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मन्तव्य
देशको कूल वनक्षते्रको ४८ प्रमतशत भन्ा बढी राष्ट्रिय वनक्षते्रको व्यवस्ापनमा स्ानीय समदुायहरु सलंग्न रहकेा छन।् वनको व्यवस्ापनमा 
स्ानीय जनताको प्रत्यक्ष सलंग्नता भएमा मात्र वनजन्य प्राकृमतक स्ोतहरुको डदिो सरंक्षण अनन स्ानीय जनताको चजमवकोपाजमानमा समते 
टेवा पगुछ भने् मान्यताका साथ मवमभन् समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु राज्यल ेअवलम्वन िरेको चार दशक भन्ा बढी समय 
भइसकेको छ। नपेाल सरकारको सहभामितामलूक वन व्यवस्ापन नीमत अनरुुप सामदुाष्टयक वन,  कबकु्लयती वन,  साझदेारी वन लिायतका 
कायमाक्रमहरु देशभर प्राथममकताका साथ लािु भइरहकेा छन।्   

वनमा आचश्रत स्ानीय जनतालाईन ैउनीहरुको वरपरको वनको व्यवस्ापनमा सलंग्न िराउन,े वन पदैावारको उपयोि िनमा डदन ेर सो बाट प्राप्त 
लाभमा समते उनीहरुलाई डहस्देारी वनाउन ुन ैसमदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको मूलभतू ससद्धान् हो। यसमा वन र समदुाय 
बीचको सम्बन् स्ामपत हुन्छ भन ेवन र जनता दबु ैलाभदायी हुन्छन्। वनको व्यवस्ापनमा स्ानीय समदुायल ेखलेकेो भमूमका अत्यन् ैप्रशसंनीय 
छ। डदिो मवकासका ससद्धान् र सहभामितामूलक पद्धमत अपनाइ वन, सरंक्क्षत क्षते्र, जलाधार, जमैवक मवमवधता, वन्यजनु् र वनस्पमतको 
व्यवस्ापन िनदे वतमामान राष्ट्रिय वन नीमतको उद्शे्य रहकेो छ। सहभामितामूलक पद्धमतले सामाचजक, आसथथि क तथा सासृं्मतक समृसद्धमा योिदान 
समते परु्ाउदछ। देशको कूल वनक्षते्रको लिभि आधा जस्ो वनक्षते्र समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेो पररप्रके्ष्यमा हाल सम्मका उपलब्ीहरुलाइ 
ससं्ाित िददै आिामी डदनहरुमा मत वनहरुको उत्ाकत्व वसृद्ध िददै वनको बहुआयाममक उपयोिबाट वनक्षते्रलाई आसथथि क क्षते्रको रुपमा मवकास 
िनुमा आजको आवश्यकता रहकेो छ। डदिो वन व्यवस्ापन तथा आधनुनक प्रमवसधको प्रयोिबाट स्ानीय जनताको वन पदैावारको आवश्यकता 
पररपमूतथि  िददै स्ानीय र राष्ट्रिय अथमातन्तमा योिदान बढाउनपुनदे अपररहायमा भएको छ। समदृ्ध नपेाल : सखुी नपेालीको राष्ट्रिय सकंल्पलाई साकार 
वनाउन तीन वटै तहका सरकारहरु बीचको समन्वय र सहकायमाबाट वन क्षते्रबाट योिदान परु्ाउन ेतफमा  सब ैअग्रसर हुनपुदमाछ।    

समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको अद्ावसधक मववरण लिायत सो सम्बन्ी अन्य जानकारीहरुलाई एकीकृत िरी प्रकाशशत यो 
पसु्क एउटा उपलस्ब्को रुपमा क्लएको छु। यो पसु्क वन तथा वातावरणसिँ सम्बन्न्त नीमत तजूमामा िनमा तथा भावी योजना तथा रणनीमत 
तय िनमा मतन वटै तहका सरकारहरु लिायत सरोकारवाला सबैलाई उपयोिी हुने आशा राखकेो छु। साथै यो पुस्स्का तयारी र प्रकाशनमा 
योिदान िनुमाहुन ेसबलैाई धन्यवाद डदन चाहनु्छ।

मा. शक्ति बहादरु बस्नेत 
 मन्त्री



दईु शब्द 
हाल नपेालको कूल भभूािको करीब ४५ प्रमतशत वनक्षते्रल े ओिटेको छ जसमध् े४८ प्रमतशत भन्ा बढी वनक्षते्र देशभर रहकेा ३१ हजार भन्ा 
बढी स्ानीय वन समूह/समममतहरुल ेव्यवस्ापन िरररहकेा छन ्। नपेालसिँ राष्ट्रिय वनको व्यवस्ापनमा स्ानीय समदुायलाई समावशे िरेको 
चार दशक भन्ा बढी अनभुव रहकेो छ । यी चार दशकमा हाससल उपलब्ी, ससकाइ र अनभुवका आधारमा समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धमतहरु पररमाजमान र पररषृ्त हुदै सफलतापवूमाक कायामान्वयन भइरहकेा छन ्जसमध् ेसामदुाष्टयक वन कायमाक्रम अन्रामाष्ट्रियस्रम ैएक सफल 
एव ंअनकुरणीय कायमाक्रमको रुपमा समते पररचचत छ ।

वनको व्यवस्ापनमा स्ानीय समदुायको सडक्रय सहभामिताल ेवनके्षत्र बढाउन सहयोि पुिकेो, वनको हसैसयतमा सधुार आएको, भ ूतथा जलाधार, 
जमैवक मवमवधता, वातावरणको सरंक्षण भएको साथ ैलमैगिक तथा सामाचजक समावशेीकरण, मडहला सशक्ीकरण, स्ानीय मवकास ननमामाणमा 
उल्खेनीय योिदान परु्ाएको मवडदत ैछ । समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेो वनहरुमा कृष्टष वन, वन उद्म सञ्ालन, पयामापयमाटन प्रवद्धमानका 
िमतमवसधहरुको माध्मबाट वनक्षते्रलाई आसथथि क क्षते्रको रुपमा मवकास िनमा सहयोि परु्ाउनपुनदे देखखन्छ । यस्ा वनहरुको उत्ादकत्व बसृद्ध, 
वन पदैावार तथा वातावरणीय सेवाहरुको मवमवसधकरण, बजारीकरण र प्रवद्धमानको माध्मबाट थप लाभ क्लई स्ानीय र राष्ट्रिय अथमातन्तमा 
योिदान परु्ाउन सडकन ेसम्ावनाहरु रहकेा छन ्। वन उपभोक्ा समहूहरुको क्षमता अमभबसृद्ध िददे लमैिंक तथा सामाचजक समावशेीकरण र 
सशुासनलाई ध्ान डदंदै  वनबाट प्राप्त लाभलाई समन्याष्टयक बाडँफाडँको उचचत व्यवस्ापन िददै असि बढ्न ुपनदे देखखन्छ ।     

नपेालमा लाि ुभइरहकेा समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुसिँ सम्बन्न्त केही प्रमुख सचूकहरु र िमतमवसधहरुको अद्ावसधक 
मववरण र सो सिँ सम्बन्न्त जानकारीहरुलाई एकै ठाउँमा समटेी यो पसु्क प्रकाशन िररएको छ । यो पुस्क वन तथा वातावरणसिँ सम्बन्न्त 
नीमत ननमामाता, योजनामवद,् कायामान्वयन ननकायहरु तथा अनसुन्ानकतामा लिायत सरोकारवाला सबलैाई उपयोिी हुन ेअपके्षा क्लएको छु । यो 
पसु्क प्रकाशनका ननममत्त महत्वपणूमा समन्वयकारी एव ंनतेतृ्वदायी भमूमका ननभाउन ेसहभामितामलूक वन महाशाखा प्रमखु मवन् ुकुमारी ममश्र 
र तथाकं सकंलन, मवश्षेण र प्रसु्मतका लामि उपसचचव मोहनचन्द्र मवश्वकमामा लिायत आफ्ा सझुावहरु उपलब् िराइ सहयोि िररडदनहुुने 
मन्तालयका सब ैकममाचारीहरुलाई धन्यवाद डदन चाहनु्छ । साथ ैयस पसु्कको छपाईका लामि मवषशे सहयोि िनदे वन तथा भ-ूसरंक्षण मवभाि 
र आसथथि क सहयोि िनदे डबु् डब् ुएफ, नपेाललाई मवशषे धन्यवाद डदन चाहनु्छ ।

डा.विश्वनाथ ओल्री 
सचिि



दईु शब्द 
नपेालमा वन व्यवस्ापनमा जन सहभामिता पररचालन िनदे पररकल्पना मव.स.ं २०३३ को राष्ट्रिय वन योजनाल ेिरे पश्ात पञ्ायत तथा पञ्ायत सरंक्क्षत वनको 
रुपमा जनसहभामितामा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतको कानूनन प्रारम् भयो। सामदुाष्टयक वन,  कबुक्लयती वन,  साझदेारी वन, धाममथि क वन, मध्वतती क्षते्र, 
सरंक्षण क्षते्र लिायतका समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको प्रारम्मा स्ानीय समदुायको िासँ, दाउरा, काठपातको आवश्यकता पररपमूतथि  िनदे 
प्रमखु उद्शे्य सथयो भन ेपसछ जीमवकोपाजमान, सशुासन तथा समाचजक समावशेीकरण जस्ा दोस्ो पसु्ाका सवालहरुलाई पनन यसल ेसम्बोधन िददै हाल वन 
व्यवस्ापन पद्धमतहरुलाई डदिो, समावशेी, सशुाससत बनाउन ेक्रममा मवमभन् सदै्धाखन्क र व्यवहाररक पक्षहरुको अन्वषेण र प्रयोिल ेडदिो वन व्यवस्ापन, 
वातावरणीय सेवा, वन उद्म, पयामापयमाटन, कृष्टष वन प्रवद्धमान लिायतका सवालहरुलाई समते समटेेको छ । यस ैक्रममा नपेालको सामदुाष्टयक वन व्यवस्ापनले 
मवमभन् आरोह अवरोह पार िददै हाल मवश्वस्रमान ैएउटा अनकुरणीय पद्धमतको रुपमा पडहचान बनाउन सफल भएको छ। 

सामदुाष्टयक वन, साझदेारी वन लिायतका समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापनल ेकूल वनक्षते्रको झण् ैआधा वनक्षते्र ३१ हजार भन्ा बढी स्ानीय समहू/
समममतबाट व्यवस्ापन हँुदै आएको छ। यी व्यवस्ापन पद्धमतहरुको मलू लक्ष्य वनको डदिो व्यवस्ापन िरी वनबाट प्राप्त हुन ेवनपदैावार, वस् ुर सवेाको 
उत्ादन बढाउन,ु ती वसु् वा सवेाको प्रशोधनबाट मूल्य अमभवसृद्ध िनुमा र त्यसबाट वन व्यवस्ापनमा सलंग्न िरधरुीहरुको जीमवकोपाजमान र अथमातन्तमा समते 
योिदान परु्ाउन ेरहकेो छ। यसरी वनको व्यवस्ापन र उपयोि िदामा जमैवक मवमवधताको संरक्षण, ननणमाय प्रडक्रयामा मडहला सडहत स्ानीय समुदायको 
सहभामिता र लाभको न्यायोचचत बाडँफाडँको सनुनशश्तताका लामि समेत एकीकृत प्रयास हुन ेिरेको छ।

नपेालमा सञ्ालनमा रहकेा समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको तथाकंहरुको समस्ीित रुपको अभाव र यस मवषयमा अध्यन, अनसुन्ान 
तथा डदिो उपयोिको लामि सचूनामूलक एव ंतथ परक सामग्रीहरुको कमीलाई मध्नजर िरी मवमभन् ठाउँमा रहकेो जानकारीहरुलाई समय सापके्ष बनाउने 
तथा लखेनको सम्णूमा कायमा उपसचचव मोहनचन्द्र मवश्वकमामाल ेिनुमाभएकोल ेउहा ँधन्यवादको पात्र हुनहुुन्छ। यस पसु्स्का तयारीको क्रममा आवश्यक तथाकं 
तथा सूचना उपलब् िराउन ेडडमभजन वन कायामालयहरु, वन तथा भ-ूसरंक्षण मवभाि, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजनु् सरंक्षण मवभाि तथा समू्णमा सहयोिी प्रमत 
कृतज्ञता व्यक् िदमाछु। यस पसु्स्का छपाईका लामि मवशषे सहयोि िनदे वन तथा भ-ूसरंक्षण मवभाि र आसथथि क सहयोि िनदे डबु् डबु् एफ, नपेाल प्रमत 
आभार प्रकट िदमाछु। 

समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतको बारेमा अध्यन अनुसन्ान, नीमत ननमामाण र योजना तजूमामा लिायतका काममा चासो राखे् सम्णूमा सरोकारवाला 
तथा चजज्ञासुलाई यो पसु्स्का उपयोिी हुनछे भन् ेमवश्वास क्लएको छु। साथ ैयस प्रकाशनमा समनेटएका जानकारी र मववरणहरुलाई समायानकूुल अद्ावसधक 
र पररषृ्त िददै लैजानका लामि समू्णमा पाठकवनृ् तथा शभुचुे्कहरुको सझुाव एव ंसहयोिको अपके्षा िरेको छु।

विन् ुकुमार्री वमश्र 
 महाशाखा प्रमुख 

सहभावितामलूक िन महाशाखा



कुलेखानी जलाशय, मकवानपुर  



फोटो सौजन्य: मोहनचन्द्र मवश्वकमामा
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१.१ पषृ्ठरूवम 
नेपालका समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु मध्े 
सामुदाष्टयक वन अन्रामाष्ट्रिय स्रमै उदाहरणीय एवं सफल वन 
व्यवस्ापन पद्धमतको रुपमा पररचचत छ। यस पद्धमतलाई मवश्वका 
धरैे मलुकुहरुल ेअनकुरण समते िरेका छन।् मूलभूतरुपमा वनको 
मवकास, संरक्षण, व्यवस्ापन र सदपुयोिमा स्ानीय समदुायलाई 
प्रत्यक्षरुपमा सहभािी िराउननु ैसमदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धमत हो। यो पद्धमतमा वन व्यवस्ापनका सबै कायमा र ननणमाय 
प्रकृयाहरुमा वन उपभोक्ाहरुको प्रत्यक्ष एव ंसडक्रय सहभामिता 
रहकेो हुन्छ भन ेयसबाट उपभोक्ाहरुको जीमवकोपाजमानमा समेत टेवा 
पिुकेो हुन्छ। नेपालसिँ समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमत 
अवलम्वन िरी वन स्ोतको व्यवस्ापन िरेको चार दशक भन्ा बढी 
लामो अनभुव रहकेो छ। यी चार दशकमा समदुायमा आधाररत फरक 
फरक वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु लािु भई सफलतापवूमाक कायामान्वयन 
समते भइरहकेा छन।् प्रचक्लत वन ऐन र राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्ु 
सरंक्षण ऐनमा भएका व्यवस्ा बमोचजमन ैमध्वतती के्षत्र, सरंक्षण के्षत्र 
र सो भन्ा बाडहरको राष्ट्रिय वनको व्यवस्ापनको लामि समदुायमा 
आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु अवलम्वन िररएका छन् । 
यस्ा समदुायमा आधाररत मवमभन् वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुसिँ 
सम्बन्न्त तथांक र मुख्य जानकारीहरुलाई अद्ावसधक एवं 
एकीकृत िरर मवद्मान सिंीय सरंचना अनसुारको मववरणहरु यस 
पसु्कमा समट्ेन ेप्रयास िररएको छ। यस पसु्कमा सामदुाष्टयक वन, 
कबुक्लयती वन (िररबीको रेखामनूनका लामि), साझदेारी वन, धाममथि क 
वन, वन सरंक्षण क्षते्र साथै मध्वतती क्षते्र र सरंक्षण क्षते्रमा लािु 
भइरहकेा सामदुाष्टयक वन, कबकु्लयती वन, धाममथि क वन र सरंक्षण 
क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरुद्ारा व्यवस्ापन भएको वन सम्बन्ी 
अद्ावसधक मववरणहरु समेनटएका छन।्

यस पसु्कल े वन तथा वातावरण सम्बन्ी नीमत ननमामाता र योजना 
मवदह्रुलाई पृष्ठपोषण िनुमाका साथ ैवन तथा वातावरण सम्बन्ी 
अनुसन्ानकतामा, वन मवज्ञ, प्राध्ापक एवं मवद्ाथती, समुदायमा 
आधाररत वन व्यवस्ापनसिँ सम्बद्ध पदासधकारी एव ंउपभोक्ा, 
बसुद्धजीवी र वन तथा वातावरणमा चासो राखे् सब ैमहानभुावहरुलाई 
उपयोिी हुने अपके्षा िररएको छ। यस पसु्कमा प्रसु्त मववरणहरुलाई 
आिामी डदनमा अद्ावसधक िररदै लमिन ेछ।

१.२ तथाकं सकंलन, ववश्षेण तथा प्रसु्तीकरण 
वन तथा वातावरण मन्तालयबाट सातवटै प्रदेशका उद्ोि, पयमाटन, वन 
तथा वातावरण मन्तालयहरुलाई समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धमतहरुसिँ सम्बन्न्त आ.व. २०७५/०७६ सम्मको अद्ावसधक 
मववरण तोडकएको फारममा उपलब् िराउन पत्राचार िररएको सथयो। 
त्यसिैरी मध्वतती र संरक्षण के्षत्रहरुमा रहकेा समदुायमा आधाररत 
वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुसँि सम्बन्न्त आ.व. २०७५/०७६ सम्मको 
अद्ावसधक मववरण उपलब् िराउन राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्ु 
सरंक्षण मवभािलाई पत्राचार िररएको सथयो। 

प्रदेश वन ननददेशनालयहरु, डडमभजन वन कायामालयहरु, राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
तथा वन्यजनु् सरंक्षण मवभाि तथा सरंक्क्षत क्षते्र कायामालयहरुबाट 
मासथ उले्खखत मववरणहरु वन तथा वातावरण मन्तालयलाई प्राप्त 
भएका सथए। मतन ैमववरणमा आधाररत रडह समुदायमा आधाररत वन 
व्यवस्ापन पद्धमतहरुसिँ सम्बन्न्त जानकारीहरु जसै्: समूह सखं्या, 
वनको क्षते्रफल, लाभान्न्वत िरधरुी तथा जनसखं्या, कायमासमममतमा 
मडहला र पुरुषको प्रमतननसधत्वको अवस्ा, वैज्ञाननक वन व्यवस्ापन, 
वन उद्म र पयामापयमाटन सञ्ालन आडदको अद्ावसधक मववरण यस 
पसु्कमा प्रसु्त िररएको छ। सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुको 
कायमासमममतमा मडहला र परुुषको सहभामिता सम्बन्ी मववरण सबै 
डडमभजन वन कायामालहरुबाट प्राप्त हुन नआएकोल ेप्राप्त भएका सबै 
मववरण (६०% भन्ा बढी सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुको) 
लाई आधार मानी मवश्ेषण िररएको छ भने बाँकी मववरण 
मन्तालयलाई प्राप्त प्रते्यक वन समूहहरुको मववरणमा आधाररत छन।् 
प्राप्त मववरणहरुलाई प्रदेश, चजल्ा, स्ानीय तह तथा डडमभजन वन 
कायामालय, सरंक्क्षत क्षते्र र भौिोक्लक क्षते्र अनसुार मवशे्षण िरर 
ताक्लका, चचत्र र नक्ाको माध्मद्ारा प्रसु्त िररएको छ। 

धेरैजसो वन उपभोक्ा समूहहरुको पूरानै ठेिाना (िाउँ मवकास 
समममत/निरपाक्लका) उले्ख भई आएकोमा उक् ठेिानाहरुलाई 
संिीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालयबाट प्रकाशशत 
अध्ावसधक मववरणमा उले्खखत नयाँ ठेिाना अनुसार हालको 
ठेिानामा (िाउँपाक्लका, निरपाक्लका, उपमहानिरपाक्लका र 
महानिरपाक्लका) पररवतमान िररएको छ। 

पररचय

भाि -१
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दईु वा दईुभन्ा बढी स्ानीय तहहरुमा फैक्लएका सामदुाष्टयक वन 
उपभोक्ा समहूहरुलाई (यस्ा समूहहरु एकदम ैनू्यन संख्यामा रहकेा) 
दोहोरोपना नहोस भन्ाका लामि कुन ैएक स्ानीय तहमा मात्र समावशे 
िररएको छ। प्राप्त मववरणमा वन सरंक्षण के्षत्रमभत्र रहकेा सामदुाष्टयक 
वन, कबकु्लयमत वन र धाममथि क वनहरु नछुनटिएको कारण मत वनहरुको 
वन सरंक्षण क्षते्रसिँको मववरणमा हुन ेदोहोरोपना हटाउन नसडकएको 
साथ ैवन समहूहरुमा रहकेो उपभोक्ा िरधुरीहरुको दोहोरोपना समते 
पणूमा रुपमा हटाउन सडकएको छैन। यस पसु्कमा प्रसु्त िररएका 
समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु मधे् सामदुाष्टयक वन, 
कबकु्लयती वन, धाममथि क वन साथ ैमध्वतती के्षत्र र सरंक्षण के्षत्रमा 
रहकेा सामदुाष्टयक वन, कबकु्लयती वन र धाममथि क वनहरुको मववरण 
आ.व. २०७५/०७६ सम्मका हुन ्भन ेसाझदेारी वन र वन सरंक्षण 
क्षेत्रहरुको मववरण आ.व. २०७६/०७७ सम्मकै अद्ावसधक हुन्। 
सखुदेत चजल्ामा तत्ालीन अवस्ामा रहकेा दईु वटा डडमभजन वन 
कायामालयहरु प्रदेश सरकारको ननणमायबाट एउटै कायम भएकोले र 
मसु्ाङ चजल्ामा सामदुाष्टयक वनहरु नरहकेोल ेकुल ८२ वटा डडमभजन 
वन कायामालयहरु अन्िमात रहकेा सामदुाष्टयक वनहरुको मववरण मात्र 
प्रस्तु िररएको हो। 

स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ को अनसुचूी-१ लाई आधार 
मानी कुल ७७ चजल्ाहरुलाई तराईका चजल्ा (१८ चजल्ा), 
मभत्री मधसे र पहाडी चजल्ा (३९ चजल्ा) र डहमाली चजल्ा (२० 
चजल्ा) िरी तीन वटा भौिोक्लक के्षत्रमा मवभाजन िरी वन समूहहरुको 
मववरणलाई मवश्षेण िररएको छ (अनसुचूी १)। त्यसिैरर सरंक्क्षत 
क्षते्रहरुलाई तराईका सरंक्क्षत क्षते्रहरु (शकु्ाफाटँा राष्ट्रिय ननकुञ्ज, 
बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्ज, कृष्णसार सरंक्षण क्षते्र, बाकेँ राष्ट्रिय ननकुञ्ज, 
चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज, पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज, कोशीटप्ु वन्यजन्ु 
आरक्ष) र पहाड र डहमालका सरंक्क्षत क्षते्रहरु (अमपनम्ा सरंक्षण 
क्षते्र, खप्तड राष्ट्रिय ननकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय ननकुञ्ज, श-ेफोक्णु्ो राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज, ढोरपाटन ससकार आरक्ष, अन्पूणमा संरक्षण के्षत्र, मनास्ु 
सरंक्षण क्षते्र, शशवपरुी नािाजूमान राष्ट्रिय ननकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय ननकुञ्ज, 
िौरीशंङ्कर संरक्षण क्षेत्र, सिरमाथा राष्ट्रिय ननकुञ्ज, मकालु वरुण 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज र कञ्नजंङ्ा सरंक्षण क्षते्र) िरर दईु भौिोक्लक क्षते्रमा 
मवभाजन िरी वन समहूहरुको मववरणलाई मवश्षेण िररएको छ।  
यस पसु्कमा वन क्षते्रका नीमत, रणनीमत, योजना साथै सन ्२०१५ को 

नपेालको वन स्ोत सवदेक्षण प्रमतवदेन तथा वन तथा वातावरणसिँ 
सम्बन्न्त राष्ट्रियस्रका मववरणलाई समते साभार िररएको छ।

यस पुस्कलाई चार भािमा मवभाजन िररएको छ। नेपालमा 
वनस्ोतको वतमामान अवस्ा, समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धमतहरुको मवकासक्रम, यसका नीमतित तथा कानुनी व्यवस्ा 
र उपलब्ीहरुलाई भाि १ मा प्रसु्त िररएको छ। मध्वतती क्षते्र 
र सरंक्षण के्षत्र बाडहर रहकेा समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धमतहरु सम्बन्ी मववरणलाई भाि २ मा तथा मध्वतती क्षेत्र र 
सरंक्षण क्षते्रमा रहकेा समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु 
सम्बन्ी मववरणलाई भाि ३ मा प्रस्तु िररएको छ। अखन्म तथा 
भाि ४ मा समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको राष्ट्रिय 
मववरणलाई व्यवस्ापन पद्धमत र प्रदेश अनसुार साराशंमा प्रस्तु 
िररएको छ। 

१.३ नपेालको वनस्ोत र सरंक्षित षिते्रहरुको वत्भमान अवस्ा 
वन नेपालको प्राकृमतक स्ोतहरु मधे् एक प्रमुख नमवकरणीय 
स्ोत हो। वन बहुमूल्य काठ, जडीबटुी र वनस्पमतको भण्ार हो भने 
दलुमाभ तथा संकटापन् वन्यजनु्को वासस्ान पनन हो। नेपालमा 
वनको सामाचजक, आसथथि क, धाममथि क एव ंसांसृ्मतक महत्व समते 
रहकेो छ। वनबाट काठ, दाउरा, िासँपात लिायत मवमभन् वसु्हरु 
प्राप्त हुन्छन ्भन ेअक्क्जन उत्सजमान, भकू्षय ननयन्तण, पानी महुान 
संरक्षण, पयामावरण सनु्लन, भूदृष्य सौन्यतीकरण जस्ा मानव 
जीवनोपयोिी वातावरणीय सेवाहरु समेत प्रवाह भएका हुन्छन्। 
हालसम्म नेपालमा ११८ प्रकारका पारस्स्मतकीय प्रणाली,  
३५ प्रकारका वन र ७५ प्रकारका वनस्पमत समुदायहरु पडहचान  
भएका छन।्

वन स्ोत सवदेक्षण २०१५ को प्रमतवदेन अनसुार नपेालमा वनल े५९ 
लाख ६२ हजार हके्टर (४०.३६%) र अन्य काष्ठ तथा बटु्ान क्षते्रले 
६ लाख ४८ हजार हके्टर (४.३८%) ढाकेको छ। वनक्षेत्र र अन्य 
काष्ठ तथा बटु्ान क्षते्र दवुलै ेिरी कररब ६६ लाख १० हजार हके्टर 
(नपेालको कुल के्षत्रफलको ४४.७४%) ओिटेको छ। कुल वनक्षते्र 
मध् ेसरंक्क्षत क्षते्र भन्ा बाडहर ४९ लाख २९ हजार हके्टर (८२.६८%) 
र सरंक्क्षत क्षते्रमा १० लाख ३३ हजार हके्टर (१७.३२%) वन रहकेो छ। 
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कुल वनक्षते्रको ३७.८०% मध्पहाडी भौिोक्लक क्षते्रमा, ३२.२५% 
उच्चपहाडी तथा उच्चडहमाली क्षते्रमा, २३.०४% चरेु क्षते्रमा र ६.९०% 
तराई क्षते्रमा अवस्स्त छ। यसिैरी अन्य काष्ठ तथा बटु्ान क्षते्र मध्े 
तराई, चरेु, मध्पहाडी र उच्चपहाडी तथा उच्चडहमाली भौिोक्लक 
क्षते्रहरुमा क्रमशः १.४७%, ३.५०%, ९.६१%, र ८५.४२% रहकेो छ। 
नपेालको वनमा १० स.ेमम. भन्ा बढी व्यास भएका रुखहरुको कुल 
काण् आयतन ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार िन ममटर (१६४.७६ िन 
ममटर प्रमत हके्टर) अनमुान िररएको छ। काण्को औसत आयतन 
सबैभन्ा बढी (२२५.२४ िन ममटर प्रमत हके्टर) उच्चपहाडी तथा 
उच्चडहमाली भौिोक्लक क्षेत्रमा रहकेो छ भने मध्पहाडी क्षेत्रमा 
सबभैन्ा कम (१२४.२६ िन ममटर प्रमत हके्टर) रहकेो छ। तराई र चरेु 

भौिोक्लक क्षते्रहरुमा क्रमशः १६१.६६ र १४७.४९ िन ममटर प्रमत हके्टर 
काण् आयतन रहकेो छ। वन अनसुन्ान तथा सवदेक्षण मवभािका 
अनसुार कुल ७५३ स्ानीय तहहरु मधे् ६४७ स्ानीय तहहरुमा 
मात्र वन रहकेो छ।

सबभैन्ा बढी वनके्षत्र कणामाली प्रदेशमा ११,८३,४०० हके्टर र सबभैन्ा 
कम प्रदेश नं. २ मा २,६३,६३० हके्टर रहकेो छ (ताक्लका १.१)। 
चजल्ाित रुपमा सबभैन्ा बढी वनक्षते्र दाङमा २,००,७२० हके्टर र 
सबभैन्ा कम भक्परु चजल्ामा २,४७० हके्टर रहकेो छ (अनसुचूी 
२)। स्ानीय तहहरु मधे् सबभैन्ा बढी वनक्षते्र बाकेँ चजल्ाको 
राप्ती सोनारी िाउँपाक्लकामा ८६,६०० हके्टर रहकेो छ।

सस. न.ं प्रदेश वनषिते्र (हके्टर) लिल्ा सखं्ा स्ानीय तह सखं्ा वनषिते्र नरएको स्ानीय तह संख्ा

१ प्रदेश न.ं १ ११,३४,२५० १४ १३७ १३

२ प्रदेश न.ं २ २,६३,६३० ८ १३६ ८४

३ बािमती प्रदेश १०,९०,८८० १३ ११९ ०

४ िण्की प्रदेश ८,१७,२९० ११ ८५ ०

५ लमु्म्बनी प्रदेश ९,७४,३८० १२ १०९ ९

६ कणामाली प्रदेश ११,८३,४०० १० ७९ ०

७ सदुरूपशश्म प्रदेश ११,४६,११० ९ ८८ ०

िम्ा ६६,०९,९४० ७७ ७५३ १०६

ताललका १.१ : वनक्षते्रको प्रदेशित मववरण

स्ोत: वन अनुसन्ान तथा सवदेक्षण मवभाि, २०७५
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सस.न.ं सरंक्षित षिते्रको नाम
सरंक्षित षिते्र  
घोषणा साल 
( वव.स.ं)

षिते्रफल (वर्भ 
कक.वम.)

मध्यवतती षिते्र 
घोषणा साल 
(वव.स.ं)

मध्यवतती 
षिते्रको 
षिते्रफल 
(वर्भ 
कक.वम.)

िम्ा 
षिते्रफल (वर्भ 
कक.वम.)

१ चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०३० ९५२.६३ २०५३ ७२९.३७ १६८२

२ शकु्ाफाटँा राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०७३ (२०३१) ३०५ २०६१ २४३.५ ५४८.५

३ बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०३२ ९६८ २०५३ ५०७ १४७५

४ लाङटाङ राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०३२ १७१० २०५५ ४२० २१३०

५ सिरमाथा राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०३२ ११४८ २०५८ २७५ १४२३

६ कोशीटप् ुवन्यजन् ुआरक्ष २०३२ १७५ २०६१ १७३ ३४८

७ रारा राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०३२ १०६ २०६३ १९८ ३०४

८ श-ेफोकु्न्ो राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०४० ३५५५ २०५५ १३४९ ४९०४

९ पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०७४ (२०४०) ६२७.३९ २०६२ २८५.३ ९१२.६९

१० खप्तड राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०४२ २२५ २०६३ २२५ ४५०

११ ढोरपाटन  ससकार आरक्ष २०४४ १३२५ - - १३२५

१२ मकाल ुवरुण राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०४८ १५०० २०५५ ८३० २३३०

१३ अन्पूमाण सरंक्षण क्षते्र २०४९ ७६२९ - - ७६२९

१४ कञ्नजङ्ा सरंक्षण क्षते्र २०५४ २०३५ - - २०३५

१५ मनास् ुसरंक्षण क्षते्र २०५५ १६६३ - - १६६३

१६ शशवपरुी नािामाजनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०५८ १५९ २०७२ ११८.६१ २७७.६१

१७ कृष्णसार सरंक्षण क्षते्र २०६५ १६.९५ - - १६.९५

१८ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र २०६६ २१७९ - - २१७९

१९ अमपनाम्ा सरंक्षण के्षत्र २०६७ १९०३ - - १९०३

२० बाकेँ राष्ट्रिय ननकुञ्ज २०६७ ५५० २०६७ ३४३ ८९३

िम्ा २८,७३१.९७  ५,६९६.७८ ३,४४२८.७५

स्ोत: राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्ु संरक्षण मवभाि, २०७६ 

ताललका १.२ : सरंक्क्षत क्षते्र र मध्वतती क्षते्रहरुको मववरण

हाल नपेालमा १२ वटा राष्ट्रिय ननकुञ्जहरु, १/१ वटा वन्यजन् ुआरक्ष र 
ससकार आरक्ष र ६ वटा सरंक्षण क्षते्रहरु िरी २० वटा सरंक्क्षत के्षत्रहरु 
रहकेा छन ्(ताक्लका १.२)। हालसम्म ननकुञ्ज र आरक्षमा िरी १३ वटा 

सरंक्क्षत क्षते्रमा मध्वतती क्षते्र िोषणा भई व्यवस्ापन कायमा भइरहकेा 
छन।् सरंक्क्षत क्षते्र र मध्वतती क्षते्र दवुलेै िरी देशको कुल भभूािको 
२३.३९% ओिटेका छन।् 
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१.४ नपेालमा समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धवतहरुको अवधारणा र ववकासक्रम 
मव.स.ं २०३० को दशकमा वनको व्यवस्ापनमा स्ानीय समदुायको 
सहभामिता हुन ुअसिसम्म देशको समू्णमा वनक्षते्र सरकारी सयंन्तबाट 
व्यवस्ापन र ननयक्न्तत सथयो। मवमभन् तवरल ेव्यक्क्को हकभोिमा 
रहकेा वनहरु मव.सं. २०१३ सालमा सरकारले ननजीकरण िरेको 
लिायतका कारणहरुल ेसमुदायमा वन प्रमत नकारात्मक धारणाको 
मवकास भयो जसल ेिदामा वनको मवनाश हुनके्रम सरुु भयो। तत्ालीन 
वन प्रशासनल ेभइरहकेो तीव्र वन मवनाश तथा क्षयीकरणलाई रोक्न 
र वनको व्यवस्ापन िनमा अपके्षाकृत सफलता हाससल िनमा सकेन। 
स्ानीय समदुायलाई वन व्यवस्ापनमा सलंग्न िराउन सके मात्र 
जारी वन मवनाश रोक्न सडकन्छ भन् ेधारणा सरकारी पक्षल ेबनायो। 
पररणामस्रूप खासिरी पहाडी के्षत्रमा वनको संरक्षण र नागिा 
पाखाहरूमा वकृ्षारोपण िरी पनुरुत्ान कायमामा स्ानीय समदुायको 
सहभामिता िराउन सरुु िररयो। मममत २०३०/१०/२७ मा सरकारी 
तवरबाट ससन्पुाल्ोक चजल्ा स्स्त तत्ालीन ठोकपामा िाउँ पञ्ायत 
क्षते्रमभत्रका सरकारी वन जिंलको सरंक्षणका लामि १०३ सदस्ीय वन 
जिंल संरक्षण, संवद्धमान तथा मवकास समममत िठन िरी सरंक्षणको 
चजम्मवेारी डदईएको सथयो। त्यसताका वनको व्यवस्ापनमा स्ानीय 
समदुायलाई सलंग्न िराउन ुपछमा भने् अवधारणाको मवकास िराउन 
भमुमका खलेे् ससन्पुाल्ोकका तत्ालीन चजल्ा वन असधकृत डा. 
तजे बहादरु ससंह महत र स्ानीय समाजसवेी नीलप्रसाद भण्ारीलाई 
सामदुाष्टयक वनका अमभयन्ाका रुपमा र ससनु्पाल्ोक चजल्ालाई 
सामदुाष्टयक वनको उदिम स्लको रुपमा चचननन ेिररन्छ।  

मव.स.ं २०३३ सालको राष्ट्रिय वन योजनाल ेजनसहभामितामा आधाररत 
वन मवकास कायमाक्रमको थालनी िनुमापनदे नीमत क्लयो। त्यसअैनरुुप 
तत्ालीन वन ऐन, २०१८ लाई मव.स.ं २०३४ सालमा सशंोधन िरी 
पञ्ायती वन ननयमावली, २०३५ र पञ्ायत सरंक्क्षत वन ननयमावली, 
२०३५ जारी िरी पञ्ायती वन र पञ्ायत सरंक्क्षत वनको व्यवस्ापनमा 
स्ानीयको सहभामिता िराइयो। पञ्ायती वन र पञ्ायत संरक्क्षत 
वनलाई मव.स.ं २०४७ सालमा मक्न्तपररषदको ननणमायबाट सामदुाष्टयक 
वनका रुपमा नामकरण िररयो। मव.स.ं २०४६ सालमा वन क्षते्रको २१ 
वषतीय वन मवकास िुरुयोजना लाि ुिररयो। यस योजनाल ेसामदुाष्टयक 
वन र कबकु्लयती वन लाई प्रमुख कायमाक्रमको रुपमा अिाडी सार्ो। 
वन मवकास िुरुयोजनाका लक्ष्य र कायमाक्रमहरु कायामान्वयनका लामि 
नया ँवन ऐन, २०४९ र वन ननयमावली, २०५१ तजूमामा िरी लािु िररयो। 

वन ऐन, २०४९ ल ेसामदुाष्टयक वन, कबकु्लयती वन, धाममथि क वन र 
सरंक्क्षत वनहरुको व्यवस्ा िनुमाका साथै सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा 
समहूलाई अमवक्च्न् उत्तरासधकारवाला एक स्शाससत र सिँठठत 
संस्ाको रूपमा स्ामपत िददै समूहलाई वन पैदावार उपयोि र 
ष्टबडक्रमवतरण िनमा सक्न ेअसधकार सनुनशश्त िर्ो। सामदुाष्टयक वन 
कायमाक्रमलाई व्यवस्स्त िनमा सामदुाष्टयक वन ननददेशशका, २०५२ र 
सामदुाष्टयक वन मवकास मािमादशमान, २०५२ तजूमामा िररयो। त्यसपश्ात 
उपभोक्ा समूहको चाहना र क्षमताको आधारमा उनीहरुल े
परम्राितरुपमा उपभोि िददै आएको पायक पनदे राष्ट्रिय वनको कुनै 
भाि वनको मवकास, सरंक्षण, व्यवस्ापन र उपयोि िनमा उपभोक्ा 
समूहहरुलाई हस्ान्रण िनदे कायमाले तीव्रता पायो। खासिरी 
पहाडमा सामदुाष्टयक वन कायमाक्रम सफलताका साथ कायामान्वयन 
भयो। कबकु्लयती वन (िररबीको रेखामनुनका लामि) कायमाक्रमलाई 
व्यवस्स्त िनमा कबकु्लयती वन तथा चरण मवकास आयोजना कायमाक्रम 
सञ्ालन ननददेशशका, २०५५ कायामान्वयनमा ल्याईयो र पहाडी क्षते्रमा 
मवस्ार िररदै लमियो। कबकु्लयती वन कायमाक्रमलाई थप व्यवस्स्त 
बनाउन कबकु्लयती वन नीमत २०६८ तजुमामा िरर लािु िररएको छ। 

मव.स.ं २०५५ सालमा सम्न् तेश्रो सामुदाष्टयक वन राष्ट्रिय िोष्ठीले 
सामुदाष्टयक वन मवकासमा सरकारी ननकायका अमतररक् अन्य 
सरोकारवालाहरूको भमूमका पडहचान िनुमाका साथ ैिररबी न्यनूीकरणमा 
सामुदाष्टयक वनले योिदान डदनसकछ भने् नया ँदृष्टटिकोण अिाडड 
ल्यायो। सोही मवषयहरुलाई समेटी सामुदाष्टयक वन मवकास मािमादशमान, 
२०५२ लाई मव.सं. २०५८ सालमा पररमाजमान िरी कायामान्वयनमा 
ल्याईयो। दशडौं योजना (आ.व. २०५८/५९ - २०६३/६४) र त्यसपसछको 
तीन वषतीय अन्ररम योजनाले (आ.व. २०६४/६५ - २०६६/६७) 
वनस्ोतको सरंक्षण, मवकास र सदपुयोिबाट िररबी न्यनूीकरणमा टेवा 
पुर्ाउन सडकन ेकुरामा जोड डदए। मव.स.ं २०६१ सालमा सम्न् चौथो 
सामुदाष्टयक वन राष्ट्रिय िोष्ठीले समेत सामुदाष्टयक वन व्यवस्ापनको 
माध्मबाट िररबी न्यूनीकरण िनमा राष्ट्रिय र सहस्ाब्ी मवकास 
लक्ष्यमा टेवा परु्ाउन सडकन ेकुरा औंल्याउदै यसका लामि डदिो 
वन व्यवस्ापन, सुशासन, जीमवकोपाजमान जस्ा सामदुाष्टयक वनको 
दोस्ो पसु्ाका सवालहरूलाई सम्बोधन िनमा सझुाव डदयो। त्यसिैरी 
मव.स.ं २०६५ सालमा सम्न् पाचडौं सामदुाष्टयक वन राष्ट्रिय िोष्ठीका 
सुझाव र प्रमतवद्धतालाई समेट्दै सामुदाष्टयक वनस्ोतमा मवपन्, 
दक्लत, आडदवासी, जनजामत, मधसेी, मडहला, मपछडडएका, पछाडड 
पाररएका एव ंपरम्राित वन उपभोक्ाहरूको सडक्रय सहभामिता तथा 
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असधकार सनुनशश्त िनमा सामदुाष्टयक वन मवकास कायमाक्रमको मािमादशमान, 
२०५२ लाई दोस्ो पटक पररमाजमान िररयो।

तराईमा वनबाट टाढा रहकेा उपभोक्ाहरुलाई वन व्यवस्ापनमा 
सहभािी िराइ सामुदाष्टयक वन मवकास कायमाक्रम असि बढाउन 
कठठनाई देखखयो। त्यसथमा, वन नीमत, २०५७ ल ेवन के्षत्रबाट टाढा रहकेा 
उपभोक्ाहरुलाई समते वन व्यवस्ापनमा सलंग्न िराउन समहूसिँको 
साझदेारीमा वनको व्यवस्ापन िनदे अवधारणा मवकास िर्ो र सोही 
अनरुुप साझदेारी वन व्यवस्ापन डदग्दशमान, २०६० तयार िरी लािु 
िररयो। यस ैबमोचजम मव.सं. २०६१ सालमा तराईका बारा, पसामा र 
रौतहट चजल्ामा साझदेारी वन व्यवस्ापन कायमाक्रम पररक्षणको 
रुपमा सञ्ालन िररयो। यसरी केन्द्र सरकार, स्ानीय ननकाय र वन 
उपभोक्ाहरुको साझदेारीमा तराई र मभत्री मधसेको वनको साझदेारी 
व्यवस्ापन कायमा सुरु भएको हो। यस कायमाक्रमलाई थप व्यवस्स्त 
बनाउन सरकारल ेसाझदेारी वनको ननददेशशका, २०६८ तयार िरी लािु 
िरेको छ। मव.स.ं २०७१ सालमा भएको साझदेारी वनको प्रथम राष्ट्रिय 
िोष्ठीले साझेदारी वनमा वैज्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमाक्रमलाई 
ननरन्रता डददै यसको प्रभावकारी कायामान्वयनका लामि आवश्यक 
जनशक्क् र क्षमता अमभवसृद्ध िददै आधनुनक प्रमवसध र उपकरणको 
प्रयोि िददै जान ुपनदे सझुाव डदयो।   वन सवंद्धमान प्रणालीमा आधाररत 
डदिो वन व्यवस्ापनबाट वनको उत्ादकत्व बढाउन आवश्यक ठानी 
सब ैप्रकारका सम्व भएका वनहरुमा लाि ुिनदे उद्शे्य सडहत वजै्ञाननक 
वन व्यवस्ापन कायमामवधी, २०७१ लािु िररयो जसअनुसार हाल 
सामदुाष्टयक वन र साझेदारी वनमा वनको वजै्ञाननक व्यवस्ापनको 
कायमा भइरहकेो छ। वन ऐन, २०४९ मा सशंोधन िरी सामदुाष्टयक वनमा 
वन उद्म र पयामापयमाटन कायमाक्रम सञ्ालन िनमा सक्न ेव्यवस्ा िरी 
मव.स.ं २०७५ सालमा सो सम्बन्ी कायमामवसधहरु ननमामाण िरी लािु 
िररएको छ।  

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन् ुसरंक्षण ऐन, २०२९ को मममत २०५०/०२/२७ 
मा भएको चौथो सशंोधनल ेस्ानीय जनतालाई ननयममत रुपले वन 
पदैावार उपयोि िनमा पाउन सहुक्लयत प्रदान िनमाको लामि ननकुञ्ज र 
आरक्षको वररपररको क्षते्रलाई मध्वतती के्षत्र तोकी व्यवस्ापन िनमासक्ने 
व्यवस्ा िर्ो। मध्वतती के्षत्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५२ जारी 
भएपसछ मध्वतती क्षते्र िोषणा र व्यवस्ापनका कायमाहरु सरुु भयो। 
यसल ेमध्वतती क्षते्रका जनताको वन पदैावारको आवश्यकता पूमतथि  िनमा 
मध्वतती सामदुाष्टयक वन र परम्राित धाममथि क कायमाका लामि मध्वतती 

धाममथि क वनको व्यवस्ापन िनमा सडकन ेव्यवस्ा िर्ो। जसअनसुार 
मध्वतती सामुदाष्टयक वन र मध्वतती धाममथि क वनहरु दतामा र हस्ान्रण 
िनदे कायमाहरु िररयो। मध्वतती क्षते्र व्यवस्ापनलाई थप व्यवस्स्त 
िनमा मध्वतती क्षते्र व्यवस्ापन ननददेशशका, २०५६ जारी िररयो। सरंक्षण 
के्षत्र सरकारी व्यवस्ापन ननयमावली, २०५७ ले सरकारी व्यवस्ापनमा 
रहेका संरक्षण क्षेत्रहरुमा सामुदाष्टयक वन र धाममथि क वनहरुको 
व्यवस्ापन िनमा सडकन ेव्यवस्ा िरेको छ। कञ्नजङ्ा सरंक्षण क्षते्र 
व्यवस्ापन ननयमावली, २०६४ ल ेसमते स्ानीयको सहभामितामा 
सामदुाष्टयक वन र धाममथि क वनहरुको व्यवस्ापन िनमा सडकन ेव्यवस्ा 
िरेको छ। सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५३ ल ेिरैसरकारी 
ससं्ाबाट (हाल राष्ट्रिय प्रकृमत सरंक्षण कोष) व्यवस्ापन भइरहकेा 
संरक्षण क्षेत्रहरुमा (अन्पूणमा संरक्षण क्षेत्र, मनास्ु संरक्षण क्षेत्र र 
िौरीशंङ्कर संरक्षण क्षेत्र) संरक्षण क्षेत्र व्यवस्ापन समममतहरुद्ारा 
आ-आफ्ो क्षते्रमभत्र रहकेा वन तथा प्राकृमतक स्ोतहरुको स्ीकृत 
कायमायोजना बमोचजम व्यवस्ापन िनमा सक्न ेव्यवस्ा िरेको छ।     

यसरी समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु खासिरी 
सामुदाष्टयक वन, कबुक्लयती वन र साझेदारी वन कायामान्वयनका 
चरणमा हाससल िरेका उपलब्ी र ससकाईहरुलाई अंमिकार िददै 
सरकारको वन क्षेत्रका नीमत, रणनीमत, योजना र कायमाक्रम अनुरुप 
पररषृ्त हुदै व्यवस्ापन भइरहकेा छन।् 

१.५ नपेालमा हाल लारु रइरहकेा समदुायमा आधाररत 
वन व्यवस्ापन पद्धवतहरुको सकं्षिप्त िानकारी
नेपालमा हाल मुख्यतया मध्वतती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र बाडहर ५ 
प्रकारका र मध्वतती क्षते्र र सरंक्षण क्षते्रमा ६ प्रकारका समदुायमा 
आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु कायामान्वयनमा रहेका छन् 
(ताक्लका १.३)। सामदुाष्टयक वन र कबकु्लयती वन पहाडी क्षते्रमा 
र साझदेारी वन तराई र मभत्री मधसे भौिोक्लक क्षते्रमा लक्क्षत रहकेा 
छन्। धाममथि क वन सबै भौिोक्लक क्षेत्रमा र वन संरक्षण क्षेत्रहरु 
तराई र पहाडी क्षते्रमा कायामान्वयन भइरहकेा छन।् तराई र पहाडका 
वातावरणीय, पाररस्स्मतकीय, वजै्ञाननक वा सासृं्मतक महत्व भएका 
क्षते्रहरुलाई समटेी वन सरंक्षण क्षते्र स्ापना िरी व्यवस्ापन िररएको 
छ। मध्वतती क्षते्र र वन सरंक्षण के्षत्रमा रहकेा समुदायमा आधाररत वन 
व्यवस्ापन पद्धमतहरुल ेडहमाल, पहाड र तराई िरी तीन वटै भौिोक्लक 
क्षते्र समटेेका छन।्
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सस.न.ं मध्यवतती षिते्र र सरंषिण षिते्र बाकहरको राष्ट्रिय वनषिते्रमा सस.न.ं मध्यवतती षिते्र र सरंषिण षिते्रमा

१ सामदुाष्टयक वन  १ मध्वतती सामदुाष्टयक वन 

२ कबकु्लयती वन (िररबीको रेखामनुनका लामि) २ सरंक्षण सामदुाष्टयक वन

३ साझदेारी वन ३ मध्वतती कबकु्लयती वन (िररबीको रेखामनुनका 
लामि) 

४ वन सरंक्षण क्षते्र ४ सरंक्षण कबकु्लयती वन 

५ धाममथि क वन ५ मध्वतती धाममथि क वन

६ सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरुल ेव्यवस्ापन 
िरेको वन

ताललका १.३ : नपेालमा रहकेा समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु

मासथ उल्खेखत समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको 
व्यवस्ापकीय पक्षहरु फरक फरक रहकेा छन।् एउटै व्यवस्ापन 
पद्धमतमा पनन व्यवस्ापकीय पक्षहरु फरक फरक रहकेा छन्। 
उदाहरणका लामि मध्वतती क्षते्र र संरक्षण क्षते्रमा रहकेा सामदुाष्टयक 
वनहरु खास िरी वन्यजनु् र मतनको वासस्ान व्यवस्ापनमा केक्न्द्रत 
छन् भने सो भन्ा बाडहर रहकेा सामुदाष्टयक वनहरु वन पैदावार 
उत्ादनमखूी रहकेा छन।् त्यसै्िरी सरकारी व्यवस्ापनमा रहकेा 
सरंक्षण क्षते्रहरु, िैरसरकारी ससं्ाबाट व्यवस्ापन भइरहकेा सरंक्षण 
क्षते्रहरु र समदुायद्ारा व्यवस्ापन भएको कञ्नजिंा सरंक्षण क्षते्रमा 
समते सामदुाष्टयक वनको व्यवस्ापकीय पक्षहरुमा थोरै अन्र रहकेो 
छ। मध्वतती क्षते्र र सरंक्षण क्षते्रमा रहकेा सामदुाष्टयक वनहरुको 
व्यवस्ापकीय फरकपना यसै पसु्कको भाि तीनमा थप प्रटिसिँ 
प्रसु्त िररएको छ। समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुमा 
वन समहूहरुलाई व्यवस्ापन िनमा हस्ान्रण िररएका सब ैवनहरुको 
जग्ाको स्ाममत्व नपेाल सरकारमा न ैननडहत रहकेो हुन्छ भन ेयसरी 
हस्ान्रण िररन ेसब ैवनहरु राष्ट्रिय वनकै डहस्ाको रुपमा रहकेा 
हुन्छन्। उपभोक्ाहरुल ेवनबाट प्राप्त िनदे वन पदैावारको उपयोि 
र सोबाट प्राप्त हुन ेलाभको मवतरण समहूको स्ीकृत कायमायोजना 
अनुसार फरक फरक तररकाल ेहुन ेिदमाछ। समहूको कायमायोजनाको 
स्ीकृमत प्रचक्लत वन ऐन र राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजनु् सरंक्षण 
ऐन तथा ननयमावलीहरुल ेतोके अनसुार ताक्लका १.४ मा उले्ख 
भए बमोचजम वन तथा वातावरण मन्तालय, सम्बन्न्त प्रदेश 
वन ननददेशनालयहरु, डडमभजन वन कायामालयहरु र संरक्क्षत क्षेत्र 

कायामालयहरुबाट हुन ेिदमाछ। वनबाट उत्ादन हुन ेवन पदैावारको 
उपयोिमा सम्बन्न्त उपभोक्ाहरुल ेनै पडहलो प्राथममकता पाउँदछन् 
। वनको व्यवस्ापनबाट समहूलाई प्राप्त हुन ेवन पदैावार समहूले 
आफ्ो समूहमभत्र स्तन्त रुपले मुल्य ननधामारण िरर मवतरण िदमाछन् भने 
समहूको आन्ररक खपत भन्ा बढी भएको वन पदैावार समहूबाडहर 
ननयमानसुार ष्टबडक्रमवतरण समते िनमा सक्दछन ्(ताक्लका १.४)।

१.६ समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धवतहरुसरँ 
सम्बन्धित मखु् नीवतरत व्यवस्ाहरु 
वनको सरंक्षण र व्यवस्ापनको लामि मवमभन् समयमा वन नीमत, 
रणनीमत, ऐन, ननयमहरु तजूमामा िरी लाि ुिररएका छन।् मव. स.ं २०३३ 
सालमा पडहलो पटक राष्ट्रिय वन योजना बनाइ लाि ुिररएको सथयो। 
यसलाई पररमाजमान िरी वन नीमत, २०५७ जारी िररयो। मव.स.ं २०४६ 
सालमा २१ वषदे वन मवकास िुरुयोजना तजूमामा िरी लाि ुिररयो। 
वन मवकास िरुु योजनाको अवसध समान्प्त भए पश्ात तत्ालीन 
वन क्षते्रका सवालहरुलाई सम्बोधन हुन ेिरी वन नीमत, २०५७ लाई 
पनु: पररमाजमान िरी वन नीमत, २०७१ ल्याईएको सथयो भन ेवनक्षते्रको 
रणनीमत (सन् २०१६-२०२५) कायामान्वयनमा ल्याईयो। नेपालको 
संमवधान २०७२ जारी भए पश्ात संवैधाननक व्यवस्ा अनुकुल 
बनाउन वन नीमत, २०७१ लाई मवस्ामपत िरी नया ँराष्ट्रिय वन नीती, 
२०७५ जारी िररएको छ। 

स्ोत:  वन ऐन, २०७६, मध्वतती क्षेत्र व्यवस्ापन ननमयावली, २०५२, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्ापन ननमयावली, २०५३ र संरक्षणक्षेत्र सरकारी  
व्यवस्ापन ननमयावली, २०५७
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11    नेपालमा समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको वतमामान अवस्ा, २०७७

१.६.१ राष्ट्रिय िन न्रीवत, २०७५ 
व्यवस्स्त वनक्षते्र र सन्कु्लत पयामावरण माफमा त नपेालको आसथथि क, 
सामाचजक र सांसृ्मतक समृसद्धमा योिदान पुर्ाउने वन नीमत, 
२०७५ को दरूदृष्टटि रहकेो छ। त्यसैिरी संरक्क्षत क्षेत्र, जलाधार, 
जमैवक मवमवधता, वन्यजनु् र वनस्पमतको डदिो र सहभामितामलूक 
व्यवस्ापनबाट वनजन्य वस्ु तथा सेवाको उत्ादन एवं मूल्य 
अमभवसृद्ध र मतनको न्यायोचचत मवतरण िनदे वन नीमतको लक्ष्य रहकेो 
छ। राष्ट्रिय वन नीमत, २०७५ ल ेक्लएका समदुायमा आधाररत वन 
व्यवस्ापनसिँ सम्बन्न्त नीमत/रणनीमतहरु यस प्रकार रहकेा छन।्

 » वनक्षेत्रको उत्ादकत्व र वन पैदावारको उत्ादन वृसद्ध िनमा 
सबै प्रकारका वन व्यवस्ापन पद्धमत र पाररस्स्मतकीय 
प्रणालीको व्यवस्ापन िदामा डदिो व्यवस्ापनका ससद्धान्का 
आधारमा िररनेछ ,

» सामुदाष्टयक वन, साझेदारी वन, कबुक्लयती वन (िररबीको 
रेखामुननका लामि) लिायतका समुदायमा आधाररत वन 
व्यवस्ापन पद्धमतहरुको प्रवद्धनमा र मवकास िररनेछ ,

» वन पैदावार संकलनमा डदिोपना र प्रभावकारीताका लामि 
मवज्ञान र प्रमवसधहरुको प्रयोिलाई प्रोत्साहन िरी यस्ा 
प्रमवसधहरुको थप मवकास र मवस्ार िददै लमिनेछ ,

» सबै प्रकारका वन व्यवस्ापन पद्घमतहरुमा सामाचजक, 
आसथथि क र वातावरणीय दृष्टटिले डदिोपना सुननशश्त िनमा 
डदिो वन व्यवस्ापनको राष्ट्रिय मापदण्का आधारमा वन 
प्रमाणीकरण िददै लमिनेछ ,

» जडीबुटी लिायत वनमा आधाररत हररत उद्ोि तथा 
व्यावसायको प्रवद्धनमा तथा मवस्ार िररनेछ ,

» वन क्षेत्रबाट रोजिारीका अवसरहरु िुणात्मक रुपमा वृसद्ध 
िररनेछ ,

» सरंक्षण क्षते्र, मध्वतती क्षते्र लिायत सब ैसरंक्क्षत क्षते्रहरुलाई 
पयामापयमाटनको आधारको रुपमा प्रवद्धनमा र मवकास िररनेछ ,

» संरक्क्षत के्षत्र बाडहर रहकेा सामुदाष्टयक वन, साझेदारी वन, 
संरक्क्षत वन, धाममथि क वनहरुलाई उपलब् स्ोत र साधनको 
उपयोि िददै पयामापयमाटन समतेको लामि मवकससत िददै लमिनेछ 

» जडीबुटी एवं िैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, खेती मवस्ार, 

संकलन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण, व्यवसायीकरण र ननयामात 
प्रवद्धनमा िररनेछ , 

» हररत उद्ोि प्रवद्धनमा र मवकासका लामि ननजी, सामुदाष्टयक र 
सहकारी क्षेत्रको लिानी प्रोत्साहन िररनेछ ,

» हररत उद्म मवकासका लामि वन उपभोक्ा समूहहरुको 
सहकारी ननमामाण िररनेछ ,

» मानव–वन्यजनु् ष्टबचको द्न्द्व न्यूनीकरण िनमाका लामि 
भू–पररसधस्रमा संरक्क्षत के्षत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका 
जैमवकमािमाहरुको एकीकृत र समुचचत व्यवस्ापन िररनेछ।

१.६.२ िनक्नेत्रको रणन्रीवत (सन ्२०१६ दनेखख २०२५) 
मव.स.ं २०४६ सालमा लाि ुिररएको २१ वषदे वन मवकास िरुुयोजनाको 
अवसध समाप्त भए पसछ समग्र वनक्षते्रको मवकासका लामि वनक्षते्रको 
रणनीमत (सन ्२०१६-२०२५) तजूमामा िरी लािु िररएको छ । वन, 
वनका पाररस्स्मतकीय प्रणालीहरु, जमैवक मवमवधता र जलाधारको 
डदिो व्यवस्ापन िरी राष्ट्रिय समसृद्धका लामि असधकतम उपयोि िनदे 
वनके्षत्रको रणनीँमतको दरूदृष्टटि रहकेो छ। यसले वन, जैमवक मवमवधता, 
वनस्पमत, वन्यजनु्, जलाधार र अन्य पाररस्स्मतकीय प्रणालीहरुको 
सरंक्षण साथ ैडदिो व्यवस्ापनबाट जलवाय ूपररवतमानका असरहरु 
कम िनदे र समावशेी, मवकेन्द्रीकरण, प्रमतस्पधती र सदुृढ सशुासनको 
माध्मबाट रोजिारी र जीमवकोपाजमानका अवसरहरु सजृना िनदे लक्ष्य 
क्लएको छ।  

१.६.२.१ िनक्नेत्रको रणन्रीवतलने ललएका रणन्रीवतहरु 
वनक्षेत्रको रणनीमतले मुख्यतया पाँच वटा पररणामहरु माफमा त 
वनक्षते्रको लक्ष्य हाससल िनदे उद्शे्य क्लएको छ।मत पररणामहरु पुरा 
िनमा क्लएका समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापनसँि सम्बन्न्त केडह 
रणनीमतहरु यस प्रकार रहकेा छन।्

» बढी भन्ा बढी वन क्षेत्रलाई डदिो र उत्ादनशील 
व्यवस्ापनमा लैजाने,

» वन पदैावारको उत्ादन र सवेाहरुलाई मवमवसधकरण िरी वन 
पैदावारको बुसद्धमतापूणमा उपयोि िनदे, 

» वनक्षेत्र र वनक्षेत्र भन्ा बाडहर रुख रोपण र जडीबुटी खेती 
मवस्ार िनदे,
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» जैमवक मवमवधताको वैज्ञाननक, सामाचजक-आसथथि क, सौन्यमा 
एवं सांसृ्मतक पक्षहरुलाई प्रोत्साहन िनदे, 

» वन पदैावारको कटान तथा सकंलनका लामि उन्त प्रमवसधको 
प्रयोि िनदे, 

» वनस्पमत र वन्यजन्ु तथा जैमवक मवमवधता संरक्षणकालामि 
माननसको भूममकालाई केन्द्रष्टबन्मुा राख्े,

» सबै प्रकारको वन व्यवस्ापनमा पारदशशथि ता, जवाफदेडहता र 
मवसधको शासनलाई बढावा डदने,

» जलवायू पररवतमान नू्यनीकरणका लामि पाररस्स्मतकीय 
प्रणाली र समुदायमा आधाररत उपायहरुलाई प्रोत्साहन िनदे,

» िररब तथा मवपन् विमाका उपभोक्ाको जीवनस्र उकास्न 
समुदायमा आधाररत वन उद्म स्ापना तथा सञ्ालन िनमा 
प्रोत्साहन िनदे, 

» वन व्यवस्ापनमा समदुायको सहभामितालाई प्रोत्साहन िनदे,

» वन उपभोक्ा समहूको वन व्यवस्ापन क्षमता अमभवृसद्ध िददै 
वन पैदावारको उपयोिलाई सुदृडढकरण िनदे।

१.६.२.२ िनक्नेत्रको रणन्रीवतलने ललएका लक्ष्यहरु 
वनक्षेत्रको रणनीमतले क्लएका समुदायमा आधाररत वन 
व्यवस्ापनसिँ सम्बन्न्त केडह लक्ष्यहरु यस प्रकार रहकेा छन,् 

» सब ैप्रकारका वनका व्यवस्ापन कायमायोजनाहरु अद्ावसधक 
भई सोही बमोचजम व्यवस्ापन र साबमाजननक रुपमा उपलब् 
भएका हुनेछन्,

» तराई र मभत्री मधेसमा कुल वनके्षत्रको कररब ५०% र 
मध्पहाड र डहमालको कररब २५% वनक्षेत्र डदिो वन 
व्यवस्ापन वा वैज्ञाननक वन व्यवस्ापनका शशद्धान्हरु 
अवलम्वन िरी व्यवस्ापन भएको हुनेछ,

» नेपालको कुल वनके्षत्रको कम्ीमा ६०% वनक्षेत्र स्ानीय 
समुदायद्ारा व्यवस्ापन भएको हुनेछ, 

» कररब २३ लाख हके्टर वनक्षेत्र (तत्ाक्लन अवस्ामा कायम 
रहेको नेपालको कुल वनक्षेत्रको ४०% वन) सामुदाष्टयक 
वनको रुपमा व्यवस्ापन भएको हुनेछ, 

» नपेालको कुल वनके्षत्रको ४% वनके्षत्र साझदेारी वनको रुपमा 
व्यवस्ापन भएको हुनेछ,

» नेपालको कुल वनक्षेत्रको १.५% वनक्षेत्र कबुक्लयती वनको 
रुपमा व्यवस्ापन भएको हुनेछ, 

» सबै राष्ट्रिय ननकुञ्ज र ससकार आरक्षमा मध्वतती क्षेत्र िोषणा 
भई मध्वतती क्षेत्रको व्यवस्ापन भएको हुनेछ,

» सबै प्रकारका वन व्यवस्ापनसँि सम्बन्न्त समूह वा 
संस्ाहरुको प्रमुख ननणमायदायी समममत वा अन्य त्यसै् 
प्रकारका सन्ालहरुको नतृेत्वदायी पदहरुमा मडहला, दक्लत 
तथा जनजामतहरुको जनसंख्या अनुसारको समानुपामतक 
प्रमतननसधत्व भएको हुनेछ।

१.६.२.३ िनक्नेत्रको रणन्रीवतलने पहहिान िरनेका प्राथवमक 
काय्यहरु
वनक्षेत्रको रणनीमतले पडहचान िरेका समुदायमा आधाररत वन 
व्यवस्ापनसिँ सम्बन्न्त केडह प्राथममक कायमाहरु यस प्रकार रहकेा 
छन।् 

» वनको उत्ादन क्षमता र समूहको आवश्यकता बमोचजम 
सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुको वितीकरण िनदे,

» सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुलाई व्यावसाष्टयक तर 
डदिो वन व्यवस्ापन हुने िरी व्यवस्ापन िददै बजारसँिको 
पहँुच बढाउने,

» तराई र मभत्री मधेसमा सम्ामवत वनके्षत्र पडहचान िरी 
साझेदारी वन व्यवस्ापन लाई मवस्ार िनदे,

» साझेदारी वन व्यवस्ापनमा पारदशती एवं जवाफदेही ननणमाय 
प्रडक्रया, साझेदारी वन उपभोक्ा समूहमभत्र समन्याष्टयक 
लाभको बाँडफाँट तथा साझेदारहरु ष्टबच लाभांश मवतरणको 
साथै वनको प्रामवसधक व्यवस्ापन जस्ा मवषयलाई 
सम्बोधन िनदे,

» मवपन् र ससमान्कृत विमाका उपभोक्ाहरुको जीमवकोपाजमानका 
डक्रयाकलाप र वनको व्यवस्ापन कायमामा सामुदाष्टयक वन 
समूहको कोषको उपयोि हुने ब्यवस्ालाई प्रोत्साहन िनदे, 
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» सामुदाष्टयक वनमा डदिो/वैज्ञाननक वन व्यवस्ापनका लामि 
वनसिँ सम्बन्न्त सरकारी तथा िरै सरकारी सवेा प्रदायकहरुको 
प्रामवसधक क्षमता अमभवृसद्ध िनदे,

» सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूमभत्र मवशषे रुपल ेवनको उपभोि 
िनदे मडहला, दक्लत, आडदवासी जनजामतहरुको उपसमूह बनाइ 
मतनको क्षमता अमभवृसद्ध िनदे,

» सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहका मवपन् तथा ससमान्कृत 
उपभोक्ाहरुका लामि निद आम्ानी हुने तथा रोजिारी सृजना 
हुने कायमामा सहयोि तथा प्रोत्साहन िनदे, 

» सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरु र मतनका सन्ाललाई 
लिउुद्म, िमु्ी कोष पररचालन िरी उद्म मवकास लिायतका 
व्यवसाष्टयक िमतमवसधहरुमा सहयोि िनदे,

» सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुको व्यवस्ापन क्षमता, 
आसथथि क क्षमता र सशुासन अनिुमनका लामि सचूकहरु पडहचान 
िरी मूल्याँकन िनदे प्रणालीको मवकास िनदे,

» कबुक्लयती वन समूहहरुलाई तीन प्रकारमा ष्टबभाजन िनदे (क) 
ससं्ाित सदुृढ तर सानो सहयोि आवश्यक पनदे, (ख) ससं्ाित 
सुदृढ तर थप सहयोि आवश्यक पनदे र (ि) संस्ाितननषृ्य 
जसलाई पुनिमाठन िनुमा पनदे। मत मध्े पडहलो दईु प्रकारका 
समूहहरुलाई मवशेष सहयोि उपलब् िराउने,

» खास ननशश्त उत्ादनसिँ सम्बन्न्त कबुक्लयती वन समहूहरुको 
सन्ाल ननमामाण िरी कृष्टष खेती प्रणाली र मूल्य श्रृखलासँि 
जोड्ने,

» धाममथि क वनमा जैमवक मवमवधता र धाममथि क मूल्य मान्यताको 
संरक्षणका लामि धाममथि क तथा सांसृ्मतक संि संस्ा र ननजी 
क्षेत्रसँि साझेदारी िनदे, 

» धाममथि क वनमा धाममथि क महत्वका रुख मवरुवाहरुको वृक्षारोपण  
िनदे र त्यसको प्रामवसधक सेवाको ननन्म् वनसँि सम्बन्न्त 
ननकायहरुको क्षमता अमभवृसद्ध िनदे,

» वातावरणीय सवेा प्रवाह, जमैवक मवमवधता सरंक्षण, पानी महुान 
तथा जलाधार सरंक्षण िनदे मवशषे के्षत्र पडहचान िरी सरंक्क्षत वन 
(हाल वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा रुपान्रण भएको) को रुपमा 
व्यवस्ापन िनदे,

» वन सरंक्षण के्षत्रहरुमा समुदायमा आधाररत वातावरणीय सवेाको 
भुक्ानीको संरचना स्ापना िरी जलवायु पररवतमानका असरहरु 
न्यूनीकरण तथा मासथल्ो तनटय र तल्ो तनटय क्षेत्र बीच 
सम्बन् स्ामपत िराउने।        

१.६.३ पन्धडौं योिना (आ.व. २०७६/७७ देखख २०८०/८१)
चालु पन्धडौं योजनाले प्राकृमतक स्ोतको संरक्षण र पररचालन तथा 
उत्ानशीलता मवकास िनदे, तीव्र एव ंडदिो र रोजिारमलूक आसथथि क वृसद्ध 
िनदे, उत्ादन र उत्ादकत्व अमभवसृद्ध िनदे, सावमाजननक सवेाको सदुृढीकरण 
िनदे, िररबी ननवारण र आसथथि क सामाचजक समानता सडहतको न्यायपूणमा 
समाजको ननमामाण िनदे लिायतका दीिमाकालीन राष्ट्रिय रणनीमत क्लएको 
छ। यस योजनाले वन क्षते्रलाई आसथथि क क्षते्रको रुपमा वितीकरण िरी 
सोही अनरुुपका कायमाक्रम र योजनाहरु अिाडी बढाएको छ। 

१.६.३.१ पन्ध्रौं योजनाका मखु्य काय्यन्रीवतहरु
चालु पन्धडौं योजनाले क्लएका समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापनसिँ 
सम्बन्न्त कायमानीमतहरु यस प्रकार रहकेा छन।्

» सामुदाष्टयक, साझेदारी, कबुक्लयती वन लिायत सबै वन 
व्यवस्ापन पद्धमतहरुमा डदिो वन व्यवस्ापन कायमायोजना 
तयारी िरी कायामान्वयन िररनेछ,

» सामुदाष्टयक वन व्यवस्ापन माफमा त वन नसमारी, कृष्टष वन र 
वनजन्य उद्म मवकासमा जोड डदईनेछ,

» सबै संरक्क्षत वन (हाल वन संरक्षण क्षेत्र को रूपमा रूपान्रण 
भएको), सामुदाष्टयक वन र समुदायद्ारा व्यवस्स्त वनहरुलाई 
प्रकृमतमा आधाररत पयमाटनको िन्व्य वनाउदै िुणस्रीय 
पयमाटकको संख्यामा उल्ेख्य वृसद्ध िनदे,

» वन उपभोक्ा समूहहरुद्ारा सहकारी ननमामाण र समुदाय, सरकारी 
र ननजी क्षते्रको साझदेारीमा पुजँी वसृद्ध िरी वन उद्म लिायतका 
कायमामा लिानी बढाउने,

» सरकार, सामदुाष्टयक वन र ननजी क्षते्रको सहभामितामा वन्यजनु् 
पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण र मवदेश ननकासीका लामि 
आवश्यक व्यवस्ा िररनेछ,

» सामुदाष्टयक वन लिायतका समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धमतहरुमा लैगिमिक तथा सामाचजक समावेशशकरण 
रणनीमतलाई समयसापेक्ष पररमाजमान िरी कायामान्वयन िररनेछ।
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१.६.३.२ पन्ध्रौं योजनाका अपनेलक्त उपलब््रीहरु
चालु पन्धडौं  योजनाले क्लएका समुदायमा आधाररत वन 
व्यवस्ापनसिँ सम्बन्न्त अपके्क्षत उपलस्ब्हरु यस प्रकार रहकेा 
छन।् 

» मडहला, दक्लत, आडदवासी जनजामत तथा स्ानीय समदुायको 
सहभामितामा वन सरंक्षणका सिन डक्रयाकलापहरु सञ्ालन 
भएका हुनेछन्,

» थप २,००० वटा सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरु िठन 
भई नेपालमा सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुको संख्या 
२४,००० पुिेको हुनेछ,

» सामुदाष्टयक वन, साझेदारी वन, कबुक्लयती वन लिायत 
समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन अन्िमात रहकेो राष्ट्रिय 
वनको डहस्ा ४५% पुिेको हुनेछ,

» राष्ट्रिय वन र सामुदाष्टयक वन तथा ननजी/पाररवाररक वन दवुै 
तफमा  िरी १,००,००० हके्टरमा कृष्टष वन मवस्ार भएको हुनेछ। 

१.६.४ समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापनसरँ सम्बन्धित 
ववद्यमान  प्रमखु ऐन, कनयम, कनदनेक्शका, काय्भववसध तथा 
मार्भदश्भनहरु
» राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्ु संरक्षण ऐन, २०२९

» वन ऐन, २०७६ 

» राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्ु संरक्षण ननयमावली, २०३०

» वन ननयमावली, २०५१ 

» मध्वतती क्षेत्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५२

» संरक्षण क्षेत्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५३

» संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्ापन ननयमावली, २०५७

» कञ्नजङ्ा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०६४

» सामुदाष्टयक वनको ननददेशशका, २०५२

» कबुक्लयती वन तथा चरण मवकास आयोजना कायमाक्रम 
सञ्ालन ननददेशशका, २०५५

» मध्वतती क्षेत्र व्यवस्ापन ननददेशशका, २०५६

» संरक्षण क्षेत्र व्यवस्ापन ननददेशशका, २०५६

» साझेदारी वन व्यवस्ापन ननददेशशका, २०६८ 

» सामुदाष्टयक वनको काठ दाउरा संकलन तथा मवक्री-मवतरण 
ननददेशशका, २०७१

» सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहको आसथथि क कायमामवसध 
ननददेशशका, २०७३

» वैज्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमामवसध, २०७१

» वनजन्य उद्म प्रवद्धमान तथा मवकास लामि अनुदान सम्बन्ी 
कायमामवसध, २०७५

» सामुदाष्टयक वनमा पयामापयमाटन प्रवद्धमान कायमामवसध, २०७५

» जडीबटुी मवकासका लामि अनदुान सम्बन्ी कायमामवसध, २०७५

» सामुदाष्टयक वन मवकास कायमाक्रमको मािमादशमान, २०७१

१.७ समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धवतहरुका 
उपलब्ीहरु
समुदायमा आधाररत मवमभन् वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुका प्रमखु 
उपलब्ीहरुलाई बूदँाित रुपमा तल उले्ख िररएको छ।

» समुदायको सहभामितामा वनक्षेत्रको नागिो पाखाहरुमा 
पुनरुत्ादन संरक्षण र वृक्षारोपणको माध्मबाट वन र 
हररयाली बढाउन योिदान पुर्ाएको, 

» वन व्यवस्ापनका डक्रयाकलापहरुले वनको हसैसयतमा सधुार 
आएको, 

» वन स्ोतमा स्ानीय उपभोक्ाहरुको असधकार सुननशश्त 
िनुमाका साथै स्ानीय र राष्ट्रियस्रमा वन पैदावार आपूमतथि  
िरेको,

» वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका उपभोक्ाहरुलाई समेत वन 
व्यवस्ापनमा सहभािी िराएको,

» वन संवद्धमान प्रणालीमा आधाररत डदिो/वैज्ञाननक वन 
व्यवस्ापन माफमा त वनको उचचत व्यवस्ापनबाट काठ, 
दाउरा लिायतका वन पैदावारहरुको आपूमतथि  बढेको, 
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» जैमवक मवमवधता संरक्षणमा उले्ख्य योिदान िनुमाका साथै 
समदुायमा आधाररत जमैवक मवमवधता सरंक्षणको अवधारणा 
मवकससत भएको,

» िाईत ेतथा टुहुरा वन्यजनु्हरुका लामि उद्धार केन्द्रहरु स्ापना 
भई स्ाहार संभार तथा उपचार सेवा उपलब् भएको,

» दलुमाभ र संकटापन् वन्यजन्ुका संरक्षण एवं मतनका लामि 
मवस्ाररत वासस्ान उपलब् भएको,

» दलुमाभ एवं संकटापन् वन्यजनु्का लामि जैमवक मािमाहरुको 
संरक्षण भएको, 

» मानव वन्यजन्ु ष्टबचको द्न्लाई सह-अस्स्त्वमा पररणत 
िनमा भूममका खेलेको, 

» सामुदाष्टयक वनहरुमा स-साना प्राणी उद्ानहरु स्ापना भई 
वन्यजन्ु संरक्षण सम्बन्ी जानकारी प्रवाह भएको, 

» पयामापयमाटनका िमतमवसधहरु माफमा त ग्रामीण पयमाटन प्रवद्धमानमा 
भूममका खेलेको,

» कबुक्लयत वन (िररबीको रेखामुननका लािी) कायमाक्रमले 
पशुपालनलाई टेवा पुयामाएको,

» सहर नचजकका सामुदाष्टयक वनहरुमा हररयाली पाकमा हरु 
ननमामाण हुदा हररत क्षेत्रको प्रबद्धमान भएको, 

» वातावरणीय सवेाहरु प्रवाह िनुमाका साथ ैवातावरणीय सवेाको 
भुक्ानी प्रणालीको मवकासमा टेवा पुर्ाएको,

» बहुमलू्य िरैकाष्ठ तथा जडीबटुीहरुको सरंक्षण, संवद्धमान, खतेी 
मवस्ार र प्रशोधन तथा मवदेश ननकासीबाट अथमातन्तमा टेवा 

पुर्ाएको,  

» वन पदैावारमा आधाररत लदु् उद्महरु स्ापना तथा सञ्ालन 
भएको,

» वन हरेालु, वन व्यवस्ापन िमतमवसधहरु, वन उद्म सञ्ालन, 
पयामापयमाटन प्रवद्धमान लिायतका िमतमवधीहरुबाट स्ानीय र 
राष्ट्रियस्रमा रोजिारीका अवसरहरु सृजना िरेको,  

» ऐमतहाससक, परूातान्त्वक तथा महत्वपणूमा धाममथि क स्लहरुको 
संरक्षण, धाममथि क कायमाहरुको व्यवस्ापन तथा वरपरको 
वातावरणीय पयामावरण प्रवद्धमान र सौन्यतीकरणमा योिदान 
पुर्ाएको, 

» स्ानीयस्रका सामुदाष्टयक मवकासका कायमाहरु खानेपानी, 
बाटोिाटो, पुलपुलेसा लिायतका पूवामाधार ननमामाणका 
कायमाहरुमा सहयोि पुर्ाएको,

» पानी मुहानका स्ोतहरुको संरक्षण, भू-क्षय ननयन्तण तथा 
जलाधारहरुको संरक्षण र व्यवस्ापन भएको,

» मडहला, दक्लत, आडदवासी जनजामतहरुको नेतृत्व मवकास 
तथा सशक्क्करणको माध्मबाट सामाचजक समावशेीकरण 
लाई बढावा डदएको,

» ि र रब तथा  मवपन् विमाका  वन उपभोक्ाहरुको 
जीमवकोपाजमानमा टेवा पुर्ाएको, 

» संि, प्रदेश र स्ानीयस्रमा मवमभन् सन्ालहरु जस्ै 
सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा महासिं, साझदेारी वन उपभोक्ा 
महासिं, कबकु्लयती वन महासिं सन्ालहरु ननमामाण भएको।

 



फोटो सौजन्य: मोहनचन्द्र मवश्वकमामापहाडी वन भूदृष्य, मकवानपुर
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समुदायमा आधाररत 
वन व्यवस्ापन पद्धवतहरु 
(मध्वतती क्षते्र र सरंक्षण क्षते्र बाडहरको राष्ट्रिय वनक्षते्रमा)

२.१ सामदुावयक वन
सामडुहक डहतका लामि कुन ैवनको मवकास, सरंक्षण र व्यवस्ापन 
िरी वन पदैावारको उपयोि िनमा इचु्क उपभोक्ाहरुल ेसमहू िठन 
िरी सम्बन्न्त डडमभजन वन कायामालयमा दतामा िराउदछन।् यसरी 
दतामा भएका समहूलाई सम्बन्न्त डडमभजन वन कायामालयल ेसमहूको 
चाहना, परम्राित उपयोि र व्यवस्ापन क्षमता समतेलाई मवचार 
िरी कायमायोजना वनाई राष्ट्रिय वनको कुन ैभाि सामदुाष्टयक वनको 
रुपमा व्यवस्ापन िनमा हस्ान्रण िदमाछन।् स्ीकृत कायमायोजना 
बमोचजम प्राप्त वन पैदावार प्राथममकताका आधारमा समहूमभत्र खपत 
िरी बाकँी रहकेो वन पदैावार मात्र ननयमानसुार समहूल ेबाडहर ष्टबक्री 
मवतरण िनदे िदमाछन्। उपभोक्ा समहूल ेस्ीकृत कायमायोजनाल ेननडदथि टि 
िरेका वन उद्म तथा पयापयमाटन कायमाक्रम सञ्ालन िनमा सक्दछन।् 
उपभोक्ा समूहले कायमायोजना बमोचजम आजमान िरेको वाष्टषथि क 
आयबाट कम्ीमा २५% रकम वनको मवकास, सरंक्षण र व्यवस्ापन 

कायमामा खचमा िरी बाकँी रहकेो रकमको कम्ीमा ५०% रकम सम्बन्न्त 
स्ानीय तहसिँ समन्वय िरी िररबी न्यनूीकरण, मडहला सशक्क्करण 
तथा उद्म मवकास कायमामा खचमा िनुमापनदे व्यवस्ा रहकेो छ। यसरी 
खचमा िरी बाकँी रहकेो रकम उपभोक्ा समहूको डहतमा प्रयोि िदमाछन।् 
सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु अमवसछन् उत्तरासधकारवाला एक 
स्शाससत र सगिठठत ससं्ाको रुपमा रहकेा हुन्छन।्

सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहले िररब तथा मवपन् विमाका 
उपभोक्ाहरुको जीमवकोपाजमान सहयोिका लामि त्यस्ा 
उपभोक्ाहरुको समूह वनाई कायमायोजनामा उले्ख भए बमोचजमका 
आयआजमान िमतमवसधहरु सञ्ालन िनमा त्यस्ो समूहलाई सामदुाष्टयक 
वनको कुन ैभाि समझौता िरर व्यवस्ापन िनमा डदन सक्दछन।्

फोटो सौजन्य:डडमभजन वन कायामालय, काभे्

भाि-२

धनेश्वर बैडकवा सामुदाष्टयक वनमा ओखरको वृक्षारोपण
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चित्र २.१ सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुको प्रदेशित मववरण

चित्र २.२  सामदुाष्टयक वनबाट लाभान्न्वत िरधरुीहरुको प्रदेशित मववरण 

२.१.१ सामदुाययक िन उपभोतिा समहूहरु सम्बन््री वििरण 
आ.व. २०७५/७६ सम्ममा कुल २२,५१९ वटा सामुदाष्टयक वन 
उपभोक्ा समूहहरु दतामा रहकेा छन्। सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा 
समूहहरु सात वटै प्रदेशमा मुस्ाङ बाहेकका सबै ७६ वटा  
चजल्ा तथा ८२ वटा डडमभजन वन कायामालय अन्िमात र ६०८ वटा 
स्ानीय तहहरुमा रहकेा छन।् सबभैन्ा बढी सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा 
समहूहरु बािमती प्रदेशमा ४,४९१ (१९.९४%) वटा र सबभैन्ा कम 
५२२ (२.३२%) वटा प्रदेश न.ं २ मा रहकेा छन ्(चचत्र २.१)। चजल्ाित 
रुपमा सबैभन्ा बढी ७१९ वटा सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु 
धाडदङमा रहकेा छन् भने सबैभन्ा कम पसामा र मनाङ चजल्ामा 
४/४ वटा रहकेा छन् (अनुसूची ३)। कास्ी चजल्ाको पोखरा 
महानिरपाक्लकामा सबभैन्ा बढी सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहू 
३६९ वटा र सबभैन्ा कम १/१ वटा मवमभन् २५ वटा स्ानीय तहहरुमा 

रहकेा छन ्(अनसुचूी ४)। सामदुाष्टयक वन कायमाक्रमबाट ३०,८८,२५९ 
िरधरुीका १,६६,०६,१४९ जनसखं्या प्रत्यक्ष लाभान्न्वत भएका छन।् 
जसमध्े सबैभन्ा बढी ६,४२,७४३ िरधुरी लुम्म्बनी प्रदेशमा र 
सबभैन्ा कम १,०८,१०२ िरधरुी प्रदेश न.ं २ मा रहकेा छन ्(चचत्र २.२)। 
सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुमा प्रमत समहू  औसतमा १३७.१४ 
िरधरुीहरु आबद्ध रहकेा छन।् भौिोक्लक क्षते्र अनसुार सबभैन्ा बढी 
सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु पहाड र मभत्री मधसेका चजल्ामा 
१५,५२९ (६८.९६%) वटा, डहमाली चजल्ामा ४,८६५ (२१.६%) वटा र 
सबभैन्ा कम तराईका चजल्ामा २,१२५ (९.४४%) वटा रहकेा छन।् 
पहाड र मभत्री मधसेका चजल्ामा, डहमाली चजल्ामा र तराईका 
चजल्ामा क्रमश: १८,६६,७३५(६०.४५%) , ५,६५,६५६(१८.३१%) 
र ६,५५,८६८(२१.२४%) िरधरुीहरु सामुदाष्टयक वन कायमाक्रमबाट 
लाभान्न्वत भएका छन।्
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२.१.२ सामदुाययक िन उपभोतिा समहूहरुलने व्यिस्ापन िरनेको 
िनक्नेत्र सम्बन््री वििरण
आ.व. २०७५/७६ सम्ममा कुल २३,५९,५७७.६० हके्टर वनक्षेत्र 
सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुल ेव्यवस्ापन िरररहकेा छन।् 
सबभैन्ा बढी सामुदाष्टयक वनक्षते्र ४,५४,१०६.०६ (१९.२४%) हके्टर 
लुम्म्बनी प्रदेशमा र सबैभन्ा कम ७९,१५७.१४ (३.३५%) हके्टर 
प्रदेश नं. २ मा रहकेो छ (चचत्र २.३)। चजल्ाित रुपमा सबभैन्ा 
बढी सामदुाष्टयक वनके्षत्र १,०८,९०३.५८ हके्टर दाङमा रहकेो छ भन े
सबभैन्ा कम ७.५१ हके्टर पसामा चजल्ामा रहकेो छ (अनसुचूी ३)। 
ससन्ुली चजल्ाको कमलामाई निरपाक्लकामा सबैभन्ा बढी 
२६,७७७.१७ हके्टर सामुदाष्टयक वनक्षेत्र रहकेो छ भने सबैभन्ा 
कम महोत्तरी चजल्ाको लोहारपटिी निरपाक्लकामा ०.३६ हके्टर 

रहकेो छ (अनसुचूी ४)। सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुल े०.१४ 
हके्टर देखख ५,०३२ हके्टर सम्मको वनक्षेत्र व्यवस्ापन िरररहकेा 
छन।् सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुल ेऔसतमा प्रमत समहू 
१०४.७८ हके्टर वनक्षते्र (तराईका चजल्ामा १४४.८२ हके्टर, पहाड 
र मभत्री मधसेका चजल्ामा १०५.२७ हके्टर र डहमाली चजल्ामा 
८५.७५ हके्टर) र प्रमत िरधुरी ०.७६ हके्टर वनके्षत्र (तराईका 
चजल्ामा ०.४६ हके्टर, पहाड र मभत्री मधसेका चजल्ामा ०.८७ 
हके्टर र डहमाली चजल्ामा ०.७३ हके्टर) व्यवस्ापन िरररहकेा 
छन।् भौिोक्लक के्षत्र अनसुार सबभैन्ा बढी सामदुाष्टयक वनक्षते्र 
१६,३४,६७७ (६९.२८%) हके्टर पहाड र मभत्री मधसेका चजल्ामा, 
डहमाली चजल्ामा ४,१७,१५१ (१७.६८%) र सबभैन्ा कम तराईका 
चजल्ामा ३,०७,७४८.८ (१३.०४%) हके्टर रहकेो छ। 

२.१.३ सामुदाययक िनमा िैज्ाहनक िन व्यिस्ापन सम्बन््री 
वििरण 
वैज्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमामवधी, २०७१ का अनसुार नेपालको 
कुल वनक्षेत्रको ५१% (२१,८०,००० हेक्टर) वन उत्ादनमूलक 
वजै्ञाननक वन व्यवस्ापन िनमा उपयुक् रहकेो छ। उक् कायमामवधीका 
अनुसार १०० हके्टर भन्ा बढी वनक्षेत्र वैज्ञाननक वन व्यवस्ापन 
िनमाका लामि छनौट िनमा सडकन्छ। उक् कायमामवधील ेभौिोक्लक क्षते्र 
र वनको अवस्ा अनसुार मवमभन् वन सवंद्धमान प्रणालीहरु ससफाररस 
िरेको छ। सामदुाष्टयक वनको अवस्ा अनुसार उत्ादनशील वन 
क्षते्रलाई छुटियाई सो क्षते्रमा मात्र वाष्टषथि क रुपमा िररन ेवन सवंद्धमान 
डक्रयाकलापहरु कायमायोजनामा उल्ेख िररएको हुन्छ र सोही 
बमोचजम वनको व्यवस्ापन कायमाहरु भइरहेका छन्। आ.व. 

२०६८/६९ देखख नपेालमा वन संवद्धमान प्रणालीमा आधाररत वजै्ञाननक 
वन व्यवस्ापन कायमाक्रम लाि ुभएको हो। कमपलवस् ुचजल्ास्स्त 
मतलौराकोट साझदेारी वनबाट वजै्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमाको 
सरुुआत भएको हो।   

आ.व. २०७६/०७७ सम्ममा सात वटै प्रदेशका ६२ चजल्ा तथा 
६८ डडमभजन वन कायामालय अन्िमात ७९० वटा सामुदाष्टयक वन 
उपभोक्ा समूहहरुको कुल १,९७,५२४.१९ हके्टर वनको वजै्ञाननक 
वन व्यवस्ापन कायमायोजनाहरु स्ीकृत भएका छन।् वजै्ञाननक वन 
व्यवस्ापन कायमायोजना स्ीकृत असधकाशं समहूहरुमा कायमायोजना 
बमोचजमका डक्रयाकलापहरु सञ्ालन भइरहकेा छन् भने बाँकी 
समहूहरुमा पनन सरुु हुन ेक्रममा रहकेा छन।् सबभैन्ा बढी वैज्ञाननक 

चित्र २.३ सामदुाष्टयक वनक्षते्रको प्रदेशित मववरण
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ूदेश

वन व्यवस्ापन कायमायोजना स्ीकृत भएका सामुदाष्टयक वन 
उपभोक्ा समहूहरु  लमु्म्बनी प्रदेशमा २२७ वटा र सबभैन्ा कम 
प्रदेश नं. २ मा ३१ वटा रहकेा छन ्(चचत्र २.४)। चजल्ाित रुपमा 
सबभैन्ा बढी वजै्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमायोजना स्ीकृत भएका 
सामदुाष्टयका वन उपभोक्ा समहूहरु कैलाली चजल्ामा ९३ वटा 
रहकेा छन ्(अनसुचूी ५)।

सबभैन्ा बढी वजै्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमायोजना स्ीकृत भएका 
सामदुाष्टयक वनको वनक्षते्र लमु्म्बनी प्रदेशमा ५३,६२०.२१ हके्टर र 
सबैभन्ा कम प्रदेश नं. २ मा ६,७५०.२६ हके्टर रहकेो छ (चचत्र 
२.५)। चजल्ाित रुपमा सबभैन्ा बढी वैज्ञाननक वन व्यवस्ापन 
कायमायोजना स्ीकृत भएको सामदुाष्टयक वनके्षत्र २८,१९९.३४ हके्टर 

ससन्लुीमा रहकेो छ भन ेसबभैन्ा कम काठमाण्डौं चजल्ामा २९.५० 
हके्टर रहकेो छ (अनसुचूी ५)। 

भौिोक्लक के्षत्र अनसुार सबैभन्ा बढी वजै्ञाननक वन व्यवस्ापन 
कायमाक्रम पहाड र मभत्री मधेसका चजल्ाका ४४७ (५६.५८%) 
वटा सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुको १,१२,३९६.२८ हके्टरमा 
(५६.९०%), तराईका चजल्ाका ३१३ (३९.६२%) वटा समहूहरुको 
७८,३४२.२१ (३९.६६%) हेक्टरमा र सबैभन्ा कम डहमाली 
चजल्ाका ३० (३.८०%) वटा समूहहरुका ६,७८५.७० हेक्टर 
(३.४३%) वनक्षेत्रमा लािु भएको छ। देशभर १०० हके्टर भन्ा 
बढी वनक्षते्र भएका सामदुाष्टयक वनहरु ७,९७१ (३५.४०%) वटा 
छन ्जसल े१८,६६,२५२.३५ हके्टर वन (नपेालको कुल वनक्षते्रको 

चित्र २.५ : वजै्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमायोजना स्ीकृत भएका सामदुाष्टयक  वनक्षते्रको प्रदेशित मववरण
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२८.२३%) ओिटेका छन ्जसमध् ेपहाड र मभत्री मधसेका चजल्ामा 
१३,१६,६८८.४५ हके्टर, डहमाली चजल्ामा २,८१,८८८.३५ हके्टर र 
तराईका चजल्ामा २,६७,६७५.५५ हके्टर रहकेा छन।्

२.१.४ सामुदाययक िन उपभोतिा समूहहरुको काय्यसवमवतमा 
महहला र परुुषको प्रवतहनष्टित्वको अिस्ा 
सामदुाष्टयक वन मवकास कायमाक्रम मािमादशमान, २०७१ ल ेउपभोक्ा 
समममत िठन िदामा सबै विमाका उपभोक्ाहरु जसै् मवपन्, दक्लत, 
आडदवासी, जनजामत आडदको समानपुामतक प्रमतननसधत्व सनुनशश्त 
हुनुपनदे व्यवस्ा िरेको छ। जसअनुरुप वन उपभोक्ा समूहको 
कायमासमममतमा अध्क्ष र सचचव मध् ेएक पदमा मडहला अननवायमा र 

समममतको सम्णुमा सदस् सखं्याको कम्ीमा ५०% मडहलाको अननवायमा 
प्रमतननसधत्व हुनपुनदे व्यवस्ा रहकेो छ। सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा 
समहूहरुको कायमासमममतमा समग्रमा परुुषको प्रमतननसधत्व ५७.४९% र 
मडहलाको प्रमतननसधत्व ४२.५१% रहकेो छ। कायमासमममतमा सबभैन्ा 
बढी मडहलाको प्रमतननसधत्व लमु्म्बनी प्रदेशमा ४८.७७% र सबभैन्ा 
कम बािमती प्रदेशमा ३८.१०% रहकेो छ (चचत्र २.६)। त्यसैिरी 
भौिोक्लक क्षेत्र अनुसार कायमासमममतमा मडहलाको प्रमतननसधत्व 
तराईका सामुदाष्टयक वनहरुमा ४४.४६%, पहाड र मभत्री मधसेका 
सामदुाष्टयक वनहरुमा ४३.०८% र डहमालका सामदुाष्टयक वनहरुमा 
३८.५३% रहकेो छ। कायमासमममतमा मडहलाको प्रमतननसधत्व कुन ैपनन 
प्रदेश र भौिोक्लक क्षते्रमा ५०% पिेुको देखखदैन। 

चित्र २.६ : सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुको कायमासमममतमा मडहला र परुुषको प्रमतननसधत्वको प्रदेशित मववरण

फोटो सौजन्य:डडमभजन वन कायामालय, कमपलबस्ु (कमपलबसु्)
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२.१.५ सामदुाययक िनमा िन उद्यम स्ापना तथा सञ्ालन सम्बन््री 
वििरण 
सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुल ेवन पदैावारमा आधाररत साना 
तथा मझौला उद्महरु जस् ैअममस्ोको कुचो ननमामाण, वतेबासँका 
सामग्री ननमामाण, काठको हके्न्क्राफ्ट ननमामाण, साल र भोलामाको पातको 
टपरी ननमामाण, लाक्लिरुाँस र बेलको मपउन ेजसु ननमामाण, लोक्ा, 
अिदेली र अल्ोको कािज तथा डोरी ननमामाण, धससंग्र,े पामारोजा, 
ससट्ोनलेा र लमेनग्रासको सुिन्न्त तले प्रशोधन लिायतका वन 
उद्महरु सञ्ालन िददै आईरहकेा छन्। समूहस्रमा सञ्ालनमा 
रहकेा धरैे यस्ा साना वन उद्महरु दतामा समते नरहकेा कारण यडकन 
मववरण भनेटदैन। उद्ोि मवभाि र तत्ालीन साना तथा िरेल ुउद्ोि 
कायामालयहरुले कृष्टष र वनसिँ सम्बन्न्त उद्ोिहरुलाई एउटै शीषमाक 
अन्िमात दतामा िनदे िरेको र यी दवु ैएक आपसमा अन्रसम्बन्न्त भएको 
कारणल ेपनन वन उद्महरुको मात्र यडकन तथांक ननकाल् कठठनाई 
रहकेो छ। आ.व. २०७५/७६ सम्ममा उद्ोि मवभािमा ४६९ वटा कृष्टष 
तथा वनजन्य उद्ोिहरु दतामा रहकेा छन।् त्यस ैिरी आ. व. २०५१/५२ 
देखख आ. व. २०७५/७६ सम्ममा ६३,७६२ वटा कृष्टष तथा वनजन्य 
उद्ोिहरु िरेल ुतथा साना उद्ोि कायामालयहरुमा दतामा रहकेा छन।् 
कृष्टष तथा वनजन्य उद्ोि अन्िमात दतामा रहकेा खास िरी जडीबटुी 
खेती तथा प्रशोधन, नटसु् कल्रप्रमवसधबाट मवरुवा उत्ादन, रवर 
खतेी, कबकु्लयती वन, कृष्टष वन, व्यवसाष्टयक रुपमा िररन ेवतेबासँ 

तथा ननिालो खेती र सो बाट सामग्री उत्ादन, वनस्पमत उद्ान 
स्ापना, सरंक्षण तथा व्यवस्ापन लिायतका उद्ोिहरु पदमाछन।् 
राष्ट्रिय वन नीमत, २०७५ ल ेसमदुाय, ननजी, सहकारी मोडलेमा वन 
उद्महरु स्ापना तथा सञ्ालन िनदे नीमत क्लएको छ। साना तथा 
मझौला वन उद्महरु स्ापना र सञ्ालनका लामि सहयोि र प्रवद्धमान 
िनदे उद्शे्यल ेवन तथा वातावरण मन्तालयल ेवनजन्य उद्म प्रवद्धमान 
तथा मवकासका लामि अनदुान सम्बन्ी कायमामवसध, २०७५ र जडीबटुी 
मवकासका लामि अनदुान सम्बन्ी कायमामवसध, २०७५ कायामान्वयन 
िरररहकेो छ। वन तथा भ-ूसरंक्षण मवभाि र वनस्पमत मवभािल ेदतामा 
भएका वन उपभोक्ा समूह, कृष्टष सहकारी ससं्ा वा त्यस् ैअन्य 
समहूहरुलाई वकृ्षारोपण, जडीबटुी खतेी, नमनुा नसमारी ननमामाण तथा 
मवरुवा उत्ादन, वनजन्य प्रशोधन केन्द्र स्ापना तथा उपकरण 
खररद लिायतका कायमाहरुको लामि मासथ उल्खेीत कायमामवसधहरु 
बमोचजम अनदुान सहयोि उपलब् िराउदैं आईरहकेा छन।् आ. व. 
२०७५/७६ र आ. व. २०७६/७७ मा िरी दवु ैमवभािहरुबाट कुल १२१ 
वटा (कुल ३५७ वटा मवमभन् समहू/समममतहरुलाई अनदुान डदईएको 
सथयो) सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुलाई मासथ उल्खेखत 
वन उद्महरु सञ्ालन िनमा अनदुान रकम सहयोिस्रुप उपलब् 
िराइएको सथयो (अनसूुची ६)। अनदुान सहयोि पाउन ेसबभैन्ा बढी 
सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरु प्रदेश न.ं १ मा ३७ वटा र सबभैन्ा 
कम १ वटा प्रदेश न.ं २ मा रहकेा छन ्(चचत्र २.७)।

चित्र २.७  : वन उद्म अनदुान सहयोि पाएका सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुको प्रदेशित मववरण
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२.१.६ सामुदाययक िनमा पय्ययापय्यटन िवतविष्टिहरु सञ्ालन 
सम्बन््री वििरण 
सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुल ेआफ्ो सामदुाष्टयक वनक्षते्रमा 
पयमाटकहरुका लामि मवमभन् पयामापयमाटन िमतष्टबधीहरु सञ्ालन िददै 
आईरहकेा छन।् समूहहरुले खास िरी ससमसार क्षते्र र वन्यजनु्मा 
आधाररत उद्ान तथा मनोरञ्जन पाकमा हरु ननमामाण, वनभोज स्ल 
ननमामाण त्यसै् िरी ईको पाकमा , वन बिैचा, जैमवक बाल उद्ान, 
पषु्प बानटका ननमामाण तथा हाईडकगि, टे्डकगि, वन मवहारका लामि 
पदमािमाहरु ननमामाण तथा सञ्ालन िरररहकेा छन ्जसल ेिदामा पयमाटन 
प्रवद्धमानमा समते मद्त पुिकेो छ। देशभर कररब १५ वटा सामदुाष्टयक 
वन उपभोक्ा समहूहरु आफैल ेवा स्ानीय तहसिँको साझदेारीमा 
ममनी चचडडयाखाना तथा वन्यजनु् उद्धार केन्द्रहरुको व्यवस्ापन 
माफमा त ग्रामीण पयमाटन प्रवद्धमान एव ंशकै्क्षक िमतमवसधहरु लाई समते 

सहयोि पुर्ाएका छन्। सामुदाष्टयक वनमा पयामापयमाटन प्रवद्धमान 
िनदे उद्शे्यले वन तथा वातावरण मन्तालयले सामुदाष्टयक वनमा 
पयामापयमाटन प्रवद्धमान कायमामवसध, २०७५ ननमामाण िरर लािु िरररहकेो छ। 
उक् कायमामवसध बमोचजम वन तथा भ-ूसरंक्षण मवभािल ेमवमभन् वन 
समहूहरुलाई अनदुान सहयोि उपलब् िराउदै आईरहकेो छ। आ. व. 
२०७५/७६ र आ. व. २०७६/७७ मा िरी कुल ४३ वटा (कुल ५३ वटा 
मवमभन् समहू/समममतहरुलाई अनदुान डदईएको सथयो) सामुदाष्टयक 
वन उपभोक्ा समहूहरुलाई मासथ उल्खेखत पयामापयमाटन िमतमवसधहरु 
सञ्ालन िनमा अनदुान रकम सहयोिस्रुप उपलब् िराइएको सथयो 
(अनसुचूी ७)। यस्ो अनदुान पाउन ेसबभैन्ा बढी सामदुाष्टयक वन 
उपभोक्ा समहूहरु लमु्म्बनी प्रदेशमा १४ वटा र सबभैन्ा कम प्रदेश 
न.ं २ मा १ वटा रहकेा छन ्(चचत्र २.८)।

चित्र २.८  : पयामापयमाटन अनदुान सहयोि पाएका सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुको प्रदेशित मववरण

फोटो सौजन्य:सत्ती कणामाली सा.ब.उ.स. कैलाली

वेत बाँसको सामग्री ननमामाण 
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२.२ कबलुलयती वन (रररबीको रखेामकुनका लावर)
िररबीको रेखामनुन रहकेा उपभोक्ाहरुल ेसमहू िठन िरी सम्बन्न्त 
डडमभजन वन कायामालयमा समूह दतामा िराउदछन्। यसरी दतामा 
भएको समूहलाई सम्बन्न्त डडमभजन वन कायामालयले समूहको 

कायमायोजना बमोचजमको कायमा िनमा राष्ट्रिय वनको कुन ैभाि हस्ान्रण 
िदमाछन।् समूहल ेवनको सरंक्षण र मवकास समते हुन ेिरी स्ीकृत 
कायमायोजनाको असधनमा रही िररबी न्यनूीकरणका लामि आयआजमान 
हुन ेडक्रयाकलापहरु सञ्ालन िदमाछन।् 

२.२.१ कबलुलयत्री िन समूहहरु सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल ७,६०७ वटा कबुक्लयती वन 
(िररबीको रेखामनुनका लामि) समहूहरु दतामा रहकेा छन।् कबकु्लयती 
वन समहूहरु सात वटै प्रदेशका ४४ चजल्ा तथा ४६ डडमभजन वन 
कायामालय अन्िमात २७४ स्ानीय तहहरुमा रहकेा छन।् सबभैन्ा 
बढी कबुक्लयती वन समहूहरु बािमती प्रदेशमा ३,३०१ (४३.३९%) 
वटा र प्रदेश न.ं २ मा सबभैन्ा कम ४९ (०.६४%) वटा रहकेा छन् 
(चचत्र २.९)। चजल्ाित रुपमा सबैभन्ा बढी कबुक्लयती वन 
समहूहरु धाडदङ र तनहँुमा ४८५/४८५ वटा र सबभैन्ा कम ३ वटा 
सोलखुमु्ब ुचजल्ामा रहकेा छन ्(अनसुचूी ८)। चचतवन चजल्ाको 
ईच्ाकामना िाउँपाक्लकामा सबभैन्ा बढी २२९ वटा कबुक्लयती 
वन समहू रहकेा छन ्(अनसूुची ९)। कबुक्लयती वन कायमाक्रमबाट 
कुल ७४,४९५ िरधरुीका ४,२३,६७४ जनसखं्या प्रत्यक्ष लाभान्न्वत 

भएका छन जसमध्े बािमती प्रदेशमा सबैभन्ा बढी २८,३८५ 
(३८.१०%) िरधरुीहरु र सबभैन्ा कम प्रदेश न.ं २ मा ६१० (०.८१%) 
िरधरुीहरु रहकेा छन ्(चचत्र २.१०)। कबकु्लयती वन समहूहरुमा प्रमत 
समहू औसतमा ९.७९ िरधरुीहरु (तराईमा १२.४५, डहमालमा १०.९१ 
र पहाड र मभत्री मधसेमा ९.२२ िरधरुी) सलंग्न रहकेा छन।् भौिोक्लक 
क्षते्र अनसुार सबभैन्ा बढी कबकु्लयती वन समूहहरु पहाड र मभत्री 
मधसेका चजल्ामा ५,०८१ (६६.८%) वटा, डहमाली चजल्ामा २,४७७ 
(३२.५६%) र सबभैन्ा कम तराईका चजल्ामा ४९ (०.६४%) वटा 
रहकेा छन।् पहाड र मभत्री मधशेका चजल्ामा, डहमाली चजल्ामा र 
तराईका चजल्ामा क्रमश: ४६,८४९ (६२.८९%), २७,०३६ (३६.२९%) 
र ६१० (०.८२%) िरधुरीहरु कबकु्लयत वन कायमाक्रमबाट लाभान्न्वत 
रहकेा छन।्

फोटो सौजन्य:डडमभजन वन कायामालय,पाल्पा

िाडाडद कबुक्लयती वनमा केरा लिायत फलफुल खेती
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२.२.२ कबुललयत्री िन समूहहरुलने व्यिस्ापन िरनेको िनक्नेत्र 
सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कबकु्लयती वन (िररबीको रेखामनुनका 
लामि) समहूहरुल े४४,०२७.८३ हके्टर राष्ट्रिय वनके्षत्र व्यवस्ापन 
िरररहकेा छन।् सबभैन्ा बढी कबकु्लयती वनके्षत्र बािमती प्रदेशमा 
१६,६४१.११ (३७.७९%) हके्टर र सबभैन्ा कम प्रदेश न.ं २ मा २३६.१५ 
(०.५३%) हके्टर रहकेो छ (चचत्र २.११)। चजल्ाित रुपमा सबभैन्ा 
बढी कबुक्लयती वनक्षते्र काभ्पेलाञ्ोकमा २,७६६.९९ हके्टर र सबभैन्ा 
कम सोलुखुम्बु चजल्ामा ४.८३ हके्टर रहकेो छ (अनुसूची ८)। 
रामछेाप चजल्ाको खाडँादेबी िाउँपाक्लकामा सबभैन्ा बढी ९७८.७६ 
हके्टर कबकु्लयती वनक्षते्र रहकेो छ भन ेसबभैन्ा कम १.१५ हके्टर  

खोटाङ चजल्ाको केमपलासिढी िाउँपाक्लकामा रहकेो छ (अनुसचूी 
९)। कबकु्लयती वन समहूल े०.०४ हके्टर देखख ४९.५ हके्टर सम्मको 
वनके्षत्र व्यवस्ापन िरररहकेा छन्। कबुक्लयती वन समूहहरुले 
 औसतमा प्रमत समहू ५.७९ हके्टर (डहमालमा ७.४२ हके्टर, पहाड र 
मभत्री मधसेमा ५ हके्टर र तराईमा ४.८२ हके्टर) र प्रमत िरधुरी ०.५९ 
हके्टर वनक्षते्र व्यवस्ापन िरररहकेा छन।् भौिोक्लक क्षते्र अनसुार 
सबभैन्ा बढी कबकु्लयती वनक्षते्र पहाड र मभत्री मधेसका चजल्ामा 
२५,४१२.०४ (५७.७२%) हके्टर, डहमाली चजल्ामा १८,३७९.६४ 
(४१.७४%) हके्टर र सबैभन्ा कम तराईका चजल्ामा २३६.१५ 
(०.५४%) हके्टर रहकेो छ।
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मAहला 

२.२.३ कबुललयत्री िन समूहहरुको काय्यसवमवतमा महहला र 
परुुषको प्रवतहनष्टित्वको अिस्ा
कबुक्लयती वन समूहहरुको कायमासमममतमा समग्रमा पुरुषको 
प्रमतननसधत्व ६०.६७% र मडहलाको प्रमतननसधत्व ३९.३३% रहकेो 
छ। कायमासमममतमा सबभैन्ा बढी मडहलाको प्रमतननसधत्व सदुरूपशश्म 
प्रदेशमा ५२.०९% र सबैभन्ा कम बािमती प्रदेशमा ३३.५२% 
रहकेो छ (चचत्र २.१२)। भौिोक्लक क्षेत्र अनुसार कायमासमममतमा  

मडहलाको प्रमतननसधत्व तराईका कबकु्लयती वनहरुमा ४७.४०%, 
पहाड र मभत्री मधसेका कबकु्लयती वनहरुमा ४०.३४% र डहमालका 
कबकु्लयती वनहरुमा ३७.०६% रहकेो छ। सदुरूपशश्म प्रदेश बाहके 
अन्य प्रदेशहरुमा र कुनै पनन भौिोक्लक क्षेत्रमा कबुक्लयती वन 
समूहहरुको कायमासमममतमा मडहलाको प्रमतननसधत्व ५०% पुिेको 
देखखदैन।
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चित्र २.१२ : कबकु्लयती वन (िररबीको रेखामनुनका लामि) समहूहरुको कायमासमममतमा मडहला र परुुषको प्रमतननसधत्वको प्रदेशित मववरण
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२.३ साझदेारी वन 
डडमभजन वन कायामालय, स्ानीय तह र वन उपभोक्ा समूहको 
साझदेारीमा राष्ट्रिय वनको कुन ैभाि देहाए बमोचजमका उदे्श्यका 
लामि स्ीकृत कायमायोजनाको असधनमा रही साझदेारी वनको रुपमा 
व्यवस्ापन िररन्छ।

(क) वनको मवकास र डदिो व्यवस्ापन िरी अथमातन्तमा टेवा परु्ाउन,

(ख) वनक्षते्रको नचजकै वा टाढा रहकेा परम्राित उपभोक्ालाई  
 वन सरंक्षण कायमामा सहभािी िराइ त्यस्ा उपभोक्ालाई वन  
 पदैावार आपमूतथि को व्यवस्ा िनमा,

(ि) वनक्षते्रको उत्ादकत्वमा अमभवसृद्ध िनमा तथा खाली क्षते्रको  
 उपभोि िनमा,

(ि) जमैवक मवमवधता तथा जलाधार क्षते्रको सरंक्षण र सवंधमान िनमा,

(ङ) उपभोक्ाको जीमवकोपाजमानमा सधुार ल्याउन।

वन ऐन, २०७६ ले साझदेारी वनको मवकास र सरंक्षणको लामि वन 

उपभोक्ाको तफमा बाट आवश्यक व्यवस्ा िनमा एव ंत्यस्ो वनबाट 
उपभोक्ालाई प्राप्त हुन ेवन पैदावारको व्यवस्ापन िनमा साझदेारी 
वन व्यवस्ापन क्षते्रमभत्र पनदे सम्बन्न्त परम्राित उपभोक्ाहरुले 
साझदेारी वन उपभोक्ा समहू िठन िनमा सक्न ेव्यवस्ा िरेको छ। 

वन उपभोक्ा समूहल ेसाझदेारी वन व्यवस्ापन कायमायोजनाको 
कायामान्वयनबाट समहूलाई प्राप्त हुन ेवन पदैावार आन्ररक खपतको 
लामि प्राथममकता डदई बाकँी रहकेो वन पदैावार मात्र समहू बाडहर 
ष्टबक्री िनमा पाउदछन।् वन पदैावारको ष्टबक्री मवतरणबाट प्राप्त रकम 
मध् ेकम्ीमा २५% रकम वनको मवकास, सरंक्षण र व्यवस्ापन 
कायमामा खचमा िरी बाकँी रहकेो रकमको कम्ीमा ५०% रकम सम्बन्न्त 
स्ानीय तहसिँ समन्वय िरी िररबी न्यनूीकरण, मडहला सशक्क्करण 
तथा उद्म मवकासमा खचमा िनुमापनदे व्यवस्ा रहकेो छ। यसरी खचमा 
िरी बाकँी रहकेो रकम उपभोक्ा समहूको डहतमा खचमा िनुमापनदे हुन्छ। 

फोटो सौजन्य:डडमभजन वन कायामालय कमपलबस्ु (िौतमबुद्ध)

साझेदारी वनमा पुनरुत्ादनका लामि झाडी सफाई
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चित्र २.१५ : साझदेारी वन उपभोक्ा समहूहरुको हस्ान्रण वषमा अनसुारको प्रदेशित मववरण

२.३.१ साझनेदार्री िन उपभोतिा समहूहरु सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७६/७७ सम्ममा कुल ३१ वटा साझदेारी वन उपभोक्ा 
समहूहरु दतामा रहकेा छन।् साझदेारी वन उपभोक्ा समहूहरु बािमती 
प्रदेश र कणामाली प्रदेश बाहके बाकँी ५ वटै प्रदेशका १२ चजल्ा तथा 
१३ वटा डडमभजन वन कायामालयहरु अन्िमात रहकेा छन।् सबभैन्ा 
बढी साझदेारी वन उपभोक्ा समहूहरु प्रदेश न.ं २ मा १६ वटा र 
सबैभन्ा कम िण्की प्रदेशमा १ वटा रहकेा छन् (चचत्र २.१३)। 
चजल्ाित रुपल ेसबभैन्ा बढी साझदेारी वन उपभोक्ा समूहहरु 
मोरङ र बारामा ४/४ वटा रहकेा छन।् साझदेारी वन कायमाक्रमबाट 

८,१२,८७० िरधुरीका ४७,१०,६८५ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्न्वत 
भएका छन ्(अनसुचूी १०)। जसमधे् सबभैन्ा बढी प्रदेश न.ं २ मा 
४,९४,१७५ (६०.९१%) िरधरुीहरु र सबभैन्ा कम िण्की प्रदेशमा 
३,४८९ (०.४२%) िरधरुीहरु रहकेा छन ्( चचत्र २.१४)। साझदेारी वन 
उपभोक्ा समूहहरुमा प्रमत समूह औसतमा २६,२२१.६१ िरधुरीहरु 
संलग्न रहकेा छन्। मव.स.२०६८ सालमा सबैभन्ा बढी ८ वटा 
साझदेारी वन उपभोक्ा समहूहरु िठन भएका सथए। त्यसिैरी मव. स. 
२०७३ सालमा पनन ६ वटा समहूहरु िठन भएका सथए (अनसुचूी ११, 
चचत्र २.१५)। 
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२.३.२ साझनेदार्री िन उपभोतिा समूहहरुलने व्यिस्ापन िरनेको 
िनक्नेत्र सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७६/७७ सम्ममा कुल ७५,६५४.१७ हके्टर वनके्षत्र साझदेारी 
वन उपभोक्ा समहूहरुल ेव्यवस्ापन िरररहकेा छन।् सबभैन्ा बढी 
साझदेारी वनक्षते्र प्रदेश न.ं २ मा ४१,४१२.२९ (५४.७४%) हके्टर र 
सबभैन्ा कम िण्की प्रदेशमा ६७२.८६ हके्टर (०.८९%) रहकेो छ 
(चचत्र २.१६)। चजल्ाित रुपमा सबैभन्ा बढी साझदेारी वनके्षत्र 
कमपलवसु् चजल्ामा १८,६७२.२३ (२४.६८%) हके्टर र सबभैन्ा 
कम नवलपरासी (बदमािाट ससु्ा पवूमा) चजल्ामा ६७२.८६ (०.८९%) 

हके्टर रहकेो छ (अनसुचूी १०)। मव.स.ं २०६८ सालमा सबभैन्ा बढी 
१८,९०९ (२४.९९%) हके्टर वन साझदेारी वनको रुपमा हस्ान्रण 
िररएको सथयो। मव.स.ं २०६७, २०६८ र २०६९ मा िरी तीन वषमामा मात्र 
५०,२९४.७० हके्टर वन (कुल साझदेारी वनको ६६.४८%) हस्ान्रण 
भएको सथयो (अनसुचूी ११, चचत्र २.१७)। साझदेारी वन उपभोक्ा 
समहूहरुमा  औसतमा प्रमत समहूल े२४४०.४६ हके्टर र प्रमत िरधरुीले 
०.०९ हके्टर वनक्षते्र व्यवस्ापन िरररहकेा छन।् 

चित्र २.१६ : साझदेारी वनक्षते्रको प्रदेशित मववरण 
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२.३.३ साझनेदार्री िनमा िजै्ाहनक िन व्यिस्ापन सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७६/७७ सम्ममा बारा चजल्ास्स्त सहजनाथ साझदेारी 
वन, पसामा चजल्ास्स्त मवन्बाससनी कोईलाभार साझदेारी वन र 
धनषुा चजल्ास्स्त जलाईध साझदेारी वन बाहके बाकँी २८ वटा 
साझेदारी वन उपभोक्ा समूहहरुको ६४,८४८.२२ हके्टर वनको 

वैज्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमायोजना स्ीकृत भइसकेका छन् 
(अनसुचूी ११)। सबभैन्ा बढी वजै्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमायोजना 
स्ीकृत भएको साझदेारी वनके्षत्र प्रदेश न.ं २ मा ३०,६०६ हके्टर र 
सबभैन्ा कम िण्की प्रदेशमा ६७३ हके्टर रहकेो छ (चचत्र २.१८)। 

चित्र २.१८ : वजै्ञाननक वन व्यवस्ापन कायमायोजना स्ीकृत भएका साझदेारी वनक्षते्रको मववरण
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२.४ वन सरंषिण षिते्र 
वन तथा वातावरण मन्तालयल ेप्रदेशको वन सम्बन्ी मवषय हनेदे 
मन्तालयसँिको परामशमामा देहाएको राष्ट्रिय वनको कुनै भाि वा 
भपूररधी क्षते्र ससमाङं्कन िरी नपेाल राजपत्रमा सचूना प्रकाशन िरी 
मवशषे कायमायोजना बनाइ वन सरंक्षण के्षत्रको रुपमा व्यवस्ापन 
िदमाछ। 

(क)  राष्ट्रिय तथा अन्राष्ट्रिय दृष्टटिकोणल ेवातावरणीय,   
 पाररस्स्कीय, वजै्ञाननक वा सासृं्मतक महत्वको,

(ख)  जलाधार सरंक्षणको डहसाबल ेसवंदेनशील देखखएको,

(ि)  सरंक्क्षत क्षते्र बाडहर रहकेा वन, वनस्पमत तथा वन्यजन्कुो   
 सरंक्षण तथा व्यवस्ापन िनमा आवश्यक रहकेो, वा

(ि) पयामापयमाटन मवकास िनमा उपयकु् देखखएको। 

वन ऐन, २०७६ जारी भए पश्ात सामवकमा रहकेा सरंक्क्षत वनहरु 
हाल वन संरक्षण के्षत्रहरुमा रुपान्रण भएका छन्। वन संरक्षण 
क्षेत्रको व्यवस्ापन मूलत: सहभामितामूलक वन व्यवस्ापनको 
अवधारणा बमोचजम िररएको हुन्छ। वन सरंक्षण के्षत्रको स्ीकृत 
कायमायोजनाको कायामान्वयन डडमभजन वन कायामालयले िदमाछ। 

व्यवस्ापनको डहसावले वन संरक्षण क्षेत्रलाई मुख्यतया कोर 
एररया र मरिन् एररया िरी दईु भािमा मवभाजन िररएको हुन्छ। मरिन् 
एररयामा सामदुाष्टयक वन, कबकु्लयती वन, धाममथि क वन लिायतका 
समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु रहकेा हुन्छन ्जसको 
व्यवस्ापन सो वन सरंक्षण क्षते्रको कायमायोजनाको उद्शे्य अनकुुल 
हुन ेिरी िररएको हुन्छ। वन सरंक्षण क्षते्रको व्यवस्ापनको लामि 
स्ानीयहरुको सहभामितामा एउटा पररषद ्िठन िररएको हुन्छ। वन 
संरक्षण के्षत्रलाई नपेाल सरकारले वन्यजन्हुरुको जैमवक मािमाको 
रुपमा िोषणा िनमा सक्न ेव्यवस्ा समते रहकेो छ। 

वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्ापनबाट दलुमाभ तथा संकटापन् 
वन्यजन्हुरुको वासस्ान, जमैवक मािमाहरु, वन तथा अन्य प्राकृमतक 
स्ोतहरु, जैमवक मवमवधता र जलाधार के्षत्रको सरंक्षणमा योिदान 
पिुकेो छ। यससिँ ैप्राकृमतक सौन्यमा एव ंपाररस्स्कीय प्रणालीको 
संरक्षणका साथै ऐमतहाससक, धाममथि क, पुरातान्त्वक स्लहरुको 
सरंक्षण र एकीकृत मवकासद्ारा पयामापयमाटनको मवकासमा समते टेवा 
पिुकेो छ। 
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२.४.१ िन सरंक्ण क्नेत्रहरु सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७६/७७ सम्ममा कुल १० वटा वन सरंक्षण के्षत्रहरु िोषणा 
भइ व्यवस्ापन भइरहकेा छन्। मव. स. २०५९ साल बैशाख ३० 
िते सखुदेत चजल्ाको काके्रमवहार पुरातान्त्वक एव ंधाममथि कस्ल र 
त्यसको वरपरको १७५ हके्टर वन के्षत्रलाई सरंक्क्षत वन (हाल वन 
सरंक्षण क्षते्र) को रुपमा िोषणा िरी वन सरंक्षण क्षते्रको व्यवस्ापन 
कायमा सरुुआत िररएको सथयो। प्रदेश न.ं १ मा बाहके बाँकी ६ वटै 
प्रदेशका १० चजल्ा तथा १० वटा डडमभजन वन कायामालय अन्िमात 
वन सरंक्षण क्षते्रहरु रहकेा छन।् सबैभन्ा बढी वन सरंक्षण क्षते्रहरु 
लमु्म्बनी प्रदेशमा ४ वटा (मदान,े खाता, रेसुगिा र थाप् ेसत्यवती 
साक्लमदेह) रहकेा छन ्(चचत्र २.१९)। िलु्ी चजल्ामा मात्र ३ वटा 
वन सरंक्षण क्षते्रहरु (मदान,े रेसुगिा र थापे् सत्यवती साक्लमेदह) 
रहकेा छन।् दश वटै वन सरंक्षण के्षत्रहरुको व्यवस्ापनमा कररब 

१,४७,५१९ िरधरुीहरु आबद्ध छन ्भन े८,०६,२२० जनसखं्या प्रत्यक्ष 
लाभान्न्वत भएका छन।् जसमधे् सबभैन्ा बढी सदुरूपशश्म प्रदेशमा 
५६,१६३ िरधरुीहरु र सबभैन्ा कम िण्की प्रदेशमा ६,७९९ िरधरुी 
रहकेा छन ्(चचत्र २.२०)। मव. स. २०६८ सालमा एकै पटक ५ वटा 
वन सरंक्षण क्षते्रहरु (पञ्ास,े बरन्ाभार, खाता, लालझाडी-मोहना र 
बसन्ा) िोषणा भएका सथए (अनसुचूी १२, चचत्र २.२१)। भौिोक्लक 
क्षते्र अनसुार तराईका चजल्ामा ५ वटा र पहाड र मभत्री मधसेका 
चजल्ामा ५ वटा वन सरंक्षण के्षत्रहरु रहकेा छन।् सदुरूपशश्म प्रदेशमा 
४ वटा, प्रदेश न.ं १ मा ३ वटा र लमु्म्बनी प्रदेशमा २ वटा िरी थप 
९ वटा वन सरंक्षण क्षते्रहरु िोषणाका लामि प्रस्ाव िररएका छन् 
(अनसुचूी १३)।
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रेसुगिा वन संरक्षण क्षेत्रमा अवस्स्त रेसुगिा पोखरी

फोटो सौजन्य:डडमभजन वन कायामालय, िुल्ी
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चित्र २.२० : वन सरंक्षण क्षते्रको व्यवस्ापनबाट लाभान्न्वत िरधरुीहरुको प्रदेशित मववरण

चित्र २.२१ : वन सरंक्षण क्षते्रहरुको िोषणा वषमा अनसुारको मववरण

२.४.२ िन संरक्ण क्नेत्र अन्ति्यत व्यिस्ापन भएको िनक्नेत्र 
सम्बन््री वििरण 
आ.व. २०७६/७७ सम्ममा कुल १,९२,०२७.४३ हके्टर राष्ट्रिय वनक्षते्र  
(वन संरक्षण क्षेत्र मभत्र रहकेा सामुदाष्टयक वन, कबुक्लयती वन, 
धाममथि क वनहरु समेत) वन संरक्षण के्षत्रको रुपमा व्यवस्ापन 
भइरहकेो छ । सबभैन्ा बढी वन सरंक्षण के्षत्र सदुरूपशश्म प्रदेशमा 
९८,६४३ हके्टर र सबभैन्ा कम कणामाली प्रदेशमा १७५ हके्टर रहकेो 
छ (चचत्र २.२२)। चजल्ाित रुपमा सबैभन्ा बढी वन संरक्षण 
क्षेत्र कैलालीमा ६९,००,१ हके्टर (लालझाडी-मोहना वन संरक्षण 
क्षते्र बाहके) र सबभैन्ा कम ३४० हके्टर धनषुा चजल्ामा रहकेो 

छ। सबभैन्ा सानो वन सरंक्षण क्षते्र सखुदेत चजल्ाको काके्रष्टबहार 
(१७५ हके्टर) हो भन ेठूलो कैलाली चजल्ाको बसन्ा (६९,००,१ 
हके्टर) हो। मव. स. २०६८ सालमा सबभैन्ा बढी ५ वटा वन सरंक्षण 
क्षते्रहरुको (पञ्ास,े बरन्ाभार, खाता, लालझाडी-मोहना र बसन्ा) 
१,२०,६२७ हके्टर वनके्षत्र वन सरंक्षण के्षत्रको रुपमा िोषणा िररएको 
सथयो (अनसुचूी १२, चचत्र २.२३)। भौिोक्लक क्षते्र अनसुार तराईका 
चजल्ामा १,१५,१९१ (५९.९९%) हके्टर र पहाड र मभत्री मधसेका 
चजल्ामा ७६,८३६.४३ (४०.०१%) हके्टर वनक्षते्र वन सरंक्षण क्षते्रको 
रुपमा रहकेो छ। औसतमा एउटा वन सरंक्षण क्षते्रमा १९,२०२.७४ 
हके्टर वनक्षते्र व्यवस्ापन भइरहकेो छ। 

8603

17453

6799

46472

12029

56163

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

ूदेश नं. २ बागमती ूदेश ग.डक1 ूदेश लिु5बनी ूदेश कणा7ल8 ूदेश सदूुरपि=म ूदेश 

घर
धरु
8 सं

@य
ा (

वट
ा)

ूदेश

1 1

5

1

2

0

1

2

3

4

5

6

2059 2067 2068 2069 2074

वन
 सं

र&
ण 

&ेऽ
क
ो सं

,य
ा (

वट
ा)

साल/वष2



33    नेपालमा समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको वतमामान अवस्ा, २०७७

२.५ धावममि क वन 
प्रचक्लत काननू बमोचजम स्ामपत धाममथि क ननकाय, समहू वा समुदायले 
परापवूमा कालदेखखको धाममथि क स्ल र त्यसको वररपररको राष्ट्रिय वनको 
सरंक्षण िनमा पाउँ भनी सम्बन्न्त डडमभजन वन कायामालयमा ननवदेन 
दतामा िराउदछन।् यसरी ननवेदन दतामा हुन आएमा सो बारे जाँचबझु िरी 
डडमभजन वन कायामालयल ेत्यस्ा समहू वा ननकाय वा समदुायलाई 
माि भएको राष्ट्रिय वनको कुन ैभाि धाममथि क वनको रुपमा सरंक्षण 
िनमा हस्ान्रण िदमाछन। यसरी हस्ान्रण िररएको कारणलेमात्र 
त्यस्ो वन त्यस्ो धाममथि क ननकाय, समूह वा समुदायको नाममा 
हक हस्ान्रण भएको माननदैन। धाममथि क वनमा रहकेा वन पदैावार 
सम्बन्न्त धाममथि क ननकाय, समहू वा समुदायल ेधाममथि क कायमामा मात्र 
उपयोि िनमा सक्दछन।् तर यसरी वन पैदावारको प्रयोि िदामा समेत 
वातावरणमा उल्खेनीय प्रमतकूल असर नपनदे िरी वा सावमाजननक 
रुपमा हानन नोक्ानी नहुन ेिरी वा जलाधार क्षते्रमा भकू्षय नहुन ेिरी 
िनुमापनदे हुन्छ। धाममथि क वनक्षते्रमा मवकास आयोजना ननमामाण तथा 
सञ्ालनको क्रममा प्राप्त भएका वन पदैावार डडमभजन वन कायामालय 
र स्ानीय तहको समन्वयमा ष्टबक्री मवतरण िनमा सडकन्छ। 

चित्र २.२२ : वन सरंक्षण क्षते्रहरुको वनक्षते्रको प्रदेशित मववरण

चित्र २.२३ : वन सरंक्षण क्षते्रहरुको वनक्षते्रको िोषणा वषमा अनसुारको मववरण
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२.५.२ िावममि क िन समहूहरुलने व्यिस्ापन िरनेको िनक्नेत्र सम्बन््री 
वििरण 
आ.व. २०७५/७६ सम्ममा २८०९.१४ हके्टर वनक्षेत्र धाममथि क वन 
समूहहरुले व्यवस्ापन िरररहेका छन्। सबैभन्ा बढी धाममथि क 
वनक्षते्र लमु्म्बनी प्रदेशमा ९४८.४९ हके्टर र सबभैन्ा कम कणामाली 
प्रदेशमा ४३.५९ हके्टर रहकेो छ (चचत्र २.२५)। चजल्ाितरुपमा 
सबभैन्ा बढी धाममथि क वनक्षते्र कमपलवस् ुचजल्ामा ३१६.६३ हके्टर 
र सबभैन्ा कम बाजरुा चजल्ामा ०.३९ हके्टर रहकेो छ (अनसुचूी 
१४)। कमपलवसु् चजल्ाको वाणिंिा निरपाक्लकामा सबैभन्ा 

बढी धाममथि क वनक्षते्र ३०६ हके्टर र सब ैभन्ा कम नवुाकोट चजल्ाको  
डकस्पाङ िाउँपाक्लकामा ०.०७९ हके्टर रहकेो छ (अनसुचूी १५)। धाममथि क 
वन समूहल े०.०६७ देखख २०४.२८ हके्टर सम्मको वनक्षते्र व्यवस्ापन 
िरेका छन।् धाममथि क वन समहूहरुल ेऔसतमा प्रमत समहू १५.६९ हके्टर 
वनक्षते्र व्यवस्ापन िरररहकेा छन।् भौिोक्लक क्षते्र अनसुार सबभैन्ा 
बढी धाममथि क वनक्षते्र पहाड र मभत्री मधसेका चजल्ामा १५९१.३६ हके्टर, 
तराईका चजल्ामा ७६७.२६ हके्टर र सबभैन्ा कम डहमाली चजल्ामा 
४५०.५२ हके्टर रहकेो छ। पचास हके्टर भन्ा ठूला धाममथि क वनहरु १४ 
वटा र १०० हके्टर भन्ा पनन ठूला धाममथि क वनहरु ६ वटा रहकेा छन्।
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चित्र २.२४ : धाममथि क वन समहूहरुको प्रदेशित मववरण

चित्र २.२५ : धाममथि क वन क्षते्रको प्रदेशित मववरण

२.५.१ िावममि क िन समहूहरु सम्बन््री वििरण 
आ.व. २०७५/७६ सम्ममा कुल १७९ वटा धाममथि क ननकाय, समूह वा 
समदुायल ेधाममथि क वनको व्यवस्ापन िरररहकेा छन।् धाममथि क वन 
समहूहरु ७ वटै प्रदेशका ४९ चजल्ा तथा ५४ डडमभजन वन कायामालय 
अन्िमात १०९ वटा स्ानीय तहहरुमा रहकेा छन।् सबभैन्ा बढी धाममथि क 
वन समहूहरु सदुरूपशश्म प्रदेशमा ३७ वटा र सबभैन्ा कम कणामाली 
प्रदेश र प्रदेश न.ं २ मा ९/९ वटा रहकेा छन ्(चचत्र २.२४)। चजल्ाित 
रुपमा सबभैन्ा बढी मोरङमा १२ वटा धाममथि क वन समहूहरु रहकेा 

छन ्(अनसुचूी १४)। कास्ी चजल्ाको पोखरा महानिरपाक्लका र 
कैलाली चजल्ाको धनिढी उपमहानिरपाक्लकामा सबभैन्ा बढी 
५/५ वटा धाममथि क वन समूह रहकेा छन ्(अनसुचूी १५)। भौिोक्लक 
क्षते्रअनसुार सबभैन्ा बढी धाममथि क वन समहूहरु पहाड र मभत्री मधसेका 
चजल्ामा १०१ वटा, तराईका चजल्ामा ५७ वटा र सबैभन्ा कम 
डहमाली चजल्ामा २१ वटा रहकेा छन।्
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सस.न.ं प्रदेशको 
नाम

सरंक्षित षिते्रको नाम 
(परु ैषिते्र वा केही रूरार मात्र पनने समते)

सरंक्षित षिते्र 
सखं्ा (वटा)

१ प्रदेश न.ं १ कञ्नजङ्ा सरंक्षण क्षते्र, कोशीटप् ुवन्न् ुआरक्ष र मध्वतती क्षते्र, मकाल ुबरुण राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज र मध्वतती क्षते्र, शिरमाथा राष्ट्रिय ननकुञ्ज र मध्वतती क्षते्र

४

२ प्रदेश न.ं २ चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज र मध्वतती क्षते्र १

३ बािमती 
प्रदेश

चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज  र मध्वतती क्षते्र,  िौरीशङ्कर सरंक्षण क्षते्र, पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज र 
मध्वतती क्षते्र, लाङटाङ राष्ट्रिय ननकुञ्ज र मध्वतती क्षते्र,  शशवपरुी नािाजूमान राष्ट्रिय ननकुञ्ज  र 
मध्वतती क्षते्र

५

४ िण्की 
प्रदेश

चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज  र मध्वतती क्षते्र,  अन्पणूमा सरंक्षण क्षते्र, मनासु् सरंक्षण क्षते्र ३

५ लमु्म्बनी 
प्रदेश

कृष्णसार सरंक्षण क्षते्र,  बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्ज  र मध्वतती क्षते्र,  बाकेँ राष्ट्रिय ननकुञ्ज र 
मध्वतती क्षते्र

३

६ कणामाली 
प्रदेश

बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्ज  र मध्वतती क्षते्र,  बाकेँ राष्ट्रिय ननकुञ्ज र मध्वतती क्षते्र,   
श-ेफोक्नु्ो  राष्ट्रिय ननकुञ्ज  र मध्वतती क्षते्र, रारा राष्ट्रिय ननकुञ्ज र मध्वतती क्षते्र

४

७ सदुरूपशश्म 
प्रदेश

अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्र,  खप्तड राष्ट्रिय ननकुञ्ज  र मध्वतती क्षते्र, शकु्ाफाटँा राष्ट्रिय ननकुञ्ज र 
मध्वतती क्षते्र

३

ताललका ३.१ : सरंक्क्षत क्षते्र र मध्वतती क्षते्रहरुको प्रदेशित मववरण

समुदायमा आधाररत  
वन व्यवस्ापन पद्धवतहरु
(मध्वतती क्षते्र र सरंक्षण क्षते्रमा)

मध्यवतती षिते्र तथा संरषिण षिते्र र यसको व्यवस्ापन सम्बधिी 
िानकारी
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजनु् संरक्षण ऐन, २०२९ को चौथो सशंोधनले 
ननकुञ्ज र वन्यजनु् आरक्षको वररपररको क्षते्रलाई मध्वतती क्षते्रको 
रुपमा िोषणा िनमा सक्न ेव्यवस्ा िरेको छ। सोही बमोचजम मध्वतती 
क्षते्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५२ जारी भएपश्ात मध्वतती क्षते्र 
िोषणाको कायमा सरुुआत भएको हो। मव.स.ं २०५३ सालमा पडहलो 
पटक चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज र बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती 
क्षते्रहरु िोषणा िररएको सथयो। ढोरपाटन ससकार आरक्ष बाहके हाल 
सब ै१३ वटा ननकुञ्ज र वन्यजन् ुआरक्षहरुमा मध्वतती के्षत्र िोषणा 
भई मतनको व्यवस्ापन भइरहकेो छ। 

कुल ६ वटा सरंक्षण के्षत्रहरु मध् ेकृष्णसार सरंक्षण क्षते्र र अमपनम्ा 
सरंक्षण के्षत्रको व्यवस्ापन राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन् ुसरंक्षण 
मवभािबाट भइरहकेो छ। अन्पणूमा सरंक्षण क्षते्र, मनासु् सरंक्षण क्षते्र 
र िौरीशङं्कर सरंक्षण क्षते्रहरु हाल राष्ट्रिय प्रकृमत सरंक्षण कोष माफमा त 

व्यवस्ापन भइरहकेा छन ्भन ेकञ्नजङ्ा सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन 
पररषदल्े राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्ु संरक्षण मवभािसँिको 
सहकायमामा कञ्नजङ्ा सरंक्षण क्षते्रको व्यवस्ापन िरररहकेो छ। 

कुल सरंक्क्षत क्षते्रको ४४.८१% सरंक्षण क्षते्र, ३८.६५% कोर एररया 
(ननकुञ्ज र आरक्ष के्षत्र) र १६.५४% मध्वतती क्षते्र रहकेो छ। नेपालको 
वन स्ोत सवदेक्षण, २०१५ को प्रमतवदेन अनसुार सरंक्क्षत क्षते्रहरुमा १० 
लाख ३३ हजार हके्टर वन (कुल वनके्षत्रको १७.३२%) रहकेो छ जसमधे् 
सरंक्क्षत क्षते्रको कोर एररयामा ७ लाख ९३ हजार हके्टर र मध्वतती 
क्षते्रमा २ लाख ४० हजार हके्टर वन रहकेो छ। बािमती प्रदेशमा सबभैन्ा  
बढी ५ वटा सरंक्क्षत क्षते्रहरु र सोको भूभाि पदमाछन ्भन ेसबभैन्ा कम 
प्रदेश न.ं २ मा चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज र यसको मध्वतती क्षते्रको 
केही भभूाि मात्र पदमाछन।् चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज र यसको मध्वतती 
क्षते्र तीनवटा प्रदेशमा (बािमती प्रदेश, िण्की प्रदेश र प्रदेश न.ं २) 
पदमाछन ्भन ेबाकेँ राष्ट्रिय ननकुञ्ज र बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती 
क्षते्र लमु्म्बनी प्रदेश र कणामाली प्रदेश दवुमैा पदमाछन ्(ताक्लका ३.१)। 

भाि-३

स्ोत: संरक्क्षत क्षेत्र कायामालयहरुबाट प्राप्त मववरण, २०७७
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मध्यवतती षिते्रमा समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन सम्बधिी 
काननुी व्यवस्ा 
मध्वतती क्षते्रको व्यवस्ापन तथा सरंक्षण सम्बन्ी कायमा सरंक्षकले 
(ननकुञ्ज वा आरक्ष कायामालयको प्रमुख) सम्बन्न्त उपभोक्ा 
समममतसँिको परामशमामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजनु् संरक्षण 
मवभािबाट स्ीकृत सम्बन्न्त ननकुञ्ज/आरक्षको व्यवस्ापन 
योजना बमोचजम िदमाछन।् मध्वतती क्षते्र व्यवस्ापन ननयमावली, 
२०५२ अनुसार संरक्षकले मध्वतती क्षेत्रको स्रुप, मवस्ार र 
उपभोक्ाहरुको बसोबास के्षत्र समेतलाई आधार मानी स्ानीय 
ननकाय तथा उपभोक्ासँि समन्वय राखी मध्वतती क्षेत्रलाई 
मवमभन् इकाईहरुमा मवभाजन िदमाछन्। संरक्षकले मध्वतती के्षत्र 
इकाई अन्िमातका िाउँ, टोल वा बस्ीका प्रत्येक िरधुरीबाट 
प्रमतननसधत्व हुन ेिरी आवश्यक सखं्यामा उपभोक्ा समहूहरु िठन 
िदमाछन।् वन्यजन्,ु जमैवक मवमवधता, वन जिंल, सामदुाष्टयक मवकास 
लिायत वन पैदावारको सनु्क्लत उपयोिको कायमामा सिाउ पुर्ाउन 
सरंक्षकले स्ानीय ननकायसिँ समन्वय राखी आवश्यकता अनसुार 
मध्वतती क्षते्र उपभोक्ा समममतहरु (बढीमा २१ वटा) िठन िदमाछन।् 
उपभोक्ा समममतल ेआफ्ो के्षत्रमा आफूलाई तोडकएका कायमाहरु 
सुचारु रुपले सञ्ालन िनमा आवश्यकता अनुसार उपसमममतहरु 
िठन िनमा सक्दछन्। मध्वतती क्षेत्रलाई सामुदाष्टयक मवकासको 
लामि प्राप्त रकम इकाईहरु लाई बाँडफाँट लिायतका कायमाहरु 
िनमा ननकुञ्ज/आरक्षमा प्रत्येक उपभोक्ा समममतका अध्क्षहरु र 
सम्बन्न्त ननकुञ्ज/आरक्षको सरंक्षक समते रहन ेिरी एउटा मध्वतती 
क्षते्र व्यवस्ापन समममत िठन िररएको हुन्छ। उपभोक्ा समममतले 
मध्वतती क्षेत्रको स्ीकृत व्यवस्ापन योजना बमोचजम आफ्ो 
क्षते्रमा िररन ेसामदुाष्टयक मवकास, प्राकृमतक स्ोतको सरंक्षण र वन 
पदैावारको उपयोि सम्बन्ी कायमाको लामि कायमायोजना तयार िरी 
सरंक्षकबाट स्ीकृत िराइ लाि ुिदमाछन।् 

मध्वतती क्षते्र मभत्रको कुन ैवनक्षते्र लाई मध्वतती सामदुाष्टयक वनको 
रुपमा व्यवस्ापन िनमा चाहने वन उपभोक्ा समूहले सम्बन्न्त 
उपभोक्ा समममतको ससफाररसमा सरंक्षकबाट कायमायोजना स्ीकृत 
िराइ व्यवस्ापन िनमा सक्दछन् । मध्वतती सामुदाष्टयक वनको 
सरंक्षणबाट प्राप्त हुन आएका वन पदैावारको उपयोि कायमायोजना 
बमोचजमको मात्रा र पररमाणमा नबढ्न ेिरी तोडकएको दसु्र मतरी 
उक् सामदुाष्टयक वनका उपभोक्ाहरुल ेिदमाछन।् यसरी प्राप्त काठ र 
दाउरा बाहकेका अन्य वन पदैावार उपभोक्ाहरुल ेमध्वतती क्षते्र भन्ा 

बाडहरको क्षते्रमा ओसारपसार िनमा पाउँदछन।् त्यसरी ओसारपसार िनुमा 
असि उपभोक्ाहरुल ेसरंक्षकबाट अनमुमत क्लनु पदमाछ। मध्वतती क्षते्र 
मभत्र परापूवमाकालदेखख रहकेो धाममथि क स्ल वा त्यसको वररपररको 
वनक्षते्रको मवकास, सरंक्षण र उपयोि िनमा चाहन ेकुनै धाममथि क ननकाय, 
समहू वा समदुायले सरंक्षकको स्ीकृमत क्लई त्यस्ो वनलाई धाममथि क 
वनको रुपमा व्यवस्ापन िनमा सक्दछन।् धाममथि क ननकाय, समहू वा 
समुदायले मध्वतती धाममथि क वनमा रहकेा काठ, दाउरा सम्बन्न्त 
धाममथि क स्लको धाममथि क कायमामा मात्र उपयोि िनमा पाउँदछन् । 
मध्वतती क्षते्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५२ ल ेकबकु्लयती वन 
व्यवस्ापन सम्बन्ी कुन ैपनन व्यवस्ा िरेको छैन।

सरकारी व्यवस्ापनमा रहेका संरषिण षेित्रहरुमा समुदायमा 
आधाररत वन व्यवस्ापन सम्बन्धि काननुी व्यवस्ा 
संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्ापन सम्बन्ी कायमा संरक्षकले 
(सरंक्षण क्षते्र कायामालयको प्रमखु) सम्बन्न्त संरक्षण क्षते्र उपभोक्ा 
समममतसँिको परामशमामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजनु् संरक्षण 
मवभािबाट स्ीकृत सम्बन्न्त सरंक्षण क्षते्रको व्यवस्ापन योजना 
बमोचजम िदमाछन।् सरंक्षण क्षते्र सरकारी व्यवस्ापन ननयमावली, 
२०५७ अनसुार सरंक्षकले सरंक्षण क्षते्रको सरंक्षण तथा व्यवस्ापनका 
लामि स्ानीय ननकाय तथा उपभोक्ा समममतसिँ समन्वय राखी 
सरंक्षण क्षते्रलाई आवश्यकता अनसुार मवमभन् सरंक्षण इलाकाहरुमा 
मवभाजन िदमाछन्। संरक्षकल ेसरंक्षण क्षते्रबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने 
सम्बन्न्त िाउँ मवकास समममत (हाल िाउँपाक्लका/ निरपाक्लका) 
अन्िमातका िरधुरीका सदस्हरु मध्ेबाट प्रमतननसधत्व हुने िरी 
आवश्यक सखं्यामा उपभोक्ा समूहहरु िठन िदमाछन।् सरंक्षकले 
स्ानीय ननकायसँि समन्वय राखी एक िाउँ मवकास समममतमा 
बढीमा दईुवटा उपभोक्ा समममतहरु िठन िदमाछन्। उपभोक्ा 
समममतल ेआफूलाई सनु्म्एको कायमाहरु व्यवस्स्त रुपल ेसञ्ालन 
िनमा आवश्यक सखं्यामा उपसमममतहरु िठन िनमा सक्दछन।् सरंक्षण 
क्षते्रमा प्रत्यके उपभोक्ा समममतका अध्क्षहरु र सम्बन्न्त सरंक्षण 
के्षत्रको सरंक्षक समेत रहन ेिरी एउटा सरंक्षण के्षत्र व्यवस्ापन पररषद ्
िठन िररएको हुन्छ। प्रत्यके उपभोक्ा समममतल ेआफू मातहत रहकेा 
उपभोक्ा समूहहरुसिँ छलफल िरी आफ्ो क्षते्रमभत्रको प्राकृमतक 
वातावरणको सरंक्षण र प्राकृमतक स्ोतको सन्कु्लत उपयोिको लामि 
कायमायोजना बनाइ सरंक्षकबाट स्ीकृत िराइ लािु िदमाछन।् 
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सरंक्षण क्षते्र मभत्रको कुन ैवनक्षते्रलाई सरंक्षण सामदुाष्टयक वनको 
रुपमा व्यवस्ापन िनमा चाहने वन उपभोक्ा समूहले सम्बन्न्त 
उपभोक्ा समममतको ससफाररसमा सरंक्षकबाट कायमायोजना स्ीकृत 
िराइ व्यवस्ापन िनमा सक्दछन्। संरक्षण सामुदाष्टयक वनको 
सरंक्षणबाट प्राप्त हुन आएको वन पदैावारको उपयोि कायमायोजना 
बमोचजमको मात्रा र पररमाणमा नबढ्न ेिरी तोडकएको दसू्र मतरी 
उक् सामदुाष्टयक वनका उपभोक्ाहरुल ेिदमाछन।् सरंक्षण के्षत्र मभत्रको 
वनक्षते्रलाई सरंक्षण धाममथि क वनको रुपमा व्यवस्ापन िनमा चाहने 
कुन ैधाममथि क ससं्ा, समहू वा समदुायल ेसंरक्षकबाट कायमायोजना 
स्ीकृत िराइ व्यवस्ापन िनमा सक्दछन।् धाममथि क ससं्ा, समूह वा 
समुदायल ेसरंक्षण धाममथि क वनमा रहकेा काठ, दाउरा धाममथि क स्लको 
धाममथि क कायमामा मात्र उपयोि िनमा पाउँदछन ्। सरंक्षण क्षते्र सरकारी 
व्यवस्ापन ननयमावली, २०५७ ले कबुक्लयती वन व्यवस्ापन 
सम्बन्ी कुन ैपनन व्यवस्ा िरेको छैन।

संरषिण संस्ाद्ारा व्यवस्ापन रइरहेका संरषिण षिेत्रहरुमा 
समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन सम्बन्धि काननुी व्यवस्ा 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन् ुसरंक्षण ऐन, २०२९ ल ेकुन ैसरंक्षण 
क्षते्रको व्यवस्ापन िनमा नपेाल सरकारल ेनपेाल राजपत्रमा सचूना 
प्रकाशशत िरी सो सचूनामा तोडकएको अवसधसम्मको लामि प्रकृमत 
तथा प्राकृमतक सम्दाको सरंक्षण िनदे उद्शे्य क्लई स्ापना भएको 
संस्ालाई समु्न सक्न ेव्यवस्ा िरेको छ। यसरी सरंक्षण क्षते्रको 
व्यवस्ापन िनमा चजम्मवेारी पाएको ससं्ाल े(हाल राष्ट्रिय प्रकृमत 
संरक्षण कोष) राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्ु संरक्षण मवभािबाट 
स्ीकृत सम्बन्न्त सरंक्षण क्षते्रको व्यवस्ापन योजना बमोचजम 
सरंक्षण के्षत्रको व्यवस्ापन र मवकासका कायमाहरु िदमाछ। सरंक्षण 
क्षेत्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५३ अनुसार संस्ाले संरक्षण 
क्षते्रको व्यवस्ापन तथा मवकासको ननममत्त सरंक्षण क्षते्रको प्रधान 
कायामालयको स्ापना िदमाछ। सरंक्षण क्षते्रको व्यवस्ापनको लामि 
प्राकृमतक ससमानाको आधारमा संरक्षण के्षत्रलाई आवश्यकता 
अनसुार मवमभन् सरंक्षण इलाकाहरुमा मवभाजन िररएको हुन्छ। यसरी 
मवभाजन िररएका प्रत्यके इलाकामा ससं्ाल ेएउटा इलाका संरक्षण 
कायामालय स्ापना िदमाछ र सो कायामालयको प्रमखुको रुपमा कायमा िनदे 
िरी एक जना सरंक्षण असधकृत ननयकु् िदमाछ। सरंक्षण असधकृतले 
सरंक्षण क्षते्रमा िररने सामुदाष्टयक मवकास सम्बन्ी ननमामाण कायमा, 
प्राकृमतक वातावरणको संरक्षण र प्राकृमतक सम्दाको सन्कु्लत 
उपयोिका लामि आफ्ो इलाका के्षत्रमभत्रको प्रत्यके िाउँ मवकास 

समममतमा (हाल िाउँपाक्लका/निरपाक्लका) एउटा सरंक्षण क्षते्र 
व्यवस्ापन समममत िठन िदमाछन।् व्यवस्ापन समममतल ेआफूले 
िनुमापनदे काम व्यवस्स्त रुपमा सञ्ालन िनमा आवश्यकता अनसुार 
उपसमममतहरु िठन िनमा सक्दछन्। प्रत्येक व्यवस्ापन समममतले 
आफ्ो क्षेत्रमा उपयोि िररने प्राकृमतक स्ोत, वन्यजनु् संरक्षण, 
सामुदाष्टयक मवकास तथा स्ानीय उपभोक्ाहरुको डहत अमभबसृद्ध 
सम्बन्ी कायमाको कायमायोजना बनाइ सरंक्षण असधकृत माफमा त सरंक्षण 
क्षते्रको प्रधान कायामालयको प्रमखुबाट स्ीकृत िराइ लािु िदमाछन् 
। सरंक्षण क्षते्र मभत्रबाट दैननक उपयोिका लामि आवश्यक पनदे वन 
पदैावार उपयोि िदामा वा अन्य प्राकृमतक स्ोतको उपयोि िदामा लागे्न 
दस्रू व्यवस्ापन समममतल ेसरंक्षण के्षत्रको प्रधान कायामालयको 
प्रमखुको स्ीकृमत क्लई ननधामारण िदमाछन।् सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन 
ननयमावली, २०५३ ल ेसामदुाष्टयक वन, कबकु्लयती वन र धाममथि क 
वनको व्यवस्ापन सम्बन्ी कुन ैपनन व्यवस्ा िरेको छैन ्। 

कञ्चनिङ्ा सरंषिण षिते्रमा समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
सम्बन्धि काननुी व्यवस्ा 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन् ुसरंक्षण ऐन, २०२९ ल ेकुन ैसरंक्षण 
क्षते्रको व्यवस्ापन िनमा नपेाल सरकारल ेनपेाल राजपत्रमा सचूना 
प्रकाशशत िरी सो सचूनामा तोडकएको अवसधसम्मको लामि प्रकृमत 
तथा प्राकृमतक सम्दाको सरंक्षण िनदे उद्शे्य क्लई स्ापना भएको 
ससं्ालाई समु्न सक्न ेव्यवस्ा िरेको छ। जसअनरुुप कञ्नजङ्ा 
सरंक्षण क्षते्रको व्यवस्ापनको चजम्मवेारी हाल स्ानीय कञ्नजङ्ा 
सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन पररषद ्लाई डदईएको छ। पररषदक्ो िठन 
कञ्नजङ्ा सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०६४ मा उल्खे 
भएको व्यवस्ा बमोचजम हुन ेिदमाछ। सरंक्षण क्षते्रको सरंक्षण तथा 
व्यवस्ापन कायमामा सहयोि परु्ाउन राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्ु 
संरक्षण मवभािले संरक्षण असधकृत र आवश्यक संख्यामा थप 
प्रामवसधक कममाचारीहरु खटाउदछ। संरक्षण के्षत्रको संरक्षण र 
व्यवस्ापन सम्बन्ी कायमा पररषदल्े सम्बन्न्त उपभोक्ा समूह 
र समममतसिँको परामशमामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन् ुसरंक्षण 
मवभािबाट स्ीकृत कञ्नजङ्ा सरंक्षण क्षते्रको व्यवस्ापन योजना 
बमोचजम िदमाछ। पररषदल् ेसरंक्षण क्षते्रको सरंक्षण कायमामा सडक्रय 
रुपमा सहभािी िराउन र सो क्षते्रबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउन ेसरंक्षण 
क्षते्र मभत्रका सम्बन्न्त िाउँ मवकास समममत (हाल िाउँपाक्लका/
निरपाक्लका) अन्िमात बसोबास िरेका प्रत्यके िरधरुीको प्रमतननसधत्व 
हुने िरी उपभोक्ा समूहहरु िठन िदमाछ। पररषदल्े स्ानीय 



उपभोक्ा समहूहरु र स्ानीय िाउँपाक्लकासिँ समन्वय राखी एक 
िाउँपाक्लकामा बढीमा दईु वटा उपभोक्ा समममतहरु िठन िदमाछ। 
उपभोक्ा समममतल ेआफूलाई सनु्म्एको कायमालाई व्यवस्स्त रुपमा 
सम्ादन िनमा िराउन आवश्यकता अनसुार ष्टबषयित उपसमममतहरु 
िठन िनमा सक्दछन।् उपभोक्ा समममतल ेआफू मातहतका उपभोक्ा 
समूहसँि छलफल िरी आफ्ो के्षत्रमभत्रको प्राकृमतक स्ोत र 
वातावरणको सरंक्षण, प्राकृमतक सम्दाको सन्कु्लत उपयोि तथा 
सामदुाष्टयक मवकासको लामि कायमायोजना बनाइ पररषदबाट स्ीकृत 
िराइ लाि ुिदमाछन।् 

प्रचक्लत कानुन बमोचजम ननषेध िररएका वन पैदावार बाहके सरंक्षण 
क्षते्रमभत्र पाइन ेिरै काष्ठ वन पदैावार र जडीबटुीको डदिो सकंलन, 
उपयोि िनमा र सरंक्षण के्षत्र बाडहर लजैान स्ीकृत व्यवस्ापन योजना 
र प्रामवसधक प्रमतवदेनका आधारमा पररषदक्ो अध्क्षले इजाजत डदन 
सक्दछन।् सरंक्षण क्षते्रबाट सकंलन र उपयोि िनमा तथा सरंक्षण के्षत्र 
बाडहर लजैान पाइन ेिरै काष्ठ वन पैदावार र जडीबुटीको सचूी पररषदले् 
ननधामारण िदमाछ। पररषदल् ेिरै काष्ठ वन पदैावार र जडीबटुीको सकंलन 
िनमा र सरंक्षण क्षते्र बाडहर लजैान इजाजत बापत लाग्न ेदसु्र तोक्दछ 
तर त्यसरी तोडकने दस्ुर प्रचक्लत वन ननयमावलीमा तोडकएको 
दस्रु भन्ा कम हुन ेिरर तोक्न पाउँदैन। सरंक्षण क्षते्र मभत्रको कुनै 
वनक्षते्रलाई सरंक्षण सामुदाष्टयक वनको रुपमा व्यवस्ापन िनमा चाहने 
वन उपभोक्ा समहूल ेसम्बन्न्त उपभोक्ा समममतको ससफाररसमा 
पररषदबाट कायमायोजना स्ीकृत िराइ व्यवस्ापन िनमा सक्दछन।् 
संरक्षण सामदुाष्टयक वनको रुपमा कुन ैवनके्षत्र सरंक्षण िरी प्राप्त 

हुन आएको वन पदैावारको उपयोि कायमायोजना बमोचजमको मात्रा र 
पररमाणमा नवढन ेिरी तोडकएको दस्रु मतरी उक् सामुदाष्टयक वनका 
उपभोक्ाहरुल ेिदमाछन।् सरंक्षण सामुदाष्टयक वनका िरै काष्ठ वन 
पदैावार र जडीबटुीको डदिो सकंलन, उपयोि िनमा र सरंक्षण के्षत्र बाडहर 
लैजान सम्बन्न्त उपभोक्ा समममतका अध्क्षको ससफाररस र नपेाल 
सरकारले खटाएको संरक्षण असधकृतको प्रमतवेदनको आधारमा 
पररषदक्ो अध्क्षल ेइजाजत डदन सक्दछ। सरंक्षण क्षते्र मभत्रको 
वनक्षते्रलाई सरंक्षण धाममथि क वनको रुपमा व्यवस्ापन िनमा चाहने 
कुन ैधाममथि क ससं्ा, समहू वा समदुायल ेपररषदबाट वन व्यवस्ापन 
कायमायोजना स्ीकृत िराइ व्यवस्ापन िनमा सक्दछन।् धाममथि क ससं्ा, 
समहू वा समदुायल ेसरंक्षण धाममथि क वनमा रहकेा काठ, दाउरा धाममथि क 
स्लको धाममथि क कायमामा मात्र उपयोि िनमा पाउँदछन ्। कञ्नजङ्ा 
संरक्षण क्षेत्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०६४ ले कबुक्लयती वन 
व्यवस्ापन सम्बन्ी कुन ैपनन व्यवस्ा िरेको छैन। 

३.१  मध्यवतती सामदुावयक वन 
मध्वतती क्षेत्रमभत्रको कुनै वनको संरक्षण र व्यवस्ापन िरी वन 
पदैावारको उपयोि िनमा इचु्क मध्वतती क्षते्रमभत्रका उपभोक्ाहरुले 
समूह िठन िरी सम्बन्न्त उपभोक्ा समममतको ससफाररस साथ 
सम्बन्न्त ननकुञ्ज/आरक्ष कायामालयमा समूह दतामा िराउदछन्। 
यसरी दतामा भएका समहूलाई सम्बन्न्त ननकुञ्ज/आरक्ष कायामालयले 
कायमायोजना बनाइ मध्वतती क्षते्रमभत्रको वनको कुन ैभाि उपभोक्ा 
समममत माफमा त सामदुाष्टयक वनको रुपमा व्यवस्ापन िनमा हस्ान्रण 
िदमाछन।्

फोटो सौजन्य:चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायामालय

मध्वतती सामुदाष्टयक वनमा हाष्टत्त सफारी
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चित्र ३.१ : मध्वतती सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुको प्रदेशित मववरण 

चित्र ३.२ : मध्वतती सामदुाष्टयक वनबाट लाभान्न्वत िरधरुीहरुको प्रदेशित मववरण 

३.१.१ मध्यितती सामुदाययक िन उपभोतिा समूहहरु सम्बन््री 
वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल ७१६ वटा मध्वतती सामदुाष्टयक वन 
उपभोक्ा समूहहरु दतामा रहकेा छन।् सात वटै प्रदेशका २७ चजल्ा र 
७७ स्ानीय तहहरुमा मध्वतती सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु 
दतामा रहकेा छन्। हालसम्म िोषणा भएका सबै १३ वटै मध्वतती 
क्षते्रहरुमा सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु रहकेा छन।् सबभैन्ा 
बढी मध्वतती सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु बािमती प्रदेशमा 
२०६ वटा र सबभैन्ा कम प्रदेश न.ं २ मा २१ वटा रहकेा छन ्(चचत्र 
३.१)। सबैभन्ा बढी मध्वतती सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु 
बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती के्षत्रमा १३३ वटा र सबैभन्ा कम 
९ वटा सिरमाथा राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती के्षत्रमा रहकेा छन्। 
चजल्ाित रुपमा सबभैन्ा बढी मध्वतती सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा 
समहूहरु बडदथि यामा १११ वटा रहकेा छन ्भन ेसबैभन्ा कम उदयपरु 
र धाडदङ चजल्ामा १/१ वटा रहकेा छन ्(अनसुचूी १६)। मकालु 
वरुण राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती के्षत्र अन्िमातको संखुवासभा 
चजल्ाको ससक्लचोङ िाउँपाक्लकामा सबैभन्ा बढी ४३ वटा 
मध्वतती सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरु रहकेा छन ्(अनसुचूी 

१७)। मध्वतती सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुमा प्रमत समहू 
औसतमा १९५ िरधरुीहरु (पहाड र डहमालको मध्वतती क्षते्रमा ९३ 
िरधरुीहरु र तराईका मध्वतती क्षते्रमा २८५ िरधरुीहरु) सलंग्न रहकेा 
छन।् मध्वतती क्षते्रका १,३९,४६८ िरधरुीका ७,४५,२१५ जनसखं्या 
यो कायमाक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्न्वत भएका छन।् जसमधे् बािमती 
प्रदेशमा सबैभन्ा बढी ५३,८२८ िरधुरीहरु र सबैभन्ा कम प्रदेश 
न.ं २ मा ५,७३८ िरधरुीहरु रहकेा छन ्(चचत्र ३.२)। भौिोक्लक क्षते्र 
अनसुार पहाड र डहमालका ७ वटा ननकुञ्जहरुको (खप्तड राष्ट्रिय ननकुञ्ज, 
रारा राष्ट्रिय ननकुञ्ज, श-ेफोक्णु्ो राष्ट्रिय ननकुञ्ज, शशवपुरी नािाजुमान 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय ननकुञ्ज, मकाल ुवरुण राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
र सिरमाथा राष्ट्रिय ननकुञ्ज) मध्वतती क्षते्रमा ३३७ वटा (४७.०७%) 
र तराईका ६ वटा ननकुञ्ज/आरक्षको मध्वतती क्षते्रमा (चचतवन राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज, पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज, बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज, शकु्ाफाटँा राष्ट्रिय ननकुञ्ज र कोशीटपु् वन्यजनु् आरक्ष) ३७९ 
वटा (५२.९३%) मध्वतती सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु रहकेा 
छन।् कुल लाभान्न्वत िरधरुीहरु मध् े७७.५५% तराईका ननकुञ्ज/
आरक्षहरुको  मध्वतती क्षते्रमा रहकेा छन ्भन ेबाँकी २२.४५% पहाड 
र डहमालका ननकुञ्जहरुको मध्वतती क्षते्रमा रहकेा छन।् 
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चित्र ३.३ : मध्वतती सामदुाष्टयक वनक्षते्रको प्रदेशित मववरण 

३.१.२ मध्यितती सामदुाययक िन उपभोतिा समूहहरुलने व्यिस्ापन 
िरनेको िनक्नेत्र सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल १,०४,६८२.९१ हके्टर वनक्षेत्र 
मध्वतती सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुल ेव्यवस्ापन िरररहकेा 
छन।् सबभैन्ा बढी मध्वतती सामदुाष्टयक वनके्षत्र २९,७१८ हके्टर 
प्रदेश नं. १ मा र सबभैन्ा कम प्रदेश न.ं २ मा ४,७११ हके्टर रहकेो 
छ (चचत्र ३.३)। सबभैन्ा बढी सामुदाष्टयक वनके्षत्र मकाल ुवरुण 
राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती के्षत्रमा २५,७२०.४८ हके्टर र सबभैन्ा कम 
कोशीटप् ुवन्यजन् ुआरक्षको मध्वतती क्षते्रमा १५७.६२ हके्टर रहकेो 
छ। चजल्ाित रुपमा सबभैन्ा बढी मध्वतती सामदुाष्टयक वनके्षत्र 
सखंवुासभामा २१,५४५.९६ हके्टर र सबभैन्ा कम धाडदङ चजल्ामा 
१०.७४ हके्टर रहकेो छ (अनुसूची १६)। संखुवासभा चजल्ाको 
ससक्लचोङ िाउँपाक्लकामा सबैभन्ा बढी मध्वतती सामुदाष्टयक 
वनक्षते्र ११,५७९.१७ हके्टर रहकेो छ भन ेसबभैन्ा कम १०.७४ हके्टर 

धाडदङ चजल्ाको धनुीबशेी निरपाक्लका रहकेो छ (अनसुचूी १७)। 
मध्वतती सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुल े०.२२ हके्टर देखख 
१,३२६ हके्टर सम्मको वनके्षत्र व्यवस्ापन िरेका छन।् मध्वतती 
सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुले प्रमत समूह औसतमा १४६ 
हके्टर र प्रमत िरधरुी ०.७५ हके्टर वनक्षते्र व्यवस्ापन िरेका छन।् 
भौिोक्लक के्षत्र अनुसार पहाड र डहमालका मध्वतती के्षत्रहरुमा 
५२,५५७.७८ हके्टर (५०.२०%) र तराईका मध्वतती क्षेत्रहरुमा 
५२,१२५.१४ हके्टर (४९.८०%) सामुदाष्टयक वनक्षते्र रहकेो छ। पहाड 
र डहमालका मध्वतती क्षते्रमा रहकेा सामदुाष्टयक वन समहूमा प्रमत 
समूहले औसतमा १५५.९५ हके्टर र प्रमत िरधुरीले १.६७ हके्टर 
वनक्षते्र व्यवस्ापन िरेका छन ्भन ेतराईका मध्वतती क्षते्रमा रहकेा 
मध्वतती सामदुाष्टयक वन समहूमा प्रमत समूहल ेऔसतमा १३७.५३ 
हके्टर र प्रमत िरधुरीले औसतमा  ०.४८ हके्टर वनके्षत्र व्यवस्ापन 
िरेका छन।्
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३.२ सरंषिण सामदुावयक वन 
संरक्षण क्षेत्रमभत्रको कुनै वनको संरक्षण र व्यवस्ापन िरी वन 
पदैावारको उपयोि िनमा इचु्क सरंक्षण के्षत्रमभत्रका उपभोक्ाहरुले 
समूह िठन िरी सम्बन्न्त उपभोक्ा समममतको ससफाररस साथ 
सम्बन्न्त संरक्षण क्षेत्र कायामालयमा समूह दतामा िराउदछन्। 
यसरी दतामा भएका समूहलाई सम्बन्न्त सरंक्षण के्षत्र कायामालयले 
कायमायोजना बनाइ सरंक्षण के्षत्रमभत्रको वनको कुन ैभाि उपभोक्ा 
समममत माफमा त सरंक्षण सामदुाष्टयक वनको रुपमा व्यवस्ापन िनमा 
हस्ान्रण िदमाछन।्

३.२.१ संरक्ण सामुदाययक िन उपभोतिा समूहहरु सम्बन््री 
वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल २४० वटा सरंक्षण सामदुाष्टयक वन 
उपभोक्ा समूहहरु दतामा रहकेा छन।् चार वटा प्रदेशका ६ चजल्ाका 
१८ वटा स्ानीय तहहरुमा सरंक्षण सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरु 
रहकेा छन्। अन्पणूमा सरंक्षण क्षते्र र मनासु् सरंक्षण के्षत्र बाहकेका 
अन्य ४ वटा सरंक्षण के्षत्रहरुमा सरंक्षण सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा 

समूहहरु रहकेा छन्। सबभैन्ा बढी संरक्षण सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा 
समूहहरु सदुरूपशश्म प्रदेशमा १३३ वटा र सबैभन्ा कम १ वटा लमु्म्बनी 
प्रदेशमा रहकेा छन ्(चचत्र ३.४)। सबभैन्ा बढी संरक्षण सामदुाष्टयक 
वन उपभोक्ा समहूहरु अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्रमा १३३ वटा, िौरीशङ्कर 
सरंक्षण क्षते्रमा ८० वटा, कञ्नजङ्ा सरंक्षण क्षते्रमा २६ वटा र सबभैन्ा 
कम १ वटा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा रहकेा छन् (अनुसूची १८)। 
चजल्ाित रुपमा सबभैन्ा बढी सरंक्षण सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा 
समहूहरु दाचुमालामा १३३ वटा र सबभैन्ा कम बडदथि या चजल्ामा १ वटा 
रहकेा छन।् दाचुमाला चजल्ाको अमपडहमाल िाउँपाक्लकामा सबभैन्ा 
बढी ३२ वटा सरंक्षण सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु रहकेा छन् 
(अनसुचूी १९)। सरंक्षण सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुमा प्रमत 
समहू औसतमा ११४ िरधरुीहरु सलंग्न रहकेा छन।् सरंक्षण क्षते्रका 
२७,३८९ िरधुरीका कररब १,३९,७९३ जनसंख्या यो कायमाक्रमबाट 
प्रत्यक्ष लाभान्न्वत भएका छन् जसमधे् सबैभन्ा बढी १४,१४१ 
िरधरुीहरु बािमती प्रदेशमा र सबभैन्ा कम लमु्म्बनी प्रदेशमा १३५ 
िरधरुीहरु रहकेा छन ्(चचत्र ३.५)। 

फोटो सौजन्य:िौरीशङ्कर संरक्षण के्षत्र कायामालय

संरक्षण सामुदाष्टयक वनमा वन व्यवस्ापन कायमा
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३.२.२ सरंक्ण सामदुाययक िन उपभोतिा समहूहरुलने व्यिस्ापन 
िरनेको िनक्नेत्र सम्बन््री वििरण 
आ.व. २०७५/७६ सम्ममा कुल १,२४,६६१.५९ हके्टर वनके्षत्र सरंक्षण 
सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुल ेव्यवस्ापन िरररहकेा छन।् 
सबभैन्ा बढी सरंक्षण सामदुाष्टयक वनक्षते्र ७३,९०४.२९ (५९.२८%) 
हके्टर प्रदेश नं. १ मा र सबभैन्ा कम लमु्म्बनी प्रदेशमा १११.०५ हके्टर 
रहकेो छ (चचत्र ३.६)। सबभैन्ा बढी सरंक्षण सामदुाष्टयक वनके्षत्र 
कञ्नजङ्ा सरंक्षण क्षते्रमा ७३,९०४.२९ हके्टर, िौरीशङ्कर सरंक्षण 
क्षते्रमा ३७,०३०.११ हके्टर, अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्रमा १३,६१६.१४ 
हके्टर र सबैभन्ा कम कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा १११.०५ हके्टर 
रहकेो छ। चजल्ाित रुपमा सबैभन्ा बढी संरक्षण सामुदाष्टयक 

वनके्षत्र तापे्जुङमा ७३,९०४.२९ हके्टर र सबैभन्ा कम बडदथि या 
चजल्ामा १११.०५ हके्टर रहकेो छ (अनुसूची १८)। ताप्ेजुङ 
चजल्ाको फक्ाङलुङ िाउँपाक्लकामा सबैभन्ा बढी संरक्षण 
सामदुाष्टयक वनक्षते्र ६,६४,०८१.८८ हके्टर रहकेो छ भन ेसबभैन्ा कम 
१११.०५ हके्टर बडदथि या चजल्ाको िलुररया निरपाक्लकामा रहकेो छ 
(अनसुचूी १९)। सरंक्षण सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुल े२.२१ 
हके्टर देखख २६,५०८ हके्टर सम्मको वनक्षते्र व्यवस्ापन िरेका छन।् 
सरंक्षण सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुमा प्रमत समूहले औसतमा 
५१९.४२ हके्टर वनक्षते्र र प्रमत िरधरुील ेऔसतमा ४.५५ हके्टर वनक्षते्र 
व्यवस्ापन िरेका छन।् 

चित्र ३.४ : सरंक्षण सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरुको प्रदेशित मववरण

चित्र ३.५ :  सरंक्षण सामदुाष्टयक वनबाट लाभान्न्वत िरधरुीहरुको  प्रदेशित मववरण 

चित्र ३.६ :  सरंक्षण सामदुाष्टयक वनको वनक्षते्रको  प्रदेशित मववरण
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३.२.३ मध्यितती सामुदाययक िन र संरक्ण सामुदाययक िन 
उपभोतिा समहूको काय्यसवमवतमा महहला र पुरुषको प्रवतहनष्टित्वको 
अिस्ा 
मध्वतती सामुदाष्टयक वन र संरक्षण सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा 
समूहहरुको कायमासमममतमा समग्रमा ५६.२४% पुरुष र ४३.८६% 
मडहलाको प्रमतननसधत्व रहकेो छ। कायमासमममतमा सबैभन्ा बढी 
मडहलाको प्रमतननसधत्व बािमती प्रदेशमा ५१.२७% र सबभैन्ा कम 

िण्की प्रदेशमा ३०.६९% रहकेो छ (चचत्र ३.७)। सरंक्षण सामदुाष्टयक 
वन उपभोक्ा समहूहरुको कायमासमममतमा मडहलाको प्रमतननसधत्व 
४८.४७% र मध्वतती सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहहरुको 
कायमासमममतमा ४२.१४% रहकेो छ। त्यसिैरी भौिोक्लक क्षते्र अनसुार 
कायमासमममतमा मडहलाको प्रमतननसधत्व पहाड र डहमालका सरंक्क्षत 
क्षते्रमा ४५.४३% र तराईका सरंक्क्षत क्षते्रहरुमा ४२.०८% रहकेो छ।

३.३ मध्यवतती कबलुलयती वन (रररबीको 
रखेामकुनका लावर) 
मध्वतती क्षेत्र व्यवस्ापन ननयमावली, 
२०५२ मा कबुक्लयती वनको हस्ान्रण र 
व्यवस्ापन सम्बन्ी व्यवस्ा रहकेो छैन तर 
मध्वतती क्षते्र िोषणा हुन ुअसि साष्टबकका 
चजल्ा वन कायामालयहरुबाट वन ऐन, २०४९ 
बमोचजम हस्ान्रण भएका कबुक्लयती वन 
समहूहरु सम्बन्न्त ननकुञ्ज कायामालयहरुलाई 
हस्ान्रण भएकोले हाल पसामा राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज र चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्जमा मात्र 
मध्वतती कबकु्लती वन समहूहरु रहकेा छन् 
र मतनको व्यवस्ापन सम्बन्न्त ननकुञ्ज 
कायामालयहरुबाटै भइरहकेो छ।

फोटो सौजन्य:िौरीशङ्कर संरक्षण के्षत्र कायामालय
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३.३.१ मध्यितती कबलुलयत्री िन समहूहरु सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल ५४ वटा मध्वतती कबकु्लयती वन 
समहूहरु दतामा रहकेा छन।् सबै मध्वतती कबुक्लयती वन समहूहरु 
बािमती प्रदेश अन्िमातको मकवानपरु चजल्ाका २ वटा स्ानीय 
तहहरुमा रहकेा छन् जुन पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज र चचतवन राष्ट्रिय 
ननकुञ्जको मध्वतती क्षते्रमा पदमाछन।् पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती 
क्षते्रमा ५१ वटा र चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती क्षते्रमा ३ वटा 
मध्वतती कबकु्लयती वन समहूहरु रहकेा छन ्(अनसुचूी २०, चचत्र 
३.८)। मकवानपरु चजल्ाको मनहरी िाउँपाक्लकामा ३१ वटा र हटेौडा 
उपमहानिरपाक्लकामा २३ वटा मध्वतती कबकु्लयती वन समूहहरु 
रहकेा छन।् मध्वतती कबकु्लयती वन समहूहरुमा ७ िरधरुी देखख १० 
िरधरुीहरु सलंग्न रहकेा छन।् पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती क्षते्रका 
४५२ िरधरुीहरु र चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती के्षत्रका २१ 
िरधरुीहरु िरी कूल ४७३ िरधरुीका कुल २,०४० जनसखं्या मध्वतती 
कबुक्लयती वनबाट लाभान्न्वत भएका छन ्(अनसुचूी २०, चचत्र ३.९)।

३.३.२ मध्यितती कबलुलयत्री िन समूहहरुलने व्यिस्ापन िरनेका  
िनक्नेत्र सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल २४२.८३ हके्टर वनक्षते्र मध्वतती 
कबकु्लयती वन समूहहरुले व्यवस्ापन िरररहकेा छन।् सब ैमध्वतती 
कबकु्लयती वनक्षते्र बािमती प्रदेश अन्िमात मकवानपरु चजल्ाका २ 
वटा स्ानीय तहहरुमा रहकेा छन।् पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती 
क्षते्रमा २२३.१५ हके्टर र चचतवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती क्षते्रमा 
१९.६८ हके्टर मध्वतती कबकु्लयती वनक्षते्र रहकेो छ (चचत्र ३.१०)। 
मकवानपरु चजल्ाको मनहरी िाउँपाक्लकामा १४७.१५ हके्टर र हटेौडा 
उपमहानिरपाक्लकामा ९५.६८ हके्टर मध्वतती कबकु्लयती वनक्षते्र 
रहकेो छ (अनसुचूी २०)। मध्वतती कबकु्लयती वन समहूहरुमा प्रमत 
समहूल े औसतमा ४.४९ हके्टर र प्रमत िरधरुी ०.५१ हके्टर वनके्षत्र 
व्यवस्ापन िरेका छन।्

चित्र ३.८ :  मध्वतती कबकु्लयती वन र सरंक्षण कबकु्लयी वन समहूहरुको 
सरंक्क्षत क्षते्र अनसुारको मववरण

चित्र ३.९ :  मध्वतती कबकु्लयती वन र सरंक्षण कबुक्लयती वनबाट 
लाभान्न्वत िरधरुीहरुको सरंक्क्षत क्षते्र अनसुारको मववरण 

३.४ सरंषिण कबलुलयती वन (रररबीको रखेामकुनका लावर) 
सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५३ सरंक्षण क्षते्र सरकारी 
व्यवस्ापन ननयमावली, २०५७ र कञ्नजङ्ा सरंक्षण के्षत्र व्यवस्ापन 
ननयमावली, २०६४ मा कबकु्लयती वनको हस्ान्रण र व्यवस्ापन 
सम्बन्ी व्यवस्ा रहकेो छैन। तर सरंक्षण क्षते्र िोषणा हुन ुअसि 
साष्टबकका चजल्ा वन कायामालयहरुबाट वन ऐन, २०४९ बमोचजम 
हस्ान्रण भएका कबकु्लयती वन समहूहरु सम्बन्न्त सरंक्षण क्षते्र 
कायामालयलाई हस्ान्रण भएकोल ेहाल िौरीशङ्कर सरंक्षण क्षते्रमा 
मात्र सरंक्षण कबकु्लती वन समूहहरु रहकेा छन ्र मतनको व्यवस्ापन 
िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र कायामालयबाटै भइरहकेो छ।

३.४.१ सरंक्ण कबलुलयत्री िन समहूहरु सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल २१ वटा संरक्षण कबुक्लयती वन 
समूहहरु दतामा रहकेा छन्। सबै संरक्षण कबुक्लयती वन समूहहरु 
बािमती प्रदेशको िौरीशङ्कर सरंक्षण क्षते्र अन्िमात दोलखा चजल्ाको 
िौरीशङ्कर िाउँपाक्लकामा रहकेा छन् (अनुसूची २१, चचत्र ३.८)। 
सरंक्षण कबुक्लयती वन समूहहरुमा ७ िरधरुी देखख १५ िरधरुीहरु 
संलग्न रहकेा छन्। संरक्षण कबुक्लयती वन कायमाक्रमबाट २२९ 
िरधरुीका १,०७५ जनसखं्या प्रत्यक्ष लाभान्न्वत भएका छन ्(अनसुचूी 
२१, चचत्र ३.९)।
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३.४.२ सरंक्ण कबलुलयत्री िन समहूहरुलने व्यिस्ापन िरनेको िनक्नेत्र सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल ५७.१८ हके्टर वनके्षत्र संरक्षण 
कबकु्लयती वन समहूहरुल ेव्यवस्ापन िरररहकेा छन।् सब ैसरंक्षण 
कबकु्लयती वनक्षते्र बािमती प्रदेशको िौरीशङ्कर सरंक्षण क्षते्र अन्िमात 
दोलखा चजल्ाको िौरीशङ्कर िाउँपाक्लकामा पदमाछन ्(अनसुचूी २१, 

चचत्र ३.१०)। सरंक्षण कबकु्लयती वन समूहहरुल ेप्रमत समहू  औसतमा 
२.७२ हके्टर र प्रमत िरधरुी ०.२५ हके्टर वनक्षते्र व्यवस्ापन िरररहकेा 
छन।्

चित्र ३.१० : मध्वतती कबकु्लयती वन र सरंक्षण कबुक्लयती वनको वनक्षते्रको सरंक्क्षत क्षते्र अनसुारको मववरण

 ३.५ मध्यवतती धावममि क वन 
मध्वतती क्षते्रमभत्र परापवूमाकालदेखख रहकेो धाममथि क स्ल र त्यसको 
वररपररको वनक्षते्रको मवकास, सरंक्षण र उपयोि िनमा चाहन ेकुन ैधाममथि क 
ननकाय, समहू वा समुदायल ेत्यस्ो वनको चारडकल्ा, क्षते्रफल र त्यस 
वनमा िररन ेकायमाहरु खलुाई सम्बन्न्त ननकुञ्ज र आरक्ष कायामालयमा 
ननवदेन दतामा िराउदछन।् यसरी ननवदेन प्राप्त हुन आएमा सम्बन्न्त 

ननकुञ्ज र आरक्ष कायामालयल ेआवश्यक जाचँबुझ िरी उक् वन सोही 
समहूलाई धाममथि क वनको रुपमा हस्ान्रण िदमाछन।् समूहल ेमध्वतती 
धाममथि क वनक्षते्रमा रहकेा काठ, दाउरा सम्बन्न्त धाममथि क स्लको 
धाममथि क कायमामा मात्र उपयोि िनमा सक्दछन ्तर वातावरणमा असर पनदे 
िरी वा सावमाजननक रुपमा हानी नोक्ानी हुन ेिरी वा जलाधार क्षते्रमा 
भ-ूक्षय हुन सक्न ेिरी रुख कटान िनमा भन ेपाउँदैनन ्।

 ३.४.३ मध्यितती कबुललयत्री िन र संरक्ण कबुललयत्री िन 
समूहहरुको काय्यसवमवतमा महहला र पुरुषको प्रवतहनष्टित्वको 
अिस्ा 
मध्वतती कबुक्लयती वन र संरक्षण कबुक्लयती वन समूहहरुको 
कायमाससमममतमा समग्रमा परुुषको ५१.८४% र मडहलाको ४८.१६% 

प्रमतननसधत्व रहकेो छ (चचत्र ३.११)। मध्वतती कबुक्लयती वन 
समूहहरुको कायमासमममतमा मडहलाको प्रमतननसधत्व ६३.४१% र सरंक्षण 
कबकु्लयती वन समहूहरुको कायमासमममतमा मडहलाको प्रमतननसधत्व 
२५.४१% रहकेो छ।
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३.५.१ मध्यितती िावममि क िन समहूहरु सम्बन््री वििरण
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा मध्वतती के्षत्रमा कुल ६ वटा मध्वतती 
धाममथि क वन समूहहरु (धाममथि क ननकाय, समूह वा समुदाय) दतामा 
रहकेा छन।् मध्वतती धाममथि क वन समहूहरु प्रदेश न.ं २, बािमती 
प्रदेश र लुम्म्बनी प्रदेशका ६ वटा स्ानीय तहहरुमा रहकेा छन्। 
सबैभन्ा बढी मध्वतती धाममथि क वन समूहहरु बािमती प्रदेशमा ३ 
वटा र सबभैन्ा कम प्रदेश न.ं २ मा १ वटा रहकेा छन ्(चचत्र ३.१२)। 
पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती क्षते्रमा २ वटा र अन्य ४ वटा राष्ट्रिय 

ननकुञ्जहरुको (शशवपुरी नािजूमान राष्ट्रिय ननकुञ्ज, लागिटागि राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज, बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय ननकुञ्ज) मध्वतती 
क्षते्रमा १/१ वटा धाममथि क वन समहू रहकेा छन।् काठमाण्डौं चजल्ाको 
तारकेश्वर निरपाक्लका, रसवुा चजल्ाको काक्लका िाउँपाक्लका, 
पसामा चजल्ाको ठोरी िाउँपाक्लका, मकवानपरु चजल्ाको हटेौडा 
उपमहानिरपाक्लका, बाँके चजल्ाको कोहलपुर निरपाक्लका र 
बडदथि या चजल्ाको ठाकुरबाबा निरपाक्लकामा १/१ वटा धाममथि क वन 
समहूहरु रहकेा छन ्(अनसुचूी २२)। 

चित्र ३.१२ : मध्वतती धाममथि क वन समहूहरुको प्रदेशित मववरण 

फोटो सौजन्य: लाङटाङ राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायामालय
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३.५.२ मध्यितती िावममि क िन समहूहरुलने व्यिस्ापन िरनेको िनक्नेत्र 
सम्बन््री वििरण
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल ८५.३२ हके्टर वनके्षत्र मध्वतती 
धाममथि क वन समहूहरुल ेव्यवस्ापन िरररहकेा छन।् सबभैन्ा बढी 
मध्वतती धाममथि क वनक्षते्र बािमती प्रदेशमा ५९.३ हके्टर र सबभैन्ा 
कम प्रदेश न.ं २ मा ७.७६ हके्टर रहकेो छ (चचत्र ३.१३)। सबभैन्ा 
बढी मध्वतती धाममथि क वनक्षते्र पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्जको मध्वतती के्षत्रमा 
६१.६२ हके्टर, बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्जमा १७.४३ हके्टर, लाङटाङ राष्ट्रिय 

ननकुञ्जमा ३.५६ हके्टर र सबैभन्ा कम ०.८३ हके्टर बाँके राष्ट्रिय 
ननकुञ्जको मध्वतती क्षते्रमा रहकेो छ। चजल्ाित रुपमा सबभैन्ा 
बढी मध्वतती धाममथि क वनके्षत्र ५३.८६ हके्टर मकवानपरु चजल्ामा 
र सबभैन्ा कम ०.८३ हके्टर बाकेँ चजल्ामा रहकेो छ (अनसुचूी २२)। 
मध्वतती धाममथि क वन समूहहरुले ०.८३ हके्टर देखख ५३.८६ हके्टर 
सम्मको वनक्षते्रको व्यवस्ापन िरेका छन।् मध्वतती धाममथि क वन 
समूहहरुले प्रमत समूह औसतमा १४.२२ हके्टर वनके्षत्रको व्यवस्ापन 
िरेका छन।्

चित्र ३.१३ : मध्वतती धाममथि क वनको वनक्षते्रको प्रदेशित मववरण 

३.६ सरंषिण षिते्र व्यवस्ापन सवमवतहरुल ेव्यवस्ापन ररकेो 
वन
सरंक्षण के्षत्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५३ बमोचजम सरंक्षण क्षते्र 
व्यवस्ापन िनमा चजम्मवेारी पाएको ससं्ाल े(हाल राष्ट्रिय प्रकृमत 
सरंक्षण कोष) सरंक्षण क्षते्रमभत्रका स्ानीय बाससन्ाहरुलाई समावशे 
िरी िठन िरेका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्ापन समममतहरुले आफ्ो 
क्षते्रमभत्रको प्राकृमतक वातावरणको सरंक्षण तथा वन र अन्य प्राकृमतक 
सम्दाको सनु्क्लत उपयोि हुन ेिरी सम्बन्न्त सरंक्षण क्षते्रको प्रधान 
कायामालयको प्रमखुबाट स्ीकृत व्यवस्ापन कायमायोजनाको असधनमा 
रडह वनको व्यवस्ापन िरररहकेा छन।्  

सरंक्षण के्षत्र व्यवस्ापन ननयमावली, २०५३ मा सामदुाष्टयक वन, 
कबुक्लयती वन, धाममथि क वन व्यवस्ापन सम्बन्ी कुनै व्यवस्ा 
रहकेो छैन। तर पनन मव.स.ं २०६६ सालमा स्ापना भएको िौरीशङ्कर 
सरंक्षण क्षते्रमा साष्टबकका चजल्ा वन कायामालयहरुबाट वन ऐन, 
२०४९ बमोचजम दतामा भएका सामदुाष्टयक र कबकु्लयती वन समहूहरु 
सरंक्षण क्षते्र कायामालयलाईन ैहस्ान्रण भएकोल ेउक् समूहहरु 
हाल िौरीशङ्कर सरंक्षण क्षते्र कायामालयबाटै व्यवस्ापन भइरहकेा 
छन।् िौरीशङ्कर सरंक्षण क्षते्रमा यसरी हस्ान्रण भएका सरंक्षण 
सामुदाष्टयक वन र सरंक्षण कबुक्लयती वनहरु बाहकेको वनके्षत्र साथै 
अन्पूणमा संरक्षण क्षेत्र र मनास्ु संरक्षण क्षेत्रमा रहकेा वनहरुको 
व्यवस्ापन त्यहाँको स्ानीय सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरुले 
िददै आएका छन।् 
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३.६.१ सरंक्ण क्नेत्र व्यिस्ापन सवमवतहरु सम्बन््री वििरण 
आ. व. २०७५/७६ सम्ममा कुल ८५ वटा सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन 
समममतहरु िठन भएका छन्। अन्पूणमा संरक्षण क्षेत्रमा ५७ वटा, 
िौरीशङ्कर सरंक्षण क्षते्रमा २१ वटा र मनास् ुसरंक्षण क्षते्रमा ७ वटा 
व्यवस्ापन समममतहरु रहकेा छन।् अन्पणूमा सरंक्षण क्षते्र र मनासु् 
सरंक्षण क्षते्र िण्की प्रदेश अन्िमात पदमाछन भन ेिौरीशङ्कर सरंक्षण 
क्षेत्र बािमती प्रदेश अन्िमात पदमाछ (अनुसूची २३, चचत्र ३.१४)। 
अन्पणूमा सरंक्षण क्षते्र कास्ी, लमजङु, म्ाग्दी, मसु्ाङ र मनाङ 
चजल्ाका १४ वटा स्ानीय तहहरुमा र मनासु् सरंक्षण क्षते्र िोरखा 

चजल्ाको चमुनुब्ी िाउँपाक्लकामा पदमाछ। त्यसैिरी िौरीशङ्कर सरंक्षण 
क्षते्रल ेससनु्पाल्ोक, दोलखा र रामछेाप चजल्ाका ८ वटा स्ानीय 
तहहरुलाई समेटेको छ (अनुसूची २४)। तीनवटै संरक्षण क्षेत्रका 
३३,६८५ िरधरुीका (िौरीशङ्कर सरंक्षण क्षते्रमा सरंक्षण सामदुाष्टयक 
वन र सरंक्षण कबकु्लयती वनमा आबद्ध रहकेा िरधरुीहरु समेत) कररब 
१,७१,९४९ जनसखं्या यस पद्धमतबाट लाभान्न्वत भएका छन् (चचत्र 
३.१५)। सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरु सामदुाष्टयक मवकासका 
िमतमवसधहरुमा समते सडक्रय सहभामिता जनाईरहकेा छन।्

चित्र ३.१४ : सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरुको संरक्षण के्षत्र 
अनुसारको मववरण 

चित्र ३.१५ : सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरुमा आबद्ध िरधरुीहरुको 
सरंक्षण क्षते्र अनसुारको मववरण
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३.६.२ सरंक्ण क्नेत्र व्यिस्ापन सवमवतहरुलने व्यिस्ापन िरनेको 
िनक्नेत्र सम्बन््री वििरण 
तीनवटै सरंक्षण क्षते्रहरुमा वन र बटु्ान क्षते्र िरी कुल २,७७,१४० 
हके्टर वनक्षते्र रहकेो छ। तीनवटै संरक्षण के्षत्रको २,७७,१४० हके्टर 
वनक्षते्र (िौरीशङं्कर सरंक्षण के्षत्रमा रहकेा सरंक्षण सामुदाष्टयक वन 
र संरक्षण कबुक्लयती वनहरु समेत) संरक्षण क्षेत्र व्यवस्ापन 

समममतहरुल ेव्यवस्ापन िरररहकेा छन ्(अनसुचूी २३, चचत्र ३.१६)। 
सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरुल ेआफ्ो क्षते्र मभत्र वकृ्षारोपण, 
वन पदैावारको सरंक्षण, प्राकृमतक स्ोत तथा वन्यजनु्को सरंक्षण, 
वातावरणीय सफाई, पडहरो, भ–ूक्षय ननयन्तण जस्ा िमतमवसधहरुमा 
सलंग्न भई सो बाट प्राप्त हुन ेवन पदैावारको उपयोि समेत िरररहकेा 
छन।् 

चित्र ३.१६ : सरंक्षण क्षते्रहरुमा रहकेो वनक्षते्रको मववरण

चित्र ३.१७ : संरक्षण क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरुमा मडहला र परुुषको प्रमतननसधत्वको मववरण

३.६.३ सरंक्ण क्नेत्र व्यिस्ापन सवमवतहरुमा महहला र परुुषको 
प्रवतहनष्टित्वको अिस्ा 
सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरुमा समग्रमा परुुषको ८२.८०% र 
मडहलाको १७.५२% प्रमतननसधत्व रहकेो छ (चचत्र ३.१७)। सरंक्षण 

क्षते्रहरुमधे् सबभैन्ा बढी मडहलाको प्रमतननसधत्व अन्पणुमा सरंक्षण 
क्षते्रमा २०.०२% रहकेो छ। यस पसु्कमा समावशे भएका समदुायमा 
आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु मधे् सबभैन्ा कम मडहलाको 
प्रमतननसधत्व सरंक्षण क्षते्र व्यवस्ापन समममतहरुमा रहकेो देखखन्छ।
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सारांश
४. १ समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धवतहरुको सकं्षिप्त राष्ट्रिय वववरण 
मध्वतती के्षत्र, सरंक्षण क्षते्र र सो भन्ा बाडहरको राष्ट्रिय वनक्षते्रमा िरी मवमभन् समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुमा ३१,४६८ वटा 
समहू/समममतहरु सलंग्न रहकेा छन ्जसल े३१,८०,९६६ हके्टर वनक्षते्र (नपेालको कुल वनक्षते्रको ४८.१२%) व्यवस्ापन िरररहकेा छन।् यसबाट 
४३,२४,३८७ िरधरुीका कररब २,३६,०६,८०० जनसखं्या प्रत्यक्ष लाभान्न्वत भएका छन ्(ताक्लका ४.१)।

ताललका ४.१ : समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको सकं्क्षप्त राष्ट्रिय मववरण

सस.न.ं वन व्यवस्ापन 
पद्धतर्को नाम

समहू/
सतमतर् 
सखं्ा

वनको क्षेत्रफल 
(हषेक्टर)

लाभान्विर् 
घरधरुी सखं्ा

लाभान्विर् 
जनसंख्ा

नषेपालको 
कुल 
वनक्षेत्रको 
%

लागु 
प्रदषेश 
संख्ा

लागु 
जजल्ा 
सखं्ा

डितभजन वन 
कारायालर/
सरंक्क्र् क्षेत्र 
कारायालर 
सखं्ा

लागु 
स्ानीर  
र्ह 
सखं्ा

१ सामदुायरक वन २२,५१९ २३,५९,५७७.६० ३०,८८,२५९ १,६६,०६,१४९ ३५.७ ७ ७६ ८२ ६०८

२ कबलुलरर्ी वन (गररबीको 
रषेखामनुनका लातग) ७,६०७ ४४,०२७.८३ ७४,४९५ ४,२३,६७४ ०.६७ ७ ४४ ४६ २७४

३ साझषेदारी वन ३१ ७५,६५४.१७ ८,१२,८७० ४७,१०,६८५ १.१४ ५ १२ १३ -

४ वन सरंक्ण क्षेत्र १० १,९२,०२७.४३ १,४७,५१९ ८,०६,२२० २.९१ ६ १० १०

५ धातममि क वन १७९ २,८०९.१४ - - ०.०४ ७ ४९ ५४ १०९

६ मध्यवर्ती  सामुदायरक वन ७१६ १,०४,६८२.९१ १,३९,४६८ ७,४५,२१५ १.५८ ७ २७ १३ ७७

७ सरंक्ण सामदुायरक वन २४० १,२४,६६१.५९ २७,३८९ १,३९,७९३ १.८८ ४ ६ ४ १८

८ मध्यवर्ती कबलुलरर्ी वन ५४ २४२.८३ ४७३ २,०४० ०.००३ १ १ २ २

९ सरंक्ण कबलुलरर्ी वन २१ ५७.१८ २२९ १,०७५ - १ १ १ १

१० मध्यवर्ती धातममि क वन ६ ८५.३२ - - ०.००१ ३ ६ ५ ६

११
सरंक्ण क्षेत्र व्यवस्ापन 
सतमतर्हरुलषे व्यवस्ापन 
गरषेको वन 

८५ २,७७,१४० ३३,६८५ १,७१,९४९ ४.१९ २ ९ ३ २३

िम्ा ३१,४६८ ३१,८०,९६६.०१ ४३,२४,३८७ २,३६,०६,८०० ४८.१२

स्ोत: डडमभजन वन कायामालयहरु र संरक्क्षत क्षेत्र कायामालयहरुबाट प्राप्त मववरण, २०७७

समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्घतीहरुमा आधररत समहू/
समममत मधे् सबभैन्ा धरैे २३,४५७ वटा सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा 
समहूहरु (मध्वतती के्षत्र र सरंक्षण के्षत्रमा समते) रहकेा छन ्जसले 
२५,८८,९२२.१० हेक्टर वनके्षत्रको व्यवस्ापन िरररहेका छन्। 
सामदुाष्टयक वन कायमाक्रमबाट ३२,५५,११६ िरधरुीका १,७४,९१,१५७ 
जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्न्वत भएका छन्। सामुदाष्टयक वनहरुले 

कुल वनक्षते्रको ३९.१७% र समदुायले व्यवस्ापन िरररहकेो कुल 
वनक्षते्रको ८१.३९% डहस्ा ओिटेको छ। त्यसैिरी १८५ वटा धाममथि क 
वनहरुल े(मध्वतती क्षते्रमा समते) सबभैन्ा कम वनक्षते्र २,८९४.४६ 
हके्टर (कुल वनक्षते्रको ०.०४% र समुदायले व्यवस्ापन िरररहकेो 
कुल वनके्षत्रको ०.०९%) व्यवस्ापन िरररहकेा छन ्(ताक्लका ४.२)। 

भाि-४
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ताललका ४.२ : व्यवस्ापन पद्धमत अनसुार समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको राष्ट्रिय मववरण

ताललका ४.३ : प्रदेश अनसुार समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुको राष्ट्रिय मववरण

सस.नं. वन व्यवस्ापन पद्धतर्को नाम समहू/सतमतर् 
संख्ा 

वनको क्षेत्रफल 
(हषेक्टर)

लाभान्विर् 
घरधरुी सखं्ा 

लाभान्विर् 
जनसखं्ा

समुदारलषे 
व्यवस्ापन 
गरषेको कुल 
वनक्षेत्रको %

नषेपालको कुल 
वनक्षेत्रको %

१ सामदुायरक वन (मध्यवर्ती र 
सरंक्ण सामदुायरक वन समषेर्) २३,४७५ २५,८८,९२२.१० ३२,५५,११६ १,७४,९१,१५७ ८१.३९ ३९.१७

२ कबलुलरर्ी वन-गररबीको रषेखामनुनका लातग 
(मध्यवर्ती र संरक्ण कबलुलर्ी वन समषेर्) ७,६८२ ४४,३२७.८४ ७५,१९७ ४,२६,७८९ १.३९ ०.६७

३ साझषेदारी वन ३१ ७५,६५४.१७ ८,१२,८७० ४७,१०,६८५ २.३८ १.१४

४ वन सरंक्ण क्षेत्र १० १,९२,०२७.४३ १,४७,५१९ ८,०६,२२० ६.०४ २.९१

५ धातममि क वन (मध्यवर्ती धातममि क वन समषेर्) १८५ २,८९४.४६ - - ०.०९ ०.०४

६ सरंक्ण क्षेत्र व्यवस्ापन सतमतर्हरुलषे 
व्यवस्ापन गरषेको वन ८५ २,७७,१४० ३३,६८५ १,७१,९४९ ८.७१ ४.१९

िम्ा ३१,४६८ ३१,८०,९६६.०१ ४३,२४,३८७ २,३६,०६,८०० १०० ४८.१२

सस.नं. प्रदषेश समहू/ सतमतर् 
सखं्ा  

वनको क्षेत्रफल  (हषे.) लाभान्विर् 
घरधरुी संख्ा 

लाभान्विर् 
जनसंख्ा

प्रदषेशको कुल 
वनक्षेत्रको %

समुदारलषे 
व्यवस्ापन गरषेको 
कुल वनक्षेत्रको %

नषेपालको कुल 
वनक्षेत्रको %

१ प्रदषेश न.ं १ ४,८३२ ५,५१,७९१.०६ ७,०१,७७१ ३६,२१,३६० ४८.६५ १७.३५ ८.३५

२ प्रदषेश न.ं २ ६१९ १,२५,९४६.५६ ६,१७,२२८ ३६,११,२४२ ४७.७७ ३.९६ १.९०

३ बागमर्ी प्रदषेश ८,२१३ ५,९३,४९५.०६ ६,९५,१६५ ३४,८३,५५२ ५४.४१ १८.६६ ८.९८

४ गण्डकी प्रदषेश ५,१६८ ४,४९,६६५.४३ ५,२३,५९२ २९,१९,८९७ ५५.०२ १४.१४ ६.८०

५ लमु्बिनी प्रदषेश ४,६५७ ५,७६,५६९.६१ ८,६५,०४० ४७,५३,८६० ५९.१७ १८.१२ ८.७२

६ कणायाली प्रदषेश ३,५३२ ३,७५,९१८.३५ ३,३३,८५८ १८,४६,७४५ ३१.७७ ११.८२ ५.६९

७ सदुरूपशश्म प्रदेश ४,४४७ ५,०७,५७९.९४ ५,८७,७३३ ३३,७०,१४४ ४४.२९ १५.९६ ७.६८

 िम्ा ३१,४६८ ३१,८०,९६६.०१ ४३,२४,३८७ २,३६,०६,८००  १०० ४८.१२

स्ोत: डडमभजन वन कायामालयहरु र संरक्क्षत क्षेत्र कायामालयहरुबाट प्राप्त मववरण, २०७७

स्ोत: डडमभजन वन कायामालयहरु र संरक्क्षत क्षेत्र कायामालयहरुबाट प्राप्त मववरण, २०७७

सात वटा प्रदेशहरु मध्े सबैभन्ा बढी समुदायमा आधाररत वन 
व्यवस्ापन समहू र वनक्षते्र बािमती प्रदेशमा रहकेा छन ्जहा ँकुल 
८,२१३ वटा वन समूहहरुले ५,९३,४९५.०६ हके्टर वनके्षत्र (कुल 
वनक्षते्रको ८.९८% र समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेो कुल वनके्षत्रको 
१८.६६%) व्यवस्ापन िरररहकेा छन्। सबैभन्ा कम समुदायमा 

आधाररत वन व्यवस्ापन समहू र वनक्षते्र प्रदेश न.ं २ मा रहकेा छन्। 
प्रदेश न.ं २ मा सब ैिरी ६१९ वटा मात्र वन समहूहरु रहकेा छन् जसले  
१,२५,९४६.५६ हके्टर वनक्षते्र (कुल वनक्षते्रको १.९१% र समदुायले 
व्यवस्ापन िरेको कुल वनक्षते्रको ३.९६%) व्यवस्ापन िरररहकेा 
छन ्(ताक्लका ४.३)। 
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सामदुाष्टयक वन, मध्वतती सामदुाष्टयक वन, कबुक्लयती वन (िररबीको रेखामनुनका लामि) र धाममथि क वनहरु सात वटै प्रदेशहरुमा रहकेा छन।् 
मध्वतती कबकु्लयती वन र सरंक्षण कबकु्लयती वनहरु (िररबीको रेखामनुनका लामि) भन ेबािमती प्रदेशमा मात्र रहकेा छन ्(ताक्लका ४.४)।

ताललका न.ं ४.४ : समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु र लािु भएका प्रदेशहरुको मववरण

सस. न.ं वन व्यवस्ापन पद्धतर्को नाम प्रदषेश न.ं १ प्रदषेश न.ं २ बागमर्ी 
प्रदषेश

गण्डकी 
प्रदषेश

लमु्बिनी 
प्रदषेश

कणायाली 
प्रदषेश

सदुरूपलचिम 
प्रदषेश

१ सामदुायरक वन

२ कबलुलरर्ी वन (गररबीको रषेखामनुनका लातग)        

३ साझषेदारी वन

४ वन सरंक्ण क्षेत्र

५ धातममि क वन            

६ मध्यवर्ती सामदुायरक वन

७ सरंक्ण सामदुायरक वन

८ मध्यवर्ती कबुललरर्ी वन (गररबीको रषेखामनुनका लातग)        

९ सरंक्ण कबलुलरर्ी वन (गररबीको रषेखामनुनका लातग)        

१० मध्यवर्ती धातममि क वन            

११ सरंक्ण क्षेत्र व्यवस्ापन सतमतर्हरुलषे 
व्यवस्ापन गरषेको वन

सस. न.ं लक्ष्य प्ररवतको अवस्ा

वनषिते्रको रणनीवत (सन ्२०१६-२०२५) को लक्ष्य 
सन ्२०२५ (वव.स.ं २०८२ पौष) सम्मा सन ्२०२० (वव.स.ं २०७७ आषाढ) सम्को

१
नपेालको कुल वनक्षते्रको कम्ीमा ६०% वनक्षते्र स्ानीय 
समदुायद्ारा व्यवस्ापन  भएको हुनछे ।

हाल नपेालको कुल वनक्षते्रको कररब ४८.१२% वनक्षते्र स्ानीय 
समदुायद्ारा व्यवस्ापन  भइरहकेो छ ।

२
कररब २३ लाख हके्टर वनके्षत्र (नपेालको कुल वनक्षते्रको ४०%) 
सामदुाष्टयक वनको रुपमा व्यवस्ापन भएको हुनछे ।

हाल २५ लाख ८९ हजार ९ सय हके्टर वनक्षते्र (हालको नपेालको कुल 
वनक्षते्रको ३९.१७%) सामुदाष्टयक वनको रुपमा (मध्वतती र सरंक्षण 
सामदुाष्टयक वनहरु समते) व्यवस्ापन  भइरहकेो छ ।

३
नपेालको कुल वनक्षते्रको १.५% वनके्षत्र कबकु्लयती 
वनको रुपमा व्यवस्ापन  भएको हुनछे ।

हाल नपेालको कुल वनक्षते्रको कररब ०.६७% वनक्षते्र कबकु्लती वनको 
रुपमा (िररबीको रेखामनुनका लामि) व्यवस्ापन  भइरहकेो छ ।

४
नपेालको कुल वनक्षते्रको ४% वनक्षते्र साझदेारी 
वनको रुपमा व्यवस्ापन  भएको हुनछे ।

हाल नपेालको कुल वनक्षते्रको कररब १.१४% वनक्षते्र साझदेारी 
वनको रुपमा व्यवस्ापन  भइरहकेो छ ।

५

सब ैप्रकारका वन व्यवस्ापनसिँ सम्बन्न्त समहू वा  ससं्ाहरुको 
प्रमखु ननणमायदायी समममत वा अन्य त्यसै् प्रकारका फोरमहरुको 
नतेतृ्वदायी पदहरुमा मडहला, दक्लत तथा जनजामतहरुको जनसखं्या 
अनसुारको समानपुामतक प्रमतननसधत्व भएको हुनछे ।

हाल समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतको समहू/समममतहरुको कायमा समममतमा 
मडहलाको प्रमतननसधत्व समग्रमा ३८.२९% (५०% नीमतित व्यवस्ा रहकेो) रहकेो छ । 

पन्धडौं योिनाको (आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) 
को लक्ष्य वव.स.ं २०८१ आषाढ सम्मा प्ररवतको अवस्ा

१
पन्धडौं योजनाको अन्त्य सम्ममा कुल २४, ००० सामदुाष्टयक 
वन उपभोक्ा समहूहरु िठन भएका हुनछेन ्।

हाल कररब २३,४७५ सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूहरु (मध्वतती र सरंक्षण 
सामदुाष्टयक वनहरु समते) िठन भई डक्रयाशशल रहकेा छन ।

स्ोत: डडमभजन वन कायामालयहरु र संरक्क्षत क्षेत्र कायामालयहरुबाट प्राप्त मववरण, २०७७

४.२ समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धवतहरु सम्बधिी तोककएका लक्ष्य र प्ररवतको अवस्ा 
वनक्षते्रको रणनीमत (सन ्२०१६ देखख २०२५) र चाल ुपन्धडौं योजना (आ.व. २०७६/७७ देखख २०८०/८१ सम्म) ले समुदायमा आधाररत वन 
व्यवस्ापन पद्धमतहरुसिँ सम्बन्न्त रडह क्लएका लक्ष्य र हालसम्मको प्रिमतको अवस्ा तलको ताक्लका ४.५ मा प्रसु्त िररएको छ। 
ताललका ४.५ : समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु सम्बन्ी तोडकएका लक्ष्य र प्रिमतको अवस्ा 
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४.३ समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धवतहरुका ववद्यमान सवालहरु
वतमामान राष्ट्रिय वन नीमत, वनके्षत्रको रणनीमत तथा यस पसु्कमा 
प्रस्ुत िररएका मववरणहरुको आधारमा समुदायमा आधाररत 
वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुसँि सम्बन्न्त मवद्मान केही प्रमुख 
सवालहरुलाई तल प्रस्तु िररएको छ। 

» समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेा सम्व भएका सबै वनहरुको 
डदिो मवकासका ससद्धान्का आधारमा व्यवस्ापन िरी काष्ठ 
र िैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्ादकत्वमा वृसद्ध िनुमापनदे, 

» समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेा सब ैवनहरुबाट उत्ाडदत वन 
पैदावारको मवमवसधकरण र नमवनतम प्रमवसधको प्रयोिद्ारा 
िुणस्रीकरण िरी बजारीकरण िनुमापनदे, 

» समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेा सम्व भएका सब ैवनहरुमा 
वन उद्म स्ापना र सञ्ालन िनदे र खासिरी बहुमलू्य जडीबटुी 
उत्ादन र प्रशोधनलाई प्राथममकता डदनुपनदे,

» समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेा सम्व भएका सब ैवनहरुमा 
प्रकृमतमा आधाररत पयमाटन प्रवद्धमान िनुमापनदे,

» समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेा सम्व भएका सब ैवनहरुमा 
कृष्टष वन कायमाक्रम कायामान्वयन िनुमापनदे,

» ठुलाठुला धाममथि क वनहरुको (५० हके्टर, १०० हके्टर भन्ा पनन 
ठुला धाममथि क वनहरु रहकेा छन्) व्यवस्ापन प्रभावकारीता 
अध्यन िनुमापनदे,

» ननषृ्य एवं पछाडी परेका वन समूहहरुको क्षमता अमभवृसद्ध 
िनुमापनदे, 

» सबै प्रकारका वन समूहहरुको (खासिरी सामुदाष्टयक वन 

उपभोक्ा समूहहरुको) वनको कायमायोजनाहरु समयमै 
नवीकरण तथा कायामान्वयन िनदे व्यवस्ा ममलाउनुपनदे, 

» सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा समूहको व्यवस्ापन क्षमता र 
मत समूहलाई हस्ान्रण िररने सामुदाष्टयक वनको क्षेत्रफल 
ष्टबच सनु्लन ममलाउन ुपनदे (डकन डक पहाडी र डहमाली क्षते्रमा 
थोरै उपभोक्ाहरुले ठूलो वनक्षते्र र तराई र मभत्री मधसेमा धरैे 
उपभोक्ाहरुले सानो वनक्षेत्र व्यवस्ापन िरररहकेो अवस्ा 
रहकेो छ),

» वन समूहहरुमा खासिरी सामुदाष्टयक वन उपभोक्ा 
समूहहरुमा उपभोक्ाहरुको दोहोरोपना हटाउनुपनदे,

» सबै प्रकारका वन समूहहरुको कायमासमममतमा कम्ीमा ५०% 
मडहला सहभामिता पुर्ाउन मडहला सशक्क्करण कायमाक्रम 
सञ्ालन िनुमापनदे, 

» तराई र मभत्री मधसेमा साझदेारी वन मवकास कायमाक्रम मवस्ार 
िनुमापनदे,

» सबै प्रकारका वन समूहहरुमा मडहला, दक्लत, आडदवासी 
जनजामतहरुको नतेतृ्वदायी भूममकामा अझ ैपहँुच वसृद्ध िनुमापनदे,

» भौिोक्लक अवस्स्मत र उपभोक्ाहरुको चाहनालाई समेत 
मवचार िरी सम्व भएका साना साना सामुदाष्टयक वनहरुलाई 
एकीकृत िरी वनको व्यवस्ापन िनदे व्यवस्ा ममलाउनु पनदे,

» वन उपभोक्ा समहूहरुल ेवनजन्य उद्म स्ापना िदामा वनके्षत्र 
र उद्म ष्टबच कायम िनुमा पनदे दरुी िटाउने वा हटाउनुपनदे,

» डडमभजन वन कायामालयहरुल ेएकै प्रकारको फमदेटमा नमवनतम 
सचूनाप्रमवसधको (वभे बसेड ररयल टाईम डाटा अकामाईभ) प्रयोि 
िरी वन समूहहरुको मववरण ईन्ट्ी िनदे तथा मत मववरणहरु 
तत्ाल सावमाजननक हुने व्यवस्ा ममलाउनुपनदे।
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सबल पषिहरु: सधुार रनु्भपनने पषिहरु:

• सकारात्मक नीमतित तथा काननुी व्यवस्ा

• नपेाल सरकारको प्राथममक कायमाक्रम

• नपेालको वनक्षते्र बढाउन योिदान पयुामाएको 

• देशको कुल वनक्षते्रको ४८% भन्ा बढी राष्ट्रिय वनको सरंक्षण 
र व्यवस्ापन भएको

• वन पदैावारको उत्ादन र वातावरणीय सवेाहरुको उपयोिमा 
बसृद्घ भएको

• जमैवक मवमवधताको संरक्षण भएको

• ३१००० भन्ा बढी स्ानीय वन समहूहरुको सहभामिता रहकेो

• मवपन् र िररबको जीमवकोपाजमानमा टेवा पयुामाएको

• लमैगिक तथा सामाचजक समावशेीकरणको प्रवद्धमान भएको

• वन समहूहरुको मवमभन् संजाल ननमामाण भएको (फेकोफन, 
एकोफन आडद) 

• वन पदैावारको उत्ादन र वातावरणीय सवेाहरुमा अझै 
बढोत्तरी हुन ेिरी वनको डदिो व्यवस्ापन हुनपुनदे  

• वन समहूहरुलाई अझ िुणस्रीय प्रामवसधक सवेा प्रवाह 
िनुमापनदे

• वन समहूहरुको क्षमता अमभवसृद्धका लामि  ननरन्र 
सबलीकरण कायमाक्रम िनुमापनदे 

• ननषृ्य वन समहूहरुको क्षमता अमभवसृद्ध िनुमापनदे

• मवपन्, िररब, मडहला, दक्लत, आडदवासी जनजामत, तथा 
मपछडडएका विमाहरुको ननणामायक र नतेतृ्व तहमा पहँुच वसृद्ध 
िनुमापनदे

• वन समहूहरुको राष्ट्रिय अध्ावसधक मववरण समयमै 
सावजमाननकीकरण हुन ेव्यवस्ा िनुमापनदे   

अवसरहरु: चनुौतीहरु: 

• डदिो वन व्यवस्ापनको माध्मबाट वनको उत्ादकत्व वसृद्ध र 
वातावरणीय सवेाहरुको प्रवद्धमान िनमा सडकने

• वन पदैावार र वातावरणीय सवेाहरुको मवमवसधकरण, 
िणुस्रीकरण, प्रशोधन, बजारीकरण तथा ननयामात प्रवद्धमान िनमा 
सडकने

• वन उद्म सञ्ालन, पयामापयमाटन प्रवद्धमान र कृष्टषवनको प्रवद्धमानको 
माध्मबाट आसथथि क िमतमवसधहरुमा बढोत्तरी िनमा सडकने

• थप रोजिारीका अवसरहरु सजृना िनमा सडकने

• स्ानीय र राष्ट्रिय अथमातन्तमा थप योिदान िनमा सडकने

• वनमा आसथथि क र सामाचजक िमतमवसधहरु र वातावरण 
व्यवस्ापन माफमा त “समदृ्ध नपेाल: सखुी नपेाली” वनाउने 
अमभयानमा थप योिदान डदन सडकने 

• वनको व्यवस्ापनका ननन्म् तीन तहका सरकारहरु, वन 
समहूहरु र ननजी के्षत्रबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकायमा 
ननमामाण िनुमा 

• वनबाट प्राप्त लाभको वितीय, लैंमिक तथा सामाचजक रुपमा 
समन्याष्टयक बाडँफाटँ िनुमा

• सब ैउपभोक्ाहरुको सडक्रय एव ंअथमापणूमा सहभामिताको 
सनुनशश्तता िनुमा 

• वन प्रशासन र वन समहूहरु दवुकैो प्रामवसधक क्षमता अमभवृसद्ध 
िनुमा

• वन प्रशासन र वन समहूहरु दवुमैा सशुासन कायम िनुमा

• डदिो वन व्यवस्ापनको लक्ष्य प्राप्त िरी िररबी न्यनूीकरण 
िनुमा

चित्र ४.१ : समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरुका सबल पक्ष, सधुार िनुमापनदे पक्ष, अवसर र चनुौतीहरु 

४.४ समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धवतहरुका सबल पषि, सधुार रनु्भपनने पषि, अवसर र चनुौती ववशे्षण
समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु सम्बन्ी नीमतित तथा काननुी व्यवस्ा, व्यवस्ापन संरचना तथा हालसम्मका उपलस्ब् र 
ससकाईका आधारमा यसका सबल पक्षहरु, सधुार िनुमापनदे पक्षहरु, अवसर र चनुौतीहरुलाई समग्रतामा छोटकरीमा तलको चचत्र ४.१ मा प्रस्तु 
िररएको छ।
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४.५ समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धवतहरुको रावव काय्भकदशा 
राष्ट्रिय वन नीमत २०७५, वनक्षते्रको रणनीमतक योजना (सन ्२०१६ 
देखख २०२५), वन ऐन, २०७६, पन्धडौं योजना (आ.व. २०७६/७७ देखख 
२०८०/८१) तथा नपेाल सरकारका नीमत तथा कायमाक्रमहरुल ेक्लएका 
नीमत, रणनीमत, कायमानीमत, लक्ष्य, योजना तथा कायमाक्रमहरुलाई 
मध्नजर िददै तथा नेपालको कुल वनक्षते्रको ४८% भन्ा बढी वनक्षते्र 
समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेो यथाथमाता र यसका हालसम्मको 
उपलब्ी समेतलाई मवचार िदामा समदुायमा आधाररत वन व्यवस्ापन 
पद्धमतहरुको आिामी कायमाडदशा सकं्क्षप्तरुपमा ननम्न बमोचजम हुनपुनदे 
देखखन्छ।    

» समुदायमा आधाररत वन व्यवस्ापन पद्धमतहरु खास िरी 
सामदुाष्टयक वन, साझदेारी वन र कबुक्लयती वन कायमाक्रमलाई 
मवकास, मवस्ार तथा प्रवद्धमान िनुमापनदे, 

» डदिो वन व्यवस्ापन माफमा त समुदायल ेव्यवस्ापन िरररहकेा 
वनहरुको उत्ादकत्व वृसद्ध िरी काष्ठजन्य वन पैदावारको 
आन्ररक मािलाई पमूतथि  िददै मवदेशबाट हुने काठ आयातलाई 
प्रमतस्ापन िददै यहाँका बहुमूल्य काठ र जडीबुटी मवश्व 
बजारमा ननयामात िनमा योिदान डदनुपनदे, 

» सावजमाननक, सामुदाष्टयक, सहकारी तथा नीचज के्षत्रको 
साझेदारीमा समुदायले व्यवस्ापन िरररहेका वनहरुमा 
वनजन्य उद्म सञ्ालन र पयामापयमाटनको प्रवद्धमानको 
माध्मबाट रोजिारीका अवसरहरु सजृना िददै असधकतम लाभ 
क्लई स्ानीय र राष्ट्रियस्रमा वनक्षते्रको योिदान बढाउनपुनदे, 

» नमवनतमप्रमवसधको प्रयोि िददै समुदायले व्यवस्ापन 
िरररहकेा वनहरुबाट उत्ाडदत हुने वस्ुको मवमवसधकरण, 
िुणस्रीकरण र बजारीकरण तथा वातावरणीय सेवाको 
प्रवद्धमानबाट असधकत लाभ क्लनुपनदे, 

» समदुायल ेव्यवस्ापन िरररहकेा वनहरुमा कृष्टष वन कायमाक्रम 
माफमा त वनको उत्ादकत्व वृसद्ध िददै लाभ क्लनुपनदे,

» समुदायले व्यवस्ापन िरररहेका वनहरुमा आसथथि क 
िमतमवसधहरु बढाई वनलाई आसथथि क क्षेत्रको रुपमा स्ामपत 
िनमा योिदान डदनुपनदे,

» वन समूहहरुको क्षमता अमभवृसद्ध िददै डदिो वन व्यवस्ापन 
कायमामा थप सडक्रयता बढाउनुपनदे, 

» वनबाट प्राप्त लाभको समहू मभत्र र सम्बन्न्त सरोकारवालाहरु 
ष्टबच न्यायोचचत बाँडफाँटको व्यवस्ा ममलाउनुपनदे,

» वन प्रशासन र वन समूहहरु दबुैमा सुशासन सुदृढ बनाउनुपनदे,

» तीन तहका सरकार (सिं, प्रदेश र स्ानीय तह), वन समहूहरु 
र ननजी क्षेत्र बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकायमामा वनको 
उचचत व्यवस्ापन िददै वन पैदावारको उत्ादकत्व वृसद्ध 
िनुमापनदे, 

» समुदायले व्यवस्ापन िरररहेका वनहरुमा आसथथि क र 
सामाचजक िमतमवसधहरु साथै वातावरण व्यवस्ापनको 
माध्मबाट “समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय 
संकल्पलाई साकार बनाउने अमभयानमा योिदान डदनुपनदे।
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काननू डकताब व्यवस्ा समममत, २०७६. वन, राष्ट्रिय ननकुञ्, भ-ूसरंक्षण वातावरण तथा सङ्कटापन् वन्यजनु् सम्बन्ी ऐन तथा ननयमावलीहरुको 
सगँ्रह. नपेाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसडदय माममला मन्तालय, काननू डकताब व्यवस्ा समममत, ववरमहल, काठमाण्डौं.

वन मवभाि, २०६५. वन मवभािसिँ सम्बन्न्त ननददेशशकाहरुको सिँालो. नेपाल सरकार, वन तथा वतावरण मन्तालय, वन मवभाि, ववरमहल, 
काठमाण्डौं.

वन मवभाि, २०७१. सामदुाष्टयक वन मवकास कायमाक्रमको मािमादशमान, २०७१.  नपेाल सरकार, वन तथा वतावरण मन्तालय, वन मवभाि, ववरमहल, 
काठमाण्डौं.

वन मवभाि, २०७३. नपेालका सरंक्क्षत वनहरु. नपेाल सरकार, वन तथा वतावरण मन्तालय, वन मवभाि, ववरमहल, काठमाण्डौं. 

वन मवभाि, २०७३ (क). सामदुाष्टयक वन उपभोक्ा समहूको आसथथि क कायमामवधी ननददेशशका, २०७३. नपेाल सरकार, वन तथा वतावरण मन्तालय, 
वन मवभाि, ववरमहल, काठमाण्डौं.

वन मवभाि, २०७४. प्रथम राष्ट्रिय साझेदारी वन िोष्ठीको प्रमतवेदन. नपेाल सरकार, वन तथा वतावरण मन्तालय, वन मवभाि, ववरमहल काठमाण्डौं.

वन मवभाि, २०७५. वनजन्य उद्म प्रवद्धमान तथा मवकास लामि अनदुान सम्बन्ी कायमामवधी, २०७५. नपेाल सरकार, वन तथा वतावरण मन्तालय, 
वन मवभाि, ववरमहल, काठमाण्डौं. 

वन मवभाि, २०७५ (क). सामदुाष्टयक वनमा पयामापयमाटन प्रवद्धमान कायमामवधी, २०७५.  नेपाल सरकार, वन तथा वतावरण मन्तालय, वन मवभाि, 
ववरमहल, काठमाण्डौं.

वन मवभाि, २०७५ (ख). सामदुाष्टयक वन बलुनेटन (आ.व.२०७४/०७५). अकं १८. नपेाल सरकार, वन तथा वतावरण मन्तालय, वन मवभाि, 
ववरमहल, काठमाण्डौं.

वन मवभाि, २०७६. हाम्ो वन, (बाष्टषथि क प्रमतवदेन  आ.व. २०७४/०७५). नपेाल सरकार, वन तथा वतावरण मन्तालय, वन मवभाि, ववरमहल 
काठमाण्डौं.

वन तथा भू-संरक्षण मवभाि, २०७७. सामदुाष्टयक वन/स्ानीय ननकायमा भएका प्राणी उद्ानहरुको अमभलेख.  नपेाल सरकार, वन तथा वतावरण 
मन्तालय, वन तथा भ-ूसरंक्षण मवभाि, ववरमहल, काठमाण्डौं. 
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७ चचयावारी सा.व.उ.स. उदयपुर उदयपरुिढी िाउँपाक्लका वास रोपण तथा सरंक्षण 
उद्म कायमाक्रम

२०७५/७६

८ आम सा.व.उ.स. उदयपुर बेलका निरपाक्लका पयामापयमाटन प्रवधमान कायमाक्रम 
र जडीबुटी कायमाक्रम

२०७५/७६ (दबैु मवभाि)

९ लकुुवा सौरेनी सा.व.उ.स. ओखलढुिंा चम्ादेवी िाउँपाक्लका नसमारी सधुार तथा मवस्ार २०७५/७६

१० कोफेपाखा सा.व.उ.स. ओखलढुिंा खखचजदेम्बा िाउँपाक्लका बेत बासँ रोपण २०७५/७६

११ रजाय सा.व.उ.स. ओखलढुिंा क्लख ुिाउँपाक्लका फलफुल मवरुवा रोपण २०७५/७६

१२ ष्टबष्ण ेखोप सा.व.उ.स. ओखलढुिंा सससद्धचरण निरपाक्लका नमनुा नसमारी स्ापना २०७५/७६

१३ सधममल ेसा.व.उ.स. ओखलढुिंा मानभेञयाङ िाउँपाक्लका बासँ रोपण २०७५/७६

१४ डाडाखँकमा  सौरेनी भञंयागि सा.व.उ.स. ओखलढुिंा सनुकोशी िाउँपाक्लका सामदुाष्टयक र ननजी वनमा 
जडडबुनट कायमाक्रम

२०७५/७६ र २०७६/७७ 
(दबैु मवभािबाट)

१५ आदशमा नमूना सा.व.उ.स. झापा बुद्धशाखन् िाउँपाक्लका ससमसार व्यवस्ापन र पयामापयमाटन २०७५/७६

१६ पासथभरा काक्लका सा.व.उ.स. झापा कचनकवल िाउँपाक्लका ससमसार व्यवस्ापन र पयामापयमाटन २०७५/७६

१७ जामनुाबारी  सा.व.उ.स. झापा कन्ाई निरपाक्लका वन्यजनु्को पालन तथा 
प्रजनन सम्बन्न् 

२०७५/७६

१८ दिुामामभटिा सा.व.उ.स. झापा कचनकवल िाउँपाक्लका ससमसार व्यवस्ापन र पयामापयमाटन २०७५/७६

१९ पाचपँोखरी सा.व.उ.स. झापा बुद्धशाखन् िाउँपाक्लका ससमसार व्यवस्ापन तथा पयामापयमाटन २०७५/७६

२० मािरुमाडी  सा.व.उ.स. झापा मचेीनिर निरपाक्लका आधनुनक प्रमवसधयकु् 
नसमारी स्ाना र सञ्ालन

२०७५/७६

२१ रातामाटे सा.व.उ.स. झापा हस्दिवारी िाउँपाक्लका ससमसार व्यवस्ापन र पयामापयमाटन २०७५/७६

२२ प्रजापमत  सा.व.उ.स. झापा कन्ाई निरपाक्लका वनजन्य फलफूल, जडडबुनट 
रोपण तथा उद्म स्ापना

२०७५/७६

२३ हलवुािढ सा.व.उ.स झापा अजुमानधारा निरपाक्लका ससमसार तथा पयामापयमाटन २०७५/७६

२४ प्रिती सा.व.उ.स. झापा मचेीनिर निरपाक्लका ससमसार व्यवस्ापन तथा पयामापयमाटन २०७५/७६

२५ तलेपानी सा.व.उ.स. झापा मचेीनिर निरपाक्लका सालको पात र सपुारीबाट टपरा 
ननमामाण (उपकरण खरीद)

२०७५/७६

अनसुचूी : ६ वन तथा रसूरंषिण ववरार र वनस्पती ववरारबाट वनउद्यम अनुदान सहयोर रराइएका वन समूहहरुको वववरण
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ष्टस.न.ं िन समहूको नाम जजल्ा स्ान्रीय तहको नाम अनुदान वरियाकलाप आ.ि.

२६ जकेुखाडी सा.व.उ.स. झापा अजुमानधारा निरपाक्लका फननथि चर तथा काष्ठ प्रमवसधका सधुारका 
कायमाक्रम

२०७५/७६

२७ डदयालो सा.व.उ.स. झापा भद्रपुर निरपाक्लका ससमसार व्यवस्ापन र पयामापयमाटन २०७५/७६

२८ बतास ेसल्रेी सा.व.उ.स भोजपुर टेमकेमैयङु िाउँपाक्लका फनतीचर तथा काष्ठप्रमवसधका सधुारका 
कायमाक्रम 

२०७५/७६

२९ चन्द्रिढी सा.व.उ.स. झापा भद्रपुर निरपाक्लका सावमाजननक तथा ननजी जग्ामा वकृ्षारोपण २०७६/७७

३० थोप्मेवरान सा.व.उ.स. झापा मेचीनिर निरपाक्लका सावमाजननक तथा ननजी जग्ामा वकृ्षारोपण २०७६/७७

३१ नमनुा सा.व.उ.स, झापा अजूमानधारा निरपाक्लका ससमसार क्षते्र सरंक्षण तथा व्यवस्ापन २०७६/७७

३२ रममत ेफेदी सा.व.उ.स., तापे्जुङ मैवाखोला िाउँपाक्लका लोक्ा अिदेली डफट्न ेमसेसन उपकरण खररद २०७६/७७

३३ जनजािमृत सा.व.उ.स, सुनसरी बराहक्षते्र निरपाक्लका जडडबुनट प्रशोधन २०७६/७७

बारमती प्रदेश

३४ वोसन सा.व.उ.स. काठमाडौ दक्क्षणकाली निरपाक्लका नटमरु खतेी २०७५/७६

३५ नारायणस्ान सा.व.उ.स. काभ्पेलाञ्ोक बथेानचोक िाउँपाक्लका नटमरु खतेी २०७५/७६

३६ लकेपाखा सा.व.उ.स. काभ्पेलाञ्ोक तमेाल िाउँपाक्लका बोधचचत्त माला लिायत अन्य 
जडीबुटी सम्बन्ी

२०७५/७६ र २०७६/७७

३७ बलेापाखा सा.व.उ.स. काभ्पेलाञ्ोक पाचँखाल निरपाक्लका नटमरु खतेी (सावमाजननक तथा ननजी जग्ामा २०७५/७६

३८ इने्द्रश्वरी थलु्प सा.व.उ.स काभ्पेलाञ्ोक पनौती निपाक्लका नटमरु तथा दातेँ ओखर खतेी र जडीबुटी रोपण २०७५/७६ र २०७६/७७

३९ उदयपरु सा.व.उ.स. चचतवन काक्लका निरपाक्लका फनतीचर तथा काष्ठ प्रमवसध सधुार कायमाक्रम २०७५/७६

४० देउरालीपाखा सा.व.उ.स. दोलखा तामाकोशी िाउँपाक्लका पल्प पपेर तथा लोक्ा सम्बन्ी उद्ोि २०७५/७६

४१ शखंदेवी सा.व.उ.स. दोलखा भीमेश्वर निरपाक्लका जडीबुटी तथा िरैकाष्ठ वन उदम 
प्रवद्घन र जडीबुटी नसमारी

२०७५/७६ (दबैु 
मवभािबाट)

४२ ससंखकमा  सा.व.उ.स. धाडदङ रुवी भ्ाली िाउँपाक्लका वनजन्य फलफुल तथा जडीबुटी 
मवरुवा रोपण र उद्म स्ापना

२०७५/७६

४३ नलागि ठुलोवन सा.व.उ.स. धाडदङ ससद्धलके िाउँपाक्लका वनजन्य फलफुल तथा जडीबुटी 
मवरुवा रोपण र उद्म स्ापना

२०७५/७६

४४ बङुदल सा.व.उ.स. मकवानपुर मकवानपरुिढी 
िाउँपाक्लका

फनतीचर तथा काष्ठ प्रमवसिमा सधुार २०७५/७६ र २०७६/७७

४५ चचु्चखेोला सा.व.उ.स. मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका फनतीचर तथा काष्ठ सधुारात्मक कायमाक्रम 
र ससमसार क्षते्र व्यवस्ापन

२०७५/७६ र २०७६/७७

४६ ससमपानी  सा.व.उ.स. मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका जडीबुटी तथा िरैकाष्ठ वन पदैावारको मवकास २०७५/७६

४७ मपप् ेपोखरा सा.व.उ.स. मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका वते ,बास रोपण र उद्म प्रवदमान ष्टबकास २०७५/७६

४८ ढँुिा िाड ेलकुुवा सा.व.उ.स. रामेछाप िोकुलिगिा िाउँपाक्लका पल्प पपेर तथा लोक्ा सम्बन्ी 
उद्ोि र जडीबुटी नसमारी

२०७५/७६ (दबैु 
मवभािबाट)

४९ छाप देउराली सा.व.उ.स. ससन्पुाल्ोक चौतारा सािँाचोकिढी 
निरपाक्लका

रेशम खतेीका लामि डकम्ब ुरोपण २०७५/७६

५० तामच ेसा.व.उ.स. ससन्पुाल्ोक क्लसङु्ख पाखर िाउँपाक्लका पल्प पपेर तथा लोक्ा सम्बन्ी उद्ोि २०७५/७६
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ष्टस.न.ं िन समहूको नाम जजल्ा स्ान्रीय तहको नाम अनुदान वरियाकलाप आ.ि.

५१ पाररजात सा.व.उ.स. ससन्लुी िोलन्र िाउँपाक्लका वते वासँ तथा मसला रोपण २०७५/७६

५२ सरस्ती सा.व.उ.स. ससन्लुी हररहरपुरिढी िाउँपाक्लका फननथि चर तथा चचरान ममल २०७५/७६

५३ कमला सा.व.उ.स. ससन्लुी कमलामाई निरपाक्लका वनजन्य फलफूल तथा जडडबुनट रोपण २०७५/७६

५४ िोसाइकुन् सा.व.उ.स, काभ्पेलाञ्ोक वनेपा निपाक्लका रुद्राक्ष खतेी २०७६/७७

५५ पालकेो सा.व.उ.स, काभ्पेलाञ्ोक वनेपा निपाक्लका नटमरु तथा दातेँओखर खतेी २०७६/७७

५६ बालकुमारी मडहला 
सा.व.उ.स, 

काभ्पेलाञ्ोक वनेपा निपाक्लका तेजपात तथा दातेँओखर खतेी २०७६/७७

५७ वलेापाखा सा.व.उ.स,  काभ्पेलाञ्ोक पाचँखाल निरपाक्लका नटमरु खतेी मवकास तथा मवस्ार २०७६/७७

५८ सल्ल्टार सा.व.उ.स, काभ्पेलाञ्ोक पनौती निपाक्लका नटमरु खतेी २०७६/७७

५९ नवलपरु सरस्ती 
(वसामाडी) सा.व.उ.स.

मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका बेत बासँ तथा तेजपात रोपण २०७६/७७

६० न्यरेुनी चचसापानी 
सा.व.उ.स.

मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका दनुा टपरी ननमामाण कायमाक्रम २०७६/७७

६१ लाममटार मध्वतती 
सा.व.उ.स, 

मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका जडडबुनट नसमारी स्ापना २०७६/७७

६२ रातोमाटे सा.व.उ.स, लक्लतपुर महाङ्काल िाउँपाक्लका जडडबुनट मवरुवा उत्ादन तथा खतेी मवस्ार २०७६/७७

रण्की प्रदेश

६३ रुप्ीताल सा.व.उ.स. िोरखा धाचदे िाउँपाक्लका नसमारी स्ापना २०७५/७६

६४ ठुलो वन सा.व.उ.स. िोरखा िोरखा निरपाक्लका ममनी चचडडयािर स्ापना २०७५/७६

६५ नारायणी सा.व.उ.स. नवलपरासी 
(ब.सु.पू.)

िडैाकोट निरपाक्लका ससमसार क्षते्र व्यवस्ापन तथा पयामावरण 
कायमाक्रम र बेतबासँ फननथि चर

२०७५/७६ र २०७६/७७

६६ अमर सा.व.उ.स. नवलपरासी 
(ब.सु.पू.)

देवचलुी निरपाक्लका फनतीचरको उपकरण खररद 
र काष्ठकला मशेीनरी

२०७५/७६ र २०७६/७७

६७ मसुडेाडँा सा.व.उ.स. नवलपरासी 
(ब.सु.पू.)

हुप्केोट िाउँपाक्लका ससमसार क्षते्र व्यवस्ापन तथा पयामापयमाटन 
कायमाक्रम र बेतबासँ फननथि चर

२०७५/७६ र २०७६/७७

६८ िलशे्वर ठूलो सल्रेी 
सा.व.उ.स.

म्ाग्दी बनेी निरपाक्लका उपकरण खररद २०७५/७६

६९ बराहपाखो सा.व.उ.स. म्ाग्दी बनेी निरपाक्लका ससमसार क्षते्र तथा पयामापयमाटन २०७५/७६

७० िङुिाङ सा.व.उ.स. िोरखा धाचदे िाउँपाक्लका जडडबुनट मवरुवा उत्ादन २०७६/७७

७१ भोम ेमनु्ली देमवस्ान 
सा.व.उ.स.

िोरखा धाचदे िाउँपाक्लका नमनुा नसमारी स्ापना तथा मवरुवा उत्ादन २०७६/७७

७२ ठूलढुिा ंसा.व.उ.स. पवमात कुश्ा निरपाक्लका वनजन्य फलफूल तथा जडडबुनटको 
मवरुवा वकृ्षारोपेण

२०७६/७७
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लनु्म्बनी प्रदेश

७३ बािशे्वरी सा.व.उ.स. कमपलबस्ु बाणििंा निरपाक्लका फननथि चर तथा काष्ठप्रमवसधमा सधुार २०७५/७६

७४ चचसापानी सा.व.उ.स. नवलपरासी 
(ब.सु.प.)

बदमािाट निरपाक्लका जडडबुनट बृक्षारोपण र जडीबुटी खतेी २०७५/७६ (दबैु 
मवभािबाट)

७५ कोनटहवा सा.व.उ.स. कमपलबस्ु वाणिंिा निपाक्लका ससमसार सरंक्षण तथा वते बासँ  
उत्ादन तथा प्रवद्रध्न 

२०७६/७७

कणा्भली प्रदेश

७६ क्ाजमा पाननमलु सा.व.उ.स. जाजरकोट जुनीचादेँ िाउँपाक्लका बृक्षारोपण र खतेी मवस्ार २०७५/७६ र २०७६/७७

७७ स्ालापाखा कालेिाउ 
सा.व.उ.स.

जाजरकोट भरेी निरपाक्लका खाली वनक्षते्रमा वकृ्षारोपण र जडीबुटी नसमारी २०७५/७६ र २०७६/७७ 
(दबैु मवभािबाट)

७८ साक्लम डाडँा ठारीचौर 
सा.व.उ.स.

जाजरकोट भरेी निरपाक्लका जडडवटुी नसमारी स्ापना २०७५/७६

७९ बरैाखपेानी सन्ोला 
सा.व.उ.स.

जाजरकोट नलिाड निरपाक्लका फननथि चर तथा काष्ठप्रमवसध सुधार २०७५/७६

८० रनखाया बामँ्नी 
सनुखानी सा.व.उ.स.

जाजरकोट जुनीचादेँ िाउँपाक्लका फनतीचर तथा काष्ठप्रमवसधका सधुारका 
कायमाक्रम र सावमाजननक क्षते्रमा बृक्षारोपण

२०७५/७६ र २०७६/७७

८१ इरुपानी कोशीदह 
सा.व.उ.स.

दैलखे चामुण्ा ष्टबन्द्रासनैी 
निरपाक्लका

आधनुीकप्रमवसधयकु् नम ुद दना 
नसमारी स्ापना र सञ्ालन

२०७५/७६ र 

८२ िादापाड्ना सा.व.उ.स, कालीकोट सान्ी डत्रबेणी 
िाउँपाक्लका

जडडबुनट खतेीका लामि नसमारी ननमामाण २०७६/७७

८३ छहरेखोला जलकेु 
सा.व.उ.स.

जाजरकोट शशवालय िाउँपाक्लका नटमरु, तेजपात तथा ओखर रोपण २०७६/७७

८४ फूलबारी खाली सा.व.उ.स. जाजरकोट जुननचादेँ िाउँपाक्लका दातेँओखर रोपण २०७६/७७

८५ लालीिुरँास सा.व.उ.स. जाजरकोट छेडािाड निरपाक्लका नमनुा नसमारी स्ापना र सञ्ालन २०७६/७७

८६ सािँवारी सा.व.उ.स. जाजरकोट जुननचादेँ िाउँपाक्लका नटमरु, ओखर, पाखनवदे नसमारी स्ापना २०७६/७७

८७ डहल ेसा.व.उ.स. जाजरकोट जुननचादेँ िाउँपाक्लका वनजन्य फलफूल तथा 
जडडबुनटका मवरुवा उत्ादन

२०७६/७७

८८ जालटािँ सा.व.उ.स. जुम्ा पातारासी िाउँपाक्लका वनजन्य फलफूल तथा जडडबुनटको 
मवरुवा वकृ्षारोपण

२०७६/७७

८९ डदउरा माई सा.व.उ.स. जुम्ा पातारासी िाउँपाक्लका वनजन्य फलफूल तथा जडडबुनटको 
मवरुवा वकृ्षारोपेण

२०७६/७७

सदुरूपलचिम प्रदेश

९० सत्ती कणामाली सा.व.उ.स. कैलाली नटकापुर निरपाक्लका वासँ र बेत सम्बन्ी उद्ोि २०७५/७६

९१ तलु्ीपरु सा.व.उ.स. कैलाली िोडािोडी निपाक्लका सममल ननमामाण तथा उद्म स्ापना २०७६/७७
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२. वनस्पवत ववरार तफ्भ

प्रदेश न ं१

९२ जनजाती सा.व.उ.स. ओखलढुिंा खखचजदेम्वा िाउँपाक्लका जडीबुटी भण्ारण २०७५/७६

९३ राईमभर कािथला सा.व.उ.स. खोटाङ डदप्रङु चइुचमु्मा िाउँपाक्लका जडीबुटी प्रशोधन सामग्री २०७५/७६

९४ डदपज्योती सा.व.उ.स झापा कचनकवल िाउँपाक्लका जडीबुटी व्यवसाष्टयक खेती २०७६/७७

९५ ससंारी सकेुपोखरी सा.व.उ.स धनकुटा ननिाले िाउँपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७६/७७

प्रदेश न ं२

९६ पथरुदह सा.व.उ.स सप्तरी अग्रीसाईर कृष्णासवरन िाउँपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७६/७७

बारमती प्रदेश

९७ पशपुमत सा.व.उ.स. मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७५/७६

९८ खोरथली सा.व.उ.स. दोलखा मभमशे्वर निरपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७५/७६

९९ िोरखनाथ सा.व.उ.स काभ्पेलाञ्ोक बेथानचोक िाउँपाक्लका जडीबुटी व्यवसाष्टयक खेती २०७६/७७

१०० मभतरेीपाखा सा.व.उ.स दोलखा मभमशे्वर निरपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७६/७७

१०१ देउराली सालिारी सा.व.उ.स नुवाकोट तादँी िाउँपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७६/७७

१०२ भयामागिकाली सा.व.उ.स मकवानपुर राक्ीराङ िाउँपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७६/७७

कणा्भली प्रदेश

१०३ लामाचौर सा.व.उ.स. जाजरकोट कुश ेिाउँपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७५/७६

१०४ सानीपातल सा.व.उ.स. जुम्ा तातोपानी िाउँपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७५/७६

१०५ जनचतेना सा.व.उ.स. रुकुम (पशश्म भाि) मसुसकोट निरपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७५/७६

१०६ िोिनपानी सा.व.उ.स. रुकुम (पशश्म भाि) मसुसकोट निरपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७५/७६

१०७ मभमाचकु्लंिा सा.व.उ.स. काक्लकोट महाव ैिाउँपाक्लका जडीबुटी सकुाउन ेयाडमा २०७६/७७

१०८ बढीखोला थाग्ना मततपेातल 
भोटैचलुी सा.व.उ.स जाजरकोट कुस ेिाउँपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७६/७७

१०९ महारुद्र सा.व.उ.स. जुम्ा पातारासी िाउँपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७६/७७

११० धौक्ल मभड सा.व.उ.स. जुम्ा तातोपानी िाउँपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७६/७७

१११ मलु भिवती सा.व.उ.स. जुम्ा पातारासी िाउँपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७६/७७

११२ माक्लका मडहला सा.व.उ.स. जुम्ा मतलािफुा निरपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७६/७७

११३ फूककीसल्ा सा.व.उ.स. जुम्ा पातारासी िाउँपाक्लका जडीबुटी प्रशोधन सामग्री २०७६/७७

११४ आरुखोला सा.व.उ.स. रुकुम (पशश्म भाि) चौरजहारी निरपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७६/७७

११५ सिनु ससमाजीत सा.व. रुकुम (पशश्म भाि) आठमवसकोट निरपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७६/७७
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सदुरूपलचिम प्रदेश

११६ चाल् ेचतु्ताज सा.व.उ.स. काक्लकोट खाडँचक्र िाउँपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७५/७६

११७ चजल्ा डत्रवेणी 
पादम सा.व.उ.स. काक्लकोट महाव ैिाउँपाक्लका जडीबुटी भण्ारण २०७५/७६

११८ सयपत्री सा.व.उ.स. कैलाली कैलारी िाउँपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७५/७६

११९ तपोवन मन्रोरा सा.व.उ.स. बझाङ तलकोट िाउँपाक्लका जडीबुटी साना नसमारी ननमामाण २०७५/७६

१२० सरुक्षा मडहला सा.व.उ.स कैलाली िोदावरी निरपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७६/७७

१२१ भजुन्ोला खखररडो 
सा.व.उ.स बाजरुा बडीमाक्लका निरपाक्लका जडीबुटी नमनुा नसमारी ननमामाण २०७६/७७

(ख) साझदेारी वन (वन तथा रसूरंषिण ववरार तफ्भ )

प्रदेश न ं२

१ रंिपरु साझदेारी वन 
व्यवस्ापन समूह रौतहट ससमसार व्यवस्ापन तथा पयामापयमाटन २०७६/७७

लनु्म्बनी प्रदेश

२ मतलौराकोट साझदेारी 
वन व्यवस्ापन समममत कमपलबस्ु वनजन्य उद्म स्ापना (चचरान मील) २०७५/७६

३ मायादेवी साझदेारी वन 
व्यवस्ापन समममत कमपलबस्ु वनजन्य उद्म स्ापना (चचरान मील) २०७५/७६

४ कमपलबस् ुसाझदेारी 
वन व्यवस्ापन समूह कमपलबस्ु सःममल ननमामाण तथा उद्म स्ापना २०७६/७७

५ मतलौराकोट साझदेारी 
वन व्यवस्ापन समूह कमपलबस्ु फननथि चर तथा काष्ठ प्रमवसधमा सधुार २०७६/७७

(र) कबलुलयती वन (वन तथा रसूरंषिण ववरार तफ्भ )

१ शशतलपरु कवकु्लयती 
वन समहू

नवलपरासी 
(ब.सु.पू.) बौदीकाली िाउँपाक्लका वनजन्य जडडबुनट तथा कृष्टष नसमारी स्ापना २०७६/७७

(घ) मध्यवतती सामदुावयक वन (वन तथा रसूरंषिण ववरार तफ्भ ) 

१ जनजािमृत मध्वतती 
सा.व.उ.स, मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका वते बासँ वकृ्षारोपण तथा सोबाट 

ननममथि त बासँ फननथि चर २०७६/७७

(ङ) धावममि क वन (वन तथा रसूरंषिण ववरार तफ्भ ) 

१ कमपल आरोग्य मक्न्र, 
कमपलधाम (धाममथि क वन) कमपलबस्ु वाणिंिा निपाक्लका ससमसार सरंक्षण तथा जडडबुनट उत्ादन २०७६/७७
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(क) सामदुावयक वन

प्रदेश न ं१

१ वलेका नमनूा सा.व.उ.स. उदयपुर बलेका निरपाक्लका ससमसार क्षते्र प्रबमाद्धन २०७५/७६

२ देउराली मभत्री सा.व.उ.स. तापे्जुङ फुङक्लङ निरपाक्लका रेडपाण्ा सचुना केन्द्र ननमामाण २०७५/७६ र २०७६/७७

३ जौटार सा.व.उ.स. धनकुटा पाखरिबास िाउँपाक्लका मपकननक स्पट ननमामाण २०७५/७६

४ देवीथान सा.व.उ.स. मोरङ बलेबारी निरपाक्लका जमैवक वाल उद्ान ननमामाण २०७५/७६

५ डहल ेसा.व.उ.स. इलाम सन्कपरु िाउँपाक्लका वकृ्षारोपण, पानी महुान सरंक्षण, हाब्ेर 
बसोबार क्षते्र सरंक्षण २०७६/७७

६ जकेुखाडी सा.व.उ.स. झापा अजूमानधारा निरपाक्लका वनस्पमत उद्ान ननमामाण २०७६/७७

७ कुमरखत सा.व.उ.स. सुनसरी रामधनुी निरपाक्लका डुगिा व्यवस्ापन, टे्डकङ पथ ननमामाण कायमाक्रम २०७६/७७

प्रदेश न ं२

८ कोईरालो खोला 
नमनुा सा.व.उ.स. ससरहा लहान निरपाक्लका डुगिा खररद, मपकननक स्पोट ननमामाण 

कायमाक्रम, प्राक्ण उद्ान ननमामाण २०७६/७७

बारमती प्रदेश

९ खोरथली सा.व.उ.स. दोलखा मभमसेन निरपाक्लका हाइडकङ रुट ननमामाण २०७५/७६

१० काक्लका वहाल सा.व.उ.स. भक्पुर चािँनुारायण निरपाक्लका मपकननक स्पट ननमामाण २०७५/७६

११ रातोमाटो सा.व.उ.स. लक्लतपुर महाकँाल निरपाक्लका मपकननक स्पट ननमामाण २०७५/७६

रण्की प्रदेश

१२ देवीथान दोभानडाडँा 
सा.व.उ.स. िोरखा िोरखा निरपाक्लक मक्न्र सरंक्षण २०७५/७६

१३ अन्पणूमा देवीस्ान 
सा.व.उ.स. िोरखा पालङुटार निरपाक्लका मक्न्र सरंक्षण २०७५/७६ र २०७६/७७

१४ भोम ेमनु्ली देवीस्ान 
सा.व.उ.स. िोरखा धाचदे िाउँपाक्लका पदयात्रा ननमामाण ननमामाण २०७५/७६

१५ माझागि सा.व.उ.स. िोरखा आरुिाट िाउँपाक्लका पशुप पाकमा  ननमामाण २०७५/७६

१६ टक्ारटारी सा.व.उ.स. िोरखा िोरखा निरपाक्लका पाकमा  ननमामाण २०७५/७६

१७ स्ानशे्वरी सा.व.उ.स. िोरखा मभमसेनथापा िाउँपाक्लका बिचैा ननमामाण २०७५/७६

१८ मवररन्चोक सा.व.उ.स. िोरखा िोरखा निरपाक्लका सामदुष्टयक होमसे् प्रवधमान २०७५/७६ र २०७६/७७

१९ बज्रभरैब सा.व.उ.स. िोरखा िोरखा निरपाक्लका भ् ूटावर,मचान, मपकननङ 
स्पोट,बाल उधान ननमामाण

२०७६/७७

२० डकम्ाखकमा   सा.व.उ.स. म्ाग्दी अन्पूणमा िाउँपाक्लका वनस्पमत उध्ान २०७६/७७

२१ िनु्द्रही ढकाहा मध्वतती 
सा.व.उ.स.

नवलपरासी 
(ब.सु.पू.)

कावासोती निरपाक्लका वन्यजनु् उद्धार केन्« स्ापना २०७६/७७
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ष्टस.न.ं िन समहूको नाम जजल्ा स्ान्रीय तहको नाम वरियाकलाप आ.ि.

लनु्म्बनी प्रदेश

२२ बसन्परु सा.व.उ.स. कमपलबस्ु बदु्धभमूम निरपाक्लका वाल उद्ान ननमामाण २०७५/७६

२३ मनकामना सा.व.उ.स. कमपलबस्ु बाणििंा निरपाक्लका इको पाकमा  ननमामाण २०७५/७६ र २०७६/७७

२४ खक्नेी िलु्ी रेसुगिा निरपाक्लका िोलिर र पोखरी ननमामाण २०७५/७६

२५ मलुिैरा सा.व.उ.स, पाल्पा तानसेन निरपाक्लका वाल उद्ान, मपकननक स्पट ननमामाण २०७५/७६

२६ ध्वुिाट पाल्पा तानसेन निरपाक्लका बुद्धममूतथि  स्ापना र मपकननकद स्ल २०७५/७६

२७ कैलाश बसन् पाल्पा तानसेन निरपाक्लका ढुिंा रंिरोिन तथा फुलका मवरुवा रोपण २०७५/७६

२८ बराङदी कोहल पाल्पा तानसेन निरपाक्लका ष्टबश्राम कुससथि , ढुिंा छाप्े २०७५/७६

२९ भसूलडाडँा पाल्पा तानसेन निरपाक्लका उद्ान ननमामाण २०७५/७६

३० केवरे भाईडाडँा पाल्पा तानसेन निरपाक्लका उद्ान ननमामाण २०७५/७६

३१ मधौक्लया सा.व.उ.स. कमपलबस्ु बाणििंा निरपाक्लका मपकननक स्पोट ननमामाण तथा सञ्ालन २०७६/७७

३२ लक्षणिाट सा.व.उ.स. कमपलबस्ु बाणििंा निरपाक्लका मपकननक स्पोट ननमामाण तथा सञ्ालन २०७६/७७

३३ भकुृटी सा.व.उ.स. कमपलबस्ु बदु्धभमूी निरपाक्लका मिद्ध सरंक्षण प्रचारप्रसार सामाग्री, अन्ग्नरेखा 
तथा वन पथ ननमामाण, मचान ननमामाण २०७६/७७

३४ बदेल पोखरी सा.व.उ.स. पाल्पा मतनाउ िाउँपाक्लका होमसे् ननमामाण तथा प्रवधमान २०७६/७७

३५ भतूखोला  सा.व.उ.स. पाल्पा मतनाउ िाउँपाक्लका भुतेरह सरंक्षण, पदैल बाटो 
ननमामाण,भ्टूावर ननमामाण २०७६/७७

कणा्भली प्रदेश

३६ भरैब सा.व.उ.स. सुखदेत ष्टबरेन्द्रनिर निरपाक्लका चौतारी ननमामाण २०७५/७६

३७ शशवशक्क् सा.व.उ.स. सुखदेत बीरेन्द्रनिर निरपाक्लका पयमाटडकय पाकमा  ननमामाण कायमाक्रम २०७६/७७

३८ भरेी कणामाली मटिा 
सा.व.उ.स. जाजरकोट जुनीचादेँ िाउँपाक्लका िासँ रोपण, जडडबुनट उध्ान २०७६/७७

३९ साक्लम ेडाडँा ठरीचौर 
सा.व.उ.स. जाजरकोट भरेी निरपाक्लका बौद्ध चमरेे िुफा पवुामाधार ननमामाण २०७६/७७

सदुरूपलचिम प्रदेश

४० िोररल सा.व.उ.स. डडलेधरुा भािशे्वर िाउँपाक्लका धाममथि क क्षते्रको िरेाबारा, क्ाम्ीङ २०७६/७७

४१ चतेना सा.व.उ.स. कैलाली लमकीचुहा निरपाक्लका ताल सरंक्षण, डुङा खररद २०७६/७७

४२ नवुापानी वाच्पाने्थला 
सा.व.उ.स. बझाङ खप्तडछान्ा िाउँपाक्लका पानी महुान सरंक्षण, मपकननक स्पोट ननमामाण २०७६/७७

४३ नाटेश्वरी सा.व.उ.स. बाजरुा डत्रवणेी निरपाक्लका धाममथि क क्षते्रको िरेावारा, क्ाम्ीगि २०७६/७७
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ष्टस.न.ं वडयभजन िन काया्यलय जजल्ा समहू सखं्या िनको क्नेत्रफल (हनेक्टर) घरिुर्री संख्या लाभाखवित जनसंख्या

प्रदेश न ं१

१  ओ खलढुिंा  ओ खलढुिंा १९३ १२५६.८५ २०९० १२२८९

२ खोटाङ खोटाङ २३३ ८९७.२९ २२९५ १३७७२

३ तहेथमु तहेथमु ११७ ३२८.२४ १२४८ ७६०३

४ पाचँथर पाचँथर २२८ ७८८.६५ १५६१ ८१९१

५ भोजपरु भोजपुर १९५ ७६१.८१ १६९० ९४३०

६ सोलखुमु्बु सोलखुुमु्ब ३ ४.८३ ३३ १९८

प्रदेश न.ं २

७ धनषुा धनुषा २५ १५३.६६ ३१० १८६९

८ महोत्तरी महोत्तरी ५ १८.३५ ८७ ४३४

९ सलामाही सलामाही १९ ६४.१४ २१३ १०३३

बारमती प्रदेश

१० काभ्पेलाञ्ोक काभ्पेलाञ्ोक ४६० २७६६.९९ ४७९८ २९६७३

११ चचतवन चचतवन ४३१ १५३१.८६ २८२३ १५८५५

१२ दोलखा दोलखा १५४ ७९०.९९ १६४८ ८७४८

१३ धाडदङ धाडदङ ४८५ १९२०.०७ ४३२४ १९६३७

१४ मकवानपरु (राप्ती) मकवानपुर २५७ १२३१.५४ १७५२ १०७६०

१५ मकवानपरु (हटेौडा) मकवानपुर १९४ ८८१.३३ १३१६ ७९४१

१६ रामछेाप रामेछाप ४५१ २६४९.७१ ३८९६ १८१७२

१७ ससन्पुाल्ोक ससन्पुाल्ोक ४१३ २०१०.०२ ३६४० १६२८२

१८ ससन्लुी (मररण) ससन्लुी २३८ १४७९.९५ २१८३ १४३७९

१९ ससन्लुी (ससन्लुी) ससन्लुी २१८ १३७८.६५ २००५ ११८१७

ष्टस.न.ं िन समहूको नाम जजल्ा स्ान्रीय तहको नाम वरियाकलाप आ.ि.

(ख) कबलुलयती वन समहू

१ िाटडाडंा क.व.उ.स. खोटाङ खोटेहाङ िाउँपाक्लका पोखरी सरंक्षण तथा व्यबस्ापन २०७६/७७

२ कोलष्टबडी क.व.उ.स. खोटाङ खोटेहाङ िाउँपाक्लका वनभोज स्ल ननमामाण २०७६/७७

३ सन्कपरु आहल 
चौरीपालक क.व.उ.स. पाचँथर फाललेङु िाउँपाक्लक िाठ से् (िोठबास) ननमामाण तथा प्रबधमान २०७६/७७

(र) धावममि क वन समहू

१ रानीवन धाममथि क वन समूह िोरखा िोरखा निरपाक्लक नक्षत्र वानटका ननमाणमा २०७५/७६

अनसुचूी ८ : कबलुलयती वन समहूहरुको वडवरिन वन काया्भलय/लिल्ारत वववरण
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ष्टस.न.ं वडयभजन िन 
काया्यलय जजल्ा समहू सखं्या िनको क्नेत्रफल (हनेक्टर) घरिुर्री संख्या लाभाखवित जनसंख्या

रण्की प्रदेश

२० िोरखा िोरखा २८३ ९८३.६३ २३६१ १४९९८

२१ तनहँु तनहँु ४८५ २०५६.५६ ३६६० २४३०२

२२ नवलपरु नपलपरासी 
(ब. सु.पू.) १५३ १४९८.१९ १७४४ १३००१

२३ पवमात पवमात ६ १३.४९ ५१ २६७

२४ बािलङु बािलङु ४ ७.४४ ३८ १६६

२५ लमजङु लमजुङ १७३ ६८०.८४ १५७० ९२७८

२६ स्ाङजा स्ाङजा १४ ९७.९७ १७२ १०३७

लनु्म्बनी प्रदेश

२७ िलु्ी िलु्ी ८ ४३.३० ८४ ५४४

२८ पाल्पा पाल्पा ११४ १०३४.६९ १४४० १०२७९

२९ प्ठूान प्ठूान १८४ ८०६.७६ १७४६ १०६६५

३० रुकुम (पशश्म भाि) रुकुम (पशश्म भाि) ६७ ३३८.५२ ६२० ३१६१

३१ रुकुम (पषु्टबथि  भाि) रुकुम (पुष्टबथि  भाि) १५ ४९.५६ १८६ ८८६

३२ रोल्पा रोल्पा ५५ २२२.०० ५९१ ३६७७

कणा्भली प्रदेश

३३ काक्लकोट काक्लकोट ४३ ४७९.७६ ६६० ४०८५

३४ जाजरकोट जाजरकोट ७० ८२३.१७ ८६४ ५१३२
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३९ सल्यान सल्यान २०४ १०८७.१९ १८९८ ११४६१

४० हुम्ा हुम्ा १२४ २४२२.०५ १८८५ ९८७७

सदुरूपलचिम प्रदेश

४१ अछाम अछाम १६३ ७२१.०६ २१०९ १११७३

४२ डडलेधरुा डडलेधरुा १७२ ८८३.७३ १९२१ ११९०५
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२०६ मिुमु कामामारोि िाउँपाक्लका मिुु ९ ८९.११ १६९ ८४३

२०७ सोरु िाउँपाक्लका मिुु ९ १७०.७६ १५१ ७४८
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२११ दामामा िाउँपाक्लका सल्यान ८ ५०.४४ ९५ ५७८

२१२ बनिाड कुमपण् ेनिरपाक्लका सल्यान ५९ ४१३.१० ६३५ ३८९३
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ष्टस.न.ं स्ान्रीय तहको नाम वडयभजन िन 
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संख्या लाभाखवित जनसंख्या
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२३० मले्खे िाउँपाक्लका अछाम ६ ३४.५८ ५८ ३२८
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२४६ सायल िाउँपाक्लका डोटी १२ ६६.११ १४७ ७७७

२४७ केदारस्ु ँिाउँपाक्लका बझाङ ४ ९१.३८ ५९ ३४१
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संख्या लाभाखवित जनसंख्या
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२६० जिन्ाथ िाउँपाक्लका बाजुरा ३ २४.३८ ५३ २३८
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प्रदेश न ं१
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प्रदेश न ं२

२ धनषुा धनुषा १ २१९०.७३ २७१२३ १४८००३

३ महोत्तरी महोत्तरी ३ ४४३८.७७ ११११९७ ६२३७३५

४ सलामाही सलामाही ३ ५५३४.३४ ११८४६६ ७०७९७६

५ पसामा पसामा २ ७४४७.५५ ६१४८० ३८२६४३

६ वारा वारा ४ ९८७२.९३ ८०८४५ ५०७९८३

७ रौतहट रौतहट ३ ११९२७.९७ ९५०६४ ५९७९३४

रण्की प्रदेश

८ नवलपरु नवलपरासी (ब.सु.पू.) १ ६७२.८६ ३४८९ १६२७४

लनु्म्बनी प्रदेश

९ परासी नवलपरासी (ब.सु.प.) १ १२०४.२० ११४२२ ६३७७६

१० रुपन्हेी रुपन्हेी २ २०८५.२४ ५०४५६ २८७३७९

११ कमपलवस् ु(कमपलबसु्) कमपलवसु् २ ८३३१.८८ ४१००० २७८५४७

१२ कमपलवस् ु(िौतमबदु्ध) कमपलवसु् ३ १०३४०.३५ ३३५११ २३०५७१

सदुरूपलचिम प्रदेश

१३ कैलाली (धनिढी) कैलाली २ ४३४४.५९ ४४४४५ २३७५३२

िम्ा ३१ ७५,६५४.१७ ८,१२,८७० ४७,१०,६८५
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अनसुचूी ११ : साझदेारी वन समहूहरुको वववरण

ष्टस.न.ं साझनेदार्री 
िनको नाम

वडयभजन िन 
काया्यलय जजल्ा

पहहलो 
काय्ययोजना 
स््रीकृत वमवत

संशोिन/
काय्ययोजना 
नविकरण 
वमवत

 िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित 
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या

बजै्ाहनक िन 
काय्ययोजना 
स््रीकृवतको 
अिस्ा

प्रदेश न ं१

१ लाटीझोडा मोरङ मोरङ २०७१।०१।२५ - १६८४.७४ १४२०६ ५५६४७ भएको

२ पथरी शननश्रे मोरङ मोरङ २०७३।०६।११ - २३१५.९६ ५१३३३ २२७७१५ भएको

३ लोहान्द्रा केरावारी मोरङ मोरङ २०७३।०९।२१ - १६१५.४२ ३२८३६ १५१६०९ भएको

४ वलेवारी चचसाङ मोरङ मोरङ २०७४।०७।२२ - १६४६.६४ ३५९९७ १९३३६१ भएको

प्रदेश न ं२

५ सहजनाथ वारा वारा २०६६।०१।०६ २०७१।११।१० ४३५६.२७ १९४४८ १३०९०२ नभएको

६ हलखोररया वारा वारा २०६६।०१।०६ २०७१।१०।१९ १९३८.४६ २७१०८ १७६७०६ भएको

७ तामािढी वारा वारा २०६९।०३।१८ - २५७९.८८ १८०३२ ९११२५ भएको

८ िढीमाई वारा वारा २०७३।०२।०२ - ९९८.३२ १६२५७ १०९२५० भएको

९ सवयैा पसामा पसामा २०६७।०१।२७ २०७२।०९।०८ ३१८८.६ ३९७७४ २४१८०८ भएको

१० मवन्वाससनी 
कोईलाभार पसामा पसामा २०६७।०१।२७ - ४२५८.९५ २१७०६ १४०८३५ नभएको

११ रंिपरू रौतहट रौतहट २०६८।०९।११ २०७६।०३।१७ ३४६२.९१ ३३२९८ २०५२४२ भएको

१२ जिंलसडहया रौतहट रौतहट २०६७।०४।०५ - ४०९६.७९ ३४९५६ २२३४४० भएको

१३ रामलाल वनृ्ावन रौतहट रौतहट २०६८।०९।११ - ४३६८.२७ २६८१० १६९२५२ भएको

१४ वाकेंमरहा महोत्तरी महोत्तरी २०६८ २०७४।११।१६ २२६३.४६ ४८४९७ २८३९०३ भएको

१५ टुटेश्वरनाथ महोत्तरी महोत्तरी २०६८ २०७४।११।१६ ९९८.०९८ ३०५४४ १६७३६५ भएको

१६ िढन्ा–वडदथि वास महोत्तरी महोत्तरी २०६८ २०७४।११।१६ ११७७.२१५ ३२१५६ १७२४६७ भएको

१७ फूलजोरवावा सलामाही सलामाही २०६७।०१।०२ २०७३।०२।२३ २५८९.५७ २७९५३ १६१७३० भएको

१८ लालबन्ी सलामाही सलामाही २०६९।०८।०१ - १६५०.५ ४०७७० २३८२३८ भएको

१९ जानकीनिर सलामाही सलामाही २०७४।०८।२८ - १२९४.२७ ४९७४३ ३०८००८ भएको

२० जलाइध धनुषा धनुषा २०७३।०३।१३ - २१९०.७३ २७१२३ १४८००३ नभएको

रण्की प्रदेश

२१ मध्मवन्ु नवलपुर नवलपरासी 
(ब.सु.पू.) २०७२।०२।१४ - ६७२.८६ ३४८९ १६२७४ भएको
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ष्टस.न.ं साझनेदार्री 
िनको नाम

वडयभजन िन 
काया्यलय जजल्ा

पहहलो 
काय्ययोजना 
स््रीकृत वमवत

संशोिन/
काय्ययोजना 
नविकरण 
वमवत

 िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित 
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या

बजै्ाहनक िन 
काय्ययोजना 
स््रीकृवतको 
अिस्ा

लनु्म्बनी प्रदेश

२२ वदु्शाखन् परासी नवलपरासी 
(ब.सु.प.) २०६८।०२।२९ २०७२।०१।३० १२०४.२० ११४२२ ६३७७६ भएको

२३ मतलौराकोट कमपलवसु् 
(कमपलबस्)ु कमपलबस्ु २०६९।१०।०९ - ६६१२.६२ २२००० १७५००० भएको

२४ मायादेवी कमपलवसु् 
(कमपलबस्)ु कमपलबस्ु २०७०।१२।१० २०७४।०७।२३ १७१९.२६ १९००० १०३५४७ भएको

२५ िौतमवदु्घ कमपलवसु् 
(िौतमबदु्ध) कमपलबस्ु २०६८।०६।०४ - ३७४३.४२ ८९१९ ६२२२६ भएको

२६ कमपलवस्ु कमपलवसु् 
(िौतमबदु्ध) कमपलबस्ु २०६९।१०।१५ - ५०८७.४३ १५९४० १०५३६५ भएको

२७ शशवराज कमपलवसु् 
(िौतमबदु्ध) कमपलबस्ु २०७३।०७।०७ - १५०९.५ ८६५२.०० ६२९८० भएको

२८ लनु्म्वनी रुपन्हेी रुपन्हेी २०६७।०४।०५ २०७१।१०।२९ १३२१ २५९३४.०० १६५१५७ भएको

२९ देवदह रुपन्हेी रुपन्हेी २०७३।१०।२८ - ७६४.२४ २४५२२.०० १२२२२२ भएको

सदुरूपलचिम प्रदेश

३० वाह्रवन कैलाली 
(धनिढी) कैलाली २०६८।१२।२९ २०७३।११।३० १६९१.७९ ३१२७२.०० १६३६५७ भएको

३१ भारताल कैलाली 
(धनिढी) कैलाली २०७५।०६।२३ - २६५२.८ १३१७३.०० ७३८७५ भएको

िम्ा ७५,६५४.१७ ८,१२,८७० ४७,१०,६८५
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ष्टस.न.ं िन सरंक्ण 
क्नेत्रको नाम जजल्ा घोषणा/ 

लाि ुवमवत
 िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित 
घरिुर्री 

लाभाखवित 
जनसंख्या व्यिस्ापनको उद्नेश्य

प्रदेश न ं२

१ धनषुाधाम धनुषा २०६९।१०।०४ ३४० ८६०३ ४५००८
ऐमतहाससक, धाममथि क एव ंवातावरणीय 
क्षते्रको एकीकृत मवकासद्ारा धाममथि क 
एव ंपयामापयमाटन क्षते्रको प्रवद्रध्न िनदे 

बारमती प्रदेश

२ बरण्ाभार चचतवन २०६८।११।१५ १०४६६ १७४५३ ७२२४०
वनको अवस्ा र वन्यजनु्हरुको बासस्ान 
सधुार ल्याउनकुो साथ ैजमैवक मािमाहरुको 
पनुमास्ापना र पयामापयमाटनको मवकास िनदे 

रण्की प्रदेश

३ पञ्ासे कास्ी, पवमात, 
स्ाङ्जा २०६८।११।१५ ५७७६ ६७९९ २६०२५

जमैवक मवमवधता, जल स्ोत र 
पयामापयमाटनको दीिो व्यवस्ापन एवं 
वातावरणीय सनु्लन कायम िनदे

लनु्म्बनी प्रदेश

४ मदाने िलु्ी २०६७।११।१६ १३७६१ ६८३६ ३२२७८ प्राकृमतक सौन्यमा एव ंपाररस्स्मतकीय 
प्रणालीको सरंक्षण िनदे 

५ रेसगुिा िलु्ी २०७४।११।२८ १९२८१.३७ १४७२६ ६२१०१ प्राकृमतक स्ोत, जमैवक मवमवधता, जलाधारीय 
र परुातान्त्वक महत्वको सरंक्षण िनदे 

६
थाप्े 
सत्यवती 
साक्लमदेह

िलु्ी २०७४।११।२८ ३७८४३.०६ १८१४६ ७२५८४ जमैवक मवमवधता, वन स्ोत, जलस्ोत र 
प्राकृमतक एवम ्धाममथि क सम्दाको सरंक्षण िनदे 

७ खाता बडदथि या २०६८।११।१५ ५७४२ ६७६४ ४०७०३ वन व्यवस्ापनद्ारा ठूला वन्यजनु्हरुको 
बासस्ान र जमैवकमािमाहरुको पनूमास्ापन िनदे

कणा्भली प्रदेश

८ काके्रमवहार सुखदेत २०५९।०१।३० १७५ १२०२९ ४७९१४
जमैवक मवमवधता, ऐमतहाससक, परुातान्त्वक, 
धाममथि क एव ंवातावरणीय क्षते्रको सरंक्षण 
तथा मवकासद्ारा पयमाटन क्षते्रको प्रबधमान िनदे

सदूरूपलचिम प्रदेश

९ लालझाडी–
मोहना

कंचनपुर, 
कैलाली २०६८।११।१५ २९६४२ ३१३२१ २२९१९८ वन व्यवस्ापनद्ारा ठूला वन्यजनु्हरुको 

बासस्ान र जमैवकमािमाहरुको पनूमास्ापन

१० बसन्ा कैलाली २०६८।११।१५ ६९००१ २४८४२ १७८१६९ वन व्यवस्ापनद्ारा ठूला वन्यजनु्हरुको 
बासस्ान र जमैवकमािमाहरुको पनूमास्ापन

िम्ा १,९२,०२७.४३ १,४७,५१९ ८,०६,२२०

अनसुचूी १२ : वन सरंषिण षिते्रहरुको वववरण
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अनसुचूी १३ : प्रस्ाववत वन संरषिण षिते्रहरुको वववरण

ष्टस.न.ं िन सरंक्ण क्नेत्रको नाम जजल्ा िनको 
क्नेत्रफल (हने.) प्रस्ावित वमवत व्यिस्ापनको उदनेष्य

प्रदेश न ं१

१ मतनजरेु ममले्क जलजले तहे्रथमु, संखुवासभा, 
तापे्जङु ५८२३३ २०७१।०३।२५ लालीिरुासंको वशंाणु सरंक्षणका साथ ैवातावरण 

सरंक्षण र सम्बधमानद्ारा पयामापयमाटनको मवकास िनदे

२ रामधनुी सुनसरी २०४५ २०७१।०३।२५
ऐमतहाससक, धाममथि क महत्वलाई सरंक्षण र सम्बधमान िनमा 
भौमतक पवूामाधारको मवकास िरी धाममथि क पयामापयमाटनको 
मवकास िनदे

३ रौता उदयपुर १३४२ २०७१।१०।२८
वन्यजनु्, मतनीहरूको बासस्ान, सकू्ष पाररस्स्मतकीय 
प्रणालीहरू र प्राकृमतक सौन्यमा क्षते्रहरूको उचचत 
सरंक्षण, सम्बधमान र पयमाटन मवकास िनदे

लनु्म्बनी प्रदेश

४ शशविढी सरुाईनाका कमपलबसु् ५१५२.४९ २०७१।१०।२८
जलाधार सरंक्षण, जैमवक मािमा, जमैवक मवमवधता, 
धाममथि क एंव ऐमतहाससक स्लको संरक्षण तथा 
मवकास िनदे

५ िौमखुी प्ठूान १८०३८ २०७१।०३।२५ धाममथि क पयामापयमाटनको मवकासबाट यस क्षते्रलाई 
पररचचत िराइ मवकास िनदे

सदूरूपलचिम प्रदेश

६ महाभारत डडलेधरुा ५३०१४ २०७१।०३।२५
ऐमतहाससक, धाममथि क, प्राकृमतक सौन्यमा र पयमाटन 
क्षते्रको लामि पवूामाधार ननमामाण िरी पयामापयमाटनको 
मवकास िनदे

७ ग्ालके बतैडी - - -

८ ससिास बतैडी - - -

९ रामरोशन अछाम - - -

स्ोत: वन मवभाि, २०७३
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ष्टस.न.ं वडयभजन िन 
काया्यलय जजल्ा समूह सखं्या

िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

प्रदेश न ं१

१ इलाम इलाम २ २१६.४९

२ उदयपरु (िाईिाट) उदयपुर १ २.००

३ उदयपरु (डत्रवणेी) उदयपुर २ ७.७०

४ धनकुटा धनकुटा ३ ३०.४१

५ पाचँथर पाचँथर २ ३२.३७

६ भोजपरु भोजपुर ३ ८.१६

७ मोरङ मोरङ १२ ४७.१२

८ सखंवुासभा संखुवासभा २ ११.३०

९ सोलखुमु्बु सोलखुुमु्ब ३ ७१.१३

प्रदेश न ं२

१० पसामा पसामा ३ २८.५०

११ महोत्तरी महोत्तरी १ २१.५०

१२ रौतहट रौतहट ३ २६.३९

१३ सलामाही सलामाही २ ६.०६

बारमती प्रदेश

१४ काठमाण्ौ काठमाण्ौ ९ १८७.६१

१५ काभ्पेलान्चोक काभ्पलान्चोक १ १.६७

१६ चचतवन चचतवन ५ १३.७७

१७ दोलखा दोलखा १ २.०१

१८ नवुाकोट नुवाकोट ३ ५.३६

१९ भक्परु भक्पुर ३ ८.९१

२० मकवानपरु (राप्ती) मकवानपुर १ १५.४४

२१ मकवानपरु (हटेौडा) मकवानपुर १ ५.००

२२ रामछेाप रामेछाप ३ २१३.९८

२३ लक्लतपरु लक्लतपुर ६ ८२.५४

२४ ससन्पुाल्ोक ससन्पुाल्ोक २ ३.४५

रण्की प्रदेश

२५ कास्ी कास्ी ५ ११.२०

२६ िोरखा िोरखा ५ ६१.०१

२७ तनहँु तनहु ८ २३.८१

२८ नवलपरु नवलपरासी 
(ब.सु.पू.)

८ १९८.१७

ष्टस.नं. वडयभजन िन 
काया्यलय जजल्ा समहू  

संख्या
िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

२९ म्ाग्दी म्ाग्दी १ ९.३५

३० लमजङु लमजङु १ २.०३

३१ वािलुङ वािलुङ ३ ११.२२

३२ स्ाङजा स्ाङजा २ १२.११

लनु्म्बनी प्रदेश

३३ कमपलबस्ु 
(कमपलबस्)ु

कमपलबस्ु ४ ३०६.००

३४ कमपलबस्ु 
(िौतमबुद्ध)

कमपलबस्ु १ १०.६३

३५ िलु्ी िलु्ी २ १६६.८८

३६ दाङ (िोराही) दाङ ५ ११५.५२

३७ दाङ (देउखरुी) दाङ १ ३८.५०

३८ पाल्पा पाल्पा ४ २६१.११

३९ बडदथि या बडदथि या ४ २१.६३

४० रुपन्हेी रुपन्हेी ४ २७.४७

४१ रोल्पा रोल्पा १ ०.७५

कणा्भली प्रदेश

४२ दैलेख दैलेख २ ३.४४

४३ रुकुम (पशश्म भाि) रुकुम (पशश्म 
भाि)

१ ४.००

४४ सल्यान सल्यान १ ४.४०

४५ सखुदेत सखुदेत ४ २५.७५

४६ हुम्ा हुम्ा १ ६.००

सदुरूपलचिम प्रदेश

४७ अछाम अछाम २ ६.०२

४८ कन्चनपरु कन्चनपरु ११ ११५.३८

४९ कैलाली (धनिढी) कैलाली ११ १५२.५८

५० कैलाली 
(पहलमानपरु)

कैलाली १ ४.००

५१ डडलेधरुा डडलेधरुा ७ ७६.६६

५२ डोटी डोटी १ ३.००

५३ बझाङ बझाङ ३ ८१.२६

५४ बाजरुा बाजरुा १ ०.३९

िम्ा १७९ २८०९.१४

अनसुचूी १४ : धावममि क वन समहूहरुको वडवरिन वन काया्भलय/लिल्ारत वववरण
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ष्टस.न.ं स्ान्रीय तहको नाम
वडयभजन िन 
काया्यलय/  
जजल्ा

समहू  
सखं्या

िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

प्रदेश न ं१

१ सन्कपरु िाउँपाक्लका इलाम १ १२.२१

२ माङसबेङु िाउँपाक्लका इलाम १ २०४.२८

३ डत्रयिुा निरपाक्लका उदयपुर  
(िाईिाट)

१ २

४ कटारी निरपाक्लका उदयपुर 
 (डत्रवणेी)

२ ७.७

५ धनकुटा निरपाक्लका धनकुटा २ २९.५५

६ पाखरिवास निरपाक्लका धनकुटा १ ०.८६

७ याङवरक िाउँपाक्लका पाचँथर १ १.६२

८ फाल्नुन् िाउँपाक्लका पाचँथर १ ३०.७५

९ आमचोक िाउँपाक्लका भोजपुर ३ ८.१६

१० उलामावारी निरपाक्लका मोरङ १ ०.९२

११ कानपेोखरी िाउँपाक्लका मोरङ १ २

१२ पथरी शननश्रे निरपाक्लका मोरङ २ १७.३१

१३ बलेवारी निरपाक्लका मोरङ ४ २०.१९

१४ ममक्ाजगुि िाउँपाक्लका मोरङ १ १.३३

१५ लटेागि निरपाक्लका मोरङ २ २.०६७

१६ सनु्रहरैंचा निरपाक्लका मोरङ १ ३.३

१७ सभापखेरी िाउँपाक्लका संखुवासभा १ ४.३३

१८ चचचचला िाउँपाक्लका संखुवासभा १ ६.९७

१९ सोलदुधुकुण् निरपाक्लका सोलखुुमु्ब २ ६३.५७

२० नचेासल्यान िाउँपाक्लका सोलखुुमु्ब १ ७.५६

प्रदेश न ं२

२१ मवरिजं महानिरपाक्लका पसामा १ १२

२२ पसामािढी निरपाक्लका पसामा २ १६.५

२३ बडदथि वास निरपाक्लका महोत्तरी १ २१.५

२४ चन्द्रपरु निरपाक्लका रौतहट ३ २६.३९

२५ लालबन्ी निरपाक्लका सलामाही १ ४.०३

२६ हररवन निरपाक्लका सलामाही १ २.०३४

ष्टस.नं. स्ान्रीय तहको नाम
वडयभजन िन 
काया्यलय/  
जजल्ा

समहू  
संख्या

िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

बारमती प्रदेश

२७ कािशे्वरी निरपाक्लका काठमाण्ौ २ १.७

२८ िोकणदेश्वर निरपाक्लका काठमाण्ौ १ ०.५

२९ काठमाण्ौ महानिरपाक्लका काठमाण्ौ ३ १२३.८७

३० दक्क्षणकाली निरपाक्लका काठमाण्ौ २ ५९

३१ टोखा निरपाक्लका काठमाण्ौ १ २.५४

३२ बेथानचोक िाउँपाक्लका काभ्पेान्चोक १ १.६७

३३ भरतपरु महानिरपाक्लका चचतवन ४ १०.७७

३४ काक्लका निरपाक्लका चचतवन १ ३

३५ मभमशे्वर निरपाक्लका दोलखा १ २.०१

३६ तादी िाउँपाक्लका नवुाकोट १ ५.१२

३७ डकस्पाङ िाउँपाक्लका नवुाकोट १ ०.०८

३८ मिेाङ िाउँपाक्लका नवुाकोट १ ०.१६

३९ चािनुारायण निरपाक्लका भक्परु १ ५.४४

४० सयुमामवनायक निरपाक्लका भक्परु २ ३.४७

४१ थाहा निरपाक्लका मकवानपरु 
(राप्ती)

१ १५.४४

४२ हटेौडा उपमहानिरपाक्लका मकवानपरु 
(हटेौडा)

१ ५

४३ उमाकुण् िाउँपाक्लका रामछेाप १ २०२.५

४४ मन्थली निरपाक्लका रामछेाप १ ९.२५

४५ क्लख ुतामाकोशी 
िाउँपाक्लका

रामछेाप १ २.२३

४६ लक्लतपरु महानिरपाक्लका लक्लतपरु २ २.८९

४७ िोदावरी निरपाक्लका लक्लतपरु ३ ७९.२२

४८ महालक्षी निरपाक्लका लक्लतपरु १ ०.४३

४९ इन्द्रावती िाउँपाक्लका ससनु्पाल्ोक १ ०.१७

५० चौतारा सािँाचोकिढी 
निरपाक्लका

ससनु्पाल्ोक १ ३.२८

अनसुचूी १५ : धावममि क वन समहूहरुको स्ानीय तह अनुसारको वववरण
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ष्टस.न.ं स्ान्रीय तहको नाम
वडयभजन िन 
काया्यलय/  
जजल्ा

समहू  
सखं्या

िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

रण्की प्रदेश

५१ पोखरा महानिरपाक्लका कास्ी ५ ११.२

५२ िोरखा निरपाक्लका िोरखा ४ ३९.१

५३ शडहद लखन िाउँपाक्लका िोरखा १ २१.९१

५४ देविाट िाउँपाक्लका तनहँु २ ४.४७

५५ वक्न्परु िाउँपाक्लका तनहँु २ ७.७

५६ भान ुनिरपाक्लका तनहँु २ २.३६

५७ ब्यास निरपाक्लका तनहँु १ ४.४७

५८ शकु्ािण्की निरपाक्लका तनहँु १ ४.८१

५९ िैंडाकोट निरपाक्लका नवलपरासी 
(ब.सु.पू.)

४ ४२.६२

६० कावासोती निरपाक्लका नवलपरासी 
(ब.सु.पू.)

२ २०.४

६१ ष्टबनयी िाउँपाक्लका नवलपरासी 
(ब.सु.पू.)

१ ९५

६२ मध्मवन् ुनिरपाक्लका नवलपरासी 
(ब.सु.पू.)

१ ४०.१५

६३ बनेी निरपाक्लका म्ाग्दी १ ९.३५

६४ वसेीशहर निरपाक्लका लमजुङ १ २.०३

६५ जमैनूी निरपाक्लका बािलङु १ २.१६

६६ बािलङु निरपाक्लका बािलङु १ ४.२२

६७ ताराखोला िाउँपाक्लका बािलङु १ ४.८४

६८ चापँाकोट निरपाक्लका स्ाङजा १ ५.२

६९ अजूमानचौपारी िाउँपाक्लका स्ाङजा १ ६.९१

लुन्म्बनी प्रदेश

७० बदु्धभमुी निरपाक्लका कमपलबस्ु 
(िौतमबदु्ध)

१ १०.६३

७१ बाणििंा निरपाक्लका कमपलबस्ु 
(कमपलबस्)ु

४ ३०६.००

७२ रेसगुिा निरपाक्लका िलु्ी १ १६५.१७

७३ छत्रकोट िाउँपाक्लका िलु्ी १ १.७१

७४ बारबडदथि या निरपाक्लका बडदथि या १ ६.००

७५ मधवुन निरपाक्लका बडदथि या ३ १५.६३

ष्टस.नं. स्ान्रीय तहको नाम
वडयभजन िन 
काया्यलय/  
जजल्ा

समहू  
संख्या

िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

७६ तुलसीपरु 
उपमहानिरपाक्लका

दाङ (िोराही) २ २४.६६

७७ िोराही उपमहानिरपाक्लका दाङ (िोराही) ३ ९०.८६

७८ िढवा िाउँपाक्लका दाङ (देउखरुी) १ ३८.५०

७९ मतनाउ िाउँपाक्लका पाल्पा ३ २५५.४९

८० रैनादेवी छहरा िाउँपाक्लका पाल्पा १ ५.६२

८१ बुटवल उपमहानिरपाक्लका रुपन्हेी २ १९.८५

८२ देवदह निरपाक्लका रुपन्हेी २ ७.६२

८३ सनुनल स्तृी िाउँपाक्लका रोल्पा १ ०.७५

कणा्भली प्रदेश

८४ नारायण निरपाक्लका दैलेख १ १.४४

८५ िरुासँ िाउँपाक्लका दैलेख १ २.००

८६ मसुीकोट निरपाक्लका रुकुम (पशश्म 
भाि)

१ ४.००

८७ छते्रश्वरी िाउँपाक्लका सल्यान १ ४.४०

८८ वीरेन्द्रनिर निरपाक्लका सखुदेत ३ २२.५०

८९ बराहताल िाउँपाक्लका सखुदेत १ ३.२५

९० ससमकोट िाउँपाक्लका हुम्ा १ ६.००

सदुरूपलचिम प्रदेश

९१ मिंलनसने निरपाक्लका अछाम २ ६.०२

९२ कृष्णपरु निरपाक्लका कन्चनपरु २ १३.५८

९३ मभमदत्त निरपाक्लका कन्चनपरु २ १७.५२

९४ बेदकोट निरपाक्लका कन्चनपरु ३ ४५.५६

९५ शकु्ाफाटँा निरपाक्लका कन्चनपरु १ २४.७३

९६ बेलौरी निरपाक्लका कन्चनपरु १ १.०३

९७ पनुमावास निरपाक्लका कन्चनपरु २ १२.९६

९८ िौरीििंा निरपाक्लका कैलाली 
(धनिढी)

४ ६४.४२

९९ धनिढी उपमहानिरपाक्लका कैलाली 
(धनिढी)

६ ८८.०१

१०० लमकीचहुा निरपाक्लका कैलाली 
(पहलमानपरु)

१ ४.००
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ष्टस.न.ं स्ान्रीय तहको नाम वडयभजन िन काया्यलय/ जजल्ा समहू संख्या िनको क्नेत्रफल (हनेक्टर)

१०१ िोदावरी निरपाक्लका कैलाली (धनिढी) १ ०.१५

१०२ परशरुाम निरपाक्लका डडलेधरुा १ ५४.५०

१०३ अमरिढी निरपाक्लका डडलेधरुा ३ ६.३६

१०४ अजयमरेु िाउँपाक्लका डडलेधरुा २ ९.८०

१०५ नबदिुामा िाउँपाक्लका डडलेधरुा १ ६.००

१०६ जोरायल िाउँपाक्लका डोटी १ ३.००

१०७ बुिंल निरपाक्लका बझाङ २ ७८.३२

१०८ केदारस्ु ँिाउँपाक्लका बझाङ १ २.९४

१०९ खप्तड छेडदेह िाउँपाक्लका बाजरुा १ ०.३९

िम्ा १७९ २८०९.१४
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अनसुचूी १६ : मध्यवतती सामदुावयक वन उपरोक्ा समूहहरुको संरक्षित षेित्र अनुसारको वववरण

ष्टस.न.ं सरंलक्त क्नेत्रको नाम जजल्ा समहू संख्या िनको क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित 
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या प्रदनेश

१ कोशीटप् ुवन्यजन् ु आरक्ष
उदयपुर १ ३१.७० १२५ ३७५ प्रदेश न ं१

सुनसरी १५ १२५.९२ २१३० ९१९८ प्रदेश न ं१

२ खप्तड राष्ट्रिय ननकुञ्ज

अछाम १२ ५८६.२५ ६७५ ३५७८ सदुरूपशश्म प्रदेश

डोटी १२ १२२७.१४ ११६३ ६९६६ सदुरूपशश्म प्रदेश

बझाङ १७ १४८४.५३ १९१३ ८१५८ सदुरूपशश्म प्रदेश

बाजुरा ६ ३४०.३५ ५८४ २४४६ सदुरूपशश्म प्रदेश

३ चचतवन राष्ट्रिय  ननकुञ्ज

चचतवन ३८ ६५६६.०२ ३०८७१ १५९२६९ बािमती प्रदेश

पसामा ६ २१८५.१५ १५६९ ९१९६ प्रदेश न ं२

मकवानपुर १ ३७७.५ ५३६ १९०३ बािमती प्रदेश

नवलपरासी (ब.सु.पू.) २६ ५०३५.३१ ११८२२ ६०६७८ िण्की प्रदेश

४ पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज

पसामा १० ६३५.७३ १३७६ ८०७६ प्रदेश न ं२

बारा ५ १८८९.८८ २७९३ १६९६४ प्रदेश न ं२

मकवानपुर ३१ ७६७०.२३ ९४३५ ५४९४५ बािमती प्रदेश

५ बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्ज

सुखदेत १९ ३२४६.५६ ११७८ ८५७५ कणामाली प्रदेश

बाकेँ ३ ४३७.९२ ८८१ ४८९७ लुम्म्बनी प्रदेश

बडदथि या १११ १३३५८.३ २२३५१ १२०३२० लुम्म्बनी प्रदेश

६ बाकेँ राष्ट्रिय ननकुञ्ज

सल्यान ६ ६२०.७ ५९२ २९४१ कणामाली प्रदेश

दाङ १४ ९८४.७५ ७४७ ४०९५ लुम्म्बनी प्रदेश

बाकेँ ४९ ५५२०.८५ १०६५५ ५६२५२ लुम्म्बनी प्रदेश

७ मकाल ुवरुण 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज

संखुवासभा ७७ २१५४५.९६ ५८६१ २९२६४ प्रदेश न ं१

सोलखुुमु्ब १८ ४१७४.५२ २०९६ १०४३२ प्रदेश न ं१

८ रारा राष्ट्रिय ननकुञ्ज
जमु्ा ४ ६८२.९४ ४२३ २७८२ कणामाली प्रदेश

मिुु २१ २११४.७४ १७६३ ९९१२ कणामाली प्रदेश

९ लागिटाङ राष्ट्रिय ननकुञ्ज

रसुवा ४४ १७३६.९३ ५१८५ ३२०१२ बािमती प्रदेश

नुवाकोट १८ १६०३.८५ २०५४ १२०३८ बािमती प्रदेश

ससन्पुाल्ोक २६ ५३६४.३७ १५६१ ८५०८ बािमती प्रदेश

१० शिरमाथा राष्ट्रिय ननकुञ्ज सोलखुुमु्ब ९ ३८३९.७० ९४० ३९९३ प्रदेश न ं१

११ शशवपरुी नािाजूमान 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज

काठमाण्डौं २७ ३४६.२१ २०१७ १११३७ बािमती प्रदेश

धाडदङ १ १०.७४ ३८ २६९ बािमती प्रदेश

नुवाकोट २० ३७६.४७ २१३१ १२९३३ बािमती प्रदेश

१२ शकु्ाफाटँा राष्ट्रिय ननकुञ्ज कन्चनपुर ४४ ३४३८.६० ११०९४ ६१५३३ सदुरूपशश्म प्रदेश

१३ शफेोक्नु्ो राष्टटिय ननकुञ्ज
डोल्पा १८ ५८२४.८० २५४१ १००९८ कणामाली प्रदेश

मिुु ७ १२९८.२८ ३६८ १४७२ कणामाली प्रदेश

िम्ा ७१६ १,०४,६८२.९१ १,३९,४६८ ७,४५,२१५
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अनसुचूी १७ : मध्यवतती सामदावयक वन उपरोक्ा समूहहरुको स्ानीय तह अनुसारको वववरण

ष्टस.न.ं निरपाललका/ िाउँपाललका जजल्ा समहू संख्या िनको क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित  
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या संरलक्त क्नेत्र

प्रदनेश नं १

१ बलेका निरपाक्लका उदयपुर १ ३१.७१ १२५ ३७५ कोशीटप् ुव. आ.

२ कोशी िाउँपाक्लका सुनसरी १० ९०.३७ ९६८ ४२२८ कोशीटप् ुव. आ.

३ बराहक्षते्र निरपाक्लका सुनसरी ५ ३५.५५ ११६२ ४९७० कोशीटप् ुव. आ.

४ भोटखोला िाउँपाक्लका संखुवासभा ९ ३७४०.३५ १३११ ५२२६ मकालु वरुण रा.नन.

५ मकाल ुिाउँपाक्लका संखुवासभा २५ ६२२६.४४ १९४८ ९९६५ मकालु वरुण रा.नन.

६ ससलीचोङ िाउँपाक्लका संखुवासभा ४३ ११५७९.१७ २६०२ १४०७३ मकालु वरुण रा.नन.

७ महाकुलङु िाउँपाक्लका सोलखुुमु्ब १८ ४१७४.५२ २०९६ १०४३२ मकालु वरुण रा.नन.

८ खमु्ब ुपासाङल्हमु िाउँपाक्लका सोलखुुमु्ब ९ ३८३९.७० ९४० ३९९३ शिरमाथा रा.नन.

प्रदेश न ं२

९ सवुणमापरु िाउँपाक्लका पसामा ६ २१८५.१५ १५६९ ९१९६ चचतवन रा.नन.

१० सवुणमापरु िाउँपाक्लका पसामा १० ६३५.७३ १३७६ ८०७६ पसामा रा.नन.

११ जीतपरु ससमरा उपमहानिरपाक्लका बारा ५ १८८९.८८ २७९३ १६९६४ पसामा रा.नन.

बारमती प्रदेश

१२ खरैहनी निरपाक्लका चचतवन ५ ७८३.२६ ३४४६ १९१३४ चचतवन रा.नन.

१३ भरतपरु महानिरपाक्लका चचतवन १४ १६८२.६१ ११६०५ ५७८९९ चचतवन रा.नन.

१४ माडी निरपाक्लका चचतवन ९ २९६६.२० ८५३२ ४४१८५ चचतवन रा.नन.

१५ रत्ननिर निरपाक्लका चचतवन ५ ६०२.४९ ५३२४ २७३३९ चचतवन रा.नन.

१६ राप्ती निरपाक्लका चचतवन ५ ५३१.४७ १९६४ १०७१२ चचतवन रा.नन.

१७ मनहरी िाउँपाक्लका मकवानपुर १ ३७७.५० ५३६ १९०३ चचतवन रा.नन.

१८ मनहरी िाउँपाक्लका मकवानपुर १७ ५३९०.४८ ५३६५ ३१६०९ पसामा रा.नन.

१९ हटेौडा उपमहानिरपाक्लका मकवानपुर १४ २२७९.७५ ४०७० २३३३६ पसामा रा.नन.

२० तादी िाउँपाक्लका नुवाकोट ६ ७६२.१४ ७७७ ४५९७ लाङटाङ रा.नन.

२१ दपु्शे्वर िाउँपाक्लका नुवाकोट १२ ८४१.७१ १२७७ ७४४१ लाङटाङ रा.नन.

२२ उत्तरिया िाउँपाक्लका रसुवा ९ ३९९.३६ ७०४ ४०५२ लाङटाङ रा.नन.

२३ काक्लका िाउँपाक्लका रसुवा ९ ३९७.८७ १६६१ ८५६५ लाङटाङ रा.नन.

२४ िोसाईकुण् िाउँपाक्लका रसुवा २ ९८.७२ २१० १०३२ लाङटाङ रा.नन.

२५ नौकुण् िाउँपाक्लका रसुवा २४ ८४०.९८ २६१० १८३६३ लाङटाङ रा.नन.

२६ जिुल िाउँपाक्लका ससन्पुाल्ोक १ २१२.०० ८८ ३१२ लाङटाङ रा.नन.

२७ पाचँपोखरी थाङपाल िाउँपाक्लका ससन्पुाल्ोक ४ १७८८.३५ ४४३ २३९८ लाङटाङ रा.नन.

२८ हलेम्ब ुिाउँपाक्लका ससन्पुाल्ोक २१ ३३६४.०२ १०३० ५७९८ लाङटाङ रा.नन.

२९ िोकणदेश्वर निरपाक्लका काठमाण्डौं ६ २६.८९ २२३ ११९१ शशवपरुी ना.रा.नन. 

३० तारकेश्वर निरपाक्लका काठमाण्डौं ६ ४८.७८ ३२९ १८१६ शशवपरुी ना.रा.नन. 
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ष्टस.न.ं निरपाललका/ िाउँपाललका जजल्ा समहू 
संख्या 

िनको क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित  
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या संरलक्त क्नेत्र

३१ नािाजुमान निरपाक्लका काठमाण्डौं ५ ५९.०३ ४३४ २१६५ शशवपरुी ना.रा.नन. 

३२ बढुाननलकण्ठ निरपाक्लका काठमाण्डौं ४ ५९.८३ ४४१ २४६० शशवपरुी ना.रा.नन. 

३३ शङं्खरापरु निरपाक्लका काठमाण्डौं ६ १५१.६७ ५९० ३५०५ शशवपरुी ना.रा.नन. 

३४ धनुीबेंशी निरपाक्लका धाडदगि १ १०.७४ ३८ २६९ शशवपरुी ना.रा.नन. 

३५ ककनी िाउँपाक्लका नुवाकोट ४ १३८.७२ ११३५ ७०९१ शशवपरुी ना.रा.नन. 

३६ शशवपरुी िाउँपाक्लका नुवाकोट १० १६३.२३ ५०१ २५२६ शशवपरुी ना.रा.नन. 

३७ मलेमची निरपाक्लका ससन्पुाल्ोक ६ ७४.५२ ४९५ ३३१६ शशवपरुी ना.रा.नन. 

लनु्म्बनी प्रदेश

३८ िरेुवा िाउँपाक्लका बडदथि या ३९ १३५१.७१ ६३६४ ३४९११ बडदथि या राष्ट्रिय ननकुञ्ज

३९ ठाकुरबाबा निरपाक्लका बडदथि या ३० ३१२९.८८ ५९६२ ३३९९६ बडदथि या रा.नन. 

४० बासँिढी निरपाक्लका बडदथि या २२ ४००७.६६ ४१४३ २१२६९ बडदथि या रा.नन. 

४१ बारबडदथि या निरपाक्लका बडदथि या १६ ४४५७.०७ ५४२२ २७३२७ बडदथि या रा.नन. 

४२ मधवुन निरपाक्लका बडदथि या ४ ४११.९९ ४६० २८१७ बडदथि या रा.नन. 

४३ बजैनाथ िाउँपाक्लका बाकेँ ३ ४३७.९२ ८८१ ४८९७ बडदथि या रा.नन. 

४४ दंिीशरण िाउँपाक्लका दाङ ४ १९६.८३ १७८ १०८७ बाकेँ रा.नन.

४५ बबई िाउँपाक्लका दाङ १० ७८७.९२ ५६९ ३००८ बाकेँ रा.नन.

४६ कोहलपरु निरपाक्लका बाकेँ १८ २३०९.०२ ४९६९ २६२८४ बाकेँ रा.नन.

४७ बजैनाथ िाउँपाक्लका बाकेँ ७ ११३१.२४ ३२३३ १८६३४ बाकेँ रा.नन.

४८ राप्ती सोनारी िाउँपाक्लका बाकेँ २४ २०८०.५९ २४५३ ११३३४ बाकेँ रा.नन.

रण्की प्रदेश

४९ कावासोती निरपाक्लका नवलपरासी (ब.सु.पू.) ९ २१८९.२४ ६२८४ ३१५१५ चचतवन रा.नन.

५० िडैाकोट निरपाक्लका नवलपरासी (ब.सु.पू.) २ २६.७५ २१६ १२२२ चचतवन रा.नन.

५१ देवचलुी निरपाक्लका नवलपरासी (ब.सु.पू.) ७ ४१५.३४ २२५३ १०८९६ चचतवन रा.नन.

५२ मध्ष्टबन् ुनिरपाक्लका नवलपरासी (ब.सु.पू.) २ ९५६.५५ १३५२ ७४५३ चचतवन रा.नन.

५३ मवनयी डत्रवणेी िाउँपाक्लका नवलपरासी (ब.सु.पू.) ६ १४४७.४३ १७१७ ९५९२ चचतवन रा.नन.

कणा्भली प्रदेश

५४ बराहताल िाउँपाक्लका सुखदेत ८ १०४९.१० ३८१ ४३१९ बडदथि या रा.नन.

५५ भरेी ििंा निरपाक्लका सुखदेत ११ २१९७.४६ ७९७ ४२५६ बडदथि या रा.नन.

५६ काक्लमाटी िाउँपाक्लका सल्यान ६ ६२०.७० ५९२ २९४१ बाकेँ रा.नन.

५७ कनकासनु्री िाउँपाक्लका जमु्ा ४ ६८२.९४ ४२३ २७८२ रारा रा.नन.

५८ खत्याड िाउँपाक्लका मिुु ४ २९१.७० १७९ १०२४ रारा रा.नन.

५९ छायँानाथ रारा निरपाक्लका मिुु १३ ११४६.२५ १३६४ ७७१६ रारा रा.नन.

६० सोरु िाउँपाक्लका मिुु ४ ६७६.७९ २२० ११७२ रारा रा.नन.
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ष्टस.न.ं निरपाललका/ 
िाउँपाललका जजल्ा समूह सखं्या िनको क्नेत्रफल 

(हनेक्टर)
लाभाखवित  
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या संरलक्त क्नेत्र

६१ जिदुलु्ा िाउँपाक्लका डोल्पा ७ ३५७१.२० ६५२ ३०२१ शफेोकु्न्ो रा.नन.

६२ ठूली भरेी निरपाक्लका डोल्पा ३ ४३५.०० २८५ १२७२ शफेोकु्न्ो रा.नन.

६३ डत्रपरुासनु्री निरपाक्लका डोल्पा ८ १८१८.६० १६०४ ५८०५ शफेोकु्न्ो रा.नन.

६४ मिुुम कमामारोंि िाउँपाक्लका मिुु ७ १२९८.२८ ३६८ १४७२ शफेोकु्न्ो रा.नन.

सदुरूपलचिम प्रदेश

६५ साफेँबिर निरपाक्लका अछाम १२ ५८६.२५ ६७५ ३५७८ खप्तड रा.नन.

६६ पषू्टबथि चौकी िाउँपाक्लका डोटी १ ७८.०० १७६ १४०३ खप्तड रा.नन.

६७ सायल िाउँपाक्लका डोटी ११ ११४९.१४ ९८७ ५५६३ खप्तड रा.नन.

६८ खप्तडछान्ा िाउँपाक्लका बझाङ १२ १०८२.७७ १४८१ ५६८३ खप्तड रा.नन.

६९ थलारा िाउँपाक्लका बझाङ ५ ४०१.७६ ४३२ २४७५ खप्तड रा.नन.

७० खप्तड छेडदेह िाउँपाक्लका बाजरुा ६ ३४०.३५ ५८४ २४४६ खप्तड रा.नन.

७१ बदेकोट निरपाक्लका कन्चनपुर ४ ६५८.३६ १००३ ५५७२ शकु्ाफाटँा रा.नन.

७२ बलेडाडी िाउँपाक्लका कन्चनपुर २ २८५.०६ ११०४ ५८३० शकु्ाफाटँा रा.नन.

७३ बलेौरी निरपाक्लका कन्चनपुर ४ ६७०.०५ १४७० ९५९१ शकु्ाफाटँा रा.नन.

७४ मभमदत्त निरपाक्लका कन्चनपुर ३ १९.४४ ३३३ २८२६ शकु्ाफाटँा रा.नन.

७५ महाकाली निरपाक्लका कन्चनपुर २० ४४२.२९ ३४५९ १८६९४ शकु्ाफाटँा रा.नन.

७६ लालझाडी िाउँपाक्लका कन्चनपुर ४ ६५७.८४ ६५३ ४०९४ शकु्ाफाटँा रा.नन.

७७ शकु्ाफाटँा निरपाक्लका कन्चनपुर ७ ७०५.५६ ३०७२ १४९२६ शकु्ाफाटँा रा.नन.

िम्ा ७१६ १,०४,६८२.९१ १,३९,४६८ ७,४५,२१५

ष्टस.न.ं सरंलक्त क्नेत्रको नाम जजल्ा समूह संख्या िनको क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित 
घरिुर्री 

लाभाखवित 
जनसंख्या प्रदनेश

१ कन्चनजिंा सरंक्षण क्षते्र तापे्जङु २६ ७३९०४.२९ १५०२ ६२६२ प्रदेश न ं१

२ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

दोलखा ५५ २४८७१.५१ १११२९ ५४५०७ बािमती प्रदेश

रामेछाप १३ ६६२४.८५ १५१४ ८२८४ बािमती प्रदेश

ससन्पुाल्ोक १२ ५५३३.७५ १४९८ ७८५२ बािमती प्रदेश

३ कृष्णसार सरंक्षण क्षते्र बडदथि या १ १११.०५ १३५ ७४० लुम्म्बनी प्रदेश

४ अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्र दाचुमाला १३३ १३६१६.१४ ११६११ ६२१४८ सदुरूपशश्म प्रदेश

िम्ा २४० १,२४,६६१.५९ २७,३८९ १,३९,७९३

अनसुचूी १८ : सरंषिण सामदुावयक वन उपरोक्ा समहूहरुको संरषिण षिते्र अनुसारको वववरण
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ष्टस.न.ं निरपाललका/ िाउँपाललका जजल्ा समहू 
संख्या 

िनको क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित  
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या संरलक्त क्नेत्र

प्रदेश न ं१

१ फक्ाङलङु िाउँपाक्लका तापे्जङु २२ ६४०८१.८८ १३०२ ५२०८ कन्चनजिंा सरंक्षण के्षत्र

२ ससरीजङ्ा िाउँपाक्लका तापे्जङु ४ ९८२२.४१ २०० १०५४ कन्चनजिंा सरंक्षण के्षत्र

बारमती प्रदेश

३ काक्लन्चोक िाउँपाक्लका दोलखा १ ७६०.०० ४१४ २०६८ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

४ िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका दोलखा २४ ७९७१.२६ ३५४३ १७२८४ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

५ चजरी निरपाक्लका दोलखा २ ७४५.२६ २६५ १२०२ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

६ मवि ुिाउँपाक्लका दोलखा २८ १५३९४.९९ ६९०७ ३३९५३ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

७ उमाकुण् िाउँपाक्लका रामेछाप ८ १३५१.२२ ९७७ ४९२५ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

८ िोकुलिंगिा िाउँपाक्लका रामेछाप ५ ५२७३.६३ ५३७ ३३५९ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

९ डत्रपरुासनु्री िाउँपाक्लका ससन्पुाल्ोक १ १२४.४२ १०३ ५०५ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

१० बाह्रष्टबस ेनिरपाक्लका ससन्पुाल्ोक ३ ९४९.९० २९६ १५३९ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

११ भोटेकोशी िाउँपाक्लका ससन्पुाल्ोक ८ ४४५९.४३ १०९९ ५८०८ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र

लनु्म्बनी प्रदेश

१२ िलुररया निरपाक्लका बडदथि या १ १११.०५ १३५ ७४० कृष्णसार सरंक्षण के्षत्र

सदुरूपलचिम प्रदेश

१३ अमपडहमाल िाउँपाक्लका दाचुमाला ३२ २८८८.८२ १६४२ ८६५५ अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्र

१४ दहँुु िाउँपाक्लका दाचुमाला १३ ३३९४.९३ १५५१ ६१२३ अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्र

१५ नौिाड िाउँपाक्लका दाचुमाला २८ १०५८.३९ २४२४ १५०३० अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्र

१६ ब्यासँ िाउँपाक्लका दाचुमाला २५ ३८०९.५९ २१४५ ११०५५ अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्र

१७ महाकाली निरपाक्लका दाचुमाला १५ ४९०.४६ १५९१ ७५८८ अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्र

१८ मामामा िाउँपाक्लका दाचुमाला २० १९७३.९५ २२५८ १३६९७ अमपनम्ा सरंक्षण क्षते्र

िम्ा २४० १,२४,६६१.५९ २७,३८९ १,३९,७९३

अनसुचूी १९ : सरंषिण सामदावयक वन उपरोक्ा समहूहरुको स्ानीय तह अनुसारको वववरण
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ष्टस.न.ं समहूको नाम जजल्ा स्ान्रीय तहको नाम िनको क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित 
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या संरक्ण क्नेत्रको नाम

बारमती प्रदेश

१ िटेि विर क मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ७.२० ७ ४४ चचतवन रा.नन.

२ िटेि विर ख मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ६.४० ७ ५४ चचतवन रा.नन.

३ िटेि विर ि मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ६.०८ ७ ६२ चचतवन रा.नन.

४ तल्ो रातोमाटो मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.३७ ९ २७ पसामा रा.नन.

५ स्ामीको झलुायन क मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.३७ ९ २८ पसामा रा.नन.

६ स्ामीको झलुायन ख मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.३७ ९ २९ पसामा रा.नन.

७ लकेेस्र मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका २.०० १० ३० पसामा रा.नन.

८ स्ासदेकाली मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.२४ ९ ३१ पसामा रा.नन.

९ आपखोलसी मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.४५ ९ ३१ पसामा रा.नन.

१० अमल भन्यािं मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.४५ ८ ३० पसामा रा.नन.

११ बकख ुझलुायन मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ३.६० ९ २९ पसामा रा.नन.

१२ वनकररया क मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ३.०० ८ ३९ पसामा रा.नन.

१३ वनकररया ख मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ३.०० ८ ४२ पसामा रा.नन.

१४ वनकररया  ि मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ३.२५ ८ ३७ पसामा रा.नन.

१५ ष्टबममरो िारी मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.८० ९ २७ पसामा रा.नन.

१६ डाल ेडाडा मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका २.८१ १० ४० पसामा रा.नन.

१७ दमु्ी खोल्ी मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.४३ ९ ३४ पसामा रा.नन.

१८ काडािारी क मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.३५ ९ ३० पसामा रा.नन.

१९ िडैाधाप क मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ५.२० ८ ३८ पसामा रा.नन.

२० िडैाधाप ख मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ५.२० ९ २९ पसामा रा.नन.

२१ िडैाधाप ि मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ५.२० ९ ३२ पसामा रा.नन.

२२ काडािारी क मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ३.१६ ८ ३९ पसामा रा.नन.

२३ काडािारी ख मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ३.७६ १० ३० पसामा रा.नन.

२४ नमनुा मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ५.४३ १० ३० पसामा रा.नन.

२५ स्ामीखोल्ी मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ४.४३ ८ ४८ पसामा रा.नन.

२६ बलेडाडा क मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ६.४० ८ ४२ पसामा रा.नन.

२७ बलेडाडा ख मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ६.८८ ९ ३१ पसामा रा.नन.

२८ बलेडाडा ि मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ६.०८ ८ ४१ पसामा रा.नन.

२९ बलेडाडा ि मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ६.०८ ९ ४० पसामा रा.नन.

३० बलेडाडा ङ मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ६.०८ ९ २५ पसामा रा.नन.

अनसुचूी २० : मध्यवतती कबलुलयती वन (रररबीको रखेामुकनका लावर) समूहहरुको वववरण
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ष्टस.न.ं समहूको नाम जजल्ा स्ान्रीय तहको नाम िनको क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित 
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या संरक्ण क्नेत्रको नाम

३१ बलेडाडा च मकवानपुर मनहरी िाउँपाक्लका ६.०८ ९ ३६ पसामा रा.नन.

३२ बलेडाडा छ मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका २.१५ ९ ३१ पसामा रा.नन.

३३ रातोमाटो मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ४.५० ८ २७ पसामा रा.नन.

३४ िडैाधाप  मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ७.०० १० ५० पसामा रा.नन.

३५ सानोकुवा मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ५.०० १० ४४ पसामा रा.नन.

३६ चन्द्रमखुी मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका २.८० १० ४० पसामा रा.नन.

३७ आधाभार मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ५.०० ८ ३४ पसामा रा.नन.

३८ धनसर मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ५.०० ९ ३८ पसामा रा.नन.

३९ सानोमझवुा मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ५.०० ९ ४२ पसामा रा.नन.

४० ठुलोमझवुा मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ५.०० ८ ३१ पसामा रा.नन.

४१ रौसस दमार मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ३.९७ १ ४९ पसामा रा.नन.

४२ काली माई मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ४.५० ९ ५३ पसामा रा.नन.

४३ ष्टबच दमार मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ३.२७ ९ ३५ पसामा रा.नन.

४४ ससम्ानी क मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ४.५० ८ ३० पसामा रा.नन.

४५ ससम्ानी ख मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ३.५० १ ४५ पसामा रा.नन.

४६ ससजमाना मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका २.८० ९ ३७ पसामा रा.नन.

४७ रमन्थली मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ७.०० ९ ४५ पसामा रा.नन.

४८ कालीबराह मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ६.०० ८ ४६ पसामा रा.नन.

४९ कोइक्ल मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका २.३३ ८ ४१ पसामा रा.नन.

५० िणशेथान मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका २.०६ ८ ३६ पसामा रा.नन.

५१ सालपेाखा मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ५.०० ८ ३८ पसामा रा.नन.

५२ कोतारा मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका ६.०० ९ ४५ पसामा रा.नन.

५३ रमनटार क मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका १.५० ९ ४३ पसामा रा.नन.

५४ रमनटार ख मकवानपुर हटेौडा उपमहानिरपाक्लका १.८० १० ५५ पसामा रा.नन.

िम्ा २४२.८३ ४७३ २०४०
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ष्टस.न.ं समहूको नाम जजल्ा स्ान्रीय तहको नाम िनको क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित 
घरिुर्री

लाभाखवित 
जनसंख्या संरक्ण क्नेत्रको नाम

बारमती प्रदेश

१ मानडेाडँा दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका २.०० ७ ४७ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

२ च्ामफुल दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका २.०० १३ ७५ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

३ बज्रदेवी दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका १.५० ८.०० ३२ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

४ ननुडढकी दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका १.४९ १० ३५ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

५ खोलमुाजोम्े दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका ६.४२ १० ४६ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

६ जलदेवी दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका ३.६४ १० ४५ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

७ िामतारा दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका २.२२ ९ ४५ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

८ दुिंढाड दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका ३.७० १४ ६१ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

९ तस्मुमाडाडँा दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका ४.६४ ९ ७० िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

१० चापंचेौतारो दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका १.५० ७ ५० िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

११ बािखोर दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका २.१९ ९ ४३ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

१२ टारखोला दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका २.८३ १० ५३ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

१३ ठुलोछािा दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका ८.१८ ११ ५३ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

१४ सातधारा दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका १.८५ १२ ५१ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

१५ जलदेवी मईथान दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका १.८३ १४ ५४ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

१६ ससडद्िनशे दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका १.३६ १५ ६० िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

१७ ठुलोिरैा दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका १.३६ १५ ७७ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

१८ भमूबेदु् दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका १.८२ ११ ४५ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

१९ सकुतढुङ दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका २.२५ १५ ५९ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

२० पमतभरा दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका ३.३४ १२ ३९ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

२१ कमलामाई दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका १.०६ ८ ३५ िौरीशङ्कर स.ंक्ष.े

िम्ा ५७.१८ २२९ १०७५

ष्टस.न.ं समहूको नाम जजल्ा स्ान्रीय तहको नाम समहू  
संख्या 

िनको 
क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

संरलक्त क्नेत्रको नाम प्रदनेश

बारमती प्रदेश

१ श्री ननममाल ऋस्जिन पेमा हबोईसल 
क्लंि मध्वतती धाममथि क वन पसामा ठोरी िाउँपाक्लका १ ७.७६ पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज प्रदेश न ं२ 

२ ओशो तवोवन काठमाण्ौ तारकेश्वर निरपाक्लका १ १.८८ शशवपरुी नािाजूमान राष्ट्रिय ननकुञ्ज बािमती प्रदेश

३ काक्लकामाई धाममथि क वन रसुवा काक्लका िाउँपाक्लका १ ३.५६ लाङटाङ राष्ट्रिय ननकुञ्ज बािमती प्रदेश

४ श्री िमु्बा तथा मक्न्र मध्वतती धाममथि क वन मकवानपुर हटेौडा 
उपमहानिरपाक्लका १ ५३.८६ पसामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज बािमती प्रदेश

५ ठाकुरबाबा मध्वमतथि  धाममथि क वन बडदथि या ठाकुरबाबा निरपाक्लका १ १७.४३ बडदथि या राष्टटिय ननकुञ्ज लुम्म्बनी प्रदेश

६ राम जानकी मध्वतती धाममथि क वन बाकेँ कोहलपरु निरपाक्लका १ ०.८३ बाकेँ राष्ट्रिय ननकुञ्ज लुम्म्बनी प्रदेश

िम्ा ६ ८५.३२

अनसुचूी २१ : सरंषिण कबलुलयती वन (रररबीको रखेामुकनका लावर) समूहहरुको वववरण

अनसुचूी २२ : मध्यवतती धावममि क वन समहूहरुको वववरण
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ष्टस.न.ं सरंक्ण क्नेत्रको नाम जजल्ा स्ान्रीय तहको नाम संरक्ण क्नेत्र 
ईकाइ

व्यिस्ापन 
सवमवतको 
नाम/ ठनेिाना

लाभाखवित 
घरिुर्री लाभाखवित जनसंख्या 

१ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा मवि ुिाउँपाक्लका - ओराङ ४५६ २५२४

२ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा मवि ुिाउँपाक्लका - लामाविर ४८७ २०१६

३ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा मवि ुिाउँपाक्लका - आलम्ु ५९९ २५००

४ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा मवि ुिाउँपाक्लका - बुलुङ ५४३ २८२३

५ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा मवि ुिाउँपाक्लका - लादकु ८३४ ४१९८

६ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा मवि ुिाउँपाक्लका - चचलंखा ११०६ ४३५५

७ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा मवि ुिाउँपाक्लका - मविु ४३० १९१९

८ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका - खारे ४७३ २३९४

९ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका - चखंु ४२२ १९९३

१० िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका - मावु ३१७ १७९२

११ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका - िौरीशकंर ३१२ १३७६

१२ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा िौरीशङ्कर िाउँपाक्लका - सरुी ८९५ ४२०५

१३ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र ससन्पुाल्ोक भोटेकोशी िाउँपाक्लका - माममथि ङ ८०५ ४५६०

१४ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र ससन्पुाल्ोक भोटेकोशी िाउँपाक्लका - तातोपानी ११२७ ६५१७

१५ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र ससन्पुाल्ोक भोटेकोशी िाउँपाक्लका - फुल्ल्पङकटिी ९८३ ४४११

१६ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र ससन्पुाल्ोक भोटेकोशी िाउँपाक्लका - क्लस्स्कोट ७६० ४७८२

१७ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र ससन्पुाल्ोक बाह्रमवस ेनिरपाक्लका - िोथमाली ३७८ २०३५

१८ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा चजरी निरपाक्लका - श्यामा ४४८ २३२२

१९ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र रामेछाप िोकुलिगिा िाउँपाक्लका - चचुरेु ६३२ ३८८९

२० िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र दोलखा काक्लन्चोक िाउँपाक्लका - काक्लञ्ोक ५२० २३३०

२१ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र रामेछाप उमाकुण् िाउँपाक्लका - िमेु्ल ५३८ ३३९८

२२ मनास् ुसरंक्षण क्षते्र िोरखा चमुु्नब्ी िाउँपाक्लका - मवडह २३० ८७५

२३ मनास् ुसरंक्षण क्षते्र िोरखा चमुु्नब्ी िाउँपाक्लका - ल्हो २२९ १०३२

२४ मनास् ुसरंक्षण क्षते्र िोरखा चमुु्नब्ी िाउँपाक्लका - प्रोक २०७ ८३८

२५ मनास् ुसरंक्षण क्षते्र िोरखा चमुु्नब्ी िाउँपाक्लका - सामािाउ १६६ ७३७

२६ मनास् ुसरंक्षण क्षते्र िोरखा चमुु्नब्ी िाउँपाक्लका - ससरसद्धवास ६५८ ३०७८

२७ मनास् ुसरंक्षण क्षते्र िोरखा चमुु्नब्ी िाउँपाक्लका - चमुचते २६८ ११३९

ष्टस.न.ं सरंक्ण क्नेत्र सरंक्ण क्नेत्र व्यिस्ापन 
सवमवत सखं्या

िनको क्नेत्रफल 
(हनेक्टर)

लाभाखवित 
घरिुर्री संख्या लाभाखवित जनसंख्या प्रदनेश

१ िौरीशङ्कर सरंक्षण के्षत्र २१ १०३५०२.०० १३०६५ ६६३३९ बािमती प्रदेश

२ अन्पणूमा सरंक्षण क्षते्र ५७ १४६८८८.०० १८५४४ ९६२६६ िण्की प्रदेश

३ मनास् ुसरंक्षण क्षते्र ७ २६७५०.०० २०७६ ९३४४ िण्की प्रदेश

िम्ा ८५ २,७७,१४० ३३,६८५ १,७१,९४९

अनसुचूी २३ : सरंषिण ससं्ाद्ारा (राष्ट्रिय प्रकृवत सरंषिण कोष) व्यवस्ापन रैरहकेा संरषिण षिते्रहरुको वववरण 

अनसुचूी २४ : सरंषिण षिते्र व्यवस्ापन सवमवतहरुको वववरण
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