सडसबजन वन कामानरम नवरऩयासी (फ.सु.ऩ.) वाट प्रदान गरयने सेवा एवॊ सुकवधाको प्रकाय, प्रकक्रमा तथा सेवा दस्तुय सभमावसध न्जम्भेवायी य
दाकमत्व
सस.नॊ .

सेवाको ककससभ

सेवा प्राप्त गने ऩेश गने कववयण

सेवा प्राप्त गने राग्ने

सेवा ददने शाखा ÷इकाई

सेवा प्राप्तीभा कढरा
सुस्ती बएभा उजुयी
सुन्ने असधकायी

शूल्क
१

नम्वयी आवादीको काठ÷दाउया
सम्वन्धी

सभम

नम्वयी आवादी जग्गाभा यहेको कटान गर्रनन प्रसतवन्ध रागेका प्रजासतका रुख
वाहेक अन्म प्रजासतका रुख कटान गनन जग्गाधनीरे सम्फन्न्धत स्थानीम
तह÷वडाको ससपारयसऩत्र, जग्गाधनीको प्रभाण ऩुजानको प्रसतसरऩी, नक्सा,
सतयो सतये को यससद, नागरयकताको प्रभाण ऩत्रकोेे प्रसतसरकऩ सॊ रग्न याखी
सनवेदन सम्वन्न्धत सव सडसबजन वन कामानरमभा ददई उक्त सनवेदन उऩय
वन प्राकवसधकवाट जाॉचवुझ हुॉदा नम्वयी आवादीेे ठहय बएऩसि कटान गर्रनन

नराग्ने,

काठ कवक्री गये को

सम्वन्न्धत

बएभा १३ प्रसतशत भ्माट

जग्गाधनीको सकक्रमता

राग्ने

बएभा तुरुन्तै

प्रशासन
शाखा÷दतान÷चरानी

सड.व.अ.

ददई कटान भुिान बएऩसि सो वाट सनस्केको गोसरमाभा टाॊचा रगाई ऩेश
बएऩसि स्थानान्तयण इजाजत ऩत्र ददने ।
२

स्सभर तथा

टाॊचा दतान सम्वन्धी

घये र ु तथा साना उद्योग कार्रमानरमवाट स्सभर स्थाऩना गननको रासग दुयी
एकीनको रासग रेखी आएभा सम्फन्न्धत सव सडसबजन वन कामानरमभा रेखी
ऩठाउने य सव सड.व.का.वाट रेखी आए वभोन्जभ घये र ु कामानरमराई रेखी
ऩठाउने, घये र ु तथा साना उद्योग कार्रमानरमवाट स्वीकृती सरई सम्वन्न्धत
स्सभर चराउनेफाट टाॊचा दतानको रासग सनवेदन ददएऩसि टाॊचा दतान गयी

३

काठ न्चयान सम्वन्धभा

टाॊचा दतान गने रु.
२५००।–टाॊचा नकवकयण
दस्तुय रु. ५००।–

हये क आ.व.भा नकवकयण गरयददने ।
काठ न्चयान गनन य न्चयान काठ न्जल्रा सबत्र य वाकहय रैजान सनवेदन

गोसरमा काठको इजाजत

ददएभा इजाजत ददने ।

हुॊदा भ्माट नसरएको बए
१३५ भ्माट सरइने

४

उजुयी सम्वन्धभा

वन ऩैदावाय हानी नोक्सानी तथा वन असतक्रभण सम्वन्धी ऩये का उजुयीको

नराग्ने

िानकवन गयी कायवाही अगाडी वढाउॊ ने ।

प्रकक्रमा ऩुगेको सनवेदन
ऩेश बएभा तुरुन्तै

तुरुन्तै

प्रशासन शाखा

सड.व.अ.

प्रशासन शाखा
सड.व.अ.

उजुयीको प्रकृसत

भुद्दा शाखा÷सम्वन्न्धत

अनुसाय फकढभा ७

सव सड.व.का.

सड.व.अ.

ददन राग्ने
५

याजस्व÷धयौटी सम्वन्धभा

वन ऺेत्रको योमल्टी भुद्दा तपनको दण्ड जरयवाना वुझाउन ल्माएभा फुन्झ
ये कडन याख्ने ।

कानूनरे सनधानयण गये

तुरुन्तै

वभोन्जभ य पैसरा बए

आसथनक प्रशासन÷भुद्दा
शाखा

सड.व.अ.

वभोन्जभको यकभ
६

सरराभ कवकक्र सम्वन्धी

आसथनक ऐन सनमभ, ऩरयऩत्र य वन ऩैदावाय सॊ करन तथा कवकक्र कवतयण

सरराभ सकायकतानरे सकाय

सनदे न्शका २०७३ वभोन्जभको प्रकक्रमा ऩु–माई काठ सरराभ सम्वन्धी

गये को यकभ, सनधानरयत

कायवाही गने ।

कटान भुिान खचन य

तुरुन्तै

व्मवस्थाऩन शाखा ÷
रेखा शाखा

सड.व.अ.

७

भुद्दा सम्वन्धी

कानून वभोन्जभ भुद्दा ऩेश बएऩसि

वुझ्नुऩने प्रभाण वुन्झ पैसरा गनन

नराग्ने

सनमभानुसाय

शुल्क नराग्ने

क) कासतनक दे न्ख

सड.व.अ.भा ऩेश गने ।
८

कवकास कामन

क) साभुदाकमक वनको कवधान कामन मोजनाको तमायी य कामानन्वमन तथा
वैऻासनक वन व्मवस्थाऩन कार्रमन ।

जेष्ठ सम्भ

ख) कवरुवा कवतयण ।

ख)

आषाढ श्रावण भकहना

भुद्दा शाखा

मोजना शाखा÷सम्वन्न्धत
सव सड.व.का.

सड.व.अ.

सड.व.अ.

सबत्र
९

प्राकवसधक सहमोग सम्वन्धी

फन सम्वन्धी प्राकवसधक सहमोग भाग बएभा उऩरव्ध गयाउने ।

नराग्ने

तुरुन्तै

मोजना शाखा÷सम्वन्न्धत
सव सड.व.का.

सड.व.अ.

