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वन ननयमावली, २०५१
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५१।१२।२०
सं िोधन
१. वन (पहिलो सं िोधन) ननयमवाली, २०५६

२०५६।५।२१

२. वन (दोस्रो सं िोधन) ननयमवाली, २०५९

२०५९।४।२७

३. वन (ते स्रो सं िोधन) ननयमवाली, २०६२

२०६२।६।१०

४. वन (चौथो सं िोधन) ननयमवाली, २०७०

२०७०।१।३०

५. वन (पााँचौ सं िोधन) ननयमवाली, २०७२

२०७२।६।२५

वन ऐन, २०४९ को दफा ७२ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे िायका
ननयमिरु बनाएको छ ।

पररच्छे द– १
प्रारशभिक
१.

संशिप्त नाम र प्रारभिः यी ननयमिरुको नाम “वन ननयमावली, २०५१” रिे को छ ।
(२) यो ननयमवाली तुरुन्त प्रारभि िुनेछ ।

२.

पररिाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,–
(क)

“ऐन” िन्नाले वन ऐन, २०४९ सभझनु पछथ ।

(ख)

“मिाननदे िक” िन्नाले वन हविागको मिाननदे िक सभझनु पछथ ।

(ग)

“ननदे िक” िन्नाले िेत्रीय वन कायाथलयको िेत्रीय वन ननदे िक सभझनु
पछथ ।
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(घ)

“अनधकार प्राप्त अनधकारी” िन्नाले शजल्ला वन अनधकृत सभझनु पछथ र
त्यस्तो अनधकृत ननयुक्त निएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको
अनधकृत सभझनु पछथ ।

(ङ)

“दाउरा” िन्नाले खयर बािेक बल्लावल्लीको रुपमा वा शचरानको रुपमा
जान नसक्ने दुई हफट िन्दा कम लभबाई र डे ढ हफट िन्दा कम
गोलाईको काठ सभझनु पछथ ।

(च)

“ननकाय” िन्नाले नेपाल सरकारले काठ, दाउराको सं कलन, कटान, मुछान,
घाटगद्दी तथा नबक्री हवतरणको व्यवस्थापन गनथ पाउने गरी अशततयारी
ददएको ननकाय सभझनु पछथ ।

(छ)

“हवधान” िन्नाले उपिोक्ता समूिको हवधान सभझनु पछथ ।

पररच्छे द–२
सरकारद्वारा व्यवशस्थत वन
३.

कायथ योजना तयार गनेः (१) सरकारद्वारा व्यवशस्थत वनको व्यवस्थापनको लानग हविागले
दे िायका कुरािरु खुलाई एक वा एकिन्दा बढी शजल्लाको नननमत्त िू–बनोट तथा
प्राकृनतक नसमानाको आधारमा वन व्यवस्थापन कायथ योजना तयार गनुथ पनेछस्(
(क)

सबै जङ्गल, झाडी, बुट्यान, घााँसे जग्गाले ओगटे को तथा खानल पनतथ
रिेको िेत्र,

(ख)

वन सीमािरुको अवशस्थनत,

(ग)

िू–उपयोग तथा रुखका प्रजानत अनुसारको हववरण दे शखने गरी
तयार गररएको वनको नक्िा,

(घ)

जनसं तया तथा जनघनत्व तथा वन पैदावारको उपयोग सभबन्धी
हववरण,

(ङ)

वन पैदावारको हववरण,

(च)

वन जङ्गलका हवकास तथा सं रिण सभबन्धी कायथक्रम र उपाय,
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(छ)

वन पैदावारको सं कलन, उपयोग तथा नबक्री सभबन्धी बाहषथक
हववरण,

(ज)

स्थानीय जनतालाई आवश्यक पने वन पैदावार,

(झ)

कायथयोजना अवनधिर वन पैदावारबाट प्राप्त िुने वाहषथक राजश्वको
अनुमान,

(ञ)

कायथयोजना लागू गनथको लानग आवश्यक पने जनिशक्त तथा
खचथको हववरण,

(ट)

िू–सं रिण, पयथटन हवकास, वातावरण र ऐनतिानसक सभपदाको
सं रिण सभबन्धी कायथक्रम,

(ठ)

वन व्यवस्थापनको लानग उपयुक्त अन्य हववरणिरु ।

(२) यो ननयम प्रारभि िुन ु िन्दा अशघ स्वीकृत िएका कायथ योजना यसै
ननयमावली बमोशजम तयार गरे को मानननेछ ।

४.

कायाथन्वयन तथा मूल्याङ्कनः ननदे िकले आफ्नो िेत्रनित्र पने सरकारद्वारा व्यवशस्थत वनको
कायथ योजनाको कायाथन्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा प्रनतवेदन पेि
गनुथ पनेछ र सो प्रनतवेदनको एकप्रनत जानकारीको लानग हविागमा पठाउनु पनेछ ।

५.

कायथ योजनामा सं िोधनः (१) शजल्ला वन अनधकृतले कायथ योजनामा कुनै सं िोधन गनुप
थ ने
दे खेमा आफ्नो राय सहितको प्रनतवेदन हविागमा पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदनबाट कायथ योजनामा सं िोधन गनुथ
उपयुक्त िुने दे शखएमा हविागले आफ्नो राय सहितको प्रनतवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु
पनेछ ।

६.

सङ्कलन तथा नबक्री हवतरण गनथ नपाईनेः (१) कायथयोजनामा बषथ िररमा सङ्कलन तथा
नबक्री हवतरण गनथ तोहकएको पररमाणिन्दा बढी िुने गरी वन पैदावार सङ्कलन तथा नबक्री
हवतरण गनथ पाईने छै न ।
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(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िएता पनन बाढी, पैह्रो, हिमपात,
आगजनी आदद जस्ता दै वी प्रकोपको कारणले गदाथ वन पैदावारको िनत वन िुन गई वन
पैदावार सड्ने वा नानसने अवस्था आई परे मा सो वन पैदावारलाई वन िेत्रबाट सङ्कलन
गनथ र नबक्री हवतरण गनथ कायथ योजनाले तोकेको वाहषथक पररमाणको िदले बाधा पुयाथएको
माननने छै न ।

७.

इजाजतपत्र नलनु पने र टााँचा लगाउनु पनेः (१) यस ननयमावली बमोशजम अनधकार प्राप्त
अनधकारीबाट इजाजतपत्र ननलई कसै ले कुनै हकनसमको वन पैदावार उपलब्ध गनथ, सङ्कलन
गनथ, िटाउन, नबक्री हवतरण गनथ, ननकासी गनथ वा ओसारपसार गनथ िुाँदैन र उपरोक्त
उद्देश्यले वन िेत्रनित्र प्रवेि गनथ समेत िुाँदैन ।
(२) ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त गरे को कुनै
व्यशक्त वा ननकायले वनमा कुनै काठ वा दाउरा काट्दा टु क्र्याउाँदा वा त्यसको ननकासी
गदाथ इजाजतपत्रमा उल्लेख िएको तथा नेपाल सरकारले ननधाथरण गरे को ितथिरु अननवायथ
रुपले पालना गनुथ पनेछ ।
(३) वनको काठ वा दाउरा काट्दा, टु क्र्याउाँदा, उपिोग गदाथ, िटाउाँदा, नबक्री
हवतरण गदाथ, ओसारपसार गदाथ वा ननकासी गदाथ हविागले तोहकददएको टााँचा लगाउनु
पनेछ ।
(४) काठ दाउरा वािेकका अन्य वन पैदावार काट्दा, टु क्र्याउाँदा, उपिोग गदाथ,
िटाउाँदा, नबक्री हवतरण गदाथ, ओसारपसार गदाथ वा ननकासी गदाथ नेपाल सरकारले ननधाथरण
गरे को कायथहवनधको अनधनमा रिी गनुथ पनेछ ।

८.

वन पैदावार प्राप्त गनथ ननवेदन ददनु पनेः (१) वन पैदावार प्राप्त गनथ चािने कुनै व्यशक्त,
शजल्ला वन पैदावार आपूनतथ सनमनत वा ननकायले दे िायका कुरािरु खुलार्र्र्र्थई अनधकार प्राप्त
अनधकारी समि ररतपूवक
थ को ननवेदन ददनु पनेछः–
(क)

वन पैदावारको नाम,

(ख)

वन पैदावार प्राप्त गनथ चािे को िेत्रको नाम,

(ग)

वन पैदावारको हकनसम र पररमाण,
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(घ)

वन पैदावार नलन चािे को प्रयोजन, र

(ङ)

वन पैदावार प्रयोग गररने ठााँउ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन पनथ आएमा अनधकार प्राप्त अनधकारीले
ु गरी कायथ योजना अनुसार नबक्री हवतरण गनथ तोहकएको पररमाण
आवश्यक जाचाँबझ
समेतलाई हवचार गरी अनुसूची–१ बमोशजमको ढााँचामा इजाजतपत्र ददन सक्नेछ ।
(३) अनधकार प्राप्त अनधकारीले ननवेदन ददने व्यशक्त, शजल्ला वन पैदावार आपूनतथ
सनमनत वा ननकायबाट यस ननयमावली बमोशजम लाग्ने वन पैदावारको मूल्य, िुल्क वा
दस्तुर अग्रीम रुपमा बुझेर मात्र इजाजतपत्र ददनु पनेछ ।

९.

काठ दाउराको नबक्री हवतरण सभबन्धी व्यवस्थाः



(१) नेपाल सरकारले सवथसाधारण

जनताको हितलाई ध्यानमा राखी उपननयम (२) वमोशजम काठ, दाउरा नबक्री हवतरण गनथ
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी सोिी सू चनामा तोहकददएको शजल्लामा दे िाय
बमोशजमका अध्यि तथा सदस्य रिेको एक शजल्ला वन पैदावार आपूनतथ सनमनत गठन गनथ
सक्नेछः–
(क)

शजल्ला वन अनधकृत

–अध्यि

(ख)

सिायक प्रमुख शजल्ला अनधकारी

–सदस्य

(ग)

कोष तथा ले खा ननयन्त्रक

–सदस्य

(घ)

शजल्ला हवकास सनमनतले तोकेको सो
सनमनतको एकजना सदस्य

(ङ)

समाजसेवी तथा लब्ध प्रनतहित व्यशक्तिरु मध्येबाट
मन्त्रालयबाट मनोननत दुई जना

(च)



–सदस्य

सिायक वन अनधकृत

पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोधन ।

5

–सदस्य
–सदस्य सशचव

www.lawcommission.gov.np



(१क) उपननयम (१) को खण्ड (ङ) बमोशजम मनोननत सदस्यको पदावनध दुई

बषथको िुनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनत गठन िएका शजल्लािरुमा सो सनमनतले
अनधकार प्राप्त अनधकारीबाट ननयम ८ बमोशजम इजाजतपत्र नलई दे िायको प्रयोजनको
लानग काठ दाउराको नबक्री हवतरणको व्यवस्था गनेछः–
(क)

ग्रामीण जनताको घरकाजको लानग,

(ख)

जन सििानगताद्वारा गररने साना लागतको हवकास ननमाथण कायथको
लानग,

(ग)

दै वी प्रकोप उद्धार तथा कृहष औजारको लानग ।

(३) उपननयम (१) बमोशजम गदठत सनमनतले यस ननयमावलीमा उल्ले शखत
कुरािरुका अनतररक्त नेपाल सरकारले समय समयमा ददएका ननदे िनिरुको पालना गनुथ
पनेछ ।
(४) कायथयोजना बमोशजम नबक्री हवतरण गनथ तोहकएको पररमाणको अनधनमा रिी
अनधकार प्राप्त अनधकारीले उपननयम (१) बमोशजमको सनमनत गठन िएका शजल्लािरुमा
त्यस्तो सनमनतलाई नबक्री हवतरणको लानग एकमुट व वा लट–लट गरी काठ दाउरा
उपलब्ध गराउन सक्नेछ र त्यसरी उपलव्ध िएको काठ दाउरा सनमनतले ननयम ८
बमोशजमको इजाजतपत्र नलई टााँचा लगाई आफ्नै खचथमा कटान, शचरान र ढु वानी गनुथ
पनेछ ।
(५) कायथ योजना बमोशजम काठ दाउरा प्राप्त निुने शजल्लाको िकमा नेपाल
सरकारले अन्य काठ दाउरा उपलब्ध िुन सक्ने शजल्लाबाट काठ दाउरा उपलब्ध गराई
नबक्री हवतरणको व्यवस्था नमलाउन सक्नेछ ।
(६) उपननयम (२) को प्रयोजनका लानग नबक्री हवतरण गररएको काठ दाउरा
अन्य प्रयोजनको लानग प्रयोग गनथ तथा शजल्ला बाहिर ओसार–पसार गनथ पाईने छै न ।
(७) अनधकार प्राप्त अनधकारीले नबक्री हवतरण गररसकेको काठ दाउरा समयमै
उठाई नलगेको वा नबक्री हवतरण गरी बााँकी रिे का दाउरा काठ अनधकार प्राप्त



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।

6

www.lawcommission.gov.np

अनधकारीले अनुसूची–२ मा तोहकएको मूल्यमा नघटाई प्रचनलत बजार मूल्य समेतलाई
आधार मानी बोलकबोल प्रथाद्वारा नबक्री हवतरण गनथ सक्नेछ ।
(८) काठ दाउरा नबक्री हवतरण पररमाण तथा कायथहवनध कायथ योजनाले तोहकददए
बमोशजम िुनेछ ।
तर कायथ योजना तयार निएको अवस्थामा नेपाल सरकारले ननधाथरण गरी
तोहकददए बमोशजम िुनेछ ।
(९) अनधकार प्राप्त अनधकारीले काठ दाउराको नबक्री हवतरण गदाथ अनुसूची–२
बमोशजमको मूल्य नलई नबक्री हवतरण गनुथ पनेछ ।
तर शजल्ला वन पैदावार आपूनतथ सनमनतलाई अनधकार प्राप्त अनधकारीले काठ
दाउरा उपलब्ध गराउाँदा सनमनतले काठ दाउरा नबक्री हवतरण गररसकेपनछ मात्र मूल्य
बुझाउाँने गरी उपलब्ध गराउन यस ननयमले बाधा पुयाथएको माननने छै न ।

१०. खयर काठ (जरा समेत) को नबक्रीः ननयम ९ मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापनन



अनधकारप्राप्त अनधकारीले खयरको जरा नबक्री गदाथ तौलको आधारमा र खयर काठ
(गोनलया) नबक्री गदाथ घन हफटको आधारमा अनुसूची–२ मा तोहकएको मूल्यमा नघटाई
प्रचनलत बजार मूल्यलाई समेत आधार मानी बोलकबोल प्रहक्रयाद्वारा नबक्री गनुथ पनेछ ।

११.

जनडबुटीको सङ्कलन तथा नबक्री हवतरणः (१) कुनै वन िेत्रबाट अनुसूची–३ मा
उल्लेशखत जनडबुटीिरु सङ्कलन गनथ चािने जनडबुटीको हकनसम, सङ्कलन िेत्र, पररमाण र
सङ्कलन गने उद्देश्य समेत खोली अनधकार प्राप्त अनधकारी समि ननवेदन ददनु पनेछ ।
ु गदाथ माग
(२) उपननयम (१) बमोशजम पनथ आएको ननवेदन उपर जाचाँबझ
बमोशजमको जनडबुटी सङ्कलन गनथ प्रनतबन्ध लागेको नदे शखएमा अनुसूची–४ बमोशजमको
ढााँचामा अनधकार प्राप्त अनधकारीले जनडबुटी सङ्कलन गने इजाजतपत्र ददन सक्नेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम प्राप्त जनडबुटी सङ्कलन गने इजाजतपत्र बमोशजम
सङ्कलन गररएको जनडबुटी त्यस्ता इजाजतपत्रसगाँ निडाई तथा सङ्कलन गरे को पररमाण
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जााँची अनधकार प्राप्त अनधकारीले अनुसूची–३ बमोशजमको दस्तुर नलई अनुसूची–५
बमोशजमको ढााँचामा छोडपूजी ददनु पनेछ ।
(४) उपननयम (३) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन नेपाल सरकारले
तोकेको जातको जनडबुटीको सङ्कलन तथा नबक्री हवतरण बोलकबोल प्रथाद्वारा सबैिन्दा
बढी दस्तुर कबोल गने व्यशक्तलाई ददन सक्नेछ ।
(५) अनुसूची–५ मा नपरे का र पहिचान िुन नसकेका जनडबुटीका पहिचान र
नबक्री हवतरणको लानग अनधकार प्राप्त अनधकारीले नेपाल सरकारमा पेि गरी नेपाल
सरकारबाट ननकासा िए बमोशजम गनुथ पनेछ ।

१२.

सङ्कलन तथा नबक्री हवतरणमा प्रनतबन्ध लगाउन सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकािन गरी कुनै खास हकनसमको वन पैदावारको सङ्कलन, उपयोग, नबक्री हवतरण
तथा ओसार–पसार गनथ प्रनतबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

१३.

वन पैदावारको ननकासी सभबन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै व्यशक्तले यस ननयमावली बमोशजम
सङ्कलन गरे को वा प्राप्त गरे को वन पैदावारमध्ये उपननयम (२) बमोशजम हवदे ि ननकासीमा
प्रनतबन्ध लगाएको वन पैदावार बािे क अन्य वन पैदावार हवदे ि ननकासी गनथ ननवेदन
ददएमा अनधकार प्राप्त अनधकारीले हवदे ि ननकासी गने अनुमनतका लानग सभबशन्धत िन्सार
कायाथलयलाई नसफाररस गनथ सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी कुनै खास हकनसमको
वन पैदावारको हवदे ि ननकासीमा प्रनतबन्ध लगाउन सक्नेछ ।
(३) कुनै व्यशक्त, सं घ सं स्था वा उद्मोगले सङ्कलन, उपयोग, नबक्री हवतरण, ओसार–
पसार तथा ननकासीमा प्रनतबन्ध लगाएदे शख बािे क अन्य वन पैदावार िन्सारको प्रज्ञापनपत्र
ु को आनधकाररक प्रमाण सहित हवदे िबाट आयात गरी नबक्री हवतरण
र सभबशन्धत मुलक
गनथ वा पुनः हवदे ि ननकासी गनथको नननमत्त ननवेदन ददएमा अनधकार प्राप्त अनधकारीले
त्यस्तो वन पैदावार आयात गरी नबक्री हवतरण गनथ वा पुनः हवदे ि ननकासी गनथको लानग
अनुमनत ददन सक्नेछ ।

8

www.lawcommission.gov.np

१४.

अन्य वन पैदावारको नबक्री हवतरणः (१) काठ, दाउरा, खयर र जनडबुटी बािे क
अनुसूची–६ मा उल्लेशखत वन पैदावार प्रयोग गनथ चािनेले अनधकार प्राप्त अनधकारीेे
समि ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम काठ, दाउरा, खयर र जनडबुटी बािे क अन्य वन
पैदावार नलन ननवेदन परे मा अनधकार प्राप्त अनधकारीले अनुसूची–६ बमोशजमको दस्तुर
नलई त्यस्तो वन पैदावार नबक्री हवतरण गनथ सक्नेछ ।
(३) उपननयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन नेपाल सरकारले
काठ, दाउरा, खयर र जनडबुटी बािेकका अन्य वन पैदावार नबक्री हवतरण बोलकबोल
प्रथाद्वारा गरी सबैिन्दा बढी दस्तुर कबोल गने व्यशक्तलाई ददन सक्नेछ ।

१५.

धानमथक कायथको नननमत्त हवना मूल्य काठ दाउरा ददन सहकनेः यस ननयमावलीमा अन्यत्र
जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन कायथ योजनाले तोकेको बाहषथक पररमाणको अनधनमा
रिी ननणथय कायथ बािेक परभपरादे शख चनलआएको धानमथक कामको नननमत्त काठ दाउरा
माग िएमा नेपाल सरकारले ननधाथरण गररददए बमोशजमको काठ दाउरा अनधकार प्राप्त
अनधकारीले हवना मूल्य हवतरण गनथ सक्नेछ।

१६. काठ दाउरा सङ्कलन गने तथा ननकाल्ने भयादः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा



सूचना प्रकािन गरी तोकेका शजल्लािरुको वन िेत्रमा कानतथक दे शख जेि मसान्तसभम र
अन्य शजल्लािरुको वन िेत्रमा शजल्ला वन अनधकृतले शजल्ला हवकास सनमनतस“ग परामिथ
गरी बढीमा आठ महिनासभमको लानग काठ दाउरा सङ्कलन गरी वन िेत्रबाट बाहिर
ननकाल्ने भयाद ननधाथरण गनेछ र त्यसरी ननधाथररत भयादनित्र काठ दाउरा सङ्कलन गरी वन
िेत्रबाट बाहिर ननकाली सक्नु पनेछ ।
तर दै वी प्रकोपमा परे का व्यशक्तिरुलाई जुनसुकै समयमा काठको नबक्री हवतरण
गनथको लानग वन िेत्रबाट काठ सङ्कलन गरी बाहिर ननकाल्न यस ननयमले बाधा पुयाथएको
माननने छै न ।
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(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन सोिी उपननयममा
तोहकएको अवनधनित्र वन िेत्रबाट काठ दाउरा सङ्कलन गरी ननकाल्न नसक्ने उशचत र
पयाथप्त कारण परे मा शजल्ला वन अनधकृतले बढीमा दुई महिनाको लानग काठ दाउरा
बाहिर ननकाल्ने भयाद थप गनथ सक्नेछ।

१७.

रुखको छपान गने काठ दाउरा नाप्ने र आयतन ननकाल्ने तररकाः (१) रुख छपान गदाथ
नेपाल सरकारले ननधाथरण गरे को नबक्री ितथनामाको अनधनमा रिी गनुथ पनेछ ।
(२) रुख तथा काठको आयतन ननकाल्ने तररका अनुसूची–७ बमोशजम िुनेछ ।

१८.

नबगो कायम गनेः (१) वन जङ्गल नोक्सान िई ठू टासभम िएको तर काठ फेला नपरी
नबगो कायम गनुथ पदाथ अनुसूची–७ बमोशजम ठू टाबाट आयतन ननकाली अनुसूची–२
बमोशजमको मूल्यले गुणन गरी नबगो कायम गररनेछ ।
(२) ठू टा फेला नपरी काठ मात्र फेला परे मा रुखको ३ नगडालाई एक रुख
मानन सबैिन्दा मोटो काठको मोटो छे उलाई ठू टाको आधार मानी आयतन ननकाली
अनुसूची–२ बमोशजमको मूल्यले गुणन गरी नबगो कायम गररनेछ ।
(३) केिी काठ फेला परे को र ठू टा मौजूद िएको अवस्थामा ठू टालाई नै आधार
मानी आयतन ननकाली अनुसूची–२ बमोशजमको मूल्यले गुणन गरी नबगो कायम
गररनेछ ।

१९.

चररचराउको नननमत्त इजाजतपत्रः कायथयोजनामा नपरे को वा अनधकार प्राप्त अनधकारीले
ननषेध गरे को िेत्रबािे कका अन्य िेत्रमा अनुसूची–८ मा तोहकए बमोशजमको दस्तुर नलई
अनधकार प्राप्त अनधकारीले कुनै व्यशक्तलाई जनावर चररचराउन अनुसूची–९ बमोशजमको
इजाजतपत्र ददन सक्नेछ ।

२०.

वन िेत्र उपलब्ध गराउन सहकनेः (१) कायथयोजनाले ननददथट व गरे को तथा वन हवकास
कायथ गनथको लानग नेपाल सरकारले राहिय वा अन्तराथहिय सरकारी वा गैरसरकारी
सं स्थालाई तोकेको ितथमा तोहकएको िेत्र र अवनधको लानग बोलकबोल प्रथाद्वारा वन
िेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजम उपलब्ध गराइएको वन िेत्रमा रिे का वन
पैदावारको उपयोग यस पररच्छे दमा उल्लेख िए बमोशजम नै िुनेछ ।

२१.

काठको ओसार पसारः (१) राहिय वन िेत्रनित्र सङ्कलन गररएको गोनलया काठलाई
घाटगद्दीबाट टााँचा लगाई अनधकार प्राप्त अनधकारीले ओसार पसार गनथ छोडपूजी
ददनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम छोडपूजी िएको गोनलया काठ शचरान गरे पनछ
सःनमल तथा फननथचर उद्मोगले आफ्नो उत्पादन िनी शजल्ला वन कायाथलयमा दताथ गराईए
बमोशजमको ढााँचा प्रयोग गरी ओसार पसार गनुथ पनेछ । यसरी ओसार पसार गदाथ सोको
अग्रीम जानकारी शजल्ला वन कायाथलयमा ददई बाटोमा पने जााँच चौकीिरुबाट दरहपठ
गराई लै जानु पनेछ ।
(३) अनधकार प्राप्त अनधकारीले िङ्का लागेमा जुनसुकै समयमा सःनमल तथा
फननथचर उद्मोगको जााँचबुझ गनथ सक्नेछ ।

२२.

वन हवकास सभबन्धी व्यवस्थाः (१) कायथ योजनाले ननददथट व गरे बमोशजम वा नेपाल
सरकारद्वारा स्वीकृत हवकास कायथिरु (नसथरी ननमाथण, हवरुवा उत्पादन, वृिरोपण, गोडमेल,
नथननङ्ग, प्रननङ्ग,
िारिेहट वङ्ग, फेनलङ्ग इत्यादद ) िुरु गदाथ कशभतमा राजपत्र अनहङ्कत प्रथम
ु
श्रे णीको वन सिायक कमथचारीले हविागले ददएको ननदे िनको अनधनमा रिी लगत इहट वमेट
बनाई अनधकार प्राप्त अनधकारीको स्वीकृनत नलई गनुथ पनेछ ।
(२) स्वीकृत कायथक्रममा परे का वन हवकास तथा सं रिण, वन कायाथलयको
ननमाथण तथा ममथत सभिार कायथको लानग आवश्यक पने काठ दाउरा शजल्ला वन
कायाथलयले लगत राखी उपिोग गनथ सक्नेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजमका कायथिरु मध्ये िवन, घर, छाप्रो, वन पथ, पुल
ननमाथण ममथत आदद कायथ गदाथ राजपत्र अनहङ्कत प्रथम श्रे णीको वन सिायकले दुई लाख
रुपैयााँसभम, सिायक वन अनधकृतले दिलाख रुपैयााँसभम, शजल्ला वन अनधकृतले सो िन्दा
मानथको लगत

इहट वमेट गरी एक ति मानथको पदानधकारीबाट स्वीकृत गराई कायथ

सं चालन गनथ सक्नेछ ।
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(४)

हवकास

कायथको

जााँचपास

गने

अनधकार

अनधकार

प्राप्त

अनधकारीले

तोहकददएको अनधकृतको िुनेछ ।
तर जााँचपास गने अनधकार कायथ सभपन्न गने कमथचारी िन्दा एक ति मानथको
प्राहवनधक कमथचारीलाई िुनेछ ।

२३.

िेत्र तोक्न सक्नेः अनधकार प्राप्त अनधकारीले राहिय वनको कुनै िेत्रलाई बीउ उत्पादन,
अनुसन्धान वा तालीम सं चालन िेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।

पररच्छे द–३
सं रशित वन
२४.

संरशित

वनको

कायथ

योजनाः

सं रशित

वनमा

गररने

वन

सभबन्धी

कायथिरुको

व्यवस्थापनको लानग हविागले दे िाय बमोशजमका कुरािरु समावेि गरी कायथ योजना
तयार गनुथ पनेछः–

२५.

(क)

वन िेत्रको चार हकल्ला र िेत्रफल,

(ख)

वन सं रिणका लानग अपनाइने तररकािरु,

(ग)

वन पैदावारको उपयोग सभबन्धी व्यवस्थािरु,

(घ)

वन व्यवस्थापन सभबन्धी तररकािरु ।

अनुमनतपत्र ददनेः (१) अनधकार प्राप्त अनधकारीले सं रशित वनबाट स्वीकृत कायथयोजनाले
ननददथट व गरे को तररका र पररमाणमा वन पैदावार ननकाल्ने अनुमनत ददन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ददइने अनुमनतपत्रको ढााँचा अनुसूची–१० बमोशजम
र वन पैदावारको दस्तुर अनुसूची–२, अनुसूची–३ र अनुसूची–६ बमोशजम िुनेछ ।

पररच्छे द–४
सामुदाहयक वन
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२६.

सामुदाहयक वनको ननधाथरणः (१) शजल्ला वन अनधकृतले राहिय वनको कुनै िाग
उपिोक्ता समूिलाई सामुदाहयक वनको रुपमा सुभपदा गााँउ वस्तीबाट जङ्गलको दू रीका
साथै वन व्यवस्थापन गने स्थानीय उपिोक्तािरुकोेे चािना र व्यवस्थापन िमता
समेतलाई ध्यान ददनु पनेछ ।
(२) राहिय वन िेत्रिन्दा बाहिरको सावथजननक जग्गामा स्थाननय उपिोक्तािरुले
वा अरु कसैले रुख हवरुवा लगाई रुख हवरुवाकोेे सं रिण गरे को रिे छ िने वा स्थाननय
उपिोक्तािरुले उपिोक्ता समूि गठन गरी त्यस्तो जग्गामा स्वानमत्व िएको सं स्थाको
स्वीकृनत नलई सोिी सं स्थामा जग्गाको स्वानमत्व रिने गरी रुख हवरुवा लगाउन चािे मा
शजल्ला वन अनधकृतले सो वन िेत्रलाई सामुदाहयक वनको रुपमा मान्यता ददन
सक्नेछ ।

२७.

उपिोक्ता समूिको गठन र दताथः (१) सामुदाहयक वनको रुपमा वन व्यवस्थापन गनथ
चािने उपिोक्तािरुले सभबशन्धत इलाका वन कायाथलय माफथत वा सोझै शजल्ला वन
अनधकृत समि नलशखत रुपमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन प्राप्त िएमा शजल्ला वन अनधकृतले
यथािक्य चााँडो प्राहवनधक एवं अन्य सियोग उपलब्ध गराउन प्राहवनधक कमथचारीलाई
सभबशन्धत िेत्रमा खटाउनु पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम खहटएका कमथचारीले स्थानीय ननकाय समेतको
सियोग नलई उपिोक्ता समूि गठन गनथ र त्यसको हवधान तयार गनथ उपिोक्ता समूिलाई
सियोग गनुथ पनेछ । उपिोक्ता समूिको हवधानमा अन्य कुरािरुको अनतररक्त अनुसूची–
११ मा उल्लेशखत कुरािरुको सभबन्धमा व्यवस्था गररएको िुन ु पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजमको हवधान तयार गदाथ र हवधान अनुसारको उपिोक्ता
समूि गठन गदाथ वडा, गााँउ, नगर तथा शजल्लाको नसमानाले

असर नपाने

गरी

सवथसभमनतको आधारमा गनुथ पनेछ ।
(५) उपननयम (३) बमोशजम पहिचान िएका उपिोक्तािरुले उपननयम (४)
बमोशजम तयार िएको हवधानमा उल्ले ख िए अनुरुप सभपूण थ उपिोक्तािरु रिने गरी एक
उपिोक्ता समूि गठन गरी उपिोक्ता समूिकोेे हवधान सहित अनुसूची–१२ बमोशजमको
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ढााँचामा सभबशन्धत इलाका वन कायाथलय माफथत वा सोझै शजल्ला वन कायाथलयमा
उपिोक्ता समूि दताथ गराउन दरखास्त ददनु पनेछ ।
(६) उपननयम (५) बमोशजमको दरखास्त ददने उपिोक्ता समूि त्यसको हवधान
अनुरुप गठन िएको दे शखन आएमा शजल्ला वन अनधकृतले त्यस्तो उपिोक्ता समूिलाई
दताथ गरी ऐन, यस ननयमावली तथा नेपाल सरकारले तोहकददएको ितथिरु पालन गनथ
कबुनलयत गराई अनुसूची–१३ बमोशजमको ढााँचामा प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।

२८.

सामुदाहयक वनको कायथयोजनाः (१) उपिोक्ता समूिले दे िायका कुरािरु समावेि गरी
सामुदाहयक वनको कायथ योजना तयार गनुथ पनेछः
(क)

वनको हववरण–नाम, नसमाना, िेत्रफल, वनको अवस्था र वनको
हकनसम,

(ख)

वनको नक्सा,

(ग)

व्लक हविाजन र यसको हववरण– नाम, नसमाना, िेत्रफल, मोडिा,
िीरालोपन, माटो, वनको हकनसम, मुतय जात, उपयोगी जात, उमेर
तथा प्राकृनतक पुनरुत्पादनको शस्थनत,

(घ)

वन व्यवस्थापनको उद्देश्य,

(ङ)

वन सं रिणको तररका,

(च)

वन सभबद्र्धनका कायथिरु–नथननङ्ग, प्रननङ्ग,
शक्लननङ्ग, र अन्य वन
ु
सभबद्र्धनका कायथिरु,

(छ)

नसथरी, वृिरोपण, आयमूलक कायथक्रम र समय तानलका,

(ज)

जनडबुटी खेतीको लानग सभिाव्य िेत्रको हववरण, जनडबुटीका जानत
प्रजानत, खेतीको कायथक्रम र समय तानलका,

(झ)

वन पैदावारको नबक्री

हवतरण र अन्य स्रोतबाट प्राप्त िुने

आभदानीको उपयोग सभबन्धी व्यवस्था,
(ञ)

ऐनको दफा २९ बमोशजम उपिोक्तािरुलाई िुन सक्ने सजाय
सभबन्धी व्यवस्था,

14

www.lawcommission.gov.np

(ट)

वन्य जन्तुको सं रिण सभबन्धी प्रावधान,

(ठ)

हविागले तोकेको अन्य हवषयिरु ।

(२) उपिोक्ता समूिले सामुदाहयक वनमा मुतय वन पैदावारको घनत्व (Crown
Cover) र उत्पादनमा ह्रास नआउने गरी अन्न बाली बािेकका लामो अवनधसभम एउटै
बोटले उत्पादन ददने खालका नगदे बाली लगाउन चािे मा सो सभबन्धी हववरण कायथ
योजनामा उल्ले ख गनुथ पनेछ ।
(३) शजल्ला वन अनधकृतले यस ननयम बमोशजम कायथ योजना तयार गनथ
सभबशन्धत उपिोक्ता समूिलाई अवश्यक प्राहवनधक एवं अन्य सियोग उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।

२९.

सामुदाहयक वन सुभपने प्रकृयाः (१) राहिय वनको कुनै िागलाई उपिोक्ता समूिले
सामुदाहयक वनको रुपमा नलन चािे मा अनुसूची–१४ बमोशजमको ढााँचामा शजल्ला वन
अनधकृत समि ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२)

उपननयम

(१)

बमोशजम पनथ आएको ननवेदन

र

उपिोक्ता

समूिले

स्वीकृनतको लानग पेि गरे को कायथ योजना उपर शजल्ला वन अनधकृतले आवश्यक
जााँचबुझ गरी कायथ योजनामा थपघट गनुप
थ ने िएमा उपिोक्ता समूिको सिमनत नलई
थपघट गरी स्वीकृत गररएको कायथयोजना बमोशजमको वन िेत्र सामुदाहयक वनको रुपमा
उपिोक्ता समूिलाई नेपाल सरकारले तोकेको ितथिरु पालन गने कबुनलयत गराई
सामुदाहयक वनको रुपमा सुभपनेछ । त्यसरी सामुदाहयक वन सुभपदा अनुसूची–१५
बमोशजमको प्रमाणपत्र पनन सभबशन्धत उपिोक्ता समूिलाई िस्तान्तरण गररनेछ ।
(३) वन िेत्र सामुदाहयक वनको रुपमा सुभपदा गााँउ, नगर तथा शजल्लाको
नसमानाले असर पाने छै न ।
(४) सामुदाहयक वनको रुपमा सुभपने वन िेत्र दुई वा सो िन्दा बढी शजल्लानित्र
पने िएमा जुन शजल्लाका शजल्ला वन अनधकृत समि ननवेदन परे को िो ननजले अन्य
शजल्लाका शजल्ला वन अनधकृतको सिमनत नलई सामुदाहयक वन सुभपन सक्नेछ ।
(५) उपननयम (२) र (४) बमोशजम सुशभपएको सामुदाहयक वनको अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन सभबशन्धत शजल्लाका शजल्ला वन अनधकृतले गनुथ पनेछ ।
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३०.

सामुदाहयक वनको लगत राख्ेः शजल्ला वन अनधकृतले ननयम २९ बमोशजम उपिोक्ता
समूिलाई सामुदाहयक वन सुशभपएपनछ सोको लगत आफ्नो कायाथलयमा राखी त्यसको एक
एक प्रनत हविाग तथा सभबशन्धत िेत्रीय वन कायाथलयमा पठाउनु पनेछ ।

३१.

सामुदाहयक वनमा गनथ निुने कामः (१) उपिोक्ता समूिले सामुदाहयक वनमा कायथ
योजनाले ननषेध गरे का कायथको अनतररक्त दे िायको कुनै कायथ समेत गनुथ गराउनु िुदैनः–
(क)

वन मास्न, सामुदाहयक वनले चचे को जग्गा नधतो बन्धकी राख् वा
अरु कुनै हकनसमले िस्तान्तरण गनथ,

(ख)

खोररया फडानी गनथ,

(ग)

घर छाप्रो बनाउन,

(घ)

िू–िय िुने कुनै काम गनथ,

(ङ)

प्रचनलत कानून हवपररत वन्यजन्तु पक्रन वा मानथ,

(च)

चट्टान, माटो, ढुं गा, नगट्टी, बालुवा आदद ननकाल्न वा ओसार पसार
गनथ ।

(२) उपननयम (१) को खण्ड (क) र (ग) मा जुनसुकै कुरािरु लेशखएको िए
तापनन शजल्ला वन अनधकृतको स्वीकृनत नलई सामुदाहयक वन हवकासको लानग सामुदाहयक
वनको वन पैदावार नधतो बन्धक राखी हवशत्तय सं स्थाबाट ऋण प्राप्त गनथ वा सुरिाको
लानग आवश्यक पने घर वा छाप्रो बनाउन सहकनेछ ।

३२.

वन पैदावारको संकलन तथा नबक्री हवतरणः (१) उपिोक्ता समूिले कायथ योजना बमोशजम
प्राप्त िुने वन पैदावारको मात्र सं कलन तथा नबक्री हवतरण गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम काठ, दाउरा र अन्य वन पैदावार ननकाले पनछ उक्त
वन िेत्रमा उपिोक्ता समूिले यथािीघ्र वृिरोपण गने र पुनरुत्थानको व्यवस्था नमलाउनु
पनेछ ।
(३) उपिोक्ता समूिले वन पैदावारको नबक्री दरको जानकारी सभबशन्धत शजल्ला
वन कायाथलयलाई ददनु पनेछ ।
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(४) उपिोक्ता समूिले कायथयोजना अनुसार वन पैदावारमा आधाररत उद्योग
सं चालन गनथ सक्ने िएमा शजल्ला वन अनधकृतको नसफाररसमा सभबशन्धत ननकायको
स्वीकृनत नलई सामुदाहयक वन िेत्र बाहिर त्यस्तो उद्योग सं चालन गनथ सक्नेछ ।

३३.

वन पैदावारको रनसद र लगतः (१) उपिोक्ता समूिले कायथयोजना बमोशजम प्राप्त िुने वन
पैदावार उपिोक्ता समूिमा खपत िुने िएमा सो वन पैदावारको लगत राखी अनुसूची–
१६ बमोशजमको अनुमनतपत्र ददई हवतरण गनथ सक्नेछ ।
(२) उपिोक्ता समूिले वन पैदावारको नबक्री हवतरण गदाथ अनुसूची–१७ को
ढााँचामा तीन प्रनत रनसद बनाई एक प्रनत खररद गने व्यशक्तलाई र एक प्रनत सभबशन्धत
इलाका वन कायाथलयलाई ददई र एक प्रनत आफैँले राख्ु पनेछ ।
(३) उपिोक्ता समूिले सामुदाहयक वनबाट नबक्री हवतरण िएको वन पैदावारको
लगत तथा आभदानी खचथको हिसाब दुरुस्त राख्ु पनेछ ।

३४.

टाचााँ दताथ गनुथ पनेः (१) उपिोक्ता समूिले सामुदाहयक वनको काठ ओसार पसारको
लानग फलामे टााँचा बनाई शजल्ला वन कायाथलयमा टाचााँ दताथ गराई पााँउ िनी ननवेदन
ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम पनथ आएको ननवेदन उपर टााँचाको नाम दोिोरो
नपने गरी शजल्ला वन अनधकृतले टााँचा ननःिुल्क दताथ गरी ददनु पनेछ ।

३५.

वन पैदावारको ओसार पसारः (१) उपिोक्ता समूिले नबक्री गरे को काठ उपिोक्ता
समूिको िेत्रिन्दा बाहिर ओसार पसार गदाथ उपिोक्ता समूिले तोकेको व्यशक्त वा
सनमनतले ननयम ३४ बमोशजमको टााँचा लगाई अनुसूची–१६ बमोशजमको अनुमनतपत्र ददनुथ
पनेछ ।
(२)

उपननयम

(१)

बमोशजम

काठ

ओसार

पसार

गदाथ

सभबशन्धत

वन

कायाथलयलाई अनग्रम जानकारी ददई बाटोमा पने चेकपोट वमा दरहपठ गराई लै जानु
पनेछ ।
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(३)

काठ बािेक अन्य वन पैदावारको ओसार पसार गदाथ शजल्ला वन

कायाथलयलाई अनग्रम जानकारी ददई उपिोक्ता समूिले तोकेको व्यशक्त वा सनमनतबाट
अनुमनतपत्र नलई लै जानु पनेछ ।

३६.

उपिोक्ता समूिको कोषको संचालनः (१) उपिोक्ता समूिको कोष र खाताको सं चालन
ु
उपिोक्ता समूिले तोकेको सो समूिका दुईजना पदानधकारीको सं यक्त
दस्तखतबाट
सं चालन िुनेछ ।
(२) उपिोक्ता समूिको आभदानी र खचथको बाहषथक ले खापरीिण उपिोक्ता
समूिले तोकेको व्यशक्त वा ननकायबाट िुनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजमको ले खापरीिण प्रनतवेदनको एक प्रनत उपिोक्ता
समूिले सभबशन्धत शजल्ला वन कायाथलयमा पेि गनुथ पनेछ ।
(४) अनधकार प्राप्त अनधकारीले उपिोक्ता समूिले राखेको आभदानी र खचथको
लेखा समय समयमा जााँचबुझ गनथ सक्नेछ ।

३७.

सामुदाहयक वन हफताथ नलनेः (१) उपिोक्ता समूिले कायथयोजना बमोशजम कायथ सं चालन
गनथ नसकेको वा वातावरणमा उल्ले खनीय प्रनतकूल असर पने कुनै कायथ गरे को वा ऐन
वा यस ननयमावली तथा नेपाल सरकारले तोकेको ितथिरु पालना नगरे को िन्ने जानकारी
प्राप्त िुन आएमा शजल्ला वन अनधकृतले यथासक्य चााँडो कमथचारी खटाई स्थलगत
ननरीिण गराई सोको प्रनतवेदनको आधारमा दे िाय बमोशजम कारबािी गनुथ पनेछः–
(क)

उपिोक्ता

समूिले

कायथयोजना

बमोशजम

कायथ

सं चालन

गनथ

नसकेको वा वातावरणमा उल्ले खनीय प्रनतकूल असर पने कुनै
कायथ गरे को वा ऐन वा यस ननयमावली तथा नेपाल सरकारले
तोकेको ितथिरु पालना नगरे को िन्ने प्रनतवेदनबाट दे शखएमा
उपिोक्ता समूिलाई पन्र ददनको भयाद ददई स्पट वीकरण माग गनुथ
पनेछ ।
(ख)

उपिोक्ता समूिले पेि गरे को स्पट वीकरण सन्तोषजनक निएमा वा
स्थलगत

प्रनतवेदनबाट
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ठिर्याएमा शजल्ला वन अनधकृतले सो वन हफताथ नलन र उक्त
उपिोक्ता समूिको दताथ खारे ज गनथ सक्नेछ ।
(ग)

सभबशन्धत उपिोक्ता समूिलाई सामुदाहयक वन हफताथ नलएको र
उपिोक्ता समूिको दताथ खारे ज गरे को जानकारी सो िए गरे को
नमनतले पन्र ददननित्र ददनु पनेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम सामुदाहयक वन हफताथ नलने र दताथ खारे ज गने गरी
गरीएको ननणथय उपर शचत्त नबुद्मने उपिोक्ता समूिले त्यस्तो ननणयथको सूचना पाएको
पैनतस ददननित्र सभबशन्धत ननदे िक समि उजुरी ददन सक्नेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजमको उजुरी उपरको ननणथय उजुरी परे को नमनतले नब्बे
ददननित्र ननणथय गरी सक्नु पनेछ ।

३८.

सियोग नलन सक्नेः यस पररच्छे द बमोशजमको कायथको लानग हविाग तथा उपिोक्ता
समूिले राहिय तथा अन्तराहिय, सरकारी तथा गैरसरकारी सं स्थासाँग सियोग प्राप्त गनथ
सक्नेछ ।

पररच्छे द–५
कबुनलयती वन
३९.

कबुनलयती वन प्रदान गने प्रहक्रयाः (१) कबुनलयती वन नलन चािने सं गदठत सं स्था, उद्योग
वा समुदायले ऐनमा उल्लेशखत कुरािरुको अशत्तररक्त दे िाय बमोशजमको हववरणिरु खुलाई
आनथथक सभिाव्यता प्रनतवेदन सहित शजल्ला वन कायाथलय माफथत वा सोझै ननदे िक समि
अनुसूची–१८ बमोशजमको ढााँचामा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(क)

कबुनलयती वनको अवनध,

(ख)

वातावरणमा पनथ सक्ने असरको सामान्य ले खाजोखा,

(ग)

वन िेत्रनित्र रिे का वन पैदावार तथा अन्य प्राकृनतक श्रोतको
हववरण

(घ)

वन िेत्रनित्र रिे का बाटो, निर, बााँध, खानी आदीको हववरण,
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(ङ)

अन्य आवश्यक हववरणिरु ।

(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदनमा माग गरे को वन िेत्र कबुनलयती
वनको रुपमा प्रदान गनथ उपयुक्त िएमा ननदे िकले सो वन िेत्र वररपरी बसोबास गने
उपिोक्तािरुलाई उक्त वन िेत्र सामुदाहयक वनको रुपमा नलन चािने िो वा नचािने िो
सो जानकारीको लानग पैनतस ददनको भयाद ददई सभबशन्धत गााँउ हवकास सनमनत वा
नगरपानलका र अन्य सावथजननक स्थानमा सूचना प्रकािन गनथ शजल्ला वन कायाथलयलाई
ननदे िन ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजमको सूचनाको भयादनित्र उक्त वन िेत्र वररपरी
बसोबास गने उपिोक्तािरुले सो वन िेत्र सामुदाहयक वनको रुपमा नलन चािे मा
ननदे िकले कबुनलयती वनको लानग माग गररएको ननवेदनलाई मुलतवी राखी तीन
महिनानित्र उपिोक्ता समूि गठन गनथ शजल्ला वन कायाथलयलाई ननदे िन ददनु पनेछ ।
(४) उपननयम (२) बमोशजमका भयादनित्र ननवेदन नपरे मा वा उपननयम (३)
बमोशजमको भयादनित्र उपिोक्ता समूि गठन निएमा कबुनलयती वनको रुपमा ददन
उपयुक्त दे शखएमा ननदे िकले ननवेदकसाँग दे िाय बमोशजमको थप हववरण माग गनुथ
पनेछः–
(क)

हवस्तृत कायथयोजना,

(ख)

उक्त िेत्रमा रिे का रुखिरुको जात र नाप पैमाइस सहितको
हववरण,

(ग)

िएका रुखिरु िटाउनु पने िएमा सो को योजना,

(घ)

कबुनलयती वनको अवनध समाप्त िुाँदाका बखतको वनको शस्थनत,

(ङ)

अन्य आवश्यक प्राहवनधक कुरािरु ।

(५) उपननयम (४) बमोशजमको हवस्तृत कायथयोजना तयार गने नसलनसलामा
ननवेदकले सो वन िेत्रसगाँ सभबशन्धत तथ्याङ्किरु माग गरे मा उपलब्ध िएसभमका
तथ्याङ्किरु ननवेदकलाई शजल्ला वन अनधकृत वा ननदे िकले हवना दस्तुर उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
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(६) एउटै वन िेत्र एक िन्दा बढी सं गदठत सं स्था, उद्योग वा समुदायबाट
कबुनलयती वनको रुपमा नलन ननवेदन परे मा गरीबीको रे खामुननका अनधकांि व्यशक्तिरु
रिेको समुदायलाई पहिलो प्राथनमकता र वृिरोपण गरी वन पैदावार उत्पादन गने वन
पैदावारमा आधाररत उद्योगलाई दोस्रो प्राथनमकता ददइनेछ ।
(७) कुनै समुदायलाई कबुनलयती वन सुभपदा कुनै प्राहवनधक सियोग आवश्यक
िएमा शजल्ला वन कायाथलयले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

३९क. प्रस्ताव आव्िान गरी कबुनलयती वन ददन सहकनेः (१) ननयम ३९ मा जुनसुकै कुरा



लेशखएको िए तापनन नेपाल सरकारले राहिय वनको दे िायको िेत्रलाई प्रस्ताव आव्िान
गरी सं गदठत सं स्था वा उद्योगलाई कबुनलयती वनको रुपमा ददन सक्नेछः–
(क)

झाडी बुट्यान िेत्र,

(ख)

अनतक्रमणकारीिरुबाट हफताथ नलएको िेत्र,

(ग)

प्राकृनतक प्रकोपका कारण वन िनत िई पुनः उकास िएको िेत्र,

(घ)

बीस प्रनतितिन्दा कम क्राउन किर िएको वन िेत्र,

(ङ)

िू–सं रिणको हिसाबले सं वेदनिील िेत्र ।

(२) ननदे िकले उपननयम (१) बमोशजमको वन िेत्रको वातावरण र जैहवक
हवहवधताको सं रिण लगायत ददगो व्यवस्थापन गने आधारिरु समेत खुलाई इच्छु क
सं गदठत सं स्था वा उद्योगलाई प्रस्ताव पेि गनथ आह्वान गरे को प्रस्तावमा सििागी िुन
चािने इच्छु क सं गदठत सं स्था वा उद्योगले दे िायका कुरािरु खुलाई प्रस्ताव पेि गनथ
सक्नेछन्ः–
(क)

कबुनलयती वनको अवनध,

(ख)

कबुनलयती वनको रुपमा नलन चािे को स्थान, िेत्रफल र चार
हकल्ला,

(ग)

उत्पादन गररने वन पैदावारको हकनसम र नतनको ददगो उपयोग
सभबन्धी वन हवकासको कायथयोजना,



दोस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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(घ)

कबुनलयती वन िेत्रनित्र कुनै हकनसमको िौनतक ननमाथण (घर
टिरा आदद) गररने िए सो को हववरण,

(ङ)

नेपाल सरकारलाई बुझाउने बाहषथक दस्तुर सभबन्धी प्रावधानिरु,

(च)

सभझौता अवनध समाप्त िएपनछ उक्त वन िेत्र नेपाल सरकारलाई
हफताथ बुझाउाँदाको अवस्थामा कायम रिने वनको अनुमाननत
स्वरुप र वन पैदावारको शस्थनत हववरण,

(छ)

अन्य आवश्यक कुरािरु ।

(३) उपननयम (२) बमोशजम प्राप्त प्रस्तावलाई ऐनको दफा ३२ को उपदफा
(२) बमोशजम प्रहक्रया पूरा गरी ननदे िकले हविागमा पेि गनुथ पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजम ननदे िकबाट प्राप्त प्रस्तावको प्राहवनधक तथा आनथथक
मूल्याङ्कन गनथ दे िाय बमोशजमको मूल्याङ्कन सनमनत रिनेछः–
(क)

मिाननदे िक

–सं योजक

(ख)

सभबशन्धत ननदे िक

–सदस्य

(ग)

प्रमुख ले खा ननयन्त्रक, मन्त्रालय

–सदस्य

(घ)

मिाननदे िकले तोकेको वन हविागको अनधकृत

–सदस्य

(५) उपननयम (४) बमोशजमको मूल्याङ्कन सनमनतले आवश्यकता अनुसार कुनै
हविेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।
(६) उपननयम (४) बमोशजमको मूल्याङ्कन सनमनतले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गदाथ
दे िायको आधारमा मूल्याङ्कन गनुथ पनेछः–
(क)

वातावरण तथा जैहवक हवहवधताको सं रिण, िू–िय तथा प्राकृनतक
प्रकोप ननयन्त्रणको माध्यमबाट वन हवकास सभबन्धी कायथक्रम,

(ख)

नेपाल सरकारलाई प्रत्यि रुपमा प्राप्त िुने दस्तुर तथा राजस्व,

(ग)

कबुनलयतमा नलने वन िेत्रको वरपर रिने बानसन्दािरुलाई प्रत्यि
वा अप्रत्यि रोजगारको सं िावना,
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(घ)

स्थानीय िेत्रमा औद्योनगक हक्रयाकलाप बृहद्ध िुने अन्य आयमूलक
कायथक्रम ।

(७) उपननयम (६) बमोशजम मूल्याङ्कन गदाथ सबैिन्दा उपयुक्त ठिर िएको
प्रस्ताव पेि गने प्रस्तावकलाई कबुनलयती वन ददन मन्त्रालयमा नसफाररस पेि गनुथ
पनेछ ।
(८)

नेपाल

सरकारले

उपननयम

(७)

बमोशजम

नसफाररस

िई

आएको

प्रस्तावकसाँग सभझौता गरी कबुनलयती वन प्रदान गने ननणथय गनेछ ।
(९) उपननयम (८) बमोशजम सभझौता गदाथ प्रस्तावकले दे िाय बमोशजमका काम
कुरा गनथ नपाउने गरी ननषेध गनुथ पनेछः–
(क)

वन हविागको पूव थ स्वीकृनत ननलई वन िेत्रनित्र बग्ने नदीनाला,
खोलाको स्रोत थुनछे क गनथ वा फकाथउने,

(ख)

वनस्पनतका हवकासमा अवरोध पुयाथउने, जीवजन्तुको बासस्थानमा
िानी नोक्सानी पुयाथउने, प्राकृनतक वा िौनतक स्वरुप हवगाने वा
सीमसार िेत्रको पयाथवरणीय शस्थनतमा प्रनतकूल असर पुयाथउने,

(ग)

जलचर

वा

अन्य

कुनै

हकनसमका

जनावर, पिुपन्छी

वा

जीवजन्तुलाई िानी नोक्सानी िुनेगरर कुनै हकनसमको हवषादी प्रयोग
गने,
(घ)

ढु ङ्गा, नगट्टी, बालुवा शझक्ने वा खानी सं चालन गने, वररपरीका
स्थाननय बानसन्दाको सामाशजक रीनतररवाजमा अवरोध पुग्ने कायथ
गने गराउने वा बाटोघाटो खोलानालाको ननवाथध उपयोग जस्ता
पारभपररक अनधकारको उपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गराउने ।

४०.

कबुनलयत वन सुभपने हविेष व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले गररबीको रे खामुनी रिे का
समुदायिरुको नननमत्त कबुनलयती वन सभबन्धी आयोजना तयार पारी सो योजनाबाट लाि
पाउने व्यशक्तिरुलाई कबुनलयत वन सुभपन सक्नेछ ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजम कबुनलयती वन सुभपनु िन्दा अगानड कबुनलयती वन
सभबन्धी आयोजनाले सभबशन्धत समुदायलाई कायथ योजना तयार गनथ लगाई सो कायथ
योजना स्वीकृनतको लानग मन्त्रालय समि पेि गनुथ पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम सुशभपएको कबुनलयती वनमा रिे का वन पैदावारको
उपयोग र सं रिण कायथ योजनामा तोहकए बमोशजम नै िुनेछ ।

४१.

कबुनलयती वनको पट्टा र दस्तुरः ऐनको दफा ३२ को उपदफा (४) बमोशजम मन्त्रालयले
कबुनलयती वन प्रदान गनथ स्वीकृनत ददएमा ननदे िकले अनुसूची–१९ बमोशजमको ढााँचामा
कबुनलयती वनको कबुनलयतनामा तयार गरी अनुसूची–२० मा उल्लेशखत बाहषथक दस्तुर
नलई ननवेदकलाई अनुसूची–२१ बमोशजमको पट्टा सहित कबुनलयती वन प्रदान गनुथ पनेछ
।

४२.

कबुनलयती वनको लगतः कबुनलयती वन सुशभपएपनछ त्यसको लगत िेत्रीय वन
कायाथलयमा राखी सोको जानकारी शजल्ला वन कायाथलयलाई ददनु पनेछ ।

४३.

कबुनलयतको भयाद थप सभबन्धी व्यवस्थाः (१) पट्टावालाले कबुनलयतमा उल्ले शखत
भयादनित्र कायथयोजना अनुसार कायथ सं चालन गनथ नसकेमा सोको मनानसव माहफकको
कारण दे खाई ननवेदन ददएमा र नेपाल सरकारले मनानसव दे खेमा कबुनलयतको भयाद
बढीमा छ महिनाको लानग थप गनथ सक्नेछ । सो भयादनित्र पनन कायथ सं चालन गनथ
नसकेमा त्यस्तो कबुनलयती वनको कबुनलयतनामा खारे ज गररनेछ ।

४४.

कबुनलयती वनको संरिणः (१) कबुनलयती वनको सं रिणको व्यवस्था पट्टावाला आफैँले
गनुथ पनेछ ।
(२) पट्टावालाले कबुनलयती वनको सं रिणको लानग कुनै सियोग मागेमा शजल्ला
वन अनधकृतले उपयुक्त सियोग प्रदान गनुक
थ ा साथै अन्य ननकायलाई सियोगका लानग
नसफाररस गररददनु पनेछ ।
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४५.

कबुनलयती वनमा गनथ निुने कामः (१) कबुनलयती वनमा दे िायको कुनै कायथ गनथ वा
गराउन िुदैनः–
(क)

कबुनलयती वनले चचे को जग्गा नबक्री गनथ, नधतो राख् वा कुनै
हकनसमले िक िस्तान्तरण गनथ,

(ख)

कायथ योजनाले गनथ िुने िनी तोके बािे कका अन्य कायथ गनथ ।

(२) उपननयम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापनन
कबुनलयती वनको हवकासको लानग आफूले लगाई िुकाथएको वन पैदावार नधतो बन्धक
राखी हवशत्तय सं स्थाबाट ऋण प्राप्त गनथ यस ननयमले बाधा पुयाथएको माननने छै न ।

४६.

िक िस्तान्तरण वा नबक्री गनथ सहकनेः (१) यस ननयमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेशखएको िए तापनन कबुनलयतको एक नतिाई अवनधसभम सन्तोषजनक रुपमा काम गने
पट्टावालाले आफ्नो अनधकार अन्य कुनै सं गदठत सं स्था, उद्योग वा समुदायलाई िस्तान्तरण
वा नबक्री गनथ सहकनेछ । यसरी आफ्नो िक िस्तान्तरण वा नबक्री गनुथ पदाथ सभबशन्धत
पट्टावालाले मन्त्रालयको पूव थ स्वीकृनत नलनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम िक िस्तान्तरण वा नबक्रीको स्वीकृनतको लानग
ननवेदन पेि िएकोमा मन्त्रालयले सो वनमा पट्टावालाले लगाएको वा िुकाथएको वन
पैदावार नेपाल सरकारको तफथबाट खररद गनथ चािे मा सो वन पैदावारको अनुसूची–२
बमोशजमको मूल्य बराबरको रकम पट्टावालालाई बुझाई खररद गनथ सक्नेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम िस्तान्तरण वा नबक्री गररएको कबुनलयती वन कुनै
सं गदठत सं स्था, उद्योग वा समुदायले खररद गरे मा साहवक पट्टावालाले नेपाल सरकारसाँग
गरे को कबुनलयतनामा ननज खररदकताथमा िस्तान्तरण िएको मानननेछ ।
(४) उपननयम (१) बमोशजम िस्तान्तरण वा नबक्री िएको कबुनलयती वनको
पट्टामा ननदे िकले त्यसरी कबुनलयती वन िस्तान्तरण वा नबक्री िएको व्यिोरा जनाई
आफ्नो लगत अद्यावनधक बनाई राख्ु पनेछ ।
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४७.

वन पैदावारको उत्पादन तथा उपिोगः (१) कबुनलयती वनको वन पैदावार उपिोग वा
नबक्री हवतरण गदाथ कायथ योजनाले ननददथट व गरे को पररमाण बमोशजमको वन पैदावार मात्र
उपिोग वा नबक्री हवतरण गनथ सहकनेछ ।
(२) पट्टावालाले कबुनलयती वनमा वृिरोपण गरे को वन पैदावारको जात र
पररमाण खुलाई प्रत्येक बषथ शजल्ला वन कायाथलयलाई जानकारी ददनु पनेछ ।
(३) पट्टावालाले फलामे टााँचा बनाई शजल्ला वन कायाथलयमा टााँचा दताथ गराई
पाउाँ िनी ननवेदन ददनु पनेछ । सो ननवेदन उपर टााँचाको नाम दोिोरो नपने गरी शजल्ला
वन अनधकृतले टााँचा दताथ गररददनु पनेछ ।
(४)

कबुनलयती

वनको

वन

पैदावार

ओसार

पसार

गदाथ

उपननयम

(३)

बमोशजमको टााँचा लगाई सोको अनग्रम जानकारी शजल्ला वन कायाथलयमा ददई बाटोमा पने
जााँच चौकीिरुबाट दरहपठ गराई लै जानु पनेछ ।

४८.

कबुनलयती वन प्रदान गदाथका रुखिरुको स्वानमत्वः (१) कबुनलयती वन प्रदान गदाथ
त्यसमा िएका रुखिरुको स्वानमत्व नेपाल सरकारको िुनेछ । त्यस्ता रुखिरुको
व्यवस्थापन र सुरिा गने प्रावधान कायथयोजनामा उल्ले ख गरी त्यस्ता रुखिरु पट्टावालाले
शजभमामा नलनु पनेछ ।
(२) ऐनको दफा ३१ को खण्ड (क) र (ख) को उद्देश्यको लानग कबुनलयती
वन प्रदान गदाथ जंगलको प्रकृनत िे री त्यिााँ रिे का रुखिरुको मूल्यांङ्कन गरी सोको बढीमा
दि प्रनतितसभमको रकम त्यस्तो कबुनलयती वनको पट्टावालाबाट धरौटी वा बकक
ग्यारे ण्टी नलन सहकनेछ ।
तर गररबीको रे खामुननको समुदायलाई कबुनलयती वन प्रदान गदाथ त्यस्तो धरौटी
नलईने छै न ।
(३) उपननयम (१) बमोशजमका रुखिरु कटान गदाथ पट्टावालाले शजल्ला वन
कायाथलयको रे खदे खमा कटान गरी प्राप्त िएको वन पैदावार कायथयोजना अनुसार
पट्टावालाले नलन चािेमा पहिले पााँच बषथसभमको लानग अनुसूची–२ बमोशजमको मूल्य नलई
नबक्री गररनेछ ।
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तर पट्टावालाले नलन नचािे मा सरकारद्वारा व्यवशस्थत वनमा िएको व्यवस्था
अनुसार नबक्री हवतरण गररनेछ ।

४९.

कबुनलयती वनको दस्तुरः (१) पट्टावालाले प्रत्येक आनथथक बषथको आषाढ मसान्तसभममा
अनुसूची–२० बमोशजमको बाहषथक दस्तुर शजल्ला वन कायाथलयमा बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको भयादनित्र दस्तुर नबुझाउने पट्टावालालाई पौष
मसान्तसभमको लानग दि प्रनतित, चै त मसान्तसभमको लानग पचास प्रनतित र अको
आषाढ मसान्तसभमको लानग ित प्रनतित जररवाना गरी दस्तुर असुल गनुथ पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम भयादनित्र दस्तुर नबुझाउने पट्टावालाको पट्टा खारे ज
िुनेछ ।
तर पट्टावालाले बुझाउन नसकेको कारण खुलाई नेपाल सरकार समि ननवेदन
ददएमा र नेपाल सरकारलाई मनानसव लागेमा उपननयम (२) बमोशजम जररवाना सहित
लाग्ने जभमा दस्तुरमा ित प्रनतित थप जररवाना थप नलई एक बषथसभम पट्टा कायम राख्
सक्नेछ ।

५०.

कबुनलयती वनको अवनधः (१) कबुनलयती वन बढीमा चानलस बषथसभमको लानग सुभपन
सहकनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम कबुनलयती वनको अवनध ननधाथरण गदाथ कायथयोजना
बमोशजम त्यस्तो वनमा लगाईने वन पैदावारको हकनसम र त्यस िेत्रमा सं चालन गररने
कायथक्रमलाई आधार मानी गनुथ पनेछ ।
(३) पट्टावालाले कायथयोजना र कबुनलयतनामा बमोशजम सन्तोषजनक रुपले
कबुनलयती वन सं चालन गरे को दे शखएमा र पट्टावालाले चािे मा त्यस्तो वन िेत्रलाई थप
चालीस बषथसभमको लानग पुनः सुभपन सहकनेछ ।

५१.

पट्टाको नक्कल ददन सहकनेः (१) कबुनलयती वनको पट्टा िराएमा, च्यानतएमा, नट व िएमा वा
अरु कुनै प्रकारले काम नलाग्ने िई सोको प्रनतनलहप नलन परे मा पट्टावालाले ननदे िक
समि ननवेदन ददन सक्नेछ ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन पनथ आएमा ननदे िकले कबुनलयती वनको
पट्टाको प्रनतनलहप ददनु पनेछ ।

५२.

मूल्याङ्कनः (१) पट्टावालाले प्रत्येक आनथथक बषथ समाप्त िएको नमनतले दुई महिनानित्र
कबुनलयती वनको बाहषथक प्रनतवेदन ननदे िक समि पेि गनुथ पनेछ ।
(२) ननदे िक वा ननजले तोकेको अनधकृतले पट्टावाला वा ननजको प्रनतनननधको
रोिवरमा कशभतमा बषथको एक पटक कबुनलयती वनमा कायथयोजना बमोशजम कायथ गरे
नगरे को अनुगमन गरी सोको प्रनतवेदन मन्त्रालय र हविाग समि पेि गनुथ पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजमको प्रनतवेदनको व्यविोराबाट पट्टावालाले ननषेनधत
कायथ गरे को िन्ने दे शखएमा सोको छानहवन निुन्जेल ननदे िकले कबुनलयती वनको
वनपैदावार उपिोग वा सं कलन गनथ नपाउने गरी वा कायथयोजना बमोशजमको कुनै कायथ
गनथ नपाउने गरी आदे ि जारी गनथ सक्नेछ ।

५३.

पट्टा खारे ज गनथ सक्नेः (१) पट्टावालाले पट्टा बमोशजम कायथ सं चालन गनथ नसकेको,
वातावरणमा उल्लेखनीय प्रनतकूल प्रिाव पने कुनै कायथ गरे को वा ऐन वा यस ननयमावली
बमोशजम पालना गनुथ पने कुरािरु पालन नगरे को िनी उजुरी परे मा वा अन्य कुनै
स्रोतबाट पट्टावालाले ननषेनधत कायथ वा कायथ योजना हवपररत कायथ गरे को दे शखएमा
ननदे िकले प्राहवनधक कमथचारी खटाइ पट्टावाला वा ननजको प्रनतनननधको रोिवरमा स्थलगत
ननरीिण गरी सोको प्रनतवेदन पेि गनथ लगाउनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम पेि िएको स्थलगत ननरीिण प्रनतवेदनबाट वा
ननयम ५२ को उपननयम (२) बमोशजम पेि िएको मूल्याङ्कन प्रनतवेदनबाट पट्टावालाले
ननषेनधत कायथ गरे को दे शखन आएमा ननदे िकले सभबशन्धत पट्टावालाललई बढीमा पैनतस
ददनको भयाद ददई सफाई पेि गने मौका ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम पट्टावालाले पेि गरे को सफाई सन्तोषजनक निएमा
त्यस्तो सफाई पेि िएको नमनतले पैतानलस ददननित्र ननदे िकले पट्टा खारे ज गरी
कबुनलयती वन हफताथ नलन सक्नेछ ।
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(४) उपननयम (३) बमोशजम पट्टा खारे ज गरी कबुनलयती वन हफताथ नलने ननणथय
िएकोमा त्यस्तो कबुनलयती वनमा पट्टावालाले लगाई िुकाथएको वन पैदवारको िकमा
ननदे िकले शजल्ला वन कायाथलयलाई उक्त वन पैदावारको मूल्याङ्कन गनथ लगाई अनुसूची–
२ बमोशजमको रकम िनतपूनतथ बापत पट्टावालालाई ददनु पनेछ ।
(५) उपननयम (४) बमोशजम गररएको वन पैदावारको मूल्याङ्कनमा पट्टावाला
सिमत निएमा



मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोशजम उक्त हववाद टुं गो लगाइनेछ ।

(६) उपननयम (४) वा (५) बमोशजम ननधाथरण िएको िनतपूनतथ ददं दा पट्टावालाले
पट्टामा उल्ले शखत ितथ हवपररत काम गरे को कारण िएको िानी नोक्सानीको नबगो
बापतको रकम कट्टा गरी बााँकी रकम मात्र पट्टावालालाई ददनु पनेछ ।

५४.

कायथ योजनामा संिोधनः कबुनलयती वनको कायथयोजना सं िोधन गनुथ परे मा मन्त्रालयको
पूव थ स्वीकृनत नलनु पनेछ ।

पररच्छे द–६
धानमथक वन
५५.

धानमथक वनको लानग ननवेदनः (१) प्रचनलत कानून बमोशजम दताथ िएको धानमथक ननकाय,
समूि वा समुदायले परभपरागत वा सनातनदे शख चनलआएको धानमथक कायथको लानग प्रयोग
गरररिेको वनको व्यवस्थापन सुननयोशजत तवरले गनथ चािे मा ऐनको दफा ३५ मा
उल्लेशखत हवषयका अनतररक्त दे िायका हववरणिरु समेत खुलाई कायथयोजना सहित
अनुसूची–२२ बमोशजमको ढााँचामा शजल्ला वन अनधकृत समि ननवेदन ददनु पनेछः–
(क)

धानमथक वनको नाम,

(ख)

धानमथक वनको सं रिणको लानग अपनाइने व्यवस्थापन सभबन्धी
तररका,



(ग)

धानमथक वनको वन पैदावार सं कलन गने तररका,

(घ)

वृिरोपण र वनको सुधार सभबन्धी तररका,

चौथो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(ङ)

धानमथक वनको लानग आवश्यक पने अन्य हववरणिरु ।

(२) शजल्ला वन अनधकृतले उपननयम (१) बमोशजम पनथ आएको ननवेदनमा
आवश्यक जााँचबुझ गरी अनुसूची–२३ बमोशजमको प्रमाणपत्र सहित सभबशन्धत धानमथक
ननकाय, समूि वा समुदायलाई धानमथक वन सुभपन सक्नेछ ।

५६.

धानमथक वनको लगत राख्ेः ननयम ५५ को उपननयम (२) बमोशजम सुशभपएको धानमथक
वनको शजल्ला वन अनधकृतले लगत खडा गरी त्यसको एक एक प्रनत ननदे िक र हविाग
समि पठाउनु पनेछ ।

५७.

कायथयोजनाको कायाथन्वयनः धानमथक वनको रुपमा सुशभपएको वन िेत्रमा धानमथक ननकाय,
समूि वा समुदायले कायथयोजना बमोशजमको कायथ साधारणतया तीन मिीनानित्र िुरु
गररसक्नु पनेछ ।

५८.

धानमथक वनको अनुगमनः धानमथक वनमा कायथयोजना बमोशजम काम िए निएको अनुगमन
शजल्ला वन अनधकृत वा ननजले तोकेको अनधकृत कमथचारीले गनेछ ।

५९.

धानमथक वनको वन पैदावरको उपयोगः धानमथक वनको वन पैदावार सभबशन्धत धानमथक
ननकाय, समूि वा समुदायले धानमथक कायथमा मात्र उपयोग गनथ पाउनेछ ।
तर धानमथक वन िेत्रनित्र रिे को काठ दाउरा बािे कका अन्य वन पैदावार नबक्री
गरी त्यसबाट प्राप्त रकम धानमथक कायथमा उपयोग गनथ यस ननयमले बाधा पुयाथएको माननने
छै न ।

६०.

धानमथक वन हफताथ नलन सक्नेः (१) धानमथक ननकाय, समूि वा समुदायले ऐन र यस
ननयमावली तथा कायथयोजना हवतररत कायथ गरे मा शजल्ला वन अनधकृतले धानमथक वन
हफताथ नलन सक्नेछ ।
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(२) शजल्ला वन अनधकृतले उपननयम (१) बमोशजमको धानमथक वन हफताथ नलने
ननणथय गनुथ अशघ सभबशन्धत धानमथक ननकाय, समूि वा समुदायलाई बढीमा पैनतस ददनको
भयाद ददई आफ्नो सफाई पेि गने मौका ददनु पनेछ ।
(३) शजल्ला वन अनधकृतले उपननयम (१) बमोशजमको धानमथक वन हफताथ नलने
गरी गरे को ननणथय उपर शचत्त नबुझ्ने पिले त्यस्तो ननणथयको सूचना पाएको नमनतले पैनतस
ददननित्र ननदे िक समि उजुर ददन सक्नेछ र ननदे िकको ननणथय अशन्तम िुनछ
े ।
(४) यस ननयम बमोशजम शजल्ला वन अनधकृतले धानमथक वन हफताथ नलने गरी
ननणथय गरे मा सो धानमथक वनलाई पुनः धानमथक वनकै रुपमा शजल्ला वन अनधकृतले
व्यवस्थापन गनुथ पनेछ ।

पररच्छे द–७
ननजी वन
६१.

ननजी वन दताथको लानग ननवेदनः (१) ननजी वन दताथ गराउन चािने कुनै व्यशक्त वा
सं स्थाले त्यस्तो ननजी वन दताथ गराउन चािे को जग्गाको आफ्नो िक िोगको ननस्सा
प्रमाण सं लग्न राखी अनुसूची–२४ बमोशजमको ढााँचामा सभबशन्धत शजल्ला वन कायाथलय
समि ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन पनथ आएमा शजल्ला वन अनधकृतले सो
ननवेदन उपर आवश्यक जााँचबुझ गदाथ ननवेदनमा उल्ले शखत जग्गा ननजी िक िोगको
ठिररन आएमा त्यस्तो जग्गामा रिे का रुखिरुको जात र सं तया खुलाई सो जग्गा ननजी
वनको रुपमा दताथ गरी अनुसूची–२५ बमोशजमको ढााँचामा प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम दताथ िएको ननजी वनको जग्गा धनीले आफ्नो िक
िोगको जग्गामा नयााँ वृिारोपण गरे कोमा वन पै दावारको जात र सं तया खुलाई नलशखत
रुपमा सभबशन्धत शजल्ला वन कायाथलयलाई जानकारी ददनु पनेछ ।

६२.

वन पैदावारको ओसार पसारः (१) ननजी वन धनीले ननजी वन रिे कै ठााँउमा आफ्नो



प्रयोजनको लानग ननजी वनको वन पैदावार प्रयोग गने िएमा सो वन पैदावारको जात र


पााँचौ सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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पररमाण खोली सभबशन्धत गााँउ हवकास सनमनत वा नगरपानलकाको सदस्यको नसफाररस
साथ प्रयोग गनुथ िन्दा कशभतमा चौबीस घण्टा अगावै सभबशन्धत इलाका वन कायाथलय
माफथत वा सोझै शजल्ला वन कायाथलयमा नलशखत रुपमा सूचना ददई प्रयोग गनथ सक्नेछ ।
(२) यस पररच्छे द बमोशजम दताथ िएको ननजी वनको धनीले ननजी वनको वन
पैदावार ओसार पसार गदाथ वन पैदावारको जात र पररमाण खोली सभबशन्धत गााँउ हवकास
सनमनत वा नगरपानलकाको सदस्यको नसफाररस साथ ओसार पसार गनुथ िन्दा कशभतमा
चौबीस घण्टा अगावै सभबशन्धत शजल्ला वन कायाथलयमा नलशखत सूचना ददई बाटोमा पने
वन चेक पोट वमा दरहपठ गराई ननजी वन पैदावार ओसार पसार गनथ सक्नेछ ।
(३) यस पररच्छे द बमोशजम दताथ निएको ननजी वन धनीले सभबशन्धत इलाका
वन कायाथलय माफथत वा सोझै शजल्ला वन कायाथलयमा ननजी वनको वन पैदावार मध्ये
रुख कटानको लानग ननवेदन ददनु पनेछ । सो ननवेदन उपर आवश्यक जााँचबुझ गरी
शजल्ला वन अनधकृतले रुख कटान गने अनुमनत ददन सक्नेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजमको ननजी वनको काठ ओसार पसार गदाथ सभबशन्धत
शजल्ला वन कायाथलयबाट छोडपूशजथ नलई वन चेक पोट वमा दरहपठ गराई ओसार पसार गनथ
सक्नेछ ।


(४क) उपननयम (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापनन यस

पररच्छे द बमोशजम दताथ निएको ननजी वन धनीले त्यस्तो ननजी वनमा रिे का अनुसूची–
२६ बमोशजमका रुख अनुमनत ननलई कटान गनथ र त्यसको काठ दाउरा छोडपूशजथ ननलई
ओसार पसार गनथ सक्नेछ ।


४ख) यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापनन यस पररच्छे द

बमोशजम दताथ निएको ननजी वन धनीले त्यस्तो ननजी वनमा रिे का अनुसूची–२७
बमोशजमका जनडबुटी वा अन्य वन पैदावार छोडपूशजथ ननलई ओसार पसार गनथ सक्नेछ ।


(४ग) उपननयम (४क) र (४ख) बमोशजम काठ दाउरा, जडीबुटी वा अन्य वन

पैदावार ओसार पुसार गदाथ सभबशन्धत शजल्ला वन कायाथलय वा सो कायाथलयको
कायथिेत्रनित्रको इलाका वन कायाथलयबाट काठ दाउराको िकमा अनुसूची–२८ बमोशजम



पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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र जडीबुटी वा अन्य वन पैदावारको िकमा अनुसूची–२९ बमोशजम लगत प्रमाशणत
गराउनु पनेछ ।
(५) यो ननयमावली प्रारभि िुन ु िन्दा अगावै ननजी वनको कटान िै सकेको काठ
ओसार पसार गनथ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोहक ददएको
अनधकारी वा सनमनत समि ननवेदन ददनु पनेछ । सो ननवेदन उपर त्यसरी तोहकएको
अनधकारी वा सनमनतले आवश्यक जााँचबुझ गरी ननणथय गरे मुताहवक ओसार पसार गनुथ
पनेछ ।

६३.

प्रमाणपत्रको नक्कल ददन सहकनेः ननजी वनको दताथको प्रमाणपत्र िराएमा च्यानतएमा, नट व
िएमा वा अन्य कुनै प्रकारले काम नलाग्ने िई सोको प्रनतनलहप नलन सभबशन्धत ननजी
वनको धनीले ननवेदन ददएमा शजल्ला वन अनधकृतले प्रमाणपत्रको नक्कल ददनु पनेछ ।

६४.

ननजी वनको लगत कट्टा गनेः (१) ननयम ६२ बमोशजम दताथ िएको ननजी वन फाड्न
चािने धनीले सो कुराको सूचना शजल्ला वन कायाथलयमा ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको सूचना प्राप्त िएमा शजल्ला वन कायाथलयले त्यस्तो
ननजी वनको लगत कट्टा गनुथ पनेछ ।

पररच्छे द–८
हवहवध
६५.

प्राथनमकता प्राप्त योजनाको सञ्ंचालनः (१) कुनै वन िेत्रनित्र राहिय प्राथनमकता प्राप्त
योजना सञ्चालन गदाथ सोबाट स्थानीय व्यशक्त वा समुदायलाई कुनै िानी नोक्सानी िुन
गएमा सो बापतको िनतपूनतथको रकम सभबशन्धत योजना सञ्ंचालनकताथले नै व्यिोनुथ
पनेछ ।
(२) स्वीकृनत प्राप्त योजनाले प्रयोग गने वन िेत्रको वन पैदावार काट्दा, टु क्राउाँदा
तथा ढु वानी गदाथको सभपूणथ खचथ योजना सञ्चालनकताथले नै व्यिोनुथ पनेछ ।
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६६.

नललाम नबक्री सभबन्धी व्यवस्थाः कुनै पनन वन पैदावारको पच्चीस लाख रुपैयााँसभमको
नललाम नबक्री गने गराउने अनधकार मिाननदे िकलाई र पााँचलाख रुपैयााँसभमको वन
पैदावारको नललाम नबक्री गने गराउने अनधकार शजल्ला वन अनधकृतलाई िुनछ
े ।

६७.

ननदे शिका बनाउन सक्नेः यस ननयमावलीको उद्देश्य पूरा गनथको लानग मन्त्रालयले
आवश्यक ननदे शिका बनाई जारी गनथ सक्नेछ र त्यसरी जारी गररएको ननदे शिकाको
पालना गनुथ सभबशन्धत सबैको कतथव्य िुनेछ ।

६८.

अनुसूचीमा थपघट वा िेरफेर गनथ सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकािन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा थपघट वा िे रफेर गनथ सक्नेछ ।

६९.

द्रट वब्यः–

खारे जीः दे िायका ननयमावलीिरु खारे ज गररएका छन्ः–
(क)

वन पैदावार नबक्री हवतरण ननयमावली, २०२७

(ख)

वन सं रिण (हविेष व्यवस्था) ननयमावली, २०२७

(ग)

पञ्चायत सं रशित वन ननयमावली, २०३५

(घ)

कबुनलयती वन ननयमावली, २०३५

(ङ)

पञ्चायती वन ननयमावली, २०३५

(च)

ननजी वन ननयमावली, २०४१ ।

केिी नेपाल कानून सं िोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर िएका िब्दिरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

अनुसूची–१
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ८ सग
वन पैदावार प्राप्त गने इजाजतपत्र
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नेपाल सरकार
वन तथा िू–सं रिण मन्त्रालय
वन हविाग
शजल्ला वन कायाथलय..............
नमनतः–
(१)

इजाजतपत्र प्राप्त गनेको नाम, थर, वतनः–

(२)

वन पैदावार प्राप्त गनथ चािे को िेत्रको नामः–

(३)

वन पैदावारको नामः–

(४)

वन पैदावारको हकनसम र पररमाणः–

(५)

वन पैदावारको नलन चािे को प्रयोजनः–

(६)

वन पैदावरको प्रयोग िुने ठाउाँः–

(७)

वन पैदावारको सङ्कलन र ननकाल्ने भयादः–

(८)

ढााँचाको हववरणः–

(९)

घाटगद्दी स्थानः–

(१०) वन पैदावारको दस्तुरः–
....................
(शजल्ला बन अनधकृत)
शजल्ला वन कायाथलय
बोधाथथ/कायाथथथ
१.

.............. इलाका वन कायाथलय ।

२.

शजल्ला वन कायाथलय, ................. ले खा िाखा ।
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अनुसूची –२



ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ९, १०, १८, २५, ४६, ४८ र ५३ सग
काठ दाउराको मूल्य दर

१. गोनलया काठः
क्र.सं .

काठको प्रजानत

स्तर (ग्रेड)

प्रनत क्यू. हफट
मूल्य दर रु.

१.

सनतसाल

–

१५००।–

२.

साल

ए

८००।–

बी

५००।–

सी

३००।–

ए

१०००।–

बी

८००।–

सी

५००।–

३.

जङ्गली नससौ

४.

ओखर, चााँप, सागवना र दार

–

५००।–

५.

हवजय साल

–

३००।–

६.

सन्दर र पाजन

–

३००।–

७.

नससौ (वृिारोपण)

४ हफट र सो िन्दा

४०।–

बढी गोलाइ िएको
४ हफटिन्दा कम

२००।–

गोलाइ िएको
८.



अस्ना, जामुन, कमाथ, टुनी, नसररस र गभिारी

नमनत २०६८।२।२३

ए

मा नेपाल राजपत्रको सूचना प्रकािन गरी िेरफेर गररएको ।
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बी

२००।–

९.

दे वदार

–

१५०।–

१०.

खोटे सल्लो

ए

२००।–

बी

१५०।–

११.

नसमल

–

१२५।–

१२.

िरो, बरो, फल्दु, शचलाउने र सौर

–

२००।–

१३.

ि ुडकुल, गुटेल, पपलर, उशत्तस, हटकुल, कटुस,

–

१००।–

ाँ , अन्य सल्लो, फर र स्प्रस
मलसा, आप
ु
१४.

बााँझी र बोटधगेंरो

–

८०।–

१५.

खयर (आयतन ननकाल्दा लभबाइलाई पनन

–

२०।– प्रनत

अशन्तम इन्चसभम नाप्ने)
१६.

हकलोग्राम

श्वेत चन्दन

–

८००।– प्रनत
हकलोग्राम

१७.

अन्य (मानथ उल्लेख िएदे शख बािे क)

–

७५।– प्रनत
हकलोग्राम

२. जरा र ठु टाः
क्र.सं .

जात

मूल्य दर रु.

१.

खयर

२५।– प्रनत हकलोग्राम

२.

साल

७५।– प्रनत ठु टा

३.

अन्य

४०।– प्रनत ठु टा
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३. बल्लाबल्लीः
क्र.स. प्रजानत

स्तर (ग्रेड)

प्रनत क्यू. हफट
मूल्य दर रु.

१.

२

३

४

साल

अस्ना, कमाथ र जामुन

मसला

अन्य

ए

१५०।–

बी

१००।–

ए

७५।–

बी

५०।–

ए

५०।–

बी

२५।–

ए

२५।–

बी

१५।–

४. दाउराः
क्र.सं .

प्रयोजन

प्रजानत

मुल्य दर रु.

१.

ब्यापार

(क) साल

८,०००।– प्रनत चट्टा
१।००

प्रनत

हकलोग्राम

(शचरुवा र लप्स टप्स समेत)
(ख) नससौ र हटक

१२,०००।– प्रनत चट्टा
१।५० प्रनत हकलोग्राम

(ग) अन्य

४,०००।– प्रनत चट्टा
०।५० प्रनत हकलोग्राम
(शचरुवा र लप्स टप्स समेत)
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२

दाि सं स्कार

(क) साल

२,०००।– प्रनत चट्टा
०।२५ प्रनत हकलोग्राम
(शचरुवा र लप्स टप्स समेत)

(ख) अन्य

१,०००।– प्रनत चट्टा
०।१५ प्रनत हकलोग्राम
(शचरुवा र लप्स टप्स समेत)

३.

घरकाज

(क) साल

४,०००।– प्रनत चट्टा
०।५० प्रनत हकलोग्राम
(शचरुवा र लप्स टप्स समेत)

(ख) अन्य

२,०००।– प्रनत चट्टा
०।२५ प्रनत हकलोग्राम
(शचरुवा र लप्स टप्स समेत)

द्रट वव्यः
(१)

कृहष औजार (िलो, जुवा, िे गा, िररस) र दै वी प्रकोपमा परे का पररवारलाई ददइने काठमा
मानथ उशल्लशखत मूल्यको १० प्रनतित मात्र मूल्य नलइनेछ ।

(२)

खडा रुख र ठु टाबाट काठ दाउरा मूल्याङ्कन गदाथ स्तर ननधाथरण िएको प्रजानतको काठको
िकमा “बी” स्तरको मूल्य, स्तर ननधाथरण निएको प्रजानतको काठका िकमा उल्ले ख िए
बमोशजमको मूल्य र दाउराको िकमा व्यापाररक प्रयोजनको लानग ननधाथररत मूल्यको
आधारमा मूल्याङ्कन गररनेछ ।

(३)

प्राकृनतक रुपमा आएको नससौलाई जङ्गली नससौ मानननेछ र जङ्गली वा वृिारोपणको
नससौ नछु हटने अवस्था परे मा जङ्गली नससौको लानग ननधाथररत मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन
र हवगो कायम गररनेछ ।

(४)

गोनलया काठ र बल्लाबल्लीको मूल्य ननधाथरण गने प्रयोजनको लानग स्तर (ग्रेड) ननधाथरण
गदाथ दे िाय बमोशजमको मापदण्डको आधारमा गररनेछः–
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(क)

गोनलयका काठः दोषको मात्रा घटी बढी िई उत्पादन िुन सक्ने पररमाणमा
फरक पने दे शखएमा उत्पादन िुन सक्ने शचरान प्रनतितलाई आधार मानी ग्रेड
कायम गनुथ पनेछ । उदािरणको लानग ७ हफट लभबाइ र ६ हफट िन्दा बढी
गोलाई िएको काठमा दोषको मात्रा बढी िई ६५ प्रनतित िन्दा घटी शचरान
काठ उत्पादन िुने िएमा “बी” ग्रेड कायम गनथ सहकनेछ । ५ हफट लभबाइ र
५ हफट िन्दा बढी गोलाइ िएको काठमा दोषको मात्रा कमई ६५ प्रनतित र
सो िन्दा बढी शचरान काठ उत्पादन िुन सक्ने िए “ए” ग्रेड कायम गनुथ पनेछ ।
काठको गोलाई र शचरान प्रनतित नै ग्रेनडङको मूल आधार िुनेछ ।
(१)

सालः
(क)

“ए” ग्रेडः लभबाइ ७ हफट िन्दा बढी, गोलाइ ६ हफट िन्दा बढी,
हकरा लागेको िए बढीमा २ प्वालसभम र ६५ प्रनतित र सो
िन्दा बढी शचरान काठ उत्पादन िुन सक्ने ।

(ख)

“बी” ग्रेडः लभबाई ४ हफट िन्दा बढी, गोलाइ ४ हफटदे शख ६
हफटसभम, हकरा लागेका िए ५ प्वालसभम, शचररएको र चकेको,
गााँठो िएको र बोक्रा नित्र पसेको, धोद िएको र ४० प्रनतित
िन्दा बढी ६५ प्रनतित िन्दा कम शचरान काठ उत्पादन िुन
सक्ने ।

(ग)

“सी” ग्रेडः लभबाई २.५ हफटिन्दा बढी, गोलाइ २.५ हफटिन्दा
बढी, शचररएको, चकेको, गााँठो िएको, बोक्रानित्र पसे को, धोद िएको,
पसाहङ्गएको हकरा लागेको िए ५ प्वालिन्दा बढी िएको, मदक्कएको
र सडे को र ररङ्ग िएको र ४० प्रनतित िन्दा कम शचरान काठ
उत्पादन िुन सक्ने ।

(२)

अस्ना, जामुन, कमाथ, टु नी, नसररस र गभिारीः
(क)

“ए” ग्रेडः लभबाइ ७ हफट िन्दा बढी, गोलाइ ६ हफट िन्दा बढी,
हकरा लागेको िए बढीमा २ प्वालसभम र ६५ प्रनतित र सो
िन्दा बढी शचरान काठ उत्पादन िुन सक्ने ।
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(ख)

“बी” ग्रेडः लभबाई २.५ हफट िन्दा बढी, गोलाइ २.५ हफटदे शख
७ हफटसभम, शचररएको, चकेको, गााँठो िएको, बोक्रानित्र पसेको,
धोद िएको, पसाहङ्गएको हकरा लागेको िए २ प्वाल िन्दा बढी
िएको, मदक्कएको / सडे को / ररङ्ग िएको र ६५ प्रनतित िन्दा
कम शचरान काठ उत्पादन िुन सक्ने ।

(३)

जङ्गली नससौः
(क)

“ए” ग्रेडः लभबाइ ७ हफट िन्दा बढी, गोलाइ ६ हफट िन्दा बढी,
हकरा लागेको िए बढीमा २ प्वालसभम र ६५ प्रनतित र सो
िन्दा बढी शचरान काठ उत्पादन िुन सक्ने ।

(ख)

“बी” ग्रेडः लभबाई ६ हफट िन्दा बढी, गोलाइ ५ हफटदे शख ६
हफटसभम, हकरा लागेका िए ५ प्वालसभम, शचररएको र चकेको,
गााँठो िएको र बोक्रा नित्र पसेको, धोद िएको र ४० प्रनतित
िन्दा बढी ६५ प्रनतित िन्दा कम शचरान काठ उत्पादन िुन
सक्ने ।

(ग)

“सी” ग्रेडः लभबाई २.५ हफट िन्दा बढी, गोलाइ २.५ हफटदे शख
६ हफटसभम, शचररएको, चकेको, गााँठो िएको, बोक्रानित्र पसेको,
धोद िएको, पसाहङ्गएको हकरा लागेको िए ५ प्वाल िन्दा बढी
िएको, मदक्कएको / सडे को / ररङ्ग िएको र ४० प्रनतित िन्दा
कम शचरान काठ उत्पादन िुन सक्ने ।

(४)

खोट सल्लाः
(क)

“ए” ग्रेडः लभबाइ ७ हफट िन्दा बढी, गोलाइ ५ हफट िन्दा बढी,
हकरा लागेको िए बढीमा २ प्वालसभम र ६५ प्रनतित र सो
िन्दा बढी शचरान काठ उत्पादन िुन सक्ने ।

(ख)

“बी” ग्रेडः लभबाई २.५ हफट िन्दा बढी, गोलाइ ५ हफट िन्दा
कम, शचररएको, चकेको, गााँठो िएको, बोक्रानित्र पसे को, धोद िएको,
पसाहङ्गएको हकरा लागेको िए ५ प्वाल िन्दा बढी िएको,
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मदक्कएको / सडे को / ररङ्ग िएको र ६५ प्रनतित िन्दा कम
शचरान काठ उत्पादन िुन सक्ने ।
(ख)

बल्लाबल्लीः
(क)

“ए” ग्रेडः लभबाइ ६ हफट िन्दा बढी, गोलाइ २ हफट दे शख २ हफट
११ इन्चसभम, शचररएको र फाटे को ।

(ख)

“बी” ग्रेडः लभबाई ६ हफटिन्दा बढी, गोलाइ १ हफट ४ इन्च दे शख १
हफट ११ इन्चसभम, शचररएको, फाटे को, बाङ्गो हटङ्गो िएको ।

(५)

गोनलया तथा शचरान काठ र दाउराको मूल्य ननधाथरण गने प्रयोजनको लानग मापन गदाथ
दे िाय बमोशजमको गनुथ पनेछः–
(क)

गोनलया काठः
(अ)

लभबाइः
(१)

लभबाइ मापन गदाथ फेददे शख टु प्पो पदट्ट घट्दै गएको गोनलयाको
लानग गोनलयाको बीच िागमा बोक्रा मुनन गोलाइ मापन गनुथ
पनेछ ।

(२)

फेद, टुप्पो पदट्ट अथवा किी ीँ बीच िागमा एउटै गोलाइ निएको
गोनलयाको लानग गोनलयाको दुबै छे उमा गोलाइ नाप गरी त्यसको
औसत नाप कायम गनुथ पनेछ ।

(३)

गोनलयाको बीच िागमा कुनै ठू लो गााँठो अथवा खाल्दो छ िने
त्यस िागलाई छोडे र नशजकको दुई िागमा नाप गरी औसत नाप
ननकाल्नु पनेछ ।

(४)

गोनलया असमान रुपले फैनलएको वा सााँघरु ो िएको छ िने ३
ठाउाँमा (२ वटा छे उमा र बीच िागमा) गोलाइ नापी औसत
गोलाइ कायम गनुथ पनेछ ।

(५)

लभबाइ मापन गदाथ नशजकको हफटमा ८ इन्च मानथ १ हफट, ४
इन्चदे शख ८ इन्चसभम ०.५ हफट र ४ इन्च मुनन ० हफट मापन
गनुथ पनेछ ।
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(आ)

गोलाइः गोलाइ मापन गदाथ नशजकको इन्चमा ४ लाइन िन्दा मानथ १
इन्च र ४ लाइनसभम ० इन्च मापन गनुथ पनेछ ।

(ख)

शचरान काठः
(अ)

लभबाइः
(१)

शचरान काठको लभबाइ मापन गदाथ छड्के िागलाई कटाएर
नशजकको इन्चसभम मापन गनुथ पनेछ ।

(२)

शचरान काठको चौडाइ मापन गदाथ नशजकको इन्चसभम मापन गनुथ
पनेछ ।

(आ)

चौडाइ र मोटाइः शचरान काठको चौडाइ र मोटाइ मापन गदाथ बाहिरी
िागको मदक्कएको, सडे को िागलाई कटाएर नशजकको इन्चसभम मापन गनुथ
पनेछ ।

(ग)

दाउराः दाउरा मापन चट्टामा दे िाय बमोशजम िुनेछः
एक चट्टा (५०० घन हफट) = २० हफट × ५ हफट × ५ हफट

(६)

धोदकट्टटी गदाथ दे िाय बमोशजम गनुथ पनेछः
(क)

गोनलया काठको एकापदट्टको छे उमा मात्र िएको धोद/ररङ्ग/सडे को िागको िकमा
गोनलया काठको लभबाइसभम रिे को धोदको लभबाइ नाप गरी कायम गनुथ
पनेछ । धोदको िेत्रफल (Cross Sectional Area) ननकाल्दा सबैिन्दा लामो
साइड नापी िेत्रफल ननकाल्नु पनेछ । धोदको आयतनको लानग धोदको लभबाइ
र िेत्रफल गुणन गरी ननस्कने धोदको आयतनलाई गोनलयाको आयतनमा कट्टा
गरी गोनलयाको वास्तहवक आयतन कायम गनुथ पनेछ ।

(ख)

गोनलयाको दुवै पदट्टका छे उमा िएको धोद कदट्ट गदाथ पूरै गोनलयाको लभबाइ
कायम गनुथ पनेछ । धोदको िेत्रफल ननकाल्न दुबै छे उको धोदको सबैिन्दा
लामो साइड नापी दुबैको िेत्रफलको औसत िेत्रफल यहकन गरी त्यसलाई
धोदको लभबाइले गुणन गरी धोदको आयतन कायम गरी त्यसलाई गोनलयाको
आयतनबाट घटाइ गोनलयाको वास्तहवक आयतन कायम गनुथ पनेछ ।
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अनुसूची – ३

(ननयम ११ र २५ सं ग सभबशन्धत)
जडीबुटीको नाम र दस्तुर

क्र.

नेपाली नाम

वैज्ञाननक नाम, अं ग्रज
े ी नाम

सं .

दस्तुर प्रनत
के.जी. (रु.)

(क) जरा तथा गानो जानत
१.

अनन्तमूल

Hemidesmus indicus

१०।–

२.

अनतस

Aconitum heterophyllum,

१५।–

Delphinium himalayai
३.

असारे फूल

Mussaenda frondosy

८।–

४.

इन्द्रे णी

Citrullus colosynthis, Trichosanthes

१०।–

wallichiana
५.

उन्यू

Dryopteris filix-mas,

८।–

D. cochleata
६.

कच ुर/वन िले दो

Curcuma zedoaria

५।–

७.

काकोली / वेत लौरी

Fritillaria cirrhosa, Roscoea

५।–

purpurea
८.

कामराज

Helminthostachys zeylanica

५।–

९.

कुकुरतरुल, वनतरुल, भ्याकुर

Dioscorea spp.

६।–

१०. कुशचला

Strychnos nux-vomica

७।–

११. कुट्की

Neopicrorhiza scrophulariifolia

१५।–

१२. कुररलो/सतावरी

Neopicrorhiza scrophulariifolia

५।–

१३. खसखस/उिीर

Asparagus spp.

१०।–



नमनत २०७२।७।१७ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी िेरफेर गररएको ।
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१४. गुजरगानो

Vetiveriazizanioides

५।–

१५. गुजो/गुडुची

Stephania spp.

५।–

१६. गोकुलधुप

Tinospora sinensis, T. cordifolia

५।–

१७. च ुत्रो/दारुिल्दी

Camphora mukul

८।–

१८. जटामसी

Berberis aristata

२०।–

१९

Nardostachys grandiflora

५।–

२०. टुकीफूल

Mahonia napaulensis

५।–

२१. नागरमोथे, मोथे

Taraxacum officinale

५।–

२२. ननरमसी/ननरनबषी

Cyperus spp.

५०।–

२३. पदमचाल/अमलवेद

Delphinium denudatum

१०।–

२४. पाखनवेद/पाषाणिेद

Rheum australe

५।–

२५. पााँचऔ ंले

Bergenia ciliata

१०००।–

जमानेमान्द्रो

(प्रनत गोटा)
२६. हपपला/हपपली

Dactylorhiza hatagirea

१०।–

२७. बज्रदन्ती

Potentilla fulgens

५।–

२८. वन प्याज

Allium sp.

१०।–

२९. वनमुला

Dipsacus inermis

१०।–

३०. वनलसुन

Allium wallichii

१५।–

३१. वाटुलपाते

Cissampelos pareira

२।–

३२. हवदारीकन्द

Pueraria tuberosa

२।–

३३. हवलौने

Maesa chisia

५।–

३४. हवष, हवषमा

Aconitum spp.

१०।–

३५. हवषफेज

Polypodium vulgare

१०।–
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३६. बोझो

Acorus calamus

५।–

३७. िूतकेि

Selinum tenuifolium

५।–

३८

Parnassia nubicola

७०।–

३९. मुसली (कालो)

Curculigo orchioides

६।–

४०. मुसली (सेतो)

Chlorophytum spp.

५।–

४१. लघुपत्र

Podophyllum hexandrum

५।–

४२. िटी

Hedychium spicatum/

५।–

मनमरा

Curcuma zedoaria
४३. सतुवा/ नक्कली सतुवा

Paris polyphylla / Trillidium

२०।–

govanianum
४४. सपथगन्धा/चााँदमरुवा

Rauwolfia serpentina

२०।–

४५. सातगांठे

Panax pseudo-ginsing

५०।–

४६. नसस्नु

Urtica dioica

२।–

४७. सुगन्धवाल

Valeriana jatamansi

१५।–

४८. सेतकशचनी/कुकुरडाइनो

Smilax spp.

५।–

(ख) बोक्रा जानत
१.

अजुन
थ

Terminalia arjuna

१०।–

२.

ओखर (काण्ड)

Juglans regia

१००।–

३.

ओखर (फल)

Juglans regia

५।–

४.

आगेरी

Lyonia ovalifolia

५।–

५.

काफल

Myrica esculenta

१००।–

६.

कुटनमरो/काल्च ुरी

Litsea monopetala

५।–

७.

कोइरालो/कचनार

Bauhinia variegata

५।–

८.

च ुत्रो/दारुिल्दी

Berberis aristata

८।–

46

www.lawcommission.gov.np

९.

छनतवन

Alstonia scholaris, A.neriifolia

१०।–

१०. जमानेमान्द्रो

Mahonia napaulensis

५।–

११. टटे लो/टोटला

Oroxylum indicum

५।–

१२. टांकी

Bauhinia purpurea

५।–

१३. दार/दारनगठी

Boehmeria rugulosa

१०।–

१४. धू पी

Juniperus spp.

२५।–

१५. ननम

Azadirachta indica

५।–

१६. नेपाली दालशचनी/नसन्कौली

Cinnamomum tamala

७।–

१७. पलास

Butea monosperma

२०।–

१८. पावन, काउलो

Persea duthiei, P.odoratissima

१५।–

१९. पकय ु

Prunus cerasoides

१०।–

२०. बकाइनो

Melia azedarach

२।–

२१. वनशखरो/कुटज

Holarrhena pubescens

५।–

२२. हवलौन

Maesa chisia

१०।–

२३. िोजपत्र

Betula utilis

२०।–

२४. िोलाथ

Bauhinia vahlii

२।–

२५. सल्ला

Pinus spp.

२।–

Carex sp.

१।–

Rheum australe

५।–

((ग) पात/डााँठ जानत
१.

अदुवाघांस

२.

अमलवेद/पदमचाल/

च ुल्ठे

अनमलो/काराज च ुल्ठी
३.

असुरो/अडुस/वासक

Justicia adhatoda

१।–

४.

उन्यू

Dryopteris filix-mas, D. cochleata

१।–
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५.

गुडमार

Gymnema sylvestre

५।–

६.

गुजोलिरा/गुडुची

Tinospora sinensis , T. cordifolia

२।–

७.

शघउकुमारी

Aloe vera

५।–

८.

च ुभलानी

Skimmia laureola

००।५०

९.

जगर/शजगर

Caryota urens

२।–

१०. टोकला

१।–

११. दठाँगुरेसल्ला/ दठङ्गेसल्ला

Tsuga dumosa

२।–

१२. डालेच ुक

Hippophae spp.

१।–

१३. तानलसपत्र

Abies spectabilis

५।–

१४. नततेपाती

Artemisia spp.

१।–

१५. ते जपात

Cinnamomum tamala

२।–

१६. दुधेलिरा/ सरीवा

१।–

१७. धनसाँग्र/
े मनछनो/पटपटे

Gaultheria fragrantissima

१।–

१८. धू पी

Juniperus spp.

२।–

१९. नुनहढकी

Osyris spp.

१।–

२०. मशजठो

Rubia manjith

५।–

२१. मलाटा

Macaranga spp.

१।–

२२. मसला

Eucalyptus spp.

००।२५

२३. लेमनग्रास, नसट्रोनेला, पामारोजा

Cymbopogon spp.

१।–

२४. लौठसल्ला

T. wallichiana / T. contorta / T.

३०।–

mairei
२५. नसकाकाई

Acacia ruguta

३।–

२६. नसस्नु

Urtica dioica

१।–
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२७. सुनपाती

Rhododendron anthopogon

५।–

२८. सोमलता

Ephedra gerardiana

५।–

ु ा/शचयापाते
२९. हिं गव

Camellia kissi

००।५०

३०. कररपत्ता

Murraya Koenigii

१। –

(घ) फूल र िूवा जानत
१.

असुरो/अडुस/वासक

Justicia adhatoda

१।–

२.

ाँ को िूवा
आक

Calotropis gigantea

४।–

३.

कोइरालो/कचनार

Bauhinia variegata

००।५०

४.

गुरााँस/शचमाल

Rhododendron spp.

२।–

५.

टटे लोफूल/टोटला

Oroxylum indicum

३।–

६.

टुकीफूल

Taraxacum officinale

५।–

७.

धाँयरो

Woodfordia fruticosa

१।–

८.

नागेश्वर/नारे श्वर

Mesua ferrea

५।–

९.

पदमपुष्कर/नननाइजनड

Iris nepalensis

३।–

१०. बुकीफूल

Anaphalis spp., Gnaphalium spp.

१।–

११. मौवा (तराई)

Bassia latifolia

५।–

१२. मौवा (पिाडी)

Engelhardtia spicata

2।–

१३. रुखकमल

Magnolia grandiflora

२५।–

१४. नसमलको फूल

Bombax ceiba

३।–

१५. नसमलको िूवा

Bombax ceiba

४।–

१६. सुनपाती

Rhododendron anthopogon

५।–

(ङ) फल र बीज जानत
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१.

अंडेर

Ricinus communis

२।–

२.

अमला

Phyllanthus emblica

१।–

३.

अस्ना/साज

Terminalia tomentosa

२।–

४.

इन्द्रजौ

Holarrhena pubescens

१।–

५.

इन्द्रे णी

Citrullus colosynthis, Trichosanthes

८।–

wallichiana
६.

उशत्तस

Alnus nepalensis

५०।–

७.

ओखर फल

Juglans regia

५।–

८.

कन्टकारी

Solanum xanthocarpum

१।–

९.

काइयो फल, टकाली

Pavetta indica

५।–

Mucuna pruriens

२।–

१०. काउसो
११. कालादाना

५।–

१२. कुशचला

Strychnos nux-vomica

२।–

१३. कुसुम

Schleichera oleosa

२।–

१४. कोइरालो/कचनार

Bauhinia variegata

१।–

१५. खयर

Acacia catechu

२५।–

१६. खोटे सल्लाको बीउ

Pinus roxburghii

२००।–

१७. चभपावती/चााँप

Magonolia champaca

५०।–

१८. शचउरी

Aesandra butyracea

३।–

१९. शचलाउनेको गेडा

Schima wallichii

००।२५

२०. जामुन

Syzygium cumini

१।–

२१. जङ्गली गुलाब

Rosa serisea

५।–

२२. जङ्गली जीरा (वनशजरा)

Centratherum anthelminticum

५।–
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२३. जङ्गली ज्वानो

Apium graveolens

५।–

२४. टाप्रे

Cassia tora

१।–

२५. हटमुर

Zanthoxylum armatum

८।–

२६. डालेच ुक

Hippophae spp.

५।–

२७. ढालेकटु स

Castanopsis indica

१।–

२८. नतगेडी

५।–

२९. दे वदार

Cedrus deodara

१००।–

३०. धतुरो

Datura spp.

२।–

३१. धू पीको गेडा

Juniperus spp.

३।–

३२. नागवेली

Lycopodium clavatum

५०।–

३३. नागेश्वर/नारे श्वर

Mesua ferrea

५।–

३४. ननमको बीउ

Azadirachta indica

१।–

३५. पलास

Butea monosperma

५।–

३६. पाङ्ग्ग्रा / ले क पाङ्ग्ग्रा

Entada phaseoloides / Aesculus

५।–

indica
३७. पानीअमला

Nephrolepis cordifolia

१।–

३८. हपपला/हपपली

Piper longum

१०।–

ु ो फल
३९. पकयक

Prunus cerasoides

२।–

४०. बकाइनो

Melia azedarach

१।–

४१. वन करे ला

Herpetospermum pedunculosum

१।–

४२. बयर

Zizyphus mauritiana

२।–

४३. बरो

Terminalia bellerica

२।–

४४. बेत

Calamus spp.

५।–
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४५. बेल

Aegle marmelos

२।–

४६. िलायो

Semecarpus anacardium

२।–

४७. िूजेत्रो/िूलेत्रो

Butea minor

५।–

४८. मौवा (तराई)

Bassia latifolia

३।–

४९. मौवा (पिाडी)

Engelhardtia spicata

३।–

५०. रतीगेडी/लालगेडी

Abrus precatorius

५।–

५१. राजवृि

Cassia fistula

२।–

५२. रामफल/ आटी

Annona reticulata

२।–

५३. ररठ्ठा

Sapindus mukorossi

३।–

५४. रुखकमलको फल

Magnolia grandiflora

२५।–

५५. रुद्राि, िद्राि

Elaeocarpus spp.

८।–

५६. रोहिणी/नसं दरु े

Mallotus philippinensis

५।–

५७. लप्सी

Choerospondias axillaris

३।–

५८. सशजवन

Jatropha curcas

२।–

५९. सनतसाल

Dalbergia Latifolia

३०।–

६०. नससौ

Dalbergia Sissoo

१५।–

६१. नसकाकाई/रसुल्ला

Acacia rugata

४।–

६२. नसमलको फल

Bombax ceiba

३।–

६३. नसल्टीमुर

Lindera neesiana

२।–

६४

सीताफल

Annona squamosa

२।–

६५

सुगन्धकोहकला/ मलायागेडी

Cinnamomum glaucescens /

७।–

Cinnamomum tenuipile kosterm
६६

िरो

Terminalia chebula
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(च) हवरुवा जानत
१.

एक्लेवीर

Lobelia pyramidalis

५।–

२.

कुभकुम्

Didymocarpus cinereus

२।–

३.

गुच्ची च्याउ

Morchella spp.

३००।–

४.

घोडताप्रे/व्रािमी

Centella asiatica

१।–

५.

चावा

Piper chaba

१०।–

६.

शचराइतो

Swertia spp.

१५।–

७.

सुनाखरी/सुनगािा/

Orchids

२००।–

शजवन्ती/गामाडोल
(पााँच औले बािे क)
८.

झ्याउ

Lichen

१५।–

९.

टाप्रे

Cassia tora

१।–

१०. नततेपाती

Artemisia spp.

१।–

११. द्रोणपुष्पी

Leucas cephalotus

१।–

१२. नागवेली

Lycopodium clavatum

१०।–

१३. पुददना

Mentha spp.

२।–

१४. पुननथवा

Boerhaviadiffusa

८।–

१५. वनमारा

Eupatorium spp.

00।10

१६

िृं गराज

Eclipta prostrata, E alba

००।५०

१७

यासाथ (याचथघन्ु वू)

Cordyceps spp.

२५,०००।–

१८

साधारण च्याउ

Wild mushroom

५।–

१९

नसलाशजनेला

Selaginella spp.

१ ।–

२०

िडच ुर

Viscum album, V. Articulatum

३।–
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२१

िलिले

Rumex nepalensis

३।–

(छ) गमरे शजन, लोिवान जानत
१

काकरनसं गी

Insect gall on Pistacia integerrima

१० ।–

२

मइन

Bee wax

५।–

३

मि

Bee honey

१० ।–

४

लािा÷लोिवान

Lac gum

४०।–

५

शिलाशजत

Rock exudate/Asphaltum

५०।–

६

श्रीखण्ड (काठ)

Santalum album

२५।–

७

सालधुप

Shorea robusta

१० ।–

८

हिं ग

Ferula assafoetida

४५।–

द्रट वव्यः
(१)

CITES को अनुसूचीमा परे का प्रजानतिरुको िकमा प्रचनलत कानून बमोशजम िुने तथा

सोको ननयाथत प्रमाणपत्र ददं दा रु. १०००।– दस्तुर लाग्नेछ ।
(२)

ु को
गैरकानूनी तबरले ल्याइएको नेपालमा नपाइने प्रजानतको िकमा सभबशन्धत मुलक
राजस्व दस्तुरको पााँच गुणा मूल्य कायम गररनेछ ।
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अनुसूची –४
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ११ को उपननयम (२) सग
जनडबुटी सङ्कलन इजाजतपत्र
नेपाल सरकार
वन तथा िू–सं रिण मन्त्रालय
वन हविाग
शजल्ला वन कायाथलय...........
............................
इजाजत प्राप्त गनेको नाम, थर, वतनः–
सङ्कलन गने भयादः
घाटगद्दी स्थान
नस.नं.

सङ्कलन गने

जनडबुटी सङ्कलन गने

पररमाण

सङ्कलन

जनडबुटीको नाम

िेत्र (वनको नाम,

गने

चौिदद्द)

तररका

कैहफयत

बोधाथथः–
१)

................ , इलाका वन कायाथलय ।
........................
(शजल्ला वन अनधकृत)
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अनुसूची –५
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ११ को उपननयम (३) सग
जनडबुटीको छोडपूजी
नेपाल सरकार
वन तथा िू–सं रिण मन्त्रालय
वन हविाग
शजल्ला वन कायाथलय,...............
श्री ...........................
................................. ।
नमनत.....................
.................

को

सङ्कलन

इजाजतपत्र

अनुसार

तपनसल

बमोशजमको

जनडबुटी

ददननित्र .................................... स्थानबाट ....................................

स्थानसभम उठाई लै जाने गरी यो छोडपूजी ददइएको छ । बाटोमा पने इकाई, इलाका वन चेक
पोट विरुबाट अननवायथ रुपमा दरपीठ गराई लै जानु िोला ।
तपनसल
क्र.सं .

जनडबुटीको नाम

पररमाण

दर प्रनत

कुल रकम

इकाई

जभमा

कैहफयत

बोधाथथ/कायाथथःथ –
१) ..............., इलाका वन कायाथलय ।
२) शजल्ला वन कायाथलय, ..................... ले खा िाखा ।
(....................)
शजल्ला वन अनधकृत
शजल्ला वन कायाथलय,.......................
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अनुसूची – ६

(ननयम १४ र २५ सं ग सभबशन्धत)
काठ दाउरा, खयर र जडीबुटी बािेक अन्य वन पैदावारको मूल्य दर
क्र.

नेपाली नाम

सं .

वैज्ञाननक नाम, अं ग्रज
े ी इकाई

दस्तुर (रु.)

नाम

क. वनस्पनतजन्य वन पैदावार
१.

अनिसो/अशभलसो

Thysanolaena

प्रनत के. जी.

२।–

प्रनत के. जी.

५।–

प्रनत के. जी.

५।–

maxima
२.

अगेली

Edgeworthia
gardeneri

३.

अल्लो

Girardinia
diversifolia

४

ठोट्ने

Aconogonum mille

प्रनत के. जी.

१।–

५.

खसुर् को आतला

Quercus spp.

प्रनतगोटा

२।–

६.

गोल्चे (गािा)

प्रनत के. जी.

१०।–

७.

डण्डीसण्ठी,

प्रनत िारी

१।–

प्रनत वयलगाडा

१५।–

नरकट, Phragmites karka

खरखडाई
८.

ते न्दु पात

Diospyros spp.

प्रनत के. जी.

३।–

९

थाकल

Phonix sp.

प्रनत िारी

१।–

१०.

ननगालो

Arundinaria spp.

प्रनत गोटा

००।१५

प्रनत िारी (१०० गोटा)

१५।–

प्रनत वयलगाडा

३००।–

प्रनत ट्याक्टर

७००।–



नमनत २०७२।७।१७ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी िेरफेर गररएको ।
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प्रनत ट्रक

२०००।–

११.

ननगालोको टुसा

Arundinaria spp.

प्रनत गोटा

००।१०

१२.

नेपाली रक्तचन्दन (काठ)

Daphniphyllum

प्रनत के.जी.

१५।–

प्रनत के. जी.

८००।–

प्रनत क्यू. हफ.

३००।–

himalense
१३.

रक्तचन्दन

Pterocarpus
/ Santalines Red

१४.

मालानगरी

Cinnamoum
glandulitforum

१५.

वनकस/वाहवयो/सवाईघांस

Eulaliopsis binata

प्रनत के. जी.

००।७५

१६.

बााँस

Dendrocalamus

प्रनत गोटा

१०।–

प्रनत गोटा

३।–

spp.
१७.

बााँसको तामा

Dendrocalamus
spp.

१८.

वेत

Calamus spp.

प्रनत के. जी.

२५।–

१९.

िलायो पात

Semecarpus

प्रनत के. जी.

१।–

anacardium
२०.

िोलाथ पात

Bauhinavahlii

प्रनत के. जी.

००।५०

२१.

लोक्ता

Daphne spp.

प्रनत के. जी.

५।–

२२.

ाँ ला
सल्लाको आत

Pinus spp.

प्रनत गोटा

५।–

२३.

सल्लाको खोटो

Pinus spp.

प्रनत के. जी.

८।–

२४.

सल्लाको नसभटा

Pinus spp.

प्रनत गोटा

००।२५

२५.

सालको पात

Shorea robusta

प्रनत के. जी.

००।१०

२६.

सालको बीउ

Shorea robusta

प्रनत के. जी.

२।–

ख. खननजजन्य वन पैदावार
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१.

ग्रावेल

प्रनत क्यू. हफट

३।–

२

च ुन ढु ङ्गा

प्रनत क्यू. हफट

३।–

३

छाप्ने ढु ङ्गा

प्रनत वगथहफट

३।–

४

वालुवा

प्रनत क्यू. हफट

१।५०

५

साधारणढु ङ्गा

प्रनत क्यू. हफट

१।५०

६

स्ले ट

प्रनत वगथहफट

३।–

७

गोल÷पत्थर कोइला

प्रनत के. जी.

१५।–

८

नमट्टी कोइला

प्रनत के. जी.

२।–

द्रट वव्यः
(१)

प्रचनलत कानून बमोशजम अन्य सरकारी ननकायमा एक पटक राजस्व नतररसकेको िए सो
को लानग दािोरो राजस्व नलइने छै न ।

(२)

हवदे ि ननकासीको लानग मानथ उशल्लशखत दस्तुरको ते ब्बर दस्तुर लाग्नेछ ।
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अनुसूची –७
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम १७ र १८ सग
रुखको काठ नाप्ने आयतन ननकाल्ने, मूल्याङ्कन गने तररका
(क)

काठ नाप्दा आयतन ननकाल्दा र मूल्याङ्कन गदाथ ननभन बमोशजमको आधारमा गनुथ पनेछः–
(१)

गोनलया काठको आयतन ननकाल्दा क्वाटर गथथ सूत्र अनुसार ननकानलने छ ।
(क्वाटथर गथथ सूत्रः– आयतन = लभबाई × (गोलाई)२ ÷ १६”

Volume = (Girth)2 × Length
16
(२) रुखको आयतन हिसाब गनथ छातीको उचाइमा (जमीनबाट ४।। फीटमा)
त्यसको व्यास टे पले एक दिमलव दि इन्ची (१.१० इन्ची) सभम नाप्नु
पछथ ।
(३)

ु मा आशखरी फुटसभम नलनु पछथ ।
रुखको उचाई (टोटल िाईट) एवननज टे बल

(४)

छातीको उचाईमा ११ इन्ची वा सो िन्दा बढी व्यास िएका खयर बािे कका
रुखिरुको ननभन बमोशजम वनगथकरण गनुथ पछथः
क्लास– १

िररयो, मनथ लागेको वा मरे को, खडा वा ढले को ठोस रािो तना
िएको रुख जसमा कुनै रोग वा घाउ चोटले बाहिरबाट दागी
नदे शखने ।

क्लास– २

िररयो, मनथ लागेको वा मरे को, खडा वा ढले को रुख जसमा धोधर
वा अन्य दागीले गदाथ पुरा आयतन नपाउने तर ८ इन्ची
डायनमटरसभममा कशभतमा ६ हफट लामो २ वटा सोझो मुडा वा
१० हफट लामो एउटा सोझो मुडासभम आउने ।

क्लास– ३
(५)

क्लास १ र २ मा नपने बााँकी सबै रुख ।

छातीको उचाइमा ११ इन्ची िन्दा मुनन ५ इन्चीसभम व्यस िएका रुखिरुलाई
बल्लबल्ली कायम गररनेछ । हयनीिरुको हविाजन ननभन अनुसार गररएको छः

60

www.lawcommission.gov.np

(१)



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

(२)



(३)



(४)



(५)



(६)

५.० इन्ची िन्दा कम व्यासको रुखको लगत गररने छै न ।

(७)

आयतन हिसाब गदाथ क्लास १ र २ को आयतन ८ इन्ची टप

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

ब्याससभमको र क्लास ३ को आयतन ४ इन्ची टप व्यससभमको
स्थानीय आयतन तानलकािरुबाट ननकाल्नु पछथ ।
(८)

क्र.सं . (७) बमोशजम प्राप्त क्लास १ को ग्रस आयतनलाई
(क्वाटथर गथथ नापमा बदल्नको लानग) ०.७८५४ ले गुणन गरी
आएको आयतनलाई नेट आयतन मानननेछ

र क्लास २ मा ८

इन्ची व्यास िएको टु भपासभममा काठको प्रयोगमा आउन नसक्ने
िाग, बाहिरी नित्री खराबीको िाग र क्वाटर गथथ नापमा बदल्दा
नापनित्र नपने िाग समेत कट्टा गनुथ पने िुाँदा क्र.सं . (७) बमोशजम
प्राप्त आयतनलाई ०.६००८ ले गुणन गरी आएको आयतनलाई
काठको नेट आयतन मानननेछ ।
(९)

खयरका रुखको िकमा ४ इन्ची टप व्यसको स्थानीय आयतन
तानलकाबाट आयतन ननकाली यसै लाई नेट आयतन मानननेछ ।

(१०) क्लास ३ को ४ इन्ची व्याससभमको पूरै आयतन र क्लास १ र
क्लास २ को काठमा उपयोग निुने ४ इन्ची व्याससभमको बााँकी
लकडीबाट दाउराको चट्टा हिसाब गनथ ननभन सूत्र लगाई हिसाब
गनुप
थ छथ ।
दाउराको चट्टा (०.८७७८ आ.एक + १.४३१६ आ. दुई + ३ आ.तीन)
१०००


नमनत २०६८।२।२३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी िटाइएको ।
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जसमाः–
आ. एक– क्लास १ का रुखको ८ इन्ची टपसभमको ग्रस आयतन ।
आ. एक– क्लास २ का रुखको ८ इन्ची टपसभमको ग्रस आयतन ।
आ. एक– क्लास ३ का रुखको ४ इन्ची टपसभमको ग्रस आयतन ।
(ख)



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

(ग)

जङ्गल नोक्सानी िई ठु टासभम िएको तर काठ फेला नपरी ठु टाबाट नबगो कायम गदाथ
ननभन तानलकामा उल्लेख िएको काठको जात र साईज अनुसार आयतन कायम गरी
उक्त आयतनलाई



अनुसूची –२ बमोशजम काठको मोलले गुणा गरी नबगो कायम गनुथ

पछथ ।

ठु टाबाट आयतन कायम गने तररका

जनमनबाट एकफूटमानथ ठु टोका बोक्रा नित्रको गोलाई
काठको

२'

जात

मुनन

२'-३'

३'-४'

४'-५'

५'-६'

६'-७'

७'-८'

८'-९'

९'-

१०'-

११'-

१२'

१०'

११'

१२'

हफटमानथ

फर दे वदार

२

९

१८

३४

४५

८०

१०७

१३८

१६४

१९१

२१३

२४५

चााँप

१

६

१२

३०

४०

६१

८१

१२६

१६०

२१३

२६०

३११

नससौ

३

१०

१७

२७

४०

५४

७०

८६

१०१

११५

१२८

१३४

माल

२

८

१५

२७

४१

५०

७०

८६

११९

१३८

१६२

१८१

अरुना

१

५

१०

२१

३४

५४

८६

१०२

१३१

१६१

१९२

२२५

कमाथ

१

४

७

१५

२६

४०

५४

६९

८२

९३

१०४

११४

टु न

२

८

१४

२५

३८

५२

६६

८०

८३

१०८

११८

१३०

शचर

१

६

१६

३५

६२

९८

१४१

१९१

२४२

५९२

३५२

४०६

अभसल्ला

२

८

१६

३१

५२

७०

१००

१४१

१७१

२०१

२२०

२२०



नमनत २०६८।२।२३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी



नमनत २०६८।२।२३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी िेरफेर गररएको ।
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खयर
फुलसर

१

०

१६

२९

४७

७२

१०२

१२९

–

–

–

–

कुमजमा
ि ुइकृत

१

७

१४

२६

४१

५९

७८

९९

११९

१४२

१६१

१९२

मुडेल

२

६

१५

२१

३२

४६

६२

८१

१०३

१२७

१५१

१७५

जामुन

१

५

१०

१८

२८

३०

४०

५४

६०

६५

६९

७४

उननम

२

८

१६

३७

५४

८३

११५

१५२

१९३

२४०

२९०

३४२

शचलाउने

१

४

८

१८

३०

४४

६०

७६

९३

१०६

१३२

१२२

नसमल

१

६

१३

२७

४४

६६

९५

१२४

१५५

१८८

२२३

२५९

अन्य जात

२

६

११

२०

३०

४२

५४

७०

८३

९९

११३

१३१

(घ)

शचरानी मालको नबगो कायम गनुथ पदाथ शचरानी मालको िुन आउने आयतनलाई १.४ ले
ु ी –२ बमोशजमको मोलले गुणा गरी नबगो कायम
गुणन गरी आएको आयतनलाई अनुसच
गनुथ पछथ ।
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अनुसूची –८
(ननयम १९ संग सभबशन्धत)
चररचराउ दस्तुर
क्र.स

जनावर

एक मिीना

१.

िात्ती प्रत्येकको

२००

–

–

२.

ऊाँट प्रत्येकको

१५०

–

–

३.

घोडा प्रत्येकको

४

१२

३०

४.

गधा, खच्चड प्रत्येकको

३.५०

८

२०

५.

िक सी, रााँगा, याक, चौरी गाइर ्, झोना (नाक) प्रत्येकको

३

६

१५

६.

गोरु प्रत्येकको

२

५

८

७.

िेडा, च्यङ्ग्ग्रा प्रत्येकको

१.५०

४.५०

७

८.

बोका, खसी प्रत्येकको

१

४

६

मािुरी प्रनत घारको

५

–

–

९.



छ मिीना

एक वषथ

द्रट वव्यः–



(१)

राहिय वनमा नेपाली नागररकको जनावरलाई मात्र चररचराउ गनथ ददइनेछ ।

(२)

गाई चररचराउ गनथ कुनै दस्तुर लाग्ने छै न ।

नमनत २०६७।२।३१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी थहपएको ।
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अनुसूची –९
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम १९ सग
चररचराउ गनथ ददइने इजाजतपत्र
नेपाल सरकार
वन तथा िू–सं रिण मन्त्रालय
वन हविाग
शजल्ला वन कायाथलय,.............
..........................
नमनतः–
१.

इजाजतपत्र प्राप्त गनेको नाम, थर, वतनः–

२.

चररचराउ गनथ ददएको जनावरको नामः–

३.

चररचराउ गनथ ददइने वन िेत्रको चार हकल्लाः–

४.

चररचराउ गने समयः–

५.

चररचराउ दस्तूरः–

६.

चररचराउ गनथ ददएको अवनधः–
...............................
शजल्ला वन अनधकृत
शजल्ला वन कायाथलय..........
..............

बोधाथथ/कायाथथथ
१)

............... इलाका वन कायाथलय ।

२)

शजल्ला वन कायाथलय, ............... ले खा िाखा ।
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अनुसूची –१०
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम २५ सग
संरशित वनको वन पैदावार ननकाल्न ददइने अनुमनतपत्र
नेपाल सरकार
ु सं रिण मन्त्रालय
वन तथा ि–
वन हविाग
शजल्ला वन कायाथलय,............
.......................
१.

अनुमनतपत्र प्राप्त गनेको नाम, थर, वतनः–

२.

वन पैदावार प्राप्त गनथ चािे को िेत्रको नामः–

३.

वन पैदावारका नामः–

४.

वन पैदावारको हकनसम र पररमाणः–

५.

वन पैदावार नलन चािेमा प्रयोजनः–

६.

वन पैदावार प्रयोग िुने ठाउाँः–

७.

वन पैदावार सं कलन र ननकाल्ने भयादः–

८.

टााँचाको हववरणः–

९.

घाट गद्दी स्थानः–

१०.

वन पैदावारको दस्तुरः–
....................
(शजल्ला वन अनधकृत)
शजल्ला वन कायाथलय,..........
........................
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अनुसूची –११
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम २७ को उपननयम (३) सग
उपिोक्ता समुिको हवधानमा समावेि िुन ु पने कुरािरु
१.

उपिोक्ता समूिको नाम, ठे गानाः–

२.

उपिोक्ता समूिको उद्देश्यः–

३.

उपिोक्ता समूिको छापः–

४.

उपिोक्तािरुको नाम, थर र वतनः–

५.

उपिोक्ता कमूिको िेत्रनित्र रिने घरधुरी सं तयाः–

६.

उपिोक्ता समूिको अनुमाननत जनसं तयाः–

७.

उपिोक्ता समूिको काम, कवथव्य र अनधकारः–

८.

उपिोक्ता सनमनतको गठन हवनधः–

९.

उपिोक्ता सनमनतका पदानधकारीिरुको नामावलीः–

१०.

उपिोक्ता सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकारः–

११.

उपिोक्ता सनमनतको कायाथहवनधः–

१२.

वन अपराधलाई ननयन्त्रण गनथ अपनाइने तररकािरुः–

१३.

कायथयोजना हवपररत काम गने उपिोक्ता समूिका सदस्यिरुलाई ददईने सजायिरुः–

१४.

उपिोक्ता समूिका सदस्यिरुलाई सजाय ददं दा पूरा गनुथ पने कायथहवनधः–

१५.

कोषको सं चालन गने तररकाः–

१६.

लेखापरीिण गने तररकाः–

१७.

हवहवधः–
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अनुसूची –१२
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम २७ को उपननयम (५) सग

उपिोक्ता समूिको दताथको लानग ददइने ननवेदन

श्रीमान् शजल्ला वन अनधकृतज्यू,
शजल्ला वन कायाथलय,............
.................................
वन ऐन, २०४९ तथा ननयमावली, २०५१ मा िएका व्यवस्था बमोशजम उपिोक्ता समूिको गठन
गरी उक्त उपिोक्ता समूि दताथ गरी पाउन सोको हवधान सं लग्न गरी पेि गरे का छौं ।
उपिोक्ता समूिको दताथ गरी सोको जानकारी पाउन अनुरोध गरे का छौं ।
ननवेदक
.................. उपिोक्ता समूिको तफथबाट
क्र. सं .

नाम

पद

१.
२.
३.
४.
५.
६.

नमनतः–............................
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अनुसूची –१३
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम २७ को उपननयम (६) सग
उपिोक्ता समूि दताथको प्रमाणपत्र
नेपाल सरकार
वन तथा िू–सं रिण मन्त्रालय
वन हविाग
शजल्ला वन कायाथलय,........
.........................
नमनतः–
दताथ नंः–
श्री............................................... उपिोक्ता समूि
यस कायाथलयको नमनत..................................... को ननणथय अनुसार वन ऐन, २०४९ र वन
ननयमावली, २०५१ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी त्यस उपिोक्ता समूिलाई दताथ गरी यो
प्रमाणपत्र ददइएको छ ।
उपिोक्ता समूिको हववरणः
उपिोक्ता समूिको िेत्रः–
घर धुरीको सं तयाः–
कुल जनसं तयाः–
प्रमाणपत्र ददने अनधकृतको
नामः–
दजाथः–
दस्तखतः–
नमनतः–
द्रट वव्यः– यो प्रमाणपत्र िराएमा, च्यानतएमा वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पच्चीस रुपकयााँ
दस्तुर लाग्नेछ ।
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अनुसूची –१४
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम २९ को उपननयम (१) सग
सामुदाहयक वन दताथको लानग ददइने ददवेदन
श्री शजल्ला वन अनधकृतज्यू ,
शजल्ला वन कायाथलय,...............
................................... ।
वन ऐन, २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ को अनधनमा रिी सं लग्न वन कायथ योजना अनुसार
सामुदाहयक वनको रुपमा सं रिण, सभबद्धथन र सदुपयोग गनथ चािे कोले दे िायको वन िेत्र यस
उपिोक्ता समूिलाई िस्तान्तरण गनुथ िुन यो ननवेदन पेि गरे का छौं ।
(क)

प्रस्ताहवत सामुदाहयक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनथ चािे को वनको नाम र ठे गानाः–
चार हकल्लाः–
िेत्रफलः–

(ख)

वन्य जन्तु छ छै न ? छन िने कुन कुन जातका वन्यजन्तु छन्ः
ननवेदक
उपिोक्ता समूिको तफथबाट

क्र.सं .

नाम

पद

१.
२.
३.
४.
५.
नमनतः–..................................
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अनुसूची –१५
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम २९ को उपननयम (२) सग
सामुदाहयक वन दताथको प्रमाणपत्र
नेपाल सरकार
वन तथा िू–सं रिण मन्त्रालय
वन हविाग
शजल्ला वन कायाथलय,..............
...................................
श्री....................... उपिोक्ता समूि,
........................................
.....................................
वन ऐन, २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ को अनधनमा रिी दे िायको राहिय वन िेत्र
यसैसाथ सं लग्न कायथयोजना बमोशजम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गनथ सामुदाहयक वनको रुपमा
सुशभपएको छ ।
सामुदाहयक वनको हववरणः
नामः–
चार हकल्लाः–
िेत्रफलः–
प्रमाणपत्र ददने शजल्ला वन अनधकृतको
नाम, थरः–
दस्तखतः–
नमनतः–
द्रट वव्यः– यो प्रमाणपत्र िराएमा, च्यानतएमा वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पच्चीस रुपकयााँ
दस्तुर लाग्नेछ ।
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अनुसूची –१६
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ३३ र ३५ सग
सामुदाहयक वनको वन पैदावार ददएको अनुमनतपत्र
..................................... उपिोक्ता समूि
...................................
........................
उपिोक्ता समूिको दताथ नं ः–
अनुमनतपत्र नंः–
श्री.............................
................................. ।
यस उपिोक्ता समूिले व्यस्थापन सं रिण गरे को सामुदाहयक वनको तपररलमा उल्ले शख
वन पैदावारको मूल्य नलई यो अनुमनतपत्र ददइएको छ ।
क्र.सं . वन पैदावारको नाम

इकाई

पररमाण

र जात

टााँचा लगाउनु पने िए
सोको हववरण

अनुमनतपत्र बुझी नलनेको

अनुमनतपत्र ददनेको

नामः–

नामः–

दस्तखतः–

दस्तखतः–

नमनतः–

नमनतः–

बोधाथथ/कायाथथथ
१.

................. वन कायाथलय..................

२.

................... उपिोक्ता समूि ।
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अनुसूची १७
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ३३ को उपननयम (२) सग
सामुदाहयक वनको वन पैदावार नबक्री हवतरण रनसद
.............................. उपिोक्ता समूि
............................. ।
उपिोक्ता समूिको दताथ नभबरः–
रनसद नभबरः–

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

वन पैदावारको नाम र जात

इकाई

पररमाण

कुल रकम

रनसद बुशझनलनेको

रनसद ददनेको

नामः–

नामः–

दस्तखतः–

दस्तखतः–

नमनतः–

पदः–
नमनतः–
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अनुसूची –१८
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ३९ को उपननयम (१) सग
कबुनलयती वन दताथको लानग ददइने ननवेदन
श्री िेत्रीय वन ननदे िकज्यू,
................. िेत्रीय वन कायाथलय,
................................... ।
वन ऐन २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ को अनधनमा रिी वनको सं रिण र हवकास
गने गरी वन पैदावार उत्पादन गनथ, कृहष वन बाली लगाउन, पयथटन व्यवसाय सञ्चालन गनथ, कीट
पतङ्ग, वन्य जन्तु फमथ सञ्चालन गनथ, वन पैदावारमा आधाररत उद्योगिरुलाई आवश्यक पने कच्चा
पदाथथ उपादन गनथ तथा त्यसबाट प्राप्त वन प्रैदावार वा अन्य जन्तुको उपिोग गनथको लानग
कबुनलयती वन लगाउन चािे कोले दे िायको हववरण खुलाई आनथथक सभिाव्यता प्रनतवेदन तथा
कायथयोजना समेत यसैसाथ सं लग्न गरी यो ननवेदन गरे को छु ।
१.

कबुनलयती वन लगाउन चािे को राहिय वनको,–
(क)

................. अंचल............. ........ शजल्ला................... गा. हव. स.

............... नं. वडाको...................... नाम िएको वन ।
(ख)

चार हकल्ला ...................................

(ग)

िेत्रफल ............................. िे क्टर

२.

कबुनलयती वन नलन चािेको उद्देश्य

३.

उत्पादन गनथ चािे को वन पैदावार, हकट पतङ्ग र वन्य जन्तुको हववरण र पररमाण

४.

उत्पादन गनथ लाग्ने समय

५.

कबुनलयती वन नलन चािेको अवनध

६.

वातावरणमा पनथ सक्ने असरको सामान्य ले खाजोखा

७.

वन िेत्रको प्राकृनतक श्रोतको हववरण

८.

वन िेत्रको शस्थनत
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९.

खचथको व्यवस्था
सं स्था/ उद्योग/समुदायको छापः

ननवेदक

................... सं स्था/उद्योग/समुदायको तफथबाट
प्रनतनननधको नाम, थर, वतनः
उद्योग, सं स्था वा समुदायको नामः–
ठे गानाः–
नमनतः–
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अनुसूची १९
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ४१ सग
कबुनलयती वनको कबुनलयतनामा
....................

अंचल.........................

ना.पा/गा.हव.स.............

शस्थत

शजल्ला

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

तफथबाट

..................
अशततयार

प्राप्त

म/िामी.................. आगे िािो सं स्था/उद्योग/ समुदायले ददएको ननवेदन र कायथयोजनामा
कारबािी

िै

ननणथय

िए

वमोशजम

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

.................. ना.पा/गा.हव.स वाडा नं..........

अं चल.........................

शजल्ला

मा पने पूव थ .............. दशिण ..............

पशिम .................. र उत्तर ................... िएको .................................. यनत चार
हकल्ला नित्रको ............................. नाम िएको राहिय वन .......................... िे क्टर
वन ऐन, २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ को अधीनमा रिी यसै साथ सं लग्न स्वीकृत
कायथयोजना अनुरुप तपनसलका ितथिरु बमोशजम उक्त िेत्रमा ऐनको

दफा ३१ को खण्ड

................. को उद्देश्यको नननमत्त ................ अवनधका लानग कबुनलयती वन लगाउन मञ्जूर
छु िनी खुिी राजीसाँग यो कबुनलयतनामा ले खी नेपाल सरकार शजल्ला वन कायाथलय, ...............
माफथत वा ............... िेत्रीय वन ननदे िनालयमा चढाए ाँ । यो कबुनलयत बमोशजमको ितथ
पालन नगरे मा वन ऐन, २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ बमोशजम सिुाँला बुझाउाँला ।
तपनसल
१.

स्वीकृत कायथयोजनामा उल्ले ख िए बािे क अन्य कुनै काम कारबािी गने छै न ।

२.

आफुले कबुनलयती वन लगाउन पाएको िेत्र बािे क अन्यत्र वन जग्गामा अनतक्रमण वा
अन्य कुनै प्रकारले िानन नोक्सानी गने गराउने छै न ।

३.

यस कबुनलयतको अवनध समाप्त िएपनछ पुनः सोिी कबुनलयती वन िेत्र नपाएमा सो िेत्र
नेपाल सरकारलाई ननयमानुसार िस्तान्तरण गनेछु ।

४.

कबुनलयत िएको नमनतले १ वषथनित्र स्वीकृत कायथ योजना अनुसार कायथ प्रारभि गनेछु ।

५.

समय समयमा िेत्रीय वन ननदे िनालय तथा वन कायाथलयले ददएको प्राहवनधक सल्लाि,
सुझाव र ननदे िन अनुरुप कायथ गनेछु ।
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६.

कबुनलयती वनबाट उत्पादन गररएको वन पैदावार ननकाले पनछ कायथ योजना अनुरुप
तत्कालै वृिारोपण पुनरुत्थानको व्यवस्था गनेछु ।

७.

ु न्दा अशघदे शख िएका रुखिरु कायथ योजना बमेशजम
कबुनलयती वनमा यो कबुनलयत िुनि
नेपाल सरकारले प्रचनलत ऐन, ननयम बमोशजम निटाएसभम सुरिा, सं रिण गनेछु ।

८.

कबुनलयती वन लगाउन पाएको जग्गाको वाहषथक दस्तुर ............... (रुपैयााँ) आनथथक
वषथको आषाढ मसान्तनित्र सभबशन्धत वन कायाथलयमा बुझाउनेछु ।

९.

तोकेको फाराममा कबुनलयती वनको वाहषथक प्रनतवेदन आनथथक वषथ समाप्त िएको साठी
ददननित्र सभबशन्धत वन नडनिजन कायाथलयमा बुझाउनेछु ।

१०.

कबुनलयती वनबाट प्राप्त िुने वन पैदावार ओसार पसार गनथ शजल्ला वन कायाथलयले
तोहकददए बमोशजमको टााँचा रु ५००।– बुझाई प्रयोग गनेछु र सो टााँचा प्रत्येक वषथ रु.
५००।– बुझाई नवीकरण गनेछु ।

११.

यो पट्टा िराएमा, च्यानतएमा वा नानसएमा पााँच सय रुपैयााँ दस्तुर बुझाई अको पट्टा नलन म
पट्टावाला मञ्जुर गदथ छु ।

इच्छाएको व्यशक्तको
नाम, थर, र वतन

कबुनलयत गने सं गदठत सं स्था, उद्योग वा समुदायको
सिीछापः–

(१)
(२)

इनत सभबत्....... साल..... गते रोज...... िुिम्...............................................
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अनुसूची –२०

ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ४१ र ४९ सग
कबुनलयती वनको वाहषथक दस्तुर
प्रनत िेक्टर रु. मा (१ िेक्टर = १९.७ रोपनी = १.४५ हवगाि)
वगीकरण

उद्देश्य

हिमाली

पिाडी िेत्र

िेत्र
समुदाय

तराई िेत्र

काठमाण्डौं
उपत्यका

कच्चा पदाथथ उत्पादन

८००।–

१२००।– १२००।– २०००।–

वृिारोपण/कृहष वन

८००।–

१२००।– १८००।– १५००।–

वन्यजन्तु फमाथ

४००।–

१०००।– १८००।– १५००।–

पयाथ–पयथटन/उद्योग

१५००।– २५००।– २५००।– ३०००।–

उद्योग वा

कच्चा पदाथथ उत्पादन

१२००।– २५००।– ३५००।– ३०००।–

सङ्गदठत सं घ

वृिारोपण/कृहष वन

१२००।– २५००।– ३५००।– ३०००।–

सं स्था

वन्यजन्तु फमाथ

८००।–

पयाथ–पयथटन/उद्योग

२०००।– ३५००।– ५०००।– ५०००।–

२०००।– ३०००।– २५००।–

द्रट वव्यः–
(क)

गररबीको रे खामुननका समुदायलाई कबुनलयती वन प्रदान गदाथ कुनै पनन दस्तुर लाग्ने
छै न ।

(ख)

सभझौता िएको नमनतबाट दुई आनथथक वषथलाई सञ्चालनमा ल्याउने समयावनध मानी
तत्पिात तेस्रो आनथथक वषथदेशख उक्त दस्तुरमा प्रत्येक वषथ दि प्रनतितका दरले वाहषथक
बृहद्ध िुाँदै जानेछ ।

(ग)

प्रत्येक दि वषथमा यो दस्तुरलाई पुनरावलोकन गररनेछ ।
अनुसूची –२१
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ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ४१ सग
कबुनलयती वनको पट्टा
नेपाल सरकार
वन तथा िू–सं रिण मन्त्रालय
............... िेत्रीय वन कायाथलय
..............................

वन ऐन, २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ को अनधनमा रिी दे िायको राहिय वन िेत्रमा
स्वीकृत वन योजना अनुरुप................................................................ उद्देश्यको लानग
यो कबुनलयती वनको पट्टा ददईएको छः–
१.

२

सभबशन्धत सं गदठत सं स्था/उद्योग/समुदायकोः–
(क)

नाम, थरः–

(ख)

ठे गानाः–

कबुनलयती वनकोः–
(क)

................अञ्ंचल .......... शजल्ला ............ गा.हव.स./न.पा. वडा नं.........

(ख)

चार हकल्लाः–

(ग)

नामः–

(घ)

िेत्रफलः–

३.

कबुनलयती वनको अवनधः–

४.

कबुनलयती वनको दस्तुरः–

५.

पट्टा गरे को नमनतः–

६.

स्वीकृत कायथ योजनाको हववरणः–
(१)
(२)
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(३)
(४)
.................................
(ननदे िक)
............. िेत्रीय वन कायाथलय
.........................
नमनतः–
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अनुसूची –२२
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ५५ को उपननयम (१) सग
धानमथक वन दताथको लानग ददइने ननवेदन

श्री शजल्ला वन अनधकृतज्यू ,
शजल्ला वन कायाथलय,..............
........................................... ।
वन ऐन, २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ को अनधनमा रिी सं लग्न वन कायथ
योजना अनुसार धानमथक वनको रुपमा सं रिण, सभबद्र्धन र सदुपयोग गनथ चािे कोले दे िायको वन
िेत्र यस धानमथक ननकाय÷समूि÷समुदायलाई िस्तान्तरण गनथ िुन यो ननवेदन पेि गरे को छु ।

प्रस्ताहवत धानमथक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनथ चािे को राहिय वनः–
नामः–
चार हकल्लाः–
िेत्रफलः–
धानमथक ननकाय/समूि/समुदायको तफथबाट
नामः
दस्तखतः
पदः
नमनतः
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अनुसूची –२३
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ५५ को उपननयम (२) सग
धानमथक वन दताथको प्रमाणपत्र
नेपाल सरकार
वन तथा िू–सं रिण मन्त्रालय
वन हविाग
शजल्ला वन कायाथलय,................
.................................. ।
श्री.....................................
...........................................
................................. ।
त्यस ननकाय/समूि/समुदायलाई वन ऐन, २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ को अनधनमा रिी
दे िायको राहिय वन यसै साथ सं लग्न कायथ योजना बमोशजम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गनथ
धानमथक वनको रुपमा सुशभपएको छ ।
धानमथक वनको हववरणः–
नामः–
चार हकल्लाः–
िेत्रफलः–
प्रमाणपत्र ददने अनधकृतको
नाम, थरः–
दजाथः–
दस्तखतः–
नमनतः–
द्रट वव्यः यो प्रमाणपत्र िराएमा, च्यानतएमा, वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पच्चीस रुपैयााँ दस्तुर
लाग्नेछ ।
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अनुसूची –२४
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ६१ को उपननयम (१) सग
ननजी वन दताथको लानग ददइने ननवेदन
श्री शजल्ला वन अनधकृतज्यू ,
शजल्ला वन कायाथलय,.........................
......................................... ।
मैले/िामीले आफ्नो आवादी जमीनमा रुख लगाई राखेको वन ऐन, २०४९ र वन ननयमावली,
२०५१ अनुसार रुख दताथ गरी पाउाँ । मैले /िामीले लगाएको रुखको जात, पररमाण र त्यसे
ओगटे को जग्गाको िेत्रफल तपनसल बमोशजम छ । म/िामीसाँग िएको जग्गाको ननस्सा प्रमाण
पूजाथ पनन यसैसाथ सं लग्न गरे को छु /छौ ।
क्र. सं .

जग्गाको हक. नं.

जग्गाको

रुख हवरुवाको

िेत्रफल

जात

रुख हवरुवाको सं तया

ननवेदक
नाम, थरः–
वतनः–
नमनतः–
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अनुसूची –२५
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ६१ को उपननयम (२) सग
ननजी वन दताथको प्रमाणपत्र
नेपाल सरकार
वन तथा िू–सं रिण मन्त्रालय
वन हविाग
शजल्ला वन कायाथलय,..................
.......................
श्री...................................
......................................... ।
तपाईले यस कायाथलयमा ननजी वन दताथ गराई पाउाँ िनी ददएको ननवेदन उपर कारबािी िुाँदा वन
ऐन, २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ को अनधनमा रिी दे िायको आवादी जनमनमा लगाएको
वन पैदावारलाई ननजी वनको रुपमा दताथ गरी यो प्रमाणपत्र ददइएको छ ।
ननजी वनको हववरणः
नामः
चार हकल्लाः
िेत्रफलः
वन पैदावारको जातः
वन पैदावारको सं तयाः
प्रमाणपत्र ददने अनधकृतको
नाम, थरः
दजाथः
दस्तखतः
नमनतः
द्रट वव्यः यो प्रमाणपत्र िराएमा, च्यानतएमा, वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पच्चीस रुपैयााँ दस्तुर
लाग्नेछ ।
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अनुसूची –२६



ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ६२ को उपननयम (४क) सग

दताथ निएको ननजी वन धनीले कटान गनथ अनुमनत नलनु नपने र काठ दाउरा ओसार पसार गनथ
छोडपूशजथ नलनु नपने रुखिरु

ाँ
१. आप

२. नलची

३. कटिर

४. अभबा

५. िलुवावेद

६. इमली

७. लिरे हपपल

८. गोल्डमोिर

९. वीरे न्द्रफूल

१०. कपोक

११. बकाईनो

१२. नीम

१३. बबुर÷बबुल

१४. मसला

१५. नससौ (वृिारोपण)

१६. इहपलइहपल

१७. कदम

१८. हटक

१९. क्यानसया नसयानमया

२०. काभ्रो

२१. लप्सी

२२. मोलाटो

२३. टु नी



पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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अनुसूची –२७



ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ६२ को उपननयम (४ख) सग

दताथ निएको ननजी वन धनीले ओसार पसार गनथ छोडपूशजथ नलनु नपने वन पैदावार

(क)

जडीबुटी
१. ररठ्ठा
५. बोनधफल/बोनधशचत्त

(ख)

६. शचउरी

९. शचराइतो

१०. कुररलो/सतावरी

१२. बेल

१३. मसलाको पात

अन्य वन पैदावर
१. अनिसो/अशभलसो



२. लप्सी

२. बााँस

पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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३. रुद्राि

४. अमला

७. हटमुर

८. ते जपात

११. नसल्टीमुर

www.lawcommission.gov.np

अनुसूची –२८



ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ६२ को उपननयम (४ग) सग

दताथ निएको वनबाट उत्पाददत काठ दाउरा ओसार पसार लगत प्रमाशणत फाराम
शजल्ला वन कायाथलय ...................
......................, इलाका वन कायाथलय
१. जग्गाधनीको नामः

२. ठे गानाः

३. हकत्ता नंः

४. कटान रुख सं तयाः

५. उत्पाददत पररमाणः (क) काठः
७. टााँचाको हववरणः

(ख) दाउराः

६. लै जाने स्थानः

८. नसलको हववरणः

९. लै जाने अवनधः

वन
क्र.सं .

पैदावारको
प्रजानत

हकनसम
(काठ/दाउरा)

नाप (साईज)
लभबाई

गोलाई

(हफट)

(ईञ्ज)

जभमा पररमाण
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द्रट वव्यः
१.

यस फाराम बमाशजमको वन पैदावार नेपालनित्र मात्र ओसार पसार गनथ सहकनेछ ।

२.

बाटोमा पने वन चेकेपोट विरुले दरहपठ गरी छानडददनु पनेछ ।

३.

यस फारामको एक प्रनत ननवेदकलाई ददई शजल्ला वन कायाथलय र इलाका वन
कायाथलयमा एक एक प्रनत राख्ु पनेछ ।

४.

ननवेदन ददएको सात ददननित्र टााँचा लगाई पन्र ददननित्र ननवेदकलाई यस बमोशजमको
लगत प्रमाशणत फाराम प्राप्त िुनेछ ।

जग्गाधनी वा खररदकताथको,– लगत तयार गने कमथचारीको,–

प्रमाशणत गने कमथचारीको,–

नामः

नामः

नामः

दस्तखतः

पदः रे ञ्जर

पदः शजल्ला वन अनधकृत/
सिायक वन अनधकृत

दस्तखतः

दस्तखतः
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अनुसूची –२९



ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ६२ को उपननयम (४ग) सग

शजल्ला वन कायाथलय ...................
......................, इलाका वन कायाथलय

१. जग्गाधनीको नामः

२. ठे गानाः

३. हकत्ता नंः

४. लै जाने स्थानः

५. लै जाने अवनधः

६. नसलको हववरणः

क्र.सं .

वन पैदावारको नाम

ईकाई

पररमाण

प्याहकङ्ग थान
(बोरी/िारी)

जभमा पररमाण
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क्र.सं .
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द्रट वव्यः
१.

यस फाराम बमाशजमको गेेैरकि वन पैदावार नेपालनित्र मात्र ओसार पसार गनथ
सहकनेछ ।

२.

बाटोमा पने वन चेकेपोट विरुले दरहपठ गरी छानडददनु पनेछ ।

३.

यस फारामको एक प्रनत ननवेदकलाई ददई शजल्ला वन कायाथलय र इलाका वन
कायाथलयमा एक एक प्रनत राख्ु पनेछ ।

जग्गाधनी वा खररदकताथको,– लगत तयार गने कमथचारीको,–

प्रमाशणत गने कमथचारीको,–

नामः

नामः

नामः

दस्तखतः

पदः रे ञ्जर

पदः शजल्ला वन अनधकृत/
सिायक वन अनधकृत

दस्तखतः

दस्तखतः
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