
निजी वि 

.१ निजी विको परिभाषा 

निजी वि भन्िाले प्रचललत काििु बमोजजम कुि ैव्यनतm वा संघ÷संस्थाको हक पगु्िे निजी  जग्गामा लगाई हुकााएको वा संरक्षण गररएको वि हो 
। राजरिय वि संरक्षण र ववकासका लागग निजी वि अत्यन्त सहयोगी हुिे हुुँदा निजी विलाई वि ववकासको अलभन्ि अङ्गको रूपमा ललईन्छ । 
वि ऐि २०४९ मा निजी वि सम्वन्धी व्यवस्था गरी जितालाई आफ्िा खेतबारीमा निजी वि लगाउि प्रोत्साहहत गरेको छ । जसअिसुार निजी 
वि धिीले निजी विको ववकास, संरक्षण र व्यवस्थापि गिा तथा वि पदैावारको उपभोग गिा वा मुल्य निधाारण गरी बबक्री ववतरण समेत गिा 
सककिे व्यवस्था रहेको छ । आफ्िो जग्गा हुिे र आफ्िो वि पदैावार आफैं  उत्पादि गिा चाहिे व्यजतत वा ससं्थाले त्यस्तो विलाई निजी विको 
रूपमा जजल्ला वि कायाालयमा दताा गराउि ुपदाछ । काििुी रूपमा स्थावपत निजी विको व्यवस्थापि र संरक्षणका लागग प्राववगधक सहयोग 
आवश्यक परेमा निजी विको धिीले वि कायाालय माफा त त्यस्तो सहयोग ललि सतिेछ । 

.२ निजी विको महत्व 

हालको बढ्दो जिसंख्याको बदृ्गध, ववकासको क्रम सगंसंग ैबढ्दो वि पदैावारको माग, वातावरणणय सन्तुलि, जलवाय ुपररवतािवाट हुिे असरको 
न्यनुिकरण र अिकुुलि, राजरिय विमा वि पदैावारको मागले पिे चापमा कलम, उजााको आपनुत ा औद्योगगक कच्चा पदाथा को उत्पादि रोजगाररमा 
अलभबदृ्गध, राजश्व संकलि जस्ता स्थानिय एव ंराजरिय अथातन्रलाई प्रत्यक्ष टेवा प¥ुयाउिे पक्षहरुलाई सम्वोधि गिालाई निजी विको उल्लेखनिय 
भुलमका रहेको छ । निजी जग्गामा ककसािहरुले बबरुवा लगाउिाले अन्ततोगत्वा राजरिय विमा कम चाप पिे मार िभई जवैवक बबववधता र 
आयआजािमा समेत बदृ्गध हुि गई देश बबकासमा सहयोग पगु्छ । निजी िम्वरी आवादीमा उत्पादि भएको वि पदैावार जस्तैस ्लससौ, मसला, 
हटक जस्ता प्रजाती वाट उत्पादि भएका वि पदैावारले काद दाउराको आपनुत ा हुिे गरेको छ ।निवेदि हददंा निजी वि दताा गराउि चाहेको 
जग्गाको आफिो हक भोगको निस्सा प्रमाण पजूाा संलग्ि राख्न ुपछा । त्यसमा तपलसलको कागजातहरु सलंग्ि राख्नु पछा ।  

 जग्गाधिी प्रमाण पजूााको प्रनतललपी  

 िागररकता प्रमाणपरको प्रनतललपी 
 नतरो नतरेको रलसदको प्रनतललपी  

 सम्बजन्धत ककताको परूा साइजको प्रमाणणत ितशा 
 यसका अनतररतm निम्ि वववरणहरु खलुाउि ुपछा । 

 रुख ववरुवा लगाइएको जग्गाको ककता िम्बर 

 रुख बबरुवा लगाएको जग्गाको क्षेरफल 

 लगाएको रुख बबरुवाको जात र संख्या 

निजी विको लागग निवेदि दताा भइसकेपनछ उतm निवेदि उपर आवश्यक जांचबझु गररन्छ। निवेदिमा उल्लेख भए अिसुारका जग्गा निजी हक 
भोगको दहररि आएपनछ जजल्ला वि अगधकृतले सो जग्गामा रहेको रुखहरुको जात र संख्या खुलाई वि नियमावली २०५१ को नियम ६१ को 
उपनियम (२) अिसुचूी २५ बमोजजमको ढांचामा प्रमाण—पर हदइन्छ । 

३ .निजी वि दर्ाावाट हुिे फाइदाहरु 

निजी वि दताा गराउि ैपछा भन्िे बाध्यता छैि तर निजी वि दताा गररएको छैि भन्िे िेपाल सरकारवाट उपलब्ध हुिे सेवा तथा सुववधाहरु प्राप्त 
िहुि सQ छ । निजी विको दताावाट निजी वि धिीले ववलभन्ि फाइदाहरु प्राप्त गिा सतछि । 

 प्राववगधक ज्ञाि तथा लशप ः  सम्वजन्धत जजल्ला वि कायाालयवाट आवश्यक प्राववगधक सहयोग प्राप्त गिा सतिे । 

 वि पदैावारको प्रयोग ः  निजी वि धिीले निजी वि रहेकै दाुँउमा आफ्िो प्रयोजिको लागगवि अगधकृतले तोककए बमोजजम प्रमाणपर 
हदिे व्यवस्था गरेको छ ।  निजी विको रुपमा दताा गरेको निजी वि धिीलाई आवश्यक प्राववगधक सहयोग जजल्ला वि कायाालयले 

उपलव्ध गराउि सतिे समेत व्यवस्था गरेको छ । 

 



४.िाष्ट्रिय निकुन्ज र्था वन्यजन्र्ु संिक्षण ऐि, २०२९ 

 

                           रार्नय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐि, २०२९ को दफा ३ (ख) मा मध्यवती क्षेर लभरमा रहेको जिताको       

भूस्वालमत्वलाई क्ुि ैअसर पािे छैि भनि स्परट उल्लेख गररएको छ । 

 

  ५.वि नियमवाली २०५१ 

 

         निजी वि दतााको लागग हदइिे निवेदि ः  नियम ६१ मा निजी वि दताा सम्वजन्ध व्यवस्था गरेको छ ।(१) निजी वि दताा     

गराउि चाहिे कुि ैव्यजतत वा संस्थाले त्यस्तो निजी वि दताा गराउि चाहेको जग्गाको आफ्िो हक भोगको निस्सा प्रमाण संलग्ि 
राखी अिसुूची–२४ बमोजजमको ढाुँचामा सम्बजन्धत जजल्ला वि कायाालय समक्ष निवेदि हदि ुपिेछ ।(२) उपनियम (१) निवेदि पिा 
आएमा जजल्ला वि अगधकृतले सो निवेदि उपर आवश्यक जाुँचबझु गदाा निवेदिमा उल्लेणखत जग्गा निजी हक भोगको दहररि 
आएमा त्यस्तो जग्गामा रहेका रुखहरुको जात र संख्या खुलाई सो जग्गा निजी विको रुपमा दताा गरी अिसुूची–२५ बमोजजमको 
ढाुँचामा प्रमाणपर हदि ुपिेछ ।वि पदैावारको ओसार पसार  नियम ६२ मा निजी विको वि पदैावार ओसारपसार सम्वजन्ध व्यवस्था 
गरेको छ ।(१) निजी वि धिीले निजी वि रहेकै दाुँउमा आफ्िो प्रयोजिको लागग निजी विको वि पदैावार प्रयोग गिे भएमा सो 
वि पदैावारको जात र पररमाण खोली सम्बजन्धत गाुँउपाललका वा िगरपाललकाको सदस्यको लसफाररससाथ प्रयोग गिुा भन्दा कजम्तमा 
चौबीस घण्टा अगाव ैसम्बजन्धत इलाका वि कायाालय माफा त वा सोझ ैजजल्ला वि कायाालयमा ललणखत रुपमा सूचिा हदई प्रयोग गिा 
सतिेछ ।सककिे सम्वजन्ध व्यवस्था गरेको छ । निजी विको दतााको प्रमाणपर हराएमा च्यानतएमा, िरट भएमा वा अन्य कुि ैप्रकारले 

काम िलाग्िे भई सोको प्रनतललवप ललि सम्बजन्धत निजी विको धिीले निवेदि हदएमा जजल्ला वि अगधकृतले प्रमाणपरको ितकल 
हदि ुपिेछ । 

निजी विको लगत क्टा गिे ः  नियम ६३ मा निजी विको लगत क्टा गि सककिे सम्वजन्ध व्यवस्था गरेको छ (१) नियम ६२ 
बमोजजम दताा भएको निजी वि फाड्ि चाहिे धिीले सो कुराको सूचिा जजल्ला वि कायाालयमा हदि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजजमको सूचिा प्राप्त भएमा जजल्ला वि कायाालयले त्यस्तो निजी विको लगत क्टा गिुा पिेछ । 

 

६.मध्यवर्ी क्षेत्र व्यवस्थापि नियमवाली २०५२ 

 

        मध्यवती क्षेर व्यवस्थापि नियमवाली २०५२ को पररच्छेद ६ को वि ववकास सम्वजन्ध व्यवस्था अन्तगात नियम २३ मा निजी 
विका सम्वन्धमा निम्ि व्यवस्थाहरु गररएका छि । 

(१) मध्यवती क्षेरलभरको आफिो हक पगु्िे जग्गाका धिीले आफिो इच्छा अिसुार मध्यवती निजी विको ववकास, संरक्षण, 

व्यवस्थापि गिा तथा वि पदैावारको उपयोग गिा सतिेछ । 

(२) संरक्षकले मध्यवती निजी विको धिीलाई आवश्यक प्राववगधक सहयोग उपलब्ध गराउि सतिेछ । 

(३) मध्यवती निजी विका वि पदैावारहरु मध्यवती निजी विको धिीले मध्यवती क्षेरलभर स्वतन्र रुपले ओसारपसार र ववक्री 
ववतरण गिा सतिेछि । 

(४) मध्यवती निजी विका वि पदैावारहरु मध्यवती निजी विको धिीले मध्यवती क्षेर बाहहर ओसार पसार र ववक्री ववतरण गि ु
परेमा वि पदैावारको जात, ककलसम र पररमाण खोली सम्वजन्धत संरक्षकसमक्ष निवेदि हदि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोजजमको निवेदि प्राप्त भएमा संरक्षकले आवश्यक जाचबझु गदाा गराउदा, उQ वि पदैावार मध्यवती निजी 
विको धिीको देणखि आएमा वि पदैावारको जात, ककलसम र पररमाण खलुाई वातावरणीय असर िपिे ककलसमले कादको हकमा टांचा 
लगाई संरक्षकले मध्यवती क्षेर वाहहर ओसार पसार गिे पजूी हदि ुपिेछ । निजी वि ववकासको लागग जज. व. का. ले प्राववगधक 
सहयोग तथा ववरुवा ववतरणको  

 व्यवस्था लमलाउि ुपिे । 

 ववरुवा उत्पादिको लागग निजी िसारीलाई प्रोत्साहि तथा प्राथलमकता हदिे । 

  जजल्लामा भएका वि सम्वजन्ध काम गिे संघ÷संस्था तथा व्यनतmको रोरटर खडा गिा सतिे ।  

 न्यिुतम ७ जिा भएको निजी वि धिी लमली एउटा निजीवि समहु गदि गिा सतिे । 

 ववलभन्ि निजी वि समुहहरु लमली निजी वि समहु संजाल गदि गिा सतिे । 



 निजी वि धिीहरु व समहुहरु लमली सहकारी ऐि, नियम अिसुार सहकारी गदि तथा दताा गिा सतिे । 

 निजी वि ववकासको लागग सरोकारवालाहरुको पहहचाि तथा नतिको भूलमका तथा  कताव्य बारे उल्लेख । 

 निजी वि ववकासको लागग एक प्राववगधक सलमनतको व्यवस्था गरेको । 

 निजी वि पदैावारको कटािी, ढुवािी तथा इजाजत सम्वजन्ध व्यवस्था गरेको । 

 जज. व. का. ले निजी वि सम्वन्धमा राम्रो काम गिे, AoflSQ, संघ संस्थालाई परुस्कार हदिे व्यवस्था । 

 निजी वि लगाएको जग्गाधिीले उqm जग्गा ववक्री गरेमा उqm  निजी वि जग्गा खररद  गरर ललिे AoflSQsf] िाममा िामसारी 
हुि सतिे खासगरेर वकृ्षारोपण अषाढ महहिामा गररन्छ । यस महहिामा भएको वकृ्षारोपणको सफलता बढी प्राप्त गिा 
सककन्छ । रोप्िे ववरुवाको उचाई धेरै दुलो वा धेरै सािो हुि ुहुदैि । खास गरेर ववरुवाको उचाई ५० से. मी. देणख १०० से. 
मी. भए वेश हुन्छ । िसारीवाट वकृ्षारोपण क्षेरसम्म ववरुवा ढुवािी गदाा ववरुवालाई हािी िपगु्िे गरी ढुवािीको  

व्यवस्था लमलाउिे । घाउ लागेको वा भाुँचेको ववरुवा भए त्यसलाई रोप्ि ुहुदैि, त्यसलाई अलग गिुापछा । 

 ववरुवा रोप्िे बेलामा पोललगथि ब्यागलाई िया ब्लेडले अगें्रजीको उल्टो हट अकारमा काटी  

 पोललगथि ब्यागको माटो िखल्बललिे गरर पोललगथि ब्यागलाई हटाउि ुपछा । 

 खाल्डोमा केही खुकुलो माटो हाल्िपुछा । िसडिे वा िगल्िे पातपनतगंर खाल्डोमा राख्नु हुदैि । तत्पश्चात ्जरालाई लसधा 
पारेर ववरुवा /f]प्िे र माटोलाई हातले राम्ररी खाद्िे र ववरुवाको फेदमा पािी िजम्िे गरी माटोको उकेरा लगाउिे । 

 पािी परेको बेलामा वकृ्षारोपण गरेमा भन्िे ववरुवामा पािी िहाले हुन्छ तर सुख्खा समय भए पािी अनिवाया रुपमा हाल्ि ु
पछा । वकृ्षारोपण पश्चात ववरुवा मरेमा उqm दाउमा पिु  वकृ्षारोपण गिुा पछा । 

  वकृ्षारोपण क्षेरलाई समय समयमा गोडमेल र लसचंाई गिुा पछा । खासगरेर चररचरणवाट जोगाउि ुपछा । त्यसको लागग 
कम खचामा बांसको घेरबार गरर चररचरणवाट बचाउि सककन्छ । समय समयमा वकृ्षारोपण क्षेरको निररक्षण गिुा पछा 
ताकक ववरुवामा देखा परेको अन्य समस्यालाई समयम ैपता लगाई समाधाि गिा सककन्छ । 

 मसला वकृ्षारोपण गरेको १०—११ वषामा कटाि गिा सककन्छ भन्िे लससौको २५ वषा र हटकको ४० वषामा रुख कटाि गरर 
आम्दिी गिा सककन्छ । सरपट कटाि पश्चात d;nf / 6Lssf] skL; Aoa:yfkg ug{ ;lsG5 . 

 

७. गोललया काठको आयर्ि निकाल्िे र्रिका 
                                                                                        गोलाई * गोलाई * लम्बाई 

                             गोललयाको आयति      -               –––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                          २३०४ 

  गोलाई ईन्चमा ललिे 

  लम्बाई कफटमा ललिे 

  आयति तयकूफटमा  

८.चििािको आयर्ि निकाल्िे र्रिका 
                                                                                            उचाई * चौडाई * लम्बाई 

                              गचरािको आयति -      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                        १४४ 

  उचाई इन्चमा ललिे 

  चौडाई इन्चमा ललिे 

  लम्बाई कफटमा ललिे  

िोट  खडा रुखको आयति वा कादको आयति निकाल्ि द्ववववधा परेमा डडलभजि वि कायाालयको प्राववगधक सगं सम्पका  
गरर सहयोग ललि सककन्छ ।मसला र हटकको कवपस व्यवस्थापि गिा सककन्छ  

  

९. िौर्हट ष्ट्जल्लाको निजी विको वर्ामाि अवस्था 
     वव. स. २०३९ साल ताका लाग ूभएका तराई सामुदानयक वि ववकास पररयोजिाको अवगधमा तराईमा व्यापक रुपमा  

निजी जग्गामा वकृ्षारोपण भएको गथयो । तर त्यस अवगधमा लससौ जातको एकल वकृ्षारोपणको कारणले लससौको 



वकृ्षारोपणमा रोग लागग थपु्र ैलससौहरु कम उमेरम ैसुकेकोले निजी वि धिीहरु निरुत्साहहत बिेका गथयो । जजल्ला वि 
कायाालयको वावषाक कायाक्रम अिसुार नियलमत रुपमा ववरुवा उत्पादि गरर ककसािहरुलाई निशुल्क रुपमा वषेिी ववरुवा 
ववतरण गदै आएका छि । त्यस्त ैआ.व. २०५९÷०६० देणख िेदरल्यान्ड ववकास नियोगको सहयोगमा तराई तथा 
लशवाललकको लागग जवैवक ववववधता क्षेर कायाक्रम ९द्यक्ष्कतभए्(तत०् अवगधमा निजी सावाजनिक वि ववकासमा समेत टेवा 
पगेुको देणखन्छि । हाल यस जजल्लामा आ. व. २०७०÷७१ देणख १० वषासम्मको लागग वि दशक कायाक्रम लाग ुभएका 
छि । जसवाट निजी वि ववकासमा दुलो फडको मािे आशा ललएका छि । वि ववभागको उपलब्ध तथ्याङ्क अिसुार 

देशभररमा हालसम्म जम्मा २३६० हेतटर को २४५८ निजी विले काििुी मान्यता प्राप्त गरेको देणखन्छ (वि ववभाग, २०७५) 
। हाल सम्म डड.व.का. रौतहटमा ७१ वटा निजी वि दताा भएका छि । जसको जम्मा क्षेरफल ४०.७१ हेतटर रहेका  

छि ्। यस जजल्लामा दताा भएका निजी विको संख्या कम भएपनि थपु्र ैककसािहरुले आफिो निजी जग्गामा वकृ्षारोपण 
गरेको देणखन्छ । 

 

१०.निजी वि दर्ाा गिे र्रिका 
                           निजी वि दताा गराउि चाहिे व्यlqm वा संस्थाले निजी वि दताा गराई पाउ भिी सम्बजन्धत जजल्ला वि 
कायाालयमा निवेदि हदि ुपछा । निवेदिका लागग वि नियमवाली २०५१, नियम ६१ को उपनियम (१) मा व्यवस्था भए 
अिरुुप अिसुूची २४ बमोजजमको ढांचामा लेणख बझुाउि ुपछा ।निजी विको वि पदैावार प्रयोग गिे भएमा सो वि 
पदैावारको जात र पररमाण खोली सम्बजन्धत गाुँउपाललका वा िगरपाललकाको सदस्यको लसफाररस साथ प्रयोग गिा भन्दा 
कजम्तमा चौबीस घण्टा अगाव ैसम्बजन्धत इलाका वि कायाालय माफा त वा सोझै जजल्ला वि कायाालयमा ललणखत रुपमा 
सूचिा हदई प्रयोग गिा सतिेछ । 

 कादको ओसारपसार ः  दताा भएको निजी विको धिीले निजी विको वि पदैावार ओसार पसार गदाा वि 
पदैावारको जात र पररमाण खोली सम्बजन्धत गाुँउपाललका वा िगरपाललकाको सदस्यको लसफाररससाथ ओसार 
पसार गिुा भन्दा कजम्तमा चौबीस घण्टा अगाव ैसम्बजन्धत जजल्ला वि कायाालयमा ललणखत सूचिा हदई 
बाटोमा पिे वि चेक पोरटमा दरवपद गराई निजी वि पदैावार ओसार पसार गिा सतिेछ । 

 निजी वि समहु संजाल सहकारी गदि गिा सककिे ः  दताा भएको समहूहरुले मार निजी वि समहु गदि गरर 
जजल्ला वि कायाालयमा दताा गराउि सतिे छ भन्िे ववलभन्ि समूह लमली निजी वि समहू संजाल तथा 
सहकारी गदि गिा सतिे व्यवस्था गरेको छ ।  

िोट  व्यापाररक प्रयोजिको लागग ओसारपसार ववदेश निकासी र कटाि गिा प्रनतबन्ध लगाएका रुखहरु चाुँप, खयर, साल, 

लसमल, सनतसाल, ववजयसाल र ओखर (राजरिय विको मार) रहेका छि । 

 

११. निजी वि सम्वष्ट्न्ि काििुी व्यवस्था 
निजी वि ववकासको लागग िेपाल सरकारले ववधमाि ववलभन्ि ककलसमको काििुी व्यवस्था गरेका छि । ती यस प्रकार 
छि ्। 

१२. वि ऐि २०४९ 

           निजी वि सम्बजन्ध व्यवस्था ः  दफा ३८ मा निजी विको धिीले आफिो ईच्छा अिसुार निजी विको ववकास, 

संरक्षण, व्यवस्थापि गिा तथा वि पदैावारको उपयोग गिा वा मूल्य निधाारण गरी बबक्री ववतरण गिा सतिे व्यवस्था 
गरेको छ । 

निजी विको प्रमाण—पर ः  दफा ३९ मा निजी वि दताा गराउि चाहिे कुि ैव्यजतत वा संस्थाले निजी वि दताा गराई पाउुँ  
भिी जजल्ला वि कायाालयमा निवेदि हदएमा सो उपर आवश्यक छािववि भई निजी वि दताा गिा लमल्िे भए आवश्यक  

लगत खडा गरी डडलभजि २) यस पररच्छेद बमोजजम दताा भएको निजी विको धिीले निजी विको वि पदैावार ओसार  

 पसार गदाा वि पदैावारको जात र पररमाण खोली सम्बजन्धत गाुँउपाललका वा िगरपाललकाको सदस्यको लसफाररससाथ 
ओसार पसार गिुा भन्दा कजम्तमा चौबीस घण्टा अगाव ैसम्बजन्धत जजल्ला वि कायाालयमा ललणखत सूचिा हदई बाटोमा 
पिे वि चेक पोरटमा दरवपद गराई निजी वि पदैावार ओसार पसार गिा सतिेछ ।(३) यस पररच्छेद बमोजजम दताा 
िभएको निजी वि धिीले सम्बजन्धत इलाका वि कायाालय माफा त वा सोझ ैजजल्ला वि कायाालयमा निजी विको वि 



पदैावारमध्ये रुख कटािको लागग निवेदि हदि ुपिेछ । सो निवेदि उपर आवश्यक जाुँचबझु गरी जजल्ला वि अगधकृतले 
रुख कटाि गिे अिमुनत हदि सतिेछ ।(४) उपनियम (३) बमोजजमको निजी विको काद ओसार पसार गदाा सम्बजन्धत 
जजल्ला वि कायाालयबाट छोडपजूजा ललई वि चेक पोरटमा दरवपद गराई ओसार पसार गिा सतिेछ ।(४क) उपनियम (३) र 
(४) मा जिुसुकै कुरा लेणखएको भएतापनि यस पररच्छेद बमोजजम दताा िभएको निजी वि धिीले त्यस्तो निजी विमा 
रहेका अिसुूची–२६ बमोजजमका रुख अिमुनत िललई कटाि गिा र त्यसको काद दाउरा छोडपजूजा िललई ओसारपसार गिा 
सतिेछ ।(४ख) यस नियममा अन्यर जिुसुकै कुरा लेणखएको भएतापनि यस पररच्छेद बमोजजम दताा िभएको निजी वि 
धिीले त्यस्तो निजी विमा रहेका अिसुूची–२७ बमोजजमका जडीबटुी वा अन्य वि पदैावार छोडपजुजा िललई ओसार पसार 
गिा सतिेछ ।(४ग) उपनियम (४क) र (४ख) बमोजजम काद दाउरा, जडीबटुी वा अन्य वि पदैावार ओसारपसार गदाा 
सम्बजन्धत जजल्ला वि कायाालय वा सो कायाालयको कायाक्षेर लभरको इलाका वि कायाालयवाट काद दाउराको हकमा 
अिसुूची–२८ बमोजजम र जडीबटुी वा अन्य वि पदैावारको हकमा अिसुूची–२९ बमोजजम लगत प्रमाणणत गराउि ुपिेछ । 

(५) यो नियमावली प्रारम्भ हुि ुभन्दा अगाव ैनिजी विको कटाि भई सकेको काद ओसार पसार गिा िेपाल सरकारले 
िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी तोककहदएको अगधकारी वा सलमनत समक्ष निवेदि हदि ुपिेछ । सो निवेदि उपर 
त्यसरी तोककएको अगधकारी वा सलमनतले आवश्यक जाुँचबझु गरी निणाय गरे मुताववक ओसार पसार गिे पिेछ । 

६) उपनियम (५) बमोजजमको पजूी वाटोमा पिे वि चेक पोरटमा दरवपद गराई वि पदैावार  

ओसार पसार गिुा पिेछ । 

 

१३.संिक्षण क्षेत्र सिकािी व्यवस्थापि नियमवाली २०५७ 

            संरक्षण क्षेर सरकारी व्यवस्थापि नियमवाली २०५७ को पररच्छेद ८ को वि व्यवस्थापि सम्वजन्ध ववशेष व्यवस्था 
अन्तगात नियम ४० मा निजी विका सम्वन्धमा निम्ि व्यवस्थाहरु गररएका छि ।(१) संरक्षण क्षेरलभरको जग्गाका 
धिीले संरक्षण क्षेरको एकीकृत योजिाको अगधिमा रही निजी विको ववकास, संरक्षण र व्यवस्थापि गिा तथा वि 
पदैावारको उपयोग गिा सतिेछ ।(२) यस नियम बमोजजम निजी विको ववकास, संरक्षण र व्यवस्थापि गिा संरक्षकले 
निजी विको धिीलाई आवश्यक प्राववगधक सहयोग उपलब्ध गराउि सतिेछ ।(३) संरक्षण निजी विको धिीले सो विको 
वि पदैावार संरक्षण क्षेरलभर स्वतन्ररुपले ओसारपसार र ववक्रीववतरण गिा पाउिेछ ।(४) संरक्षण निजी विका वि 
पदैावार सो को धिीले संरक्षण क्षेर बाहहर ओसार ओसार पसार र ववक्री ववतरण गिुा परेमा वि पदैावारको जात, ककलसम 
र पररमाण खोली सम्बजन्धत सलमनतको लसफाररससहहत संरक्षकसमक्ष निवदेि हदि ुपिेछ ।(५) उपनियम (४) बमोजजमको 
निवेदि प्राप्त भएमा संरक्षकले आवश्यक जाचबझु गदाा उqm वि पदैावार निजी विको धिीको देणखि आएमा वि 
पदैावारको जात, ककलसम र पररमाण खलुाई कादको हकमा टांचा लगाई संरक्षकले क्षेर बाहहर ओसार पसार गिा छोडपजूी 
हदि ुपिेछ ।  

 

१४. निजी वि ववकास निदेलिका, २०६८ 

        निजी वि ववकास निदेलशका, २०६८ मा उल्लेख भएको महत्वपणूा व्यवस्थाहरु 

 निजी वि दतााको प्रकक्रयामा ३० हदि लभर छािववि काया सम्पन्ि गिुा पिे । 

 जडडबटुी तथा गैरकारद वि पदैावार निजी विमा समावेश गिा पाइिे । 

-वकृ्षािोपण गिे र्था काठको आयर्ि निकाल्िे र्रिका 
१५.  वकृ्षािोपण सम्वष्ट्न्ि सामान्य जािकािी 
िांगो तथा खाली दाउुँ  जहाुँ प्राकृनतक पिुरुत्पादिवाट ववरुवा प्राप्त गिा सतदैिि, त्यस्ता  

दाउुँमा वकृ्षारोपण गिुा पछा । वकृ्षारोपणको लागग क्षेर सहुाुँउदो प्रजानतको छिौट तथा  

स्थानिय प्रजानतहरुलाई प्राथलमकता हदि ुपछा । प्राकृनतक विको ववच ववचमा रहेको खाली  

दाउुँहरुमा पनि वकृ्षारोपण गरर विलाई समदृ्ध बिाउि सककन्छ । हाल िेपाल सरकारले  

राजरिय विमा वि पदैावारको लागग चाप कम होस ्भन्िे उदेश्यले निजी तथा कृवष वि  

ववकास कायाक्रम ल्याएका छि ्।  

 



१६.वकृ्षािोपणको लाचग ध्याि ददि ुपिे कुिाहरु 

 वकृ्षारोपण गिे क्षेर झाडीदार भए पहहले झाडी सफाई गिे र झाडीहरु एक दाउुँमा जम्मा  

गरेर जलाउि ुपछा । जलमिलाई ियातटर वा गोरु वा कोदालाले खिजोत गरर वकृ्षारोपण क्षेर तयारी गिुा पछा । 

 वकृ्षारोपण गिा खाडल खन्ि ुपछा । खाल्डोको लागग डेढ देणख दईु हात चौडाईको गोलाकार वा वगााकारको भुई 
ताछि ुवा खुकिुा पछा । खाडलको साइज ३० से. मी ह ३० से. मी ह ३० से. मी. वा एक हात गहहरो खाडल 
खन्िपुछा । खाडल सकभर वशैाख जेरद महहिामा खन्ि ुवेश हुन्छ । खाडल खन्िेको माटो जताततै फाल्ि ु
हुदैि । खाडलको एक साइडमा राख्न ुपछा। वकृ्षारोपण गिे वेलामा उतm माटोले ववरुवा रोपीसकेपनछ पिुुापछा । 

 वकृ्षारोपण कनत दरुीमा गिे भन्िे एक महत्वपणूा निणाय मानिन्छ । समान्तया  मसला, हटक, खयर आहदको 
वकृ्षरोपण २.५ मी. ह २.५ मी.को दरुीमा गिा सककन्छ छ भिे कृवषवि प्रणालीको लागग २ मी. ह ४ मी.को 
दरुीमा वकृ्षारोपण काया गिा सककन्छ । 

 प्रत्येक खाडलमा १५ ग्रामको दरले िाइटा«ःेि फास्फोरस र पोटास ९लए्प०् को लमश्रण हदि सककन्छ । 
वकृ्षारोपण क्षेरको माटोको उवाराशनतm कमजोर छ भिे मसलाको वकृ्षारोपणमा १०० कक. ग्रा. प्रनत हेतटरको 
दरले िाईिोजि र फास्फोरस हदि सककन्छ (चौहाि, १९६७)। केही ककराहरुको ९भ्ि।त्भचmरतभक बलम 
यतजभच रलकभअत(उभकतक० नियन्रणको लागग ककटिाशक औषगध जस्त ैद्यजऋ्, जब्मचरल आदीको 
प्रयोग गिा सककन्छ । 

१७.वकृ्षािोपणको लाचग आवश्यक पिे ववरुवा सं्या पर्ा लगानिे र्रिका 
१ हेतटर - १०० मी * १०० मी  

                                                                                                             १०००० 

            १ हेतटरमा चाहहिे ववरुवा संख्या  -:       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                              ववरुवादेणख ववरुवासम्मको दरुी * लाईि देणख लाइिसम्मको दरुी 
 

    उदाहरणको लागग ववरुवादेणख ववरुवासम्मको दरुी २.५ मीटर र लाईि देणख लाइिसम्मको दरुी २.५ मीटरमा ववरुवा रोप्ि ु
परेमा १ हेतटरमा कनत ववरुवा चाहहन्छ ? 

                                                                           १०००० वगा लमटर 

१ हेतटरमा चाहहिे ववरुवा संख्या -: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                            २.५ मी * २.५ मी  

          -: १६०० ववरुवा 
 

१८.आयर्ि निकाल्िे र्रिका 
जगंल वा निजी जग्गामा के कनत पररमाणमा काद उपलब्ध छ त्यसको लागग रुखको मापण  

गररन्छ जसलाई रुखको आयति निकाल्िे भनिन्छ । िेपालमा खास गरेर रुख वा कादको  

पररमाण तयकूफटमा निकाललन्छ र प्रनत तयकूफटको दरले गोललया वा गचराि काद बबक्री गररि ्। 

 

१९.खडा रुखको आयर्ि निकाल्िे र्रिका 
                                                     ३ .१४* ब्यास * ब्यास *रुखको उचाई *फमा प्यातटर *गुणस्तर 

     खडा रुखको आयति -:       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                ५७६ 

     

िोट  व्यास इन्चमा र रुखको उचाई कफटमा ललि ुपिे छ  

-निजी वि धिीले प्राप्त गरेको परुस्कार सम्बगध वववरणवि दशक कायाक्रम अिसुार यस जजल्लामा रहेको निजी विहरुको 
स्थलगत अवलोकि अध्ययि गरर अिसुूची २ अिसुारको फमेट भरर सो को मूल्यांकि गरर उत्कृरट निजी वि 
धिीहरुलाई परुस्कृत गिे व्यवस्था रहेकोले निजी विहरुको अिगुमि गरर मूल्यांकि सलमनतको निणाय अिसुार तपलसल 
बमोजजमको निजी वि धिीहरुलाई तपलसल बमोजजम प्रमाणपर र रकमवाट परुस्कृत गरेको देणखन्छ । 



 

१९.१ आ.व. २०७३\७४ मा पिुस्कृर् भएको निजी विहरुको ववविण 

                                                                                                                                                                                 

क्र.सं.           निजी वि 
धिीको िाम 

देगािा परूस्कार रकम कर (समेत )                       

१ सोववता कूमारी  गरुडा ि.पा प्रथम १५००० 

२    श्याम रजक जजगंडवा -१२ दोश्रो १००००  

३                

जशोगधया देवी 
देवाही- ७ तनृतय८०००   

४ सुवेदा देवी पतौरा- ६ चौथो  ७००० 

 

५       उदय दास डुमररया -९                  पाुँचौ  ६००० 

 

 

१९.२. आ.व. २०७४।७५ मा पिुस्कृर् भएको निजी विको ववविण 

                                                                                                                                                                                 

क्र.सं.           निजी वि 
धिीको िाम 

देगािा परूस्कार रकम कर (समेत )                       

१ लललािाथ 
प्रसाई  

 फतुवf ववजयपरु   १० प्रथम १५००० 

२    बजैिाथ राय  कटहररया  ८                                                                                                     दोश्रो  
१२००० 

३   निमाला 
कमारी  

साह गरुडा ४                                                                            तनृतय 
१०००० 

 

४ रववन्र कुमार परोहा  ६ चौथो  ७००० 

 

५       दगुाावती देवी कल्वाररिफतुjfववजयपरु   

८                                                  

                पाुँचौ  ६००० 

 


