
 

          चौदण्डीगढी नगरपालिकाको वन तथा प्राकृलतक स्रोत ऐन,२०७८ 
 

प्रस्तावना : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउन ेनागररकको मौलिक अलिकारको संरक्षण गनन, प्राकृलतक 
स्रोतको दीगो व्यवस्थापन एवं समचुचत उपयोग गदै वातावरण र ववकासबीच सन्तिुन कायम गनन वन तथा 
प्राकृलतक स्रोत र जैववक वववविताको संरक्षण गनन वाञ्छनीय भएकािे नेपािको संवविानको िारा ५१ को 
उपिारा (छ) र िारा २२१ बमोचजम अनसूुची - ८ र अनसूुची- ९ मा उल्िेचित वन तथा प्राकृलतक स्रोत र जैववक 
वववविता सम्बन्िी स्थानीय तहको अलिकार प्रयोग गरी प्रचलित वन सम्बन्िी कानूनमा भएको व्यवस्था तथा 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ (ङ) मा उल्िेचित ववषयहरु 
कायानन्वयनका िालग कानूनी व्यवस्था गनन, प्रशासवकय कायनववलि लनयलमत गने ऐन, २०७५ बो अलिकार प्रयोग 
गरी चौदण्डीगढी नगरपालिकाको नगरसभािे वन तथा जैववक वववविता संरक्षण ऐन, २०७८ बनाएको छ। 

 
                                  पररच्छेद- १ 

                                   प्रारचम्भक 

 

१) संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: १) यस ऐनको नाम चौदण्डीगढी नगरपालिकाको "वन तथा जैववक वववविता 
संरक्षण ऐन, २०७८" रहेको छ।  

२) यो ऐन चौदण्डीगढी नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाचशत गरेको लमलत देचि 
प्रारम्भ हनुेछ।  

२) पररभाषा:  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमााः 

क) "आिेटोपहार" भन्नािे वन्यजन्तकुो जीववत वा मतृ शरीर वा पवहचान गनन सवकनेअवस्थामा रहेको 
लतनीहरुको शरीरकअङ्ग सम्झनपुछन र सो शब्दिे वन्यजन्तकुो शरीरको कुनै पदाथन वा त्यस्तो पदाथनको 
सचम्मश्रणबाट तयार भएको कुनै बस्त ुसमेत जनाउाँछ। 

ि) "उपभोक्ता समूह" प्रचलित कानून बमोचजम वनको सरक्षण, सवर्द्नन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग गनन गठित 
उपभोक्ता समूह   सम्झन ुपछन।  

ग) "कायनपालिका" भन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको कायनपालिकािाई सम्झन ुपछन । 

घ) “िलु्िा के्षत्र” भन्नािे मालनसहरु जमघट हनु सक्न,े ववलभन्न कायनक्रम र पवन मनाउन सक्न,े सावनजलनक वहत 
तथा ववपद्  व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पगु्ने गरी सरुचक्षत गररएको िलु्िास्थि सम्झन ुपछन । 

ङ) “जैववक वववविता” भन्नािे पाररचस्थलतकीय प्रणािी (इको लसस्टम) को वववविता, प्रजालतय वववविता (स्पेलसज 
डाइभर   तथा वंशाणगुत वववविता (जेनेवटक डाइभरलसटी) सम्झन ुपछन।  

च) “प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद” भन्नािे दफा २५ को उपदफा २ बमोचजम गठित पररषद सम्झन ुपदनछ। 



छ)  "तोवकएको" वा "तोवकए बमोचजम" भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोचजम सम्झन ु पछन। 

(ज)  "लडलभजन वन कायानिय" भन्नािे लडलभजन वन कायानिय गाईघाट, उदयपरु सम्झन ुपछन। 

(झ)  "नगरपालिका " भन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिका सम्झन ुपछन।  

(ञ) "वन पैदावार आपूलतन सलमलत" भन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको क्षेत्रका सवनसािारणको घरकाज 
ववकास लनमानण वा औजार प्रयोजनको िालग नगरपालिकाको क्षेत्रालिकारलभत्रको वनक्षते्रबाट उत्पादन भएको वा 
अन्यत्रबाट उपिब्ि हनुे वन   पैदावार लबवक्र तथा आपूतीका िालग दफा (१३) को उपदफा (५) बमोचजम 
चौदण्डीगढी नगरपालिकामा गठित सलमलतिाई सम्झन ुपछन।     

(ट)  "न्यावयक सलमलत" भन्नािे संवविानको िारा २१७ बमोचजम चौदण्डीगढी नगरपालिकामा गठित न्यावयक 

सलमलत सम्झन ुपछन। 

(ि) "लनजी वन"  भन्नािे प्रचलित कानून बमोचजम कुनै व्यचक्तको हक पगु्ने लनजी जग्गामा िगाई हकुानएको 
वा संरक्षण गरर चौदण्डीगढी नगरपालिकामा दतान भएको वन सम्झन ुपछन।  

(ड) "फोहरमैिा" भन्नािे घरेि,ु औद्योलगक, रासायलनक, स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हालनकारक 
फोहरमैिा सम्झन ुपछन र सो शब्दिे तत्काि प्रयोग हनु नसक्न ेअबस्थामा रहेको, फालिएको वा सडेगिेको 
वातावरणमा ह्रास आउने गरी लनष्काशन गररएको तरि, िोस, ग्यास, िेदो, िूवााँ, िूिो, ववद्यतुीय तथा सूचना 
प्रववलिका िालग प्रयोग भएका िगायतका पदाथन वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तहुरु वा अनालिकृत रुपमा 
सावनजलनक स्थिमा टााँलसएको पोष्टर, पम््िेट तथा कायनपालिकािे समय समयमा सूचना प्रकाशन गरी 
फोहरमैिा भलन तोवकठदएका अन्य वस्त ुसमेतिाई सम्झन ुपछन। 

(ढ) "वडा" भन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको वडा सम्झन ुपछन। 

(ण) "वन" भन्नािे पूणन वा आचंशक रुपमा रुि वा बटु्ट्यानिे ढावकएको के्षत्र सम्झन ुपछन । 

(त) "वन पैदावार" भन्नािे वनमा रहेका वा पाईएका वा वनबाट ल्याईएका देहायका पैदावार सम्झन ुपछन:-  

 - काि, दाउरा, गोि, िैरकच, िोटो, कािको तेि, बोक्रा, घााँस, िाहा, वपपिा-वपपिी, 
 -रुि, ववरुवा, पात, डााँि, फि, बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, बोक्रा, मरजीन, िोहवान, जङ्गिी जडीबटुी  एवं गैरकाष्ठ 
वन पैदावार, जङ्गिी मह, वनस्पलत तथा लतनको ववलभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग, 
थ) "िलनजजन्य पदाथन" भन्नािे चट्टान, माटो, चनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा वा अन्य िलनजजन्य पदाथन सम्झन ु
पछन।  

द) "जीव जन्त"ु भन्नािेवन्यजन्त,ु पशपंुक्षी वा वन्यजन्तकुो ओिेटोपहार समेत िाई सम्झन ुपछन।  

 

 

ि) “वातावरण” भन्नािे प्राकृलतक, सांस्कृलतक र सामाचजक प्रणािीहरु, आलथनक तथा मानवीय वक्रयाकिापहरु र 
यीनको  अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको लबचको अन्तरवक्रया तथा अन्तर सम्बन्ि सम्झन ुपछन। 



न)  "वातावरणीय अध्ययन" भन्नािे  कुनै  प्रस्तावको  कायानन्वयन  गदान  त्यसवाट वातावरणमा पने प्रलतकूि  प्रभाव 

 लनराकरण  वा न्यूलनकरण गननको िालग अविम्वन गररने उपायका सम्बन्िमा गररने संचक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन वा प्रारचम्भक   वातावरणीय परीक्षण सम्झन ुपछन।  

प)  ''शहरी वन'' भन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको शहरी के्षत्रमा रोवपएका वा हकुानइएका रुि वा पूणन वा 
आचंशक रुपमा रुि  वा  बटु्टायानिे ढवकएको के्षत्र सम्झन ुपछन । 

फ)  "सव लडलभजन वन कायानिय"भन्नािे लडलभजन वन कायानिय गाईघाट, उदयपरु अन्तगनतको सव लडलभजन 
वन कायानिय सम्झन ुपछन।  

ब)  “सम्पदा” भन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको के्षत्रलभत्र रहेका प्राकृलतक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक, परुाताचत्वक, 

वैज्ञालनक, आध्याचत्मक, सौन्दयनपरक वा सामाचजक दृवष्टबाट महत्वपूणन मालनने कुनै पलन वस्त,ु भौलतक संरचना 
स्थान, वनस्पलत तथा    जीव जन्त ुसम्झन ुपछन। 

भ)  "सामदुावयक वन" भन्नािे प्रचलित कानून अनसुार चौदण्डीगढी नगरपालिका के्षत्रलभत्र रहेका स्थानीय 
समदुायिाई पायक पने राविय वनको संरक्षण, संविनन, व्यवस्थापन र सदपुयोग गनन स्थानीय समूह गिन र 
दतान भई समूहिाई हस्तान्तरण गररएको राविय वन सम्झन ुपछन। 

म)  “लसमसार” भन्नािे भलूमगत जिस्रोत वा वषानतका कारण पानीको पररमाण रहने वा प्राकृलतक वा मानव 
लनलमनत, स्थायी वा      स्थायी जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा नलुनिो पानी भएको िावपिो जलमन (Swamp) दिदिे 
जलमन (Marsh) नदीबाट प्रभाववत जलमन (Riverine Floodplain), ताि (Lake) पोिरी (Pond) जिभण्डार क्षते्र (Water Storage 

Areas) र  यवह प्रकृलतका कृवष जलमन (Agriculture Land) समेतिाई सम्झन ुपछन। 

(य)  “संरक्षण” भन्नािे वातावरण, जैववक वववविता तथा सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्नन, व्यवस्थापन 
तथा  सदपुयोग सम्झन ुपछन। 

 

 

                          पररच्छेद - २ 

 

                 वन तथा हररत के्षत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन  

(३) वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ु तथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गनुनपने: (१) आफ्नो क्षेत्रालिकार 
लभत्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ु तथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने प्रमिु चजम्मेवारी 
नगरपालिकाको हनुछे।  

(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ु तथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ननमा सहयोग गनुन 
नागररकको कतनव्य हनुेछ। 

(३) वन तथा वन पैदावार संरक्षण र प्रवर्द्नन गने सम्बन्िमा नगरपालिकािे संघीय र प्रदेश 
कानूनको प्रलतकूि नहनुे गरी देहाय बमोचजम गनुनपनेछ। 

(क) संघ तथा प्रदेशसाँग समन्वय गरी स्थानीय समदुायको सहभालगतमा आफ्नो 
लसमालभत्रका समदुायमा आिाररत वन, लनजी वन, कृवष वन तथा वनमा 
आिाररत उद्योगहरु संचािन तथा व्यवस्थापन गने, 



(ि) सामदुावयक वन उपभोक्ता समूह िगायत समदुायमा आिाररत वन 
व्यवस्थापन गने समूहको प्राववलिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता 
ववकासमा प्राथलमकता ठदन,े  

(ग) वनसाँग सम्बचन्ित प्राववलिक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनकुा अलतररक्त 
क्षमता ववकासको िालग उत्प्ररेणात्मक अवसरहरु लसजनना गने,  

(घ) स्थानीय समदुायमा रहेको वनजन्य, जलडबटुी तथा वनस्पलत उपयोग सम्बन्िी 
परम्परागत ज्ञान, सीप र चचवकत्सा पर्द्लतिाई आिलुनक ववज्ञानसाँग संयोजन 
गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका िालग उपयकु्त वातावरण 
लनमानण गने,  

(ङ) प्रचलित कानून बमोचजम नगरपालिकाक्षेत्रमा वन्यजन्त ुर वनस्पलतको संरक्षण 
तथा प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रदेशसाँगको समन्वयमा प्राणी उद्यान, वन्यजन्त ु उर्द्ार 
केन्र चचलडयािाना तथा वनस्पलत उद्यानहरु स्थापना र संचािन गने,  

(च) वन पैदावार संकिनमा ठदगोपना र प्रभावकाररताका िालग आिलुनक 
प्रववलिहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

(छ) ठदगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड अनरुुप सबै वन व्यवस्थापनमा सामाचजक, 

आलथनक र वातावरणीय दृवष्टिे दीगोपना सलुनचित गने,  

(ज) संघ तथा प्रदेशको समन्वयमा संरचक्षत के्षत्र, लसमसार क्षेत्र तथा वन 
व्यवस्थापन पर्द्लतहरुबाट पयनटन प्रवर्द्नन गनन योगदान परु् याउन,े 

(झ)       वन, वनस्पलत, वन्यजन्त ुतथा जैववक वववविता र जिािार के्षत्रको संरक्षण, 

पनु:स्थापना र ठदगो उपयोग गनन आवश्यक योजना र कायनक्रम संचािन गने, 

(ञ) नगरपालिका के्षत्रलभत्रका जिचरको संरक्षण गने, 

(ट) संघ तथा प्रदेशसाँग समन्वय र सहकायन गरी गररवीको रेिामलुन रहेका 
जनताको गररवी न्यूलनकरण गनन वनको संरक्षण र ववकास हनुे गरी आय 
आजनन तथा पयनटनका कायनक्रमहरू संचािन गने, 

(ि) सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहिे वन पैदावार ववक्री तथा उपयोग गनन 
बनाएको वावषनक कायनयोजना सम्बचन्ित वडाको लसफाररसमा स्वीकृत गरी 
कायानन्वयन गराउन े 

(ड) नगरपालिका के्षत्रलभत्रको सावनजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रहेको काि 
दाउरा, जराजरुी, दहत्तर बहत्तर आठदको लबक्री गने, 

(ढ) सामदुावयक भ-ूसंरक्षण र सो मा आिाररत आय आजननका कायनक्रमहरु 
संचािन गने, 

(ण) संघ तथा प्रदेशको मापदण्डको अिीनमा रही नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको 
जलडबटुी तथा अन्य गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वचन्ि सवेक्षण, उत्पादन, संकिन 
प्रवर्द्नन, प्रशोिन र वजार व्यवस्थापन गने, 



(त) नगरपालिकाको क्षते्रालिकारलभत्रको सावनजलनक, नदी उकास तथा शहरी 
वनक्षेत्रमा नगरपालिकािे आवश्यकता अनसुार वाि उद्यान, ववलभन्न 
वकलसमका पाकन  जस्ता पयानपयनटनका कायनक्रमहरू संचािन गने, 

(४) लनजी वन दतान तथा व्यवस्थापन: (१) लनजी वन दतान गनन चाहने कुनै व्यचक्त वा संस्थािे 
नगरपालिकामा लनजी वन दतानको िालग अनसूुची-१ बमोचजमको ढााँचमा लनवेदन ठदन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम पेश हनु आएको लनवेदन उपर जााँचबझु हुंदा लनजी वन िहर हनु 
आएमा नगरपालिकािे लनजी वन दतान गरी अनसूुची- २ बमोचजमको ढााँचमा प्रमाणपत्र ठदन ुपनेछ । 

नगरपालिकािे यस ऐन बनु्नपूवन लडलभजन वन कायानिय गाईघाट, उदयपरुमा दतान भएका लनजी वनको 
वववरण लिई पनु दतान गरी लनजी वन िनीिाई प्रमाणपत्र ठदनेछ र नगरपालिकामा दतान भएको लनजी 
वनको वववरण उक्त लडलभजन वन कायानियिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) कसैिे लनजी वन वा लनजी आवादीबाट उत्पाठदत वन पैदावार व्यवसावयक प्रयोजनका 
िालग नगरपालिका क्षते्रलभत्र संकिन र ओसारपसार गनुनपरेमा नगरपालिकाबाट अनसूुची - ३ 
बमोचजमको ढााँचमा स्वीकृलत लिन ुपनेछ।  

(४) लनजी वन िनीिे लनजी वनको ववकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन, वन पैदावारको उपयोग 
गनन वा मूल्य लनिानरण गरी लबक्री ववतरण गनन सक्नेछ। 

(५) लनजी वन िनीको अनरुोिमा उपदफा (४) बमोचजमको कामका िालग नगरपालिकािे 
आवश्यक प्राववलिक तथा अन्य सहयोग उपिब्ि गराउने व्यवस्था गनेछ।  

(६) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेचिएको भए तापलन व्यावसावयक प्रयोजनको िालग एक 
स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा वन पैदावारको संकिन तथा ओसारपसार गनुन परेमा सम्बचन्ित 
लडलभजन वन कायानियबाट स्वीकृलत लिन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (३) र (६) अनसुार लनजी वनबाट कटान गरी लनकासी भएका जात 
अनसुारका रुिहरुको िगत वववरण सम्बचन्ित लनजी वनबाट कट्टा गरेको अलभिेि रािी 
नगरपालिका र लडलभजन वन कायानियमा एक आपसमा जानकारी आदानप्रदान गनुनपनेछ । 

(८) कसैिे लनजी वन वा लनजी आवादीबाट उत्पाठदत वन पैदावार घरायसी प्रयोजनको िालग 
उदयपरु चजल्िालभत्र ओसारपसार गनुन परेमा नगरपालिकाबाट अनसूुची- ४ बमोचजमको ढााँचामा 
चस्वकृलत लिन ु पनेछ। तर कसैिे त्यस्तो वन पैदावार घरायसी प्रयोजनको िालग उदयपरु चजल्िा 
भन्दा बावहर ओसारपसार गनुनपने भएमा लडलभजनि बन कायानियबाट संकिन तथा ओसारपसारको 
चस्वकृलत लिन ुपनेछ। 

(९) लनजी वनको िनीिाई चौदण्डीगढी नगरपालिकािे तोवकए बमोचजमको सवुविा उपिब्ि 
गराउन सक्नछे। 



(१०) कुनै व्यचक्त, संस्था, समूह वा समदुायिे आफ्नो लनजी जग्गामा तोवकए बमोचजम 

नगरपालिकासंग सम्झौता र समन्वय गरी कृवष वन, जलडबटुी िेलत (जस्तै: िेमनग्रास, चन्दन, तेजपात, 
िाहा िगायतका िेती), प्रचलित कानून बमोचजम वन्यजन्त ुपािन तथा चचलडयािाना सञ्चािन आठद 
कायन समेत गनन सक्नछे। यसका िालग नगरपालिकािे आवश्यक प्राववलिक र आलथनक सहयोगको 
व्यवस्था गनन सक्नेछ।  

(५) सावनजलनक जग्गामा वन ववकास सम्बन्िी व्यवस्था: (१) नगरपालिकाको के्षत्रालिकारलभत्रको सावनजलनक 
जग्गामा नगरपालिका आफैंिे वा सावनजलनक, लनजी वा साझेदारीमा वनको ववकास, गैह्रकाष्ठ वन 
पैदावार तथा जलडवटुी िेती गनन सक्नेछ। यस्तो कायनको िालग नगरपालिकािाई आवश्यक प्राववलिक 
सहयोग लडलभजन वन कायानियबाट लिन सवकनेछ।  

  (२) कसैिे उपदफा (१) बमोचजमको कायन गनन चाहेमा नगरपालिकाकोिे वन तथा जलडवटुी 
िेतीको ववकास, ववस्तार, उत्पादन, प्रशोिन एवं वजार प्रवर्द्ननको व्वस्था गनुनपने छ। 

  (३) कुनै कम्पनी वा समदुायिे वन तथा जलडवटुी िेतीको ववकास ववस्तार उत्पादन प्रशोिन 
एवं वजार प्रवर्द्नन गनन चाहेमा तोवकए बमोचजम नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सावनजलनक तथा 
नदी उकास के्षत्रको कुनै भाग उपिब्ि गराउन सक्नछे।यसरी उपिब्ि गराउंदा जलडवटुीसाँग लमल्न े
जातको रुि रो्न,े हकुानउने र बढाउने गरी शतन तोकी सम्झौता गनुनपने छ।  

(४) उपदफा (१) बमोचजमको जग्गामा रहेका काि दाउरा, जराजरुी,दहत्तर बहत्तर 
िगायतका वन पैदावरको नगरपालिकािे उपयोग तथा लबवक्र ववतरण गनन सक्नछे।  

(५) नगरपालिकािे सडक, नहर र बाटो वकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने 
रुिहरु र चौतारा, कुिाको महुान, िालमनक स्थि आठद िाउाँमा िगाईएका रुिहरुको संरक्षण गनन तथा 
त्यसरी िगाईएका रुिहरु मरेमा, ढिेमा वा जोचिमपूणन अवस्थामा रहेको पाईएमा त्यस्ता रुिहरु 
तोवकए बमोचजमको कायनववलि परुा गरी हटाउन तथा लबक्री ववतरण गने सक्नछे। 

(६) उपदफा (४) र (५) बमोचजमको वन पैदावारहरुको लबवक्र ववतरण गने कायन तोवकए 
बमोचजम हनुछे र त्यस्तो वन पैदावार लबक्री बाट प्राप्त रकम नगरपालिकाको सचञ्चत कोषमा जम्मा 
गनुन पनेछ। 

(६) सहरी वनको ववकास र व्यवस्थापन: (१) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी के्षत्र तथा वस्तीमा 
रहेका सावनजलनक सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानमा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा लनजी के्षत्रसाँगको 
साझेदारीमा सहरी वनको ववकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापना हनुे सहरी वनको ववकासको िालग आवश्यक पने 
प्राववलिक सहयोग लडलभजन वन कायानियबाट लिन सक्नछे। 



(३) नगरपालिकािे सहरी वनबाट प्राप्त हनु े वन पैदावार तोवकए बमोचजम उपयोग तथा 
लबक्री ववतरण गनन सक्नछे । यसरी लबक्री बाट प्राप्त हनुे रकम नगरपालिकाको सचञ्चत कोषमा जम्मा 
गनुन पनेछ। 

(७)  जोचिमयकु्त रुि हटाउन ेसम्बचन्ि व्यवस्था: (१) कसैिे नगरपालिकाको क्षेत्रालिकारलभत्र पने वस्ती, 
शहरी क्षेत्र, सावनचजनक क्षते्रका जोचिमयकु्त रुिहरु रहेको भलन हटाउनको िालग सम्बचन्ित वडा 
कायानिय र वन प्राववलिकको लसफाररस सवहत नगरपालिकामा अनसूुची– ५ बमोचजमको ढााँचामा 
लनवेदन ठदन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१)  बमोचजमको लनवेदन उपर सम्बचन्ित वडा कायानिय र वन प्राववलिकबाट त्यस्ता 
रुिहरुको स्थिगत छानववन गरी ती रुिहरु नहटाउंदा मानवीय र भौलतक संरचनामा क्षलत हनुे तथा 
त्यस्ता रुिहरु हटाउन उपयकु्त र आवश्यक देचिएको भनी िगत मलु्याङ्कन सवहत लसफाररस भै 
आएमा नगरपालिकािे ती रुिहरु हटाई आम्दानी बााँिी तोवकए बमोचजम ववक्री ववतरण गनन 
सक्नेछ।  

    (३) जोचिमयकु्त रुिहरु हटाउन लनदेशन ठदनपूुवन उक्त रुिहरुको अनगमुन नगरपालिकािे  गनुनपनेछ। 

(४) जोचिमयकु्त रुि हटाउन माग गने लनवेदकिे हटाईएका त्यस्ता रुिबाट उत्पादन हनुे काि 
लिन चाहेमा उत्पाठदत काि मध्येको कचम्तमा दश प्रलतशत काि नगरपालिकाको वन पैदावार आपूलतन 
सलमलतिे आफ्ने दरमा सम्बचन्ित लनवेदकिाई प्राथलमकता ठदइन लबक्री ववतरण गनन सक्नेछ।  

(८) वनक्षते्रको प्रयोग: नगरपालिकािे कुनै ववकास आयोजना सञ्चािन गदान वन के्षत्रको प्रयोग गनुन बाहेक 
अन्य कुनै ववकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोचजमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना 
सञ्चािन गदान वातावरणमा उल्िेिनीय प्रलतकूि असर नपने देचिएमा सो आयोजना सञ्चािन गनन 
त्यस्तो वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गननको िालग आवश्यक प्रस्ताव र कायनपालिकाको लनणनय सवहत संघीय 
सरकार समक्ष अनरुोि गनन सक्नेछ। 

(९) वनके्षत्र लभत्र संरचना लनमानण गनन नहनु:े पयानपयनटन कायनका िालग स्वीकृत कायनयोजनामा उल्िेि भए 
बाहेक र प्रचलित कानून बमोचजम बाहेक राविय वन तथा प्रादेचशक वनको वनके्षत्र लभत्र वन तथा 
वातावरण मन्त्राियको स्वीकृती ववना कुनै पलन प्रकारको सडक, िेिमैदान, हाटबजार, अनावश्यक 
टावर, वपिर, कंवक्रटाइजेशन जस्ता संरचना लनमानण गररन ेछैन।तर लडलभजन वन कायानियबाट स्थानीय 
उपभोक्ता समूहिाई हस्तान्तरण भएको नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको सामदुावयक वन के्षत्रमा समूहको 
स्वीकृत कायनयोजनालभत्र रही नगरपालिकािे समूहसगको सहकायनमा आयआजनन हनुे वकलसमका 
जलडवटुी िेती तथा पयानपयनटन प्रविनन र पयनटन अलभवृवर्द् हनुे िािका कायनक्रमहरु सम्बचन्ित 
समूहहरुसंग सम्झौता र समन्वय गरी सञ्चािन गनन सक्न ेछ। 

(१०) नसनरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन: (१) संघीय तथा प्रादेचशक कानून प्रलतकूि नहनुे गरी, प्रचलित 
मापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरेको सलुनचित गरी नगरपालिका क्षते्रलभत्र जो कोहीिे पलन 
कायनपालिकाको अनमुलत लिई नसनरी तथा उद्यान सञ्चािन गनन सक्नेछन।्  



(२) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बमोचजम सञ्चािन हनुे नसनरी तथा उद्यानको सञ्चािन 
गनन प्रचलित कानून बमोचजम नगरपालिकािे पूव्ानिार मापदण्ड लनदेचशका बनाई िागू गनेछ र त्यसरी 
स्थापना हनुे सबै नसनरी तथा उद्यानहरुको कचम्तमा वषनको एक पटक तोवकए बमोचजम अलनवायन 
अनगुमन लनरीक्षण गनुनपनेछ। 

११) िलु्िा के्षत्र व्यवस्थापन तथा हररयािी प्रवर्द्नन: (१) नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रालिकारलभत्रको िलु्िा 
तथा सावनजलनक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्नन तथा अलभिेिीकरण गनुन पनेछ। 

(२) नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रालिकार लभत्र रहेको िलु्िा तथा सावनजलनक क्षेत्रमा प्रचलित 
कानूनको प्रलतकूि नहनुे गरी वृक्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गनन सक्नछे।  

 (३) िलु्िा तथा सावनजलनक क्षेत्रको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रचलित 
कानून वा तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

१२) नदी वकनार, नहर वकनार र सडक वकनारमा वकृ्षारोपण: (१) नगरपालिकाको क्षेत्रालिकारलभत्रको नदी 
वकनार, नहर वकनार र सडक वकनारमा कसैिे नगरपालिकाको अनमुलत लिई वृक्षारोपण गनन सक्नेछ। 

(२) कायनपालिकािे उपदफा (१) बमोचजमको वृक्षारोपणको िालग मापदण्ड बनाई िागू गनन सक्नेछ।  

१३)        वन पैदावार लबक्री ववतरण सम्बचन्ि व्यवस्था: (१) नगरपालिकाको क्षेत्रालिकारलभत्रको सावनजलनक वन, 
क्षेत्रको वन तथा शहरी वनको व्यवस्थापन गदान कायनपालिकािे स्वीकृत गरेको कायन योजना अनसुार 
गनुन पनेछ।  

(२) वन पैदावार संकिन गदान स्वीकृत कायन योजना अनसुार प्राप्त हनुे वन  पैदावारको मात्र 
संकिन तथा लबक्री ववतरण गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेचिएको भएतापलन सखु्िड िडा, बाढी, पवहरो, हावाहरुी, 
आगजनी जस्ता प्रकोपका कारण वन पैदावारको क्षलत हनु गई वन पैदावार सड्न ेवा नालसन ेअवस्था 
आईपरेमा त्यस्तो वन पैदावारिाई वन प्राववलिकको लसफाररस तथा सहमलत लिइन संकिन र लबक्री 
ववतरण गनन सवकनछे।यसरी संकिन गररएको वन पैदावार कायन योजनािे तोकेको वावषनक पररमाणको 
हदिे बािा पयुानएको मालनन ेछैन । तर त्यसरी काि दाउरा संकिन  गनुनपने भएमा आगामी वषनको 
बावषनक स्वीकायन कटानको पररमाणबाट कट्टा हनुे गरी लमिान गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजमको काि, दाउरा, जडीबटुी वा गैरकाष्ठ वन पैदावार लनकािे पलछ 
सो के्षत्रमा यथाशीघ्र बकृ्षारोपण वा वनको पनुरुत्थानका कायनक्रम सञ्चािन गनुन पनेछ ।  

(५) उपदफा (२) र (३) बमोचजम प्राप्त हनु े वन पैदावार नगरपालिकाका सवनसािारणको 
वहतिाइन ध्यानमा ठदइन लबवक्र तथा आपूतीका िालग कायनपालिकािे नगरपालिका स्तरमा देहाय 
बमोचजमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक वन पैदावार आपूलतन सलमलत गिन गनन सक्नेछ: 

 क)  नगरपालिकाका प्रशासवकय प्रमिु वा लनजिे तोकेको कायनियको बररष्ठ अलिकृत--अध्यक्ष 

 ि)  िेिा शािा प्रमिु ------------------------------------------------------------सदस्य 

      ग ) वातावरण ईकाईका प्रमिु----------------------------------------------------- सदस्य  

      घ)   लडलभजन वन कायानियिे तोकेको स.व.अ. १ जना------------------------------- सदस्य 



      ङ)  सा.ब.उ.स.बाट नगरपालिकािे मनोलनत १ जना मवहिा---------------------------सदस्य 

      च)  नगर महासंघका प्रलतलनिी १ सवहत २ जना-------------------------------------सदस्य                               

      छ) नगरपालिकािे मनोलनत गरेको १ जना प्रालबलिक----------------------------------सदस्य 

      छ) वन तथा वातावरण ईकाईका प्रमिु----------------------------------------------सदस्य सचचव 

६) उपदफा (१) को िण्ड (च) बमोचजम मनोलनत सदस्को पदाविी दईु वषनको हनुछे । 

      

७) नगरपालिकाको वन पैदावार आपूलतन सलमलतिे लबक्री गने वन पैदावारको स्रोत लनजी अवादीबाट िररद 
गरेको तथा सावनजलनक शहरी के्षत्रको वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन भएको वन पैदावार हनु सक्नछे ।  

 

८) नगरपालिकाको आपूलतन सलमलतिे वन पैदावारको सरकारी मोिमा िागत िचन र प्रशासलनक िचन तथा 
ओभरहेड िचन जोडी कायम गरेको मोिको अिारमा लबक्री मोि कायम गनेछ । तर परम्परादेचि चलि 
आएको िालमनक कामको िालग वा शीतिहरको समस्यािाई हि गनन काि दाउरा माग भएमा नगरपालिकािे 
लनिानरण गररठदए बमोचजम आपूलतन सलमलतिे ववना मूल्य लबक्री गनन सक्नछे ।  

 

९) नगरपालिकाको आपूलतन सलमलतिे लबक्री गरेको काि दाउरा समयमै उिाइ निगेमा वा लबक्री ववतरण गनन 
बााँकी रही सडीगिी जान सक्ने अवस्था भएमा वा आपूलतन सलमलतिाइन पयानप्त भइन बढी हनुे भएमा अलिकार 
प्राप्त अलिकारीिे सरकारी मोि र िागत िचन नघटाइ वन पैदावारमा अिाररत उझोगिाइन सोझै वा प्रचलित 
कानून बमोचजम लििाम लबक्री गनन सक्नछे । 

 

१०) नगरपालिका क्षते्रलभत्र वन पैदावारको आपूतीको िालग काि दाउराको अभाव हदुा नगरपालिका 
क्षेत्रलभत्रका सामदुावयक वनबाट उत्पाठदत काि दाउरा नगरपालिका क्षते्र भन्दा बावहर लबक्री गनुनपूवन 
नगरपालिका लभत्रको आपूतीको िालग प्राथलमकता ठदन ुपनेछ । 

 

११) उपदफा (१०) बमोचजमको सामदुावयक वनबाट प्राप्त हनुे काि वन पैदावार आपूती सलमलतिे लिन 
चाहेमा सोको िालग चजल्िा वन पैदावार आपूती सलमलत उदयपरुसंग समन्वय गरी वन पैदावार प्राप्त भएपलछ 
प्रचलित सरकारी मोि र सङ्किन िागत िचन समेतको मोिमा िररद गरी आपूती सलमलतको मोिमा स्थानीय 
आपूतीको िालग मात्र लबक्री ववतरण गनुन पनेछ।तर त्यसरी प्राप्त भएको काि दाउरा नगरपालिकाको आपूती 
सलमलतबाट एक वषनलभत्र लबक्री हनु नसकेमा चजल्िा वन पैदावार आपूती सलमलतिाई वफतान गनुन पनेछ। 

 

१२) नगर वन पैदावार आपूती सलमलतको आम्दानी िचनको वववरण सलमलतिे छुटै्ट राख्न ुपनेछ र यसको िाता 
छुटै्ट हनुछे । सलमलतको िाता सञ्चािन सम्बचन्ि ववषय सलमलतको बैिकिे लनिानरण गरे बमोचजम हनुेछ। 
यसको अिावा आपूती सलमलतको िेिापरीक्षण प्रचलित कानून बमोचजम हनुेछ। 

१४) वन पैदावार प्राप्त गनन लनवेदन ठदनपुने: (१) वन पैदावार प्राप्त गनन चाहन ेकुनै व्यचक्त, फमन वा संघ सस्थािे 
आफूिाई चावहने वन पैदावार प्राप्त गनन दफा (१२) को उपदफा १) बमोचजमको वन पैदावार आपूलतन 
सलमलतिाइन देहायका कुरा ििुाई सलमलतमा लनवेदन ठदनपुने छ: 

(क) वन पैदावारको नाम,  



(ि) वन पैदावार प्राप्त गनन चाहेको के्षत्रको नाम,  

(ग) वन पैदावारको वकलसम र पररमाण, 

(घ) वन पैदावार लिन चाहेको प्रयोजन,  

(ङ) वन पैदावार प्रयोग गनन िाउाँ,  
(२) उपलनयम (१) बमोचजम लनवेदन पनन आएमा अलिकार प्राप्त अलिकारीिे आवश्यक 

जााँचबझ ुगरी कायन योजना अनसाुर उत्पादन भएको वन पैदावार ववक्री ववतरण गदान अनसूुची - ६ 
बमोचजमको ढााँचामा ईजाजत पत्र ठदन ुपनेछ।  

(३) अलिकार प्राप्त अलिकारीिे लनवेदन ठदने व्यचक्त, फमन वा संघ सस्थािे आपूलतन सलमलतबाट 
तोवकए बमोचजमको मूल्य, शलु्क वा दस्तरु अलग्रम रुपमा बझुाएर मात्र इजाजतपत्र ठदनपुनेछ।  

(४) नगरपालिकािे लििाम लबक्री गने वा आपूती सलमलतबाट लबक्री हनुे वन पैदावार िररद 
गने व्यचक्तिाइन अनसूुची– ७ बमोचजमको ढााँचामा दइुन प्रलत रलसद बनाइन एक प्रलत िररदकतानिाइन र 
एक प्रलत नगरपालिकामा राख्न ुपनेछ। 

१५) वन पैदावार संकिन, लबक्री ववतरण तथा ओसारपसार, ईजाजतपत्र र टााँचााः (१) यस ऐन बमोचजम कसैिे 
नगरपालिकाको ईजाजतपत्र नलिई नगरपालिकाको क्षते्रालिकार लभत्रको लनजी सावनचजनक वा शहरी 
वनबाट कसैिे कुनैपलन वकलसमको वन पैदावार प्राप्त गनन, कटान तथा सङ्किन गनन, हटाउन, लबक्री 
ववतरण, लनकासी वा ओसारपसार गनन पाइने छैन र उपरोक्त उद्देश्यिे वन के्षत्रलभत्र प्रवेश गनन समेत 
पाइने छैन।  

(२) ईजाजतपत्र प्राप्त गरेको कुनै व्यचक्त वा लनकायिे त्यस्तो वनके्षत्रमा कुनै काि वा दाउरा 
काट्दा, टुक्रयाउाँदा वा वनबाट लनकाल्दा इजाजतपत्रमा उल्िेि गररएको शतन अलनवायन रुपिे पािना 
गनुन पनेछ।  

(३) वनक्षेत्रमा रुि कटान, संकिन तथा ओसारपसार गने श्रलमकको न्यूनतम सरक्षणको 
प्रवन्ि गनुन पनेछ।  

(४) नगरपालिकाको क्षलेत्रलिकार लभत्रको रुिको छपान, कटान, मछुान, काि लबक्री ववतरण र 
ओसारपसार गदान नगरपालिकाको टााँचा अलनवायन िगाउन ुपनेछ।  

(५) रुिको छपान गनन अनसूुची - ८ बमोचजमको छपान टााँचा, कटान क्षेत्रबाट गोलिया काि 
ओसारपसार गरी घाटगद्दीसम्म ल्याउन अनसूुची -९ बमोचजमको पालसङ्ग टााँचा, नगरपालिकाबाट 
लििाम लबक्री भएको गोलिया कािमा लनस्सा िगाउन अनसूुची - १० बमोचजमको टााँचा र 
नगरपालिकाको आपूलतन सलमलतिे लबक्री गरेको गोलिया कािमा लनस्सा िगाउन अनसूुची - ११ 
बमोचजमको टााँचा अलनवायन प्रयोग गनुन पनेछ। 

  (६) उपदफा (५) बमोचजमको टााँचाहरु नगरपालिकामा अिग अिग दतान गनुन पनेछ  

  (७) कसैिे पलन टााँचाको दरुुपयोग गनन पाइनने छैन। 

  (८) नगरपालिकािे आफ्नो टााँचाको सरुक्षा गनुन पनेछ र कुनै कारणबाट हराएमा वा नोक्सान 
भएमा नगरपालिकामा सोको तत्काि जानकारी ठदइन परुानो रद्द गराई नयााँ टााँचा बनाई प्रयोग गनुन 
पनेछ। 



९) कसैिे नगरपालिकाबाट िररद गरेको वन पैदावार ओसारपसार गनुनपूवन लनयमानसुारको राजश्व, कर 
आठद दाचििा गरी अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट टााँचा िगाई लनकासीको िालग अनसचुी- १२ 
बमोचजमको ढााँचामा इजाजत लिई दरवपि गराई ओसारपसार गनुनपनेछ र यसरी काि ओसारपसार गदान 
सोको जानकारी सम्बचन्ित वन कायानिय र बाटोमा पने चेकपोष्टहरुिाई जानकारी ठदनपुनेछ।  

१०) दरवपि गने कमनचारीिे दरवपि गदान वन पैदावारको पररमाण, ढुवानी सािनको नाम, ढुवानी 
सािनको नम्वर, दरवपि गने कमनचारीको नाम, दस्तित, पद र दरवपि गरेको समय स्पष्ट िलु्ने गरी 
अलनवायन उल्िेि गनुनपनेछ।  

      ११) अलिकार प्राप्त अलिकारी वा वन कमनचारी वा प्रहरीिाई शङ्का िागेमा नगरपालिका क्षते्रमा भएको 
जनुसकैु वन पैदावारमा आिाररत उद्योग (साःमीि तथा फलननचर उद्योगहरु) तथा जनसुकै वन पैदावार जनुसकैु 
समयमा अनगुमन र जााँचबझु गनन सक्नेछ।ती उद्योगहरुिे आफूसंग भएको वन पैदावारको स्रोत सम्बन्िी 
वववरण दरुुस्त राख्नपुनेछ। 

१६) रुिको छपान गने, काि दाउरा ना्न ेर आयातन लनकाल्न ेतररकााः रुिको छपान तथा मूल्याङ्कन गने र 
काि दाउराको आयतन लनकाल्ने तररका प्रचलित कानून बमोचजम हनुेछ।   

(१७) कािको ववगो कायम गनेाः वन जङ्गिमा नोक्सान भई िूटा मात्र रहेको तर काि फेिा नपरेको 
अवस्थामा लबगो कायम गदान प्रचलित कानून बमोचजम िूटाबाट आयतन लनकािी रोयल्टी दरिे गणुन 
गरी लबगो कायम गररनेछ।  

                                पररच्छेद -३ 

                           जैववक वववविता संरक्षण 

१८) जैववक वववविताको संरक्षण गनुनपने: (१) आफ्नो के्षत्रलभत्रको जैववक ववविताको संरक्षण गने चजम्मेवारी 
नगरपालिकाको हनुछे। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम जैववक वववविताको संरक्षण सम्बन्िी कायनक्रम गदान संघीय तथा 
प्रदेशको कानून तथा मापदण्ड प्रलतकूि नहनुे गरी देहाय बमोचजम गनुन पनेछ,- 

(क) कृवषजन्य जैववक वववविता संरक्षण,-   

(१) ववकासका कायनक्रमहरु संचािन गदान कृवष जैववक ववववलिताको 
संरक्षणिाई ववशेष महत्व ठदने, 

२) जैववक वववविता, वातावरण र मानव स्वास््यमा नकारात्मक प्रभाव 
पानन सक्ने जोचिम भएका चज.एम.ओ. (GMO) तथा त्यसका 
उत्पादनिाई आवश्यकता अनसुार लनयन्त्रण वा लनषेि गने, 

३) कृवष पयानवरणीय सेवाहरुको ठदगो पररचािनको िालग पराग सेचक 
तथा अन्य पयानवरणीय सेवा प्रदान गने जीवहरु सम्बन्िी अध्ययन, 

अनसुन्िान, अनगुमन गरी संरक्षणका कायनक्रमहरु सञ्चािन गने, 

४)     परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने।   



(ि) लसमसार संरक्षण,- 

१) स्थानीय जनसमदुायको सहभालगतामा उनीहरुको वहतका िालग 
आफ्नो क्षेत्र अन्तगनतका लसमसारको पवहचान गदै सो को संरक्षण र 
व्यवस्थापन गने; 

२) स्थानीय जनसहभालगतामा आिाररत लसमसार व्यवस्थापनको 
माध्यमद्वारा लसमसारको स्रोतहरुमालथ समन्यावयक अवसर ठदिाउाँदै 
बवुर्द्मत्तापूणन प्रयोगको अविारणािाई साथनक तलु्याउन;े 

३) स्थानीय व्यचक्त, समदुाय एवं लनकायिाई संिग्न गराउाँदै लसमसारको 
संरक्षण र व्यवस्थापन कायन प्रभावकारी बनाउन;े  

४) वतनमान र भावी पसु्ताको फाइदाका िालग प्राकृलतक स्रोत संरक्षण 
गनन स्थानीय वालसन्दाको वहत हनुे िािको सामाचजक र आलथनक 
ववकासका कायनक्रम संचािन गने,  

५) लसमसारमा आचश्रत सङ्कटापन्न जीवजन्त,ु जिचर, सापेचक्षक जङ्गिी 
जनावर तथा अन्य जि आचश्रत आनवंुचशक स्रोतको संरक्षण गने, 

६) वातावरणीय असर न्यून हनुे गरी लसमसार के्षत्रमा वातावरण 
अनकूुि पयनटनको ववकास गदै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव 
लसमसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसमदुायको वहतमा पररचािन 
गने, 

७) लसमसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िालग तयार गररन े
कायनयोजनाहरुमा स्थानीय जनसहभालगता सलुनचित गने, 

८) लसमसार क्षेत्रमा आचश्रत स्थानीयवासीको अनभुव, अभ्यास, सीप र 
ज्ञानको संरक्षण गदै सोही आिारमा लसमसारको संरक्षण र 
व्यवस्थापन गनन प्रश्रय ठदन,े 

९) लसमसार व्यवस्थापना देिा पने समस्याहरुको पवहचान गरी स्थानीय 
स्तरमै समािानको उपायहरुको िोजी गनन जनसहमलतका आिारमा 
व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई िागू गने गराउन,े  

१०) लसमसार व्यवस्थापन योजना तजुनमा गने र व्यवस्थापन सलमलतमा 
स्थानीय जनसमदुायका साथै संघ संस्थाको प्रलतलनलित्व गराउन 
आवश्यक काननुी एवं प्रशासलनक व्यवस्था गने, 

११) लसमसारमा आचश्रत स्थानीय जनसमदुायिाई लसमसारबाट प्राप्त हनुे 
िाभको न्यायोचचत बााँडफााँडका िालग आवश्यक व्यवस्था गने,  



 (३)    जैववक वववविता संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून र 
मापदण्ड बमोचजम हनुेछ। 

(१९) जैववक वववविताको अलभिेिीकरण गनुनपने:  (१) नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रालिकार लभत्र अवचस्थत 
जैववक वववविताको वस्तचुस्थलत र वववरणको अलभिेिीकरण व्यवचस्थत र वैज्ञालनक ढङ्गिे राख्न ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अलभिेिीकरण जैववक वववविता सम्बन्िी लनदेचशका बनाई 
राविय मापदण्ड अनरुुप अद्यावलिक राख्न ेचजम्मेवारी कायनपालिकाको हनुछे। 

(३) जैववक वववविताको अलभिेिीकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ   

(२०)   सामदुावयक वनको योजना र कोष पररचािन सम्बचन्ि व्यवस्था: (१) नगरपालिका के्षत्रलभत्र रहेको 
रावष्टय वनिाई सामदुावयक वनको रुपमा सरक्षण, सविनन र व्यवस्थापन गरेका सामदुावयक वन 
उपभोक्ता समूहिे कायनयोजना बमोचजम वन पैदावारको सकिन र ववक्री ववतरण गने वावषनक योजना 
नगरपालिकामा बझुाउन ुपनेछ।  

(२) उपभोक्ता समूहिे वन पैदावारको सकिन तथा व्यावसावयक प्रयोजनको िालग  ववक्री 
ववतरण गनन नगरपालिकाको सम्बचन्ित वडाको लसफाररस लिन ुपनेछ।  

(३) उपभोक्ता समूहिे व्यावसावयक प्रयोजनको िालग ववक्री गरेको वन पैदावारको ववक्री 
मोिको दश प्रलतशत रकम नगरपालिकाको सचञ्चत कोषमा दाचििा गनुन पनेछ।  

(४) उपभोक्ता समूहिे कायनयोजना बमोचजम आजनन गरेको वावषनक आयबाट कचम्तमा पच्चीस 
प्रलतशत रकम वनको ववकास, सरक्षण र व्यवस्थापन कायनमा िचन गरी बांकी रकमको कचम्तमा 
पचास प्रलतशत रकम गररबी न्यूनीकरण, मवहिा सशचक्तकरण तथा उझम ववकास कायनमा 
नगरपालिकासग समन्वय गरी िचन गनुन पनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोचजम उपिब्ि हनुे र उपदफा (४) बमोचजम व्यवस्थापन गनुनपने 
रकमिाई नगरपालिकािे स्थानीय सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहको स्वीकृत वन कायनयोजनािाई 
ववशेष ध्यान ठदई समूहका प्रलतलनिी र सामदुावयक वन उपभोक्ता महासंघको प्रलतलनिीसंगको 
समन्वयमा कायनक्रम बनाई समदुायमा आिाररत वन व्यवस्थापन गने समूहको प्राववलिक, 

व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता ववकासमा प्राथलमकता ठदनेछ।साथै उक्त रकमिाई स्थानीय 

समदुायसंग सहकायन गरी स्थानीयस्तरमा आयआजननका कायनक्रमहरु जलडवटुी िेती, नसनरी स्थापना, 
लबरुवा उत्पादन, वनबीउ बगैँचा स्थापना, वन्यजन्त ु र चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यावसावयक पािन र 

उपयोग िगायतका हररयािी प्रविनन र वातावरण सरक्षणका वक्रयाकिापहरुमा अलिकतम सदपुयोग 
हनुे व्यवस्था लमिाइनछे। 

(६) नगरपालिका के्षवेभत्र रहेका सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहिे गरेका वक्रयाकिापहरुको 
अनगुमन र लनयमनमा वन कायानिय, 



सामदुावयक वन उपभोक्ता महासंघसंग समेत समन्वय र सहकायनको भलूमका नगरपालिकािे गनन 
सक्नेछ । 

(२१) स्थानीय समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आठदको संरक्षण गनुनपने: (१) जैववक वववविताको 
सम्बन्िमा स्थानीय समदुाय लभत्रका व्यचक्त वा समूहमा रहेको ज्ञान, सीप, अभ्यास आठदको पवहचान, 

अलभिेिीकरण, तथा संरक्षण गने चजम्मेवारी कायनपालिकाको हनुेछ।  

(२) कायनपालिकािे उपदफा (१) बमोचजमको अलभिेिीकरण वैज्ञालनक र व्यवचस्थत ढङ्गिे 
तोवकएको ढााँचा र प्रारुपमा राख्नछे।   

(२२) िलनज पदाथन संरक्षण सम्बन्िी व्यवस्था: (१) कायनपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र रहेका िलनज पदाथनको 
अवस्था बझु्न सभे तथा िोज गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सभे तथा िोजबाट प्राप्त सूचना तथा त्याङ्कको आिारमा 
प्रचलित नेपािको कानून प्रलतकूि नहनुे गरी कायनपालिकािे िलनज पदाथनको संरक्षण तथा प्रवर्द्ननमा 
कायनक्रमहरु सञ्चािन गनन सक्नेछ।   

२३) जिािार संरक्षण गनुनपने: (१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका जिािारको संरक्षण गनुन नगरपालिका, नागररक र 
सम्बन्िीत लनकायको कतनव्य हनुेछ। 

(२) कायनपालिकािे संघीय र प्रदेशको कानून र मापदण्डको अिीनमा रही कायनववलि वनाई 
नगरपालिका लभत्रको जिािार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो के्षत्रमा रहेको िानेपानीको महुानको पवहचान, अलभिेिीकरण, संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन गने चजम्मेवारी कायनपालिकको हनुछे। 

                               पररच्छेद - ४ 

                                 संस्थागत व्यवस्था  
 

२४) प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन: (१) नगरपालिकामा हररयािी प्रविनन माफन त 
प्राकृलतक वातावरण र जैववक वववविताको संरक्षणका िालग प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना 
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन ्: 

(क) संघ, प्रदेश सरकारबाट वातावरण संरक्षणका िालग प्राप्त रकम,  

(ि) ववलभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(ग)       अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३) प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको संचािन तोवकए बमोचजम हनुेछ। 



२५) प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद गिन गनन सक्न:े (१) नगरपालिकामा जैववक वववविता र प्राकृलतक स्रोत 
संरक्षण सम्बन्िी कायनिाई व्यवचस्थत रुपमा कायानन्वयन गनन, नीलत योजना लनमानण गनन, ववलभन्न लनकायहरु 
वीच समन्वय गनन तथा यस ऐन अन्तगनत अनगुमन तथा लनररक्षण गनन, प्राकृलतक वातावरण र जैववक 
वववविता सम्बन्िी ववशषेज्ञ सचम्मलित प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद रहनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोचजमको पररषदमा देहाय बमोचजमका २३ जना सदस्यहरू रहनेछन; 

 क) नगरपालिका प्रमिु-----------------------------------------------------------------------अध्यक्ष                                                                                       

 ि) नगरपालिका उपप्रमिु---------------------------------------------------------------------सदस्य 

  ग) प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत------------------------------------------------------------------सदस्य 

 घ) स्वास््य सलमलत संयोजक-------------------------------------------------------------------सदस्य  

 ङ) वन, वातावरण सलमलत संयोजक--------------------------------------------------------------सदस्य  

 च) नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरु १० जना-------------------------------------------------------सदस्य 

छ) वन, वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरेका ववज्ञ (१ मवहिा सवहत) ३ जना------सदस्य 
ज) स्थानीय सामदुावयक वन उपभोक्ता महासंघ र वन उपभोक्ता सलमलतहरूवाट १/१ गरी २ जना ---सदस्य  

झ) कायनपालिकािे तोकेका १ मवहिा समेत गरी ४ जना----------------------------------------- सदस्य 

ञ) कृवष के्षत्र हेने कायनपालिका सदस्य-----------------------------------------------------------सदस्य      
ट) वातावरण शािा संयोजक---------------------------------------------------------------सदस्य सचचव 

 ३) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद्को अन्य काम, कतनव्य तथा अलिकार तोवकए बमोचजम 
हनुेछ।  

२६)  सलमलतहरु गिन गनन सक्न:े (१) कायनपालिकािे यो ऐनको उद्दशे्य पूलतनको िालग सम्बचन्ित ववषयका 
ववशेषज्ञहरु समेत रहेको ववलभन्न सलमलतहरु गिन गनन सक्नेछन ्।  

२) उपदफा (१) बमोचजम गठित सलमलतहरुको काम, कतनव्य र अलिकार स्थानीयस्तरमा रैथान े
प्रजातीको संरक्षण, लमचाहा प्रजातीको लनयन्त्रण, हररयािी प्रवदनन, वातावरणीय जोचिम न्यूनीकरण, 
प्रदषुण र हालनकारक पदाथनहरूको लनयन्त्रण ̷ लनयमन र व्यवस्थापन, न्यून कावननमिुी तथा वातावरण 
मैत्री ववकास अविम्बन, जैववक वववविताको अलभिेिाङ्कन, िगायत गाउ कायनपालिकािे तोवकए 
बमोचजम हनुेछ। 

(२७) अनगुमन तथा मूल्याकंन: (१) यस ऐन अन्तगनत आवश्यक अनगुमन र मूल्यांकन दफा (२५) बमोचजम 
स्थावपत वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षण पररषद वा पररषदिे तोकेको लनरीक्षण सलमलतहरूवाट 
गनेछ।  

२)   अनगुमन तथा मूल्यांकन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुछे। 

२८) वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा गने: (१) कायनपालिकािे वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षण 
योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन गनेछ। 



(२) कायनपालिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा गदान वातावरण संरक्षण, जैववक 
वववविताको संरक्षण र प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग र वातावरणीय र जैववक वववविताका स्रोतहरूको 
परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूिाई समेत समावेश गनुनपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजमको वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षण योजना बनाउाँदा 
मवहिा, अपाङ्गता भएका व्यचक्त, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथनक रुपमा ववपन्न समदुायिाई 
ववशेष प्राथलमकता ठदनपुनेछ। 

(४) वातावरण संरक्षण योजनामा समावेश गनुनपने ववषयवस्त ुतोवकए बमोचजम हनुेछ। 

 

 

 

 

 



                                                 पररच्छेद – ५ 

                                               कसूर र जररवाना  

२९) कसूर:  कसैिे देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोचजम कसूर गरेको मालनन ेछाः  

क) नगरपालिकाको ईजाजत नलिई सावनजलनक एिानी पलतन शहरी क्षेत्रको रुि ववरुवा काट्ने भााँच्न े वा 
नोक्सानी हनुे कायन गने। 

ि)  ववना ईजाजत सावनजलनक एिानी पलतन शहरी क्षेत्रको रुि काटी ओसारपसार गनन। 

ग) सावनजलनक पाकन  सडक वकनार पानीको मूि िगायतको के्षत्रमा भएका रुिहरु नोक्सानी गरी वहनालमना 
गनन। 

घ)  लनजी जग्गािनीको सहमलत वेगर लनजको जग्गाको रुि काट्न वा नोक्सान गनन। 

ङ) टााँचाको दरुुपयोग गनन।  

च)  लनषेलित के्षत्रमा घरपािवुा जनावर चररचरण गनन वा छाडा छोड्न। 

छ) सावनजलनक वा शहरी क्षेत्रमा वा नगरपालिकाको नसनरीमा रहेका वा वृक्षारोपण गररएका लबरुवा काट्न,े 
भााँच्ने, उिेल्न वा अरु कुनै प्रकारिे नोक्सान गरेमा। 

ज) सावनजलनक वा शहरी क्षेत्रको जग्गा अलतक्रमण गनन। 

झ) सावनजलनक वा शहरी क्षेत्रको जग्गा दतान गनन। 

ञ) यो ऐन र यस अन्तगनत बनेका लनयम र कायनववलिको बचिनिापको कसूर गरेमा 
३०) सजाय तथा जररवाना: (१) कसैिे यो ऐन वा यस अन्तगनत वनकेा लनयम कायनववलि वा मापदण्ड ववपररत 
कायन गरी दफा २९) अनसुारको कसूर गरे गराएमा देहाय बमोचजमको सजाय तथा जररवाना हनुे छ।   

क) िण्ड क) र ग) बमोचजमको कसूर गने गराउने व्यचक्तिाई न्यावयक सलमलतिे ववगो अशिु गरी पवहिो 
पटक भए ववगो बमोचजम जररवाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा ववगो अशिु गरी ववगोको दोब्बर जररवाना 
र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको िालग दश हजार रुपैयााँका दरिे थप 
जररवाना लनजबाट असूि उपर गनन सक्नेछ। 

ि) िण्ड ि) बमोचजमको कसूर गने गराउन ेव्यचक्तिाई न्यावयक सलमलतिे ववगो असिु गरी ववगो बमोचजम 
जररवाना हनुेछ।ढुवानी सािनको हकमा पााँच हजारसम्मको मोिपने ववगो भए दश हजारसम्म थप जररवाना, 
दश हजारसम्मको मोिपने ववगो भए पन्र हजारसम्म थप जररवाना, दश देचि ववस हजारसम्मको ववगो भए 
पच्चीस हजारसम्म जररवाना र ववस हजार माथीको ववगो भए तीस हजारसम्म जररवाना हनुेछ । दोस्रो पटक 
सोही कसूर गरेमा ववगोको दोब्बर थप जररवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक 
पटकको िालग दश हजार रुपैयााँका दरिे थप जररवाना लनजबाट असूि उपर गनन सक्नेछ। 

ग) िण्ड घ) बमोचजमको कसूर गने गराउने व्यचक्तिाई ववगो वा नोक्सानीको पररमाण बराबरको रकम जग्गा 
िनीिाइ उपिब्ि गराई सोही बराबरको रकम थप जररवाना असिु गररने छ र पटकेको हकमा प्रत्येक 
पटकको िालग थप दइु हजार जररवाना असिु गररने छ। 



घ) िण्ड ङ)  बमोचजमको कसूर गने गराउन ेव्यचक्तिाई नोक्सानी भएको ववगो असिु गरी ववगो बलमजमको 
रकम थप जररवाना असिु गररनेछ।त्यस्तो ब्यचक्तिाई टााँचाको चजम्मेवारीबाट मकु्त गररने छ र कमनचारीिे 
सो कायन गरेको भए ववभालगय कारबाही समेत गनन सवकने छ। 

ङ) िण्ड च) बमोचजमको कसूर गने गराउन े व्यचक्तिाई नोक्सानी भएको ववगो बमोचजमको रकम जररवाना 
गरी असिु गररने छ।  

च) िण्ड छ) बमोचजमको कसूर गने गराउने व्यचक्तिाई प्रलत लबरुवाको पााँच सय रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेछ र 
सोही कसरु पनु गनेिाई कसरुको मात्रा अनसुार प्रत्येक पटक बीस हजार रुपैयााँसम्म जररबाना असिु गररनेछ। 

छ) िण्ड ज) बमोचजमको कसूर गने गराउन े व्यचक्तिाई प्रचलित कानून बमोचजम कारबाही गनन लसफाररस 
गररनेछ। 

ज) िण्ड झ) बमोचजमको कसूर गने गराउने व्यचक्तिाई प्रचलित कानून बमोचजम कारबाही गनन लसफाररस 
गररनेछ। 

झ) िण्ड ञ) बमोचजमको कसूर गने गराउन े व्यचक्तिाई कसूरको मात्रा अनसुारको मलु्याङ्कन गरी सोही        
बमोचजमको रकम जररवाना गरी असिु गररने छ। 

२) प्रत्येक पाल्त ुजनवारको हकमा तपचशि अनसुार थप जररवाना असिु गनन सवकने।   

 अ) भेडा, बाख्रा जातको भए पचास रुपैयााँदेचि पााँच सय रुपैयााँसम्म। 

 आ)  हात्ती भए एक हजार रुपैयााँदेचि पााँच हजार रुपैयााँसम्म। 

  इ) अन्य चौपाया भए एक सय रुपैयााँदेचि एक हजार रुपैयााँसम्म। 

 

३१) लनवेदन वा उजरूी ठदन सक्न:े (१) कसैिे यस ऐन ववपररत हनुे कायन गरेमा वा गनन िागेमा 
नगरपालिकामा लनवेदन वा उजूरी ठदन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोचजम उजूरी ठदने ब्यचक्तको सरक्षण गने दावयत्व न्यावयक सलमलत र 
नगरपालिकाको हनुछे।  

 (३) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त उजूरी वा लनवेदन उपर न्यावयक सलमलतको छानववनबाट प्राप्त वन 
पैदावार तथा नगरपालिकाको के्षत्रालिकार लभत्रको वन पैदावार सरुक्षाकमी वा वन कमनचारीबाट 
वरामद भई नगरपालिकािाइन उपिब्ि भएको वन पैदावार नगरपालिकाको सम्पत्ती हनुेछ र सोको 
लबक्री ववतरण नगरपालिकािे गनेछ। 

३२) कसरु वा उजरुीको अनसनु्िान र लनरुपण: यस ऐन बमोचजम कसरु वा उजरुीको अनसुन्िानको 
व्यवस्था र दफा (३०) बमोचजमको सजाय तथा जररवानाको लनरुपण गदान यस न.पा.िे राजपत्रमा 
प्रकाचशत गरी िागू गरेको न्यावयक सलमलत (कायनलबलि) ऐन,२०७५ िाई न्यावयक सलमलतिे 
अबिम्बन गनेछ।  

३३)   प्रोत्साहन परुस्कार:  दफा (३१) को उपदफा (३) बमोचजम लबक्री भएको वन पैदावारबाट प्राप्त 
रकम मध्येको बीस प्रलतशत रकम सम्बचन्ित उजूरीकतान वा लनवेदनक वा काि वरामद गने 
कमनचारीिाइन प्रोत्साहन स्वरुप परुस्कार ठदइननेछ। 



३४) पनुरावेदन: (१) दफा (३२) बमोचजम भएको जररवाना उपर चचत्त नबझु्ने पक्षिे उक्त जररवाना उपर 
सम्बचन्ित चजल्िा अदाितमा पैंलतस ठदनलभत्र पनुरावेदन गनन सक्नेछ।   

३५)    सहलुियत तथा सवुविा प्रदान गनन सक्न:े वन, वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षणमा सकारात्मक 
प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रववलि वा प्रवक्रयािाई प्रोत्सावहत गनन कानून बमोचजम प्रदान गररएको 
सहलुियत तथा सवुविाको अलतररक्त नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाचशत गरर थप 
सहलुियत तथा सवुविा प्रदान गनन सक्नेछ। 

                             पररच्छेद- ६ 

                                ववववि 

३६) ढुङ्गा, लगवट, वािवुा, माटोको उत्िनन, संकिन, उपयोग, ववक्री तथा ववतरण सम्बन्िमा: (१) नगरपालिकाको 
क्षेत्रालिकार क्षेत्रलभत्र रहेको ढुङ्गा, लगवट, वािवुा तथा माटोको उत्िनन, संकिन, उपयोग, लबवक्र तथा 
ववतरण सम्बन्िी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अनरुुप हनुछे। 

२) उपदफा(१) बमोचजमको मापदण्डको अिीनमा रही नगरपालिकािे आफ्नो छुटै्ट मापदण्ड र 
कायनववलि बनाउन सक्नेछ। 

३७) समन्वय र सहजीकरण गने:  वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बचन्ि राविय तथा प्रादेचशक 
अलभयानमा नगरपालिकािे आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गनेछ। 

३८) सवेक्षण: नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रमा रहेको वातावरणीय तथा जैववक वववविताको वस्तचुस्थलत बझु्न 
तथा यवकन गनन आवलिक रुपमा तोवकए बमोचजमको ढााँचामा वातावरणीय तथा जैववक वववविता 
सवेक्षण गनन सक्नेछ। 

३९) गनुासो व्यवस्थापन:  नगरपालिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैववक वववविता सम्बचन्ित 
गनुासो र उजरुीको संकिन गने र त्यसको सम्बोिनको िालग एक अलिकारी तोक्न सक्नेछ।  

४०) परामशन लिन सक्न:े नगर कायनपालिका वा न्यावयक सलमलत वा वातावरण शािा (इकाई) िे यस ऐनको 
कायानन्वनयको िालग सम्बचन्ित ववषयका ववज्ञसाँग सल्िाह र परामशन लिन सक्नछे। 

४१) अलिकार प्रत्यायोजन गनन सक्न:े यस ऐनमा िेचिएका कायनहरु सरि र सहज ढंगबाट सेवा प्रवाह गनन 
नगरपालिकािे वडा कायानियिाई अलिकार प्रत्यायोजन गनन सवकने छ।    

४२) लनयम बनाउन सक्न:े  यस ऐनको कायानन्वयनको िालग कायनपालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन 
सक्नेछ र त्यस्तो लनयम कायनपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरे पिात िागू हनुेछ। 

४३) मापदण्ड, लनदेचशका र कायनववलि बनाउन सक्न:े यस ऐन कायानन्वयनको िालग कायनपालिकािे आवश्यक 
मापदण्ड, लनदेचशका तथा कायनववलि बनाई कायनन्बयनमा ल्याउन सक्नछे।यो ऐन िागू हनु ुपबुन स्वकृती 
भई िागू भएका कायनलबलि तथा लनदेचशका यस ऐन अन्तगनत िागू भएको मालनने छ। 



४४) ऐनको बचाउ र थप व्यवस्था:  १) यस ऐनमा उिेचित प्राविानहरु यसै बमोचजम र कुनै प्राविानहरु 
संघ र प्रदेश कानूनसंग बाचझएमा बाचझएको हदसम्म तथा ऐनमा उल्िेि नभएका ववषयहरुको हकमा 
प्रचलित कानून बमोचजम हनुछेन। 

२) यस ऐनमा उल्िेचित प्राविानहरुको अचन्तम ब्याख्या गने अलिकार नगरसभामा लनवहत रहने छ। 

३) ये ऐनिाई व्यवचस्थत र प्रभावकारी बनाउन नेपािको संवविान, नेपाि सरकारको लनदेशन र 
प्रचलित कानून बमोचजम गाउ कायनपालिकािे यसमा थप व्यवस्था र संशोिन गनन सक्नेछ।    



                              अनसूुची - १ 

दफा ४) को उपदफा १) साँग सम्बचन्ित 

चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

 

                  लनजी वन दतानको िालग ठदन ेलनवेदनको नमूना 
                                                                 लमलत ................... 

श्री प्रमिु प्रशासवकय प्रमिु ज्यू  

चौदण्डीगढी नगरपालिका, वेल्टार, उदयपरु ।  

                           ववषयाः लनजी बन दतान। 

प्रदेश वन ऐन, २०७७ तथा चौदण्डीगढी नगरपालिकाको वन ऐन २०७८ को अलिनमा रही यस नगरपालिका वाडन न ...... मा रहेको 
मेरो हकभोगको वकत्ता न ......  ...... ...... ......  को आफ्नै लनजी जग्गामा रहेका देहायका वन पैदावारहरुिाई .................. चौदण्डीगढी 
नगरपालिकामा लनजी वनको रुपमा दतान गनुनपने भएकोिे सोका िालग लसफाररस गरी पाउाँ भलन यो लनवेदन पेश गरेको छु।  

क्रस जग्गािनीको नाम िेगाना वकत्ता न क्षेत्रफि रुिको जात सख्या कैवफयत 

       

     

     

 

लनजी वन िनीको 
नाम: 

       दस्तित: 

       लमलत: 



                                                    अनसूुची - २ 

दफा ४) को उपदफा २) साँग सम्बचन्ित 

लनजी वन दतान प्रमाणपत्रको ढााँचा 
चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

लमलत: ………………….. 

 

 

                       लनजी वन दतानको प्रमाणपत्र 

 

तपाईिे यस नगरपालिकामा लनजी वन दतान गराई पाउाँ भलन पेश गरेको कागजातहरु अध्ययन हुाँदा चौदण्डीगढी नगरपालिकाको वन 
ऐन, २०७८ को अलिनमा रही देहायको लनजी वन तथा लनजी आवादी जग्गामा िगाएको रुिहरुिाई लनजी वनको रुपमा दतान गरी यो 
प्रमाणपत्र ठदईएको छ।  

लनजी वन िनीको नाम, थर र िेगाना :  

लनजी वन भएको जग्गाको चारवकल्िा:  

लनजी वन भएको जग्गाको वकत्ता नम्वर र क्षेत्रफि :  

जम्मा क्षेत्रफि : 

क्र.स. प्रजातीको नाम सख्या  

वक.नं. 

कैवफयत 

ववरुवा रुि 
१ 

     

२ 
     

३ 
     

४ 
     

५      

 

                                                                                                                                
प्रमाणपत्र ठदन ेअलिकृतको  

                                                                                                                                                                
नाम:  

                                                                                                                                   
पद: प्रमि ुप्रशासकीय अलिकृत 

 

 दस्तित /  

 

लमलत: 

                                                          

                            

रष्टब्य:  

यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यालतएमा वा नालसएमा अको प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयााँ दस्तरु िाग्नेछ । 
 



 

                                                  अनसूुची - ३ 

दफा ४) को उपदफा ३) साँग सम्बचन्ित) 

लनजी वन वा लनजी आवादीबाट उत्पाठदत वन पैदावार चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षते्रलभत्र ओसारपसारका िालग ठदईन ेईजाजतको नमूना 
चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

लमलत: ………………….. 

 

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

 ................................... ।   

ववषय: ईजाजत ठदईएको। 

तपाईको लनजी आवादीको जग्गामा भएको रुिहरु कटानमछुान गरी यस नगरपालिका क्षेलत्रभत्र अफूिशुी ववक्री गनन पाउं भलन ठदएको 
लनवेदन उपर यस कायानियबाट चेकजााँच लनरीक्षण हदुा मनालसव देचि लनयमानसुार कटानमछुान भई उत्पादन भएको ................ टााँचा 
लनसाना िागकेो ( कािको हकमा मात्र ) तपलसि अनसुारको जात थान र पररमाणको काि/दाउरा/जलडवटुी आजको लमलतिे ................ 

ठदनलभत्र ..................... स्थानबाट यस नगरपालिकाको वडा नं ...... को .................... स्थानसम्म उिाई िैजान ेगरी यो ईजाजत 
ठदईएको छ । सम्वचन्ित सव लडलभजन वन कायानिय वा वन चेक पोष्टमा अलनवायन रुपमा चेकजााँच गराई िैजानहुोिा ।  

तपलसि 

१. कटान रुि संख्या :  ......... जातको ..... वटा ........... जातको ..... वटा २. वकत्ता नं. : 
३ उत्पठदत पैदावारको वववरण: 

        (क) काि: ..................... क्यू. वफट           (ि) दाउरा: ............ चट्टा  
         (ग) जलडबटुी: ..................    वकग्रा.          (घ) अन्य वन पैदावारहरुाः ............................... 
४. ओसारपसार गने वन पैदावारको वववरण: 

        (क) काि: ..................... क्यू. वफट            (ि) दाउरा: ............ चट्टा  
         (ग) जलडबटुी: ..................    वक.ग्रा.          (घ) अन्य वन पैदावारहरुाः ............................... 
४. टााँचाको वववरण (कािको हकमा): .................... 
                                                                ईजाजत ठदने कमनचारीको  

                                                            नामाः  

                                                                      पदाः 
                                                          दस्तिताः 
                                                                              लमलताः 
वोिाथन  

................. वन कायानिय ................. 

बाटोमा पने वन पैदावार चेकपोष्ट 

 

 

 

 



 

                                    अनसूुची - ४ 

दफा ४) को उपदफा ८) साँग सम्बचन्ित 

लनजी वन वा अवादीबाट उत्पाठदत वन पैदावार घरायसी प्रयोजनका िालग उदयपरु चजल्िालभत्र ओसारपसारका िालग ठदईन े ईजाजत 
पत्रको नमूना 
चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

लमलत: ………………….. 

 

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

 ................................... ।   

ववषय: ईजाजत ठदईएको । 

तपाईको लनजी आवादीको जग्गामा भएको रुिहरु कटानमछुान गरी उदयपरु चजल्िालभत्र ............... स्थानसम्म घरायसी प्रयोजनको 
िालग िैजान पाउं भलन ठदएको लनवेदन उपर ......................... बाट चेकजााँच लनरीक्षण हदुा मनालसव देचि लनयमानसुार कटानमछुान 
भई उत्पादन भएको ................ टााँचा लनसाना िागकेो (कािको हकमा मात्र) तपलसि अनसुारको जात थान र पररमाणको 
काि/दाउरा/जलडवटुी आजको लमलतिे ................ ठदनलभत्र ..................... स्थानबाट उदयपरु चजल्िाको ...................... स्थानसम्म 
उिाई िैजाने गरी यो ईजाजत ठदईएको छ । सम्वचन्ित सवलडलभजन वन कायानिय र वन चेकपोष्टमा अलनवायन रुपमा चेकजााँच गराई 
िैजानहुोिा ।   

तपलसि 

१. कटान रुि संख्या :  ......... जातको ..... वटा ........... जातको ..... वटा २. वकत्ता नं. : 
३. ओसारपसार गने वन पैदावारको वववरण: 

        (क) काि: ..................... क्यू. वफट           (ि) दाउरा: ............ चट्टा  
         (ग) जलडबटुी: ..................    वकग्रा.  वा (घ) अन्य वन पैदावारहरुाः ............................... 
४. टााँचाको वववरण (कािको हकमा): .................... 
                                                                   ईजाजत ठदन े
कमनचारीको  

                                                             नामाः  

                                                                    पदाः  

                                                          दस्तिताः 
                                                                               लमलताः 
         वोिाथन  

................. वन कायानिय ................. 

बाटोमा पने वन पैदावार चेकपोष्ट 

 

 

 



                                           अनसूुची - ५ 

दफा ७) को उपदफा १) साँग सम्बचन्ित 

जोचिमयकु्त रुि हटाउन ठदन ेलनवेदनको ढााँचा 

चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

लमलत: ………………….. 

 

श्रीमान प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत ज्यू, 

चौदण्डीगढी नगरपालिका, वेल्टार, उदयपरु । 

 

लबषय जोचिमयकु्त रुि हटाई पाउ भने्न सम्बन्िमा । 

 

प्रस्ततु लबषयमा चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा न ........  स्थीत ........ टोिमा ........ जातका ........ वटा रुिहरुको कारण 
........ ........ वकलसमको मानवीय र भौलतक क्षती हनु सक्न ेजोचिमको सामना गनुन पने अवस्था देचिएकािे ती जोचिमयकु्त रुिहरु 
हटाई समयमै जोचिमबाट बच्न ेव्यवस्थाको िलग अनरुोि छ । 

                 

                                                                                                                                                                लनवेदक: 

                                                                                                                                                  नाम: 

                                                                                                                                                  िेगाना: 
                                                                                                                                                दस्तित: 

 
 



                                 अनसूुची - ६ 

दफा १४) को उपदफा २) साँग सम्बचन्ित 

नगर आपूती सलमलतबाट ववक्री भएको कािको ठदईन ेईजाजत पत्रको ढााँचा 

चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

 

लमलत: ………………….. 

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

 ................................... ।   

ववषय: ईजाजत ठदईएको सम्बन्िमा । 

तपाईिे आफ्नो घर लनमानणको िालग काि उपिब्ि गराई पाउ भलन यस सलमतीमा ठदनभुएको लनवेदन उपर छानववन हदुा उपयकु्त 
देचिएको हदुा ................ टााँचा लनसाना िागकेो तपलसि बमोचजमको वन पैदावार आजको लमलतिे ................ ठदनलभत्र ..................... 
स्थानबाट .......................... स्थानसम्म उिाई िैजान ेगरी यो ईजाजत ठदईएको छ । सम्वचन्ित सव लडलभजन वन कायानिय वा 
वन चेकपोष्टमा अलनवायन रुपमा चेकजााँच गराई िैजानहुोिा ।  

क्रस वन पैदावारको वववरण प्रलत ईकाई 
दर रु. 

जम्मा 
रकम रु. 

संकिन 
िचन रु. 

 

म.ुअ.कर रु. 

 

कैवफयत वकलसम र जात थान पररमाण 
         

         

         

 

ईजाजत ठदने कमनचारीको  

                                                                      
 नाम:  

                                                                                                         दस्तित / लमलत: 

वोिाथन  

….............. वन कायानिय ….............. 

बाटोमा पने वन पैदावार चेकपोष्ट 

 

 

 

   

 

 

 



 

                                 अनसूुची - ७ 

दफा १४) को उपदफा ४) साँग सम्बचन्ित 

नगरपालिका वा नगर आपूती सलमलतबाट ववक्री भएको काि दाउराको िालग ठदईन ेरलसदको नमूना 
चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

 

लमलत: ………………….. 

 

रलसद नं:                                                                              आ.व.:    

ववक्री गने लनकायको नाम:                                                          िररदकतानको नाम र िेगाना:    

क्र.स. वन पैदावारको वववरण दर प्रलत 
ईकाई 

जम्मा 
रकम 

संकिन 
िचन 

 

म.ुअ.कर 

 

कैवफयत वकलसम जात थान पररमाण 
 गोलिया 

क्यू.वफ. 

        

 चचरान 
क्यू.वफ. 

        

 दाउरा चट्टा         

 जलडवटुी 
वक.ग्रा. 

        

                 

                      रलसद काट्न ेकमनचारीको नाम थर: 

                                                      पद: 

                                                    दस्तित: 



                                अनसूुची - ८ 

दफा १५) को उपदफा ५) साँग सम्बचन्ित 

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको छपान टााँचाको नमूना 
चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

 

 

चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपरुको छपान टााँचाको नमूना 

डायमीटर  १.४ (३.५ सेमी) इञ्चको गोिाकार वीचमा नगरपालिकाको िोगो राख्न े र लनम्न अनसाुर National Database अनसाुर Code 

राख्न।े  

(क) मालथ चजल्िा कोड UDA 

(ख) ति स्थानीय तहको कोड ….. 

(ग) ति वीचमा टााँचाको नाम " चौ.न.पा. का" राख्न े

(घ) टााँचाको संख्याको आिारमा त्यसको ति टााँचा नम्वर राख्न े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             अनसूुची - ९ 

दफा १५) को उपदफा ५) साँग सम्बचन्ित) 

ओसारपसार गने कािमा िगाउन ेपालसङ टााँचाको नमूना 
चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

 

 

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको पालसङ टााँचाको नमूना 
डायमीटर  १.४ (३.५ सेमी) इञ्चको गोि आकारमा वीचमा नगरपालिकाको िोगो राख्नरे लनम्न अनसाुर National Database अनसाुर Code 

राख्न।े  

(क) मालथ चजल्िा कोड UDA 

(ख) ति स्थानीय तहको कोड ….. 

(ग) ति वीचमा टााँचाको नाम " चौ.न.पा. जा" राख्न े

(घ) टााँचाको संख्याको आिारमा त्यसको ति टााँचा नम्वर राख्न े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             अनसूुची -१० 

दफा ५) को उपदफा ५) साँग सम्बचन्ित 

ववक्री गरेको कािमा िगाउन ेटााँचाको नमूना 
चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

 

 

चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपरुको ववक्री टााँचाको नमूना 

डायमीटर  १.४ (३.५ सेमी) इञ्चको गोि आकारमा वीचमा नगरपालिकाको िोगो राख्नरे लनम्न अनसाुर National Database अनसाुर Code 

राख्न।े  

(क) मालथ चजल्िा कोड UDA 

(ख) ति स्थानीय तहको कोड ….. 

(ग) ति वीचमा टााँचाको नाम " चौ.न.पा. ववक्री" राख्न े

(घ) टााँचाको संख्याको आिारमा त्यसको ति टााँचा नम्वर राख्न े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               अनसूुची - ११ 

दफा १५) को उपदफा ५) साँग सम्बचन्ित 

नगरपालिका वन पैदावार आपूती सलमलतिे ववक्री गरेको कािमा िगाउन ेटााँचाको नमूना 
चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

 

चौ.न.पा. उदयपरुको आपूती सलमलतको ववक्री कािमा िगाउन ेटााँचाको नमूना 

डायमीटर  १.४ (३.५ सेमी) इञ्चको गोि आकारमा वीचमा नगरपालिकाको िोगो राख्नरे लनम्न अनसाुर National Database अनसाुर Code 

राख्न।े  

(क) मालथ चजल्िा कोड UDA 

(ख) ति स्थानीय तहको कोड ….. 

(ग) ति वीचमा टााँचाको नाम " चौ.न.पा. ववकास" राख्न े

(घ) टााँचाको संख्याको आिारमा त्यसको ति टााँचा नम्वर राख्न े

 

 

 



                                            अनसूुची - १२ 

दफा १६) को उपदफा ९) साँग सम्बचन्ित 

नगरपालिका क्षते्रको सावनजलनक, शहरी क्षते्रको लििाम ववक्री गरेको कािको िालग ठदईन ेईजाजत पत्रको नमूना 
चौदण्डीगढी नगरपालिका, 
नगर कायनपालिकाको कायानिय, वेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश 

 

लमलत: ………………….. 

 

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

 ................................... ।   

ववषय: ईजाजत ठदईएको सम्बन्िमा । 

तपाईिे आफ्नो यस नगरपालिका अन्तगनत ........................ स्थानमा कटान मछुान भई ..................... स्थानमा घाटगद्दी भएको तवपसि 
अनसुारको वन पैदावार लििाम लबक्री हदुा तपाईिे कबोि गरेको रकम सबै भन्दा बढी भएकोिे लमलत ........................ को लनणनय 
अनसुार तपाईको नाममा लििाम सदर भएको हदुा ................ टााँचा लनसाना िागकेो तपलसि बमोचजमको वन पैदावार आजको लमलतिे 
................ ठदनलभत्र ..................... स्थानबाट .......................... स्थानसम्म उिाई िैजान े गरी यो ईजाजत ठदईएको छ । 
सम्वचन्ित सव लडलभजन वन कायानिय वा वन चेक पोष्टमा अलनवायन रुपमा चेकजााँच गराई िैजानहुोिा।  

तवपसि 

क्र.स. वन पैदावारको वववरण दर प्रलत 
ईकाई 

जम्मा 
रकम 

संकिन 
िचन 

 

म.ुअ.कर 

 

कैवफयत वकलसम जात थान पररमाण 
 गोलिया 

क्यू.वफ. 
        

 चचरान 
क्यू.वफ. 

        

 दाउरा चट्टा         

 जलडवटुी 
वक.ग्रा. 

        

 

ईजाजत ठदने कमनचारीको  

                                                                  नाम:  

                                                                                                                                      दस्तिताः  
                                                                                      लमलताः 
बोिाथन: 
अन्तररक राजस्व कायानिय:  

बाटोमा पने वन पैदावार चेकपोष्ट:  

 

                                                                               आज्ञािे, 
स्वीकृती लमलत २०७७/९/२४                                                     रवुराज आचायन 
                                                                            प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत 



 


