनेछ । 

३२. ज�ार्धाा	 सं	&ण  (१) यस गाउँपान्दि�का�े आफनो क्षेत्रमा रहकेा ज�ाधारहरुको पन्दिह4ान गरी नक्Yासन्दिहतको न्दिववरण राख्न ुपन[छ । 
(२) यस गाउँपान्दि�कामा रहकेा ज�ाधारहरुको साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहूका माध्यमबाट संरक्षणसम्ब�धी काय'हरु गरिरने छ । 
(३)  ज�ाधार क्षेत्रको संरक्षण गन[ उप�ोक्ता समहू�ाई योजना र काय'क्रम तजु'मा तथा काया'�वयनका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का र

प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य�े आवश्यक प्रान्दिवन्दिधक तथा आन्दिथ'क र अ�य सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 
(४) ज�ाधार क्षेत्रको संरक्षणका माध्यमबाट ज�स्रोत �गायतको संरक्षणमा उप�ोक्ता समहू�े पु¥याएको योग�ान वापत ज�स्रोत

�गायतका स्रोत उप�ोग गन[ न्दिवन्दि��न न्दिनकाय, संघ संस्था, उद्योग �गायतका पक्षहरु�े ज�ाधार क्षेत्र संरक्षण गन[ उप�ोक्ता समहू�ाई न्दिवन्दि��न
अन�ुान तथा अ�य उत्पे्ररणाका स्रोतहरु उप�ब्ध गराउन सक्नेछन ्। (५) उप�फा (४) को प्रयोजनका �ान्दिग ज�ाधार संरक्षण गन[ उप�ोक्ता
समहू र ज�ाधार संरक्षणबाट फाई�ा पाउने पक्षका बी4 आवश्यक सम्झौता गन' सन्दिकनेछ । 

३३. जैन्दिवक माग-को व्यवस्थापन (१) यस गाउँपान्दि�कामा व�यज�त ुर 4ारा4रुुङ्गीहरुको आवत जावत गन[ जैन्दिवक माग'को रुपमा रहकेा वन
क्षेत्रहरुको संरक्षण, व्यवस्थापन र स�पुयोग साम�ुान्दियक वनका माध्यमबाट गरिरनेछ ।

(२) जैन्दिवक माग'का साम�ुान्दियक वन र व�यज�तकुो संरक्षणका �ान्दिग उप�ोक्ता समहू�ाई यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वन
सम्ब�धी काया'�य�े प्रान्दिवन्दिधक तथा आन्दिथ'क र अ�य आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) जैन्दिवक माग'मा पन[ वन क्षेत्रमा आन्दिश्रत सम�ुाय�ाई जैन्दिवक माग'को वन पै�ावार उपयोग गन'बाट बन्दिञ्4त गरिरने छैन । 
(४)  जैन्दिवक माग'मा व�यज�तकुो प्र�ावबाट सरुन्दिक्षत रहनका �ान्दिग उप�ोक्ता समहू र यस गाउँपान्दि�का�े स4ेतना अन्दि�वनृ्दि9 र

सरुक्षात्मक उपायहरु अव�म्बन गन' गराउन सक्नेछ । 

३४. मानव–व�यज�तु द्व�द्व व्यवस्थापन 	 	ाहत न्दिवत	ण  (१) यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकरको वनसम्ब�धी काया'�यका साथै सम्बन्दि�धत
वन उप�ोक्ता समहू�े व�यज�तबुाट हुने जनधनको क्षन्दित कम हुने काय'क्रमहरु सञ्4ा�न गनु' पन[छ । 

(२) व�यज�तबुाट कसैको धनजनको क्षन्दित �एमा त्यस्तो क्षन्दित वापत न्दिपन्दिडत�ाई नेपा� सरकार र प्र�Yे सरकार�े उप�ब्ध गराउने
राहतका अन्दितरिरक्त यस गाउँपान्दि�का र वन उप�ोक्ता समहू�े थप राहत प्र�ान गन' सक्नेछ । 

(३) यस गाउँपान्दि�का�े व�यज�तबुाट प्र�ान्दिवत व्यन्दिक्त तथा परिरवार�ाई राहत प्र�ान गन' र मानव–व�यज�त ुद्व�द्व व्यवस्थापनका
काय'क्रमहरु सञ्4ा�नका �ान्दिग एक कोषको स्थापना र सञ्4ा�न गन' सक्नेछ ।  

(४) मानव व�यज�त ुद्व�द्वबाट प्र�ान्दिवत व्यन्दिक्तहरुको जीउधनको सरुक्षाका �ान्दिग जीवन बीमा तथा न्दिनज{वन बीमा गन'का �ान्दिग यस
गाउँनापान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�य�े आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(५)  व�यज�त�ुाई वन क्षेत्रमा नै बसोवास गन[ अवस्था न्दिसज'ना गन'का �ान्दिग साम�ुान्दियक वन �गायतका जैन्दिवक माग'मा पानी
पोखरी न्दिनमा'ण, जंग�ी फ�फू�का न्दिवरुवा संरक्षण, घाँसै क्षेत्रहरुको संरक्षण जस्ता काय'हरु गनु'पन[छ ।

(६) नेपा� सरकार�े कृन्दिष तथा घरपा�वुा जनावारका �ान्दिग हान्दिनकारक व�यज�त ु�नी घोषणा गरेका व�यज�तहुरु घर गोठ तथा
खेतबारीमा आई जनधनको क्षन्दित गन[ अवस्था �ने्दिखएमा त्यस्ता व�यज�तहुरु�ाई धपाउन पाइनेछ ।   

३५. न्दिसमसा	 &ेत्रको सं	&ण 	 व्यवस्थापन (१)  यस गाउँ पान्दि�काको वन क्षेत्रमा रहकेा न्दिसमसारको संरक्षण र स�पुयोग साम�ुान्दियक वन
उप�ोक्ता समहूका माध्यमबाट गरिरने छ । 

(२)  वन के्षत्र ���ा बान्दिहर रहकेा न्दिसमसारहरुको संरक्षण र स�पुयोगका �ान्दिग न्दिसमसार उप�ोक्ता समहू वा ज� उप�ोक्ता संस्था
गठन गन' सन्दिकनेछ । 

(३) न्दिसमसार उप�ोक्ता समहू गठन र �ता' ग�ा' साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहू गठन र �ता' गन[ प्रन्दिक्रया अव�म्बन गन' सन्दिकनेछ । 
(४) न्दिसमसार व्यवस्थापन योजना तजु'माका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�काको काय'पान्दि�कामा छ�फ� गरी प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी

काया'�य�े प्रान्दिवन्दिधक, आन्दिथ'क र अ�य आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन ुपन[छ । 
(५) उप�ोक्ता समहू�े व्यवस्थापन ग�2 आएका न्दिसमसार क्षेत्रका माछा �गायतका ज�4रको संरक्षण र न्दिवक्री न्दिवतरणका �ान्दिग

उप�ोक्ता समहू�े आफै आवश्यक व्यवस्था गन' सक्नेछ । 

३६. साव-जन्दिनक जग्गामा वन न्दिवकास स!ब�र्धाी व्यवस्था(१)  यस गाउँपान्दि�का�े वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजमको प्रन्दिक्रया
अव�म्बन गरी आफ्नो क्षेत्रन्दि�त्र पन्दिह4ान �एका साव'जन्दिनक जग्गामा साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहूको माध्यमबाट वनको न्दिवकास, संरक्षण,
व्यवस्थापन गनु' पन[छ । 
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(२)  उप�फा  (१)  बमोन्दिजमको कामका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�य�े उप�ोक्ता समहू�ाई
आवश्यक प्रान्दिवन्दिधक तथा अ�य सहयोग उप�ब्ध गराउन ुपन[छ ।

(३) साव'जन्दिनक जग्गामा गरिरएको साम�ुान्दियक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त वन पै�ावार सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता समहू�े  उपयोग तथा
न्दिबक्री न्दिवतरण गन' सक्नेछ । 

(४)  सडक र बाटो न्दिकनारमा �गाइएको तथा बाटोमा छहारी पन[ रुखहरु र 4ौतारा वा यस्तै प्रकृन्दितका अ�य ठाउँमा �गाइएका
रुखहरु�े मानवीय जोन्दिखम न्दिसज'ना गन[ �एमा वा अ�य कुनै कारण�े काट्न वा हटाउन पन[ �एमा यस गाउँपान्दि�का�े सडक र वनसम्ब�धी
प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजमको प्रन्दिक्रया परूा गरी त्यस्ता रुखहरु काट्न वा हटाउन सक्नेछ । 

(५) उप�फा (४) बमोन्दिजमका काठ न्दिवक्री न्दिवतरणबाट प्राप्त रकम यस गाउँपान्दि�काको सन्दिञ्4त कोषमा जम्मा गनु' पन[छ । 

३७. सह	ी वनको न्दिवकास 	 व्यवस्थापन  (१) यस गाउँपान्दि�का�े आफ्नो क्षेत्रन्दि�त्रको सहरी के्षत्र तथा बस्तीमा रहकेा साव'जन्दिनक सडक तथा
पाक'  जस्ता स्थानमा साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहूसँगको सहकाय'मा सहरी वनको न्दिवकास तथा व्यवस्थापन गन' सक्नेछ । 

(२)  उप�फा  (१)  बमोन्दिजम  स्थापना  हुन े सहरी  वनको  न्दिवकासको  �ान्दिग  यस  गाउँपान्दि�का  र  प्र�Yे  सरकारको  वनसम्ब�धी
काया'�य�े आवश्यक आन्दिथ'क तथा प्रान्दिवन्दिधक सहयोग उप�व्ध गराउन ुपन[छ । 

(३) उप�फा (१) बमोन्दिजम स्थापना हुने सहरी वनको वन पै�ावार यस गाउँपान्दि�कासँगको सम�वयमा सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता समहू�े
न्दिवन्दि��न प्रयोजनका �ान्दिग प्रयोग गन' सक्नेछ । 

(४) सहरी वनको व्यवस्थापनबाट प्राप्त �ा�को बाँडफाँडका बारेमा यस गाउँपान्दि�का र उप�ोक्ता समहूका बी4मा कुनै सम्झौता वा
सहमती गरिरएमा सोही बमोन्दिजम �ा�को बाँडफाँड गनु'पन[छ । 

३८. उद्यान घोषणा गन- सक्ने  (१) यस गाउँपान्दि�का�े सम्बन्दि�धत वन उप�ोक्ता समहूसँगको सम�वयमा वन क्षेत्रको कुनै उपयकु्त �ाग�ाई वन
उद्यान तथा प्राणी उद्यान घोषणा गरी वन उप�ोक्ता समहू माफ' त उद्यान न्दिनमा'ण र सञ्4ा�न गन' सक्नेछ । 

(२) साम�ुान्दियक वन क्षेत्रमा स्थापना र सञ्4ा�न गरिरने वन उद्यान तथा प्राणी उद्यान सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता समहू माफ' त सञ्4ा�न
गनु'पन[छ । 

३९. वाताव	णीय सेवाको व्यवस्थापन (१)  वन के्षत्रबाट हुन े काव'न सन्दिञ्4न्दित तथा उत्सज'न �यनूीकरण बाहकेका ज�स्रोत संरक्षण,  जैन्दिवक
न्दिवन्दिवधता सरक्षण र पया'पय'टनको न्दिवकास �गायतका वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गन' 4ाहने वन उप�ोक्ता समहू �गायतका स्थानीय
सम�ुाय�े आफ्नो वन व्यवस्थापन योजना वा न्दिवYेष काय'योजनामा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन र स�पुयोग गन' सक्नेछन्
। 

(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी उक्त सेवा न्दिवक्री गन' 4ाहने उप�ोक्ता समहू वा स्थानीय सम�ुाय र वातावरणीय सेवा
उपयोग गन' 4ाहने पक्षका बी4मा सम्झौता गरी वातावरणीय सेवाको खरिर� न्दिवक्री गन' सन्दिकने छ ।

(३) वातावरणीय सेवाको आ�ान प्र�ान तथा खरिर� न्दिवक्रीबाट प्राप्त �ा�को बाँडफाडँ र स�पुयोगसम्ब�धी न्दिवषयहरु वातावरणीय
सेवाको व्यवस्थापन योजना र आपसी सम्झौतामा उल्�ेख गरिरए बमोन्दिजम हुनेछ । 

४०. ज�वायु परि	वत-न �यूनीक	ण 	 अनुकू�न योजना (१)  यस गाउँपान्दि�कामा ज�वाय ुपरिरवत'नका कारण परेको प्र�ाव �यनूीकरणका
�ान्दिग स्थानीय स्तरका ज�वाय ुअनकूु�न योजना तजु'मा गरी उप�ोक्ता समहू वा प्र�ान्दिवत स्थानीय सम�ुाय माफ' त उक्त योजनाहरुको
काया'�वयन गन' सन्दिकनेछ । 

(२)  उप�ोक्ता  समहू� े सम�ुायमा  आधारिरत  ज�वाय  ुअनकूु�न योजना  तजु'मा  गन'  4ाहमेा  त्यस्ता  योजना  तजु'मा  र  सोको
काया'�वयनका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का�े आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन ुपन[छ र यस काय'का �ान्दिग प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी
काया'�य�े पन्दिन सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(३)  ज�वाय ुपरिरवत'न �यनूीकरणका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�कामा ज�वायमुैत्री संर4नाको न्दिनमा'ण,  यातायातका साधनहरुबाट हुने
उत्सज'न �यनूीकरण र वन क्षेत्रको न्दिवकासका माध्यमबाट काव'न उत्सज'न �यनूीकरणका काय'क्रमहरु सञ्4ा�न गन' सन्दिकनेछ । 

(४) आग�ागी �गायतका काय'हरुबाट हुने वन न्दिवनास तथा वन क्षयीकरण न्दिनय�त्रण गरी ज�वाय ुपरिरवत'न �यनूीकरणमा योग�ान
गन[ वन उप�ोक्ता समहू�ाई सो वापत प्राप्त हुने �ा� उप�ब्ध गराउन वा परुस्कृत गन'का �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वन
सम्ब�धी काया'�य�े आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनु'पन[छ । 

४१. वन डढे�ो न्दिनय�त्रण  (१)  कुन ै वनमा वन डढे�ो �ागेमा यस गाउँपान्दि�का,  प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य,  सरुक्षा न्दिनकाय,
सम्बन्दि�धत वन उप�ोक्ता समहू र न्दिनजी जग्गावा�ाहरु समेतको पह�मा वन डढे�ो न्दिनय�त्रण गनु' पन[छ । 

(२)  यस गाउँपान्दि�का� े वन डढे�ो न्दिनय�त्रणका �ान्दिग वन उप�ोक्ता समहू माफ' त स4ेतना र क्षमता अन्दि�वनृ्दि9 तथा डढे�ो
न्दिनय�त्रणको प्रन्दिवन्दिध तथा स4ूना संय�त्र न्दिवकास गन[ र सम�वयका �ान्दिग आवश्यक काय'हरु गनु' पन[छ । 
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(३) वन डढे�ो न्दिनय�त्रणमा खन्दिट�ा कुनै व्यन्दिक्त�ाई क्षन्दित हुन गएमा सोको मलू्यांकन गरी यस गाउँपान्दि�का र सम्बन्दि�धत उप�ोक्ता
समहू�े राहत तथा अ�य आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन ुपन[छ ।

(४) वन डढे�ोका कारण वा वन डढे�ो न्दिनय�त्रण गन' जाँ�ा कुनै व्यान्दिक्त घाइते वा मतृ्य �एमा त्यस्ता व्यन्दिक्त�े बीमा रकम पाउने
गरी यस गाउँपान्दि�का र यसको क्षेत्रन्दि�त्र रहकेा साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहूहरुको सहकाय'मा सामनु्दिहक बीमा काय'क्रम सञ्4ा�न गन'
सन्दिकनेछ र यस काय'मा साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता महासंघ, नेपा��े सम�वय र सहजीकरण गन' सक्नेछ ।  

(५)  कसै�े वन क्षेत्रमा आगो �गाएमा वा आगो �ाग्न सक्छ ��ने कुरा थाहा हु�ँा हु�ँ  ै�ापरवाही गरी वनमा आगो �गाएमा
वनसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजम कारवाही र �ण्ड सजाय हुनेछ । 

४२  .           स्थानीय वाताव	ण सं	&ण योजना     (१)  यस गाउँ पान्दि�का�े वातावरण संरक्षण योजना तजु'मा  र  काया'�वन ग�ा'  साम�ुान्दियक वन
उप�ोक्ता समहूसँग सम�वय र सहकाय' गनु' पन[छ । 

(२)  यस गाउँपान्दि�कामा रहकेो वन क्षेत्र,  न�ी,  खो�ाना�ा,  साव'जन्दिनक जग्गा र अ�य प्राकृन्दितक तथा सांस्कृन्दितक सम्प�ा रहकेा
क्षेत्रहरुमा फोहरमै�ा न्दिवसज'न गन' गराउन पाइने छैन । 

(३) यस गाउँपान्दि�कामा वातावरण संरक्षणका काय'हरु ग�ा' साम�ुान्दियक वनका माध्यमबाट गनु' पन[छ । 

४३. वृ&ा	ोपण काय-क्रम सञ्चा�न ःः  (१)  यस गाउँपान्दि�का�े प्रत्येक वडामा उप�ोक्ता समहू वा वन सहकारी संस्था वा वन उद्यमको
माध्यमबाट कन्दिम्तमा एउटा नस'री स्थापना गन'का �ान्दिग आवश्यक व्यवस्था गरी सोको �ान्दिग अन�ुान उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२)  उप�फा (१)  बमोन्दिजम स्थापना गरिरने नस'रीमा रोजगारी प्र�ान ग�ा' सम्बन्दि�धत क्षेत्रमा रहकेा न्दिवप�न परिरवार�ाई प्राथन्दिमकता
न्दि�न ुपन[छ । 

(३)  उप�फा  (१)  बमोन्दिजम  स्थान्दिपत  नस'रीमा  न्दिकसान,  न्दिनजी  वन  तथा  वन  उप�ोक्ता  समहूको  माग  अनसुारका  रैथान े र
पारिरन्दिस्थन्दितकीय प्र�ाणीमैत्री व्यावसान्दियक न्दिवरुवाहरुको उत्पा�न र न्दिवक्री न्दिवतरण गन' प्राथन्दिमकता न्दि�न ुपन[छ । 

(४) वन उप�ोक्ता समहू, न्दिकसान तथा न्दिनजी वनवा�ाहरु�ाई न्दिनःYलु्क वा �यनूतम ्Yलु्कमा न्दिवरुवा उप�ब्ध गराई  वन क्षेत्र, न�ी
न्दिकनार, न�ी उकास क्षेत्र, नहर न्दिकनार, सडक न्दिकनार, साव'जन्दिनक जग्गा, खा�ी जग्गा, पाखो जग्गा, वन न्दिवनास �एको क्षेत्र र न्दिनजी जग्गामा
वकृ्षारोपणका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�यबाट अन�ुान उप�ब्ध गराउन आवश्यक रकम न्दिवन्दिनयोजन
गनु'पन[छ । 

(५) यस गाउँपान्दि�कामा फैन्दि�एका न्दिम4ाहा प्रजाती न्दिनय�त्रण गरी वा हटाई उक्त क्षेत्रमा वकृ्षारोपण गन' 4ाहने वन उप�ोक्ता समहू वा
न्दिनजी जग्गावा�ा�ाई यस गाउँपान्दि�का�े प्रान्दिवन्दिधक तथा आन्दिथ'क सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

४४. जडीबुटी खेन्दित तथा गै	काष्ठ वन पैदावा	 प्रवद््रर्धान  (१) यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य�े साम�ुान्दियक वन
�गायतका वन क्षेत्र र न्दिनजी जग्गामा सगुन्दि�धत वनस्पन्दित, औषधीज�य जडीबटुी तथा अ�य जडीबटुी खेन्दित र गैरकाष्ठ वन पै�ावारको पन्दिह4ान र
प्रवद््रधनका �ान्दिग प्रान्दिवन्दिधक, आन्दिथ'क र अ�य आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२)  यस गाउँपान्दि�काको  क्षेत्रमा  उत्पान्दि�त  जडीबटुी  तथा  गैरकाष्ठ  वन पै�ावारको  �ण्डार,  प्रYोधन  र  बजारीकरणका  �ान्दिग
आवश्यक पवूा'धारको न्दिवकास गन[ काय'क्रम सञ्4ा�न गन' सन्दिकनेछ । 

४५. कृन्दिष वन प्रवद््रर्धान  (१)  यस गाउँपान्दि�कामा रहकेा  साम�ुान्दियक वन �गायतका वन के्षत्र,  साव'जन्दिनक जग्गा र न्दिनजी वन तथा न्दिनजी
जग्गाहरुमा कृन्दिष वन �गाउन 4ाहने�ाई यस गाउँपान्दि�का�े आन्दिथ'क तथा प्रान्दिवन्दिधक सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२) साम�ुान्दियक वनमा कृन्दिष वन काय'क्रम सञ्4ा�न ग�ा' वन क्षेत्रको जैन्दिवक न्दिवन्दिवधता संरक्षण हुने गरी र एउटै न्दिवरुवा�े �ामो
समय उत्पा�न न्दि�ने प्रकृन्दितका वनज�य तथा कृन्दिषज�य पै�ावारहरु �गाउन प्राथन्दिमकता न्दि�न ुपन[छ ।

(३)  गरिरवीको रेखामनुी रहकेा परिरवार�ाई उप�ब्ध गराइएको साम�ुान्दियक वनको क्षेत्रमा कृन्दिष वनका काय'हरु ग�ा'  वष'मा एक
पटक मात्र खनजोत गनु'पन[ प्रकृन्दितका कृन्दिषज�य पै�ावारहरु �गाउन सन्दिकनेछ । 

 
४६. वनज�य बीउको उत्पादन वन बीउको उत्पा�न,  न्दिवक्री न्दिवतरण र न्दिनया'तका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�कामा पाइने वन पै�ावारका बीउहरुको

उत्पा�न र बजारीकरणका �ान्दिग योजना तजु'मा गरी वन उप�ोक्ता समहू र न्दिनजी वनवा�ाहरु�ाई आवश्यक सहयोग उप�ब्ध गराउन सन्दिकने
छ । 

४७. वनज�य खाद्य वस्तु तथा क�दमू�को सदुपयोग (१) यस गाउँपान्दि�काको साम�ुान्दियक वन �गायतका वन क्षेत्रमा वनको हनै्दिसयत नन्दिवग्रने
गरी र वातावरण तथा जैन्दिवक न्दिवन्दिवधताको संरक्षण हुने गरी वन क्षेत्रबाट उप�ब्ध हुनसक्ने वनज�य खाद्य वस्त ुतथा क��म�ू संक�न र न्दिवक्री
न्दिवतरण गन' सन्दिकनेछ ।  
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(२) यस गाउँ पान्दि�कामा न्दिवYेष पन्दिह4ान तथा महत्व �एका वनज�य खाद्य वस्त ुतथा क��म�ूको न्दि�गो संक�न र स�पुयोग तथा
बजारीकरणका �ान्दिग न्दिवप�न परिरवार र यस्ता वस्तकुो बारेमा परम्परागत ज्ञान �एका परिरवार�ाई प्रान्दिवन्दिधक तथा अ�य आवश्यक सहयोग
उप�ब्ध गराउन सन्दिकनेछ । 

४८. च	न तथा खक-  व्यवस्थापन (१)  यस गाउँ पान्दि�कामा रहकेा साम�ुान्दियक वनमा पYहुरुको 4री4रन व्यवस्थापनका �ान्दिग उप�ोक्ता
समहूको वन व्यवस्थापन काय'योजनामा आवश्यक व्यवस्था गरी 4री4रन व्यवस्थापन गनु' पन[छ । 

(२) साम�ुान्दियक वन बाहकेका अ�य वन क्षेत्र वा साव'जन्दिनक जग्गामा 4री4रन व्यवस्थापनका �ान्दिग यस गाउँ पान्दि�का�े गोठा�ा
तथा पYपुा�क परिरवार वा समहूसँग परामY' गरी 4री4रन गराउने क्रममा पा�न गनु'पन[ न्दिनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(३)  उप�फा  (१)  र  (२)  बमोन्दिजम 4री4रनका न्दिनयमहरु बनाउँ�ा आन्दि�वासी जनजान्दित र स्थानीय सम�ुायको उद्यौ�ी उ�ौ�ी
�गायतका प्रथाजन्दिनत अभ्यासको सम्मान गनु' पन[छ ।   

(४) ख4' जग्गा उपयोग गरी 4री4रन र वन पै�ावारको उपयोग ग�2 आएका स्थानीय वान्दिस��ाको प्रथाजन्दिनत अभ्यास�ाई सम्मान र
संरक्षण ग�2  यस गाउँ पान्दि�का र सम्बन्दि�धत साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता समहू� े ख4'  जग्गाहरुको न्दि�गो व्यवस्थापनका �ान्दिग आवश्यक
न्दिनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।   

४९. वनस!ब�र्धाी प्रथाजन्दिनत अभ्यासको प्रवद््रर्धान  (१) यस गाउँ पान्दि�काको क्षेत्रन्दि�त्र आन्दि�वासी जनजान्दित सम�ुाय�े परम्परा�ने्दिख अव�म्बन
ग�2  आएका  वनसम्ब�धी  प्रथाजन्दिनत  अभ्यासहरुको  प्रवद््रधनका  �ान्दिग  साम�ुान्दियक  वन  र  अ�य  न्दिवन्दि��न  वन  व्यवस्थापन  प्रणा�ीको
काय'योजनामा आवश्यक व्यवस्थाहरु समावेY गनु' पन[छ । 

(२)  साम�ुान्दियक वन तथा अ�य वन व्यवस्थापन प्रणा�ीका काय'योजनाहरुमा उल्�ेन्दिखत वनसम्ब�धी प्रथाजन्दिनत अभ्यासको
प्रवद््रधनका �ान्दिग सम्बन्दि�धत वन उप�ोक्ता समहू र यस गाउँ पान्दि�का�े आवश्यक स्रोत साधान र सहयोग उप�ब्ध गराउन ुपन[छ ।

(३)  साम�ुान्दियक वन बाहकेका के्षत्रहरुमा कुनै प्रथाजन्दिनत संस्था�े वन संरक्षण तथा स�पुयोग ग�2 आएको �एमा उक्त वन क्षेत्र
सोही प्रथाजन्दिनत संस्था�े व्यवस्थापन गन' सक्नेछ ।    

५०. वनस!ब�र्धाी प	!प	ाग ज्ञानको सं	&ण 	 प्रवद््रर्धान (१) यस गाउँ पान्दि�कामा वन व्यवस्थापन ग�ा' वन स्रोतमान्दिथको आन्दि�वासी जनजान्दित
र स्थानीय सम�ुाय, �न्दि�त र मन्दिह�ाको अन्दिधकार संरक्षण गनु'पन[छ । 

(२)  वनसम्ब�धी  कुनैपन्दिन  काय'हरु  ग�ा'  र  वन स्रोत परिर4ा�न ग�ा'  आन्दि�वासी  जनजान्दित  र  स्थानीय सम�ुायको  रैथान े तथा
परम्परागत ज्ञानको पणू' रुपमा सम्मान, संरक्षण र प्रवद््रधन गनु'पन[छ । 

(३)  वन व्यवस्थापन ग�ा' र वन स्रोत परिर4ा�न ग�ा' वनमा आन्दिश्रत जीन्दिवकोपाज'नको अन्दिधकारबाट कसै�ाई पन्दिन बन्दिञ्4त गन'
पाइने छैन । 

(४) यस गाउँ पान्दि�कामा रहकेा आन्दि�वासी जनजान्दित र स्थानीय सम�ुाय वन तथा जैन्दिवक न्दिवन्दिवधता र प्राकृन्दितक स्रोत संरक्षण तथा
स�पुयोगसँग सम्बन्दि�धत परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र प्रवद््रधनका �ान्दिग यस गाउँ पान्दि�का�े आवश्यक सहयोग गन' सक्नेछ ।  

परि	च्छेद – ७
न्दिनजी वनस!ब�र्धाी व्यवस्था

५१. न्दिनजी वन दता-स!ब�र्धाी व्यवस्था (१)  न्दिनजी वन �ता' गराउन 4ाहने कुन ै व्यन्दिक्त वा संस्था�े न्दिनजी वन �ता'को �ान्दिग प्र�Yे सरकारको
वनसम्ब�धी काया'�यको न्दिसफारिरस सन्दिहत यस गाउँपान्दि�कामा न्दिनव�ेन न्दि�न ुपन[छ । 

(२) उप�फा (१) बमोन्दिजम कुनै न्दिनवे�न परेमा आवश्यक जाँ4बझु गरी यस गाउँपान्दि�का�े नीन्दिज वन �ता' गरी प्रमाणपत्र न्दि�नेछ ।
(३) उप�फा (२) बमोन्दिजम न्दिनजी वन �ता' गरेको न्दिववरण सन्दिहतको जानकारी यस गाउँपान्दि�का�े प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी

काया'�य�ाई गराउनेछ ।

५२. न्दिनजी वनको व्यवस्थापन 	 वन पैदावा	 परि	चा�न (१) न्दिनजी वनको धनी�े न्दिनजी वनको न्दिवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गन' तथा न्दिनजी
वनको वन पै�ावारको उपयोग गन' वा स्वत�त्र रुपमा मलू्य न्दिनधा'रण गरी न्दिबक्री न्दिवतरण गन' सक्नेछ ।

(२) न्दिनजी वनको धनीको अनरुोधमा उप�फा (१) बमोन्दिजमको कामका �ान्दिग यस गाउँपान्दि�का र प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी
काया'�य�े आवश्यक प्रान्दिवन्दिधक तथा अ�य सहयोग उप�ब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३)  व्यावसान्दियक प्रयोजनको �ान्दिग  न्दिनजी वन वा न्दिनजी  आवा�ीमा  रहकेा  वन पै�ावारको  सङ्क�न तथा ओसारपसार यसै
गाउँपान्दि�काको क्षेत्रन्दि�त्र गनु' परेमा यस गाउँपान्दि�काबाट स्वीकृन्दित न्दि�न ुपन[छ । 

(४)  उप�फा  (३)  मा  जनुसकैु  कुरा  �ेन्दिखएको  �ए  तापन्दिन  न्दिनजी  वनको  वन  पै�ावार  व्यावसान्दियक  प्रयोजनको  �ान्दिग  यस
गाउँपान्दि�काको क्षेत्रबाट अ�य कुन ै स्थानीय तहको क्षेत्रमा वन पै�ावारको न्दिवक्री न्दिवतरण र ओसारपसार गनु'  परेमा प्र�Yे सरकारको वन
सम्ब�धी काया'�यबाट स्वीकृन्दित न्दि�न ुपन[छ ।
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(५)  घरायसी प्रयोजनको �ान्दिग यस गाउँपान्दि�काको के्षत्रबाट यो गाउँपान्दि�का रहकेो न्दिजल्�ा न्दि�त्रको कुन ै स्थानीय तहमा वन
पै�ावार न्दिवक्री न्दिवतरण तथा ओसारपसार गनु' परेमा यस गाउँपान्दि�काबाट सङ्क�न तथा ओसारपसार गन[ स्वीकृती न्दि�न ुपन[छ । 

(६)  उप�फा  (५)  मा जनुसकैु कुरा  �ेन्दिखएको �ए तापन्दिन यो गाउँपान्दि�का रहकेो  न्दिजल्�ाबाट कुन ै अकM न्दिजल्�ामा घरायसी
प्रयोजनका �ान्दिग वन प�ैावार न्दिवक्री न्दिवतरण तथा ओसारपसार गनु' परेमा प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�यबाट स्वीकृन्दित न्दि�न ुपन[छ ।

(७)  न्दिनजी वनको धनी�ाई न्दिनजी वन न्दिवकास,  कृन्दिष वन तथा जडीबटुी खेती एवं गैरकाष्ठ वन पै�ावार प्रवद््रधनका �ान्दिग यस
गाउँपान्दि�काबाट पारिरत काय'क्रम तथा योजना अनसुारका सहयोग, अन�ुान तथा सनु्दिवधाहरु उप�व्ध गराउन सन्दिकनेछ ।

५३. न्दिनजी वनमा व�यज�तु पा�न  (१) कुनै न्दिनजी वनवा�ा�े यस गाउँपान्दि�काको न्दिसफारिरसमा वन तथा व�यज�त ुसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय
काननू र माप�ण्डको अधीनमा रही आफ्नो न्दिनजी वनमा संरन्दिक्षत व�यज�त ुबाहकेका व�यज�त ुतथा प�छी समेत पा�न गन' सक्नेछ ।

(२) कुनै न्दिनजी वनवा�ा�े उप�फा (१) बमोन्दिजमका काय'हरु गरेको �एमा सोको जानकारी यस गाउँ पान्दि�कामा गराउन ुपन[छ र
उक्त व�यज�त ुतथा प�छीमा कुनै रोग �खेा परेमा तत्का� प्र�Yे सरकारको वनसम्ब�धी काया'�य, पY ुन्दिवकास काया'�य र अ�य सम्बन्दि�धत
न्दिनकायको सहयोगमा रोकथाम तथा न्दिनय�त्रण गनु'पन[छ । 

परि	च्छेद – ८
वनस!ब�र्धाी कसु	को जाँचबुझ स!ब�र्धाी काय-न्दिवन्दिर्धा 	 दण्ड सजाय

५४. वनस!ब�र्धाी कसु	को जाँचबुझस!ब�र्धाी काय-न्दिवन्दिर्धा  यस गाउँपान्दि�काको क्षेत्रन्दि�त्र हुने वन,  व�यज�त ुतथा वातावरणसम्ब�धी कसरुको
जाँ4बझुसम्ब�धी काय'न्दिवन्दिधका सम्ब�धमा वन, व�यज�त ुतथा वातावरणसम्ब�धी प्र4न्दि�त संघीय काननू �ाग ुहुनेछ । 

५५. दण्ड सजाय      यस पान्दि�काको क्षेत्रन्दि�त्र हुने वन, व�यज�त ुतथा वातावरणसम्ब�धी कसरुमा वन, व�यज�त ुतथा वातावरणसम्ब�धी प्र4न्दि�त
संघीय काननू बमोन्दिजम �ण्ड सजाय हुनेछ । 

परि	च्छेद – ९
वनस!ब�र्धाी संस्थागत व्यवस्था

५६. नेपा� स	का	 	 प्रदेश स	का	को "ून्दिमका  यो ऐन काया'�वयनका �ान्दिग नेपा� सरकार र प्र�Yे सरकार�े आवश्यक सहयोग र स्रोत
साधन उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

५७. वन तथा वाताव	णस!ब�र्धाी न्दिवषयगत सन्दिमन्दित  (१) यस गाउँ पान्दि�का�े वन क्षेत्रका न्दिवषयमा सम�वय, अनगुमन तथा मलू्यांकन र अ�य
आवश्यक काय'हरु गन'का �ान्दिग गाउँपान्दि�का तहमा काय'पान्दि�काको कुनै स�स्यको संयजकत्वमा वन तथा वातावरण सन्दिमन्दित वा  तथा
वातावरण परिरष� ्गठन गन' सक्नेछ ।

(२) उप�फा (१) बमोन्दिजम गठन हुने सन्दिमन्दित वा परिरषद्मा सम्बन्दि�धत न्दिनकायहरुका साथै साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता महासंघ, नेपा�,
सरोकारवा�ा नागरिरक समाज र न्दिनजी के्षत्रको समेत प्रन्दितन्दिनन्दिधत्व गराउन ुपन[छ ।  

५८. वन तथा वाताव	ण शाखा�े वनस!ब�र्धाी काय- गन-  सक्ने  (१)  यस गाउँ पान्दि�कामा रहने वन तथा वातावरणसम्ब�धी Yाखा�े वन
सम्ब�धी न्दिवषयमा काम गन'को �ान्दिग आवश्यक मानव स्रोतको व्यवस्था गरी वनका न्दिवषयमा आवश्यक सहजीकरण र प्रान्दिवन्दिधक सहयोग
उप�ब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२) वन तथा वातावरण Yाखा�े वनसम्ब�धी काय' सञ्4ा�न ग�ा' यस गाउँ पान्दि�कामा रहकेो न्दिवषयगत सन्दिमन्दितसँग सहकाय' र
सम�वय गनु'पन[छ । 

५९. वनस!ब�र्धाी काय-क्रम सञ्चा�न गन-  सक्ने (१)  यस गाउँ पान्दि�का�े नेपा�को संन्दिवधानको अनसु4ूी ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार
सञ्4ा�न ऐन २०७४ को �फा ११(२)(ञ) र �फा ११(४)(ङ) मा उन्दिल्�न्दिखत वन, व�यज�त,ु जैन्दिवक न्दिवन्दिवधता र वातावरणसम्ब�धी काय'हरु
गन'को �ान्दिग उप�ोक्ता समहू, साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता महासंघ नेपा�, सरोकारवा�ा संघ संस्था तथा नागरिरक समाज र न्दिनजी क्षेत्रसँग समेत
सम�वय, परामY' र सहकाय' गरी गाउँ पान्दि�का स्तरको पञ्4वन्दिष'य तथा न्दि�घ'कान्दि�न वन योजना तजु'मा गरी काया'�वयन गन' सक्नेछ । 

(२) यस गाउँपान्दि�का�े वनसम्ब�धी काय'क्रम सञ्4ा�न ग�ा' उप�ोक्ता समहू र साम�ुान्दियक वन उप�ोक्ता महासंघ, नेपा� माफ' त
सञ्4ा�न गन' प्राथन्दिमकता न्दि�न ुपन[छ । 
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(३)  यस गाउँ पान्दि�का�े आफ्नो वन योजना काया'�वनका क्रममा वन उप�ोक्ता समहूको क्षमता न्दिवकास,  साम�ुान्दियक वनका
काय'योजना तजु'मा,  संYोधन तथा परिरमाज'न,  वन उद्यम तथा पया'पय'टन न्दिवकास �गायतका काय'हरुको �ान्दिग आन्दिथ'क तथा प्रान्दिवन्दिधक
सहयोग उप�ब्ध गराउने गरी न्दिनयन्दिमत रुपमा बजेट न्दिवन्दिनयोजन गन' सक्नेछ । 

परि	च्छेद – १०
न्दिवन्दिवर्धा

६०. वन &ेत्रमा प्रवेश न्दिनयमन (१) वन संरक्षणको दृन्दिtकोण�े आवश्यक �ने्दिखएमा यस गाउँ पान्दि�का र सम्बन्दि�धत वन उप�ोक्ता समहू�े आफ्नो
सबै वन क्षेत्र वा केही न्दिनन्दि%त ्वन क्षेत्रमा केही समयका �ान्दिग प्रवYे न्दिनय�त्रण तथा न्दिनषेध गन' सक्नेछ ।

(२)  साम�ुान्दियक वन बाहकेका वन क्षेत्रमा केही समयका �ान्दिग प्रवेY न्दिनषेध गनु'पन[ �एमा सो सम्ब�धी व्यवस्था वनसम्ब�धी
प्र4न्दि�त संघीय काननू बमोन्दिजम हुनेछ र  प्र�Yे सरकारको वन सम्ब�धी काया'�य� े वन क्षेत्रमा प्रवेY न्दिनषेधसम्ब�धी न्दिनण'य ग�ा'  यस
गाउँपान्दि�कासँग सम�वय, छ�फ� तथा परामY' गनु' पन[छ । 

(३)  उप�फा  (१)  र  (२)  बमोन्दिजम वन क्षेत्रमा प्रवेY न्दिनषेध ग�ा'  परम्परागत रुपमा उपयोग ग�2 आएको बाटो,  पानी  (खानेपानी,
न्दिसं4ाइ, पानीघट्ट) र धान्दिम'क तथा सांस्कृन्दितक क्षेत्रको न्दिनयन्दिमत उपयोगमा प्रन्दितब�ध �गाउन पाइने छैन ।  

६१. सामान्दिजक प्रयोजनका �ान्दिग वन पैदावा	को आपून्दित-  यस गाउँ पान्दि�काको के्षत्रन्दि�त्र धान्दिम'क तथा सांस्कृन्दितक काय', न्दिवप� ्व्यवस्थापन,
�ाह संस्कार, न्दिवप�न वग'को घरगोठ न्दिनमा'ण र अ�य अत्यावश्यक न्दिवकास न्दिनमा'णको �ान्दिग काठ �ाउरा आवश्यक परेमा यस गाउँपान्दि�का�े
सम्बन्दि�धत वन उप�ोक्ता समहू वा न्दिनजी वनवा�ा�ाई �यनूतम ्Yलु्क न्दि�ई यी प्रयोजनका �ान्दिग काठ �ाउरा आपनू्दित' गन'का �ान्दिग सम�वय गन'
सक्नेछ । 

६२. वेवारि	स  वा  दरि	यावुदb  काठबाट  प्राप्त  �ा"को  बाँडफाँड  प्र�Yे  सरकार� े वनसम्ब�धी  प्र4न्दि�त  संघीय  काननू  बमोन्दिजम  यस
गाउँपान्दि�काको क्षेत्रबाट संकन्दि�त वेवारिरस वा �रिरयाव�ु{ काठबाट प्राप्त रकमको २५ प्रन्दितYत रकम यस गाउँपान्दि�काको सन्दिञ्4त कोषमा
उप�ब्ध गराउन ुपन[छ । 

६३. अ�त	स्थानीय तहमा फैन्दि�एको वन व्यवस्थापन यस गाउँपान्दि�का र न्दिछमेकी गाउँपान्दि�का बी4 फैन्दि�एको वनको न्दि�गो व्यवस्थापनका
�ान्दिग अ�तरस्थानीय तह वन सम�वय सन्दिमन्दित गठन गरी त्यस्ता वनहरुको साम�ुान्दियक वनका माध्यमबाट न्दि�गो संरक्षण र व्यवस्थापनका
�ान्दिग सहजीकरण गरिरनेछ । 

६४. वनस!ब�र्धाी अध्ययन अनुस�र्धाान 	 अन्दि"�ेख (१)  यस गाउँ पान्दि�कामा रहकेो वनसम्ब�धी अध्ययन अनसु�धानका �ान्दिग आवश्यक
अन�ुानको व्यवस्था गरी वनको न्दिवकासमा टेवा पु¥याउने योजना तजु'मा गन' सन्दिकनेछ । 

(२)  यस गाउँपान्दि�का�े आफ्नो क्षेत्रमा रहकेो  वन पै�ावार तथा जैन्दिवक न्दिवन्दिवधता र व�यज�त ुतथा यी न्दिवषयसँग सम्बन्दि�धत
परम्परागत ज्ञान र अभ्यासहरुको अन्दि��ेख तयारी गन' सक्नेछ । 

(३)  उप�फा  (२)  बमोन्दिजम तयार गरिरएको अन्दि��ेख�ाई न्दिवद्यतुीय माध्यमबाट व्यवन्दिस्थत गरी सम�ुाय तथा सरोकारवा�ाको
पहु4ँमा राख्न ुपन[छ ।  

६५. पु	स्का	स!ब�र्धाी व्यवस्था :  वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा उल्�ेखनीय योग�ान गन[ सम�ुाय,  व्यन्दिक्त वा संस्था�ाई यस गाउँपान्दि�का�े
आवश्यक परुस्कारको व्यवस्था गन' सक्नेछ । 

६६. अन्दिर्धाका	 प्रत्यायोजन   :   यस गाउँपान्दि�काको काय'पान्दि�का�े यस ऐन बमोन्दिजम प्राप्त गरेको अन्दिधकार कुनै न्दिवषयगत सन्दिमन्दित वा अध्यक्ष�ाई
प्रत्यायोजन गन' सक्नेछ । 

६७. न्दिनयम  ,    न्दिनद>न्दिशका  ,    काय-न्दिवन्दिर्धा 	 माग-दश-न बनाउन सक्ने   :  यस ऐनमा गरिरएका व्यवस्थाहरुको प्र�ावकारी काया'�वयनको �ान्दिग यस
गाउँपान्दि�का�े आवश्यक न्दिनयम, न्दिन�[न्दिYका, काय'न्दिवन्दिध र माग'�Y'न बनाउन सक्नेछ । 

६८. बचाउ तथा खा	ेजी 	 बान्दिझएमा गन> : (१) यस गाउँपान्दि�का�े वनका न्दिवषयमा यस अघी काय'न्दिवन्दिध वा अ�य आधारमा गरेका काय'हरु
यसै ऐन बमोन्दिजम �ए गरेको मान्दिनने छ । 

(२)  यो ऐन वा यस ऐनमा गरिरएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्र�Yे काननूमा गरिरएका व्यवस्थाहरुसँग बान्दिझन गएमा बान्दिझएको
ह�सम्म यो ऐनका सम्बन्दि�धत �फाहरु न्दिनSकृय रहने छन ्। 
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