
छाडा चौऩामा ननमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन ननदेशिका, २०७९ 

  

याजववयाज नगयऩानरका ऺेरनबरभा छाडा चौऩामाहरुफाट कृषकहरुरे रगाएका अन्नवारी वषेनी नष्ट बै यहने, मातामात 
अवरुद्ध बै दघुघटना फढी हनुकुा साथै फजाय ऺेरभा दगुघन्त्ध पैनरई वातावयण सभेत प्रदवुषत हनु गई जनस्वास््म भै असय 
ऩनघ गएकारे छाडा चौऩामा ननमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन गनघ आवश्मक बएकोरे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को 
दपा १०२ का उऩदपा २ वभोशजभ याजववयाज नगयऩानरका नगय कामघऩानरकारे मो ननदेशिका फनाई राग ुगयेकोछ । 

 

ऩरयच्छेद्– १  

प्रायम्ब 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब : 
1 . मो ननदेशिकाको नाभ “छाडा चौऩामा ननमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन ननदेशिका २०७9” यहेको छ । 

2 . मो ननदेशिका स्थानीम याजऩरभा प्रकािन बएको नभनत देखी राग ुहनुेछ । 

२ .ऩरयबाषा :  

 १ .ववषम वा प्रसॊगरे अको अथघ नरागेभा मस ननर्र्देशिकाभा, 
क .“ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ राई सॊझन ुऩदघछ । 

ख .“नगयऩानरका” बन्नारे याजववयाज नगयऩानरकाराई सम्झन ुऩदघछ । 

ग .“कामघऩानरका” बन्नारे याजववयाज नगयऩानरकाको कामघऩानरकाराई सम्झन ुऩदघछ । 

घ .“कामाघरम” बन्नारे नगयऩानरका यहेको कामाघरमराई सम्झन ुऩदघछ । 

ङ .“छाडा चौऩामा” बन्नार फेवारयसे रुऩभा नगय ऺेरभा छानडएका चौऩामाहरु गाई, गोरु, फाच्छा, फाशच्छ, 

याङ्गा, बैँसी, सुॉगयु, वॊगयु, फाख्रा फाख्री, फोका रगामतका वेवारयसे रुऩभा छानडएका चौऩामाहरुराई 
जनाउनेछ । 

च .“ऩारन ऺेर” बन्नारे भरु सनभनतरे छाडा चौऩामाहरुराई व्मवशस्थत रुऩभा ऩारनका रानग 
नगयऩानरका ऺेरनबर वा अन्त्म सम्वदृ्ध नगयऩानरकाहरुसॉग सहकामघ गरय चौहददी खोरी छुट्याएको 
ब–ूबागराई जनाउनेछ । 

छ .“चयनऺेर” बन्नारे छाडा चौऩामाहरुराई व्मवशस्थत रुऩभा ऩारनका रानग नगयऩानरका ऺेर नबर वा 
अन्त्म सम्वदृ्ध नगयऩानरकाहरुसॉग सहकामघ गरय चौहददी खोरी छुट्याएका ऺेरराई जनाउनेछ । 

ज .“सबा”  बन्नारे नगयऩानरकाको सबाराई सम्झन ुऩदघछ ।  

झ .“प्रभखु”  बन्नारे नगय प्रभखुराई सम्झन ुऩदघछ । 

ञ .“उऩ प्रभखु”  बन्नारे नगयऩानरकाको उऩप्रभखुराई सम्झन ुऩदघछ । 

ट .“प्रभखु प्रिासकीम अनधकृत” बन्नारे नगयऩानरकाको कामाघरमका कभघचायीको प्रभखु अनधकृतका रुऩभा 
काभ गनघ खटाईएका अनधकृतराई सम्झन ुऩदघछ । 

ठ .“वडा अध्मऺ”  बन्नारे तत ्वडाफाट ननफाघशचत वडा अध्मऺ सम्झन ुऩदघछ । 

ड .“सशचव” बन्नारे याजववयाज नगयऩानरकाको कामाघरमका प्रभखु प्रिासकीम अनधकृत सम्झन ुऩदघछ य 
वडाको हकभा सम्फशन्त्धत वडा सशचवराई सम्झन ुऩदघछ । 

ढ .“तोवकएको” वा “तोवकए वभोशजभ” बन्नारे नगयऩानरकारे सभम सभमभा ननणघम गयी तोवकएको वा 
तोवकए वभोशजभ सॊम्झन ुऩदघछ । 

ण .“सनभनत” बन्नारे ननदेशिका फभोशजभ गठठत ऩरयच्छेद–६ फभोशजभ ऩारक तथा व्मवस्थाऩक सनभनतराई 
जनाउने छ । 

त .“अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनत” बन्नारे याजववयाज नगयऩानरकाभा गठठत छाडा चौऩामा ननमन्त्रणका 
रानग गठन बएका अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतराई सम्झन ुऩदघछ । 

थ .“नगयऺेर”  बन्नारे याजववयाज नगयऩानरका ऺेरराई जनाउने छ । 

द .“आवश्मक कामघववनध” बन्नारे चौऩामा ऩि ुतथा व्मवस्थाऩन सनभनतराई चावहने आवश्मक कामघववनध 
बन्ने जनाउने छ । 



 

ऩरयच्छेद–२ 

छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनत 

३ .छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनत देहाम फभोशजभका ११ सदस्मीम सनभनत यहनेछ । 

१ .नगय उऩ प्रभखु         – सॊमोजक 

२ .कामघऩानरकारे तोकेका कामघऩानरकाका सदस्महरु ४ जना     – सदस्म 

३  .याजववयाज नगयऩानरका कृवष य वन िाखाका अनधकृत वा जेष्ठ कभघचायी  गरय २ जना   – सदस्म 

४ .नगय ऩभखुरे तोकेका चौऩामा ऩारन तथा चयन ऺेरका वन उऩबोक्ता सनभनत य अन्त्म 

   ऺेरवाट गरय ३ जना  ( कशम्तभा १ जना भवहरा सवहत)     – सदस्म 

५  .याजववयाज नगयऩानरकाका ऩिऩुॊऺी िाखा प्रभखु           –सदस्म सशचव 

मस सनभनतरे आवश्मकता अनसुाय याजववयाज नगयऩानरकाको ऩदानधकायी तथा कभघचायी य अन्त्म सॊघ सॊस्थाराई 
आभशन्त्रत गनघ सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद–३ 

छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतका काभ कतघव्म य अनधकाय 

४ .छाडा चौऩामा ननमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩनका रानग छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतको काभ 
कतघव्म य अनधकाय :  
१ )सभन्त्वम सनभनतरे वविेष गरय नीनतगत कामघ गनेछ । जस अन्त्तगघत ऩिऩुारन ऺेर ननधाघयण, आवश्मक ऩयेका 

भाऩदण्ड, साझेदायी खोजी य सहकामघ, व्मवस्थाऩनका रानग आवश्मक अध्ममन य नमाॉ ववनधको खोजी य 
ननदेिनात्भक कामघहरु ननम्न अनसुाय यहने छन ्। 

क .छाडाचौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतरे नगय ऺेरनबर छोनडएका छाडा चौऩामाहरुराई 
नगयऩानरका ऺेरनबर वा सम्वदृ्ध नगयऩानरकाहरुसॉग सहकामघ गरय ऩिऩुारन तथा चयन ऺेर बनी चौहददी 
खोरी ननशित ऺेर ननधाघयण गनघ सक्नेछ । 

ख. छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतरे नगयऩानरकाका ऺेर नबर ऩारेका घयऩारवुा य 
छाडा चौऩामाहरुका त्माङ्क (रगत) सॊकरन गयी अध्मावनधक गनघ वडा सनभनतहरुराई आवश्मक ननदेिन 
जायी गनघ सक्नेछ । 

ग .छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतरे सभम–सभमभा छाडा ऩिऩुारन तथा व्मवस्थाऩन 
सनभनतराई ठदएको ननदेिनको ऩारना गनुघ छाडा ऩिऩुारन तथा व्मवस्थाऩन सनभनतको कतघव्म हनुेछ । 

घ. छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतरे छाडा ऩिचुौऩामा ऩारनका रानग राग्ने रागत, 

ऩूवाघधाय रगामतका आवश्मकताहरु ननशित गरय भाऩदण्ड वनाई तोके अनसुाय हनुेछ । साथै साझेदायीका 
रानग सोही भाऩदण्ड अनसुाय हनुेछ । 

 

 

ऩरयच्छेद–४ 

 फैठक सम्वन्त्धी व्मवस्था 
५ .छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतको वैठक देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

क .छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतको वैठक आवश्मकता अनसुाय सॊमोजकको 
ननदेिनभा सदस्म सशचवरे वोराउन ुऩनेछ । 

ख .वैठकका अध्मऺता सॊमोजकरे य सॊमोजकको अनऩुशस्थनतभा सनभनतका जेष्ठ सदस्मरे गनेछ । 

ग .वैठकका गणऩयुक सॊख्मा ५१ प्रनतित हनुेछ । गणऩयुक सॊख्मा नऩगुेभा दोस्रो ऩटक वोराइएको वैठकको 
गणऩयुक सॊख्मा २५ प्रनतित भानननेछ । 

घ .वैठकभा फहभुतका आधायफाट ननणघम ऩारयत गरयनेछ । भत वयावय बएभा अध्मऺता गनेको भत ननणाघमक 
भानननेछ । 



ङ .वैठकफाट ऩारयत ननणघमहरुको अनबरेशखकयण सदस्म सशचवरे गरय सॊमोजकफाट प्रभाशणत गयाई याख्न ुऩनेछ 
। 

ऩरयच्छेद–५ 

वडा सनभनतको काभ कतघव्म य अनधकाय 

६ .वडा सनभनतको काभ कतघव्म य अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

सम्वशन्त्धत ऩिधुनीरे ऩि ुचौऩामाहरुको ऩारन ऩोषण तथा व्मवस्थाऩन गने शजम्भा नगय नबरका सम्वशन्त्धत ऩि ु
चौऩामा धनीको हनुेछ । 

  

क. प्रत्मेक वडा सनभनतरे आ–आपनो वडाभा छाडा ऩिचुौऩामा छोड्न ननमन्त्रण गने य छोडेको चौऩामाहरुको 
व्मवस्थाऩन गनुघ भूख्म शजम्भेवायी हनुेछ । 

ख. छाडा ऩि ुचौऩामाको व्मवस्थाऩनका रानग प्रत्मेक वडा सनभनतरे आआफ्नो वडाभा गौिारा ननभाघणका रानग 
सावघजननक, सयकायी वन, प्रनत जनभन, साभदुावमक वन, खोरा नदी वकनाय तवटम ऺेर आठदको खोजववन गरय 
व्मवस्थाऩन गनुघ ऩनेछ । सो व्मवस्थाऩन कामघका रानग स्थानीम साभदुावमक सॊस्था, क्रव, सहकायी, धानभघक 
सॊस्थाहरु, साभदुावमक वन रगामतका सॊस्थाहरुराई शजम्भेवाय वनाउन ुऩनेछ । 

ग. सभम–सभमभा मस ननदेशिका फभोशजभ गठठत छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतरे 
ठदएको ननदेिनको ऩरयऩारना गनुघ वडा सनभनतको कतघव्म हनुेछ । 

घ. वडा सनभनतरे आवश्मक ठानेभा छाडा ऩिऩुारन तथा व्मवस्थाऩन सनभनतको गठन गरय छाडा चौऩामा 
ननमन्त्रण तथा ऩारनका व्मवस्था नभराउन सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद–६ 

छाडा चौऩामाका सभदुाम स्तयभा व्मवस्थाऩन 

७ .छाडा चौऩामाहरुको सभदुाम स्तयभा व्मवस्थाऩन गनघका रानग ननम्न अनसुाय गरयनेछ । 

क .नगयऩानरका ऺेर नबरका छाडा चौऩामाहरुराइ ननमन्त्रणभा नरई नीशज साझेदायीभा व्मवस्थाऩन गनघका 
रानग अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतरे आवश्मक सचुना य साझेदायीको भाऩदण्ड वनाई स्थानीम 
साभदुावमक वन, धानभघक सॊस्था, सहकायी, साभदुावमक सॊस्था, ननजी सॊस्था वा गैय सयकायी सॊस्थासॊग साझेदायी 
गनेछ । 

ख .भानथको ७ (क )अनसुाय हनुे अवस्था सजृना नबएका हकभा नगयऩानरका आपैरे ऩूणघ व्मवस्थाऩन गनुघ 
ऩयेको हकभा वडा सनभनतहरुरे वडाभा यहेका सयकायी/ऩनतघ जग्गा, सयकायी वन, उऩमोग गनघ नभल्ने 
साभदुावमक वन रगामतको ऺेर ऩवहचान गरय स्थान तम गनुघ य स्थानीम स्तयभा एक छाडा ऩिऩुारन तथा 
व्मवस्थाऩन सनभनत गठन गरय आवश्मक राग्ने खचघ भरु सनभनतफाट शस्वकृनत नरई व्मवस्थाऩन गनेछ । 

 

ऩरयच्छेद–७ 

छाडा चौऩामा ऩारन तथा व्मवस्थाऩन सनभनतका कामघहरु 

८ .छाडा चौऩामाहरुको व्मवस्थाऩन सनभनतरे ननम्न कामघहरु गनेछ । 

क .नगय ऺेरनबर फेवारयसे रुऩभा छोनडएका चौऩामाहरुराई ननमन्त्रणभा नरई एवककृत तथा ढुवानी भापघ त दपा 
४ (क )वा दपा ७ (ख )फभोशजभ ऩारन ऺेर बनन छुटमाएको ऺेरभा आवश्मक ऩने घय, टहया गौिारा, 
ऩानी य घेयवायको आवश्मक व्मवस्था गनेछ । 

ख .दपा ४९(क) फभोशजभ चयन ऺेर बनन छुट्याएका ऺेरभा तायवाय, घेयवाय गयी ऩि ुआहायका रानग चावहने 
आवश्मक घाॉस, डार घाॉस, रुख, ववरुवाहरु रगाई उऩबोगको व्मवस्था नभराउनेछ । 

ग .चयन ऺेरभा चयन नबएको, नऩगु हनुे अवस्था य चयन नहनुे भौसभका रानग सखु्खा तथा हरयमो घाॉस ऩयार 
खरयद गनुघ ऩने बएभा सो ऩारन गनघ सॊस्था÷व्मशक्तरे आवश्मक व्मवस्था नभराउनेछ । 

घ .छाडा चौऩामा ऩारन तथा व्मवस्थाऩनका रानग चावहन आवश्मक जनिशक्त ऩारन गनघ सॊस्था वा व्मशक्तरे 
दईु ऩऺीम सम्झौता वभोशजभ व्मवस्था नभराउनेछ । मठद ७ (ख) अनसुाय नगयऩानरकारे आपैँ  व्मवस्था 



गनुघ ऩने बएभा चावहने जनिशक्त सॊख्मा कयायभा याख्न े व्मवस्था अनगुभन तथा सभन्त्वम सनभनतको 
शस्वकृनतभा गनघ य सोका सवुवधा सभन्त्वम सनभनतरे तोके वभोशजभ हनेछ । 

(ङ )नगयऩानरका आपैरे व्मवस्थाऩन गनुघ ऩने अवस्थाभा वडा सनभनतफाट तोकी शजम्भेवायी ऩाएको सदस्मरे सो 
छाडा ऩिचुौऩामाहरुको येखदेख य ऩारन गनघ जनिशक्तराई ऩरयचारन गनुघ ऩनेछ । 

 

(च) नगयऩानरका आपैँ रे व्मवस्थाऩन गनुघ ऩने अवस्थाभा नगयऩानरकाभा जनिशक्त उऩरव्ध बएका अवस्थाभा 
सोही स्तयका उऩरव्ध जनिशक्तराई ऩनन उऩमोग गनघ सक्नछे । 

(छ )ऩारन ऺेरभा ऩानरएका चौऩामाहरु तथा चौऩामाहरुफाट उत्ऩाठदत शचजवस्त ु ववक्री ववतयण उक्त 
ऩिचुौऩामा ऩारन गने सॊस्था/व्मशक्तरे गनेछ । 

(ज )छाडा ऩि चौऩामाका व्मवस्थाऩन गनघ आवश्मक ऩने गौिारा ननभाघणका रानग सावघजनीक, सयकायी वन, 

प्रनत जभीन, साभदुावमक वन, खोरा नदी वकनाय तवटम ऺेर आठद खोजी व्मवस्थाऩन गनघ सो हनु नसकेभा 
जनभन बाडाभा नरई सभेत व्मवस्थाऩन गनुघ ऩनेछ । 

  

ऩरयच्छेद–८ 

 व्मवस्थाऩनका रानग आनथघक व्मवस्था 
९ .ऩि ुचौऩामा व्मवस्थाऩनका रानग आनथघक व्मवस्था य ऩरयचारन ननम्न अनसुाय हनुेछ । 

क .स्थानीम सॊस्था/व्मशक्तसॊग साझेदायी गरय व्मवस्थाऩन हनुे हकभा सम्झौता वभोशजभ हनुेछ । 

ख .नगयऩानरकारे आफ्नो व्मवस्थाभा ऩिऩुारन गरय व्मवस्थाऩन गनुघ ऩने अवस्थाभा छाडा ऩिचुौऩामा 
व्मवस्थाऩनका रानग नगयऩानरकाफाट यकभ ववननमोजीत बए वभोशजभ तथा कामघऩानरकारे व्मवस्थाऩन गये 
अनसुाय हनुेछ । 

ग .नगयऩानरकारे आफ्नै व्मवस्थाभा ऩिऩुारन गरय व्मवस्थाऩन गनुघ ऩने अवस्थाभा छाडा ऩिचुौऩामा ऩारन 
गयेका वडा कामाघरमभा वडाको खाताभा ननकासा ठदई सो वडा सनभनतरे सॊचारन गनेछ । 

 

ऩरयच्छदे –९ 

दण्ड जरयवाना 
१० .दण्ड जरयवाना 

क .अननधकृत रुऩभा कसैरे ऩनन ऩिचुौऩामा छोडी वा राऩयवाही गयी खेतीऩाती वा अन्त्म वानरनारी हानी 
नोक्सानी गनघ गयाउन ऩाइने छैन । हानी नोक्सानी गयी गयाएका ठहय बएभा ऺनतको एवकन गरय 
सम्वशन्त्धत ऩिधुनीफाट वडा सनभनतरे ऺनतऩूनतघ बयाई दण्ड सजाम गनघ सक्नेछ । 

ख .चौऩामा छोड्ने कामघराई ननमन्त्रण गनघ ऩिधुनीहरुराई आवश्मक कायवाही स्वरुऩ प्रनत ऩटक प्रनत तऩनसर 
अनसुाय सम्भ वडा सनभनतरे दण्ड जरयवाना तोक्ने छ । साथै ऩटक ऩटक कायवाही गदाघ ऩनन अटेय गयेभा 
वा तोकेको जयीवाना नवझुाएभा नगयऩानरकाफाट ऩाउने सेवा सवुवधा उऩरव्ध गयाउन नगयऩानरका वाध्म 
हनु छैन । 

तऩनसर 

नस. न. सभम ठुरो ऩि ु साना ऩि ु

1 1 ठदन रु. 500/- रु. 100/- 

2 2 ठदन रु. 1000/- रु. 200/- 

3 3 ठदन रु. 1500/- रु. 300/- 

4 4 ठदन रु. 2000/- रु. 400/- 

5 5 ठदन रु. 2500/- रु. 500/- 

6 ६ ठदन रु. 3000/- रु. 600/- 

7 ७ ठदन रु. 5500/- रु. 700/- 



 

नोट  :उक्त सभम नबर ऩिधुनी¸  कृषक आफ्ना ऩि ु चौऩामा नरन नआएभा वा नरगभेा उक्त ऩि ु चौऩामा सम्वन्त्धभा 
सावघजननक सात ठदन ेसचुना गरय डाका वढावढवाट नरराभ गरय यकभ कोषभा जम्भा गनुघ ऩने छ । गाई  ,बैसी ,सुॉगयु 

ठूरो ऩि ुय फाछा फाॉछठ ,ऩाडा ऩाडी य फाख्रा साना चौऩामा जनाउनछे ।  

ग .वेवारयसे प्रभाशणत बएका चौऩामाहरुको व्मवस्थाऩनको शजम्भा नरएको सॊस्था, व्मशक्त, सभहु, सनभनत रगामतका 
सॊस्थाहरुरे व्मवशस्थत रुऩभा ऩारन नगयी कुनै कायणरे छाडा छोनड वा राऩयवाहीरे कसैको हानी 
नोक्सानी बएभा सम्वशन्त्धत शजम्भा नरने ऩऺवाट असरु उऩय गरयनेछ । 

 घ .मस नगयऩानरका सॊग नसभाभा जोडीएका वा अन्त्म ऺेरवाट कसैर ऩि ुछोडेभा सम्वशन्त्धत नगयऩानरकासॉग 
सभन्त्वम गरय सम्वशन्त्धत ऩिधुनीफाट असरु उऩय गरयन ेछ । 

ङ .नगयऩानरका ऺेरनबर कसैरे छाडा ऩिचुौऩामा छोडेको कुनै व्मशक्तरे सभातेय वझुाएको खण्डभा उठेको 
जरयवानाका २५ प्रनतित यकभ ऩयुस्काय स्वरुऩ उऩर्ध गयाईनेछ । 

च .मस ननदेशिकाभा उल्रेख बएको व्मवस्थाभा कुनै दवुवधा /वाधा बएभा छाडा चौऩामा ननमन्त्रण अनगुभन तथा 
सभन्त्वम सनभतको ननणघम अशन्त्तभ ननणघम हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद–१० 

ववववध 

११ .ननदेशिका सॊसोधन सम्वशन्त्ध व्मवस्था :- ननदेशिका सॊिोधन गनुघ ऩने आवश्मक बएभा छाडा चौऩामा ननमन्त्रण तथा 
व्मवस्थाऩन सभन्त्वम सनभनतरे ननणघम गरय नगय कामाघऩानरका सभऺ ऩेि गयेभा नगय कामाघऩानरकाफाट आवश्मक 
सॊसोधन हनुेछ । 

१२ .सयुऺा व्मवस्था :छाडा ऩिचुौऩामा ऩारन तथा व्मवस्थाऩन गनघ सॊस्था/सनभनत/व्मशक्तर चौऩामा ऩारनभा सयुऺा 
व्मवस्थाका आवश्मकता भहिसु गयेभा नगयऩानरकारे चौऩामा ऩारन ऺेर यहेका ठाउॉको नशजकभा यहेको सयुऺा 
ननकामसॉग सभन्त्वम गयी आवश्मक सयुऺा व्मवस्था नभराउन अनयुोध गनेछ । 

 


