
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, भदौ ३१ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क १८ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

 वन तथा वातावरण मन्त्त्रालयको सूचना 
प्रदेश वन ऐन २०७८ िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सरकारले 
िनाएको तल लेम्खए िमोम्जमको मापदण्ड सववसाधारणको जानकारीको 
लातग प्रकाशन गररएको छ । 

 
 

वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ 
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प्रस्तावनाः लमु्बिनी प्रदेश तभत्र रहेका राष्ट्रिय वनको ददगो ष्ट्रवकास, संरक्षण 
तथा वन पैदावारको सदपुयोग गनव लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले "प्रदेश 
वन ऐन, २०७8" र प्रदेश सरकारले "प्रदेश वन तनयमावली , २०७९"  
िनाई प्रचलनमा ल्याएकोले ऐन र तनयमावली िमोम्जम वन िाली स्थापना 
गनव, हकुावउन, स्याहार सबभार तथा पनुरूत्पादन तनयमन गनव अवलबवन 
गररने छनौट प्रणाली, माउरूख प्रणाली, छत्र प्रणाली, सरपट कटान प्रणाली 
लगायतका वन सबवर्द्वन प्रणाली (तसम्ल्भकल्चर तसस्टम) लार्व प्रभावकारी 
िनाउँदै वन के्षत्रको ददगो ष्ट्रवकास, संरक्षण, सबवर्द्वन, वन पैदावारको 
सदपुयोग एवम ् वन, वन्त्यजन्त्त,ु वातावरण, जलाधार लगायत जैष्ट्रवक 
ष्ट्रवष्ट्रवधताको संरक्षण गरी वनके्षत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनव वाञ्छनीय 
भएकोले प्रदेश वन ऐन, २०७८ को दफा ११२ ले ददएको अतधकार 
प्रयोग गरी लमु्बिनी प्रदेश सरकारले "वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत वन 
व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९" जारी गरेको छ। 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारम्बभक 

१.१ संम्क्षप्त नाम र प्रारबभः (१) यो मापदण्डको नाम "वन सबवर्द्वन 
प्रणालीमा आधाररत वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९" रहेको छ। 

    (२) यो मापदण्ड तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ ।  
१.२ पषृ्ठभतूम: सामाम्जक, आतथवक तथा वातावरणीय ष्ट्रहसािले उपयकु्त र 

वनले प्रदान गने वस्त ु तथा सेवाको तनरन्त्तरता वा वृष्ट्रर्द् हनुे गरी 
गररने वन व्यवस्थापन नैं ददगो वन व्यवस्थापन हो । यसलाई वन 
सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत वन व्यवस्थापन पतन भन्न सष्ट्रकन्त्छ । 
वन व्यवस्थापन गदाव वातावरणीय पक्षका अततररक्त सामाम्जक तथा 
आतथवक पक्षहरुलाई समेत उम्चत ध्यान ददन ु पदवछ । वन 
व्यवस्थापन गदाव वन ष्ट्रवज्ञानका ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवधाहरु जस्तै वन 
व्यवस्थापन, वन प्रवर्द्वन, वन पैदावारको उपयोग, वनिाट प्राप्त हनु े
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वस्त ुतथा सेवाको व्यापार, वन अथवशास्त्र, पाररम्स्थकीय प्रणाली, कािवन 
उत्सजवन÷जलवाय ु पररवतवन, वन र्म्न्त्जतनयररङ्ग लगायत आधतुनक 
प्रष्ट्रवधी र उपकरणको प्रयोगहरुको समेत आवश्यकता पदवछ । 

वनस्रोत एक महत्त्वपूणव नवीकरणीय प्राकृततक स्रोत हो । यसको 
उम्चत व्यवस्थापन तथा सदपुयोगिाट राि तनमावण तथा राष्ट्रिय 
अथवतन्त्त्रमा समेत उल्लेखनीय रुपमा योगदान गनव सक्छ । उम्चत 
व्यवस्थापन नभएमा वनस्रोत नैं नष्ट हनु गई अनेकन वातावरणीय 
समस्याहरु देखा पदवछन ्। वन अनसुन्त्धान तथा प्रम्शक्षण केन्त्रको 
ष्ट्रव.सं. २०७७ को तथ्याङ्क अनसुार नेपालमा कुल ६६ लाख नौ 
हजार हेक्टर ( जबमा के्षत्रफलको ४४.७४ प्रततशत ) वनके्षत्र रहेको 
छ भने लमु्बिनी प्रदेशमा कुल नौ लाख चौहत्तर हजार (कुल 
क्षेत्रफलको ५०.४३ प्रततशत) भ-ूभाग वनके्षत्रले ढाकेको छ । यो 
वनक्षेत्र ष्ट्रवतभन्न भौगोतलक क्षते्रमा अवम्स्थत छ । हालको पररप्रके्ष्यमा 
सरदर कुल वनके्षत्रको आधा भाग पहुँच योग्य वन रहेको अनमुान 
छ। केष्ट्रह महत्त्वपूणव प्रजाततहरुको वन जस्तै तराई तथा तभत्री 
मधेसको साल तमम्ित वन, मध्य पहाडको खोटेसल्ला, उम्त्तस र 
कटुस-म्चलाउनकेो वन व्यवस्थापन गनव सके मातै्र पतन लाखौं 
घनष्ट्रफट काठ दाउरा उत्पादन हनुे देम्खन्त्छ भने उक्त काठ दाउराको 
उत्पादन देम्ख अम्न्त्तम उपयोग सबमको िृखंलामा हजारौं मातनसले 
िरै्ष भरी रोजगारी पाउन सक्छन ् । यसरी वन व्यवस्थापनले वन 
पैदावरको आपूततव सहज गनुवका साथै प्रशस्त आबदानी भई स्थानीय, 

प्रादेम्शक तथा राष्ट्रिय अथवतन्त्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पगु्ने, रोजगारी 
तसजवना हनुे र वनको हैतसयतमा समेत सधुार हनुे देम्खन्त्छ ।नेपालका 
वनसँग सबवम्न्त्धत मलु नीततहरु (ष्ट्रव.सं २०३३ को राष्ट्रिय वन 
योजना, ष्ट्रव.सं. २०४५ को वन ष्ट्रवकास गरुु योजना, ष्ट्रव.सं.२०५७ को 
पररमाम्जवत वन नीतत, वन ऐन २०४९ तथा वन ऐन २०७६ र 
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लमु्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ ले वन सबवर्द्वन प्रणालीमा 
आधाररत रहेर वनको ददगो व्यवस्थापनलाई जोड ददएका छन ्। 

सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन, साझेदारी वन, सामदुाष्ट्रयक वनको वन 
सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत वन व्यवस्थापन गनव सष्ट्रकने प्रावधान 
प्रदेश वन ऐन २०७८ को दफा १० को उपदफा (२), दफा १७ 
को उपदफा (१), दफा २३ को उपदफा (५) र दफा ९५ को 
उपदफा (१)मा रहेको छ । प्रदेश वन ऐन २०७८ र प्रदेश वन 
तनयमावली २०७९ मा भएको वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत वन 
व्यवस्थापन गनव सष्ट्रकने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कायावन्त्वयन 
गनव र कायवयोजनामा एकरुपता ल्याउन यो मापदण्ड तयार गररएको 
छ । 

वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत वन व्यवस्थापन गदाव तनबन 
फार्दाहरु हनुे देम्खन्त्छ । 

क) वनको ददगो व्यवस्थापन भई जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता संरक्षण एवं 
वनको हैतसयतमा सधुार आउने र यसिाट वातावरणीय 
लाभ प्राप्त हनुे । 

ख) वन पैदावारको आपूततव तनरन्त्तर तथा सहज रुपमा हनुे । 

ग) सहभातगतात्मक वन व्यवस्थापन (सामदुाष्ट्रयक वन तथा 
साझेदारी वन)िाट समूहमा हनुे आबदानीले स्थानीय 
ष्ट्रवकासमा टेवा पगु्ने । 

घ)  स्थानीय स्तरमा रोजगारी तसजवना हनुे । 

ङ) राज्यलाई राजश्व प्राप्त भई प्रादेम्शक तथा राष्ट्रिय अथवतन्त्त्रमा 
उल्लेखनीय योगदान पगु्ने । 

च) वनके्षत्रको सशुासनमा उल्लेख्य रुपमा सधुार हनुे । 
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वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत वन व्यवस्थापन नगदाव मातथ 
उल्लेम्खत लाभहरु प्राप्त नहनुकुा साथै वनको हैतसयत समेत तिग्रदैं 
जाने देम्खन्त्छ । साथै जलवाय ु पररवतवनका सवालहरुको सबिोधन 
गनव पतन वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत ददगो वन व्यवस्थापन 
तनष्ट्रववकल्प देम्खन्त्छ । 

१.३ मापदण्डको उद्दशे्य: सामदुाष्ट्रयक वन, साझेदारी वन तथा चक्ला वन 
लगायतका वनको वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत रही ददगो 
व्यवस्थापनलाई कायावन्त्वयनमा ल्याउन यो मापदण्ड तयार गररएको 
छ । यो मापदण्डले वनको ददगो व्यवस्थापनको लातग उपयकु्त कायव 
योजना तयार गनव र यसरी तयार भएको कायवयोजना प्रभावकारी 
रुपमा कायावन्त्वयन गनव तथा प्रदेश स्तरमा वन व्यवस्थापनमा 
एकरुपता तथा सहजता भै अनगुमन समेत  गनव उपयोगी हनुे अपेक्षा 
गररएको छ । 

१.४ मापदण्ड तयारी ष्ट्रवतध: लमु्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालयको 
तमतत २०७९।३।२२ को तनणवय अनसुार ष्ट्रवज्ञहरु सम्बमतलत 
कायवष्ट्रवतध मस्यौदा सतमतत गठन गररएको र सो सतमततवाट प्रचतलत 
नीतत, तनयमहरुको अध्ययन र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी 
मस्यौदा मापदण्ड तयार गररयो । उक्त मस्यौदा मातथ ष्ट्रवतभन्न 
चरणमा छलफल भई आवश्यक सझुावहरुलाई समावेश गरी 
मापदण्डलाई अम्न्त्तम रुप ददईएको छ। यस मापदण्डमा प्रस्ततु 
गररएका ष्ट्रवर्षयवस्तहुरु प्रदेश वन ऐन २०७८ तथा प्रदेश वन 
तनयमावली २०७९ मा भएका कानूनी प्रावधानहरु, हाल 
कायावन्त्वयनमा रहेका ष्ट्रवतभन्न वन व्यवस्थापन योजनाहरु (साझेदारी 
वन, चक्ला वन र सामदुाष्ट्रयक वन व्यवस्थापन योजनाहरु), 
समसामष्ट्रयक अवस्था र हालको प्रष्ट्रवतधको उपलब्धतालाई ष्ट्रवचार 
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गनुवका साथै वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत रहेर कायावन्त्वयनमा 
रहेको ष्ट्रवगतका अभ्यासहरुलाई समेत मनन ्गररएको छ ।  

१.५ मापदण्डका ष्ट्रवर्षयवस्तहुरुको प्रस्ततुीकरण ढाचँा: यो मापदण्ड ८ 
भागमा प्रस्ततु गररएको छ । भाग १ मा पररचयात्मक ष्ट्रववरण 
प्रस्ततु गररएको छ भने भाग २ मा वन सबवर्द्वन प्रणाली र वन 
सबवर्द्वन तथा व्यवस्थापनका ष्ट्रियाकलापहरु उल्लेख गररएको छ। 
यस्तै भाग ३ मा िालीचि, भाग ४ मा ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षण, भाग ५ मा 
वन सभेक्षण तथा मापन ष्ट्रवतध, भाग ६ मा वन सबवर्द्वन 
ष्ट्रियाकलापहरु जस्तै पत्ल्याउने तथा काटछाँट लगायतका ष्ट्रवर्षयहरु, 

भाग ७ मा वन सबवर्द्वन प्रणाली कायावन्त्वयन गदाव ध्यान ददन ु पने 
कुरा सझुार्एको छ भन ेभाग ८ मा सशुासन सतुनम्ितता सबिन्त्धमा 
उल्लेख गररएकोछ। अन्त्त्यमा प्राष्ट्रवतधक शब्दावलीहरुको अथव 
उल्लेख गररएको छ । 

पररच्छेद-२ 

वन सबवर्द्वन प्रणाली र वन सबवर्द्वन तथा व्यवस्थापनका ष्ट्रियाकलापहरु 

 

२.१ वन सबवर्द्वन प्रणाली: िढुा वा उमेर पगेुका रुखहरुलाई कटान गने 
(Harvesting), रुख कटान गररएको स्थानमा तिरुवा उमाने वा रोप्न े
(Regeneration) र उम्रकेो तिरुवालाई हकुावउने प्रकृया (Tending) को 
समग्र व्यवस्थालाई वन सबवर्द्वन प्रणाली भतनन्त्छ । वन सबवर्द्वन 
प्रणाली ष्ट्रवतभन्न प्रकारका हनु्त्छन ् । वन व्यवस्थापनको उद्देश्य 
अनरुुप कुन वन सबवर्द्वन प्रणाली लगाउन ेभनेर तनक्योल गररन्त्छ । 
यो प्रकृयाको अवतधभर कस्ता कस्ता रुखहरु कुन कुन समयमा 
कसरी तनकाल्ने भने्न तररका तनधावरण गने भएकोले उत्पादन तनयमन 
(Yield Regulation) गने कुरा समेत वन सबवर्द्वन प्रणालीमा तनभवर 
गदवछ । वन सबवर्द्वन प्रणालीले रुख कटान गने, उमाने र हकुावउन े
खाका प्रदान गरी यी कायवहरु सही मात्रामा उपयकु्त समयमा 
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पनुरुत्पादन १ 

हकुावउन े
२ 

िाली कटान 
३ 

१ २ 

३ 

सबपादन गनव मद्दत गदवछ । वन सबवर्द्वन प्रणाली अवलबिन गरी 
वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु तनयतमत रुपमा कायावन्त्वयन गरे 
मात्र वनलाई ददगो रुपमा व्यवस्थापन गरी वनको उत्पादन र 
उत्पादकत्व िढाउन सष्ट्रकन्त्छ । 

२.२ वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु: उमेर पगेुका रुखहरु कटान गने 
(Harvesting), कटान गररएको वा हैतसयत तितग्रएको वा खाली 
स्थानमा पनुरूत्पादन गने (Regeneration), हषु्ट्रकव रहेको रूख 
तिरुवाहरूलार्व चाहना िमोम्जमको संख्या, गणुस्तर र प्रजातत सतमिण 
कायम राख्दै थप हकुावउन (Tending)का लातग सञ्चालन गररन े
ष्ट्रवतभन्न कायवहरू नै 
वन सबवर्द्वनका 
ष्ट्रियाकलापहरु हनु ्
। वन व्यवस्थापन 
गदाव जनुसकैु वन 
सबवर्द्वन प्रणाली 
अपनाईएको भए 
तापतन यी वन 
सबवर्द्वनका 
ष्ट्रियाकलापहरु गनै 
पदवछ । अथवा वन 
सबवर्द्वन प्रणाली यी तीन वटै वन सबवर्द्वन ष्ट्रियाकलापहरुको 
सँगालो हो । यी तीन वटै वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु गने 
अवस्था भएमा मात्र वनको हैतसयतमा सधुार गरी वन पैदावारको 
उत्पादनमा तनरन्त्तरता समेत हनु्त्छ । कस्तो अवस्थाको वन वा वन 
के्षत्रमा कुन वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप गने भने्न कुरामा ष्ट्रवचार  
पयुावउन आवश्यक छ । 
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- िढुा र वयस्क रुखहरु मात्र भएको वन क्षेत्रमा हकुावउन े
कायव गनव तमल्दैन । यस्तो वन क्षते्रमा पष्ट्रहला कटान गने 
र कटान गररएको स्थानमा तिरुवा उमाने काम मात्र गनव 
तमल्छ ।उतम्रएका वा उमाररएका तिरुवाहरुले तनम्ित अवतध 
परुा गरी तिरुवा स्थाष्ट्रपत भएपतछ मात्र हकुावउने काम गनव 
तमल्छ ।  

- वनको सिै के्षत्रमा िढ्ने उमेरका रुखतिरुवाहरु मात्र रहेको 
र उमेर पगेुका िढुा रुखहरु नभएमा यस्तो वनमा हकुावउन े
ष्ट्रियाकलाप मात्र गनव सष्ट्रकन्त्छ।यस्तो वनमा रूख कटान 
गने तथा पनुरुत्पादन गने ष्ट्रियाकलाप गने म्स्थतत नैं हुँदैन 
।  

- खाली जग्गा वा हैतसयत तितग्रएको वनमा पनुस्थावपना 
(Forest Restoration) गनुव परेमा शरुुका केही वर्षव 
पनुरुत्पादन गने ष्ट्रियाकलाप मात्र गनुवपने हनु्त्छ 
।पनुरुत्पादन स्थापना भए पतछ पत्ल्याउने चि (Thinning 

Cycle) शरुु हनु्त्छ । पत्ल्याउने चि परुा भएपतछ िालीचि 
(Rotation) अवतध नपगुनु्त्जेल सबमको लातग वनमा संरक्षण 
िाहेक कुनै ष्ट्रियाकलाप गररंदैन । िालीचि अवतध परुा 
भएपतछ मात्र कटान गने कायव गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

यस पिात ् मात्र तीनवटै वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु तनयतमत 
रुपमा गने अवस्था तसजवना हनु्त्छ र वन पैदावारको उत्पादन पतन 
तनरन्त्तर हनु थाल्छ । 
क) कटान (Harvesting) 

कटान (Harvesting) भने्न तिम्त्तकै पाष्ट्रकसकेको िाली 
तभत्र्याउन गररने रुख कटानलाई िझु्न ु पदवछ।तसथव अतधकांश 
िालीचि उमेर पगेुका रुखहरु (िढुा रुखहरु) भएको स्थानमा 
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मात्र कटान कायव गररन्त्छ । वन व्यवस्थापनमा यो अत्यन्त्त 
महत्वपूणव वन सबवर्द्वनको ष्ट्रियाकलाप हो । अवलबिन 
गररएको वन सबवर्द्वन प्रणालीको आधारमा कटानहरू ष्ट्रवतभन्न 
चरणमा हनु े गदवछन ् । साथै कटान गने कायवलाई पतन वन 
सबवर्द्वन प्रणाली अन्त्तगवत ष्ट्रवतभन्न नामले म्चतनन्त्छ । उदाहरणको 
लातग छत्र प्रणालीमा गररने कटान (Harvesting) लाई 
पनुरुत्पादन कटान (Regeneration Felling) भतनन्त्छ । 

ख) पनुरुप्तादन (Regeneration) 
पनुरुत्पादन गने कायव वन सबवर्द्वनको अत्यन्त्त महत्वपूणव 
ष्ट्रियाकलाप हो । कटान गरेको स्थानमा वा हैतसयत तितग्रएको 
वन क्षते्रमा वा खाली जग्गामा पनुरुत्पादन गनुव पदवछ । खाली 
जग्गालाई वन व्यवस्थापन गने ष्ट्रहसािले कटान िंृखला 
(Felling Series) मा समावेश गररएको भए यस अम्घ नैं 
कटान भएको स्थान मानी अत्यन्त्त प्राथतमकताका साथ 
पनुरुत्पादन गराउने कायव गनुव पदवछ ।सामान्त्यतया छनौट  
प्रणाली (Selection System) र छत्र प्रणाली (Shelterwood 
System) मा प्राकृततक पनुरुत्पादनिाट नयाँ तिरुवा उमाररन्त्छ 
भने सरपट कटान प्रणाली (Clear Felling System) मा 
वृक्षारोपण वा िीउ छरेर पनुरुत्पादन गररन्त्छ । छनौट वा छत्र 
प्रणालीमा समेत प्राकृततक रुपमा आवश्यक मात्रामा तिरुवा 
नआएमा वा ठाउँ ठाउँमा खाली के्षत्र रहेमा वृक्षारोपण वा िीउ 
छरेर पनुरुत्पादन परुा गररन्त्छ । यसलाई पूरक पनुरुत्पादन 
(Assisted Regeneration) भतनन्त्छ । खासगरी सरपट 
कटान प्रणालीमा र फाटफुट रुपमा अन्त्य प्रणालीहरुमा मनुा 
(Coppice) हनुे प्रजाततको वन भएमा मनुािाट समेत 
पनुरुत्पादन  गनव सष्ट्रकन्त्छ । प्रजातत अनसुार उपयकु्त ष्ट्रवतध 
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अपनाएर पनुरुत्पादन गनुव पदवछ । यसको लातग सबिम्न्त्धत 
प्रजाततको जीवनचि र ष्ट्रवशरे्षताहरू (Silvicultural 
Characteristics) अनसुरण गनुव पदवछ । जनुसकैु प्रणालीिाट 
तिरुवा उमाने कायव  गररएता पतन त्यसको ष्ट्रवकासका लातग 
पनुरूत्पादन अतभवृद्घी कायव गनुवपने हनु्त्छ। 

पनुरुत्पादन अतभवृष्ट्रर्द् (Regeneration Promotion)को मखु्य 
उद्देश्य भनेको कटान भएको वा खाली स्थानमा नयाँ तिरुवा 
उम्रने र हकुव न े वातावरण तसजवना गनुव हो । यो काम कटान 
कायव समाप्त भएपतछ मनसनु शरुू हनु ुअगावै गररसक्न ुपदवछ । 
पनुरुत्पादन अतभवृष्ट्रर्द् अन्त्तगवत ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रकतसमका ष्ट्रियाकलापहरु 
गनुव पने भएकोले ती कायवहरू त्यसै आ.व.को िैशाख मसान्त्त 
तभत्र सबपन्न गनुव पदवछ । पनुरुत्पादन वृष्ट्रर्द् अतभवृष्ट्रर्द्को लातग 
आवश्यकता अनसुार तनबन कायवहरु गनुव पदवछ । 

- पनुरूत्पादन गने क्षेत्रको संरक्षण गने । जसमा 
आगलागी, चररचरण, अनातधकृत वन प्रवेश तथा जथाभावी 
रुपमा वनिाट गएका िाटाहरु रोक्ने कायव लगायत 
पदवछन ्। 

- कटान पिात ्हाँगातिगँा, झाडी, पातपततङ्गर हटाउने कायव 
। 

- कटानको िममा भाँम्चएका पोल वा लाथ्रा भएमा 
आवश्यकतानसुार काटी मनुा तनकाल्न ेकायव 

- अवस्था हेरर माटो खकुुलो िनाउन जोत्न े कायव । यो 
कायव िीउ पाकेर झने समय भन्त्दा केष्ट्रह समय अगावै गनुव 
पदवछ ।  
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- कटान क्षेत्रका माउ रुख वा वररपररका रुखिाट िीउ 
उत्पादन हनुे अवस्था नभएमा वा खाली के्षत्र रहेमा 
अन्त्यत्रिाट िीउ संकलन गरी छने वा तिरुवा रोप्ने कायव  

- प्राकृततक पनुरुत्पादन नआएको वा आउन नसक्ने 
अवस्थामा अम्न्त्तम उपायको रुपमा वा वृक्षारोपणिाट नै 
पनुरुत्पादन स्थापना गने उद्दशे्य भएमा वृक्षारोपण गने  

- अवस्था हेरर तसंचाई गने कायव । 
ग) हकुावउने (Tending) 

हकुावउने कायव वन व्यवस्थापनको सन्त्दभवमा पशपुालनमा 
दानापानी तथा स्याहार ससुार जस्तै हो । उम्चत दानापानी ददई 
स्याहार ससुार गरे जस्तै तिरूवालार्व पतन तनयतमत रूपमा उम्चत 
मलजल, गोडमेल र स्याहार सबभार गरेमा अपेक्षा गरे िमोम्जम 
कै वषृ्ट्रर्द् तथा उत्पादन हनु्त्छ । यसका साथै पशपुालनमा 
आवश्यकता अनसुार रोगको उपचार गरे जस्तै हषु्ट्रकव  रहेका िोट 
तिरूवालार्व पतन आवश्यकता अनरुूप रोगको उपचार र प्रकोप 
तनयन्त्त्रण गनुवपने हनु्त्छ । वन व्यवस्थापनमा तिरुवा हकुावउन े
कायव सिैभन्त्दा महत्वपणुव मातनन्त्छ । 

वन व्यवस्थापनमा हकुावउने कायवमा मखु्यतया पत्ल्याउन े
(Thinning) र पत्ल्याई सकेपतछ िाँकी रहेका रुखहरुमा 
आवश्यकता अनसुार हाँगा काट्ने (Prunning) पदवछन ् । 
पत्ल्याउने कायव अत्यन्त्तै महत्वपूणव वन सबवर्द्वनको ष्ट्रियाकलाप 
हो । यो कायव मखु्यत: िढ्दो  उमेरका रुखहरु रहेको स्थानमा 
गररन्त्छ । उमेर पगेुका, िढुा भई सकेका र निढ्ने रुखहरु 
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भएको स्थानमा पत्ल्याउने कायव गनुवको कुनै औम्चत्य 
हुँदैन।यसले कुनै प्रततफल ददंदैन िरु लगानी मात्र खेर जान्त्छ 
। योजना िमोम्जम तोष्ट्रकएको अन्त्तरालमा तोष्ट्रकएको समयमा 
पत्ल्याउने कायव सबपादन गनव नसष्ट्रकएमा अपेक्षाकृत रुपमा 
रुखको गोलाई वृष्ट्रर्द् हुँदैन । जस्को कारण िाली चि अवतध 
परुा हुँदा पतन चाहे जत्रो ठुलो आकारको रुख नहनु सक्छ । 
यसले गदाव वन व्यवस्थापन कायवलाई आतथवक रुपमा आकष्ट्रर्षवत 
िनाउँदैन । तसथव उम्चत पत्ल्याउने चि कायम गरी तनयतमत 
रुपमा पत्ल्याउने कायव गनुव पदवछ ।औसत व्यास (DBH) वा 
र्च्छार्एको व्यासको आधारमा उपयकु्त दरुी कायम हनुे गरी 
राम्खने रुखको संख्या कायम गनव सष्ट्रकन्त्छ । अथवा  शरुुको 
पत्ल्याउने कायव (Initial Thinning) गदाव कायम गररने संख्या 
र अम्न्त्तम पत्ल्याउन े कायव (Final Thinning) पिात ् कायम 
गररने संख्याको आधारमा चरणिर्द् रुपमा कायम गनुव पने दरुी 
ष्ट्रहसाि गरेर सो दरुी कायम गरी पत्ल्याउन ेकायव गनव सष्ट्रकन्त्छ 
। 

घ) सधुार कटान (Improvement Felling: Removal of 
Unwanted Species) 
प्राकृततक वनमा धेरै जसो लाथ्रा, पोल वा िढ्दा उमेरका 
रुखहरु भएको स्थानमा समेत िढुा, टुप्पो भाँम्चएका, सकेुका वा 
अस्वाभाष्ट्रवक रुपमा ठूलो छत्र भएका रुखहरु पतन तमतसएर 
रहेका हनु्त्छन ्। यी रुखहरु िढ्दैनन ् तर यी रुखहरुले धेरै 
ठाउँ ओगटेका हनु्त्छन ् । ष्ट्रयनले अन्त्य िढ्दा उमेरका 
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रुखहरुको वृष्ट्रर्द्मा समेत असर पारररहेका हनु सक्छन ्। यसरी 
निढ्ने रुखहरु खडा रहन े र िढ्दो उमेरको रुखले स्थान 
नपाउने हुँदा वनको उत्पादकत्व घट्छ ।  तसथव िढ्दा 
उमेरका रुखतिरुवालाई असर पारररहेको मातथ उल्लेम्खत 
प्रकारका रुख तथा चाहाना नभएका प्रजातीका सतही िोट 
तिरुवाहरू समेत कटान गरी हटाउने कायवलाई सधुार कटान 
(Improvement Felling) भतनन्त्छ । ष्ट्रवशरे्ष गरी पत्ल्याउन े
कायव गररने वन के्षत्रमा वनको अवस्था सधुार गरी उत्पादकत्व 
िढाउन सधुार कटान गररन्त्छ । सधुार कटान गदाव सकेुका, 
टुप्पो भाँम्चएका, िाङ्गाष्ट्रटङ्गा, रोगकीरा लागेका, र निढ्न ेरुखहरु 
जसले अन्त्य तिरुवाको वृष्ट्रर्द् ष्ट्रवकासमा िाधा पयुावउँछ, त्यस्ता 
रुखहरु मात्र कटान गरी हटाउन ु पदवछ । यसिाट कटान 
गररने के्षत्र िाहेक अन्त्य वन के्षत्रमा रहेका अनतु्पादक तथा 
अरुको वृष्ट्रर्द् ष्ट्रवकासमा अवरोध पयुावउने  रुखहरु िमश: हटदै 
गई सो स्थानमा िढ्दा उमेरका रुखहरु हकंुदै गएर वनको 
अवस्थामा सधुार हुँदै जान्त्छ । त्यसैले यसलाई सधुार कटान 
भतनएको हो । सधुार कटानमा जबमा रुख मध्ये एक पटकमा 
२० प्रततशतमा निढ्ने गरी उपरोक्त प्रकृततका अनतु्पादक 
रुखहरु हटाउन सष्ट्रकन्त्छ । 

२.३ वन सबवर्द्वन प्रणाली (Silviculture Systems) 
ददगो वन व्यवस्थापनको प्रमखु आधार वन सबवर्द्वन प्रणालीको 
आधारमा वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरुको कायावन्त्वयन हो । वन 
सबवर्द्वन प्रणालीले उमेर पगेुका रुखहरुलाई कटान गने, कटान 
गरेको स्थानमा पनुरुत्पादन गने, पनुरुत्पादन संरक्षण गने र 
पनुरुत्पादन स्थाष्ट्रपत भैसके पतछ िढ्दा उमेरका रुखहरुलाई 
हकुावउने व्यवम्स्थत खाका वा प्रकृया प्रदान गदवछ । मखु्य चार 
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प्रकारका वन सबवर्द्वन प्रणाली छन ् । ती हनु छत्र प्रणाली 
(Shelter-wood System), छनौट प्रणाली (Selection 
System), सरपट कटान प्रणाली (Clear Felling System) र 
रूख सष्ट्रहतको मनुा प्रणाली (Coppice with standards)। यी 
प्रणालीका थपु्र ै उपप्रणालीहरु (Variants) छन ् । तर जनुसकैु 
उपप्रणाली भए तापतन मखु्य खाका मखु्य प्रणालीकै हनु्त्छ।आधारभतू 
रुपमा मखु्य प्रणालीअवलबिन गररन्त्छ र स्थान ष्ट्रवशरे्ष उपप्रणाली 
पतन अवलबिन गनव सष्ट्रकन्त्छ ।मखु्य वन सबवर्द्वन प्रणालीहरु 
(Principal Silvicultural Systems) को अवलबिन गने तररका 
तल प्रस्ततु गररएको छ । 
क) छत्र प्रणाली (Shelter-wood System) 

छत्र प्रणालीमा वन व्यवस्थापन गदाव वनलाई िालीचि 
(Rotation) र पनुरुत्पादन अवतध (Regeneration period) 
को आधारमा िरािर क्षेत्रफलका भाग (जसलाई आवतधक खण्ड 
(Periodic block) भतनन्त्छ) मा ष्ट्रवभाजन गररन्त्छ र हरेक 
आवतधक खण्डमा गने वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु तोष्ट्रकन्त्छ 
। पनुरुत्पादन कटान (Regeneration felling) वा कटान 
(Harvesting) गने आवतधक खण्ड (Periodic Block) मा 
रहेका रुखहरु कटान गरर सक्न र सो ठाउँमा तिरुवा उमानव 
तय गररएको अवतध (वर्षवमा) लाई पनुरुत्पादन अवतध भतनन्त्छ 
।छत्र प्रणालीमा ब्यवस्थापन गनव वनलाई तनबनानसुार आवतधक 
खण्डमा ष्ट्रवभाजन गनुव पदवछ। 
िालीचि (Rotation) = R वर्षव 
पनुरुत्पादन अवतध (Regeneration Period) = Rp वर्षव 
आवतधक खण्डको संख्या (Number of Periodic blocks 
(PBs)) = R/Rp 
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B1C1S1 
RF(Regeneration felling) 

B1C1S5 
PF (Preparatory felling) 

B1C1S2 
T+I (Thinning + Improvement felling) 

B1C1S6 
T+I  

B1C1S3 
T+I 

B1C1S7 
T+I 

B1C1S4 
T+I 

B1C1S8 
T+I 

प्रत्येक आवतधक खण्डको के्षत्रफल (Area of each periodic 
block (a)) = वनको क्षते्रफल (A)/PBs 

उदाहरण, 
वनको क्षते्रफल (A) = ४०० हेक्टर 
िाली चि (R) = ८० वर्षव 
पनुरुत्पादन अवतध (Rp) = १० वर्षव 
आवतधक खण्डको संख्या (PBs) = R/Rp = ८०/१० = ८ 
गोटा 
प्रत्येक आवतधक खण्डको के्षत्रफल (a) = A/PBs = ४००/८ 
= ५० हेक्टर 
यस उदाहरण अनसुार छत्र प्रणालीमा वनलाई व्यवस्थापन गनव 
५०-५० हेक्टर के्षत्रफलका ८ वटा आवतधक खण्डमा ष्ट्रवभाजन 
गनुव पदवछ (म्चत्र १)। 

म्चत्र १: छत्र प्रणालीमा आवतधक खण्ड र वन सबवर्द्वनका 
ष्ट्रियाकलापहरु 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

यसरी वनलाई आवतधक खण्डमा ष्ट्रवभाजन गररसके पतछ प्रत्येक 
आवतधक खण्डमा गररने वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप तोक्न ु
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पदवछ । अतधकांश िढुा रुखहरु (िालीचि उमेर पगेुका) 
रहेको आवतधक खण्डलार्व आवतधक खण्ड १ मानी पनुरुत्पादन 
कटान (Regeneration Felling (RF), त्यसपतछको िढुारुखहरुको 
िाहलु्यता रहेको आवतधक खण्डलार्व आवतधक खण्ड २ मानी 
पनुरुत्पादन तयारी कटान (Preparatory Felling (PF) र यसरी नै 
िमश घट्दो उमेर समूहको िाहलु्यता भएका आवतधक 
खण्डलार्व िमश: ३,४,.....अम्न्त्तम आवतधक खण्ड मानी 
सबवर्द्वनका कायवहरू तय गनुवपदवछ। यसै अनरुुप हरेक 
आवतधक खण्डमा वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु तोक्न ुपदवछ 
। सिैभन्त्दा अम्न्त्तमको आवतधक खण्डमा पष्ट्रहलो आवतधक 
खण्डमा सरह पनुरूत्पादन अतभवृष्ट्रर्द्को कायव गरी तिरुवाहरूको 
ष्ट्रवकासमा जोड ददनपुदवछ । योजना अवतध भरमा सधुार 
कटानको कायव सिै आवतधक खण्डमा कम्बतमा १ पटक गनुवपने 
हुँदा यस्तो कायव अम्न्त्तम आवतधक खण्डिाट सरुू गनुवपदवछ । 
सधुार कटान र तथतनंगको कायव एकै पटक गनव सष्ट्रकन्त्छ। 
पनुरुत्पादन तयारी कटानमा सकेुका, टुप्पो भाँम्चएका, िाङ्गाष्ट्रटङ्गा, 
ज्यादै िढुा रुखहरु पनुरुत्पादन तयारी कटान गने आवतधक 
खण्डमा रहेका कुल रुख संख्याको २० प्रततशतमा निढ्ने गरी 
कटान गररन्त्छ। यसरी हरेक आवतधक खण्डमा गररने वन 
सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु तोष्ट्रकसके पतछ ती ष्ट्रियाकलापहरु 
वन व्यवस्थापन कायवयोजना कायावन्त्वयनको कुन वर्षवमा सबपादन 
गररने हो सो खोली वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप कायावन्त्वयन 
कायवतातलका वन व्यवस्थापन योजनामा समावेश गनुव पदवछ । 
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वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप कायावन्त्वयन कायव तातलकाको नमनुा 
तनबनानसुार प्रस्ततु गररएको छ  (तातलका १)। 

तातलका १: छत्र प्रणालीमा वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप 
कायावन्त्वयन कायव तातलका (एक कटान िृङ्खलाको लातग) 

वर्षव आतथवक वर्षव कायावन्त्वयन गररन ेवन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप 
१ २०७९/०८० पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 

वषृ्ट्रर्द् अतभवषृ्ट्रर्द्(रुख कटान भएको स्थानमा), 
पत्ल्याउने तथा सधुार कटान (T+I) र 
पनुरूत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द् B1C1S8 मा 

२ २०८०/०८१ पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द्(हाल सबम रुख कटान भएको 
स्थानमा), पत्ल्याउने तथा सधुार कटान (T+I) 
B1C1S7 मा 

३ २०८१/०८२ पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द्(हाल सबम रुख कटान भएको 
स्थानमा), पत्ल्याउने तथा सधुार कटान (T+I) 
B1C1S6 मा 

४ २०८२/०८३ पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द्(पतछल्लो तीन वर्षव रुख कटान 
भएको स्थानमा),पनुरुत्पादन तयारी कटान 
(PF) B1C1S5 मा 

५ २०८३/०८४ पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द्(पतछल्लो तीन वर्षव रुख कटान 
भएको स्थानमा),पत्ल्याउने तथा सधुार कटान 
(T+I) B1C1S4 मा 

६ २०८४/०८५ पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द्(पतछल्लो तीन वर्षव रुख कटान 
भएको स्थानमा),पत्ल्याउने तथा सधुार कटान 
(T+I) B1C1S3 मा 
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७ २०८५/०८६ पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द्(पतछल्लो तीन वर्षव रुख कटान 
भएको स्थानमा),पत्ल्याउने तथा सधुार कटान 
(T+I) B1C1S2 मा 

८ २०८६/०८७ पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द् अतभवषृ्ट्रर्द् (पतछल्लो तीन वर्षव रुख कटान 
भएको स्थानमा) 

९ २०८७/०८८ पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द् अतभवषृ्ट्रर्द् (पतछल्लो तीन वर्षव रुख कटान 
भएको स्थानमा) 

१० २०८८/०८९ पनुरुत्पादन कटान (B1C1S1), पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द् अतभवषृ्ट्रर्द् (पतछल्लो तीन वर्षव रुख कटान 
भएको स्थानमा) 

 

वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाण तनधावरण (Yield Regulation) 

छत्र प्रणालीमा कटान गररन ेपररमाण दईु ष्ट्रकतसमले तनधावरण गनव 
सष्ट्रकन्त्छः १) के्षत्रफल र रुख संख्याको आधारमा (By Aea and 

Number of Stems) र २) क्षेत्रफल र आयतनको आधारमा (By 

area and Volume)। 

१) के्षत्रफल र रुख संख्याको आधारमा कटान पररमाण तनधावरण 
गने तररका 
छत्र प्रणालीमा पनुरुत्पादन अवतधभर रुख कटान गने के्षत्र 
तोष्ट्रकएको हनु्त्छ । जस्तो ष्ट्रक पनुरुत्पादन कटान गने आवतधक 
खण्डमा मात्र कटान (Harvesting) गररन्त्छ । हरेक आवतधक 
खण्डको के्षत्रफल पष्ट्रहले नैं तनधावररत हनु्त्छ । तसथव एक तहको 
उत्पादन तनयमन के्षत्रफलिाट नै भयो । ष्ट्रकनभने पनुरुत्पादन 
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अवतधभर पनुरुत्पादन कटान गने आवतधक खण्डमा िाहेक 
अन्त्यत्र रुख कटान (Harvesting) गररंदैन । पनुरुत्पादन 
अवतधमा पनुरुत्पादन कटान गने आवतधक खण्डमा रहेका माउ 
रुख र ३० से.मी. भन्त्दा साना व्यासका रुखतिरुवाहरु िाहेक 
अन्त्य सिै रुखहरु कटान गररन्त्छ । तसथव हरेक वर्षव कटान 
गने रुख संख्या तनबनानसुार तनधावरण गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

पनुरुत्पादन कटान गने आवतधक खण्डमा रहेका रुखहरुको 
संख्या (३० से.मी. वा सो भन्त्दा िढी व्यासका) पत्ता लगाउन े
। रुख नक्साङ्कनिाट यो पत्ता लाग्छ । यस्तै कायम राख्न ुपने 
माउरुख पष्ट्रहचान गरी संख्या पत्ता लगाउने । यो पतन रुख 
नक्साङ्कनिाट गनव सष्ट्रकन्त्छ । जबमा रुख संख्यािाट माउरुखको 
संख्या घटाउँदा जबमा कटान गनव उपलब्ध रुख संख्या आउँछ 
। कटान गनव उपलब्ध रुख संख्यालाई पनुरुत्पादन अवतधले 
भाग गरेमा वाष्ट्रर्षवक रुपमा कटान गने रुख संख्या आउँछ । 

उदाहरण, 

पनुरुत्पादन कटान गने आवतधक खण्डमा रहेका जबमा रुख 
संख्या (Nt) = ५००० गोटा 
कायम गनुव पने माउ रुख संख्या (परैु आवतधक खण्डको परैु 
भागमा) Mt = १००० गोटा 
कटान गनव उपलब्ध रुख संख्या (Ft) = Nt-Mt = ५००० – 
१००० = ४००० गोटा 
पनुरुत्पादन अवतध (Rp) = १० वर्षव 
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हरेक वर्षव कटान गने रुख संख्या =Ft/Rp = ४०००/१० = 
४०० गोटा 

यसरी हरेक वर्षव पनुरुत्पादन कटान गने आवतधक खण्डमा 
िढुारुखको िाहलु्यता भएको, पनुरुत्पादन कम भएको र अको 
वर्षव रुख कटान गदाव यस अम्घ कटान भएको स्थानिाट 
वनपैदावार ढुवानी गदाव नोक्सान नहनुे गरी ४०० वटा रुख 
कटान गररन्त्छ । यी ४०० रुखिाट प्राप्त हनुे पररमाण नैं 
वाष्ट्रर्षवक उत्पादन हो। 

कटान स्वरुप (Felling Pattern) को आधारमा छत्र रुख 
प्रणालीमा पतन ष्ट्रवतभन्न उपप्रणालीहरु हनु्त्छन ् । ईरेगलुर छत्र  
प्रणाली अपनार्एमा तोष्ट्रकएका संख्याका रुखहरु पनुरुत्पादन 
कटान गने आवतधक खण्डको सिै भन्त्दा िढी िढुा रुखहरु 
भएको र पनुरुत्पादन कमसल भएको स्थानिाट कटान गररन्त्छ 
। यसरी कटान गदाव ३० से.मी. भन्त्दा कम व्यास भएका 
रुखतिरुवाहरु कटान नगरी भष्ट्रवष्यको िातलको रुपमा कायम 
राम्खन्त्छ । कटान गररएको स्थानमा तोष्ट्रकएको संख्याका माउ 
रुखहरु राम्खन्त्छ । कटान गने रुख संख्या तनधावरण गदाव नैं 
माउ रुखको संख्या घटाएर ष्ट्रहसाि गररने र माउ रुख र कटान 
गने रुख पष्ट्रहले नैं पष्ट्रहचान गरी योजनामा राम्खने भएको हुँदा 
तोष्ट्रकएको संख्याका रुखहरु काट्दा माउ रुख िाँकी नै 
रहन्त्छन।् माउ रुख सम्जलै देम्खयोस भनेर कटान गनुव भन्त्दा 
पष्ट्रहले नैं कायम राम्खने माउ रुखमा छाततको उचाईमा ४ र्न्त्च 
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फराष्ट्रकलो ररङ्ग पेम्न्त्टङ गररन्त्छ । अको वर्षव कटान गदाव पनुः 
पनुरुत्पादन कटान गररने आवतधक खण्डको परैु भागमा जाँच 
गररन्त्छ र सिैभन्त्दा धेरै िढुा रुखहरु भएको स्थानमा एकै 
ठाँउिाट तोष्ट्रकएको संख्याका रुखहरु कटान गररन्त्छ । एवं 
ररतले पनुरुत्पादन अवतध भरी कटान गदै गर्न्त्छ । ठूला वा 
िढुा रुखहरु भएको स्थान र पनुरुत्पादन कमसल भएको 
स्थानमा पष्ट्रहले रुख काट्दा साना रुखहरु िढ्ने मौका पाउँछन 
भने पनुरुत्पादन नभएको ठाँउिाट शरुु गदाव पनुरुत्पादन गराउन े
समय पतन धेरै उपलब्ध हनु्त्छ । पनुरुत्पादन अवतधको अन्त्तततर 
तिरुवा भएको स्थान मात्र िाँकी रहने हुँदा पनुरुत्पादन अवतध 
तभत्र पनुरुत्पादन स्थापना गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

यतुनफमव छत्र प्रणालीमा पनुरुत्पादन कटान गने आवतधक 
खण्डको कुनै एक भागिाट कटान शरुु गररन्त्छ र त्यस पतछका 
वर्षवहरुमा मेसैसँग कटान गदै गईन्त्छ । यस प्रणालीमा एडभान्त्स 
ग्रोथ (Advance growth) कायम राम्खंदैन । भनाईको मतलव 
ईरेगलुर छत्र प्रणालीमा जस्तो ३० से.मी. भन्त्दा साना रुखहरु 
भष्ट्रवष्यको िालीको रुपमा कायम नराखी कटान गररन्त्छ । 

छत्र प्रणालीमा यी िाहेक अन्त्य उपप्रणालीहरु पतन छन।् 
आवश्यकता अनसुार ती पतन अपनाउन सष्ट्रकन्त्छ। 

छत्र प्रणालीमा वनको प्रकार र पनुरुत्पादनको अवस्था हेरर प्रतत 
हेक्टर १० देम्ख २५ गोटा रुख सिै के्षत्रमा एकनासले रहने 
गरी माउ रुख राख्नन ु पनेछ । राम्खने माउ रुख संख्याको 
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आधारमा ष्ट्रहसाि गदाव आउने दरुी कायम गरी सो अनसुारको 
ग्रीडमा एक वटा रुख राख्न ु पनेछ । तग्रडमा रुख उपलब्ध 
नभएमा त्यसको सट्टामा अको तग्रडमा थप रुख राख्न ुपदैन । 

छत्र प्रणालीमा वन व्यवस्थापन गदाव कटानको मात्रा (एकै 
ठाउँमा कटान गररने के्षत्रफल) तराईमा औसत ५ हेक्टर र 
पहाड (तभरालो जग्गामा) मा औसत २ हेक्टर भन्त्दा िढी हनु ु
हुँदैन ।कटान िृङ्खलाको संख्या िढाएर कटान के्षत्रको मात्रा 
घटाउन सष्ट्रकन्त्छ । 

२) क्षते्रफल र आयतनको (Area and Volume) आधारमा कटान 
पररमाण तनधावरण गने तररका  

यस अम्घ व्याख्या गररए िमोम्जम आवतधक खण्डहरू तनधावरण 
भर्वसकेपतछ पनुरूत्पादन कटान हनुे आवतधक खण्डमा जबमै 
रुखहरु मापन गरी जबमा आयतन पत्ता लगाईन्त्छ ।यसरी 
आयतन ष्ट्रहसाव गदाव ३० से.तम. वा िढी ब्यास भएका 
रुखहरुलाई मात्र ष्ट्रहसाव गररन्त्छ ।यस िममा कायम राख्न ुपने 
माउरुख िाहेकका रुखहरुलाई मात्र ष्ट्रहसाव गररन्त्छ । यसरी 
जबमा आयतन ष्ट्रहसाव गरेपतछ त्यसलाई पनुरुत्पादन अवतधले 
भाग गदाव आउन े पररमाण हरेक िर्षव कटान गररन्त्छ ।कटान 
गने तररका यस अम्घ उल्लेख गरे जस्तै हनु्त्छ । 

उदाहरणका लातग, 

वनको कुल उत्पादनम्शल के्षत्रफलः ४०० हेक्टर 

आवतधक खण्ड संख्याः ८  
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आवतधक खण्डको के्षत्रफलः ४००/८ : ५० हेक्टर 

पनुरूत्पादन अवधीः १० वर्षव 
और्षत वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्रको क्षेत्रफलः ५ हेक्टर 

पनुरुत्पादन कटान गररने आवतधक खण्डको जबमा आयतन: 
५०००० क्यू. ष्ट्रफट (वन िोत सवेक्षणिाट यष्ट्रकन गने) 

वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाणः ५००००/१० = ५००० क्यू.ष्ट्रफट 

कुनैपतन िर्षव पनुरुत्पादन कटान ५००० क्यू.ष्ट्रफट भन्त्दा वढी 
गनव सष्ट्रकने छैन । 

म्चत्र २ : आवतधक खण्ड १ को कटान क्षते्र तनधावरण चि 

 

 

  

 

 

ख) छनौट प्रणाली (Selection System) 

छनौट प्रणाली मखु्यतया तीन प्रकारका हनु्त्छन ्। ती हनु ्(क) 
एक-एक रुख छनौट प्रणाली (Individual Tree Selection 

System),(ख) कटान चिको आधारमा तनधावररत कटान क्षेत्रमा 
एक-एक रुख छनौट प्रणाली (Individual Tree Selection 

System in Felling Area based on Felling Cycle)र (ग) 
सामषु्ट्रहक छनौट प्रणाली (Group Selection System) । एक-
एक रुख छनौट प्रणाली वा कटान चिको आधारमा तनधावररत 

पष्ट्रहलो वर्षव दोिो वर्षव तेिो वर्षव चौथो वर्षव पाचौ वर्षव

छैठौ वर्षव सातौ वर्षव आठौ वर्षव नवौ वर्षव दशौ वर्षव
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कटान क्षेत्रमा एक-एक रुख छनौट प्रणाली सैर्द्ाम्न्त्तक रुपमा 
आदशव देम्खएता पतन व्यवहारमा उपयकु्त छैनन ् । ष्ट्रकनभन े
एक-एक रुख छनौट प्रणालीमा तनम्ित ब्यास (Exploitable 

Diameter) का रुखलाई कटान योग्य रुखको रुपमा तनधावरण 
गररन्त्छ र सबपूणव वनके्षत्र (लाग ुगररएको प्रणालीको आधारमा 
परैु वनके्षत्र वा कटान चिको आधारमा तनधावररत कटान के्षत्र 
भरी) िाट तोष्ट्रकएको आकार (Size) का रुख कटान गररन्त्छ । 
त्यस पिात ् सो के्षत्रमा हकुावउने कायव (Tending Operation) 

गररन्त्छ । यसो गदाव पररपक्व रुखहरु काष्ट्रटन,े िढ्दा उमेरका 
रुखहरु सही दरमा िढ्ने र आवश्यक मात्रामा नयाँ तिरुवा 
उम्रने (Regeneration) अपेक्षा गररएको हनु्त्छ । तर स्थानीय 
पररप्रके्ष्यमा यस्तो हुँदैन ष्ट्रकनभने जतत रुखहरु कटान गररन्त्छ 
त्यसिाट आवश्यक मात्रामा प्रकाश नपगुी पनुरुत्पादन हुँदैन, 

कथंकदाम्चत तिरुवा उम्र े पनी सही रुपमा िढ्दैन र सही 
ष्ट्रकतसमले हकुावउन े कायव हनु नसक्दा उम्रकेो तिरुवा पतन 
अपेम्क्षत दरमा िढ्दैन । साथै कटान गने ब्यासका रुखको 
(Exploitable Tree Diameter) तनधावरण गनव ज्यादै धेरै नापजाँच 
गनुव पने भएकोले अत्यन्त्त जष्ट्रटल र खम्चवलो पतन हनु्त्छ । 
त्यसैले एक-एक रुख छनौट प्रणाली उपयकु्त र व्यवहाररक 
छैन । तसथव लागू गनव पतन सष्ट्रकंदैन र हुदैँन । 
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सामषु्ट्रहक छनौट प्रणालीमा व्यवस्थापन गनव वनलाई िरािर 
के्षत्रफलका कटान चि िरािर संख्याका भागमा ष्ट्रवभाजन गनुव 
पदवछ । उदाहरणको लातग १० वर्षव कटान चि भएमा 
वनलाई १० िरािर भागमा िाँड्न ुपदवछ । यी हरेक भागलाई 
कटान क्षेत्र भतनन्त्छ । यस उदाहरणमा वनलाई १० वटा 
कटान के्षत्रमा ष्ट्रवभाजन गररएको छ (म्चत्र ३) । 

म्चत्र ३ : छनौट प्रणालीमा कटान क्षते्र र वन सबवर्द्वनका 
ष्ट्रियाकलापहरु 

 

 

 

 

यसरी वनलाई कटान के्षत्रमा िाँतडसके पतछ कुन कटान 
के्षत्रमा के काम कुन वर्षवमा सबपादन गने हो सो तोकी 
कायवयोजना िनाउन ुपदवछ (म्चत्र ३ र तातलका २) । 

 

 

 

 

 

 

 

कटान क्षेत्र १ 

कटान क्षेत्र १० 

 

कटान क्षेत्र २ 

कटान क्षेत्र ९ 

 

कटान क्षेत्र ३ 

कटान क्षेत्र ८ 

 

कटान क्षेत्र ४ 

 

कटान क्षेत्र ७ 

 

कटान क्षेत्र ५ 

 

कटान क्षेत्र ६ 

 

a1 or n1 or v1 a2 or n2 or v2 
a3 or n3 or v3 

a4 or n4 or v4 

a5 or n5 or v5 

a6 or n6 or v6 a7 or n7 or v7 a8 or n8 or v8 

a9 or n9 or v9 

यसमा a = वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्र,n = वाष्ट्रर्षवक कटान गररन ेरुख संख्या र v = वाष्ट्रर्षवक कटान गररन ेआयतन 
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तातलका २ : छनौट प्रणालीमा वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप 
कायावन्त्वयन कायवतातलका 

वर्षव आतथवक वर्षव कायावन्त्वयन गररन ेवन सबवर्द्वनका 
ष्ट्रियाकलाप 

१ २०७९/०८० कटान क्षेत्र १ मा …….. हेक्टरमा (वा …. 
घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका रुखहरु 
कटान गने, सो स्थानमा पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द्का काम गने र कटान क्षेत्र 
१ को िाँकी भागमा पत्ल्याउने र सधुार 
कटान गने ।  

२ २०८०/०८१ कटान क्षेत्र २ मा …….. हेक्टरमा (वा …. 
घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका रुखहरु 
कटान गने, सो स्थान र कटान क्षेत्र १ 
को रुख कटान भएको स्थानमा 
पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द्का काम गने र 
कटान क्षेत्र २ को िाँकी भागमा 
पत्ल्याउने र सधुार कटान गने ।  

३ २०८१/०८२ कटान क्षेत्र ३ मा …….. हेक्टरमा (वा …. 
घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका रुखहरु 
कटान गने, सो स्थान र कटान क्षेत्र १  
र  कटान क्षेत्र २ को रुख कटान भएको 
स्थानमा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवृष्ट्रर्द्का काम 
गने र कटान क्षेत्र ३ को िाकँी भागमा 
पत्ल्याउने र सधुार कटान गने । 

४ २०८२/०८३ कटान क्षेत्र ४ मा …….. हेक्टरमा (वा …. 
घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका रुखहरु 
कटान गने, सो स्थान, कटान क्षेत्र २  र  
कटान क्षेत्र ३ को रुख कटान भएको 
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स्थानमा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवृष्ट्रर्द्का काम 
गने र कटान क्षेत्र ४ को िाकँी भागमा 
पत्ल्याउने र सधुार कटान गने । 

५ २०८३/०८४ कटान क्षेत्र ५ मा …….. हेक्टरमा (वा …. 
घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका रुखहरु 
कटान गने, सो स्थान, कटान क्षेत्र ३  र  
कटान क्षेत्र ४ को रुख कटान भएको 
स्थानमा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवृष्ट्रर्द्का काम 
गने र कटान क्षेत्र ५ को िाकँी भागमा 
पत्ल्याउने र सधुार कटान गने । 

६ २०८४/०८५ कटान क्षेत्र ६ मा …….. हेक्टरमा (वा …. 
घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका रुखहरु 
कटान गने, सो स्थान, कटान क्षेत्र ४  र  
कटान क्षेत्र ५ को रुख कटान भएको 
स्थानमा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवृष्ट्रर्द्का काम 
गने र कटान क्षेत्र ६ को िाकँी भागमा 
पत्ल्याउने र सधुार कटान गने । 

७ २०८५/०८६ कटान क्षेत्र ७ मा …….. हेक्टरमा (वा …. 
घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका रुखहरु 
कटान गने, सो स्थान, कटान क्षेत्र ५  र  
कटान क्षेत्र ६ को रुख कटान भएको 
स्थानमा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवृष्ट्रर्द्का काम 
गने र कटान क्षेत्र ७ को िाकँी भागमा 
पत्ल्याउने र सधुार कटान गने । 

८ २०८६/०८७ कटान क्षेत्र ८ मा …….. हेक्टरमा (वा …. 
घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका रुखहरु 
कटान गने, सो स्थान, कटान क्षेत्र ६  र  
कटान क्षेत्र ७ को रुख कटान भएको 
स्थानमा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवृष्ट्रर्द्का काम 
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गने र कटान क्षेत्र ८ को िाकँी भागमा 
पत्ल्याउने र सधुार कटान गने । 

९ २०८७/०८८ कटान क्षेत्र ९ मा …….. हेक्टरमा (वा …. 
घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका रुखहरु 
कटान गने, सो स्थान, कटान क्षेत्र ७  र  
कटान क्षेत्र ८ को रुख कटान भएको 
स्थानमा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवृष्ट्रर्द्का काम 
गने र कटान क्षेत्र ९ को िाकँी भागमा 
पत्ल्याउने र सधुार कटान गने । 

१० २०८८/०८९ कटान क्षेत्र १० मा …….. हेक्टरमा (वा 
…. घनफीट वा ………. गोटा)  रहेका 
रुखहरु कटान गने, सो स्थान, कटान 
क्षेत्र ८  र  कटान क्षेत्र ९ को रुख 
कटान भएको स्थानमा पनुरुत्पादन 
वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द्का काम गने र कटान क्षेत्र 
१० को िाँकी भागमा पत्ल्याउने र सधुार 
कटान गने । 

वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाण तनधावरण (Yield Regulation) 

सामषु्ट्रहक छनौट प्रणाली (Group Selection System) मा वाष्ट्रर्षवक 
रुपमा कटान गने पररमाण  तनबनानसुार तनधावरण गनव सष्ट्रकन्त्छ 
। 

१) क्षते्रफलको आधारमा (Yield regulation by area) 

क्षेत्रफलको आधारमा वाष्ट्रर्षवक रुपमा कटान गने पररमाण 
तनबनानसुार तनधावरण गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

िालीचि वर्षव (RotationYears): R 

कटान चि वर्षव (Felling CycleYears): C 
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कटान के्षत्र संख्या (Number of Felling Areas): N 

वनको क्षते्रफल (Area of Forest): A  (Only area allocated in 

felling series) 

िाली चि अवतधमा हनुे चिसंख्या (Number of Cycles over 

the rotation) = Nc = R/C 

Ncचिमा सबपूणव वनके्षत्रमा रहेका कटान योग्य रुखहरु 
काष्ट्रटन्त्छन ्।तसथव एक चिमा कटान गने के्षत्रफल (a) = 

A/Nc 

हरेक वर्षव कटान गने क्षते्रफल (Area harvested each year) = 

ah = a/Nc 

कटान के्षत्रको संख्या (N) = C 

एक वटा कटान क्षेत्रको के्षत्रफल = A/N हेक्टर 

उदाहरण, 

वनको क्षते्रफल (A): १०० हेक्टर 

िाली चि (R): १०० वर्षव 
कटान चि (C): १० वर्षव 
िाली चि अवतधमा हनुे चि संख्या (Nc)= R/C = १००/१० 
= १० 

एक चिमा कटान हनुे के्षत्रफल (a) = A/Nc = १००/१० = 
१० 

हरेक वर्षव कटान गने के्षत्रफल (Area harvested each year) = 

a/Nc = १०/१० =१ ha 
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यसरी क्षेत्रफलको आधारमा वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाण तनधावरण 
गने ष्ट्रवतधमा यस उदाहरण अनसुार १ हेक्टर के्षत्रफलमा रहेका 
रुखहरु मध्ये आवश्यक संख्यामा माउ रुख छातड िाँकी 
सबपूणव रुख (३० से.मी. र सो भन्त्दा िढी व्यास भएका) 
कटान गदाव आउने पररमाण हो । 

२) रुख संख्याको आधारमा (Yield Regulation by Number of 

Stems) 

रुख संख्याको आधारमा वाष्ट्रर्षवक कटान गने रुख संख्या 
तनकाल्न हरेक कटान के्षत्रका रुखहरु (३० से.मी. र सो भन्त्दा 
िढी व्यासका) को नक्साङ्कन गनुव पदवछ । यस प्रयोजनको 
लातग रुख नक्साङ्कन गदाव ट्याग नठोके पतन हनु्त्छ ।यसिाट 
हरेक कटान के्षत्रमा रहेका रुखहरुको संख्या यष्ट्रकन हनु्त्छ 
।त्यस पिात ् हरेक वर्षव कटान गने के्षत्रफल तनकाले जस्तै 
हरेक वर्षव कटान गने रुख संख्या तनकाल्न सष्ट्रकन्त्छ । 

उदाहरण, 

िाली चि (R)= १०० वर्षव 
कटान चि (C) = १० वर्षव 
िाली चि अवतधमा हनुे चि संख्या (Nc) = R/C = १००/१० 
= १० 

कटान के्षत्रमा रहेका रुख ( ३० से.तम. वा सो भन्त्दा िढी 
व्यासका) संख्या (Nt)= ५००० (रुख नक्साङ्कनिाट थाहा हनुे) 

छोड्न ुपने माउ रुख संख्या (Mt) = १०० गोटा 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

31 
 

कटान क्षेत्र १ मा हरेक वर्षव कटान गने रुख संख्या (n1) = 

(Nt–Mt)/Nc = (१०००-१००)/१० = ९० गोटा 
यसरी कटान क्षेत्र १ िाट ९० वटा रुखहरु कटान गररन्त्छ र 
सोिाट प्राप्त हनुे पररमाण नै वाष्ट्रर्षवक उत्पादन पररमाण हो । 

३) आयतनको आधारमा 
आयतनको आधारमा वाष्ट्रर्षवक रुपमा कटान गने पररमाण 
तनकाल्न हरेक कटान के्षत्रको वन स्रोत सवेक्षण गरी मौज्दात 
आयतन तनकाल्न ु पदवछ । मौज्दात आयतन जतत सही 
ष्ट्रकतसमले तनकाल्न सष्ट्रकयो त्यतत नैं सही ष्ट्रकतसमले वाष्ट्रर्षवक 
रुपमा कटान गने पररमाण तनक्लन्त्छ । मौज्दात आयतन 
गलत भएमा वाष्ट्रर्षवक रुपमा कटान गने पररमाण गलत भई िढी 
वा घटी कटान हनुे संभावना रहन्त्छ । िढी वा घटी जे 
भएपतन वन व्यवस्थापनको ष्ट्रहसािले उम्चत हुँदैन । 

मौज्दात आयतन तनकातलसके पतछ वाष्ट्रर्षवक रुपमा कटान गने 
रुख संख्या तनकाले जस्तै वाष्ट्रर्षवक रुपमा कटान गने पररमाण 
तनकाल्न सष्ट्रकन्त्छ । 

उदाहरण, 

िाली चि (R)= १०० वर्षव 
कटान चि (C) = १० वर्षव 
िाली चि अवतधमा हनुे चि संख्या (Nc) = R/C = १००/१० 
= १० 
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कटान क्षेत्रको जबमा मौज्दात (३० से.तम. वा सो भन्त्दा िढी 
व्यासका रुखहरुको माउ रुखको रुपमा छोड्न ु पने रुखहरु 
िाहेकको) (G)= ४००० घन फीट 

कटान क्षेत्र १ मा हरेक वर्षव कटान गने पररमाण (v1) = G/Nc 

= ४०००/१० = ४०० घन फीट 

यसरी, यस ष्ट्रवतधमा ४०० घनफीट काठ उत्पादन हनु ेगरी एकै 
ठाँउमा रुखहरु छपान गररन्त्छ र काष्ट्रटन्त्छ। 

यसरी तनधावरण गररएको वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाणका रुखहरु 
कटान गने र अन्त्य वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु 
कायावन्त्वयन गनवको लातग तयार पाररएको कायवयोजना (नमनुाको 
लातग) तातलका २ मा प्रस्ततु गररएको छ । सामषु्ट्रहक छनौट 
प्रणालीमा तोष्ट्रकएको के्षत्रफलमा रहेका वा संख्याका वा आयतन 
आउने रुखहरु कटान के्षत्रको एकै ठाउँिाट माउ रुख 
छाडेछाडेर कटान गररन्त्छ । यसरी कटान गदाव ३० से.मी. 
भन्त्दा कम व्यास भएका रुखतिरुवाहरु कटान गररंदैन । ती 
सिै भष्ट्रवष्यको िातलको रुपमा हकुावईन्त्छ । यसरी रुख कटान 
गरेपतछ सो स्थानमा पनुरुत्पादन वृष्ट्रर्द् अतभवषृ्ट्रर्द्को काम गनुव 
पदवछ भने कटान के्षत्रको िाँकी भाग (रुख कटान नगररएको 
भाग) मा पत्ल्याउने तथा सधुार कटान गनुव पदवछ । यसै गरी 
अको वर्षव कटान क्षेत्र २ मा रुखहरु कटान गने, सो ठाउँ र 
अम्घल्लो वर्षव कटान भएको स्थानमा पनुरुत्पादन वृष्ट्रर्द् 
अतभवृष्ट्रर्द्का काम गने र कटान के्षत्र २ को रुख कटान भएको 
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भन्त्दा िाँकी भागमा पत्ल्याउने तथा सधुार कटानको काम गनुव 
पदवछ । यसै गरी तेस्रो वर्षव कटान के्षत्र ३ मा, चौथो वर्षव 
कटान क्षेत्र ४ मा र एवं ररतले दशौँ वर्षव कटान के्षत्र १० मा 
काम गनुव पदवछ । एघारौं वर्षव देम्ख पनु: यही चि दोहोररन्त्छ 
। यी कायवहरु ब्यवम्स्थत रुपमा सबपादन गनव कुन वर्षव कहाँ 
के काम गने भने्न उल्लेख गररएको वन सबवर्द्वनका 
ष्ट्रियाकलाप कायावन्त्वयन कायवतातलका (नमनुा) तातलका २ मा 
प्रस्ततु गररएको छ । 

कतत के्षत्रफलमा रुख काट्न ेभने्न कुराले भ-ूक्षय लगायत अन्त्य 
तिर्षयहरुमा चनुौतत तनधावरण गदवछ । वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्र 
(कटान क्षेत्र होईन, कटान के्षत्र तभत्र हरेक वर्षव रुख कटान 
गररने के्षत्रलाई वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्र भतनन्त्छ) जतत सानो भयो 
त्यतत सरुम्क्षत मातनन्त्छ । यसैले वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्र, रुख 
संख्या वा आयतनको आधारमा वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाण तनधावरण 
गररएको भए औसतमा िढीमा एक हेक्टर र क्षेत्रफलको 
आधारमा वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाण तनधावरण गररएको भए िढीमा 
एक हेक्टर हनु ुपदवछ । तर कटान मात्रा एक हेक्टर भन्त्दा 
िढी हनुे भएमा कटान िृङ्खलाको संख्या िढाउन े वा एउटै 
कटान के्षत्रमा दईु स्थानमा कटान गरी कटानको मात्रा एक 
हेक्टरमा निढ्ने गरी कटान गदाव उपयकु्त हनु्त्छ । कटान 
गररएको स्थानमा माउ रुखहरु राख्न ुपने हनु्त्छ । तसथव माउ 
रुख राख्दा कटान गररने के्षत्रको सिै भागमा रुखहरु रहन े
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गरी (छेउमा रहेका रुखहरु समेतलाई ध्यान ददएर) राख्न ुपदवछ 
। वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्रको के्षत्रफलको आधारमा तनबनानसुार 
माउ रुख राख्न ुपदवछ (तातलका ३)। 

तातलका ३: सामूष्ट्रहक छनौट प्रणालीमा कायम राख्न ुपने माउ 
रुख संख्या 

वाष्ट्रर्षवक कटान क्षते्रको क्षते्रफल  कायम राख्न ु पने माउ 
रुख संख्या 

०.२५ हेक्टर भन्त्दा कम १ वटा 
०.२५ हेक्टर देम्ख ०.५ हेक्टर सबम ३ वटा 
०.५ हेक्टर भन्त्दा िढी १ हेक्टर 
सबम 

६ वटा 

 

ग) सरपट कटान प्रणाली (Clear-felling System) 

यस प्रणालीमा वनलाई िाली चि िरािरको संख्याका भागमा 
ष्ट्रवभाजन गररन्त्छ । उदाहरणको लातग मसलाको वनको िाली 
चि १० वर्षव कायम गरी सरपट कटान प्रणालीमा व्यवस्थापन 
गने हो भने वनलाई १० वटा िरािर क्षेत्रफलका भागमा 
ष्ट्रवभाजन गररन्त्छ । प्रत्येक भागलाई वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्र 
(Annual Coupe) भतनन्त्छ । 

यो प्रणाली मखु्य रुपमा तनबन िमोम्जमको वन के्षत्रमा लाग ुगनव 
सष्ट्रकन्त्छ । 

वृक्षारोपण गरी हकुावर्एको वा मनुा प्रणालीिाट पनुरुत्पादन 
भएको छोटो िालीचि भएको (४० वर्षव भन्त्दा कम) तछटो 
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िढ्न े प्रजातत समथर क्षते्रमा (१९ तडग्री भन्त्दा कम तभरालो) 
रहेको वन के्षत्र जहाँको वन व्यवस्थापनको उद्देश्य काठ िाहेक 
पोल र दाउरा उत्पादन गने रहेको हनु्त्छ ।यस प्रणालीमा 
वनलाई व्यवस्थापन गने भए वनलाई कतत भागमा ष्ट्रवभाजन गने 
भने्न कुरा तनबनानसुार गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

मानौ, 
िालीचि (Rotation) = R वर्षव 
वनको क्षते्रफल (Forest Area) = A हेक्टर 

वनलाई ष्ट्रवभाजन गनुवपने भाग संख्या (Number of Annual 

coupes) = N 

एक वटा भागको के्षत्रफल (Area of each annual coupe) = A/R 

उदाहरण, 

िाली चि (R)= १० वर्षव 
वनको क्षते्रफल (A)= १०० हेक्टर 

वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्र संख्या (Number of annual coupes (N) = R 

= १० भाग 

प्रत्येक वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्रको के्षत्रफल (Area of each annual 

coupe (a) = A/R = १००/१० = १० हेक्टर 

यसरी, सरपट कटान प्रणालीमा वन व्यवस्थापन गनव वनलाई (a) 

= वनको क्षते्रफल (A)/िाली चि (R) क्षेत्रफलका वाष्ट्रर्षवक कटान 
के्षत्र संख्या (N) = िाली चि (R) भागमा ष्ट्रवभाजन गनुव पदवछ । 
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१ िर्षव (A10) 

 

१० िर्षव (A1) 

कटान 

 

२ िर्षव (A9) 

 

९ िर्षव (A2) 

 

३ िर्षव (A8) 

 

८ िर्षव (A3) 

४ िर्षव (A7) 

पष्ट्रहलो तथतनङ 

 ७ िर्षव (A4) 

अम्न्त्तम तथतनङ 

५ िर्षव (A6) 

६ िर्षव (A5) 

 

यसरी, वनलाई आवश्यक संख्याका वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्र (Annual 

coupes) मा ष्ट्रवभाजन गररसके पतछ कुन वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्रमा 
के वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप गने भने्न कुरा तोक्न ु पदवछ 
(म्चत्र ३)। िाली चि िरािरको उमेर पगेुको वाष्ट्रर्षवक कटान 
के्षत्रमा सबपूणव रुख कटान गने कायव (Harvesting) गनुव पदवछ । 
रुख कटान गररसके पतछ सो स्थानमा तिरुवा उमाने वा रोप्न े
कायव (Regeneration) गनुव पदवछ भने अन्त्य िढ्दा उमेरका रुख 
भएको वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्रहरुमा हकुावउने कायव (Tending) गनुव 
पदवछ । हकुावउने कायवमा मखु्यतया पत्ल्याउने (Thinning) र 
पत्ल्याउने काम गररसके पतछ िाँकी रहेका रुखलाई 
आवश्यकता अनसुार हाँगा काट्ने  कायव (Prunning) पदवछन ्। 
पत्ल्याउने कायव पत्ल्याउने चि (Thinning Cycle) को आधारमा 
तनम्ित वर्षवको अन्त्तरालमा सामान्त्यतया िाली चिको १/३ 
समय िाँकी रहँदा अम्न्त्तम पत्ल्याउने कायव (Final Thinning) गने 
ष्ट्रहसािले योजना गनुव पदवछ । 

म्चत्र ४ : सरपट कटान प्रणालीमा वाष्ट्रर्षवक कटान क्षते्र र वन 
सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु 
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वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप कायावन्त्वयन कायवतातलका 
वन व्यवस्थापन कायवयोजनाको अवतध १० वर्षवको भएमा सरपट 
कटान प्रणालीमा वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलाप कायावन्त्वयन 
कायवतातलका तनबनानसुारको िनाउन ुपदवछ (तातलका ४)। 

तातलका ४: सरपट कटान प्रणालीमा वन सबवर्द्वनका 
ष्ट्रियाकलाप कायावन्त्वयन कायवतातलका 

वर्षव आतथवक वर्षव कायावन्त्वयन गररन ेवन सबवर्द्वनका 
ष्ट्रियाकलाप 

१ 
पष्ट्रहलो 

२०७९/०८० १.वाष्ट्रर्षवक कटान क्षेत्र १ (A1) मा रहेका 
सबपूणव रुखहरु कटान गने र सो ठाँउमा 
तिरुवा रोपण गने । 
२.A4 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम (Final 

thinning) गने । 
३.A7मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A9र A10मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द् 
अतभवषृ्ट्रर्द् (Regeneration promotion) को 
काम गने । 

२ 
दोिो 

२०८०/०८१ १.A2 मा रहेका सबपूणव रुखहरु कटान 
गने र सो ठाँउमा तिरुवा रोपण गने । 
२.A5 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम (Final 

thinning) गने । 
३.A8 मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A1 र A10मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द् 
अतभवषृ्ट्रर्द् (Regeneration promotion) को 
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काम गने । 

३ 
तेस्रो 

२०८१/०८२ १.A3 मा रहेका सबपूणव रुखहरु कटान 
गने र सो ठाँउमा तिरुवा रोपण गने । 
२.A6 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम (Final 

thinning) गने । 
३.A9 मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A1 र A2 मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द्अतभवषृ्ट्रर्द् 
(Regeneration promotion) को काम गने 
। 

४ 
चौथो 

२०८२/०८३ १.A4 मा रहेका सबपूणव रुखहरु कटान 
गने र सो ठाँउमा तिरुवा रोपण गने । 
२.A7 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम (Final 

thinning) गने । 
३.A10 मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A2 र A3 मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द् 
अतभवषृ्ट्रर्द् (Regeneration promotion) को 
काम गने । 

५ पाँचौ २०८३/०८४ १.A5 मा रहेका सबपूणव रुखहरु कटान 
गने र सो ठाँउमा तिरुवा रोपण गने । 
२.A8 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम (Final 

thinning) गने । 
३.A1 मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A3 र A4 मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द् 
अतभवषृ्ट्रर्द् (Regeneration promotion) को 
काम गने । 
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६ छैठौं २०८४/०८५ १.A6 मा रहेका सबपूणव रुखहरु कटान 
गने र सो ठाँउमा तिरुवा रोपण गने । 
२.A9 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम (Final 

thinning) गने । 
३.A2 मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A4 र A5 मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द् 
अतभवषृ्ट्रर्द् (Regeneration promotion) को 
काम गने । 

७ 
सातौं 

२०८५/०८६ १.A7 मा रहेका सबपूणव रुखहरु कटान 
गने र सो ठाँउमा तिरुवा रोपण गने । 
२.A10 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम 
(Final thinning) गने । 
३.A3 मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A5 र A6 मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द् 
अतभवषृ्ट्रर्द् (Regeneration promotion) को 
काम गने । 

८ 
आठौं 

२०८६/०८७ १.A8 मा रहेका सबपूणव रुखहरु कटान 
गने र सो ठाँउमा तिरुवा रोपण गने । 
२.A1 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम (Final 

thinning) गने । 
३.A4 मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A6 र A7 मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द् 
अतभवषृ्ट्रर्द् (Regeneration promotion) को 
काम गने । 
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९नवौं २०८७/०८८ १.A9 मा रहेका सबपूणव रुखहरु कटान 
गने र सो ठाँउमा तिरुवा रोपण गने । 
२.A2 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम (Final 

thinning) गने । 
३.A5 मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A7 र A8 मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द् 
अतभवषृ्ट्रर्द् (Regeneration promotion) को 
काम गने । 

१० 
दशौं 

२०८८/०८९ १.A10 मा रहेका सबपूणव रुखहरु कटान 
गने र सो ठाँउमा तिरुवा रोपण गने । 
२.A3 मा अम्न्त्तम पत्ल्याउने काम (Final 

thinning) गने । 
३.A6 मा पष्ट्रहलो पत्ल्याउने काम (First 

thinning) गने । 
४.A8 र A9 मा पनुरुत्पादन वषृ्ट्रर्द् 
अतभवषृ्ट्रर्द् (Regeneration promotion) को 
काम गने । 

वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाण 

सरपट कटान प्रणालीमा उत्पादन तनयमन क्षेत्रफलको आधारमा 
गररन्त्छ । तसथव यस प्रणालीमा वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाण वाष्ट्रर्षवक 
कटान क्षेत्र (Annual coupe) मा रहेका सबपूणव रुखहरु काट्दा 
प्राप्त हनुे पररमाण हनु्त्छ । 

घ) रुख सष्ट्रहतको मनुा प्रणाली (Coppice with Standards System) 

रुख सष्ट्रहतको मनुा प्रणालीले िह ु तले वनको तनमावण गदवछ, 

जसमा मनुा प्रणालीिाट तिरुवाहरु उमाररन्त्छ भने केही 
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तिरुवाहरु तिउिाट पनुरुत्पादन भएका हनु्त्छन ् ।यो प्रणाली 
ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रकतसमका वन पैदावारहरु जस्तै-  काठ, दाउरा, पोल 
उत्पादन गनव उपयकु्त हनु्त्छ । यस प्रणालीमा वनलाई ष्ट्रवतभन्न 
वाष्ट्रर्षवक कटान क्षेत्रमा ष्ट्रवभाजन गररन्त्छ । वाष्ट्रर्षवक कटान 
के्षत्रको संख्या मनुाको िालीचि िरािर हनु्त्छ । उदाहरणको 
लातग मनुाको िाली चि १० (दश) वर्षवको छ भन े वाष्ट्रर्षवक 
कटान के्षत्रको संख्या पतन १० (दश) नैं हनु्त्छ। ष्ट्रकन भन े
मनुालाई प्रत्येक वर्षव कटान गनव सष्ट्रकन्न । साधारणतया मनुाको 
िालीचि प्रजातत र वन पैदावार अनसुार १० देखी ३० वर्षवको 
हनु्त्छ । 

यस प्रणालीको वाष्ट्रर्षवक कटान क्षेत्रमा मनुाहरुको सरपट कटान 
गदाव तिउिाट उत्पादन भएका केही रुखहरु कम्बतमा अको 
िाली चि (मनुाको) सबमको लातग राम्खन्त्छ ।  

यसै गरी मनुाको उमेरकै २० देखी ३० प्रततशत तिउिाट 
आएका पनुरुत्पादनहरु पतन छनौट गरेर हकुावउने कायव गररन्त्छ 
। तिउिाट आएका रुखहरुको कटान र मनुा आउन े ठुटाहरु 
कुनै कारणले नष्ट भै हनु आएको खाली ठाउँमा तिउिाट वा 
वृक्षारोपण गरेर पतन पनुरुत्पादन गनव सष्ट्रकन्त्छ ।केही िालीचि 
पतछ यसले िह ुतले (Multi-Storey) वनको तनमावण गदवछ, जसमा 
मनुािाट पनुरुत्पादन भएको समान उमेरका तिरुवाहरु हनु्त्छन ्
भने िीउिाट पनुरुत्पादन भएका तिरुवाहरु ष्ट्रवतभन्न उमेर 
समूहका हनु्त्छन ्। 
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िीउिाट पनुरुत्पादन भएका रुखहरु (Standards) को संख्याको 
तनधावरण रुखको उमेर, छत्रको फैलावट, लम्क्षत व्यास, र मनुािाट 
पनुरुत्पादन हनु ेप्रजाततको छायाँ सहने क्षमतामा तनभवर गदवछ । 
साधारणतया िीउिाट पनुरुत्पादन भएका रुखको छत्रले ५० 
प्रततशत भन्त्दा िढी जमीनको भाग ओगट्न ु हुँदैन । त्यसैले, 

तिरुवाको उमेर िढ्दै जादाँ रुखहरुको संख्या पतन घट्दै जान्त्छ 
।अथवा िहवुर्षीय वनमा रुखहरुको संख्या पतन उमेर अनसुार नै 
यष्ट्रकन गनुव पदवछ जनु तलको तातलकामा ददर्एको छ (तातलका 
५)। 

तातलका ५: २० वर्षव मनुा कटान चि भएको वनमा तिउिाट 
पनुरुत्पादन भएका रुखका संख्या 

तिउिाट पनुरूत्पादन भएका 
रुखको उमेर 

कायम रहन ेरुख संख्या (प्रतत 
हेक्टर) 

२० ५० 

४० ३० 

६० १३ 

८० ७ 

मनुा प्रणाली अन्त्तगवत पनुरुत्पादन हनुे प्रजाततहरु छायाँ सहन 
सक्न,े मनुा उत्पादन गनव सक्ने र साना गोलाई भएका हनु ुपदवछ 
भने मातथल्लो छत्रमा रहने तिउिाट पनुरुत्पादन हनुे प्रजाततहरु 
प्रकाशाथी, काठ ददन,े र मनुा ददने प्रजातत जस्तै वा तभन्न प्रजातत 
हनु सक्दछ । मातथल्लो तहको रुखहरुले हलकुा छायाँ प्रदान 
गदवछ । 
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नेपालको सन्त्दभवमा रुख सष्ट्रहतको मनुा प्रणाली (Coppice with 

Standards System) कटुस-म्चलाउनेको वनमा उपयकु्त हनु े
देम्खन्त्छ । 

२.४ वन सबवर्द्वन प्रणालीका आधारहरु 

वन सबवर्द्वन प्रणाली छनौट गदाव तनबन िमोम्जमका िदुाँहरुमा ध्यान 
ददन ुपदवछ । 

(क) प्रमखु प्रजाततको वन सबवर्द्वन ष्ट्रवशेर्षताको आधारमा। 
उदाहरणको लातग प्रकाशाथी प्रजाततको पनुरुत्पादनको लातग 
प्रशस्त प्रकाश जमीनमा पगु्न पने भएकोले छत्र प्रणाली वा 
सरपट कटान प्रणाली उपयकु्त मातनन्त्छ ।  

(ख) िाह्य खतराहरुको संभावना जस्तै आगलागी, तमचाहा प्रजातत 
आदद ।  

(ग) पनुरुत्पादनको लातग सरल र सरुम्क्षत प्रणाली,  
(घ) वन व्यवस्थापनको ततव्रता  

(ङ) भौततक पूवावधारको सषु्ट्रवधा (वन पैदावार ओसारपसारको लातग) 

(च) वन व्यवस्थापनको उद्दशे्य 

(छ) भौगोतलक अवस्था । उदाहरणको लातग तभरालो जमीनमा 
सरपट कटान प्रणाली उपयकु्त हुँदैन । 

 

२.५ अन्त्य वन व्यवस्थापनका ष्ट्रियाकलापहरु 

वन व्यवस्थापनका ष्ट्रियाकलापका अततररक्त वन व्यवस्थापनको 
लातग गनै पने अन्त्य वन व्यवस्थापनका ष्ट्रियाकलापहरु तातलका ६ 
मा प्रस्ततु गररएको छ । वन व्यवस्थापन क्षते्रको अवस्था र 
वस्तमु्स्थतत अनसुार तातलका ६ मा प्रस्ततु गररएका तिर्षय वस्तहुरु 
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वन व्यवस्थापन कायवयोजनामा समावेश गरी कायावन्त्वयन गनुव पदवछ 
। 

तातलका ६: अन्त्य वन व्यवस्थापनका ष्ट्रियाकलापहरु 

ि.स. अन्त्य वन व्यवस्थापनका ष्ट्रियाकलापहरु 
१ वनक्षेत्रको खाली जग्गा व्यवस्थापन 
२ खोला खहरे तथा पानी तनकास व्यवस्थापन 
३ अग्नी रेखा तनमावण, ममवत संभार, स्तर उन्नतीर सचुारु गने 

कायव 
४ पानी महुान, तसमसार तथा पानीका िोत व्यवस्थापन 
५ कोररडोर तथा कनेक्टीतभटी 
६ मानव वन्त्यजन्त्त ुसह-अम्स्तत्व ष्ट्रवकास 
७ वन संरक्षण 

क) वन अततिमण तनयन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन 
ख) वन डढेलो तनयन्त्त्रण 
ग) चोरीकटानी तथा चोरी म्शकारी तनयन्त्त्रण 
घ) नदीजन्त्य पदाथव तथा वनक्षेत्रको माटो उत्खनन ्

तनयन्त्त्रण 
८ घाटगद्दी व्यवस्थापन 
९ पयावपयवटन कायविम 
१० तथ्याङ्क व्यवस्थापन 
११ तमचाहा प्रजातत व्यवस्थापन  
१२ तग्रन िेल्टको तनमावण 

यसरी वन सबवर्द्वनका ष्ट्रियाकलापहरु तथा अन्त्य वन व्यवस्थापनका 
ष्ट्रियाकलापहरु उम्चत रुपमा कायावन्त्वयन गरेमा मात्र वन 
व्यवस्थापन हनु्त्छ । यसको लातग कायवतातलका िनाएर काम गनुव 
पदवछ । 

 

२.६ तभरालो के्षत्रमा वन व्यवस्थापन गदाव ध्यान ददन ुपने कुराहरु 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

45 
 

चरेु के्षत्रमा ३१ तडग्री सबम तभरालो र अन्त्य क्षते्रमा ४५ तडग्री सबम 
तभरालो वनक्षेत्रमा वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत वन व्यवस्थापन 
गनव सष्ट्रकन्त्छ । सो भन्त्दा िढी तभरालो के्षत्रमा संभाव्यताको 
आधारमा ढलापडा रुखहरु संकलन गनव सष्ट्रकन्त्छ । तभरालो 
जग्गामा वन व्यवस्थापनका ष्ट्रियाकलापहरु गदाव तनबन कुरामा ध्यान 
ददन ुपदवछ । 

- चरेुके्षत्रको १९ तडग्री भन्त्दा िढी तभरालो क्षेत्र र अन्त्य तभरालो 
पहाडी क्षेत्रमा छत्र प्रणालीमा वन व्यवस्थापन गदाव कटानको 
मात्रा २ हेक्टरमा निढ्ने गरी सीतमत गने । कटान 
िृङ्खलािृङ्खलाको संख्या िढाएर कटानको मात्रा घटाउन 
सष्ट्रकन्त्छ । एक भन्त्दा िढी िनाउन ेछत्र प्रणाली अपनाउँदा 
पनुरुत्पादन तयारी कटान, माउ रुख कटान (Seeding Felling) 

र अम्न्त्तम कटान (Final Felling) गरी िमशः पनुरुत्पादनलाई 
िढावा ददंदै छत्र खलु्ला गने ष्ट्रियाकलापहरु गनुव पदवछ । 

- समोच्च रेखा (Contour Line) संग समानान्त्तर हनु े गरी 
सकेसबम साँघरुो म्स्िपमा कटान गने। 

- अतनवायव रुपमा भ-ूसंरक्षणका ष्ट्रियाकलापहरु गने । कटान 
गररएको स्थानमा पनुरुत्पादन वृष्ट्रर्द् अतभवृष्ट्रर्द् कायविम गदाव नैं 
भ-ूसंरक्षणका उपायहरु समेत गने । 

- पानी तनकासको ब्यवस्थापन गरी भ-ूक्षय हनुिाट जोगाउने । 
यसको लातग च्यानलमा ष्ट्रवतभन्न कम खम्चवला चेकड्याम  
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तनमावण गने, ढुङ्गा छाप्न,े भलपानी संचय गने पोखरी िनाउन े
आदद गनव सष्ट्रकन्त्छ। 

२.७ कटानको मात्रा (Magnitude of felling) 

तराईमा िढीमा ५ हेक्टर र पहाड (तभरालो ठाँउमा)मा िढीमा २ 
हेक्टर भन्त्दा िढी कटान मात्रा हनु ुहुँदैन। कटानको मात्रा भन्नाले 
एकै ठाउँ रुख कटान गने के्षत्रलाई िझु्न ुपदवछ। वनके्षत्रको एक 
ठाउँमा ३ हेक्टर र अको ठाउँमा २ हेक्टर कटान गररयो भन े
कटान मात्रा ३ हेक्टर मात्र हनु्त्छ ष्ट्रकनभने एकै ठाउँमा िढीमा ३ 
हेक्टर भन्त्दा कटान भएको छैन । कटान िंृखलाको संख्या घटिढ 
गरेर कटानको मात्रा तल मातथ गनव सष्ट्रकन्त्छ । स्थान ष्ट्रवशरे्ष 
व्यवस्थापन गररने वन के्षत्रमा एक भन्त्दा िढी कटान िंृखला 
िनाउन सष्ट्रकन्त्छ । कटान िंृखला िढी िनाउँदा वन व्यवस्थापनको 
लागत चाष्ट्रहं िढ्न सक्छ तर यसले ष्ट्रवतभन्न स्थानहरुमा र्कोटोनको 
तनमावण गरी जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता िढाउन महत्वपूणव भतूमका खेल्न 
सक्दछ। भौगोतलक अवम्स्थतत वा वनको अवस्था अनसुार एकै 
वनलाई ष्ट्रवतभन्न खण्डमा ष्ट्रवभाजन गरी खण्ड अनसुार तभन्न तभन्न वन 
सबवर्द्वन प्रणाली अवलबिन गनव सष्ट्रकन्त्छ । उदाहरणको लातग चरेु 
र तरार्मा फैतलएको वन के्षत्रमा तराई खण्डमा तभन्न र चरेु खण्डमा 
तभन्न वन सबवर्द्वन प्रणाली लाग ु गनव सष्ट्रकन्त्छ । कटानको मात्रा 
तनयन्त्त्रण गनव कततवटा कटान िृङ्खला िनाउने भने्न कुरा तनबन 
उदाहरणिाट स्पष्ट हनु्त्छ । 
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मानौं, 
तराईको एउटा सामदुाष्ट्रयक वनको के्षत्रफल (A) = ४८० हेक्टर छ 
। यस वनलाई छत्र रुख प्रणालीमा व्यवस्थापन गनुव पने छ 
।यसको लातग, 

िालीचि (R) = ८० वर्षव,  पनुरुत्पादन अवतध (Rp) = १० वर्षव तलर्यो 
। िाली चि र पनुरुत्पादन अवतधको आधारमा वनलाई R/Rp = ८ 
िरािर के्षत्रफलका आवतधक खण्ड (PBs) मा ष्ट्रवभाजन गनुव पदवछ। 

आवतधक खण्डको क्षेत्रफल =A/PBs = ४८०/८ = ६० हेक्टर, 

त्यसैले वनलाई एक वटा मात्र कटान िृङ्खलामा व्यवस्थापन गदाव 
हरेक आवतधक खण्डको के्षत्रफल ६०-६० हेक्टर हनु्त्छ । ६० 
हेक्टर के्षत्रफलमा रहेका रुखहरु पनुरुत्पादन अवतध (१० वर्षव) मा 
कटान गररने भएकोले एक वर्षवमा कटान गने के्षत्रफल = ६०/१० 
= ६ हेक्टर हनु्त्छ । यसरी कटान मात्रा ६ हेक्टर हनु ेभयो । यो 
तोष्ट्रकएको मात्रा भन्त्दा िढी भयो । तसथव यो तमलाउन यो वनलाई 
एक वटा कटान िृङ्खलामा नगरी दईुवटामा ष्ट्रवभाजन गररयो भन े
हरेक आवतधक खण्डको के्षत्रफल ३०-३० हेक्टर हनु आउँछ । 
यसरी ३० हेक्टर के्षत्रफलका रुखहरु १० वर्षवमा कटान गररने हुँदा 
कटान मात्रा ३ हेक्टर मात्र हनु्त्छ (म्चत्र ५)। 
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म्चत्र ५: कटान मात्रा तनयन्त्त्रण गने तररका 
 

 

 

 

 

 

 

२.८ ढलापडा रुखहरुको व्यवस्थापन 

हावा हरुी तथा वर्षावतको मौसममा तराईको वन के्षत्रमा रुखहरू ढल्न े
गरेको पार्न्त्छ । यसका साथै चोरी कटानीको िममा समेत काटेर 
छाडेका रुख वा गोतलया यदाकदा जङ्गलमा भेष्ट्रटन्त्छ । तसथव कुनै 
कारणले ढलेका वा चोरले काटेर छाडेको काठ सबपूणव वनक्षेत्रिाट 
यथासक्य चाँडो संकलन गरी सदपुयोग गररन ेछ। छत्र प्रणालीमा 
पनुरुत्पादन कटान गने सि-कबपाटवमेन्त्टका सिै रुखहरुको रुख 
नक्साङ्कन गरी कटान गने रुखको पररमाण यष्ट्रकन भएको हनुे हुँदा 
ढलेका रुखहरु संकलन गरी त्यो पररमाण िरािर आगामी कटानमा 
तमलान गनुव पदवछ । तर पनुरुत्पादन कटान गने सि-कबपाटवमेन्त्ट 
िाहेक अन्त्यत्र रुख ढलेमा ती रुखहरुको लगत राखी (म्ज.ष्ट्रप.एस. 
लोकेसन समेत) यथासक्य चाँडो संकलन गनुव पदवछ तर पनुरुत्पादन 

६० हेक्टर ६० हेक्टर 

 ६० हेक्टर 

 

६० हेक्टर 

 ६० हेक्टर 

 

६० हेक्टर 

 ६० हेक्टर 

 

६० हेक्टर 

 

३०हे.          ३० 

हे 

३०हे.           

३०हे 

 
३०हे.          

३०हे 

 
३०हे.          

३०हे 

३०हे.           

३०हे 

 
३०हे.           

३०हे 

 
३०हे.          

३०हे 

 
३० हे.        

३०हे 

 

परैु वन १ वटा कटान िृङखलामा गदाव 
कटान मात्र ६ हेकटर 

कटान िृङखला 
१ 

कटान िृङखला 
२ 

कटान मात्रा ६ हेक्टर कटान मात्रा  ३ हेक्टर 
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कटान गने रुख पररमाणमा तमलान गनुव पदैन । यसो गररयो भन े
१० वर्षवमा परुा गने भनेको पनुरुत्पादन कटान कष्ट्रहल्यै परुा नहनु े
हुँदा रुख वाष्ट्रर्षवक कटान गनव तोष्ट्रकएको रुख पररमाणमा तमलान गनव 
पदैन । 

छनौट प्रणालीमा रुख संख्या वा आयतनको आधारमा वाष्ट्रर्षवक कटान 
पररमाण तनधावरण गररएको भए सबपूणव कटान के्षत्रहरुमा ढलेका 
रुखहरु तत्काल संकलन गनुव पदवछ र हरेक वर्षव कटान गदाव जनु 
कटान के्षत्रमा रुख ढलेको हो सोही कटान के्षत्रमा कटान गदाव 
तमलान गरी िाँकी रुखहरु कटान गनुव पदवछ ।तर के्षत्रफलको 
आधारमा वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाण तनधावरण गररएको भए सबपूणव 
ढलेका रुखहरु संकलन गनुव पदवछ, वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाणमा तमलान 
गनुव पदैन । 

सरपट कटान प्रणालीमा क्षेत्रफलको आधारमा वाष्ट्रर्षवक कटान 
पररमाण तनधावरण हनुे भएकोले सबपूणव ढलेका रुखहरु संकलन गनुव 
पदवछ र सोको तमलान गनुव पदैन । उदाहरणको लातग छत्र 
प्रणालीमा ढलापडा रुखहरुको व्यवस्थापन गने तररका तातलका ७ 
मा प्रस्ततु गररएको छ । 
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तातलका ७ : ढलापडा रुखहरुको ब्यवस्थापन गने तररका 

अवस्था के गने]{ 

पनुरुत्पादन कटान गने 
सिकबपाटवमेन्त्टमा रुख कटान 
नभएको क्षेत्रमा रुख ढलेमा 

ढलेका रुखहरु यथासक्य तछटो 
संकलन गने र पनुरुत्पादन कटान 
गनव तोष्ट्रकएका संख्यामा ढलेका 
रुखको संख्या घटाई िाँकी रुखहरु 
पनुरुत्पादन  कटान गदाव कटान गने, 

ढलेका रुखहरु पनुरुत्पादन कटान 
गनव तोष्ट्रकएको संख्या भन्त्दा िढी 
भएमा अको वर्षव पनुरुत्पादन कटान 
गदाव तमलान गने । 

 

पनुरुत्पादन कटान गररएको 
स्थानमा कटान पिात ् कायम 
राम्खएका माउ रुखहरु ढलेमा 

ढलेका माउ रुखहरु संकलन गने र 
तोष्ट्रकएको संख्याका रुखहरु 
पनुरुत्पादन कटान गदाव कटान गने, 

ढलेको रुखहरु संकलन गरेको 
कारणले पनुरुत्पादन कटान गदाव रुख 
तमलान गनव नपने । 

पनुरुत्पादन कटान गने 
सिकबपाटवमेन्त्टमा पनुरुत्पादन 
कटान नभएको स्थानमा माउ रुख 
ढलेमा, चोररएमा वा भाँम्चएमा 

माउ रुखको स्थलगत तनररक्षण गदाव 
ढलेको, भाम्चएको रुख कटान गने 
रुखको रुपमा पररवतवन गने र 
त्यसको साटो अको रुख माउ रुखको 
रुपमा कायम गने । 

पनुरुत्पादन कटान गने 
सिकबपाटवमेन्त्ट िाहेक अन्त्य 
सिकबपाटवमेन्त्टमा रुख ढलेमा 

ढलेका सिै रुख यथासक्य तछटो 
संकलन गने र अन्त्य सिै 
व्यवस्थापनका कायवहरु कयवयोजनामा 
तोके िमोम्जम गने (पनुरुत्पादन 
कटान गनव तोष्ट्रकएका सिै रुख 
कटान गने, पनुरुत्पादन तयारी कटान 
वा तथतनङ र सधुार कटान सिै गने, 

ढलापडा संकलन गरेको कारणले 
कटान गने रुख संख्या तमलान गनव 
नपने) 
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पररच्छेद-३ 

िालीचि (Rotation) 

तिरुवा रोपे वा उम्र ेदेम्ख पररपक्व भई उपयोग गनव लायक हुदँा सबमको 
अवतधलाई िाली चि भतनन्त्छ । िाली चिलाई वर्षवमा उल्लेख गररन्त्छ र 
यो रुख कटान गररने उमेर हो । वन व्यवस्थापनको सन्त्दभवमा िाली चि 
एक महत्वपूणव अवधारणा हो । िाली चिले कबपाटवमेन्त्टको संख्या र 
वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्रको के्षत्रफल तनधावरण गदवछ । नेपालका मखु्य वनको 
लातग तनबनानसुारको िाली चि अवलबिन गनव सष्ट्रकन्त्छ। यो मोटामोटी 
आधारको लातग प्रस्ततु गररएको हो । िाली चि धेरै कुरामा भर पने 
भएकोले तनबन तातलकामा प्रस्ततु िाली चिलाई मोटामोटी आधार मानी 
उपयकु्त िाली चि अवलबिन गनव सष्ट्रकन्त्छ। 

तातलका ८ : वनको प्रकार अनसुार िाली चि 

ि.सं. वनको प्रकार िाली चि(वर्षव) 
१ तराई साल/तराई साल तमम्ित वन ८० देम्ख १०० वर्षव 
२ पहाडी साल वन १०० देम्ख १२० वर्षव 
३ खयर-तससौ वन ४० देम्ख ६० वर्षव 
४ खोटे सल्लाको वन ४० देम्ख ६० वर्षव 
५ कटुस म्चलाउनेको वन ४० देम्ख ६० वर्षव 
६ उम्त्तसको वन २० देम्ख ४० वर्षव 
७ गोबे्र सल्लाको वन १०० देम्ख १४० वर्षव 
८ देवदारको वन १२० देम्ख १६० वर्षव 
९ खसुवको वन १२० देम्ख १४० वर्षव 
१० वृक्षारोपण गरी हकुावर्ने तछटो िढने 

प्रजाततको वन 
१० देम्ख २० वर्षव 
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११ ष्ट्रटक वन ४० देम्ख ६० वर्षव 
१२ पाटुले सल्ला  ४० देम्ख ६० वर्षव 

J.K. Jackson, 1990: Manual of Afforestation Vol. 2, Ram Prakash 

1986: Forest Management को आधारमा र नेपालमा वन 
व्यवस्थापनको अभ्यासको आधारमा तयार गररएको । 

 

पररच्छेद-४ 

ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षण 

४.१ ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षण 

ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षणले परैु वन व्यवस्थापन योजना ष्ट्रवत्तीय रुपमा लाभप्रद 
छ/छैन भनेर जाँच गदवछ । कुनै पतन योजनाको लातग यो 
अत्यावश्यक छ । ष्ट्रकनभने उम्चत प्रततफल नआउने योजनामा 
लगानी गनुव भनेको सीतमत स्रोत साधन खेर फाल्न ु हो । ष्ट्रवत्तीय 
ष्ट्रवश्लरे्षणिाट सामान्त्यतया लाभ–लागत अनपुात (Benefit/Cost ratio), 

खदु वतवमान मलु्य (Net Present Value-NPV or Net Present Worth-

NPW ) र आन्त्तररक प्रततफल दर (Internal Rate of Return-IRR) 

तनकातलन्त्छ ।लाभ–लागत अनपुात एक भन्त्दा िढी, खदु वतवमान 
मान÷मलु्य सकारात्मक (Positive) वा IRR खचव गररने रकमको 
िैकम्ल्पक मलु्य (Opportunity cost of Capital) भन्त्दा िढी भएमा 
योजना ष्ट्रवत्तीय÷आतथवक रुपमा लाभप्रद मातनन्त्छ।Opportunity Cost 

of Capital सामान्त्यतया पैसा चलाउँदा ततनुव पने व्याजदरलाई तलर्न्त्छ 
। सरल भार्षामा भने्न हो भने प्रचतलत िैंकको ब्याजदर नै 
Opportunity cost of capital हो ।यसलाई नैं Discount rate को 
रुपमा तलर्न्त्छ । खदु आबदानी (आबदानी – खचव) कुनै वर्षवमा 
नकारात्मक (आबदानी भन्त्दा खचव िढी भएमा) भएमा धेरैवटा IRR 

तनक्लन्त्छ । तसथव यस्तो अवस्थामा IRR नतनकालेर पररमाम्जवत 
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आन्त्तररक प्रततफल दर (Modified Internal Rate of Return (MIRR) 

तनकातलन्त्छ । 

 

ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षणले प्रत्यक्ष आबदानी र खचवहरुलाई मात्र ष्ट्रवचार गदवछ 
। उदाहरणको लातग वन व्यवस्थापनको ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षण गररयो भने 
वन व्यवस्थापन गदाव उत्पादन हनु े वन पैदावारको िजार मूल्य 
आबदानीको रुपमा र व्यवस्थापन गदाव लाग्ने िजेट खचवको रुपमा 
तलएर ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षण गनव सष्ट्रकन्त्छ । प्रत्यक्ष लाभ र लागतलाई 
मात्र ष्ट्रहसाि गने भएकोले ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षण आफैमा अपरुो हनु्त्छ । 

 

वन व्यवस्थापनिाट प्रत्यक्ष लाभहरु मात्र प्राप्त हुँदैनन ् । वन 
व्यवस्थापनले अप्रत्यक्ष लाभहरु जस्तै िाढी पष्ट्रहरोिाट संरक्षण, 

कािवन उत्सजवन न्त्यूनीकरण, र जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता संरक्षण ।यी लाभहरु 
ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षणमा संलग्न भएका हदुैँनन ् ष्ट्रकनष्ट्रक यी सेवाहरु 
िजारमा प्रत्यक्ष रुपमा खररद तििी हनु्नन ्। यस कारण आतथवक 
ष्ट्रवश्लरे्षण गनुव पदवछ । आतथवक ष्ट्रवश्लरे्षणले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिै 
प्रकारका लाभ तथा लागतहरुलाई समेट्दछ ।त्यसैले आतथवक 
ष्ट्रवश्लरे्षण अतल ष्ट्रवस्ततृ हनु्त्छ।अप्रत्यक्ष लाभ तथा लागतहरु समेत 
समेट्न ु पने भएकोले ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षणको तलुनामा आतथवक ष्ट्रवश्लरे्षण 
ज्यादै कदठन पतन छ।अप्रत्यक्ष लाभ तथा लागतहरुको मौदरक मान 
(Monetary Value) तनकाल्न तनकै नैं चनुौतीपूणव छ। ष्ट्रवतभन्न 
मूल्याङ्कनमूल्याङ्कन ष्ट्रवतधहरु (valuation methods) जस्तै Production 

Function Method, Cost based approach (replacement, damage 

cost), travel cost, hedonoic price, contingent valuation र choice 

experiment आदद ष्ट्रवतधहरुिाट अवस्था हेरर अप्रत्यक्ष लाभ तथा 
लागतहरुको मूल्याङ्कन गनुव पदवछ । उदाहरणको लातग कुनै वन 
व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन गदाव भकू्षय भै तल्लो तटमा कृष्ट्रर्ष 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

54 
 

िालीको उत्पादन घट्न ेदेम्खयो भने कतत रकम िरािरको घाटा हनु े
भयो भनेर यष्ट्रकन गनुव पदवछ ।यस्तै मानौं ष्ट्रक वन व्यवस्थापन गदाव 
जैष्ट्रवक ष्ट्रवतधधतामा पररवतवन आउने भयो । अि चनुौती भनेको यस 
पररवतवनको मौदरक मान पत्ता लगाउन ु हो।वन व्यवस्थापन 
योजनाको प्रारम्बभक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन पतन िने्न भएको 
हुँदा प्रारम्बभक वातावरणीय परीक्षणमा नकारात्मक वातावरणीय 
प्रभावहरुको न्त्यूनीकरण गनव प्रस्ताव गररएको रकम वन व्यवस्थापन 
योजनाको लागतमा समावेश गरी ष्ट्रवश्लरे्षण गनुव पदवछ । तर 
न्त्यूनीकरण गनव नसष्ट्रकने र सदाको लातग क्षती हनुे अवस्थामा यसको 
मूल्याङ्कन गरी आतथवक ष्ट्रवश्लरे्षणमा समावेश गनुव पदवछ । यो नैं ज्यादै 
चनुौतीपूणव छ । यसका साथै अप्रत्यक्ष लाभहरु जस्तै वन 
व्यवस्थापनका वातावरणीय लाभहरुको समेत मूल्याङ्कन गरी आतथवक 
ष्ट्रवश्लरे्षणमा समावेश गनुव पदवछ। ष्ट्रवत्तीय÷आतथवक ष्ट्रवश्लरे्षण सामान्त्यतः 
वन व्यवस्थापन योजना अवतधको लातग गररन्त्छ । यसको लातग 
योजनािाट प्राप्त हनुे सिै लाभ तथा यसमा लाग्ने सिै खचवहरु 
तनकाल्न ुपदवछ र Discount को लातग उपयकु्त दर छनौट गनुव पदवछ 
। लाभ तथा लागतको सूम्च समय अनसुार (कुन–कुन वर्षव वा अझ 
तिस्ततृ) तनकाल्न ु पदवछ । आतथवक ष्ट्रवश्लरे्षण गदाव प्रयोग हनुे 
आबदानी तथा खचवहरु प्रस्ततु गने ढाँचा तनबन तातलकामा प्रस्ततु 
गररएको छ । यो ष्ट्रवश्लरे्षण Spread Sheet मा पतन गनव सष्ट्रकन्त्छ । 
शरुुमा हनुे खचवलाई ० वर्षवमा राख्न ु पदवछ । यस्तै वर्षवको अन्त्त्य 
सबम हनुे आबदानी वा खचवलाई त्यसै वर्षवमा राख्न ु पदवछ । 
उदाहरणको लातग पष्ट्रहलो वर्षवको अन्त्त्य सबम हनुे आबदानी वा 
खचवलाई पष्ट्रहलो वर्षवमा राख्न ु पदवछ । यस्तै शरुुमा खचव हनुे वन 
संरक्षण वा अग्नीरेखा तनमावणको खचव ० वर्षवमा र दोिो वर्षवको शरुु 
मैं हनुे खचवलाई पष्ट्रहलो वर्षवमा राख्न ुपदवछ (तातलका ९)। 
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तातलका ९: लाभ लागतको वाष्ट्रर्षवक नगद प्रवाहको नमनुा 
लाभ तथा 

लागतका म्शर्षवकहरु 

वर्षव जबमा 

० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०  

क) लाभहरु             

१. प्रत्यक्ष 
आबदानीहरु 

            

१.१             

२. अप्रत्यक्ष 
लाभहरु 

            

२.१             

जबमा लाभ             

लाभको वतवमान 
मान (Present 
value of 
benefits) 

            

ख) लागत वा 
खचवहरु 

            

१.प्रत्यक्ष लागत 
वा खचव 

            

१.१             

२. अप्रत्यक्ष लागत 
वा खचव 
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२.१             

जबमा लागत वा 
खचव 

            

लागत वा खचवको 
वतवमान मान 
(Present value of 

cost) 

            

खदु वतवमान मान (Net Present Value-NPV/NPW)= लाभको जबमा 
वतवमान मान (Total Present Value of Benefits)- लागत वा खचवको 
जबमा वतवमान मान (Total Present Value of Costs) 

लाभ-लागत अनपुात (B/C ratio)= लाभको जबमा वतवमान मान 
(Total Present Value of Benefits)÷लागतको जबमा वतवमान मान 
(Total Present Value of Costs) 

आन्त्तररक प्रततफल दर वा सधुाररएको आन्त्तररक प्रततफल दर 
(Internal Rate of Return (IRR) or Modified Internal Rate of 

Return (MIRR)=खदु वतवमान मान (NPV or NPW) शून्त्य आउन 
आवश्यक पने ब्याजदर (Discount Rate) 

लाभको वतवमान मान (Present value of benefits-PVb)  = 

B/(1+i)^n 

B = Total Benefits (Rs.) i = discount rate ( ब्याजदर) 
दशमलवमा   

n = वर्षव (पष्ट्रहलो वर्षवमा आबदानी भए १, दशौं वर्षवमा आबदानी 
भए १० आदद) 
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लागतको वतवमान मान (Present value of costs -PVc) = 

C/(1+i)^n 

C = Total Cost (Rs.) 

n = वर्षव शरुुमा भए ०, पष्ट्रहलो वर्षवमा खचव भए १, नवौं वर्षवमा 
खचव हनुे भए ९ आदद) 

सामान्त्यतया लाभ वर्षवको अन्त्त्यततर प्राप्त हनुे तर लगानी चाहीीँ शरुुमै 
गनुव पने भएको हुँदा पष्ट्रहलो वर्षवमा प्राप्त हनुे लाभलाई समेत 
तडस्काउण्ट गनुव पने हनु्त्छ तर लागत शरुुमैं हनुे भएकोले 
तडस्काउण्ट गनुव पदैन। त्यसैले लाभ र लागत उही वर्षवमा प्राप्त हनुे 
भए तापतन लागतको तडस्काउण्ट गदाव एक वर्षव अवतध कम तलन ु
पदवछ । 

४.२ संवेदनशीलता ष्ट्रवश्लरे्षण (Sensitivity Analysis) 

लाभ लागतको ष्ट्रवश्लरे्षण वन व्यवस्थापनको योजना अवतधभर , 

सामान्त्यतया  १० वर्षवको लातग गररन े भएकोले अष्ट्रहले गररएका 
कततपय मान्त्यताहरु त्यो अवतध सबमका लातग लाग ु नहनु सक्छन ्
। उदाहरणको लातग वन व्यवस्थापनका लागतहरु (जस्तैः 
ज्यालादर, ब्याजदर)पररवतवन हुँदा वन पैदावारको मूल्यमा पररवतवन 
हनु सक्छन ्। कतत मात्रामा यी लागतहरु वा वन पैदावारको मूल्य 
िढ्दा वा घट्दा लाभ लागत ष्ट्रवश्लरे्षण कतत पररवतवन हनु्त्छ  त्यो 
थाहा पाउन अत्यन्त्तै जरुरी छ । जसले गदाव लागत कम गरी 
लाभलाई उच्च राख्न कस्तो अवस्थामा कस्तो रणनीतत िनाउन ुपछव 
भने्न जानकारी ददन्त्छ । यस्तै खडा रुखको अनमुातनत आयतन भन्त्दा 
कटान गरीसके पतछ धोद वा अन्त्य कारणले वन पैदावारको मात्रामा 
कमी हनु्त्छ । त्यो अवस्थामा लाभ लागत कता ततर जान्त्छ भने्न 
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जानु्न अत्यन्त्तै महत्वपूणव हनु्त्छ। यसरी ष्ट्रवतभन्न जोम्खम वा 
पररवतवनशील अवस्थामा लाभ लागत अनपुात कसरी पररवतवन हनु्त्छ 
भनेर गररने ष्ट्रवश्लरे्षणलाई संवेदनशीलता ष्ट्रवश्लरे्षण भतनन्त्छ । 

यो ष्ट्रवश्लरे्षण गदाव मातथ ददर्एको तातलकामा ष्ट्रवतभन्न अवस्था अनसुार 
कुन वर्षवमा कुन म्शर्षवकका लागत वा फार्दाहरु पररवतवन हनु्त्छन ्
सोष्ट्रह वमोम्जमको स्थानमा अंक पररवतवन गरी पनु: लाभ लागत 
ष्ट्रवश्लरे्षण गनव सष्ट्रकन्त्छ । यो ष्ट्रवतभन्न पररदृश्यहरु (Scenarios) मा गनव 
सष्ट्रकन्त्छ । 

पररच्छेद-५ 

वन सवेक्षण तथा मापन ष्ट्रवतध 

५.१ वन सवेक्षण (Forest survey) 

वन व्यवस्थापन योजना तयार गनवको लातग वनको ष्ट्रवस्ततृ सवेक्षण 
गनुव पदवछ । सवेक्षण म्ज.ष्ट्रप.एस.िाट गनुव पदवछ । कबपासिाट 
गररएको सवेक्षण त्यतत उपयकु्त हुँदैन । सवेक्षणको सिै डाटा 
ष्ट्रफल्डिकुमा स्पस्टसँग रेकडव गनुव पदवछ । ष्ट्रफल्डिकुका साथै खेस्रा 
नक्सा समेत सवेक्षण कायव शरुु गदाव नैं तयार गनुव पदवछ र 
ष्ट्रववरणहरु भदै जान ुपदवछ ।  

क) तसमाना सवेक्षण (Boundary survey) 

वन तसमाना सवेक्षण अत्यन्त्तै संवेदनशील ष्ट्रवर्षय हो । तसमाना 
ष्ट्रववाद हनु,े वनके्षत्र छुट्ने वा अन्त्य के्षत्र गातभने जस्ता त्रटुीहरु हनु 
सक्छन ्। साथै वनको दठक आकार आउने गरी म्ज.ष्ट्रप.एस. डाटा 
तलन ुअको चनुौती हो । उपरोक्त कुराहरुलाई ष्ट्रवचार गरी तसमाना 
सवेक्षण गदाव तनबन तररका अपनाउन ुउम्चत हनु्त्छ। 
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तसमानामा  रहेका  सामदुाष्ट्रयक वन, आवादी  जग्गाका धनीहरुसगँ  
छलफल  र  उनीहरुको  समेत उपम्स्थततमा  सवेक्षण  गने। 

वन तसमानाका हरेक घबुती/मोड/ददशा पररवतवन भएको स्थान 
(Turning point)को म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरले डाटा तलन।ेसवे ष्ट्रटममा 
कबतीमा २ जना (३जना भए उत्तम ) रहन े व्यवस्था गने र 
म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरले डाटा तलनलेे अगातड डाटा तलन ुपने स्थान हेरर 
सहयोगी साथीलाई त्यस स्थानमा उतभन भने्न र पतछ त्यस स्थानमा 
गएर म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरले डाटातलने।सहयोगी  साथीलाई पनु: 
अगातडको अको ष्ट्रवन्त्दमुा उतभन लगाउने।एवं ररतले सवे गदै जान।े 
खासगरी  "य"ु आकारको मोडमा गल्ती हनु े संभावना ज्यादै हनु े
भएकोले मातथको प्रष्ट्रिया अतनवायव रुपमा अपनाउन।े 

तीन जनाको टोली भएमा एक जनाले म्ज.ष्ट्रप.एस. डाटातलन,े अको 
एक जनाले ष्ट्रफल्डिकु राख्न ेर अको एक जना अगातडको म्ज.ष्ट्रप.एस. 
डाटातलने ष्ट्रवन्त्दमुा उतभन ेगनुव प छव।दईु जना मात्र भए ष्ट्रफल्डिकु 
राख्न ेर म्ज.ष्ट्रप.एस. डाटा तलने काम एकै जनाले गनुव पदवछ।  

म्ज.ष्ट्रप.एस. पोर्न्त्ट टाढा टाढा तलएमा वनके्षत्र छुटने वा अन्त्य के्षत्र 
गातभने संभावना हनु्त्छ।नम्जक–नम्जक तलएमा राम्रो हनु्त्छ,  

तिग्रदैंन।तर धेरै पोर्न्त्ट तलन समय पतन धेरै लाग्न े भएको हुदँा 
तसधा ठाउँमा पोर्न्त्ट तलई राख्न ुपदैन।ददशा पररवतवन भएको स्थानमा 
अतनवायव रुपमा घटीमा  ५ तमटर सबम को फरकमा पोर्न्त्ट तलन ु
पदवछ। 

ख) खोला, नदी, िाटो आदद वस्तमु्स्थततको सवेक्षण (Survey of 

existing features) 
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वनक्षेत्र तभत्रका खोला, नदी, िाटो, गोरेटो, पष्ट्रहरो, पोखरी, आवादी, 
अततितमत वनक्षेत्र, झाडीिटु्यान आदद सिैको म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरले 
डाटा तलन ुपदवछ । यी ष्ट्रवतभन्न वस्तमु्स्थततको सवे गने तररका तनबन 
तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ (तातलका १०)। 

तातलका १०: ष्ट्रवतभन्न वस्तमु्स्थततहरुको सवेक्षण गने तररका 

वस्त ु(Features) सवे गने तररका 

िाटो, गोरेटो आदद जस्ता 
कुराहरु (Linear features) 

िाटो गोरेटोको हरेक घबुती रहेको 
स्थानमा िाटो गोरेटोको िीचमा पोर्न्त्ट 
तलने र िाटो गोरेटोको औसत चौडाई नाप 
गने।  

खोला, नदी जस्ता कुराहरु 
(Linear features like river, 

streams etc.) 

खोला, नदीको एक ष्ट्रकनारािाट सिै 
घबुतीमा पोर्न्त्ट तलने, कुन ष्ट्रकनारािाट 
सवे गरेको हो नोट गने र खोला नदीको 
औसत चौडाई समेत नोट गने । एउटै 
खोलाको कुनै ठाउँमा एउटा ष्ट्रकनारा कुनै 
ठाउँमा अको ष्ट्रकनाराको नाप तलन ु हदैुन 
।  

आवादी, अततितमत वनक्षेत्र, 
झाडीिटु्यान क्षेत्र, पोखरी, 
पष्ट्रहरो जस्ता क्षेत्रफल हनुे 
कुराहरु (Area features like 

cultivated land, shrub land 

etc.) 

अनमुातनत क्षेत्रफल ०.२५ हेक्टर वा सो 
भन्त्दा कम भए िीचमा पने गरी एउटा 
पोर्न्त्ट तलने अन्त्यथा वररपररका पोर्न्त्ट 
तलने ।  
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पोखरी (पानी भएको) अनमुातनत क्षेत्रफल ०.२५ हेक्टर वा सो 
भन्त्दा कम भए पोखरीको एक छेउमा 
एउटा पोर्न्त्ट तलने र कुन ददशा तफव को 
पोर्न्त्ट हो नोट गने अन्त्यथा पोखरीको 
वररपररका पोर्न्त्टहरु तलने । 

घर, मम्न्त्दर, पलु जस्ता 
कुराहरु (Point features like 

house, temple etc.) 

संभव भए िीचमा नभए छेउमा एक वटा 
पोर्न्त्ट तलने र कता तफव  पोर्न्त्ट तलएको 
हो नोट गने । 

ग) खण्ड ष्ट्रवभाजन (Division of forest into blocks) 

खण्ड ष्ट्रवभाजन सकेसबम प्राकृततक तसमानाको आधारमा भेग तमल्न े
गरी गनुव पदवछ । खण्डको के्षत्रफल कबतीमा एक वटा 
कबपाटवमेन्त्टको लातग आवश्यक पने के्षत्रफल भन्त्दा कम हनुे गरी 
खण्ड ष्ट्रवभाजन गनुव हदैुन । 

घ) कबपाटवमेन्त्ट ष्ट्रवभाजन (Division of block into compartments) 

कबपाटवमेन्त्ट ष्ट्रवभाजन गदाव अपनाईने वन सबिर्द्वन प्रणाली तथा कायव 
प्रकृयालाई समेत ष्ट्रवचार गरी गनुव पदवछ ।वन व्यवस्थापनको 
ष्ट्रहसािले कबपाटवमेन्त्टलाई पूणव र्काई (Self-contained unit) को 
रुपमा गने वा ष्ट्रवतभन्न कबपाटवमेन्त्टमा रहेका सि–कबपाटवमेन्त्टहरु 
जोडेर कटान िृङ्खला (Felling series)िनाउने भने्न कुरा पष्ट्रहले नैं 
स्पष्ट हनु आवश्यक छ ।छत्र प्रणालीमा कटान िृङ्खलालाई{ 

आवतधक खण्ड (Periodic block)मा ष्ट्रवभाजन गनुव पदवछ । यस्तै 
सरपट कटान प्रणाली (Clear felling system) मा कटान िृङ्खलालाई{ 

वाष्ट्रर्षवक कटान क्षेत्र (Annual Soupes) माष्ट्रवभाजन गनुव पदवछ ।छनौट 
प्रणाली (Selection System)अपनार्ने भए कटान िृङ्खलालाई कटान 
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चि (Felling Sycle) को आधारमा कटान क्षेत्र (Felling area) मा 
ष्ट्रवभाजन गनुव पदवछ . Periodic Block को संख्या पनुरुत्पादन अवतध 
र िालीचिमा भर पदवछ। जस्तै १०० वर्षवको िाली चि र १० 
वर्षवको पनुरुत्पादन अवतध भएमा Periodic Block (Sub-

compartment) को संख्या १० वटा हनु आउँछ । यस्तै वाष्ट्रर्षवक 
कटान के्षत्रको संख्या िाली चिमा भर पदवछ । छनौट प्रणालीमा 
कटान के्षत्रको संख्या कटान चि िरािर हनु्त्छ । ५ वर्षवको कटान 
चि अपनार्एमा वनलाई (कटान िृङ्खला)   ५ वटा कटान क्षेत्रमा 
ष्ट्रवभाजन गनुव पदवछ ।  

कबपाटवमेन्त्टलाई पूणव र्काईको रुपमा तलई वन व्यवस्थापन गने 
भएमा हरेक कबपाटवमेन्त्टमा आवश्यक संख्यामा Periodic 

block/annual coupes/felling area (sub-compartment) हनु ु पदवछ 
। सिै भागमा एकै उमेरका रुखहरु नभई फरक–फरक उमेरका 
रुखहरु भएको के्षत्र पने गरी कबपाटवमेन्त्ट छुट्याउन ु पदवछ ताकी 
कुनै सि–कबपाटवमेन्त्टमा कटान गनव लायक वयस्क वा ज्यादै िढुा 
रुख भएको क्षेत्र, कुनै सि–कबपाटवमेन्त्टमा िढ्दा उमेरका रुख 
भएको क्षेत्र, यस्तै अन्त्यमा साना रुख, पोल अवस्थाको वन, लाथ्रा 
अवस्थाको वन भएको के्षत्र छुट्याउन सष्ट्रकयोस ् । शरुुमा सिै 
तमलेको पाउन कदठन भएतापतन संभव भए सबम उपरोक्त िमोम्जम 
सि–कबपाटवमेन्त्ट िनाउन सष्ट्रकने गरी कबपाटवमेन्त्ट छुट्याउन ुपदवछ 
। कबपाटवमेन्त्टको सिै स्थानमा एकै उमेरका रुख भएमा एक 
प्रकारको मात्र वन सबवर्द्वन ष्ट्रियाकलाप गनव सष्ट्रकन्त्छ र वनलाई 
नमवल िनाउन धेरै वर्षव लाग्छ । साथै सिै ठाउँमा िढुा रुखहरु 
मात्र भएको कबपाटवमेन्त्ट िनार्यो भने उत्पादन तनयमन (Yield 

Regulation) गदाव रुखहरु ज्यादै िढुा भई पनुरुत्पादन गनव नसष्ट्रकन े
वा पनुरुत्पादन गराउन तछटोतछटो रुख हटाउन ुपने अवस्था आउन 
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सक्छ । वनको अवस्था कुन ठाउँमा कस्तो छ भने्न कुरा 
म्ज.ष्ट्रप.एस.ले सवे गरेको डाटा गगुल अथवमा अपलोड गरेर पतन हेनव 
सष्ट्रकन्त्छ । गगुल अथवमा तसमाना सभे र अन्त्य वस्तमु्स्थतत सवेको 
डाटा अपलोड गरेपतछ कबपाटवमेन्त्टहरु कहाँिाट ष्ट्रवभाजन गने भने्न 
कुरा उपरोक्त आधारहरुलाई ष्ट्रवचार गरी तनक्योल गनव सम्जलो हनु्त्छ 
। गगुल अथविाट कबपाटवमेन्त्टको तसमानाको कोअतडवनेट पोर्न्त्ट 
समेत तनकाल्न सष्ट्रकन्त्छ । 

सेल्फ कन्त्टेन्त्ड कबपाटवमेनटको अवधारणामा काम नगने भए वनलाई 
उपयकु्त के्षत्रफलका कबपाटवमेन्त्टमा ष्ट्रवभाजन गनुव पदवछ । पतछ यी 
कबपाटवमेन्त्टमा रहेका सि–कबपाटवमेन्त्टहरुलाई ष्ट्रवतभन्न कटान 
िृङ्खला मध्ये कसमा राख्न ेभने्न सि–कबपाटवमेन्त्टको वनको अवस्था 
हेरेर तोक्न ुपदवछ । वनको के्षत्रफल हेरर १ वा िढी कटान िृङ्खला 
हनु सक्छन ् । सेल्फ कन्त्टेन्त्ड कबपाटवमेन्त्ट अवधारणामा 
कबपाटवमेन्त्टले नैं कटान िृङ्खलाको काम गदवछ । सेल्फ कन्त्टेन्त्ड 
अवधारणा अवलबिन नभए कटान िृङ्खला कुन–कुन सि–
कबपाटवमेन्त्ट तमलाएर गराउने भने्न कुरा योजनामा स्पष्ट लेख्न ुपदवछ 
। 

सामदुाष्ट्रयक वनहरुको के्षत्रफल थोरै रहेको र वनको अवस्था (उमेर) 
पतन प्राय: एकैनास (एउटा सा.व.मा) रहेको हुँदा एक वटा 
सामदुाष्ट्रयक वनलाई एक वटा कबपाटवमेन्त्ट िनाउने र धेरै वटा 
सामदुाष्ट्रयक वन तमलाएर एक वटा कटान िृङ्खला िनाई वन 
व्यवस्थापन गनुव उम्चत हनुे देम्खन्त्छ । यसको लातग नीततगत 
व्यवस्था हनु आवश्यक छ । उपयकु्त सामदुाष्ट्रयक वनलाई सेल्फ 
कन्त्टेन्त्ड र्काईको रुपमा व्यवस्थापन गनव नसष्ट्रकने भने होर्न । 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

64 
 

कबपाटवमेनटको के्षत्रफलले अग्नी रेखाको घनत्व तनधावरण गदवछ । 
यसले कतत वनके्षत्र अग्नी रेखामा जाने भने्न र अग्नी रेखा तनमावण 
तथा ममवतमा लाग्ने खचवमा समेत असर पदवछ । अग्नी रेखाको 
घनत्व ज्यादै कम भयो भन ेअग्नीरेखा प्रभावकारी हुदैँन, ज्यादै िढी 
भयो भने खचव िढी लाग्छ । तसथव उपयकु्त के्षत्रफलको 
कबपाटवमेन्त्ट तनमावण गनुव पदवछ । अवस्था हेरर २०० देम्ख ४०० हे 
के्षत्रफलको कबपाटवमेन्त्ट तनमावण गनुव उपयकु्त हनु्त्छ । दईु सय 
भन्त्दा कम क्षेत्रफलको वन भएमा एक वटा मात्र कबपाटवमेन्त्ट हनु्त्छ 
र अग्नीरेखा वनको तसमानामा मात्र तनमावण गनुव पदवछ ।पचास 
हेक्टर भन्त्दा सानो सि-कबपाटवमेन्त्ट वररपरर अग्नी रेखा तनमावण गनुव 
हुँदैन । 

ङ) सि-कबपाटवमेन्त्ट ष्ट्रवभाजन (Division of compartment into sub-

compartments) 

सेल्फ कन्त्टेन्त्ड अवधारणा अनसुार काम गने भएमा हरेक 
कबपाटवमेन्त्टलाई आवतधक खण्ड/वाष्ट्रर्षवक कटान के्षत्र/कटान के्षत्रको 
संख्या िरािरको संख्यामा सि-कबपाटवमेन्त्ट िनाउन ु पदवछ ।एउटा 
कबपाटवमेन्त्टका सिै सि-कबपाटवमेन्त्टको के्षत्रफल िरािर हनुे गरी 
छुट्याउन ु पदवछ । संभव भए सबम सि-कबपाटवमेन्त्टको के्षत्रफल 
५० हेक्टरको गराउन ुउम्चत हनु्त्छ । 

सेल्फ कन्त्टेन्त्ड अवधारणा अनसुार नगने भए सि–कबपाटवमेन्त्टको 
संख्या एउटा कटान िृङ्खलामा आवश्यक पने आवतधक खण्ड/वाष्ट्रर्षवक 
कटान के्षत्र/कटान के्षत्रको संख्या िरािर वा यसको गणुांक 
(Mutliple) मा हनु ुपदवछ । साथै सिै सि–कबपाटवमेन्त्टको के्षत्रफल 
िरािर हनु पदवछ । मानौ वनलाई एक वटा मात्र कटान िृङ्खलाको 
रुपमा तलर्यो, िाली चि १०० वर्षव र पनुरुत्पादन अवतध १० वर्षव 
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तलर्यो भने वनको के्षत्रफल अनसुार सि–कबपाटवमेन्त्टको संख्या 
१० वटा, २० वटा, ३० वटा वा यस्तै गणुांकमा िनाउन ु पदवछ 
।एउटै सि–कबपाटवमेन्त्टमा वनको अवस्था (उमेर, प्रजातत सम्बमिण 
आदद) उल्लेखनीय रुपमा फरक हनु ुहुँदैन । 

च) नक्सा तयारी 
स्थलगत वन सवेक्षण कायव परुा गररसके पतछ म्ज.ष्ट्रप.एस. डाटािाट 
GIS सफ्टवयरको सहायताले ष्ट्रवतभन्न नक्साहरु तयार गनुव पदवछ । 
म्ज.ष्ट्रप.एस.को डाटा डाउनलोड गनव छुटै्ट सफ्टवयर आवश्यक पदवछ 
। यसको लातग Map source, GPS utility जस्ता सफ्टवयर प्रयोग 
गनव सष्ट्रकन्त्छ । नक्सा िनाँउदा वनके्षत्र तभत्र रहेका सिै कुराहरु 
देम्खने गरी तनबन नक्साहरु तयार गनुव पदवछ । 

- वनको सिै कुराहरु(िाटो, खोला, आवादी/अततिमण 
के्षत्र,चौर, धातमवक स्थल, खोल्सी, गोरेटा आदद) देम्खन े
नक्सा (वस्तमु्स्थतत देम्खने नक्सा) 

- ब्लक र तीनको के्षत्रफल देम्खने नक्सा 
- ब्लक र कबपाटवमेन्त्ट देम्खन ेनक्सा 
- कबपाटवमेन्त्ट र सि–कबपाटवमेन्त्ट देम्खने नक्सा 
- कबपाटवमेन्त्ट, सि–कबपाटवमेन्त्ट र ती तभत्र राम्खएका 

स्याबपलप्लट देम्खने नक्सा 
- कबपाटवमेन्त्ट र सि–कबपाटवमेन्त्ट छुट्याउने ष्ट्रवन्त्द ु देम्खन े

नक्सा 
- तभरालोपना, मोहडा र उचाई देम्खने नक्सा 
- वन व्यवस्थापनका ष्ट्रियाकलापहरु देम्खने नक्सा 
- अन्त्य आवश्यक नक्साहरु 
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५.२ वनस्रोत सवेक्षण (Forest Inventory) 

वनको नक्सा तयार गररसके पतछ वनिोत सवेक्षण गनुव पदवछ । 
वनिोत सवेक्षण सामदुाष्ट्रयक वनको वनिोत सवेक्षण तनदेम्शकाले 
तनददवष्ट गरेको प्रकृया अवलबिन गनव सष्ट्रकन्त्छ । केही थप तिर्षयहरु 
यहाँ उल्लेख गररएको छ ।  

क) नमनुा प्लट तनधावरण 

वनिोत सवेक्षणको लातग नमनुा प्लटहरु तनधारण गनुव पदवछ । 
सववप्रथम नमनुा प्लटको संख्या र एक प्लट देम्ख अको प्लटको दरुी 
ष्ट्रहसाि गनुव पदवछ । यसरी प्लटको संख्या र एक प्लटिाट अको 
प्लटको दरुी तनधावरण भएपतछ प्लटहरुलाई ष्ट्रहसाि गररएको दरुीमा 
पने गरी नक्सामा देखाउन ु पदवछ । यो कायव GIS applicationको 
सहायताले गनव सष्ट्रकन्त्छ । GIS मा मोटामोटी दरुी कायम हनुे गरी 
प्लट तसजवना गनुव पदवछ । तसजवना गररएका प्लटको कोअतडवनटे 
समेत सफ्टवयरले नैँ तनकाल्छ । यो कायव कबप्यटुरमा नैं गनुव 
पदवछ, ष्ट्रप्रन्त्टेड नक्सामा गदाव आवश्यक Accuracy हुँदैन । हरेक 
सि–कबपाटवमेन्त्टमा कबतीमा ५ वटा नमनुा प्लट हनु ुपदवछ । 

 

ख) नमनुा प्लटमा रुखतिरुवा मापन 

रुख तिरुवा मापन गनुव भन्त्दा पष्ट्रहले नक्सामा देखार्ए अनसुार 
ष्ट्रफल्डमा स्याबपल प्लट Locate गनुव पदवछ। यसको लातग स्याबपल 
प्लटको कोअतडवनेट म्ज.ष्ट्रप.एस.मा अपलोड गनुव पदवछ वा प्लटको 
कोअतडवनेट हातैले पतन म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरमा र्न्त्िी गनव सष्ट्रकन्त्छ । 
प्लट कोअतडवनेट म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरमा अपलोड वा र्न्त्िी 
गररसकेपतछ सो प्लटमा म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरको सहायताले Go to 

गरेर पगु्न सष्ट्रकन्त्छ । प्लटको नम्जकमा पगु्न थालेपतछ Arriving 

भने्न सन्त्देश म्ज.ष्ट्रप.एस.को ररतसभरमा आउँछ । यो सन्त्देश 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

67 
 

आईसकेपतछ तिस्तारै अगातड िढ्दै जान ु पदवछ । ररतसभरको 
म्स्िनमा प्लट पगु्न कतत दरुी िाँकी छ भने्न देखार्रहेको हनु्त्छ । 
जता जाँदा दरुी घट्छ उतै ष्ट्रहड्न ु पदवछ । म्ज.ष्ट्रप.एस.को एकुरेसी 
अनसुार १० देम्ख २ तमटर नम्जक पगेुपतछ प्लट तलन ु पदवछ 
जनुकुरा म्ज.ष्ट्रप.एस.िाट यष्ट्रकन गनव सष्ट्रकन्त्छ। गोलाकार प्लटको 
हकमा म्ज.ष्ट्रप.एस.ले देखाएको ष्ट्रवन्त्दलुाई केन्त्र मानी प्लट िनाउन ु
पदवछ भने आयाताकार प्लट तलन े भए पष्ट्रहले नैँ म्ज.ष्ट्रप.एस.ले 
देखाएको ष्ट्रवन्त्दिुाट कता तफव  प्लट राख्न ेभने्न तनयम िनाएर त्यतै 
तफव  प्लट राख्न ुपदवछ । प्लटको कतत नम्जक पगेुर प्लट राख्न ेभने्न 
कुरा पष्ट्रहला नैँ तनधावरण गनुव पदवछ । उदाहरणको लातग २ तमटर 
नम्जक पगेुपतछ प्लट राख्न े भने्न तनयम िनाएको भए हरेक प्लट 
राख्दा २ तमटर नम्जक देखाएको स्थानमा नै प्लट राख्न ुपदवछ । 
कष्ट्रहं २ तमटर नम्जक, कष्ट्रहं १ तमटर नम्जक, कष्ट्रहं ५ तमटर नम्जक 
गनुव हुँदैन । यसले स्याबपतलङ्ग िायस िढाउँछ । 

 

यसरी प्लट लोकेट गररसके पतछ स्याबपल प्लट िनाउन ुपदवछ र 
स्याबपल प्लट तभत्रका रुख, पोलको मापन गनुव पदवछ भन े
तिरुवा÷लाथ्राको जात अनसुार गणना गरी डाटा रेकतडवङ तसटमा लेख्न ु
पदवछ स्याबपल प्लटको सार्ज, रुखतिरुवा मापन सबिन्त्धमा 
सामदुाष्ट्रयक वनको र्न्त्भेन्त्िी गाईडलार्नलाई अपनाई गनव सष्ट्रकन्त्छ । 
डाटा रेकतडवङ तनबन ढाँचामा गनव सष्ट्रकन्त्छ (तातलका ११)। 

 
 
 
 
 
 
 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

68 
 

तातलका ११: वन स्रोत सवेक्षणको तथ्याङ्क लेख्न ेफाराम 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग) वनको मौज्दात ष्ट्रवश्लरे्षण 

ष्ट्रफल्डिाट वनिोत मापनको डाटा प्राप्त भैसके पतछ डाटा ष्ट्रवश्लरे्षण 
गरेर वनको मौज्दात सबिन्त्धी ष्ट्रवतभन्न कुराहरु तनकाल्न ु पदवछ ।  
मौजदातको डाटा ष्ट्रवश्लरे्षणको लातग GIMIS सफ्टवेयर प्रयोग गनव 
सष्ट्रकन्त्छ।मौज्दात सबिन्त्धी ष्ट्रवश्लरे्षणको नततजा हरेक सि–
कबपाटवमेन्त्ट र कबपाटवमेन्त्टको अलग अलग तनकाल्न ु पदवछ भन े

वनस्रोत सवेक्षणको तथ्याङ्क लेख्न ेफाराम 

वनको नामः …………………………………………… सि-कबपाटवमेन्त्ट वा कटानक्षेत्रको 
नामः………………………………. 

तमततः ………….………………………स्रोत सवेक्षण गनेको नामः…………………………...   हस्ताक्षरः 
============= 

प्लट 
नं 

प्रजाती ष्ट्रवरुवा 
संख्या 

लाथ्रा 
संख्या 

ब्यास 
(से.तम.) 

उचाई 
(तमटर) 

अवस्था क्लास 
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वनको एकमषु्ठ पतन तनकाल्न ु पदवछ । ष्ट्रवश्लरे्षणिाट तनबन कुराहरु 
तनकाल्न ुपदवछ । 

- जात अनसुार रुख, पोल, लाथ्रा र तिरुवाको संख्या प्रतत हेक्टर 

- जात अनसुार रुख र पोलको आयतन प्रतत हेक्टर 

- िेशल एररया प्रतत हेक्टर 

- रुख तथा पोलको औसत व्यास )अलग–अलग ) 

- टप हार्ट 

- प्रजातत सम्बमिणको अवस्था देम्खने पाईचाटव(रुख, पोल, लाथ्रा 
र तिरुवाको अलग अलग िनाउने) प्रतत हे. संख्याको 
आधारमा, प्रतत हे.आयतनको आधारमा र प्रतत हेक्टर िेशल 
एररयाको आधारमा 

- व्यास समूह अनसुार रुख तथा पोलको संख्या र आयतन 
(िारचाटवमा देखाउदा उपयकु्त हनुे)  

- व्यास समूह अनसुार राम्रा र ४ तड रुखहरुको प्रतत हे संख्या 
र आयतन (िार चाटवमा देखाउदा राम्रो) 

- व्यास र उचाईको सबिन्त्ध (चाटवमा देखाउने),व्यास र 
आयतनको सबिन्त्ध (चाटवमा देखाउने ) 

५.३ रुख नक्साङ्कन (Stem Mapping) 

पनुरुत्पादन कटान गने सि-कबपाटवमेन्त्टहरुको रुख नक्साङ्कन गनुव 
पदवछ । रुख नक्साङ्कनमा रुख÷पोलको व्यास, उचाई आदद मापन 
गनुवका साथै रुख/पोलको फेदको म्ज.ष्ट्रप.एस. पोर्न्त्ट समेत तलर्नकुा 
साथै हरेक रुखमा रुख नबिर समेत लगार्न्त्छ र म्ज.ष्ट्रप.एस. 
पोर्न्त्टिाट GIS/GIMIS मा रुखको अवम्स्थतत देम्खन े गरी नक्सा 
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तयार गररन्त्छ । रुख नक्साङ्कन खचवको ष्ट्रहसािले संपूणव रुख गणना 
(Total Enumeration)  भन्त्दा खासै महँगो पदैन तर GIS/GPS  को 
प्रयोग आवश्यक पदवछ । तर कम लागत भएका र सल्ला लगायत 
िहमूुल्य प्रजाततका रूखहरू नभएका वनको के्षत्रफल तथा 
आयतनको आधारमा व्यवस्थापन योजना तयार गदाव रूख नक्सांकन 
गनव अतनवायव हनुे छैन । 

रुख नक्साङ्कनका तनबन फार्दाहरु छन ्: 
रुख/पोलहरुको अवम्स्थतत नक्सामा नैं देम्खन ेहुँदा रुखको ष्ट्रवतरण 
(Distribution) थाहा हनु्त्छ (कुन ठाँउ खाली छ कहाँ िाक्लो छ भने्न 
स्पष्ट नक्सामा हेनव सष्ट्रकने) 

- कुनै पतन रुख स्थलगत रुपमा म्ज.ष्ट्रप.एस.को सहायताले 
पत्ता लगाउन सष्ट्रकन्त्छ र त्यसको नाप सार्ज जाँच गनव 
सष्ट्रकन्त्छ । 

- सिै रुखको डाटािेश तनमावण हनुे हुदँा कुनै रुख 
हानीनोक्सानी भएको पत्तालगाउन सष्ट्रकन्त्छ र हानी 
नोक्सानीको सम्जलै मूल्याङ्कन गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

- - वनमा रहेका र हानीनोक्सानी वा कुनै कारणले नष्ट 
भएका रुखहरुको ष्ट्रववरण अद्यावतधक हनु्त्छ/गनव सष्ट्रकन्त्छ । 
यसका साथै हानी नोक्सानी तनयन्त्त्रण गनव सहयोग पगु्छ । 
चोरी कटानी गनेको मनोिल घट्छ ।  

- माउ रुखहरु सिै के्षत्रमा िरािर पने गरी कायम गनव 
सष्ट्रकन्त्छ र माउ रुखको उपयकु्तता सम्जलै स्थलगत रुपमा 
जाँच गनव सष्ट्रकन्त्छ ।  
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- कटान गने रुखहरु यष्ट्रकन साथ पष्ट्रहले नैं पष्ट्रहचान भै सक्न े
हुँदा छपान गनव सम्जलो र छपानमा अतनयतमतता हनुे 
संभावना रहँदैन । 

- हरेक वर्षव कुन स्थानिाट कतत रुख कटान गने भने्न कुरा 
यष्ट्रकनकासाथ नक्सािाट ष्ट्रहसाि गनव सष्ट्रकन्त्छ र कटान 
पिात ्नक्सा अद्यावतधक गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

रुख नक्साङ्कनको लातग तलईएको ष्ट्रफल्ड डाटा तनबन फाराममा 
रेकडव गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

तातलका नं. १२: ष्ट्रफल्ड डाटा तलन ेफारामको नमनुा 
 

ि.सं. म्ज.ष्ट्रप.एस. 
वे पोर्न्त्ट 

रुख 
नबिर 

प्रजातत व्यास 
(सेमी) 

उचाई 
(तमटर) 

अवस्था गणुस्तर 

        

        

म्ज.ष्ट्रप.एस.ले रुख÷पोलको फेदको डाटा तलएपतछ सो को पोर्न्त्ट 
नबिर आउँछ । यसलाई वे पोर्न्त्ट भतनन्त्छ । म्ज.ष्ट्रप.एस. वे 
पोर्न्त्टमा यही नबिर लेख्न ु पदवछ । म्ज.ष्ट्रप.एस. वे पोर्न्त्ट हरेक 
रुख÷पोल को अलग–अलग आउँछ ।यस्तै म्ज.ष्ट्रप.एस. पोर्न्त्ट 
तलईसके पतछ रुखमा नबिर लगाउन ुपदवछ । ष्ट्रटनको पातामा तयार 
गररएको ट्याग ठोकेर रुख नबिर हाल्न सष्ट्रकन्त्छ । ट्याग सकभर 
सानो भयावङ प्रयोग गरेर मातनसले सम्जलै पगु्न नसक्न े गरी मातथ 
ठोक्न ु पदवछ ।तल ठोष्ट्रकएको ट्याग उक्काएर फातलददन सक्न े
संभावना रहन्त्छ । यस्तै तल ठोष्ट्रकएको ट्याग आगो आददिाट 
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समेत क्षती हनु सक्छ । पोलमा नबिर राख्न ु पदैन । अवस्थामा 
सकेुको, टुप्पो भाँम्चएको, ज्यादै िढुो, िाङगोष्ट्रटङगो, मनव लागेको, रोग 
लागेको आदद भए ४ तड, अन्त्यथा म्ज (Good) लेख्न ुपदवछ । यस्तै 
गणुस्तरमा रुखिाट काठ कतत प्राप्त हनु सक्छ भने्न आधारमा वन 
ऐन तनयमावलीमा व्यवस्था भए अनसुार क्लास I ,II, III,IV लेख्न ुपदवछ 
। 

यसरी रुख नक्साङ्कनको लातग डाटा प्राप्त भएपतछ GIS िाट 
रुखहरुको अवम्स्थतत देम्खने नक्सा तयार गनुव पदवछ र सोही 
नक्साको सहायताले माउ रुखहरु पष्ट्रहचान गनुव पदवछ । कायम 
राख्न े माउ रुखको संख्याको आधारमा एक माउ रुख देम्ख अको 
माउ रुख सबमको दरुी ष्ट्रहसाि गरी तनकाल्न सष्ट्रकन्त्छ । यसैको 
आधारमा उपयकु्त रुखहरु उपलब्ध भएसबम मोटामोटी दरुी कायम 
हनुे गरी माउ रुखहरु पष्ट्रहचान गनुव पदवछ । माउ रुख छनौट गदाव 
मखु्य प्रजाततका साथै जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधताको ष्ट्रहसािले केष्ट्रह अन्त्य 
प्रजाततहरुको समेत राख्न ुपदवछ । यसरी नक्सामा माउ रुख पष्ट्रहचान 
भैसके पतछ अन्त्य रुखहरु कटान गने रुखमा पदवछन ्। माउ रुख 
र कटान गने रुखहरु नक्सामा पष्ट्रहचान भैसके पतछ सोको तलष्ट 
समेत म्जआईएस टेवलिाट प्राप्त गनव सष्ट्रकन्त्छ । पनुरुत्पादन कटान 
गदाव पनुरुत्पादन कटान अवतधमा कटान गनुवपने रुखहरु हटार्न े
हुँदा पष्ट्रहलो वर्षव कटान गने के्षत्रमा पने माउ रुख र कटान गने 
रुखको तलष्ट तयार गनुव पदवछ । कटान कायव सिैभन्त्दा िढुा 
रुखहरु भएको स्थानिाट गनुव पने भएकोले स्थलगत तनरीक्षणको 
आधारमा सि–कबपाटवमेन्त्टको कताततर िढुा रुख छन ् भने्न थाहा 
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हनु्त्छ र सोही आधारमा त्यसै तफव  नक्सामा रुखहरु छनौट गनुव 
पदवछ ।  

यसरी माउ रुख तथा कटान गनुव पने रुखहरु तथा पष्ट्रहलो वर्षव 
कटान गने के्षत्रमा रहेका माउ रुख र कटान गने रुखहरुको तलष्ट 
तयार भैसके पतछ कबतीमा पष्ट्रहलो वर्षव कटान गने के्षत्रमा रहेका 
माउ रुखहरु उपयकु्त छन ् छैनन ् भनी स्थलगत रुपमा जाँच गनुव 
पदवछ । माउ रुखहरुको स्थलगत जाचँ गनवको लातग ती रुखहरुको 
म्ज.ष्ट्रप.एस. पोर्न्त्ट भएकोले म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरको सहायताले सम्जलै 
पगु्न सष्ट्रकन्त्छ । स्थलगत रुपमा हेदाव छनौट गररएको माउ रुख 
उपयकु्त नदेम्खएमा नम्जकैको अको उपयकु्त रुख माउ रुखको 
रुपमा कायम गनुव पदवछ र यसको आधारमा नक्सा अपडेट गरी पनुः 
माउ रुख र कटान गने रुखहरुको अम्न्त्तम तलष्ट तयार गनुव पदवछ 
। यसैको आधारमा पष्ट्रहलो वर्षव कटान गने स्थानमा रहेका माउ 
रुख र कटान गने रुखहरुको समेत अम्न्त्तम तलष्ट तयार गनुव पदवछ 
।   

५.४ पनुरुत्पादन सभे 

पनुरुत्पादन कटान गने सि–कबपाटवमेन्त्टको पनुरुत्पादनको अवस्था 
थाहा पाउन पनुरुत्पादन सभे गनुव पदवछ । पनुरुत्पादन सभेिाट 
तिरुवाको पररमाणको अलावा स्थलगत ष्ट्रवतरण पतन थाहा पाउन ु
पदवछ । यसको लातग पनुरुत्पादन नक्सा तयार गनुव पदवछ । 
पनुरुत्पादन नक्साको नमनुा अनसूुची २ मा प्रस्ततु गररएको छ । 
पनुरुत्पादन सभे २५–५० तमटरको दरुीमा ४ वगव तमटरको 
स्याबपल प्लट राखी गदाव उपयकु्त हनुे देम्खन्त्छ । स्याबपल 
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प्लटहरुको कोअतडवनेट तनकालेर सो कोअतडवनेट म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरमा 
लोड गरी म्ज.ष्ट्रप.एस.को सहायताले स्याबपल प्लट सबम पगु्न ुपदवछ 
र गोलाकार वा वगावकार प्लट राखेर तिरुवा तथा लाथ्राको गणना 
गनुव पदवछ । स्याबपल प्लट लेआउट तथा कोअतडवनेट तनकाल्न े
कायव GIS software को प्रयोग गरी गनव सष्ट्रकन्त्छ । तनकातलएको 
प्लट कोअतडवनेट म्ज.ष्ट्रप.एस. ररतसभरमा अपलोड गनव सष्ट्रकन्त्छ तर 
यसको लातग सववप्रथम GPS utility software को सहायताले  gpx 

format मा डाटा कन्त्भटव गनुव पदवछ / Map Source software को 
सहायताले म्ज.ष्ट्रप.एस.मा अपलोड गनव सष्ट्रकन्त्छ । हातले 
म्ज.ष्ट्रप.एस.मा डाटा र्न्त्िी गदाव त्रटुी हनु सक्ने भएकोले सकभर 
अपलोड गनुव उपयकु्त हनु्त्छ । 

पनुरुत्पादन सभेको डाटा तनबनानसुारको तातलकामा रेकडव गनव 
सष्ट्रकन्त्छ(तातलका १३)। 

तातलका १३: पनुरुत्पादन सभे गदाव प्रयोग गररन ेफारामको नमनुा 
प्लट 
नं. 

प्रमखु प्रजातत को 
तिरुवा संख्या 

अन्त्य प्रमखु प्रजाततको 
तिरुवा संख्या 

अन्त्य प्रजाततको तिरुवा 
संख्या 

१ तमटर 
भन्त्दा 
अग्लो 

१ तमटर 
भन्त्दा 
होचो  

१ तमटर 
भन्त्दा 
अग्लो 

१ तमटर 
भन्त्दा 
होचो  

१ तमटर 
भन्त्दा 
अग्लो 

१ तमटर 
भन्त्दा 
होचो  
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प्रमखु प्रजाततहरुको नाम नैं लेख्न ु पदवछ भने अन्त्य प्रजाततको नाम 
उल्लेख नगरी एकमषु्ठ अन्त्य भनेर राख्न सष्ट्रकन्त्छ । पनुरुत्पादन 
गणना गदाव भष्ट्रवष्यको िालीको रुपमा उपयतु्त जातका रुख 
तिरुवाहरुलाई मात्र गणना गनुव पदवछ । पनुरुत्पादन सभेिाट डाटा 
प्राप्त भएपतछ ष्ट्रवश्लरे्षण गरी पनुरुत्पादन नक्सा तनकाल्न ुपदवछ। 

५.५ माउ रुख छनौट र ररङ्ग पेम्न्त्टङ्ग 

रुख नक्साङ्कनिाट पनुरुत्पादन कटान गने के्षत्रमा माउ रुखको 
रुपमा राख्न े रुख र कटान गने रुखहरुको तिवरण प्राप्त हनु्त्छ । 
पनुरुत्पादन कटान गने सि–कबपाटवमेन्त्टको पष्ट्रहलो वर्षव कटान गने 
के्षत्रमा रहेका माउ रुखहरुको स्थलगत तनररक्षण पिात ् अम्न्त्तम 
तिवरण प्राप्त भएपतछ ती माउ रुखहरुलाई छाततको उचाईमा सेतो 
र्नामेलले ४ र्न्त्च फराष्ट्रकलो ररङ पेम्न्त्टङ गनुव पदवछ । यसरी ररङ 
पेम्न्त्टङ गदाव माउ रुखहरु स्पष्ट देम्खन,े माउ रुखहरुको तितरण दठक 
भए नभएको छलवङ्ग देख्न सष्ट्रकने र रुखहरु कटान गदाव माउ 
रुखहरुको सरुक्षा गनव समेत सम्जलो हनु्त्छ । 

पनुरुत्पादन कटान गने सि–कबपाटवमेन्त्टको सिै भागमा रहेका माउ 
रुखहरुको स्थलगत जाँच तथा ररङ पेम्न्त्टङ एकै पटक गनुव 
आवश्यक पतन हुँदैन र उपयतु्त पतन हुदैँन । अष्ट्रहले माउ रुख भनेर 
छनौट गररएका रुखहरु कुनै कारणले क्षती हनु सक्छन ्। ष्ट्रकनभन े
पनुरुत्पादन कटान कायव एकै वर्षवमा नसकी योजना अवतध 
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(सामान्त्यतः १० वर्षव) मा परुा गररन्त्छ । अष्ट्रहले नै सिै माउ 
रुखको अम्न्त्तम छनौट गररयो भन ेयतत लामो अवतधमा ती रुखहरु 
हावाहरुी वा अन्त्य कुनै कारणले ढल्न/नोक्सान हनु सक्छन ् । 
त्यसैले हरेक वर्षव त्यस वर्षव कटान गररने के्षत्रमा रहेका माउ 
रुखहरुको म्स्थलगत तनररक्षण गरेर मात्र ती रुखहरुलाई ररङ पेम्न्त्टङ 
गदै जान ु पदवछ । माउ रुख पररवतवन भएमा कटान गने रुखमा 
पतन पररवतवन आउन ेभएकोले नक्सा अपडेट गरी कायम गने माउ 
रुख तथा कटान गने रुखको तलष्ट पतन प्रत्येक वर्षव अपडेट गदै 
जान ुपदवछ । म्जआर्एस डाटािेश सरुम्क्षत राखेमा यो कायव सम्जलै 
म्क्लकको भरमा गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

५.६ वाष्ट्रर्षवक रुपमा कटान गने रुखहरुको संख्या तनधावरण र पष्ट्रहचान 

पनुरुत्पादन कटान गने सि–कबपाटवमेन्त्टमा रहेका सिै रुखहरु एकै 
वर्षव कटान गररंदैन । त्यसैले हरेक वर्षव कररि कररि िरािर 
काठदाउरा उत्पादन हनुे ष्ट्रहसािले र्ल्ड रेगलेुसन गनुव पने हनु्त्छ । 
र्ल्ड रेगलेुसन योजना अवतधको लातग (सामान्त्यतया १० वर्षव) 
गररन्त्छ । रुख नक्साङ्कन Stem Mapping िाट योजना अवतधमा 
पनुरुत्पादन कटान गने सि–कबपाटवमेन्त्टमा कटान गररने कुल 
रुखको संख्या आउँछ । कुल कटान गने रुख संख्यालाई योजना 
अवतधले भाग गरेर हरेक वर्षव कटान गने रुख संख्या आउँछ । 
उदाहरणको लातग एक वटा पनुरुत्पादन कटान गने सि-
कबपाटवमेन्त्टमा कुल २००० वटा रुखहरु रहेछन।् ती मध्ये ४०० 
वटा रुखहरु माउ रुखको रुपमा कायम गररयो भन े कुल कटान 
गने रुख संख्या १६०० (२०००–४००) हनु आउँछ । यसरी 
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कुल कटान गने रुख संख्या (१६००) लाई योजना अवतध (१० 
वर्षव) ले भाग गदाव प्रत्येक वर्षव कटान गने रुख संख्या १६० 
(१६००÷१०) हनु आउँछ । यी १६० रुख पनुरुत्पादन कटान 
गने सि–कबपाटवमेन्त्टको सिै भन्त्दा िढुा रुखहरु रहेको स्थानिाट 
कटान गनुव पदवछ जो कुरा रुख नक्साङ्कनको सहायताले पष्ट्रहचान गनव 
सष्ट्रकन्त्छ।  

माउ रुख र कटान गने रुख हरेक वर्षव पररवतवन हनु सक्छ । 
ष्ट्रकनभन े हरेक वर्षव कटान गनुव भन्त्दा पष्ट्रहले माउ रुखहरुको 
स्थलगत तनरीक्षण गरी अम्न्त्तम टुङ्गो लगार्न े भएको हुँदा माउ 
रुखमा पररवतवन आउन सक्छ । माउ रुख पष्ट्रहले तोष्ट्रकएको भन्त्दा 
तभन्त्दै भएमा कटान गने रुख पतन पररवतवन हनु्त्छ । यस्तै कुनै 
कारणले पष्ट्रहले छनौट गररएको माउ रुख ढलेमा वा नष्ट भएमा 
कटान गने कुल रुखको संख्या घट्न जान्त्छ । यस्तै स्थलगत 
तनरीक्षणको िममा पष्ट्रहले भनेको भन्त्दा केही थप रुखहरु माउ 
रुखको रुपमा राख्न आवश्यक देम्खएमा समेत कटान गने रुखको 
संख्या घट्छ । त्यसैले यस कुरालाई समेत ष्ट्रवचार गरी हरेक वर्षव 
कटान गने रुख संख्या तनधावरण गनुव पदवछ । मानौं योजनाको दोिो 
वर्षवमा माउ रुखहरुको स्थलगत तनरीक्षण गदाव ३ वटा माउ रुख 
ढलेको पार्यो भने कटानको लातग ष्ट्रकटान गररएका रुखहरु 
मध्यिाट ३ वटै गणुस्तररय रुखहरु माउ रुख छाड्न ुपदवछ । यो 
ष्ट्रहसाि गने तररका तनबन िक्समा देखाईएको छ । 
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वनलार्व क्षते्रफल तथा आयतनको ष्ट्रहसािले व्यवस्थापन गदाव कटान 
गने रूखको संख्या समान हनु अतनवायव हनुे छैन । 

५.७ छपान तथा कटान गने रुखहरुिाट प्राप्त हनु ेकाठदाउराको मूल्याङ्कन 

सबवम्न्त्धत वर्षवमा कटान गने रुखहरु पष्ट्रहचान भएपतछ उक्त 
रुखहरुको वनपैदावार (काठदाउरा) संकलन तथा तिष्ट्रितितरण 
प्रचतलत तनदेम्शकाले तनददवष्ट गरे िमोम्जम छपान गनुव पदवछ र छपान 
भएका रुखहरुिाट प्राप्त हनु ेकाठदाउराको पररमाण तनकाल्न ुपदवछ 
। मूल्याङ्कन पररमाण जात अनसुार वगीकरण गरी राख्न ु पदवछ । 
दाउराको हकमा साल र अन्त्य गरी दईु प्रकारमा ष्ट्रवभाजन गरे पगु्छ 
। छपान गने ब्यम्क्तलाई छपान गने रुखहरुको तलष्ट (रुख नबिर 
सष्ट्रहत) उपलब्ध गराउन ुपदवछ । सोही तलष्टको आधारमा तोष्ट्रकएका 
रुखहरुमात्र छपान गनुव पदवछ । छपान चेकजाँच गदाव स्याबपतलङ्गको 
आधारमा चेकजाँच गने रुखहरु छनौट गरी उक्त रुखहरुको 
म्ज.ष्ट्रप.एस. कोअतडवनेट म्ज.ष्ट्रप.एस.मा लोड गरेर सम्जलै रुखसबम 
पगु्न सष्ट्रकन्त्छ र चेकजाँच गनव सष्ट्रकन्त्छ । 

 

िाष्ट्रर्षवक रुपमा कटान गने रुख संख्या तनकाल्ने तररका 
कुल रुख संख्या =२००० 

माउ रुख संख्या=४०० 

कटान गने कुल रुख संख्या =२००० – ४०० Ö १६०० 

योजना अवतध=१० िर्षव 
हरेक िर्षव कटान गने रुख संख्या =१६००÷१० Ö १६० गोटा 
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पररच्छेद-६ 

 पत्ल्याउन ेकायव (Thinning)  र पत्ल्याउन ेचि (Thinning cycle) 

पत्ल्याउने कायव तनम्ित वर्षवको अन्त्तरालमा गनुव पदवछ । यसलाई 
पत्ल्याउने चि (Thinning cycle) भतनन्त्छ। पत्ल्याउन े चि कायम गरी 
तनयतमत रुपमा पत्ल्याउने कायव गनुव पदवछ । तनयतमत पत्ल्याउने कायविाट 
अपेम्क्षत व्यास वृष्ट्रर्द् हातसल गनव सष्ट्रकन्त्छ । सही समयमा सही पत्ल्याउन े
कायव नगररएमा अपेक्षाकृत व्यास वृष्ट्रर्द् हनु नसकी चाहेको जस्तो ठूलो 
व्यासको रुख तोष्ट्रकएको समयमा नहनु सक्ने अवस्था हनु्त्छ । त्यसैले 
पत्ल्याउने कायव अत्यन्त्त महत्वपूणव वन सबवर्द्वनको ष्ट्रियाकलाप हो । 
पत्ल्याउने चि तनधावरण गनव सहजीकरण गने उदेश्यले िाली चिको 
आधारमा मोटामोटी पत्ल्याउने चि तनबन तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ 
। वन व्यवस्थापन कायवयोजना िनाउँदा यसलाई मोटामोटी आधार तलई 
आवश्यकता अनसुार वा सान्त्दतभवकतालाई समेत ध्यान ददई उपयकु्त 
पत्ल्याउने चि कायम गनव सष्ट्रकन्त्छ (तातलका १४)। 

तातलका नं. १४: िाली चिको आधारमा पत्ल्याउने चि र पत्ल्याउने 
संख्या देखाईएको तातलका 

ि.स. िाली चि पत्ल्याउन ेचि (Thinning 

cycle in years) 

पत्ल्याउन ेसंख्या 
(Number of 

thinnings) 

१ १० वर्षव सबम २ देम्ख ३ वर्षवको 
अन्त्तरालमा 

२ 

२ १० देम्ख २० 
वर्षव 

४ देम्ख ५ वर्षवको 
अन्त्तरालमा 

३ 
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३ २० देम्ख ४० 
वर्षव 

५ देम्ख ६ वर्षवको 
अन्त्तरालमा 

४ 

४ ४० देम्ख ६० 
वर्षव 

६ देम्ख ८ वर्षवको 
अन्त्तरालमा 

५ 

५ ६० वर्षव भन्त्दा 
िढी 

१० वर्षवको अन्त्तरालमा ५ 

 

पररच्छेद-७  

वन सबवर्द्वन प्रणाली कायावन्त्वयन गदाव ध्यान ददन ुपने कुराहरू 

७.१ वन व्यवस्थापन सबिन्त्धी 
वन व्यवस्थापन र्काई 

(क) वनलाई भौगोतलक अवम्स्थती, प्रजाततको िनावाट, उमेर समूह 
आददको आधारमा ष्ट्रवतभन्न आवतधक खण्डमा ष्ट्रवभाजन गरी खण्ड 
अनसुारको वन सबवर्द्वन प्रणाली अवलबिन गनव सष्ट्रकन्त्छ, 

(ख) यसरी खण्ड िनाउँदा हरेक खण्डलाई वन व्यवस्थापनको छुटै्ट 
र्काईको रुपमा वन िोत सिेक्षण गने, उत्पादन तनयमन गने तथा 
वन सबवर्द्वन कायवहरुको योजना िनाउन,े 

माउ रूख 

(क) माउ रुखको संख्या तनधावरण गदाव उपलब्ध लाथ्रा तथा 
पोलहरुको संख्याको आधारमा तनक्योल गनव सष्ट्रकन्त्छ । लाथ्रा तथा 
पोलहरुको संख्या प्रतत हेक्टर ४००० भन्त्दा िढी भएमा माउ 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

81 
 

रुखहरुलाई वनको सीमानाको वररपरर प्रतत हेक्टर ५ वटाका 
ष्ट्रहसािले राख्न सष्ट्रकन्त्छ । 

(ख) माउ रुखहरु छनौट गदाव उपलब्ध भएका सिै प्रजाततका 
रुखहरु राख्न ु पदवछ । तर दईु रुख तिचको दरुी कम्बतमा १० 
मीटर हनु ुपदवछ । 

(ग) माउ रुखहरु छनौट गदाव उपलब्ध रुख मध्ये सिै भन्त्दा राम्रा 
रुख छानु्न पदवछ ।  

कटान  

(क) कटान गदाव सकभर ियस्क रुख भएका तर पनुरुत्पादनको 
अवस्था एकदमै कमजोर भएका सि-कबपाटवमेण्ट वा वाष्ट्रर्षवक कटान 
के्षत्रिाट गनुव पदवछ । 

(ख ) कटान गदाव राजमागव तथा मखु्य सडक र िाटोको छेउमा 
ग्रीनिेल्टको रुपमा कम्बतमा ५ मीटर चौडार् राख्न ु पदवछ । 
पनुरुत्पादन स्थाष्ट्रपत भै अम्न्त्तम कटान गने समयमा ग्रीनिेल्टका 
रुखहहरु पतन काट्न सष्ट्रकन्त्छ ।  

(ग) तमचाहा प्रजाततको प्रकोप भएको वनमा कटान गदाव वाष्ट्रर्षवक 
कटान के्षत्र वा वनको ष्ट्रकनारामा ग्रीनिेल्टमा झै संरक्षण गरी 
पनुरुत्पादन कटानको समयमा काट्न सष्ट्रकन्त्छ ।यो कायवले छत्र 
खलु्ला हनु नपाई तमचाहा प्रजाततलाई वनको तभत्री भागमा फैलन 
ददंदैन । 
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घ) कुनै वर्षव कायावन्त्वयन गनव भनी कायवयोजनामा स्वीकृत भएका 
ष्ट्रियाकलाप जस्तै पनुरुत्पादन कटान, पत्ल्याउन ेतथा सधुार कटान, 

पनुरुत्पादन तयारी कटान आदद ष्ट्रवशेर्ष कारणवश सो वर्षवमा सबपन्न 
हनु नसकेमा कायवयोजनाको अवतधभरमा अको कुनै वर्षवमा गनव 
सष्ट्रकनछे तर, पनुरुत्पादन कटान वा कटानको हकमा २ वर्षव भन्त्दा 
वढीको पररमाणमा कटान गररने छैन ।उदाहरणको लातग १० वर्षव 
अवतधको लातग स्वीकृत कायवयोजनामा तेस्रो वर्षवमा गनुव पने 
पनुरुत्पादन कटान ष्ट्रवशरे्ष कारणले सो वर्षव सबपन्न हनु नसकेमा 
चौथो वर्षव सो तेस्रो वर्षवको पररमाण समेत जोतड पनुरुत्पादन कटान 
गनव िाधा पगेुको मातनने छैन । तर तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षवको 
जोडेर एकै पटक पाँचौं वर्षवमा कटान गनव भने पार्ने छैन । वन 
व्यवस्थापन कायवयोजनामा तोष्ट्रकएका सबपूणव वन सबवर्द्वनका 
ष्ट्रियाकलापहरु कायवयोजना अवतधभरमा सबपन्न गररसक्न ुपनेछ । 

७.२ संरक्षण गनुव पने के्षत्र सबिन्त्धी व्यवस्था 
वनके्षत्रमा संरक्षण तथा ष्ट्रवकास गररन ुपने तनबन अनसुारका के्षत्रहरु 
पष्ट्रहचान गरी सो सबिन्त्धी कायविम समेत लाग ुगररन ुपदवछ । 

- नदीष्ट्रकनाराको संवेदनशील के्षत्र : िाहै्र मष्ट्रहना पानी िग्ने नदी 
ष्ट्रकनारामा नदीनालाको प्रकृतत हेरर संरक्षण पेटीको रुपमा 
आवश्यकता अनसुार ५ देम्ख १० तमटर दरुीको के्षत्रलाई संरक्षण 
गनुवका साथै जैष्ट्रवक तटिन्त्ध तथा आवश्यकता अनसुार अन्त्य 
संरक्षणका कायव गनुव पदवछ।  



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

83 
 

- भ-ूक्षय हनु सक्ने के्षत्र : वन के्षत्रमा भ-ूक्षय सबभाष्ट्रवत क्षेत्रहरुको 
पष्ट्रहचान गरेर समयमै त्यसको तनयन्त्त्रणका कायविमहरु 
कायावन्त्वयन गररनपुदवछ। 

- दलुवभ/लोपोन्त्मखुप्रजाततपार्न े के्षत्र: वनमा पार्एका दलुवभ तथा 
लोपोन्त्मखु वनस्पतत तथा वन्त्यजन्त्त ु संरक्षण सबिन्त्धी कायविम 
कायावन्त्वयन गनुव पछव । 

- सांस्कृततक, धातमवक, परुाताम्त्वक, जैष्ट्रवक महत्वका के्षत्रहरुलाई 
संरक्षण गनुवका साथै प्रथाजतनत व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत 
ध्यान ददन ुपनेछ । 

- म्जल्लामा आवश्यकता अनसुार Control plot हरु समेत स्थापना 
गरी अध्ययन गनव सष्ट्रकनछे ।  

यी के्षत्रहरुसँग जोतडएको परबपरागत ज्ञान, सीप तथा समदुायको परबपरागत 
उपयोगलाई समेत ध्यान ददन ुपदवछ । 

पररच्छेद-८ 

सशुासन  सतुनम्ितता 

वन व्यवस्थापन कायवमा सशुासन कायम गनवका लातग मखु्मन्त्त्री तथा 
मन्त्त्रीपररर्षदको कायावलय तथा सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयले कायवसबपादन 
अनगुमन गनव सक्नछे । मन्त्त्रालय स्तरिाट सशुासनको सतुनम्ितता भए 
नभएको तनगरानी तथा अनगुमन गनवका लागी देहाय िमोम्जमको तनगरानी 
तथा अनगुमन सतमतत रहनछे । 
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संयोजक:- वन व्यवस्थापन हेने महाशाखा प्रमखु, वन तथा वातावरण 
मन्त्त्रालय, लमु्बिनी प्रदेश 

सदस्य:- वन तनदेशक वा तनजले तोकेको अतधकृत प्रतततनतध   

सदस्य सम्चव:- सम्चवले तोकेको अतधकृत प्रतततनतध  

उपरोक्त अनसुारको सतमततको िैठकमा िढीमा ३ जना सबम ष्ट्रवर्षय सबिर्द् 
व्यम्क्तहरुलाई आवश्यकता अनसुार आमन्त्त्रण गनव सष्ट्रकनेछ । 

उपरोक्त िमोम्जमको सतमततले वन सबवर्द्वन प्रणालीमा आधाररत वन 
व्यवस्थापन लाग ु भएको वन समूह लगायतका म्जबमेवार तनकायहरुको 
सशुासन सतुनम्ितता कायम गराउन आवश्यकता अनसुार स्थलगत 
अनगुमन तथा तनगरानी गरी मन्त्त्रालयमा प्रततवेदन पेश गनुव पनेछ । 

प्राष्ट्रवतधक शब्दावली 

Advance Growth: Naturally regenerated trees in an understorey 
prior to harvesting. 

एडभान्त्स ग्रोथ: पनुरुत्पादन कटान गररन ु अम्घ रहेका प्राकृततक रुपमा 
पनुरुत्पादन भएका ३० से.तम. तड.ति.एच. भन्त्दा कमका रुख ष्ट्रवरुवाहरुलाई 
जनाउँदछ ।    
 

Annual coupe: A small area of forest within a sub compartment 

that is harvested in a single operation. 

िाष्ट्रर्षवक कटान गररन ेक्षते्र: सरपट कटान प्रणाली अन्त्तगवत ् वाष्ट्रर्षवक रूपमा 
कटान गररने वनको क्षेत्रलाई वाष्ट्रर्षवक कटान क्षेत्र भतनन्त्छ ।  
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B/C Ratio: The benefit-cost ratio (BCR) is a ratio that attempts to 

identify the relationship between the cost and benefits of a 

proposed project 

लाभ/लागत अनपुात: प्रस्ताष्ट्रवत योजना कायावन्त्वयन हुँदा गररने खचव र 
कायावन्त्वयन पतछ सो आयोजनािाट प्राप्त हनेु लाभ ष्ट्रवचको अनपुातलाई 
जानउँछ ।  

CAI: The increment of a tree or stands of trees during each year. 

चाल ुवाष्ट्रर्षवक वृष्ट्रर्द्:  रुख र स्ट्याण्डमा चाल ुवर्षवमा आयतनमा हनुे वृष्ट्रर्द्  

Clear-felling system: The silvicultural system in which the entire 

forest stand is felled at maturity, the timber removed and the area 

replanted, is clear-felling system. 

सरपट कटान प्रणाली : वन पररपक्व भए पतछ सिै रुखहरु कटान गररन े
वन सबवर्द्वन प्रणाली हो । यसमा काष्ट्रटएका सिै रुखहरु तनकातलन्त्छन ्। 
यसमा वृक्षारोपण गरेर वा प्राकृततक रुपमा तिरुवा पनुरुत्पादन गररन्त्छ । 

Compartment: Forest compartment is a section of forest with 

homogeneous growth conditions.  

कबपाटवमेन्त्ट: एकै नासको वषृ्ट्रर्द् अवस्था भएको रुख प्रजाततको वन क्षेत्र ।  

Coppice with standard : The silvicultural system in which forest 

or stand consisting of coppice among which a number of trees 

(standards), that are generally of seedling origin, are retained on a 

long rotation to provide large material and seeds to regenerate the 

forests. 
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रुख सष्ट्रहतको मनुा प्रणाली : यो वन सबवर्द्वन प्रणालीमा मातथल्लो तहमा 
रहने रुख तिउिाट पनुरुत्पादन भएको हनु्त्छ भने तल्लो तहमा मनुािाट 
तिरुवा उत्पादन गररन्त्छ । मातथल्लो तहमा रहने रुखहरु लामो कटान 
चिका हनु्त्छन ् जसले काठ उत्पादन गनुवका साथै पनुरुत्पादनको लातग 
तिउ उत्पादन गदवछ । 

Felling series: Felling Series is a forest area forming the whole or 

part of a working circle and delimited so as to (1) distribute 

felling and regeneration to suit local conditions and (2) to 

maintain or create a normal distribution of age classes. 

कटान िंृखला:  व्यवस्थापनको लातग छुट्यार्एको कबपाटवमेन्त्ट जहाँ 
वाष्ट्रर्षवक कटान पररमाण त्यष्ट्रह कबपाटवमेन्त्टको मौज्दात अनसुार तनक्योल 
गररएको हनु्त्छ । यसले स्थानीय पररवेश अनसुार कटान र पनुरुत्पादनलाई 
तनधावरण गने कायव गदवछ । 

Fireline: A fire break in a forest, usually constructed between 

compartments and sub-compartments. 

अम्ग्नरेखा: वन डढेलो एक वन के्षत्रिाट अको वन के्षत्रमा फैतलन नददनको 
लातग वनमा िनाईएको सरदर ३ तमटर चौडार्को वनस्पततहरु हटार्एको 
के्षत्रलाई सबझनपुछव । 

Growing stock: Volume of all living trees in a given area of 

forest or wooded land that have more than a certain diameter at 

breast height. It is usually measured in solid cubic metres (m3) or 

cubic feet (cu.ft.). 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

87 
 

वनको जबमा मौजदात:तोष्ट्रकएको वन के्षत्रतभत्र रहेका सबपणुव रुखहरुको 
जबमा आयतनलाई जनाउछ । 

Improvement felling: Improvement felling has been defined as 

per removal of less valuable trees in a crop with the interest of 

better growth of the more valuable individuals, usually applied to 

a mixed, uneven aged forest. 

सधुार कटान: कमसल खालका रुखहरु हटाई राम्रा रुखहरुको वृष्ट्रर्द्का 
लातग गररन ेकायवलाई सधुार कटान भतनन्त्छ । यो मखु्यतया तमम्ित वा 
असमान उमेरका तिरुवाहरु भएको वनमा गररन्त्छ । 

Forest Inventory: Forest inventory is the systematic collection of 

data and forest information for assessment or analysis 

वन मापन: वनको अवस्था आकँलन वा ष्ट्रवश्लरे्षण गनवका लातग वन सबिम्न्त्ध 
ष्ट्रवतधपूववक तथ्याँङ्क एवं सूचना संकलन गने कायव । 

IRR: The internal rate of return (IRR) is a metric used in 

financial analysis to estimate the profitability of potential 

investments. IRR is a discount rate that makes the net present 

value (NPV) of all cash flows equal to zero in a discounted cash 

flow analysis. 

र्न्त्टरनल रेट अफ ररटनव (IRR): ष्ट्रवत्तीय ष्ट्रवश्लरे्षणमा प्रयोग हनुे मेष्ट्रिक हो 
जनु सबभाष्ट्रवत लगानीको मनुाफा अनमुान गनव सष्ट्रकन्त्छ। IRR एउटा छुट 
दर हो जसले सिै नगद प्रवाहको शरु्द् वतवमान मूल्य (NPV) लाई छुट प्राप्त 
नगद प्रवाह ष्ट्रवश्लरे्षणमा शून्त्य िरािर िनाउँछ। 
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MAI: The MAI is equal to the total volume divided by age or no 

of years in which the volume was attained. 

औसत िाष्ट्रर्षवक वषृ्ट्रर्द्: कुनै तनम्ित समयको जबमा आयतनलाई जबमा िर्षव 
संख्याले भाग गदाव प्राप्त हनुे आयतन नै औसत िाष्ट्रर्षवक वृष्ट्रर्द् हो । 

 

Mother tree / seed tree: The trees which are having good 

physical and genetic traits, of middle age, to produce healthy 

seeds for natural regeneration. They also provide safeguard 

against any adverse condition in the forest. 

माउ रुख: प्राकृततक पनुरुत्थानको लातग स्वस्थ िीउ उत्पादन गनव मध्यम 
उमेरका राम्रो शारीररक र आनवंुम्शक ष्ट्रवशेर्षताहरू भएका रूखहरूलार् 
माउ रुख भतनन्त्छ । 

NPV: Net present value (NPV) is the difference between the 

present value of cash inflows and the present value of cash 

outflows over a period of time. NPV is used in capital budgeting 

and investment planning to analyze the profitability of a projected 

investment or project. 

खदु वतवमान मूल्य (NPV): नगद प्रवाहको वतवमान मूल्य र समयको 
अवतधमा नगद िष्ट्रहगवमनको वतवमान मूल्य िीचको तभन्नता हो। NPV पूजँी 
िजेट र लगानी योजनामा अनमुातनत लगानी वा पररयोजनाको नाफाको 
ष्ट्रवश्लरे्षण गनव प्रयोग गररन्त्छ। 

Opportunity cost: Opportunity cost is the value of the next-best 

alternative when a decision is made; it's what is given up. 
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अवसर लागत: अवसर लागत अको-उत्तम ष्ट्रवकल्पको मूल्य हो जि तनणवय 
गररन्त्छ; यो  छोतडएको हनु्त्छ। 

Periodic block: The periodic block is a sub-division of a felling 

series and is defined as: “The parts of a forest allocated for 

regeneration or other treatment during a specified period” 

आवतधक ब्लक: आवतधक ब्लक काट्ने िंृखलाको उपतिभाजन हो जसमा 
तनधावरीत अवतधमा पनुरुत्पादन वा अन्त्य उपचारको लातग वनको भाग 
छुट्यार्एको हनु्त्छ । 

Regeneration: Growing new seedling/ plants naturally or 

artificially  

पनुरुत्पादन:प्राकृततक वा कृततमरुपमा उत्पादन भएका ष्ट्रवरुवाहरुलार् 
पनुरुत्पादन भतनन्त्छ । 

Regeneration felling: It is the method where a stand is felled 

except for few seed/shelter trees which are left standing singly or 

in groups to produce seeds for germination. Felling is done to 

encourage natural regenetation.It includes both seeding felling 

and final felling.  

पनुरुत्पादन कटान: अंकुरणको लातग िीउ उत्पादन गनव एकल वा समूहमा 
उतभएका केही िीउ/आिय रूखहरू िाहेकका रुखहरु काट्ने ष्ट्रवतध हो। 
प्राकृततक पनुरुत्पादनलाई प्रोत्साष्ट्रहत गनव कटान गररन्त्छ। यसमा अम्न्त्तम 
कटान समेत समावेश हनु्त्छ। 
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Regeneration Period: It is the period required to regenerate the 

whole area of a Periodic Block. The regeneration period depends 

on the species and the locality factors. 

पनुरुत्पादन अवतध: कटान क्षेत्रमा तिरुवाहरु उम्री वा उमारी तिरुवा िाँच्न 
सक्ने सतुनम्श्यताका लातग लाग्ने अवतध हो।  

पनुरुत्पादन अवतध :कुनै कबपाटवमेन्त्टमा तिरुवा पनुरुत्पादन भै स्थापना हनु े
अवतधलाई पनुरुत्पादन अवतध भतनन्त्छ ।  पनुरुत्पादन अवतध प्रजातत र 
स्थानीय अवस्था अनसुार फरक पदवछ । 

Crop Rotation: It is the time that elapses between the formation 

and final felling of a forest crop. It is also defiend as the number 

of years fixed by the managment plan between the formation or 

regeneration and the final felling of a crop. 

वाली चि: वन िालीको गठन र अम्न्त्तम कटाई िीचको समय हो। 
यसलाई गठन वा पनुरुत्थान र वन िालीको अम्न्त्तम काट्ने िीचको 
व्यवस्थापन योजना द्वारा तनधावररत वर्षवहरूको संख्याको रूपमा पतन 
पररभाष्ट्रर्षत गररएको छ। 

Selection system :Selection system is defined as a silvicultural 

system in which felling and regeneration are distributed over the 

whole of the area and the resultant crop is so uneven aged that 

trees of all ages are found mixed together over every part of the 

area. 

छनौट प्रणाली : वन सबवर्द्वन प्रणाली जसमा कटानी र पनुरुत्पादनको 
कायव वनको सबपूणव भागमा गररन्त्छ। यसिाट असमान उमेरका वन 
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ष्ट्रवकाश गररन्त्छ जसमा सवै उमेरका ष्ट्रवरुवाहरु वनका सिै भागमा छररएर 
रहेको पाईन्त्छ । 

Shelterwood system: Shelterwood systems are those high forests 

system in which the young crop is established under the shelter 

(overhead or lateral) of the old one, the later at the same time 

affords protection to the soil. 

 

छत्र प्रणाली: प्राकृततक वा तिउिाट पनुरुत्पादन भएको वनमा गररन ेवन 
सबवर्द्वन प्रणाली जसमा पनुरुत्पादन भएका ष्ट्रवरुवाहरु मातथल्लो तहमा 
रहेका वयस्क रुखको छहारी मतुन हकुावउन े काम गररन्त्छ । यसले 
भसंूरक्षणको कायव पतन गदवछ । 

 

Silviculture: The art and science of cultivating forest 

crops.Silviculture has been defined as “the art and science of 

controlling the establishment, growth, composition, and quality of 

forest vegetation for the full range of forest resource objectives.” 

 

वन सबवर्द्वन शास्त्र : वन हकुावउने कला र शास्त्र हो । यसले वनको 
पनुरुत्पादन, वृर्द्ी, संरचना र वनको गणुस्तरलाई अतभवृष्ट्रर्द् गने कायवमा 
सहायता गछव जसले वन व्यवस्थापनको उद्देश्य पररपूततव गनव मद्दत गदवछ। 

 

Silvicultural system: Silvicultural system is a planned program 

of silvicultural treatments designed to achieve specific stand 

structure and characteristics to meet site objectives during the 

whole life of a stand. 

वन सबवर्द्वन प्रणाली : वन सबवर्द्वन उपचार ष्ट्रवतधहरुको योजनावर्द् रुपले 
तयार गररएको कायविम, जसले वन व्यवस्थापनको उद्दशे्य िमोम्जम वनको 
संरचना र अन्त्य ष्ट्रवशेर्षताहरु योजनावर्द्रुपले ष्ट्रवकाश गरी वनको कटान 
चि अवतध भरको उद्देश्य पररपूततव गनव मद्दत गदवछ ।  
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Stem map: A map showing the distribution of trees (eg. mother 

trees, trees to be felled in each year, trees to be retained, poles, 

etc.) in a sub-compartment or felling area. 

काण्ड नक्शा: उप-कबपाटवमेन्त्ट वा काट्ने के्षत्रमा रूखहरूको ष्ट्रवतरण (जस्तै 
मात ृ रूखहरू, प्रत्येक वर्षव काष्ट्रटने रूखहरू, राख्न ु पने रूखहरू, पोलहरू, 

आदद) देखाउने नक्सा। 

Sub-compartment: When a compartment area is too big for 

uniform description or uniform treatment, it is divided into sub-

compartments, which then become units of silvicultural 

management.  

सि-कबपाटवमेन्त्ट: जि एक कबपाटवमेन्त्ट क्षेत्र एक समान ष्ट्रववरण वा समान 
उपचारको लातग धेरै ठूलो हनु्त्छ, यसलाई जउप-कबपाटवमेन्त्टहरूमा ष्ट्रवभाम्जत 
गररन्त्छ, जनु त्यसपतछ वन संवर्द्वनमा आधाररत वन व्यवस्थापनको 
एकार्हरू िन्त्छ। 

Tending operation: It is basically a silvicultural treatment that 

essentially covers operation on the crop itself and competing for 

vegetation and includes weeding, cleaning, thinning, pruning, 

climber cutting, etc.  

टेम्न्त्डङ अपरेशन: गोडमेल, झाडी सफाई, पत्ल्याउने, हाँगा कटनीछटनी, 
लहरा काटछाँट लगायका ष्ट्रियाकलापिाट रुखिालीको प्रततस्पर्द्ावत्मक 
क्षमता अतभवृष्ट्रर्द् गरर गणुस्तररय उत्पादनका लातग गररने वन सबवर्द्वन 
कायवलाई जनाउँदछ ।  
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Thinning: Thinning is the removal of some plants, or parts of 

plants, to make room for the growth of others. 

पत्ल्याउन:े छनौट गररएको भष्ट्रवष्यको गणुस्तररय रुखतिरुवाको वषृ्ट्रर्द्को 
लातग अन्त्य केष्ट्रह रुखतिरुवाहरु तनकाल्ने हकुावउने कायवलाई छटनी भतनन्त्छ 
। यस हकुावउन े कायवले भष्ट्रवष्यको लातग छनौट गररएको रुखतिरुवाको 
वृष्ट्रर्द्को लातग हकुव न ेखाली स्थान िनाउँदछ । 

Yield regulation: The process making decision leading to clear 

specifications of where and under what conditions a harvest may 

be cut using AAC and technical information about a forest.   

उत्पादन तनयमन: वनको प्राष्ट्रवतधक जानकारी प्रयोग गरेर सतत रुपमा वन 
वाली उत्पादन गने प्रष्ट्रिया । वनिाट वाष्ट्रर्षवक म्स्वकायव कटान र वनको 
प्राष्ट्रवतधक जानकारीका आधारमा तलन सष्ट्रकने उत्पादन िारे गररने तनणवय 
प्रष्ट्रिया । 

 

 

 
आज्ञाले, 

उर्द्व िहादरु म्घतमरे 

प्रदेश सम्चव 

 

९३ 

 
प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  

 


