प्रदे श राजपत्र
लुम्बिनी प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाम्शत

खण्ड ६) मुकामः िुटवल, िैशाख १४ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क २

भाग २
प्रदे श सरकार

वन, वातावरण तथा भू-सं रक्षण मन्त्त्रालयको
सूचना
प्रदे श सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७९।०१।१४ मा स्वीकृत भएको
"प्रदे श वन तनयमावली, २०७९" सववसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन
गररएको छ ।
प्रदे श वन तनयमावली, २०७९

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७९।०१।१४

प्रदे श वन ऐन, २०७८ को दफा १११ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी प्रदे श
सरकारले दे हायका तनयमहरु िनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्बभक
1=

सं म्क्षप्त नाम र प्रारबभ: (१) यी तनयमहरूको नाम “प्रदे श वन तनयमावली,

२०७९” रहेको छ ।
(२) यो तनयमावली तुरुन्त्त प्रारबभ हुनेछ ।
2=

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस तनयमावलीमा;

(क) “आवतधक योजना” भन्नाले तनयम ५ को उपतनयम (३)
िमोम्जमको आवतधक योजना सबझनु पछव ।
(ख) “ऐन” भन्नाले प्रदे श वन ऐन, २०७८ सबझनु पछव ।
(ग) “तगण्डा” भन्नाले रुख कटान गदाव उत्पादन भएका गोतलया
काठलाई सबझनु पछव ।
(घ) “गैह्रकाष्ठ वन पैदावार” भन्नाले काष्ठजन्त्य िाहेकका वन
पैदावारलाई सबझनु पछव ।
(ङ) “टाढाका उपभोक्ता” भन्नाले साझेदारी वन तसमाना दे म्ख
पााँच वकलोतमटर भन्त्दा टाढाका उपभोक्ता सबझनु पछव ।
(च) “दस्तुर” भन्नाले ऐन, तनयम तथा प्रचतलत कानुन िमोम्जम
वन पैदावारमा प्रदे श सरकारले लगाएको

वा लगाउने

शुल्क वा रकम सबझनु पछव ।
(छ) “रणनीततक योजना” भन्नाले तनयम ५ को उपतनयम (१)
िमोम्जमको रणनीततक योजनालाई सबझनु पछव ।
(ज) “ववकास आयोजना” भन्नाले ऐनको दफा ४३ िमोम्जमको

वनक्षेत्र प्रयोग गनव अनुमतत प्राप्त गरे को ववकास आयोजना
वा योजना सबझनु पछव ।
2
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(झ) "ववधान"

भन्नाले

साझेदारी

वन

व्यवस्थापन

समूह,

सामुदावयक वन उपभोक्ता समूह, धातमवक वन उपभोक्ता
समूह वा किुतलयती वन समूहको स्वीकृत ववधानलाई
सबझनु पछव ।

(ञ) “सङ्गदठत संस्था” भन्नाले प्रचतलत कानुन िमोम्जम स्थापना

भएका उपभोक्ता समूह, सं घसं स्था, उद्योग वा कबपनी, फमव
वा सहकारी सं घ सं स्थालाई सबझनुपछव र सो शब्दले प्रदे श

सरकारले ऐनको उद्देश्य हातसल गने गरी वृक्षारोपण, वन
उद्यम, वन पैदावारको आपूततव वा वन ववकासका लातग
स्थापना गरे का सं स्थागत सं रचना समेतलाई जनाउाँने छ ।
(ट) “स्थानीय

तह”

भन्नाले

गाउाँपातलका

वा

नगरपातलका

सबझनु पछव ।
पररच्छे द - २
राविय वनको भू-उपयोग, सीमा तनधावरण तथा व्यवस्थापन सबिन्त्धी व्यवस्था
3=

राविय वनको भू-उपयोग योजना: (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२)
िमोम्जमको भू उपयोग योजना िनाउाँदा दे हायका ववषयहरु समावेश
गरी तयार गनुव पनेछः(क)

कानूनी आधार (लक्ष्य, उद्देश्य, नीतत,

रणनीतत र कायवनीतत),

(ख)

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको भूतमका र समन्त्वय गने आधार,

(ग)

अवतध,

(घ)

राविय वन क्षेत्रको आधारभूत जानकारीहरुः(१)

प्रदे शको भू उपयोग नीतत,

(२)

नक्सा,

(३)

वन क्षेत्रको अवस्था र भू उपयोग,
3
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प्रदे शको आतथवक-सामाम्जक, भौगोतलक र सााँस्कृततक

(४)

अवस्था,

(ङ)

(५)

वन क्षेत्रका सबभावना, च ुनौती र अवसर.

(६)

वन क्षेत्रका सं गठन सं रचना,

(७)

वन क्षेत्रको योजना र भावव कायवददशा,

(८)

रणतनततक योजना ।

प्रदे श सरकारले तोकेका अन्त्य ववषय ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जम तयार भएको भू-उपयोग

योजना मन्त्त्रालयले स्वीकृततको लातग प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनेछ
।
4=

राविय वनको सीमा तनधावरण: प्रदे श सरकारले ऐनको दफा ४ िमोम्जम
प्रदे शतभत्रको राविय वनको सीमा तनधावरण गरी प्रदे श राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गनेछ।

5=

रणनीततक

योजना

तजुम
व ा

सबवन्त्धी

व्यवस्था:

(१)

मन्त्त्रालयले

प्रदे शतभत्रको राविय वनको व्यवस्थापनको लातग एवककृत रणनीततक
योजना तजुम
व ा गरी प्रदे श सरकारको स्वीकृततका लातग पेश गनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जम तजुम
व ा गररने रणनीततक

योजनामा अनुसूची - १ िमोम्जमका ववषयहरु समावेश गनुव पनेछ।
आवतधक

(३) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) िमोम्जम

योजना

िनाउाँदा

अनुसूची - २

िमोम्जमको

ढााँचामा

िनाउनुपनेछ ।
6=

सं रचना हटाउने सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा

(७) िमोम्जम सं रचना हटाउनको मन्त्त्रालयले वन अततक्रमण तनयन्त्त्रण
रणनीतत वनाई कायावन्त्वयन गनेछ र रणनीतत निने सबम प्रचतलत
4
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कानुन िमोम्जम हुनेछ ।
7=

अनुमतत पत्र सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२)

िमोम्जम अनुमती पत्र तलं दा अनुसूची - ३ िमोम्जमको दस्तुर िुझाउनु
पनेछ ।
(२) ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) िमोम्जम तलने

दस्तुर मन्त्त्रालयले तनधावरण गरे िमोम्जम हुनेछ ।
पररच्छे द - ३
सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन सबिन्त्धी व्यवस्था

8=

सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको व्यवस्थापनः (१) ऐनको दफा १०
िमोम्जम राविय वनलाई चकला वनको रुपमा व्यवस्थापन गनवको

लातग तडतभजन वन कायावलयले अनुसूची - ४ िमोम्जमका ववषय
समावेश गरी वन व्यवस्थापन कायवयोजना तयार गनुप
व नेछ ।

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम तयार गररएको वन

व्यवस्थापन कायवयोजना तनदे शनालयको तसफाररस सवहत स्वीकृततको
लातग मन्त्त्रालयमा पेश गनुप
व नेछ।

(३) उपतनयम (२) िमोम्जम स्वीकृत कायवयोजना

सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायावलयले कायावन्त्वयन गनेछ ।

(४) यो तनयममा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए

ु म्घ प्रचतलत कानुन िमोम्जम स्वीकृत
तापतन यो तनयम प्रारबभ हुनअ
भएका वन

सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत कायवयोजना

अनुसार पररमाजवन गरी कायावन्त्वयन गनुव पनेछ ।

5

आवश्यकता

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७९।०१।१४

पररच्छे द-४
सं रम्क्षत वन सबिन्त्धी व्यवस्था
9=

सं रम्क्षत वनको कायवयोजना र आबदानीको िााँडफााँट सबिन्त्धी व्यवस्थाः
(१) सं रम्क्षत वन पररषद्ले सं रम्क्षत वनको

व्यवस्थापनका लातग

अनुसूची - ५ िमोम्जमका ववषयहरु समावेश गरी

कायवयोजना तयार

गनुप
व नेछ ।
(२) सं रम्क्षत वनको सं रक्षण तथा व्यवस्थापनिाट प्राप्त
आबदानीको िााँडफााँट गदाव चातलस प्रततशत सं रम्क्षत वन पररषद्को
कोषमा र साठी प्रततशत प्रदे श सं म्चत कोषमा जबमा गनुप
व नेछ ।
10=

सं रम्क्षत वन पररषद् कोष सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) सं रम्क्षत वन पररषद्ले
सं रम्क्षत वनको सं रक्षण र सं वर्द्वन गनव सं रम्क्षत वन पररषद् कोष
स्थापना गनव सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको कोषमा दे हाय िमोम्जमको

रकम जबमा गररनेछः

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी तनकायिाट प्राप्त रकम,
(ख) नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारिाट प्राप्त रकम,
(ग) वन पैदावारको वववक्रिाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्त्य स्रोतिाट प्राप्त रकम ।

िैंकमा रहनेछ ।

(३) पररषद्को कोष नेपाल राि िैंङ्किाट ईजाजत प्राप्त
(४) उपतनयम (१) िमोम्जम स्थापना भएको कोषको

ु
सञ्चालन सं रम्क्षत वन पररषद् कोषको सं योजक र सदस्य सम्चवको सं यक्त

दस्तखतिाट हुनछ
े । पररषद्को कोषको सञ्चालन नेपाल राि िैंकिाट
इजाजत प्राप्त कुनै एक िैंक वाट गनुव पनेछ ।
6

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७९।०१।१४

(५) कोषको रकम सं रम्क्षत वन पररषदले कबतीमा

पचास प्रततसत िन ववकास,िन सं रक्षण लगायत िन ब्यिस्थापन कायवमा
खचव गनुव पनेछ ।

तर प्रशासतनक खचव दश प्रततशित निढ्ने गरी

िााँकी रकम पररषदको

तनणवय अनुसार सामाम्जक ववकास कायवमा खचव गनव सवकनेछ ।
(६)

कोषको

ले खा

परीक्षण

मान्त्यता

प्राप्त

ले खा

परीक्षक वाट गराउनु पनेछ र सोको प्रततवेदन आतथवक वषव समाप्त भएको
तीन मवहना तभत्र सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायावलयमा पेश गनुव पनेछ ।
पररच्छे द ५
साझेदारी वन सबवन्त्धी व्यवस्था
11=

साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको गठन: (१) ऐनको दफा १८ िमोम्जम
राविय वनको कुनै भाग साझेदारी वनको रुपमा ववकास र सं रक्षण गनव
चाहने वनक्षेत्रको नम्जक र टाढा रहेका परबपरागत उपभोक्ताहरुले
उपभोक्ता समूह गठन गनवका लातग सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायावलयमा
तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

िमोम्जमको

तनवेदन

परे मा

सबिम्न्त्धत अतधकारीले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्राववतधक
कमवचारीलाई सबिम्न्त्धत क्षेत्रमा खटाउनु पनेछ।

(३) उपभोक्ताहरुले माग गरे को वनक्षेत्र साझेदारी

वनको रुपमा व्यवस्थापन गनव उपयुक्त दे म्खएमा उपतनयम

(२)

ाँ को समन्त्वयमा
िमोम्जम खवटएको कमवचारीले सबिम्न्त्धत स्थानीय तहसग
उपभोक्ता समूह गठन गनव र ववधान तयार गनव उपभोक्ताहरुलाई
प्राववतधक सहयोग गनुव पनेछ ।

(४) उपभोक्ता समूह गठन गदाव वडा, गाउाँपातलका,
नगरपातलका वा म्जल्लाको तसमानाले असर पाने छै न।
7
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(५) उपभोक्ता समूहको ववधान तयार गदाव अनुसूची -

६ मा उल्लेम्खत ववषय समावेश गरे को हुनपु नेछ।

(६) उपभोक्ता समूहको दतावका लातग समूह भेलािाट

ववधान अनुमोदन गराई अनुसूची - ७ िमोम्जमको ढााँचामा सबिम्न्त्धत
तडतभजन वन कायावलयमा तनवेदन ददनु पनेछ।

(७) उपतनयम (६) िमोम्जको तनवेदन पनव आएमा

सबिम्न्त्धत अतधकारीले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दताव गरी अनुसूची
- ८ िमोम्जमको ढााँचामा प्रमाणपत्र ददनु पनेछ।
(८) उपभोक्ता समूह एक प्रतततनतधमूलक सं स्था हुनछ
े ।
(९) उपभोक्ता समूहमा दे हाय िमोम्जमका सदस्यहरु
रहने छन्:(क) साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रतभत्र पने
प्रत्येक

वडाको

वडास्तरीय

मवहला

सवहत

समावेशी

उपभोक्ता

भेलावाट छनौट भएका कबतीमा तीन जना
तसर्द्ान्त्तको

आधारमा सात/सात जना उपभोक्ता,

तर कुनै उपभोक्ता सदस्य दुई पटक भन्त्दा
िढी छनोट हुनेछैन ।

(ख) साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रतभत्र पने
प्रत्येक

वडा

सतमततले

मनोतनत

एक/एक जना जनप्रतततनतध,
(ग)

गरे का

साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रतभत्र पने
प्रत्येक

स्थानीय

तहको

कायवपातलकाले

तोकेको एक/एक जना जनप्रतततनतध ।

(१०) उपभोक्ता समूहको सदस्यको पदावतध पााँच
8
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वषवको हुनछ
े ।
(११) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको काम, कतवव्य र
अतधकार दे हाय िमोम्जम हुनेछः-

(क) समूह पररचालन सबिन्त्धी कायवववतध तथा

साझेदारी वनको तिधान र व्यिस्थापन
कायवयोजना तयारी,

(ख)

साझेदारी

व्यिस्थापन

कायवयोजना

कायावन्त्वयनका लातग सतमतत गठन गने ,
(ग)

व्यिस्थापन

कायवयोजना

कायावन्त्वयनका

कायवयोजना

कायावन्त्वयनका

लातग सतमततलाई आिश्यक तनदे शन ददने
,

(घ)

व्यिस्थापन

लातग कायवनीतत िनाई म्जबमेवारी तोक्ने ,
(ङ)

समूहको वावषवक िजेट तथा कायवक्रम

स्वीकृत गने ,वावषवक प्रगतत समीक्षा गरी
खचवको अनुमोदन गने ,

(च) समूहको साधारण सभामा सहभागी हुने ,
(छ) सतमतत द्वारा सबपाददत कायवको अनुगमन र
मुल्यांकन गने,
(ज) उपभोक्ता समूहको ववधानमा उल्लेख भए
िमोम्जमका अन्त्य काम।
12=

साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमतत गठनः (१) साझेदारी वन उपभोक्ता
समूहका सदस्यहरु मध्येवाट साधारण सभाले छनौट गरे को दे हाय
िमोम्जमको एउटा साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमतत गठन हुनेछ:9
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(क) उपभोक्ता सदस्य मध्येिाट एक जना

-अध्यक्ष

(ख) उपभोक्ता सदस्यमध्येवाट एक जना मवहला
(ग) प्रत्येक

वडािाट

छनौट

भई

आएका

-उपाध्यक्ष
उपभोक्ता

समूहका

सदस्यहरु मध्येिाट छनौट भएका प्रत्येक वडाका एक एक
जना

-सदस्य

(घ) जनप्रतततनतध सदस्यहरु मध्येिाट कबतीमा एकजना मवहला
सवहत तीन जना

-सदस्य

(ङ) सबिम्न्त्धत अतधकारीले तोकेको सहायक वन अतधकृत एकजना
-सदस्य सम्चव
(२) साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमततको काम

कतवव्य र अतधकार दे हाय िमोम्जम हुनेछः(क)

समूहले

तोकेको

म्जबमेवारी

वहन

गने,

कायवयोजना

अनुसारका कायवक्रमहरु कायावन्त्वयन गने गराउने,
(ख) समूह पररचालन सबिन्त्धी साधारण सभा िोलाउने,
(ग) समूहका साझेदार र सरोकारवाला िीच समन्त्वय गने,
(घ) वन पैदावारको तिक्री ववतरणलाई ब्यिम्स्तत र पारदशी
िनाई प्रभावकारी अतभले खीकरण गने,
(ङ) कायावन्त्वन इकाई र उप-सतमततको कायवववतध तनधावरण गने,
कायावन्त्वयन इकाईको योजना पाररत गने,
(च) दै तनक कायव सञ्चालन गनव कमवचारीको सेवा सतव िनाई
स्वीकृततको लातग समूहको िैठकमा पेश गने,

(छ) आिश्यकता अनुसार ववषयगत उप-सतमतत गठन गने र
काम कतवब्य र अतधकार तोक्ने ,
(ज) आवश्यक कमवचारी तनयुम्क्त गने,
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(झ)

ले खा

पररक्षक

तनयुम्क्त

गने,

छनौट

भएको

ले खा

परीक्षकिाट ले खा परीक्षण गराउने
(य) वावषवक कायवक्रम तथा िजेट तयार गरी स्वीकृततको लातग
समूहको िैठकमा पेश गने
(ट) वन व्यवस्थापनको लातग कोष जुटाउने,
(ठ)
(ड)

कायावन्त्वयन

इकाईको

कायावन्त्वयन

इकाई

गठन

ब्यिस्थापन गने,

र

सञ्चालन

उप-सतमततले

र

कायावलयको

गरे का

सबपूणव

कायवहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गने,
(ड) समूहले

प्राप्त गरे को वन

पैदावारमध्ये

साझेदारी वन

ब्यिस्थापन क्षेत्र िावहर तललाम तिक्री गनुप
व ने भएमा
तनयम अनुसार तिक्री गने,

(ढ)

ब्यिस्थापन

योजनाको

प्रभािकारी

कायावन्त्वनका

लातग

आिश्यकता अनुसार उप-सतमतत गठन गने ।
(३) सतमततको पदावतध पााँच वषवको हुनछ
े ।
(४) साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमततको दै तनक कायव

सञ्चालन तथा साझेदारी वनको स्वीकृत कायवयोजना कायावन्त्वयन गनव
साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमततको अध्यक्षको सं योजकत्वमा दे हाय
िमोम्जमको कायावन्त्वयन ईकाइ रहनेछ:(क) साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमततको अध्यक्ष

– सं योजक

(ख) साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमततका सदस्यहरु मध्येिाट
छनौट भएका कबतीमा एक जना मवहला समेत दुई जना
(ग) सतमततको सदस्य सम्चव
(५)

उपतनयम
11

– सदस्य

– सदस्य सम्चव
(४)

िमोम्जम

गदठत

कायावन्त्वयन
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इकाईको काम, कतवव्य र अतधकार दे हाय िमोम्जम हुनेछः(क) उपभोक्ता समूहको वावषवक कायवक्रम तथा िजेट िनाई
सतमततमा पेश गने,
(ख) कायावन्त्वयनको प्रगतत तनयतमत रुपमा सतमततको िैठकमा
पेश गने,
(ग) उपभोक्ता समूहको कागजात, आबदानी खचव र चल अचल
सबपम्िको वववरण दुरुस्त राख्ने,

(घ) दै तनक कायव सञ्चालनको तसलतसलामा आवश्यक पने
तनकायसं ग समन्त्वय गने,
(ङ) उप-सतमततिाट सन्त्चातलत कायवहरुको अनुगमन गने ।
(च) स्वीकृत वावषवक कायवयोजना िमोम्जमका सतमततले तोकेका
कायवहरु गने,

13=

उपभोक्ता समूहको कोष सञ्चालन सबवन्त्धी व्यवस्था: (१) उपभोक्ता
समूहको कोषको खाता उपभोक्ता

समूहको अध्यक्ष र

सबिम्न्त्धत

ु दस्तखतिाट सञ्चालन हुनेछ।
अतधकारीको सं यक्त
(२) कोषको रकम स्वीकृत वावषवक कायवक्रम र िजेट
अनुसार खचव गनुव पनेछ।
(३) साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमतत र कायावन्त्वयन
ईकाईको कायव सञ्चालन खचव उपभोक्ता समूहको कोषिाट ब्यहोररनेछ।
(४) उपभोक्ता समूहले आफ्नो चल÷अचल सबपिी,

आबदानी-खचवको लेखा तथा अतभलेख प्रचतलत कानुन िमोम्जम दुरुस्त
राख्नु पनेछ।
(५) कोषको वावषवक लेखापरीक्षण समूहले
गरे को दताववाला लेखा परीक्षकिाट गनुव पनेछ।
12

छनौट
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(६)

उपतनयम

(५)

िमोम्जमको

लेखापरीक्षण

प्रततवेदनको एक प्रतत तनयम १४ िमोम्जमको वावषवक प्रततवेदनसाथ

सं लग्न राखी आतथवक वषव समाप्त भएको तमततले तीन मवहनातभत्र
तडतभजन वन कायावलय र सबिम्न्त्धत स्थानीय तहमा पेश गनुव पनेछ।
(७)

सबिम्न्त्धत

अतधकारी

वा

तनजले

खटाएको

कमवचारीले उपभोक्ता समूहले राखेको लेखा र अतभलेख आवश्यकता
अनुसार जााँचिुझ गरी तनदे शन ददन सक्नेछ।
14=

उपभोक्ता समूहले वावषवक प्रततवेदन पेश गनुपव ने: उपभोक्ता समूहले
आतथवक वववरण र वनको म्स्थतत समेत खुलाइव समूहले

गरे का

वक्रयाकलापको अनुसूची - ९ िमोम्जमको ढााँचामा वावषवक प्रततवेदन
प्रत्येक आतथवक वषव समाप्त भएको तीन मवहनातभत्र सबवम्न्त्धत तडतभजन
वन कायावलय र स्थानीय तहमा पेश गनुव पनेछ।
15=

साझेदारी वनको कायवयोजना तजूम
व ा: (१) ऐनको दफा १७ िमोम्जम
साझेदारी वनको कायवयोजना तयार गदाव अनुसूची - १० मा उल्ले म्खत
ववषय वस्तुहरु समावेश हुने गरी गनुव पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको कायवयोजनाको अवतध
दश वषवको हुनछ
े ।
पने

(३) स्वीकृत भएको कायवयोजनामा कुनै सं शोधन गनुव

भएमा साझेदारी

वन

समूह

र

तडतभजन

वन

कायावलयको

तसफाररसमा तनदे शकले गनव सक्नेछ।
16=

कायवयोजनाको कायावन्त्वयनः

(१) साझेदारी वनको कायवयोजनाको

कायावन्त्वयन गदाव सतमततले स्वीकृत कायवयोजनाको अधीनमा रही वावषवक
कायवक्रम तयार गनुप
व नेछ ।

(२) उपतनयम (१) िमोम्जमका कायव गनवको लातग

उपभोक्ता समूले वन प्राववतधक, ववतभन्न तनकाय र सं घ सं स्थािाट
सहयोग तलन सक्नेछ ।
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(३) यस तनयममा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको

ु म्घ प्रचतलत कानुन िमोम्जम स्वीकृत
भएता पतन यो तनयम प्रारबभ हुनअ

भएका वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत साझेदारी वनका कायवयोजना
आवश्यकता अनुसार पररमाजवन गरी कायावन्त्वयन गनुव पनेछ ।
17=

साझेदारी वनको लगत राख्ने: (१) साझेदारी वनको कायवयोजना स्वीकृत
भए पश्चात तनदे शनालयले लगत राखी सोको वववरण र एक प्रतत
कायवयोजना मन्त्त्रालयमा पठाउनु पनेछ।
समूहको

लगत

(२) सबिम्न्त्धत अतधकारीले साझेदारी वन उपभोक्ता
अध्यावतधक

गरी

राख्नु

पनेछ

र

यस्तो

लगत

मन्त्त्रालयर्द्ारा सञ्चातलत एकीकृत वन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा
प्रववष्ट गनव सवकनेछ।
18=

गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको उपयोग तथा तिक्री ववतरण: (१) ऐनको दफा
१९ को उपदफा (१) िमोम्जम साझेदारी वनिाट उत्पाददत गैह्रकाष्ठ
वन पैदावारको िााँडफााँट चातलस प्रततशत साझेदारी वन उपभोक्ता
समूहको र साठी प्रततशत प्रदे श सरकारको हुनेछ ।
(२) स्वीकृत कायवयोजनाको कायावन्त्वयनिाट उपभोक्ता
समूहको वहस्सामा परे को वन पैदावार अनुसूची -११, अनुसूची - ३५ र
अनुसूची - ३६ मा उल्ले म्खत मूल्यमा नघटाई तिक्री ववतरण गनुव
पनेछ।
(३)

उपभोक्ता

समूहलाइव

प्राप्त

हुने

गैरकाष्ठ

वन

पैदावार उपभोक्ता समूहले समूहतभत्र तिक्री ववतरण गदाव लगत राखी

अनुसूची - १२ िमोम्जमको ढााँचामा तीन प्रतत रतसद काटी उपलब्ध
गराउनु पनेछ।
19=

उपभोक्ता समूहिावहर वन पैदावारको तिक्री ववतरण तथा ओसारपसार:
(१) उपभोक्ता समूहले उपभोक्ता समूह वावहर तिक्री गरे को वन
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पैदावार ओसारपसार गनव तडतभजन वन कायावलयको सहमतत तलई
अनुसूची - १३ िमोम्जमको ढााँचामा अनुमतत पत्र ददनु पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जम तिक्री गदाव प्रचतलत
कानुन िमोम्जम खुल्ला प्रततष्पधाविाट तललाम िढािढ गरी गनुव पनेछ।
(३) उपभोक्ता समूहले वन पैदावार तिक्री ववतरण
गरे का रतसदहरु कबतीमा पााँच वषवसबम सुरम्क्षत राख्नु पनेछ।
(४) उपभोक्ता समूहले तिक्री ववतरण भएको वन
पैदावारको लगत तथा आबदानी र खचवको वहसाि दुरुस्त राख्नु पनेछ।
(५) साझेदारी वनको काठ दाउरा ओसारपसार गदाव

तडतभजन वन कायावलयको सहमतत तलइव तडतभजन वन कायावलय र

उपभोक्ता समूहको टााँचा र तसल लगाई सतमततले अनुसूची - १३
िमोम्जमको अनुमततपत्र ददनु पनेछ।
20=

साझेदारी वनमा गनव नहुने कायव: (१) साझेदारी वनतभत्र स्वीकृत
कायवयोजनाले तनषेध गरे का कुनै पतन कायवहरु गनुव गराउनु हुदैन।
तर

समूहले

आफ्नो

स्वीकृतीमा

अतधकारीको

दै तनक

कायव

तोवकएको

सञ्चालनको

स्थानमा

लातग

कायावलय

सबिम्न्त्धत

भवन, वन

सं रक्षणका लातग टहरा, छाप्रो वा मचान एवं घाटगद्दी स्थल तनमावण गनव
िाधा पनेछैन।
(२) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी वनतभत्र

कुनै पतन प्रकारको अततक्रमण हुन नददने व्यवस्था तमलाउनु पनेछ र
अततक्रमण भए गरे मा तत्काल हटाउनु पनेछ।
वा

कसैले

(३) साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमततका पदातधकारी

ववधान

वा

कायवयोजना

ववपररत

कायव

गरे मा

त्यस्ता

पदातधकारी वा कसूरमा सं लग्न व्यम्क्तलाई प्रचतलत कानुन िमोम्जम
कारिाही हुनेछ।
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पररच्छे द-६
सामुदावयक वन सबिन्त्धी व्यवस्था
21=

सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहको गठन: (१) सामुवहक वहतका लातग
सामुदावयक वनको रुपमा कुनै वनको सं रक्षण, ववकास र व्यवस्थापन
गनव चाहने र पायक पने उपभोक्ताहरुले ऐनको दफा ३० िमोम्जमको
उपभोक्ता समूह गठन गनव तडतभजन वन कायावलयमा तनवेदन ददनु
पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको तनवेदन प्राप्त भएमा

सबिम्न्त्धत अतधकारीले प्राववतधक कमवचारी खटाई आवश्यक सहयोग
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(३) उपतनयम (१) िमोम्जम माग गररएको वनक्षेत्र

सामुदावयक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनव उपयुक्त दे म्खएमा उपतनयम

(२) िमोम्जम खवटएको कमवचारीले आवश्यकता अनुसार सबिम्न्त्धत वडा
कायावलयको समेत सहयोग तलई उपभोक्ता समूह गठन गनव र ववधान
तयार गनव उपभोक्ता समूहलाई सहयोग गनुव पनेछ।
(४) उपभोक्ता पवहचान गरी समूह गठन गदाव वडा,

गाउाँपातलका, नगरपातलका, म्जल्ला वा प्रदे शको तसमानाले असर पाने
छै न।

(५) सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहको ववधानमा

अनुसूची - १४ मा उल्ले म्खत ववषय समावेश भएको हुनपु नेछ।

(६) उपतनयम (५) िमोम्जम तयार भएको सामुदावयक

वन उपभोक्ता समूहको ववधान समूहको साधारण सभािाट पाररत गरी

समूह दतावको लातग अनुसूची - ७ िमोम्जमको ढााँचामा सबिम्न्त्धत सि

तडतभजन वन कायावलय माफवत तडतभजन वन कायावलयमा तनवेदन ददनु
पनेछ।
(७)

उपभोक्ता
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िमोम्जम गठन भएमा सबिम्न्त्धत अतधकारीले सामुदावयक वन उपभोक्ता

समूह दताव गरी अनुसूची - ८ िमोम्जमको ढााँचामा प्रमाणपत्र ददनु
पनेछ।
(८) उपभोक्ता समूहको कायवसञ्चालनका लातग एक

कायवसतमतत रहनेछ र कायवसतमततको अध्यक्ष वा सम्चवमध्ये कुनै एक
पदमा मवहला हुनपु नेछ ।
(९)

उपतनयम

(८)

कबतीमा पचास प्रततशत मवहला हुन ु पनेछ ।

िमोम्जमको

कायवसतमततमा

(१०) कायवसतमततको पदावतध पााँच वषवको हुनेछ र

कायवसतमततको अध्यक्ष, सम्चव वा कोषाध्यक्ष पदमा िसेको व्यम्क्त दुई
कायवकाल भन्त्दा िढी कायवसतमततमा रहन पाउने छै न ।
(११) ऐनको दफा ३० को उपदफा (६) िमोम्जम

कुनै उपभोक्ता समूह एक आपसमा गातभन चाहेमा साधारण सभाको
ु तनवेदन ददनु पनेछ ।
तनणवय सवहत तडतभजन वन कायावलयमा सं यक्त
(१२)

उपतनयम

(११)

िमोम्जम

गातभन

चाहने

उपभोक्ता समूहहरुको तनवेदन पनव आएमा आवश्यक जााँचिुझ गरी

सबिम्न्त्धत अतधकाररले एउटै समूह कायम गनेछ र उक्त समूहहरुको
ववधान तथा कायवयोजनामा आवश्यक पररमाजवनका लातग तनदे शन ददनेछ
।
22=

उपभोक्ता समूहको कोष सञ्चालन सबवन्त्धी व्यवस्था: (१) कोषको खाता
ु दस्तखतिाट सञ्चालन हुनेछ ।
अध्यक्ष, सम्चव र कोषाध्यक्षको सं यक्त
(२) उपभोक्ता समूहले कोषको रकम खचव गदाव वावषवक

साधारण सभाले स्वीकृत गरे को कायवक्रम र िजेट अनुसार मात्र गनुव
पनेछ र वावषवक कायवक्रम तयार गदाव समूहले सबिम्न्त्धत सव तडतभजन
वन कायावलयको परामशव तलनु पनेछ ।
(३) कोषको आबदानी
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कानुन िमोम्जम दुरुस्त राख्नु पनेछ।
(४) कोषको आबदानी र खचवको वावषवक लेखापरीक्षण
दताववाला लेखा परीक्षकिाट गनुव पनेछ।
(५)

उपतनयम

(४)

िमोम्जमको

लेखापरीक्षण

प्रततवेदनको एक-एक प्रतत उपभोक्ता समूहले आतथवक वषव समाप्त भएको
तीन मवहनातभत्र तडतभजन वन कायावलय र सबिम्न्त्धत स्थानीय तहमा पेश
गनुव पनेछ।
(६)

सबिम्न्त्धत

अतधकारी

वा

तनजले

खटाएको

कमवचारीले उपभोक्ता समूहले राखेको लेखा र अतभलेख आवश्यकता
अनुसार जााँचिुझ गरी तनदे शन ददन सक्नेछ ।
23=

उपभोक्ता समूहले वावषवक प्रततवेदन पेश गनुपव ने: उपभोक्ता समूहले
अनुसूची-९ िमोम्जमको ढााँचामा आतथवक वववरण र वनको म्स्थतत समेत
खुलाइव वषवभरी गरे का वक्रयाकलाप समेटी वावषवक प्रततवेदन तयार गनुव
पनेछ र सोको एक-एक प्रतत उपभोक्ता समूहले आतथवक वषव समाप्त
भएको तीन मवहनातभत्र तडतभजन वन कायावलय र सबिम्न्त्धत स्थानीय
तहमा पेश गनुव पनेछ।

24=

कायवयोजना तजुम
व ा र वन हस्तान्त्तरण: (१) ऐनको दफा २२ िमोम्जम
सामुदावयक वन व्यवस्थापन गनव चाहने उपभोक्ता समूहले अनुसूची १५ िमोम्जमको ढााँचामा सबिम्न्त्धत अतधकारी समक्ष तनवेदन ददनु
पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको तनवेदन प्राप्त भएमा

सबिम्न्त्धत अतधकारीले ऐन र यस तनयमावली िमोम्जम सामुदावयक
वनको कायवयोजना तयार गनव प्राववतधक कमवचारी खटाई सबिम्न्त्धत

उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक प्राववतधक एवं अन्त्य सहयोग उपलब्ध
गराउन सक्नेछ।
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(3) उपभोक्ता समूहले ऐनको दफा २३ िमोम्जमको

कायवयोजना अनुसूची - १६ िमोम्जमको ववषय समावेश गरी तयार गनुव
पनेछ ।
(4) उपतनयम (3) िमोम्जम तयार भएको कायवयोजना

समूहको साधारण सभािाट पाररत गराई स्वीकृततको लातग सबिम्न्त्धत
अतधकारी समक्ष पेश गनुप
व नेछ।
(5)

उपतनयम

(4)

िमोम्जम

पेश

हुन

आएको

कायवयोजना सबिम्न्त्धत अतधकारीले थप पररमाजवन गनुप
व ने दे म्खएमा
पररमाजवन गरी कायवयोजना स्वीकृत गनुव पनेछ।

(6) उपतनयम (5) िमोम्जम कायवयोजना स्वीकृत भए

पश्चात सबिम्न्त्धत अतधकारीले अनुसूची - १७ िमोम्जमको ढााँचामा वन
हस्तान्त्तरणको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ।
(7)

उपतनयम

(6)

िमोम्जम

स्वीकृत

भएको

कायवयोजनाको कायावन्त्वयन उपभोक्ता समूहले गनेछ।
(8) सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहले कायवयोजना

कायावन्त्वयन गनवको लातग अन्त्य तनकायिाट आवश्यक सहयोग तलन
सक्नेछ।

(9) एउटा म्जल्लामा रहेको कुनै वनक्षेत्र तसमाना

जोतडएको अको म्जल्लाको कुनै उपभोक्ता समूहलाई सामुदावयक वनको
रुपमा हस्तान्त्तरण गनुप
व ने भएमा वनक्षेत्र रहेको म्जल्लाको सबिम्न्त्धत
अतधकारीले

उक्त

उपभोक्ता

समूह

अवम्स्थत

रहेको

सबिम्न्त्धत

अतधकारीको तसफाररसमा सामुदावयक वन हस्तान्त्तरण गनव सक्नेछ।
(१0) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक दश वषवमा वा सो

अगावै ऐनको दफा २४ िमोम्जम हुने गरी कायवयोजनामा आवश्यकता
अनुसार सं शोधन गनव सक्नेछ।

(११) यस तनयममा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको
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ु म्घ प्रचतलत कानुन िमोम्जम
भए तापतन यस तनयमावली प्रारबभ हुनअ

स्वीकृत भएका वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत सामूदावयक वनका

कायवयोजना आवश्यकता अनुसार पररमाजवन गरी कायावन्त्वयन गनुव पनेछ
।
25=

सामुदावयक

वनको

लगत:

(१)

सबिम्न्त्धत

अतधकारीले

उपभोक्ता

समूहलाई हस्तान्त्तरण गरे का सामुदावयक वनको लगत अद्यावतधक गरी
राख्नु पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जम लगत राख्दा उपभोक्ता

समूहको नाम, ठे गाना, उपभोक्ता समूहको कोड, दताव तमतत, उपभोक्ता
घरधुरी सं ख्या, कायवसतमततमा रहेका मवहला, पुरुष, आददिासी जनजातत,
मधेशी र दतलत लगायतको सं ख्या, वनको क्षेत्रफल, वनको वकतसम,

वनमा पाईने मुख्य रुख तथा जडीिुटी प्रजातीको वववरण समूहको कोड

अनुसार राख्नु पनेछ र सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहको कोड
तनदे शनालयले अध्यावतधक गनेछ।
(३) उपतनयम (२) िमोम्जमको लगत सबिम्न्त्धत

अतधकारीले मन्त्त्रालयले तयार गरे को एकीकृत वन व्यवस्थापन सूचना
प्रणालीमा प्रववष्ट गनव सक्नेछ।
26=

सामुदावयक वन वफताव सबिन्त्धी ब्यवस्था: ऐनको दफा २५ िमोम्जम
सामुदावयक वन वफताव तलने तनणवय गनुव अम्घ सबिम्न्त्धत अतधकारीले
कबतीमा अतधकृतस्तर (सातौँ) तहको वन कमवचारीलाई स्थलगत रुपमा
सामुदावयक वन क्षेत्रमा खटाई कायवयोजना तिपरीत भए नभएको,
वातावरणमा उल्लेखनीय

प्रततकुल असर परे नपरे को सबिन्त्धमा

छानववन गराउनु पनेछ र त्यस्तो कमवचारीले पेश गरे को प्रततिेदन
समेतको आधारमा सामुदावयक वन वफताव तलन सक्नेछ ।
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27=

वन व्यवस्थापन र वन पैदावारको सङ्कलन:

(१) उपभोक्ता समूहले

आफ्नो सामुदावयक वनको व्यवस्थापन स्वीकृत कायवयोजना िमोम्जम
गनुव पनेछ ।
(२) उपभोक्ता समूहले कायवयोजनामा उल्लेख भएका

वन सं रक्षण, व्यवस्थापन तथा ववकासका वावषवक कायवहरू तोवकएको
समयमै सबपन्न हुने व्यवस्था सुतनम्श्चत गनुव पनेछ।
सव

ू व
(३) उपभोक्ता समूहले वन पैदावार सङ्कलन गनुप
व व

तडतभजन

वन

कायावलयको

सहयोगमा

छपान

मूल्याङ्कन

गरी

सबिम्न्त्धत अतधकारीको सहमतत तलनु पनेछ।
(४) उपभोक्ता समूहले सामुदावयक वनवाट कायवयोजना

िमोम्जम प्राप्त हुने काठ दाउरा सङ्कलन गदाव समूहका सदस्यहरुलाई
प्राथतमकता ददनुपनेछ ।

(५) उपतनयम (४) िमोम्जम वन पैदावारको सङ्कलन

हुन नसकेमा उपभोक्ता समूहले प्रचतलत कानुन अनुसार प्रततस्पधाव गराई

सिैभन्त्दा कम मूल्यमा वन पैदावार सङ्कलन गनव किोल गनेलाई

अनुसूची - १८ िमोम्जमको सङ्कलन अनुमततपत्र ददइव सङ्कलन कायवमा
लगाउनु पनेछ।
(६) काठ दाउरा वाहेकको जडीिुटी र अन्त्य वन

पैदावारको

सङ्कलनको

लातग

उपभोक्ता

समूहले

अनुसूची

-

१८

िमोम्जमको सङ्कलन अनुमततपत्र ददइव सङ्कलन गनुव पनेछ।
नापजााँच

र

(७) उपभोक्ता समूहले सङ्कलन गरे को काठ दाउरा

ग्रेतडङ

गरी

सबिम्न्त्धत

अतधकारीले

काठदाउरा सुरम्क्षत हुनेगरी घाटगद्दी गनुव पनेछ।
28=

तोकेको

स्थानमा

वन पैदावारको तिक्री ववतरण र अनुमततपत्र: (१) उपभोक्ता समूहले
तनयम २७ िमोम्जम सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरे को काठ दाउरा समूह
21

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७९।०१।१४

सदस्यलाइव तिक्री ववतरण गदाव अनुसूची - १९ िमोम्जमको ढाचााँमा
तीन प्रतत रतसद िनाई एक प्रतत खररद गने व्यम्क्तलाई, एक प्रतत
सबिम्न्त्धत सव तडतभजन वन कायावलयलाइव र एक प्रतत समूहको
कायावलयमा राख्नु पनेछ।
(२) घाटगद्दीमा रहेको काठ दाउरा उपतनयम (१)
िमोम्जम समूहतभत्र तिक्री ववतरण गरी िााँकी रहेको काठ दाउरामध्ये
ु ी- ११ िमोम्जमको
कबतीमा पच्चीस प्रततशत उपलब्ध गराउदा अनुसच
मूल्यमा कटान मुछान, ढु वानी, लोडअनलोड, म्चरान लगायतको लागत
खचव जोडी म्जल्ला वन पैदावार आपूततव सतमततलाई काठ दाउरा उपलब्ध
गराउनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) र (२) िमोम्जम तिक्री ववतरण

गरी िााँकी रहेको काठ दाउरा तडतभजन वन कायावलयको सहमतत तलएर
समूह वावहर तिक्री गनव सवकनेछ र त्यसरी तिवक्र गदाव राजश्वको मूल्य
भन्त्दा कममा तिक्री ववतरण गनव पाईने छै न ।
(४) उपतनयम (३) िमोम्जम समूह वावहर काठ दाउरा

तिक्री गदाव काठ दाउरामा आधाररत उद्योग सञ्चालन गनव अनुमतत प्राप्त
गरी सञ्चालनमा रहेकाले मात्र प्रततस्पधावमा भाग तलन पाउनेछन्।

(५) उपभोक्ता समूहले काठ दाउरा, जडीिुटी तथा

अन्त्य वन पैदावार आफ्नो समूह िावहर तिक्री ववतरण गदाव अनुसूची १९ िमोम्जमको तीन प्रतत रतसद काटनु पनेछ।
(६) उपभोक्ता समूहले समूहका सदस्यले एकल वा

सामुवहक रुपमा स्थापना र सञ्चालन गरे को वनसबिन्त्धी उद्यमका लातग
अनुसूची - ११ मा तोवकएको मूल्यमा नघट्ने गरी वन पैदावार
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
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(७) उपभोक्ता समूहले वन पैदावार तिक्री ववतरण

गरे का रतसद लगायतका कागजात कबतीमा पााँच वषवसबम सुरम्क्षत राख्नु
पनेछ।
(८) उपभोक्ता समूहले वन पैदावार उत्पादन र तिक्री

ववतरणको अद्यावतधक वववरण आफ्नो कायावलयमा व्यवम्स्थत रुपमा

राखी सोको वववरण तनयतमत रुपमा तडतभजन वन कायावलयमा पेश गनुव
पनेछ।
खडा

(९) कायवयोजनाको पररतधमा रही छपान मूल्याङ्कन गरी

तथा

ढलापडा रुखहरु

वन

पैदावारमा

आधाररत

उद्योग

तिक्री

गरे को

व्यवसायीलाई प्रततस्पधाव गराई तनम्श्चत अवतध तोवक सबझौता गरी तिक्री
गनव सवकनेछ ।
(१०)

उपतनयम

(९)

िमोम्जम

रुखहरुिाट उत्पादन भएको वन पैदावारको यथाथव पररमाणको आधारमा
किोल दररे ट अनुसार मूल्य तलईनेछ ।
29=

सामुदावयक वनको वन पैदावार ओेसारपसार: सतमततले सामुदावयक वनको
काठ दाउरा ओसारपसार गदाव तडतभजन वन कायावलयको सहमतत तलइव
तडतभजन वन कायावलय र उपभोक्ता समूहको टााँचा र तसल लगाई
अनुसूची - १३ िमोम्जमको अनुमततपत्र ददनु पनेछ।

30=

सामुदावयक वनको केही भाग ववपन्न उपभोक्तालाइव किुतलयतनामा गरी
उपलब्ध गराउन सक्ने सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २९
िमोम्जम

वन

उपलब्ध

गराउाँदा

स्वीकृत

कायवयोजनामा

उल्लेख

गनुप
व नेछ ।
(२) उपभोक्ताको स्वातमत्वमा रहेको कृवषयोग्य जतमन,

जतमनको उत्पादकत्व, तनजको पररवारको रोजगारी र आयआजवनको
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ाँ लगायतका आधारमा
अवस्था, आतथवक र सामाम्जक अवसरमा पहुच
ववपन्न उपभोक्ताको पवहचान गरी वन उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (२) िमोम्जमको वन क्षेत्र उपलब्ध

गराउाँदा अनुसूची-२० िमोम्जमको ढााँचामा सबझौता गरी कवुतलयतनामा
गराउनु पनेछ ।
(४)

उपतनयम

िमोम्जम

(३)

वन

क्षेत्र उपलब्ध

गराउदा िीस प्रततशत भन्त्दा कम छत्रघनत्व भएको वन क्षेत्र मात्र
उपलब्ध गराउनु पने छ ।
गरी

गररिीको

(५) उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कायवयोजनामा उल्लेख
रे खामुनी

रहेका

वा

प्राकृततक

ववपद्मा

परे का

उपभोक्ताहरुलाई सहुतलयत दरमा वा तनःशुल्क वन पैदावार उपलव्ध
गराउन र अन्त्य सहुतलयत प्रदान गनव सक्नेछ।
पररच्छे द - ७
किुतलयती वन सबवन्त्धी व्यवस्था
31=

व्यवसावयक किुतलयती वन उपलब्ध गराउदा प्रस्ताव माग गनुप
व ने: (१)
सबिम्न्त्धत अतधकारीले तनयम ५ िमोम्जमको रणनीततक योजनाको

अतधनमा रही ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) िमोम्जम किुतलयती

वन उपलब्ध गराउन सवकने वन क्षेत्रको वववरण वावषवक रुपमा
अध्यावतधक गरी तनदे शनालयमा पठाउनुपनेछ।

(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको वववरणमा दे हायका

ववषयहरु उल्लेख भएको हुनपु नेछ:(क)

झाडी िुट्यान वा वनको वकतसम,

(ख)

िीस प्रततशत वा सो भन्त्दा कम छत्र
घनत्व भएको वनक्षेत्र,
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(ग)

अततक्रमण भई वफताव तलएको वनक्षेत्र वा
अततक्रमण हुनसक्ने वनक्षेत्र,

(घ)

प्राकृततक

प्रकोपका

कारण

क्षतत

भई

पुनस्थावपना वा पुनः उकास भएको,
(ङ)

भू–सं रक्षणको वहसािले सं वेदनशील तथा
सं रक्षण गनुप
व ने,

(च)
(३)

रणनीततक योजनाले तोकेको वन क्षेत्र ।

तनदे शनालयले

उपतनयम

(२)

िमोम्जम

प्राप्त

वववरणको आधारमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गरी
राविय वनको त्यस्तो भाग किुतलयती वनको रुपमा प्रदान गनव उपयुक्त

लागेमा वववरण खुलाई ववतभन्न वनक्षेत्रको लातग रावियस्तरको दै तनक
पतत्रकामा तीस ददने सूचना प्रकाम्शत गरी म्शलवन्त्दी प्रस्ताव आह्वान
गनुव पनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव आह्वान सबिन्त्धी सूचना मन्त्त्रालय,

तनदे शनालय र सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायावलयको वेिसाइटमा समेत
राख्नु पनेछ।
(४) उपतनयम (३) िमोम्जम आह्वान गरे को प्रस्तावमा

सहभागी हुन चाहने इच्छु क सं ङ्गदठत सं स्थाले अनुसूची - २१ मा
उम्ल्लम्खत ववषयहरु समावेश गरी प्राववतधक र आतथवक प्रस्ताव तयार
गरी तनदे शनालयमा पेश गनुव पनेछ ।
(५)

उपतनयम (४) िमोम्जमको प्रवक्रयामा कबतीमा

तीनवटा प्रस्ताव पेश हुन नआएमा तनदे शनालयले सोको पुन: सूचना
प्रकाशन गनुव पनेछ।
32=

प्रस्तावको मुल्याङ्कन गने: (१) तनयम ३१ िमोम्जमको प्रस्ताव पेश हुन
आएमा तनदे शनालयले स्थलगत अनुगमनको लातग प्राववतधक टोली
खटाउनु पनेछ

र

उक्त

टोलीले
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वववरणलाई स्थलगत वस्तुम्स्थततसाँग तभडाइ आवश्यक जााँचिुझ गदाव

उपयुक्तताको आधारमा उक्त वनक्षेत्रलाई किुतलयती वनको रुपमा
प्रदान गनव उपयुक्त दे म्खएमा तनदे शनालयमा तसफाररस गनुव पनेछ।

(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको टोलीले तसफाररस

गरे का प्रस्तावको प्राववतधक र आतथवक मूल्याङ्कन गनवको लातग दे हाय
िमोम्जमको मूल्याङ्कन सतमतत रहनेछ:(क) तनदे शक

–अध्यक्ष

(ख) सबिम्न्त्धत महाशाखा प्रमुख, मन्त्त्रालय –सदस्य
(ग) अतधकृत

प्रतततनधी,

प्रदे श

कोष

लेखा

तनयन्त्त्रकको कायावलय

–सदस्य

(घ) कानुन अतधकृत, मन्त्त्रालय

- सदस्य

(ङ) सबिम्न्त्धत अतधकृत (नवौं/दशौं), तनदे शनालय
– सदस्य-सम्चव
(३) मूल्याङ्कन सतमततको िैठकमा आवश्यकता अनुसार

ववषय ववज्ञलाई आमन्त्त्रण गनव सवकनेछ।

(४) मूल्याङ्कन सतमततले प्राववतधक प्रस्तावको मूल्याङ्कन
दे हाय िमोम्जमको आधारमा गनुव पनेछ:(क) वन, वातावरण

तथा

जैववक

ववववधताको

सं रक्षणमा योगदान,
(ख) भू-क्षय तथा प्राकृततक प्रकोप तनयन्त्त्रणमा
योगदान,
(ग) वनक्षेत्रको

वरपर

रहने

िातसन्त्दाहरुलाई

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीको तसजवनाको
सबभावना,

26

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७९।०१।१४

(घ) स्थानीयस्तरमा आतथवक वक्रयाकलाप अतभवृवर्द्
हुने सबभावना,
(ङ) वातावरण

सं रक्षणसाँग

सबिम्न्त्धत

अन्त्य

ववषयहरु।
(५) उपतनयम (४) िमोम्जम मूल्याङ्कन गदाव प्राववतधक

प्रस्तावमा साठी प्रततशत वा सो भन्त्दा िढी अङ्क प्राप्त गनेको आतथवक

प्रस्ताव खोली आतथवक प्रस्तावमा सिैभन्त्दा िढी रकम प्रस्ताव गनेलाई
किुतलयती वन प्रदान गनव तसफाररस गनुव पनेछ।
(६) यस तनयममा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन

ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा

उल्लेम्खत प्रयोजनको लातग माग गने सङ्गदठत सस्थालाई प्राथतमकता
ददनु पनेछ।
(७) मूल्याङ्कन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था साववजतनक
खररद सबिन्त्धी प्रचतलत कानुन िमोम्जम हुनेछ ।
(८) यस तनयम िमोम्जम मूल्याङ्कन गदाव सिैभन्त्दा

उपयुक्त ठहर भएको प्रस्ताव पेश गने सङ्गदठत सस्थालाई किुतलयती वन
प्रदान गनवका लातग मूल्याङ्कन सतमततको तनणवय र तनदे शनालयको राय
सवहत मन्त्त्रालयमा पेश गनुव पनेछ।
आधारमा

(९) मन्त्त्रालयले तनदे शनालयले पेश गरे को रायको

किुतलयती

वन

उपलब्ध

स्वीकृततको लातग पेश गनेछ।
33=

गराउन

प्रदे श

सरकार

समक्ष

व्यावसावयक किुतलयती वनको अवतध र कायवयोजना: (१) तनयम ३२

िमोम्जम प्रदे श सरकारिाट किुतलयती वन प्रदान गनव स्वीकृतत प्राप्त

भएमा तनदे शनालयले सङ्गदठत सस्थालाई ऐन र यस तनयमावलीको

पररतधतभत्र रही किुतलयती वनको कायवयोजना तयार गनव लगाउनु
पनेछ।
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(२)

तनदे शनालयले

उपतनयम

(१)

िमोम्जमको

कायवयोजना स्वीकृत गरी तोवकएको सतव िमोम्जम अनुसूची - २२ को

ढााँचामा किुतलयतनामा गराई िढीमा चालीस वषवको लातग अनुसूची -

२३ अनुसारको किुतलयती वनको प्रमाणपत्र ददनेछ र यस्तो प्रमाणपत्र
वावषवक रुपमा नवीकरण गनुव पनेछ ।
(३)

तनदे शनालयले

उपतनयम

(२)

िमोम्जम

कवुतलयतनामाको सतव तोक्दा प्रस्तावकले दे हाय िमोम्जमका कायव गनव
नपाउने गरी तनषेध गनुव पनेछ:(क)

मन्त्त्रालयको

पूव व

स्वीकृतत

नतलई

वन

क्षेत्रतभत्र िग्ने नदीनाला, खोलाको स्रोत
थुनछे क गनव वा फकावउन,
(ख) वनस्पततको

ववकासमा

जीवजन्त्तुको

वासस्थानमा

अवरोध

पुर्याउन,

हातन

नोक्सानी

पुर्याउन, प्राकृततक वा भौततक स्वरुप ववगानव
वा

तसमसार

क्षेत्रको

पयाववरणीय

म्स्थततमा

प्रततकूल असर पुर्याउन,
(ग)

किुतलयतमा तलएको क्षेत्र िाहेक अन्त्य
वनक्षेत्र अततक्रमण गनव, गराउन,

(घ)

जलचर वा अन्त्य कुनै वकतसमका जनावर
पशु

पन्त्छी

वा

ु ाई
जीवजन्त्तल

हातन

नोक्सानी हुने गरी कुनै वकतसमको ववषादी
प्रयोग गनव, गराउन,
(ङ)

ढु ङ्गा, तगट्टी, वालुवा

म्झक्न

वा

खानी

सञ्चालन गनव,
(च)

वररपररका स्थानीय िातसन्त्दाको सामाम्जक
तथा सांस्कृततक रीततररवाज र सांस्कृततक
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तथा धातमवकस्थलमा अवरोध पुग्ने कायव
गनव गराउन वा िाटोघाटो खोलानालाको
तनवावध

उपयोग

जस्ता

परबपरागत

अतधकारको उपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गनव
गराउन,
(छ)

कवुतलयतीनामा र कायवयोजनामा उल्लेख भएको
िाहेक अन्त्य भौततक सं रचना तनमावण गनव,

(ज)

किुतलयती वनतभत्रको िाटोमा कालोपत्रे
गनव ।

(४)

किुतलयती

वनको

अवतध

समाप्त

भएपतछ

किुतलयती वनमा रहेको चल अचल सबपतत मन्त्त्रालय माफवत प्रदे श

सरकारलाई िुझाउनु पनेछ र वफताव आएको किुतलयती वन मन्त्त्रालय

आफैले व्यवस्थापन गनव वा प्रततस्पधाव गराई कुनै सङ्गदठत सं स्थालाई
व्यवस्थापन गनव ददन सक्नेछ ।
(५)

किुतलयती

वन

प्राप्त

गने

सङ्गदठत

सं स्थाले

सबझौतामा उल्ले म्खत बयादतभत्र कायवयोजना अनुसारको कायव सुरु गनव
नसकेमा र सोको मनातसव कारण दे खाइव तनवेदन ददएमा तनदे शनालयले

किुतलयती वनको कायव सुरु गने बयाद िढीमा छ मवहनाको लातग थप
गनव सक्नेछ र सो बयादतभत्र पतन कायवयोजना िमोम्जमको कायव सुरु
नगरे मा किुतलयती वन तलने सङ्गदठत सं स्थासाँग भएको सबझौता स्वत:
खारे ज हुनेछ।
(६) यस तनयमावली िमोम्जम किुतलयती वन उपलब्ध

गराएपतछ तनदे शनालयले त्यसको लगत राखी सोको जानकारी मन्त्त्रालय
र तडतभजन वन कायावलयलाइव ददनु पनेछ ।
34=

सेयर

सबिन्त्धी

व्यवसायमा

व्यवस्था:

किुतलयती

कवुतलयतनामामा
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वनमा

उल्लेख

भए

सञ्चालन

हुने

अनुसार

उद्योग

स्थानीय
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उपभोक्तालाई सेयर उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
35=

किुतलयती वनको वावषवक दस्तुर: (१) किुतलयती वनको न्त्यूनतम
वावषवक दस्तुर अनुसूची - २४

मा उल्ले ख भए िमोम्जम हुनेछ।

(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको दस्तुरको अततररक्त

किुतलयती वनले प्रदान गने िस्तु वा सेवा तिक्री गरे िापत प्राप्त हुने

वावषवक आबदानीको एक प्रततशत रकम सं रक्षण शुल्क वापत वन
ववकास कोषमा जबमा गनुव पनेछ ।
आतथवक

वषवको

(३) किुतलयती वन तलने सङ्गदठत सं स्थाले प्रत्येक
आषाढ

मसान्त्तसबममा

सबझौतामा

उल्लेख

भए

िमोम्जमको वावषवक दस्तुर तनदे शनालयमा िुझाउनु पनेछ।
(४) सङ्गदठत सं स्थाले

उपतनयम (३) िमोम्जमको

बयादतभत्र दस्तुर िुझाउन नसकेको मनातसव कारण खुलाई तीन
मवहनातभत्र कवुतलयतनामा िमोम्जम लाग्ने दस्तुरको पच्चीस प्रततशत थप
दस्तुर सवहत तनदे शनालयमा िुझाउनु पनेछ ।
(५)

उपतनयम

(४)

िमोम्जमको

बयादतभत्र

दस्तुर

निुझाउने सङ्गदठत सं स्थासाँग भएको कवुतलयतनामा तनदे शनालयले खारे ज
गनेछ ।
36=

किुतलयती वनको संरक्षण: (१) तनयम ३३ िमोम्जम किुतलयती वन
उपलब्ध गराउाँदाका िखत त्यसमा रहेका रुखको स्वातमत्व प्रदे श
सरकारको हुनेछ र किुतलयती वन तलने सङ्गदठत सं स्थाले त्यस्ता रुख
ववरुवा लगायत किुतलयती वनको सं रक्षणको उम्चत व्यवस्था गनुव
पनेछ।
(२)

किुतलयती

वन

उपलब्ध

गराउदाका

िखत

त्यसमा रहेका रुख ववरुवाको सवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सोको िढीमा

िीस प्रततशत सबमको रकम किुतलयती वन तलने सं स्थािाट धरौटी तलनु
पनेछ ।
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(३) किुतलयती वन तलने सङ्गदठत सं स्थाले किुतलयती

वनको सं रक्षणको लातग कुनै

सहयोग माग गरे मा तडतभजन वन

कायावलयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन र अन्त्य तनकाय समक्ष
सहयोगका लातग तसफाररस गनव सक्नेछ।
(४) किुतलयती वनमा उपतनयम (२) िमोम्जमका रुख

ढले मा सङ्गदठत सं स्थाले तडतभजन वन कायावलयलाई जानकारी गराउनु
पनेछ र जानकारी प्राप्त भएमा तडतभजन वन कायावलयले यस तनयमावली
िमोम्जम सङ्कलन गनुव पनेछ ।
(५)

किुतलयती

वन

उपलब्ध

गराउाँदाका

िखत

त्यसमा रहेका रुख किुतलयती वनको स्वीकृत कायवयोजना कायावन्त्वयन

गदाव वा अन्त्य कुनै मनातसव कारणले हटाउनु पने भएमा तडतभजन वन
कायावलयले हटाउन सक्नेछ ।
ु म्घ कुनै सं गदठत
(६) यो तनयमावली प्रारबभ हुनअ

सं स्थाले वन क्षेत्रको जग्गामा व्यवसावयक वा पयावपयवटन लगायतका

कायव सञ्चालन गरे को भए यो तनयमावली प्रारबभ भएको तमततले एक

वषवतभत्र यस तनयमावली िमोम्जम व्यवसावयक किुतलयती वनको रुपमा
उपयोग गनवका लातग तनयमानुसार प्रस्ताव पेश गनुप
व नेछ ।
तनदे शनालयले

(७) उपतनयम (६) िमोम्जम प्रस्ताव पेश भएमा

प्रस्ताव

मुल्याङ्कन

गरी

यस

तनयमावली

िमोम्जम

किुतलयती िनको प्रमाणपत्र ददन सक्नेछ ।
(८) उपतनयम (६) िमोम्जमको अवतधतभत्र प्रस्ताव पेश

नभएमा तनदे शनालयले सबिम्न्त्धत अतधकारीलाई उक्त वन क्षेत्र खाली
गराउन आदे श ददनेछ ।
37=

वन पैदावारको उत्पादन र उपयोग: (१) किुतलयती वनको वन
पैदावारको उपयोग वा तिक्री ववतरण कायवयोजनामा व्यवस्था भए
अनुसार गररनेछ।
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(२) किुतलयती वन तलने सङ्गदठत सं स्थाले किुतलयती

वनमा वृक्षारोपण गरे को वन पैदावारको प्रजाती र पररमाण खुलाई
प्रत्येक वषव तडतभजन वन कायावलयलमा प्रततवेदन पेश गनुव पनेछ।
38=

व्यवसावयक किुतलयती वनमा गनव नहुने कायव: (१) व्यवसावयक
किुतलयती वनमा दे हाय िमोम्जमका कुनै कायवहरु गनव वा गराउन
हुाँदैन:(क)

किुतलयती वनले चचे को जग्गा तिक्री गनव, तधतो राख्न
वा कुनै वकतसमले

भोगातधकार वा हक हस्तान्त्तरण गनव

गराउन,
(ख)

किुतलयती वनमा कायवयोजना ववपररतको कुनै कायव गनव
गराउन,

(ग)

स्वीकृत कायवयोजनाले गनव नहुने भनी तोकेका अन्त्य
कायव गनव गराउन।
(२) उपतनयम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा

ले म्खएको भए तापतन किुतलयती वनको कायवयोजना अनुसार आफूले

लगाई हुकावएको वन पैदावार तधतो िन्त्धक राखी वविीय सं स्थािाट ऋण
प्राप्त गनव सवकनेछ ।
39=

प्रमाणपत्रको प्रतततलवप तलन सवकने: (१) किुतलयती वनको प्रमाणपत्र
हराएमा, च्याततएमा, नष्ट भएमा वा अरु कुनै प्रकारले काम नलाग्ने भई
सोको प्रतततलवप तलनु परे मा तनदे शनालयमा तनवेदन ददनु पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको तनवेदन पनव आएमा

तनदे शकले पााँच हजार रुपैयााँ दस्तुर तलई किुतलयती वनको प्रमाणपत्रको
प्रतततलवप ददनु पनेछ।
40=

गररिको लातग किुतलयती वन समूहको गठन: (१) ऐनको दफा ३६
को उपदफा (१) िमोम्जमको किुतलयती वन तलन चाहने समूहले
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तडतभजन वन कायावलयमा समूह गठन तथा कायवयोजना तयारीका लातग
तनवेदन ददनु पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जम माग गररएको वनक्षेत्र

किुतलयती वनको रुपमा व्यवस्थापन गनव उपयुक्त दे म्खएमा सहयोगको
लातग प्राववतधक कमवचारी खटाउनु पनेछ।

(३) गररि पररवार पवहचान गरी समूह गठन गदाव
स्थानीय तह वा म्जल्लाको तसमानाले असर पाने छै न।
(४) किुतलयती वन उपलब्ध गराउाँदा किुतलयती वन

समूहमा कबतीमा पााँच र िढीमा पन्त्र घरधुरी रहनेछन् र समूहको

घरधुरी पवहचान गदाव स्थानीय तहको सबिम्न्त्धत वडा कायावलयको
परामशव तलन सवकनेछ।
(५) किुतलयती वन समूहलाई वनको जग्गा उपलब्ध

गराउाँदा प्रतत पररवार िवढमा एक हेक्टरसबम हुने गरी प्रदान गनव
सवकनेछ ।

(६) उपतनयम (२) िमोम्जम खवटएको कमवचारीले

किुतलयती वन समूह गठन गरी समूहको सहभातगतामा अनुसूची - २५
मा उम्ल्लम्खत ववषयहरु समावेश गरी कायवयोजना तयार गनुव पनेछ।
(७) किुतलयती वन समूहको कायवयोजना समूहको

तनणवय सवहत सि तडतभजन वन कायावलयको तसफाररस सवहत स्वीकृततका
लातग तडतभजन वन कायावलयमा पेश गनुव पनेछ।
(८) सबिम्न्त्धत

अतधकारीले

समूहको ववधान तथा

कायवयोजना स्वीकृत गरी अनुसूची - २६ को ढााँचामा कवुतलयतनामा
गराउनु पनेछ ।
(९) उपतनयम (८) िमोम्जम कवुतलयतीनामा गरे को

समूहलाई अनुसूची - २७ िमोम्जमको प्रमाण पत्र प्रदान गररनेछ ।
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(१०)

यस

तनयम

िमोम्जम

हस्तान्त्तरण

भएका

किुतलयती वन समूहको लगत तडतभजन वन कायावलयले व्यवम्स्थत
रुपमा राख्नु पनेछ ।
(११) यस तनयम िमोम्जम किुतलयती वन प्राप्त गनेले

कुनै वकतसमको वावषवक शुल्क तथा दस्तुर ततनुप
व ने छै न ।

(१२) किुतलयती वनमा रहेका वन पैदावारको सं रक्षण

र उपयोग स्वीकृत कायवयोजनामा उल्लेख भए िमोम्जम हुनेछ।
तयारी र

(१३) किुतलयती वन समूह गठन तथा कायवयोजना

कायावन्त्वयन गनव स्वीकृत कायवयोजनाको अतधनमा रही

सबिम्न्त्धत स्थानीय तह तथा अन्त्य सं घ सं स्थाले आतथवक तथा प्राववतधक
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
(१४) किुतलयती वन समूहले स्वेच्छाले किुतलयती

वन वफताव गनव चाहेमा सबिम्न्त्धत अतधकारीले किुतलयती वन वफताव तलनु
पनेछ ।
(१५) किुतलयती वन समूहका घरधुरी सं ख्या थप हुने

छै न र कुनै सदस्यले किुतलयती वन समूह छोडे मा तनजको किुतलयती
वन समूहको सदस्यता स्वत: रद्द हुनेछ।
(१६) किुतलयती वनको कायवयोजनाको अवतध पााँच
दे म्ख दश वषव सबम हुनेछ।
(१७)

किुतलयती

वनमा

स्वीकृत

कायवयोजना

ववपररतको कायव गरे गराएमा प्रचतलत कानुन िमोम्जम हुनेछ।
(१८) सङ्गदठत सं स्था र गररिीको रे खामूतन रहेका

समूहले एउटै वनक्षेत्र किुतलयती वनको रुपमा माग गरे मा गररिीको
रे खामूतन रहेका समूहलाई पवहलो प्राथतमकता ददनु पनेछ ।
(१९)

किुतलयती
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वन

समूहलाई

किुतलयती

वन
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उपलब्ध गराउाँदाका िखत रहेका रुखहरु किुतलयती वन समूहकै
हुनेछ।
41=

वावषवक प्रततवेदन र लेखा परीक्षण सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) तनयम ४०
िमोम्जमको समूहले गने आय व्ययको ले खा वावषवक साधारण सभामा
पेश गनुप
व नेछ र पााँच लाख भन्त्दा िढी वावषवक आतथवक कारोवार भएमा
तनयमानुसार मान्त्यता प्राप्त ले खा परीक्षकिाट लेखा परीक्षण गराउनु
पनेछ।
(२)

समूहले

उपतनयम

(१)

िमोम्जमको

आतथवक

वववरण सवहतको वावषवक प्रततवेदन सहीत आतथवक वषव समाप्त भएको
तमततले तीन मवहनातभत्र तडतभजन वन कायावलय समक्ष वावषवक प्रततवेदन
पेश गनुव पनेछ।
42=

किुतलयती वन समूहले टााँचाको प्रयोग सबिन्त्धी व्यवस्था :

किुतलयती

वन समूहले काठ जन्त्य वन पैदावार समूह भन्त्दा िावहर तिक्री ववतरण
गदाव तडतभजन वन कायावलयको टााँचा प्रयोग गनुप
व नेछ ।
पररच्छे द - ८
धातमवक वन सबवन्त्धी व्यवस्था
43=

धातमवक वन हस्तान्त्तरण: (१) ऐनको दफा ३९ िमोम्जम धातमवक वन
सं रक्षण गनव चाहने धातमवक तनकाय, समूह वा समुदायले कायवयोजना
सवहत सबिम्न्त्धत अतधकारी समक्ष तनवेदन ददनु पनेछ।
(२) सबिम्न्त्धत अतधकारीले उपतनयम (१) िमोम्जमको

तनवेदन परे मा आवश्यक जााँचिुझ गरी धातमवक वनको रुपमा सं रक्षण
गनव उपयुक्त दे खेमा राय सवहत तनदे शनालय माफवत मन्त्त्रालयमा
पठाउनु पनेछ ।

(३) उपतनयम (२) िमोम्जमको प्रस्ताव स्वीकृततको
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लातग मन्त्त्रालयले प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनेछ ।
(४) प्रदे श सरकारिाट धातमवक वनको रुपमा सं रक्षण

गने गरी स्वीकृतत प्राप्त भएमा सबिम्न्त्धत अतधकारीले उपतनयम (१)
िमोम्जम पेश भएको कायवयोजना स्वीकृत गरी अनुसूची - २८
िमोम्जमको ढााँचामा प्रमाणपत्र ददनेछ ।
(५) सबिम्न्त्धत अतधकारीले

धातमवक वनको लगत

तयार गरी सोको एक एक प्रतत मन्त्त्रालय र तनदे शनालयमा पठाउनु
पनेछ र मन्त्त्रालयले उक्त वववरण सञ्चातलत एकीकृत वन व्यवस्थापन
सूचना प्रणालीमा प्रववष्ट गनेछ।
(६) धातमवक वन क्षेत्रमा धातमवक तनकाय, समूह वा

समुदायले स्वीकृत कायवयोजना िमोम्जमको कायवमात्र गनुव पनेछ।
हटाउन

(७)

अनुरोध भई

धातमवक

आएमा

वनतभत्र

रहेको

सबिम्न्त्धत

जोम्खमयुक्त

अतधकारीले

रुखहरु

तनयमानुसार

हटाउन सक्नेछ।
(८) उपतनयम (७) िमोम्जम सङ्कतलत वन पैदावार
सबिम्न्त्धत अतधकारीले तनयम ६६ िमोम्जम तललाम तिक्री गनुव पनेछ।
ु म्घ कुनै धातमवक
(९) यो तनयमावली प्रारबभ हुनअ

तनकाय, समूह वा समुदायले वन क्षेत्रको जग्गामा धातमवक कायवको

नाममा कुनै गततववतध सञ्चालन गरे को भए यो तनयमावली प्रारबभ भएको
तमततले एक वषवतभत्र यस तनयमावली िमोम्जम धातमवक वनको रुपमा
सं रक्षण गनवका लातग तनयमानुसार तडतभजन वन कायावलयमा तनवेदन पेश
गनुप
व नेछ ।
(१०) उपतनयम (९) िमोम्जम धातमवक वनको रुपमा

सं रक्षण गनव उपयुक्त दे खेमा तनदे शनालय माफवत मन्त्त्रालयमा पठाउनु
पनेछ ।

(११) उपतनयम (१०) िमोम्जमको प्रस्ताव स्वीकृततको
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लातग मन्त्त्रालयले प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनेछ ।
(१२) प्रदे श सरकारिाट धातमवक वनको रुपमा सं रक्षण

गने गरी स्वीकृतत प्राप्त भएमा सबिम्न्त्धत अतधकारीले यस तनयमावली
िमोम्जम प्रमाणपत्र ददनेछ ।

(१३) उपतनयम (९) िमोम्जमको अवतधतभत्र तनवेदन

पेश नभएमा तनदे शनालयले सबिम्न्त्धत अतधकारीलाई उक्त वन क्षेत्र
खाली गराउन आदे श ददनेछ ।
44=

धातमवक वनको वावषवक प्रततवेदनः ऐनको दफा ३९ िमोम्जमको धातमवक
तनकाय, समूह वा समुदायले धातमवक वनको वावषवक प्रततवेदन आतथवक
वषव समाप्त भएको तमततले तीन मवहनातभत्र तडतभजन वन कायावलयमा
पेश गनुप
व नेछ ।

45=

धातमवक वनमा गनव नहुने कायवहरु: धातमवक वनमा ऐन तथा
कायवयोजनाले

स्वीकृत

गनव नहुने भनी उल्लेख भएका कायवहरुका अततररक्त

दे हाय िमोम्जमका कायवहरु गनव गराउन हुाँदैन:(क) धातमवक वनको जग्गालाई तनजीजग्गाको रुपमा दताव गनव, भाडामा
ददन, तधतो िन्त्धकी राख्न वा अरु कुनै वकतसमले हक वा
भोगातधकार हस्तान्त्तरण गने ,
(ख) धातमवक वनको भू-उपयोग स्थायी रुपमा पररवतवन गने,
(ग) वनक्षेत्र मास्न र भू-क्षय तथा वातावरणीय ववनाश हुने कुनै कायव
गनव,
(घ) प्रचतलत कानुन ववपररत सं रम्क्षत वन्त्यजन्त्त ु पक्रन वा मानव वा हातन
नोक्सानी पुयावउने कायव,
(ङ) वन अततक्रमण तथा वन अततक्रमणलाई प्रोत्साहन हुने कुनै कायव,
(च) ढुं गा, तगट्टी, वालुवा, चट्टान, माटो र अन्त्य खानी तथा खतनज पदाथव
तनकाल्न वा ओसारपसार ।
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पररच्छे द - ९
वेवाररसी तथा दररया िुदी काठ सबिन्त्धी व्यवस्था
46=

वेवाररसी तथा दररया िुदी काठ दाउराको व्यवस्थापन: (१) तडतभजन वन
कायावलयले आफ्नो कायवक्षेत्रतभत्र रहेका वेवाररसी तथा दररया िुदी काठ
दाउरा सङ्कलन गरी सुरम्क्षत स्थानमा घाटगद्दी गनुव पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जम घाटगद्दी गरे का वेवाररसी

तथा दररया िुदी काठ दाउराको पूरा वववरण र लगत खोली सबिम्न्त्धत
अतधकारीले त्यस्तो काठ दाउराको हकदावी सबिन्त्धी सूचना सबिम्न्त्धत
स्थानीय तह र तडतभजन वन कायावलयमा टााँस गनुव पनेछ।

(३) उपतनयम (२) िमोम्जमको सूचनामा उल्ले म्खत

काठ दाउरामा हकदावी पुग्ने व्यम्क्तले त्यस्तो सूचना प्रकाम्शत भएको
तमततले तीस ददनतभत्र आफ्नो हकदावीको लागी

दे हायका प्रमाण

कागजातहरु सवहत तडतभजन वन कायावलयमा तनवेदन पेश गनुव पनेछ:-

(क) िाढी पवहरोले घर गोठ भत्काई त्यस्तो
घर

गोठको

काठ

दाउरा

िगाएको

प्रमाम्णत हुने प्रमाण कागजात,
(ख) सबिम्न्त्धत

वडा

कायावलयको

तसफाररसपत्र ।
(४)

उपतनयम

(३)

िमोम्जम

हकदावीका

लातग तनवेदन परे मा सबिम्न्त्धत अतधकारीले प्राववतधक कमवचारीिाट
आवश्यक जााँचिुझ गरी गराई पेश भएको एवकन प्रततवेदनका आधारमा
हकदावी तनवेदन उपर तनणवय गनुव पनेछ।

(५) उपतनयम (४) िमोम्जम कसैको हकदावी पुग्ने

तनणवय भएमा उक्त काठ दाउरा सङ्कलन गदाव लागेको खचव तलई
सबिम्न्त्धत पक्षलाई वफताव ददनु पनेछ।
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(६) उपतनयम (४) िमोम्जमको हकदावी सबिन्त्धी

तनणवयमा म्चि निुझ्ने व्यम्क्तले उक्त तनणवय भएको तमततले एक्काइस
ददनतभत्र तनदे शक समक्ष पुनरावेदन गनव सक्नेछ र

तनदे शकले गरे को

तनणवय अम्न्त्तम हुनछ
े ।
(७) कसै को हकदावी नपुग्ने तनणवय भई िााँकी रहन

गएका काठ दाउरा सबिम्न्त्धत अतधकारीले प्रचतलत कानुन िमोम्जम
तललाम तिक्री गनुव पनेछ।
(८) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) िमोम्जम

सं कतलत वेवाररसी काठको हकमा सं कतलत काठको पच्चीस प्रततशत
सबिम्न्त्धत सङ्कलनकतावलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(९) उपतनमय (८) िमोम्जम सङ्कलनकतावलाई उपलब्ध

गराएको काठ तिक्री ववतरण तथा ओसार पसारको लातग सबिम्न्त्धत
तडतभजन वन कायावलयले अनुमतत ददनु पनेछ।
पररच्छे द - १०
ववकास आयोजना सबिन्त्धी व्यवस्था
47=

ववकास आयोजना सञ्चालन गदाव वन क्षेत्रका रुख हटाउने सबिन्त्धी
व्यवस्थाः

(१)

कुनै

ववकास

आयोजनालाई

उपलब्ध

गराईएको

वनक्षेत्रमा ऐनको दफा ४३ िमोम्जम रुख हटाउन पने भएमा त्यस्तो
आयोजना सञ्चालन गने तनकायले आयोजना सन्त्चालन गररने वनक्षेत्रमा
रहेका रुखको वववरण सवहत तनदे शनालय समक्ष अनुरोध गनुव पनेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

िमोम्जम

अनुरोध

भएमा

तनदे शनालयले सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायावलय माफवत आवश्यक
जााँचिुझ गराई प्राप्त राय प्रततवेदनको आधारमा अनुमततको लातग
मन्त्त्रालयमा तसफाररस गनुप
व ने छ ।
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(३) उपतनयम (२) िमोम्जमको राय प्रततवेदन उपयुक्त
लागेमा रुखहरु हटाउन मन्त्त्रालयले सबिम्न्त्धत आयोजनालाई अनुमतत
ददन सक्ने छ ।
(४) उपतनयम (३) िमोम्जम रुखहरु हटाउन स्वीकृती

प्राप्त भएमा सबिम्न्त्धत ववकास आयोजनाले सबिम्न्त्धत तडतभजन वन

कायावलयको प्राववतधक सहयोगमा आफ्नै खचवमा रूख तिरूवा हटाउनु
पनेछ ।
(५) ववकास आयोजनाले रुख ववरुवा हटाउदा कुनै

प्रकारको क्षतत हुन गएमा तनयमानुसार क्षततपूततव उपलब्ध गराउनु पनेछ
।
(६) ववकास आयोजनाले आयोजना सञ्चालन गनुव

पूव व

सबवम्न्त्धत तडतभजन वन कायावलयिाट प्रवेशको लातग अनुमती तलनु
पनेछ।
48=

वनक्षेत्रको क्षततपूती सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) सबिम्न्त्धत आयोजनाले
तनयम ४७ िमोम्जम हटाइएका रूखको कबतीमा दश गुणा िरािरको
सं ख्यामा सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायावलयले तोकेको क्षेत्रमा वृक्षारोपण
गरी पााँच वषव सबम रुख हुकावउन र सं रक्षण गनव लाग्ने सबपूणव खचव
समेत व्यहोनुव पनेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

िमोम्जम

आयोजना

आफैले

वृक्षारोपण गनव सबभव नभएमा वृक्षारोपण सबिन्त्धी प्रचतलत मापदण्डको
आधारमा

तयार

गररएको

लागत

अनुमान

िमोम्जम

वृक्षारोपण

र

सं रक्षणका लातग लाग्ने रकम वन ववकास कोषमा जबमा गनुव पनेछ ।
(३)

ववकास

आयोजनाले

वातावरणीय

अध्ययन

प्रततवेदनमा उल्ले ख भएका क्षतत न्त्यूनीकरणका उपायहरू आफ्नै खचवमा
कायावन्त्वयन गनुव पनेछ र यसको तनयतमत अनुगमन तडतभजन वन
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ु
कायावलय तथा सबवम्न्त्धत आयोजनाले सं यक्त
रुपमा गनुव पनेछ र सो
सबिन्त्धी प्रततवेदन मन्त्त्रालयमा पेश गनुव पनेछ ।
(४) उपतनयम (३) िमोम्जमका क्षतत न्त्यूनीकरणका

उपाय प्रभाववत स्थानीय समुदायको सहभातगतामा कायावन्त्वयन गनव
प्राथतमकता ददनु पनेछ।
पररच्छे द-११
चराच ुरुङ्गी तथा वन्त्यजन्त्त ु संरक्षण र व्यवस्थापन
49=

िडव स्यान्त्च ुअरी सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) मन्त्त्रालयले ऐनको दफा ४५
िमोम्जम प्रदे श तभत्रको कुनै वन क्षेत्रलाई िडव स्यान्त्च ुअरी घोषणा गनुव
अम्घ सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायावलयलाई कायवयोजना तयार गनव
लगाउने छ ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको कायवयोजना आवश्यक
पररमाजवन गरी तनदे शनालयले तसफाररस सवहत मन्त्त्रालयमा पेश गनेछ
।
(३)

उपतनयम

(२)

िमोम्जम

पेश

भएको

कायवयोजनाको आधारमा िडव स्यान्त्च ुअरी घोषणा गनव उपयुक्त दे खेमा
मन्त्त्रालयले स्वीकृततको लातग प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनेछ ।
(४)

प्रदे शसरकारिाट

घोषणा

भएको

िडव

स्यान्त्च ुअरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लातग मन्त्त्रालयले आवश्यक
कायवतितध तनधावरण गनेछ ।
अध्ययन

(५) कनै व्यम्क्त, सं स्था वा तनकायले िडव स्यान्त्च ुअरीमा

अनुसन्त्धान

गनुव

परे मा

तनदे शनालयमा तनवेदन ददनुपनेछ ।
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-

२९

को

ढााँचामा
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(६) उपतनयम (५) िमोम्जम पनव आएको तनवेदन

उपयुक्त लागेमा तनदे शनालयले अनुसूची - ३० को ढााँचामा अनुमतत
पत्र ददन सक्नेछ।
अनुमतत

पत्र

(७) उपतनयम (६) िमोम्जम अध्ययन अनुसन्त्धानको
प्राप्त

गने

व्यम्क्त,

सं स्था

वा

तनकायले

अध्ययन

अनुसन्त्धानको प्रततवेदनको एक प्रतत मन्त्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
50=

जैववकमागव सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) मन्त्त्रालयले ऐनको दफा ४५
िमोम्जम प्रदे शतभत्रको कुनै वन क्षेत्रलाई जैववक मागव घोषणा गनुव अम्घ
सबिम्न्त्धत

तडतभजन

वन

कायावलयलाई

कायवयोजना

तयार

गनव

लगाउनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको कायवयोजना आवश्यक
पररमाजवन गरी तनदे शनालयले तसफाररस सवहत मन्त्त्रालयमा पेश गनेछ
।
(३)

उपतनयम

(२)

िमोम्जम

पेश

भएको

कायवयोजनाको आधारमा जैववक मागव घोषणा गनव उपयुक्त दे खेमा
मन्त्त्रालयले स्वीकृततको लातग प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनेछ ।
(४) प्रदे श सरकारिाट घोषणा भएको जैववकमागवको
सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लातग मन्त्त्रालयले आवश्यक कायवतितध
तनधावरण गनेछ ।
(५) कनै व्यम्क्त, सं स्था वा तनकायले जैववकमागवमा

अध्ययन अनुसन्त्धान तथा पयावपयवटन सबिन्त्धी कायव गनुव परे मा अनुसूची
- २९ को ढााँचामा तनदे शनालयमा तनवेदन ददनुपनेछ ।

(६) उपतनयम (५) िमोम्जम पनव आएको तनवेदन

उपयुक्त लागेमा तनदे शनालयले अनुसूची - ३० को ढााँचामा अनुमतत
पत्र ददन सक्नेछ।
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अनुमतत

पत्र

(७) उपतनयम (६) िमोम्जम अध्ययन अनुसन्त्धानको
प्राप्त

गने

व्यम्क्त,

सं स्था

वा

तनकायले

अध्ययन

अनुसन्त्धानको प्रततवेदनको एक प्रतत मन्त्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
51=

िडव स्यान्त्च ुअरी र जैववकमागवमा तनषेतधत कायवः िडव स्यान्त्च ुअरी र जैववक
मागवमा दे हायका कायवहरु गनव गराउन पाईने छै नः

(क) तिना ईजाजत प्रवेश गनव,

(ख) वन्त्यजन्त्तुलाई लखेट्न, पक्रन, तसावउन,

म्शकार गनव वा हानी नोक्सानी हुने कुनै
प्रकारको कायव गनव,

(ग) ववना ईजाजत कुनै वकतसमको भौततक
सं रचना तनमावण गनव,

(घ) ववना

गराउन,

ईजाजत

सवारी

साधन

प्रवेश

(ङ) घरपालुवा पशुचौपायालाई प्रवेश गराउन,
(च) फोहोरजन्त्य पदाथव फाल्न,
(छ) ध्वनी प्रदुषण गनव,

(ज) वन्त्यजन्त्तुको वासस्थान ववनाश हुने कुनै
प्रकारको कायव गनव,

(झ) सवारी साधनको गतत प्रतत घण्टा िीस
वकलोतमटर भन्त्दा िढी गनव,

(ञ)
कायव गनव ।

52=

प्रचतलत कानुन तिपररत अन्त्य कुनै

ु ो व्यवस्थापनः (१) सबिम्न्त्धत तडतभजन वन
समस्याग्रस्त वन्त्यजन्त्तक

कायावलयले आफ्नो कायवक्षत्र
े तभत्रको कुनै खास क्षेत्रमा कुनै वन्त्यजन्त्तुले
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ु ाई
समस्या तसजवना गरे मा त्यस्ता वन्त्यजन्त्तल

ऐनको दफा ४६

िमोम्जम समस्याग्रस्त वन्त्यजन्त्तु घोषणा गनव मन्त्त्रालय समक्ष अनुरोध
गनेछ ।

मन्त्त्रालयले

(२)

कुनै

उपतनयम

खास

(१)

अवतधका

िमोजम

लातग

अनुरोध

त्यस्तो

भएमा

वन्त्यजन्त्तुलाई

समस्याग्रस्त वन्त्यजन्त्तु घोषणा गनव प्रदे श सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश
गनुप
व नेछ ।

(३) कुनै वन क्षेत्रमा िदे लको सं ख्या िहन क्षमता

भन्त्दा िढी भएको भनी सबिम्न्त्धत अतधकारीले ऐनको दफा ४६ को
उपदफा (४) िमोम्जम तसफाररस गरे मा मन्त्त्रालयले त्यस्तो वन क्षेत्रमा

तोवकएको अवतधका लातग तोवकएको सं ख्यामा िंदेलको म्शकार गनव
साववजतनक सूचना प्रकाशन गनुप
व नेछ ।

(४) उपतनयम (३) िमोम्जम िंदेलको म्शकार अनुमतत

तलने सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था वन्त्यजन्त्तु सबिन्त्धी प्रचतलत कानुन
िमोम्जम हुनेछ ।

(५) उपतनयम (४) िमोम्जम अनुमतत प्राप्त व्यम्क्तले

ाँ े ल पााँच हजार रुपैयााँ दस्तुर ततनुप
िंदेलको म्शकार गदाव प्रतत िद
व नेछ र
त्यस्तो दस्तुर प्रदे श सं म्चत कोषमा जबमा गनुप
व नेछ।
53=

म्चतडयाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना गनव सवकनेः (१) ऐनको दफा

४७ िमोम्जम म्चतडयाखाना, खुला म्चतडयाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना

गनव चाहने कुनै सं स्था, तनकाय, स्थानीय तह वा समुदायले कायवयोजना

सवहतको प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृततको लातग मन्त्त्रालयमा पेश गनुव
पनेछ।

(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको प्रस्ताव पेश हुन
आएमा मन्त्त्रालयले आवश्यक जााँचिुझ गरी गराई प्रस्ताव उपयुक्त
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दे खेमा म्चतडयाखाना, खुला म्चतडयाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापनाको
अनुमतत ददन सक्नेछ ।
(४)

उपतनयम

(२)

िमोम्जम

अनुमतत

प्राप्त

म्चतडयाखाना, खुला म्चतडयाखाना वा प्राणी उद्यानको मापदण्ड मन्त्त्रालयले
प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तनधावरण गरे िमोम्जम हुनेछ ।
54=

म्चतडयाखाना वा प्राणी उद्यानमा गनव नहुने कायवहरुः म्चतडयाखाना, खुला
म्चतडयाखाना वा प्राणी उद्यानतभत्र दे हायका कायवहरु गनव गराउन पाईने
छै नः

(क) वन्त्यजन्त्तुलाई लखेट्न, पक्रन, तसावउन वा हातन नोक्सानी हुने कुनै
प्रकारको कायव,

(ख)

खुला म्चतडयाखानामा ववना ईजाजत कुनै वकतसमको भौततक
सं रचना तनमावण,

(ग)
(घ)
(ङ)

घरपालुवा पशुचौपायालाई प्रवेश,
फोहोरजन्त्य पदाथव फाल्न,

म्चतडयाखाना, खुला म्चतडयाखाना वा प्राणी उद्यानको क्षेत्र वररपरी
ध्वनी प्रदुषण गनव,

(च)
55=

प्रचतलत कानुन ववपरीतका अन्त्य कुनै कायव गनव।

वन्त्यजन्त्त ु अस्पताल र उर्द्ार केन्त्र सबवन्त्धी व्यवस्थाM (१) कुनै व्यम्क्त,

सं स्था वा तनकायले समस्याग्रस्त, असहाय, नरभं क्षी, घाइते, टु हरु ा र उर्द्ार

ु ो सं रक्षण र व्यवस्थापन गनव चाहेमा वन्त्यजन्त्त ु
गररएका वन्त्यजन्त्तक
अस्पताल र वन्त्यजन्त्त ु उर्द्ार केन्त्र स्थापनाको अनुमततका लातग
कायवयोजना सवहत तनदे शनालयमा तनवेदन पेश गनुप
व नेछ।

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम पेश भएको कायवयोजना

उपर जााँचिुझ गरी उपयुक्त दे खेमा तनदे शनालयले स्वीकृततका लातग
तसफाररससाथ मन्त्त्रालयमा पेश गनुप
व ने छ।
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(३)

उपतनयम

(२)

िमोम्जम

पेश

हुन

आएको

कायवयोजना मन्त्त्रालयले स्वीकृत गरी अनुसूची - २९ िमोम्जमको
ढााँचामा अनुमतत पत्र ददन सक्नेछ ।

(४) उपतनयम (३) िमोम्जम स्थापना भएको वन्त्यजन्त्त ु

अस्पताल र वन्त्यजन्त्त ु उर्द्ार केन्त्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन सबिन्त्धी
मापदण्ड मन्त्त्रालयले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तनधावरण गरे
िमोम्जम हुनेछ ।
56=

वन्त्यजन्त्त ु पालन सबिन्त्धी व्यवस्थाः

(१) ऐनको दफा ४८ िमोम्जम

कुनै व्यम्क्त वा सं स्थाले अनुसूची - ३० िमोम्जमका वन्त्यजन्त्तु पालन
गनव चाहेमा सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायावलयको तसफाररस सवहत
तनदे शनालयमा प्रस्ताव पेश गनुव पनेछ ।

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम पेश भएको प्रस्ताव

जााँचिुझ गरी उपयुक्त दे म्खएमा तनदे शनालयले स्वीकृततका लातग राय
साथ मन्त्त्रालयमा पठाउनु पनेछ।

(३) उपतनयम (२) िमोम्जम पेश भएको प्रस्ताव

मन्त्त्रालयले पररमाजवन गनव आवश्यक दे खेमा गरी गराई स्वीकृत गनव
सक्नेछ।

(४) उपतनयम (३) िमोम्जम प्रस्ताव स्वीकृत भएमा

अनुसूची - ३० िमोम्जमको दस्तुर तलई तनदे शनालयले वन्त्यजन्त्तु
पालनको लातग आवश्यक शतव तोवक अनुमतत ददन सक्नेछ।

(५) वन्त्यजन्त्तु पालन सबिन्त्धी अन्त्य शतवहरु अनुमतत

पत्रमा उल्लेख भए िमोम्जम हुनेछ ।
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पररच्छे द – १२
तनजी तथा साववजतनक जग्गामा रहेको वन सबिन्त्धी व्यवस्था
57=

तनजी वनको दताव तथा वन पैदावार ओसारपसार सबिन्त्धी व्यवस्था: (१)
ऐनको दफा ७० िमोम्जम तनजी वन दताव गराउन चाहने कुनै व्यम्क्त
वा सं स्थाले दे हाय िमोम्जमका कागजात सं लग्न गरी सबिम्न्त्धत
स्थानीय तहमा तनवेदन ददनु पनेछ:(क) जग्गाधनी प्रमाणपुजावको प्रतततलवप,
(ख) मालपोत ततरे को रतसदको प्रतततलवप,
(ग) नापी कायावलयले प्रमाम्णत गरे को नक्शा,
(घ) नागररकता प्रमाण पत्रको प्रतततलवप,
(ङ) सं स्थाको हकमा सं स्था दतावको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप, करमा दताव
भएको प्रमाण र सं चालक सतमततको तनणवयको प्रतततलवप,
(च) जग्गामा भएका रुख तिरुवाको वववरण ।
(२) सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले उपतनयम (१) िमोम्जम

पनव आएको तनवेदन र सं लग्न कागजात उपर आवश्यक जााँचिुझ गरी तनजी
वन दताव गरी प्रमाणपत्र ददन सक्नेछ।
(३) स्थानीय तहले उपतनयम (२) िमोम्जम दताव

भएका तनजी वनको लगत राखी सबिम्न्त्धत सि तडतभजन वन कायावलय र
तडतभजन वन कायावलयलाई जानकारी ददनु पनेछ।
(४) यस तनयम िमोम्जम दताव भएको तनजी वनमा वृक्षारोपण

गनव तथा तनजी वनको व्यवस्थापन गनव सबिम्न्त्धत कायावलयले आवश्यक
प्राववतधक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(५) तनजी वनको धनीले तनजी वनमा उत्पादन गरे को वन
पैदावार सङ्कलन, ओसारपसार तथा तिक्री ववतरण गनव सक्नेछ।
(६) ऐनको दफा ७१ को उपदफा (३) मा उल्ले ख भए
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िमोम्जम तनजी वन दताव हुन ु अम्घ त्यस्तो वनमा रहेका साल प्रजातीका वन

पैदावार िाहेक अन्त्य प्रजातीका वन पैदावारको तिक्री ववतरण र ओसारपसार

गनवको लातग सव तडतभजन वन कायावलयमा लगत प्रमाम्णतका लातग तनवेदन ददनु
पनेछ ।
(७) उपतनयम (६) िमोम्जम तनवेदन पेश भएमा सव तडतभजन वन

कायावलयको कबतीमा सहायक पााँचौस्तरको वन प्राववतधकले स्थलगत जााँचिुझ
गरी प्रततवेदन पेश गनुप
व नेछ ।

(८) उपतनयम (७) िमोम्जम पेश भएको प्रततवेदनको आधारमा

सव तडतभजन वन कायावलयले अनुसूची -३१ िमोम्जमको फाराममा लगत
प्रमाम्णत गनेछ ।
(९) उपतनयम (८) िमोम्जम लगत प्रमाम्णत भएका काठ

तिक्री ववतरण र ओसारपसारका लातग तडतभजन वन कायावलयिाट खवटएका

कबतीमा अतधकृतस्तरका प्राववतधक कमवचारीिाट टााँचा र तसल लगाई लगत पेश

हुन आएमा तनम्श्चत बयाद सवहत अनुसूची -१३ िमोम्जमको ढााँचामा ओसारपसार
अनुमततपत्र ददनेछ ।
(१०) यस तनयम िमोम्जम तनजी वनको वन पैदावार तिक्री

गदाव काठको हकमा प्रतत क्युववक वफट पााँच रुपैयााँ र दाउराको हकमा प्रतत
चट्टा एक सय रुपैयााँ दस्तुर प्रदे श सं म्चत कोषमा जबमा गनुप
व नेछ ।
58=

साववजतनक जग्गामा रहेका रुख हटाउने सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) ऐनको

दफा ७३ िमोम्जम साववजतनक जग्गामा रहेका रुखहरु हटाउन सबिम्न्त्धत
स्थानीय तहको अनुरोध प्राप्त भएमा दे हाय िमोम्जमको सतमततको तसफाररसमा
तडतभजन वन कायावलयले हटाउन सक्नेछः
(क) सबिम्न्त्धत अतधकारी वा तनजले तोकेको अतधकृत

-सं योजक

(ख) सबिम्न्त्धत वडाको जनप्रतततनतध

-सदस्य

(ग) नापी कायावलयको प्रतततनतध

-सदस्य
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(२) उपतनयम (१) िमोम्जम हटाईएका रुखहरु सबिम्न्त्धत
अतधकारीले प्रचतलत कानुन िमोम्जम तललाम तिक्री गनेछ।
(३) ऐनको दफा ७३ को उपदफा (५) िमोम्जम रुखहरु
हटाउाँदा यस तनयम िमोम्जम हटाईनेछ ।
(४)

जग्गाधतन

प्रमाणपूजाव

भएका

वा

नभएका

सरकारी

कायावलय पररषरमा रहेका जोम्खमयुक्त रुखहरु उप-तनयम (१) िमोम्जमको
सतमततको तसफाररसमा तडतभजन वन कायावलयले हटाउन सक्नेछ ।
(५) यस तनयममा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन उपतनयम
(३) र (४) िमोम्जम रुख हटाउाँदा लागेको खचव सबिम्न्त्धत आयोजना वा
कायावलयले व्यहोनुव पनेछ ।
पररच्छे द – १३
वन पैदावारको सदुपयोग, ओसारपसार र आपूततव सबिन्त्धी व्यवस्था
59=

वन पैदावार सङ्कलन सबिन्त्धी व्यवस्था : (१) वन पैदावार सङ्कलन गदाव
कायवयोजनाले तोकेको पररमाणमा नवढ्ने गरी गनुव पनेछ ।
तर प्राकृततक रुपमा आफै ढले का रुखहरुको लगत मूल्याङ्कन स्वीकृत
कायवयोजनाले

तोकेको

पररमाण

भन्त्दा

िढी

भएमा

तडतभजन

वन

कायावलयले वन तनदे शनालयिाट पन्त्र प्रततशत छपान चेकजााँच गराई
तत्काल सङ्कलन गनव सवकनेछ ।
गदाव

तडतभजन

(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको वन पैदावार सङ्कलन

वन

कायावलयको

अनुमततमा

कबतीमा

पााँचौ

तहका

प्राववतधक कमवचारीले छपान तथा मुल्यााँङ्कन गरी लगत सवहतको वववरण
तडतभजन वन कायावलयमा पेश गनेछ ।
(३)
वववरण

अनुसारका

उपतनयम (२) िमोम्जम पेश हुन आएको लगत

रुखहरु

तडतभजन

49

वन

कायावलयको

कम्बतमा
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अतधकृतस्तरको वन प्राववतधक कमवचारीिाट कबतीमा पन्त्र प्रततशत र
तनदे शनालयले कम्बतमा पााँच प्रततशत चेकजााँच गनुव पनेछ ।
(४) उपतनयम (३) िमोम्जम चेकजााँचको प्रततवेदन पेश
भएपतछ सबिम्न्त्धत अतधकारीले कटान आदे श ददनेछ ।
(५) काठ दाउरा वाहेकका जडीिुटी र अन्त्य वन

पैदावारको सङ्कलन तडतभजन वन कायावलयिाट सङ्कलन ईजाजत तलई
तनयमानुसार गनुव पनेछ।

(६) यस तनयममा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए

तापतन िाढी, पवहरो, वहमपात, हावाहुरी, आगजनी, कीरा वा रोगको

सङ्क्क्रमण जस्ता ववपद्जन्त्य घटनाका कारण प्रदे श तभत्र राविय वनमा

वन पैदावारको हातन नोक्सानी हुन गई वन पैदावार सड्ने वा नातसने

अवस्था आईपरे मा उक्त वन पैदावारलाई वनक्षेत्रिाट सङ्कलन गनव
कायवयोजनाले तोकेको वावषवक पररमाणको हदले िाधा पुर्याएको मातनने
छै न।

(७) उपतनयम (६) मा उल्ले म्खत ववपद्जन्त्य घटनाका

कारण वन पैदावारको क्षतत हुन पुगेमा सबिम्न्त्धत अतधकारीले तोकेको
अतधकृत कमवचारीले तत्काल स्थलगत तनरीक्षण, मापन, छपान तथा
मुल्यााँङ्कन प्रततवेदन पेश गरे पतछ तडतभजन वन कायावलयको कम्बतमा
अतधकृतस्तरको वन प्राववतधक कमवचारीिाट कबतीमा पन्त्र प्रततशत र
तनदे शनालयले कम्बतमा पााँच प्रततशत छपान चेकजााँच गनुव पनेछ ।
(८) उपतनयम (७) िमोम्जमको वन पैदावार म्जल्ला

ववपद् व्यवस्थापन सतमततको तसफाररसमा सबिम्न्त्धत अतधकारीले हटाउन
सक्नेछ र सोको जानकारी तनदे शनालयलाई ददनुपनेछ ।
कायवयोजनाले

(९) यस तनयम िमोम्जम वन पैदावार सङ्कलन पछी

तोकेको

पररमाणलाइव

कायवयोजनामा सं शोधन गनुव पनेछ।
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60=

रुखको छपान मूल्याङ्कन तथा घाटगद्दी गनुपव ने: (१) स्वीकृत कायवयोजना
ू व कटान गनुप
िमोम्जम काठ दाउरा सङ्कलन गनुप
व व
व ने रुखहरुको छपान
तथा मूल्याङ्कन गनुव पनेछ।

(२) रुख तथा काठको मापन, आयतन तनकाल्ने र

मूल्याङ्कन गने तररका अनुसूची - ३२ िमोम्जम हुनेछ।

(३) वनक्षेत्रवाट सङ्कलन गररएका काठ दाउरा सुरम्क्षत

स्थानमा घाटगद्दी गनुव पनेछ र त्यसरी सङ्कलन गररएका काठ दाउरा
सुरम्क्षत राख्नको लातग सबिम्न्त्धत अतधकारीले चारवकल्ला खुलाई घाटगद्दी
क्षेत्र तोक्नु पनेछ।
(४)

वनक्षेत्रिाट

घाटगद्दीसबम

ओसारपसार गदाव प्रत्येक गोतलया काठमा

गोतलया

काठ

तडतभजन वन कायावलयमा

रहेको टााँचा लगाई अनुसूची - ३३ िमोम्जमको चलानी पुजी तलएर मात्र
ओसारपसार गनुव पनेछ।

(५) सङ्कलन गररएका काठ दाउरा घाटगद्दी स्थलमा

पाइतलङ्ग र लट कायम गरी

सोको लगत अनुसूची - ३४ वमोम्जम

घाटगद्दी रम्जष्टर खडा गरी राख्रनु पनेछ।
61=

काठ दाउरा सङ्कलन गने तथा तनकाल्ने अवतध: (१) राविय वनक्षेत्रिाट
काततवक एक गते दे म्ख जेष्ठ मसान्त्तसबम मात्र काठ दाउराको सङ्कलन
गनव तथा तनकाल्न सवकनेछ।
(२) उपतनयम (१) को अतधनमा रही राविय वन
क्षेत्रको रुख कटान गदाव कटान आदे शमा तोवकएको अवतधतभत्र कटान
तथा घाटगद्दी सबपन्न गनुप
व नेछ ।
(३) उपतनयम (१) मा उल्लेम्खत अवतधतभत्र रुख
कटान गरी काठ दाउरा सङ्कलन गनव नसवकएको उम्चत र पयावप्त कारण
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भएमा सबिम्न्त्धत अतधकारीले िढीमा एक मवहना अवतध थप गनव सक्नेछ
र सो अवतधतभत्र पतन कटान तथा घाटगद्दी हुन नसकेमा सबिम्न्त्धत
अतधकारीको तसफाररसमा तनदे शकले िवढमा दुई मवहनासबम उपतनयम
(१) को अवतध तभत्रै गने गरी कटान तथा सङ्कलन अवतध थप गनव
सक्नेछ।
(४) उपतनयम (३) िमोम्जमको अवतधमा कायव सबपन्न
गनव नसकेमा कटान ईजाजत प्राप्त व्यम्क्त वा सं गदठत सं स्थालाई कटान
ईजाजतपत्रमा उल्ले ख भए अनुसार क्षततपूततव असुल उपर गरी तनज सं गको
सबझौता खारे ज गररनेछ।
(५) यस तनयममा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन

ववपद्मा परे का व्यम्क्तहरुलाई जुनसुकै समयमा वन क्षेत्रिाट काठ दाउरा
सङ्कलन गरी उपलब्ध गराउन सवकनेछ।

62= वन पैदावार आपूततव सबवन्त्धी व्यवस्थाः ऐनको दफा ७५ को उपदफा (३)
िमोम्जम काठ दाउरा तिक्री ववतरण तथा आपूततव व्यवस्थाको लातग दे हाय
िमोम्जमको एक वन पैदावार आपूततव सतमतत रहनेछ:(क)

सबिम्न्त्धत अतधकारी

-अध्यक्ष

(ख)

प्रदे श लेखा ईकाई कायावलयको प्रमुख

-सदस्य

(ग)

म्जल्ला समन्त्वय सतमततले तोकेको प्रतततनतध

- सदस्य

(घ)

मन्त्त्रालयले

तोकेको

प्रदे श

कायावलयको अतधकृत कमवचारी

सरकारको

म्जल्लाम्स्थत
-सदस्य

स

द

स्
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सबिम्न्त्धत अतधकारीले तोकेको वन अतधकृत

(ङ)

-सदस्य सम्चव
63=

वन पैदावार आपूततव सतमततमा काठ दाउरा व्यवस्थापन :

(१)

तनयम

२८ को उपतनयम (२) िमोम्जम सामुदावयक वनिाट प्राप्त हुने काठ
दाउरा

र

तडतभजन

वन

कायावलयलाई

वावषवक

रुपमा

प्राप्त

हुने

पररमाणको कबतीमा पम्च्चस प्रततशत काठ दाउरा वन पैदावार आपूततव
सतमततलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(२) स्वीकृत कायवयोजना िमोम्जम काठ दाउरा प्राप्त

हुन नसक्ने तडतभजन वन कायावलयलाई काठ दाउरा उपलब्ध हुन

सक्ने अन्त्य कुनै तडतभजन वन कायावलयिाट काठ दाउरा उपलब्ध
गराउने व्यवस्था मन्त्त्रालयले तमलाउन सक्नेछ।
(३) उपतनयम (१) र (२) िमोम्जम प्राप्त हुने काठ

दाउरा सतमततले अनुसूची - ११ िमोम्जमको मूल्यमा कटानमुछान तथा

ढु वानी खचव र सतमततको मुनाफा समेत जोडी अनुसूची - ३५ को
पररमाणमा निढ्ने गरी दे हायको प्रयोजनको लातग काठ दाउराको
तिक्री ववतरण गने व्यवस्था गनेछ:(क)

ववपद् व्यवस्थापन,

(ख)

घर तनमावण तथा ममवत,

(ग)

कृवष औजार तथा कृवषमा आधाररत उद्योग,

(घ)

धातमवक तथा सांस्कृततक कायव,

(ङ)

शव दाहसं स्कार र

(च) जनसहभातगतामा गररने साना लागतका ववकास तनमावण कायव
(छ) लुम्बिनी प्रदे शमा स्थायी िसोिास रहेको वा लुम्बिनी प्रदे शमा
कबतीमा पााँच वषव तनरन्त्तर वन सेवामा रही काम गरे का कमवचारीको
घर तनमावण कायवका लागी एक पटक । ।
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(४) सतमततिाट काठ दाउरा प्राप्त गनेले जुन प्रयोजनको

लातग काठ दाउरा प्राप्त गरे को हो सोही प्रयोजनमा उपयोग गनुव पनेछ र
त्यस्तो काठ दाउरा अन्त्यत्र तिक्री ववतरण गनव पाइने छै न।
(५) सतमततले काठ दाउराको तिक्री ववतरण व्यवम्स्थत

गनव वावषवक कायवयोजना तयार गरी तनदे शनालयिाट स्वीकृत गराई
कायावन्त्वयन गनुव पनेछ।
(६) सतमततलाई प्राप्त काठ दाउरा एक वषवसबम पतन

तिक्री नभएमा वन पैदावार आपूततव सतमततले तललाम तिक्री गनव सक्नेछ।

64= वन पैदावार प्राप्त गनव तनवेदन ददनु पने: (१) वन पैदावार आपूततव
सतमततिाट वन पैदावार तलन चाहने व्यम्क्तले दे हायका वववरण खुलाई
सबिम्न्त्धत अतधकारी समक्ष तनवेदन ददनु पनेछ:(क) वन पैदावारको जात,
(ख) वन पैदावारको वकतसम र पररमाण,
(ग) वन पैदावार तलन चाहेको प्रयोजन,
(घ) नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप,
(ङ) सबिम्न्त्धत स्थानीय तहिाट तसफाररस पत्र,
(च) ववपद्को हकमा म्जल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमततको तसफाररस,
(छ) घरतनमावणको लातग सबिम्न्त्धत स्थानीय तहिाट स्वीकृत नक्सा
पास,
(ज) जनसहभातगतामा हुने ववकास तनमावण कायवका लातग सबिम्न्त्धत
तनकायको तसफाररस,
(झ) अन्त्य प्रयोजनका लातग सतमततले तोकेका कागजात ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको तनवेदन परे मा वन

पैदावार आपूततव सतमततले आवश्यक जााँचिुझ गरी काठ दाउरा उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
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65= काठ दाउरा तललाम तिक्री: (१) सरकारी तनकाय, सरकारी स्वातमत्वमा
रहेका अन्त्य तनकायहरु र उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कायवयोजना िमोम्जम
सङ्कलन गरे का काठ दाउरा व्यापाररक तथा व्यावासावयक प्रयोजनका लातग
तललाम तिक्री गदाव पूणव प्रततस्पधावको आधारमा गनुव पनेछ र यस सबिन्त्धी
सूचना रािीय दै तनक पतत्रकामा प्रकाशन गनुप
व नव छ ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको सूचना टााँस र टे ण्डर

तिक्री सबिन्त्धी व्यवस्था तडतभजन वन कायावलय र तनदे शनालयिाट
गररनेछ र काठ दाउरा तललाम तिक्रीको लातग अनुसूची - ११ मा
उल्लेम्खत मूल्यलाई न्त्यूनतम मूल्य मातनने छ।
(३)

उपतनयम

(२)

िमोम्जमको

तललाम

तिक्री

प्रवक्रयामा काठ दाउरामा आधाररत उद्योग सञ्चालन गनव ईजाजत प्राप्त र
सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले मात्र प्रततस्पधाव गनव पाउने छन्।

(४) उपतनयम (३) िमोम्जम प्रततस्पधावमा सहभागी

उद्योगमध्ये सिैभन्त्दा िढी मूल्य सकार गने उद्योगलाइव माग िमोम्जमको

स्थानसबम ढु वानी गरी लै जान अनुसूची - ३३ िमोम्जमको चलानी पूजी
जारी गनुप
व नेछ।
(५)

उपतनयम

(४)

िमोम्जम

तडतभजन

वन

कायावलयको क्षेत्र तभत्र काठ दाउरा ओसारपसार गदाव तसल प्रयोग गनुप
व ने
छै न।
66=

तललाम तिक्री सदर गने अतधकारी: (१) तडतभजन वन कायावलयिाट
तिक्री हुने वन पैदावारको तललाम तिक्री सदर गने अतधकार दे हाय
िमोम्जमको अतधकारीलाई हुनेछ:(क) पन्त्र लाख रुपैयााँसबम सकार मूल्य रहेको तललाम तिक्री स्वीकृत
गने अतधकार सबिम्न्त्धत अतधकारीलाई,
(ख) पन्त्र लाख भन्त्दा मातथ पचीस लाख सबम सकार मूल्य रहेको
तललाम तिक्री स्वीकृत गने अतधकार तनदे शकलाई,
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(ग) पचीस लाख रुपैयााँ भन्त्दा िढी सकार मूल्य रहेको तललाम तिक्री
स्वीकृत गने अतधकार मन्त्त्रालयको सम्चवलाई।
(२) उपभोक्ता समूहिाट हुने वन पैदावारको तललाम

तिक्री सदर गने अतधकार उपभोक्ता समूहको कायवसतमततलाई हुनेछ।
67=

गोतलया काठ खररद गने उद्योगले प्रशोधन गरी तिक्री गनुपव ने: ऐनको
दफा ७५ को उपदफा (६) िमोम्जम गोतलया काठ खररद गने उद्योगले
प्रशोधन नगरी तिक्री गनव चाहेमा तललाम सकार गरे को मूल्यको थप दश
प्रततशत रकम प्रदे श सं म्चत कोषमा जबमा गनुप
व नेछ।

68=

काठ दाउराको ओसारपसारः (१) तनयमानुसार छोडपुजी भएका काठ
दाउरा तडतभजन वन कायावलयिाट ईजाजत पत्र तलई ओसारपसार गनुव
पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको काठदाउरा तनयमानुसार

तसल लगाई ईजाजतपत्रको वपठमा सो व्यहोरा उल्लेख गरी ओसार पसार
गनुप
व नेछ ।
तर तडतभजन वन कायावलयको कायव क्षेत्रतभत्र ओसार पसार गदाव तसल
गनुप
व ने छै न।
(३) उपतनयम (१) िमोम्जम ओसारपसार गररएको

काठ दाउराको चेकजााँच ईजाजत जारी गरे को तडतभजन वन कायावलय र
अनलोड हुने स्थानको तडतभजन वन कायावलयको कबतीमा पााँचौ स्तरको
कमवचारीले गनव सक्नेछ।

(४) सबिम्न्त्धत उद्योगले

तनयमानुसार प्राप्त गरे का

म्चरान काठ मूल्य अतभवृवर्द् कर ततरे को ववल ववजकको आधारमा तिक्री
तथा ओसारपसार गनव सक्नेछ।
(५) काठ दाउरा तिक्री गने उद्योगले वावषवक रुपमा तडतभजन
वन कायावलयमा आफ्नो कारोवारको वववरण पेश गनुव पनेछ।
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69=

जडीिुटी र अन्त्य वन पैदावारको सङ्कलन तथा तिक्री ववतरणः (१) कुनै
वनक्षेत्रिाट अनुसूची - ३६ मा उल्ले म्खत जडीिुटी तथा अनुसूची - ३७
मा उल्ले म्खत अन्त्य वन पैदावारको सङ्कलन गनव चाहने व्यक्ती वा
सं स्थाले जडीिुटी तथा अन्त्य वन पैदावारको वकतसम, सङ्कलन गरीने क्षेत्र,
जात र पररमाण समेत खुलाई सबिम्न्त्धत

अतधकारी समक्ष तनवेदन ददनु

पनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जम तनवेदन पनव आएमा
अतधकारीले स्वीकृत कायवयोजनाको अतधनमा रही सङ्कलन हुने

सबिम्न्त्धत

जतडिुटीको प्रजाती, सङ्कलन गनव सवकने पररमाण, समय र तनम्श्चत अवतध
तोकी अनुसूची - ३६

र अनुसूची - ३७

मा उल्लेख भए िमोम्जमको

दर अनुसार हुने रकम धरौटी तलई अनुसूची - ३८ िमोम्जम तनयमानुसार
सङ्कलन ईजाजत ददनु पनेछ।
(३) उपतनयम (२) िमोम्जम इजाजत तलई सङ्कलन

गररएका जडीिुटी तथा अन्त्य वन पैदावार सङ्कलनकतावले अनुसूची - ३६
र अनुसूची - ३७
कोषमा

जबमा

अतधकारीले

मा उल्लेख भए िमोम्जमको रकम प्रदे श सं म्चत

गनुव पनेछ

र

रकम

दाम्खला

भएपतछ

सबिम्न्त्धत

अनुसूची - ३३ िमोम्जमको ढााँचामा चलानी पूजी ददनु

पनेछ।
(४) उपतनयम (३) िमोम्जम छोडपुजी हुने जडीिुटी

तथा अन्त्य वन पैदावारको ओसारपसार गदाव जडीिुटी राम्खएको िोरा वा
कन्त्टे नर वा यस्तै प्रकारको भााँडोमा तसल लगाई ईजाजतपत्रको वपठमा सो
व्यहोरा उल्लेख गरी ओसारपसार गनुव पनेछ।
70= सङ्ककलन तथा तिक्री ववतरण सबिन्त्धी ववशेष व्यवस्थाः
वन्त्यजन्त्तु

तथा

वनस्पततको

अन्त्तरावविय

व्यापार

तनयन्त्त्रण

सं कटापन्न
सबिन्त्धी

महासन्त्धीको अनुसूची - १, अनुसूची - २ र अनुसूची - ३ मा सूचीकृत
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रहेका वन पैदावारको सङ्कलन, ओसारपसार वा तनकासी प्रचतलत कानुन
िमोम्जम हुनेछ।
71= खयर काठ तिक्री ववतरण: (१) खयर जातको गोतलया काठ तिक्री गदाव
काठको आयतनको आधारमा र जरा ठु टाको तिक्री गदाव तौलको
आधारमा अनुसूची - ११ िमोम्जमको दस्तुरमा नघटाइव िोल कवोलको
माध्यमिाट प्रततस्पधाव गराई गनुव पनेछ।
(२) खयर (गोतलया) काठको

आयतन मापन गदाव

पलास (स्याप्उड) सवहत मापन गनुप
व नेछ ।
72= वन पैदावारको तिगो कायम गने: (१) वनक्षेत्रमा हानी नोक्सानी भई
ठु टामात्र भएको तर काठ फेला नपरे को अवस्थामा तिगो कायम गनुव पदाव
अनुसूची – ३२ िमोम्जम ठू टािाट काठको आयतन तनकाली अनुसूची ११ िमोम्जमको दस्तुरले गुणन गरी तिगो कायम गनुव पनेछ।
(२) केही काठ र ठू टा फेला परे को अवस्थामा

ठू टालाई नै आधार मानी आयतन तनकाली अनुसूची - ११ िमोम्जमको
दस्तुरले गुणन गरी तिगो कायम गनुव पनेछ।

(३) ठू टा फेला नपरी म्चरान काठमात्र फेला परे को

अवस्थामा म्चरान काठलाई १.४ ले गुणन गरी गोतलया काठको आयतन
कायम गरीनेछ।
(४) जडीिुटीको तिगो कायम गदाव फेला परे को वा

वरामद भएको पररमाणलाई अनुसूची – ३६ को दस्तुरले गुणन गरी तिगो
कायम गनुव पनेछ।

(५) जडीिुटी िाहेकका अनुसूची - ३७ मा उल्लेम्खत

अन्त्य वन पैदावारको हकमा सोही अनुसूचीमा उल्ले म्खत दस्तुरले गुणन गरी
तिगो कायम गनुव पनेछ।
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73= पुरानो काठ दाउराको व्यवस्थापन: (१) तडतभजन वन कायावलयको कायव
क्षेत्र तभत्रको ववतभन्न घाटगद्दीमा तललाम तिक्री नभई वा अन्त्य कुनै कारणले
लामो समयसबम रहेका पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन गनव दे हाय
िमोम्जमको एक पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन सतमतत रहनेछ:(क) तनदे शक,

- सं योजक

(ख) प्रमुख, प्रदे श कोष तथा लेखा तनयन्त्त्रण कायावलय

- सदस्य

(ग)

म्जल्ला प्रशासन कायावलयको अतधकृत प्रतततनतध

- सदस्य

(घ)

म्जल्ला प्रहरी कायावलयको अतधकृत प्रतततनतध

- सदस्य

(ङ)

सबिम्न्त्धत तडतभजनल वन अतधकृत

-सदस्य सम्चव

स्पष्टीकरणः यस तनयमको प्रयोजनको लातग "पुरानो काठ" भन्नाले साल
जातको काठको हकमा घाटगद्दीमा आएको पााँच वषव वा सो भन्त्दा िढी
समयसबम रहेको र अन्त्य जातको काठको हकमा घाटगद्दीमा आएको तीन
वषव वा सो भन्त्दा िढी समयसबम रहेको काठलाई जनाउने छ र दाउराको
हकमा गाटगद्दीमा तीन वषव वा सो भन्त्दा िढी अवतधसबम रहेको जुनसुकै
प्रजातीको दाउरालाई पुरानो दाउरालाई जनाउनेछ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको पुरानो काठ दाउरा
व्यवस्थापन सतमततको काम, कतवब्य र अतधकार दे हाय िमोम्जम हुनेछ:(क)

काठ

दाउराको

पवहचान

गरी

स्रोत

खुलेको

र

नखुलेको

वगीकरण गने,
(ख)

लामो समयसबम काठ दाउरा घाटगद्दीमा रहनुको कारण पिा
लगाई तडतभजन वन अतधकृतलाई आवश्यक तनदे शन ददने,

(ग)

लामो समयसबम घाटगद्दीमा रहेको काठ दाउराको पुन: नाप

जााँच र ग्रेतडङ्ग गने,
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(घ)

नाप

जााँचको

आधारमा

काठ

अनुसूची

दाउरा

-

११

िमोम्जमको मूल्यमा पतन तिक्री नहुने दे म्खएमा सो भन्त्दा कम
हुने गरी मूल्य कायम गने,
(ङ)

खण्ड (ग) र (घ) िमोम्जम नाच जााँच तथा मूल्याङ्कनको
आधारमा

तत्काल

तिक्री

ववतरण

गनव

तडतभजन

वन

कायावलयलाई तनदे शन ददने,
(च)

खण्ड (घ) िमोम्जमको मूल्य कायम गरी तललाम तिक्रीको
लातग िोलपत्र आवह्रान गदाव पतन कसै ले सकार नगरे मा लगत
कट्टा गरी अतभलेख राख्ने।
(३) सबिम्न्त्धत

अतधकारीले उपतनयम (२) को खण्ड

(ङ) िमोम्जमको तनदे शन प्राप्त भएको तमततले एक मवहनातभत्र काठ दाउरा
तिक्री ववतरणको व्यवस्था तमलाउनु पनेछ।
74= तमनाहा गनव सक्ने: (१) सङ्कलन भई घाटगद्दीमा रहेको काठ दाउरा
आगलागी वा िाढी पवहरो वा कुनै प्राकृततक प्रकोपको कारणले हानी
नोक्सानी हुन गएमा प्रदे श सरकारले तमनाहा गनव सक्नेछ।
(२)

तडतभजनल

वन

अतधकृले

उपतनयम

(१)

िमोम्जमको तमनाहको लातग दे हाय िमोम्जमका कागजात सं लग्न गरी
तनदे शनालयको तसफाररस सवहत मन्त्त्रालय माफवत प्रदे श सरकार समक्ष
पेश गनुव पनेछ:(क)

घटनाको मुच ुल्का

(ख)

म्जल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमततको तसफाररस,

(ग)

तनयम ७५ को उपतनयम (१) िमोम्जमको सतमततले स्थलगत
तनररक्षण गरी गरे को तसफाररस।
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75=

जोम्खमपूणव रुखको व्यवस्थापन: (१) ऐनको दफा ७९ िमोम्जम जोम्खम
हुने रुखहरु सबिम्न्त्धत

तडतभजन कायावलयले तनयम ५८ िमोम्जम

हटाउनेछ ।
पररच्छे द - १४
वनस्पतत तथा वनस्पतत स्रोतको सं रक्षण सबिन्त्धी व्यवस्था
76= जतडिुटी अनुसन्त्धान
सरकारले

ऐनको

केन्त्र र प्रयोगशाला सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) प्रदे श
दफा

८५

को

उपदफा

(१)

िमोम्जम

जतडिुटी

अनुसन्त्धान केन्त्र र दफा ८७ को (१) िमोम्जम प्रयोगशाला स्थापना गने
सबिन्त्धी व्यवस्था त्यस्तो अनुसन्त्धान केन्त्र र प्रयोगशाला स्थापना गने
सबिन्त्धी तनयमावलीमा उल्लेख भए िमोम्जम हुनछ
े ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको तनयमावली निनेसबम
प्रचतलत कानुन िमोम्जम हुनछ
े ।
77= वनस्पतत उद्यान, हिेररयम र प्रयोगशाला स्थापना सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१)
ऐनको दफा ८५ को उपदफा (३) िमोम्जम िनस्पतत उद्यान, दफा ८६
िमोम्जम हिेररयम र दफा ८७ को उपदफा (४)

िमोम्जम प्रयोगशाला

स्थापना गनव चाहने व्यम्क्त वा सं स्थाले व्यवसावयक योजना सवहत
मन्त्त्रालयमा तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको तनवेदन र व्यवसावयक

योजना उपयुक्त लागेमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो
हिेररयम स्थापना गनव अनुमतत ददनेछ ।
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पररच्छे द - १५
ववववध
78=

गोतलया काठ र िल्लािल्लीको स्तर (ग्रेड) तनधावरण र वन पैदावारको
मूल्य सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) गोतलया काठको स्तर (ग्रेड) तनधावरण,
िल्लािल्ली र दाउराको तनधावरण तथा मापन अनुसूची - ३९ मा उल्लेख
भए िमोम्जम हुनछ
े ।
अनुसूची - ११,

(२) राविय वनिाट उत्पाददत काठ दाउराको दस्तुर

जडीिुटीको दस्तुर अनुसूची - ३६ र अन्त्य वन

पैदावारको दस्तुर अनुसूची - ३७ मा उल्लेख भए िमोम्जम हुनेछ।
79=

तसमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा पयावपयवटन ववकास सबवन्त्धी व्यवस्था: (१)
रामसार सूचीमा सूम्चकृत तसमसार क्षेत्रहरु िाहेक राविय वनक्षेत्र तभत्र र
िावहरका खास महत्व राख्ने तसमसार क्षेत्रहरुको सं रक्षण, सं वर्द्वन र
व्यवस्थापन गरी पयावपयवटन ववकास तथा प्रवर्द्वन गनव तडतभजन वन
कायावलयले छु ट्टै व्यवस्थापन योजना तयार गनव सक्नेछ।
(२)

सबिम्न्त्धत

अतधकारीले

उपतनयम

(१)

िमोम्जमको तसमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तनदे शनालय समक्ष पेश
गनुव पनेछ र तनदे शनालयले आवश्यक पररमाजवन सवहत स्वीकृततका लातग
मन्त्त्रालयमा पेश गनुव पनेछ।
(३) उपतनयम (२) िमोम्जमको योजना स्वीकृत भएमा

त्यस्तो योजना तडतभजन वन कायावलयले कायावन्त्वयन गनेछ।
80=

वन ववकास कोष सञ्चालन सबिन्त्धी व्यवस्थाः

ऐनको दफा ९७

िमोम्जमको वन ववकास कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कोष सञ्चालन
तनयमावली िमोम्जम हुनेछ ।
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81= अतभलेख व्यवम्स्थत गनुपव नेः (१) ऐनको दफा ९८ िमोम्जम तडतभजन वन
कायावलयले आफ्नो क्षेत्रतभत्र पने राविय वन र वन व्यवस्थापनसाँग
सबिम्न्त्धत

ववषयको अतभलेख राख्ने सबिन्त्धी व्यवस्था प्रदे श सरकारिाट

स्वीकृत कायवववतध िमोम्जम हुनेछ ।
82= कृवष वन प्रणाली सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ९९ िमोम्जम कृवष
वन प्रणाली अिलबिन गदाव वनक्षेत्रतभत्रका खातल, पततव चउर, नदी उकास
क्षेत्र, झाडी िुट्ट्यानयुक्त क्षेत्रलाई तडतभजन वन कायावलयले कृवष वनको
रुपमा व्यवस्थापन गनव सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको क्षेत्रमा अतिसो, नेवपयर
जस्ता

िहुिवषवय

आयमुलक

घााँस

प्रजाती,

क्यामोमाईल,

तसट्रोनेला,

ले मनग्रास, काउलो, तेजपात जस्ता जतडिुटी/ गैह्रकाष्ठ वन पैदावार,
िहुिवषवय सुगम्न्त्धत प्रजातीहरु, म्चउरी, िेल, काफल, ततजु, ियर, ऐँसेल ु जस्ता
फलफुलजन्त्य प्रजातीहरु, वर, पीपल, सतम, तगठी, म्खरो, रुराक्ष, िोतधम्चि,
अगरउड जस्ता रुख प्रजातीहरुको रोपण गनव सवकने छ।
(३) उपतनयम (२) िमोम्जमका कृवष वन कायवक्रम
न्त्यून आय भएका स्थानीय उपभोक्तालाई प्राथतमकता ददई सञ्चालन गनुव
पनेछ ।
(४)

उपतनयम

(२)

िमोम्जमको

प्रयोजन

िाहेक

अन्त्यको प्रयोजनको हकमा प्रदे श सरकारले राविय वन क्षेत्रको भूउपयोगमा

पररवतवन

नहुने

गरी

मापदण्ड

िनाई

कृवष

वन

प्रणाली

अिलबिन गनव सक्नेछ।
83=

राहत सबिन्त्धी व्यवस्थाः ऐनको दफा १०१ िमोम्जम वन सं रक्षण,
ु ो
व्यवस्थापन कायवमा सं लग्न कमवचारी, उपभोक्ता, श्रतमक वा वन्त्यजन्त्तक
आक्रमणिाट पीतडत घाईते वा मृतकको हकवालालाई प्रदे श सरकारले
दे हाय िमोम्जमको रकम राहत स्वरुप उपलब्ध गराउन सक्नेछः
63

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७९।०१।१४

(क) सामान्त्य घाइतेको लातग उपचारको प्रकृतत हेरी पेश भएका
कागजात र तसफाररसका आधारमा िढीमा िीस हजार रुपैयााँ सबम
औषधोपचार खचव ।
स्पवष्टकरण:

æ;fdfGo 3fOt]Æ eGgfn] z/L/ cËeË x'g] afx]s pkrf/
ug'{ kg]{ cGo cj:yfsf] 3fO{t]nfO{ hgfpF5 .
(ख)

गम्बभर घाइतेको लातग उपचारको प्रकृतत हेरी पेश भएका
कागजात र तिशेषज्ञ म्चवकत्सकको तसफाररसका आधारमा िढीमा
दुई लाख रुपैयााँसबम औषधोपचार खचव ।
स्पवष्टकरण:

æuDeL/ 3fOt]Æ eGgfn] jGohGt'sf] cfqmd0faf6 z/L/
cËeË x'g] u/L 3fO{t] ePsf] cj:yfnfO{ hgfpF+5 .
ु ाट घाइते हुनेलाई औषधोपचार गदाव दुई लाख
“तर वन्त्यजन्त्ति
भन्त्दा

िढी

खचव

लाग्ने

अवस्था

भएमा

नम्जकको

जुनसुकै

अस्पतालमा आकम्स्मक (ईमरजेन्त्सी) उपचार गराउाँदा लागेको खचव
र तत्पश्चात सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउाँदा लाग्ने सबपूणव
खचव त्यस्तो अस्पतालको तसफाररसमा प्रदे श सरकारले व्यहोने छ
।”
(ग) मृतकको हकवालाको लातग सात लाख रुपैयााँ राहत रकम।
(२) ऐनको दफा १०१ को उपदफा (२) िमोम्जम
दे हायको क्षतत भएमा प्रदे श सरकारले दे हाय िमोम्जमको रकम राहत
स्वरुप उपलब्ध गराउन सक्नेछः
(क) वयस्क भैँ सी वा जोत्ने उमेरको रााँगो वा गोरु वा उन्नतजातको
गाई वा सााँढेको मृत्यु भएमा तीस हजार रुपैयााँ सबम ।
तर पशुधनको िीमा गरे को अवस्थामा िीमा रकम कटाएर राहत
उपलब्ध गराइनेछ ।
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(ख) खाद्यान्न िालीको क्षततको क्षेत्रफल र प्रकृतत हेरी िढीमा दश
हजार रुपैयााँसबम राहत रकम उपलव्ध गराइनेछ ।
तर, एक मौसममा लगाएको िालीको हकमा एक पटक र वषवमा दुई
पटकमा निढ्ने गरी राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
(३)

उपतनयम

(२)

िमोम्जमको

घटना स्थलको सजवतमत मुच ुल्का, सबिम्न्त्धत
समूहको तसफाररस र सबिम्न्त्धत

राहत

रकम

स्थातनय तह, उपभोक्ता

कायावलयको क्षतत सबिन्त्धी प्रततवेदन र

तसफाररस लगायतका कागजातका आधारमा उपलब्ध गराईनेछ ।
(४)

अन्त्य

कुनै

तनकायिाट

राहत

रकम

तलईसकेकाको हकमा यस तनयम िमोम्जमको राहत रकम उपलब्ध
गराईने छै न ।
(५) राहत सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रदे श सरकारिाट
स्वीकृत कायवववतध िमोम्जम हुनेछ।
84=

वन क्षेत्रतभत्रको खोला खोल्सी व्यवस्थापनः ऐनको दफा ८८ िमोम्जम
खोला खोल्सी व्यवस्थापन गदाव उत्पादन भएको नदीजन्त्य पदाथवको
सङ्कलन र तिवक्र ववतरण सबिन्त्धी व्यवस्था प्रदे श सरकारिाट स्वीकृत
कायवववतध िमोम्जम हुनेछ ।

85= सशस्त्र वन रक्षकको पररचालन र व्यवस्थापनः ऐनको दफा १०३
िमोम्जम

सशस्त्र

वन

रक्षकको

पररचालन

र

व्यवस्थापन

सबिन्त्धी

व्यवस्था प्रदे श सरकारिाट स्वीकृत तनयमावली िमोम्जम हुनेछ।
86= वन कामदार सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) वन क्षेत्रमा काम गने कामदार
सबिन्त्धी व्यवस्था प्रदे श सरकारिाट स्वीकृत तनदे म्शका िमोम्जम हुनेछ ।
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87= ड्रेस कोड सबिन्त्धी व्यवस्थाः ऐनको दफा १०५ िमोम्जम व्यवस्था
गररएको वन सेवामा कायवरत कमवचारीको ड्रेस कोडको ढााँचा र प्रकार
अनुसूची - ४० िमोम्जम हुनछ
े ।
88= अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) तनदे शनालयले ऐनको
दफा १०९ िमोम्जम अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गनुप
व नेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

िमोम्जमको

अनुगमन

तथा

मुल्याङ्कनको लातग तनदे शनालयले अनुगमन प्रततवेदनको ढााँचा मन्त्त्रालयिाट
स्वीकृत गराई कायावन्त्वयन गनुप
व नेछ ।
89=

टााँचा तथा तसल सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) राविय वन तथा तनजी जग्गाका
रुखहरुको कटान तथा ओसार पसार गदाव टााँचा तथा तसल प्रयोग गनुप
व ने
छ ।
(२) तडतभजन वन कायावलयले प्रयोग गने टााँचा र तसल
तनदे शनालयले तयार गरी उपलब्ध गराउनु पनेछ र तनदे शनालयले सोको
वववरण अध्यावतधक गरी राख्नुपनेछ।
(३)

तडतभजन

वन

कायावलयले

अनुसूची

-

४१

िमोम्जमको टााँचा समूहिाट एक हजार रुपैयााँ शुल्क तलई दताव गनुव पनेछ

र दताव भएका टााँचाहरुको अद्यावतधक वववरण तयार गरी तनदे शनालयमा
पठाउनु पनेछ ।
स्पवष्टकरण: यस उपतनयमको प्रयोजनको लातग "समूह" भन्नाले सामुदावयक
वन उपभोक्ता समूह र साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहलाई जनाउाँछ ।

(४) वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरुले उत्पादन

गरे का वन पैदावारको ओसार पसार गदाव तडतभजन वन कायावलयले
तोकेको ढााँचामा टााँचा तयार गरी दतावका लातग तनवेदन ददनु पनेछ ।

(५) उपतनयम (४) िमोम्जमको टााँचा दतावको तनवेदन
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पनव आएमा तडतभजनल वन अतधकृतले पााँच हजार रुपैयााँ शुल्क तलई
टााँचा दताव गनुप
व ने छ ।
(६) उपभोक्ता समूहको टााँचाको प्रयोग र सुरक्षाको
म्जबमेवारी उपभोक्ता समूहको अध्यक्षको हुनेछ।
(७) उपभोक्ता समूहको टााँचा कुनै कारणवश हराएमा

वा नोक्सान भएमा समूहले तडतभजन वन कायावलयलाई जानकारी गराउनु
पनेछ र यस्तो अवस्थामा तडतभजन वन कायावलयले पुरानो टााँचा रद्द गरी
नयााँ टााँचा दताव गररददने छ ।
(८) उपतनयम (७) िमोम्जम रद्द गरे को पुरानो टााँचा

र दताव गरे को नयााँ टााँचाको जानकारी सिै तनदे शनालय र

तडतभजन

वन कायावलयमा ददनु पनेछ ।
(९) तडतभजन वन कायावलयमा दताव भएका टााँचा
प्रत्येक वषव पााँच सय रुपैयााँ ततरी नवीकरण गराउनु पनेछ ।
(१०) टााँचा र तसलको प्रयोग कबतीमा सहायक पााँचौ
तहको प्राववतधक कमवचारीले गनेछ।
(११) यो तनयमावली प्रारबभ भएको तमततले एक
वषवतभत्र नयााँ टााँचा र तसल िनाई कायावन्त्वयन गनुव पनेछ ।
(१२)

यो

तनयम

प्रारबभ

ु म्घ
हुनअ

साववक

वन

ववभागिाट जारी भएका टााँचा यसै तनयम िमोम्जम जारी भएको
मातननेछ ।
90=

प्रमाणपत्र प्रतततलवपः उपभोक्ता समूह वा व्यवस्थापन सतमतत दतावको
प्रमाणपत्र हराए वा मातसएमा तडतभजन वन कायावलयले पााँच सय रुपैयााँ
दस्तुर तलई प्रमाणपत्रको प्रतततलवप उपलब्ध गराउनेछ।

91=

शुल्क दस्तुर सबिन्त्धी ववशेष व्यवस्थाः यस तनयमावलीमा अन्त्यत्र
जुनसुकै कुरा उल्लेख भएता पतन प्रदे शको सालवसाली आतथवक ऐनमा
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तोवकएको वन पैदावारको शुल्क दस्तुरको हकमा सोही ऐन िमोम्जम
हुनेछ ।
92=

यसै तनयम िमोम्जम हुनःे (१) यस तनयमावलीमा भएका ववषयहरु यसै
तनयम िमोम्जम हुने र यस तनयमावलीमा ले म्खए िाहेकको अन्त्य ववषय
प्रचतलत कानुन िमोम्जम हुनछ
े ।
(२)
प्रकाशन

गरी

यस

लागु गररएका

वन

अम्घ

प्रदे श

पैदावारको

तनयमावली प्रारबभ भएपश्चात यसै िमोम्जम हुनछ
े ।
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अनुसू ची - १
(तनयम ५ को उपतनयम (२) साँ ग सबिम्न्त्ध त )

१.
२.

राविय वनको रणतनततक योजनामा समावेश हुनपु ने ववषय

पररचय

वनको सीमाङ्कन

(क) वनको प्रकार

(ख) वनको क्षेत्रफल

(ग) वन क्षेत्रको स्रोतको अवस्था

(घ) प्रमुख नदी, खोला तथा जलाधार क्षेत्र
३.

४.
५.
६.

(ङ) तसमसार क्षेत्र

ववगतका वन व्यवस्थापन योजना कायावन्त्वयनको समीक्षा
वन पैदावारको माग र आपूततवको अवस्था
वन व्यवस्थापनका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु

वनस्रोत सवे क्षण, ववश्लेषण, वन सबवधवन प्रणाली तथा व्यवस्थापन
(क)
(ख)
(ग)

७.

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
ववषयहरु
(च)
(क)

वन व्यवस्थापन पद्दतत अनुसार वावषवक प्रातप्त

वन वाली कटान चक्र तथा पुनरोत्पादन तररका

वन सं रक्षण तथा सुरक्षा सबिन्त्धी व्यवस्था
(क)

८.

वन व्यवस्थापन पद्दतत अनुसार वन वृवर्द् मौज्दात

अततक्रमण तथा चोरी तनकासी तनयन्त्त्रण
वन डढे लो तनयन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन

तमचाहा प्रजाती तथा रोग वकरावाट तनयन्त्त्रण

चोरी म्शकार तथा गैरकानूनी व्यापार तनयन्त्त्रण

वन तथा वन्त्यजन्त्त ु अपराध तनयन्त्त्रण तथा कानुनी कारिाहीका
अन्त्य

जैववक तितिधता सं रक्षण तथा प्रवधवन

वन्त्यजन्त्तुको वहं डडुल तथा जैववक मागव व्यवस्थापन
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(ख)
(ग)

तसमसार, वन जलाधार, पानीका मुहान सं रक्षण तथा व्यवस्थापन

लोपोन्त्मुख एवं दुलभ
व वन्त्यजन्त्त ु र वनस्पतत प्रजातीको सं रक्षण तथा
व्यवस्थापन

(घ)
(ङ)
९.
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
१०.
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
११.
(क)
(१)
(२)
(३)

(ख)
१२.
(क)

मानव वन्त्यजन्त्तु द्वन्त्र्द् व्यवस्थन

वनक्षेत्र तभत्र रहेका धातमवक, सांस्कृततक तथा पुराताम्त्वक महत्वका
सबपदाहरुको सं रक्षण

वन व्यवस्थापन पद्दतत

सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन

सामुदावयक वन
साझेदारी वन

किुतलयती वन
धातमवक वन

वन सं रक्षण क्षेत्र

साववजतनक जग्गाको वन तथा तनजी वन

वन सबिधवन प्रणाली

प्राकृततक पुनरोत्पादन, ववरुवा उत्पादन तथा िृक्षारोपण
वन सबिधवन प्रणाली

वन सबवधवन प्रणाली छनौट गने ववतध

वन सबवधवन प्रणाली अनुसार वन वाली उत्पादन तथा पुनरोत्पादन चक्र
वन पैदावार उत्पादन तथा आपूततव

वन पैदावारहरुको सङ्कलन, तिक्री ववतरण
काष्ठ वन पैदावार

जडीिुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार
अन्त्य वन पैदावार

वन पैदावार ओसारपसार

वन पैदावारमा आधाररत उद्योग
वन पैदावारमा आधाररत उद्योग
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(ख)
(ग)
१३.
१४.
(क)
(ख)

पयावपयवटन

व्यावसावयक वन्त्यजन्त्तु पालन

तसमसार सं रक्षण तथा व्यवस्थापन
वन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

वन सं रक्षण, व्यवस्थापन प्रणालीमा समूह, तडतभजनस्तरका सूचकहरू
वन पैदावार उत्पादन, तिक्रीववतरण तथा ओसारपसार सबवन्त्धी
सूचकहरू

(ग)
(घ)
(ङ)

वन पैदावारमा आधाररत उद्योग, रोजगारी सबवन्त्धी सूचकहरू
लै वङ्गक तथा सामाम्जक समावेशीकरण सबवन्त्धी सूचकहरू

तसमसार, पानीका मुहान, जैववक ववववधता सं रक्षण तथा व्यवस्थापनका
सूचकहरू

(च)
१५.
१६.
१७.

तडतभजन तथा म्जल्लास्तरको वन क्षेत्र व्यवस्थापन सूचना व्यवस्थापन
प्रणाली स्वचालन

वन सं रक्षण तथा व्यवस्थापन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था

योजना कायावन्त्वयन गनव आवश्यक स्रोत तथा जनशक्ती
अनुगमन तथा प्रततवेदन
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अनुसूची - २
ाँ सबिम्न्त्धत )
( तनयम ५ को उपतनयम (३) सग
आवतधक योजनाको ढााँचा
पररचय

पूव व कायवयोजनाको समीक्षा

कायवयोजना तयार गदाव अपनाईएको ववतध
भाग-१: म्जल्लाको सामान्त्य पररचय

१.१ ऐततहातसक पृष्ठभूमी
१.२ राजनैततक ववभाजन

१.३ भौगोतलक अवस्था तथा भू-िनौट
१.४ म्जयोलोजी (खतनज, चट्टान, माटो)
१.५ जल सबपदा

१.६ जलवायू तथा वषाव

१.७ भौततक पूवावधारहरु
१.८ भू-उपयोग

१.९ अन्त्य प्रयोजनका लातग उपलब्ध गराईएका वनक्षेत्रहरुको वववरण
१.१० मौजुदा वन सं गठन

१.११ सहयोगी सं घसं स्थाहरु

१.१२ वन व्यवस्थापनका समस्या, च ुनौती र हालसबमका तसकाई
भाग २: वन प्रजाती तथा वन्त्यजन्त्त ु (Forest flora and fauna)

२.१ वनको वववरण

२.१.१ वनको प्रजाती अनुसारको मौज्दात
२.१.२ प्राकृततक पुनरुत्पादनको अवस्था
२.१.३ वन सं रक्षण

२.२ वन्त्यजन्त्तहु रुको वववरण
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२.२.१ स्तनधारी वन्त्यजन्त्तुहरु, चराच ुरुङ्गी, सररसृप, माछा आदद
२.२.२ वन्त्यजन्त्तुका लातग महत्वपूणव स्थानहरु
२.२.३ वन्त्यजन्त्तु सं रक्षण

भाग ३: वन सदुपयोग

३.१ म्जल्लाको जनसं ख्या तथा घरधुरी

३.२ वनजन्त्य वस्तुहरुको माग र आपूततवको अवस्था (वनक्षेत्रमा पनव सक्ने
चापहरु आदद)

३.३ मुख्य वनजन्त्य प्रजातीहरुको सङ्कलन तररका तथा त्यसको खचवहरु
३.४ वन पैदावारमा आधाररत उद्योग व्यवसायहरुको वववरण
३.५ वन पैदावारको तिक्री ववतरण
३.६ ढुं गा, तगटी, िालुवा सङ्कलन

३.७ खतनज/उत्खनन् उद्योगहरुको वववरण

३.८ व्यवसावयक कवुतलयती वनहरुको वववरण

३.९ अन्त्य वन पैदावारहरुको उत्पादन, वववक्र ववतरण
भाग ४: वन व्यवस्थापन कायवयोजना

४.१ वन व्यवस्थापन कायवयोजनाको अवतध
४.२ लक्ष्य तथा उद्देश्य

४.३ उद्देश्य पूरा गने कायवनीततहरु
४.४ प्रस्ताववत कायवक्रमहरु

४.४.१ सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन व्यवस्थापन कायवक्रम
४.४.२ सं रम्क्षत वन व्यवस्थापन कायवक्रम

४.४.३ समुदायमा आधाररत वन व्यवस्थापन (सामुदावयक वन, साझेदारी वन
कवुतलयती वन र धातमवक वन) कायवक्रम

४.४.४ वन सं रक्षण कायवक्रम

४.४.५ कृतत्रम तथा प्राकृततक पुनरुत्पादन कायवक्रम

४.४.६ साववजतनक तथा तनजी वन प्रवर्द्वन एवं उद्यम ववकास सहयोज कायवक्रम
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४.४.७ ऐततहातसक, धातमवक, पुराताम्त्वक तथा पयवटकीय दृवष्टले महत्त्वपूणव
क्षेत्रको सं रक्षण एवं ववकास कायवक्रम

४.४.८ भू-तथा जलाधार सं रक्षण कायवक्रम
४.४.९ वैकम्ल्पक उजाव प्रवर्द्वन कायवक्रम
४.४.१० प्रचार प्रसार कायवक्रम

४.४.११ ववशेष आयमूलक कायवक्रम

४.४.१२ जलवायू पररवतवन व्यवस्थापन सहयोगी कायवक्रम
४.४.१३ भौततक पूवावधार तनमावण कायवक्रम

४.४.१४ जनशम्क्त व्यवस्थापन (स्थायी/अस्थायी) कायवक्रम

४.४.१५ मानव वन्त्यजन्त्तु द्वन्त्द्द न्त्यूनीकरण सहयोग कायवक्रम
४.४.१६ वजेट व्यवस्थापन

भाग-५: उपलब्धी, अनुगमन तथा समन्त्वय

५.१ प्राप्त हुने राजश्वको वववरण

५.२ कायवक्रम कायावन्त्वयनको उपलब्धी

५.३ रोजगारीका अवसर र गररिी तनवारणमा योग्दान
५.४ अनुगमन कायवयोजना
५.५ समन्त्वय योजना

५.६ कायवयोजना सं शोधन
५.७ प्रततवेदन/जाहेरी
५.८ ववववध

नक्शाहरु
तस.नं.

वववरण

१

म्जल्लाको राजनीततक ववभाजन सवहतको तडतभजन वन कायावलय र सवतडतभजन वन कायावलयहरुको कायवक्षेत्र ववभाजन गररएको नक्शा
(Location Map)
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२

वनक्षेत्र, कृवष क्षेत्र लगायतको भू-उपयोगको नक्शा (Landuse Map)

३

गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको उपलब्धता अनुसारको नक्शा (Map
showing the Potential area of NTFPs )

४

ईकोलोम्जकल क्षेत्र अनुसारको वनको वकतसमहरु दे खाईएको नक्शा

५

सामुदावयक वन, कवुतलयती वन, धातमवक वन, साझेदारी वन, सं रम्क्षत

६

उपलब्ध हुन सकेमा वन अततक्रमण भएको क्षेत्रको पुरानो तथा नयााँ

वन, सं रम्क्षत क्षेत्र, तनजी वन आदद दे खाईएको नक्शा

क्षेत्रहरुको वववरण दे ख्न सवकने वकतसमको नक्शा । वन क्षेत्रले ढाकेको
र पतछ पररवतवन भएको क्षेत्रको Change detection गरर तयार गररएको
ववतभन्न चरणका नक्शाहरु

७

वन तथा वन्त्यजन्त्त ु चोरी तनकासी हुने नाकाहरुको रे खााँङ्कन तथा

८

वन डढे लो जोम्खम क्षेत्र छु ट्ट्याएको नक्शा (Forest Fire Hazard
Mapping)

९

अन्त्य आवश्यक नक्शाहरु: ववशेष व्यवस्थापनको लातग जस्तै भू-क्षय

लोकेशनहरुको म्ज.वप.एस. रे कडव गररएको नक्शा

जोम्खम क्षेत्र, वन क्षवयकरण (Forest degradation), मानव-वन्त्यजन्त्त ु
द्वन्त्द्दग्रस्त क्षेत्रहरु ।

१०

म्जल्ला तभत्रको मुख्य खोला, नदीहरुको उदगम दे म्ख म्जल्ला म्स्थत
अम्न्त्तम तनकासको स्थान समेत दे म्खने नक्शाहरु

अनुसूचीहरु
तस.नं.

वववरण

१

वनको वकतसम र प्रजाती अनुसारको पुनरुत्पादन सवे क्षणको वववरण

२

म्जल्ला तभत्र रहेका अनुसन्त्धान तथा ववउ उत्पादनको लातग भएका

प्लटहरु जस्तै ववउ वगैँचा (Seed orchard/Seed stand) आददको स्थान
क्षेत्रफल प्रजाती तथा हालसबमका म्स्थतत वववरण
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३

काठ दाउराको वतवमान तिक्री सबिन्त्धी वववरण

४

सामुदावयक वन, कवुतलयती वन, धातमवक वन, साझेदारी वन, सं रम्क्षत
वन, सं रम्क्षत क्षेत्र, तनजी तथा साववजतनक वन ववकासको रुपमा

व्यवस्थापन भएको वनहरुको क्षेत्रफल, हस्तान्त्तरण तमतत, लाभाम्न्त्वत
घरधुरी सं ख्या आददको वववरण
५

अन्त्य प्रयोजनका लातग भोगातधकार/हक हस्तान्त्तरण भएको वन

६

वन अततक्रमण सबिन्त्धी ववस्तृत वववरण

७

वन तथा वन्त्यजन्त्त ु सबिन्त्धी अपराधहरुको अद्यावतधक वववरण (ववगतको

८

म्जल्लामा सुरु दे म्ख हालसबम भएको वृक्षारोपणको क्षेत्रफल हे. र

९

म्जल्लामा भएका स्थायी/अस्थायी नसवरीहरुको स्थान, क्षमता तथा

१०

म्जल्लािाट सङ्कलन भई तिक्री ववतरण भएको काठ दाउरा जतडिुटी ढु ङ्गा

क्षेत्रहरुको वववरण

५ वषव सबमको तथ्याङ्कलाई तुलना गरे को वववरण)
वृक्षारोपणको अद्यावतधक म्स्थततको वववरण
अवस्था खुलेको वववरण

तगट्टी िालुवा आददको उत्पादन पररमाण तथा तिक्री भई आएको राजश्व
पररमाणको सुरु दे म्ख हालसबमको अद्यावतधक तथ्यााँङ्क वववरण

११

म्जल्लामा सं चातलत आयोजना, योजनाहरु सञ्चालन भएको अवतध तथा

१२

अन्त्य ववशेष वववरणहरु जस्तै ववशेष रुख प्रजातीका वववरणहरु, कतवव्यको

मुख्य उपलब्धीहरु

तसलतसलामा ज्यान गुमाएका कमवचारीहरुको ववस्तृत वववरण, वन डढे लो
तथा मानव वन्त्यजन्त्त ु द्वन्त्द्दिाट भएको जनधनको क्षततको वववरण आदद
।

अन्त्य आवश्यक ववषयहरु
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अनुसूची - ३
ाँ सबिम्न्त्धत )
( तनयम ७ को उपतनयम (१) सग
ु ा लातग अध्ययन, अनुसन्त्धान र नमूना सङ्कलन गनव
वन, वनस्पतत तथा वन्त्यजन्त्तक
लाग्ने िावषवक दस्तुर
क) वन क्षेत्रमा अध्यन अनुसन्त्धान (Non Distructive)
१ हेक्टर भन्त्दा कम – रु ५,०००।-

१ हेक्टर दे म्ख ३ हेक्टर सबम – रु १०,०००।-

३ हेक्टर भन्त्दा िढी ५ हेक्टर सबम- रु १५,०००।-

५ हेक्टर भन्त्दा िढी जततसुकै भएपतन- मन्त्त्रालयको तनणवय अनुसार
ख) वनस्पतत

िनस्पततको भाग-पात प्रतत वकलो १५ रुपैयााँ

िनस्पततको भाग-डाठ प्रतत वकलो ३० रुपैयााँ
िनस्पततको भाग-जरा प्रतत वकलो ६० रुपैयााँ

िनस्पततको पूरैभाग-३ वफट सबमको वनस्पतत प्रतत गोटा ३५ रुपैयााँ

िनस्पततको पूरैभाग-३ वफट भन्त्दा िढी ७ वफट सबमको वनस्पतत प्रतत गोटा
१५० रुपैयााँ

िनस्पततको पूरैभाग-७ वफट भन्त्दा िढी उचाईको वनस्पतत प्रतत गोटा ७५०
रुपैयााँ
ग) वन्त्यजन्त्तु

रगत-१० तमतलतलटर सबम २०० रुपैयााँ
रौ- ५ ग्राम सबम २०० रुपैयााँ
वपसाव- १०० रुपैयााँ
ददसा- ५० रुपैयााँ

तसं ङ- पूरै २५०० रुपैयााँ
तसं ङ- नमूना १०० ग्राम सबम ५०० रुपैयााँ
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दात/वं गारा/हड्डी/छाला-प्रतत गोटा १००० रुपैयााँ
मासु- १ वकलो सबम २००० रुपैयााँ

तसं गै वन्त्यजन्त्त-ु मन्त्त्रालयको तनणवय अनुसार
नोटः मन्त्त्रालय वा अन्त्तगवतका तनकायहरुको हकमा कुनै शुल्क लाग्ने छै न ।

सम्चवले आवश्यक ठानेका अध्ययन अनुसन्त्धानको लातग पुरै वा आम्ाँ शक रुपमा
शुल्क छु ट ददन सक्नेछ । तसं ह, दात/वं गारा/हड्डी/छाला र मासु मृत वन्त्यजन्त्त ु वा
िरामद आखेटोपहारिाट मात्र उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
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अनुसूची -४
(तनयम ८ को उपतनयम (१) संग सबिम्न्त्धत)
चकला/सरकारिाट व्यवम्स्थत वनको कायवयोजनामा समािेश हुन ु पने ववषयहरु

सं म्क्षप्त शब्दहरुको सूची
योजनाको सारााँश
भाग १ पररचय

वनको ऐततहातसक पृष्ठभूतम
ाँ
भौगोतलक म्स्थतत र पहुच

अक्षांस र दे शान्त्तर
टोपोग्राफी

क्षेत्रफल

वनको तसमाना तथा अवम्स्थतत

भू-िनौट तथा माटो
हावापानी

नदीनाला, ताल तथा खोलाको तिवरण
भू-उपयोग

वनको अवस्था

वनको वकतसम र प्रजाती सतमश्रण
वनको िगीकरण

वनको वतवमान अवस्था

पुनरुत्पादनको अवस्था

सं म्चतत मौज्दात (Growing stock)
वनको औसत िृर्द्ी दर

वन पैदावार सङ्कलनको अवस्था

वन अततक्रमण तथा चोरी तनकासी/म्शकारीको अवस्था
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ु ो म्स्थतत
मुख्य वनस्पती तथा वन्त्यजन्त्तक

भाग २ वन व्यवस्थापन योजना
दुरदृष्टी
उद्देश्य

वन व्यवस्थापन रणनीतत

व्यवस्थापन योजना तयारी प्रवक्रया तथा ववतध
योजनाको सीतमतता

वन सं वर्द्वन प्रणाली, िाली चक्र र पुनरुत्पादन अवतध
ब्लक, कबपाटवमेन्त्ट तथा सि-कबपाटवमेन्त्ट तिभाजन
वन सं वर्द्वनका वक्रयाकलापहरु
पुनरुत्पादन कटान

पुनरुत्पादन तयारी कटान

पत्ल्याउने, हााँगा काट्ने तथा सुधार कटान
पुनरुत्पादन अतभिृर्द्ी कायवक्रम

कटान पश्चातको फोहर हटाउने
जैववक ववववधता सं रक्षण

गैह्रकाष्ठ वन पैदावार व्यवस्थापन
ढलापडा रुखहरुको सङ्कलन

वन सं वर्द्वनका वक्रयाकलाप कायावन्त्वयन कायव तातलका

िावषवक रुपमा उत्पादन हुने वन पैदावारको अनुमातनत पररमाण
वन सं रक्षण

वन डढे लो तनयन्त्त्रण

वन अततक्रमण तनयन्त्त्रण

चोरीकटानी तथा चोरी म्शकारी तनयन्त्त्रण
चररचरण तनयन्त्त्रण/ब्यवस्थापन

अन्त्य वन ववकास तथा व्यवस्थापनका वक्रयाकलापहरु
अम्ग्नरे खा तनमावण तथा ममवत सं भार र स्तरोन्नतत
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अम्ग्नरे खा तनमावण, अम्ग्नरे खाको झाडी सफाई, अम्ग्नरे खाको तडलमा माकवर राख्ने,
स्टोन वपम्चङ, काठे पुल तनमावण, ह्यम
ु पाइप राख्ने, लुज स्टोन चेकड्याम आदद
घाटगद्दी व्यवस्थापन

खहरे तथा पानी तनकास व्यवस्थापन

वन क्षेत्रको खाली जग्गा व्यवस्थापन

पानीका मुहान, पोखरी तनमावण तसमसार, जलाधार सं रक्षण तथा भूक्षय तनयन्त्त्रण
जलवायुजन्त्य जोम्खम न्त्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपायहरू
वाच टावर तनमावण

जैववक मागव ब्यवस्थापन, मानव वन्त्यजन्त्त ु द्वन्त्द्द न्त्यतु नकरण कायवक्रम, वातावरम्णय
सेवा भुक्तानी

कट स्लोप व्यवस्थापन आदद।

वन व्यवस्थापनिाट प्राप्त हुने अनुमातनत राजश्व

योजना कायावन्त्वयनको लातग आवश्यक पने जनशक्ती
योजना कायावन्त्वयनका लातग आवश्यक खचव
राजश्व िााँडफााँट

भाग ३ कायवक्रम ब्यवस्थापन

अनुगमन तथा मुल्यााँकन
िजार व्यवस्थापन

भाग ४ ववववध

दश िषव पतछको वनको अवस्थाको प्रक्षेपण
वविीय तिश्लेषण

रोजगारीका अवसर र गररिी तनवारणमा योगदानको प्रक्षेपण
ब्यवस्थापन योजनाको पुनरावलोकन तथा सं शोधन
वातावरणीय प्रभाव मुल्यााँकन
तकवपूणव खाका

दश िषे कायवक्रम

ब्यवस्थापन योजना कायावन्त्वयन गने स्रोत
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ब्यवस्थापन योजना कायावन्त्वयनमा जोम्खम
अन्त्य आवश्यक तिषयहरु

अनुसूम्चहरु

१(क) वनको अवम्स्थतत (गुगल अथवमा)

(ख) वनको िस्तुम्स्थतत दे खाइएको नक्सा

(ग) ब्लक, कबपाटवमेन्त्ट र सिकबपाटवमेन्त्ट छु ट्याउने रे खा दे खाईएको नक्सा
(घ) नमुना प्लट दे खाईएको नक्सा

(ङ) वन सं वर्द्वन तथा व्यवस्थापनका वक्रयाकलाप दे खाइएको नक्सा

(च) पुनरुत्पादन कटान गने सिकबपाटवमेन्त्टको रुखहरुको अवम्स्थतत

दे खाईएको नक्सा
२

वनको तसमाना सवे क्षणको कोअतडवनेट (वफल्डिुक)

३ नमुना प्लट तथा सिकबपाटवमेन्त्ट तिभाजक रे खाको कोअतडवनेट
४ व्यवस्थापन योजनाको तििीय तिश्लेषण
५ अन्त्य आवश्यक कुराहरु
सन्त्दभव सामग्रीहरुको सूची
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अनुसूची - ५

ाँ सबिम्न्त्धत )
(तनयम ९ को उपतनयम (१) सग

सं रम्क्षत वनको कायवयोजनामा समावेश हुनपु ने ववषय
१.१ पृष्ठभुतम
१.२ सं रम्क्षत वन क्षेत्रको कायवयोजनाका मान्त्यताहरु
१.३ अध्ययन ववतध
१.३.१ सं रम्क्षत वन व्यवस्थापन योजना िनाउाँदा अपनाइएको
कायवववतधहरु
१.३.१.१ दोस्रो स्रोतिाट उपलब्ध जानकारीको पुनरावलोकन
१.३.१.२ प्रथम स्रोतिाट वववरण सङ्कलन
१.४ सन्त्दभव सामग्रीको पुनरावलोकन
१.४.१ वन क्षेत्रको नीतत र कायवनीततहरुको पुनरावलोकन
१.४.१.१ वन क्षेत्रसाँग सबिम्न्त्धत अन्त्तरावविय क्षेत्रमा भए गरे का महासम्न्त्धहरु
१.४.१.२ तसमसार क्षेत्रको अन्त्तरावविय महत्वको महासम्न्त्ध
१.४.१.३ खतरामा परे को वनस्पतत र जन्त्तुको अन्त्तरावविय रुपमा ओसार पोसार
गने महासम्न्त्ध
( साइवटस १९७३)
१.४.१.४ ववश्व व्यापार सं गठन (ई.सं . १९९५)
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१.४.१.५ ववश्व सं रक्षण सं घ
१.४.१.६ नेपाल भारत अन्त्तर दे शीय तसमाना जैववक ववववधता सं रक्षण सबिन्त्धी
अन्त्तरवक्रया िैठक
१.४.२ अन्त्य सान्त्दतभवक नीतत तथा कायवनीततहरु
१.४.३ वन क्षेत्रको ऐन र तनयमावलीहरुको पुनरावलोकन
१.५ वन क्षेत्रको सं स्थागत व्यवस्थाको पुनरावलोकन
१.५.१ सरोकारवालाहरुसं ग व्यापक छलफल
१.५.२ स्थलगत रुपमा ववषयगत क्षेत्रमा अन्त्तरवक्रया गोष्ठी
१.५.३ जानकारहरुसं ग छलफल
१.६ वन क्षेत्रको सवे क्षण
१.६.१ जैववक ववववधताको सवे क्षण
१.६.२ वन क्षेत्र तसमाङ्कन तनधावरण
१.७ तथ्याङ्क ववश्लेशण तथा ले खन
१.८ सरोकारवालाहरुसाँग छलफल (म्जल्ला स्तरीय र रावष्टय स्तरीय )
१.८.१ म्जल्ला वन समन्त्वय सतमततसाँग सहकायव, अन्र्तवक्रया र अनुमोदन
सहमतत
१.८.२ केन्त्दीयस्तरका सरोकारवालाहरुसं ग अन्त्तरवक्रया र छलफल
84

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७९।०१।१४

२.सं रम्क्षत वन क्षेत्रको वववरण
२.१ भौगोतलक म्स्थतत
२.१.१ भौगोतलक अवस्था
२.१.२ सं रम्क्षत वनको तसमाना
२.१.३ भु–उपयोतगताको अवस्था
२.१.४ वन अततक्रमणको अवस्था
२.२ जैववक स्रोतहरु
२.२.१ वन स्रोत
२.२.१.१ वनको वकतसम
२.२.१.२ वनको अवस्था
२.२.२ वन व्यवस्थापनका प्रयासहरु
२.२.२.१ सामुदावयक वन
२.२.२.२ धातमवक वन
२.२.२.३ किुतलयती वन
२.२.२.४ चकला वन
२.२.२.५ नीम्ज वन
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२.२.३ लघु वन-पैदावार जतडिुटी
२.२.४ जैववक स्रोत ववववधता
२.२.४.१ जीवजन्त्त ु ववववधता
२.२.४.२ चराच ुरुङ्कीको ववववधता
२.२.४.३ वनस्पततक ववववधता
२.२.४.४ पाररम्स्थततकीय प्रणाली तथा िासस्थान ववववधता
२.२.४.५ जलाधार क्षेत्रमा जैववक ववववधता
२.३ सामाम्जक तथा आतथवक वववरण
२.३.१ सामाम्जक
२.३.१.१ जनसं ख्या
२.३.१.२ जातत र जनजाततको ववतरण
२.३.१.३ भाषा र धमव
२.३.१.४ म्शक्षा साक्षरता
२.३.१.५ लैं तगक सबिन्त्धको अवस्था
२.३.१.६ जनजातीय, सांस्कृततक तथा पुराताम्त्वक महत्वका क्षेत्रहरु
२.३.२ आतथवक अवस्था
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२.३.२.१ म्जववकोपाजवनको अवस्था
२.३.२.२ कृवष तथा पशुपालन
२.४.४ सामाम्जक सेवा तथा भौततक पूवावधार
२.४.४.१ यातायात तथा सडक सञ्जाल
२.४.४.२ ववद्युत सेवा
२.४.४.३ सं चार
२.४.४.४ िैकम्ल्पक उजाव
२.५ पयावपयवटन
२.५.१ पयवटन सबिन्त्धी उत्पादन तथा ववववधीकरण
२.५.२ दृश्य तथा दृश्यावलोकन
२.६ सं रम्क्षत वन क्षेत्रको समस्या तथा च ुनौततहरु
२.७ सं रम्क्षत वन क्षेत्रको सं रक्षण तथा व्यवस्थापनका लातग कानुनी अवसरहरु
३. सं रम्क्षत वन व्यवस्थापन योजना
३.१ दू रदृवष्ट तथा लक्ष्य
३.१.१ दू रदृवष्ट
३.१.२ लक्ष्य
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३.२ उद्देश्य तथा अपेम्क्षत उपलब्धीहरु
३.३ व्यवस्थापनको तसर्द्ान्त्त तथा पहुाँचहरु
३.३.१ सघन वन व्यवस्थापन क्षेत्र
३.३.२ तभत्री सं रम्क्षत क्षेत्रहरु
३.३.३ सं रम्क्षत वन क्षेत्रमा सं लग्न स्थानीय तहहरु
३.४ व्यवस्थापवकय उद्येश्य, रणतनती तथा कायवनीततहरु
४. सांगठतनक व्यवस्था तथा कायावन्त्वयन प्रवक्रया
४.१ प्रशासकीय सं गठनात्मक स्वरुप
४.२ सांगठतनक व्यवस्था र कमवचारी
४.३ सं लग्न सोकारवालाहरुको भुतमका तथा म्जबमेवारी
४.४ सं लग्न सरोकारवालाहरुसाँग समन्त्वय तथा सहकायव
४.५ योजनाको पुनरावलोकन तथा अतभलेखीकरण सबिन्त्धी व्वस्था
५. कायवक्रम कायावन्त्वयन तथा अनुगमन सबिन्त्धी व्यवस्था
५.१ योजना तजुम
व ा
५.२ िजेट तथा कायवक्रम
५.३ अनुगमन तथा मुल्याकंन सबिन्त्धी व्यवस्था
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५.३.१ अनुगमन तथा मुल्याक्ंनका तसर्द्ान्त्तहरु
५.३.२ अनुगमन तथा मुल्याकंनका सं रचना र ववतधहरु
५.३.२.१ स्व–मुल्याकंन तथा अनुगमन
५.३.२.२ तडतभजन वन कायावलयर्द्ारा गररने अनुगमन तथा मुल्याकंन
५.३.२.३ ववज्ञहरुको समूहर्द्ारा गररने अनुगमन तथा मुल्याकंन
६. लाभांश ववतरण प्रणाली
६.१ सवक्रय वन व्यवस्थापन क्षेत्र
६.२ तभत्री वन व्यवस्थापन क्षेत्र
७. सन्त्दभव सामगीहरु
नक्शाहरुः
नक्शा नं १ सं रम्क्षत वनको चारवकल्ला सवहतको नक्शा
नक्शा नं २ सं रम्क्षत वनको भू–उपयोतगता नकशा
नक्शा नं ३ सं रम्क्षत वनको प्रकार
नक्शा नं ४ सं रम्क्षत वनको भु–वनोट (उचाई )
नक्शा नं ५ सं रम्क्षत वनको जैववक ववववधतासबिन्त्धी नक्शा
नक्शा नं ६ सं रम्क्षत वनमा रहेका पयवटकीय स्थल तथा टे वकङ्करुट नक्शा
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नक्शा नं ७ सं रम्क्षत वन क्षेत्रको जलाधार नक्शा
नक्शा नं ८ सं रम्क्षत वनको तभरालोपना
नक्शा नं ९ सं रम्क्षत वन नक्शा
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अनुसूची - ६
ाँ सबिम्न्त्धत )
(तनयम ११ को उपतनयम (५) सग

साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको ववधानमा समावेश हुनपु ने ववषय
१.

प्रस्तावना, पररभाषा

३.

साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको उद्देश्य

२.
४.
५.

वववरण

साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको नाम, ठे गाना
साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको छाप

साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्र तभत्रका घरधुरी तथा जनसं ख्याको

६.

साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा प्रतततनधत्व समूह गठन ववतध

८.

साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको काम, कतवव्य र अतधकार

७.
९.

१०.
११.
१२.
१३.
(क)

साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमतत गठन ववतध

साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमततको काम कतवव्य र अतधकार

साझेदारी वन व्यवस्थापन सतमततका पदातधकारीहरुको नामावली

स्थानीय तह र तडतभजन वन कायावलयको काम, कतवव्य र अतधकार
साधारण सभा तथा सतमततको वैठक कायवववतध
वन अपराध तनयन्त्त्रण

कायवयोजना ववपररत कायवगने समूह सदस्यलाइव गररने दण्ड, जररवाना र

अपनाउनुपने पने कायवववतध
(ख)

कायवयोजना ववपररत कायवगने समूह वावहरका व्यम्क्तहरूलाइव गररने दण्ड,

जररवाना र अपनाउनुपने पने कायवववतध
(ग)
१४.
(क)
(ख)
व्यवस्था

समुदायमा आधाररत चोरी म्शकार तनयन्त्त्रण तररका
साझेदारी वन उपोक्ता समूहको आतथवक कायवववतध
कोष व्यवस्थापन तथा लेखा प्रणाली

वजेट तथा कायवक्रम तजुम
व ा, स्वीकृतत, कायावन्त्वयन र अनुगमन सबवन्त्धी
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(ग)
(घ)

स्वीकृत वजेट खचव गने र अतभलेख राख्ने कायवववतध

वरवुझारथ, लेखापरीक्षण, कोषको वहनातमना तनयन्त्त्रणको व्यवस्था,

सुशासनका मापदण्ड
(ङ)
(च)
कतवव्य
१५.
१६.

मातसक र वावषवक आतथवक वववरण

उपभोक्ता सतमतत र पदातधकारीको आतथवक प्रशासन सबवन्त्धी काम र
वावषवक प्रततवेदन

समन्त्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
१७.

अन्त्य आवश्यक कुराहरु
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अनुसूची - ७

ाँ सबिम्न्त्धत)
(तनयम ११ को उपतनयम (६) र तनयम २१ को उपतनयम (६) सग
सामुदावयक वन/साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दतावको लातग ददइने तनवेदन
श्री तडतभजनल वन अतधकृत ज्यू,

.......... तडतभजन वन कायावलय,.......
................................।

प्रदे श वन ऐन, २०७८ तथा प्रदे श वन तनयमावली, २०७९ मा भएका व्यवस्था
िमोम्जम सामुदावयक वन/साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको गठन गरी उक्त
उपभोक्ता समूह दताव गरी पाउन सोको ववधान सं लग्न गरी पेश गरे का छौं ।

उपभोक्ता समूहको दताव गरी सोको जानकारी पाउन अनुरोध गरे का छौं ।
तनवेदक
उपभोक्ता समूहको तफविाट

क्र. सं .
१.

........... सामुदावयक वन/साझेदारी वन

नाम

पद

२.
३.

४.
५.
तमततः–............................
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अनुसूची - ८
ाँ सबिम्न्त्धत)
(तनयम ११ को उपतनयम (७) र तनयम २१ को ७ सग
सामुदावयक वन/साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दतावको प्रमाणपत्र
लुम्बवनी प्रदे श सरकार

………………………. मन्त्त्रालय
प्रदे श तनदे शनालय

......... तडतभजन वन कायावलय,

...................................

दताव नं. :–

तमततः–

श्री ..................................साझेदारी वन उपभोक्ता समूह,
....................।

यस कायावलयको तमतत..................................... को तनणवय अनुसार वन ऐन,
२०७८ र प्रदे श वन तनयमावली, २०७९ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी त्यस
उपभोक्ता समूहलाई दताव गरी यो प्रमाणपत्र ददइएको छ ।
उपभोक्ता समूहको वववरणः–
उपभोक्ता समूहको क्षेत्रः–
घरधुरीको सं ख्याः–
कुल जनसं ख्याः–

प्रमाणपत्र ददने अतधकृतको
नामः–

दजावः–

दस्तखतः–
तमततः–

कायावलयको छापः94
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अनुसूची - ९
(तनयम १४ र २३ साँग सबिम्न्त्धत )
उपभोक्ता समूहको वावषवक प्रततवेदनमा समावेश हुनपु ने ववषय
(क)

समूहको वावषवक आतथवक प्रततवेदन
आबदानी

क्र.सं .
१

२

आबदानी
शीषवक

अम्घल्लो

आ.व. को

खचव
रकम

क्र.सं .

खचव शीषवक

१

मौज्दात

प्रशासतनक खचव

िैङ्क

तलि भिा

नगद

िैठक, म्चयापान

वन पैदवार
तिक्रीिाट

स्टे शनरी
पानी, तिजुली र

काठ
खााँिा

टे तलफोन
२

दाउरा

भाडा र औजार
कायावलय सामान
ववववध (ले.प. शुल्क,
पशु आहार,इन्त्धन र

कृवष औजार
जडीिुटी
३

अन्त्य खचव)
३

वन व्यवस्थापन खचव

अन्त्य

वन सं रक्षण

अनुदान

वन ववकास

सरकारी

वन सदुपयोग

गैर सरकारी

४

अन्त्य ववकास खचव
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अन्त्य
(व्यम्क्तगत
समेत)

सं स्थागत ववकास

दण्ड

४

जररवाना

सामुदावयक ववकास

५

सदस्यता

ववपन्न वगव लम्क्षत

शुल्क

प्रवेश शुल्क
सदस्यता
शुल्क

नवीकरण
६

ऋण

आबदानी

५
६
७
८

जीववकोपाजवन

अनुदान, चन्त्दा,
सहयोग
अन्त्य
फछ्र्योट नभएको
पेश्की

९

ऋण लगानी

१०

िैङ्क मौज्दात

११

नगद मौज्दात

१२

िेरुजु मौज्दात

अन्त्य आय
७
८
जबमा

(चन्त्दा,

पुरस्कार)
िेरूजु

असुली

जबमा
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(ख) आतथवक प्रगतत प्रततवेदन

वन पैदावार उत्पादन तथा तिक्री ववतरण सबवन्त्धी जानकारी

(१)

वन पैदावार

इकाइव

आन्त्तररक तिक्री
दर

पररमाण

आपूततव सतमतत
रकम

दर

पररमाण

वाह्य ववकी
रकम

दर

पररमाण

काठ

(साल,

तससम)
काठ

(सल्ला,
टु नी,

ददयोदार)
काठ(अन्त्य)
पोल
जतडवुटी
खोटो
अन्त्य

(उल्लेख
गनुप
व ने)

(२) वन ववकास कायव
कायव वववरण

इकाइव

पररमाण

वजेट खचव

कैवफयत

पररमाण

वजेट खचव

कैवफयत

पररमाण

वजेट खचव

(३) सामुदावयक ववकास कायव
कायव वववरण

इकाइव

(४) सामाम्जक ववकास कायव
कायव वववरण

इकाइव
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कैवफयत

जबमा
रकम

पररमाण

रकम
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(५) वन उद्यम तथा पयावपयवटन सबवन्त्धी वववरण
(६) वनले तसजवना गरे को रोजगारी
कायवहरू

इकाइव

मवहला

पुरूष

वन सबवधवन
वन सं रक्षण
वन पैदावार

सङ्कलन तथा
घाटगद्दी

वन उद्यम
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जबमा

कैवफयत
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अनुसूची - १०
(तनयम १५ को उपतनयम (१) साँग सबिम्न्त्धत )

१.
२.

पररचय

साझेदारी वनको कायवयोजनामा समावेश हुनपु ने ववषय

साझेदारी वनको भौगोतलक अवम्स्थतत (चारवकल्ला, GPS सवे नक्शा र

नापीको नक्सा सवहत)
३.

वनको वकतसम र मुख्य प्रजातीहरू

५.

साझेदारी वन भू–उपयोग (पानीका मुहान, खोला, ताल, भीर, घांसेमैदान,

४.

वन पैदावारको माग र आपूततवको अवस्था

उत्पादन तथा सं रक्षण क्षेत्र)
६.

साझेदारी वनमा आवर्द् समुदायको आतथवक तथा सामाम्जक अवस्था

८.

वनस्रोत सवे क्षण तथा ववश्लेषण

७.
(क)

ववगतका वन व्यवस्थापन कायवयोजनाहरूको समीक्षा

ब्लक,कबपाटवमेण्ट, सव कबपाटवमेन्त्ट ववभाजन (उत्पादन क्षेत्र र सं रक्षण

क्षेत्र सवहत), वनको ववस्तृत नक्शा
(ख)
(ग)
(घ)

कबपाटवमेण्ट र सव कबपाटवमेन्त्ट अनुसारको वनको मौज्दात,

ाँ लन (Yield Determination)
वावषवक उत्पादन पररमाण आक

योजना अवतधमा पुनरुत्पादन कटान, पुनरुत्पादन तयारी कटान र

तथतनङ तथा सुधार कटान हुने क्षेत्र
९.
(क)

वन सबवर्द्वन प्रणाली, वन व्यवस्थापन

वन सबवधवन प्रणाली (वन सं वधवन प्रणालीको नाम,

िालीचक्र(Rotation),पुनरुत्पादन अवतध (Regeneration Period), कबपाटवमेन्त्ट

(Felling Series), सव कबपाटवमेन्त्ट (Periodic Block) ववभाजन तररका र क्षेत्रफल
(ख)

वन सं वधवनका वक्रयाकलापहरु (पुनरुत्पादन कटान र पुनरुत्पादन

अतभवृवर्द्, पुनरुत्पादन तयारी कटान, पत्ल्याउने तथा सुधार कटान, प्रतनङ,
ु
ढलापडा सङ्कलन)
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(ग)
(घ)

वन सं वर्द्वनका वक्रयाकलाप कायावन्त्वयन कायवतालीका

समूह, स्थानीय तह र तडतभजन वन कायावलय वीच वन पैदावार

िााँडफााँट तररका
(ङ)
(च)
१०.
(क)
(ख)
(ग)

मूल्य तनधावरण, समूहतभत्र र वावहर तिक्री ववतरण व्यवस्थापन

वावषवक वजेट तथा कायवक्रम तजुम
व ा कायावन्त्वयन र अनुगमनको व्यवस्था
वन सं रक्षण

चोरी कटान तथा चोरी म्शकारी तनयन्त्त्रण
वन डढे लो तथा चररचरण तनयन्त्त्रण
वन अततक्रमण तनयन्त्त्रण

(घ)

रोग वकरा तथा तमचाहा प्रजाती तनयन्त्त्रण

११.

अन्त्य वन ववकास तथा व्यवस्थापन

(क)

अम्ग्नरे खा तनमावण तथा ममवत सं भार र स्तरोन्नतत

अम्ग्नरे खा तनमावण, अम्ग्नरे खाको झाडी सफाई, अम्ग्नरे खाको तडलमा माकवर राख्ने,
स्टोन वपम्चङ, काठे पुल तनमावण, ह्यम
ु पाइप राख्ने, लुज स्टोन चेकड्याम आदद
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
तनयन्त्त्रण
(च)
१२.

घाटगद्दी व्यवस्थापन

खहरे तथा पानी तनकास व्यवस्थापन

वन क्षेत्रको खाली जग्गा व्यवस्थापन

पानीका मुहान, पोखरी तनमावण, तसमसार, जलाधार सं रक्षण तथा भूक्षय
जलवायुजन्त्य जोम्खम न्त्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपायहरू

तछमेकी समूह, स्थानीय तह, तडतभजन वन कायावलयसाँगको साझेदारी र

सहकायव योजना
१३.

वन पैदावारमा आधाररत आयआजवन, सीप ववकास तथा उद्योग सबवन्त्धी

१४.

व्यवस्थापन कायवयोजना अवतधको लातग वावषवक वक्रयाकलाप तथा िजेट

व्यवस्था
१५.

व्यवस्थापन कायवयोजनाको वविीय ववश्लेषण
100
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१६.

व्यवस्थापन कायवयोजनाको पुनरावलोकन, अनुगमन, मूल्याङ्कन

१७.

अन्त्य आवश्यक कुराहरु
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अनुसूची - ११
(तनयम १८ को उपतनयम (२) , तनयम २८ को उपतनयम (२) र (६), तनयम

६५ को उपतनयम (२), तनयम ६३ को उपतनयम (३), तनयम ७१ को उपतनयम
(१), तनयम ७२ को उपतनयम (१) र (२), तनयम ७८ को उपतनयम (२),
तनयम ७३ को उपतनयम (२) को खण्ड (घ) साँग सबिम्न्त्धत )

(क) गोतलया काठको मूल्य

काठको प्रजातत

क्र.सं .

१

२

३

४

५
६

काठ दाउराको मूल्य दर

नेपाली नाम

जङ्गली तससौ

साल

चााँप

असना

कमाव
जामुन

वैज्ञातनक नाम

Dalbergia sissoo

Shorea robusta

Magnolia spp.

Terminalia
tomentosa

Haldina cordifolia

Syzygium spp.
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स्तर

प्रतत घनवफट

ए

१०००।-

िी

८००।-

सी

५००।-

डी

३००।-

ए

१०००।-

िी

७००।-

सी

५००।-

डी

२५०।-

ए

७००।-

िी

५००।-

सी

३००।-

ए

४००।-

िी

३००।-

सी

१००।-

ए

४००।-

िी

३००।-

सी

१००।-

ए

४००।-

(ग्रेड)

रोयल्टी रु.
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िी

३००।-

सी

१००।-

ए

७००।-

िी

५००।-

ए

३५०।-

िी

२५०।-

ए

३००।-

िी

२००।-

ए

३००।-

िी

२००।-

ए

३००।-

िी

२००।-

ए

३००।-

िी

२००।-

ए

३००।-

िी

२००।-

७

तससौ (वृक्षारोपण)

Dalbergia sissoo

८

खोटे सल्ला

Pinus roxburghii

९

गोब्रे सल्ला

Pinus wallichiana

१०

टु नी

Toona ciliata

११

कालो र रातो तसररस

Albizia spp.

१२

गबहारी

Gmelina arborea

१३

उम्िस

Alnus nepalensis

१४

पाटे सल्ला

Pinus patula

ए

३००।-

िी

२००।-

१५

सततसाल

Dalbergia latifolia

—

१६००।-

१६

ववजय साल

Pterocarpus
marsupium

—

१०००।-

१७

सागवान

Tectona grandis

—

८००।-

१८

ओखर

Juglans regia

—

५००।-

१९

दार

Debregeasia saeneb

—

५००।-

२०

सन्त्दन/ पाजन

Desmodium
oojeinense

—

३००।-

२१

हरो

Terminalia chebula

—

२००।-

२२

िरो

Terminalia bellirica

—

२००।-
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२३

फल्दु

Mitragyna parvifolia

—

२००।-

२४

कटु स

Castanopsis indica

—

२००।-

२५

म्चलाउने

Schima wallichii

—

२००।-

२६

सौर

Betula alnoides

—

२००।-

२७

दठङ्क्ग्रे सल्ला

Tsuga dumosa

—

२००।-

२८

अन्त्य सल्लो

Larix spp.

—

२००।-

२९

तालीसपत्र

Abis pindrow & Abis
spectsbilis

—

२००।-

३०

दे वदार

Cedrus deodara

—

२००।-

३१

स्प्रस
ु

Picea spp.

—

२००।-

३२

ाँ
आप

Magnifera indica

—

२००।-

३३

मसला

Eucalyptus spp.

—

१७५।-

३४

तसमल

Bombax ceiba

—

१५०।-

३५

सेतो तसररस

Albizia spp.

—

१००।-

३६

भुड्कुल

Hymenodictyon
orixense

—

१००।-

३७

गुटेल

Mallotus repandus

—

१००।-

३८

पपलर

Populus spp.

—

१००।-

३९

वटकुल

—

१००।-

४०

िााँझी

Anogeissus latifolia

—

१००।-

४१

िोटधगेरो

Lagerstroemia
parviflora

—

१००।-

खयर (आयतन
४२

तनकाल्दा लबिाइवलाइव
पतन अम्न्त्तम

१०००।Acacia catechu

—

वकलोग्राम

इन्त्चसबम नाप्ने)
४३

श्वेत चन्त्दन
(श्रीखण्ड)

३३।- प्रतत

३०००।Santalum album

—

१००।- प्रतत
वकलोग्राम
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अन्त्य जात (मातथ उल्लेख भए दे म्ख

४४

िाहेक)

—

१००।-

(ख) जरा ठु टाको मूल्य
क्र.सं .

प्रजातत

रोयल्टी रु.

१

खयर (Acacia catechu)

४०।- प्रतत वकलोग्राम

२

साल (Shorea robusta)

१५०।- प्रतत ठु टा

३

अन्त्य

५०।- प्रतत ठु टा

(ग). िल्लािल्लीको मूल्य
क्र.सं .

प्रजातत

प्रतत क्यु. वफट रोयल्टी रु.

१

साल (Shorea robusta)

३००।-

२

जङ्गली तससौ (Dalbergia sissoo)

२५०।-

३

अस्ना (Terminalia tomentosa)

१००।-

४

कमाव (Adina cordifolia)

१००।-

५

जामुन (Syzygium spp.)

१००।-

६

मसला (Eucalyptus spp.)

५०।-

७

अन्त्य

२५।-

(घ) दाउराको मूल्य
क्र.सं .
१

प्रयोजन
व्यापाररक

प्रजातत
(क) साल (Shorea robusta)
105

रोयल्टी रु.
१२,०००।- प्रतत
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चट्टा
१।५० प्रतत

वकलोग्राम (म्चरुवा
र लप्सटप्स
समेत)

१२,०००।- प्रतत
चट्टा
(ख) तससौ र वटक

१।५० प्रतत

वकलोग्राम (म्चरुवा
र लप्सटप्स
समेत)

८,०००।- प्रतत
(ख) साल र अन्त्य प्रजातत
तमतस्रत

चट्टा प्रतत चट्टा
१।०० प्रतत
वकलोग्राम

४,०००।- प्रतत
चट्टा
(ग) अन्त्य

०।५० प्रतत

वकलोग्राम (म्चरुवा
र लप्सटप्स
समेत)

२,०००।- प्रतत
चट्टा
२

दाह सं स्कार

(क) साल (Shorea robusta)

०।२५ प्रतत
वकलोग्राम

(म्चरुवा र

लप्सटप्स समेत)
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१,०००।- प्रतत
चट्टा
(ख) अन्त्य

०।१५ प्रतत
वकलोग्राम

(म्चरुवा र

लप्सटप्स समेत)
५,०००।- प्रतत
चट्टा
(क) साल (Shorea robusta)

०।७५ प्रतत

वकलोग्राम (म्चरुवा
र लप्सटप्स

३

समेत)

घरकाज

२५००।- प्रतत
चट्टा
(ख) अन्त्य

०।५० प्रतत

वकलोग्राम (म्चरुवा
र लप्सटप्स
समेत)

(ङ) कृवष औजार (हलो, जुवा, हेगा, हररस) र दै वी प्रकोपमा परे का पररवारलाई
ददइने काठमा मातथ उम्ल्लम्खत मूल्यको दश प्रततशत मात्र मूल्य तलइनेछ ।

(च) खडा रुख र ठु टािाट काठ दाउरा मूल्याङ्कन गदाव स्तर तनधावरण भएको
प्रजातीको काठको हकमा “िी” स्तरको मूल्य, स्तर तनधावरण नभएको प्रजातीको

काठको हकमा मातथ उल्ले ख भए िमोम्जमको मूल्य र दाउराको हकमा
व्यापाररक प्रयोजनको लातग तनधावररत मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गररनेछ
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(छ) प्राकृततक रुपमा आएको तससौलाई जङ्गली तससौ मातननेछ र जङ्गली वा
वृक्षारोपणको तससौ नछु वटने अवस्था परे मा जङ्गली तससौको लातग तनधावररत
मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन र ववगो कायम गररनेछ ।

स्पवष्टकरण: प्रचतलत कानुन िमोम्जम प्रततवम्न्त्धत वन पैदावारको दर मुर्द्ा
अतभयोजन प्रयोजनको लातग मात्र प्रयोग गररनेछ ।
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अनुसूची - १२
(तनयम १८ को उपतनयम (३) साँग सबिम्न्त्धत )
साझेदारी वनको वन पैदावार तिक्री ववतरण रतसद
....................... वन उपभोक्ता समूह,
उपभोक्ता समूहको दताव नं. :–

.......................।

अनुमततपत्र नं. :–

श्री ........................................
..................................... ।

यस उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन सं रक्षण गरे को साझेदारी वनको तपतसलमा
उल्लेम्खत वन पैदावारको मूल्य तलई यो अनुमततपत्र ददईएको छ ।
क्र.सं .

वन

पैदावारको

इकाई

पररमाण

जात
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मूल्य

टााँचाको
वववरण

कैवफयत
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रतसद िुम्झतलनेको
रतसद ददनेको
नाम :–

नाम :–

तमततः–

तमततः–

दस्तखतः–

दस्तखतः–

िोधाथव/कायावथव :
(१)
(२)

............वन कायावलय ..........
............ उप सतमतत

..........
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अनुसूची - १३
(तनयम १९ को उपतनयम (१) र (५), तनयम २९ र तनयम ५७ को (९) साँग
सबिम्न्त्धत )

सामुदावयक वन/साझेदारी वन/तनजी वनको वन पैदावार ओसारपसार अनुमततपत्र
श्री ...........................

................................. ।
श्री ...........................

................................. ।

यस समूहको ..................... को सङ्कलन ईजाजतपत्र अनुसार तपतसल

िमोम्जमको ............... .... म्चन्त्ह लगाइवएको वन पैदावार .................
ददनतभत्र ....................................... स्थानिाट

.................................... स्थानसबम उठाई लै जाने गरी यो अनुमततपत्र
ददइएको छ ।सबिम्न्त्धत सि–तडतभजन वन कायावलय वा वन चेकपोष्टमा
अतनवायव रुपमा चेकजााँच गराई लै जानु होला ।
क्र.सं .=

अन्त्य वन

पैदावारको नाम

पररमाण

दर प्रतत
इकाइव

कूल रकम

जबमा (रु.)

प्रयोग

गररएको
टााँचा र
सील

िोधाथव/कायावथःव –
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१. ................... तडतभजन वन कायावलय

२................, सि तडतभजन वन कायावलय ।

....................................... ।
नाम:
पद:
तमतत:
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अनुसूची - १४
(तनयम २१ को उपतनयम (५) साँग सबिम्न्त्धत )
सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहको ववधानमा समावेश हुनपु ने ववषय
१.

प्रस्तावना, पररभाषा

३.

सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहको उद्देश्य

२.
४.
५.

वववरण

सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहको नाम, ठे गाना
सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहको छाप

सामुदावयक वन व्यवस्थापन क्षेत्रतभत्रका घरधुरी तथा जनसं ख्याको

६.

सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहको काम, कतवव्य र अतधकार

८.

सामुदावयक वन व्यवस्थापन सतमततका पदातधकारीहरुको नामावली

७.
९.

१०.
११.
१२.
(क)

उपभोक्ता समूह र सतमततको पदावतध तथा गठन ववतध
तडतभजन वन कायावलयको काम, कतवव्य र अतधकार
स्थानीय तहको काम, कतवव्य र अतधकार

साधारण सभा तथा सतमततको वैठक कायवववतध

प्रचतलत कानुन वमोम्जमको वन अपराध तनयन्त्त्रण

कायवयोजना ववपररत कायवगने समूह सदस्यलाइव गररने सजाय, जररवाना

र अपनाउनुपने पने कायवववतध
(ख)

कायवयोजना ववपररत कायवगने समूह वावहरका व्यम्क्तहरूलाइव गररने

सजाय, जररवाना र अपनाउनुपने पने कायवववतध
(ग)
१३.
(क)
(ख)
व्यवस्था
(ग)

समुदायमा आधाररत चोरी म्शकार तनयन्त्त्रण तररका

सामुदावयक वन उपोक्ता समूहको आतथवक कायवववतध
कोष व्यवस्थापन तथा लेखा प्रणाली

वजेट तथा कायवक्रम तजुम
व ा, स्वीकृतत, कायावन्त्वयन र अनुगमन सबवन्त्धी
स्वीकृत वजेट खचव गने र अतभलेख राख्ने कायवववतध
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(घ)

िरवुझारथ, ले खापरीक्षण, कोषको वहनातमना तनयन्त्त्रणको व्यवस्था,

सुशासनका मापदण्ड
(ङ)
(च)

मातसक र वावषवक आतथवक वववरण

उपभोक्ता, उपभोक्ता सतमतत र पदातधकारीको आतथवक प्रशासन सबवन्त्धी

काम र कतवव्य
१४.

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रततवेदनअन्त्य आवश्यक कुराहरु

नोटः अनुसूचीमा उपभोक्ता समूहका सदस्य पररवारको पुरूष र मवहला मुलीको
नामावली समावेश गनुप
व नेछ ।
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अनुसूची - १५
(तनयम २४ को उपतनयम (१) साँग सबिम्न्त्धत )
सामुदावयक वन हस्तान्त्तरणको लातग ददइने तनवेदन
श्री तडतभजनल वन अतधकृत ज्यू,

............... तडतभजन वन कायावलय,...............
................................... ।

प्रदे श वन ऐन, २०७८ र प्रदे श वन तनयमावली, २०७९ को अधीनमा रही
सं लग्न वन कायवयोजना अनुसार सामुदावयक वनको रुपमा सं रक्षण, सबवर्द्वन र

सदुपयोग गनव चाहेकोले दे हायको ववषयहरुमा प्राववतधक सहयोग र दे हायको
वनक्षेत्र यस उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्त्तरण गररददनु हुन यो तनवेदन पेश गरे का
छौं ।
१.
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
२.
(क)
(ख)
(ग)

प्राववतधक सहयोग

सामुदावयक वन कायवयोजना तयारी/नवीकरण
वनको स्रोत सभे क्षण

वन व्यवस्थापन, तिरूवा उत्पादन, वृक्षारोपण तथा वन सबवधवन
वन्त्यजन्त्तु सं रक्षण तथा व्यवस्थापन

पयावपयवटन तथा वन उद्यम स्थापना तथा सञ्चालन
वन्त्यजन्त्तु पालन
वनको वववरण

वनको नाम र ठे गाना
चारवकल्ला

क्षेत्रफल र प्रमुख प्रजाती
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तनवेदक

क्र.सं .
१.

नाम

उपभोक्ता समूहको तफविाट
पद

२.
३.

तमततः–..................................
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अनुसूची -१६
(तनयम २४ को उपतनयम (३) साँग सबिम्न्त्धत )
सामुदावयक वनको कायवयोजनामा समावेश हुनपु ने ववषय
किुतलयतनामा

वन कायवयोजना स्वीकृतत
सारांश तातलका
प्रस्तावना

पररच्छे द १ प्रारम्बभक

१.१ सं म्क्षप्त नाम र प्रारबभ
१.२ पररभाषा

पररच्छे द २ सामुदावयक वनको तिवरण
२.१ ऐततहातसक पृष्ठभूतम

२.२ अम्घल्लो कायवयोजनाको समीक्षा

पररच्छे द ३ वन पैदावारको माग र आपूततवको अवस्था

ाँ लन तितध
३.१ वन पैदावारको माग र आपूततवको आक
३.२ वन पैदावारको माग र आपूततव

पररच्छे द ४ वन स्रोत मापन, मौज्दातको अवस्था तथा िावषवक रुपमा उत्पादन
हुने पररमाण

४.१ वन स्रोत मापन ववतध

४.२ ब्यवस्थापनको वहसावले मुख्य प्रजातीहरु
४.३ वनको मौज्दात

४.४ िावषवक रुपमा उत्पादन हुने काठ दाउराको पररमाण
पररच्छे द ५ सामुदावयक वन ब्यवस्थापन
५.१ वन व्यवस्थापनका उद्देश्यहरु

५.२ वन सं वर्द्वन प्रणाली, िाली चक्र, कबपाटवमेन्त्ट र सिकबपाटवमेन्त्ट
५.३ सामुदावयक वनको सं रक्षण
५.३.१ वनको रे खदे ख
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५.३.२ आगलागीिाट सं रक्षण
५.३.३ चररचरण व्यवस्थापन

५.३.४ वन अततक्रमण तनयन्त्त्रण

५.३.५ रोग र वकरा तथा तमचाहा प्रजाती तनयन्त्त्रण
५.४ वन व्यवस्थापन तथा सं वर्द्वन कायवहरु

५.४.१ कबपाटवमेन्त्ट र सि–कबपाटवमेन्त्ट छु ट्याउने
५.४.२ पुनरुत्पादन कटान

५.४.३ पुनरुत्पादन तयारी कटान

५.४.४ तथतनङ तथा सुधार कटान

५.४.५ पुनरुत्पादन अतभिृवर्द् कायवक्रम

५.४.६ भााँम्चएका लाथ्रा तथा पोल हटाउने तथा कटान पश्चातको हााँगातिगा
हटाउने कायव

५.४.७ ढलापडा रुखहरु सङ्कलन
५.५ दश िषे कायवक्रम

५.६ वन सं वर्द्वनका वक्रयाकलाप कायावन्त्वयन कायवतातलका
५.७ तििीय तिश्लेषणको अवस्था

५.८ अन्त्य वन ववकास तथा व्यवस्थापन कायवहरु
(क)

अम्ग्नरे खा तनमावण तथा ममवत सं भार र स्तरोन्नतत

अम्ग्नरे खा तनमावण, अम्ग्नरे खाको झाडी सफाई, अम्ग्नरे खाको तडलमा माकवर राख्ने,
स्टोन वपम्चङ, काठे पुल तनमावण, ह्यम
ु पाइप राख्ने, लुज स्टोन चेकड्याम आदद
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
तनयन्त्त्रण
(च)

घाटगद्दी व्यवस्थापन

खहरे तथा पानी तनकास व्यवस्थापन

वन क्षेत्रको खाली जग्गा व्यवस्थापन

पानीका मुहान, पोखरी तनमावण तसमसार, जलाधार सं रक्षण तथा भूक्षय
जलवायुजन्त्य जोम्खम न्त्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपायहरू
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पररच्छे द ६ वनपैदावार सङ्कलन तथा सदुपयोग
६.१ वन पैदावारको सङ्कलन तथा सदुपयोग
६.१.१ वनपैदावार सङ्कलन ववतध

६.१.२ वनपैदावार तिक्री तितरण

६.१.३ आकम्स्मक कायवको लातग वनपैदावार आपूततव

६.१.४ ववकास तनमावण तथा सं घ सं स्थाको लातग काठ दाउरा
६.१.५ काठ ढु वानी तथा म्चरानी

६.१.६ टाढाका उपभोक्तालाई सहयोग गनव सवकने ब्यवस्था
पररच्छे द ७ गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको ब्यवस्थापन

७.१ सामुदावयक वनमा रहेका गैह्र काष्ठ वन पैदावारको तिवरण
७.२ गैह्र काष्ठ वन पैदावारको सं रक्षण सं वर्द्वन कायव
७.३ गैह्र काष्ठ वनपैदावारको तिक्री ववतरण
पररच्छे द ८ आयमुलक कायवक्रम

पररच्छे द ९ जैववक ववववधता र यसको सं रक्षण
९.१ जैववक ववववधताको अवस्था

९.२ जैववक ववववधता सं रक्षण सबिन्त्धी ब्यवस्था
९.३ वन्त्यजन्त्त ु सं रक्षण सम्िन्त्धी ब्यवस्था

पररच्छे द १० सामुदावयक वनमा तनषेतधत कायवहरु
पररच्छे द ११ वन अपराध र दण्ड जररवाना
पररच्छे द १२ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
पररच्छे द १३ ववववध
अनुसूचीहरु

१ (क) सामुदावयक वनको अवम्स्थतत (गुगल अथवमा)
(ख) सामुदावयक वनको िस्तुम्स्थतत दे खाइएको नक्सा

(ग) सि–कबपाटवमेन्त्ट र सिकबपाटवमेन्त्ट छु ट्याउने रे खा दे खाईएको नक्सा
(घ) नमूना प्लट दे खाईएको नक्सा
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(ङ) वन सं वर्द्वन तथा व्यवस्थापनका वक्रयाकलाप दे खाइएको नक्सा

(च) पुनरुत्पादन कटान गने सिकबपाटवमेन्त्टको रुखहरुको अवम्स्थतत दे खाईएको
नक्सा
२

सामुदावयक वनको तसमाना सवेक्षणको कोअतडवनेट (वफल्डिुक)

३ नमुना प्लट तथा सिकबपाटवमेन्त्ट तिभाजक रे खाको कोअतडवनेट

४ पुनरुत्पादन कटान गदाव कायम राम्खने माउरुख तथा कटान गने रुखहरुको
तिवरण

५ सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहको िावषवक योजना तजुम
व ा फारामको ढााँचा
६ सामुदावयक वनको व्यवस्थापन योजनाको तििीय तिश्लेषण
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अनुसूची - १७
(तनयम २४ को उपतनयम (६) साँग सबिम्न्त्धत )
सामुदावयक वन हस्तान्त्तरणको प्रमाणपत्रको ढााँचा
लुम्बवनी प्रदे श सरकार

...................................मन्त्त्रालय
प्रदे श तनदे शनालय

......... तडतभजन वन कायावलय,

तमतत:

...................................

श्री....................... उपभोक्ता समूह,
........................................
.....................................

प्रदे श वन ऐन, २०७८ र प्रदे श वन तनयमावली, २०७९ को अधीनमा रही
दे हायको राविय वनक्षेत्र यसैसाथ सं लग्न कायवयोजना िमोम्जम व्यवस्थापन गरी
सदुपयोग गनव सामुदावयक वनको रुपमा सुम्बपएको छ ।
सामुदावयक वनको वववरण :–
नामः–

चार वकल्ला :–
क्षेत्रफलः–

प्रमाणपत्र ददने सबिम्न्त्धत अतधकारीको
नाम, थरः–
दस्तखतः–
तमततः–
छापः–
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अनुसूची - १८
(तनयम २७ को उपतनयम (५) र (६) साँग सबिम्न्त्धत )
सामुदावयक वनको वन पैदावार सङ्ककलन अनुमतत पत्र
..................................... उपभोक्ता समूह
...................................
........................

उपभोक्ता समूहको दताव नं.:–
अनुमततपत्र नं.:–

श्री.............................

................................. ।
यस उपभोक्ता समूहले

व्यवस्थापन र सं रक्षण गरे को सामुदावयक वनको

तपतसलमा उम्ल्लम्खत वन पैदावारको मूल्य तलई यो अनुमततपत्र ददइएको छ ।
क्र.सं .

वन पैदावारको
नाम र जात

इकाई

पररमाण

टााँचा

लगाउनु पने
भए सोको
वववरण
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कैवफयत
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अनुमततपत्र िुझी तलनेको

अनुमततपत्र ददनेको

दस्तखतः–

दस्तखतः–

नामः–

नामः–

तमततः–

तमततः–

िोधाथव/कायावथव :

१. ................. वन कायावलय..................
२. ................... उपभोक्ता समूह ।
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अनुसूची - १९
(तनयम २८ को उपतनयम (१) र (५) साँग सबिम्न्त्धत )
सामुदावयक वनको वन पैदावार तिक्री ववतरण रतसद
.............................. उपभोक्ता समूह
............................. ।

उपभोक्ता समूहको दताव नबिरः–
रतसद नबिरः–

श्री .........................................
..........................................

......................................... ।
क्र.सं .

वन पैदावारको
नाम र जात

इकाई

पररमाण

कूल रकम
(रु.)

कैवफयत

रतसद िुम्झतलनेको

रतसद

नामः–

नामः–

तमततः–

पदः–

ददनेको

दस्तखतः–

दस्तखतः–
तमततः–
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अनुसूची - २०
(तनयम ३० को उपतनयम (३) साँग सबिम्न्त्धत )

गररिीको रे खामुतनका उपभोक्तालाई आयआजवनको लातग सामुदावयक वनको कुनै

भाग प्रयोग गनव उपलब्ध गराउाँदा गनुपव ने किुतलयतीनामाको लातग सबझौतापत्रको
नमूना

...................

म्जल्ला

............

गा.पा/न.पा

.......

वडा

नं.

.....

म्स्थत..................... सामुदावयक वन उपभोक्ता समूह (यस भन्त्दा पतछ पवहलो

पक्ष भतनएको) ले कायवयोजनामा उल्लेख गरे अनुसारको ववपन्न वगव सं लग्न
भएको .......... उपसमूह (यसपतछ दोश्रो पक्ष भतनएको) लाई यस सामुदावयक
वनक्षेत्र

तभत्रको

पूव.व ............,

पम्श्चम

...................,

उिर

......................., दम्क्षण ............................ गरी यती चारवकल्लातभत्रको

....... हेक्टर वनक्षेत्र दे हाय िमोम्जमका शतवको अधीनमा रही आयमूलक
कायवक्रम गरी आयआजवन गनवका लातग यो सबझौता गररएको छ । यस

सबझौता कुनै पतन पक्षिाट उल्लङ्क्घन भएमा समूहको ववधान, कायवयोजना र यही
ाँ ा िुझाउाँला ।
सबझौता–पत्र तथा प्रचतलत काननू वमोम्जम सहुल
दे हाय

१. सामुदावयक वनक्षेत्रतभत्र अन्निाली (जस्तै धान, मकै, आदद ) र खनजोत गरी
लगाउनुपने वाली (जस्तै अदुवा, हले दो आदद) लगाउन पाईने छै न ।

२. दोश्रो पक्षले तयार गरे को कायवयोजना वमोम्जमको काम तनरन्त्तर दुई
वषवसबम गनव नसकेमा वा कायवयोजना ववपररतको कायव गरे मा उक्त वनक्षेत्र
पवहलो पक्षले वफताव तलन सक्नेछ। तर वफताव तलं दा सफाईको मौकािाट वम्ञ्चत
गररने छै न ।

३. यो सबझौताको अवतध ... वषवको हुनेछ।तर कायवक्रम सन्त्तोषजनक भएमा
पुन: थप सबझौता गनव सवकनेछ ।
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४. दोश्रो पक्षले सामुदावयक वन व्यवस्थापन कायवयोजना कायावन्त्वयनमा सहयोग

गनुप
व नेछ र हरे क साधारण सभामा आफ्नो उपसमूहमा भएको काम कारवाही तथा
यसका उपलम्ब्धको जानकारी तनयतमत रूपमा प्रस्तुत गनुव पनेछ ।

५. पवहलो पक्षले समय–समयमा दोश्रो पक्षको कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
गनव सक्नेछ ।

६. पवहलो पक्षले वन पैदावारको तिक्री ववतरणिाट प्राप्त रकममध्ये गररवी
न्त्यूनीकरणका लातग खचव गनुव पने रकम मध्येिाट साधारण सभाको तनणवय
िमोम्जमको दोस्रो पक्षलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

७. यो सबझौता कायावन्त्वयनका क्रममा कुनै वववाद तसजवना भएमा आपसी

सहमततमा वववाद समाधान गररनेछ र सहमतत कायम नभएमा स्थानीय तहमा वा
तडतभजन वन कायावलयको मध्यस्थतामा वववाद समाधान गररनेछ ।
८. सबझौताको अवतध

समाप्त भएपतछ सवकएपतछ उक्त वनक्षेत्र

स्वीकृत कायवयोजना िमोम्जम व्यवस्थापन हुनेछ ।

सामुदावयक वनको

९. दोश्रो पक्षमा रहेका उपभोक्ताहरूको पवहलो पक्षको जस्तै अतधकार समूहमा
सुरम्क्षत रहनेछ ।

१०. समूहलाई अतत आवश्यक परी उपसमूहलाई ददएको वन वफताव तलनु परे मा

दोश्रो पक्षको लगानी र उपलम्ब्धको मूल्याङ्कन गरी न्त्यायोम्चत् क्षततपूततवको
व्यवस्था गनुव पनेछ ।

११. दोश्रो पक्षले चयन गरे को कबतीमा एक जना प्रतततनतध सामुदावयक वन
उपभोक्ता समूहको कायव सतमततमा प्रतततनतधत्व हुनेछ ।
दोश्रो पक्ष

पवहलो पक्ष

नामः

नामः

दस्तखत ....................
.......................
साक्षी १

दस्तखत

साक्षी २

इतत सबवत् ....... साल ..... गते रोज ...... शुभम् ......... ।
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अनुसूची - २१
(तनयम ३१ को उपतनयम (४) साँग सबिम्न्त्धत )

किुतलयती वनको प्रस्तावमा समावेश हुनपु ने ववषय
१. किुतलयती वन लगाउन चाहेको राविय वनको,–
(क)

........... म्जल्ला

......... को

......... गाउाँपातलका/नगरपातलका. वडा

......................

(ख) चार वकल्ला .......

नाम भएको वन ।

नं:.

(ग) क्षेत्रफल ............. हेक्टर
२. किुतलयती वन तलन चाहेको उद्देश्य ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को
खण्ड . . . . अनुसारको ववषय उल्ले ख गनुव पने
३. वन क्षेत्रको म्स्थतत

४. वन क्षेत्रको प्राकृततक स्रोतको वववरण

५. वातावरणमा पनव सक्ने असरको सामान्त्य लेखाजोखा
६. जीववकोपाजवन सुधार योजना

७. किुतलयती वन तलन चाहेको अवतध
समूहको छापः
तनवेदक

समूहको तफविाट
दस्तखत

समूहको प्रतततनतधको
नाम, थर, वतनः
समूहको नामः–
ठे गानाः–
तमततः–
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अनुसूची - २२
(तनयम ३३ को उपतनयम (२) साँग सबिम्न्त्धत )
किुतलयती वनको किुतलयतनामाको नमूना

...............म्जल्ला
.......तफविाट

अम्ख्तयार

................नगरपातलका/गाउाँपातलका.........म्स्थत
प्राप्त

म/हामी..................

आगे

हािो

समूह/समुदायले ददएको तनवेदन र कायवयोजनामा कारिाही भै तनणवय भए
वमोम्जम..................म्जल्ला

..................

नगरपातलका/गाउाँपातलका

वडा

नं....मा पने पूव व .............. दम्क्षण .............. पम्श्चम .................. र उिर

................... भएको .............यतत चार वकल्लातभत्रको ................ नाम
भएको राविय वन ...... हेक्टर प्रदे श वन ऐन, २०७८ र प्रदे श वन तनयमावली,

२०७९ को अधीनमा रही यसै साथ सं लग्न स्वीकृत कायव योजना अनुरुप
दे हायका शतवहरु िमोम्जम उक्त क्षेत्रमा ऐनको दफा ३५ को उद्देश्यको तनतमि

...... अवतधका लातग किुतलयती वन लगाउन मञ्जूर छु भनी खुशी राजीसाँग यो
किुतलयतनामा ले खी प्रदे श सरकार तडतभजन वन कायावलय, ......./तनदे शनालयमा

पेश गरे को छ/छौं । यो किुतलयत िमोम्जमको शतव पालन नगरे मा प्रदे श वन
ऐन, २०७८ र प्रदे श वन तनयमावली, २०७९ िमोम्जम सहुाँला िुझाउाँला ।
दे हाय

१. स्वीकृत कायव योजनामा उल्लेख भए िाहेक अन्त्य कुनै काम कारिाही गने
छै नौं ।

२. आफूले किुतलयती वन लगाउन पाएको क्षेत्र िाहेक अन्त्यत्र वन जग्गामा
अततक्रमण वा अन्त्य

कुनै प्रकारले हातन नोक्सानी गने गराउाँने छै नौं ।

३. यस किुतलयततनामाको अवतध समाप्त भएपतछ पुनः सोही किुतलयती वनक्षेत्र
नपाएमा सो क्षेत्र प्रदे श

सरकारलाई तनयमानुसार हस्तान्त्तरण गनेछौं ।
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४. किुतलयततनामा भएको तमततले एक वषवतभत्र स्वीकृत कायवयोजना अनुसार
कायव प्रारबभ गनेछौं ।

५. समय समयमा वन कायावलयले ददएको प्राववतधक सल्लाह, सुझाव र तनदे शन
अनुरुप कायव गनेछौं ।

६. किुतलयती वनिाट उत्पादन गररएको वन पैदावार तनकाले पतछ कायवयोजना
अनुरुप तत्कालै वृक्षारोपण

पुनरुत्थानको व्यवस्था गनेछौं ।

ु न्त्दा अम्घदे म्ख भएका रुखहरु
७. किुतलयती वनमा यो किुतलयततनामा हुनभ
प्रदे श सरकारले नहटाएसबम सुरक्षा, सं रक्षण गनेछौं ।

८. किुतलयती वनिाट प्राप्त हुने वन पैदावार प्रचतलत कानुनको प्रवक्रया पूरा गरे र
मात्र ओसारपसार गनेछौं ।

९. यो पट्टा हराएमा, च्याततएमा वा नातसएमा तनयमानुसारको दस्तुर िुझाई अको
पट्टा तलन मन्त्जूर गदवछौं।

किुतलयत गने सं स्था/समूहको सहीछापः–
इतत सबवत्....... साल..... गते रोज...... शुभम्.........
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अनुसूची - २३
(तनयम ३३ को उपतनयम (२) साँग सबिम्न्त्धत )
किुतलयती वनको प्रमाण-पत्र
लुम्बवनी प्रदे श सरकार
…………………….मन्त्त्रालय
प्रदे श तनदे शनालय
किुतलयती वनको प्रमाण-पत्र
सं स्थाको नामः

ठे गानाः

सञ्चालकको नामः

ठे गानाः

किुतलयती वनको नामः

अितधः

उद्देश्यः
प्रदे श सरकारको तनणवय तमततः
क्र.
सं.

म्जल्ला

स्थानीय

वनको

तह

नाम

क्षेत्रफल

दस्तुर

कैवफयत

रकम

प्रमाणपत्र प्रदान गनेको
दस्तखतः
नामः
पदः तनदे शक
तमततः
(नोटः यो प्रमाणपत्र नेपाली कागजमा तयार गनुव पनेछ र तनदे शनालयले यस्तो
प्रमाणपत्रको मोठ तयार गरी राख्नु पनेछ ।
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अनुसूची - २४

(तनयम ३५ को उपतनयम (१) साँग सबिम्न्त्धत )
किुतलयती वनको वावषवक न्त्यूनतम दस्तुर

क्र

उद्देश्य

(क)

वन पैदावारमा

स

आधाररत

वहमाली क्षेत्र
प्रतत हेक्टर

पहाडी क्षेत्र

प्रतत हेक्टर

तराई क्षेत्र

प्रतत हेक्टर

१,२००।–

२,५००।–

४,०००।–

१,२००।–

२,५००।–

४,०००।–

१,२००।–

२,५००।–

४,०००।–

३,०००।–

६,०००।–

उद्योगहरु लाई
आवश्यक पने
कच्चा पदाथव

उत्पादन गनव
(ख)

वृक्षारोपण गरी

वन पैदावारको
उत्पादनमा

अतभिृवर्द् गरी

तिवक्र ववतरण
गनव
(ग)

जतडिुटी खेतत,

कृवष वन िाली,
िागवानी,
पशुफमव

सं चालन गनव
(घ)

कीट पतङ्ग
तथा

वन्त्यजन्त्तुको

फमव सञ्चालन
गनव
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८,०००।–

कैवफयत
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(ङ)

वहल स्टे शन,
साहतसक

१०,०००।– १५,०००।–

पयवटन,

केिुलकार,
ररसोटव,

प्राकृततक

सं ग्राहलय

लगायतका
पयावपयवटन
व्यवसाय

सन्त्चालन गनव
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३०,०००।–
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अनुसूची - २५
(तनयम ४० को उपतनयम (६) साँग सबिम्न्त्धत )

गररवीको रे खामूतनका जनतालाई उपलब्ध गराईने किुतलयती वन कायवयोजनामा
समावेश हुनपु ने ववषय

१. पररचय

२. समूहमा आवर्द् घरधुरी सं ख्या तथा समूह सदस्यको नाम
४. समूहको अध्यक्षको चयन प्रवक्रया
५. समूहको तनणवय प्रवक्रया र ववतध

६. किुतलयती वनको रुपमा तलन चाहेको स्थान, क्षेत्रफल र चार वकल्ला
७. वन व्यवस्थापनको उद्देश्य

८. ववपन्न वगवमा पुग्न सक्ने योगदान
९. किुतलयती वनको अवतध

१०. उत्पादन गररने वन पैदावारको वकतसम र ततनको उपयोग सबिन्त्धी वन
ववकासको कायवयोजना,

११. किुतलयती वनक्षेत्रतभत्र कुनै वकतसमको कृवष वन प्रणाली अवलबिन गररने
भए सोको वववरण,

१२. प्राप्त वन पैदावार र लाभको उपयोग सबिन्त्धी व्यवस्था

१३. किुतलयती वनको अवतध समाप्त भए पश्चात वनको सरक्षणको व्यवस्था
१४. जीववकोपाजवन सुधार योजना र योजनामा समावेश हुन ु पने कुराहरु
१५. अन्त्य आवश्यक कुराहरु ।
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अनुसूची - २६
(तनयम ४० को उपतनयम (८) साँग सबिम्न्त्धत )

गररिीको रे खामुतनका जनतालाई उपलब्ध गराईने किुतलयती वनको
किुतलयतीनामाको नमूना

.............. प्रदे श .............. म्जल्ला ............... न.पा./गा.पा. .............

म्स्थत .................. तफविाट अम्ख्तयार प्राप्त म/हामी ............. आगे हािो

समुदायले ददएको तनवेदन र कायवयोजनामा कारिाही भै तनणवय भए िमोम्जम

......... प्रदे श ......... म्जल्ला ......... गा.पा./न.पा. वडा नं. ..... मा पने पूव व
........

दम्क्षण

.......

पम्श्चम

..............

र

उिर

.............

भएको

.................................. यतत चार वकल्ला तभत्रको ...........................

नाम भएको किुतलयती वन ........................ हेक्टर प्रदे श वन ऐन, २०७८
र प्रदे श वन तनयमावली, २०७९ को अधीनमा रही यसै साथ सं लग्न स्वीकृत
कायवयोजना अनुरुप दे हायका शतवहरु िमोम्जम उक्त क्षेत्रमा................... को
उद्देश्यको तनतमि .............. अवतधका लातग किुतलयती वन लगाउन मञ्जूर छु

ाँ यो किुतलयतनामा लेखी तडतभजन वन कायावलय ...... मा
भनी खुशी राजीसग
पेश गरे को छु । यो किुतलयत िमोम्जमको शतव पालन नगरे मा प्रदे श वन ऐन,
ाँ ा िुझाउाँला ।
२०७८ र प्रदे श वन तनयमावली, २०७९ िमोम्जम सहुल
दे हाय

१.

स्वीकृत किूतलयती वन कायवयोजनामा उल्लेख भए िाहेक अन्त्य कुनै

२.

आफूले किुतलयती वन लगाउन पाएको क्षेत्र िाहेक अन्त्यत्र वन

३.

यस किुतलयतको अवतध समाप्त भएपतछ पुनः सोही किुतलयती वनक्षेत्र

४.

किुतलयत भएको तमततले एक वषवतभत्र स्वीकृत किूतलयती वनको

काम कारिाही गने छै न ।

जग्गामा अततक्रमण वा अन्त्य कुनै प्रकारले हातन–नोक्सानी गने गराउने छै न ।
नपाएमा सो क्षेत्र प्रदे श सरकारलाई तनयमानुसार हस्तान्त्तरण गनेछु ।

कायवयोजना अनुसार कायव प्रारबभ गनेछु ।समय–समयमा वन कायावलयले ददएको
प्राववतधक सल्लाह, सुझाव र तनदे शन अनुरुप कायव गनेछु।
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५.

किुतलयती वनिाट उत्पादन गररएको वन पैदावार तनकाले

६.

ु न्त्दा अम्घदे म्ख भएका रुखहरु
किुतलयती वनमा यो किुतलयत हुनभ

कायवयोजना अनुरुप तत्कालै वृक्षारोपण पुनरुत्थानको व्यवस्था गनेछु ।

पतछ

कायवयोजना िमोम्जम वन तडतभजन वन कायावलयले प्रचतलत ऐन, तनयम िमोम्जम
नहटाएसबम सुरक्षा, सं रक्षण गनेछु ।
७.

तोकेको फाराममा किुतलयती वनको वावषवक प्रततवेदन आतथवक वषव

८.

किुतलयती वनिाट प्राप्त हुने वन पैदावार ओसारपसार गनव तडतभजन वन

समाप्त भएको साठी ददनतभत्र सबिम्न्त्धत

तडतभजन वन कायावलयमा िुझाउनेछु ।

कायावलयले तोवकददएको टााँचा प्रयोग गनेछु ।

इच्छाएको व्यम्क्तको किुतलयत गने गररवी रे खामुनीका उपभोक्ताको नाम, थर र
वतन

सहीछाप :–
(१)
(२)
इतत सं वत् ... साल ... गते रोज ... शुभम् ..............................।
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अनुसूची - २७

(तनयम ४० को उपतनयम (९) साँग सबिम्न्त्धत )

गररवीको रे खामूतनका जनतालाई उपलब्ध गराईने किुतलयती वनको प्रमाणपत्र
(पट्टा)

लुम्बवनी प्रदे श सरकार

...................................मन्त्त्रालय
प्रदे श तनदे शनालय

......... तडतभजन वन कायावलय,

...................................

प्रदे श वन ऐन, २०७८ र प्रदे श वन तनयमावली, २०७९ को अधीनमा रही

दे हायको राविय वन क्षेत्रमा स्वीकृत वन कायवयोजना अनुरुप गररिी न्त्यूतनकरण
गनव तथा वनको सं रक्षण र ववकास हुने गरी आय आजवनका कायवक्रम सञ्चालन
गनवको लातग यो किुतलयती वनको प्रमाणपत्र ददइएको छ :–
१. सबिम्न्त्धत समुदायको :…

(क) नाम :… .........................किुतलयती वन समूह
(ख) ठे गाना :…

२. किुतलयती वनको :…

(क) .........प्रदे श.......म्जल्ला........गाउाँपातलका/नगरपातलका वडा नं.......
(ख) चार वकल्ला :…
(ग) नाम :…

(घ) क्षेत्रफल :…

३. किुतलयती वनको अवतध :…
........................ ..........
(सबिम्न्त्धत अतधकारीको दस्तखत)
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अनुसूची - २८
(तनयम ४३ को उपतनयम (४) साँग सबिम्न्त्धत )
धातमवक वनको प्रमाणपत्र
प्रदे श सरकार
लुम्बिनी प्रदे श
...................................मन्त्त्रालय
प्रदे श तनदे शनालय

......... तडतभजन वन कायावलय,

...................................

श्री .....................................

...........................................
................................. ।
त्यस

तनकाय/समूह/समुदायलाई

तनयमावली,

२०७९

को

तमतत..........................तनणवयानुसार

प्रदे श

वन

अधीनमा

दे हायको

ऐन, २०७८
रही

राविय

वन

प्रदे श
यसै

र

प्रदे श

वन

सरकारको

साथ

सं लग्न

कायवयोजना िमोम्जम व्यवस्थापन गरी धातमवक वनको रुपमा सं रक्षण गनव
ददईएको छ ।

धातमवक वनको वववरणः–
नामः–

चार वकल्लाः–
पूवःव

दम्क्षणः

पम्श्चमः
उिरः
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क्षेत्रफलः–
प्रमाणपत्र ददने अतधकृतको
नाम, थरः–
दजावः–

दस्तखतः–
तमततः–
छापः–
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अनुसूची - २९
(तनयम ५५ को उपतनयम (३) साँग सबिम्न्त्धत )

वन्त्यजन्त्त ु अस्पताल वा वन्त्यजन्त्त ु उर्द्ार केन्त्र स्थापना गनव ददईने अनुमती पत्रको
ढााँचा

प्रदे श सरकार
लुम्बिनी प्रदे श
…………………………………..मन्त्त्रालय
तनदे शनालय
तडतभजन वन कायावलय ………..
श्री ……………….
……………………….
तपाईले यस कायावलयमा वन्त्यजन्त्त ु अस्पताल/वन्त्यजन्त्त ु उद्दार केन्त्र स्थापना गनव
पााँउ भनी ददएको तनवेदन उपर कावावही हुाँदा यस कायावलयको तमतत ………….. को
तनणवय िमोम्जम तनबनानुसार हुने गरी वन्त्यजन्त्तु अस्पताल/वन्त्यजन्त्तु उद्दार केन्त्र
स्थापना गनव अनुमतत ददईएको छ ।
…………………………………..
सबिम्न्त्धत अतधकारीको दस्तखत
तनबनः
स्थानः
क्षेत्रफलः
मुख्य पूवावधारः
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उर्द्ार/उपचार हुने प्रजातीः
शतवहरुः
१.
२.
३.
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अनुसूची - ३०
(तनयम ५६ को उपतनयम (१) र (४) साँग सबिम्न्त्धत)
ु ो प्रजाती र दस्तुर
पालन गनव पाईने वन्त्यजन्त्तक

क) ब्यवसावयक पालनको लातग अनुमतत ददन सवकने वन्त्यजन्त्तु र फमव दताव गदाव
लाग्ने दस्तुर
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=

कातलज

५०,००० रुपैयााँ

ाँ े ल
िद

१,५०,००० रुपैयााँ

ततत्रा

म्चिल
रतुवा
िााँदर

लगुना

वन कुखुरा
घोरल

५०,००० रुपैया

२,५०,००० रुपैयााँ
२,५०,००० रुपैयााँ
१,००,००० रुपैयााँ
१,००,००० रुपैयााँ
५०,००० रुपैयााँ

५,००,००० रुपैयााँ

सरम्क्षत िाहेकका सिै वकतसमका सपव

सं रम्क्षत िाहेकका सिै वकतसमका चरा

ख) िीउ प्राणीको लातग लाग्ने दस्तुर (प्रतत गोटा)
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

कातलज

५,००० रुपैयााँ

ाँ े ल
िद

१,००,००० रुपैयााँ

ततत्रा

म्चिल
रतुवा
िााँदर

लगुना

वन कुखुरा
घोरल

५,००० रुपैया

५०,००० रुपैयााँ
५०,००० रुपैयााँ
१०,००० रुपैयााँ
१०,००० रुपैयााँ
५,००० रुपैयााँ

१,५०,००० रुपैयााँ
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10=
11=

सरम्क्षत िाहेकका सिै वकतसमका सपव

सं रम्क्षत िाहेकका सिै वकतसमका चरा

५,००० रुपैयााँ
५,००० रुपैयााँ

यस साँग सं वम्न्त्धत फमव दताव गने, फमवको तनयमन गने तथा िीउ प्राणी
उपलब्त्ध गराउने कायव तडतभजन वन कायावलयिाट गनव सवकने छ ।
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अनुसूची - ३१
(तनयम ५७ को उपतनयम (८) साँग सबिम्न्त्धत )
तनजी वनिाट उत्पाददत काठ दाउरा ओसार पसारको लातग लगत प्रमाम्णत फाराम
तडतभजन वन कायवलय....................................
.........................................सव तडतभजन वन कायवलय
1 जग्गाधनीको नाम :

2 ठे गाना :

3 वकिा नं :

4 कटान रुख सङ्क्ख्या :

5 उत्पाददत पररमाण : (क) काठ

(ख) दाउरा 6 लै जाने स्थानः

7 उत्पाददत वववरणः

8 तसलको वववरणः

9 लै जाने अवतधः
क्र.
स.

िन

पैदावरको
प्रजाती

वकतसम

(काठ/दाउरा) लबिाई

गोलाइ

थान

पररमाण

कैवफयत

(ईत्र्च)

(वफट)

जबमा पररमाण
द्बष्टव्य :
1 यस फाराम िमोम्जमको वन पैदावर नेपालतभत्र मात्र ओसार पसार गनव
सवकनेछ।
2 प्रचतलत कानुन िमोम्जम तसल लगाई ईजाजत पत्रको पीठमा सो व्यहोरा
उल्लेख गरी ओसार पसार गनुव पनेछ।
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3 यस फारामको एक प्रतत तनवेदकलाई ददई तडतभजन वन कायवलय र सव
तडतभजन वन कायवलयमा

एक/एक प्रतत राख्नु पनेछ।

4 तनवेदन ददएको सात ददनतभत्र टााँचा लगाई सात ददनतभत्र तनवेदकलाई यस
िमोम्जमको लगत प्रमाम्णत फाराम प्राप्त हुनेछ ।
जग्गाधनी वा खररदकतावको:-

लगत तयार गने कमवचारीको:-

लगत प्रमाम्णत गने कमवचाररको:-

नाम :

नाम :

नाम :

दस्तखत :

पद :

पद :

दस्तखत :

दस्तखत :
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अनुसूची - ३२
((तनयम ६० को उपतनयम (२), तनयम ७२ को उपतनयम (१) साँग सबिम्न्त्धत
)
रुख तथा काठको मापन, आयतन तनकाल्ने र मूल्याङ्कन गने तररका
(क)

रुख नाप्ने तररका:

(१) रुखको गोलाइ मापन गदाव छातीको उचाइ (जतमनिाट ४.५ फीट) मा
इन्त्चमा मापन गरी वफट (दशमलव पश्चात दुई अंङ्कसबम) मा िदल्नु पदवछ ।
(२) रुखको उचाई (टोटल हाईट) वफटमा मापन गनुप
व छव ।
(३)

आयतन

तनकाली

मूल्याङ्कन

गने

प्रयोजनको

लातग

खयर

िाहेकका

रुखहरुको तनबन िमोम्जम वतगवकरण गनुव पछव:(३.१) पवहलो दजावः ६ वफट लबिाईका कबतीमा तीन वटा गोतलया काठ प्राप्त
हुन सक्ने सामान्त्यतया रािो र सोझो काण्ड भएको रूख ।
(३.२) दोस्रो दजावः ६ वफट लबिाईका कबतीमा दुई वटासबम गोतलया काठ वा
दश वफट लामो
एक वटा गोतलया काठ प्राप्त हुन सक्ने रुख।
ाँ ी भएकाले
(३.३) तेस्रो दजावः िाङ्गोवटङ्गो काण्ड भएको, धोरो वा गााँठा–गुठ
गोतलया काठ प्राप्त गनव नसवकने वा पवहलो र दोस्रो दजावमा नपने सिै दाउरा
मात्र हुने रूख ।
तर तेस्रो दजावको रुख कटान गदाव गोतलया काठ प्राप्त हुन सक्ने भएमा गोतलया
काठ कायम गनुव पनेछ।
(४) खयरका सिै रुख पवहलो दजावको मातननेछ ।
(ख)

रुखको आयतन तनकाल्ने तररकाः-

(१) स्थानीय आयतन तातलकािाट आयतन तनकाल्ने तररका
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(१.१) रुखको ग्रस आयतन तनकाल्दा पवहलो र दोस्रो दजावको रुखको ८ ईन्त्च
टप ब्याससबमको र तेस्रो दजावको रुखको ४ ईन्त्च टप ब्याससबमको आयतन
स्थानीय आयतन तातलकाहरुिाट तनकाल्नु पछव ।
(१.२) स्थानीय आयतन तातलकािाट प्राप्त पवहलो दजावको ग्रस आयतनलाई
(क्वाटवर गथव नापमा िदल्नका लातग) ०.७८५४ ले गुणन गरी नेट आयतन
तनकाल्नु पदवछ ।
(१.३) दोस्रो दजावको ग्रस आयतनलाई (क्वाटवर गथव नापमा िदल्नका तथा
काठमा नआउने भाग कटाउनका लातग) ०.६००८ ले गुणन गरी नेट आयतन
तनकाल्नु पदवछ ।
(१.४) खयरका रुखको हकमा ४ इन्त्च टप व्यासको स्थानीय आयतन
तातलकािाट आयतन तनकाली यसैलाई नेट आयतन मातननेछ ।
(१.५) दाउराको आयतन तनकाल्दा तनबन सूत्र लगाई वहसाि गनुप
व छव ।
दाउराको चट्टा= (०.८७७८Xआ.प.+१.४३१६Xआ.दो.+३Xआ.ते.)
१०००
जसमाः–
आ. प. – पवहलो दजावको ग्रस आयतन ।
आ. दो. – दोस्रो दजावको ग्रस आयतन ।
आ. ते. – तेस्रो दजावको ग्रस आयतन ।
(२) सुत्रिाट आयतन तनकाल्ने तररकाः
(२.१) स्थानीय आयतन तातलका उपलब्ध नभएको अवस्थामा तनबन सुत्र प्रयोग
गरी रुखको ग्रस आयतन तनकाल्नु पदवछः
रुखको आयतन= गोलाईXगोलाईXउचाईXफमव फ्याक्टर
१६
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(२.२) रुखको आयतन तनकाल्ने प्रयोजनको लातग फमव फ्याक्टर दे हाय
िमोम्जम हुनेछः
क्र. सं . जात

फमव फ्याक्टर

कैवफयत

१

साल

०.४७५

िोक्रा िाहेक

२

खोटे सल्ला

०.४७९

३

गोब्रे सल्ला

०.५४८

४

कटु स

०.४५८

५

तससौ

०.४७८

६

अस्ना

०.५१०

७

अन्त्य जात

०.५००

(२.३) पवहलो दजावको रुखको नेट आयतन तनकाल्दा पवहलो दजावको रुखको
ग्रस आयतनलाई ०.६६६७ ले गुणन गरी नेट आयतन तनकाल्नु पदवछ ।
(२.४) दोस्रो दजावको रुखको नेट आयतन तनकाल्दा दोस्रो दजावको रुखको ग्रस
आयतनलाई ०.५० ले गुणन गरी नेट आयतन तनकाल्नु पदवछ ।
(२.५) दाउराको आयतन तनकाल्दा तनबन सूत्र लगाई वहसाि गनुप
व छव ।
दाउराको चट्टा= ३(०.३३३३Xआ.प.+०.५Xआ.दो.+आ.ते.)
१०००
जसमाः–
आ. प. – पवहलो दजावको ग्रस आयतन ।
आ. दो. – दोस्रो दजावको ग्रस आयतन ।
आ. ते. – तेस्रो दजावको ग्रस आयतन ।
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(३) वन अनुसन्त्धान तथा सिेक्षण ववभागले उपलब्ध गराएको आयतन तातलका
वा सुत्र र सुत्रको प्रयोगको तररकाको आधारमा समेत आयतन तनकाल्न
सवकनेछ

।

(ग) गोतलया काठको मापन गने तररकाः
गोतलया काठको मापन गदाव दे हाय िमोम्जमको गनुव पनेछ :(१) गोलाई मापन:
(१.१) गोलाइ मापन गदाव फेददे म्ख टु प्पो पवट्ट घट्दै गएको गोतलयाको लातग
गोतलयाको िीच भागमा िोक्रा मुतन गोलाइ मापन गनुप
व नेछ ।
(१.२) गोतलयाको िीच भागमा कुनै ठू लो गााँठो अथवा खाल्डो छ भने त्यस
भागलाई छोडे र नम्जकको भागमा नाप गरी पररमाण तनकाल्नु पनेछ ।
(१.३) गोलाइ मापन गदाव नम्जकको इन्त्चमा ४ लाइन भन्त्दा मातथ १ इन्त्च र
४ लाइनसबम ० इन्त्च कायम हुने गरी इन्त्चमा मापन गरी वफटमा िदल्नु पदवछ
।
(२) लबवाई मापनः
लबिाई मापन गदाव नम्जकको वफटमा ८ इन्त्च मातथ १ वफट, ४ इन्त्च दे म्ख ८
इन्त्चसबम ०.५ वफट र ४ इन्त्च मुतन ० वफट कायम हुने गरी वफटमा मापन
गनुप
व छव ।
(घ) म्चरान काठ मापन :
म्चरान काठको मापन गदाव दे हाय िमोम्जमको गनुव पनेछ :
(१) लबिाई: म्चरान काठको लबिाई मापन गदाव छड्के भागलाई कटाएर
नम्जकको वफटमा मापन गनुव पनेछ।
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(२) चौडाई र उचाई : म्चरान काठको चौडाई र उचाई मापन गदाव िावहरी
भागको सडे को वा मदक्कएको भागलाई कटाएर नम्जकको इन्त्चसबम मापन गनुव
पनेछ ।
(ङ) दाउरा मापन:
दाउरा मापन गदाव दे हाय िमोम्जमको गनुव पनेछ:
दाउरा मापन गदाव चट्टामा मापन गनुव पनेछ र २० वफट × ५ वफट × ५ वफटको
थुप्रो (५०० घनवफट ठोस आयतन) लाई एक चट्टा मातननेछ ।
(च) गोतलया काठको आयतन तनकाल्ने तररकाः
(१) गोतलया काठको आयतन तनकाल्दा क्वाटवर गथव सूत्र अनुसार घन वफटमा
तनकातलने छ ।
क्वाटवर गथव सूत्रः–
आयतन (घन वफट) = लबिाई × (गोलाई)२
१६
(छ) म्चरान काठको आयतन तनकाल्ने तररकाः
म्चरान काठको आयतन= लबिाई (वफट) X चौडाई (इन्त्च) X उचाई (इन्त्च)
१४४
(ज) गोतलया काठको धोदकट्टी गने तररका:
(१) गोतलया काठको एकापवट्टको छे उमा मात्र भएको धोद/ररङ्ग/सडे को भागको
हकमा गोतलया काठको लबिाईसबम रहेको धोदको लबिाई नाप गरी कायम
गनुव पनेछ । धोदको क्षेत्रफल (Cross Sectional Area) तनकाल्दा सिैभन्त्दा लामो
साइड नापी क्षेत्रफल तनकाल्नु पनेछ। धोदको आयतनको लातग धोदको लबिाई
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र क्षेत्रफल गुणन गरी तनस्कने धोदको आयतनलाई गोतलयाको आयतनमा कट्टा
गरी गोतलयाको वास्तववक आयतन कायम गनुव पनेछ ।
(२) गोतलयाको दुवै पवट्टका छे उमा भएको धोद कवट्ट गदाव पूरै गोतलयाको
लबिाई कायम गनुव पनेछ । धोदको क्षेत्रफल तनकाल्न दुिै छे उको धोदको
सिैभन्त्दा लामो साइड नापी दुिैको क्षेत्रफलको औसत क्षेत्रफल एकीन गरी
त्यसलाई धोदको लबिाईले गुणन गरी धोदको आयतन कायम गरी त्यसलाई
गोतलयाको आयतनिाट घटाइव गोतलयाको वास्तववक आयतन कायम गनुव पनेछ
।
(३) जुन सुत्रिाट गोतलयाको आयतन तनकातलएको हुन्त्छ त्यही सुत्रिाट धोदको
आयतन कट्टा गनुव पनेछ ।
(झ) ठु टािाट आयतन कायम गने तररकाः
(१) जं गल नोक्सानी भई ठु टासबम भएको तर काठ फेला नपरी ठु टािाट तिगो
कायम गदाव तनबन तातलकामा उल्लेख भएको काठको जात र साईज अनुसार
आयतन कायम गरी उक्त आयतनलाई अनुसूची–११ िमोम्जम काठको मोलले
गुणा गरी तिगो कायम गनुप
व छव । ठु टाको गोलाई मापन गदाव जतमनिाट
एकफूटमातथ ठु टाको िोक्रातभत्रको गोलाई मापन गनुप
व दवछ ।
जात

<२'

२'…३'

३'…४

४'…५

५'…६

६'…७

७'…८

८'…९

९'…१०

फर,

२

९

१८

३४

४५

८०

१०'…११'

११'…१२'

>१२'

'

'

'

'

'

'

'

१००

१३८

१५४

१९१

२१३

२४५

दे वदार
चााँप

१

६

१२

३०

४०

६१

८१

१२६

१६०

२१३

२६०

३११

तससौँ

३

१०

१७

२७

४०

५४

७०

८६

१०१

११५

१२८

१३४

साल

२

८

१५

२७

४१

५०

७०

८६

११९

१३८

१६२

१८१

अस्ना

१

५

१०

२१

३४

५४

८६

१०२

१३१

१६१

१९२

२२५

कमाव

१

४

७

१५

२६

४०

५४

६९

८२

९३

१०४

११४

टु नी

२

८

१४

२५

३८

५२

६६

८०

८३

१०८

११८

१३०

सल्लो

१

६

१६

३५

६२

९८

१४१

१७१

२०१

२२०

३५२

४०६

अन्त्य

२

८

१६

३१

५२

७०

१००

१४१

१७१

२०१

२२०

२२०

सल्ला
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–

–

–

–

११९

१४२

१६१

१९२

१०३

१२७

१५१

१७५

खयर

१

९

१६

२९

४७

७२

१०२

१२९

भुडकुल

१

७

१४

२६

४१

५९

७८

९९

गुटेल

२

६

१५

२१

३२

४६

६२

८१

जामुन

१

५

१०

१८

२८

३०

४०

५४

६०

६५

६९

७४

उम्िस

२

८

१६

३७

५४

८३

११५

१५२

१९३

२४०

२९०

३४२

म्चलाउ

१

४

८

१८

३०

४४

६०

७६

९३

१०६

१३२

१२२

तसमल

१

६

१३

२७

४४

६६

९५

१२४

१५५

१८८

२२३

२५९

अन्त्य

२

६

११

२०

३०

४२

५४

७०

८३

९९

११३

१३१

ने

जात

रष्टब्यः म्चरान काठको तिगो कायम गनुपव दाव म्चरान काठको आयतनलाई १.४ ले गुणन गरी
आएको आयतनलाई अनुसूची-११ िमोम्जमको मूल्यले गुणा गरी तिगो कायम गनुव पछव । रुख
तथा काठको ववतभन्न नापजााँच एम.के.एस. तसस्टम (एस.आई. यूतनट) र एफ.वप.एस. तसस्टममा
नापजााँच गररए तापतन आयतन एफ वप एस तसस्टममा तनकाल्नु पनेछ ।

ञ) रुखको छपान मुल्यााँङ्कनको तिवरण राख्ने ढााँचा
१) रुख छपान तिवरण
वनको

प्ल

छपान

आ

छपा

छपा

रु

प्र

कोड

ट

तमतत

तथव

न

न

ख

जा

क

टााँ

नबव

न

ती

वषव

चा

र

बव

X-

Y-

को

को

अतडव

अतडव

नेट

नेट

गो

उचाई

क्ला

प्रका

काठ

दाउराको

लाई

(मी.)

स

र

को

आयतन

(से.

आय

(क्यु,वफ.)

मी.)

तन

र

(क्यु,
वफ.)

२) रुख छपान सारााँस
क्लास १
प्रजाती

रुख

सं ख्या

का
ठ

क्लास २
दा

उरा

रुख

सं ख्या

का
ठ

क्लास ३
दाउ
रा

जबमा
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रुख

सं ख्या

का
ठ

जबमा
दाउ
रा

रुख

सं ख्या

ज

बमा

काठ

जबमा

दाउरा
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अनुसूची – ३३
(तनयम ६० को उपतनयम (४), तनयम ६५ को उपतनयम (४), तनयम ६९ को
उपतनयम (३) साँग सबिम्न्त्धत )
वन पैदावारको चलानी पूजी
लुम्बवनी प्रदे श सरकार

.................. मन्त्त्रालय

तमतत:–

प्रदे श तनदे शनालय

.................. तडतभजन वन कायावलय, ........
................. ।

श्री ...........................

................................. ।
क्र
.
सं .

गोतल

या नं.

जा
त

नाप साईज
गोला
ई

लबिा

आयत
न

ई

िोधाथव/कायावथव :–
छ

धोद

नेट

टााँचा

ट्टी

न

न्त्ह

क

आयत

................................, तडतभजन वन कायावलय,
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म्च

कैवफय
त
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....................................
(वन प्रतततनतध)
नाम र दस्तखत:

नोटः यो चलानी पूजी ३ प्रतत तयार गरी एक प्रतत आफैले राखी एक प्रतत
ढु वानी साधनमा र एक प्रतत तडतभजन वन कायावलयमा पठाउनु पनेछ ।
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अनुसूची – ३४
(तनयम ६० को उपतनयम (५) साँग सबिम्न्त्धत )
काठ दाउराको लगत राख्ने ढााँचा (घाटगद्दी रम्जष्टर)
वन

प्ल

मा

को

ट

पन

को

तम

ड

तत

आ
.
व
.

गोतल

छ

रु

प्रजा

तग

ल

गो

धोंद

धोंद

धों

धा

प्र

भा

ग्रे

नेट

या

पान

ख

ती

ण्डा

बवा

ला

को

को

द

ङ

का

ग

ड

आयत

क्र.सं .

बव

न

न

ई

ई

लबवा

व्यास

को

र

बव

बवर

वफ

इ

ई

१

व्या

ट

न्त्च

वफट

र

स
२
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अनुसूची – ३५
(तनयम ६३ को उपतनयम (३) साँग सबिम्न्त्धत)
वन पैदावार आपूततव सतमततिाट तिक्री हुने काठ दाउराको पररमाण
क्र.सं .

काठ दाउरा चावहने

अतधकतम पररमाण

प्रयोजन

काठ

(घन वफट)
(क)
(ख)

ववपद् व्यवस्थापन
घरकाज (ममवत)

(घ)

कृवष औजार

(ङ)

धातमवक तथा सााँस्कृततक

(च)

शव दाह सं स्कार

(छ)

जनसहभातगतामा गररने

कायव

दाउरा
(चट्टा)

४०

०.२५

१००
४०

१
-

७

-

आवश्यकता अनुसार

१

-

५

घरकाज (नयााँ तनमावण)

(ग)

कैवफयत

साना लागतको ववकास

१५०

क्वीन्त्टल
-

१००

-

तनमावण कायव
(ज)

तनयम ६३ को उपतनयम
(३) खण्ड (छ)

िमोम्जमका कमवचारी
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अनुसूची - ३६
(तनयम ६९ को उपतनयम (१), (२) र (३) , तनयम ७२ को उपतनयम (४)
तनयम ७८ को उपतनयम (२) साँग सबिम्न्त्धत )
जडीिुटीको नाम र दस्तुर
क्र.
सं .

नेपाली नाम

वैज्ञातनक नाम

रोयल्टी दर

प्रतत के.जी.
(रु.)

(क) जरा तथा गानो जातत
१ अततस

Aconitum
heterophylloides
Acotinum heterophyllum/
Delphinium himalayai

15।-

२ अनन्त्तमूल

Hemidesmus indicus

10।-

३ अश्वगन्त्धा

Withania somnifera

२५।–

४ असारे फूल / धोववनी

Mussaenda spp.

8।-

५ आरतडक्स

Rdix tinosporae

10।-

६ इन्त्रेणी

10।-

७ उन्त्यू

Citrullus colocynthis /
Trichosanthes wallichiana
Dryopteris cochleata,
Huperzia javanica

८ ऐस
ं ेल ु

Rubus ellipticus

१५।–

९ कच ुर

Curcuma aromatica

5।-

१० कपुरकचरी

Hedychium spicatum

२।-

११ काकोली / वन लसुन

Fritillaria cirrhosa

5।-

१२ कामराज, मयुरखुट्टे

Helminthostachys
zeylanica

6।-

१३ कालो तनगुरो

Dryoathyrium boryanum

२।-
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10।-
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१४ कुकुरडाइनो

Smilax spp.

10।-

Dioscorea spp.

15।-

१६ कुम्चला

Strychnos nux-vomica

7।-

१७ कुट्की

Neopicrorhiza
scrophulariiflora

४०।-

१८ कुथ

Saussurea costus

5।-

१९ कुररलो /सतावरी

Asparagus spp.

5।-

२० क्रेमास्तरा

Cremastra appendiculata

10।-

Chrysopogon zizanioides,
Vetiveria zizanioides

10।-

Polygonatum spp.

२५।–

२३ गन्त्धाईनो

Angelica glauca

५।–

२४ गन्नाइनो

Pleurospermum spp.

३।–

२५ गुजरगानो/तनमी लहरा

Stephania spp.

७।-

ु ी/गुड्की
२६ गुजो /गुडच

Tinospora sinensis

5।-

२७ गोकुलधुप

Commiphora mukul

5।-

२८ गोलकााँक्री

Solena amplexicaulis

5।-

२९ च ुत्रो /दारुहल्दी

Berberis spp.

8।-

३० जटामसी

Nardostachys jatamansi

७५।-

३१ जमानेमान्त्रो

Mahonia napaulensis

5।-

३२ जेठीमधु (येष्ठीमधु)

Glycyrrhiza glabra

१५।–

३३ जोरपाते वेली गानो

Psammosilene tunicoides

१५।–

३४ झुलो

Gerbera macrophyla

5।-

१५

२१
२२

कुकुरतरुल, वनतरुल,
भ्याकुर

खसखस

/उशीर/भेवटभेर
म्खरौले (मेदा) /

म्खरौला / सेतकम्चनी
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३५ टु कीफूल

Taraxacum spp.

5।-

३६ ठू लो/िुढो ओखती

Astilbe rivularis

७।–

३७ डाइसोमा

Dysosma versipellis

१०।–

३८ नक्कली सतुवा

Trillidium govanianum

४०।-

३९ नागरमोथे, मोथे

Cyperus spp.

5।-

४० नारु

Silene spp.

५।–

४१ तनरमसी /तनरतिषी
४२ पदमचाल /अमलवेद
४३

पदमपुष्कर /

Delphinium denudatum/
Aconitum
palmatum/Aconitum
orochryseum
Rheum austral, Rheum
emodi

60।10।-

Iris decora

५।–

४४ पाखनवेद /पाषाणभेद

Bergenia
pacumbis/Bergenia
ciliate

7।-

४५ पाचऔ ंले

Dactylorhiza hatagirea

४६ वपपला /वपपली

Piper longum

10।-

४७ िज्रदन्त्ती

Potentilla spp.

5।-

४८ िायजतड

Hippolytia dolichophylla

५।–

४९ िोझो

Acorus calamus

5।-

४९ भूतकेश

Selinum wallichianum

5।-

५० मतमरा

Parnassia nubicola

70।-

५१ मुसली (कालो)

Curculigo orchioides

१०।-

५२ मुसली (सेतो)

Chlorophytum spp.

१०।-

तननाइजतड
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प्रततगोटा ।
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५३ रास्गरी/भूइसरो

Roscoea spp.

5।-

५४ लघुपत्र

Podophyllum hexandrum

७।-

५५ वन प्याज

Allium spp.

15।-

५६ वन हलेदो

Curcuma angustifolia

5।-

५७ वनमुला

Dipsacus inermis

15।-

५८ वनलसुन

Allium wallichii

30।-

५९ वनलसुन/म्खरौंले

Lilium nepalense

30।-

६० वााँको /सपवको मकै

Arisaema spp.

२।–

६१ वाटु लपाते

Cissampelos pareira

2।-

६२ ववदारीकन्त्द

Pueraria phaseoloides

2।-

६३ ववलौने

Maesa chisia

5।-

६४ ववष, ववषमा

Aconitum spp.

10।-

६५ ववषफेज

Polypodiodes amoena

10।-

६६ वेत लौरी

Cheilocostus speciosus

5।-

६७ शटी /गाइसरो

Hedychium spicatum

5।-

६८ सतुवा

Paris polyphylla

५०।-

६९ सपवगन्त्धा / चााँदमरुवा

Rauvolfia serpentina

५०।-

७० सातगांठे

Panax pseudoginseng

50।-

७१ तसस्नु

Urtica spp.

2।-

७२ सुगन्त्धवाल

Valeriana jatamansi

२५।-

७३ सुनडााँठेगानो

Gastrodia elata

१०।–

Lyonia ovalifolia

5।-

(ख) िोक्रा जातत
ाँ ेरी
१ अग
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२ अजुन
व

Terminalia arjuna

10।

३ अशोक

Saraca asoca

२।-

४ ओखर (िोक्रा)

Juglans regia

100।–

५ काफल

Myrica esculenta

१००।-

६ कुटतमरो/काल्च ुरी

Litsea monopetala

5।-

७ कोइरालो/कचनार

Bauhinia variegata

5।-

८ खमारी

Gmelina arborea

1५।-

९ तगनेरी

Premna barbata

1५।-

१० च ुत्रो/दारुहल्दी

Berberis spp.

१०।-

११ छततवन

Alstonia scholaris
/A.neriifolia

10।-

जमानेच ुत्रो

Mohania nepaulensis

5।-

१३ टटे लो/टोटला

Oroxylum indicum

5।-

१४ टााँकी

Bauhinia purpurea

5।-

१५ दार/दारतगठी

Boehmaria rugulosa

1५।-

१६ धू पी

Juniperus spp.

25।-

१७ तनम

Azadirachta indica

5।-

Cinnamomum tamala

१०।-

१९ पलास

Butea monosperma

2५।-

२० पातली

Stereospemum
suaveolenis

10।-

२१ पावन/काठे काउलो

Machilus duthiei

३0।-

२२ पैंय ु

Prunus cerasoides

10।-

१२

18

जमानेमान्त्रो/ केशरी/

नेपाली दालम्चनी/
तसन्त्कौली
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२३ िकाइनो

Melia azedarach

2।-

२४ ििुल

Acacia nilotica

10।-

२५ भोजपत्र

Betula utilis

20।-

२६ भोलाव/मालु

Bauhinia vahlii

2।-

२७ लोध

Symplocos racemosa

१०।-

Holarrhena pubescens/
Holarrhena
antidecentrica

5।-

२९ वनसुडो

Viburnum spp.

10।-

३० ववलौने

Maesa chisia

10।-

३१ सल्ला

Pinus spp.

2।-

३२ तसप्लीकान

Creatave nurvala

१५।-

३२ सेतो काउलो

Persea odoratissima

३0।-

१ अखेनो, घोडे मच्चो

Thymus linearis

३।–

२ अदुवाघााँस/ हातकटुवा

Carex spp.

१।–

३ च ुल्ठे अतमलो/काराज

Rheum australe

५।–

४ असुरो/अडुस/वासक

Justicia adhatoda

1।–

५ उन्त्यू

Dryopteris cochleata

3।–

६ ऐसेल ु

Rubus ellipticus

१५।-

७ कररपिा

Murraya koenigii

२।–

८ गुडमार

Gymnema sylvestre

5।-

९ गुजोलहरा/गुडुची

Tinospora sinensis

५।-

२८

वनम्खरो /कुटज/इन्त्र
जौ

(ग) पात/डााँठ जातत

अमलवेद/ पदमचाल
च ुल्ठी
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१० गेम्न्त्टयना

Gentiana spp.

१०।-

११ म्घउकुमारी

Aloe vera

५।–

१२ चरर अतमलो

Oxalis corniculata

५।–

१३ च ुत्रो

Berberis spp.

८।–

१४ च ुबलानी

Skimmia laureola

१।–

१५ जगर/म्जगर/वन सुपारी

Caryota urens

२।–

१६ जेठीमधु (येष्ठीमधु)

Glycyzrrhiza glabra

१5।–

१७ जोरपाते वेली गानो

Psammosilene tunicoides

१५।–

१८ टोकला‚ टोटला

१।–

१९ दठगुरेसल्ला/दठङ्क्ग्रेसल्ला

Tsuga dumosa

२।-

२० डालेच ुक

Hippophae spp.

२।–

२१ तातलसपत्र

Abies spectabilis

५।-

२२ तततेपाती

Artemisia spp.

२।–

२३ तेजपात

Cinnamomum tamala

३।-

२४ दुधेलहरा/ सरीवा

Cryptolepis dubia

२।–

२५ धतसं ग्र/
े मतछनो/पटपटे

Gaultheria fragrantissima

२।–

२६ धू पी

Juniperus spp.

२।-

२७ तनरगुण्डी

Pitax nirgundi

२।-

२८ तनसोद

Opurculina turpethum

१०।-

२९ नुनवढकी

Osyris lanceolata

१।–

३० पानी अमला

Nephrolepis cordifolia

3।–

३१ पामारोजा

Cymbopogon martini

१।–

३२ िोहोरी

Cordia spp.

५।–
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३३ तभडे िी

Elcholtzia fruticosa

५।–

३४ मम्जठो

Rubia manjith

७।–

३५ मलाटा

Macaranga spp.

१।–

३६ मसला

Eucalyptus spp.

१।–

३७ मेकोनोम्प्सस

Meconopsis spp.

१०।–

३८ ले मनग्रास

Cymbopogon flexuosus

१।–

३९ लौठसल्ला

Taxus spp.

५०।–

४० ववजयसाल

Pterocarpus marsupium

१०।–

४१ तसकाकाई

Acacia rugata

३।–

४२ तसट्रोनेला

Cymbopogon winterianus

१।–

४३ तसस्नु

Urtica spp.

१।–

४४ सुनपाती

Rhododendron
anthopogon

7।–

४५ सोमलता

Ephedra spp.

५।–

ु ा/म्चयापाते
४६ वहं गव

Camellia kissi

१।–

1 असुरो/अडुस/वासक

Justicia adhatoda

१।–

ाँ को भूवा
2 आक

Calotropis spp.

४।–

३ उम्िसको फूल

Alnus nepalensis

३।–

४ कमलगट्टा

Nelumbo nucifera

२।–

५ कोइरालो/कचनार

Bauhinia variegata

१।–

६ गुरास/म्चमाल

Rhododendron spp.

५।–

७ टटे लोफूल/टोटला

Oroxylum indicum

३।–

८ टु कीफूल

Taraxacum spp.

७।–

(घ) फूल र भूवा जातत
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९ धाँयरो

Woodfordia fruticosa

१।–

१० नागेश्वर/नारे श्वर

Mesua ferrea

५।–

११ पदमपुष्कर/तननाइजतड

Iris decora

३।–

१२ िुकीफूल

Anaphalis spp.
/Pseudognaphalium spp.

१।–

१३ मौवा (तराई)

Madhuca latifolia

५।–

१४ मौवा (पहाडी)

Engelhardtia spicata

२।–

१५ रुखकमल

Magnolia grandiflora

२५।–

१६ तसमलको फूल

Bombax ceiba

३।–

१७ तसमलको भूवा

Bombax ceiba

४।–

१८ सुनपाती

Rhododendron
anthopogon

५।–

Ricinus communis

२।–

Achyranthtu aspera

२।–

३ अमला

Phyllanthus emblica

२।–

४ असना/साज

Terminalia tomentosa

२।–

५ इन्त्रजौ

Holarrhena pubescens

१।–

६ इन्त्रेणी

Citrullus
colosynthis/Trichosanthes ८।–
wallichiana

७ उम्िस

Alnus nepalensis

५०।–

८ ओखर फल

Juglans regia

१०।–

Juglans regia

५।–

Olea spp.

१०।–

Pongamia pinnata

३।–

(ङ) फल र वीज जातत
१ अंडेर
२

अपमागव/ दततवन

ओखर फलको िोक्रा
ु )
९ औले लौठ (जैतन
१०

कञ्जा
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११

कड्जा/ करञ्जा

Caesalpinia bondus

३।–

Solanum xanthocarpum

१।–

Cassia occidentalis

५।–

१४ काइयो फल/टकाली

Pavetta tomentosa

५।–

1५ काउसो

Mucuna pruriens

२।–

Martynia annua

२।–

1७ कालादाना

Ipomoea spp.

७।–

१८ कालीकाठको दाना

Myrsine semiserrata

५।–

१९ कुम्चला

Strychnos nux-vomica

२।–

२० कुसुम

Schleichera oleosa

२।–

२१ कोइरालो/कचनार

Bauhinia variegata

१।–

१२ कन्त्टकारी
१३

१६

कस्मदव

काक्नासा

२२

कौतडल्ला

Coix lachryma (jobi)

२।–

२३

खमारी

Gmelina arborea

५।–

२४ खयर

Acacia catechu

२५।–

२५ खोटे सल्लाको िीउ

Pinus roxburghii

२००।–

Tribulus terrestris

२।–

२७ चबपावती/चााँप

Magnolia champaca

५०।–

२८ म्चउरी

Diploknema butyracea

३।–

२९ म्चलाउनेको गेडा

Schima wallichii

१।–

३० जङ्गली आरु (च ुली)

Prunus davidiana

५।–

३१ जङ्गली गुलाि

Rosa sericea

५।–

२६

गोख्रकााँ
ु डा

३२ जङ्गली जीरा (वन म्जरा) Carum carvi

५।–

३३ जङ्गली ज्वानो

५।–

Apium graveolens
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३४ जामुन

Syzygium cumini

१।–

३५ टाप्रे

Senna tora

१।–

३६ वटमुर

Zanthoxylum armatum

१०।–

३७ डालेच ुक

Hippophae spp.

५।–

३८ ढटे लो

Prinsepia utilis

५।–

३९ ढाले कटु स

Castanopsis indica

१।–

४० ततगेडी

१०।–

४१ थाकलको फल

Phoenix spp.

२।–

४२ दे वदार

Cedrus deodara

१००।–

४३ धतुरो

Datura spp.

२।–

४४ धू पीको गेडा

Juniperus spp.

३।–

४५ नागवेली

Lycopodium japonicum

५०।–

४६ नागेश्वर/नारे श्वर

Mesua ferrea

५।–

४७ तनमको िीउ

Azadirachta indica

१।–

४८ पलााँस

Butea monosperma

५।–

४९ पाङ्क्ग्रा/लेक पाङ्क्ग्रा

Entada phaseoloides /
Aesculus indica

५।–

५० पानी अमला

Nephrolepis cordifolia

३।–

५१ वपपला / वपपली

Piper longum

१०।–

५२ वपयारको फल

Buchanania latifolia

१०।–

ु ो फल
५३ पैंयक

Prunus cerasoides

२।–

५४ िकाइनो

Melia azedarach

१।–

५५ ियर

Ziziphus mauritiana

२।–

५६ िरो

Terminalia bellirica

२।–
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५७

िाक्ची

Psoralia corylifolia

५।–

५८ िीरे न्त्रफूलको फल

Jacaranda mimosifolia

५।–

५९ िेत

Calamus spp.

५।–

६० िेल

Aegle marmelos

२।–

६१ भलायो

Semecarpus anacardium

३।–

६२ भूजेत्रो/भूलेत्रो

Butea minor

५।–

६३

मरोरफली

Helicteris isora

२।–

६४

माल्कागुनो

Celastrus paniculatus

५।–

६५

मैनाफल

Randiadum etorum

२।–

६६ मौवा (तराई)

Madhuca latifolia

३।–

६७ मौवा (पहाडी)

Engelhardtia spicata

३।–

६८ रतीगेडी/लालगेडी

Abrus precatorius

५।–

६९ राजवृक्ष

Cassia fistula

२।–

७० रामफल/आटी/सररफा

Annona reticulata

२।–

७१ ररठ्ठा

Sapindus mukorossi

३।–

७२ रुखकमलको फल

Magnolia grandiflora

२५।–

७३ रुराक्ष, भराक्ष

Elaeocarpus sphaericus

१०।–

७४ रोवहणी/तसं दरु े

Mallotus philippensis

५।–

Abelmoschus moschatus

५।–

Choerospondias axillaris

३।–

Lygodium Japonicum

५।–

Herpetospermum
pedunculosum

५।–

Bryonia laciniosa

५।–

७५

लताकस्तुरी

७६ लप्सी
७७

लहरे उन्त्यू

७८ वन करे ला
७९

म्शवतलङ्गी
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८० सम्जवन

Jatropha curcas

२।–

८१ सततसाल

Dalbergia latifolia

३०।–

८२ सालको िीउ

Shorea robusta

१०।–

८३ तसकाकाई/रसुल्ला

Acacia concinna

४।–

८४ तसमलको फल

Bombax ceiba

३।–

८५ तसल्टीमुर

Lindera neesiana

२।–

८६ तससौको कोसा

Dalbergia sissoo

१५।–

८७ सीताफल

Annona squamosa

२।–

Cinnamomum
glanduliferum /
Cinnamomum tenuipile

१५।–

Terminalia chebula

२।–

८८

सुगन्त्धकोवकला/
मलायागेडी

८९ हरो
(च) तिरुवा जातत
१

अपमागव{/ दततवन

Achyranthtu aspera

२।–

२

अम्स्थसमहकव

Cissus quadrangularis

५।–

३

आकाशवेली

Cuscuta reflexa

२।–

४ एक्लेवीर

Lobelia pyramidalis

५।–

५

कााँस

Sacchrum spontaneum

२।–

६

कालमेग

Andrographis paniculata

७।–

७

काली कुइया

५ ।–

८

कालो दुवो

२ ।–

९ कुमकुम

Didymocarpus cinereus

५।–

१० गाईततहारे

Inula cappa

५।–

११ गुच्ची च्याउ

Morchella spp.

५००।–

१२

Gentiana spp.

१०।–

गेम्न्त्टयना
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१३

गोरखमुण्डी

१४

गोल्को

Sphaernthus indica

२।–
५ ।–

१५ घोडताप्रे/ब्राबही

Centella asiatica

२।–

१६ चावा

Piper chaba

१०।–

१७ म्चराइतो

Swertia spp.

१५।–

१८

Bacopa monnieri

२।–

१९ झ्याउ

Lichen

५०।–

२० टाप्रे

Senna tora

१।–

२१ तततेपाती

Artemisia spp.

१।–

२२ रोणपुष्पी

Leucas cephalotes

२।–

२३ नागवेली

Lycopodium japonicum

१५।–

जलब्रामी

२४

वपप्लामुल

२।–

२५

पुडाइनो

५ ।–

२६ पुददना

Mentha spp.

२।–

२७ पुननववा

Boerhavia diffusa

८।–

२८

वप्रस्नपम्णव{

Uraria picta

२।–

२९

भ ुमी अमला

Phyllanthus niruri

५।–

३० भूईकस्तुरी

Chenopodium
ambrosioides

१५।–

३१ भृं गराज

Eclipta prostrata

५।–

३२

Meconopsis spp.

१०।–

Ophiocordyceps spp.

३१,०००।–

मेकोनोपतसस

३३ यासावगबु वा (याचवगबु वू )
३४

रगततसं गे

५।–

३५ रातो च्याउ

Ganoderma lucidum

५०।–

३६

Mimosa pudica

२।–

लज्जावती
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३७ वनालु/कस्तुरी/लताकस्तुरी

Abelmoschus moschatus

१५।–

३८

वववहकााँडा

Solanum nigrmum

२।–

३९

शंखपुष्पी

Evolvulusal sinoides

५।–

४० साधारण च्याउ

Wild mushroom

१०।–

४१

Uraria picta

२।–

४२ तसमझार

Rotala rotundifolia

१०।–

४३ तसलाम्जनेला

Selaginella spp.

१।–

४४ जीवन्त्ती / गामाडोल

Orchid

५००।–

४५ हडच ुर

Viscum album , V.
articulatum

३।–

४६ हलहले

Rumex nepalensis

३।–

सालपम्णव{

सुनाखरी / सुनगाभा/
(पााँचऔले िाहे क)

४७

वहमाली गुलाि

७ ।–

(छ) गम, रे म्जन, लोहावन जातत
१ अगरउड (काठ)

५०।–

२ काकरतसं गी

Aquilaria spp.
Insect gall on Pistacia
integerrima

३ मइन

Bee wax

५।–

४ मह (जंगली)

Bee honey

२०।–

५ लाहा/लोहवान

Lac gum

४०।–

६ म्शलाम्जत

Rock exudate /Asphaltum

५०।–

७ सल्लाको खोटो

Pinus spp.

१२।–

८ सालधुप

Shorea robusta

१५।–

९ तसमल

Bombax ceiba

१५।–

Ferula asafoetida

५०।–

१० वहङ्ग
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२०।–
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(ज) गैरकानूनी तवरले ल्याइएको नेपालमा नपाइने प्रजाततको
ु को राजश्वको पााँच गुणा मूल्य कायम गररने छ ।
हकमा सबिम्न्त्धत मुलक
(झ) सं कटापन्न वन्त्यजन्त्त ु तथा वनस्पततको अन्त्तरावविय व्यापार
तनयन्त्त्रण महासन्त्धी अन्त्तगवतको अनुसूची-१, अनुसूची-२, र अनुसूची-३ मा
सूचीकृत भएका वन पैदावार प्रजाततको तनयावत प्रमाणपत्र वापत रु. १,५००।दस्तुर लाग्नेछ ।
(ञ) मातथ उल्लेम्खत जडीिुटी हररयो वा सुकेको जुनसुकै अवस्थामा भएपतन
राजश्व मूल्य एउटै रहनेछ ।
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अनुसूची - ३७
(तनयम ६९ को उपतनयम (१) (२) र (३) , तनयम ७२ को उपतनयम (५) र
तनयम ७८ को उपतनयम (२) साँग सबिम्न्त्धत )
अन्त्य वन पैदावारको मूल्य दर
क) वनस्पततजन्त्य वन पैदावार
क्र.
सं .

नेपाली नाम

वैज्ञातनक नाम

इकाई

रोयल्टी
प्रतत

के.जी.
(रु.)

१

अगेली

२

अतिसो

3

अल्लो

Girardinia
diversifolia

प्रतत के. जी.

७।–

४

खस्रक
ु ो

Quercus
semecarpifolia

प्रतत गोटा

२।–

५

गोल्चे (गाभा)

प्रतत के. जी.

१०।–

६

म्जबिु

Allium hypsistum

प्रतत के. जी.

१०।–

7

ठोट्ने

Aconogonum molle

प्रतत के. जी.

१।–

8

डण्डीसण्ठी,

प्रतत भारी प्रतत

१।–

/अम्बलसो

ाँ ला
आख्

Edgeworthia
gardneri
Thysanolaena
latifolia

प्रतत के. जी.

७।–

प्रतत के. जी.

२।–

नरकट,

वयलगाडा

खरखडाई,िन

१५।-

मारा भाट

जस्त झाडी
प्रजाती
9

ु ात
तेन्त्दप

Diospyros spp.
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प्रतत के. जी.

३।–
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10

थाकल

Phoenix spp.

प्रतत भारी

१।–

११

तनगालो

Drepanostachyum
spp.

प्रतत गोटा

१।–

1२

तनगालोको

Drepanostachyum
spp.

प्रतत ५ गोटा

१।–

1३

नेपाली

Daphniphyllum
himalayense

प्रतत के. जी.

15।–

प्रतत गोटा

३०।–

Semecarpus
anacardium
Bauhinia vahlii

प्रतत के. जी.

1।–

प्रतत के. जी.

1।–

Cinnamomum
glanduliferum/C
tenupile
Pterocarpus
santalinus
Dendrocalamus
spp.

प्रतत के. जी.

२0।

प्रतत के. जी.

8००।–

प्रतत गोटा

५0।–

टु सा

रक्तचन्त्दन
(काठ)

१४

फुरु

(तेलाईलीको
गााँठा- Live
Knot)

1५

भलायो पात

१६

भोलाव पात

1७

मालातगरी

1८

रक्तचन्त्दन

1९

िााँस

२०

िााँसको तामा

Dendrocalamus
spp.

प्रतत गोटा

3।–

21

वेत

Calamus spp.

प्रतत के. जी.

२५।–

22

वनकस/वावव

Eulaliopsis binata

प्रतत के. जी.

1।–

2३

लोक्ता

Daphne spp.

प्रतत के. जी.

5।–

2४

सल्लाको

Pinus spp.

प्रतत के. जी.

५।–

यो/सवाईघााँस
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ाँ ला
आख्
2५

सल्लाको

Pinus spp.

प्रतत के. जी.

५।–

2६

सालको पात

Shorea robusta

प्रतत के. जी.

1।–

२७

सल्लाको

Pinus spp.

प्रतत के. जी.

२।–

तसबटा

पात/सल्ले वपर

ख) खतनजजन्त्य वन पैदावार
क्र.सं .

नेपाली नाम

ईकाई

रोयल्टी

१

आइरन ओर

प्रतत घन

१00।–

२

गोल / पत्थर कोईला

प्रतत टन

२००।–

३

च ुनढुं गा (लाइमस्टोन)

प्रतत टन

१५०।–

४

खरीढु गा

प्रतत टन

१००।–

५

कोईला /तमट्टी कोईला / ओभर िडे न

प्रतत टन

५०।–

६

तससा (तलड)

प्रतत

१०।–

७

उच्चस्तरीय तनमावण सामाग्री (उत्खनन हुने
प्रतत टन

१५०।–

प्रतत टन

१००।–

तमटर

के.जी.

तडपोम्जट)

क) क्वारजाईट/िोल्डर/टु क्रेढुं गा
ख) क्वारजाईट/स्लाव

प्रतत टन

ग) तसतलका सेण्ड

घ) डोलोमाईट/तसलौटे ढुं गा

प्रतत टन

ङ) छाप्नेढं ु गा/स्ले ट

प्रतत वगव
वफट

८

(रु.)

औद्योतगक म्क्लं कर/ववशेष माटो (उत्खनन
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१५०।–
१००।–
५।–
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हुने तडपोम्जट)
क) कमेरो

ख) गेरु/ ओके

प्रतत घन

५०।–

प्रतत घन

१००।–

तमटर

ग) मुल्तानी

घ) अन्त्य ओभरिडे न

तमटर

प्रतत घन

७५।–
५०।–

तमटर

प्रतत घन
तमटर

९

जेबस (सुहाग पत्थर)
्
क) टरमतलन

प्रतत १०

३००।–

ग) अन्त्य जेबस

प्रतत १०

१००।–

ग्राम

ख) काईनाइट

ग्राम

२५०।–

प्रतत १०
ग्राम

१०

तनमावण सामाग्री

क) साधारण ढु ङ्गा

प्रतत घन

१७५।–

ग) िालुवा

प्रतत घन

१४०।–

मस्कट/िोल्डर/ग्रािेल/सेल/कङ्क्लोमरे ट

प्रतत घन

तमटर

ख) तगट्टी

तमटर

घ)

तमटर

प्रतत घन
तमटर
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२५०।–
१५५।–
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(ग) नदीजन्त्य वन पैदावार
क्र.सं .

नेपाली नाम

ईकाई

रोयल्टी (रु.)

१

क) ढु ङ्गा

प्रतत घन

१०।–

वा मस्कट

प्रतत घन

७।–

ख) तगट्टी वा ग्राभ्रेल वा िोल्डर
ग) िालुवा

वफट
वफट

९।–

प्रतत घन
वफट

२

पानी (सङ्कलन गरी ववक्री

ववतरण गने प्रयोजनका लातग)

प्रतत ट्याङ्कर

२५०।–

(घ) खण्ड (ख) र खण्ड (ग) िमोम्जमको वन पैदावारको हकमा प्रचतलत कानून
िमोम्जम अन्त्य सरकारी तनकायमा एक पटक रोयल्टी ततरी सकेको भए सोको
लातग दोहोरो रोयल्टी तलईने छै न ।
(ङ) खण्ड (क) मा उल्ले म्खत वनस्पततजन्त्य वन पैदावार हररयो वा सुकेको
जुनसुकै अवस्थामा भएपतन राजश्व मूल्य एउटै रहनेछ ।
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अनुसूची - ३८

(तनयम ६९ को उपतनयम (२) साँग सबिम्न्त्धत )
वन पैदावार सङ्कलन ईजाजत
लुम्बवनी प्रदे श सरकार

.................. मन्त्त्रालय

प्रदे श वन तनदे शनालय

तमतत:–

.................. तडतभजन वन कायावलय, ........
................... ।

ईजाजत प्राप्त गनेको
नाम, थर, वतनः–

सङ्कलन गने बयादः
घाटगद्दी स्थलः
धरौटी रकमः
तस.
नं.

वन

वन

वन

सङ्कलन

पैदावार

पैदावार

पैदावार

गने क्षेत्र

वकतसम

स्थानीय

वैज्ञातनक

नाम,

को

को

नाम

को

नाम

पररमाण

(वनको

चौहदी)

िोधाथव :–
१. ................................, सि तडतभजन वन कायावलय,
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सबिम्न्त्धत

....................................
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अनुसूची - ३९

(तनयम ७८ को उपतनयम (१) साँग सबिम्न्त्धत )
गोतलया काठको गुणस्तर (ग्रेड) तनधावरण
(क) गोतलया काठको गुणस्तर (ग्रेड) तनधावरण:–
१. साल प्रजाती:
(१) “ए” ग्रेड : गोलाइ ५ वफट भन्त्दा िढी भई लबिाइ ६ वफट भन्त्दा िढी

भएको, सामान्त्य वकरा लागेको वा प्रतत ६ वफट लबिाइमा २ वटा सबम
प्वाल भएको, ५ प्रततशतसबम धोद भएको‚ सोझो गोतलया काठ।

(२) “िी” ग्रेड : गोलाइ ४ वफट भन्त्दा िढी भई लबिाइ ४ वफट भन्त्दा िढी
भएको, वकरा लागेको वा प्रतत ४ वफट लबिाइमा ५ वटासबम प्वाल
भएको, म्चररएको, ५ वफट भन्त्दा िढी गोलाइ भएकोमा २५ प्रततशतसबम

धोद भएको र ४ वफट दे खी ५ वफटसबम गोलाइ भएकोमा ५
प्रततशतसबम धोद भएको, गााँठो भएको, िोक्रा तभत्र पसेको गोतलया काठ।

(३) “सी” ग्रेड : गोलाइ २ वफट ६ इन्त्च भन्त्दा िढी भई लबिाइ ३ वफटभन्त्दा
िढी भएको‚ “ए” र “िी” ग्रेडमा नपरे को गोतलया ।

(४) “डी” ग्रेड: "ए", "िी", "सी" ग्रेड र िल्लािल्लीमा नपरे को म्चरान काठ
तनस्कन सक्ने गोतलया काठ।

२. अस्ना, जामुन, कमाव, टु नी, तसररस र गबहारी प्रजाती:
(१) “ए” ग्रेड : गोलाइ ५ वफट भन्त्दा िढी भई लबिाई ४ वफट भन्त्दा िढी
भएको, सामान्त्य वकरा लागेको वा सामान्त्य म्चररएको वा ७ प्रततशतसबम धोद
भएको गोतलया ।
(२) “िी” ग्रेड :
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(क) गोलाइ ४ वफट दे म्ख ५ वफटसबम भई लबिाई ४ वफट भन्त्दा िढी
भएको, सामान्त्य वकरा लागेको वा सामान्त्य म्चररएको वा कुल आयतनको ७
प्रततशतसबम धोद भएको वा
(ख) लबिाई र गोलाईले ए ग्रेडमा पने भए तापतन वकरा लागेको वा ७ प्रततशत
भन्त्दा िढी १५ प्रततशतसबम धोद भएको वा म्चररएको र चकेको वा गााँठो
भएको वा िोक्रा तभत्र पसेको वा ररङ्ग भएको गोतलया ।
(३) “सी” ग्रेड : (क) गोलाइ २ वफट वा सो भन्त्दा िढी भई लबिाई २ वफट
भन्त्दा िढी भएको वा
(ख) लबिाई र गोलाईले िी ग्रेडमा पने भए तापतन वकरा लागेको वा ७ प्रततशत
भन्त्दा िढी धोद भएको वा म्चररएको र चकेको वा गााँठो भएको वा िोक्रा तभत्र
पसेको वा ररङ्ग भएको वा
(ग) लबवाई र गोलाईले ए ग्रेडमा भएपतन धोद कुल आयतनको १५ प्रततशत
भन्त्दा िढी भएको गोतलया ।
३.जङ्गली तससौ प्रजाती:
(१) “ए” ग्रेड : गोलाइ ४ वफट भन्त्दा िढी भई लबिाइ ४ वफट भन्त्दा िढी

भएको, सामान्त्य वकरा लागेको वा प्रतत ४ वफट लबिाइमा २ वटा सबम
प्वाल भएको, ५ प्रततशतसबम धोद भएको‚ सोझो गोतलया काठ।

(२) “िी” ग्रेड : गोलाइ ३ वफट भन्त्दा िढी भई लबिाइ ४ वफट भन्त्दा िढी
भएको, वकरा लागेको वा प्रतत ४ वफट लबिाइमा ५ वटासबम प्वाल
भएको, म्चररएको, ४ वफट भन्त्दा िढी गोलाइ भएकोमा २५ प्रततशतसबम

धोद भएको र ३ वफट दे खी ४ वफट सबम गोलाइ भएकोमा ५
प्रततशतसबम धोद भएको, गााँठो भएको, िोक्रा तभत्र पसेको गोतलया काठ।
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(३) “सी” ग्रेड : गोलाइ २ वफट ६ इन्त्च भन्त्दा िढी भई लबिाइ ३ वफटभन्त्दा
िढी भएको “ए” र “िी” ग्रेडमा नपरे को गोतलया ।

(४) “डी” ग्रेड: "ए", "िी" र "सी" ग्रेडमा नपरे को म्चरान काठ तनस्कन सक्ने
गोतलया काठ।

४. वृक्षारोपण तससौ प्रजाती:
(१) “ए” ग्रेड : ४ वफट वा सो भन्त्दा िढी गोलाइव भएको, सामान्त्य वकरा लागेको
वा सामान्त्य म्चररएको वा ७ प्रततशतसबम धोद भएको गोतलया ।
(२) “िी” ग्रेड : ४ वफट भन्त्दा कम गोलाइव भएको, वा गोलाईले ए ग्रेडमा पने
भएपतन धोद कुल आयतनको ७ प्रततशत भन्त्दा िढी भएको गोतलया ।
५. सल्ला प्रजाती:
(१) “ए” ग्रेड : गोलाइ ५ वफट वा सो भन्त्दा िढी लबवाई ४ वफट भन्त्दा िढी
भएको, सामान्त्य वकरा लागेको वा सामान्त्य म्चररएको वा ७ प्रततशतसबम धोद
भएको गोतलया ।
(२) “िी” ग्रेड : गोलाइ ५ वफट भन्त्दा कम भएको लबवाई २ वफट भन्त्दा िढी
भएको वा गोलाईले ए ग्रेडमा पने भएपतन धोद कुल आयतनको ७ प्रततशत
भन्त्दा िढी भएको गोतलया ।
६. उततस प्रजाती:
(१) “ए” ग्रेड : ४ वफट वा सो भन्त्दा िढी गोलाइव भएको, सामान्त्य वकरा लागेको
वा सामान्त्य म्चररएको वा ७ प्रततशतसबम धोद भएको गोतलया ।
(२) “िी” ग्रेड : ४ वफट भन्त्दा कम गोलाइव भएको, वा गोलाईले ए ग्रेडमा पने
भएपतन धोद कुल आयतनको ७ प्रततशत भन्त्दा िढी भएको गोतलया ।
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६. िल्लािल्ली:
“िल्लािल्ली” भन्नाले १ वफट ६ इन्त्च द]lख २ वफट ६ इन्त्चसबम गोलाई भएको
र ६ वफट भन्त्दा िढी लबवाई भएको गोतलया काठ जनाउाँछ ।
७. दाउराः
“दाउरा” भन्नाले खयर िाहेक दुई वफटभन्त्दा कम लबिाई भएको, डे ढ वफटभन्त्दा
कम गोलाई भएको गोतलया काठ वा डे ढ वफटभन्त्दा िढी गोलाई भए तापतन
धोरो वा सडे को वा मदक्कएको भई म्चरानको रुपमा जान नसक्ने काठलाई
जनाउाँछ ।
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अनुसूची - ४०
ाँ सबिम्न्त्धत )
(तनयम ८७ सग

वन सेवामा कायवरत कमवचारीको ड्रेस कोडको प्रयोग र ढााँचा
१. पोषाक प्रयोग गररने समय र अवस्था
(क) तनयतमत अवफस कायवमा : तनयतमत अवफसमा उपम्स्थत हुाँदा हाल प्रयोग
भईरहेको तनजामती पोषाकको नै प्रयोग गररने छ ।
(ख) वफल्ड कायवमा : तनयतमत जं गल गम्स्त, वन क्षेत्र सवे क्षण, मुद्दा अनुसन्त्धान
तथा तहवककातको कायव, डढे लो तनयन्त्त्रण लगायतका वफल्ड कायवहरुमा
तस.नं. ३ (क) वमोम्जमको सटव, ३ (ख) वमोम्जमको पाइन्त्ट, पाइन्त्टमा
तस.नं. ३ (छ) िमोम्जमको वेल्ट, तस.नं. ३ (ङ) िमोम्जमको टोपी तथा
तस.नं. ३(ज) िमोम्जमको जुिा लगाइने छ। सटवमा वायााँ तफव कुममा
तस.नं. २ िमोम्जमको दज्यावनी म्चन्त्ह, वायााँ छातीमा तस.नं. ४ (ख)
िमोम्जमको ब्रासकोड, दायााँ छातीमा ४ (ग) िमोम्जमको नेम प्ले ट रहने छ
। मौसम र कायव क्षेत्रको भुगोल िमोम्जम सटव प्रयोग गदाव ३(क१) र
३(क२) िमोम्जको सटव आवश्यकता अनुसार प्रयोग गनव सवकनेछ तथा
तस.नं. ३(ग) िमोम्जमको ज्याकेट पतन आवश्यकता अनुसार प्रयोग गनव
सवकनेछ ।
(ग) म्जल्ला, प्रदे श र राविय समारोहमा : म्जल्ला, प्रदे श र रावियस्तरको
समारोहमा मातथ उल्लेख भए अनुसार कै सटव, पाइट, टोपी, जुिा तथा तस.नं.
३(घ) िमोम्जमको कोट र ३(च) िमोम्जमको टाईको प्रयोग गररनेछ ।
कोटमा वायााँ तफव कुममा तस.नं. २ िमोम्जमको दज्यावनी म्चन्त्ह, वायााँ
छातीमा

तस.नं.

४(ख)

िमोम्जमको

िमोम्जमको नेम प्ले ट रहने छ ।
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छातीमा
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२. पोषाक र दज्यावनी म्चन्त्हको वववरण
तस.नं. तह

पोषाक

१

प्रदे श सम्चव

सटव, पाइन्त्ट, कोट, जुिा, N.F.S., वनको
टोपी, टाई, ज्याकेट, वेल्ट लोगो र पााँच

उप सम्चव दशौ

सटव, पाइन्त्ट, कोट, जुिा, N.F.S, वनको
टोपी, टाई, ज्याकेट, वेल्ट लोगो र चार

२

३

उप सम्चव नवौ

दज्यावनी म्चन्त्ह

तारा

तारा
N.F.S,

सटव, पाइन्त्ट, कोट, जुिा, लातलगुरााँसको
टोपी, टाई, ज्याकेट, वेल्ट लोगो र चार
तारा

४

५

६

७

दजावनी

म्चन्त्हको
सटव, पाइन्त्ट, कोट, जुिा, N.F.S, वनको
सहायक
वन
पृष्ठभुमीमा
लोगो र तीन
टोपी,
टाई,
ज्याक
ट,
वे
ल्
ट
े
अतधकृत आठौँ
वहमाल,
तारा
पहाड
N.F.S,
सटव, पाइन्त्ट, कोट, जुिा, लातलगुरााँसको दे म्खने
सहायक
वन
टोपी, टाई, ज्याकेट, वेल्ट लोगो र तीन आकृती
अतधकृत सााँतौ
रहनेछ
तारा
।
सटव, पाइन्त्ट, कोट, जुिा, N.F.S, वनको
ृ
रे ञ्जर (अतधकत
टोपी, टाई, ज्याकेट, वेल्ट लोगो र दुई
स्तर छै ठौँ)
तारा
N.F.S,
सटव, पाइन्त्ट, कोट, जुिा, लातलगुरााँसको
रे ञ्जर -सहायक
टोपी, टाई, ज्याकेट, वेल्ट लोगो र दुई
पााँचौ_
तारा

८

कैवफयत

फरे ष्टर

सटव, पाइन्त्ट, कोट, जुिा, N.F.S, वनको
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टोपी, टाई, ज्याकेट, वेल्ट लोगो र एक
तारा

९

वन रक्षक

सटव, पाइन्त्ट, कोट, जुिा,

N.F.S, वनको
टोपी, टाई, ज्याकेट, वेल्ट
लोगो

३. पोषाक ववस्तृत वववरण
क) सटव : हल्का तनलो, १०० प्रततशत कटन, ब्यान्त्ड गररएको कलर, पकेट
दुईवटा

अगाडी, िायााँ

२

िमोम्जमको

दज्यावनी म्चन्त्ह वप्रन्त्ट भएको ।

(क १)
(क २)
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ख) पाइन्त्ट : खरानी रं ग, १०० प्रततशत कटन, अगाडी पछाडी दुई दुई वटा
पकेट

ग) ज्याकेट : गाढा हररयो, १०० प्रततशत तस्लान नायलन, १०० प्रततशत
ु ेशन, १०० प्रततशत नायलााँन अस्तर, यस इन्त्सुलेटेड वहप
तथनसेट थमवल इन्त्सल
लबिाई पाकावमा दुई तफव म्जपर फ्रन्त्ट म्स्नट गररएको स्ट्रफ फल्याप र ड्राफ्ट
ाँ , दुई तभत्री
फ्ल्याप, दुई िावहर zippered हात तातो जेि, zippered साइड पहुच
जेि र समायोज्य कबमर कोडव सुववधा, अलग गनव योग्य हुड सामेल भएको ।
िायााँ कुममा ३(क) िमोम्जमको लागो वप्रन्त्ट भएको।
घ) कोट : गाढा हररयो, अगाडी चार वटा पकेट भएको, ४ वटा िटम अगाडी
र पकेटमा १/१ वटा

गरर ४ वटा िटम भएको । घााँटीमा तभ आकार भएको

। िायााँ कुममा ३(क) िमोम्जमको लागो वप्रन्त्ट भएको ।
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ङ) टोपी : ९९ प्रततशत कटन, अगाडी

Forest Service ले म्खएको सोको तल

३(क) िमोम्जमको लोगो वप्रन्त्ट भएको ।

च) टाई : ठोस गाढा हररयो १०० प्रततशत पोतलस्टर
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छ) पेवट(वेल्ट) ब्राउन फुल ग्रेन काउहाइड ले दर

ज) जुिा (वुट) : कालो
रङ्गको वुट

४. लोगो, ब्रासकोड र नेम प्ले टको नमुना :(क) लोगोको नमुना : ड्रेसको सटवको
ाँ ा २ अनुसार हुनेछ ।
वायााँ तफव कुममा राम्खने लोगो (ववल्ला) मातथ िुद
(ख) ब्रासकोडको नमुना : ब्रासकोडको नमुना तल दे खाइएको छ । ब्रासकोड
मातथल्लो भागमा Province forest Service हुनेछ भने तल्लो भागमा P र S
को तिचमा रुखको म्चत्र िनाई तलपट्टी F ले म्खएको हुनेछ।
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S

P

F
(ग) नेम प्ले ट : नेम प्ले ट तल दे खाइए िमोम्जमको हुनछ
े । नेम प्ले टको
चौडाई १ इन्त्च र लबिाई ४ इन्त्च हुनेछ । हररयो नेम प्ले टमा सेतो अक्षरमा
कमवचारीको ले म्खएको हुनेछ ।

Mr/Mrs A
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अनुसूची - ४१
(तनयम ८९ को उपतनयम (३),

उपभोक्ता समूहले प्रयोग गने फलामे टााँचाको नमूना
वन उपभोक्ता समूहको टााँचाको नमूना
क
ग

ख

घ

डाइतमटर १.४ (३.५ सी.एम) इन्त्चको गोल आकारमा तिचमा रूख रोपौं वन

जोगाऔ ं लोगो राख्ने र चारै ततर दे हाय िमोम्जमको Provincial Database अनुसार

Code राख्ने ।

(क) तडतभजन वन कायावलयको कोड

(ख) सि तडतभजन वन कायावलयको कोड

(ग) उपभोक्ता समूह रहेको स्थानीय तहको कोड

(घ) तडतभजन वन कायावलयले सामुदावयक वन र साझेदारी वनका
लातग अङ्कमा ददएको नबवर कोड

प्रमाणीकरण तमतत २०७९/०१/१४
आज्ञाले
दुगाव िहादुर काकी
प्रदे श सम्चव
१९०

प्रदे श सरकार

प्रकाशनः लुम्बिनी प्रदे श, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय
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