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पषृ्ठभबूि 
प्रदेर् सरकार, वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय, प्रदेर् नं. १ अन्तर्गत आ.व. २०७९/०८० िा ववबभन्न 
योजना/कायगक्रिहरु संचालन र्ने र्री िजेट ववबनयोजन भएको छ । ववबनयोत्तजत िजेटको पररबध बभि रहेर स्वीकृत 
वावषगक कायगक्रिहरु वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय, वन बनदेर्नालय १ वटा, वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण 
केन्र १ वटा, बडबभजन वन कायागलयहरु १५ वटा, भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलयहरु २ वटा, जलाधार 
व्यवस्थापन कायगक्रि कायागन्वयन इकाईिाट संचालन र्ररने र्री तय भएका छन ्। स्वीकृत कायगक्रिको प्रभावकारी 
ढंर्ले सम्पादन भएिा त्यसिाट प्राप्त हनुे प्रबतर्ल सिेत र्णुस्तरीय भई आर्ाबतत उपलत्तब्ध हााँबसल र्नग सवकन्छ । 
कायगक्रि प्रभावकारी ढंर्ले तोवकएको र्णुस्तरिा सम्पादन र्नग कायगक्रि सम्पादन र्ने बनकायहरु िीच एकै खालको 
कायगक्रि संचालन प्रकृयािा साझा वझुाई रही कायग सम्पादन हनु ुपदगछ । अत: स्वीकृत कायगक्रि र िजेटको प्रभावकारी 
कायागन्वयन र्री अबधकति उपलत्तब्ध हाबसल र्ने उद्दशे्यले कायगक्रि संचालन र्ने बनकाय/सेवा प्रदायकहरुलाई कायगक्रि 
कायागन्वयनिा सहजता र एकरुपता आओस भबन यो कायगक्रि संचालन तथा कायागन्वयन िार्गदर्गन, २०७९ तयार र्री 
जारी र्ररएको छ । 

िार्गदर्गनको ढााँचा 
िार्गदर्गनिा िन्िालय अन्तर्गतका ववबभन्न कायागलयहरुिाट सम्पादन हनुे कायगक्रिको आधारिा छुट्टाछुटै्ट कायगक्रि 
ििोत्तजिका आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत वावषगक कायगक्रि र वक्रयाकलापहरु खण्ड १ देत्तख खण्ड ५ सम्ि राखी 
प्रस्ततु र्ररएको छ । जस अनसुार वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय, वन बनदेर्नालय, वन अनसुन्धान तथा 
प्रत्तर्क्षण केन्र, १५ वटा बडबभजन वन कायागलयहरु, २ वटा भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलयहरु, जलाधार 
व्यवस्थापन कायगक्रि कायागन्वयन इकाईिाट संचालन हनु ेकायगक्रिहरुलाई 1१९ वटा िुाँदािा सिेटी यो िार्गदर्गन तयार 
पाररएको छ ।  

खण्ड १  वन्यजन्त ुतथा वासस्थान संरक्षण कायगक्रि  

खण्ड २     भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन कायगक्रि 
खण्ड ३ प्रदेर् वन ववकास तथा व्यवस्थापन कायगक्रि र प्रदेर् हररत अबभयान कायगक्रि 
खण्ड ४  वातावरण संरक्षण कायगक्रि 
खण्ड ५  जडीिटुी ववकास कायगक्रि 
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िार्गदर्गनको आधारभतू बसद्धान्त 
 

यो िार्गदर्गन सावगजबनक खररद ऐन २०६३, सावगजबनक खररद बनयिावली २०६४, आबथगक कायगववबध तथा ववत्तीय 
उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६, आबथगक कायगववबध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व बनयिावली, २०७७, प्रदेर् नं. १ को प्रदेर् 
आबथगक कायगववबध बनयिावली २०७५, प्रदेर् सावगजबनक खररद बनयिावली २०७७, प्रदेर् आबथगक कायगववबध तथा ववत्तीय 
उत्तरदावयत्व ऐन, २०७८, सावगजबनक खचगको िापदण्ड, कायगववबध र बितव्यवयता सम्िन्धी बनदेत्तर्का २०७9, वन, 
वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालयिाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहयोर् सम्िन्धी कायगववबध २०७६, वन तथा भ-ू
संरक्षण ववभार्को निगस, २०७०, आ.व. २०७९/०८० को िजेट कायागन्वयन सम्िन्धी िार्गदर्गन तथा िजेट 
कायागन्वयनसाँर् सम्ित्तन्धत संघीय सरकार र प्रदेर् सरकार प्रदेर् नं. १ ले जारी र्रेका अन्य बनदेत्तर्काका हकिा सोवह 
ििोत्तजि तथा प्रचबलत कानून ििोत्तजि हनुे र अन्यका हकिा यस िार्गदर्गन ििोत्तजि र्ने र्री यस िन्िालयको कायगक्षेि 
सिेत सिेटी प्रदेर् सरकारले जारी र्रेको साववकको उद्योर्, पयगटन, वन तथा वातावरण िन्िालय, प्रदेर् नं. १, 
ववराटनर्रको योजना तथा कायगक्रि संचालन कायगववबध, २०७७ को दर्ा २५ को अधीनिा रही यो कायगक्रि संचालन 
तथा कायागन्वयन िार्गदर्गन, २०७९ जारी र्रेको छ । वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय तथा िातहतिा रहेका 
कायागलयहरु तथा कायागन्वयन इकाई र आयोजनाको आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत वावषगक कायगक्रिहरु 
प्रभावकारीरुपले संचालन तथा कायागन्वयन र्नुग यो िार्गदर्गनको िखु्य लक्ष्य रहेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://moitfe.p1.gov.np/sites/moitfe/files/2019-05/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%2C%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B5%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.PDF
http://moitfe.p1.gov.np/sites/moitfe/files/2019-05/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%2C%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B5%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.PDF
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 खण्ड १: वन्यजन्त ुतथा वासस्थान संरक्षण कायगक्रि तर्ग  
 

1. कोर्ी पंक्षी सिाजको सहकायगिा चरा अवलोकन तथा सिेक्षण कायगक्रि 

कोर्ीट्प ु वन्यजन्त ुआरक्ष, सनुसरी क्षेििा पाइने चराहरुको अध्ययन अवलोकन तथा सिेक्षणका लाबर् प्रत्येक वषग 
संचालन हनुे चरा र्णना कायगक्रि कोर्ी पंक्षी सिाजको सहकायगिा संचालन र्ररनेछ । यसका लाबर् कोर्ी पंक्षी 
सिाजसाँर् कायगक्रि संचालन सम्झौता र्रर प्रचबलत कानून अनसुार कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । कोर्ी पंक्षी सिाजले 
पेर् र्रेको कायगक्रि प्रस्तावना र लार्त इवष्टिेट स्वीकृत भएििोत्तजिको रकि ववलभपागइ र प्रर्बत प्रबतवेदन प्राप्त 
भएपश् चात उक्त संस्थालाई भकु्तानी र्ररनेछ ।  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
कोर्ी पंक्षी सिाज, कोर्ीट्प ु वन्यजन्त ु आरक्ष, बडबभजन वन कायागलय सनुसरी र िन्िालयका किगचारीहरुको 
सहभाबर्तािा यो कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. 5,००,०००।-(पााँच लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
कोर्ीट्प ु वन्यजन्त ुआरक्ष, सनुसरी क्षेििा पाइने चराहरुको अध्ययन अवलोकन तथा सिेक्षण भई सोको प्रबतवेदन 
सिेत तयार हनुेछ । 

2. िानव-वन्यजन्त ु द्वन्द व्यवस्थापन सम्वन्धी अध्ययन (िााँदर हात्ती) (पूवागञ् चल/बिभवुन 
ववश् वववद्यालसाँर्को सहकायगिा) 

यस प्रदेर्को झापा, िोरङ, सनुसरी, उदयपरु र इलाि त्तजल्लाको दत्तक्षणी भेर्िा जंर्ली हात्ती पाइन्छ । ववबभन्न सियिा 
वय त्तजल्लाहरुिा िानव-हात्ती द्वन्द हदैु आएको छ । कररव ३० जना भन्दा िढी िाबनसहरु जंर्ली हात्तीको आक्रिणिा 
परर ितृ्यू भैसकेको छ भने वेलावेलािा अन्निाली क्षबत परु् याउने तथा घर र्ोठ भत्काउने लर्ायतका कृयाकलाप हनुे 
र्रेको छ । झापाको जलथल वनिा भने ८/१० वटा रैथाने हात्ती पबन रहेको छ । नेपालिा सददयौं देत्तख नै भारतको 
आसाि लर्ायतका स्थानिाट ववचरण र्नग प्रत्येक वषग दईु बसजनिा जंर्ली हात्तीहरुको हलु नेपाल प्रवेर् र्ने र्रेको छ 
। झापाको िाहनुडार्ी क्षेििाट हात्ती नेपाल प्रवेर् र्ने र्रेका छन ्। कोर्ीट्प ुवन्यजन्त ुआरक्षिा पबन रैथाने जंर्ली 
हात्तीहरु रहेका छन ्। यी हात्तीहरुिाट हनुे िानव-वन्यजन्त ुद्वन्द न्यूनीकरणका लाबर् ववबभन्न उपायहरु अवलम्वन हदैु 
आएको छ । यसै सन्दभगिा िानव-वन्यजन्त ुद्वन्द व्यवस्थापन सम्वन्धी उपायहरुको खोजीका लाबर् अध्ययन र्ररनेछ।  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
यस कायग संचालनका लाबर् पूवागञ् चल ववश् वववद्यालयसंर् सिझदारी र्री उक्त ववश् वववद्यालय अन्तर्गत Purbanhcal 

University College of Environment and Forestry (PUCEF) ले पेर् र्रेको स्वीकृत प्रस्तावना र लार्त इवष्टिेटको 
आधारिा कायगक्रि संचालन सम्झौता र्री संचालन र्ररनेछ । यस कायगका लाबर् क्याम्पसको प्राध्यापकहरु र 
ववद्याथीहरु सहभार्ी हनुेछन ् । िन्िालयिाट प्रचबलत बनयिानसुार प्रकृया परु् याई यो कायगक्रि संचालनको लाबर् 
ववबनयोत्तजत रकि कार्जातको आधारिा क्याम्पसको खातािा पठाउन ुपनेछ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. १5,००,०००।-(पन्र लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
प्रदेर् नं. १ िा भइरहेको िानव वन्यजन्त ुद्वन्द व्यवस्थापन सम्वन्धी अध्ययन तथा द्वन्द्व न्यनुीकरण र व्यवस्थापनका 
उपायहरुको पवहचान हनुेछ । 
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3. जंर्ली हात्तीहरुको GPS/Radio color िार्ग त अनरु्िन तथा व्यवस्थापन 

यस प्रदेर्को झापा, िोरङ, सनुसरी, उदयपरु र इलाि त्तजल्लाको दक्षीणी भेर्िा जंर्ली हात्ती पाइन्छ । ववबभन्न सियिा 
वय त्तजल्लाहरुिा िानव-हात्ती द्वन्द हदैु आएको छ । कररव ३० जना भन्दा िढी िाबनसहरु जंर्ली हात्तीको आक्रिणिा 
परर ितृ्यू भैसकेको छ भने वेलावेलािा अन्निाली क्षबत परु् याउने तथा घर र्ोठ भत्काउने लर्ायतका कृयाकलाप हनुे 
र्रेको छ । झापाको जलथल वनिा भने ८/१० वटा रैथाने हात्ती पबन रहेको छ । नेपालिा सददयौं देत्तख नै भारतको 
आसाि लर्ायतका स्थानिाट ववचरण र्नग प्रत्येक वषग दईु बसजनिा जंर्ली हात्तीहरुको हलु नेपाल प्रवेर् र्ने र्रेको छ 
। झापाको िाहनुडार्ी क्षेििाट हात्ती नेपाल प्रवेर् र्ने र्रेको छ । कोर्ीट्प ुवन्यजन्त ुआरक्षिा पबन रैथाने जंर्ली 
हात्तीहरु रहेको छ । यो हात्तीहरुिाट हनुे िानव-वन्यजन्त ुद्वन्द न्यूनीकरणका लाबर् ववबभन्न उपायहरु अवलम्वन हदैु 
आएको छ । यसै क्रििा जंर्ली हात्तीहरुको GPS/Radio color िार्ग त अनरु्िन तथा व्यवस्थापन र्ने कार्य्गकि 
रात्तखएको छ । यो कायगक्रि संचालनका लाबर् राविय बनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ववभार्, कोर्ीट्प ु वन्यजन्त ु
आरक्ष, NTNC कोर्ी संरक्षण केन्र, बडबभजन वन कायागलयको सिन्वयिा कायगक्रि संचालन र्ररनेछ ।  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालयले राविय बनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ववभार्, काठिाडौं, कोर्ीट्प ुवन्यजन्त ुआरक्ष, सनुसरी  तथा राविय 
प्रकृबत संरक्षण कोषसंर् सिन्वय र्रर जनर्त्तक्त व्यवस्थापन र्नेछ । 
 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. ५५,००,०००।-(पचपन्न लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
जंर्ली हात्तीहरुको आर्िनको त्तस्थबत अनरु्िन र्नग जंर्ली हात्तीले िानवलाई पानग सक्ने सम्भाववत जोत्तखि न्यूनीकरण 
र्नग सहज  भएको हनुेछ । 
 

4. िहेन्रद्वार सहकारी संस्थासाँर्को सहकायगिा हात्तत्त द्वन्द्व न्यूबनकरणका लाबर् Pilot Project संचालन  

यस प्रदेर्को झापा, िोरङ, सनुसरी, उदयपरु र इलाि त्तजल्लाको दक्षीणी भेर्िा जंर्ली हात्ती पाइन्छ । ववबभन्न सियिा 
वय त्तजल्लाहरुिा िानव-हात्ती द्वन्द हदैु आएको छ । कररव ३० जना भन्दा िढी िाबनसहरु जंर्ली हात्तीको आक्रिणिा 
परर ितृ्यू भैसकेको छ भने वेलावेलािा अन्निाली क्षबत परु् याउने तथा घर र्ोठ भत्काउने लर्ायतका कृयाकलाप हनुे 
र्रेको छ । झापाको जलथल वनिा भने ८/१० वटा रैथाने हात्ती पबन रहेको छ । नेपालिा सददयौं देत्तख नै भारतको 
आसाि लर्ायतका स्थानिाट ववचरण र्नग प्रत्येक वषग दईु बसजनिा जंर्ली हात्तीहरुको हलु नेपाल प्रवेर् र्ने र्रेको छ 
। झापाको िाहनुडार्ी क्षेििाट हात्ती नेपाल प्रवेर् र्ने र्रेको छ । कोर्ीट्प ुवन्यजन्त ुआरक्षिा पबन रैथाने जंर्ली 
हात्तीहरु रहेको छ । यो हात्तीहरुिाट हनुे िानव-वन्यजन्त ुद्वन्द न्यूनीकरणका लाबर् ववबभन्न उपायहरु अवलम्वन हदैु 
आएको छ । यसै सन्दभगिा िहेन्रद्वार सहकारी संस्थासाँर्को सहकायगिा हात्तत्त द्वन्द न्यूबनकरणका लाबर् Pilot Project 
को रुपिा यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ ।उक्त कायगक्रि अन्तर्गत के कस्ता कृयाकलापहरु सञ्चालन र्ने हो सो 
सम्ित्तन्ध छलर्ल तथा बनणगय र्नग त्तजल्ला वन क्षेि सिन्वय सबिबत तथा त्तजल्लास्तरिा र्दठत वन्यजन्त ु अपराथ 
बनयन्िण इकाईको िैठक िसी बनणगय र्नुगपनेछ ।यो कायगक्रि अन्तर्गत ववबनयोत्तजत िजेट बनयिानसुार सम्ित्तन्धत 
संस्थाको खातािा दद्वपक्षीय कायग सम्झौतािा उल्लेख भए अनसुार पेश्कीको रुपिा वकस्तािा जम्िा र्ररनेछ । 
ववबनयोत्तजत िजेटिाट त्तजल्ला वन क्षेि सिन्वय सबिबतको सत्तचवालय ब्यवस्थापन, वैठक सञ्चालन, हात्तीको र्त्तस्त 
पररचालनका लाबर् बडबभजन वन कायागलय, झापाको र्ाडी ििगत, इन्धन तथा अनरु्िन बनररक्षणिा सिेत खचग र्ने र्री 
दद्वपक्षीय कायग सम्झौता र्ररनेछ । सम्पाददत कृयाकलापहरुको अनरु्िन तथा बनररक्षण िन्िालय तथा िातहतका 
बनकायहरुिाट र्ररनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलय, झापा र िहेन्रद्वार सहकारी संस्थासाँर्को सहकायगिा यो कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
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िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. 50,००,०००।-(पचास लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
िानव-वन्यजन्त ुद्वन्द न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लाबर् स्थानीय जनताको चाहना अनसुारका कृयाकलापहरु सञ्चालन 
हनुेछ र यी कायगक्रिहरुले र्दाग िानव-वन्यजन्त ुद्वन्द व्यवस्थापनिा सहयोर् पगु्नेछ । 
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खण्ड २: भ ूतथा जलाधार संरक्षण कायगक्रि तर्ग  
यस खण्डिा उत्तल्लखत सम्पूणग कायगक्रि/कृयाकलापहरुको तोवकएििोत्तजिको कायागन्वयन कायगयोजना िनाई िातहतका 
कायागलय/इकाईहरुले बनदेर्नालयको बसर्ाररस र िन्िालयको स्वीकृती पश्चात िाि सम्ित्तन्धत पक्ष संर् सम्झौता तथा 
कायगन्वयन र्नुगपनेछ । 

5. आकत्तस्िक भ-ूसंरक्षण कायगक्रि 

आकत्तस्िक रुपिा आइपने ववपदले व्यत्तक्तको घरवार न ैउदठवास हनुे अवस्था भई वपबडत व्यत्तक्तले उपभोक्ता सबिबत 
वनाई राहत प्राप्त र्नग कदठनाई हनुे अवस्थािा वपबडत व्यत्तक्तलाई कायागलयिाट तत्काल राहत उपलव्ध र्राउनका लाबर् 
यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 

कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ वपबडतको िार् बनवेदन संकलन  
➢ स्थल छनौट, आधारभतु तथयाङ्क संकलन  
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरवक्रया 
➢ सवे बडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कायागन्वयन चरणः कायागलय िातहतका किगचारी िाट कायग संचालन  
➢ कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र ववल भपागई पेर् र्नुग पनेछ ।  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा 

प्रचबलत बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ। 
िजेट व्यवस्थापन 

यस कायगक्रिको लाबर् रु. १,4०,००,०००।- (एक करोड चाबलस लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
(यस िजेटिा िन्िालयिा ववनोत्तजत रकि सिेत सिािेर् र्ररएकोछ ।) 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट ववबभन्न १४ स्थानिा आकत्तस्िक भ-ूसंरक्षण सम्िन्धी कायगक्रि संचालन भएको हनुेछ । 

6. एवककृत भ-ूस्खलन बनयन्िण  

प्रदेर् नं. १ भौर्ोबलक वहसािले वहिाल, पहाड र तराईिा ववस्ताररत रहेको र यसिा छोटो दरुीिै धेरै उचाई ववववधता 
(६० बिटरदेत्तख ८८४८ बिटर) का साथै बभरालो भ-ूभार् रहेको हदुा यस क्षेिका कबतपय भ ूभार्हरु भ-ूक्षय, िाढी, 
पवहरोको उच्च जोत्तखििा रहेका छन ्। यस क्षेिलाई भ-ूस्खलनको संवेदनत्तर्लताको दृवष्टकोणिाट राविय स्तरिानै िढी 
संवेदनत्तर्ल िाबनन्छ र यस क्षेििा करीि १० घनबिटर/हे./वषग भ-ूक्षय दर रहेको अनिुान र्ररएको छ । खास र्री 
िध्यपहाडी िहाभारत तथा चरेु क्षेिहरुिा सिस्याको रुपिा रहेको पवहरो, र्ल्छी, खहरे तथा यसको सम्िखुिा रहेका 
वस्ती सिदुायका िाबनसहरुको जीउ धनको रक्षा तथा िहत्वपूणग पूवागधारहरुको संरक्षणका लाबर् यो कायगक्रि सञ्चालन 
र्ररने छ । 

संभाववत कायगक्रि तथा कृयाकलापहरु 
➢ पवहरो उपचार (भल तकागउने कुलो, नाला, चेक ड्याि, वाल, िायोईत्तन्जबनयररङ्ग प्रववबधका लाबर् घााँस, िााँस, 

अम्रीसो लर्ायतका िटु्यान तथा रुख प्रजाबत ववरुवा रोपण) । 
➢ पवहरो पूवग सूचना प्रणाली ववकास, जडान परीक्षण । 
➢ र्त्तल्छ बनयन्िण (भल तकागउने कुलो, नाला, चेक ड्याि, वाल, िायोईत्तन्जबनयररङ्ग प्रववबधका लाबर् घास, वााँस, 

अम्रीसो लर्ायतका िटु्यान तथा रुख प्रजाबत ववरुवा रोपण) । 
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➢ क्षबतग्रस्त भबूि पनुरुत्थान (भल तकागउने कुलो, नाला, चेकड्याि, वाल, आकासे पानी संकलन पोखरी 
िायोईत्तन्जबनयररङ्ग प्रववबधका लाबर् घास, वााँस, अम्रीसो लर्ायतका िटु्यान तथा रुख प्रजाबतका ववरुवा रोपण)। 

➢ कायगर्त ईकाईः प्रभाववत क्षेि, सो को जलप्रवाह प्रणाली (खोला, खहरे, र्त्तल्छ) र सम्िखुिा रहेका वस्ती 
सिदुायलाई कायगक्रि सञ्चालनका लाबर् ईकाई िानी कायग र्ररने छ । यसिा प्रभाववत क्षेिको लाबर् उपयकु्त भ-ू
उपयोर्का उपायहरुदेत्तख जैववक, संरचनात्िक, िायोईत्तन्जबनयररङ्ग प्रववबधको प्रयोर् र्री उपचार र्ररनेछ । 
कायगक्रि बनिागणको प्रारम्भदेत्तख नै प्रभाववत जनसिदुायलाई सहभार्ी र्राईने छ । 

➢ प्राथबिकीकरणः िानवीय कृयाकलापका कारण सतृ्तजत पवहरो तथा भ-ूक्षय स्थल तथा प्रत्यक्ष रुपिा िानव िस्ती र 
िानवको त्तजउ धनको रक्षासाँर् जोडीएका पवहरो तथा भ-ूक्षय स्थलहरुको उपचारिा प्राथबिकता ददईने छ भन े
भौर्बभगक कारणले सतृ्तजत प्राकृबतक पवहरोहरु कि प्राथबिकतािा रहने छन र प्रत्यक्ष रुपिा िानवीय जोत्तखि र 
िहत्वपणुग पूवागधार (जलववद्यतु जलार्य, िहत्वपणुग सडक) को क्षबत हनुे प्रकोपहरु िवढ प्राथबिकतािा रहन ेछन।् 

कायागन्वयन प्रकृया 
➢ स्थल छनौटः सरोकारवालाहरु साँर् छलर्ल तथा परािर्ग बलई प्राथबिकताको आधारिा कायगक्रि संचालन र्ने 

स्थल छनौट र्ररन ेछ । 
➢ सरोकारवालाहरुसाँर् अन्तरकृयाः प्रत्यक्ष प्रभाववत सिदुाय तथा प्रभाववत क्षेिको जलप्रवाह प्रणाली (खोला, खहरे, 

र्त्तल्छ) र सम्िखुिा रहेका वस्ती सिदुाय त्यस क्षेििा रहेका वडाका प्रबतबनबधहरु, उपभोक्ता सिूह÷सबिबत तथा 
अन्य सरोकारवाला बनकायहरुसाँर् कायगक्रि कायागन्वयन तथा संचालनका लाबर् आवश्यक सिन्वय, सहयोर् तथा 
सहकायगका लाबर् छलर्ल र्ररने छ ।  

➢ सवे बडजाईन तथा ल.ई.: यसिा स्थलर्त नक्सा (लोकेर्न म्याप), प्रभाववत क्षेिको भ ु उपयोर् देखीन े खेस्रा 
नक्सा, ववबभन्न भार्को लम्िाइ, चौडाइ, र्वहराई, िाटो तथा भ ू िनौट, प्रकोपको प्रकृबत (Mud flow, debris 

flow, Gulley Erosion size etc.) तथा प्रभाववत हनु ेघर पररवार, संरचना वा सरुत्तक्षत हनुे जग्र्ा जिीनको क्षेिर्ल 
जस्ता ववषयहरु सिावेर् हनुे छन ्।  

➢ सम्ित्तन्धत वडा कायागलयको बसर्ाररर्िा उपभोक्ता सबिबत र्ठन र्ररनेछ ।  
➢ उपभोक्ता सबिबतसाँर् कायग सम्झौता, श्रोत, साधन, जनसहभाबर्ता आदद पररचालन, सम्पन्न योजना सिूहलाई 

हस्तान्तरण र्ररने छ । 
➢ इत्तन्जबनयररङ्ग संरचना बनिागण र संरक्षण तथा वृक्षारोपण र्ररने छ । 
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन (कायगक्रिको हरेक चरणिा तथा आवश्यकता अनसुार) र्ररने छ । 
➢ कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र ववल भपागई पेर् र्नुग पनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा 

प्रचबलत बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् जम्िा रु. 5,१6,००,०००।- (पााँच करोड सोह्र लाख िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट ववबभन्न स्थान र्री जम्िा 1४ वटा र्ल्छी/पवहरो बनयन्िण भएको हनुेछ । 

7. एकीकृत सखु्खा क्षिे व्यवस्थापन 

प्राकृबतक, िानवीय तथा जलवायजुन्य कारणले यस प्रदेर्का ववबभन्न स्थानहरुिा पाबनश्रोतहरु सकु्दै र्ई सखु्खा क्षेिको 
रुपिा पररणत भैरहेको अवस्थालाई सम्वोधन र्नग यो कायगक्रि प्रस्ताव र्ररएको हो । पानीको िलुहरुको संरक्षण र्दै 
परम्परार्त पोखरीहरुको संरक्षण र्ने, परेुका पोखरी पूनरुत्थान र्ने, र्ाउाँघरको िाटोिा िग्ने भललाई संकलन र्ने 
पोखरी िनाई वढी भएको पानीलाई खोला खोल्सीिा सरुत्तक्षत बनकास िनाउने, िध्यि बभराला िारी (१५ देखी २१ 
डीग्री ढलान कोण सम्िका लाई) सम्भव भए सम्ि र्ह्राहरु सधुार र्ने, नभए िीचिा ववरुवाको हेज रो िनाउने, नाङ्गो 
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क्षेि, िटु्यान क्षेििा उपयोर्ी ववरुवाहरुको िकृ्षारोपण र्ने, िकृ्षारोपण र्दाग अधग चन्राकार आकारिा १.५देत्तख २ बि. 
को आाँखी भौ जस्तो वषे पानी संकलन र्ने दनुो िनाई त्यसको िनुीिाट ववरुवा रो्ने, वहवुषीय र्लरू्ल तथा 
डालेघााँसका ववरुवाहरु ३-४ वर्टको हकेुको िाि रो्ने, हररत क्षेि कायि राख्न जिीनलाई िाक्लै घास पात लर्उन,े 
खेती र्दाग ित्तल्चङ र्ने र खेतीवारी संरक्षण र्ने । कायगक्रि संचालन र्नग बनम्न उपायहरु अवलम्वन र्ररने छ ।  

● खानेपानी योजना सञ्चालन र्दाग 
खानेपानीको योजनािा पाइप, टंकी, धारािाि होइन पानीको िलु र िहुान संरक्षणको कायग पबन सिािेर् र्ररने छ।  
● वन ब्यवस्थापन र्दाग 
पानी िहुानको जलाधार क्षेििा सल्लाको एकल प्रजाबत भएको वनलाई चौडापाते बिश्रीत वनको रुपिा क्रबिक रुपिा 
रुपान्तरण र्नग बडबभजन वन कायागलय साँर् सिन्वय र्ने, सािदुावयक वन भए कायग योजनािा सिावेर् र्री योजना 
िनाउन ेतथा स्थानीय तह र बडबभजन वनको सहकायगिा कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 
● सखु्खा क्षिेिा कृवषिा अनकुुलनका कायग संचालन र्दाग 
➢ जिीन ओबसलो राख्न जलाधार संरक्षणका ववरे्ष कायगहरुिा िाबथ उल्लेत्तखत कायगहरु र्ररने छ । 
➢ खोला खोल्सीिा वषे भल पानी संकलन पोखरी िनाइ बसंचाइ र्ररने छ । 
➢ खेतवारी संरक्षण र्ररने छ । 
➢ बसंचाइ हनु नसक्ने पाखो िारीहरुिा सखु्खा ख्ने िालीहरुको जात पवहचान तथा प्रवद्धगन (घैया धान, जनुेलो, 

कार्नुा, बसतल त्तचनी, सैजनु), र्ापर, अदवुा, िेसार, र्हत पकेट क्षेिको रुपिा ववकास र्ररने छ । 
➢ िाली ववववबधकरण (कृवष, पर्पुालन, िसलािाली, कन्दिलु, र्लरू्ल) र्ररने छ । 
➢ सािदुावयक बिउ िैंकको स्थापना र्ररने छ 
➢ पानी र्ारो बसंचाई प्रववबध, थोपा बसंचाइ, जठेुलो बसंचाई जस्ता कायगलाई जोड ददईने छ ।  
➢ िोरा खेती, सिचु्च रेखािा खेती (Contour Trench Farming) र्ररने छ । 
➢ ित्तल्चंर् (छापो खेती) लाई वढावा ददईने छ साथै संरक्षण खेतीपाती र्ररने छ । 
➢ िहवुवषगय र्लरू्ल तथा डालेघााँस/भईुघााँसको ववरुवाहरु रोपण र्री कि खनजोत र्नुगपने वाबल लर्ाउने । 

 

कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ स्थल छनौट  
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरवक्रया 
➢ सवे बडजाईन, ल.ई. तथा उपभोक्ता सबिबतसाँर् कायग सम्झौता  
➢ कायागन्वयन चरणः श्रोत, साधन, जनसहभाबर्ता आदद पररचालन, सम्पन्न योजना सिूहलाई हस्तान्तरण  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन (कायगक्रिको हरेक चरणिा) 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा  

प्रचबलत बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. 7५,००,०००।- (पचहत्तर लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट ६ वटा स्थानिा एकीकृत सखु्खा क्षेि व्यवस्थापन सम्िन्धी कायगक्रि संचालन भएको हनुेछ । 

8. खानेपानी तथा बसंचाई जलाधार व्यवस्थापन 

खानेपानी, बसंचाई जलाधार संरक्षण तथा प्राकृबतक रुपिा रहेका िहत्वपूणग र लोपोन्िखु हनु लारे्का पानीका श्रोतहरुको 
पवहचान र िस्त ु त्तस्थबतको ववश्लषेण र्री प्राथबिकताका आधारिा पानी श्रोतहरुको ददर्ो संरक्षण तथा व्यवस्थापन 
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र्ररनेछ यस अन्तर्गत पानी िहुान संरक्षण, संरक्षण पोखरी, कुलो ििगत, भलपानी भण्डारण िााँध जस्ता वक्रयाकलापहरु 
र्ररने छ। 

कायागन्वयन प्रवक्रया 
• स्थल छनौट 
• िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरवक्रया 
• सभे बडजाईन तथा ल.ई. 
• कायागन्वयन चरणः सम्ित्तन्धत वडा कायागलयको बसर्ाररर्िा उपभोक्ता सबिबत र्ठन र्ररनेछ ।  
• उपभोक्ता सबिबत र्ठन सम्झौता र कायागन्वयन 
• कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र ववल भपागई पेर् र्नुग पनेछ । 
• अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
• भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा 

बनयिानसुार सेवा प्रदायकिाट सिेत सहयोर् बलई कायागन्वयन र्नग सवकनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. 73,००,०००। (बिहत्तर लाख िाि िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट ववबभन्न स्थान र्री जम्िा 7 वटा खानेपानी तथा बसंचाई जलाधार व्यवस्थापन भएको हनुेछ । 

9. चरेु तथा नदी प्रणाली संरक्षण 

चरेु तथा तराई िधेर्का वबसन्दाको जनजीववकाको आधार तथा कृवषका लाबर् आवश्यक पानीको स्रोत चरेु क्षेिको 
पवगतीय पारत्तस्थतीकीय प्रणालीिा आधाररत छ । अन्य प्रदेर्िा झै प्रदेर् नं. १ िा पबन चरेुको पयावगरणीय तथा 
पारत्तस्थबतकीय प्रणालीिा भएका ववनार्ले भावर, तराइ-िधेर्, बभिी िधेर्को जीवन संकटिा पदै र्एको छ । चरेुिा 
भएको ववनार्कै कारण वषागका सियिा अत्याबधक वाढी आउने, भ ूक्षय, नदी कटान, जिीन िबुनको पानीको सतह 
घट्ने, पानीका िहुानहरु सकु्दै जान ेजस्ता असरहरु सिग्र चरेु तराई िधेर्िा देत्तखएका छन ्। यसले र्दाग कृवषिा 
आधाररत हाम्रो अथगतन्ििा कृवष उत्पादनिा क्रिर् किी आइ ठुलो जोत्तखि बनम्त्याइरहेको छ । यी सिस्याहरुको 
सम्िोधन र्नगका यस कायगक्रि अन्तर्गत बनम्न कायगक्रिहरु सञ्चालन तथा कायागन्वयन प्रवक्रया अपनाइने छ ।  

 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
➢ जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा  

बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ । 

कायगक्रिहरु 
⮚ र्त्तल्छ पवहरो भ ूक्षय बनयंिण  
⮚ िायो ई.खोला तथा खहरे वकनारा त्तस्थरीकरण÷ब्यवस्थापन  
⮚ बथबग्रकरण छेकिाध संरचना बनिागण  
⮚ पानी भण्डारण तथा भिूीर्त पानी पनुभगरण संरचना बनिागण  
⮚ संरक्षण िकृ्षारोपण  
⮚ पानी स्रोत संरक्षण तथा भिूीर्त जल उपयोर्  

कायागन्वयन प्रवक्रया 
⮚ वपबडतको िार् बनवेदन संकलन  
⮚ स्थल छनौट, आधारभतु तथयाङ्क संकलन  
⮚ िस्त ु त्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, 

अन्तरकृया  
⮚ सभे बडजाईन तथा ल.ई. 
⮚ कायागन्वयन चरणः किगचारी िाट कायगसञ्चालन  
⮚ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन  
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िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. २५,००,०००।- (पत्तच्चस लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट १ स्थानिा चरेु तथा नदी प्रणाली संरक्षण सम्िन्धी कायगक्रि संचालन भएको हनुेछ । 

10. जलवाय ुपररवतगन अनकुुलन निनुा र्ाउाँ कायगक्रि (Climate Smart Village) 
जलवाय ु पररवतगनको चनुौतीहरुसाँर् सािना र्दै अनकुलन तथा न्यूनीकरणका वक्रयाकलापहरुलाई प्रवद्धगन र्ने र 
सिदुायको सिानकुुलन क्षिता िढाउन ेउद्देश्य अनरुुप संघीय 'जलवाय ुअनकुुबलत र्ाउाँ कायगक्रि संचालन कायगववबध, 
२०७३’ ििोत्तजि जलवायू अनकुुबलत ववववध कायगक्रिहरु संचालन र्ररने छ । 

कायागन्वयन प्रकृया 
➢ स्थल छनौट  
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरकृया  
➢ सवे बडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कायागन्वयन चरणः उपभोक्ता सबिबत र्ठन, बनदेत्तर्का तयारी, स्थानीय सिदुायलाई हस्तान्तरण  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन  

 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन तथा सियसीिा 
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा 

प्रचबलत बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ। 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. ८४,००,०००।- (चौरासी लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट 6 वटा र्ाउाँिा जलवाय ुपररवतगन अनकुुलनका कायगक्रि संचालन भएको हनुेछ । 
 

11. पयागवरणीय/पयगटकीय/जैववक ववववधता क्षिे जलाधार व्यवस्थापन 

प्रदेर् सरकारिाट पयगटनलाई ववरे्ष प्राथबिकता ददईएको सन्दभगिा पयगटनका वातावरणीय पूवागधार, सेवा, सवुवधा, र 
सरुक्षाको प्रिन्ध र्नुग आवश्यक हनु्छ । पयगटनको ववरे्ष सम्भावना िोकेका क्षेिको सितु्तचत जलाधार व्यवस्थापनद्वारा 
पयगटनको लाबर् आवश्यक पूवागधार (सडक, पदिार्ग, पाबन िहुान आदद ) को सरुक्षा तथा स्तरोन्नबत, र्णुस्तरीय सेवा 
(स्वच्छ खाने पानी, जलयािाको लाबर् प्रदषुण रवहत नदद, स्वच्छ वातावरण, सौन्दयग प्रदायक भ-ूभार् आदद) को प्रवाह र 
पयगटकको सरुक्षा (वावढ पवहरो जस्ता प्रकोप िाट) को प्रिन्ध र्नगको साथै प्रदेर् बभिका िहत्वपूणग जैववक ववववधता क्षेि 
बभिरहेका जलधार क्षेिहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन र्नगको लाबर् सिेत यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ। 

कायागन्वयन प्रवक्रया 
▪ स्थल छनौट, आधारभतु तथयाङ्क संकलन 
▪ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरकृया 
▪ सभे बडजाईन तथा ल.ई. 
▪ कायागन्वयन चरणः उपभोक्ता सबिबत र्ठन सम्झौता कायग संचालन सम्ित्तन्धत वडा कायागलयको बसर्ाररर्िा 

उपभोक्ता सबिबत र्ठन र्ररनेछ । कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र बिल 
भपागई पेर् र्नुग पनेछ ।  

▪ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 
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जनर्त्तक्त व्यवस्थापन तथा सियसीिा 

भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा प्रचबलत 
बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ । 

िजेट व्यवस्थापनः  
यस कायगका लाबर् 45,00,000/- (पैताबलस लाख िाि) िजेट बिबनयोजन र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलब्धीः  

3 स्थानिा जलाधारको संरक्षण तथा व्यवस्थापन हनुेछ ।  

12. पार्श्ग त्तचि प्रकार्न (Activity Profile) 
यस कायगक्रि अन्तर्गतका कायगक्रि संचालन र्ने सिै कायागलय वा बनकायहरुले कायग प्रर्बतको िाबसक, आवबधक र 
वावषगक प्रबतवेदन तथा वावषगक संरक्षण पार्श्ग त्तचि (Activity Profile) तोवकएको ढााँचािा तयार र्री आफ्नो तालकु 
बनकायहरुिा पठाउन ुपने छ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. 2,००,०००।- (दइु लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट 2 वटा कायागलयहरुले पार्श्ग त्तचि (Activity Profile) तयार र्रेको हनुेछ । 

13. प्रचार/प्रसार सािग्री उत्पादन/ववतरण 

यस कायगक्रि अन्तर्गत जलाधार व्यवस्थापन सम्िन्धी सचेतनािलुक सूचना प्रवाहको लाबर् पोष्टर, पम्पलेट, सूचना आदद 
तयार र्री प्रचार/प्रसार र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. 3,००,०००।- (बतन लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट ववबभन्न वकबसिका १००० प्रती प्रचार/प्रसार सािग्री उत्पादन तथा सरोकारवाला उपभोक्ताहरुलाई 
ववतरण भएको हनुेछ । 

14. भावर क्षिेिा रहेका पानी िहुान, बसिसार क्षिेको संरक्षण र व्यवस्थापन 

चरेु र तराई िधेर्का ववचिा रहेको भावर क्षेिका वबसन्दाको जनजीववकाको आधार तथा कृवषका लाबर् आवश्यक 
पानीको स्रोत चरेु क्षेिको पवगतीय पारत्तस्थतीकीय प्रणालीिा आधारीत छ । अन्य प्रदेर्िा झै प्रदेर् नं. १ िा पबन 
चरेुको पयावगरणीय तथा पारत्तस्थबतकीय प्रणालीिा भएका ववनार्ले भावर क्षेिको जीवन संकटिा पदै र्एको छ । चरेुिा 
भएको ववनार्कै कारण वषागका सियिा अत्याबधक वाढी आउने, भ ूक्षय, नदी कटान, जिीन िबुनको पानीको सतह 
घट्ने, पानीका िहुानहरु सकु्दै जान े जस्ता असरहरुसिग्र चरेु भावर तथा तराई िधेर्िा देत्तखएका छन ् । यी 
सिस्याहरुको सम्िोधन र्नगका लाबर् भावर क्षेििा रहेको पानीको श्रोत तथा बसिसार संरक्षण कायगक्रि अन्तर्गत बनम्न 
कायगक्रिहरु सञ्चालन हनुे छ । 

➢ पानी भण्डारण तथा भिूीर्त पानी पनुभगरण संरचना बनिागण 
➢ संरक्षण िकृ्षारोपण 
➢ पानी स्रोत संरक्षण तथा भिूीर्त जल उपयोर् 
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कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ स्थल छनौट, आधारभतु तथयाङ्क संकलन 
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरकृया; सवे बडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कायागन्वयन चरणः कायागलय िातहतका किगचारी िाट कायगसञ्चालन 
➢ कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र सक्कल ववल भपागई पेर् र्नुग पनेछ।  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 

 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा  

प्रचबलत बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ। 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. 85,00,०००।- (पचासी लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध  
यस कायगक्रििाट भावर क्षेिको  7 स्थानिा पानी िहुान तथा बसिसार संरक्षण सम्िन्धी कायगक्रि संचालन भएको 
हनुेछ ।  

15. िायो इत्तन्जबनयरीङ्ग खोला वकनारा संरक्षण 

नदी वकनारा त्तस्थररकरण, आबथगक र सािात्तजक सरुक्षाको दृवष्टकोणले संिेदनर्ील रहेको छ । यो कायग संचालन र्दाग 
िायोइत्तन्जबनयररंङ्ग प्रववबधलाई िढी प्राथबिकता ददन ु पछग । साथै स्थानीय उपभोक्ताको सहभाबर्ता र सहकायग लाई 
प्राथबिकता ददई सञ्चालन र्नुग पनेछ । िायोइत्तन्जबनयररंङ्ग िाहेकका संरचना जस्तै तट्िन्ध, स्पर र चेकड्याि बनिागण 
र्नुग पने भएिा नदी, खोलाको िहाव क्षेिको लाबर् आवश्यक ठाउाँ छोडेर नदी र खोलाको अको वकनारािा कटान 
निढ्न ेर्री िाि बनिागण र्नुग पनेछ र तटिन्धको संरचना बनिागण र्दाग प्राववबधक रुपिा आवश्यक पने लंत्तचंङ एप्रोन, 
स्टड र स्परहरुको अबनवायग व्यवस्था र्नुग पनेछ । बनबिगत संरचनाको ददर्ो संरक्षण र्नगको लाबर् नदीको दवैु वकनारिा 
हररत पेवटका बनिागण र्नुग पनेछ ।  

कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ स्थल छनौट, आधारभतू तथयाङ्क संकलन  
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरकृया  
➢ सवे बडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कायागन्वयन चरणः सम्िनबधत वडा कायागलयको बसर्ाररर् 
➢ उपभोक्ता सबिबत र्ठन, सम्झौता, कायगसंचालन  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा 

बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ। 
 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. 9,25,००,०००।- (नौ करोड पच्चीस लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट ववबभन्न स्थान र्री 50 वक.बि. खोला वकनारा संरक्षण भएको हनुेछ । 
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16. ववरूवा उत्पादन तथा ववतरण  

खाली वनक्षेििा िकृ्षारोपण र्नग, बनजी जग्र्ािा बिरुवा रोपी रुखले ढाकेको क्षेिको बिस्तार र्नग र बिरुवा उत्पादन र्री 
ववतरण र्ने उद्देश्यले यो कायगक्रि सञ्चालन र्ररनेछ । कुन कुन प्रजाबतको बिरुवाको िार् छ सोको यवकन र्री िार् 
अनसुारको प्रजाबत र संख्या एवकन र्री बिरुवा उत्पादनको योजना तय र्नुग पने छ । कुन प्रजाबतका बिरुवा उत्पादन 
र्ने हो कायागदेर्िै स्पष्ट खलुाउन ुपनेछ । ववरुवा उत्पादन र्दाग िार् भएका, र्णुस्तरयकु्त र स्थानीयस्तरिा सर्ल 
भएका रुखववरुवाका िीउलाई प्राथबिकता ददई छनौट र्नुगपनेछ । उत्पादन भएका ववरुवा वनको खाली तथा झाबडदार 
क्षेि, सावगजबनक क्षेििा वृक्षारोपण र्नग र ववबभन्न िहोत्सवहरु र बनजी जग्र्ािा िकृ्षारोपणका लाबर् ववतरण र्ररनेछ । 

साथै र्णुस्तरीय ववरुवा उत्पादन र्नग िबललो वनको िाटो लर्ायत उपयकु्त सािग्री तथा प्रववबध प्रयोर् र्नुगपदगछ । 
ववरुवा उत्पादन र्दाग Nursery bed  िा अबनवायग रुपिा प्रजाबत अनसुार Tagging, Seed sown date/polybag 

seedling transplant date अबनवायग रुपिा राखेको हनुपुदगछ । त्यसै र्री नसगरीिा उत्पादन हनुे ववरुवाहरुको जैववक 
भौबतक तथयाङ्कहरु जस्तै seed source, pre-sowing treatment, germination percent, average height of 

seedlings,  तथा नसगरीिा भएका ववरुवाहरुिा र्ररएको अन्य सम्पूणग र्बतववबधहरुको तथयाङ्कहरुको अबभलेख राख् न ुपनेछ 
।एक ववषगय ववरुवा उत्पादनको हकिा न्यूनति ७”x३” को पोबलब्यार् प्रयोर् र्नुग पदगछ । वहवुषीय ववरुवा 
उत्पादनको हकिा न्यूनति ८”x५” को पोबलब्यार् प्रयोर् र्री १ वषग भन्दा िवढ सियसम्ि नसगरीिा संरक्षण तथा 
Hardening off र्रेर िाि वहवुषीय ववरुवा ववतरण र्नुग पनेछ । साथै उत्पाददत ववरुवाहरु ववतरण र्दाग प्राकृबतक 
प्रकोपिा परेका क्षेि तथा प्राकृबतक प्रकोप क्षेििा िसोिास र्ने स्थानीय िाबनसहरुलाई पवहलो प्राथबिकतािा राखी 
ववरुवा ववतरण र्नुग पनेछ । 

यस र्ीषगकको रकि प्रचबलत नम्सग र दररेटको अधीनिा रही लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई बनयिानसुार र्नग र्राउन 
सवकने तथा बनजी नसगरीहरुिाट सिेत ववरुवा खररद र्नग सवकनेछ । कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा उत्पाददत 
ववरुवाहरुको जात, संख्या, ववतरणको लर्त, रोपण र्ररने ठाउाँको वववरण, र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन पेर् 
र्नुग पनेछ। 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
ववरुवा उत्पादन (ववबभन्न प्रकारका रुख, रै्रकाष्ठ तथा िहउुपयोर्ी प्रजाबत) कायगक्रि संचालन भ-ूसंरक्षणका प्राववबधक 
किगचारी िार्ग त र्ररने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग कुल रकि रु. ५,0०,०००।- (पााँच लाख िाि) बिबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
कररव 50 हजार एकववषगय ववरुवा उत्पादन भइग ववतरण हनुेछन ्। 

17. र्हरी जलाधार व्यवस्थापन 

र्हरी क्षेिका सिदुायको आवश्यकता र सो क्षेिसाँर् जोबडएको उपल्लो तहको पानी ढलोले घेररएको जलाधार क्षेिको 
संवेदनत्तर्लतालाई सम्िोधन र्ने र्री िूलभतू रुपिा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको िाध्यिद्वारा भू-स्खलनिा 
न्यूनीकरण र्दै कृबिि रुपिा पानीको िािालाई िढोत्तरी र्नुग कायगक्रिको िूख्य उद्देश्य रहेको छ । यस अन्तर्गत 
बनम्न कायगक्रिहरु सञ्चालन र्नग सवकने छः 

➢ स्थानीय जनप्रबतबनबध तथा सरोकारवालाहरुसाँर् अन्तरकृया  
➢ संरक्षण सिूह पवहचान र सर्त्तक्तकरण 
➢ बथग्रीकरण रोकथाि संरचना बनिागण 
➢ जल प्रवाहको व्यवस्थापनको लाबर् हररत प्रववबध ववकास 
➢ पानी श्रोतको अवस्था सवेक्षण अध्ययन 
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➢ वातावरणीय अध्ययन तथा बनयबित अनरु्िन÷िूल्यांकन 
➢ वृक्षारोपण तथा पनु रोपण  
➢ संरक्षण पोखरी बनिागण तथा व्यवस्थापन  
➢ पानीढल÷िषागझरी तथा वहाव संकलन पोखरी  
➢ र्ल्छीवहाव बनयन्िणको लाबर् चेक ड्याि बनिागण  
➢ क्षबतग्रस्त भिूी पनुरुत्थान-खेतीवारी संरक्षण  
➢ भ ूउपयोर् प्रववबध ववकास तथा सचेतनािूलक कायगक्रि  
➢ वातावरणीय सेवा, जलाधारीय सेवा भकू्तानी प्रणालीको ववकास  

कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ स्थल छनौट 
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरवक्रया  
➢ सवे बडजाईन तथा ल.ई.  
➢ कायागन्वयन चरणः सम्ित्तन्धत वडा कायागलयको बसर्ाररर्िा उपभोक्ता सबिबत र्ठन र्ररनेछ ।  
➢ उपभोक्ता सबिबत र्ठन, बनदेत्तर्का तयारी, कायगक्रि कायागन्वयन, स्थानीय सिदुायलाई हस्तान्तरण  
➢ कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र ववल भपागई पेर् र्नुग पनेछ । 
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा 

प्रचबलत बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. 37,००,०००।- (सैबतस लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट ववबभन्न स्थान र्री जम्िा 4 वटा र्हरी जलाधारको व्यवस्थापन तथा संरक्षण भएको हनुेछ । 

18. संरक्षण कायगको व्यवस्थापन एवं रेखदेख 

यस कायगक्रि अन्तर्गत बनबिगत संरचनाहरु, िकृ्षारोपण क्षेि, नसगरीको व्यवस्थापनिा थप बनिागण कायग लर्ायत अन्य 
आवश्यक रेखदेखको लाबर् जनर्त्तक्त तथा स्रोतको व्यवस्थापन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. २2,0०,०००।- (िाइस लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट ववबभन्न ८ स्थानको लाबर् व्यवस्थापन तथा रेखदेख सम्िन्धी वक्रयाकलप संचालन भएको हनुेछ। 

19. संवेदनत्तर्ल क्षिे भ-ूसंरक्षण कायगक्रि  

भ-ूसंरक्षणको दृवष्टकोणले अबत संवेदनत्तर्ल क्षेििा सिस्याको प्रकृबत हेरी उपयकु्त कायगक्रि संचालन र्नग सवकनेछ । 
खास र्री िध्यपहाडी, िहाभारत तथा चरेु क्षेिहरुिा सिस्याको रुपिा रहेको पवहरो, र्ल्छी, नदी कटान बनयन्िण, 
खहरे तथा यसको सम्िखुिा रहेका वस्ती सिदुायका िाबनसहरुको जीउ धनको रक्षा तथा िहत्वपूणग पूवागधारहरुको 
संरक्षणका लाबर् यो कायगक्रि सञ्चालन र्ररनेछ ।  

कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ पीबडतको िार् बनवेदन संकलन  
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➢ स्थल छनौट, आधारभतु तथयाङ्क संकलन  
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरवक्रया 
➢ सवे बडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कायागन्वयन चरणः सम्िनबधत वडा कायागलयको बसर्ाररर्िा उपभोक्ता सबिबत र्ठन र्ररनेछ । उपभोक्ता 

सबिबतिाट काि र्राउन नसवकने देत्तखएिा कायागलय िातहतका किगचारी िाट कायग संचालन र्ररनेछ। 
➢ कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र ववल भपागई पेर् र्नुग पनेछ ।  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 

 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा 

बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ। 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. 83,००,०००।- (बियासी लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट आवश्यक परेको 7 स्थानिा भ ूतथा जलाधार संरक्षण सम्िन्धी कायगक्रि संचालन भएको हनुेछ । 

20. सडकसाँर् भ-ूसंरक्षण 

ग्रािीण क्षेिहरुिा बतब्रतर रुपिा ग्रािीण सडकको पूवागधार बनिागणका कायगहरुले ठूलो पररिाणिा भ-ूस्खलन र्राएको 
कारणले जैववक ववववधता, भ-ूउपयोर् प्रणाली तथा ववववध क्षेििा नकारात्िक असर िढ्दै र्ईराखेको सन्दभगिा उक्त 
कायगिाट हनुसक्ने जोत्तखि न्यूनीकरण र्नुग यस कायगक्रिको िखु्य उद्देश्य रहेको छ । ग्रािीण सडकको भ-ूस्खलन 
रोकथािका लाबर् अवलम्िन र्ररने प्रववबधलाई प्रदर्गन स्थलको रुपिा ववकास र्री प्रवद्धगन र्ररनेछ र ववकबसत 
प्रववबधलाई क्रिर्ः प्रदेर्, स्थानीय तह सम्ि हस्तान्तरण र्ररनेछ ।  

यस कायगक्रििा वायो ईत्तन्जबनयररङ्ग प्रववबधिाट सडकको दायााँवायााँ हररयाली प्रवद्धगन तथा बभरालो पाखो संरक्षणका लाबर् 
जैववक र संरचनात्िक बनिागण कायग, सडक आसपासका वस्ती र िानवीय जोत्तखियकु्त स-साना पवहरो उपचार, र्त्तल्छ 
खोल्सी बनयन्िण तथा सो सम्िन्धी कुलो नाला बनिागण, सरुत्तक्षत भल पानीको बनकास जस्ता कायगहरु पदगछन ्भने यस 
कायगक्रििा सडक बनिागण वा स्तरोन्नबतका उद्देश्यले बनिागण हनु ेसडकको नाला बनिागण, वाल बनिागण जस्ता कायगहरु 
यसिा सिावेर् हनुे छैन । 

कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ स्थल छनौट  
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरकृया  
➢ सवे बडजाईन तथा ल.ई.  
कायागन्वयन चरणः सम्ित्तन्धत वडा कायागलयको बसर्ाररर्िा उपभोक्ता सबिबत र्ठन र्ररनेछ । उपभोक्ता सबिबत 
र्ठन, बनदेत्तर्का तयारी, स्थानीय सिदुायलाई हस्तान्तरण  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा 

प्रचबलत बनयिानसुार सेवा प्रदायक िाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. १,95,००,०००।- (एक करोड पन्चानब्िे लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
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अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट ववबभन्न स्थान र्री जम्िा १5.5 वक.बि. सडक संरक्षण भएको हनुेछ । 

21.  साझेदारी/आकत्तस्िक भ-ूसंरक्षण कायगक्रि 

अबतवृष्टी, अनावृष्टी जलवाय ु पररवतगन तथा वातावरणीय प्रकोपले र्दाग उत्पन्न हनुे प्रबतकुल असरहरुको सम्िोधन र्ने 
उद्देश्यले भ ू तथा जलाधार संरक्षण, पोखरी/ताल/तलैया/बसिसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन, िायोइत्तन्जबनयररङ प्रववबध 
िार्ग त भ-ूसंरक्षण तथा अन्य संरक्षणका कायगक्रिहरु सञ्चालन र्नग ववबनयोत्तजत िजेट खचग र्नग सवकने छ । 

 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
➢ वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण िन्िालय, भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय, जलाधार व्यवस्थापन कायागन्वयन 

इकाई अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा प्रचबलत बनयिानसुार सेवा 
प्रदायकिाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. १,00,००,०००।- (एक करोड िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट िार् र आवश्यकतािा आधाररत 10 स्थानिा संरक्षणका कृयाकलापहरु सञ्चालन हनुेछ । 

22. बसिसार/पोखरी जलाधार व्यवस्थापन र पोखरी बनिागण तथा व्यवस्थापन 

राविय बसिसार नीबत २०६९ बसिसार र पोखरीहरुको व्यवस्थापनको िखु्य िार्गदर्गन हो । यी बसिसारहरु 
सतहपानीको स्रोत िािै नभई भबूिर्त जल पनुभगरणको िाध्यि सिेत हनु । जैववक ववववधता, सााँस्कृबतक िहत्व र 
पयगटकीय सम्भावना सिेत भएका यस प्रदेर्िा रहेका बसिसारहरुको नक्र्ांकन र अबभलेखीकरण र्री प्राथबिकताको 
आधारिा क्रिर्ः संरक्षण र व्यवस्थापनको कायग यस अन्तर्गत र्ररने छ । तालतलैया, पोखरी तथा बसिसार क्षेिहरुिा 
उपल्लो तटीय क्षेििाट पगु्न जाने सम्भाव्य बथबग्रकरणको असरलाई न्यूनीकरण र्री बसिसार क्षेिको वातावरणीय 
स्वच्छता कायि र्नुग यस कायगक्रिको िूख्य उद्देश्य रहेको छ । सम्ित्तन्धत वडा कायागलयको बसर्ाररर्िा उपभोक्ता 
सबिबत र्ठन र्ररनेछ । कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र ववल भपागई पेर् र्नुग 
पनेछ ।  
यस अन्तर्गत बनम्न कायगक्रिहरु सञ्चालन तथा कायागन्वयन प्रवक्रया अपनाइने छ । 

कायागन्वयन प्रवक्रया 
⮚ स्थल छनौट  
⮚ िस्त ु त्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, 

अन्तरकृया  
⮚ सभे बडजाईन तथा ल.ई. 
⮚ कायागन्वयन चरणः उपभोक्ता सबिबत र्ठन, 

बनदेत्तर्का तयारी, स्थानीय सिदुायलाई हस्तान्तरण 
⮚ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन  

कायगक्रिहरु 
⮚ भ ूस्खलन रोकथाि (र्ल्छी/पवहरो) 
⮚ तटिन्धन बनिागण  
⮚ ग्रािीण सडक संरै् भ-ूसंरक्षण तथा हररयाली प्रवद्धगन 
⮚ िलुाधार पवहचान तथा संरक्षण ्याकेज कायगक्रि 
⮚ िलुपानी व्यवस्थापन तथा जलाधार संरक्षण पोखरी बनिागण 
⮚ कृवष योग्य भबूिको व्यवस्थापन 
⮚ कि खत्तचगलो तथा वायो इत्तन्जबनयरीङ्ग प्रववबधको प्रवद्धगन 
⮚ संरक्षणिा स्थानीय सरोकारवालाहरुको क्षिता अबभवृवद्ध र 

सिन्वयका कायगहरु 
⮚ अध्ययन अनसुन्धान  
⮚ वृक्षारोपण  
⮚ सरोकारवालाहरुसाँर् अन्तरकृया (ताबलि÷र्ोष्ठी) 
⮚ संरक्षण सबिबत र्ठन तथा र्सत्तक्तकरण  
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जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
➢ भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय अन्तर्गत रहेका िौजदुा जनर्त्तक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्यक परेिा 

बनयिानसुार सेवा प्रदायकिाट सिेत सहयोर् बलई कायगक्रि कायागन्वयन र्नग सवकनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. 4,१8,००,०००।- (चार करोड अठार लाख िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस कायगक्रििाट जम्िा 39 वटा बसिसार/पोखरीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन भएको हनुेछ । 

खण्ड ४ वातावरण संरक्षण कायगक्रि  
23. ददवस, सिारोह, सप्ताह (वातावरण ददवस, जैववक ववववधता, वन डढेलो सप्ताह आदद) 

यस कायगक्रि अन्तर्गत आ.व. २०७९/०८० को ववबभन्न बिबतिा संचालन हनुे ददवस सिारोह जस्तै राविय वृक्षारोपण 
ददवस, जैववक ववववधता ददवस, सािदुावयक वन ददवस, बसिसार ददवस, चरेु ददवस, वन्यजन्त ुस् ताह, वन डढेलो स् ताह, 
सरसर्ाई स् ताह जस्ता वन तथा वातावरणसाँर् सम्ित्तन्धत कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । यसको लाबर् प्रदेर् अन्तर्गतका 
बडबभजन वन कायागलय, भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलयहरु, वन बनदेर्नालय, वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण 
केन्र, एवं वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालयले आर्नो आवश्यकता अनसुारका कायगक्रि तय र्री स्वीकृत 
नम्सगको आधारिा लार्त इत्तस्टिेट स्वीकृत र्री आवश्यक रकि खचग र्नग सक्नेछन ्।  

कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा बनम्न िुाँदाहरु सिािेर् र्नुग पनेछः 

• सिारोह अन्तर्गत र्ररएका वक्रयाकलापहरु  
• वक्रयाकलापहरु संचालन र्ररएका स्थान  
• र्ोटो, होबडगङ्ग वोडग तथा ब्यानर  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय, वन बनदेर्नालय, वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्द, १५ वटा बडबभजन वन 
कायागलयहरु, भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलयहरु, स्थानीय तह, ववबभन्न वन सिूहहरु, अन्य सम्ित्तन्धत 
सरोकारवालाहरुको सिन्वय, सहकायग तथा सहयोर्िा यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन  
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. ३5,00,०००।- (पैंबतस लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन, वातावरण, जैववक ववववधता तथा जीवजन्तकुो संरक्षण तथा व्यवस्थापनको सम्वन्धिा सचेतना अबभवृवद्ध हनुे । 

24. वनस्पबत उद्यान स्थापना (टेकाने, दािरुाङ, र्ाकेला, बसद्दकाली र पााँचथर) 

यस प्रदेर्िा कररव 35०० भन्दा िढी प्रजातीका वनस्पबतहरु पाइन्छन ् । प्राकृबतक रुपिा पाइने वनस्पबतहरुलाई 
सौन्दयगकरण र्री पयागपयगटन प्रवधगन तथा जनचेतना अबभवृद्दी र्नगका लाबर् वनस्पबत उद्यानहरु स्थापना र्नुग पदगछ । 
यसले ववद्याथीहरुलाई खलुा प्रयोर्र्ालाको रुपिा काि र्दगछ भने वनस्पबतहरुको स्व-स्थानीय र पर-स्थानीय संरक्षण 
पबन हनु्छ । यसले िाबनस र वातावरण वीचको सन्तलुन कायि र्नग िद्दत परु् याउछ । वनस्पबत उद्यान बनिागणका 
लाबर् वनस्पबत ववज्ञको सहयोर्िा बनिागण योजना खाका (Garden Design) तयारी र सम्वत्तन्धत कायागलयिाट 
इत्तन्जबनयररङ इवष्टिेट तयार र्री बनिागणको काि र्ररनेछ । स्थानीय तह र सरोकारवाला बनकायहरुसाँर् सिन्वय एवं 
सहकायग र्री आवश्यकता अनसुार स्थान पवहचान र्नग सवकनेछ । यस प्रकारका वनस्पबत उद्यानिा सौन्दयगपरक 
ववरुवाका साथै लोपोन्िखु रैथाने वनस्पबतहरुको रोपण तथा संरक्षण र्ररनेछ ।  

 

https://www.hamropatro.com/news/details/5133990002032640?ns=
https://www.hamropatro.com/news/details/5133990002032640?ns=
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जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय तथा सम्ित्तन्धत बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारीहरुिाट उपभोक्ता सिूह 
हरुिार्ग त यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 9०,00,०००।- (नब्िे लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वनस्पबत उद्यानको स्थापना भइ प्रदेर्को वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन र पयागपयगटन प्रवधगनिा सहयोर् पगु्नेछ। 

25. वन सम्िन्धी स्वीकृत IEE प्रबतवेदन कायागन्वयन सम्िन्धी अनरु्िन र प्रबतवेदन तयारी 
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रबतवेदनिा उल्लेत्तखत वातावरणीय न्यूनीकरणका उपायहरुको साथ साथै वातावण 
व्यवस्थापन योजना (Environmental Management Plan) िा उल्लेत्तखत वक्रयाकलापहरु सम्ित्तन्धत प्रस्तावकले 
कायागन्वयन र्रेको छ वक छैन सोको अनरु्िन र्नग बनतान्त आवश्यक रहेको छ । तसथग यो कायगक्रि संचालनका 
लाबर् वातावरण ववज्ञ, सम्वत्तन्धत ववषयर्त िन्िालयको प्रबतबनधी, वातावरणीय अध्ययन तथा बसर्ाररस सबिबतका 
सदस्यहरु रहेको अनरु्िन टोली िनाई िन्िालयिाट भ्रिण काज स्वीकृत र्राएर स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 
प्रबतवेदनको आधारिा यस प्रदेर्िा ववबभन्न आयोजना/योजना तथा ववबभन्न वक्रयाकलाप संचालन र्रररहेका 
प्रस्तावकहरुको ववबभन्न आयोजना र वक्रयाकलापहरुको अनरु्िन र्ररने छ । यसिा र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत िजेट इन्धन, 
यातायात, दैबनक भ्रिण भत्ता, अन्तरवक्रयािा खाजा खचग, ववषयर्त ववज्ञ आददिा सिेत खचग र्नग सवकनेछ । साथै 
अनरु्िन पश्चात एकीकृत प्रबतवेदन तयार र्री िन्िालयिा पेर् र्नुग पनेछ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालयिाट ववबभन्न ववषयर्त ववज्ञहरु र ववषयर्त िन्िालयकोसंर्को सिन्वय तथा 
सहयोर्िा यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो वक्रयाकलाप संचालनको लाबर् िजेट रु. ३,0०,०००।- (बतन लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रबतवेदनको कायागन्वयनको अवस्थाको िारेिा जानकारी प्राप्त भई प्रस्तावको कायगन्वयनिा 
(वातावरण पक्षको वहसािले) सधुार र्नग सवकने र प्रदेर्को वातावरण सम्िन्धी नीबत, ऐन, बनयि, िापदण्ड, कायगववबध 
बनिागण तथा संर्ोधनिा सहयोर् पगु्ने साथै रै्ह्र कानूनी रुपिा संचालनिा रहेका आयोजनाहरुलाई कानूनी दायरािा 
ल्याउन   आवश्यक सहयोर् पगु्ने । 

26. वातावरण सचेतना सवहतको ववद्यालय वातावरण सधुार कायगक्रि र वातावरण त्तर्क्षण/सचेतना 
कायगक्रि 

िढ्दो र्हरीकरण एवं अबनयत्तन्ित जल, वाय,ु िाटो, ध्वनी, रसायबनक लर्ायतका सिै प्रकारका प्रदषुणिाट वातावरणिा 
पने सक्ने जोत्तखिलाई न्यूनीकरणका साथ साथै सरसर्ाईलाई संस्कारको रुपिा ववकास र्नग, जैववक ववववधताको संरक्षण 
तथा ददर्ो उपयोर् र्नग तथा ववद्यालय स्तरिाट नै वातावरणीय स्वच्छता सम्िन्धी चेतना िढाई सिग्र प्रदेर्िा सर्ा, 
स्वच्छ र हराभरा वातावरण िनाउन यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । साथै स्वच्छ र सर्ा वातावरण कायि, प्रदषुण 
बनयन्िण, र्ोहोरिैला व्यवस्थापन तथा हररयाली प्रवद्धगनिा ववद्याथीदेत्तख जनसाधारणिा जार्तृ र्राई व्यत्तक्त, पररवार अबन 
सिदुायको भबूिकालाई थप ससूुत्तचत, सर्क्त र वक्रयाबसल िनाउन प्रदेर्िा रहेका सरकारी सािदुावयक ववद्यालयहरुिा 
यो कायगक्रि कायागन्वयन र्ररनेछ । बडबभजन वन कायागलयहरुले सम्ित्तन्धत सरोकारवाला बनकायहरु, सरकारी तथा 
रै्ह्रसरकारी संस्थाहरु, सिदुाय, बनजी क्षेि, रै्त्तक्षक संस्थाहरुसाँर् सिन्वय र सहकायग र्री ववद्याथीहरुिा वातावरण 
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संरक्षण सम्िन्धी जनचेतना जर्ाउने वक्रयाकलाप संचालन र्नग सक्नेछन ् । साथै देहायको क्षेििा यस कायगक्रि 
कायागन्वयन र्नग सवकनेछ।  

➢ ववद्यालय वाँरै्चा बनिागण 
➢ वृक्षारोपण तथा र्लरू्लका ववरुवा रो्ने कायगलाई ववरे्ष प्राथबिकता ददन ुपनेछ, 
➢ ठोस तथा तरल वा अन्य र्ोहोरिैला व्यवस्थापन र्नग, 
➢ प्रदषुण बनयन्िण र कुनै पबन वातावरणीय प्रवद्धगनका वक्रयाकलापहरु अवलम्वन र्नग, 
➢ ्लावष्टक झोला ववस्थापन तथा वैकत्तल्पक झोला प्रवद्धगन, 
➢ जैववक िल िनाउने, पानी  संकलन र्ने, नवीकरणीय उजाग प्रवद्धगनका वक्रयाकलाप अवलम्वन र्नग । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
यस कायगक्रि बडबभजन वन कायागलयहरुले स्थानीय तह एवं सरोकारवालाहरूको सहयोर् र सहकायगिा संचालन र्ने 
छन।् 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् जम्िा रु. 65,64,०००।- (पैसठ्ठी लाख चौसठ्ठी हजार िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
➢ रै्त्तक्षक संस्था साथ स्थानीयस्तरिा वातावरण सम्िन्धी जनचेतना अबभवृवद्ध भई वातावरण संरक्षणिा टेवा 

पगु्नेछ। 

27. ब्रोसर प्रकार्न 

िढ्दो र्हरीकरण, सघन जनघनत्व तथा सरसर्ाईको कायगसाँरै् उत्पाददत र्ोहोरिैलाको उत्तचत व्यवस्थापन हनु नसक्दा 
जनस्वास्थयलाई र्त्तम्भर असर पानुगका साथै र्ााँउ, र्हर िजारको सौन्दयग तथा त्यस क्षेिको पयागवरणिा सिेत प्रबतकुल 
प्रभाव परेको छ । स्थानीय तह र सरोकारवाला बनकायहरुसाँर् सिन्वय एवं सहकायग र्री सावगजबनक स्थानिा 
र्ोहरिैला र्ाल्न प्रबतिन्ध तथा र्ोहोरिैलाको उत्तचत व्यवस्थापनका लाबर् जनस्तरसम्ि सरसर्ाई र र्ोहरिैला 
व्यवस्थापन िारे जनचेतना अबभवृवद्ध र्नगको लाबर् यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । यसिा वातावरण संरक्षणका 
प्रचारप्रसार सािग्री, सावगजबनक स्थल तथा कायागलय पररसरिा बनषेध र्ररएका सािग्रीको त्तस्टकर, होबडगङ वोडगिा राख्ने 
जनचेतनािलुक फ्लेक्सको बडजाइन तथा छपाई लर्ायतका कायग संचालनको लाबर् यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत िजेट खचग 
र्नग सवकनेछ । साथै यसिा उपयकु्त वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्िन्धी चेतनािूलक र जानकारीिूलक 
सािग्री तयार र्री व्रोसार प्रचारप्रसार र्नग सवकनेछ । आवश्यकता अनसुार स्थानीय हाट िजारिा िाइवकङ्ग तथा प्रवचन 
आदद सिेत खचग र्नग सवकनेछ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वन बनदेर्नालयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. ६०,०००।- (साठ्ठी हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
स्थानीयस्तरिा वातावरण सम्वन्धी सचेतना अबभवृद्दी भई प्रदेर्को वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनिा सहयोर् पगु्ने ।  
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खण्ड ५  जडीिटुी ववकास कायगक्रि    
28. जबडिटुी प्रर्ोधन तथा असल कथा प्रसारण 

प्रदेर् नं. १ को रै्लावट सिथर तराइ देत्तख चरेु, पहाड हदैु वहिालसम्ि रहेको छ । सानो भौर्ोबलक क्षेििा रहेको 
र्रावकलो उचाइको ववववधताले र्दाग पाइने ववबभन्न हावापानीिा ९०० भन्दा िवढ प्रकारका जडीिटुीहरु पाइन्छन ्ती 
जडीिटुीको िारेिा जन सिदुायलाई जानकारी र्राउन ववबभन्न रेबडयो कायगक्रि िार्ग त असल कथा प्रसारण र्ररनेछ । 
यसका लाबर् ववषयिस्त ुतयार र्री रेडीयोहरुसाँर् सम्झौता र्रर कायगक्रि प्रसारण र्ररनेछ ।  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालयिाट ववषयिस्त ुतयार र्री ववबभन्न रेडीयो/टेबलबभजनसाँर् सम्झौता र्रर यो कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. २,५०,०००।-(दइु लाख पचास हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
जडीिटुीको खेबत ववस्तार तथा िजारीकरणका ववषयिा प्रचार प्रसार हनुेछ । 

29. जडीिटुी संकलक, िध्यस्तकताग र व्यापारीवीच प्रदेस्तरीय छलर्ल तथा अन्तरवक्रया 
प्रदेर् नं. १ को रै्लावट सिथर तराइ देत्तख चरेु, पहाड हदैु वहिालसम्ि रहेको छ । सानो भौर्ोबलक क्षेििा रहेको 
र्रावकलो उचाइको ववववधताले र्दाग पाइने ववबभन्न हावापानीिा ९०० भन्दा िवढ प्रकारका जडीिटुीहरु पाइन्छन ्ती 
जडीिटुीको िारेिा संकलनकताग, उत्पादक कृषक, िध्यस्थकताग, व्यापारीववच सह-सम्वन्ध कायि र्री व्यापार प्रवधगन 
र्नग यो अन्तरवक्रया कायगक्रि संचालन र्ररनेछ ।  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालयिाट ववषयिस्त ुतयार र्री सरोकारवालाहरुको सहभाबर्तािा यो कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. २,५०,०००।-(दइु लाख पचास हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
जडीिटुीको खेबत ववस्तार तथा िजारीकरणका ववषयिा सरोकारवालाहरुवीच अन्तरवक्रया हनुेछ । 

30. प्रदेर् स्तरीय जबडिटुीको ISO ल्याव स्थापनाको र्रुुयोजना तथा DPR तयारी 
यस प्रदेर्िा कररव 35०० भन्दा िढी प्रजातीका वनस्पबतहरु पाइन्छन ्। यी वनस्पबतहरुिध्ये कररव ९०० प्रजाबतका 
जडीिटुी रहेका छन ्। तराई क्षेििा कुररलो, लेिनग्रास, बसरोनेल्ला, पािारोजा, क्यािोिाइल, हरो, िरो, अिला, पदुदना 
लर्ायतको जडीिटुी खेती ववस्तार र्नग सवकन्छ भने पहाडी भेर्िा त्तचराइतो, तेजपात, धबसङ्गरे, वटिरु तथा वहिाली भेर्िा 
कुट्की, जटािसी, अबतस, ववष लर्ायतको खेती ववस्तार र प्रवधगन र्नग सवकन्छ । यी जडीिटुीहरुको बनकासीका लाबर् 
यसिा भएको रसायनको िािाको िारेिा अनसुन्धान र्री प्रिात्तणत र्नगका लाबर् ISO ल्यावको आवश् यकता पदगछ । यस 
ल्यावले जडीिटुीहरुको अन्तरराविय व्यापार र्री िूल्य अबभवृद्दी र्नग सहयोर् परु् याउदछ । नेपालको जडीिटुीहरुको 
िूल्य वृद्दी भई जडीिटुीिाट आबथगक सिदृ्दी हाबसल र्नगका लाबर् यस वकबसिको ल्यावको अपररहायगता रहेको छ । यस 
कायगक्रि संचालनका लाबर् यस िन्िालय अन्तर्गतको अनसुन्धानात्िक बनकायको रुपिा रहेको वन अनसुन्धान तथा 
प्रत्तर्क्षण केन्र तरहरािा र्नग सवकनेछ । ISO ल्यावको र्रुुयोजना र DPR वनस्पबत ववज्ञ, रसायन ववद्, वातावरणववद्, 
सिाजर्ास्त्री र इत्तन्जबनयरको सहयोर्िा बनिागण र्ररनेछ । उक्त DPR िा सरोकारवाला बनकायहरुको सिन्वयिा 
कायागन्वयन तथा संचालन र व्यवस्थापनको ढााँचा तयार र्ररनेछ ।  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
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िन्िालयिाट कायगसूची स्वीकृत र्री प्रस्तावपि िूल्याङ्कन ववबधिाट यो कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. 50,0०,०००।-(पचास लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यो कायगक्रििाट प्रदेर्स्तरीय ISO ल्यावको स्थापनाका लाबर् र्रुुयोजना र DPR तयार हनुेछ । 

31. प्रादेत्तर्क वनस्पबत उद्यानको DPR बनिागण 

यस प्रदेर्िा कररव 35०० भन्दा िढी प्रजातीका वनस्पबतहरु पाइन्छन ् । प्राकृबतक रुपिा पाइने वनस्पबतहरुलाई 
सौन्दयगकरण र्री पयागपयगटन प्रवधगन तथा जनचेतना अबभवृद्दी र्नगका लाबर् वनस्पबत उद्यानहरु स्थापना र्नुग पदगछ । 
यसले ववद्याथीहरुलाई खलुा प्रयोर्र्ालाको रुपिा काि र्दगछ भने वनस्पबतहरुको स्व-स्थानीय र पर-स्थानीय संरक्षण 
पबन हनु्छ । यस प्रदेर्को वैज्ञाबनक तथा प्रात्तज्ञक बनकायको रुपिा रहेको वनस्पबत ववज्ञहरुको बनरन्तर बनर्रानी तथा 
वनस्पबत ववज्ञानिा अध्ययनरत ववद्याथीहरुलाई खलुा ज्ञानकेन्रको रुपिा ववकास र्नगका लाबर् यो उद्यान वनस्पबत 
ववज्ञानिा स्नातकोत्तर तहसम्ि अध्यापन हनुे श्री बिभवुन ववश् वववद्यालय अन्तरर्त स्नातकोतर क्याम्पस ववराटनर्र वा 
िहेन्र िोरङ आदर्ग वहिुखुी क्याम्पस ववराटनर्र वा ववराटनर्र िहानर्रपाबलकासाँर्को सहकायगिा स्थापना र्ने र्री 
िन्िालयको बनणगयको आधारिा स्थान छनौट र्री DPR बनिागण र्ररनेछ । यस उद्यानिा तराई, भावर र चरेु शंृ्रखलाका 
साथै पहाडी क्षेििा पाइने वनस्पबतका त्तजववत निूनाहरु ल्याई रोपण तथा संरक्षण र्ररनेर्री ववबभन्न वर्ग, जाती, सिहु, 
प्रजातीका दलुगभ लोपोन्िखु वनस्पबतहरुका लाबर् छुट्टाछुटै्ट डेिो्लटहरुको बडजाइन र्ररनेछ । वनस्पबतको निूना राख्न 
हवेररयि र सचुना केन्र तथा कायागलय भवनको बडजाइन इवष्टिेट तयार र्ररनेछ । वनस्पबत उद्यानले िाबनस र 
वातावरण वीचको सन्तलुन कायि र्नग िद्दत परु् याउछ । वनस्पबत उद्यानको DPR वनस्पबत ववज्ञ, वातावरणववद्, 
सिाजर्ास्त्री र इत्तन्जबनयरको सहयोर्िा बनिागण र्ररनेछ । उक्त DPR िा सरोकारवाला बनकायहरुको सिन्वयिा 
कायागन्वयन तथा संचालन र व्यवस्थापनको ढााँचा तयार र्ररनेछ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालयिाट कायगसूची स्वीकृत र्री प्रचबलत कानूनले तोकेको प्रकृया पूरा र्री प्रस्तावपि िूल्याङ्कन ववबधिाट यो 
कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. 1२,0०,०००।-(िाह्र लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यो कायगक्रििाट प्रदेर्स्तरीय वनस्पबत उद्यानको स्थापनाका लाबर् DPR तयार भएको हनुेछ । उक्त DPR कायागन्वयन 
तथा संचालन र व्यवस्थापनको ढााँचा तयार हनुेछ । 

32. ववर्श्ववद्यालय/ वनस्पबत सिाज/NFA आदीको सहकायगिा िैज्ञाबनक कायागर्ाला 
यस प्रदेर्िा रहेका कृयात्तर्ल वैज्ञाबनकहरुको सकृयतािा िैज्ञाबनक कायागर्ाला संचालन र्ररनेछ । यसका लाबर् ववबभन्न 
रै्त्तक्षक तथा प्राबर्क संस्थाहरु, ववश् वववद्यालय, क्याम्पस, वनस्पबत सिाज नेपाल, नेपाल जैववक सिाज, नेपाल वन 
प्राववबधक संघ जस्ता बनकायहरुसाँर् सिन्वय र्रर संचालन र्ररनेछ ।   

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालयिाट ववबभन्न बनकायहरुको सहकायगिा यो कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. 5,0०,०००।-(पााँच लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
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यो कायगक्रििाट प्रदेर्िा कृयात्तर्ल वैज्ञाबनक तथा प्रात्तज्ञक सिदुायको अध्ययन अनसुन्धानको प्रचारप्रसार र नवप्रवधगनिा 
सहयोर् हनुेछ । 

33.  वन, वन्यजन्त ुसंरक्षण सम्िन्धी प्रचार प्रसार (होबडगङ िोबडगङ, पम््लेट, पतु्तस्तका, ब्रोसर आदद) 

वन, वनस्पबत, जडीिटुी, वन्यजन्त ुर बतनीहरुको वासस्थानको संरक्षणिा जनसाधारणिा सकारात्िक प्रभाव वृवद्ध र्नगको 
साथै जनचेतना अबभवृवि र्नगको लाबर् िन्िालय/बनदेर्नालय/बडबभजन वन कायागलयहरूले त्तजल्लाका स्थानीय 
िाबनसहरुले वझु्ने भाषािा पोष्टर, पम्लेट, व्रोसर, पतु्तस्तका आददको बनिागण र्री ववतरण र्ररनेछ । साथै होबडगङ िोडग 
बनिागण र्री जंर्लिा रहेका राजिार्ग र िाटोहरू, वन प्रवेर् नाकाहरु एवं नाकाका र्ााँउ िस्तीिा सिेत होबडगङ िोडग 
राख् न सवकने छ । यस कायगक्रििा ववबनयोत्तजत िजेट स्वीकृत नम्सगको पररबधबभि रही लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई 
सोही विोत्तजि खचग र्नग सवकने छ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालय तथा िन्िालय िताहतका बनकायहरुिाट यो कायगक्रि संचालन हनुेछ ।  
 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. 10,0०,०००।-(दर् लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
प्रचार प्रसारको िाध्यििाट स्थानीय स्तरिा वन र वन्यजन्तकुो संरक्षणिा जनसाधारणिा सकारात्िक जनचेतनािा 
अबभवृवि भएको हनुेछ । 
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खण्ड 6: प्रदेर् वन ववकास तथा व्यवस्थापन कायगक्रि र प्रदेर् हररत अबभयान कायगक्रि 
34. Forestry Sector Official Patrolling Training with Nepal Army/APF/Nepal Police 

प्रदेर् नं. १ िा तराइका त्तजल्लाहरुिा वनको क्षेिर्ल कि छ भने वन तथा रै्ह्रकाष्ठ पैदावारहरुकोिार् ज्यादा रहेको 
छ । वन पैदावरहरुको िार् र आपूबतगको सन्तलुन बिलाउन नसक्दा चोरी, तस्करी जस्ता घटनाहरु िेलािेलिा 
दोहोररने र्रेको पाईन्छ । यसले वन संरक्षणिा चनुौबत थपेको छ । यस वकबसिका सिस्याहरुको सिाधानका लाबर् 
वन सेवािा कायगरक किगचारीहरु पबन चसु्तदरुस्त रहनपुदगछ । वनको संरक्षण र्स्तीका लाबर् पालना र्नुगपने निगस र 
तौरतररकाहरुका साथै रणनीबतक योजना िनाई अघी िढ्नका लाबर् सरुक्षा बनकायसाँर्को सहकायगिा र्स्ती पररचालन 
सम्वन्धी अनतु्तर्क्षणकालाबर् यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । साथै यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि नेपाली सेना, सर्स्त्र 
प्रहरी िल र नेपाल प्रहरीसाँर्को सिन्वयिा वन सेवाका किगचारीहरुलाई वन संरक्षण सम्वन्धी ताबलि संचालन 
र्ररनेछ। 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
नेपाली सेना, सर्स्त्र प्रहरी िल र नेपाल प्रहरीको सिन्वयिा बडबभजन वन कायागलय/सव‐बडबभजन वन कायागलयहरुका 
वन सरुक्षािा खवटने किगचारीहरुलाइ ताबलििा सहभार्ी र्राउन सवकने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रि संचालनको लाबर् िजेट जम्िा रु. 45,0०,०००।- (पैताबलस लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
नेपाली सेना, सर्स्त्र प्रहरी िल र नेपाल प्रहरीसाँर्को सिन्वयिा वन सरुक्षािा खवटने किगचारीहरुले वन संरक्षण 
सम्वन्धी ताबलि पाएको हनुेछ ।  

35. अबतक्रिण चोरी बनकाबस बनयन्िणको लाबर् र्त्तस्त पररचालन  

वनजंर्ल संरक्षणको लाबर् यस कायगक्रि अन्तर्गत अबतक्रिण हटाउन र बनयन्िण र्नगको लाबर् यस र्ीषगकिा 
बिबनयोत्तजत रकि स्थानीय तह, राजनैबतक दल, प्रर्ासन र सरुक्षा बनकाय एवं स्थानीय वन उपभोक्ता सिूहसाँर्को 
सिन्वयात्िक िैठक खचग, सवारी साधन ििगत, इन्धन, अबतक्रिण हटाउनको लाबर् जनर्त्तक्त (सरुक्षाकिी, किगचारी, 
सिदुाय आदद) पररचालन र्नुगपने भएिा सोको लाबर् खाना, खाजा, यातायात, इन्धन खचग, संचार र उपचार खचगआददिा 
खचग र्नग सवकनेछ । िजेट अपरु् भै अबतक्रिण हटाईएको क्षेििा घेरािेरा र्री वृक्षारोपण र्नग नसवकएिा स्थानीय तह, 
अन्य इच्छुक सहयोर् र्ने संघ संस्था र सम्ित्तन्धत वन उपभोक्ता सिूहहरुसाँर् सिन्वय र्री अबतक्रबित क्षेि 
व्यवस्थापन र्नग सवकनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन तथा सव-बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारी, सरुरक्षा बनकाय, वन उपभोक्ता सिूह तथा सरोकारवाला 
बनकायहरु तथा स्थानीय तह सिेतको सहयोर् र सहकायगिा यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको अन्तर्गत अबतक्रिण चोरी बनकासी बनयन्िणको लाबर् र्त्तस्त पररचालन संचालनको लाबर् िजेट रु. 
5,००,0००।- (पााँच लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन अबतक्रिण चोरी बनकासी बनयन्िणको लाबर् र्त्तस्त पररचालन भएको भई वन अबतक्रिण र चोरी बनकासीको 
न्यूनीकरण भएको हनुे । 
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36. अबतक्रिण हटाउने/बनयन्िण र व्यवस्थापन  

वनजंर्ल संरक्षणको लाबर् यस कायगक्रि अन्तर्गत अबतक्रिण हटाउन र बनयन्िण र्नगको लाबर् यस र्ीषगकिा 
बिबनयोत्तजत रकि अबतक्रिण हटाउने, तारिार लर्ाउने, वृक्षारोपण, स्थानीय तह, राजनैबतक दल, प्रर्ासन र सरुक्षा 
बनकाय एवं स्थानीय वन उपभोक्ता सिूहसाँर्को सिन्वयात्िक िैठक खचग, जनर्त्तक्त/सरुक्षाकिी पररचालन खचग (खाना, 
खाजा, यातायात, उपचार), सवारी साधन ििगत, इन्धन, हेराल/ुकािदारको ज्याला आददिा खचग र्नग सवकनेछ । िजेट 
अपरु् भै अबतक्रिण हटाईएको क्षेििा घेरािेरा र्री वृक्षारोपण र्नग नसवकएिा स्थानीय तह, अन्य इच्छुक सहयोर् र्ने 
संघ संस्था र सम्ित्तन्धत वन उपभोक्ता सिूहहरुसाँर् सिन्वय र्री अबतक्रबित क्षेि व्यवस्थापन र्नग सवकनेछ । 

यस कायगक्रि अन्तर्गत अबतक्रबित वन क्षेििाट अबतक्रिण र्ने व्यत्तक्तहरुलाइग हटाई पनुः वन क्षेि कायि र्नुग पनेछ 
। ववबभन्न त्तजल्लािाट वन बनदेर्नालयिा प्राप्त अबतक्रिणको तथयाङ्कको आधारिा क्षिता र श्रोत साधनको 
व्यवस्थापनलाई सर्त्तक्तकरण र्नग यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । अबतक्रिण हटाई बनयन्िणिा बलइएको खाली 
जग्र्ािा सकभर सहभाबर्तािूलक ढंर्ले संरक्षण तथा वन ववकासका कायगक्रिहरु संचालन र्नग सवकनेछ ।  

अबतक्रिण हटाई वृक्षारोपण र्ररएको ठाउाँिा अबतक्रबित क्षेि खाली र्ररएको बिबत, क्षेिर्ल, नक्सा, तलुनात्िक र्ोटो, 
GIS नक्सा सिेत संलग्न राखी प्रबतवेदन तयार र्नुगपनेछ । वन अबतक्रिण हटाउदा ववरे्ष र्री बनम्न कुराहरुिा ध्यान 
ददनपुनेछ : 

(क)  पूवग तयारी कायगक्रिः लर्त अध्यावबधक तथा योजना तयार, कायगदलको िैठक संचालन, जनचेतनािूलक सन्देर् 
प्रर्ारण तथा प्रकार्न, वर्ल्डस्तरीय अन्तरवक्रया आदद । 

(ख) अबतक्रिण बनयन्िणः सिन्वय, सूचना प्रकार्न, लत्तजत्तस्टक सहयोर्, सवारी भाडा (रयाक्टर, िलु्डोजर सिेत) 
प्राथबिक उपचार, इन्धन, बििा आदद । 

(र्) पनुगस्थापनाः योजना तयारी, ववरुवाको व्यवस्था तथा वृक्षारोपण, तारवार, सीिाना, हेराल ुव्यवस्था आदद । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन तथा सव-बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारी, वन उपभोक्ता सिूह, सरुक्षा बनकाय,  सरोकारवाला बनकायहरु 
तथा स्थानीय तह सिेतको सहयोर् र सहकायगिा यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रि अन्तर्गत अबतक्रिण हटाउने तथा अबतक्रबित क्षेि ब्यवस्थापनका लाबर् िजेट रु. 16,००,0००।- (सोह्र 
लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस प्रदेर्िा कररि 100 हेक्टर अबतक्रबित वन क्षेि राविय वनिा सिावहत भइग वृक्षारोपण भएको हनुे । 

37. अरे्ली खेती ववस्तार 

जापानी नोट (येन) को छपाइिा प्रयोर् हुाँदै आएको अरे्लीको िार् उच्च भएसाँरै् यसको व्यावसावयक खेतीतर्ग  
कृषकको आकषगण भैरहेको अवस्थािा उच्चस्तरको प्रर्ोबधत अरे्ली उत्पादन र्नग बनतान्त आवश्यक रहेको छ साथै 
उच्च र्णुस्तरको अरे्लीको िोक्रा बिक्री र्रेर िााँकी रहेको कच्चा पदाथगले स्थानीयस्तरका नेपाली हाते कार्ज उद्योर् 
सञ्चालन र्नग सवकने देत्तखएकोले यो अरे्ली खेती ववस्तार कायगक्रि अन्तर्गत स्थानीय सािदुायद्धारा व्यवत्तस्थत वनिा 
आधाररत व्यत्तक्त तथा घरधरुीको हैबसयत सधुार र्नग र आय स्रोत िढाउन तथा सिूहिा रहेका सदस्यहरुको र्रीिी कि 
र्नग योर्दान पगु्ने अबभप्रायले सिूहको बनणगय ििोत्तजि सम्ित्तन्धत सिूहले प्रस्ताव सवहतको बनवेदन बडबभजन वन 
कायागलयिा पेर् र्नुग पनेछ । तत ् पश्चात बडबभजन वन कायागलयले प्रस्ताव िलु्याङकनको आधारिा उपयकु्त सिूह 
छनौट र्री यो वक्रयाकलाप संचालन र्नुगपनेछ । कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा बनम्न िदुाहरु सिािेर् र्नुग पने छ। 

(क) वक्रयाकलाप संचालन भएको सिूहद्वारा व्यवत्तस्थत िनको नाि, ठेर्ाना, संलग्न घरधरुीको नािावली 
(ख) खेती ववस्तारको योजना 
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(र्) कायगक्रि संचालन भएको स्थान, क्षेिर्ल, ववरुवा संख्या साथै अरे्ली खेती ववस्तार सम्ित्तन्ध र्ोटो (संचालन अत्तघ 
सिेतको र्ोटो) 
(घ) लार्त तथा खचगको वववरण, िैंक भौचर भपागई आदद 
(ङ) लाभात्तन्वत घरधरुी तथा सिदुायको वववरण 
(च) खेबत र्ररएको क्षेिका त्तज.वप.एस. कोअबडगनेट तथा त्तज.आइ.एस. नक्र्ा 
 

िजेट व्यवस्थापन 

यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 20,60,०००।(ववस लाख साठी हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्धः 

४ र्ोटा स्थानिा अरे्ली खेतीको ववस्तार भई स्थानीयवासीको आय वृवद्धिा थप टेवा पगु्ने साथै रोजर्ारी सिेतको 
शृ्रजना हनुे ।  

38. उत्कृष्ट वन सिूह परुस्कार (सािदुावयक वन, कवबुलयती वन, साझेदारी वन, धाबिगक वन र 
बनजी वन सिेत) 

यस कायगक्रि अन्तर्गत ५ वकबसिका परुस्कारहरु तोवकएका छन ् (१) उत्कृष्ट सािदुावयक वन परुस्कार (२) उत्कृष्ट 
किबुलयती वन परुस्कार (३) उत्कृष्ट साझेदारी वन परुस्कार (४) उत्कृष्ट धाबिगक वन परुस्कार र (५) उत्कृष्ट बनजी 
वन परुस्कार । यस काववगबधको अनसूुची १ देत्तख अनसूुची ५ सम्ि उल्लेत्तखत वन अनरु्िनका िूल्याङ्कन र सूचकहरुलाई 
आधार िानी बडबभजन वन अन्तर्गतका सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूह, कवबुलयती वन सिूह, साझेदारी वन सिूह, 
धाबिगक वन सिूह तथा बनजी वनहरुकोको िूल्याङ्कन र्री बडबभजन वन कायागलयहरुले उत्कृष् ट अंक प्रा् त र्ने वन 
सिहुहरु तथा बनजी वनलाई यो परुस्कार प्रदान र्नेछ ।  

िाबथ उल्लेत्तखत परुस्कारहरुकालाबर् वन सिूह तथा बनजी वन छनौट र्नगका लाबर् लाग्ने खचग (सूचना सम्प्रषेण, 
ववज्ञापन, स्थलर्त भ्रिण, खाजा, िैठक खचग आदद), परुस्कृत व्यत्तक्त, संस्थाको यातायात खचग, परुस्कार ववतरण सिारोह 
खचग, प्रिाणपि तयारी र परुस्कार रार्ी आददिा खचग र्नग सवकनेछ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलयहरूिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ ।  

िजेट ब्यवस्थापन 
यो कायगक्रि संचालनको लाबर् जम्िा रकि रु. १2,75,०००।- (िाह्र लाख पचहत्तर हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको 
छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनिा िहत्वपूणग योर्दान परु् याउने वन सिूहहरु तथा नीजी वन धनीहरू परुस्कृत भई वन 
संरक्षण प्रबत थप अबभप्ररेरत तथा त्तजम्िेवार हनुेछ ।  

39. किबुलयती वन सिूहलाई क्षिता अबभिदृद्द ताबलि 

त्तजल्लात्तस्थत ववबभन्न कवबुलयती वन सिहु संजाल लर्ायतको क्षिता अबभिदृद्द र्नग यस त्तर्षगकको िजेट खचग र्ररनेछ । 
बनत्तष्क्रय सिहुहरूलाइग सवक्रय िनाउन, सिहुको बनयबित िैठक, छलर्ल तथा अन्तवक्रया कायगिा िढावा ददन यो 
वक्रयाकलापले सहयोर् पगु्नेछ । यस त्तर्षगकिाट ववबभन्न क्षिता अबभवृबध र्ने ताबलि संचालन र्नुग पनेछ । कायगक्रि 
सम्पन्न भइसकेपबछ प्रर्बत प्रबतवेदनिा ताबलिका सहभार्ीको उपत्तस्थबत वववरण, िाइन्यूट, प्रस्ततुीकरणको वववरण, 
र्ोटो, खचग ववलभपागइ, कायगक्रिको सचुी सिावेर् र्नुग पनेछ । 
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जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलय, सव बडबभजन वन कायागलयले यो कायगक्रि संचालन र्नेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो ताबलि संचालनको लाबर् िजेट रु. १,0०,०००।- (एक लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
कवबुलयती वन सिहुिा रहेका सिहुका पदाबधकारी तथा सदस्यहरूको क्षितािा अबभवृवद्ध भई क.व.स.को व्यवस्थापनिा 
सहयोर् पगु्ने । 

40. किबुलयती वन सिहुिा िचत व्यवस्थापन (ग्रािीण ववत सहायकिाट) 

कवबुलयती वन सिूहलाई ग्रािीण ववत्त सेवा िार्ग त थप सहयोर् पयुागउन सहकारी बडबभजन कायागलयसाँर् सिन्वय र्री 
लघ ुववत्त सहायकको व्यवस्था बनयिानसुार र्नुगपनेछ । पाररश्रबिक भकु्तानी र्नग आबथगक ऐन÷बनयि विोत्तजि राख्नपुने 
िाबसक कायग सम्पन्न प्रबतवेदन, डोर हात्तजरी लर्ायतका आवश्यक कार्जात सिावेर् र्नुगपनेछ । ग्रािीण ववत्त 
सहायकको योग्यता कम्तीिा वात्तणज्य ववषयिा प्रववणता प्रिाणपि तह वा सो सरहको भई कायग वववरण बनम्न ििोत्तजि 
हनुेछ । 

• कवबुलयती वन सिूहलाई ग्रािीण ववत्त कायगक्रििा सहयोर् तथा सहजीकरण र्नुगपनेछ, 
• सिूहिाट संचालन भैरहेका आबथगक कृयाकलापको अनरु्िन तथा बनरीक्षण र्नुगका र साथै आवश्यक सहयोर् र्ने, 
• स्थानीय कृवष सहकारी संस्थालाई सदुृढ र्राई उक्त संस्थािा कवबुलयती वन सिूहको पहुाँच पयुागउन सहयोर् र्ने, 
• सहकारी नभएको क्लष्टरिा सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहसाँर् सिेत सहकायग र्री नयााँ सहकारी र्ठन र्नग 

आवश्यक सहयोर् र सहजीकरण र्ने, 
• बडबभजन वन कायागलयको बनयबित िाबसक वैठकिा अबनवायग सहभार्ी हनुे, 
• ववद्यिान वचत तथा ऋण पद्धबतको अनरु्िन र्री स्थानीय सहकारीसाँर् आवद्ध र्राउने,  
• कवबुलयती वन सिूह, सािदुावयक वन सिूह र संलग्न सहकारीलाई कोत्तचंर् तथा सियानकूुल संस्थार्त सहयोर् 

र्ने ।  
• सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहहरुको सिेत ऋण तथा वचत व्यवस्थापनिा सहयोर् र्नुगपनेछ । 
• िाबसकरुपिा किबुलयबत वनिा भएर्रेका कायगहरुको प्रर्बत कम्पाइल र्रर बडबभजन तथा सम्ित्तन्धक सिबडबभजन 

वन कायागलयहरुिा अबनवायग पेर् र्नुग पनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
प्रदेर्स्तरका बडबभजन कायागलयहरुले सिूहको वचत व्यवस्थापन तथा पररचालन सेवा प्रदान र्नग करारिा कायगरत 
ग्राबिण ववत्त सहायकलाई पररचालन र्रर वन सिूहहरुको शृ्रण तथा वचत पररचालन व्यवस्थापन र्नेछ ।। 
वजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग रु. २,64,००० (दईु लाख चौसठ्ठी हजार िाि) बिबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यो कायगक्रि अन्तर्गत करारिा कायगरत १ जना ग्राबिण ववत्त सहायकले वन सिूहहरुको िचत व्यवस्थापनिा 
सहयोर् पयुागउनेछ । । 

41. किबुलयती वन सिूहको ववधान तथा कायगयोजना पनुरावलोकन (जीववकोपाजगन सधुार योजना 
सिेत) 

कायगयोजनाको म्याद सिाप्त भएका कवबुलयती वन सिूह (क.व.स.) ले पनुरावलोकनको लाबर् िार् र्रेका ववधान, 
कायगयोजना तथा जीववकोपाजगन सधुार योजना पनुरावलोकन र्नग यस र्ीषगकको रकि खचग र्नग सवकने । यस र्ीषगक 
अन्तर्गत ववबनयोत्तजत रकि कायगयोजना नववकरण र्ने क्रििा आयोजनाहनुे सिूहको िैठकको खाजा खचग, वन श्रोत 
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सवेक्षणिा खवटने वन किगचारी तथा उपभोक्ताहरुको लाबर् दैबनक भ्रिण भत्ता, कायगयोजना लेखन, वप्रत्तन्टङ, र्ोटोकपी, 
िाइत्तन्डङ तथा कायगयोजना अनिुोदन र्दाग हनुे आिभेलािा सहभाबर् भएका उपभोक्ताहरुको खाजा खचगिा सिेत खचग 
र्ररनेछ ।संलग्न  कायगयोजनािा वन क्षेिको नक्र्ा त्तज.वप.एस./त्तज.आइ.एस. प्रववबध प्रयोर् र्रर िनाउन ुपनेछ । 
 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन तथा िातहतका किगचारीहरु र कवबुलयती वन तर्ग को वन प्राबिबधक सहायकहरुले त्तजल्ला सपुरभाईजर तथा 
सिूह सहयोर्ीको सहयोर् बलएर यो कायग र्नुग पनेछ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 18,०0,०००।- (अठार लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
१६७ वटा कवबुलयती वन सिूहको ववधान तथा कायगयोजना पनुरावलोकन भएको हनुेछ । 

42. किगचारी दक्षता अबभववृद्ध ताबलि (प्रिाण पि नददन)े(ताबलि तथा र्ोष्ठी  

किगचारीहरुका दक्षता अबभवृवद्ध र्ने उद्देश्यले ताबलि संचालन र्नगका लाबर् बिबनयोत्तजत रकि ताबलि सािग्री खररद, 
ताबलिका सहभार्ीहरुको दैबनक भत्ता, यातायात, हल भाडा, प्रत्तर्क्षक भत्ता, ताबलि संचालनका लाबर् र्रुुवाती भौबतक 
सािग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ायतका ववबभन्न र्ीषगकिा स्वीकृत लार्त इवष्टिेट अनसुार ववस्ततृ योजना 
िनाई खचग र्ररनेछ । सम्भव भए सम्ि आफ्नै कायागलयको हलिा ताबलि संचालन र्नुग पनेछ । वन, वातावरण तथा 
भ-ूसंरक्षण िन्िालय िातहतका बनकायहरुलेसम्िद्ध ववषयिा ताबलि नबलएका किगचारीहरुलाई प्रिखु सहभार्ीको रुपिा 
छनौट र्री पठाउन ुपनेछ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत प्रबतवेदन पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछः  
• ताबलिको ववषयवस्त,ु उद्देश्य, औत्तचत्य, 
• ताबलि संचालन भएको स्थान र बिबत देत्तखने ताबलिको व्यानर, सेसन ्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा अन्य 

दृष्यहरु, सिावेर् र्री कायगक्रिको उपलत्तब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रबतवेदन,  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन वन कायागलयहरुले ववषय ववज्ञ तथा सेवाप्रदायकिाट सिेत यो ताबलि संचालन र्नग सक्नेछ भने वन अनसुन्धान 
तथा प्रत्तर्क्षण केन्रले वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय/वन बनदेर्नालय साँर्को सिन्वयिा सेवाप्रदायक तथा 
ववषय ववज्ञिाट सिेत यो कायगक्रि संचालन र्नग सवकनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 6,००,०००।- (छ लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
किगचारीको क्षिता अबभवृवद्धिा सहयोर् परु्ी वनको व्यवस्थापन तथा संरक्षणिा टेवा पगु्ने ।  

43. किगचारीलाई Ms Excel & Access (Advance) ताबलि 

किगचारीहरुका लाबर् Advanced MS Excel & Access ताबलि संचालनका लाबर् बिबनयोत्तजत रकि ताबलि सािग्री 
खररद, ताबलिका सहभार्ीहरुको दैबनक भत्ता, यातायात, खाजा, हल भाडा, प्रत्तर्क्षक भत्ता, ताबलि संचालनका लाबर् 
र्रुुवाती भौबतक सािग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ायतका ववबभन्न र्ीषगकिा स्वीकृत लार्त इवष्टिेट 
अनसुार ववस्ततृ योजना िनाई खचग र्ररनेछ । सम्भव भए सम्ि आफ्नै कायागलयको हलिा ताबलि संचालन र्नुग पनेछ। 
यस ताबलििा सहभार्ीहरु िनोनयन र्री पठाउदा सम्ित्तन्धत बनकायले ववर्तिा सम्िद्ध ववषयिा ताबलि नबलएका 
किगचारीहरुलाई प्रिखु सहभार्ीको रुपिा िनोनयन र्री पठाउन ुपनेछ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत प्रबतवेदन पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछः  
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• ताबलिको ववषयवस्त,ु उद्देश्य, औत्तचत्य, 
• ताबलि संचालन भएको स्थान र बिबत देत्तखने ताबलिको व्यानर, सेसन ्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा अन्य 

दृष्यहरु सिावेर् र्री कायगक्रिको उपलत्तब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रबतवेदन, 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
 वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रले िन्िालय, बनदेर्नालयका ववषय ववज्ञ तथा सेवाप्रदायकिाट सिेत यो ताबलि 
संचालन र्नग सक्नेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. ६,००,०००।- (छ लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस प्रकारको १ वटा ताबलि संचालन भई किगचारीको क्षिता अबभवृवद्ध हनुको साथै वन क्षेिको तथयाङ्कहरुको 
भण्डारण, व्यवस्थापन, ववश्लरे्ण र्नगिा सहयोर् परु्ी वनको व्यवस्थापन तथा संरक्षणिा टेवा पगु्ने ।  

44. किगचारीहरूको लाबर् वर्ल्ड बर्यर सेट खररद (जतुा, टचग लाईट, रेनकोट, ब्यार्, क्याल्कुलेटर 
आदद) 

वन क्षेिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनिा सहयोर् परु् याउनको लाबर् वन बनदेर्नालय, वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्र, 
बडबभजन वन कायागलय अन्तर्गतका वर्ल्डस्तरिा कायगरत किगरचारीहरुका लाबर् वर्ल्ड बर्यर जस्तै जतु्ता, टचग लाइट, 
कायागलयको लोर्ो सवहतको रेनकोट, रयाकसटु, Sleeping Bag,व्यार् सेट तथा वन िापन सम्ित्तन्ध उपकरणहरु सिेत 
बनयिानसुार खररद र्री उपलब्ध र्राइने छ ।  

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 75,9०,०००।- (पचहत्तर लाख नव्वे हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहिा सिेत सहयोर् पगु्ने । 

45. कवबुलयती वन क्लष्टरलाइ संस्थार्त सदुृवढकरण सहयोर् (नर्द/वस्तरु्त अनदुान) 

लघ ुउद्यि ववकास तथा आयआजगनका लाबर् यस कायगक्रििा जीववकोपाजगन सधुार योजना अनसुार आवश्यकता पवहचान 
र्री सिूहको आयआजगनिा वृवद्ध हनुे योजनालाई प्राथबिकतािा राखी यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि किबुलयती वन 
क्लस्टरर्तरुपिा सम्झौता र्रर खचग र्ररनेछ । उक्त योजना संचालनको लाबर् त्तजल्लात्तस्थत अन्य सरोकारवाला/सहयोर्ी 
बनकायहरुको सहयोर् तथा सिन्वयिा र्ररनेछ । बडबभजन वन कायागलयहरुले वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण 
िन्िालयिाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहयोर् सम्िन्धी कायगववबध, २०७६ को आवश्यक प्रकृया परुा र्री यो 
कायगक्रि कायागन्वयन र्नुग पनेछ । साथै जम्िा लर्ानीको कम्तीिा १० प्रबतर्त रकि सिूह तथा सिूहका उपभोक्ता 
आरै्ले ब्यहोनुग पनेछ । 

भकु्तानीको प्रवक्रया 
(क)  प्रारत्तम्भक कायग सरुुवातको लाबर् सम्झौता रकिको ४० प्रबतर्तले हनु आउने रकि रकि सम्झौता हनुे किबुलयती 

वन सिलुाई उपलब्ध र्राइने छ ।  

(ख)  सम्ित्तन्धत क्लस्टरको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन साथ सव‐बडबभजन वन कायागलयिाट प्रबतवेदन प्राप्त भए पबछ वााँकी 
६० प्रबतर्त रकि सम्ित्तन्धत सिूहलाई भकु्तानी र्ररने छ । 

 

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ ।  
• किबुलयती वन उपभोक्ता सिूहको नाि र ठेर्ाना, 

http://moitfe.p1.gov.np/sites/moitfe/files/2019-05/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%2C%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B5%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.PDF
http://moitfe.p1.gov.np/sites/moitfe/files/2019-05/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%2C%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B5%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.PDF
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• सम्झौता भएको कायगक्रि/योजनाको नाि, 
• सिूहको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन, 
• कायगक्रि संचालनको र्ोटो/बभबडयोहरु तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयको प्रबतवेदन । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 10,0०,०००।- (दर् लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
३३ वटा कवबुलयती वनिा उद्यित्तर्लता अबभिवृद्ध हनु े। 

46. जीववकोपाजगन सधुार योजना कायागन्वयन 

कवबुलयती वन सिूह (क.व.स.) ले यस र्ीषगकको रकि स्वीकृत जीववकोपाजगन सधुार योजना कायागन्वयनिा खचग र्नग 
र्नुगपनेछ । त्तजववकोपाजगन सधुार योजना कायागन्वयन र्नग सम्झौता भएको किबुलयती वन सिूहले सम्झौता ििोत्तजिको 
कायग नर्रेिा कायग सरुुवातको लाबर् ददइएको सम्झौता रकिको ४० प्रबतर्त रकि बडबभजन वन कायागलयले असलुउपर 
र्री सो सिूहलाई प्रचबलत कानून ििोत्तजि कारवाही सिेत र्नग सक्नेछ ।यस कायगक्रि अन्तर्गत ववबनयोत्तजत रकििाट 
ववर्तिा जीववकोपाजगन सधुार योजना कायागन्वयनिा सिूह/कस्लस्टरहरुलाइ उपलब्ध र्राइएको नर्द/वस्तरु्त 
सहयोर्को प्रभावकाररत सम्ित्तन्ध साँत्तक्षप्त प्रबतवेदन सिेत तयार र्नुगपनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन तथा िातहतका किगचारीहरु र कवबुलयती वन तर्ग को वन प्राबिबधक सहायकहरुले त्तजल्ला सपुरभाईजर तथा 
सिूह सहयोर्ीको सहयोर् बलएर यो कायग र्नुग पनेछ । साथै बडबभजन वन कायागलयका वन प्राववबधकको प्रत्यक्ष 
बनर्राबनिा वन क्षेििा काि र्ने सेवा प्रदायक व्यत्तक्त वा संस्थािाट सिेत र्राउन सवकनेछ । कायगयोजना नबिकरण 
र्दाग कवबुलयती वन सिूहहरुसाँर्को सिन्वय तथा सहकायगिाट र्नुग पनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 49,90,०००।- (उन्पचास लाख नब्िे हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
१६७ वटा कवबुलयती वन सिूहको ववधान तथा कायगयोजना पनुरावलोकन भएको हनुेछ । 

47. सरु्ासन, लेखा तथा अबभलेख कोत्तचंर् ( किबुलयती वन सिहुको क्लस्टरिा ) 

यस अन्तर्गत  कवबुलयती वन सिूहिा  कायगरत किगचारी वा पदाबधकारीहरु तथा उपभोक्ताहरुलाई क्लष्टरिा ववभाजन र्री 
रेकडग  वकवपङ्ग  तथा  लेखा  व्यवस्थापन  सम्िन्धी  ताबलि ददईनेछ  । यस र्ीषगकको रकि र्ोष्ठीिा सहभार्ीको भत्ता, सेसन 
वर्, सिन्वय भत्ता, खाजा, हल भाडा, यातायात खचग, संचार, स्टेर्नरी, पानी, र्ोष्ठीको प्रबतवेदन लेखन लर्ायतिा 
स्वीकृत नम्सगको पररबधबभि रही लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई सो विोत्तजि खचग र्नग सवकने छ । सम्भव भए सम्ि 
आफ्नै कायागलयको हलिा ताबलि संचालन र्नुग पनेछ । कायगक्रि सम्पन्न भइसकेपबछ प्रर्बतिा र्ोष्ठीिा उपत्तस्थबत 
वववरण, िाइन्यटु, प्रस्ततुीकरणको वववरण, र्ोटो, खचग वववरण, कायगक्रिको सचुी तथा र्ोष्ठीको प्रबतवेदन पेर् र्नुग 
पदगछ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग रु. 5,20,०००।- (पााँच लाख ववस हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
जम्िा १५ वटा ताबलि संचालन भई क.व.स. को रेकडग तथा त्तचठीपिहरुको र्ाइबलङ सहज/सरल हनुे एवं सिूहको 
लेखा सिेत व्यवत्तस्थत भई सिूहको संस्थार्त ववकासिा सहयोर् पगु्ने । 
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48. कवबुलयती वनिा जग्र्ा ववकास पनुगताजबर् ताबलि 

यस कायगक्रििाट बडबभजन वन कायागलयिा दताग भएका किबुलयबत वन सिहुका उपभोक्ताहरुलाई कृवष वन प्रवधगन हनुे 
उद्देश्यलले क्लष्टरर्त रुपिा जग्र्ा ववकास सम्वन्धी पनुतागजर्ी ताबलि संचालन र्ररनेछ । यसका लाबर् त्तजल्लाका 
ववबभन्न स्थानिाट कवबुलयती वन सिहुका उपभोक्ताहरुलाई सहभार्ी र्राई किबुलयती वन तथा पर् ुववकास कायगक्रि 
सञ्चालन िार्गदर्गन, २०६६ अनसुार यो ताबलि संचालन र्ररनेछ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत प्रबतवेदन पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछः  
• ताबलिको ववषयवस्त,ु उद्देश्य, औत्तचत्य, 
• ताबलि संचालन भएको स्थान र बिबत देत्तखने ताबलिको व्यानर, सेसन ्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा अन्य 

दृष्यहरु, सिावेर् र्री कायगक्रिको उपलत्तब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रबतवेदन 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन वन कायागलयहरुले यो ताबलि संचालन र्नेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. १,००,०००।- (एक लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
किबुलयबत वन सिहुको उपभोक्ताहरुलाई जग्र्ा ववकास सम्वन्धी ज्ञान अबभवृद्दी हनुे ।  
 

49. काठको बडपो (घाटर्दद्द) स्थापना र व्यवस्थापन 

सरकारद्वारा व्यवत्तस्थत वन र साझेदारी वनको व्यवस्थापनिाट उत्पाददत र िदु्दािा िरािद, िेवाररसे, दररयािदुीिाट 
संकबलत काठ र दाउराको सरुत्तक्षत र सहज ववक्री ववतरण र्नगका लाबर् बडबभजन वन कायागलयले तोकेको स्थानिा 
व्यवत्तस्थत घाटर्दद्दको स्थापना, ििगत र व्यवस्थापनको काि र्नग सक्नेछ । यस कायगको लाबर् आवश्यक्ता अनसुार 
घेरवारा, टहरा बनिागण तथा ििगत सम्भार लर्ायतका कायगहरु सिेत र्नग सवकनेछ ।घाटर्दद्दिा भएको काठ दाउरालाई 
डढेलोिाट जोर्ाउन सरसर्ाई, दिकल पररचालन तथा हेरालकुो व्यवस्थापन सिेत र्नग सवकने छ । 

• कायग सम्पन्न भए पश्चात ्प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ । 
• कायगक्रि संचालन भएको स्थान, 
• कायगक्रिको संख्यात्िक प्रर्बत  
• िखु्य उपलब्धीहरु, 
• कायगक्रि संचालन र्दाग देखापरेका सिस्याहरु, 
• कायगक्रि स्थलिा कायग संचालन र्दाग तथा सम्पन्न पश्चातका र्ोटोहरु, 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 28,0०,०००।(अठ्ठाइस लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ) 
 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्धः 
10स्थानिा काठको बडपो स्थापना/व्यवस्थापन हनुे ।  

50. कृवष वन ववकास तथा ववस्तार/कृवष वन प्रणाली प्रवद्धगन कायगक्रि 

बनजी/संस्थार्त/सावगजबनक जबिनको उत्पादकत्विा सधुार ल्याई स्थानीय जनताको आयआजगनिा सहयोर् परु् याउनका 
साथै वनको ववकास र्री सो क्षेििा हररयाली कायि र्नग तथा बनजी वन प्रबत जनिानसिा सकारात्िक प्रभाव वृवद्ध 
र्नगको लाबर् सावगजबनक/बनजी जग्र्ािा वृक्षारोपण र्री कृवष वन ववकास, ववस्तार तथा प्रवद्धगनको लाबर् यो कायगक्रि 
कायागन्वयनिा ल्याइने छ । यसै र्ीषगक अन्तर्गत ववबनयोत्तजत िजेटको िढीिा १० प्रबतर्त रकि कृवषवन कायगक्रिहरू 
सर्लतापूवगक कायागन्वयन तथा प्रवद्धगन र्नगको लाबर् प्रदेर्का सवै जनतालाई यस्ता कायगक्रिको िारेिा जानकारी ददन 
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एवं चेतना अबभवृवि र्नग प्रदेर् स्तरिा स्थानीय िाबनसहरुले वझु्न ेभाषािा पोष्टर, पचाग, व्रोसर, होबडगङ िोडग, ितृ्तत्तचि 
आदद तयार तथा ववतरण /प्रदर्गन र ववबभन्न सञ्चार िाध्यिाट जनचेतना िूलक संदेर् संप्रशे्रण सिेत र्नग सवकने छ । 

(क) बनजी जग्र्ािा कृवष वन प्रवद्धगन  
बनजी क्षेिको सहकायगिा कृवष वनको अवधारणा अनरुुप कृवष वन ववकास र्नग चाहन े बनजी जग्र्ाधनीलाई कृवष वन 
प्रवद्धगन अन्तर्गत यो रकि उपलब्ध र्राइनेछ । यो कायगक्रि संचालनको लाबर् बडबभजन वन कायागलयले आधार र 
सूचक िनाई कृवष वन ववकास र्नग चाहने इच्छुक बनजीवन धनी, संघसंस्था, र्िग, कम्पनी आदीिाट प्रस्ताव िार् र्नग 
सक्ने छ ।प्राप्त प्रस्तावहरुलाई िलु्यांकन र्री छनौट र्ररनेछ ।वन तथा वातवारण िन्िालय, ििरिहल काठिाडौं 
िन्िीस्तर बनणगयिाट स्वीकृत निूना कृवष वन कायगक्रि कायागन्वयन कायगववबध २०७7 सिेतलाई आधार बलई यस 
कायगक्रि कायागन्वयनिा ल्याईनेछ । बनजी वन/ नम्िरी आवादी जग्र्ािा कृवष वन प्रवद्धगन कायगक्रि कायागन्वयन र्नग 
बनजी जग्र्ाधनीको कम्तीिा 2० प्रबतर्त लार्त साझेदारी भएको हनु ुपनेछ ।ववबनयोत्तजत रकि कायग सम्झौता अनसुार 
कायगसरुुवातको लाबर् पवहलो वकस्तािा ४० प्रबतर्त र कायग प्रर्बतको आधारिा कायगक्रि सम्पन्न भए पश् चात िााँकी ६० 
प्रबतर्त रकि कृवष वन ववकास र्ने सम्िन्धीत पक्षलाई उपलव्ध र्राईने छ । उक्त क्षेिहरुिा स्थानीय ठाउाँ सहुाउदो 
डालेघााँस, र्लरू्ल, अन्य वहवुषीय रुखहरु तथा जबडिटुी प्रजाबतका ववरुवाका साथै नर्देवाली तथा वहवुषीय घााँस 
सिेत एवककृतरुपले रोपण र्नग सवकनेछ ।  

(ख) सावगजबनक जग्र्ा तथा हैबसयत बिग्रकेो वन क्षिेिा कृवष वन प्रवद्धगन 
• बडबभजन वन कायागलयले आवश्यकता िहर्सु र्री प्रस्ताव र्रेको सावगजबनक जग्र्ा तथा २० प्रबतर्त भन्दा कि 

छि घनत्व (क्राउन कभर) भएको हैबसयत बिग्रेको वन, भ-ूक्षयको दृवष्टकोणिाट संवेदनत्तर्ल क्षेि, सीिान्तकृत 
हैबसयत खस्केको वन क्षेि, नदी वा नहर वकनारिा, नदी उकास जग्र्ा, खाली सावगजबनक स्थानिा सिूहहरु 
पररचालन र्री कृवष वन ववकासका लाबर् कायागन्वयन योजना (Implementation Plan) िनाइग यो कायगक्रि संचालन 
र्नग सवकने छ। । वन तथा वातवारण िन्िालय, ििरिहल काठिाडौंको िन्िीस्तर बनणगयिाट स्वीकृत निूना कृवष 
वन कायगक्रि कायागन्वयन कायगववबध २०७7 सिेतलाई आधार बलई यस कायगक्रि कायागन्वयनिा ल्याईनेछ । 

• आवश्यकता अनसुार स्थानीय तह संर् लार्त साझेदारी, सिन्वय र सहकायग र्नग सवकनेछ । 
• उक्त क्षेिहरुिा ववबभन्न रुख प्रजाबतहरु, डालेघााँस, र्लरू्ल, रै्रकाष्ठ तथा जबडिटुी प्रजाबतका ववरुवा रोपण र्ररनेछ 

। 
• योजना तयार र्दाग वृक्षारोपण र्ररने स्थान, क्षेिर्ल, बिरुवा संख्या, नक्सा, योजना, र्ोटोहरु आदद राख्न ुपनेछ ।  
• कायगक्रि योजनािद्ध ढंर्ले संचालन र्री अबभलेख खडा र्री कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बत प्रबतवेदन वन बनदेर्नालय 

सिेतिा िझुाउन ुपनेछ । 
 

कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा बनम्न िुाँदाहरु सिािेर् र्नुग पनेछ :  
(क) वक्रयाकलाप संचालन भएको स्थानको नाि वा बनजी जग्र्ा भएिा जग्र्ाधनीहरुको नाि/ठेर्ाना, वक्रयाकलाप 

संचालन भएको क्षेिर्ल र वृक्षारोपण भएको ववरुवाहरुको प्रजाबत/संख्या, 
(ख) कृवष वन ववकास कायागन्वयन योजना (Implementation Plan) त्तज.वप.एस./त्तज.आइ.एस नक्र्ा सिेत 
(र्) कायगक्रि संचालन भएको स्थानको र्ोटोहरु (संचालन अत्तघ सिेतको र्ोटो), 
(घ) सव-बडबभजन वन कायागलयको प्रबतवेदन । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बनजी जग्र्ा एवं सावगजबनक जग्र्ा तथा हैबसयत बिग्रकेो वन क्षेििा कृवषवन प्रवद्धगन कायकग ि संचालनको लाबर् स्थानीय 
तहसंर् सिन्वय, साझेदारी तथा सहकायग रहेका कृवष तथा पर्सेुवा र्का प्राववबधकहरू सिेतको सहयो िा संचालन र्नग 
सवकने छ ।  

िजेट व्यवस्थापन 
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यस कृवष वन ववकास तथा ववस्तार र कृवष वन प्रणाली प्रवद्धगन कायगक्रि कायागन्वयनका लाबर् आ.व. २०७९/०८० 
िा जम्िा रु. 1,84,००,०००।- (एक करोड चौरासी लाख िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ ।  
 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
➢ बनजी एवं सावगजबनक जग्र्ा तथा हैबसयत बिग्रकेो वन क्षेििा हररयाली प्रवद्धगन भइग जबिनको हैबसयतिा सधुार 

हनुेछ । 
➢ ववबभन्न प्रजाबतका डालेघााँस, जबडिटुी तथा र्लरू्लको प्रवद्धगनिाट स्थानीय ब्यत्तक्त र सिदुायको आयआजगनिा 

टेवा पगु्नेछ । 
 

51. खयरको वहृत वकृ्षारोपण 

सव‐बडबभजन वन कायागलयको प्राववबधक सहजीकरणिा सािदुावयक साझेदारी वन उपभोक्ता सिूह तथा बनजी जग्र्ा 
धनीले कायगक्रि प्रस्तावना तयार र्री बडबभजन वन कायागलयिा पेर् र्नुग पनेछ । सव‐बडबभजन वन कायागलयको 
बसर्ाररस साथ प्राप्त उक्त प्रस्तावनाका आधारिा बडबभजन वन कायागलयहरुले आफ्नो कायगक्षेििा खयर प्रजाबतको लाबर् 
उपयकु्त सािदुावयक वन क्षेि तथा व्यक्तीको बनजी जग्र्ाको छनौट र्नुगपनेछ । साथै सरकारद्वारा व्यवत्तस्थत वन तथा 
नदी उकास क्षेििा सिेत खयरको व्रोड कावष्टङ ववबधिाट वृक्षारोपण र्नग सवकनेछ । खयर प्रजाबतको ववउ व्रोड कावष्टङ 
तररकािाट उपयकु्त सियिा छनुगपदगछ । सकभर छने ववउ स्थानीय स्तरिै वा सो स्थान साँर् बिल्दो ठाउाँिाट संकलन 
भएको ववउ छनुग पदगछ । यो र्ीषगकको रकि ववउ संकलन, खररद, ववउ संकलनिा खवटने किगचारीको भत्ता, यातायात 
खचग, छने ठाउाँिा र्नुग पने Soil work, ववउ छने कायग आददिा लार्त अनिुान स्वीकृत र्राइ खचग र्नग सवकने छ । 
कायगक्रि सम्पन्न पश्चात ववउ छरीएको क्षेिको क्षेिर्ल सवहतको वववरण, भए र्रेका वक्रयाकलाप तथा र्ोटो सवहतको 
कायगसम्पन्न प्रबतवेदन र आवश्यक ववलभपागइहरु संलग्न र्री पेर् र्नुगपने छ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन/सि-बडबभजन वन कायागलय तथा स्थानीय वन सिूह तथा बनजी जग्र्ा धनीको सहयोर्िा संचालन र्नग सवकने 
छ। 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिका लाबर् रु. 3,5०,०००।- (बतन लाख पचास हजार िाि) िजेट व्यवस्था र्रेको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस आ.व. िा खाली वन क्षेि, नदी उकास क्षेि तथा व्यक्तीको बनजी जग्र्ाको कररि ५ हेक्टर क्षेििा थप खयर 
वनको ववस्तार भएको हनुेछ । 

52. ववर्तका आ.व. िा  भएको वकृ्षारोपणको पनुःरोपण / वकृ्षारोपण क्षिेिा पनुरोपण तथा 
र्ोडिेल 

ववर्तको आ.व.हरु िा सावगजबनक क्षेििा र्ररएको वृक्षारोपणको अनरु्िन र्री सोको प्रबतवेदनको आधारिा औत्तचत्य 
हेरी वृक्षारोपण र्ररएको क्षेििा पनुःरोपण साथ साथै आवश्यकता अनसुार र्ोडिेल, घेरािेरा ििगत र संरक्षणको कायगिा 
यो र्ीषगकको रकि खचग र्ररनेछ । यस कायगिा जनसहभाबर्तालाई प्राथबिकता ददन ुउपयकु्त हनुेछ । वन सािात्तजक 
पररचालक र वन किगचारीले सावगजबनक वृक्षारोपणको अनरु्िनको क्रििा स्थलर्त भ्रिण र्री तपबसलको वववरण 
सिेटी प्रबतवेदनिा खलुाई पेर् र्नुगपनेछ र प्रबतवेदनको आधारिा यो वक्रयाकलाप संचालन र्ररनेछ । स्वीकृत नम्सगको 
अधीनिा रही लार्त ईत्तस्टिेत स्वीकृत र्राई ववबनयोत्तजत रकि खचग र्ररनेछ । 

• रोवपएका ववरुवाको प्रजाबत र संख्या, 
• िााँचेका प्रजाबत, संख्या र अवस्था (वृक्षारोपण क्षेिको स्पष्ट झलक देत्तखने र्ोटोसिेत), 
• र्ोडिेल र संरक्षणको अवस्था, 
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• पनुःरोपण, र्ोडिेल र िारिेरा ििगत आवश्यक भएको/नभएको, 
• पनुःरोपण, र्ोडिेल र िारिेरा ििगतको वववरण, 
• अन्य वववरण । 

 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
यस कायगक्रि बडबभजन वन कायागलय तथा बडबभजन वन कायागलय िार्ग त स्थानीय वन उपभोक्ता सिूह, स्थानीय तह एवं 
सरोकारवालाहरूसाँर्को सिन्वय तथा सहयोर्िा संचालन र्नग सवकने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् जम्िा रु. 2५,५०,०००।- (पत्तच्चस लाख पचास हजार िाि ) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
कररि ४६ हेक्टर वृक्षारोपण क्षेििा पनुःरोपण भई सो क्षेिको उत्तचत संरक्षण, सम्वद्धगन तथा व्यवस्थापन हनुे ।  
 

53. चक्ला वन व्यवस्थापन कायगयोजना तयारी/कायागन्वयन 

यस प्रदेर् नं. १ को प्रदेर् वन ऐन २०७७ िा उल्लेख भए ििोत्तजि वन क्षेििा चक्ला वन व्यवस्थापन र्नगको लाबर् 
कायगयोजना तयार र्नुगपने व्यवस्था रहेको छ । सोही प्रावधान अनरुुप बडबभजन वन कायागलयहरुले दर् वषगका लाबर् 
वन कायगयोजना तयार र्नुग पदगछ । चक्ला वन व्यवस्थापन कायगयोजना स्वीकृत भए पश्चात प्रदेर् वातावरण बनयिावली 
२०७७ िा भएको व्यवस्था ििोत्तजि स्वीकृत चक्ला वन व्यवस्थापन कायग योजना कायागन्वयनको प्रारत्तम्भक 
वातावरणीय परीक्षण प्रबतवेदन सिेत तयार र्री वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालयिाट स्वीकृत र्राउन ुपनेछ ।  

चक्ला वन व्यवस्थापन कायगयोजना तयारीका लाबर् व्यवस्था भएको िजेटिाट सूचना प्रकार्न, सरोकारवालासंर् 
छलर्ल, अन्तरकृया, श्रोत सवेक्षण, अबत आवश्यक वर्ल्ड सािग्री खररद, स्टेर्नरी, नक्सा र्ोटो खररद, टाइवपङ 
वप्रत्तन्टङ, िन्िालय/बनदेर्नालयिा हनुे पनुरावलोकन तथा सबिक्षा लर्ायतिा खचग र्नुग पनेछ । साथै यस ववबनयोत्तजत 
रकििाट नै चक्ला वन व्यवस्थापन कायगयोजना कायागन्वयनको प्रारत्तम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रबतवेदन तयार र्नुग 
पनेछ । बडबभजन वन कायागलयिाट तयार भएको चक्ला वन व्यवस्थापन कायगयोजनाको प्रारत्तम्भक िस्यौदा वन 
बनदेर्नालयिा पेर् र्नुग पनेछ । िस्यौदा प्रबत अध्ययन र्री थप संर्ोधन र्नुगपने भएिा ववषय सिावेर् र्नग 
बनदेर्नालयिाट बडबभजन वन कायागलयिा जानकारी र्राइने छ । दोश्रो िस्यौदािा वन ववज्ञ सिक्ष बडबभजनल वन 
अबधकृत स्वयिले वन बनदेर्नालयिा प्रस्तबुत र्नुगपनेछ । प्रस्तबुतका दौरानिा वन ववज्ञहरुले उठाउन ु भएको 
ववषयवस्तकुा आधारिा बडबभजन वन अबधकृतले राय सवहतको अत्तन्ति िस्यौदा पेर् भएपबछ वन बनदेर्नालयले सो 
कायगयोजना स्वीकृबतको लाबर् उद्योर्, पयगटन, वन तथा वातावरण िन्िालिा पेर् र्नुगपनेछ । त्यसै र्री चक्ला वन 
व्यवस्थापन कायगयोजना कायागन्वयनको प्रारत्तम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रबतवेदन तयार र्दाग प्रदेर् नं. १ प्रदेर् वातावरण 
संरक्षण ऐन, २०७६ तथा प्रदेर् वातावरण संरक्षण बनयिावली, २०७७ ििोत्तजिको प्रकृया अपनाउन ुपनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारी, सिूह /सबिबत , स्थानीय तह लर्ायत अन्य 
सरोकारवालाहरुसाँर्को सिन्वयिा तथा सेवाप्रदायकिाट सिेत यस कायग संचालन र्नग सवकनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् वजेट रु. 1०,००,०००। (दर् लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । सेवाप्रदायकिाट काि र्दाग 
ववबनयोत्तजत िजेटको िढीिा ५ प्रबतर्त रकि कायगक्रि सञ्चालनका लाबर् बडबभजन वन कायागलयले व्यवस्थापकीय 
कायगिा खचग र्नग सक्नेछ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
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चक्ला वन व्यवस्थापन कायगयोजना तयार तथा स्वीकृत भई यस आ.व. िा थप २ वटा वन क्षेि चक्ला वनको रुपिा 
व्यवस्थापन भई काठ दाउराको उत्पादन तथा स्थानीय रोजर्ारी र राविय आयिा सिेत टेवा पगु्ने । 

54. चौिाबसक प्रर्बत सबिक्षा र्ोष्ठी  

प्रत्येक चौिाबसक तथा आबथगक वषगको सिात्त् तसाँरै् वन बनदेर्नालय, वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्र, बडबभजन वन 
कायागलय तथा भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलयहरुिाट संचालन र्ररएका सम्पूणग कृयाकलापहरुको छलर्ल 
र्राउन ुपदगछ । साथै वन बनदेर्नालय अन्तर्गतका कायागलय, योजना, पररयोजनाहरुिाट संचालन भएका कायगक्रिहरुिा 
के कस्तो प्रर्ती भयो ? कायगक्रि कायागन्वयन र्दाग पाईएका सवल र दवुगल पक्षहरु के बथए ? कायगक्रि कायागन्वयन 
र्दाग के कस्ता सिस्या/चनुौतीहरु आए ? बतनको बनराकरणका उपायहरु के हनु सक्छन ? सो पवहल्याइ कायगक्रिलाई 
सर्लता पवुगक सम्पन्न र्नग सहयोर् पगु्ने अबभप्रायले प्रत्येक चौिाबसक र वावषगकरुपिा प्रर्ती सबिक्षा र्ोष्ठी संचालन 
र्ररने छ । यस चौिाबसक र वावषगक प्रर्बत सबिक्षा र्ोष्ठीहरुिा वन बनदेर्नालय, वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्र, 
सम्पूणग बड व का तथा भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलयका प्रिखुहरु, पररयोजना प्रिखु एवं प्रबतबनबधहरु, वन, 
वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालयका िहार्ाखा प्रिखुहरु एवं अन्य ववषयर्त िन्िालयका प्रबतबनबध, प्रदेर् योजना 
आयोर्का सदस्य एवं अन्य ववज्ञ तथा सहजकतागहरुको सहभाबर्तािा संचालन र्ररने छ । कायगक्रिको सान्दबभगकता हेरी 
प्रदेर्त्तस्थत अन्य बनकाय र ववषयसाँर् सम्ित्तन्धत प्रबतबनबध वा सरोकारवाला ब्यत्तक्तहरूको सहभाबर्तािा बड.व.का., भ ुतथा 
जलाधार व्यवस्थापन कायागलय लर्ायतलाइग सिेवट, िन्िालयर्त सबिक्षा तथा अन्तवक्रग या र्ोष्ठी संचालन र्नग सिेत यस 
त्तर्षगकिाट खचग र्नग सवकनेछ । प्रदेर् अन्तर्गतका ववबभन्न सबिबत, संघीय ववभार् र िन्िालयका प्रिखु तथा 
प्रबतबनबधहरुलाई सिेत आिन्िण र्नग सवकनेछ । यस र्ीषगकको रकि र्ोष्ठीिा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, सिन्वय 
भत्ता, खाना, खाजा, हल भाडा, संचार, स्टेर्नरी, पानी, प्रबतवेदन लेखन आददिा स्वीकृत नम्सगको पररबधबभि रही लार्त 
अनिुान स्वीकृत र्राई खचग र्नग सवकने छ । कायगक्रि सम्पन्न भइसकेपबछ प्रर्बतिा र्ोष्ठीिा उपत्तस्थबत वववरण तथा 
िाइन्यूट, र्ोटो एवं खचग ववलभपागइ सवहतको र्ोष्ठी संचालन प्रबतवेदन पेर् र्नुग पनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वन बनदेर्नालयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
चौिाबसक र वावषगक प्रर्बत सबिक्षा र्ोष्ठीहरु संचालनको लाबर् जम्िा िजेट रु. १2,००,०००।- (िाह्र लाख िाि) 
व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस आ.व. िा संचालन भएका कायगक्रि/वक्रयाकलापहरुको सबिक्षा भई भावी कायगक्रिको कायागन्वयनिा ददर्ाबनदेर् र्ने। 

55. जलवाय ुअनकुुलन सम्ित्तन्ध सचेतना कायगक्रि 

यस जलवाय ुअनकुुलन सम्ित्तन्ध सचेतना कायगक्रि तेह्रथिु र भोजपूर त्तजल्लािा संचालन र्ररनेछ । ववबभन्न वन सिहुका 
पदाबधकारीहरुलाई जलवाय ुअनकुुलन सम्ित्तन्ध सचेतना प्रदान र्ररनेछ । यस र्ीषगकको रकि सहभार्ीको भत्ता, सेसन 
वर्, सिन्वय भत्ता, खाना, खाजा, हल भाडा, संचार, स्टेर्नरी, पानी, प्रबतवेदन लेखन आददिा स्वीकृत नम्सगको 
पररबधबभि रही लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई खचग र्नग सवकने छ । कायगक्रि सम्पन्न भइसकेपबछ काक्रग ििा उपत्तस्थबत 
वववरण तथा िाइन्यूट, र्ोटो एवं खचग ववलभपागइ सवहतको कायगक्रि संचालन प्रबतवेदन पेर् र्नुग पनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
जलवाय ुअनकुुलन सम्ित्तन्ध सचेतना कायगक्रि संचालनको लाबर् जम्िा िजेट रु. ४,००,०००।- (चार लाख िाि) 
व्यवस्था र्ररएको छ । 
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अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस २ त्तजल्लािा जलवाय ुअनकुुलन सम्ित्तन्ध सचेतना कायगक्रि र्ने। 

56. त्तजल्ला वन क्षिे सिन्वय सबिबतको सत्तचवालय व्यवस्थापन तथा सदुृढीकरण  

बडबभजन वन कायागलयहरुले त्तजल्ला वन क्षेि सिन्वय सबिबतको व्यवस्थापन तथा सदुृढीकरण र्नगको लाबर् िैिाबसक 
वैठक सञ्चालन, संयकु्त अनरु्िन तथा बनररक्षणका साथै सत्तचवालय स्थापना र सत्तचवालयकालाबर् आवश्यक पने 
सािग्रीहरु जस्तै स्टेर्नरी, र्बनगचर, कम््यूटर, वप्रन्टर आदद खररद र्नग सवकने छ । 

िजेट व्यवस्थापन  
यस वक्रयाकलाप संचालनको लाबर् जम्िा रु. ३०,००,०००।- (बतस लाख िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस २०७९/०८० आ.व. िा जम्िा सिै बडबभजनिा त्तजल्ला वन क्षेि सिन्वय सबिबतको व्यवस्थापन तथा सदुृढीकरण 
भई सबिबतको संस्थार्त ववकासिा सहयोर् पगु्ने ।  
 

57. त्तजल्लाको आवबधक वन व्यवस्थापन रणबनबतक योजना तयारी (वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 
सिेत) 

संघीय वन ऐन, २०७६ तथा प्रदेर् नं. १ को प्रदेर् वन ऐन, २०७७ तथा संघीय वन बनयिावलीिा उल्लेख भए 
ििोत्तजि वन ववकास, सदपुयोर् तथा संरक्षण कायगक्रि संचालन र्दाग  आवबधक वन व्यवस्थापन रणबनबतक योजना 
तयार र्नुगपने व्यवस्था रहेको छ । उक्त आवबधक रणबनबतक योजनाको म्याद सवकएका योजनालाई पनुः अध्यावबधक 
र्नग यो कायगक्रिको व्यवस्था र्ररएको छ । संघीय सरकारिाट वन क्षेिको एवककृत रणबनबतक योजना स्वीकृत 
नभएसम्म्कोलाबर् त्तजल्लास्तरको वन क्षेिको आवबधक रणबनबतक योजना वन बनयिावली, 2079 ले बनददगष्ट र्रको 
ढााँचािा तयार र्री बनदेर्नालयको बसर्ाररसिा िन्िालयले संघीय सरकारिाट वन क्षेिको एवककृत रणबनबतक योजना 
स्वीकृत भए पश्चात सोही अनसुार हनुे र्री हाललाई  त्तस्वकृत र्नेछ । आवबधक वन व्यवस्थापन आवबधक रणबनबतक 
योजना स्वीकृत पश्चात प्रदेर् नं.१ प्रदेर् वातावरण संरक्षण बनयिावली, २०७७ िा भएको व्यवस्था ििोत्तजि स्वीकृत 
योजना कायागन्वयनको लाबर् वातावरणीय अध्ययन प्रबतवेदन सिेत तयार र्री वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण 
िन्िालयिाट स्वीकृत र्राउन ुपनेछ।  

योजना तयारीका लाबर् व्यवस्था भएको िजेटिाट सूचना प्रकार्न, सरोकारवालासंर् छलर्ल, अन्तरकृया, श्रोत सवेक्षण, 
अबत आवश्यक वर्ल्ड सािग्री खररद, स्टेर्नरी, नक्सा र्ोटो खररद, टाइवपङ वप्रत्तन्टङ, IEE तयारीका कायग, 
िन्िालय/बनदेर्नालिा हनुे पनुरावलोकन तथा सबिक्षा तथा सेवा परािर्ग र्लु्क लर्ायतिा खचग र्नुग पनेछ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
सम्भवत: बडबभजन तथा सव-बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारीले सिूह र सबिबत, स्थानीय तह लर्ायत अन्य 
सरोकारवालाहरुसाँर्को सिन्वयिा योजना तयार र्नुगपनेछ तथा ववज्ञ जनर्त्तक्तको अभाव भएको अवस्थािा िाि प्रचबलत 
कानून ििोत्तजि सेवा प्रदायक संस्थािाट कायग संचालन र्नग सवकनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् वजेट रु. १8,००,०००। (अठार लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । सेवाप्रदायकिाट काि 
र्दाग ववबनयोत्तजत िजेटको िढीिा ५ प्रबतर्त रकि कायगक्रि सञ्चालनका लाबर् बडबभजन वन कायागलयले व्यवस्थापकीय 
कायगिा खचग र्नग सक्नेछ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
३ वटा आवबधक वन व्यवस्थापन रणबनबतक योजना तथा वातावरणीय अध्ययन प्रबतवेदन स्वीकृत भई योजना 
कायागन्वयन िार्ग त वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनिा सहयोर् पगु्नेछ। 
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58. बडबभजन स्तरीय योजना तजुगिा र्ोष्ठी 
प्रत्येक वषग बडबभजन वन कायागलयिाट त्तजल्लािा र्ररने कृयाकलापहरुको छलर्ल र्राउन ु पदगछ । यस योजना 
तजुगिा कायगिा त्तजल्लाका सम्पूणग सव‐बडबभजन वन कायागलयका प्रिखुहरुलाई सहभार्ी र्राउन ुपनेछ । कायगक्रिको 
सान्दबभगकता हेरी त्तजल्लात्तस्थत अन्य बनकाय र ववषयसाँर् सम्ित्तन्धत प्रबतबनबध वा सरोकारवाला ब्यत्तक्तलाई सिेत सिावेर् 
र्री स्वीकृत नम्सगको अधीनिा रही यस र्ोष्ठी संचालन र्ररनेछ । यस र्ोष्ठीिा सव‐बडबभजन वन कायागलयका 
प्रिखुहरुले सव‐बडबभजन स्तरीय योजना तजुगिा र्ोष्ठीिाट तय भएका कायगक्रिहरूको औत्तचत्व सवहतको प्रस्तबुतकरण र्री 
योजना पाररत र्राउन ु पदगछ र बडबभजन वन कायागलयले सिेत त्तजल्लात्तस्थत अन्य बनकायसाँर् सहकायग र्नग सवकने 
कायगक्रिहरुको पहल र्री आर्ािी वषगको लाबर् योजना तयार तथा स्वीकृत र्री प्रादेत्तर्क योजना तजुगिा र्ोष्ठीिा पेर् 
र्नुगपदगछ । यस र्ीषगकको रकि र्ोष्ठीिा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, सिन्वय भत्ता, खाजा, हल भाडा, संचार, 
स्टेर्नरी, पानी, प्रबतवेदन लेखन आददिा लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई खचग र्नग सवकने छ । कायगक्रि सम्पन्न 
भइसकेपबछ प्रर्बतिा र्ोष्ठीिा उपत्तस्थबत वववरण तथा िाइन्यूट, र्ोटो एवं खचग ववलभपागइ सवहतको र्ोष्ठी संचालन 
प्रबतवेदन पेर् र्नुग पनेछ । 
 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
प्रदेर्स्तरका बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
१५ वटा बडबभजन वन कायागलयहरुिािा यस प्रकारको र्ोष्ठी संचालनको लाबर् िजेट रु . ८,0०,०००।- (आठ लाख 
िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
आर्ािी आ.व.को बडबभजन वन कायागलयहरुको योजनाहरु बनिागणिा सहयोर् पगु्ने । 

59. ढलापडा काठ दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापन 

यो कायगक्रि तराई तथा बभिी िधेर्का बडबभजन वन कायागलयहरुिा संचालन हनुेछ । सरकारद्वारा व्यवत्तस्थत वनिा 
हावाहरुी वा अन्य कारणले ढलेका रुखहरुलाई तत्कालै संकलन तथा घाटर्द्दी र्नुगपनेछ । यसरी काठ दाउरा संकलन 
र्दाग अन्य रुखहरुलाई असर नपने र्री वन पैदावार (काठ र दाउरा) संकलन तथा बिक्री ववतरण बनदेत्तर्का, २०७३ 
तथा अन्य प्रचबलत कानून अनसुार र्नुगपनेछ । घाटर्द्दी जंर्ल क्षेि भन्दा िावहर र्नुगपनेछ । रुखहरु अकस्िात ढली 
सडक/िाटो अवरुद्ध लर्ायत धनजनको क्षबत हनुे अवस्था आएिा जनुसकैु िवहनािा पबन संकलन र्नग सवकने छ । 
संकबलत काठदाउराको घाटर्द्दी र्दाग सरुक्षाको यथोत्तचत व्यवस्था बिलाई आर्लाबर्, खोलानालाको िाढीले प्रभाव पानग 
नसक्ने स्थान छनौट र्नुगपदगछ । ढलापडाको अवस्था, छपानदेत्तख कटान-िछुान घाटर्द्दीको अवस्थासम्ि बनरन्तर 
अनरु्िनको प्रवन्ध बडबभजनल वन अबधकृतले बिलाउनपुनेछ र सिय सियिा िन्िालय/बनदेर्नालयिा प्रबतवेदन प्रस्ततु 
र्नुगपनेछ । यो र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि सूचना प्रकार्न, छपान, कटानिछुान, ढुवानी, लोड, अनलोड, पाईबलङ, 
अनरु्िन तथा बनररक्षण आदद कायगिा प्रचबलत निगस ्एवं त्तजल्ला दररेट विोत्तजि खचग र्नुगपने छ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारी, सरोकारवाला बनकायहरु सिेतको सहयोर् र सहकायगिा यो 
कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
ढलापडा काठ दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापनको लाबर् जम्िा वजेट रु. 89,०8,०००।- (उन्नब्वे लाख आठ हजार 
िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
कत्तम्तिा ५५,००0 क्यू.वर्. ढलापडा काठदाउरा संकलन भइग काठ दाउराको आपूबतगिा सहजता हनुे । 
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60. दररयािदुदग काठको संकलन, व्यवस्थापन र ववक्री 
बडबभजन वन कायागलय, सनुसरी तथा िोरङ अन्तर्गत रहेका ववबभन्न क्षेिभइग िग्ने खोला नालािा रहेका दररयािदुदग 
काठको संकलन, व्यवस्थापन र ववक्री र्ने उद्देश्य अनरुूप यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । यो कायगक्रि संचालनको 
लाबर् प्रादेत्तर्क वन ऐन २०७७, वन तथा वातावरण िन्िालय, काठिाण्डौंिाट स्वीकृत वन पैदावार संकलन तथा 
ववक्री ववतरण बनदेत्तर्का २०७३ िा तय भएका प्रवक्रयाहरू अवलम्िन र्री कायगक्रि संचालन र्नुग पनेछ । वन 
क्षेिभन्दा िावहरका खोलानालािा रहेका दररयािबुतग काठको संकलन, व्यवस्थापन कायग र्दाग स्थाबनय तहसंर् सिेत 
सिन्वय, सहकायग र्री र्नुगपनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
सव‐बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारी तथा नत्तजकका वन उपभोक्ता सिूहहरु सिेतको सहयोर् र सहकायगिा सिेत 
यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 1,00,०००।- ( एक लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 

  अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
प्रस्ताववत कायगक्रि संचालनिाट ८,००० क्यू.वर्. दररयािदुदगका काठ संकलन तथा ववक्री ववतरण भइग राजर्श् प्राप्त हनुे 
छ । 

61. नसगरी बनिागण तथा ववरुवा उत्पादन सम्िन्धी एक हपे्त ताबलि 

नसगरीिा कायगरत किगचारहरुलाई ताबलि प्रदान र्नग बिबनयोत्तजत रकि ताबलि सािग्री खररद, ताबलिका सहभार्ीहरुको 
दैबनक भत्ता, यातायात, हल भाडा, प्रत्तर्क्षक भत्ता, ताबलि संचालनका लाबर् र्रुुवाती भौबतक सािग्री एवं औजार खररद 
तथा हस्तान्तरण लर्ायतका ववबभन्न र्ीषगकिा स्वीकृत लार्त इवष्टिेट अनसुार ववस्ततृ योजना िनाई खचग र्ररनेछ । 
सम्भव भए सम्ि आफ्नै कायागलयको हलिा ताबलि संचालन र्नुग पनेछ । वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रिाट 
संचालन हनुे यस प्रकारको ताबलििा वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्र, बडबभजन वन कायागलय तथा भ ूतथा जलाधार 
व्यवस्थापन कायागलयहरुका ववबभन्न तहका किगचारीहरुको सहभाबर्ता रहनेछ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत प्रबतवेदन पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछः  
• ताबलिको ववषयवस्त,ु उद्देश्य, औत्तचत्य, 
• ताबलि संचालन भएको स्थान र बिबत देत्तखने ताबलिको व्यानर, सेसन ्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा अन्य 

दृष्यहरु, सिावेर् र्री कायगक्रिको उपलत्तब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रबतवेदन,  
• कायगक्रिको भौबतक र आबथगक प्रर्बत । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रले वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय/वन बनदेर्नालय साँर्को सिन्वयिा 
सेवाप्रदायक तथा ववषय ववज्ञिाट सिेत यो कायगक्रि संचालन र्नग सवकनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 5,००,०००।- (पााँच लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
नसगरीिा कायगरत किगचारीको क्षिता अबभवृवद्ध हनुको साथै वन क्षेिको तथयाङ्कहरुको भण्डारण, व्यवस्थापन, ववश्लरे्ण 
र्नगिा सहयोर् परु्ी वनको व्यवस्थापन तथा संरक्षणिा टेवा पगु्ने ।  
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62. नसगरी ििगत/स्तरोन्नबत 

नसगरी ििगत बडबभजन वन कायागलयहरु, भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय/इकाई तथा िातहत कायागलयहरुिा 
ववर्तका आ.व.देत्तख नै संचालनिा रहेका नसगरीिा हनुे सािान्य ििगत तथा त्यस नसगरीको क्षिता अबभवृवद्ध र्नग र्नुग पने 
कायग संचालन र्नग यो वक्रयाकलाप संचालन र्रीने छ । खचग अनिुान र्दाग वन तथा भ–ुसंरक्षण िंिालयको प्रचबलत 
स्वीकृत निगस तथा प्रचबलत त्तजल्ला दररेट ििोत्तजि र्नुगपनेछ । कायग ताबलका तयार र्री सियिै िजेट प्राप्त भएको 
अवस्थािा प्रथि चौिाबसकको अवबधिा नसगरी बनिागण/ििगतको कायगहरु र्नुग पनेछ ।  
नसगरीिा बसचााँईको स्थायी व्यवस्था, नसगरी सरुक्षाको लाबर् स्थायी तारवार वा पखागल, ओभरहेड िाटर टैक, स्टोर हाउस, 
कम्पोष्ट वपट, सेडहाउस, बग्रन हाउस, हरेक िेडिा पाईप जडान र्री त्तस्पररडकल बसचाईको व्यवस्था, ववजलुी वत्तीको, 
प्रजाबतको नाि ्लेट िोडग आदद व्यवस्था कायग र्नग सवकनेछ । नसगरी ििगत तथा सधुार र्दाग र्ररएका वक्रयाकलापहरुको 
स्पष्ट देत्तखने र्री रत्तजष्टरको व्यवस्था र्ररनपुदगछ । नसगरी रात्तखएको स्थानिा स्पष्ट देत्तखनेर्री नािाकरण सवहतको होडीड 
िोडग राख्न े।  
कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा बनम्न िुंदाहरु सिािेर् र्नुगपनेछ । 
• नसगरी ििगत र्ररएको स्थान, र्ोटो तथा नक्र्ाहरु बिषयर्त सिेत  
• नसगरीको पवहलेको क्षिता र अबभिवृद्ध र्ररएको भए हालको क्षिता  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्र/बडबभजन वन कायागलय/सव‐बडबभजन वन कायागलयहरुिाट यो कायगक्रि संचालन 
र्ररने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रि संचालनको लाबर् िजेट रु. 7,5०,०००।- (सात लाख पचास हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
३७ र्ोटा स्थायी/अस्थायी नसगरीहरुको ििगत/सधुार, स्तरोन्नती भई ववबभन्न वन प्रजाबतका ववरुवाहरु उत्पादन भएको 
हनुेछ ।  

63. बनजी वन सम्िन्धी प्रचारप्रसार कायगक्रि 

बनजी वन ववकासलाई प्रदेर् सरकारले प्राथबिकतािा राख् नकुो साथै केवह वषग यता कृषकहरु वन िालीिा आकवषगत हदैु 
र्एको पाईन्छ । बनजी वन प्रबत आकवषगत र्नग वकसानहरुलाई प्रोत्सावहत र्नुग आवश्यक छ । त्यसैले यस कायगक्रि 
अन्तर्गत यस्ता वनहरुको दताग र्ने ववरे्ष कायगक्रि रहेको छ । अतः बनजी वन सम्िन्धी ववबभन्न कायगक्रिको 
सर्लतापूवगक कायागन्वयन एवं त्तजल्लािा जानकारी ददन तथा चेतना अबभवृवि र्नगको लाबर् स्वीकृत नम्सग तथा त्तजल्ला 
दररेटको आधार बलई लार्त इत्तस्टिेट स्वीकृत र्री सोवह ििोत्तजि यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि खचग र्ररनेछ । 
साथै यस कायगक्रि अन्तर्गत त्तजल्लािा स्थानीय िाबनसहरुले िझु्ने भाषािा पोष्टर, पचाग, ब्रोसर आदद तयार र्री 
ववतरण/प्रदर्गन र्नग सवकनेछ। यसिा उपयकु्त चेतनािूलक र जानकारीिूलक सािग्री तयार र्री स्थानीय एर्.एि.िाट 
सिेत प्रचारप्रसार र्नग सवकनेछ । साथै यस वक्रयाकलाप अन्तर्गत सेवा खररद र्री बनजी वन सम्िन्धी वृतत्तचि सिेत 
बनिागण र्नग सवकनेछ । आवश्यकता अनसुार स्थानीय हाट िजारिा िाइवकङ्ग तथा प्रवचन आदद सिेतिा खचग र्नग 
सवकनेछ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालाय तथा िन्िालाय अन्तर्गतका बनकायहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यस वक्रयाकलाप संचालनको लाबर् रु. ५,0०,०००।- (पााँच लाख िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 

बनजी वनको प्रचार प्रसार भई बनजी वनको ववकास र प्रवद्धगनिा सहयोर् पगु्ने ।  
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64. प्रदेर् स्तरीय योजना तजुगिा र्ोष्ठी  

वन बनदेर्नालय अन्तर्गतका कायागलय, आयोजना, पररयोजनाले आर्ाबि आ.व. को लाबर् तयार पारेका योजनाहरुिा 
ववस्ततृ छलर्ल र्री प्राबथिकता तोकी प्राप्त िजेट बसबलंर् बभि रही वावषगक योजना बनिागण र्नग यो कायगक्रि रात्तखएको 
हो । र्ोष्ठीिा बनदेर्नालय अन्तर्गतका कायागलय प्रिूख, पररयोजना प्रिखु एवं प्रबतबनबधहरु, वन, वातावरण तथा भ-ू
संरक्षण िन्िालयका िहार्ाखा प्रिखुहरु एवं अन्य ववषयर्त िन्िालयका प्रबतबनबध, प्रदेर् बनबत तथा योजना आयोर्का 
सदस्य एवं अन्य ववज्ञ तथा सहजकतागहरुको सहभाबर्तािा संचालन र्ररने छ । यसै र्ोष्ठीिा Provincial Line Ministry 

Budget Information System (PLMBIS) सम्वन्धिा सिेत जानकारी र्राइने छ । साथै आवश्यकता अनसुार संघीय 
ववभार् र िन्िालयका प्रिखु तथा प्रबतबनबधहरुलाई सिेत आिन्िण र्नग सवकनेछ। यस र्ीषगकको रकि र्ोष्ठीिा 
सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, सिन्वय भत्ता, खाजा, हल भाडा, यातायात खचग, संचार, स्टेर्नरी, पानी, र्ोष्ठीको प्रबतवेदन 
लेखन लर्ायतिा स्वीकृत नम्सगको पररबधबभि रही लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई सो विोत्तजि खचग र्ररनेछ । कायगक्रि 
सम्पन्न भइसकेपबछ प्रर्बतिा र्ोष्ठीिा उपत्तस्थबत वववरण, िाइन्यूट, प्रस्ततुीकरणको वववरण, र्ोटो, खचग ववलभपागइ, 
कायगक्रिको सचुी तथा र्ोष्ठीको प्रबतवेदन पेर् र्नुग पनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वन बनदेर्नालयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो र्ोष्ठी संचालनको लाबर् िजेट रु. ४,००,०००।- (चार लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
आर्ािी आ.व.को योजना/कायगक्रिहरु बनिागणिा सहयोर् पगु्ने । 

65. प्राववबधक सहयोर् सेवा (वन प्राववबधक सहायकिाट) 

त्तजल्लािा नयााँ कवबुलयती वन सिूह र्ठन, कायगयोजना र जीववकोपाजगन सधुार योजना तयारी तथा परुाना सिूहहरुको 
कायगयोजना र जीववकोपाजगन सधुार योजना पनुारावलोकनको साथै स्थावपत सिूहलाई प्राववबधक सहयोर् लर्ायत बडबभजन 
वन कायागलयको कायगक्रि संचालनिा थप सहयोर् परु् याउन वन ववज्ञानिा प्रववणता प्रिाणपि तह वा सो सरहको 
योग्यता परेु्को प्राववबधकिाट सेवा करारिा बलन यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि खचग र्ररनेछ । करारका किगचारीले 
बनयिानसुार पाउने सेवासवुवधाहरु तथा रार्न सवुवधा सिेत बनजलाई उपलब्ध र्राउन सवकनेछ ।  बडबभजनल वन 
अबधकृत वा तोकेको अबधकृतस्तरको किगचारीको अधीनिा रही बनजले काि र्नुग पनेछ । साथै िाबसक प्रर्बतको 
आधारिा िाि िाबसक पाररश्रबिकको बनकासा र्ररनेछ । कायग सम्पन्न भएपबछ आबथगक ऐन/बनयि विोत्तजि राख्नपुने 
िाबसक कायग सम्पन्न प्रबतवेदन, हात्तजरी लर्ायतका आवश्यक कार्जात सिावेर् र्नुगपनेछ ।वन प्राववधक सहायकले वषग 
भरी किबुलयबत वनिा सञ्चालन भएका कृयाकलापहरुको प्रभाव सम्ित्तन्ध र्ोटो/नक्र्ा सवहतको साँत्तक्षप्त प्रबतवेदन 
बडबभजन वन कायागलयिार्ग त वन बनदेर्नालयिा पेर् र्नुगपनेछ ।  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलयले वन प्राववबधक सहायक (रेञ्जर) सेवा करारिा भनाग र्री प्राबिबधक सेवा प्रदान र्नुग पनेछ। 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग कुल रकि रु. १6,80,०००।- (सोह्र लाख असी हजार िाि) बिबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
४ जना वन प्राबिबधक सहायक (रेञ्जर) सेवा करारिा भनाग भई कवबुलयती वनहरुको व्यवस्थापनिा सहयोर् पगु्ने । 
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66. र्लरू्लको ववरूवा खररद र्रर कवबुलयबत वन सिहुिा ववतरण र्ने/ र्लरू्लको ववरूवा 
खररद तथा ववतरण 

बडबभजन वन कायागलयले स्थानीय स्तरिा प्राथबिकतािा परेको वा र्लरू्लका लाबर् पकेट क्षेि घोषणा र्ररएको हकिा 
उक्त क्षेिका लाबर् बसर्ाररस र्ररएको जातको र्लरू्लका ववरुवाहरु खररद वा कायागलय आरै्ले उत्पादन र्री 
प्रभावकारी रुपिा रोपन कायग र्ने र्राइने छ । यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि र्लरू्लको ववरुवा, कलिी, कवट्टङ, 
ग्रात्तफ्टङ आदद (जस्तैः ल्सी, ररठ्ठा, हरो, िरो, हलवुािेद, सनु्तला, जनुार, अनार, कार्ती, बलची, आाँप, रुखकटहर, 
अिला, वकवी, एभोकाडो, िोररङ्गा, स्याउ, नासपाती, भोर्टे, अबिलो, ओखर, िडाजािनु, अम्वा आदद) खररद र्री वा 
कायागलयले खररद र्री किबुलयती वन सिहुलाई ववतरण र्नुगका साथै ढुवानी खचग सिेत व्यहोनग सवकनेछ । ववरुवा 
खररद र्दाग वन सेवाका अबधकृतस्तरका किगचारीको प्राववबधक प्रबतवेदनको आधारिा रोपन योग्य िहवुवषगय र्लरू्ल 
ववरुवा स्वीकृत िजेट, प्रचबलत िजार भाउ तथा स्वीकृत त्तजल्ला दररेटको आधारिा सावगजबनक खररद प्रकृया अवलम्वन 
र्री िहवुवषगय र्लरू्लका ववरुवाहरु खररद, ढुवानी तथा ववतरण र्ररनेछ।आवश्यकता अनसुार कृवष सेवाका 
प्राववबधकसाँर् सिन्वय र्नग सक्नेछ । र्लरु्लका ववरुवा ववतरण र्दाग किबुलयबत वन सिूहका उपभोक्ताहरुलाइ 
प्राथबिकतािा रात्तख ववतरण र्नुगपनेछ । यस कायगक्रििा बिबनयोत्तजत िजेटिाट र्त आ.व.िा ववतरण तथा रोपण भएको 
ववरुवाहरु अवस्था िलु्याङ्कन सवहतको प्रबतवेदन तयार र्रर बडबभजन वन कायागलय तथा वन बनदेर्नालयिा पेर् र्नुग पने 
छ । कायगक्रि सम्पन्न र्ररसकेपछी र्लरू्ल ववतरण र्ररएको भपागई रत्तजष्टर सवहतको प्रबतवेदन साथ आवश्यक 
र्ोटोहरु पेर् र्नुग पनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् जम्िा रु 37,7०,०००/- (सत्तततस लाख सत्तरी हजार िाि)/ 19,0०,०००/- (उन्नइस 
लाख िाि)िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
स्थानीयस्तरिा ववबभन्न प्रजाबतका बतस हजार पााँच सय र्लरू्लका ववरुवा खररद तथा ववतरण भइ किबुलयती वन सिहु 
लाभात्तन्वत हनुेछन ्। यसका साथै किबुलयती वनको ववकास तथा संरक्षण हनुेछ । 

67. र्लरू्लको ववरूवा खररद तथा ववतरण  

बडबभजन वन कायागलयले स्थानीय स्तरिा प्राथबिकतािा परेको वा र्लरू्लका लाबर् पकेट क्षेि घोषणा र्ररएको हकिा 
उक्त क्षेिका लाबर् बसर्ाररस र्ररएको जातको र्लरू्लका ववरुवाहरु खररद वा कायागलय आरै्ले उत्पादन र्री 
प्रभावकारी रुपिा रोपन कायग र्ने र्राइने छ । यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि र्लरू्लको ववरुवा, कलिी, कवट्टङ, 
ग्रात्तफ्टङ आदद (जस्तैः ल्सी, ररठ्ठा, हरो, िरो, हलवुािेद, सनु्तला, जनुार, अनार, कार्ती, बलची, आाँप, रुखकटहर, 
अिला, वकवी, एभोकाडो, िोररङ्गा, स्याउ, नासपाती, भोर्टे, अबिलो, ओखर, िडाजािनु, अम्वा आदद) खररद र्री वा 
कायागलय आरै्ले उत्पादन र्री ववतरण र्नुगका साथै ढुवानी खचग सिेत व्यहोनग सवकनेछ । ववरुवा खररद र्दाग वन 
सेवाका अबधकृतस्तरका किगचारीको प्राववबधक प्रबतवेदनको आधारिा रोपन योग्य िहवुवषगय र्लरू्ल ववरुवा स्वीकृत 
िजेट, प्रचबलत िजार भाउ तथा स्वीकृत त्तजल्ला दररेटको आधारिा सावगजबनक खररद प्रकृया अवलम्वन र्री िहवुवषगय 
र्लरू्लका ववरुवाहरु खररद, ढुवानी तथा ववतरण र्ररनेछ।आवश्यकता अनसुार कृवष सेवाका प्राववबधकसाँर् सिन्वय र्नग 
सक्नेछ । कायगक्रि सम्पन्न र्ररसकेपछी र्लरू्ल ववतरण र्ररएको भपागई रत्तजष्टर सवहतको प्रबतवेदन साथ आवश्यक 
र्ोटोहरु पेर् र्नुग पनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् जम्िा रु 19,0०,०००/- (उन्नइस लाख िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
स्थानीयस्तरिा ववबभन्न प्रजाबतका बतस हजार पााँच सय र्लरू्लका ववरुवा सहज रुपिा उपलब्ध भई स्थानीयहरु 
लाभात्तन्वत हनुेछन ्। 
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68. र्ोकल वटिको िैठक 

संघीय वन तथा वातावरण िन्िालय (साववकको वन तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय) िाट २०६९ सालिा तयार भएको 
कायगबिबध अनसुार बडबभजन तथा वर्ल्डस्तरिा र्ठन भएको वा र्ररने र्ोकल वटिको िैठक आवश्यकता अनसुार िस्न ु
पनेछ र सो िैठक संचालन तथा व्यवस्थापनिा यो र्ीषगकको रकि खचग र्ररनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् प्रदेर् भरका बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरु पररचाबलत हनुेछन ्। वन, 
वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय तथा वन बनदेर्नालयिाट आवश्यकतानसुार प्राववबधक तथा अन्य सहयोर् उपलब्ध 
र्राइनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. ५0,०००।- (पचास हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
र्ोकल वटि िैठकको िाध्यििाट पकेट क्षेििा उपयकु्त जबडिटुी खेतीको ववस्तार तथा प्रवद्धगनिा सहयोर् पगु्ने । 

69. िहिुषे ववरुवा उत्पादन (८"* ५" को पोबलबथन थैलािा) 

यस प्रकारको िहवुषीय ववरूवाहरूको उत्पादन सिेत यसै िार्गदर्गनको िुाँदा नं. १८ ििोत्तजिको प्रकृया अपनाई खचग 
र्ररनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
ववरुवा उत्पादन लाबर् सम्ित्तन्धत भ ु तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय/बडबभजन/सव-बडबभजन वन कायागलयहरूिा 
रहेका वन प्राववबधक किगचारी िार्ग त कायागन्वयन र्ररने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग कुल रकि रु. 7,0०,०००।- (सात लाख िाि) बिबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
ववरे्ष आयिूलक प्रजाबतहरुको ववरुवा उत्पादन भइग वय ववरुवाहरुको वृक्षारोपण र्रेर प्राप्त हनुे वन पैदावरको 
वववक्रववतरणिाट स्थानीय िाबनसहरुको आयस्रोतिा वृवि हनुे । 

70. िहवुषीय ववरुवा संरक्षण 

र्त आबथगक वषगिा बडबभजन/सव-बडबभजन वन कायागलयिाट उत्पाददत ववरुवाहरू संरक्षणका लाबर् यो कायगक्रििा 
ववबनयोत्तजत रकि खचग र्ररनेछ । सम्ित्तन्धत बडबभजन वन कायागलयले अनरु्िन र्री प्रबतवेदनको आधारिा नसगरीको 
त्तजम्िा बलएका किगचारीलाइग यो रकि उपलब्ध र्राइने छ । वन बनदेर्नालय तथा िन्िालयले सिेत वृक्षारोपण 
क्षेिको अनरु्िन र्नग सक्नेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
भ ुतथा जलाधार व्यवस्थापन, बड व का सव बड व काहरूिा यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 8,४०,०००।- (आठ लाख चाबलस हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यसिाट र्त वषगिा उत्पाददत िहवुवषगय ववरूवाको उत्तचत संरक्षण तथा र्णुस्तररय ववरूवा उत्पादनिा वृवि भई हररयाली 
प्रवद्धगनिा सहयोर् पगु्ने ।  
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71. िााँसको ववरुवा उत्पादन  

यस कायगक्रििाट िााँसको ववरुवा उत्पादन र्ररनेछ । यसका लाबर् िााँस प्रजातीको छनौट र्री स्थानीय रुपिा उपलब्ध 
िााँसको ववरुवा उत्पादन र्ररनेछ । िााँसलाई उत्तचत साईजिा टुक्रा पारी उक्त टुक्रािा िाटो भरण र्री ववरुवा उत्पादन 
र्ररनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
ववरुवा उत्पादन लाबर् सम्ित्तन्धत बडबभजन/सव‐बडबभजन वन कायागलयहरूिा रहेका वन प्राववबधक किगचारी िार्ग त 
कायागन्वयन र्ररने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग कुल रकि रु. 6,25,०००।- (छ लाख पच्चीस हजार िाि) बिबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
िााँस प्रजाबतहरुको ववरुवा उत्पादन भइग यी ववरुवाहरुको वृक्षारोपण र्रेर प्राप्त हनुे वन पैदावरको ववक्री ववतरणिाट 
स्थानीय िाबनसहरुको आयस्रोतिा वृवि हनुे । 

72. वावषगक प्रर्ती पतु्तस्तका प्रकार्न 

वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय, वन बनदेर्नालय, वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्र, बडबभजन वन 
कायागलयहरुले संचालन र्रेका ववबभन्न स्वीकृत वावषगक कायगक्रिहरु र वन सम्िन्धी सम्पादन र्रररहेका कानून 
कायागन्वयन तथा बनयिनका कायगहरुलाई अबभलेखीकरण र्री वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय तथा अन्तर्गतका 
बनकायहरुले कायागलयको वावषगक प्रर्ती पतु्तस्तका प्रकार्न तथा ववतरणको कायग यस वक्रयाकलाप अन्तर्गत संचालन 
र्ररनेछ । तथयाङ्क संकलन, ववश्लषेण, िसलन्द, छलर्ल, छपाई आददिा यो रकि खचग र्नग सवकनेछ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ ।  
• प्रकात्तर्त सािग्रीको संख्या 
• प्रकात्तर्त सािग्री र सोको बडत्तजटल कवप सिेत  

िजेट व्यवस्थापन 
यो वक्रयाकलाप संचालनको लाबर् िजेट रु. 20,00,०००।- (िीस लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय तथा िन्िालय अन्तर्गतका बनकायहरुको वावषगक प्रर्ती पतु्तस्तका प्रकार्न 
भएको हनुे । 

73. िकृ्षारोपण (तारिार/वारवेरा सवहत)  

यस कायगक्रि अन्तर्गत खाली भएको वन क्षेि, अबतक्रबित वन क्षेि, सावगजबनक/ऐलानी/पबतग जग्र्ा एवं नदी उकास 
जग्र्ािा वृक्षारोपण र्नग सवकनेछ । स्थानीय तहसाँर् सहकायगिा, स्थानीय संघ संस्थाको पररचालन र्री, उपभोक्ता 
सिूहको र्ठन र्री वा ववपन् न िर्गको सिूह र्ठन र्री वृक्षारोपण, संरक्षण एवं व्यवस्थापन सिेत र्नग सवकनेछ । वन 
क्षेि िाहेकको हकिा वृक्षारोपण र्नुग अत्तघ जग्र्ाको स्वाबित्व भएको बनकाय र संघ संस्था वा सिूह िीच संझौता र्नुग 
पनेछ । वृक्षारोपण सर्ल िनाउन सम्भव भएसम्ि तार/पखागल/िासको घेरािेरा, र्ोडिेल, पनुरोपण, बसाँचाई, हेराल ु
आददको व्यवस्थापन र्नग सवकनेछ । वस्तीदेत्तख टाढा रहेका हैबसयत ववग्रेको राविय वन क्षेििा वृक्षारोपण एवं यसको 
व्यवस्थापन सेवा प्रदायक संस्था िार्ग त सिेत र्नग सवकनेछ । यस र्ीषगकको रकि प्रचबलत नम्सग र दररेटको अधीनिा 
रही लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई अिानतिाट सिेत र्नग र्राउन सवकने छ । 
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वृक्षारोपण क्षिेको कायगयोजना 
हरेक वृक्षारोपण क्षेिको सम्ित्तन्धत सरोकारवालाहरुसाँर् छलर्ल र्री कायगयोजना िनाईनेछ । जसिा वृक्षारोपण 
क्षेिको नक्सासवहतको सम्पूणग वववरण, वृक्षारोपणको संरक्षण, सम्वद्धगन एवं सदपुयोर्को लाबर् र्ररने कायगहरुको ववस्ततृ 
वववरण उल्लेख र्नुग पदगछ । कायगयोजनािा कुन जातका के कबत ववरुवा कबत दूरीिा लर्ाउने, वन व्यवस्थापन तथा 
संरक्षणको व्यवस्था के कसरी र्नुगपनेछ, वन पैदावारको बिक्री ववतरणको व्यवस्था के कसरी हनुे, लाभको िााँडर्ााँड 
कसरी र्ने आदद सिै कुरा स्पष्ट रुपिा उल्लेख हनु ु पदगछ । यो कायगयोजना बडबभजनल वन अबधकृतले स्वीकृत 
र्नुगपनेछ । 

वृक्षारोपण क्षिेको संरक्षण 
वृक्षारोपण संरक्षणको लाबर् िारिेरा र्दाग सकेसम्ि स्थानीय रुपिा उपलव्ध जैववक सािग्रीहरु जस्तैः सत्तजवन, बनलकााँडा, 
िााँस आददको प्रयोर् र्नुगपदगछ र आवश्यकता अनसुार वन हेरालकुो सिेत व्यवस्था बिलाउन ु पदगछ । जैववक 
सािग्रीहरिाट िारिेरा र्नग नबसवकने भएिा तारिार सिेत लाउन सवकनेछ ।साथै निूना वृक्षारोपण ्लट वा अनसुन्धान 
्लटहरुिा सिेत तारिार र्नग सवकने छ । वृक्षारोपण क्षेििा वृक्षारोपण कायगक्रि सम्पन्न भएपबछ वृक्षारोपण सम्िन्धी 
तथयाङ्कहरु भएको होबडगङ्ग िोडग तयार र्री राख्नपुनेछ । 

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ ।  
• वृक्षारोपण र्ररएको क्षेिको नाि, ठेर्ाना र क्षेिर्ल, 
• वृक्षारोपण र्ररएका प्रजाबतहरु र प्रजाबतहरु अनसुारको बिरुवा संख्या, 
• वृक्षारोपण भएको स्थानको र्ोटो तथा नक्साहरु (वृक्षारोपण हनुअुत्तघ तथा पबछको र्ोटो सिेत), 
• स्वीकृत वृक्षारोपण कायगयोजना । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
यस वृक्षारोपण कायगक्रि बडबभजन वन कायागलयहरुले स्थानीय वन उपभोक्ता सिूह, स्थानीय तह एवं सरोकारवालाहरूको 
सहयोर्िा संचालन र्नग सवकने छ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् जम्िा रु. 76,००,०००।- (छयहत्तर लाख िाि) बिबनयोजन र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
(क)  कररि 50 हेक्टर राविय वन एवं नाङ्गा वन क्षेि, सावगजबनक पबतग जग्र्ा एवं नदी उकासिाट प्राप्त जग्र्ाहरुिा 

वृक्षारोपण भइग हररयाली कायि हनुेछ । 
(ख)  रोपण र्ररएका ववरूवाहरूको संरक्षणिा सहयोर् पगु्ने । 

74. बिचाहा प्रजाबत बनयन्िण तथा व्यवस्थापन 

यस कायगक्रििाट तराइका त्तजल्लािा रै्लदै र्रेको बिचाहा प्रजाबतका झारको बनयन्िण र व्यस्थापन र्ररनेछ । यसका 
लाबर् बिचाहा प्रजाबतका झार रै्बलएका राविय वनको क्षेि छनौट र्रर दैबनक ज्यालादारीिा कािदार लर्ाई ती बिचाहा 
प्रजाबतका ववरुवाहरु उखेलेर नष्ट र्ररनेछ । उक्त स्थानिा ५ वटा स्थायी ्लटहरु १/२ हेक्टर क्षेिर्लको बनिागण 
र्रर तथयाङ्क संकलन र्ररनेछ । उक्त तथयाङको ववश्लषेण र्री आर्ािी वषग तलुना र्ररनेछ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
ववरुवा उत्पादन लाबर् सम्ित्तन्धत बडबभजन/सव-बडबभजन वन कायागलयहरूिा रहेका वन प्राववबधक किगचारी िार्ग त 
कायागन्वयन र्ररने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग कुल रकि रु. 2,00,०००।- (दईु लाख िाि) बिबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
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राविय वनको क्षेिको बिचाहा प्रजाबतका ववरुवfहरु उखेलेर नष्ट र्ररने । 

75. लाहा खेती ववस्तार तथा प्रववधी हस्तान्तरण  

झापा त्तजल्लाको र्ौरादहिा लाहा प्रर्ोधन कारखाना सञ्चालनिा आइसकेको अवस्थािा भएता पबन कच्चा पदाथग (लाहा) 
को अभाविा िजारको िार् धान्न नसवकरहेको अवस्था रहेको छ । अतः र्णुस्तरीय लाहा (चप्रा) उत्पादनको साथै 
प्रर्ोबधत लाहाको िजारको िार्लाई पूबतग र्ने उद्देश्य स्वरुप यो कायगक्रि संचालन र्ररएको छ । लाहा खेती ववस्तार 
कायगक्रि अन्तर्गत बनजी आवादी जग्र्ाका साथ साथै स्थानीय सिदुायद्धारा ब्यवत्तस्थत वनिा आधाररत व्यत्तक्त तथा 
घरधरुीको हैबसयत सधुार र्नग र आय स्रोत िढाउन तथा सिूहिा रहेका सदस्यहरुको र्ररिी कि र्नग योर्दान पगु्ने 
अबभप्रायले सिूहको बनणगय विोत्तजि सम्ित्तन्धत सिूह तथा बनजी जग्र्ा धनीहरुले प्रस्ताव सवहतको बनवेदन बडबभजन वन 
कायागलयिा पेर् र्नुग पनेछ । तत्पश्चात बडबभजन वन कायागलयले प्रस्ताव िूल्याङ्कनको आधारिा उपयकु्त सिूह छनौट 
र्री यो वक्रयाकलाप संचालन र्ररने छ । यस अलावा यो कायगक्रि संचालनको लाबर् बडबभजन वन कायागलयहरूले 
स्थानीय वकसान/वन सिूहहरुलाई बसररस, ियर, खयर, िौवा, फ्लेिेत्तन्जया, सायबिया जस्ता आदद जातका ववरुवा खररद 
र्री उपलब्ध र्राई वृक्षारोपण र्रेर सिेत संचालन र्नग सवकनेछ । यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत िजेट लाहा खेती 
सम्िन्धी स्रोत व्यत्तक्तको प्राववबधक सेवा (पाररश्रबिक) िा सिेत उपयोर् र्ररनेछ । कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा 
बनम्न िदुाहरु सिािेर् र्नुग पने छ ।  

(क) वक्रयाकलाप संचालन भएको सिूहद्वारा व्यवत्तस्थत वनको नाि, ठेर्ाना, संलग्न घरधरुीको नािावली 
(ख) खेती ववस्तारको योजना 
(र्) कायगक्रि संचालन भएको स्थान साथै लाहा खेती ववस्तार सम्िन्धी र्ोटो (संचालन अत्तघ सिेतको र्ोटो) 
(घ)  लार्त तथा खचगको वववरण, िैक भौचर, भपागई आदद 

(ङ)  लाभात्तन्वत घरधुरी तथा सिदुायको वववरण  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलयहरूले यस प्रकारको कायगक्रिको संचालन र्नेछन ्। बडबभजन वन कायागलयहरूले वन अनसुन्धान 
तथा प्रत्तर्क्षण केन्र, तरहरासाँर्को सिन्वयिा यो ताबलि संचालन र्नेछन ्।  

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रि संचालनको लाबर् िजेट रु. 3,0०,०००।- (तीन लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
लाहा खेतीको ववस्तार भई स्थानीयवासीको आय वृवद्धिा थप टेवा पगु्ने साथै रोजर्ारी सिेतको बसजगना हनुे । 

76. वन, वन्यजन्त ुसंरक्षण सम्िन्धी प्रचार प्रसार (होबडगङ िोबडगङ, पम््लेट, पतु्तस्तका, ब्रोसर आदद) 

वन, वन्यजन्त ु र बतनीहरुको वासस्थानको संरक्षणिा जनसाधारणिा सकारात्िक प्रभाव वृवद्ध र्नगको साथै जनचेतना 
अबभवृवि र्नगको लाबर् िन्िालय/बनदेर्नालय/बडबभजन वन कायागलयहरूले त्तजल्लाका स्थानीय िाबनसहरुले वझु्ने भाषािा 
पोष्टर, पम्लेट, व्रोसर, पतु्तस्तका आददको बनिागण र्री ववतरण र्ररनेछ । साथै होबडगङ िोडग बनिागण र्री जंर्लिा रहेका 
राजिार्ग र िाटोहरू, वन प्रवेर् नाकाहरु एवं नाकाका र्ााँउ िस्तीिा सिेत होबडगङ िोडग राख् न सवकने छ । यस 
कायगक्रििा ववबनयोत्तजत िजेट स्वीकृत नम्सगको पररबधबभि रही लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई सोही विोत्तजि खचग र्नग 
सवकने छ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालय तथा िन्िालय िातहतका बनकायहरुिाट यो कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. 5,8०,०००।- (पााँच लाख असी हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
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अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
प्रचार प्रसारको िाध्यििाट स्थानीय स्तरिा वन र वन्यजन्तकुो संरक्षणिा जनसाधारणिा सकारात्िक जनचेतनािा 
अबभवृवि भएको हनुेछ । 

77. वन अध्ययन अनसुन्धान ्लटको स्थापना र ववभीन्न वन अनसुन्धात्िक ्लटहरू (बि.एस.ओ.) 
संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रले ववर्तदेत्तख नै वनको सवेक्षण, अनसुन्धान र्दै आएको छ । वन ववकासका लाबर् 
womb to tomb भने झै ववउदेत्तख िोटसम्ि ववकास र्नग के कस्तो प्रववबध आवश्यक पछग, के कबत र्रकिा रोपण 
र्नुगपछग, कुन प्रजाबतको वृविदर के कबत हनु्छ, के कस्ता रोर्वकराको संक्रिण हनु्छ र कसरी बनराकरण र्नग सवकन्छ 
भनी स्वस्थ वन ववकासका लाबर् अनसुन्धान र्रररहेको छ । कािगन स्टक ववश्लषेण तथा तथयाङ्क संकलन र्री उत्तचत 
संकलन सिय र उिेर बनधागरण र्ने जस्ता कुराहरु अनसुन्धान र्नग ववर्तदेत्तख नै ववबभन्न स्थानहरुिा स्थायी 
अनसुन्धानात्िक ्लटहरु िनाएर कायग र्दै आएको छ । यसैको बनरन्तरताको लाबर् ती ्लटहरुको संरक्षण र 
व्यवस्थापन र्ने उद्देश्यले यस कायगक्रिको रात्तखएको छ । यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत वजेट अनसुन्धान ्लटको घेरािेरा 
र्नग, आवश्यक पने ववबभन्न अनसुन्धान सािग्री खररद र्नग, र्ोडिेल तथा रुखहरुको thinning, prunning, singling 
र्ने कायग, खवटने किगचारीको बनयिानसुार दैबनक भ्रिण भत्ता, इन्धन, यातायात खचग आदद जस्ता वक्रयाकलापहरुिा खचग 
र्नग सवकनेछ । साथै अनसुन्धात्िक ्लटहरुिा भए र्रेका अध्ययन कायगहरुका तथयाङ्कको आधारिा ववश्नेषण र्री 
सोको जानकारी िन्िालय र बनदेर्नालयिा सिेत पठाउन ुपनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्र, तरहरािाट वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय/वन बनदेर्नालय साँर्को 
सिन्वयिा यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ ।आवश्यक परेिा संघीय वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रसाँर् सिेत 
सिन्वय र्नग सवकने छ । वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रले यस कायगक्रि संचालनको ववस्ततृ योजना िनाई 
संचालन र्नुग पनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 

यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 7,5०,०००।- (सात लाख पचास हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
३ वटा अनसुन्धात्िक ्लटहरु (बि.एस.ओ.) संरक्षण तथा व्यवस्थापन भएको हनुे । 

78. वन क्षिेको जग्र्ा अन्य प्रयोजनिा ददएको सम्वत्तन्ध अनरु्िन र प्रबतवेदन तयारी (ववबभन्न 
आायोजना तथा वन क्षिे भोर्ाबधकार रहेका क्षिेको तथयाकं संकलन तथा प्रबतवेदन तयारी 
र्ने) 

सक्षि तथा प्रभावकारी अनरु्िन तथा िलु्यांकन सर्ल कायगक्रि कायागन्वयन तथा अपेत्तक्षत प्रबतर्ल, असर, प्रभाव प्राप्त 
र्ने भरपदो औजार हो । वन क्षेि अन्य प्रयोजनिा ददइगएका आयोजना तथा ववबभन्न बनकायहरूले वन क्षेिको जग्र्ा 
अन्य प्रयोजनिा बलएका र भोर्ाबधकार पाए पश्चात अपनाउनपुने वातावरणीय प्रभाव िूल्यांकनिा उल्लेख भएका EMP 

कायागन्वयनको अवस्था लर्ायतको तथयांक संकलन, ववश्लेषण तथा अनरु्िन, िलु्यांकन, बनररक्षण तथा सिन्वय 
आवश्यक हनु्छ । अतः वन बनदेर्लयहिाट यस वक्रयाकलाप संचालन हनुेछ । यस कृयाकलापहरु संचालन र्दाग 
बनयबित रुपिा अनरु्िि तथा िलु्यांकनको लाबर् पररचाबलत जनर्त्तक्तको दैबनक भ्रिण भत्ता, यातायात खचग तथा र्ाबड 
भाडा, कायगक्रि संचालनका लाबर् आवश्यक पने सािग्री, िसलन्द, स्टेर्नरी, इन्धन, संचार लर्ायतिा यस र्ीषगक 
अन्तर्गतको रकि खचग र्नग सवकने छ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
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वन बनदेर्नालिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 6,००,०००।- (छ लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
आवश्यक पषृ्ठपोषण प्राप्त भई कायगक्रि कायागन्वयनिा सहयोर् पगु्ने र प्रबतवेदन तयार हनुे। 

79. वन डढेलो बनयन्िण तथा व्यवस्थापन कायगयोजना कायागन्वयन  

सखु्खा याि अथागत र्ाल्र्णु-चैि देत्तखनै वनजंर्ल क्षेििा ववबभन्न कारणिाट आर्लाबर् एवं डढेलोको प्रकोप र्म्भीर 
रुपिा देखापदै आएको छ । कबतपय अवस्थािा िाबनसको बनयन्िण भन्दा वावहर पबन वन डंढेलो प्रकोप देखापने 
र्रेको छ । वन डढेलो बनयन्िण तथा व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु पवहचान र्नग बडबभजन स्तरीय Participatory 

Action plan िनाई कायागन्वयनिा ल्याइनेछ ।  

आवश्यकतानसुार नत्तजकका सिूहलाइग संस्थार्त रुपिा जोडी अत्तग्न बनयन्िण सञ्जालको रुपिा रुपान्तरण र्नुग पदगछ । 
यस र्ीषगकिा व्यवस्था भएको रकि डढेलो बनयन्िण सिन्वय िैठक, बनयत्तन्ित डढेलो लर्ाउने, संजाल पररचालन, 
वनभबूििा भएको प्रज्वलनर्ील सकु्खा पदाथग व्यवस्थापन आदद कािहरुिा खचग र्नग सवकनेछ । अत्तग्नरेखा बनिागण तथा 
ििगत सधुार, प्रचारप्रसार, जनचेतना अबभवृवद्ध, अत्तग्न बनयन्िण सञ्जाल, किगचारी तथा सरुक्षा बनकाय पररचालन (इन्धन, 
खाजा, खाना, पानी आदद खचग), डढेलो सूचना खररद, प्राथबिक उपचार, घाटर्द्दी सरसर्ाई र व्यवस्थापन, दिकल 
पररचालन आदद कायगक्रिहरुिा पबन खचग र्नग सवकनेछ । वन डढेलो सम्िन्धी सूचना प्रर्ारण तथा उपकरण खररदिा 
सिेत यो रकि खचग र्नग सवकनेछ । कायगक्रि सम्पन्न भएपश्चात प्रर्बत प्रबतवेदन पेर् र्नुग पनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन तथा सव-बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारी िार्ग त स्थानीय तह, वन उपभोक्ता सिूहहरु, सेना, प्रहरी 
सिेतको सहयोर् र सहकायगिा यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ ।  

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 55,0०,०००।- (पचपन्न लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
बडबभजन वन कायागलयहरुको वन डढेलो बनयन्िण तथा व्यवस्थापन योजना तयार भइग कायागन्वयन हनुे । 

80. वन तथा वन्यजन्त ुसम्िन्धी िदु्दाको अनसंुधान, तहवककात र िदु्दाको दायरी 
वन र वन्यजन्त ुसंरक्षण र व्यवस्थापन लर्ायतका कािहरु वन कायागलयको प्रिखु त्तजम्िेवारी अन्तर्गत पदगछ । यसै 
क्रििा कबतपय अवस्थािा वन र वन्यजन्त ु सम्िन्धी अपराध हनु नददन तथा अपराध भएपबन काननुी दायरािा 
ल्याउनका लाबर् बडबभजन/सव बडबभजन वन कायागलयहरुले िदु्दाको अनसंुधान, तहवककात र दायरीसम्िको काि 
कारवाही अर्ाडी िढाउन ुपने हनु्छ । िदु्दाको अनसंुधानदेत्तख बलएर दायर नहनु्नजेल सम्ि यस र्ीषगकको ववबनयोत्तजत 
रकििाट िरािद भएका दर्ी प्रिाण (वन पैदावार, वन्यजन्त ुर बतनका आखेटोपहार, औजार, उपकरण, हातहबतयार, 
िोझिाहक, िालिस्त,ु चौपाया आदद) सरुत्तक्षत ओसार पसार तथा व्यवस्थापन, खवटएका किगचारीहरुको दैबनक भ्रिण 
भत्ता, त्तचया नास्ता, िसलन्द, इन्धन, वहरासत कोठा व्यवस्थापन, अदालतिाट िकपिको लाबर् िोलाइएिा लाग्ने र्ाडी 
भाडा, भ्रिण भत्ता र त्तचया नास्ता आददिा खचगिा र्नग सवकनेछ ।आवश्यकता अनसुार यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि 
िदु्दा अनसंुधान र्ने किगचारीहरुलाई ताबलि/अन्तरकृया सिेतिा खचग र्नग सक्नेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलय र अन्तरर्तका सव बडबभजन वन कायागलयिा कायगरत किगचारी तथा सरुक्षा बनकायका किगचारी 
सिेतको पररचालन र्ररनेछ । 
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िजेट व्यवस्थापन 
यो ताबलि संचालनको लाबर् िजेट रु. 25,18,०००।- (पच्चीस लाख अठार हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन प्राववबधकहरुको क्षितािा अबभवृवद्ध भई वन तथा वन्यजन्त ुसम्िन्धी िदु्दाको अनसुन्धान, तहवककात र्नग सहज हनुे। 

81. वन र वन्यजन्त ुसंरक्षण र अपराध बनयन्िणको लाबर् बनयन्िण कक्ष स्थापना र व्यवस्थापन 

यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि वन र वन्यजन्त ुसंरक्षण र अपराध बनयन्िणका लाबर् आधबुनक प्रववबधको प्रयोर् िार्ग त 
अपराध बनयन्िण र व्यवस्थापनको कायगिा जोड ददइने छ । यसका लाबर् बडबभजन/सव बडबभजन वन कायागलय/सरुक्षा 
र्ाखािा अत्याधबुनक उपकरण सवहतको अपराध बनयन्िण कक्षको व्यवस्थापन र्ररनेछ ।आवश्यकता अनसुार सो 
कक्षको व्यवस्थापनको लाबर् स्थानीय प्रर्ासन र सरुक्षा बनकाय सिेतसंर् सिन्वय र सहकायग र्नग सक्नेछ ।यस 
कायगका लाबर् आवश्यक पने र्बनगचर, र्बनगत्तर्ङ्ग, कम््यूटर, वप्रन्टर, र्ोटोकपी िेत्तर्न, स्क्यानर खररद, ववद्यतु ्
व्यवस्थापन, टेबलर्ोन, इन्टनेट जडान, अन्य सञ्चारका साधन खररद र वन तथा वन्यजन्तकुो संरक्षण र सो सम्िन्धी 
अपराध अनसुन्धानका लाबर् आवश्यक अन्य जनुसकैु सािग्री, िेत्तर्न, औजार, उपकरण खररद यसै र्ीषगक अन्तर्गत र्नग 
सवकनेछ । 

यसिा ववबनयोत्तजत रकि ििोत्तजि कायग सम्पन्न र्नग प्रदेर् आबथगक कायगववबध ऐन 2074, प्रदेर् आबथगक कायगववबध 
बनयिावली 207५, सावगजबनक खररद ऐन २०६३, सावगजबनक खररद बनयिावली २०६४, प्रदेर् सावगजबनक खररद 
बनयिावली २०७७, वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको योजना तथा कायगक्रि 
संचालन कायगववबध २०७८, सावगजबनक खचगको िापदण्ड, कायगववबध र बितव्यवयता सम्िन्धी बनदेत्तर्का २०७५ तथा 
स्वीकृत नम्सगको पालना र्ररनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन तथा सव-बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारी िार्ग त यस कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यस अपराध बनयन्िणको लाबर् बनयन्िण कक्ष स्थापना र व्यवस्थापनको लाबर् जम्िा वजेट रु. १,2०,००,०००।- 
(एक करोड िीस लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस आ.व. २०७९/०८० िा जम्िा १5 वटा अपराध बनयन्िण कक्ष स्थापना भएको हनुे । 

82. वन व्यवस्थापन कायगयोजना कायागन्वयन 

बडबभजन वन कायागलयको आवबधक वन व्यवस्थापन रणबनबतक योजना, सरकारद्वारा व्यवत्तस्थत वन, सिदुायिा आधाररत 
वन व्यवस्थापन योजनाहरु (सािदुावयक वन, किबुलयती वन, साझेदारी वन, धाबिगक वन, बनजी वन आदी) अनरुुप वन 
सम्वद्धगनका कायगहरु, वन सम्िधगन प्रणाली कायागन्वयण, वन संरक्षणका कायगहरु सिेत संचालन र्नग यस र्ीषगकिा 
ववबनयोत्तजत रकि खचग र्नग सवकनेछ ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन तथा सव-बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारी िार्ग त यस कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यस वन व्यवस्थापन कायगयोजना कायागन्वयनका लाबर् जम्िा वजेट रु. १7,००,०००।- (सि लाख िाि) व्यवस्था 
र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस आ.व. २०७९/०८० िा जम्िा ४ वटा वनिा वन व्यवस्थापन योजना कायागन्वयन भएको हनुे । 
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83. वन व्यवस्थापन सािग्री खररद तथा ववतरण  

वन व्यवस्थापन सम्िन्धी सािग्रीहरु स्वीकृत नम्सग तथा प्रचबलत ऐन बनयिको पररबध बभि रही सावगजबनक खररद प्रकृया 
अवलम्वन र्री खररद र्ररनेछ । कायगक्रि संचालन र्ने बनकाय/कायागलयको संस्थार्त सदुृढीकरण र्री आवश्यक 
उपकरणहरु तथा कायगसम्पादनिा प्रभावकाररता र सेवा प्रदानको र्णुस्तरिा वृवद्ध र्री वन व्यवस्थापन र्नग आवश्यक पने 
उपकरणहरु खररद र्नग सवकनेछ । यस अन्तर्गत वन व्यवस्थापनको लाबर् आवश्यक पने सिाग्रीहरु जस्तै Hand saw, 

Bow saw, Power chain saw, GPS Receiver, Compass,Vertex IV, Clinometer, Relascope, Altimeter, 

Measuring tape, Diameter tape, Ranging rod, Thinning/Prunning equipments, Axe, digging machine, िाटो 
परीक्षण सम्िन्धी ववववध औजार उपकरण तथा झाडी सर्ाई र्ने सािग्री तथा वर्ल्ड किगचारी र कािदारको र्ारीररक 
सरुक्षा सम्िन्धी सािग्रीहरु (हेल्िेट, पन्जा, िटु, चश्िा, रेनकोट, ज्याकेट-राउजर) आादद जस्ता सािानहरु सावगजबनक 
खररद प्रकृया अवलम्वन र्री खररद र्ररनेछ । उपकरण खररद पश् चात बनयिानसुार स्टोर दात्तखला र्री भरपाई वनाई 
प्रयोर् र्नुग पनेछ ।  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वन बनदेर्नालय, बडबभजन वन कायागलयले वर्ल्ड स्तरका किगचारी, सािदुावयक/साझेदारी/किबुलयती वनहरुको 
आवश्यकताहरुलाई ध्यानिा राखी आवश्यक पने वन व्यवस्थापन सािग्री खररद र्री भरपाई र्राई ववतरण र्नग सक्नेछ 
।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. २०,००,०००।- (बिस लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
आधबुनक वन व्यवस्थापन सािग्रीको खररद तथा प्रयोर्िाट वन व्यवस्थापन कायग सरल र सहज हनुे। 

84. वन सम्िन्धी स्वीकृत IEE प्रबतवेदन कायागन्वयन सम्िन्धी अनरु्िन र प्रबतवेदन तयारी  

वन सम्िन्धी स्वीकृत IEE प्रबतवेदनिा उल्लेत्तखत वातावरणीय न्यूनीकरणका उपायहरुको साथ साथै वातावण 
व्यवस्थापन योजना (Environmental Management Plan) िा उल्लेत्तखत वक्रयाकलापहरु IEE प्रस्तावकले कायागन्वयन 
र्रेको छ वक छैन सोको अनरु्िन र्नग बनतान्त आवश्यक रहेको छ । तसथग स्वीकृत IEE प्रबतवेदनको आधारिा यस 
प्रदेर्िा वन सम्िन्धी तथा वन क्षेिको भोर्ाबधकार बलई ववबभन्न आयोजना र वक्रयाकलाप संचालन र्रररहेका 
प्रस्तावकहरुको ववबभन्न आयोजना र वक्रयाकलापहरुको अनरु्िन र्ररने छ । यसिा र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत िजेट इन्धन, 
यातायात, दैबनक भ्रिण भता, अन्तरवक्रयािा खाजा खचग, ववषयर्त ववज्ञ आददिा सिेत खचग र्नग सवकने छ। साथै 
अनरु्िन पश्चात प्रबतवेदन तयार र्री सो प्रबतवेदन वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालयिा पठाउन ुपनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वन बनदेर्नालयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो वक्रयाकलाप संचालनको लाबर् िजेट रु. ५,००,०००।- (पााँच लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन सम्िन्धी स्वीकृत IEE प्रबतवेदनको कायागन्वयनको अवस्थाको िारेिा जानकारी प्राप्त भई प्रदेर्को वातावरण सम्िन्धी 
नीबत, ऐन, बनयि, कायगववबध िनाउन आवश्यक सहयोर् पगु्ने । 

85. वन सािात्तजक पररचालकहरुलाई वर्ल्ड बर्यर 

वन क्षेिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनिा सहयोर् परु् याउनको लाबर् बडबभजन वन कायागलय अन्तर्गतका वर्ल्डस्तरिा 
कायगरत वन सािात्तजक पररचालकको लाबर् वर्ल्ड बर्यर जस्तै साईकल, डे्रस, झोला, जतु्ता आदद स्वीकृत नम्सग तथा 
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प्रचबलत ऐन बनयिको पररबध बभि रही सावगजबनक खररद प्रकृया अवलम्वन र्री खररद र्ररनेछ । वर्ल्ड बर्यर खररद 
पश्चात बनयिानसुार स्टोर दात्तखला र्री वर्ल्डस्तरिा कायगरत वन सािात्तजक पररचालकहरुलाई उपलब्ध र्राउन ुपनेछ ।  

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 4,१०,०००।- (चार लाख दर् हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
बनजी वन, कृवष वन र सावगजबनक/ऐलानी/पती जग्र्ािा वनको ववकास, ववस्तार र व्यवस्थापन, सडक छेउ वृक्षारोपण, 
बनजी वन दतागिा सहजीकरण आदी कायगिा सहयोर् पगु्ने । 

86. वन सािात्तजक पररचालकको पाररश्रबिक 

बडबभजन वन कायागलयले सव‐बडबभजन वन कायागलयको बसर्ाररसिा कायगक्रि लार् ुभएका प्रत्येक स्थानीय तह/क्लष्टरिा 
न्यूनति १ (एक) जना कायग र्ने र्री वन सािात्तजक पररचालक छनौट र्ररनेछ ।यसै क्षेि सम्िन्धी कायग अनभुव रहेको 
वन सािात्तजक पररचालकलाई छनौटको क्रििा ववरे्ष प्राथबिक्ता र बनरन्तरता ददइनेछ। सम्ित्तन्धत स्थानीय तहको 
ववर्तिा वन सािात्तजक पररचालक भइ कायग र्रेको अनभुवी वन सािात्तजक पररचालक नभएिा नत्तजकको स्थानीय तहिाट 
पबन छनौट र्नग सवकनेछ । वन सािात्तजक पररचालक सकभर ववपन्न, दबलत, आददवासी जनजाती, िधेर्ी तथा 
िवहलालाई प्राथबिकतािा राखी छनौट र्ररनेछ । वन सािात्तजक पररचालकको रै्त्तक्षक योग्यता सिान्य लेखपढ भएको 
तथा साइकल चलाउन जान्ने हनु ुपनेछ। वन सिात्तजक पररचालक छनौट र्दाग आवश्यक्ता अनसुार सम्िन्धीत स्थानीय 
तहहरुसंर् सिन्वय र सहकायग र्नग सक्नेछ । वन सािात्तजक पररचालकलाई बनम्न कायगहरुको आधारिा यस र्ीषगकका 
लाबर् तोवकएको पररिाण र िजेट अनसुार िाबसक पाररश्रबिक प्रदान र्ररनेछ ।  

वन सािात्तजक पररचालकको भबूिका बनम्नानसुार रहेको छ । 

• बडबभजन वन कायागलय र स्थानीय तहहरुसाँर् आवश्यक सिन्वय र्ने  
• वन तथा वातावरण सम्िन्धी जनचेतना अबभिवृद्ध र्ने 
• िाटो र हावापानी सहुाउदो ववरुवाको िार् संकलन र्ने 
• ववरुवा उत्पादन कायगको बनयबित बनरीक्षण र्ने र सम्झौता अनसुार ववरुवा उत्पादन भएको नभएको जााँचिझु र्री 

वन कायागलयिा प्रबतवेदन (बडत्तजटल र हाडगकपी) पेर् र्ने 
• ववरुवा ववतरणको लर्त राख् ने 
• वृक्षारोपण र्ने स्थल तयार र्नग बसकाउने/लर्ाउने 
• ववतरण र्ररएका ववरुवाको सही उपयोर् भए नभएको जााँच र्ने 
• ववरुवा ववतरण र्ने िेलािा न ैवृक्षारोपण र्ने तरीका बसकाउने 
• वृक्षारोपण र्ने स्थलिा सकभर उपत्तस्थबत भई ववरुवा रो्ने तरीका बसकाउने 
• वृक्षारोपण स्थलको सिय सियिा बनरीक्षण र्री िरेका िााँचेका ववरुवाको लर्त राख्न े र सो को एक प्रबत 

बडबभजन वन कायागलयिा पेर् र्ने 
• बडबभजन वन कायागलयले सिय सियिा लाए अह्राए ििोत्तजिका अन्य कायग र्ने ।  

िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् जम्िा रु. ७३,६९,०००।-(बिहत्तर लाख उन्सत्तरी हजार िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
योग्य तथा उपयकु्त ४१ जना वन सािात्तजक पररचालकरु छनौट तथा भनाग भई हररयाली प्रवद्धगनिा सहयोर् पगु्ने । 
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87. वन सेवाका किगचारीलाई आधारभतु ताबलि (३० ददन)(र्रेष्टर, वन रक्षक, बसबनयर रे्ि 
स्काउट र रे्ि स्काउट लाई) 

यस प्रदेर्िा वन सेवािा कायगरत र्रेष्टर तथा वन रक्षक किगचारीहरुका लाबर् ३० ददने आधारभतु ताबलि संचालनका 
लाबर् बिबनयोत्तजत रकि ताबलि सािग्री खररद, ताबलिका सहभार्ीहरुको दैबनक भत्ता, यातायात,खाजा, हल भाडा, 
प्रत्तर्क्षक भत्ता, ताबलि संचालनका लाबर् र्रुुवाती भौबतक सािग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ायतका ववबभन्न 
र्ीषगकिा स्वीकृत लार्त इवष्टिेट अनसुार ववस्ततृ योजना िनाई खचग र्ररनेछ । सम्भव भए सम्ि आफ्नै कायागलयको 
हलिा ताबलि संचालन र्नुग पनेछ । संघीय वन तथा वातावरण िन्िालयसाँर्को सिन्वयिा बनकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण 
क्षेिका बसबनयर रे्ि स्काउट र रे्ि स्काउटलाई सिेत यस ताबलििा सहभार्ी र्राउन सवकनेछ। यो ताबलि ३० 
कायगददनको हनुेछ र स्वीकृत पाठ्यक्रि (Curriculum) ििोत्तजिको सेसन ्लानहरु स्वीकृत र्री ताबलि संचालन र्ररन े
छ । यो ताबलि आवबसय ताबलि भएकोले ताबलि अवबधभर ताबलि संचालन स्थलिा नै िस्नपुनेछ । ताबलि संयोजक 
तथा वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रका प्रिखुलाई पूवग जानकारी नर्राइकन कोही सहभार्ी ताबलि अवबधिा 
अनसु्पत्तस्थत भएिा नीजलाई ताबलििा सहभार्ी नर्राई आवश्यक कारवाहीको लाबर् केन्रका प्रिखुले वन, वातावरण 
तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालयिा लेत्तख पठाउन सक्न ेछ । यस ताबलििा सरुक्षा बनकायका अबधकृत किगचारीहरुलाई सिेत 
प्रत्तर्क्षकको रुपिा सहभार्ी र्राउन सवकनेछ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत प्रबतवेदन पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछः  
• ताबलिको ववषयवस्त,ु उद्देश्य, औत्तचत्य, 
• ताबलि संचालन भएको स्थान र बिबत देत्तखन ेताबलिको व्यानर, सेसन ्लान, ववस्ततृ योजना, सहभार्ीहरूको 

र्ोटो, तथा अन्य दृष्यहरु सिावेर् र्री कायगक्रिको उपलत्तब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रबतवेदन,  
• कायगक्रिको भौबतक र आबथगक प्रर्बत । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रिाट यस ताबलिको संचालन हनुेछ । साथै वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रले 
स्वीकृत पाठ्यक्रि ििोत्तजिका ववषय ववज्ञहरुलाई प्रत्तर्क्षकको रुपिा िोलाई ताबलि संचालन र्नुग पनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. १५,००,०००।- (पन्र लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन सेवािा कायगरत र्रेष्टर, वन रक्षक, बसबनयर रे्ि स्काउट र रे्ि स्काउटहरुले आधारभतु ताबलि बलई सोिाट 
ब्यत्तक्तर्त क्षितािा अबभवृवद्ध भई वनको व्यवस्थापन तथा संरक्षणिा टेवा पगु्ने ।  

88. वन, वन्यजन्त ुसंरक्षणको लाबर् र्स्ती पररचालन 

वन, वन्यजन्त ु एवं बतनका िासस्थानको संरक्षण, व्यवस्थापन, चोरी कटानी तथा चोरी त्तर्कारी बनयन्िणका लाबर् 
बनयबित रूपिा र्स्ती पररचालन र्ररने छ । यस र्ीषगकिा बिबनयोत्तजत रकि त्तजल्लास्तरिा चोरी बनकासी बनयन्िणका 
लाबर् किगचारी तथा सरुक्षा बनकाय पररचालन र्नग इन्धन,सवारी ििगत, खाजा, खाना, यातायात खचग, दैबनक भ्रिण भत्ता, 
संचार आददिा खचग र्नग सवकनेछ । र्स्ती पररचालन र्दाग सोको रत्तजष्टर खडा र्री अबभलेख राख्न ुपनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलयहरुले यो कायगक्रि संचालन र्ने छन ्। 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. ४५,२०,०००।- (पैताबलस लाख ववस हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
ददर्ो रुपिा वन वन्यजन्तहुरुको संरक्षणिा र्स्ती पररचालन भएको हनुेछ ।  



  

51 
  

89. वनको नीबत बनयि सम्िन्धी ताबलि ( वर्ल्ड स्तरीय ) 
स्थानीय तहका किगचारी, राजनैबतक दलका प्रबतबनबध, वन उपभोक्ता सिूहका सदस्यहरु, वन क्षेििा कायगरत 
सरोकारवालाहरु तथा वन पैदावारको व्यावसायिा संलग्न व्यत्तक्तहरुलाई वन क्षेिको नीबत, ऐन, बनयि, कायगववधी, 
िार्गदर्गनहरुको जानकारी र्राउनको लाबर् यस वकबसिको ताबलि वर्ल्ड स्तरीीिा संचालन र्ररने छ । ताबलि 
संचालनका लाबर् बिबनयोत्तजत रकि ताबलि सािग्री खररद ताबलिका सहभार्ीहरुको दैबनक भत्ता, यातायात, हल भाडा, 
प्रत्तर्क्षक भत्ता, ताबलि संचालनका लाबर् र्रुुवाती भौबतक सािग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ायतका ववबभन्न 
त्तर्षगकिा स्वीकृत लार्त इवष्टिेट अनसुार ताबलि ववषयसूची िनाई खचग र्नग सवकनेछ । 
कायग सम्पन्न भए पश्चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ । 
• स्वीकृत लार्त इवष्टिेट, ताबलिको ववषयवस्त,ु उद्देश्य, औत्तचत्य, स्वीकृत पाठ योजना 
• ताबलि संचालन भएको स्थान र बिबत देत्तखने ताबलिको व्यानर, सहभार्ीहरूको र्ोटो तथा अन्य दृष्यहरु सिावेर् 

र्री कायगक्रिको उपलब्धी सवहतको ताबलिको ववस्ततृ प्रबतवेदन 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलयहरूले यस प्रकारको ताबलिको संचालन र्ने छन ्। 
िजेट व्यवस्थापन 
यो ताबलि संचालनको लाबर् िजेट रु. १७,४०,०००। (सि लाख चाबलस हजार िाि व्यवस्था र्ररएको छ) 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
स्थानीय स्तरका जनिाबनसिा वन सम्ित्तन्ध नीबत, ऐन, बनयि, कायगववधी, िार्गदर्गनहरुको िारेिा जानकारी हनुे । 
ताबलि कायगक्रि सम्पन्न भएपबछ प्रर्बतिा बनम्न िुंदाहरु सिावेर् र्नुगपनेछ : 

90. वनजन्य र्लरु्लको ववरुवा उत्पादन/खररद तथा रोपण (वन क्षिेिा) 

वन क्षेििा वन्यजन्तहुरुको वासस्थान अन्तर्गत पने भोजनको अभावले वन्यजन्त ुवनक्षेििाट वावहर आई जनधनको क्षबत 
हनुे र्रेको अवस्थािा वन क्षेििा वनजन्य ववरुवाहरु रोपण र्नागले वन्यजन्तहुरुलाई वनक्षेििा केही हदसम्ि होल्ड र्नग 
सवकन्छ । यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि जंर्ली र्लरू्लको ववरुवाहरु जस्तै त्तचउरी, जािनु, क्यािनु, ल्सी, ररठ्ठा, 
हरो, िरो, अिला, िोररङ्गा, िेल, अबिलो, इिली, ओखर, िडाजािनु, अम्वा, सररर्ा आदद खररद र्री वा कायागलय 
आरै्ले उत्पादन र्री वन क्षेििा िकृ्षारोपण र्नग सवकनेछ । यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत िजेटिाट केही िजेट प्रभावकारी 
हनुे अवस्थािा र्लरु्लका वीउहरु piloting को रुपिा वनक्षेििा broadcasting सिेत र्नग सवकनेछ । कायगक्रि सम्पन्न 
र्ररसकेपछी र्ोटोहरु सवहत प्रबतवेदन पेर् र्नुग पनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् जम्िा रु १,66,0०,०००/- (एक करोड छैसठ्ठी लाख िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
स्थानीयस्तरिा ववबभन्न प्रजाबतका असी हजार र्लरू्लका ववरुवा वन क्षेििा रोपण हनुेछन ्। 

91. वन्यजन्त/ुवनस्पबत अपराध बनयन्िण तथा वन्यजन्तकुा अङ्ग प्रत्याङ्ग पवहचान सम्िन्धी ताबलि 
सञ्चालन 

िन्िालय/वन बनदेर्नालय/बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयहरुका स.व.अ., नेपाल प्रहरी तथा सर्स्त्र प्रहरी 
वलका सरुक्षाकिीहरु र सरोकारवाला बनकायका किगचारीहरुलाई वन्यजन्त/ुवनस्पती अपराध बनयन्िण तथा 
वन्यजन्तकुा अंङ्ग प्रत्यंङ्ग पवहचान सम्िन्धी ताबलि संचालन र्ररने छ । यस र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत िजेट रकि ताबलि 
सािग्री खररद, ताबलिका सहभार्ीहरुको दैबनक भत्ता, यातायात, खाजा, हल भाडा, प्रत्तर्क्षक भत्ता, ताबलि संचालनका 
लाबर् र्रुुवाती भौबतक सािग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ायतका ववबभन्न र्ीषगकिा स्वीकृत लार्त इवष्टिेट 
अनसुार ववस्ततृ योजना िनाई खचग र्नग सवकनेछ । साथै वन्यजन्तकुा अङ्ग प्रत्यङ्ग पवहचान र्राउनको लाबर् सर्स्त्र वन 
र्रुक्षा ताबलि केन्र, वटकौली त्तचतवनिा सहभार्ीहरुलाई अभ्यास र्राउन ुपनेछ ।  
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कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत प्रबतवेदन पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ ।  
• ताबलिको ववषयवस्त,ु उद्देश्य, औत्तचत्य, 
• ताबलि संचालन भएको स्थान र बिबत देत्तखने ताबलिको व्यानर, सेसन ्लान, अभ्यास र्ररएको स्थान तथा 

ताबलि संचालन सवहतको सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा अन्य वववरणहरु सिावेर् र्री कायगक्रिको उपलत्तब्ध तथा 
सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रबतवेदन,  

• कायगक्रिको भौबतक र आबथगक प्रर्बत । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
वन अनसुन्धान तथा प्रत्तर्क्षण केन्रिाट यस ताबलिको संचालन हनुेछ । साथै स्वीकृत सेसन ्लानिा उल्लेख भए 
ििोत्तजिका ववषयहरुको ववज्ञहरुलाई प्रत्तर्क्षकको रुपिा िोलाई ताबलि संचालन र्नुग पनेछ ।  

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. ८,००,०००।- (आठ लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
किगचारीहरुको अनसुन्धानिा क्षिता अबभवृवद्ध भई वन्यजन्त/ुवनस्पती अपराध बनयन्िणिा पगु्ने ।  

92. िावषगक प्रर्बत सबिक्षा र्ोष्ठी  

प्रत्येक आबथगक वषगको सिात्त् त साँरै् बडबभजन वन कायागलयहरुिाट संचालन र्ररएका सम्पूणग कृयाकलापहरुको छलर्ल 
र्राउन ु पदगछ । बडबभजनिाट संचालन भएका कायगक्रिहरुिा के कस्तो प्रर्ती भयो ? कायगक्रि कायागन्वयन र्दाग 
पाईएका सवल र दवुगल पक्षहरु के बथए ? कायगक्रि कायागन्वयन र्दाग के कस्ता सिस्या/चनुौतीहरु आए ? बतनको 
बनराकरणका उपायहरु के हनु सक्छन ? सो पवहल्याइ कायगक्रिलाई सर्लता पवुगक सम्पन्न र्नग सहयोर् पगु्ने 
अबभप्रायले वावषगकरुपिा प्रर्ती सबिक्षा र्ोष्ठी संचालन र्ररने छ । यस वावषगक प्रर्बत सबिक्षा र्ोष्ठीहरुिा बडबभजन वन 
कायागलय र सव बडबभजन वन कायागलयका सम्पणुग किगचारीहरूको सहभाबर्तािा संचालन र्ररने छ । कायगक्रि संचालन 
र्दाग बडबभजन वन कायागलयको हलिा नै संचालन र्नुगपनेछ । यस र्ीषगकको रकि र्ोष्ठीिा सहभार्ीको भत्ता, सिन्वय 
भत्ता, खाना, खाजा, संचार, स्टेर्नरी, पानी, प्रबतवेदन लेखन आददिा स्वीकृत नम्सगको पररबधबभि रही लार्त अनिुान 
स्वीकृत र्राई खचग र्नग सवकने छ । कायगक्रि सम्पन्न भइसकेपबछ प्रर्बतिा र्ोष्ठीिा उपत्तस्थबत वववरण तथा िाइन्यूट, 
र्ोटो एवं खचग ववलभपागइ सवहतको र्ोष्ठी संचालन प्रबतवेदन पेर् र्नुग पनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
वावषगक प्रर्बत सबिक्षा र्ोष्ठीहरु संचालनको लाबर् जम्िा िजेट रु. ११,००,०००।- (एघार लाख िाि) व्यवस्था 
र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यस आ.व. िा संचालन भएका कायगक्रि/वक्रयाकलापहरुको सबिक्षा भई भावी कायगक्रिको कायागन्वयनिा ददर्ाबनदेर् र्ने। 

93. ववरुवा उत्पादन (३" * ७" को पोबलबथन थैलािा) 

यस प्रकारको ववरूवाहरूको उत्पादन सिेत यसै िार्गदर्गनको िुाँदा नं. 18 को प्रकृया अपनाई खचग र्ररनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
ववरुवा उत्पादन लाबर् सम्ित्तन्धत भ ु तथा जलाधार व्यवस्थापन कायागलय/बडबभजन/सव‐बडबभजन वन कायागलयहरूिा 
रहेका वन प्राववबधक किगचारी िार्ग त कायागन्वयन र्ररने छ ।  
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िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग कुल रकि रु. १,72,35,०००।- (एक करोड िहत्तर लाख पैबतस हजार िाि) बिबनयोजन 
र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
कररव १४ लाख ६५ हजार ववबभन्न प्रजाबतहरुको ववरुवा उत्पादन भइग वय ववरुवाहरुको वृक्षारोपण र्रेर प्राप्त हनुे वन 
पैदावारको वववक्र ववतरणिाट स्थानीय िाबनसहरुको आयस्रोतिा वृवि हनुे । 

94. सडक वकनार तथा सावगजबनक जग्र्ािा Ornamental Plants को वकृ्षारोपण केज सवहत  

र्हरी क्षेिको सडक वकनार तथा सावगजबनक जग्र्ािा वृक्षारोपण िार्ग त हररयाली अबभवृवद्धका लाबर् ववबभन्न प्रजाबतका 
Ornamental Plants वृक्षारोपण र्ने उद्देश्यले यो कायगक्रि रात्तखएको हो । बडबभजन वन कायागलयले ठाउाँ सहुाउदो 
उपयकु्त ववरुवा छनौट र्री सडक वकनार तथा सावगजबनक जग्र्ािा वृक्षारोपण र्नुग पनेछ । स्थानीय तह तथा अन्य 
सरोकारवाला संघसस्थाहरुको सहयोर् र सिन्वयिा यो कायगक्रि सञ्चालन र्दाग प्रभावकारी हनुेछ । साथै यस कायगक्रि 
स्थानीय तहहरु साँर्को स्रोत साझेदाररिा सिेत संचालन र्नग सवकने छ । वृक्षारोपणको लाबर् प्रचबलत नम्सग र 
सावगजबनक खररद सम्िन्धी ऐन,बनयिावलीको अधीनिा रही बडबभजन वन कायागलयले र्लाि/िााँसको केज बनिागण तथा 
खररद र्री रोपण र्ररएको ववरुवाहरुको सरुक्षा र्नुगपनेछ । यस र्ीषगकिा उपलव्ध िजेट र्लाि/िााँसको केज बनिागण 
तथा खररद, Ornamental Plants खररद, वृक्षारोपण कायग सिेतको लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई खचग र्नुग पनेछ । 
कायगक्रि सम्पन्न पश्चात बनिागण तथा खररद भएको र्लािे केजको वववरण, संख्या, स्थापना र्ररएको स्थानको वववरण, 
िकृ्षारोपण र्ररएका ववरुवाहरुको वववरणको साथ साथै कायगक्रि संचालनका र्ोटो एवं ववल भपागई सवहतको प्रबतवेदन 
पेर् र्नुग पनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलयहरूले स्थानीय तह एवं सरोकारवाला बनकायहरुसाँर्को सिन्वयिा यो कायगक्रि कायागन्वयन र्ररने 
छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. ३,20,०००।- (बतन लाख ववस हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
सडक वकनार तथा सावगजबनक जग्र्ािा िकृ्षारोपण िार्ग त हररयाली प्रवद्धगन हनुे ।  

95. सरोकारवालाहरुसाँर् छलर्ल तथा अन्तरवक्रया र्ोष्ठी 
बडबभजन वन कायागलयहरुिा कायागन्वयन हनुे कायगक्रि/योजना र वन क्षेिको संरक्षण/व्यवस्थापन सम्िन्धिा 
सरोकारवाला संघसस्थाहरु, स्थानीय तह, राजनैबतक दल, जनप्रबतबनबधहरु, नार्ररक सिाज, ईको क्लि तथा अन्य 
सम्ित्तन्धत संस्थाका प्रबतबनधहरुसाँर् छलर्ल र अन्तरवक्रया र्नुगपनेछ र सो र्दाग हनुे खाजा, िसलन्द तथा भत्ता खचगिा 
ववबनयोत्तजत िजेट खचग र्नग सवकनेछ । 
 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन/सव-बडबभजन वन कायागलयहरु िार्ग त कायागन्वयन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् जम्िा रु. १४‚६7‚००० (चौध लाख सत्सठ्ठी हजार िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
बडबभजन वन कायागलयहरुिाट संचालन हनुे कायगक्रिको कायागन्वयनिा सहयोर् पगु्ने । 
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96. सव-बडबभजन स्तरीय सिन्वय वैठक 

सव-बडबभजन स्तरीय वन संरक्षण, ववकास, व्यवस्थापन, सदपुयोर् लर्ायत ववववध ववषयसम्िन्धी कायगक्रि/योजनाहरु 
तजुगिा, सिस्याको अध्ययन तथा सिाधानका उपायहरुको बनराकरण र्नगको लाबर् यस वकबसिको वैठकहरु आयोजना 
र्ररने छ । यस र्ीषगकिा ववबनयोजन भएको रकि इन्धन, िैठकभत्ता तथा खाजािा खचग र्नग सवकनेछ । वावषगक प्रर्बत 
प्रबतवेदन पेर् र्दाग सिन्वय िैठक संख्या र िैठकको बनणगय र सम्पन्न र्ररएका कायगक्रिहरुको वववरण सिावेर् र्नुगपनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन  
यो वक्रयाकलाप संचालनको लाबर् जम्िा रु. 4,4०,०००।- (चार लाख चाबलस हजार िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको 
छ। 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन क्षेिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनिा बनणगयात्िक भबूिका बनवागह र्ने ।  

97. सव-बडबभजन स्तरीय योजना तजुगिा र्ोष्ठी 
प्रत्येक वषग सव-बडबभजन वन कायागलयिाट त्तजल्लािा र्ररने कृयाकलापहरुको छलर्ल र्राउन ुपदगछ । यस योजना 
तजुगिा कायगिा त्तजल्लाका सम्पूणग सव-बडबभजन वन कायागलयका प्रिखुहरुले आफ्नो कायगक्षेिबभिका सािदुावयक वन, 
कवबुलयती वन, धाबिगक वन, साझेदारी वन सिहु लर्ायतलाई सहभार्ी र्राउन ुपनेछ । कायगक्रिको सान्दबभगकता हेरी 
त्तजल्लात्तस्थत अन्य बनकाय र ववषयसाँर् सम्ित्तन्धत प्रबतबनबध वा सरोकारवाला ब्यत्तक्तलाई सिेत सिावेर् र्री स्वीकृत 
नम्सगको अधीनिा रही यस र्ोष्ठी संचालन र्ररनेछ । यस र्ोष्ठीिा सव‐बडबभजन वन कायागलयका प्रिखुहरुले 
सव‐बडबभजन स्तरीय योजना तजुगिा र्ोष्ठीिाट तय भएका कायगक्रिहरूको औत्तचत्व सवहतको प्रस्तबुतकरण र्री योजना 
पाररत र्राउन ु पदगछ र बडबभजन वन कायागलयले सिेत त्तजल्लात्तस्थत अन्य बनकायसाँर् सहकायग र्नग सवकने 
कायगक्रिहरुको पहल र्री आर्ािी वषगको लाबर् योजना तयार तथा स्वीकृत र्री प्रादेत्तर्क योजना तजुगिा र्ोष्ठीिा पेर् 
र्नुगपदगछ । यस र्ीषगकको रकि र्ोष्ठीिा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, सिन्वय भत्ता, खाजा, हल भाडा, संचार, 
स्टेर्नरी, पानी, प्रबतवेदन लेखन आददिा लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई खचग र्नग सवकने छ । कायगक्रि सम्पन्न 
भइसकेपबछ प्रर्बतिा र्ोष्ठीिा उपत्तस्थबत वववरण तथा िाइन्यूट, र्ोटो एवं खचग ववलभपागइ सवहतको र्ोष्ठी संचालन 
प्रबतवेदन पेर् र्नुग पनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
प्रदेर्स्तरका बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस प्रकारको र्ोष्ठी संचालनको लाबर् िजेट रु. २४,१०,०००।- (चौववस लाख दर् हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको 
छ। 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
आर्ािी आ.व.को सव-बडबभजन वन कायागलयहरुको योजनाहरु बनिागणिा सहयोर् पगु्ने । 

98. सहभाबर्तािूलक अबतक्रिण, चोरी कटानी तथा चोरी त्तर्कारी बनयन्िण  

त्तजल्लािा स्थानीय जनता तथा अन्य बनकायको सहभाबर्तािा अबतक्रिण, चोरी कटानी तथा चोरी त्तर्कारी बनयन्िण 
र्नगका लाबर् अन्तरवक्रया तथा वर्ल्ड भ्रिणिा यो र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत िजेटिाट खचग र्नग सवकनेछ । यसिा 
ववबनयोत्तजत रकि किगचारी तथा सरुक्षा बनकाय एवं स्थानीय सिदुाय पररचालन र्दाग आवश्यक पने दैबनक भ्रिण भत्ता, 
यातायात, इन्धन, वर्ल्ड बर्यर, बििा, प्राथबिक उपचार आदद कायगिा सिेत खचग र्नग सवकनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारी, वन उपभोक्ता सिूह, सरुक्षा बनकायका किगचारीको सहयोर् र 
सहकायगिा यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 



  

55 
  

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. 2५,००,०००।- (पच्चीस लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन तथा वन्यजन्तकुो संरक्षणिा सहयोर् पगु्ने । 

99. सािात्तजक पररचालन सपुररवेक्षण (त्तजल्ला सपुरभाईजरिाट) 

सव‐बडबभजन वन कायागलयको सिन्वयिा सािात्तजक पररचालकको कायगको अनरु्िन तथा सपुररवेक्षण र्री बडबभजन वन 
कायागलय िा बनयबित प्रबतवेदन पेर् र्नग ववबनयोत्तजत रकिको अधीनिा रही िाबसक रुपिा पाररश्रबिक उपलब्ध र्राउने 
र्री करार सेवािा त्तजल्ला सपुरभाईजरको व्यवस्था र्नुगपनेछ । त्तजल्ला सपुरभाईजरको रै्त्तक्षक योग्यता कत्तम्तिा 
प्रववणता प्रिाणपि तह वा सो सरहको योग्यता हनुपुनेछ । त्तजल्ला सपुरभाइजरको कायग वववरण बनम्न ििोत्तजि हनुेछ, 

(क) कवबुलयती वन सिूह, बडबभजन वन कायागलय तथा कृवष तथा पर् ुसेवा र्ाखा लर्ायत त्तजल्लात्तस्थत अन्य बनकायको 
वीचिा सम्वन्ध कायि र्ने,  

(ख) सिूह सहयोर्ी/सािात्तजक पररचालक को कायगको अनरु्िन तथा बनरीक्षण र्ने,  
(र्) सिूह सहयोर्ी/सािात्तजक पररचालक लाई पररचालन, उत्प्ररेणा र सहयोर् र्ने, 
(घ) बडबभजन वन कायागलय र त्तजल्लात्तस्थत अन्य कायागलयिाट सिूहको लाबर् संचालन हनुे वर्ल्डस्तरका कायगहरु र 

ताबलि तथा प्रचारप्रसार कायगिा सहयोर् र्ने,  
(ङ) सिूह सहयोर्ी िार्ग त कवबुलयती वन सिूहको अनरु्िन र्नगिा बडबभजन वन कायागलयलाई सहयोर् र्ने,  
(च) सिूहिा आिद्ध ववरे्ष र्री िवहला र दबलतहरुलाई आवश्यक सरकारी कार्जात, प्रिाणपिहरु प्राप्त र्नग सहयोर् 

र्ने,  
(छ) सािात्तजक पररचालनको काििा िार्गदर्गक वनी आवश्यक सहयोर्, सिन्वय र सहजीकरण र्ने । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
सव‐बडबभजन वन कायागलयको बसर्ाररसिा बडबभजन वन कायागलयले सम्भि भएसम्ि कवबुलयबत वन सिूहका 
उपभोक्ताहरुिाट त्तजल्ला सपुरभाईजर सेवा करारिा बलई सािात्तजक पररचालन सपुररवेक्षण र्नुग पनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नगको लाबर् रु. 6,90,०००।- (छ लाख नब्िे हजार िाि) बिबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
२ जना सपुरभाईजर सेवा करारिा भनाग भई कवबुलयती वन सिूहहरुको व्यवस्थापनिा सहयोर् पगु्ने । 

100. सािात्तजक पररचालन सेवा (सिूह पररचालनको अनदुान सहयोर्) 

सव‐बडबभजन वन कायागलयको सिन्वयिा कवबुलयती वन सिूह र्ठन तथा उपभोक्ता सिूहहरूसाँर् सहत्तजकरण र्री 
सव‐बडबभजन वन कायागलयिा बनयबित प्रबतवेदन पेर् र्नग तपत्तर्लिा उल्लेत्तखत कायगहरू र्नगको लाबर् बडबभजन वन 
कायागलयिा ववबनयोत्तजत रकिको अधीनिा रही िाबसक रुपिा पाररश्रबिक उपलब्ध र्राउने र्री करार सेवािा सािात्तजक 
पररचालक व्यवस्था र्ररनेछ । यस कायगक्रि लार् ु भएका सम्ित्तन्धत स्थलका ववर्तिा कायग अनभुव रहेको वन 
सािात्तजक पररचालकलाई प्राथबिकता ददनपुनेछ । सािात्तजक पररचालक सकभर ववपन्न, दबलत, आददवासी जनजाबत तथा 
िवहलालाई प्राथबिकतािा राखी छनौट र्ररनेछ । सािात्तजक पररचालकको रै्त्तक्षक योग्यता कत्तम्तिा १० कक्षा उत्तीणग 
र्रेको हनुपुनेछ । बडबभजन वन कायागलय र सम्ित्तन्धत सव‐बडबभजन वन कायागलयको बनयन्िण र सपुररवेक्षणिा रही 
सािात्तजक पररचालकले बनम्न कायगहरु र्नेछ । 

(क) कवबुलयती वन सिूह, बडबभजन वन कायागलय, कृवष ज्ञान केन्र, भेटेररनरी अस्पताल तथा पर् ुसेवा ववज्ञ केन्र, 
स्थानीय पाबलकािा रहेका पर् ुतथा कृवष सेवा र्ाखा लर्ायतका बनकायको िीचिा सिन्वय र्ने  
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(ख) सिूह र्ठनका लाबर् पररचालन, उत्प्ररेणा र सहयोर् र्ने 
(र्) वैठक व्यवस्थापन र्नग कवबुलयती वन सिूहलाई बनरन्तर सहयोर् र्ने, नेततृ्व ववकास, रेकडग राख् ने, वचत र्ने र 

साधारण त्तर्र् ुस्वास्थय, पोषण र सरसर्ाईवारे सिूह सदस्यलाई ज्ञान ददने 
(घ) सव‐बडबभजन वन कायागलय तथा बडबभजन वन कायागलयसाँर् सिन्वय र्री सिूहको लाबर् संचालन हनुे वर्ल्डस्तरका 

कायगहरु र ताबलि तथा प्रचार प्रसार कायगिा सहयोर् र्ने 
(ङ) आफ्नो कायगक्षेिका सवै कवबुलयती वन सिूहको वैठकिा भार् बलने 
(च) कवबुलयती वन सिूहको अनरु्िन कायगिा सव‐बडबभजन वन कायागलयलाई सहयोर् र्ने 
(छ) ववरे्ष र्री िवहला र दबलतहरुलाई सरकारी कार्जात, प्रिाणपिहरु प्राप्त र्नग आवश्यक सहयोर् र्ने 
(ज) साधारण लेखपढ र्नग नजान् ने सदस्यलाई प्रौढ त्तर्क्षािा सहभार्ी र्राउने र नेततृ्व ववकासका लाबर् सिूहको 

जनर्त्तक्त ववकास र्राउने 
(झ) बडबभजन वन कायागलयको बनयबित िाबसक वैठकिा सम्भव भएसम्ि सहभार्ी हनु े
(ञ) सिूहले पाउन ेसहयोर्को िारेिा बडबभजन वन कायागलयिाट जानकारी बलई सोही ििोत्तजि सिूहलाई जानकारी 

र्राउने 
(ट) अन्यको हकिा िार्गदर्गनिा उल्लेख भए ििोत्तजि हनुेछ  
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
सव‐बडबभजन वन कायागलयको बसर्ाररसिा बडबभजन वन कायागलयले सम्भि भएसम्ि कवबुलयती वन सिूहका 
उपभोक्ताहरु िध्येिाट सिूह सहयोर्ी सेवा करारिा बलई सािात्तजक पररचालन सेवा प्रदान र्नुग पनेछ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रि संचालनको लाबर् िजेट रु. 39,४२,०००।- (उन्चाबलस लाख ियाबलस हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ। 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
४० जना सािात्तजक पररचालक (सिूह सहयोर्ी) सेवा करारिा भनाग भई कवबुलयती वन सिूहको क्षिता ववकासिा टेवा 
पगु्नेछ । 

101. सािात्तजक पररचाबलका र त्तजल्ला सपुरभाईजरको िैठक  

कायगक्रि संचालनिा थप प्रभावकाररता ल्याउन सहजकताग, सािात्तजक पररचालक तथा त्तजल्ला सपुरभाईजरको दै्विाबसक 
िैठकिा सहभार्ी हनुेको लाबर् यातयात र खाजा व्यवस्थापनिा खचग र्ररनेछ । िैठकिा आवश्यकता अनसुार बडबभजन 
वन कायागलय र सव‐बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरु संलग्न हनु सक्नेछन ् । सो िैठकको प्रर्बतको 
पनुरावलोकन प्रत्येक वैठकिा र्नुग पनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग कुल रकि रु ४,१०,०००।- (चार लाख दर् हजार िाि) बिबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
१८ र्ोटा िैठक संचालन भई कवबुलयती वन अन्तर्गतका कायगक्रिहरुको संचालन तथा कायागन्वयनिा ददर्ाबनदेर् हनुे 
।  

102. सािदुावयक तथा किबुलयती वन अनरु्िन तथा  बनररक्षण (अनरु्िन पतु्तस्तका प्रकार्न 
सिेत) 

सािदुावयक वन तथा कवबुलयती वनको अवस्था र सिूह संचालनका ववववध पक्षहरुको बनयबित अनरु्िन र्री आवश्यक 
पषृ्ठपोषण र्नुगपने हनु्छ । तसथग सािदुावयक वनहरुको हकिा सािदुावयक वन ववकास कायगक्रिको िार्दर्गन, २०७१ 
ले बनधागरण र्रेको प्रवक्रयाहरु तथा वन कायगयोजनािा बनददगष्ट र्ररएका कायगहरु संचालन भए नभएको परीक्षण र्नग 
हस्तान्तररत सव ै सािदुावयक वनहरुको बनरीक्षण तथा अनरु्िन र्नुगपनेछ । त्यसै र्री किबुलयती वन कायगक्रिको 
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हकिा बडबभजन वन कायागलयहरुले अनरु्िनका सूचकहरुको बनिागण र्री किबुलयती वनको अनरु्िन तथा बनररक्षण 
र्नुगपनेछ । साथै अनरु्िनिाट प्रा् त नबतजाहरुलाई बलवपिद्ध र्नग अनरु्िन पतु्तस्तका प्रकार्न र्ने र सािदुावयक वन 
तथा किबुलयती वनहरुलाई आवश्यक बनदेर्न प्रदान र्नग यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । यो कायगक्रि सम्पन्न र्नग 
आवश्यकता अनसुार स्थलर्त वर्ल्ड बनरीक्षण, सिूहसाँर् छलर्लिा त्तचया खाजा, स्टेर्नरी, िसलन्द तथा इन्धन, 
तथयाङ्क ववश्लषेण एवं छपाई आदद कायगिा आिश्यक िजेट खचग र्नग सवकनेछ ।  

कायगक्रि सम्पन्न भए पबछ सव‐बडबभजन वन कायागलय अनसुारका अनरु्िन र्ररएका सािदुावयक र किबुलयती वन 
सिूहको संख्या तथा र्बतववबध ववश्लषेण सवहतको अनरु्िन पतु्तस्तका प्रकार्न र्ररनेछ । साथै यसरी अनरु्िन र्दाग 
सािदुावयक वन/कवबुलयती वन कायगक्रि लारू् भएका त्तजल्लाहरुिा भएका सर्ल अभ्यासहरु, सकंबलत तथयाङ्कहरू वन, 
वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालयय र वन बनदेर्नालयिा पठाउन ुपनेछ । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन  
बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयहरुका किगचारीहरु, वन प्राववबधक सहायक, सािात्तजक पररचालकिाट यो 
कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. ४८,२९,०००।- (अतचाबलस लाख उत्तन्तस हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
४३६७ र्ोटा सािदुावयक वन/कवबुलयती वनहरुको अनरु्िन बनरीक्षणिाट आवश्यक पषृ्ठपोषण प्राप्त भई कायगक्रि 
कायागन्वयनिा सहजता हनुकुा साथै अर्ािी आबथगक वषगको योजना बनिागणिा सिेत थप सहयोर् पगु्ने ।अनरु्िन 
पतु्तस्तका सिेत प्रकार्न हनुे ।  

103. सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूह र्ठन, दताग, कायगयोजना तयारी र हस्तान्तरण  

संघीय वन ऐन २०७६, वन बनयिावली, २०७९, प्रदेर् नं. १ प्रदेर् वन ऐन २०७७, सािदुावयक वन ववकास 
कायगक्रिको िार्गदर्गन २०७१ (तेश्रो संर्ोधन) तथा वन स्रोत सवेक्षण िार्गदर्गन २०६१ ले बनधागरण र्रेको आवश्यक 
प्रवक्रयाहरु पूरा र्रेर िाि यस कायगक्रि ििोत्तजिका वक्रयाकलापहरु सम्पन्न र्नुगपनेछ । सािदुावयक वन उपभोक्ता 
सिूह र्ठन तथा दताग प्रवक्रयािा सहजीकरण र्ीषगकिा उपलब्ध िजेटिाट टोल सिदुाय छलर्ल, र्ोष्ठी, खाजा खचग, 
भ्रिण खचग, इन्धन, संचार र ववधान तयारीको लाबर् टाइवपङ्ग, वप्रत्तन्टङ्ग र िाईत्तन्डङ्गिा खचग र्नुगपनेछ । 

त्यसै र्री कायगयोजना तयारी कायगको सहजीकरण तथा बसर्ाररस र्ने काि कम्तीिा रेन्जर (सहायकस्तर पाचौं) तहका 
वन प्राववबधकिाट हनुपुनेछ । यसका लाबर् सािदुावयक वनको अवस्था अनसुार वन स्रोत सवेक्षण र्ने तथा GPS िाट 
सीिा सवेक्षण तथा Permanent sample plot layout र्री सािदुावयक वनको बिस्ततृ नक्सा सिेत सिावेर् र्नुगपनेछ 
। कायगयोजना बनिागणको लाबर् वन स्रोत सवेक्षण, नक्सा तयारी, टोल र सिदुाय छलर्ल र्ोष्ठी, खाजा खचग, भ्रिण 
खचग, इन्धन, संचार र कायगयोजना तयारीको लाबर् टाइवपङ्ग, वप्रत्तन्टङ्ग र िाईत्तन्डङ्गिा खचग र्नुगपनेछ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ ।  
• र्दठत सिूहको नाि र ठेर्ाना, 
• सािदुावयक वनिाट लाभात्तन्वत हनुे घरधरुी संख्या र जनसंख्या, 
• कायग सबिबतको स् वरुप (संख्या तथा सिावेर्ी प्रबतबनबधत्व), 
• वैठकको खाजा खचग िार् र्दाग िाईन्यटुको छायााँकवप सिेत संलग्न र्नुगपने,  
• स्वीकृत ववधान र कायगयोजना, 
• सिूह र्ठन र कायगयोजना बनिागण र्दाग त्तखत्तचएका र्ोटो/बभबडयोहरू ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
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बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरद्वारा यो कायग र्नुग पनेछ । साथै यो कायगक्रि सािदुावयक वन 
सिूहहरुसाँर्को सिन्वय तथा सहकायग संचालन र्नुग पनेछ । साथै बडबभजन वन कायागलयका वन प्राववबधकको प्रत्यक्ष 
बनर्राबनिा वन क्षेििा काि र्ने सेवा प्रदायक व्यत्तक्त वा संस्थािाट सिेत र्राउन सवकनेछ । यस कायगको लाबर् 
सािदुावयक वन उपभोक्ता िहासंघसाँर् सिेत सिन्वय र्नग सवकने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग रु. 5,1०,०००।- (पााँच लाख दर् हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
१४ वटा सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहको र्ठन भई सिूह िार्ग त राविय वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन हनुे । 

104. सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहको लाबर् रेकडग वकवपंर् तथा लेखा व्यवस्थापन ताबलि 

यस अन्तर्गत सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहिा कायगरत किगचारी वा पदाबधकारीहरुलाई रेकडग वकवपङ्ग तथा लेखा 
व्यवस्थापन सम्िन्धी ताबलि ददईनेछ । यस र्ीषगकको रकि र्ोष्ठीिा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, सिन्वय भत्ता, 
खाजा, हल भाडा, यातायात खचग, संचार, स्टेर्नरी, पानी, र्ोष्ठीको प्रबतवेदन लेखन लर्ायतिा स्वीकृत नम्सगको 
पररबधबभि रही लार्त अनिुान स्वीकृत र्राई सो विोत्तजि खचग र्नग सवकने छ । सम्भव भए सम्ि आफ्नै कायागलयको 
हलिा ताबलि संचालन र्नुग पनेछ । कायगक्रि सम्पन्न भइसकेपबछ प्रर्बतिा र्ोष्ठीिा उपत्तस्थबत वववरण, िाइन्यटु, 
प्रस्ततुीकरणको वववरण, र्ोटो, खचग ववलभपागइ, कायगक्रिको सचुी तथा र्ोष्ठीको प्रबतवेदन पेर् र्नुग पदगछ ।  

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग रु. 3६,30,०००।- (छत्तत्तस लाख बतस हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
जम्िा ५६ वटा ताबलि संचालन भई सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहको रेकडग तथा त्तचठीपिहरुको र्ाइबलङ 
सहज/सरल हनुे एवं सिूहको लेखा सिेत व्यवत्तस्थत भई सिूहको संस्थार्त ववकासिा सहयोर् पगु्ने । 

105. सािदुावयक वन सिूहको कायगयोजना नवीकरणिा सहयोर् 

कायगयोजनाको अवबध सिाप्त भएका र कायगयोजना पनुरावलोकन/संर्ोधनको लाबर् सिूहिाट सा.व.को कायगयोजना 
नवीकरणको लाबर् िार् भई आएका सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहको वन कायगयोजना नवीकरण र्नग वन ऐन २०76 
तथा सािदुावयक वन ववकास कायगक्रिको िार्दर्गन, २०७१ (तेश्रो सर्ोधन) ले बनधागरण र्रेको आवश्यक प्रवक्रयाहरु 
पूरा र्रेर सम्पन्न र्नुगपनेछ । कायगयोजना नववकरण कायगको सहजीकरण तथा बसर्ाररस र्ने काि कम्तीिा रेन्जर वा 
(सहायकस्तर पाचौं) वन सेवाको प्राबिबधकिाट हनुपुनेछ । यसका लाबर् सािदुावयक वन स्रोत सवेक्षण िार्गदर्गन 
२०६१ अनसुार GPS िाट सीिा सवेक्षण, Permanent sample plot िा वन स्रोत सवेक्षण तथा Permanent sample 

plot नभएका सािदुावयक वनहरूिा सािदुावयक वन स्रोत सवेक्षण िार्गदर्गन, २०६१ िा उल् लेत्तखत ववबध ििोत्तजि 
Permanent sample plot layout र्री सािदुावयक वनको वन स्रोत सवेक्षण र्नुग पदगछ । साथै सो कायगयोजनािा 
वनको नक्सा सवहत अन्य Thematic नक्साहरु सिेत सिावेर् र्नुगपनेछ । कायगयोजना बनिागणको लाबर् वन स्रोत 
सवेक्षण, नक्सा तयारी, टोल/सिदुाय छलर्ल र्ोष्ठी, खाजा खचग, भ्रिण खचग, इन्धन, संचार र कायगयोजना तयारीको 
लाबर् टाइवपङ्ग, वप्रत्तन्टङ्ग र िाईत्तन्डङ्गिा खचग र्नुगपनेछ । 

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ ।  
• नवीकरण र्ररएको सािदुावयक वनको नाि र ठेर्ाना, 
• नवीकरण भएको स्वीकृत कायगयोजना, 
• वैठकको खाजा खचग िार् र्दाग िाईन्यटुको छायााँकवप सिेत संलग्न र्नुगपने,  
• कायगयोजना नववकरण र्दाग त्तखत्तचएका र्ोटो/बभबडयोहरू । 
• कायगयोजना तयार र्दाग सिहु, स.बड.व.का. र बड.व.का र्री जम्िा ३ प्रबत वकताि तयारी र्नुगपनेछ ।  
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जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुद्वारा यो कायग र्नुग पनेछ र कायगयोजना नबिकरण र्दाग 
सािदुावयक वन सिूहहरुसाँर्को सिन्वय तथा सहकायग र्नुग पनेछ । साथै बडबभजन वन कायागलयका वन प्राववबधकको 
प्रत्यक्ष बनर्राबनिा वन क्षेििा काि र्ने सेवा प्रदायक व्यत्तक्त वा संस्थािाट सिेत र्राउन सवकनेछ । यस कायगको 
लाबर् सािदुावयक वन उपभोक्ता िहासंघसाँर् सिेत सिन्वय र्नग सवकने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग रु. 87,75,०००।- (सतासी लाख पचहत्तर हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
५९२ वटा सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहहरुको सािदुावयक वन कायगयोजना नवीकरण भएको हनुेछ । 

106. सािदुावयक वन व्यवस्थापन स्थलर्त अभ्यास 

सािदुावयक वनको अवस्थाको आधारिा स्वीकृत वन कायगयोजनािा बसर्ाररस र्ररएको वन सम्वद्धगन र व्यवस्थापनको 
वक्रयाकलापहरु (बथबनङ, प्रबुनङ, झाडी सर्ाई, लहरा कवटङ्ग, र्ायर लाईन सरसर्ाई संचालन आदी) र्नगको लाबर् 
स्थानीय उपभोक्ता सिूहहरुलाई अबभप्ररेरत र्ने उद्देश्यले वन व्यवस्थापन स्थलर्त अभ्यास सोवह सािदुावयक वन क्षेििा 
संचालन र्ररन ेछ । साथै सिूहको लर्ानी साझेदारीिा सिेत कायगक्रि सञ्चालन र्नग सवकने छ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ ।  
• अभ्यास संचालन र्ररएको सिूहको नाि, ठेर्ाना, 
• अभ्यासका र्बतववबध देत्तखने र्ोटो, 
• अभ्यास संचालन भएको स्थान र बिबत देत्तखन े अभ्यासको व्यानर, सहभार्ीहरूको उपत्तस्थबत, र्ोटो दृष्यहरु 

सिावेर् र्री कायगक्रिको उपलत्तब्ध सवहतको प्रबतवेदन, 
• वन व्यवस्थापनका िखु्य वक्रयाकलापहरु तथा होबडङ्ग िोडग । 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
वर्ल्ड स्तरिा बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुिाट सम्ित्तन्धत ताबलि संचालन हनुे सािदुावयक 
वनिा संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग रु. 26,4०,०००।- (छत्तव्वस लाख चाबलस हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
सािदुावयक वनहरुिा जम्िा ११८ र्ोटा वन व्यवस्थापन स्थलर्त अभ्यास ताबलि संचालन भई सािदुावयक वनको 
ददर्ो व्यवस्थापनिा सहयोर् पगु्ने । 

107. सािदुावयक वनिा उद्यित्तर्लता अबभिवृद्ध 

यस कायगक्रिको कायागन्वयन वन पैदावरिा आधाररत वन उद्यि स्थापना तथा संचालन सम्ित्तन्ध स्वीकृत कायगववबधहरु 
ििोत्तजिको प्रकृया अपनाई सम्भाव्य सा.व.उ.स. को छनौट र्नुग पनेछ । सािदुावयक वनिा उद्यि संचालन र्नग इच्छुक 
सिूहले सम्ित्तन्धत उपभोक्ता सिूहको बनणगय सवहतको प्रस्ताव सि बडबभजन वन कायागलयको बसर्ाररसिा बडबभजन वन 
कायागलयिा पेर् र्नुग पनेछ ।  
वन पैदावारिा आधाररत उद्यि स्थापना तथा संचालन र्री आयआजगन र्नग छनौट भएका सिूहलाई ताबलि तथा 
आवश्यक िेर्ीन उपलब्ध र्राई िूल्य शृ्रङ्खलािा वृवद्ध र्री स्थानीय रुपिा रोजर्ारीको सजृना र्दै प्रादेत्तर्क तथा राविय 
अथगतन्ििा टेवा पयुाउन सहयोर् पगु्ने उद्देश्यले यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 
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जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन तथा सि बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुले सािदुावयक वनहरु साँर् सिन्वय र्री यो कायग र्नुग पनेछ । 
यस कायगक्रि संचालन र्नगको लाबर् घरेल ुतथा साना उद्योर् कायागलय तथा आवश्यकता अनसुार स्थानीय तहका उद्योर् 
व्यवसायी संघ संस्था जस्ता बनत्तज क्षेिसाँर् सिन्वय र्नग सवकने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् िजेट रु. १,53,5०,००० (एक करोड बिपन्न लाख पचास हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ 
। वनजन्य उद्यि र्नग छनौट भएका सा.व.उ.स.हरुलाई बडबभजन वन कायागलयिाट सम्झौता र्री सिूहिार्ग त कायगक्रि 
संचालनका लाबर् रकि उपलब्ध र्राईने छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
कत्तम्तिा १५ स्थानिा यो कायगक्रि सञ्चालन भई स्थानीय स्तरिा उद्यिको प्रवद्धगन िार्ग त सािदुावयक वनिा 
उद्यित्तर्लता अबभवृवद्ध हनुे । 

108. बसिसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

यस कायगक्रििाट बसिसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन कायगक्रि सञ्चालन हनुेछ । यसका लाबर् पाररत्तस्थबतकीय पद्दतीको 
लाबर् िहत्वपूणग बसिसार तथा पोखरीलाई छनौट र्ररनेछ । बसिसार संरक्षण तथा पयागपयगटन अबभवृद्दी हनुे र रैथान ै
जैववक ववववधता संरक्षणिा ववरे्ष ध्यान ददनपुनेछ । 

कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ स्थल छनौट, आधारभतु तथयाङ्क संकलन 
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरकृया; सवे बडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कायागन्वयन चरणः कायागलय िातहतका किगचारी िाट कायगसञ्चालन 
➢ कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र ववल भपागई पेर् र्नुग पनेछ।  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन तथा सियसीिा 
➢ बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि सम्पन्न हनुेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. ११,63,०००।- (एघार लाख बिसठ्ठी हजार िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध  
यस कायगक्रििाट ववबभन्न २ स्थानिा बसिसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्िन्धी कायगक्रि संचालन भएको हनुेछ ।  

109. पयागपयगटन प्रवधगन कायगक्रि/सािदुावयक वनिा पयागपयगटन प्रवधगन 

वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदपुयोर्लाई स्थानीय उपभोक्ताहरुको जीववकोपाजगनसंर् जोडने ववकल्पकोरुपिा रहेको 
प्रकृबतिा आधाररत पयागपयगटन कायगक्रि सञ्चालनिा ववबनयोत्तजत रकि खचग र्नग सवकनेछ । सािदुावयक वनिा 
पयागपयगटन प्रवधगन कायगववबध, २०७५ तथा सम्ित्तन्धत कानूनी प्रावधान अनसुार यो कायगक्रि सञ्चालन र्ररनेछ । 

कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ स्थल छनौट, आधारभतु तथयाङ्क संकलन 
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरकृया; सवे बडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कायागन्वयन चरणः कायागलय िातहतका किगचारी िाट कायगसञ्चालन 
➢ कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र ववल भपागई पेर् र्नुग पनेछ।  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 
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जनर्त्तक्त व्यवस्थापन तथा सियसीिा 
➢ बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि सम्पन्न हनुेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिको लाबर् रु. १,२२,००,०००।- (एक करोड वाइस लाख िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 

110. कृवषवन ववकास तथा ववस्तार कायगक्रि 

रतवुािाई न.पा.-५, लेटी, िोरङिा बनजी जग्र्ािा निनुा कृवषवन ववकास तथा ववस्तार र्ने उद्देश्यले यस कायगक्रििा 
ववबनयोत्तजत रकि खचग र्नग सवकनेछ । यस कायगक्रििा ववबनयोत्तजत िजेट अन्तर्गत ववरुवा ढुवानी, ववरुवा खररद, 
घेरावार, िकृ्षारोपण आदीिा खचग र्ररनेछ । बनजी क्षेिको सह लर्ानीिा िकृ्षारोपण र्ररएका ववरुवाहरुको संरक्षणको 
त्तजम्िेवारी तथा प्रबतवद्धता बनजी व्यत्तक्तले बलनपुने र्रर बलत्तखतरुपिा दद्वपक्षीय सम्झौता र्री यो कायगक्रि र्ररनेछ । 

कायागन्वयन प्रवक्रया 
➢ आधारभतु तथयाङ्क संकलन 
➢ िस्त ुत्तस्थबतको ववश्लषेणः अध्ययन अनसुन्धान, अन्तरकृया; सवे बडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कायागन्वयन चरणः कायागलय िातहतका किगचारी िाट कायगसञ्चालन 
➢ कायगक्रि सम्पन्न पबछ प्रर्बतिा र्ोटो सवहतको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन र ववल भपागई पेर् र्नुग पनेछ।  
➢ अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन 

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
➢ बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुिाट यो कायगक्रि सम्पन्न हनुेछ । 

111. सरुक्षा बनकायसाँर् सिन्वय िैठक 

बडबभजन वन कायागलयहरुिा कायागन्वयन हनुे कायगक्रि/योजना र वन क्षेिको संरक्षण/व्यवस्थापन सम्िन्धिा 
सरोकारवाला संघसस्थाहरु, सरुक्षा बनकायहरू साँर् छलर्ल र अन्तरवक्रया र्नुगपनेछ र सो र्दाग हनुे खाजा, िसलन्द 
तथा भत्ता खचगिा ववबनयोत्तजत िजेट खचग र्नग सवकनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन/सव‐बडबभजन वन कायागलयहरु िार्ग त कायागन्वयन र्ररने छ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रिका लाबर् जम्िा रु. 6०‚००० (साठ्ठी हजार िाि) िजेट ववबनयोजन र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन सरुक्षा तथा वन्यजन्त ुसंरक्षणिा सहयोर् पगु्ने । 

112. सरुाकी पररचालन तथा व्यवस्थापन  

वन तथा वन्यजन्तसुाँर् सम्ित्तन्धत अपराधहरु बनयन्िण तथा न्यूनीकरण र्नगका लाबर् सरुाकी खचग पररचालन कायगववबध 
२०७२ ििोत्तजि सरुाकी पररचालन र्ररनेछ । वनजंर्ल संरक्षणको लाबर् सरुाकीको व्यवस्था उपलब्ध िजेट र 
आवश्यकता अनसुार र्नग सवकनेछ । बडबभजनल वन अबधकृतले आवश्यकता अनसुार सरुाकी पररचालन र्नग सक्नेछ र 
सरुाकीको नाि ठेर्ाना र्ो्य राख् न ुपनेछ । सरुाकी आरू्ले पाएको सूचना बडबभजन वन कायागलय प्रिखु वा वन सरुक्षा 
र्ाखाको किाण्डरलाई जानकारी र्राउनपुनेछ । सरुाकीको संख्या र कािको आवश्यकता वा कायगिोझ हेरी सरुाकी 
र्रे वापत प्रोत्साहन स् वरुप रकि खचग र्नग सवकनेछ । अनसुन्धान कायग अत्तघ िढाउन े क्रििा आवश्यक सूचना 
संकलन तथा संचारिा लाग्ने खचगहरुिा सिेत यस र्ीषगकिा ववबनयोजीत रकि खचग र्नग सवकनेछ । 
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िजेट व्यवस्थापन  
यो वक्रयाकलाप संचालनको लाबर् जम्िा रु. 6,93 ,०००।- (छ लाख बियानब्िे हजार िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको 
छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन तथा वन्यजन्तसुाँर् सम्ित्तन्धत अपराधहरु बनयन्िण तथा न्यूनीकरणिा सहयोर् पगु्ने । 

113. सूचना प्रवाह तथा पारदत्तर्गता सिलीकरण रेबडयो एर्.एि./रेबडयो/वट.भी. िार्ग त प्रचार प्रसार 
तथा सािग्री उत्पादन/प्रकार्न 

बडबभजन वन कायागलयहरूले सेवाग्राहीहरूलाई र्रको सेवा प्रवाह र पारदत्तर्गताको सन्दभगिा एर्.एि./वट.बभ./िेभसाईड 
िार्ग त प्रचारप्रसार तथा सो साँर् सम्ित्तन्धत सािग्री उत्पादन तथा प्रकार्न र्नगको लाबर् ववबनयोत्तजत िजेटको रकि खचग 
र्नग सवकनेछ । एर्.एि./ वट.बभ. संचालकहरू साँर् सम्झौता र्रेर िाि बडबभजन वन कायागलयहरूले कायागलयको सेवा 
प्रवाह र पारदत्तर्गता सम्िन्धिा एर्.एि ./वट.बभ. िा प्रचारप्रसार र्नुग पदगछ । प्रचारप्रसार सािग्री स्थानीय िोलचालको 
भाषािा सिेत प्रकार्न र्नग सवकने छ । 
िजेट व्यवस्थापन  
यस वक्रयाकलाप संचालनको लाबर् जम्िा रु. 7,८०,०००।- (सात लाख अबस हजार िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको 
छ। 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
वन क्षेििा संचालन भएका कायगक्रि तथा कायागलयको सेवा प्रवाहको वारेिा प्रचार प्रसार हनुे ।  

114. सोलार रे्त्तन्सङ िितग सभार  

िानव वन्यजन्त ु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लाबर् बनिागण र्ररएका सोलार रे्त्तन्सङहरुको िितग सभार र्नगको लाबर् यस 
र्ीषगकिा ववबनयोत्तजत रकि खचग र्ररनेछ । धलुािारी क्षेििा त्तजणग भएका सोलार रे्त्तन्सङको ििगत सम्भारका लाबर् 
प्राववबधक सहयोर्, ज्याला तथा सािग्री खररदिा खचग र्नग सवकनेछ । उपभोक्ता सबिबत तथा ठेक्का प्रथािाट सिेत यो 
कायगक्रि संचलन र्नग सवकनेछ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछः  
• सोलार रे्त्तन्सङ ििगत भएको स्थान र ििगत भएको र्ोटो (ििगत अत्तघ सिेतको), 
• लार्त इवष्टिेट ििोत्तजिको कायग सम्पन्न प्रबतवेदन, तथा कायगक्रिको संख्यात्िक भौबतक र ववत्तीय प्रर्बत । 

िजेट व्यवस्थापन  
यस वक्रयाकलाप संचालनको लाबर् जम्िा रु. 10,०0 ,०००।- (दर् लाख िाि) िजेट व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
सोलार रे्त्तन्सङको ििगत सभार िार्ग त िानव वन्यजन्त ुद्वन्द्व न्यूनीकरणिा सहयोर् पगु्ने ।  

115. स्थानीय वन सिूह/सा.व.उ.स िार्ग त ववरुवा उत्पादन सहयोर् 

बडबभजन वन कायागलयहरुले वृक्षारोपण योजना अनरुुप वृक्षारोपण र्नग स्थानीय हावापानी सहुाउाँदो प्रजाबतका ववरुवाहरु 
सािदुायिा आधाररत वनहरुसाँर् सम्झौता र्री त्यस्ता सािदुायिा आधाररत वन उपभोक्ता सिूह िार्ग त उत्पादन र्नग 
सवकनेछ । बडबभजन वन कायागलयहरुले वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालयिाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहयोर् 
सम्िन्धी कायगववबध, २०७६ को आवश्यक प्रकृया परुा र्री यो कायगक्रि कायागन्वयन र्नुग पनेछ । ववरुवा उत्पादन र्नग 
इच्छुक सिूहले सम्ित्तन्धत उपभोक्ता सिूहको बनणगय साथ प्रस्तावना सवहतको सिूहको पि बडबभजन वन कायागलयिा 
पेर् र्नुग पनेछ । तत ्पश् चात बडबभजन वन कायागलयले प्रस्ताव िूल्याङ्कनको आधारिा उपयकु्त सिूह छनौट र्री ववरुवा 
उत्पादन सम्झौता साथको छनौट भएको सिूहलाई ववरुवा उत्पादनको कायागदेर् ददनपुने छ । सम्झौता ििोत्तजिका 

http://moitfe.p1.gov.np/sites/moitfe/files/2019-05/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%2C%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B5%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.PDF
http://moitfe.p1.gov.np/sites/moitfe/files/2019-05/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%2C%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B5%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.PDF
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ववरुवा उत्पादन भैसकेपबछ ववरुवाको र्णुस्तर चेकजााँच र्री ववरुवा कसलाई ववतरण र्ररयो र कहााँ रोवपएका हनु ्सो 
को अबभलेख सिेत राख्नपुदगछ ।  

भकु्तानीको प्रवक्रया 
(क)  प्रारत्तम्भक कायग सरुुवातको लाबर् सम्झौता रकिको ४० प्रबतर्तले हनु आउने रकि र सम्ित्तन्धत स्थानीय वन 

सिूह/सा.व.उ.स. को कायग सम्पन्न प्रबतवेदन साथ सव‐बडबभजन वन कायागलयिाट प्रबतवेदन प्राप्त भए पबछ वााँकी 
६० प्रबतर्त रकि सम्ित्तन्धत स्थानीय वन सिूह/सा.व.उ.स.लाई अनदुानको रुपिा उपलब्ध र्ररने छ ।  

(ख) सम्झौता ििोत्तजिको प्रजाबत तथा तोवकएको पररिाण र र्णुस्तरको ववरुवाहरु र्ोटा र्न्तीको आधारिा उत्पाददत 
ववरुवाको भकु्तानी ददइने छ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछः 
• सािदुायिा आधाररत वन उपभोक्ता सिूहको नाि र ठेर्ाना, 
• सम्झौता भएको ववरुवाको प्रजाबत र संख्या, 
• उत्पाददत ववरुवा संख्या र प्रजाबत, 
• उत्पाददत ववरूवा सवहतको नसगरीको र्ोटो, 
• सव‐बडबभजन वन कायागलयको प्रबतवेदन र ववरुवा ववतरण तथा वृक्षारोपणको तथयाङ्क ।  

जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन तथा सव‐बडबभजन वन कायागलयका किगचारीहरुको प्राववबधक सहयोर्िा वन सिूह िीार्ग त यो कायगक्रि 
संचालन हनुेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायग सम्पन्न र्नग रु. 25,35,०००।- (पच्चीस लाख पैबतस िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  

अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
ववबभन्न प्रजाबतका २,६०,००० र्ोटा ववरुवाहरु स्थानीय वन सिूहिाट उत्पादन भई सवगसलुभ रूपिा उपलब्ध हनुेछ। 
साथै िकृ्षारोपण कायगिा सिेत सहयोर् पगु्नेछ ।  

116. स्थायी नसगरी बनिागण  

बडबभजन वन कायागलयहरुिाट िहवुषीय ववरूवा उत्पादनको लाबर् स्थायी नसगरीको बनिागण र्ररने छ । नसगरीिा 
बसंचाइको स्थायी व्यवस्था, नसगरी सरुक्षाको लाबर् स्थायी तारजालीका वार वा पखागल, ओभरहेड िाटर टैंक, स्टोर 
हाउस, कम्पोष्ट वपट, सेडहाउस, बग्रन हाउस, हरेक िेडिा पाईप जडान र्री त्तस्प्रङकल बसचाईको व्यवस्था, हरेक 
व्याडिा ट्याबर्ङ्ग, वत्तीको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ । नसगरी रात्तखएको स्थानिा स्पष्ट देत्तखने र्री नािाकरण र्री 
Layout देत्तखने र्री होबडगङ्ग वोडग राख्न ुपनेछ ।  

कायग सम्पन्न भए पश् चात प्रर्बत पेर् र्दाग बनम्न िुाँदाका ववषयहरु सिावेर् र्नुगपनेछ ।  
• नसगरी स्थापनाको औत्तचत्य र नसगरी स्थापना र्ररएको स्थान, 
• नसगरीको बिरुवा उत्पादन क्षिता र स्थानको क्षेिर्ल, 
• नसगरीको िेड संख्या (seed bed and seedling bed), स्थापना र्दाग लारे्को खचग, 
• नसगरी स्थापना भएको स्थानको र्ोटो तथा नक्साहरु (नसगरी स्थापना हनु ुअत्तघ तथा पबछको र्ोटो सिेत ।) 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
बडबभजन वन कायागलय/सव‐बडबभजन वन कायागलयहरुिाट यो कायगक्रि संचालन र्ररने छ ।  
िजेट व्यवस्थापन 
यस कायगक्रि संचालनको लाबर् िजेट रु. 45,००,०००।- (पैताबलस लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 



  

64 
  

आ.व. २०७९/०८०िा जम्िा 7 र्ोटा नयााँ स्थाई नसगरीको बनिागण भई ववबभन्न वन प्रजाबतका ववरुवाहरु उत्पादन 
भएको हनुेछ । 

117. नसगरी नाइके ज्याला 
यस र्ीषगक अन्तर्गतको रकि बडबभजन वन कायागलय अन्तर्गतको स्थायी नसगरीिा कायगरत नसगरी नाइकेको पररश्रबिक 
वापत उपलब्ध र्राइने छ । ववबनयोत्तजत रकििाट न्यनुति िाबसक पाररश्रबिक नपरु् भए ववरुवा उत्पादनको र्ीषगकिाट 
थप र्री भकु्तानी ददन सवकन ेछ । भकु्तानीको लाबर् आबथगक ऐन/बनयि विोत्तजि राख्नपुने िाबसक कायग सम्पन्न प्रबतवेदन, 

डोर हात्तजरी लर्ायतका आवश्यक कार्जात सिावेर् र्नुगपनेछ । बनजले कायागलयको प्रत्यक्ष बनदेर्न र अधीनिा रही 
काि र्नुग पनेछ । 

िजेट व्यवस्थापन 
यस वक्रयाकलाप अन्तर्गत िजेट रु. 88,20,०००।- (अठासी लाख ववस हजार िाि) व्यवस्था र्ररएको छ । 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
३६ जना नसगरी नाइकेहरु करारिा भनाग भई नसगरीिा र्णुस्तरीय ववरुवा उत्पादनिा सहयोर् पगु्ने । 

 

118. स्नातक तह/स्नातकोत्तर तह र ववधावररधी तहिा अध्ययनरत ववद्याथीहरुलाई र्ोधवबृत 
ववतरण 

यस प्रदेर्को भौर्ोबलक ववववधताका कारणले पाईने ववववध प्रकारको हावापानीले र्दाग वन, वनस्पबत, जैववक ववववधता, 
वन्यजन्तिुा धनी रहेको छ । यी प्राकृबतक स्रोतहरुको वदु्दीितापूणग उपयोर्को लाबर् अध्ययन अनसुन्धानको जरुरी 
पदगछ । िन्िालयको कायगक्षेिानसुार वन, वातावरण, वनस्पबत, वन्यजन्त,ु िानव-वन्यजन्त ुद्वन्द, वनस्पबतको परम्परार्त 
प्रयोर्, पाररत्तस्थबतकीय प्रणाली तथा यसका सेवाहरु, वन क्षेि वावहरका रुखहरु (TOF) लर्ायत ववषयिा र्ररने अध्ययन 
अनसुन्धानिा यस प्रदेर्िा वन ववज्ञान, वातावरण ववज्ञान, वनस्पबत ववज्ञान, जीव ववज्ञान ववषयिा प्रदेर् नं. १ िा 
संचाबलत क्याम्पसहरुिा स्नातक तह, स्नातकोत्तर तहिा अध्ययनरत भइ र्ोध अनसुन्धानका लाबर् प्रदेर् नं. १ को 
कुनै त्तजल्ला वा क्षेि छनौट र्रेको र ववद्यावररधी तहको हकिा प्रदेर् नं. १ लाई अनसुन्धानको क्षेि छनौट र्नुगका 
साथै कत्तम्तिा १ जना सपेुररवेक्षक वा सह-सपुररवेक्षक प्रदेर् नं. १ िा संचाबलत क्याम्पसको प्राध्यापक भएको 
ववद्याथीलाई र्ोधवृबत प्रदान र्री अनसुन्धानिूलक कायगलाई प्रवधगन र्नग यो कायगक्रि संचालन र्ररनेछ ।  

कायगववधीः 
▪ ववबनयोत्तजत रकिको लार्त अनिुान तयार र्री र्ोधवृबत ववतरण र्ररने रकि स्वीकृत र्ने 
▪ िूल्याङ्कन िापदण्ड (अनसूुची ६) ििोत्तजि र्ोधवृबतका लाबर् सचुना तयार र्रर १५ ददने सावगजबनक सूचना 

प्रकार्न र्ने तथा िन्िालयको वेभसाइटिा सचुना राख्न े। 
▪ म्यादबभि पेर् भएका र्ोध प्रस्तावहरुको िापदण्ड अनसुार िूल्याङ्कन र्री र्ोध प्रस्ताव छनौट र्ने, 
▪ छनौट भएका ववद्याथीहरुलाई अनसूुची ७ ििोत्तजि सम्झौता र्री सम्झौता ििोत्तजि रकि भकु्तानी र्ने । 
▪ यस कायगक्रि संचालनको त्तर्लत्तर्लािा सचुना प्रकार्न खचग, सपुररवेक्षकको सपेुररवेक्षण र्रेवापतको खचग, िूल्याङ्कन 

सबिबत वैठक भत्ता रकि यसै कायगक्रिको कत्तन्टन्जेनसी रकििाट खचग र्ररनेछ ।  
▪ ववद्याथीहरुलाई सम्झौता पश्चात अध्ययनरत क्याम्पसको बसर्ाररस पिका आधारिा भरपाइ र्राई पवहलो वकस्ता 

िापत ४० प्रबतर्त  र र्ोधपि (Thesis) िझुाएपबछ िााँकी रकि क्याम्पसको बसर्ाररस पि र र्ोधपिको 
आधारिा ६० प्रबतर्त रकि भकु्तानी र्ररनेछ । ववद्याथीहरुले तथयाङ्क संकलन, निनुा संकलन, हवेररयि बसट, 
हवेररयि पवहचान, रसायन खररद, यातायात खचग, खाना खचग, खाजा खचग, र्ोधपि टाइवपङ, वप्रत्तन्टङ आददिा यो 
रकि खचग र्नग सक्नेछ । 

▪ रकि र्र्छ्यौटका लाबर् ववद्याथीहरुले १ प्रबत हाडगिाइत्तन्डङ र्ोधपि र क्याम्पसको बसर्ाररस पि िन्िालयिा 
िझुाउनपुनेछ । 
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जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालयिा र्दठत िूल्याङ्कन सबिबत र सम्वत्तन्धत क्याम्पसका प्राध्यापकहरुको सहकायगिा यो कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. 11,0०,०००।-(एघार लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यो कायगक्रििाट प्रदेर्िा वन, वनस्पबत, वातावरण, वन्यजन्त ु ववषयिा अध्ययन अनसुन्धान हनुेछ । यस ववषयिा 
अध्ययनरत ववद्याथीहरुलाई प्रोत्साहन हनुेछ ।वन सम्वत्तन्ध ववबभन्न अध्ययन अनसुन्धान सम्वन्धी कायग 

तपत्तर्ल विोत्तजिका अध्ययन अनसुन्धानका कायगहरु सावगजबनक खररद ऐन २०६३ र सावगजबनक खररद बनयिावली 
२०६४ ििोत्तजि परािर्गदाता संस्था/कम्पनी/र्िगहरुिाट र्ररनेछ । यसका लाबर् िन्िालयिा र्दठत खररद इकाई 
सबिबतले तयार र्रेको कायगसूची अनसुार तथा िूल्याङ्कनिाट सारभतू रुपिा प्रभावग्राही भएका परािर्गदाहरुिाट र्ररनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
िन्िालयिाट कायगसूची स्वीकृत र्री प्रस्तावपि िूल्याङ्कन ववबधिाट यो कायगक्रि संचालन हनुेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
➢ प्रदेर् नं.१ िा पाइने चराहरुको अध्ययन तथा अबभलेत्तखकरण    5,00,000/- 
➢ प्रदषुणको अवस्था ववश्लषेण सम्िन्धी अध्ययन     5,00,000/- 
➢ जंर्ली हात्तीहरुको refugia बनिागण सम्ित्तन्ध सम्भाब्यता अध्ययन    10,00,000/- 
➢ वकरााँत सिदुायले प्रयोर् र्ने वनस्पबतहरुको अबभलेत्तखकरण    5,00,000/- 
➢ चरेु तथा तराई क्षेििा जडीिटुीको खेती ववस्तार तथा िजारीकरणका लाबर् सम्भाव्यता अध्ययन  

         5,00,000/- 
➢ बनजी वन, ववरुवा उत्पादन तथा िकृ्षोपणको प्रभाव िलु्यांकन सम्िन्धी अध्ययन  8,00,000/- 
➢ पााँचथर-ईलाि-ता्लेजङु रेडपाण्डा वन संरक्षण क्षेिको र्रुुयोजना बनिागण  

    (रेडपाण्डा नेटवकग , नेपाल संर्को सहकायगिा) 10,00,000/- 
➢ प्रादेत्तर्क वनक्षेि व्यवस्थापन रणनीबतक योजना तयारी तथा प्रकार्न   10,00,000/- 
➢ वनिा आधाररत उद्योर्हरुको अवस्था तथा प्रभाव ववश्लषेण सम्िन्धी अध्ययन  8,00,000/- 
➢ सिदुायिा आधाररत वन व्यवस्थापन कायगक्रिको प्रभाव सम्िन्धी अध्ययन  10,00,000/- 
➢ Wood/non-wood based industries को Innovative centre को सम्भाव्यता  

     अध्ययन तथा र्रुुयोजना बनिागण 10,00,000/- 
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यो कायगक्रििाट वन िन्िालयको कायगक्षेि बभि रहेका ववववध ववषयिा अध्ययन प्रबतवेदन तयार हनुेछ । 
 

119. वन, वातावरण, जलाधार तथा जैववक ववववधता सम्िन्धी डकुिेन्री बनिागण तथा प्रसारण (नेपाल 
टेबलबभजन लर्ायत अन्य टेबलबभजन) 

नेपाल टेबलबभजन एकिाि सरकारी राविय प्रसारण िाध्यि हो । यसलको प्रसारण १४० वटा भन्दा िढी राििा HD 
प्रववबधिाट उच्च र्णुस्तरीय प्रसारण र्दै आएको छ । यसका लाबर् अन्तरसरकारी बनकाय सिन्वयको रुपिा (G-G) 
कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । यस कायगक्रि नेपाल टेबलबभजनसाँर् सम्झौता र्री संचालन र्ररनेछ । यसका लाबर् नेपाल 
टेबलबभजनको र्ाखा कायागलयसाँर् सिन्वय र्री कायगक्रि संचालनको िोडेल तयार र्ररनेछ । यस िन्िालयको कायगक्षेि 
बभि पने वन, वनस्पबत, वातावरण, जैववक ववववधता, भ-ूसंरक्षण तथा जलवाय ुपररवतगनको ववषयिा जनिानसिा जानकारी 
प्रसारण र्ररनेछ । यसका लाबर् ववबभन्न स्थानहरुिा भ्रिण र्री िन्िालयको कायगक्षेिबभि पने ववषयवस्तहुरुको श्रव्य 
दृष्य सािाग्रीहरु छायाङ्कन र्री साप्तावहक रुपिा कायगक्रि प्रसारण र्ररनेछ  सावगजबनक खररद ऐनको ४१ )घ १ ) 
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ििोत्तजि एक सरकारी बनकायले अको सरकारी बनकायसंर् ववना टेण्डर नेर्ोबसयसनिा वस्त ुतथा सेवा खररद र्नग सक्ने 
प्रावधान ििोत्तजि सम्भझता र्री कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । 
जनर्त्तक्त व्यवस्थापन 
यसका लाबर् अन्तरसरकारी बनकाय सिन्वयको रुपिा (G-G) कायगक्रि संचालन र्ररनेछ । यसका लाबर् NTV ITAHARI 

र िन्िालय तथा िाताहतका बनकायहरुको किगचारी पररचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्यवस्थापन 
यो कायगक्रिको लाबर् जम्िा िजेट रु. ३०,0०,०००।-(बतस लाख िाि) व्यवस्था र्ररएको छ ।  
अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध 
यो कायगक्रििाट वन िन्िालयको कायगक्षेि बभि रहेका ववववध ववषयिा श्रव्य दृष्य सािाग्रीहरु छायाङ्कन र्री साप्तावहक 
रुपिा कायगक्रि प्रसारण हनुेछ । 
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अनसूुचीहरु 

अनसूुची १: उत्कृष्ट सािदुावयक वन परुस्कारको िूल्याङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहको नािः ....................................         ठेर्ानाः ................................................. 
सिूह अध्यक्षको नािः .......................................          सम्पकग  नम्वरः .................................... 
ईिेलः ......................................                               सािदुावयक वन उपभोक्ता सिूहको िैंक खाता वववरणः .................... 

 

आधार नं. 
(Criteria 

No.) 
आधारहरु (Criteria) 

आधारको 
अबधकति 
भार अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 
सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अबधकति ्भार 

अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

िूल्याकंनिा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्यत 
(Remarks) 

१ सािदुावयक वन हस्तान्तरण 
हनुपुूवग वनको 
अवस्था 

५ १.१ न्यनु हैबसयत भएको वा नाङ्गो वा खाली वन क्षेि ५   NC 

१.२ िध्यि हैबसयतको वृक्षारोपण, प्राकृबतक वा बित्तश्रत वनक्षेि 3     

१.३ राम्रो हैबसयतको वृक्षारोपण, प्राकृबतक वा बित्तश्रत वनक्षेि 2     

२ हस्तान्तरण भएको वनको 
अवस्था र स्वास्थयिा आएको 
पररवतगन (िूल्यांकनको 
सियिा) 

१० २.१ नाङ्गो वा खाली वनक्षेििा हररयाली प्रवद्धगन भएको 2   C 

२.२ पवहले िाबसएका/हराएका वनस्पबत र वन्यजन्त ुपनुः देखा पनग थालेको 2     

२.३ झाडीदार वनक्षेििा पररवतगन भएको 2     

२.४ वन वा वनछिको घनत्व िवृद्ध भएको 2     

२.५ पनुरुत्पादनिा र्णुात्िक वृवद्ध भएको 2     

२.६ पवहलेको अवस्थािा खास पररवतगन नभएको वा झन ैहैबसयत बिग्रको 0     

३ वन संरक्षण पद्धबत ६ ३.१ 
आत्ि अनरु्ासनिाट वन संरक्षण भएको (सिै उपभोक्ताहरुले पणूगरुपिा बनयि 
पालना र्रेको) 6   NC 

३.२ सिै घरधरुी ंउपभोक्ताहरुले आलोपालो प्रथािाट वन संरक्षण र्ने र्रेको 4     
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आधार नं. 
(Criteria 

No.) 
आधारहरु (Criteria) 

आधारको 
अबधकति 
भार अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 
सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अबधकति ्भार 

अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

िूल्याकंनिा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्यत 
(Remarks) 

३.३ वन हेरालिुाट वन संरक्षण र्ने र्रेको 3     

३.४ 
वन संरक्षणको कुन ैकुनै पद्धबत निपनाईएको कारण वनको संरक्षणिा प्रबतकुल 
असर परेको 0     

४ वन व्यवस्थापनको अभ्यास १२ 

४.१ 

वन व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु बनयबित र व्यवत्तस्थत रुपिा संचालन र्ररएको 
(उदाहरणको लाबर् वन सम्वद्धगन भएको वनक्षेििा राम्रो आकार र र्णुस्तरका 
रुखहरु भएको पाईएको) 

4   C 

४.२ 
सा.व. कायगयोजनािा बसर्ाररस भए ििोत्तजिका वन व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु 
संचालन र्ररएको 4     

४.३ 
वन व्यवस्थापन सम्िन्धी निूना स्थलको स्थापना र्ररएको र वन व्यवस्थापनिा 
यसको अनकुरण भएको 4     

५ वन पैदावार ववतरण प्रणाली ६ ५.१ सितािूलक - आवश्यकता अनसुारको ववतरण व्यवस्था रहेको 6   NC 

५.२ सितािूलक - उपभोक्ता घरधरुीलाई िरािर ववतरण र्ने व्यवस्था रहेको 4     

५.३ हचवुाको भरिा - ववतरणिा खासै कुनै तररका नअपनाईएको 1     

६ सा.व. उपभोक्ता सबिबतको 
संरचना  

६ ६.१ 
सिावेत्तर्करण (बलंर्, जात, वपछडीएको वर्ग आददलाई सिेवटनेर्री िखु्य पदहरु सिेत 
५०% वा सोभन्दा िवढ िवहलाको प्रबतबनबधत्व) भएको 6   NC 

६.२ 
एकै प्रकारको सिूह, जात, सम्प्रदाय आददको अबधपत्य (िवहला सिूहिा बलंर्को कुरा 
िाहेक भएको) 2     

७ सा.व. उपभोक्ता सबिबतको 
कायगसंचालन प्रभावकाररता 

५ ७.१ ववधान अनसुार बनयबितरुपिा सबिबतको िैठक र सिूहको भेला भएको  1   C 

७.२ सूचना आदानप्रदानको संयन्ि र र्नुासो व्यवस्थापन सितु्तचत ढंर्ले हनुे र्रेको 1     

७.३ सिूहको िावषगक प्रर्बत प्रबतवेदन तयार र्ने र्रेको 1     

७.४ 
सिूहको कोष खचग र्नुगपूवग उपभोक्ताहरु/सिदुायको आवश्यक्ता पवहचान र्ने 
र्ररएको 1     
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आधार नं. 
(Criteria 

No.) 
आधारहरु (Criteria) 

आधारको 
अबधकति 
भार अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 
सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अबधकति ्भार 

अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

िूल्याकंनिा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्यत 
(Remarks) 

७.५ वावषगक योजना र वावषगक लेखा परीक्षण र्ने र्ररएको 1     

८ सा.व. उपभोक्ता सबिबतको 
आबथगक पारदर्गता 

५ ८.१ 
आबथगक प्रबतवेदन सावगजबनक सनुवुाईिा तथा साधारण सभा/सिूह भेलािा प्रस्ततु 
र्ने र्ररएको र सिै उपभोक्ताहरुको त्यसिा पहुाँच हनु ेर्रेको 3   C 

८.२ आबथगक कृयाकलापहरुको अनरु्िनको लाबर् उपसबिबत र्ठन र्ररएको 1     

८.३ सावगजबनक/सािात्तजक लेखापरीक्षण र्ने र्ररएको 1     

९ साधारण सभािा िवहला 
सहभाबर्ताको अनपुात 

६ ९.१ २५% सम्ि सहभाबर्ता/उपत्तस्थबत रहेको 2   NC 

९.२ २५% भन्दा िढी ५०% सम्ि सहभाबर्ता/उपत्तस्थबत रहेको 4     

९.३ ५०% भन्दा िढी सहभाबर्ता/उपत्तस्थबत रहेको 6     

१० साधारण सभा/उपभोक्ता 
भेलािा उपभोक्ताहरुको 
उपत्तस्थत 

६ १०.१ ववधानिा व्यवस्था भए ििोत्तजि न्यनुति ्उपत्तस्थबत प्रबतर्त (कोरि) रहेको 2   NC 

१०.२ न्यनति ्उपत्तस्थबत प्रबतर्त (कोरि)देत्तख ७५% सम्ि उपत्तस्थबत रहेको 4     

१०.३ ७५% भन्दा िढी उपत्तस्थबत रहेको 6     

११ सािदुावयक वन उपभोक्ता 
सिूहको कोष पररचालन तथा 
सदपुयोर् 

१० 

११.१ 

वन व्यवस्थापन तथा ववकास सम्िन्धी कृयाकलापहरुिा (२५% भन्दा कि खचग 
र्रेको भए १ अंक, २५% - ५०% सम्ि खचग र्रेको भए २ अंक र ५०% भन्दा 
िढी खचग र्रेको भए ३ अंक ददने) 

3   C 

११.२ 

र्ररिी न्यनुीकरण सम्िन्धी कृयाकलापहरु जस्तैः सहबुलयत दरिा ऋण सहयोर् 
अथवा र्रीि उपभोक्ताहरुलाई आयआजगनका कृयाकलापहरु संचालन र्नगका लाबर् 
िीउ पूाँजी उपलब्ध र्राएको (यसिा १०% भन्दा कि खचग र्रेकोझ भए १ अंक, 

१०% - ३५% सम्ि खचग र्रेको भए २ अंक र ३५% वा सोभन्दा िढी खचग 
र्रेको भए ३ अंक ददने) 

3     

११.३ 
वन उपभोक्ताहरुको क्षिता ववकास (स्वरोजर्ार, क्षिता ववकास ताबलि, सचेतना 
कायगक्रि आदद) 

2     
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आधार नं. 
(Criteria 

No.) 
आधारहरु (Criteria) 

आधारको 
अबधकति 
भार अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 
सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अबधकति ्भार 

अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

िूल्याकंनिा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्यत 
(Remarks) 

११.४ सािदुावयक वा सािात्तजक ववकासका कृयाकलापहरु संचालन र्रेको 1     

११.५ अन्य कृयाकलापहरु 1     

१२ जलवाय ुपररवतगनको 
न्यूनीकरण र अनकुुलन 
उपायहरु 

६ १२.१ सिदुायस्तरिा जलवाय ुपररवतगन सम्िन्धी सचेतना कायगक्रि संचालन र्ररएको 1   C 

१२.२ 
जलवाय ुपररवतगनको न्यनुीकरण र अनकुुलनका उपायहरु सािदुावयक वन 
कायगयोजनािा सिावेर् र्ररएको 1     

१२.३ अवैध वन र्डानी र अबतक्रिण घटेको 1     

१२.४ व्यापक रुपिा वृक्षारोपण र्ररएको 1     

१२.५ पानीको िहुान/श्रोतहरुको उपलब्धता र वपउने पानीको र्णुस्तरिा िवृद्ध भएको 1     

१२.६ भकू्षय वा पवहरोको घटनािा ह्रास आएको 1     

१३ सरकारी वा रै्ह्रसरकारी 
सेवाप्रदायकहरुसाँर्को 
बनकटता र पहुाँच 

५ १३.१ 
सेवाप्रदायकहरुसाँर् नत्तजकै रहेका (सा.व.उ.स. ३ घण्टाबभि सेवाप्रदायक रहेको 
स्थानसम्ि पगु्न सक्न ेर सहज पहुाँचको त्तस्थबतिा रहेका) 2   NC 

१३.२ 

सेवाप्रदायकहरुसाँर् औसत दरुी र पहुाँचिा रहेका (सा.व.उ.स. लाई सेवाप्रदायक 
रहेको स्थानसम्ि पगु्न ३ - ६ घण्टा सम्ि सिय लाग्न सक्न ेर सेवाप्रदायकसाँर् 
बसबित पहुाँचको त्तस्थबतिा रहेका) 

4     

१३.३ 

ज्यादै ववकटिा रहेका र सेवाप्रदायकको पहुाँचिा नरहेका (सा.व.उ.स. लाई 
सेवाप्रदायक रहेको स्थानसम्ि पगु्न ६ घण्टाभन्दा िढी सिय लाग्न सक्ने र 
सेवाप्रदायकसाँर् बसबित पहुाँचको त्तस्थबतिा नरहेका) 

5     

१४ श्रि ऐन कायागन्वयन २ १४.१ श्रि ऐन, २०७४ को पररपालना र्रेको 2   NC 

१४.२ श्रि ऐन, २०७४ को पररपालना नर्रेको ०     

१५ चररचरणको अवस्था ५ १५.१ चररचरण पूणगरुपिा िन्द (रू्न्य चररचरणको अवस्था रहेको) 5   NC 
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आधार नं. 
(Criteria 

No.) 
आधारहरु (Criteria) 

आधारको 
अबधकति 
भार अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 
सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अबधकति ्भार 

अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

िूल्याकंनिा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्यत 
(Remarks) 

१५.२ चररचरणलाई बनयत्तन्ित/व्यवत्तस्थत र्ररएको 4     

१५.३ 
चररचरणलाई बनयत्तन्ित/व्यवस्थापनको प्रयास भएको तर आंत्तर्क सर्लता िाि 
प्राप्त भएको 1     

१५.४ चररचरण परैु खलु्ला रहेको 0     

१६ वन डढेलोको अवस्था ५ १६.१ वन डढेलो लाग्निाट पूणगरुपिा िचाईएको 5   NC 

१६.२ वन डढेलो देख्निेववत्तत्तकै उपभोक्ताको सवक्रयतािा यथाबसघ्र बनयन्िणिा बलईएको 3     

१६.३ वन डढेलो बनयन्िणिा सिूहको कुनै पहल वा सवक्रयता नदेत्तखएको 0     

कुल जम्िा १००           

NC भन्नाले कुनै एक सूचकको लाबर् अंक ददन सवकने 

C भन्नाले एक भन्दा िवढ सूचकको लाबर् पबन अंक ददन सवकने 
 

 

 

 

 

 

  

तयार र्ने बसर्ाररर् र्ने प्रिात्तणत र्ने 

दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 
नािः ................... नािः ................... नािः ...................  

पदः .................... पदः .................... पदः ....................  



  

72 
  

अनसूुची २: उत्कृष्ट कवबुलयती वन परुस्कारको िूल्याङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

कवबुलयती वन सिूहको नािः ....................................    ठेर्ानाः ................................................. 
सिूह अध्यक्षको नािः .......................................     सम्पकग  नम्वरः .................................... 
ईिेलः ......................................                      कवबुलयती वन सिूहको िैंक खाता वववरणः ....................................... 

 

आधार 
नं. 

आधारहरु  
अबधकति 
भार अंक 

सूचक नं.  सूचकहरु  भार अंक  प्राप्ताङ्क कैवर्यत  

१ वन व्यवस्थापन (२५%)             

१.१ वृक्षारोपणले ढाकेको क्षेिर्ल पबतर्त ३ 1.1.१ ८० प्रबतर्त भन्दा िढी  ३   NC 

1.१.2 ५० प्रबतर्तदेत्तख ७९% 2     

1.1.३ ४९% भन्दा कि 1     

१.२ पनुरुत्थानले ढाकेको क्षेिर्ल ३ 1.2.1 ८० प्रबतर्त भन्दा िढी  3   NC 

1.2.2 ५० प्रबतर्तदेत्तख ७९% 2     

1.2.3 ४९% भन्दा कि 1     

१.३ र्ोडिेल तथा अन्य व्यवस्थापन कायग ३ 1.3.1 बनयबित कायगयोजना अनसुार (८० प्रबतर्त भन्दा िढी) 3   NC 

1.3.2 कायगयोजना अनसुार (५० प्रबतर्तदेत्तख ७९%) 2     

1.3.3 कायगयोजना अनसुार (४९% भन्दा कि)  1     

२ जीवनस्तरिा सधुार (२०%)             

२.१ किबुलयती वनिाट प्रबत सदस्य नर्द 
आम्दानी (वावषगक) 

३ 2.1.1 रु.१४४३० भन्दा िढी 3   NC 

2.1.2 रु.१००००देत्तख १४४३० सम्ि 2     

2.1.3 रु.१०००० भन्दा कि 1     

२.२ आय आजगनका वक्रयाकलाप (वाखा 
पालन, तरकारी खेती आदद) िाट प्रबत 

३ 2.2.1 १२ िवहना भन्दा वढी 3   NC 

2.2.2 ८देत्तख १२ िवहनासम्ि 2     



  

73 
  

आधार 
नं. 

आधारहरु  
अबधकति 
भार अंक 

सूचक नं.  सूचकहरु  भार अंक  प्राप्ताङ्क कैवर्यत  

घर आम्दानी 2.2.3 ७ िवहना भन्दा कि 1     

२.३ त्तजववकोपाजगन सधुार योजना 
कायागन्वयन अवस्था 

३ 2.3.1 ८० प्रबतर्त भन्दा िढी  3   NC 

2.3.2 ५० प्रबतर्तदेत्तख ७९% 2     

2.3.3 ४९% भन्दा कि 1     

२.४ पयागपयगटनिा योर्दान ३ 2.4.1 उत्ति 3   NC 

2.4.2 िध्यि 2     

2.4.3 न्यनु 1     

३ सिूह (१५%)             

३.१ बनयबित िैठक ३ 3.1.1 १२ पटक भन्दा वढी 3   NC 

3.1.2 ७देत्तख ११ सम्ि 2     

3.1.2 ६ पटक भन्दा कि 1     

३.२ जनजाती /दबलतको सहभाबर्ता ३ 3.2.1 ८० प्रबतर्त भन्दा िढी  3   NC 

3.2.2 ५० प्रबतर्तदेत्तख ७९% 2     

3.2.3 ४९% भन्दा कि 1     

३.३ िचत तथा ऋण पररचालन             

3.3.1 सिूह कोषिा िचत ३ 3.3.1.1 ८० प्रबतर्त भन्दा िढी सदस्यहरुिाट बनयबित वचत 3   NC 

3.3.1.2 ५० प्रबतर्तदेत्तख ७९% सदस्यहरुिाट बनयबित वचत 2     

3.3.1.3 ४९% भन्दा कि सदस्यहरुिाट बनयबित वचत 1     

3.3.2 सिूह कोषको ऋण पररचालन ३ 3.3.2.1 ८० प्रबतर्त भन्दा िढी िढी सदस्यहरुिा ऋण पररचालन 3   NC 

3.3.2.2 ५० प्रबतर्तदेत्तख ४९% सदस्यहरुिा ऋण पररचालन 2     

3.3.2.3 ४९% भन्दा कि सदस्यहरुिा ऋण पररचालन 1     

४ वन उत्पादनको प्रयाप्तता (१०%)             
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आधार 
नं. 

आधारहरु  
अबधकति 
भार अंक 

सूचक नं.  सूचकहरु  भार अंक  प्राप्ताङ्क कैवर्यत  

४.१ घााँस ३ 4.1.1 ९ िवहना भन्दा िढी पगु्ने 3   NC 

4.1.2 ६ िवहना भन्दा िढी पगु्ने 2     

4.1.3 ३ िवहना भन्दा िढी पगु्ने 1     

४.२ दाउरा ३ 4.2.1 ९ िवहना भन्दा िढी पगु्ने 3   NC 

4.2.2 ६ िवहना भन्दा िढी पगु्ने 2     

4.2.3 ३ िवहना भन्दा िढी पगु्ने 1     

५ बिरे्ष आधार (१०%)             

५.१ आफ्नो श्रोत साधनिाट र्रेको 
उल्लेखबनय कायग  

३ 6.1.1 उत्ति 3   NC 

6.1.2 िध्यि 2     

6.1.3 न्यनु 1     

५.२ भववष्यका योजनाहरु ३ 6.2.1 उत्ति 3   NC 

6.2.2 िध्यि 2     

6.2.3 न्यनु 1     

६ सिन्वय तथा सहकायग (१०%)             

६.१ अरु सिूहहरु साँर् सम्िन्ध ३ 6.1.1 उत्ति 3   NC 

6.1.2 िध्यि 2     

6.1.3 न्यनु 1     

६.२ सम्ित्तन्धत सरकारी बनकायहरु साँर् 
सम्िन्ध 

३ 6.2.1 उत्ति 3   NC 

6.2.2 िध्यि 2     

6.2.3 न्यनु 1     

६.३ रै्र सरकारी बनकायहरु साँर् सिन्वय ३ 6.3.1 उत्ति 3   NC 

6.3.2 िध्यि 2     
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आधार 
नं. 

आधारहरु  
अबधकति 
भार अंक 

सूचक नं.  सूचकहरु  भार अंक  प्राप्ताङ्क कैवर्यत  

6.3.3 न्यनु 1     

७ ववर्तको प्रभावकाररता (१०%)             

७.१ स्थानीय स्तरिा परुस्कार पाएको ३ 7.1.1 उत्ति 3   NC 

7.1.2 िध्यि 2     

7.1.3 न्यनु 1     

७.२ सम्पन्न र्ररएको कायगको सूचना प्रवाह 
(वावषगक प्रबतवेदन लर्ायतको) 

३ 7.2.1 उत्ति 3   NC 

7.2.2 िध्यि 2     

7.2.3 न्यनु 1     

७.३ अन्य बनकायको श्रोत पररचालनद्वारा 
भौबतक, वातावरण तथा अन्य सूधार 

३ 7.3.1 उत्ति 3   NC 

7.3.2 िध्यि 2     

7.3.3 न्यनु 1     

NC भन्नाले कुनै एक सूचकको लाबर् अंक ददन सवकने 
       

तयार र्ने बसर्ाररर् र्ने प्रिात्तणत र्ने 

दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 
नािः ................... नािः ................... नािः ................... 
पदः .................... पदः .................... पदः .................... 
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अनसूुची ३: उत्कृष्ट बनजी वन परुस्कारको िूल्याङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

बनजी वन धनीको नािः .................................... ठेर्ानाः .............................. 
सम्पकग  नम्वरः .................................... ईिेलः ................................ 
िैंक खाता वववरणः .................................  

 

बस.नं. िूल्याङ्कनका आधारहरु अङ्क भार  प्रप्ताङ्क कैवर्यत 

१ 

वृक्षारोपण भएको क्षिेर्ल (................. हे.) 10   

● २ हे. भन्दा िढी १०   

● ०.५- २ हे. सम्ि ९   

● ०.५ हे. भन्दा कि ८   

२ 

बनजी वनको वृक्षारोपणको वकबसि 10   

● वन िाि १०   

● कृवष वन  ८   

● आली, र्ह्रा, कान्ला वन र्ाटरु्ट ६   

३ 

बनजी वनको वकबसि र प्रजाबत 10   

● बित्तश्रत (५ भन्दा िढी प्रजाबत ..........................) १०   

● बित्तश्रत (२-५ प्रजाबत .......................... ) ८   

● एकल प्रजाबत (........................... ) ६   

४ 

बनजी वनको व्यवस्थापन संरक्षण (र्ोडिेल, बथबनङ्ग, प्रबुनङ्ग) 10   

● परैु वन क्षेििा (र्ोडिेल, बथबनङ्ग, प्रबुनङ्ग र्रेको) १०   

● आत्तर्क रुपिा (र्ोडिेल, बथबनङ्ग, प्रबुनङ्ग र्रेको) ६   

● थालनी र्रेको (र्ोडिेल, बथबनङ्ग, प्रबुनङ्ग र्रेको) ४   

५ 

वनको खेती अभ्यास 10   

● िल, बसचाईको प्रयोर् (खेती अभ्यासिो सचुारु प्रयोर्) १०   

● कुनै एकको प्रयोर् (खेती अभ्यासको प्रारम्भ) ६   

● सािान्य ४   

६ 

बनजी वनको उिेर 10   

● ५ वषग भन्दा िढी १०   

● २-५ वषग सम्ि ६   

● २ वषग सम्ि ४   

७ 

बनजी वनको कायगयोजना/व्यवसावयक योजना 10   

● तयार भएको १०   

● तयारीको चरणिा रहेको ६   

● नभएको ४   

८ 
बनजी वनको वावषगक आय 10   

● व्यवसायीक/व्यापारीक प्रयोजन िार्ग त १०   
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बस.नं. िूल्याङ्कनका आधारहरु अङ्क भार  प्रप्ताङ्क कैवर्यत 

● घरायसी प्रयोजन िार्ग त ८   

● हालसम्ि नभएको ६   

९ 

वन उद्यि िूल्य अबभववृि र बनजी वनको सम्िन्ध  10   

● उत्पादन र िूल्य अबभवृवि दवैु आर्ै् र्ने र्ररएको १०   

● वन सम्िन्धी उद्यिसाँर् आविता भएको ६   

● उद्योर्को लाबर् वन पैदावार िाि बिक्री र्रेको ४   

१० 

जग्र्ाको भोर्ाबधकार 10   

● व्यत्तक्तसाँर् करारिा १०   

● संघसस्थासाँर् करारिा ६   

● बनजी हकभोर् ४     

कुल जम्िा  100   

तयार र्ने 
बसर्ाररर् र्ने प्रिात्तणत र्ने 

दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 

नािः ................... 
नािः 

................... 
नािः ................... 

पदः .................... पदः .................... पदः .................... 
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अनसूुची ४: उत्कृष्ट साझेदारी वन परुस्कारको िूल्याङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

साझेदारी वन सिूहको नािः .................................... ठेर्ानाः ................................................. 
सिूह अध्यक्षको नािः .......................................  सम्पकग  नम्वरः .................................... 
ईिेलः ......................................                    साझेदारी वन सिूहको िैंक खाता वववरणः ..................................... 

पूणागङ्कः १०० 

आधार 
नं. 

आधारहरु  

अब
धक

ति
 

भा
रअं

क
  

सूचक 
नं.  

सूचकहरु  
भार 
अंक  

प्राप्ताङ्क कैवर्यत  

१ वन व्यवस्थापन योजना तयारी 
र र्णुस्तर 

५ १.१ वन सम्वद्धगन प्रणालीिा आधाररत वन व्यवस्थापन पद्धबत अंर्ीकार र्रेको । २     

१.२ वनको अवस्था अनसुारको व्यवस्थापन पद्धबतको चयन । 1     

१.३ वन व्यवस्थापन योजना सियिा नवीकरण भएको  1     

१.४ वन व्यवस्थापन योजना िनाउने सिूहको सहभाबर्ता 1     

२ वन व्यवस्थापन योजना 
कायागन्वयनको अवस्था र रेकडग 
व्यवस्थापन एवं उद्यि ववकास 

२८ 

२.१ 

कायगयोजनािा उल्लेत्तखत कृयाकलापहरुको कायागन्वयनको अवस्था (वन व्यवस्थापनका 
कृयाकलापहरु बनयबित र व्यवत्तस्थत रुपिा संचालन र्ररएको, कायगयोजनािा बसर्ाररस 
भए ििोत्तजिका वन व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु संचालन र्ररएको ।) 

5     

२.२ 

वन व्यवस्थापन कृयाकलापहरु तोवकएको सियिा तोवकएको पररिाणिा भए 
नभएको। 

● काठ दाउरा उत्पादन (कायोजनािा उल्लेत्तखत पररिाण र वास्तववक उत्पादन 
भएको पररिाण (५ अंक) 
● वन व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु कायगयोजनािा तोवकएको क्षेिर्ल र वास्तववक 

कायग सम्पन्न भएको क्षेिर्ल (३ अंक) 
● संचाबलत कायगक्रि तोवकएको वषग र सियताबलका सो ििोत्तजि भए नभएको (२ 
अंक) 

10     
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आधार 
नं. 

आधारहरु  

अब
धक

ति
 

भा
रअं

क
  

सूचक 
नं.  

सूचकहरु  
भार 
अंक  

प्राप्ताङ्क कैवर्यत  

२.३ वनको हैबसयतिा सूधार भएको  3     

२.४ प्राकृबतक पनुरोत्पादनको अवस्था (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

२.५ 

सिहुिा भएका कृयाकलापहरुको रेकडग व्यवस्थापन (लार्त खचग, आम्दानी/काठ 
दाउरा, वल्लावल्लीको बिक्री, स्टक, आम्दानी/व्यवस्थापन भएको क्षेिहरुको नक्सा 
आदद ।) 

4     

२.६ 
उद्यि ववकास सम्िन्धी ताबलि, उद्यि ववकासिा लर्ानी सहयोर्, उद्यि ववकासका 
पूवागधार स्थापना व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापनिा स्थानीय रोजर्ारी सजृना 

4     

३ वन संरक्षणको अवस्था             
  ▪ चोरी कटानी बनयन्िण १० ३.१ चोरी कटानी पूणग बनयन्िण भएको, नभएको वा िध्यि स्तरको 2     

▪ वन अबतक्रिण बनयन्िण ३.२ ● परुानो अबतक्रिण हटाई व्यवस्थापन र्री नयााँ अबतक्रिण सिेत हनु नददएको । 

4     ● परुानो अबतक्रिण भएको तर हटाउन नसकेको हटाउने योजना रहेका प्रयास 
भएको र हाल नयााँ अबतक्रिण हनु नददएको । 

▪ वन्यजन्तकुो संरक्षण ३.३ चोरी त्तर्कार बनयन्िणको प्रयास 1     

▪ वन डढेलोको अवस्था ३.४ वन डढेलो बनयन्िण दस्ता र साधन सािग्री दरुुस्त राखी, आवश्यक व्यवस्था भएको  1     

३.५ वन डढेलो लाग्निाट िचाउन ेप्रयास र्रेको । 2     

४ वन संरक्षण पद्धबत र 
प्रभावकाररता 

५ ४.१ हेरालिुाट 

5     ४.२ वन किगचारीिाट 

४.३ सिूह स्वयि ्ले टुरर्स्ती र्रेर 

५ वन क्षेििावहर वन ववकास १० ५.१ वन नसगरी स्थापना र ववरुवा उत्पादन (र्णुस्तर सिेत) 2     

५.२ सावगजबनक जग्र्ािा वन ववकास (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

५.३ बनजी वन ववकास र ववस्तारिा सहयोर् (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

५.४ रै्ह्रकाष्ठ वन पैदावारको ववकास र खेती ववस्तार (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     
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आधार 
नं. 

आधारहरु  

अब
धक

ति
 

भा
रअं

क
  

सूचक 
नं.  

सूचकहरु  
भार 
अंक  

प्राप्ताङ्क कैवर्यत  

५.५ वृक्षारोपण र्ररएको स्थानिा ववरुवाको स्थापना र िााँच्ने दर (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

६ वन पैदावार ववतरण प्रणाली १० ६.१ प्रत्येक र्ााँउिा प्राप्त वन पैदावार (काठ, दाउरा) को िरावर िााँडर्ााँट र्ने र्रेको 2     

६.२ 
तोवकएको पररिाण अनसुार िार् र र्ाउाँ स्तरीय सबिबतको बसर्ाररसिा ववतरण 
व्यवस्था रहेको 

2     

६.३ बडपो राखी काठ, दाउरा ववतरण र्रेको अवस्था 2     

६.४ सिूहबभि सहबुलयत दरिा काठ ववक्री ववतरणको अवस्था 2     

६.५ सिूहिावहर काठ, दाउरा टेण्डर र्री ंपारदर्ी तररकाले ववतरण र्रेको अवस्था 2     

७ व्यवस्थापन सबिबत एवं 
कायागन्वयन ईकाइको कायग 
संचालन प्रभावकाररता 

५ ७.१ सूचना आदान प्रदानको संयन्ि र र्नुासो व्यवस्थापन सितु्तचत ढंर्ले हनुे र्रेको । 1     

७.२ व्यवस्थापन सबिबतको म्याद बभिै बनवागचन, र्ठन 1     

७.३ सबिबतको साधारण सभाको त्तस्थबत 1     
  

७.४ 
वावषगक कायगक्रि र प्रर्बत प्रबतवेदन तयारी र्री अनिुोदन र्ने र्रेको, त्तजल्ला वन 
सिन्वय सबिबतिा पेर् भई कायागन्वयनिा जाने र्रेको । 

2     

८ आबथगक पारदत्तर्गता र कोष 
पररचालन 

१० 
८.१ 

सावगजबनक सनुवुाई, सभा/भेलािा प्रस्ततु र्ने र्ररएको र संचाबलत कृयाकलापहरु र 
त्यसको खचगको सम्वन्धिा जान्न ईच्छुकहरुिा सूचनाको पहुाँच रहेको । 

2     

८.२ लेखापरीक्षण र्ने र्ररएको । 1     

८.३ सिूहिा िेरुजकुो अवस्था 1     

८.४ 
कोषको रकि वन व्यवस्थापनिा प्रयोर् (५०% भन्दा िवढ, २५देत्तख ५०% सम्ि, 

२५% भन्दा कि) 
2     

८.५ कोषको रकि र्ररिी न्यबुनकरणिा प्रयोर् (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

८.६ 
सिै सरोकारवालाहरुिाट वन व्यवस्थापनिा लर्ानी भएको र लर्ानीको आधारिा सिै 
सरोकारवालाहरु िीच लाभांर् ववतरण भएको 

2     
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आधारहरु  
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सूचकहरु  
भार 
अंक  

प्राप्ताङ्क कैवर्यत  

९ रोजर्ारीको बसजगना तथा 
किगचारी तथा कािदारको 
सन्तषु्टी, श्रि ऐन कायागन्वयन 

७ ९.१ स्थानीय रोजर्ार सजृना र्रेको, नर्रेको । 3     

९.२ 
वन व्यवस्थापन कायगिा संलग्न कािदार, किगचारीहरुको सन्तषु्टी, िनोिल तथा 
अबभप्ररेणाको अवस्था । 

2     

९.३ श्रि ऐन, २०७४ को पररपालना र्रेको, नर्रेको २     

१० अन्य (आरै् प्ररं्सनीय र 
नवीनति कयग र्रेको भए लेख्न)े 

१० 
    १०     

कुल जम्िा १००           
        

 नोटः प्रत्येक सूचकिा ददएको अंकभारलाई प्रष्ट्याउने पषु्ट्याई र िूल्याङ्कनिा सहयोर् परु् याउने कार्जात, प्रिाण, तथा र्ोटो, बभबडयो एवं वेभबलंकहरु उपलब्ध भएसम्ि संलग्न 
र्री पठाउन ुपनेछ । 

  

 तयार र्ने   बसर्ाररर् र्ने प्रिात्तणत र्ने 

 दस्तखतः   दस्तखतः दस्तखतः 
 नािः ...................   नािः ................... नािः ................... 
 पदः ....................   पदः .................... पदः .................... 
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अनसूुची ५: उत्कृष्ट धाबिगक वन परुस्कारको िूल्याङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

धाबिगक वन सिूहको नािः …………………………………..       ठेर्ानाः .......................................... 

सिूह अध्यक्षको नािः ………………………………………………          सम्पकग  नम्वरः .................................... 
 ईिेलः ………………………………………     कवबुलयती वन सिूहको िैंक खाता वववरणः ....................................... 

बस.नं. िूल्याङ्कनका आधारहरु अङ्क भार  प्रप्ताङ्क कैवर्यत 

१ 

परम्परार्त/धाबिगक अवबध अवस्था १५     

●१ ५ वषग भन्दा पवहले हस्तान्तरण भएको १५     

● ५-१५ वषग पवहले हस्तान्तरण भएको १०     

● ५ वषग भन्दा कि हस्तान्तरण भएको अवधी ५     

२ 

धाबिगक वन हस्तान्तरण हनुपूुवग वनको अवस्था १०     

● न्यन हैबसयत भएको वा नाङ्गो वा खाली वन क्षेि १०     

● िध्यि हैबसयतको वृक्षारोपण, प्राकृबतक वा बित्तश्रत वनक्षेि ६     

● राम्रो हैबसयतको वृक्षारोपण, प्राकृबतक वा बित्तश्रत वनक्षेि ४     

३ 

हस्तान्तरण पश्चात धाबिगक वनको 
अवस्था (पररवतगन भएको भए ४, नभए ० अंक ददने) २०     

● नाङ्गो वा खाली वनक्षेििा हररयाली प्रवद्धगन भएको 
(भएको भए ४, नभए ० अंक ददने) 

४ 

    

● पवहले िाबसएका/हराएका वनस्पबत र वन्यजन्त ुपनुः देखा 
पनग थालेको 

४ 
    

● झाडीदार वनक्षेििा पररवतगन भएको ४     

● वन वा वनछिको घनत्व िवृद्ध भएको ४     

● पनुरुत्पादनिा र्णुात्िक वृवद्ध भएको ४     

● पवहलेको अवस्थािा खास पररवतगन नभएको वा झनै 
हैबसयत बिग्रको 

0 
    

४ 

धाबिगक वनको संरक्षण  १५     

● उत्ति १५     

● िध्यि १०     

● न्यनु ४     

५ 

धाबिगक वन व्यवस्थापन सबिबतको संरचना  १०     

● सिावेत्तर्करण (बलंर्, जात, वपछडीएको वर्ग आददलाई 
सिेवटनेर्री िखु्य पदहरु सिेत ५०% वा सोभन्दा िवढ 
िवहलाको प्रबतबनबधत्व) भएको १०     
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बस.नं. िूल्याङ्कनका आधारहरु अङ्क भार  प्रप्ताङ्क कैवर्यत 

● एकै प्रकारको सिूह, जात, सम्प्रदाय आददको अबधपत्य 
(िवहला सिूहिा बलंर्को कुरा िाहेक भएको) 

४ 
    

६ 

धाबिगक वन सिूह पररचालनको अवस्था १०     

● बनयबित सबिबतको िैठक; सिूहको भेला भएको र भेलािा 
७५% सम्ि उपत्तस्थबत रहेको १०     

● बनयबित सबिबतको िैठक; सिूहको भेला भएको र भेलािा 
न्यूनतिदेत्तख ७५% सम्ि उपत्तस्थबत रहेको ६     

● बनयबित सबिबतको िैठक; सिूहको भेला नभएको २     

७ 

धाबिगक वन सिूहको कोष पररचालन तथा सदपुयोर् १०     

● सावगजबनक/सािात्तजक लेखापरीक्षण र्ने र्ररएको, 
सािात्तजक/धाबिगक कृयाकलापहरु संचालन र्रेको १०     

● सावगजबनक/सािात्तजक लेखापरीक्षण र्ने र्ररएको, 
सािात्तजक/धाबिगक कृयाकलापहरु िध्ये कुनै १ संचालन र्रेको  ६     

● कुनै कृयाकलापहरु संचालन र्रेको नर्रेको ०     

८ 

सम्ित्तन्धत सरकारी बनकायहरु, ववबभन्न संघ संस्था तथा अन्य 
सिहुसाँर् सहकायग तथा सम्िन्ध  १०     

● उत्ति १०     

● िध्यि ६     

● न्यनु ४     

कुल जम्िा १००     

 

 
 

    

तयार र्ने  प्रिात्तणत र्ने 

दस्तखतः  दस्तखतः 
नािः ...................  नािः ................... 
पदः ....................  पदः .................... 

     

 

  

बसर्ाररर् र्ने 

दस्तखतः  

नािः ...................  

पदः ....................  
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अनसूुची ६: र्ोधवबृत (Thesis Grant) िूल्याङ्कन िापदण्ड, 2079 
 

१. यस र्ोध वृबत कायगक्रििा िन्िालयको कायगक्षेिानसुार वन ववज्ञान  ,वातावरण ववज्ञान ,वनस्पबत ववज्ञान ,जीव ववज्ञान 
ववषयिा प्रदेर् नं  .१ िा संचाबलत क्याम्पसहरुिा स्नातक तह चौथो वषग  ,स्नातकोत्तर तह  दद्वतीय वषगिा अध्ययनरत 
भइ र्ोध अनसुन्धानका लाबर् प्रदेर् नं  .१ को कुनै त्तजल्ला वा क्षेि छनौट र्रेको  र ववद्यावाररधी तहको हकिा 
प्रदेर् नं  .१ लाई अनसुन्धानको क्षेि छनौट  र्री कत्तम्तिा १ जना सपेुररवेक्षक वा सह -सपुररवेक्षक प्रदेर् नं .१  िा 
संचाबलत क्याम्पसको प्राध्यापक भएको ववद्याथीलाई िाि सहभार्ी र्राइनेछ ।  

२. र्ोधवृबत कायगक्रिा सहभार्ीहनुका लाबर् स्नातक र स्नातकोत्तर तहिा अध्ययनरत ववद्याथीका लाबर् अत्तघल्लो रै्त्तक्षक 
सिको पररक्षािा कत्तम्तिा दोस्रो शे्रणी वा सोसरह अंक प्राप्त र्री उत्तीणग भएको हनुपुनेछ । 
 

3. ववद्याथीहरुले दरखास्त साथ बनम्न कार्जातहरु पेर् र्नुगपनेछः  
क. ववद्याथीले र्ोधवृबत पाउनका लाबर् लेखेको सक्कल बनवेदन- १ प्रबत 
ख. नेपाली नार्ररकताको प्रिाणपिको प्रबतबलपी- १ प्रबत 
र्. अध्ययनरत संस्थाको बसर्ाररस पि- १ प्रबत 
घ. अनसुन्धान प्रस्ताव- १ प्रबत 
ङ. ववद्याथीको वायोडाटा- १ प्रबत 
 

4. यस र्ोध वृबतिा सहभार्ी हनुका लाबर् तपत्तर्ल ििोत्तजिको ढााँचािा र्ोध प्रस्ताव (Thesis Proposal) तयार र्रर पेर् 
र्नुगपनेछ । 

 त्तर्षगक      

• पररचय     

• पषृ्ठभिूी     

• सिस्याको पवहचान    

• लक्ष्य र उद्देष्य    

• अध्ययन अनसुन्धान ववबध   

• अध्ययन र्ररने क्षेि   

• तथयाङ्क संकलन ववबध   

• तथयाङ्कको लाबर् निूना छनौट ववबध  

• तथयाङक ववष्लेषण  ववबध   

• अध्ययन ताबलका    

• हाबसल हनुे नबतजा    

• आवश्यक रकि ववभाजन   

• सन्दभग सािाग्री    

 

5. यस र्ोधवृबत कायगक्रििा सहभार्ी ववद्याथीहरुले पेर् र्रेको र्ोध प्रस्ताव (Thesis Proposal) हरुको िूल्याङ्कन र्नगका 
लाबर् यस िन्िालयिा र्दठत िूल्याङ्कन सबिबत सदस्यहरु र ववषयर्त क्याम्पसहरुिाट ववषयववज्ञको रुपिा 
प्राध्यापकहरुलाई आिन्िण र्नग सवकनेछ । 

6. िूल्याङ्कन सबिबतले ववद्याथीले पेर् र्रेको कार्जातको जााँचिझु र्री आवश्यक योग्यता र कार्जात परेु्का र्ोध 
प्रस्तावहरु ववषयर्त ववज्ञ (सपुररवेक्षक) लाई सपेुररवेक्षणका लाबर् पठाउनपुनेछ । 

7. र्ोध प्रस्तावहरुको िूल्याङ्कन दइु चरणिा हनुेछ । पवहलो चरणिा ववद्याथीहरुले पेर् र्रेको र्ोध प्रस्ताव 
सपेुररवेक्षकले तपत्तर्ल विोत्तजिको अंक प्रदान र्नुगपनेछ । 
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त्तर्षगक     अंक 

• पररचय     २ 

• पषृ्ठभिूी     ५ 

• सिस्याको पवहचान    5 

• लक्ष्य र उद्देष्य    ३ 

• अध्ययन अनसुन्धान ववबध   8 

• अध्ययन र्ररने क्षेि   ३ 

• तथयाङ्क संकलन ववबध   8 

• तथयाङ्कको लाबर् निूना छनौट ववबध  ३ 

• तथयाङक ववष्लेषण  ववबध   8 

• अध्ययन ताबलका    २ 

• हाबसल हनुे नबतजा    3 

• आवश्यक रकि ववभाजन   5 

• सन्दभग सािाग्री    5 

जम्िा      60 अंक 

 

िाबथ उल्लेत्तखत अंकको आधारिा अंक प्रदान र्री  सपुररवेक्षकले िन्िालयिा पेर् र्नुगपनेछ र तत्पश्चात िन्िालयले 
योग्यताक्रिको आधारिा कत्तम्तिा 40 अंक प्राप्तर्ने िध्येिाट र्ोधवृबत प्रदान र्ररने ववद्याथी संख्याको १५० 
प्रबतर्त संख्यािा संत्तक्षप्तसूची तयार र्नेछ ।  

8. दोस्रो चरणिा संत्तक्षप्त सूचीिा परेका ववद्याथीहरुलाई बिबत र स्थान तोकी र्ोध प्रस्ताव प्रस्ततुीकरणका लाबर् 
आिन्िण र्ररनेछ ।  

9. ववद्याथीको प्रस्ततुीकरणको आधारिा िूल्याङकन सबिबतले अबधकति 1० अंक, ववषयर्त ववज्ञले अबधकति २० 
अंक र ववद्याथीको अत्तघल्लो रै्त्तक्षक सिको नबतजाको आधारिा अबधकति १० अंक प्रदान र्ररनेछ ।  

10. दवैु चरणिा प्राप्त र्रेको अंकको योर्र्ल बनकाली योग्यताक्रिको आधारिा ववद्याथी छनौटको अत्तन्ति नबतजा 
प्रकार्न र्ररनेछ । 
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अनसूुची ७: सम्झौता पिको निूना 
  

वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय, प्रदेर् नं.१, ववराटनर्र 
र र्ोधवबृतका लाबर् छनौट भएका ववद्याथी श्री ...... .............वीच भएको 

सम्झौता-पि 
 

१. प्रदेर् सरकार, वन, वातावरण भ-ूसंरक्षण िन्िालय, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्र र र्ोधवृबतका लाबर् छनौट भएका 
ववद्याथीवीच सम्झौता र्ररएको छ । 

2. छनौट भएको ववद्याथीको र्ोधपिका लाबर् हनुे अनसुन्धान कायगिा सह-सपेुररवेक्षकको रुपिा योग्यता परेु्का १ जना 
किगचारीलाई सम्वत्तन्धत क्याम्पसले सिािेर् र्राउनपुने । किगचारीले सह-सपुररवेक्षकको रुपिा खवटनका लाबर् 
कत्तम्तिा स्नातकोत्तर तह उपाधी हाबसल र्रेको हनुपुने । 

३. वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रले सम्वत्तन्धत ववद्याथीलाई भरपाई र्राई िैंक खातािा दइु 
वकस्तािा अनदुानस्वरुप रकि बनकार्ा र्ने व्यवस्था बिलाईनेछ। पवहलो वकस्ता सम्झौता पश्चात अध्ययनरत 
क्याम्पसको बसर्ाररस पिका आधारिा ४० प्रबतर्त र दोस्रो वकस्ता र्ोधपि (Thesis) िझुाएपबछ क्याम्पसको 
बसर्ाररस पि र र्ोधपिको आधारिा िााँकी ६० प्रबतर्त रकि भकु्तानी र्ररनेछ ।  

4. ववद्याथीहरुले यो रकि तथयाङ्क संकलन, निनुा संकलन, हवेररयि बसट, हवेररयि पवहचान, रसायन खररद, यातायात 
खचग, खाना खचग, खाजा खचग, र्ोधपि टाइवपङ, वप्रत्तन्टङ आददिा यो रकि खचग र्नग सक्नेछन ्। 

५. ववद्याथीले अध्ययन अनसुन्धानको काि चालू आबथगक वषग बभििा नै सम्पन्न र्री र्ोधपि (Thesis) िझुाई अत्तन्ति 
वकस्ता रकि भकु्तानी बलनपुनेछ । तोकीएको आबथगक वषगिा भकू्तानी हनु नसकेिा उक्त िााँकी भकू्तानी रकि 
िन्िालयले भकु्तानी र्नग िाध्य हनुेछैन । साथै ववद्यावाररधी हकिा सम्वत्तन्धत ववश् वववद्यालयिा वावषगक प्रर्बत 
िझुाएको भबन खलु्ने पि र प्रर्बत प्रबतवेदन पेर् र्नुगपनेछ । 

6. ववद्याथीले र्ोधपि प्रस्ततुीकरण तथा Scientific Journal िा Articles पठाउदा, Conference लर्ायतिा यस 
िन्िालयको नाि Acknowledgement िा सिािेर् र्नुगपनेछ । 

7. र्ोध वृबतको रकिको भरपाईको लेखापररक्षण र्ने दावयत्व िन्िालयको हनुेछ । 
 
 
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण िन्िालय,     ................................. 
प्रदेर् न. १, ववराटनर्रको तर्ग िाट    ववद्याथीको तर्ग िाट 

 
....................       .................................. 
प्रदेर् सत्तचव       सह/सपेुररवेक्षक 

 

इबत सम्वत ्......... िवहना ........ र्ते    रोज ......... र्भुि ्। 
 

 


