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पषृ्ठभमुी 
प्रदेर् सरकार, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १ अन्तर्यत आ.व. २०७७/०७८ मा ववधभन्न 
र्ोजना/कार्यक्रमहरु संचालन र्ने र्री िजेट ववधनर्ोजन भएको छ । ववधनर्ोजजत िजेटको पररधध धभर रहेर स्वीकृत 
वावषयक कार्यक्रमहरु उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर् १ वटा, वन अनसुन्धान तथा 
प्रजर्क्षण केन्र १ वटा, धडधभजन वन कार्ायलर्हरु १५ वटा, भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु २ वटा, 
जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न इकाई र पर्यटन ववकास आर्ोजनावाट संचालन र्ररने र्री तर् भएका छन ्
। स्वीकृत कार्यक्रमको प्रभावकारी ढंर्ले सम्पादन भएमा त्र्सवाट प्राप्त हनुे प्रधतर्ल समेत र्णुस्तरीर् भई आर्ाधतत 
उपलजब्ध हााँधसल र्नय सवकन्छ । कार्यक्रम प्रभावकारी ढंर्ले तोवकएको र्णुस्तरमा सम्पादन र्नय कार्यक्रम सम्पादन 
र्ने धनकार्हरु िीच एकै खालको कार्यक्रम संचालन प्रकृर्ामा साझा वझुाई रही कार्य सम्पादन हनु ुपदयछ । अत: 
स्वीकृत कार्यक्रम र िजेटको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न र्री अधधकतम उपलजब्ध हाधसल र्ने उद्दशे्र्ले कार्यक्रम संचालन 
र्ने धनकार्/सेवा प्रदार्कहरुलाई कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहजता र एकरुपता आओस भधन र्ो कार्यक्रम संचालन 
तथा कार्ायन्वर्न मार्यदर्यन, २०७७ तर्ार र्री जारी र्ररएको छ । 

मार्यदर्यनको ढााँचा 
मार्यदर्यनमा मन्रालर् अन्तर्यतका ववधभन्न कार्ायलर्हरुवाट सम्पादन हनुे कार्यक्रमको आधारमा छुट्टाछुटै्ट कार्यक्रम 
िमोजजमका आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम र वक्रर्ाकलापहरु खण्ड १ देजख खण्ड ५ सम्म 
राखी प्रस्ततु र्ररएको छ । जस अनसुार उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर्, वन 
अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, १५ वटा धडधभजन वन कार्ायलर्हरु, २ वटा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, 
जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न इकाई तथा पर्यटन ववकास आर्ोजनािाट संचालन हनुे कार्यक्रमहरुलाई 
1७७ वटा िुाँदामा समेटी र्ो मार्यदर्यन तर्ार पाररएको छ ।  

खण्ड १  प्रदेर् वन ववकास तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रम र प्रदेर् हररत अधभर्ान कार्यक्रम 
▪ प्रदेर् वन ववकास तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रम 

▪ सामदुावर्क तथा किधुलर्ती वन ववकास कार्यक्रम  
▪ वृक्ष सधुार, वृक्षारोपण तथा धनजी वन कार्यक्रम 

▪ जधडवटुी ववकास तथा वन उद्यम प्रवद्धयन कार्यक्रम  

▪ प्रदेर् हररत अधभर्ान कार्यक्रम 

▪ तराइ मधेस हररर्ाली ववकास कार्यक्रम 
खण्ड २        भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
खण्ड ३ वन्र्जन्त ुतथा वासस्थान संरक्षण कार्यक्रम 
खण्ड ४  वातावरण संरक्षण कार्यक्रम 
खण्ड ५ ववज्ञान, प्रववधध तथा नव प्रवद्धयन कार्यक्रम 
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मार्यदर्यनको सामान्र् धसद्धान्त 
 

र्ो मार्यदर्यन सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, आधथयक कार्यववधध तथा ववत्तीर् 
उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ र प्रदेर् नं. १ को प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन २०७४, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 
२०७५, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी 
धनदेजर्का २०७५, आ.व. २०७७/७८ को िजेट कार्ायन्वर्न सम्िन्धी मार्यदर्यन तथा िजेट कार्ायन्वर्नसाँर् सम्िजन्धत 
संघीर् सरकार र प्रदेर् सरकार प्रदेर् नं. १ ले जारी र्रेका अन्र् धनदेजर्काका हकमा सोवह िमोजजम हनुे र अन्र्का 
हकमा र्स मार्यदर्यन िमोजजम र्ने र्री उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रले 
र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध, २०७७ को दर्ा २५ को अधीनमा रही र्ो कार्यक्रम संचालन तथा 
कार्ायन्वर्न मार्यदर्यन, २०७7 जारी र्रेको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् तथा मातहतमा रहेका 
कार्ायलर्हरु तथा कार्ायन्वर्न इकाई र आर्ोजनाको आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत वावषयक कार्यक्रमहरुको संचालन 
तथा कार्ायन्वर्न र्नुय र्ो मार्यदर्यनको मखु्र् लक्ष्र् रहेको छ ।  
साथै र्स मार्यदर्यनमा उल्लेजखत कार्यक्रम/वक्रर्ाकलापहरु संचालन तथा कार्ायन्वर्न र्नयको लाधर् सावयजधनक खररद 
ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, आधथयक कार्यववधध तथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन २०७६, नेपाल 
सरकारको आ.व. २०७७/०७८ को िजेट कार्ायन्वर्न सम्िन्धी मार्यदर्यन; र प्रदेर् नं. १ को प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध ऐन २०७४, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली २०७५, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, 
आ.व. २०७७/७८ को िजेट कार्ायन्वर्न सम्िन्धी मार्यदर्यन, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता 
सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा 
कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा 
सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध २०७६ तथा  स्वीकृत नम्सय र अन्र् प्रचधलत ऐन, धनर्म, कार्यववधध, मार्यदर्यनहरुमा 
व्र्वस्था र्ररएका प्रावधानहरु अधनवार्य रुपले पालना र्नुय पनेछ । त्र्स्तैर्री उद्योर् व्र्ावसार् संचालन र्नयको लाधर् 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध २०७६ 
िमोजजम उपलब्ध हनुे अनदुान/सहर्ोर् रकम उद्योर् व्र्ावसार् संचालनको लाधर् आवश्र्क पने मेजर्नरी औजार खररद 
र्नयको लधर् मार अनदुानग्राहीलाई उपलब्ध र्रानेछ । उपभोक्ता समूह र्ठन र्री संचालन र्ररने कृर्ाकलापहरु 
सम्भव भएसम्म प्रचधलत कानून िमोजजम दताय भएका समूहिाट सञ्चालन र्नुय पनेछ । उपभोक्ता सधमधतले सम्िजन्धत 
क्षेरको स्थानीर् तह र सरोकारवाला धनकार्हरुसाँर् समन्वर्न र्रेर कार्यक्रम संचालन र्नुय पनेछ । 
 

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
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: प्रदेर् वन ववकास तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रम र प्रदेर् हररत अधभर्ान कार्यक्रम 
तर्य  

  

1. सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह र्ठन, दताय, कार्यर्ोजना तर्ारी र हस्तान्तरण  
संघीर् वन ऐन २०७६, प्रदेर् नं. १ प्रदेर् वन ऐन २०७७, सामदुावर्क वन ववकास कार्यक्रमको मार्यदर्यन २०७१ 
(तेश्रो संर्ोधन) तथा वन स्रोत सवेक्षण मार्यदर्यन २०६१ ले धनधायरण र्रेको आवश्र्क प्रवक्रर्ाहरु पूरा र्रेर मार 
र्स कार्यक्रम िमोजजमका वक्रर्ाकलापहरु सम्पन्न र्नुयपनेछ । सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह र्ठन तथा दताय 
प्रवक्रर्ामा सहजीकरण र्ीषयकमा उपलब्ध िजेटिाट टोल समदुार् छलर्ल, र्ोष्ठी, खाजा खचय, भ्रमण खचय, इन्धन, 
संचार र ववधान तर्ारीको लाधर् टाइवपङ्ग, वप्रजन्टङ्ग र िाईजन्डङ्गमा खचय र्नुयपनेछ । 

त्र्सै र्री कार्यर्ोजना तर्ारी कार्यको सहजीकरण तथा धसर्ाररस र्ने काम कम्तीमा रेन्जर (सहार्कस्तर पाचौं) 
तहका वन प्राववधधकिाट हनुपुनेछ । र्सका लाधर् सामदुावर्क वनको अवस्था अनसुार वन स्रोत सवेक्षण र्ने तथा 
GPS िाट सीमा सवेक्षण तथा Permanent sample plot  layout र्री सामदुावर्क वनको धिस्ततृ नक्सा समेत 
समावेर् र्नुयपनेछ । कार्यर्ोजना धनमायणको लाधर् वन स्रोत सवेक्षण, नक्सा तर्ारी, टोल र समदुार् छलर्ल र्ोष्ठी, 
खाजा खचय, भ्रमण खचय, इन्धन, संचार र कार्यर्ोजना तर्ारीको लाधर् टाइवपङ्ग, वप्रजन्टङ्ग र िाईजन्डङ्गमा खचय र्नुयपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• र्दठत समूहको नाम र ठेर्ाना, 
• सामदुावर्क वनिाट लाभाजन्वत हनुे घरधरुी संख्र्ा र जनसंख्र्ा, 
• कार्य सधमधतको स् वरुप (संख्र्ा तथा समावेर्ी प्रधतधनधधत्व), 
• वैठकको खाजा खचय मार् र्दाय माईन्र्टुको छार्ााँकवप समेत संलग्न र्नुयपने,  
• स्वीकृत ववधान र कार्यर्ोजना, 
• समूह र्ठन र कार्यर्ोजना धनमायण र्दाय जखजचएका र्ोटो/धभधडर्ोहरू ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरद्वारा र्ो कार्य र्नुय पनेछ । साथै र्ो कार्यक्रम सामदुावर्क 
वन समूहहरुसाँर्को समन्वर् तथा सहकार्य संचालन र्नुय पनेछ । साथै धडधभजन वन कार्ायलर्का वन प्राववधधकको 
प्रत्र्क्ष धनर्राधनमा वन क्षेरमा काम र्ने सेवा प्रदार्क व्र्जक्त वा संस्थावाट समेत र्राउन सवकनेछ । र्स कार्यको 
लाधर् सामदुावर्क वन उपभोक्ता महासंघसाँर् समेत समन्वर् र्नय सवकने छ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय रु. 1,6०,०००।- (एक लाख साठी हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
८ वटा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको र्ठन भई समूह मार्य त राविर् वनको संरक्षण तथा व्र्वस्थापन हनुे । 

2. सामदुावर्क वन समूहको कार्यर्ोजना नवीकरणमा सहर्ोर् 
कार्यर्ोजनाको अवधध समाप्त भएका र कार्यर्ोजना पनुरावलोकन/संर्ोधनको लाधर् समूहिाट सा.व.को कार्यर्ोजना 
नवीकरणको लाधर् मार् भई आएका सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको वन कार्यर्ोजना नवीकरण र्नय वन ऐन 
२०76 तथा सामदुावर्क वन ववकास कार्यक्रमको मार्दर्यन, २०७१ (तेश्रो सर्ोधन) ले धनधायरण र्रेको आवश्र्क 
प्रवक्रर्ाहरु पूरा र्रेर सम्पन्न र्नुयपनेछ । कार्यर्ोजना नववकरण कार्यको सहजीकरण तथा धसर्ाररस र्ने काम 
कम्तीमा रेन्जर (सहार्कस्तर पाचौं) वन प्राधिधधकिाट हनुपुनेछ । र्सका लाधर् सामदुावर्क वन स्रोत सवेक्षण 
मार्यदर्यन २०६१ अनसुार GPS िाट सीमा सवेक्षण, Permanent sample plot  मा वन स्रोत सवेक्षण तथा 
Permanent sample plot नभएका सामदुावर्क वनहरूमा सामदुावर्क वन स्रोत सवेक्षण मार्यदर्यन, २०६१ मा 
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उल् लेजखत ववधध िमोजजम Permanent sample plot  layout र्री सामदुावर्क वनको वन स्रोत सवेक्षण र्नुय पदयछ 
। साथै सो कार्यर्ोजनामा वनको नक्सा सवहत अन्र् Thematic नक्साहरु समेत समावेर् र्नुयपनेछ । कार्यर्ोजना 
धनमायणको लाधर् वन स्रोत सवेक्षण, नक्सा तर्ारी, टोल/समदुार् छलर्ल र्ोष्ठी, खाजा खचय, भ्रमण खचय, इन्धन, 
संचार र कार्यर्ोजना तर्ारीको लाधर् टाइवपङ्ग, वप्रजन्टङ्ग र िाईजन्डङ्गमा खचय र्नुयपनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• नवीकरण र्ररएको सामदुावर्क वनको नाम र ठेर्ाना, 
• नवीकरण भएको स्वीकृत कार्यर्ोजना, 
• वैठकको खाजा खचय मार् र्दाय माईन्र्टुको छार्ााँकवप समेत संलग्न र्नुयपने,  
• कार्यर्ोजना नववकरण र्दाय जखजचएका र्ोटो/धभधडर्ोहरू । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुद्वारा र्ो कार्य र्नुय पनेछ र कार्यर्ोजना नधिकरण र्दाय 
सामदुावर्क वन समूहहरुसाँर्को समन्वर् तथा सहकार्य र्नुय पनेछ । साथै धडधभजन वन कार्ायलर्का वन प्राववधधकको 
प्रत्र्क्ष धनर्राधनमा वन क्षेरमा काम र्ने सेवा प्रदार्क व्र्जक्त वा संस्थावाट समेत र्राउन सवकनेछ । र्स कार्यको 
लाधर् सामदुावर्क वन उपभोक्ता महासंघसाँर् समेत समन्वर् र्नय सवकने छ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय रु. ४7,70,०००।- (सड्चाधलस लाख सत्तरी हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
३१८ वटा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहहरुको सामदुावर्क वन कार्यर्ोजना नवीकरण भएको हनुेछ । 

3. स्थानीर् वन समूह/सा.व.उ.स मार्य त ववरुवा उत्पादन सहर्ोर् 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले वृक्षारोपण र्ोजना अनरुुप वृक्षारोपण र्नय स्थानीर् हावापानी सहुाउाँदो प्रजाधतका ववरुवाहरु 
सामदुार्मा आधाररत वनहरुसाँर् सम्झौता र्री त्र्स्ता सामदुार्मा आधाररत वन उपभोक्ता समूह मार्य त उत्पादन र्नय 
सवकनेछ । धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा 
सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ को आवश्र्क प्रकृर्ा परुा र्री र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नुय पनेछ । ववरुवा 
उत्पादन र्नय इच्छुक समूहले सम्िजन्धत उपभोक्ता समूहको धनणयर् साथ प्रस्तावना सवहतको समूहको पर धडधभजन 
वन कार्ायलर्मा पेर् र्नुय पनेछ । साथै समूहले प्रस्ताव र्रेको जम्मा िजेटको कजम्तमा १०% रकम समूह आरै्ले 
ब्र्होने र्री प्रस्ताव पेर् र्नुय पनेछ । तत ्पश् चात धडधभजन वन कार्ायलर्ले प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनको आधारमा उपर्कु्त 
समूह छनौट र्री ववरुवा उत्पादन सम्झौता साथको छनौट भएको समूहलाई ववरुवा उत्पादनको कार्ायदेर् ददनपुने 
छ । सम्झौता िमोजजमका ववरुवा उत्पादन भैसकेपधछ ववरुवाको र्णुस्तर चेकजााँच र्री ववरुवा कसलाई ववतरण 
र्ररर्ो र कहााँ रोवपएका हनु ्सो को अधभलेख समेत राख्नपुदयछ ।  

भकु्तानीको प्रवक्रर्ा 
(क)  प्रारजम्भक कार्य सरुुवातको लाधर् सम्झौता रकमको ४० प्रधतर्तले हनु आउने रकम र सम्िजन्धत स्थानीर् वन 

समूह/सा.व.उ.स. को कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन साथ सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्वाट प्रधतवेदन प्राप्त भए पधछ वााँकी 
६० प्रधतर्त रकम सम्िजन्धत स्थानीर् वन समूह/सा.व.उ.स.लाई अनदुानको रुपमा उपलब्ध र्ररने छ ।  

(ख) सम्झौता िमोजजमको प्रजाधत तथा तोवकएको पररमाण र र्णुस्तरको ववरुवाहरु र्ोटा र्न्तीको आधारमा उत्पाददत 
ववरुवाको भकु्तानी ददइने छ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछः 
• सामदुार्मा आधाररत वन उपभोक्ता समूहको नाम र ठेर्ाना, 
• सम्झौता भएको ववरुवाको प्रजाधत र संख्र्ा, 
• उत्पाददत ववरुवा संख्र्ा र प्रजाधत, 

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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• उत्पाददत ववरूवा सवहतको नसयरीको र्ोटो, 
• सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को प्रधतवेदन र ववरुवा ववतरण तथा वृक्षारोपणको तथ्र्ाङ्क ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुको प्राववधधक सहर्ोर्मा वन समूह मर्य त र्ो कार्यक्रम 
संचालन हनुेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय रु. २४,४०,०००।- (चौववस लाख चाधलस हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
ववधभन्न प्रजाधतका ३,०५,००० र्ोटा ववरुवाहरु स्थानीर् वन समूहिाट उत्पादन भई सवयसलुभ रूपमा उपलब्ध 
हनुेछ। साथै िकृ्षारोपण कार्यमा समेत सहर्ोर् पगु्नेछ ।  

4. सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको लाधर् रेकडय वकवपंर् तथा लेखा व्र्वस्थापन तालीम 
र्स अन्तर्यत सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहमा कार्यरत कमयचारी वा पदाधधकारीहरुलाई रेकडय वकवपङ्ग तथा लेखा 
व्र्वस्थापन सम्िन्धी तालीम ददईनेछ । र्स र्ीषयकको रकम र्ोष्ठीमा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, समन्वर् भत्ता, 
खाजा, हल भाडा, र्ातार्ात खचय, संचार, स्टेर्नरी, पानी, र्ोष्ठीको प्रधतवेदन लेखन लर्ार्तमा स्वीकृत नम्सयको 
पररधधधभर रही लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई सो वमोजजम खचय र्नय सवकने छ । सम्भव भए सम्म आफ्नै कार्ायलर्को 
हलमा तालीम संचालन र्नुय पनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ प्रर्धतमा र्ोष्ठीमा उपजस्थधत वववरण, माइन्र्टु, 
प्रस्ततुीकरणको वववरण, र्ोटो, खचय ववलभपायइ, कार्यक्रमको सचुी तथा र्ोष्ठीको प्रधतवेदन पेर् र्नुय पदयछ । र्ो 
कार्यक्रम सम्पन्न र्नय सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का 207५, तथा 
स्वीकृत नम्सयको पालना र्नुयपनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय रु. 20,40,०००।- (धिस लाख चाधलस हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
जम्मा ५१ वटा तालीम संचालन भई सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको रेकडय तथा जचठीपरहरुको र्ाइधलङ 
सहज/सरल हनुे एवं समूहको लेखा समेत व्र्वजस्थत भई समूहको संस्थार्त ववकासमा सहर्ोर् पगु्ने । 

5. सामदुावर्क वन व्र्वस्थापन स्थलर्त अभ्र्ास 
सामदुावर्क वनको अवस्थाको आधारमा स्वीकृत वन कार्यर्ोजनामा धसर्ाररस र्ररएको वन व्र्वस्थापनको 
वक्रर्ाकलापहरु संचालन र्नयको लाधर् स्थानीर् उपभोक्ता समूहहरुलाई अधभप्ररेरत र्ने उद्देश्र्ले वन व्र्वस्थापन 
स्थलर्त अभ्र्ास सोवह सामदुावर्क वन क्षेरमा संचालन र्ररने छ । साथै समूहको लर्ानी साझेदारीमा समेत कार्यक्रम 
सञ्चालन र्नय सवकने छ । र्ो कार्यक्रम सम्पन्न र्नय सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी 
धनदेजर्का 207५, तथा स्वीकृत नम्सयको पालना र्नुयपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• अभ्र्ास संचालन र्ररएको समूहको नाम, ठेर्ाना, 
• अभ्र्ासका र्धतववधध देजखने र्ोटो, 
• अभ्र्ास संचालन भएको स्थान र धमधत देजखन ेअभ्र्ासको व्र्ानर, सहभार्ीहरूको उपजस्थधत, र्ोटो दृष्र्हरु 

समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध सवहतको प्रधतवेदन, 
• वन व्र्वस्थापनका मखु्र् वक्रर्ाकलापहरु तथा होधडङ्ग िोडय । 
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जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वर्ल्ड स्तरमा धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुिाट सम्िजन्धत तालीम संचालन हनुे सामदुावर्क 
वनमा संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय रु. २4,5०,०००।- (चौधिस लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
सामदुावर्क वनहरुमा जम्मा 98 र्ोटा वन व्र्वस्थापन स्थलर्त अभ्र्ास तालीम संचालन भई सामदुावर्क वनको 
ददर्ो व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

6. सामदुावर्क वनमा िैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ारी तथा कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न 
सामदुावर्क वनमा वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको तर्ारी कार्यको लाधर् वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन कार्यववधध, 
२०७१ को आधारमा प्रचधलत स्वीकृत नम्सय प्रर्ोर् र्री लार्त इजस्टमेट स्वीकृत र्रेर मार आवश्र्क रकम खचय 
र्ररनेछ । धडधभजन वन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका वैज्ञाधनक वनको व्र्वस्थापन र्दाय कार्यर्ोजनामा लेजखएको 
समर्धसमा धभर कार्य सम्पन्न र्नुय पदयछ । र्ोजना र्ररएका कार्यक्रम, समर्, नक्सा सिै खलु्न ेर्री साइनवोडय िनाइय 
सिैले देख्न ेस्थानमा राख्न ुपदयछ । सामदुावर्क वनमा वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नको क्रममा 
वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापनमा संचालन हनुे सम्पूणय वा आंजर्क वक्रर्ाकलाप सेवा प्रदार्क तथा ठेक्का प्रथािाट समेत 
र्नय सवकनेछ । र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् धड.व.का. हरुवाट ToR स्वीकृत र्री कार्यक्रम संचालन र्नुय पनेछ 
। र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 
207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली 
२०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन 
कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५  तथा स्वीकृत 
नम्सयको पालना र्नुयपनेछ ।  
 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर् तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुले सामदुावर्क वनहरुसाँर् समन्वर् र्री र्ो 
वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको तर्ारी र कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न वक्रर्ाकलाप सम्पन्न र्नुय पनेछ । धडधभजन 
वन कार्ायलर्हरुले परमर्यदातािाट सेवा खरीद र्रेर समेत कार्यर्ोजना तर्ारी र्नय सवकने छ ।  
 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. २१,००,०००।- (एक्काईस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । परामर्य सेवा 
खररद र्री सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम 
कार्ायलर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
२ वटा सामदुावर्क वनमा वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको तर्ार हनुकुो साथ साथै ४ र्ोटा सामदुावर्क 
वनमा वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न भई वन क्षेरको ददर्ो रुपमा व्र्वस्थापन भइ 
काठदाउराको उत्पादन तथा स्थानीर् रोजर्ारी र राविर् आर्मा समेत टेवा पगु्ने । 

7. सामदुावर्क वन धभर किधुलर्ती वन समूह र्ठन तथा प्रववधध हस्तान्तरण  
सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहहरूमा आवद्ध भएका र्ररववको रेखा मनुीका उपभोक्ताहरूको जजववकोपाजयनमा थप 
सहर्ोर् परु् र्ाउनको लाधर् सोही सामदुावर्क वन धभर किधुलर्ती वन प्रवद्वयन कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । र्सको 
लाधर् सामदुावर्क वन ववकास कार्यक्रमको मार्दर्यन २०७१ मा व्र्वस्था भएको सम्पन्नताको स्तरीकरणमा ववपन् न 
वर्य (र्ररववको रेखा मनुीका) मा समावेर् भएका उपभोक्ताहरुको जीववकोपाजयनमा सहर्ोर् र्नय हस्तान्तररत सामदुावर्क 
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वनका केही भार्मा आर्आजयनका कार्यक्रमहरु संचालन र्नय जग्र्ा छुट्टर्ाउने कार्य र्नय सवकने छ । पवहचान 
र्ररएका ववपन् न वर्यको समूह िनाई उक्त क्षेरमा र्नय सवकन ेआर्आजयनका कार्यहरुको र्ोजना तर्ार पारी, उक्त 
र्ोजना सामदुावर्क वन कार्यर्ोजनामा समावेर् र्री र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । लजक्षत वर्य पवहचान र्री समूह 
तर्ार पादाय एक समूहमा सामान्र्तर्ा १० पररवार पने र्री समूह तर्ार र्ने, एउटा सामदुावर्क वन धभर एक भन्दा 
वढी समूह पधन तर्ार र्नय सवकने, र्सरी ववपन्न वर्यको समूहहरु तर्ार पादाय पकेट एररर्ाको अवधारणा ववकास र्री 
एकै प्रकारको आर्आजयनका र्धतववधध संचालन र्नय जोड ददन ुपनेछ । र्समा धिधनर्ोजजत िजेटिाट िढीमा रु. 
१५,०००।- सम्म समूहसाँर् छलर्ल, किधुलर्ती वन समूह र्ठन, र्ोजना तर्ारी, सहजीकरण लर्ार्तका कार्यमा 
खचय र्नय सवकने र िााँकी रकम आर्मूलक कार्यको लाधर् खचय र्नुयपनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• आर्मूलक कार्यक्रम संचाधलत सामदुावर्क वनको नाम र ठेर्ाना, छनौट र्ररएका आधारहरु, 
• र्दठत लजक्षत ववपन्न वर्य समूहको संख्र्ा, 
• लाभाजन्वत घरधरुी तथा नामावली र जनसंख्र्ा, 
• आर्मलुक कृर्ाकलापहरू संचालनका र्ोटोहरू, 
• संचाधलत कृर्ाकलापहरुको सजचर वववरण र आर्ामी र्ोजनाहरु । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर् तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुले सामदुावर्क वनहरुसाँर् समन्वर् र्री र्ो 
कार्य र्नुय पनेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ३,0०,०००।- (तीन लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
सामदुावर्क वनहरुमा ५ र्ोटा किधुलर्ती वन समूह र्ठन भई उपभोक्ता समूहहरूमा आवद्ध भएका र्ररववको रेखा 
मनुीका उपभोक्ताहरूको जजववकोपजयन सधुारमा थप सहर्ोर् पगु्ने । 

8. उत्कृष्ट सामदुावर्क वन परुस्कार 
र्स मार्यदर्यनको अनसूुची १ िमोजजमको मूल्र्ाङ्कनको आधार तथा सूचकहरुको सूचीको आधारमा जजल्लामा स्थावपत 
सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह (सा.व.उ.स) तथा वनको मूल्र्ाङ्कन र्री उत्कृष्ट हनुे पवहलो, दोस्रो र तेस्रो सा.व.उ.स 
हरुलाई धडधभजन वन कार्ायलर्हरुिाट ववधनर्ोजजत िजेटवाट सामदुावर्क वन परुस्कार रकम तथा प्रमाण-पर प्रदान 
र्ररनेछ र धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले परुस्कार छनौट सधमधत र्ठन र्री र्ो कार्यक्रम संचालन तथा कार्ायन्वर्न 
र्नुय पनेछ। 
र्ो कार्यक्रम संचालन र्री उत्कृष्ट सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह छनौट र्नयका लाधर् लाग्न ेखचय (सूचना सम्प्रषेण, 
स्थलर्त भ्रमण, िैठक खचय आदद), परुस्कृत व्र्जक्त, संस्थाको र्ातार्ात खचय, परुस्कार ववतरण समारोह खचय, 
प्रमाणपर तर्ारी आददमा समेत र्सै र्ीषयकिाट खचय र्नय सवकनेछ । साथै र्ी कार्यहरू सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पालना र्ररनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुको सहर्ोर् धलएर र्ो कार्य र्नुय पनेछ । र्सरी उत्कृष्ट 
सामदुावर्क वन परुस्कार परुस्कृत र्दाय धडधभजन स्तरमा रहेको सामदुावर्क वन उपभोक्ता महासंघसाँर् समेत समन्वर् 
र्नय सवकने छ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय रु. ३,90,०००।- (तीन लाख नब्िे हजार मार) धिधनर्ोजन र्ररएको छ । 
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अपेजक्षत उपलजब्धः  
धडधभजन स्तरमा वन संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा महत्वपूणय र्ोर्दान परु् र्ाउने उत्कृष्ट सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह 
परुस्कृत भई समूहको हौसला िढ्ने । 

9. किधुलर्ती वन समूहको र्ठन, ववधान, कार्यर्ोजना तथा जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना तर्ारी  
र्स र्ीषयकमा धिधनर्ोजजत िजेट क्षेर छनौट, स्थलर्त भ्रमण, सञ् चार, सवे तथा नक्सांकन, वैठक खाना/खाजा भत्ता, 
ववधान, कार्यर्ोजना तथा जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना तर्ारी, वप्रन्टीङ तथा वाईजन्डरं्मा खचय र्नय सवकनेछ । 
समूहमा आवद्ध भएका घरधरुीका मवहला तथा परुुषको सहभार्ीतामा कार्यर्ोजना तर्ार र्नुय पनेछ । जीववकोपाजयन 
सधुार र्ोजना समावेर् भएको कार्यर्ोजनाको ३ प्रधत तर्ार र्ने रकम समेत र्सै र्ीषयकमा समावेर् र्ररएको छ । 
जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना तर्ार र्दाय सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का प्राववधधक, कृवष तथा पर् ुसेवाका प्राववधधक, 
समूह सहर्ोर्ी र ग्रामीण ववत्तीर् सहर्ोर्ी/सामाजजक पररचालकले आ-आफ्नो क्षेरवाट सहर्ोर् र्नुयपनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• र्दठत समूहको नाम र ठेर्ाना, 
• कवधुलर्ती वनिाट लाभाजन्वत हनुे घरधरुी संख्र्ा र जनसंख्र्ा, 
• कार्य सधमधतको स् वरुप (संख्र्ा तथा समावेर्ी प्रधतधनधधत्व), 
• वैठकको खाजा खचय मार् र्दाय माईन्रू्टको छार्ााँकवप समेत संलग्न र्नुयपने,  
• स्वीकृत ववधान र कार्यर्ोजना, 
• समूह र्दठन र कार्यर्ोजना धनमायण र्दाय जखजचएका र्ोटो तथा धभधडर्ोहरू ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुद्वारा र्ो कार्य र्नुय पनेछ । साथै धडधभजन वन कार्ायलर्का 
वन प्राववधधकको प्रत्र्क्ष धनर्राधनमा वन क्षेरमा काम र्ने सेवा प्रदार्क व्र्जक्त वा संस्थावाट समेत र्राउन सवकनेछ 
। र्ो कार्यक्रम प्रस्ताववत किधुलर्ती वन समूहहरुसाँर्को समन्वर् तथा सहकार्य संचालन र्नुय पनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय रु. १,05,०००।- (एक लाख पााँच हजार मार) धिधनर्ोजन र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
7 वटा कवधुलर्ती वन उपभोक्ता समूहको र्ठन भई कवधुलर्ती वन समूह मार्य त राविर् वनको संरक्षण तथा 
व्र्वस्थापन हनुे । 

10. किधुलर्ती वन समूहको ववधान तथा कार्यर्ोजना पनुरावलोकन (जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना 
समेत) 

कार्यर्ोजनाको म्र्ाद समाप्त भएका कवधुलर्ती वन समूह (क.व.स.) ले पनुरावलोकनको लाधर् मार् र्रेका ववधान, 
कार्यर्ोजना तथा जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना पनुरावलोकन र्नय र्स र्ीषयकको रकम खचय र्नय सवकने । कार्यर्ोजना 
नवीकरण प्रकृर्ा तालीमको अभ्र्ासकै रुपमा र्ररनेछ । एकददने स्थलर्त रुपमा हनुे र्स अभ्र्ासमा छनौट भएका 
घरधरुीका मवहला परुुष दईु जनाका दरले समावेर् र्राउन ुपदयछ । अन्र् प्रवक्रर्ा नर्ााँ कार्यर्ोजना तर्ार र्दाय 
अपनाईने कार्यववधध अनसुार नै र्नुयपनेछ ।  
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन तथा मातहतका कमयचारीहरु र कवधुलर्ती वन तर्य को वन प्राधिधधक सहार्कहरुले जजल्ला सपुरभाईजर 
तथा समूह सहर्ोर्ीको सहर्ोर् धलएर र्ो कार्य र्नुय पनेछ । साथै धडधभजन वन कार्ायलर्का वन प्राववधधकको प्रत्र्क्ष 
धनर्राधनमा वन क्षेरमा काम र्ने सेवा प्रदार्क व्र्जक्त वा संस्थावाट समेत र्राउन सवकनेछ । कार्यर्ोजना नधिकरण 
र्दाय कवधुलर्ती वन समूहहरुसाँर्को समन्वर् तथा सहकार्यवाट र्नुय पनेछ । 
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िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १४,४०,०००।- (चौध लाख चाधलस हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
१४४ वटा कवधुलर्ती वन समूहको ववधान तथा कार्यर्ोजना पनुरावलोकन भएको हनुेछ । 

11. किधुलर्ती वन कृषकलाई जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना कार्ायन्वर्न सहर्ोर् / जीववकोपाजयन 
सधुार र्ोजना कार्ायन्वर्न 

लघ ुउद्यम ववकास तथा आर्आजयनका लाधर् र्स कार्यक्रममा प्रत्रे्क कवधुलर्ती वन समूहको कार्यर्ोजना तर्ारी 
र्दाय जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना पधन साँरै् तर्ार र्नुयपनेछ । जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना तर्ारी पजुस्तका अनसुार 
आवश्र्कता पवहचान र्री समूहको आर्आजयनमा वृवद्ध हनुे र्ोजनालाई प्राथधमकतामा राखी र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत 
रकम सम्झौता िमोजजम खचय र्ररनेछ । उक्त र्ोजना संचालनको लाधर् जजल्लाजस्थत अन्र् सरोकारवाला/सहर्ोर्ी 
धनकार्हरुको सहर्ोर् तथा समन्वर्मा र्ररनेछ । धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ को आवश्र्क प्रकृर्ा परुा र्री र्ो 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नुय पनेछ । साथै जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना कार्ायन्वर्नको लाधर् छुट्याइएको रकम 
सवहतको जम्मा लर्ानीको कम्तीमा १० प्रधतर्त रकम समूह तथा समूहका उपभोक्ता आरै्ले ब्र्होनुय पनेछ । 

भकु्तानीको प्रवक्रर्ा 
(क)  प्रारजम्भक कार्य सरुुवातको लाधर् सम्झौता रकमको ४० प्रधतर्तले हनु आउने रकम रकम सम्झौता हनुे 

किधुलर्ती वन समलुाई उपलब्ध र्राइने छ ।  

(ख)  सम्िजन्धत समूहको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन साथ सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्वाट प्रधतवेदन प्राप्त भए पधछ वााँकी 
६० प्रधतर्त रकम सम्िजन्धत समूहलाई भकु्तानी र्ररने छ । 

(र्) जजववकोपाजयन सधुार र्ोजना कार्ायन्वर्न र्नय सम्झौता भएको किधुलर्ती वन समूहले सम्झौता िमोजजमको कार्य 
नर्रेमा कार्य सरुुवातको लाधर् ददइएको सम्झौता रकमको ४० प्रधतर्त रकम धडधभजन वन कार्ायलर्ले असलुउपर 
र्री सो समूहलाई प्रचधलत कानून िमोजजम कारवाही समेत र्नय सक्नेछ ।  

 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• किधुलर्ती वन उपभोक्ता समूहको नाम र ठेर्ाना, 
• सम्झौता भएको कार्यक्रम/र्ोजनाको नाम, 
• समूहको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन, 
• कार्यक्रम संचालनको र्ोटो/धभधडर्ोहरु तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को प्रधतवेदन । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ११,००,०००।- (एघार लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
२२ वटा कवधुलर्ती वनमा उद्यमजर्लता अधभिवृद्ध हनु े। 

12. जग्र्ा ववकास तालीम 
चाल ुआ.व.मा हस्तान्तरण हनुे/भएका कवधुलर्ती वन समूहका प्रत्रे्क पररवारका दईु जना (मवहला र परुुष) लाई 
कवधुलर्ती वनको कार्यस्थलमै कवधुलर्ती वन तथा पर् ुववकास कार्यक्रम सञ्चालन मार्यदर्यन, २०६६ अनसुारको 
जग्र्ा ववकास तालीम स्वीकृत नम्सयको पालना र्री र्स तालीम सञ्चालन र्ररने छ ।  

कार्य सम्पन्न भएपश् चात प्रर्धत प्रधतवेदन पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्दशे्र्, औजचत्र्, 

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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• तालीम संचालन भएको स्थान र धमधत देजखने तालीमको व्र्ानर, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा अन्र् दृष्र्हरु, 
समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रधतवेदन,  

• सहभार्ी संख्र्ा र तालीम अवधध । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो तालीम संचालनको लाधर् िजेट रु. ३,००,०००।- (तीन लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
६ वटा जग्र्ा ववकास तालीम संचालन भई कवधुलर्ती वनहरुको व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

13. प्राववधधक सहर्ोर् सेवा (वन प्राववधधक सहार्किाट) 
जजल्लामा नर्ााँ कवधुलर्ती वन समूह र्ठन, कार्यर्ोजना र जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना तर्ारी तथा परुाना समूहहरुको 
कार्यर्ोजना र जीववकोपाजयन सधुार र्ोजना पनुारावलोकनको साथै स्थावपत समूहलाई प्राववधधक सहर्ोर् लर्ार्त 
धडधभजन वन कार्ायलर्को कार्यक्रम संचालनमा थप सहर्ोर् परु् र्ाउन वन ववज्ञानमा प्रववणता प्रमाणपर तह वा सो 
सरहको र्ोग्र्ता परेु्को प्राववधधकिाट सेवा करारमा धलन र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम खचय र्ररनेछ । धडधभजनल 
वन अधधकृत वा तोकेको अधधकृतस्तरको कमयचारीको अधीनमा रही धनजले काम र्नुय पनेछ । साथै माधसक प्रर्धतको 
आधारमा मार माधसक पाररश्रधमकको धनकासा र्ररनेछ । कार्य सम्पन्न भएपधछ आधथयक ऐन/धनर्म वमोजजम राख्नपुने 
माधसक कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन, हाजजरी लर्ार्तका आवश्र्क कार्जात समावेर् र्नुयपनेछ ।  
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्ले वन प्राववधधक सहार्क (रेञ्जर) सेवा करारमा भनाय र्री प्राधिधधक सेवा प्रदान र्नुय पनेछ। 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय कुल रकम रु. १५,१८,०००।- (पन्र लाख अठार हजार मार) धिधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
५ जना वन प्राधिधधक सहार्क (रेञ्जर) सेवा करारमा भनाय भई कवधुलर्ती वनहरुको व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

14. सामाजजक पररचालन सेवा (समूह पररचालनको अनदुान सहर्ोर्) 
सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को समन्वर्मा कवधुलर्ती वन समूह र्ठन तथा उपभोक्ता समूहहरूसाँर् सहजजकरण र्री 
सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्मा धनर्धमत प्रधतवेदन पेर् र्नय तपजर्लमा उल्लेजखत कार्यहरू र्नयको लाधर् धडधभजन वन 
कार्ायलर्मा ववधनर्ोजजत रकमको अधीनमा रही माधसक रुपमा पाररश्रधमक उपलब्ध र्राउने र्री करार सेवामा 
सामाजजक पररचालक व्र्वस्था र्ररनेछ । र्स कार्यक्रम लार् ुभएका सम्िजन्धत स्थलका ववर्तमा कार्य अनभुव 
रहेको वन सामाजजक पररचालकलाई प्राथधमकता ददनपुनेछ । सामाजजक पररचालक सकभर ववपन्न, दधलत, आददवासी 
जनजाधत तथा मवहलालाई प्राथधमकतामा राखी छनौट र्ररनेछ । सामाजजक पररचालकको रै्जक्षक र्ोग्र्ता कजम्तमा 
१० कक्षा उत्तीणय र्रेको हनुपुनेछ । धडधभजन वन कार्ायलर् र सम्िजन्धत सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को धनर्न्रण 
र सपुररवेक्षणमा रही सामाजजक पररचालकले धनम्न कार्यहरु र्नेछ । 

(क) कवधुलर्ती वन समूह, धडधभजन वन कार्ायलर्, कृवष ज्ञान केन्र, भेटेररनरी अस्पताल तथा पर् ुसेवा ववज्ञ केन्र, 
स्थानीर् पाधलकामा रहेका पर् ुतथा कृवष सेवा र्ाखा लर्ार्तका धनकार्को िीचमा समन्वर् र्ने  

(ख) समूह र्ठनका लाधर् पररचालन, उत्प्ररेणा र सहर्ोर् र्ने 
(र्) वैठक व्र्वस्थापन र्नय कवधुलर्ती वन समूहलाई धनरन्तर सहर्ोर् र्ने, नेततृ्व ववकास, रेकडय राख् ने, वचत र्ने 

र साधारण जर्र् ुस्वास्थ्र्, पोषण र सरसर्ाईवारे समूह सदस्र्लाई ज्ञान ददने 
(घ) सव‐धडधभजन वन कार्ायलर् तथा धडधभजन वन कार्ायलर्साँर् समन्वर् र्री समूहको लाधर् संचालन हनु े

वर्ल्डस्तरका कार्यहरु र तालीम तथा प्रचार प्रसार कार्यमा सहर्ोर् र्ने 
(ङ) आफ्नो कार्यक्षेरका सवै कवधुलर्ती वन समूहको वैठकमा भार् धलने 
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(च) कवधुलर्ती वन समूहको अनरु्मन कार्यमा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्लाई सहर्ोर् र्ने 
(छ) ववरे्ष र्री मवहला र दधलतहरुलाई सरकारी कार्जात, प्रमाणपरहरु प्राप्त र्नय आवश्र्क सहर्ोर् र्ने 
(ज) साधारण लेखपढ र्नय नजान् ने सदस्र्लाई प्रौढ जर्क्षामा सहभार्ी र्राउने र नेततृ्व ववकासका लाधर् समूहको 

जनर्जक्त ववकास र्राउने 
(झ) धडधभजन वन कार्ायलर्को धनर्धमत माधसक वैठकमा सम्भव भएसम्म सहभार्ी हनु े
(ञ) समूहले पाउन ेसहर्ोर्को िारेमा धडधभजन वन कार्ायलर्िाट जानकारी धलई सोही िमोजजम समूहलाई जानकारी 

र्राउने 
(ट) अन्र्को हकमा मार्यदर्यनमा उल्लेख भए िमोजजम हनुेछ  
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को धसर्ाररसमा धडधभजन वन कार्ायलर्ले सम्भि भएसम्म कवधुलर्ती वन समूहका 
उपभोक्ताहरु मध्रे्िाट समूह सहर्ोर्ी सेवा करारमा धलई सामाजजक पररचालन सेवा प्रदान र्नुय पनेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट रु. 56,40,०००।- (छपन्न लाख चाधलस हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ। 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
38 जना सामाजजक पररचालक (समूह सहर्ोर्ी) सेवा करारमा भनाय भई कवधुलर्ती वन समूहको क्षमता ववकासमा 
टेवा पगु्नेछ । 

15. सामाजजक पररचालन सपुररवेक्षण (जजल्ला सपुरभाईजरिाट) 
सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को समन्वर्मा सामाजजक पररचालकको कार्यको अनरु्मन तथा सपुररवेक्षण र्री धडधभजन 
वन कार्ायलर् मा धनर्धमत प्रधतवेदन पेर् र्नय ववधनर्ोजजत रकमको अधीनमा रही माधसक रुपमा पाररश्रधमक उपलब्ध 
र्राउने र्री करार सेवामा जजल्ला सपुरभाईजरको व्र्वस्था र्नुयपनेछ । जजल्ला सपुरभाईजरको रै्जक्षक र्ोग्र्ता 
कजम्तमा प्रववणता प्रमाणपर तह वा सो सरहको र्ोग्र्ता हनुपुनेछ । जजल्ला सपुरभाइजरको कार्य वववरण धनम्न 
िमोजजम हनुेछ, 

(क) कवधुलर्ती वन समूह, धडधभजन वन कार्ायलर् तथा कृवष तथा पर् ु सेवा र्ाखा लर्ार्त जजल्लाजस्थत अन्र् 
धनकार्को वीचमा सम्वन्ध कार्म र्ने,  

(ख) समूह सहर्ोर्ी/सामाजजक पररचालक को कार्यको अनरु्मन तथा धनरीक्षण र्ने,  
(र्) समूह सहर्ोर्ी/सामाजजक पररचालक लाई पररचालन, उत्प्ररेणा र सहर्ोर् र्ने, 
(घ) धडधभजन वन कार्ायलर् र जजल्लाजस्थत अन्र् कार्ायलर्वाट समूहको लाधर् संचालन हनुे वर्ल्डस्तरका कार्यहरु र 

तालीम तथा प्रचारप्रसार कार्यमा सहर्ोर् र्ने,  
(ङ) समूह सहर्ोर्ी मार्य त कवधुलर्ती वन समूहको अनरु्मन र्नयमा धडधभजन वन कार्ायलर्लाई सहर्ोर् र्ने,  
(च) समूहमा आिद्ध ववरे्ष र्री मवहला र दधलतहरुलाई आवश्र्क सरकारी कार्जात, प्रमाणपरहरु प्राप्त र्नय सहर्ोर् 

र्ने,  
(छ) सामाजजक पररचालनको काममा मार्यदर्यक वनी आवश्र्क सहर्ोर्, समन्वर् र सहजीकरण र्ने । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को धसर्ाररसमा धडधभजन वन कार्ायलर्ले सम्भि भएसम्म कवधुलर्धत वन समूहका 
उपभोक्ताहरुवाट जजल्ला सपुरभाईजर सेवा करारमा धलई सामाजजक पररचालन सपुररवेक्षण र्नुय पनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नयको लाधर् रु. 13,84,०००।- (तेह्र लाख चौरासी हजार मार)  धिधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
४ जना सपुरभाईजर सेवा करारमा भनाय भई कवधुलर्ती वन समूहहरुको व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् पगु्ने । 
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16. किधुलर्ती वन समहुमा िचत व्र्वस्थापन (ग्रामीण ववत सहार्किाट) 
कवधुलर्ती वन समूहलाई ग्रामीण ववत्त सेवा मार्य त थप सहर्ोर् परु्ायउन सहकारी धडधभजन कार्ायलर्साँर् समन्वर् 
र्री लघ ुववत्त सहार्कको व्र्वस्था धनर्मानसुार र्नुयपनेछ । पाररश्रधमक भकु्तानी र्नय आधथयक ऐन÷धनर्म वमोजजम 
राख्नपुने माधसक कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन, डोर हाजजरी लर्ार्तका आवश्र्क कार्जात समावेर् र्नुयपनेछ । ग्रामीण 
ववत्त सहार्कको र्ोग्र्ता कम्तीमा वाजणज्र् ववषर्मा प्रववणता प्रमाणपर तह वा सो सरहको भई कार्य वववरण धनम्न 
िमोजजम हनुेछ । 

• कवधुलर्ती वन समूहलाई ग्रामीण ववत्त कार्यक्रममा सहर्ोर् तथा सहजीकरण र्नुयपनेछ, 
• समूहिाट संचालन भैरहेका आधथयक कृर्ाकलापको अनरु्मन तथा धनरीक्षण र्नुयका र साथै आवश्र्क सहर्ोर् 

र्ने, 
• स्थानीर् कृवष सहकारी संस्थालाई सदुृढ र्राई उक्त संस्थामा कवधुलर्ती वन समूहको पहुाँच परु्ायउन सहर्ोर् 

र्ने, 
• सहकारी नभएको क्लष्टरमा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहसाँर् समेत सहकार्य र्री नर्ााँ सहकारी र्ठन र्नय 

आवश्र्क सहर्ोर् र सहजीकरण र्ने, 
• धडधभजन वन कार्ायलर्को धनर्धमत माधसक वैठकमा अधनवार्य सहभार्ी हनु,े 
• ववद्यमान वचत तथा ऋण पद्धधतको अनरु्मन र्री स्थानीर् सहकारीसाँर् आवद्ध र्राउने,  
• कवधुलर्ती वन समूह, सामदुावर्क वन समूह र संलग्न सहकारीलाई कोजचंर् तथा समर्ानकूुल संस्थार्त सहर्ोर् 

र्ने ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
प्रदेर्स्तरका धडधभजन कार्ायलर्हरुले समूहको वचत व्र्वस्थापन तथा पररचालन सेवा प्रदान र्नय ग्राधमण ववत्त सहार्क 
करार मा भनाय र्री प्राधिधधक सेवा प्रदान र्नुय पनेछ । 
वजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय रु. २,४०,००० (दईु लाख चालीस हजार मार) धिधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्ा कार्यक्रम अन्तर्यत १ जना ग्राधमण ववत्त सहार्क करारमा भनाय भई वन समूहहरुको िचत व्र्वस्थापनमा 
सहर्ोर् पगु्ने । 

17. सामाजजक पररचाधलका र जजल्ला सपुरभाईजरको िैठक  
कार्यक्रम संचालनमा थप प्रभावकाररता ल्र्ाउन सहजकताय, सामाजजक पररचालक तथा जजल्ला सपुरभाईजरको दै्वमाधसक 
िैठकमा सहभार्ी हनुेको लाधर् र्ातर्ात र खाजा व्र्वस्थापनमा खचय र्ररनेछ । िैठकमा आवश्र्कता अनसुार 
धडधभजन वन कार्ायलर् र सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरु संलग्न हनु सक्नेछन ्। सो िैठकको प्रर्धतको 
पनुरावलोकन प्रत्रे्क वैठकमा र्नुय पनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय कुल रकम रु २,07,०००।- (दईु लाख सात हजार मार)  धिधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
१८ र्ोटा िैठक संचालन भई कवधुलर्ती वन अन्तर्यतका कार्यक्रमहरुको संचालन तथा कार्ायन्वर्नमा ददर्ाधनदेर् 
हनुे ।  

18. किधुलर्ती वन उत्कृष्ट परुस्कार 
र्स मार्यदर्यनको अनसूुची २ िमोजजमको मूल्र्ाङ्कन आधार तथा सूचकहरुको आधारमा जजल्लामा स्थावपत कवधुलर्ती 
वन उपभोक्ता समूह तथा किधुलर्ती वनको मूल्र्ाङ्कन र्री उत्कृष्ट हनुे पवहलो, दोस्रो र तेस्रो कवधुलर्ती वन उपभोक्ता 



  

13 
  

समूहहरुलाई धडधभजन वन कार्ायलर्हरुिाट ववधनर्ोजजत िजेटिाट कवधुलर्ती वन परुस्कार तथा प्रमाण-पर प्रदान 
र्ररनेछ र धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले परुस्कार छनौट सधमधत र्ठन र्री र्ो कार्यक्रम संचालन तथा कार्ायन्वर्न 
र्नुय पनेछ ।  

र्ो परुस्कार प्रदान र्ने र्री उत्कृष्ट कवधुलर्ती वन उपभोक्ता समूह छनौट र्नयका लाधर् लाग्ने खचय (सूचना सम्प्रषेण, 
स्थलर्त भ्रमण, िैठक खचय आदद), परुस्कृत व्र्जक्त, संस्थाको र्ातार्ात खचय, परुस्कार ववतरण समारोह खचय, 
प्रमाणपर तर्ारी आददमा समेत र्सै र्ीषयकिाट खचय र्नय सवकनेछ । साथै र्ी कार्यहरू सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 2075, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पालना र्ररनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरु/किधुलर्ती वन तर्य को वन प्राधिधधक सहार्कहरुले जजल्ला 
सपुरभाईजर तथा समूह सहर्ोर्ीको सहर्ोर् धलएर र्ो कार्य र्नुय पनेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय रु. ३०,०००।- (तीस हजार मार) धिधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
धडधभजन स्तरमा वन क्षेरको व्र्वस्थापनमा महत्वपूणय र्ोर्दान परु् र्ाउने उत्कृष्ट किधुलर्ती वन उपभोक्ता समूह 
परुस्कृत भई समूहको हौसला िढ्ने । 

19. सामदुावर्क वन अनरु्मन धनरीक्षण (किधुलर्ती वनको अनरु्मन समेत) 
सामदुावर्क वन तथा कवधुलर्ती वनको अवस्था र समूह संचालनका ववववध पक्षहरुको धनर्धमत अनरु्मन र्री 
आवश्र्क पषृ्ठपोषण र्नुयपने हनु्छ । तसथय सामदुावर्क वनहरुको हकमा सामदुावर्क वन ववकास कार्यक्रमको 
मार्दर्यन, २०७१ ले धनधायरण र्रेको प्रवक्रर्ाहरु तथा वन कार्यर्ोजनामा धनददयष्ट र्ररएका कार्यहरु संचालन भए 
नभएको परीक्षण र्नय हस्तान्तररत सव ैसामदुावर्क वनहरुको धनरीक्षण तथा अनरु्मन र्नुयपनेछ । त्र्सै र्री किधुलर्ती 
वन कार्यक्रमको हकमा धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले अनरु्मनका सूचकहरुको धनमायण र्री किधुलर्ती वनको अनरु्मन 
तथा धनररक्षण र्नुयपनेछ । धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्, जजल्ला समन्वर् सधमधत, कृवष ज्ञान केन्र, 
भेटेररनरी अस्पताल तथा पर् ुसेवा ववज्ञ केन्र, ववधभन्न पाधलकामा रहेका कृवष सेवा र्ाखा, पर् ुसेवा र्ाखा, मवहला 
तथा वालवाधलका र्ाखा कार्ायलर्का प्रधतधनधध र परकार लर्ार्तकािाट संर्कु्त रुपमा समेत अनरु्मन कार्य र्नय 
सवकने छ । साथै कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको क्रममा अनरु्मन टोलीमा खवटन ेकमयचारी तथा प्रधतधनधधहरुको भ्रमण 
खचय, इन्धन, र्ाडी भाडा, खाजा समेत र्सै र्ीषयकको िजेट रकमवाट खचय र्नय सवकनेछ । 

साथै अनरु्मनिाट प्राप् त नधतजाहरुलाई धलवपिद्ध र्नय अनरु्मन पजुस्तका प्रकार्न र्ने र सामदुावर्क वन तथा 
किधुलर्ती वनहरुलाई आवश्र्क धनदेर्न प्रदान र्नय र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । र्ो कार्यक्रम सम्पन्न र्नय 
आवश्र्कता अनसुार स्थलर्त वर्ल्ड धनरीक्षण, समूहसाँर् छलर्लमा जचर्ा खाजा, स्टेर्नरी, मसलन्द तथा इन्धन, 
तथ्र्ाङ्क ववश्लषेण एवं छपाई आदद कार्यमा आिश्र्क िजेट खचय र्नय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न भए पधछ सव‐धडधभजन वन कार्ायलर् अनसुारका अनरु्मन र्ररएका सामदुावर्क र किधुलर्ती वन 
समूहको संख्र्ा तथा र्धतववधध ववश्लषेण सवहतको अनरु्मन पजुस्तका प्रकार्न र्ररनेछ । साथै र्सरी अनरु्मन र्दाय 
सामदुावर्क वन/कवधुलर्ती वन कार्यक्रम लारू् भएका जजल्लाहरुमा भएका सर्ल अभ्र्ासहरु, सकंधलत तथ्र्ाङ्कहरू 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्र् र वन धनदेर्नालर्मा पठाउन ुपनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारीहरु, वन प्राववधधक सहार्क, सामाजजक पररचालकिाट र्ो 
कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
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िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 22,55,०००।- (िाइस लाख पचपन्न हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
४,५०४ र्ोटा सामदुावर्क वन/कवधुलर्ती वनहरुको अनरु्मन धनरीक्षणिाट आवश्र्क पषृ्ठपोषण प्राप्त भई कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्नमा सहजता हनुकुा साथै अर्ामी आधथयक वषयको र्ोजना धनमायणमा समेत थप सहर्ोर् पगु्ने । 

20. जधडिटुी उत्पादक, संकलक तथा व्र्ापारी िीच अन्तरवक्रर्ा र्ोष्ठी 
जधडिटुीको ददर्ो व्र्वस्थापनमा टेवा परु् र्ाउनका लाधर् जधडिटुी उत्पादक, संकलक र व्र्ापारी िीच राम्रो सम्वन्ध, 
समझदारी ववकास र्नय तथा ववद्यमान समस्र्ाको समाधान तथा र्ोजना धनमायणका लाधर् कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 
सहजीकरण र्नयका लाधर् सर्कु्त अन्तरवक्रर्ा र्ोष्ठी संचालन र्नुय पनेछ । र्स प्रदेर्मा पाइने ववधभन्न वकधसमका 
जधडिटुीहरुको प्रजाधत, िजारको अवस्था साथै जधडिटुी उत्पादक, संकलक र ब्र्ापारी िीच समन्वर्ात्मक भधुमकाको 
वारेमा समेत र्स र्ोष्ठी जानकारी र्राइने छ । र्स र्ीषयकको िजेट रकम सहभार्ी भत्ता, प्रजर्क्षण भत्ता, समन्वर् 
भत्ता, स्टेर्नरी, तालीम सामाग्री, सेसन वर्, खाजा, र्ातार्ात खचय, इन्धन, हलभाडा, संचार, प्रधतवेदन लेखन लर्ार्तमा 
खचय र्ररनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भएपधछ र्ोष्ठी संचालन धमधत स्थान, छलर्लका ववषर्, सहभार्ीको नामावली भएको 
धनणयर्, उपलजब्ध तथा पषृ्ठपोषण र भए र्रेको खचय ववल भपायईहरु समेतको प्रधतवेदन संलग्न र्नुय पनेछ । कार्यक्रम 
संचालनमा धडधभजन/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारी वा आवश्र्कता अनसुार सम्िजन्धत ववषर्का ववज्ञहरुलाई 
समेत प्रजर्क्षकको रुपमा िोलाई र्स अन्तरवक्रर्ा र्ोष्ठी संचालन र्नय सवकने छ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन, सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारीहरु र ववषर्ववज्ञहरुिाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स र्ोष्ठी संचालनको लाधर् िजेट रु. 3,00,०००।- (तीन लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
६ र्ोटा अन्तरवक्रर्ा र्ोष्ठी संचालन भई जधडिटुी उत्पादक, संकलक र ब्र्ापारी िीचको समन्वर् र सहकार्य मार्य त 
जधडिटुीको ददर्ो उत्पादनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

21. जधडिटुी खेती व्र्वस्थापन, प्रर्ोधन तथा भण्डारण सम्िन्धी तालीम 
जधडिटुी खेती र्रररहेका कृषक र समूहहरू तथा जधडिटुी खेती र्नय इच्छुक कृषक र समूहहरूलाई र्स प्रकारको 
तालीममा सहभार्ी र्राइने छ । र्स र्ीषयकको रकम तालीममा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, समन्वर् भत्ता, खाजा, 
हल भाडा, र्ातार्ात खचय, संचार, स्टेर्नरी, पानी, तालीमको प्रधतवेदन लेखन लर्ार्तमा स्वीकृत नम्सयको पररधधधभर 
रही लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई सो वमोजजम खचय र्ररनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ तालीमको उपजस्थधत 
वववरण, माइन्र्टु, प्रस्ततुीकरणको वववरण, र्ोटो, खचय ववल भपायइ, कार्यक्रमको सचुी तथा तालीमको प्रधतवेदन पेर् 
र्नुय पदयछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन, सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारीहरु र ववषर्ववज्ञहरुिाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स तालीम संचालनको लाधर् िजेट रु. 1,0०,०००।- (एक लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
१ पटक सञ्चालन हनुे र्ो तालीमिाट जधडिटुी उत्पादक तथा प्रर्ोधनकतायहरुलाई जधडिटुीको ददर्ो व्र्वस्थापनको 
िारेमा जानकारी उपलब्ध हनुे । 
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22. जधडिटुी संजाल तथा सहकारीको क्षमता अधभवदृ्धी सहर्ोर्  
जजल्ला जस्थत स्थावपत जधडिटुी संजाल तथा जधडिटुीको ब्र्ापारमा संलग्न भएका सहकारी संस्थाहरुको संस्थार्त 
क्षमता अधभवृद्धीको लाधर् र्स र्ीषयकको िजेट खचय र्ररनेछ । साथै उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट 
प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ को आवश्र्क प्रकृर्ा परुा र्री जधडिटुी संजाल तथा 
सहकारीलाई अनदुानको रुपमा समेत र्ो रकम धडधभजन वन कार्ायलर्िाट उपलब्ध र्राउन सवकने छ । साथै र्स 
कार्यक्रम सम्पन्न र्नय आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद 
ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, 
सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन 
धनर्मको पालना र्नुय पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन वन कार्ायलर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट रु. 1,0०,०००।- (एक लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
जधडिटुी संजाल तथा सहकारी संस्थाहरुको संस्थार्त क्षमता अधभवृद्धीमा सहर्ोर् पगु्ने । 

23. जधडिटुी खेती सम्िन्धी र्ोकल वटमको िैठक 
संघीर् वन तथा वातावरण मन्रालर् (साववकको वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालर्) िाट २०६९ सालमा तर्ार भएको 
कार्यधिधध अनसुार धडधभजन तथा वर्ल्डस्तरमा र्ठन भएको वा र्ररने र्ोकल वटमको िैठक आवश्र्कता अनसुार 
िस्न ुपनेछ र सो िैठक संचालन तथा व्र्वस्थापनमा र्ो र्ीषयकको रकम खचय र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् प्रदेर् भरका धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरु पररचाधलत हनुेछन ्। 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् तथा वन धनदेर्नालर्िाट आवश्र्कतानसुार प्राववधधक तथा अन्र् 
सहर्ोर् उपलब्ध र्राइनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १,२५,०००।- (एक लाख पजच्चस हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्ोकल वटम िैठकको माध्र्मिाट पकेट क्षेरमा उपर्कु्त जधडिटुी खेतीको ववस्तार तथा प्रवद्धयनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

24. जधडिटुी भण्डारण, प्रर्ोधन केन्र स्थापना अनदुान सहर्ोर् (सामदुावर्क वन / साझेदारी वन 
/ सहकारी / धनजी क्षरेको साझेदारीमा) 

र्स कार्यक्रमका लाधर् छुट्याइयएको रकम वन धनदेर्नालर्ले धडधभजन वन कार्ायलर्, कार्यक्षेरको र्ोकल वटम र 
सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह/ साझेदारी वन समूह/ कवधुलर्ती वन उपभोक्ता समूह/ सहकारी/ 
संस्था/कम्पनी/धनजी उद्यमीहरुसाँर् सहकार्य र्री हावापानी र भौर्ोधलक अवस्था सहुाउाँदो जधडिटुी प्रजाधतहरु उत्पादन 
र्ने, खेती ववस्तार र्ने र संकलन हनुे जधडिटुीको भण्डारण, प्रर्ोधन र िजारीकरण र्नयमा सहर्ोर्ी हनुे खालका 
पूवायधारहरुको धनमायण, स्तरोन्नती तथा व्र्वस्थापनमा र्स र्ीषयकको रकम खचय र्नय सवकनेछ । जधडिटुी भण्डारण 
स्थल तथा प्रर्ोधन केन्र स्थापनाका लाधर् तपजर्ल िमोजजम र्नुय पनेछ । 

• वन धनदेर्नालर्ले पधरकामा १५ ददने सूचना प्रकार्न र्री प्रस्ताव आह्वान र्नुयपनेछ । 

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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• इच्छुक व्र्वसार्ी, उद्यमी, सहकारी, सामदुावर्क तथा साझेदारी वन समूह, कवधुलर्ती वन उपभोक्ता समूह वा 
जधडिटुी तथा रै्रकाष्ठ व्र्वसार्मा संलग्न वकसानले प्रकाजर्त सूचना वमोजजम व्र्ावसावर्क र्ोजना सवहत, प्लाण्ट 
स्थापना र्ने क्षेरको चारवकल्ला सवहत प्राववधधक तथा आधथयक प्रस्ताव वन धनदेर्नालर्मा तोवकएको म्र्ाद धभर 
पेर् र्नुयपनेछ ।  

• प्राप्त व्र्वसावर्क र्ोजना सवहतको प्रस्तावहरुको धनर्मानसुार मूल्र्ाङ्कन र्री उपर्कु्त प्रस्तावको छनौट र्नुयपनेछ। 
प्रस्तावहरुको मूल्र्ाङ्कन र्दाय कच्चा पदाथय उपलब्धताको सधुनजितता, जधडिटुीको पकेट क्षेरमा उत्पाददत 
पैदावारको प्रर्ोधन, लाभप्रद व्र्ावसावर्क र्ोजना, वातावरणीर् प्रभाव, जनसहभार्ीता, स्थानीर् रोजर्ारीको 
सधुनजितता, मूल्र् अधभवृवद्ध क्षमता, प्रस्तावकको लर्ानीको प्रधतर्त र सधुनजितता, कार्यक्रमको नवीनता तथा 
शृ्रजनजर्लता आददको आधारमा मूल्र्ाङ्कन र्नुयपनेछ । 

• आवश्र्कता अनसुार ववज्ञहरु र प्राववधधक सधमधत र्ठन र्री वन धनदेर्नालर्ले पर् भएका प्रसतावहरुको मूल्र्ाङ्कन 
र्राउन ुपनेछ । 

• अनदुान रकम सवहत कुल जम्मा लर्ानीको कम्तीमा १० प्रधतर्त रकम प्रस्तावकले लर्ानी र्नुयपनेछ । 
• प्रारजम्भक कार्य संचालन र्नय प्रथम वकस्तामा ४० प्रधतर्त र कार्यसम्पन्न पश् चात अजन्तम प्रधतवेदन प्राप्त भएपधछ 

िााँवक ६० प्रधतर्त रकम अनदुान स् वरुप भकु्तानी र्नुयपनेछ ।  
• कार्य सम्पन्न भएपधछ प्रर्धतमा धनम्न कुराहरु समावेर् र्नुयपनेछ, 
➢ उद्यम संचालन र्ने समूह, व्र्जक्त, संस्था, सहकारीको नाम, 
➢ स्थापना र्ररएको प्लाण्टको र्ोटो, 
➢ उत्पाददत सामाग्रीको नमनुा, 
➢ लार्त रकम, रोजर्ारी धसजयना )श्रमददन( , 
➢ प्लाण्टको अवजस्थधत, जग्र्ाको वक.नं., जज.वप.एस. लोकेर्न, 
➢ धडधभजन वन कार्ायलर्को कार्य सम्पन्न धसर्ाररस पर । 

साथै र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा 
सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ समेतको पालना र्नुय पनेछ । अनदुान प्राप्त व्र्जक्त, संस्था, कम्पनी र सहकारी 
छनौट भई अनदुान प्राप्त र्री सम्झौता िमोजजम कार्य तोवकएको समर् धभर सम्पन्न नभएमा त्र्स्तो रकम सरकारी 
िााँकी सरह असलुउपर र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन  
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा िजेट रु. ६०,००,०००।- (साठी लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
१ वटा जधडिटुी भण्डारण तथा प्रर्ोधन केन्र स्थापना भई सञ्चालन भएको हनुे । 

25. जधडिटुी धिरूवा उत्पादन 
वनक्षेरलाई जैववक ववववधतार्कु्त िनाउन, िैकजल्पक आर्स्रोतको रुपमा ववकास र्नय जधडिटुी तथा रै्रकाष्ठ प्रजाधतका 
धिरुवा उत्पादन र्री वृक्षारोपण र्नय अधभप्ररेरत र्नुयपनेछ; र जधडिटुी तथा रै्रकाष्ठ वन पैदावारको आपूधतय र 
उत्पादनमा अधभिवृद्ध भई आर्आजयन तथा जीववकोपाजयनमा सधुार परु् र्ाउने उद्देश्र्िाट र्ो वक्रर्ाकलाप संचालन 
र्ररनेछ । जधडिटुी तथा रै्रकाष्ठ प्रजाधत उत्पादन र्दाय उच्च मूल्र्, िजारमा मार् भएको, र्ोकल वटमले धसर्ाररस 
र्रेको र स्थानीर् वकसानको रुजच अनसुारको प्रजाधतहरु उत्पादन र्नुयपनेछ । नसयरीमा धिरुवा उत्पादन र्दाय स्थानीर् 
आवश्र्कता अनसुार तथा व्र्वसावर्क महत्व भएका र र्ोकल वटमले छानेका जधडिटुी प्रजाधत, सरु्जन्धत घााँस तथा 
कलमी धिरुवा उत्पादन र्नुयपछय । िहमूुल्र् र ठाउाँ धिरे्ष जधडिटुी जस्तै जैतनु, तेजपात, अमला, सपयर्न्धा, नीम, 
र्जुो, अजुयन, धिजर्साल, धसतलजचनी, िेल, राजिकृ्ष, ररठ्ठा, िेत, कुररलो, लौठ सल्ला, श्रीखण्ड, जघऊकुमारी, रुराक्ष 
आदद जातका धिरुवा उत्पादनमा जोड ददनपुनेछ । जधडिटुी प्रजाधत उत्पादन र्दाय धिरे्ष वकधसमको तालीमको 
आवश्र्कता पने भएमा सो को समेत व्र्वस्था धमलाउनपुनेछ । र्स र्ीषयकको रकम प्रचधलत नम्सय र दररेटको 

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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अधीनमा रही लार्त अनमुान तर्ार र्री स्वीकृत र्राई अमानतमा र्राउन सवकने छ । उत्पादन र्ररएका जधडिटुी 
ववरुवाहरुको रेकडय अधभलेख राखी आवश्र्कता अनसुार ववतरण र्नुय पदयछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
जधडिटुी ववरुवा उत्पादनका लाधर् धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरु पररचाधलत हनुेछन ्। 
प्रदेर् मन्रालर्िाट तथा वन धनदेर्नालर्िाट आवश्र्कतानसुार प्राववधधक तथा अन्र् सहर्ोर् उपलब्ध र्राइनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन  
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. ७,5०,०००।- (सात लाख पचास हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
करीव ५० हजार ववधभन्न प्रजाधतका जधडिटुी ववरुवाको उत्पादन तथा ववतरण भएको हनुे । 

26. पकेट क्षरेमा जधडिटुी खेती ववस्तार  
ववधभन्न जजल्लाका जधडिटुी पकेट क्षेरमा लौठ सल्ला, जचराइतो, वटमरु, सतवुा, लोक्ता, अरे्ली आदद जस्ता िहमूुल्र् 
र क्षेर धिरे्ष जधडिटुीको खेती ववस्तार र्नयको लाधर् धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले धनम्न प्रकृर्ाहरु अपनाउन ुपनेछ। 

• र्ोकल वटमले तोवकएको पकेट क्षेर तथा प्रजाधतको पवहचान र्नुयपनेछ । 
• छाधनएका पकेटक्षेरमा खेती ववस्तार र्नयका लाधर् पधरका, सावयजधनक जनसम्पकय का कार्ायलर् र पकेट क्षेरका 

स्थानीर् तहमा १५ देजख ३० ददने सूचना प्रकार्न र्री प्रस्ताव आह्वान र्नुयपनेछ । 
• इच्छुक उद्यमी, संस्था, सामदुावर्क तथा कवधुलर्ती वन समूह, वा वकसानले प्रकाजर्त सूचना वमोजजम 

धडधभजन वन कार्ायलर् मा प्रस्ताव पेर् र्नुयपनेछ । 
• प्रस्ताव छनौटको मापदण्ड तर्ार र्री र्ोकल वटमले िवढमा १० वटा सम्म उत्कृष्ट प्रस्ताव छनौट र्री 

धडधभजन वन कार्ायलर्लाई धसर्ाररस र्नुयपनेछ । मापदण्ड तर्ार र्दाय व्र्ावसावर्क उत्पादन र्नय सक्ने 
क्षमता, िजारको पहुाँच, प्रस्तावकको लर्ानी प्रधतर्त, वैदेजर्क रोजर्ारीिाट र्वकय एका र्वुा र अनभुव 
लर्ार्तका ववषर्लाई ध्र्ान ददनपुनेछ । 

• र्ोकल वटमको धसर्ाररसको आधारमा धडधभजन वन कार्ायलर्ले खेती ववस्तारका लाधर् सम्झौता र्नुयपनेछ । 
• प्रारजम्भक कार्य संचालन र्नयको लाधर् प्रथम वकस्ता स् वरुप िढीमा ४० प्रधतर्त र कार्य सम्पन्न र्री अजन्तम 

प्रधतवेदन प्राप्त भए पिात िााँवक ६० प्रधतर्त रकम भकु्तानी र्नुयपनेछ ।  
• कार्यक्रम सम्पन्न भएपधछ कार्यस्थलको र्ोटो (जग्र्ाधनी वा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको हकमा 

उपभोक्ता समेतको) पिात कार्यस्थलको अवजस्थधत (जज.वप.एस.्) सूचक सवहतका अन्र् उपलजब्ध/प्रभावकाररता 
सवहतको आधथयक र प्राववधधक प्रर्धत प्रधतवेदन प्रस्ततु र्नुयपनेछ । 

• प्राववधधक प्रर्धत प्रधतवेदनमा समावेर् हनुपने कुराहरु,  
• जग्र्ाको वकत्ता नं., वर्ल्डिकु, नक्सा, क्षेरर्ल, GPS Waypoints 
• वृक्षारोपण र्ररएका ववरुवा संख्र्ा र प्रजाधत । 

अनरु्मन, धनरीक्षण प्रधतवेदनमा र्ोकल वटमका कम्तीमा २ जना सदस्र्को हस्ताक्षर अधनवार्य रुपमा हनुपुनेछ । 
र्सरी वृक्षारोपण र्ररएको ठाऊाँ मा र्ी वववरणहरु सवहतको एउटा होधडयङ्ग िोडय समेत राख्नपुनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् प्रदेर् भरका धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरु पररचाधलत हनुेछन ्। 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर्, तथा वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहरािाट 
आवश्र्कतानसुार प्राववधधक तथा अन्र् सहर्ोर् उपलब्ध र्राइनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन  

र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. ३,७5,००,०००।- (तीन करोड पचहत्तर लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको 
छ । 
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अपेजक्षत उपलजब्ध 
ववधभन्न जजल्लाका जधडिटुी पकेट क्षेरमा जधडिटुीको खेती ववस्तार भएको हनुे । 

27. कृवष वन ववकास तथा ववस्तार/कृवष वन प्रणाली प्रवद्धयन कार्यक्रम 
धनजी जग्र्ा/सावयजधनक जधमनको उत्पादकत्वमा सधुार ल्र्ाई स्थानीर् जनताको आर्आजयनमा सहर्ोर् परु् र्ाउनका 
साथै वनको ववकास र्री सो क्षेरमा हररर्ाली कार्म र्नय तथा धनजी वन प्रधत जनमाधनसमा सकारात्मक प्रभाव वृवद्ध 
र्नयको लाधर् सावयजधनक/धनजी जग्र्ामा वृक्षारोपण र्री कृवष वन ववकास, ववस्तार तथा प्रवद्धयनको लाधर् र्ो कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइने छ । र्सै र्ीषयक अन्तर्यत ववधनर्ोजजत िजेटको िढीमा १० प्रधतर्त रकम कृवष वन 
कार्यक्रमहरू सर्लता पूवयक कार्ायन्वर्न तथा प्रवद्धयन र्नयको लाधर् प्रदेर्का सवै जनतालाई र्स्ता कार्यक्रमको िारेमा 
जानकारी ददन एवं चेतना अधभवृवि र्नय प्रदेर् स्तरमा स्थानीर् माधनसहरुले वझु्ने भाषामा पोष्टर, पचाय, व्रोसर, होधडयङ 
िोडय, ितृ्तजचर आदद तर्ार तथा ववतरण /प्रदर्यन र ववधभन्न सञ्चार माध्र्िाट जनचेतना मूलक संदेर् संप्रशे्रण समेत 
र्नय सवकने छ । 

(क) धनजी जग्र्ामा कृवष वन प्रवद्धयन  
धनजी क्षेरको सहकार्यमा कृवष वनको अवधारणा अनरुुप कृवष वन ववकास र्नय चाहने धनजी जग्र्ाधनीलाई कृवष वन 
प्रवद्धयन अन्तर्यत र्ो रकम उपलब्ध र्राइनेछ । धडधभजन वन कार्ायलर्ले कृवष वन ववकासका लाधर् कार्ायन्वर्न 
र्ोजना (Implementation plan) िनाइय र कृवष वन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववधध २०७३ समेतलाई आधार धलई 
र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । र्ोजना तर्ार र्दाय वृक्षारोपण र्ररने स्थान, क्षेरर्ल, धिरुवा संख्र्ा, नक्सा, 
र्ोजना, र्ोटोहरु आदद राख् न ुपनेछ । ववधनर्ोजजत िजेटमा र्त प्रधतर्त रकम कृवष वन ववकास र्नय चाहने धनजी 
जग्र्ाधनीले थप श्रमदान र्ने र्री लार्त इष्टीमेट धडधभजनल वन अधधकृतिाट स्वीकृत र्राई सम्िजन्धत सव‐धडधभजन 
वन कार्ायलर्को प्रत्र्क्ष धनर्रानीमा र्ोजना िमोजजमको कार्य र्री र्राई धनजी जग्र्ामा कृवष वन ववकास र्नुय पदयछ। 
ववधनर्ोजजत रकम प्रारजम्भक कार्यसरुुवातको लाधर् पवहलो वकस्तामा ४० प्रधतर्त र कार्य प्रर्धतको आधारमा कार्यक्रम 
सम्पन्न भए पश् चात िााँकी ६० प्रधतर्त रकम कृवष वन ववकास र्ने धनजी जग्र्ाधनीलाई उपलव्ध र्राईने छ । उक्त 
क्षेरहरुमा स्थानीर् ठाउाँ सहुाउदो डालेघााँस, र्लरू्ल, अन्र् वहवुषीर् रुखहरु तथा जधडिटुी प्रजाधतका ववरुवाका साथै 
वहवुषीर् घााँस समेत रोपण र्नय सवकनेछ । साथै कृवष वन सम्िन्धी वर्ल्ड स्तरीर् कोजचङ्ग तथा उपलब्ध भए 
स्थानीर्स्तरमा ववद्यमान कृषक समूहसाँर् समन्वर् र्री कार्य र्नुयपनेछ र र्ो कृर्ाकलाप सम्पन्न र्नयका लाधर् आवश्र्क 
परेमा स्थानीर् कृवष ज्ञान केन्र, भेटेरीनरी अस्पाताल तथा पर् ुसेवा ववज्ञ केन्र तथा अन्र् धनकार्साँर् पधन समन्वर् 
र्नय सवकनेछ । 

(ख) सावयजधनक जग्र्ा तथा हैधसर्त धिग्रकेो वन क्षरेमा कृवष वन प्रवद्धयन 
• धडधभजन वन कार्ायलर्ले आवश्र्कता महर्सु र्री प्रस्ताव र्रेको सावयजधनक जग्र्ा तथा २० प्रधतर्त भन्दा कम 

छर घनत्व (क्राउन कभर) भएको हैधसर्त धिग्रेको वन, भ-ूक्षर्को दृवष्टकोणिाट संवेदनजर्ल क्षेर, धसमान्तकृत 
हैधसर्त खस्केको वन क्षेर, नदी वा नहर वकनारमा, खाली सावयजधनक स्थानमा समूहहरु पररचालन र्री कृवष 
वन ववकासका लाधर् कार्ायन्वर्न र्ोजना (Implementation Plan) िनाइय र्ो कार्यक्रम संचालन र्नय सवकन ेछ। 

• उक्त क्षेरहरुमा डालेघााँस, र्लरू्ल, रै्रकाष्ठ तथा जधडिटुी प्रजाधतका ववरुवा तथा वहवुषीर् रुखहरु जस्तै 
स्थानीर् रुख, जधडिटुी प्रजाधतका धिरुवा मार रोपण र्नय पाइने छ । 

• र्ोजना तर्ार र्दाय वृक्षारोपण र्ररने स्थान, क्षेरर्ल, धिरुवा संख्र्ा, नक्सा, र्ोजना, र्ोटोहरु आदद राख्न ुपनेछ ।  
• कार्यक्रम र्ोजनािद्ध ढंर्ले संचालन र्री अधभलेख खडा र्री कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धत प्रधतवेदन वन 

धनदेर्नालर्मा िझुाउन ुपनेछ । 
• कार्यक्रमको अनरु्मन प्रदेर् वन धनदेर्नालर्/धडधभजन वन कार्ायलर्ले र्नुयपनेछ । 
कृवष वन ववकास तथा ववस्तार/कृवष वन प्रणाली प्रवद्धयन कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा धनम्न िुाँदाहरु समािेर् र्नुय 
पनेछः  
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(क) वक्रर्ाकलाप संचालन भएको स्थानको नाम वा धनजी जग्र्ा भएमा जग्र्ाधनीहरुको नाम/ठेर्ाना, वक्रर्ाकलाप 
संचालन भएको क्षेरर्ल र वृक्षारोपण भएको ववरुवाहरुको प्रजाधत/संख्र्ा, 

(ख) कृवष वन ववकास कार्ायन्वर्न र्ोजना (Implementation Plan), 
(र्) कार्यक्रम संचालन भएको स्थानको र्ोटोहरु (संचालन अजघ समेतको र्ोटो), 
(घ) सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को प्रधतवेदन । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धनजी जग्र्ा एवं सावयजधनक जग्र्ा तथा हैधसर्त धिग्रेको वन क्षेरमा कृवषवन प्रवद्धयन कार्कय म संचालनको लाधर् 
अर्वुा वकसानहरु, कृवष सहकारी समेतको संलग्नतामा अनौपचाररक समूह वा नेटवकय  र्ठन र्री स्थानीर् तहमा 
रहेका कृवष तथा पर्सेुवा प्राववधधकहरू समेतको सहर्ोर्का मा संचालन र्नय सवकने छ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कृवष वन ववकास तथा ववस्तार र कृवष वन प्रणाली प्रवद्धयन कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लाधर् आ.व. २०७७/०७८ 
मा जम्मा रु.  ५३,००,०००।- (धरपन् न लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
➢ धनजी एवं सावयजधनक जग्र्ा तथा हैधसर्त धिग्रकेो वन क्षेरमा हररर्ाली प्रवद्धयन भइय जधमनको हैधसर्तमा सधुार 

हनुेछ । 
➢ ववधभन्न प्रजाधतका डालेघााँस, जधडिटुी तथा र्लरू्लको प्रवद्धयनिाट स्थानीर् ब्र्जक्त र समदुार्को आर्आजयनमा 

टेवा पगु्नेछ । 

28. धनजी क्षरे , धनजी वन सञ्जालसाँर् समन्वर् र्री कृवष वन प्रवद्धयन कार्यक्रम 
धनजी क्षेरको सहकार्यमा कृवष वनको अवधारणा अनरुुप कृवष वन ववकास र्नय चाहने धनजी जग्र्ाधनीलाई कृवष वन 
प्रवद्धयन अन्तर्यत र्ो रकम उपलब्ध र्राइनेछ । कृवष वन ववकासका लाधर् कार्ायन्वर्न र्ोजना (Implementation 

plan) िनाइय र कृवष वन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववधध २०७३ समेतलाई आधार धलई र्स कार्यक्रम कार्ायन्र्नमा 
ल्र्ाईनेछ । र्ोजना तर्ार र्दाय वृक्षारोपण र्ररने स्थान, क्षेरर्ल, धिरुवा संख्र्ा, नक्सा, र्ोजना, र्ोटोहरु आदद 
राख् न ुपनेछ । ववधनर्ोजजत िजेटमा र्त प्रधतर्त रकम कृवष वन ववकास र्नय चाहने धनजी जग्र्ाधनीले थप श्रमदान 
र्ने र्री लार्त इष्टीमेट धडधभजनल वन अधधकृतिाट स्वीकृत र्राई कार्यक्रम सम्झौता र्री सम्िजन्धत सव‐धडधभजन 
वन कार्ायलर्को प्रत्र्क्ष धनर्रानीमा र्ोजना िमोजजमको कार्य र्री र्राई धनजी जग्र्ामा कृवष वन ववकास र्नुय पदयछ 
। प्रारजम्भक कार्य सरुुवातको लाधर् सम्झौता रकमको ४० प्रधतर्तले हनु आउने रकम उपलब्ध र्राउने र सम्िजन्धत 
धनजी जग्र्ाधनीको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन साथ सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्वाट प्रधतवेदन प्राप्त भए पधछ वााँकी ६० 
प्रधतर्त रकम सम्िजन्धत धनजी जग्र्ाधनीहरुलाई अनदुानको रुपमा उपलब्ध र्राइनेछ । उक्त कृवष वनमा डालेघााँस, 
र्लरू्ल, अन्र् वहवुषीर् रुखहरु तथा जधडिटुी प्रजाधतका ववरुवाहरु जस्तै इवपल, अमला, रुख कटहर, वेल, 
सोवहजन, आाँप, धलजच, भईुकटहर, वकम्ि,ु कदम लर्ार्त कुररलो, वपप्ला प्रजाधतका धिरुवाका साथै वहवुषीर् घााँस 
समेत रोपण र्नय सवकनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्कय म संचालनको लाधर् धनजी क्षेर, धनजी वन सञ्जाल, अर्वुा वकसानहरु, कृवष सहकारी, स्थानीर् तहमा 
रहेका कृवष तथा पर् ुसेवाका प्राववधधकहरू समेतको सहकार्य र सहर्ोर्मा संचालन र्नय सवकने छ । 

िजेट व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु ७,0०,०००।- (सात लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 

➢ कृवष वन प्रणालीको प्रवद्धयन हनुेछ । 
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➢ ववधभन्न प्रजाधतका डालेघााँस, जधडिटुी तथा र्लरू्लको प्रवद्धयनिाट स्थानीर् ब्र्जक्त र समदुार्को आर्आजयनमा 
टेवा पगु्नेछ । 

29. नमनुा व्र्वसावर्क कृवष वन स्थापना सहर्ोर् 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ 
िमोजजमको प्रकृर्ा अपनाई नमनुा व्र्वसावर्क कृवष वन स्थापनाको कार्यसूची (ToR) को धनमायण र्री सोवह िमोजजम  
कार्यक्रम संचालन र्ररने छ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धनजी क्षेरसाँर्को सहकार्यमा सावयजधनक-धनजी साझेदारी मोडेलमा र्ो कार्यक्रम संचालन हनुेछ । र्ो कृर्ाकलाप 
सम्पन्न र्नयका लाधर् आवश्र्क परेमा वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, कृवष ज्ञान केन्र, भेटेरीनरी अस्पाताल तथा 
पर् ुसेवा ववज्ञ केन्र र अन्र् धनकार्साँर् पधन समन्वर् र्नय सवकनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ४०,००,०००।- (चाधलस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर्स्तरमा आ.व. २०७७/०७८ मा २ वटा नमनुा व्र्वसावर्क कृवष वनको स्थापना भई कृवष वनको प्रवद्धयन 
हनुे। 

30. धनजी नसयरी स्थापना अनदुान 
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत वन नसयरी नभएका स्थानहरुमा नर्ााँ नसयरी स्थापना र्री ५० हजार भन्दा वढी ववरुवा 
उत्पादन र्नय चाहन े धनजी नसयरी धनीलाई तोवकएको प्रजाधतका र्णुस्तरीर् ववरुवा उपलव्ध र्राउने सन्दभयमा दईु 
पक्षीर् सम्झौता र्री र्राई सतयनामा िमोजजम नसयरी धनमायण, धसंचाई तथा अन्र् सामाग्री खररदमा धनजी नसयरी 
संचालकलाई अनदुान स् वरुप सहर्ोर् उपलव्ध र्राउन सवकने छ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुवाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट रु. 10,80,०००।- (दर् लाख असी हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
२० र्ोटा धनजी नसयरीहरु स्थापनामा सहर्ोर् परु्ी ववरुवाहरु उत्पादन भई स्थानीर् स्तरमा सहज रुपमा ववरुवा 
उपलब्धता भएको हनुे ।  

31. धनजी वन ववकास दताय प्रोत्साहन 
धनजी वन दताय र्नयको लाधर् चावहन ेजग्र्ा धनीपूजायको नक्कल, नार्ररकता, नापी नक्सा आदद साथ धनवेदन प्राप् त भएमा 
धनजी वन दतायको लाधर् आवश्र्क पने प्राववधधक सहर्ोर् जस्तै धनजी वनको नाप नक्सा, रुख ववरुवाको नाप जााँच 
र्री लर्त, सजयधमन मचुलु्का सवहतको कार्यर्ोजना धनमायण र्री धनजी वन दतायका लाधर् धडधभजन वन कार्ायलर्ले 
आवश्र्क सहजीकरण र्नेछ । साथै धनजी वन दताय र्नय जााँदा सााँध धसमाना नापजााँच र्नय सरकारी अधमन/सवेक्षकको 
आवश्र्क पने भएमा सोका लाधर् जजल्लाजस्थत नापी कार्ायलर्लाई धनर्मानसुार िझुाउन ुपने राजस्व स् वरुप र्स र्ीषयक 
अन्तर्यत राजखएको िजेटिाट खचय र्ररनेछ । र्सका साथै कमयचारीको स्थलर्त भ्रमण, र्ातार्ात, मसलन्द, दैधनक 
भ्रमण भत्ता आदद समेत र्सिाट खचय र्नय सवकनेछ ।  
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धनजी वन दताय र्ने प्रर्ोजनको लाधर् धडधभजन वन कार्ायलर्, नापी कार्ायलर्, स्थानीर् तह, धनजी वन धनी तथा 
धनजी वन संजाल आददको सहर्ोर्मा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने 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
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िजेट व्र्वस्थापन 
र्स वक्रर्ाकलापको लाधर् रु. ६,60,०००।- (छ लाख साठी हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आ.व. २०७७/०७८ मा न्रू्नतम ६६ र्ोटा धनजी वन दताय भई धनजी वनधनीहरूको संख्र्ामा अधभवृवद्ध भइय वन 
पैदावारको आपूधतय तथा ओसारपसारमा सहजता हनुेछ । 

32. धनजी वन धधनलाई प्रोत्साहन परुस्कार /उत्कृष्ट धनजी वन परुस्कार 
आफ्नो धनजी हकभोर्को नम्िरी आवादी जग्र्ामा िकृ्षारोपण र्री उद्यमजर्लताको ववकास सवहत जैववक ववववधता 
संरक्षण तथा वातावरण सन्तलुनमा र्ोर्दान परु् र्ाउने मध्रे् र्स कार्यक्रम अन्तर्यत जजल्लामा दताय भएका धनजी 
वनहरुमध्रे् व्र्वस्थापन, व्र्ावसावर्कता र प्राववधधक उपर्कु्तताको आधारमा मूल्र्ाङ्कन र्नय र्ठन भएको  सधमधतको 
धनणयर् िमोजजम धनजी वनको मूल्र्ाङ्कन र्री उत्कृष्ट हनुे पवहलो, दोस्रो र तेस्रो धनजी वनधनीहरुलाई धडधभजन वन 
कार्ायलर्हरुिाट ववधनर्ोजजत िजेटवाट उत्कृष्ट धनजी वन परुस्कार तथा प्रमाण-पर प्रदान र्ररनेछ । उत्कृष्ट धनजी 
वन परुस्कार र्स मार्यदर्यनको अनसूुची ३ िमोजजमको मापदण्ड र सूचकहरुको आधारमा छनौट र्ररने छ । र्स 
र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकमिाट समारोह व्र्वस्थापन, प्रमाणपर छपाई तथा नर्द परुस्कारमा खचय र्नय सवकनेछ । 
र्ो परुस्कार प्रदान र्ने र्री उत्कृष्ट धनजी वन छनौट र्नयका लाधर् लाग्न ेखचय (सूचना सम्प्रषेण, स्थलर्त भ्रमण, 
िैठक खचय आदद), परुस्कृत व्र्जक्तको र्ातार्ात खचय, परुस्कार ववतरण समारोह खचय, प्रमाणपर तर्ारी आददमा र्सै 
र्ीषयकिाट खचय र्नय सवकनेछ । साथै र्ी कार्यहरू सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध धनर्मावली 2075, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ 
तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पालना र्नुय पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुिाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स वक्रर्ाकलापको लाधर् रु. 3,0०,०००।- (तीन लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
िकृ्षारोपणको माध्र्मिाट उद्यमजर्लताको ववकास सवहत जैववक ववववधता संरक्षण तथा वातावरण सन्तलुनमा महत्वपूणय 
र्ोर्दान परु् र्ाउन ेनीजी वन धनीहरू परुस्कृत भई हौसला िढ्ने । 

33. धनजी वन व्र्वस्थापन तालीम 
जजल्लामा दताय भएका धनजी वन धनीहरु र धनजी वन सम्िन्धी सरोकारवालाहरुलाई र्स तालीममा सहभार्ी र्राइने 
छ । साथै र्स र्ीषयकको रकम तालीममा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, समन्वर् भत्ता, खाजा, हल भाडा, र्ातार्ात 
खचय, संचार, स्टेर्नरी, पानी, तालीमको प्रधतवेदन लेखन लर्ार्तका वक्रर्ाकलाप संचालन र्नयको लाधर् स्वीकृत 
नम्सयको पररधधधभर रही लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई सो वमोजजम खचय र्ररनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ 
पेर् र्ररने प्रर्धत प्रधतवेदनमा तालीमको उपजस्थधत वववरण, माइन्र्टु, प्रस्ततुीकरणको वववरण, र्ोटो, खचय ववल 
भपायइ, कार्यक्रमको ववषर्सूची तथा तालीमको प्रधतवेदन पेर् र्नुय पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स तालीम संचालनको लाधर् रु. 9०,०००।- (नब्िे हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
धनजी वनको प्रवद्धयन तथा ददर्ो व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् पगु्ने ।  
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34. धनजी वन संजाल धनमायण, संस्थार्त सदुृढीकरण तथा क्षमता अधभिवृद्ध सहर्ोर्  
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत जजल्लामा भएका धनजी वनधनीहरुको वववरण (Profile) तर्ार र्री एक सञ्जाल र्ठन र्री 
सो धनजी वन संजालको संस्थार्त सदुृढीकरण तथा क्षमता अधभिवृद्ध र्राउने र्री र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 
र्सरी र्ठन भएको सञ्जाललाई संस्थार्त र्नय ववधान दताय लर्ार्त क्षमता अधभिवृद्ध र्नयको लाधर् आवश्र्क पने 
वक्रर्ाकलापहरु संचालन र्नयको लाधर् र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम अनदुान स्वरुप उपलब्ध र्राइने छ । र्स 
सञ्जालिाट जजल्लामा वन क्षेरसाँर् सम्िजन्धत नीधत, ऐन, धनर्म, कार्यववधध, मार्यदर्यन मा भएको धनजी वन दताय 
प्रवक्रर्ा र वन पैदावार सदपुर्ोर् सम्िन्धी व्र्वस्थाको प्रचार प्रसार र्नुयको साथै धनजी वन र धडधभजन वन कार्ायलर्हरु 
ववच समन्वर्ात्मक भधूमका धनवायह र्ने र्री र्सको संस्थार्त ववकास र्ररने छ । र्स र्ीषयक अन्तर्यतको िजेट 
आवश्र्कता अनसुार सञ्जाल धनमायण र्ने कार्यमा आवश्र्क पने मसलन्द, अन्तरवक्रर्ा, भ्रमण, इन्धन आददको साथै 
सञ्जालको संस्थार्त सदुृढीकरण तथा क्षमता अधभिवृद्ध जस्ता कार्यमा खचय र्नय सवकनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुिाट स्थानीर् तह, धनजी वनधनीहरुको सहर्ोर् र समन्वर्मा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् रु. ३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आ.व. 207७/07८ मा र्स प्रदेर्मा थप ४ वटा जजल्ला धनजी वन संजाल र्ठन भएको हनुेछ ।  

35. धनजी वन सम्िन्धी प्रचारप्रसार कार्यक्रम 
धनजी वन ववकासलाई प्रदेर् सरकारले प्राथधमकतामा राख् नकुो साथै केवह वषय र्ता कृषकहरु वन िालीमा आकवषयत 
हदैु र्एको पाईन्छ । धनजी वन प्रधत आकवषयत र्नय वकसानहरुलाई प्रोत्सावहत र्नुय आवश्र्क छ । त्र्सैले र्स 
कार्यक्रम अन्तर्यत धनजी क्षेरमा वन ववकास र्नय ववधभन् न वक्रर्ाकलापमा सहधुलर्त ददईएको छ । त्र्सैले र्स 
कार्यक्रम अन्तर्यत र्स्ता वनहरुको दताय र्ने ववरे्ष कार्यक्रम रहेको छ । अतः धनजी वन सम्िन्धी ववधभन्न 
कार्यक्रमको सर्लतापूवयक कार्ायन्वर्न एवं जजल्लामा जानकारी ददन तथा चेतना अधभवृवि र्नयको लाधर् स्वीकृत 
नम्सय तथा जजल्ला दररेटको आधार धलई लार्त इजस्टमेट स्वीकृत र्री सोवह िमोजजम र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत 
रकम खचय र्ररनेछ । साथै र्स कार्यक्रम अन्तर्यत जजल्लामा स्थानीर् माधनसहरुले िझु्ने भाषामा पोष्टर, पचाय, ब्रोसर 
आदद तर्ार र्री ववतरण/प्रदर्यन र्नय सवकनेछ। र्समा उपर्कु्त चेतनामूलक र जानकारीमूलक सामाग्री तर्ार र्री 
स्थानीर् एर्.एम.िाट समेत प्रचारप्रसार र्नय सवकनेछ । साथै र्स वक्रर्ाकलाप अन्तर्यत सेवा खररद र्री धनजी वन 
सम्िन्धी वृतजचर समेत धनमायण र्नय सवकनेछ । आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् हाट िजारमा माइवकङ्ग तथा प्रवचन 
आदद समेतमा खचय र्नय सवकनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
मन्रालार् तथा मन्रालार् अन्तर्यतका धनकार्हरुिाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ ।   
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् रु. 10,0०,०००।- (दर् लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
धनजी वनको प्रचार प्रसार भई धनजी वनको ववकास र प्रवद्धयनमा सहर्ोर् पगु्ने ।  

36. कमयचारीहरूको लाधर् वर्ल्ड धर्र्र सेट खररद (जतुा, टचय लाईट, रेनकोट, ब्र्ार्, क्र्ाल्कुलेटर 
आदद) 

वन क्षेरको संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् परु् र्ाउनको लाधर् धडधभजन वन कार्ायलर् अन्तर्यतका वर्ल्डस्तरमा 
कार्यरत कमयरचारीहरुका लाधर् वर्ल्ड धर्र्र जस्तै जतु्ता, टचय लाइट, धडधभजन वन कार्ायलर्को लोर्ो सवहतको 
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रेनकोट, ट्रर्ाकसटु, Sleeping Bag र व्र्ार् सेट खररद र्री उपलब्ध र्राइने छ । र्स र्ीषयकमा धिधनर्ोजजत 
रकमिाट वर्ल्ड धर्र्र सेट खरीद र्नयको लाधर् प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध 
धनर्मावली 207५, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, सावयजधनक 
खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, सावयजधनक 
खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय/ स्वीकृत दररेट तथा प्रचधलत 
ऐन धनर्मको पररधध धभर रही सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन र्री खररद र्नुय पनेछ । वर्ल्ड धर्र्र खररद 
पश् चात धनर्मानसुार स्टोर दाजखला र्री वर्ल्डस्तरमा कार्यरत कमयचारीहरुलाई उपलब्ध र्राउन ुपनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 68,००,०००।- (अड् सठ्ठी लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन संरक्षण, व्र्वस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा समेत सहर्ोर् पगु्ने । 

37. तराई हाडय उड (Hardwood) लोकल भोल्र्मु टेवल तर्ारी  
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत तराई तथा चरेु क्षेरमा पाइने रुख प्रजाधतहरु जस्तै साल, खर्र, धससौ, साज, वोट धरे्रो, 
करम, जामनु, हरो, वरो तथा अन्र् उपर्ोधर् Hardwood प्रजाधतहरुको भोल्र्मु टेवल तर्ारीको लाधर् र्समा 
ववधनर्ोजजत िजेटिाट इन्धन, र्ातार्ात, दैधनक भ्रमण भता, खाजा, ववषर्र्त ववज्ञ तथा कामदार खचय आददमा समेत 
खचय र्नय सवकने छ । र्ो कार्यक्रम परामर्यदाताको सहर्ोर्मा वा धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुवाट 
अमानतमा समेत र्नय र्राउन सवकने छ । र्समा ववधनर्ोजजत रकम िमोजजम कार्य सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, 
प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध 
र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा स्वीकृत नम्सयको पालना र्नुय पनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रिाट र्स कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । केन्रले संघीर् वन अनसुन्धान तथा 
प्रजर्क्षण केन्रसाँर् समन्वर् तथा सहकार्य र्रेर समेत र्ो कार्यक्रम सञ्चालन र्नय सक्नेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट रु. 5,००,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । वन अनसुन्धान  

तथा  प्रजर्क्षण  केन्रले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रम संचालन र्नुय पनेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी 
धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम केन्रको व्र्वस्थापकीर् कार्यमा 
खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
ववधभन्न Hardwood Plant Species लोकल भोल्र्मु टेवल तर्ारी भई वन व्र्वस्थापनमा टेवा पगु्ने तथा कमयचारीको 
कार्यिोझमा कमी आउने छ ।  

38. पहाडी क्षरेका सफ्ट उड (Softwood) लोकल भोल्र्मु टेवल तर्ारी  
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत पहाडी क्षेरमा पाइने उपर्ोधर् Softwood प्रजाधतहरुको भोल्र्मु टेवल तर्ारीको लाधर् र्समा 
ववधनर्ोजजत िजेटिाट इन्धन, र्ातार्ात, दैधनक भ्रमण भता, खाजा, ववषर्र्त ववज्ञ तथा कामदार खचय आददमा समेत 
खचय र्नय सवकने छ । र्ो कार्यक्रम परामर्यदाताको सहर्ोर्मा वा धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुवाट 
अमानतमा समेत र्नय र्राउन सवकने छ । र्समा ववधनर्ोजजत रकमिाट र्स कार्य सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक 
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कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, 
प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध 
र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा स्वीकृत नम्सयको पालना र्नुय पनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रिाट र्स कार्यक्रमको संचालन र्ररने छ । केन्रले संघीर् वन अनसुन्धान तथा 
प्रजर्क्षण केन्रसाँर् समन्वर् तथा सहकार्य र्रेर समेत र्स कार्यक्रम सञ्चालन र्नय सक्नेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट रु. 5,००,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । वन अनसुन्धान  

तथा  प्रजर्क्षण  केन्रले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रम संचालन र्नेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी 
धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम केन्रको व्र्वस्थापकीर् कार्यमा 
खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
ववधभन्न Softwood Plant Species लोकल भोल्र्मु टेवल तर्ारी भई वन व्र्वस्थापनमा टेवा पगु्ने तथा कमयचारीको 
कार्यिोझमा कमी आउने छ ।  

39. अध्र्र्न अनसुन्धान प्लटको डाटा संकलन, ववश्लषेण तथा प्रधतवेदन तर्ार  
प्रदेर्मा रहेका वन क्षेर साँर् सम्िजन्धत अध्र्र्न अनसुन्धान प्लटको नक्सांकन र्ने तथा नर्ााँ प्लटहरुको पवहचान 
र्री सो क्षेरको नक्सांकन र्री अध्र्र्न अनसुन्धान प्लटमा भएको जैववक ववववधता, रुख ववरुवाहरुको मापन, 
कावयन मापन आदद जस्ता सम्िजन्धत डाटा संकलन, ववश्लषेण र्री सो प्लटहरुको अध्र्र्न, अनसुन्धान कार्य र्नुय 
पदयछ । साथै सोको प्रधतवेदन समेत तर्ार र्नुय पनेछ । र्समा ववधनर्ोजजत िजेट उपरोक्त कार्य र्नय आवश्र्क पने 
भ्रमण भत्ता, इन्धन, भाडा, र्ातार्ात तथा ववषर्र्त ववज्ञ, कामदारहरुको पाररश्रधमक आददमा समेत खचय र्नय सवकने 
छ । साथै र्स कार्य सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 
207५, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, सावयजधनक खररद ऐन 
२०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७ तथा स्वीकृत नम्सयको 
पालना र्ररनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• कार्यक्रमको भौधतक तथा आधथयक प्रर्धत, 
• कार्यक्रमको उपलजब्ध प्रभाव र असर, 
• अध्र्र्न प्रधतवेदन र कार्यक्रम सम्िन्धी र्ोटोहरु । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रले उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्/वन धनदेर्नालर् साँर्को 
समन्वर्मा र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । अध्र्र्न अनसुन्धानको लाधर् संघीर् वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रसाँर् 
सहकार्य तथा समन्वर् समेत र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १0,००,०००।- (दर् लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । वन अनसुन्धान तथा 
प्रजर्क्षण केन्रले TOR स्वीकृत र्री र्राई अध्र्र्न अनसुन्धानको कार्य र्नेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय व.अ.प्र.केन्रले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
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धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम केन्रको 
व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन क्षेर तथा जैववक ववववधताको संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् परु्ी वन क्षेरको नीधत धनर्म धनमायण र्नय 
समेत सहर्ोर् पगु्ने । 

40. काठ Seasoning / Preservation / Perquette का लाधर् प्रर्ोधन उद्योर् स्थापनाको लाधर् 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, वातावरणीर् अध्र्र्न र DPR तर्ारी 

प्रदेर् नं. १ का वन क्षेरिाट उत्पादन हनुे काठलाई ददघयकाधलन समर्सम्म वटकाउ राख्नको लाधर् तथा काठ 
उत्पादनको Rotation Period समेत घटाई छोटो समर्मा प्रधतर्ल धलनको लाधर् काठको Seasoning तथा 
Preservation अपररहार्य रहेको छ । साथै उत्पाददत काठलाई value addition समेत र्री Perquette धनमायण र्नय 
सवकएमा Perquette को धनर्ायतमा कधम हनु आई प्रदेर्स्तरमा रोजर्ारी समेत शृ्रजना हनुे देजखन्छ । तसथय र्स 
प्रदेर्मा  काठ Seasoning / Preservation / Perquette का लाधर् प्रर्ोधन उद्योर् स्थापना अपररहार्य भएकोले सो 
उद्योर् स्थापनाको प्रारजम्भक चरणको लाधर् आवश्र्क पने सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, DPR तर्ारी र वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रधतवेदन तर्ारीको लाधर् मन्रालर्िाट ToR धनमायण तथा स्वीकृत र्री धनर्मानसुार सावयजधनक खररद ऐन २०६३, 
सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७ तथा स्वीकृत नम्सयको अधीनमा 
रही परामर्यदाता मार्य त सेवा खररद र्री काठ Seasoning / Preservation / Perquette का लाधर् प्रर्ोधन उद्योर् 
स्थापनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, DPR र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी जस्ता वक्रर्ाकलापहरु संचालन 
र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । अध्र्र्न अनसुन्धानको लाधर् संघीर् 
वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र र नेपाल वन धनर्म धलधमटेडसाँर् सहकार्य तथा 
समन्वर् समेत र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 2१,००,०००।- (ऐक्काइस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्रालर्ले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रमको वक्रर्ाकलापहरुको अध्र्र्न कार्य र्नेछ 
। परामर्य सेवा खररद र्री सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको 
मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी 
मापदण्ड िमोजजम मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर् नं. १ मा काठ Seasoning / Preservation / Perquette का लाधर् प्रर्ोधन उद्योर् स्थापनाको लाधर् सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न, DPR, र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ार भई काठ प्रर्ोधन उद्योर् स्थापनामा र्नयमा सहर्ोर् पगु्ने।  

41. काठ Seasoning/Preservation/Perquette का लाधर् प्रर्ोधन उद्योर् स्थापना सहर्ोर् 
(सावयजधनक-नीजी साझेदारी अनदुान)  

काठ Seasoning / Preservation / Perquette का लाधर् प्रर्ोधन उद्योर् स्थापनाको लाधर् सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, DPR, 
र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ार भई अध्र्र्नको सम्पणय प्रकृर्ा सवकएपधछ अध्र्र्म प्रधतवेदनहरुले धसर्ाररस 
र्रे िमोजजम र अध्र्र्नले तोकेको क्षेरमा ववस्ततृ धडजाईन िमोजजम सो उद्योर्को स्थापना तथा संचालन सावयजधनक-
धनजी साझेदारी मोडेलमा र्ररने छ । सो कार्यक्रम संचालन र्दाय संघीर् वन पैदावारमा आधाररत वन उद्यम स्थापना 
तथा संचालन कार्यववधध, २०७५ (अनसूुची नं. १) पररच्छेद - ४ िमोजजमको प्रस्ताव आब्हान तथा मूल्र्ांकन, उद्यम 
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स्थापना तथा सञ्चालन र अनरु्मन मूल्र्ाङ्कनको प्रकृर्ा अपनाउन ुपनेछ । साथै र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ 
तथा अन्र् प्रचधलत ऐन, धनर्म तथा कार्यववधध समेतको पालना र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट धनजी क्षेरसाँर्को सहकार्यमा सावयजधनक-धनजी साझेदारी मोडेलमा र्ो 
कार्यक्रम संचालन हनुेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १,००,००,०००।- (एक करोड मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
• काठको उत्पादन र उपर्ोर्मा ववववधधकरण हनुे ।  
• काठको र्णुस्तरमा िवृद्ध भइय मलु्र् अधभिवृद्ध हनुे । 
• स्थानीर् श्रोतको उपर्ोर् भइय आर्आजयनमा िवृद्ध हनुे । 
• स्थानीर् स्तरमा वनजन्र् उत्पादनको सहज उपलब्धता हनुे । 

42. तन्त ुप्रर्ारण (Tissue Culture) ववधधिाट धिरुवा उत्पादनका लाधर् ल्र्ाि स्थापनाको लाधर् 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, वातावरणीर् अध्र्र्न र DPR तर्ारी 

प्रदेर् नं. १ मा तन्त ुप्रर्ारण (Tissue Culture) ववधधिाट जजवाण ुरहीत र र्णुस्तरीर् धिरुवा उत्पादनका लाधर् 
Tissue Culture मा आधाररत ल्र्ाि स्थापना र्नयको लाधर् आवश्र्क पने प्रारजम्भक चरणको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, 
DPR तर्ारी र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारीको लाधर् मन्रालर्िाट ToR धनमायण तथा स्वीकृत र्री 
धनर्मानसुार सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली 
२०७७ तथा स्वीकृत नम्सयको अधीनमा रही परामर्यदाता मार्य त सेवा खररद र्री Tissue Culture ववधधिाट धिरुवा 
उत्पादनका लाधर् ल्र्ाि स्थापनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, DPR  र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी जस्ता 
वक्रर्ाकलापहरु संचालन र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । अध्र्र्न अनसुन्धानको लाधर् संघीर् 
वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, वनस्पती ववभार्साँर् सहकार्य तथा समन्वर् समेत 
र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 2१,००,०००।- (ऐक्काइस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्रालर्ले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रमको वक्रर्ाकलापहरुको अध्र्र्न कार्य र्नेछ। 
परामर्य सेवा खररद र्री सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको 
मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी 
मापदण्ड िमोजजम मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर् नं. १ मा Tissue Culture ववधधिाट धिरुवा उत्पादनको ल्र्ाि स्थापनाको लाधर् सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, DPR 
र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनहरु तर्ार भई Tissue Culture मा आधाररत ल्र्ाि स्थापनामा र्नयमा सहर्ोर् 
पगु्ने।  

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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43. तन्त ुप्रर्ारण (Tissue Culture) ववधधिाट धिरुवा उत्पादनका लाधर् ल्र्ाि स्थापना सहर्ोर् 
(सावयजधनक-नीजी साझेदारी अनदुान)  

Tissue Culture ववधधिाट धिरुवा उत्पादनको ल्र्ाि स्थापनाको लाधर् सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, DPR र वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रधतवेदनहरु तर्ार भई अध्र्र्नको सम्पणय प्रकृर्ा सवकएपधछ अध्र्र्न प्रधतवेदनहरुले धसर्ाररस र्रे िमोजजम 
र अध्र्र्नले तोकेको क्षेरमा ववस्ततृ धडजाईन िमोजजम सो उद्योर्को स्थापना तथा संचालन सावयजधनक-धनजी साझेदारी 
मोडेलमा र्ररने छ । सो कार्यक्रम संचालन र्दाय संघीर् वन पैदावारमा आधाररत वन उद्यम स्थापना तथा संचालन 
कार्यववधध, २०७५ (अनसूुची नं. १) पररच्छेद - ४ िमोजजमको प्रस्ताव आब्हान तथा मूल्र्ांकन, उद्यम स्थापना तथा 
सञ्चालन र अनरु्मन मूल्र्ाङ्कनको प्रकृर्ा अपनाउन ुपनेछ । साथै र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् उद्योर्, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ तथा अन्र् प्रचधलत 
ऐन, धनर्म तथा कार्यववधध समेतको पालना र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िट धनजी क्षेरसाँर्को सहकार्यमा सावयजधनक-धनजी साझेदारी मोडेलमा र्ो 
कार्यक्रम संचालन हनुेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १,५५,५०,०००।- (एक करोड पचपन्न लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको 
छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
Tissue Culture  ल्र्ाि स्थापना भई र्णुस्तरीर् ववरुवाको उत्पादनको माध्र्मिाट प्रदेर्को हररर्ाली प्रवद्धयनमा समेत 
सहर्ोर् पगु्न े। 

44. स्वदेर्ी जधडिटुीमा आधाररत GMP certified आर्वेुददक औषधी उत्पादन र्ने उद्योर् 
स्थापनाको लाधर् सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, वातावरणीर् अध्र्र्न र DPR तर्ारी 

प्रदेर् नं. १ मा स्वदेर्ी जधडिटुीमा आधाररत GMP Certified आर्वेुददक औषधी उत्पादन र्ने उद्योर् स्थापना 
र्नयको लाधर् आवश्र्क पने प्रारजम्भक चरणको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, DPR तर्ारी र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन 
तर्ारीको लाधर् मन्रालर्िाट ToR धनमायण तथा स्वीकृत र्री धनर्मानसुार सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७ तथा स्वीकृत नम्सयको अधीनमा रही 
परामर्यदाता मार्य त सेवा खररद र्री स्वदेर्ी जधडिटुीमा आधाररत GMP Certified आर्वेुददक औषधी उत्पादन र्ने 
उद्योर् स्थापनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, DPR  र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी जस्ता वक्रर्ाकलापहरु संचालन 
र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । अध्र्र्न अनसुन्धानको लाधर् संघीर् 
वन तथा वातावरण मन्रालर्, आरू्वेद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा ववभार्, धसंहदरवर वैद्यखाना, सामाजजक मन्रालर् 
तथा अन्र् सम्िजन्धत धनकार्साँर् सहकार्य तथा समन्वर् समेत र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 2२,००,०००।- (िाइस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्ले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रमको वक्रर्ाकलापहरुको अध्र्र्न कार्य र्नेछ । 
परामर्य सेवा खररद र्री सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको 
मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी 
मापदण्ड िमोजजम मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 

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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अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर् नं. १ मा स्वदेर्ी जधडिटुीमा आधाररत GMP Certified आर्वेुददक औषधी उत्पादन र्ने उद्योर् स्थापनाको 
लाधर् सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, DPR र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनहरु तर्ार भई GMP certified आर्वेुददक 
औषधालर् स्थापनामा र्नयमा सहर्ोर् पगु्ने ।  

45. स्वदेर्ी जधडिटुीमा आधाररत GMP Certified आर्वेुददक औषधी उत्पादन र्ने उद्योर् 
स्थापना सहर्ोर् (सावयजधनक-धनजी साझेदारी अनदुान)  

स्वदेर्ी जधडिटुीमा आधाररत GMP Certified आर्वेुददक औषधी उत्पादन र्ने उद्योर् स्थापनाको लाधर् सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न, DPR र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनहरुले औलाएका सझुाव तथा धसर्ाररस र्रे िमोजजम र अध्र्र्नले 
तोकेको क्षेरमा ववस्ततृ धडजाईन िमोजजम सो उद्योर्को स्थापना तथा संचालन सावयजधनक-धनजी साझेदारी मोडेलमा 
र्ररने छ । सो कार्यक्रम संचालन र्दाय संघीर् वन पैदावारमा आधाररत वन उद्यम स्थापना तथा संचालन कार्यववधध, 
२०७५ (अनसूुची नं. १) पररच्छेद - ४ िमोजजमको प्रस्ताव आब्हान तथा मूल्र्ांकन, उद्यम स्थापना तथा सञ्चालन 
र अनरु्मन मूल्र्ाङ्कनको प्रकृर्ा अपनाउन ुपनेछ । साथै र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् उद्योर्, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ तथा अन्र् प्रचधलत ऐन, 
धनर्म तथा कार्यववधध समेतको पालना र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट धनजी क्षेरसाँर्को सहकार्यमा सावयजधनक-धनजी साझेदारी मोडेलमा र्ो 
कार्यक्रम संचालन हनुेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १,५५,५०,०००।- (एक करोड पचपन्न लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर्स्तरमा स्वदेर्ी जधडिटुीमा आधाररत GMP certified आर्वेुददक औषधी उत्पादन र्ने उद्योर् स्थापना भएको हनेु । 

46. प्रस्ताववत संरजक्षत वन प्रवद्धयन कार्यक्रम (ताप्लेजङु्ग, तेह्रथमु र संखवुासभा) 
ताप्लेजङु्ग, तेह्रथमु र संखवुासभा जजल्लामा अवजस्थत प्रस्ताववत धतनजरेु धमल्के जलजले संरजक्षत वनमा वन प्रवयद्धन 
कार्यक्रमको ववस्ततृ र्ोजना वनाई ३ वटा जजल्लाका धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले र्ो कार्यक्रम संचालन र्ने र्राउने 
छन ्। वन प्रवयद्धन कार्यक्रम अन्तर्यत मखु्र्तर्ा वन, जैववक ववववधता तथा वातावरण संरक्षणको क्षेरमा स्वीकृत 
िजेटलाई प्रर्ोर् र्री र्स कार्य सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 
207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली 
२०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन 
कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा स्वीकृत 
नम्सयको पालना र्ररनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, संरजक्षत वन कार्यक्रमका कमयचारी, पररषद्का सदस्र्हरु, 
स्थानीर् तह तथा वन उपभोक्ता समूहहरु समेतको सहर्ोर् र सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ३०,००,०००।- (तीस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । TOR स्वीकृत र्री 
र्राई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न उपभोक्ता समूह, वन कमयचारी वा सेवा प्रदार्किाट समेत र्नय र्राउन सवकनेछ । 
उपभोक्ता समूह तथा सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक 

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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खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी 
मापदण्ड िमोजजम कार्ायलर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रस्ताववत धतनजरेु धमल्के जलजले संरजक्षत वन क्षेरको जैववक ववववधताको संरक्षण/व्र्वस्थापन भई पर्ायपर्यटनको 
समेत प्रवद्धयन हनुे ।  

47. जलथल वनमा धमचाहा प्रजाधत हटाउने  
झापा जजल्लामा अवजस्थत जलथल वन क्षेर जैववक ववववधताको वहसावले एकदमै महत्वपूणय क्षेरको रुपमा पररजचत 
भएता पधन स्थानीर् िोलीचालीमा “प्र्ाङ्ग्ग्री” भनेर जचधनने धमचाहा प्रजाधतको एक प्रजाधत “माइकेधनर्ा माइक्रान्था” 
र्स क्षेरमा अधनर्जन्रत रुपमा रै्धलइरहेको छ । प्र्ाङ्ग्ग्री झारले खाली रहेका अधधकााँर् ठाउाँमा रै्धलएर रैथाने र 
उपर्ोर्ी वनस्पधतलाई मास्न थाले साँरै् रैथाने वनस्पधत सङ्कटमा परेका छन ्। तसथय आ.व. २०७६/077 वाट 
र्रुुवात भएको र्स कार्यक्रमलाई र्स वषय समेत धनरन्तरता दददै र्स जलथल क्षेरको जैववक ववववधतालाई सन्तधुलत 
राख्नको लाधर् माइकेधनर्ा माइक्रान्था तथा अन्र् वन धमचाहा प्रजाधतहरुलाई हटाउनको लाधर् र्स र्ीषयकको िजेट 
धनर्मानसुार खचय र्ररनेछ। धमचहा प्रजाधत हटाईएको ठााँउमा िढी घनत्वमा चाक्लोपात हनुे रुख प्रजाधतका ववरुवाहरु 
रोपण र्ररनेछ । ववधभन्न अध्र्र्न अनसुन्धानले धसर्ाररस र्रेका उपर्कु्त प्रववधधको प्रर्ोर् र्री जलथल वनमा रहेका 
धमचाहा प्रजाधत हटाउन सवकने छ ।  

साथै र्स कार्य सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, 
सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध 
२०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा स्वीकृत नम्सयको 
पालना र्ररनेछ । कार्य सम्पन्न भएपश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  

• धमचाहा प्रजाधत हटाइएको पररमाण र हटाइएको क्षेरको क्षेरर्ल,  
• कार्यक्रमको उपलजब्ध, प्रभाव र असर, 
• धमचाहा प्रजाधत हटाइएको र्ोटोहरु (सो क्षेरको कार्यक्रम संचालन अजघ समेतको र्ोटो) । 

 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम धडधभजन वन कार्ायलर्िाट संचालन हनुेछ र्समा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहहरु समेतको लार्त 
साझेदारीमा काम र्नय प्रर्ास र्ररनेछ । उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर् तथा वन 
अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रिाट आवश्र्कतानसुार प्राववधधक तथा अन्र् सहर्ोर् उपलब्ध र्राइनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन  

र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. ८,००‚०००।- (आठ लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
जैववक ववववधताको संरक्षणमा सहर्ोर् पगु्ने । 

48. वन सम्िन्धी स्वीकृत IEE प्रधतवेदन कार्ायन्वर्न सम्िन्धी अनरु्मन र प्रधतवेदन तर्ारी  
वन सम्िन्धी स्वीकृत IEE प्रधतवेदनमा उल्लेजखत वातावरणीर् न्रू्नीकरणका उपार्हरुको साथ साथै वातावण 
व्र्वस्थापन र्ोजना (Environmental Management Plan) मा उल्लेजखत वक्रर्ाकलापहरु IEE प्रस्तावकले कार्ायन्वर्न 
र्रेको छ वक छैन सोको अनरु्मन र्नय धनतान्त आवश्र्क रहेको छ । तसथय स्वीकृत IEE प्रधतवेदनको आधारमा 
र्स प्रदेर्मा वन सम्िन्धी तथा वन क्षेरको भोर्ाधधकार धलई ववधभन्न आर्ोजना र वक्रर्ाकलाप संचालन र्रररहेका 
प्रस्तावकहरुको ववधभन्न आर्ोजना र वक्रर्ाकलापहरुको अनरु्मन र्ररने छ । र्समा र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट 
इन्धन, र्ातार्ात, दैधनक भ्रमण भता, अन्तरवक्रर्ामा खाजा खचय, ववषर्र्त ववज्ञ आददमा समेत खचय र्नय सवकने छ। 
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साथै अनरु्मन पिात प्रधतवेदन तर्ार र्री सो प्रधतवेदन उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्मा पठाउन ु
पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन धनदेर्नालर्का कमयचारीहरुवाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् िजेट रु. ५,००,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन सम्िन्धी स्वीकृत IEE प्रधतवेदनको कार्ायन्वर्नको अवस्थाको िारेमा जानकारी प्राप्त भई प्रदेर्को वातावरण 
सम्िन्धी नीधत, ऐन, धनर्म, कार्यववधध िनाउन आवश्र्क सहर्ोर् पगु्ने । 

49. सव‐धडधभजन स्तरीर् र्ोजना तजुयमा र्ोष्ठी 
सव‐धडधभजन वन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका वन समूहहरुसाँर् छलर्ल तथा धसकाई आदान प्रदान र्नय, आर्ामी वषयको 
वन सम्िन्धी सव‐धडधभजन स्तरीर् कार्यक्रम तजुयमा र्नय, ववषर्र्त समस्र्ा र चनुौतीको समाधानको उपार्हरु 
अवलम्वन र्नय एकददने र्ोष्ठी स्वीकृत नम्सयको अधीनमा रही आर्ोजना र्ररनेछ । र्समा वन कमयचारी, वन 
समूहहरुका प्रधतधनधधहरु, वन उपभोक्ता महासंघका प्रधतधनधधहरु, स्थानीर् तहका जनप्रधतधनधधहरू, अन्र् वन समूहका 
प्रधतधनधधहरु तथा वन उद्यमीहरु समेत संलग्न रहन ेछन ्। सव‐धडधभजन स्तरमा तर्ार भएको र्ोजनाहरू धडधभजन 
वन कार्ायलर्को वावषयक र्ोजना तजुयमा र्ोष्ठीमा पेर् र्नुय पदयछ । र्स र्ीषयकको रकम सेसन वर्, समन्वर् भत्ता, 
खाजा, हल भाडा, संचार, स्टेर्नरी, पानी, प्रधतवेदन लेखन आददमा लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई खचय र्ररनेछ । 
कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ प्रर्धतमा र्ोष्ठीमा उपजस्थधत वववरण तथा माइन्रू्ट, र्ोटो एवं खचय ववलभपायइ सवहतको 
र्ोष्ठी संचालन प्रधतवेदन पेर् र्नुय पदयछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
प्रदेर्स्तरका सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुवाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स प्रकारका र्ोष्ठीहरु संचालनको लाधर् िजेट रु. २४,५०,०००।- (चौधिस लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था 
र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आर्ामी आ.व.को सव-धडधभजन वन कार्ायलर्हरुको र्ोजनाहरु धनमायणमा सहर्ोर् पग्ने ।  

50. धडधभजन स्तरीर् र्ोजना तजुयमा र्ोष्ठी 
प्रत्रे्क वषय धडधभजन वन कार्ायलर्िाट जजल्लामा र्ररने कृर्ाकलापहरुको छलर्ल र्राउन ुपदयछ । र्स र्ोजना 
तजुयमा कार्यमा जजल्लाका सम्पूणय सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का प्रमखुहरुलाई सहभार्ी र्राउन ुपनेछ । कार्यक्रमको 
सान्दधभयकता हेरी जजल्लाजस्थत अन्र् धनकार् र ववषर्साँर् सम्िजन्धत प्रधतधनधध वा सरोकारवाला ब्र्जक्तलाई समेत 
समावेर् र्री स्वीकृत नम्सयको अधीनमा रही र्स र्ोष्ठी संचालन र्ररनेछ । र्स र्ोष्ठीमा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का 
प्रमखुहरुले सव‐धडधभजन स्तरीर् र्ोजना तजुयमा र्ोष्ठीिाट तर् भएका कार्यक्रमहरूको औजचत्व सवहतको प्रस्तधुतकरण 
र्री र्ोजना पाररत र्राउन ुपदयछ र धडधभजन वन कार्ायलर्ले समेत जजल्लाजस्थत अन्र् धनकार्साँर् सहकार्य र्नय सवकने 
कार्यक्रमहरुको पहल र्री आर्ामी वषयको लाधर् र्ोजना तर्ार तथा स्वीकृत र्री प्रादेजर्क र्ोजना तजुयमा र्ोष्ठीमा 
पेर् र्नुयपदयछ । र्स र्ीषयकको रकम र्ोष्ठीमा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, समन्वर् भत्ता, खाजा, हल भाडा, संचार, 
स्टेर्नरी, पानी, प्रधतवेदन लेखन आददमा लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई खचय र्नय सवकने छ । कार्यक्रम सम्पन्न 
भइसकेपधछ प्रर्धतमा र्ोष्ठीमा उपजस्थधत वववरण तथा माइन्रू्ट, र्ोटो एवं खचय ववलभपायइ सवहतको र्ोष्ठी संचालन 
प्रधतवेदन पेर् र्नुय पनेछ । 
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जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
प्रदेर्स्तरका धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुवाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
१५ वटा धडधभजन वन कार्ायलर्हरुमामा र्स प्रकारको र्ोष्ठी संचालनको लाधर् िजेट रु. ७,५०,०००।- (सात 
लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आर्ामी आ.व.को धडधभजन वन कार्ायलर्हरुको र्ोजनाहरु धनमायणमा सहर्ोर् पगु्ने । 

51. प्रदेर् स्तरीर् र्ोजना तजुयमा र्ोष्ठी  
वन धनदेर्नालर् अन्तर्यतका कार्ायलर्, आर्ोजना, पररर्ोजनाले आर्ाधम आ.व. को लाधर् तर्ार पारेका र्ोजनाहरुमा 
ववस्ततृ छलर्ल र्री प्राधथमकता तोकी प्राप्त िजेट धसधलंर् धभर रही वावषयक र्ोजना धनमायण र्नय र्ो कार्यक्रम 
राजखएको हो । र्ोष्ठीमा धनदेर्नालर् अन्तर्यतका कार्ायलर् प्रमूख, पररर्ोजना प्रमखु एवं प्रधतधनधधहरु, उद्योर्, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्रालर्का महार्ाखा प्रमखुहरु एवं अन्र् ववषर्र्त मन्रालर्का प्रधतधनधध, प्रदेर् धनधत तथा 
र्ोजना आर्ोर्का सदस्र् एवं अन्र् ववज्ञ तथा सहजकतायहरुको सहभार्ीतामा संचालन र्ररने छ । र्सै र्ोष्ठीमा 
Provincial Line Ministry Budget Information System (PLMBIS) सम्वन्धमा समेत जानकारी र्राइने छ । 
साथै आवश्र्कता अनसुार संघीर् ववभार् र मन्रालर्का प्रमखु तथा प्रधतधनधधहरुलाई समेत आमन्रण र्नय सवकनेछ। 
र्स र्ीषयकको रकम र्ोष्ठीमा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, समन्वर् भत्ता, खाजा, हल भाडा, र्ातार्ात खचय, संचार, 
स्टेर्नरी, पानी, र्ोष्ठीको प्रधतवेदन लेखन लर्ार्तमा स्वीकृत नम्सयको पररधधधभर रही लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई 
सो वमोजजम खचय र्ररनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ प्रर्धतमा र्ोष्ठीमा उपजस्थधत वववरण, माइन्रू्ट, 
प्रस्ततुीकरणको वववरण, र्ोटो, खचय ववलभपायइ, कार्यक्रमको सचुी तथा र्ोष्ठीको प्रधतवेदन पेर् र्नुय पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन धनदेर्नालर्का कमयचारीहरुवाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो र्ोष्ठी संचालनको लाधर् िजेट रु. ३,००,०००।- (तीन लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आर्ामी आ.व.को र्ोजना/कार्यक्रमहरु धनमायणमा सहर्ोर् पगु्ने । 

52. धडधभजन स्तरीर् वावषयक सधमक्षा र्ोष्ठी 
प्रत्रे्क आधथयक वषयको समाजप् तसाँरै् धडधभजन वन कार्ायलर्िाट संचालन र्ररएका सम्पूणय कृर्ाकलापको छलर्ल 
र्राउन ुपदयछ । र्स प्रर्धत समीक्षा कार्यमा जजल्लाका सम्पूणय सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का प्रमखुहरुलाई सहभार्ीता 
र्राईनेछ । कार्यक्रमको सान्दधभयकता हेरी जजल्लाजस्थत अन्र् धनकार् र ववषर्साँर् सम्िजन्धत प्रधतधनधध वा 
सरोकारवाला ब्र्जक्तलाई समेत समावेर् र्री स्वीकृत नम्सयको अधीनमा रही र्स र्ोष्ठी संचालन र्नय सवकनेछ । 
र्स र्ीषयकको रकम र्ोष्ठीमा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, समन्वर् भत्ता, खाजा, हल भाडा, संचार, स्टेर्नरी, पानी, 
प्रधतवेदन लेखन आददमा लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई खचय र्ररनेछ। कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ प्रर्धतमा र्ोष्ठीमा 
उपजस्थधत वववरण तथा माइन्रू्ट, र्ोटो एवं खचय ववलभपायइ सवहतको र्ोष्ठी संचालन प्रधतवेदन पेर् र्नुय पनेछ । 

र्स र्ोष्ठीको मखु्र् कार्य धनम्नानसुारका हनुेछनः  
• आ-आफ्नो सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्िाट संचालन भएका कार्यक्रमको छलर्ल र्ने, 
• जजल्लाजस्थत अन्र् धनकार्साँर् सहकार्य र्नय सवकने कार्यक्रमहरुको पवहचान र्ने, 
• असल अभ्र्ासको पवहचान र्री ववस्तार र्ने, 
• देखा परेका समस्र्ा/चनुौतीको समाधानको उपार् खोज्ने ।  
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जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
प्रदेर्स्तरका धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुवाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
१५ वटा धडधभजन वन कार्ायलर्मा र्ो र्ोष्ठी संचालनको लाधर् िजेट रु. ७,५०,०००।- (सात लाख पचास हजार 
मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
धडधभजन स्तरमा र्स आ.व. मा संचालन भएका कार्यक्रम/वक्रर्ाकलापहरुको सधमक्षा भई भावी कार्यक्रमको 
कार्ायन्वर्नमा ददर्ाधनदेर् र्ने। 

53. प्रदेर् स्तरीर् चौमाधसक र वावषयक प्रर्धत सधमक्षा र्ोष्ठी 
प्रत्रे्क चौमाधसक तथा आधथयक वषयको समाजप् तसाँरै् वन धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, धडधभजन 
वन कार्ायलर् तथा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुिाट संचालन र्ररएका सम्पूणय कृर्ाकलापहरुको छलर्ल 
र्राउन ु पदयछ । साथै वन धनदेर्नालर् अन्तर्यतका कार्ायलर्, र्ोजना, पररर्ोजनाहरुवाट संचालन भएका 
कार्यक्रमहरुमा के कस्तो प्रर्ती भर्ो ? कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्दाय पाईएका सवल र दवुयल पक्षहरु के धथए ? 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्दाय के कस्ता समस्र्ा/चनुौतीहरु आए ? धतनको धनराकरणका उपार्हरु के हनु सक्छन ? 
सो पवहल्र्ाइ कार्यक्रमलाई सर्लता पवुयक सम्पन्न र्नय सहर्ोर् पगु्ने अधभप्रार्ले प्रत्रे्क चौमाधसक र वावषयकरुपमा 
प्रर्ती सधमक्षा र्ोष्ठी संचालन र्ररने छ । र्स चौमाधसक र वावषयक प्रर्धत सधमक्षा र्ोष्ठीहरुमा वन धनदेर्नालर्, वन 
अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, सम्पूणय धडधभजन वन कार्ायलर् तथा भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्का 
प्रमखुहरु, पररर्ोजना प्रमखु एवं प्रधतधनधधहरु, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्का महार्ाखा प्रमखुहरु 
एवं अन्र् ववषर्र्त मन्रालर्का प्रधतधनधध, प्रदेर् र्ोजना आर्ोर्का सदस्र् एवं अन्र् ववज्ञ तथा सहजकतायहरुको 
सहभार्ीतामा संचालन र्ररने छ । कार्यक्रमको सान्दधभयकता हेरी प्रदेर्जस्थत अन्र् धनकार् र ववषर्साँर् सम्िजन्धत 
प्रधतधनधध वा सरोकारवाला ब्र्जक्तलाई तथा संघीर् ववभार् र मन्रालर्का प्रमखु तथा प्रधतधनधधहरुलाई समेत आमन्रण 
र्नय सवकनेछ । र्स र्ीषयकको रकम र्ोष्ठीमा सहभार्ीको भत्ता, सेसन वर्, समन्वर् भत्ता, खाना, खाजा, हल भाडा, 
संचार, स्टेर्नरी, पानी, प्रधतवेदन लेखन आददमा स्वीकृत नम्सयको पररधधधभर रही लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई खचय 
र्नय सवकने छ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ प्रर्धतमा र्ोष्ठीमा उपजस्थधत वववरण तथा माइन्रू्ट, र्ोटो एवं खचय 
ववलभपायइ सवहतको र्ोष्ठी संचालन प्रधतवेदन पेर् र्नुय पनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन धनदेर्नालर्का कमयचारीहरुवाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
चौमाधसक र वावषयक प्रर्धत सधमक्षा र्ोष्ठीहरु संचालनको लाधर् जम्मा िजेट रु. ९,००,०००।- (नौ लाख मार) 
व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स आ.व. मा संचालन भएका कार्यक्रम/वक्रर्ाकलापहरुको सधमक्षा भई भावी कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नमा ददर्ाधनदेर् र्ने। 

54. वन्र्जन्त ु एवं पर्यटकीर् क्षरेको पवहचान अध्र्र्न अनरु्मनका लाधर् आवश्र्क सामाग्री 
(क्र्ामेरा, वाइनाकुलर, जज.पी.एस आदद) खररद तथा व्र्वस्थापन  

ववधभन्न कार्यक्रमहरुको वक्रर्ाकलापहरु संचालन तथा कार्ायन्वर्न र्नयको लाधर् कार्यक्रम संचालन र्ने धनकार्/ 
कार्ायलर्को संस्थार्त सदुृढीकरण र्री कार्यसम्पादनमा प्रभावकाररता र सेवा प्रदानको र्णुस्तरमा वृवद्ध र्नुयको साथै 
वन्र्जन्त ुएवं पर्यटकीर् क्षेरको पवहचान अध्र्र्न अनरु्मनका लाधर् आवश्र्क पने उपकरणहरु जस्तै GPS Receiver, 

Camera, Binoculars आदद जस्ता सामग्रीहरुको खरीद र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक 
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खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा 
कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का 
२०७५, स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन र्री खररद 
र्ररनेछ । उपकरण खररद पश् चात धनर्मानसुार स्टोर दाजखला र्री प्रर्ोर् र्नुय पनेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन  
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
कार्यक्रम संचालन/कार्ायन्वर्नमा सरल र सहज भई लजक्षत प्रर्ती हाधसल र्नय सहर्ोर् पगु्ने । 

55. वन व्र्वस्थापन सामग्री खररद तथा ववतरण  
वन व्र्वस्थापन सम्िन्धी सामग्रीहरु प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 
207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली 
२०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन 
कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय 
तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन र्री खररद र्ररनेछ । कार्यक्रम 
संचालन र्ने धनकार्/कार्ायलर्को संस्थार्त सदुृढीकरण र्री आवश्र्क उपकरणहरु तथा कार्यसम्पादनमा प्रभावकाररता 
र सेवा प्रदानको र्णुस्तरमा वृवद्ध र्री वन व्र्वस्थापन र्नय आवश्र्क पने उपकरणहरु खररद र्नय सवकनेछ । र्स 
अन्तर्यत वन व्र्वस्थापनको लाधर् आवश्र्क पने समाग्रीहरु 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, माटो परीक्षण सम्िन्धी ववववध औजार 
उपकरण तथा झाडी सर्ाई र्ने सामग्री तथा वर्ल्ड कमयचारी र कामदारको र्ारीररक सरुक्षा सम्िन्धी सामग्रीहरु 
(हेल्मेट, पन्जा, िटु, चश्मा, रेनकोट, ज्र्ाकेट-ट्राउजर) आादद जस्ता सामानहरु सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन 
र्री खररद र्ररनेछ । उपकरण खररद पश् चात धनर्मानसुार स्टोर दाजखला र्री भरपाई वनाई प्रर्ोर् र्नुय पनेछ ।  
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्ले वर्ल्ड स्तरका कमयचारी, सामदुावर्क/साझेदारी/किधुलर्ती वनहरुको आवश्र्कताहरुलाई 
ध्र्ानमा राखी आवश्र्क पने वन व्र्वस्थापन सामग्री खररद र्री सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुलाई भरपाई र्राई 
ववतरण र्नय सक्नेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. २,००,०००।- (दईु लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आधधुनक वन व्र्वस्थापन सामाग्रीको खररद तथा प्रर्ोर्िाट वन व्र्वस्थापन कार्य सरल र सहज हनुे। 

56. वन तथा भ-ूसंरक्षण क्षरेका समग्र कार्य प्रर्धतको अनरु्मन तथा तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन सम्िन्धी 
सफ्टवेर्र अध्र्ावधधक तथा स्तरोन्नती 

धनदेर्नालर्/वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र/धडधभजन वन कार्ायलर्हरु/भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर्हरुवाट संचालन भएका कार्यक्रमहरुको Tracking साथै कार्य प्रर्धत वववरण सवहत दैधनक रुपमा 
कार्ायलर्हरुले सम्पादन र्रेका कार्यहरुको वववरण सवहतको अन्र् वववरणहरुलाई एवककृत र्री हेनय सवकने र्री सो 
सम्िन्धी सफ्टवेर्र आ.व. २०७६/०७७ मा धनमायण भैसकेकोले सो कार्य प्रर्धतको अनरु्मन तथा तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन 

सम्िन्धी सफ्टवेर्रको अध्र्ावधधक तथा स्तरोनती र्ने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम राजखएको हो । र्स कार्यक्रम अन्तर्यत 
Data Server व्र्वस्थापनमा समेत खचय र्नय सवकने छ । र्ो कार्यक्रम सावयजनीक खररद ऐन तथा धनर्मावलीको 
प्रवक्रर्ा अवलम्वन र्री सेवा प्रदार्क छनौट र्री संचालन र्ररनेछ ।  



  

34 
  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन धनदेर्नालर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो सफ्टवेर्रको अध्र्ावधधक तथा स्तरोनतीको लाधर् िजेट रु. ६,००,०००।- (छ लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको 
छ । वन धनदेर्नालर्ले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रम संचालन र्नेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय धनदेर्नालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम 
धनदेर्नालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन तथा भ-ूसंरक्षण क्षेरका समग्र कार्य प्रर्धतको अनरु्मन तथा तथ्र्ाक व्र्वस्थापन सम्िन्धी सफ्टवेर्रको 
अध्र्ावधधक तथा स्तरोनती भई कार्ायलर्हरुिाट सम्पादन हनुे कार्यहरु धछटो छररतो एवं प्रभावकारी रुपमा संचालन 
हनुे ।  

57. सव‐धडधभजन स्तरीर् प्रोर्ाईल तर्ारी  
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत सव‐धडधभजन वन कार्ायलर् अन्तर्यतको कार्यक्षेरको भौर्ोधलक अवस्था, जलवारू्, landuse, 

forest types, Ecology/Ecosystem सवहतको वन क्षेरको वववरण सवहतको सव‐धडधभजन स्तरीर् प्रोर्ाईल तर्ार 
र्रेने छ । र्स प्रोर्ाईलमा Sub Division poltical and geographical Map, Forest Map, landuse map, 

महत्वपणुय क्षेरहरुको Location map आदद जस्ता नक्सा समेत समावेर् र्नुय पदयछ । र्ो कार्यक्रम परामर्यदाताको 
सहर्ोर्मा वा धडधभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुवाट अमानतमा समेत र्नय र्राउन सवकनेछ । र्समा ववधनर्ोजजत 
रकम प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन 
२०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक 
खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको 
पररधध धभर रही र्स सव‐धडधभजन स्तरीर् प्रोर्ाईल तर्ारी कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ५,६0,०००।- (पााँच लाख साठी हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । TOR 
स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । परामर्य सेवा खररद र्री सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय कार्ायलर्ले 
कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा 
व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम कार्ायलर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय 
सक्नेछ। 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स २०७७/०७८ आ.व. मा जम्मा २८ वटा सव‐धडधभजन स्तरीर् प्रोर्ाईल तर्ार भएको हनुे । 

58. ददवस, समारोह, सप्ताह (वातावरण ददवस, जैववक ववववधता, वन डढेलो सप्ताह आदद) 
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत आ.व. २०७७/७८ को ववधभन्न धमधतमा संचालन हनुे ददवस समारोह जस्तै राविर् वृक्षारोपण 
ददवस, जैववक ववववधता ददवस, सामदुावर्क वन ददवस, धसमसार ददवस, चरेु ददवस, वन्र्जन्त ुसप् ताह, वन डढेलो 
सप् ताह, सरसर्ाई सप् ताह जस्ता वन तथा वातावरणसाँर् सम्िजन्धत कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । र्सको लाधर् प्रदेर् 
अन्तर्यतका धडधभजन वन कार्ायलर्, भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, वन धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान 
तथा प्रजर्क्षण केन्र, एवं उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले आर्नो आवश्र्कता अनसुारका कार्यक्रम 
तर् र्री स्वीकृत नम्सयको आधारमा लार्त इजस्टमेट स्वीकृत र्री आवश्र्क रकम खचय र्नय सक्नेछन ्।  

कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा धनम्न िुाँदाहरु समािेर् र्नुय पनेछः 

https://www.hamropatro.com/news/details/5133990002032640?ns=
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• समारोह अन्तर्यत र्ररएका वक्रर्ाकलापहरु  
• वक्रर्ाकलापहरु संचालन र्ररएका स्थान  
• र्ोटो, होधडयङ्ग वोडय तथा ब्र्ानर  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्द, १५ वटा 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरु, भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, स्थानीर् तह, ववधभन्न वन समूहहरु, अन्र् 
सम्िजन्धत रै्ह्र सरकारी संघ संस्थाहरुको सहर्ोर्मा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन  
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 18,00,०००।- (अठार लाख लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन, वातावरण, जैववक ववववधता, तथा जीवजन्तकुो संरक्षण तथा व्र्वस्थापनको सम्वन्धमा सचेतना अधभवृवद्ध हनुे । 

59. वन तथा वन्र्जन्त ुसम्िन्धी मदु्दाको अनसुन्धान, तहवककात र मदु्दाको दार्री खचय 
वन जंर्ल नोक्सान र्ने, वन अपराध जस्तै चोरी कटानी, वन्र्जन्त ुजर्कार तथा आखेटोपहार ओसारपोसारमा संलग्न 
व्र्जक्त तथा समूहहरुलाई पक्राउ र्री कारवाही र्नय मदु्दा दार्र र्नयका लाधर् आवश्र्क पने मसलन्द खचय, वन 
अपराधीलाई पक्राउ र्री ल्र्ाउन लैजान लाग्ने सवारी भाडा, िरामदद सामानको ढुवानीका लाधर् आवश्र्क सवारी 
भाडा, सरुाकी खचय, अनसुन्धान खचय, साक्षी िकाउाँदा लाग्न ेखचय, सूचना प्रर्ारण खचय, ववकलसाँर् परामर्य र्नय जााँदा -
आउाँदा खाजा जस्ता आधथयक व्र्र्भार पने खचयमा र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम खचय र्नय सवकनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुिाट र्ो वक्रर्ाकलाप संचालन हनुेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्सको लाधर् िजेट रु. १६,६०,०००।- (सोह्र लाख साठी हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन तथा वन्र्जन्त ुसम्िन्धी मदु्दाको अनसुन्धान, तहवककात र मदु्दाको दार्रीमा सहर्ोर् पगु्ने । 

60. र्ौजदारी अपराध संवहता तथा कार्यववधध सम्िन्धी तालीम  
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, धडधभजन वन 
कार्ायलर्का स.व.अ., अधधकृतस्तर छैठौ (प्रा.) र रेञ्जरहरुलाई र्ौजदारी अपराध संवहता र कार्यववधध सम्िन्धी तालीम 
संचालन र्ररने छ । आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५ तथा सावयजधनक 
खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ को अधीनमा रही र्ो तालीम संचालनका 
लाधर् स्वीकृत लार्त इवष्टमेट अनसुार ववस्ततृ र्ोजना िनाई खचय र्नय सवकनेछ । सम्भव भए सम्म आफ्नै कार्ायलर्को 
हलमा तालीम संचालन र्नुय पनेछ । र्स तालीम संचालनको लाधर् सम्िजन्धत ववषर्मा ववज्ञलाई स्रोत व्र्जक्तको 
रुपमा पररचालन र्नुयपनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ प्रर्धत प्रधतवेदनमा तालीममा उपजस्थधत वववरण, माइन्रू्ट, 
व्र्ानर सवहतका र्ोटोहरु, सेसन प्लान, प्रस्ततुीकरणको वववरण, खचय ववलभपायइ, तालीमको सकारात्मक तथा 
नकारात्मक पक्ष सवहतको प्रधतवेदन समावेर् र्नुय पनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहराले उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्/वन धनदेर्नालर् साँर्को 
समन्वर्मा र्ो तालीम संचालन र्नेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो तालीम संचालनको लाधर् िजेट रु. ६,००,०००।- (छ लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
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अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन प्राववधधकहरुको क्षमतामा अधभवृवद्ध भई वन तथा वन्र्जन्त ुसम्िन्धी मदु्दाको अनसुन्धान, तहवककात र्नय सहज हनेु । 

61. नसयरी नाईके तालीम 
वोटववरुवाको नसयरी स्थापना र संचालनमा नर्ााँ-नर्ााँ प्रववधध आईरहेको र भएका नसयरी नाईकेहरुलाई नर्ााँ प्रववधधहरुको 
िारेमा अध्र्ावधधक र्राउन र नर्ााँ नसयरीका नवधनर्कु्त नसयरी नाइकेलाई नसयरी स्थापना र संचालन र्नय र्राउनको 
लाधर् िहालवाला र नवधनर्कु्त दवैु वकधसमका नाइकेलाई उपर्कु्त हनुे ववषर्वस्त ुसमेटेर सेसन प्लान तर्ार र्री 
नसयरी नाइके तालीम संचालन र्ररनेछ । साथै र्स तालीममा नसयरी नाईकेहरुलाई नसयरी धनमायण प्रववधध, िीउ 
संकलन, प्रर्ोधन, उपचार, र्णुस्तरीर् ववरुवा उत्पादन र नसयरी व्र्वस्थापन सम्िन्धी ज्ञान सीप उपलब्ध र्राउन ु
पदयछ । र्समा ववधनर्ोजजत रकम आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५ तथा 
सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ को अधीनमा रही स्वीकृत नम्सय 
र लार्त इजस्टमेट िमोजजम ववस्ततृ र्ोजना िनाई खचय र्नुय पनेछ । सम्भव भए सम्म आफ्नै कार्ायलर्को हलमा 
तालीम संचालन र्नुय पनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ प्रर्धत प्रधतवेदनमा तालीमका सहभार्ीको उपजस्थधत 
वववरण, माइन्रू्ट, प्रस्ततुीकरणको वववरण, र्ोटो, खचय ववलभपायइ, कार्यक्रमको सचुी तथा तालीमको प्रधतवेदन पेर् 
र्नुय पनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहरािाट र्ो कार्यक्रम संचालन हनुेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो तालीम संचालनको लाधर् िजेट रु. 10,5०,०००।- (दर् लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
नसयरी नाइकेहरुको क्षमतामा अधभवृवद्ध भई नसयरीको कुर्ल व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

62. िैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन अधभमखुीकरण तालीम 
र्स िैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन अधभमखुीकरण तालीम संचालनका लाधर् धिधनर्ोजजत रकम आधथयक कार्यववधध ऐन 
2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५ तथा सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता 
सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा स्वीकृत नम्सयको अधीनमा रही तालीम सामाग्री खररद, तालीमका सहभार्ीहरुको 
दैधनक भत्ता, र्ातार्ात, हल भाडा, प्रजर्क्षक भत्ता, आकजस्मक औषधी उपचार खचय, तालीम संचालनका लाधर् र्रुुवाती 
भौधतक सामाग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ार्तका ववधभन्न र्ीषयकमा स्वीकृत लार्त इवष्टमेट अनसुार 
ववस्ततृ र्ोजना िनाई खचय र्ररनेछ । सम्भव भए सम्म आफ्नै कार्ायलर्को हलमा तालीम संचालन र्नुय पनेछ । 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुवाट संचालन हनुे र्स तालीममा रेन्जर, र्रेष्टर तथा वन रक्षक तथा वन क्षेर साँर् संलग्न 
सरोकारवाला धनकार्/संस्थाहरुको सहभार्ीता रहनेछ । साथै वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रवाट संचालन हनुे 
र्स प्रकारको तालीममा उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण 
केन्र, धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका स.व.अ./अधधकृतस्तर छैठौ (प्रा.)/रेञ्जरहरु तथा िैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापनमा 
आवद्ध भएका सरोकारवालाहरुको समेत सहभार्ीता रहनेछ । उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन 
धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र तथा धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले ववर्तमा सम्िद्ध ववषर्मा तालीम 
नधलएका कमयचारीहरुलाई प्रमखु सहभार्ीको रुपमा छनौट र्री पठाउन ुपनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत प्रधतवेदन पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्दशे्र्, औजचत्र्, 
• तालीम संचालन भएको स्थान र धमधत देजखन ेतालीमको व्र्ानर, सेसन प्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा 

अन्र् दृष्र्हरु समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रधतवेदन,  
• कार्यक्रमको भौधतक तथा आधथयक प्रर्धत । 



  

37 
  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कवाट समेत र्ो तालीम संचालन र्नय सक्नेछ भन े वन 
अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहराले उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्/वन धनदेर्नालर् साँर्को 
समन्वर्मा सेवाप्रदार्क तथा ववषर् ववज्ञवाट समेत र्ो तालीम संचालन र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स आ.व. मा वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहरािाट र्स तालीम संचालन हनुे र्री जम्मा िजेट रु. 
10,00,०००।- (दर् लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
कमयचारीको क्षमता अधभवृवद्ध हनुको साथै वन क्षेरको व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

63. GIS तथा GPS तालीम  
कमयचारीहरुका लाधर् GIS तथा GPS तालीम संचालनका लाधर् धिधनर्ोजजत रकम तालीम सामाग्री खररद, तालीमका 
सहभार्ीहरुको दैधनक भत्ता, र्ातार्ात, हल भाडा, प्रजर्क्षक भत्ता, तालीम संचालनका लाधर् र्रुुवाती भौधतक सामाग्री 
एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ार्तका ववधभन्न र्ीषयकमा स्वीकृत लार्त इवष्टमेट अनसुार ववस्ततृ र्ोजना 
िनाई खचय र्ररनेछ । सम्भव भए सम्म आफ्नै कार्ायलर्को हलमा तालीम संचालन र्नुय पनेछ । धडधभजन वन 
कार्ायलर्हरुवाट संचालन हनुे र्स तालीममा स.व.अ., अधधकृतस्तर छैठौ (प्रा.), रेञ्जर, र्रेष्टर तथा वन रक्षकहरुको 
सहभार्ीता रहनेछ । साथै वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रवाट संचालन हनु ेर्स प्रकारको तालीममा उद्योर्, 
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, धडधभजन वन कार्ायलर् 
तथा भू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुका स.व.अ./स.भ.ूअ./अधधकृतस्तर छैठौ (प्रा.)/रेञ्जर/भ-ूसंरक्षण 
सहार्कहरुको सहभार्ीता रहनेछ साथै आवश्र्कता अनसुार धनकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेरका वन प्राववधधक 
कमयचारीहरुलाई समेत सहभार्ी र्राउन सवकने छ । उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर्, 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, धडधभजन वन कार्ायलर् तथा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुले ववर्तमा 
सम्िद्ध ववषर्मा तालीम नधलएका कमयचारीहरुलाई प्रमखु सहभार्ीको रुपमा छनौट र्री पठाउन ुपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत प्रधतवेदन पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछः  
• तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचत्र्, 
• तालीम संचालन भएको स्थान र धमधत देजखन ेतालीमको व्र्ानर, सेसन प्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा 

अन्र् दृष्र्हरु, समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रधतवेदन,  
• कार्यक्रमको भौधतक र आधथयक प्रर्धत । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कवाट समेत र्ो तालीम संचालन र्नय सक्नेछ भने वन 
अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रले उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्/वन धनदेर्नालर् साँर्को समन्वर्मा 
सेवाप्रदार्क तथा ववषर् ववज्ञवाट समेत र्ो कार्यक्रम संचालन र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 6,००,०००।- (छ लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
कमयचारीको क्षमता अधभवृवद्ध हनुको साथै वन क्षेरको तथ्र्ाङ्कहरुको भण्डारण, व्र्वस्थापन, ववश्लरे्ण र्नयमा सहर्ोर् 
परु्ी वनको व्र्वस्थापन तथा संरक्षणमा टेवा पगु्ने ।  
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64. कमयचारीलाई Ms Excel & Access (Advance) तालीम 
कमयचारीहरुका लाधर् Advanced MS Excel & Access तालीम संचालनका लाधर् धिधनर्ोजजत रकम तालीम सामाग्री 
खररद, तालीमका सहभार्ीहरुको दैधनक भत्ता, र्ातार्ात, खाजा, हल भाडा, प्रजर्क्षक भत्ता, तालीम संचालनका लाधर् 
र्रुुवाती भौधतक सामाग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ार्तका ववधभन्न र्ीषयकमा स्वीकृत लार्त इवष्टमेट 
अनसुार ववस्ततृ र्ोजना िनाई खचय र्ररनेछ । सम्भव भए सम्म आफ्नै कार्ायलर्को हलमा तालीम संचालन र्नुय 
पनेछ। वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रवाट संचालन हनुे र्स प्रकारको तालीममा वन धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान 
तथा प्रजर्क्षण केन्र, धडधभजन वन कार्ायलर् तथा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुका उपसजचव (प्रा.) 
/उपसजचव (प्र.)  / स.व.अ/ स.भ.ूसं.अ.  / र्ा.अ./ लेखा अधधकृत/ स.व.अ./स.भ.ूअ./ कम्प्रू्टर अधधकृत/ 
अधधकृतस्तर छैठौंको सहभार्ीता रहनेछ र आवश्र्कता अनसुार धनकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेरका वन प्राववधधक 
कमयचारीहरुलाई समेत सहभार्ी र्राउन सवकने छ । र्स तालीममा सहभार्ीहरु मनोनर्न र्री पठाउदा वन 
धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, धडधभजन वन कार्ायलर् तथा भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर्हरुले ववर्तमा सम्िद्ध ववषर्मा तालीम नधलएका कमयचारीहरुलाई प्रमखु सहभार्ीको रुपमा मनोनर्न र्री 
पठाउन ुपनेछ । साथै उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट संचालन हनुे र्स तालीममा मन्रालर्का 
उपसजचव /स.व.अ/ स.भ.ूसं.अ.  / र्ा.अ./ लेखा अधधकृत/ स.व.अ./स.भ.ूअ./ कम्प्रू्टर अधधकृत/ अधधकृतस्तर 
छैठौंको सहभार्ीता रहनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत प्रधतवेदन पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछः  
• तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचत्र्, 
• तालीम संचालन भएको स्थान र धमधत देजखन ेतालीमको व्र्ानर, सेसन प्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा 

अन्र् दृष्र्हरु समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रधतवेदन, 
• कार्यक्रमको भौधतक र आधथयक प्रर्धत । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् र वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रिाट र्स तालीमको संचालन 
हनुेछ । साथै आवश्र्क परेमा उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् तथा वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण 
केन्रले ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कवाट समेत र्ो तालीम संचालन र्नय सक्नेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ९,००,०००।- (नौं लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स प्रकारको २ वटा तालीम संचालन भई कमयचारीको क्षमता अधभवृवद्ध हनुको साथै वन क्षेरको तथ्र्ाङ्कहरुको 
भण्डारण, व्र्वस्थापन, ववश्लरे्ण र्नयमा सहर्ोर् परु्ी वनको व्र्वस्थापन तथा संरक्षणमा टेवा पगु्ने ।  

65. वन सेवाका कमयचारीलाई आधारभतु तालीम (३० ददन)(र्रेष्टर, वन रक्षक, धसधनर्र रे्म 
स्काउट र रे्म स्काउट लाई) 

र्स प्रदेर्मा वन सेवामा कार्यरत र्रेष्टर तथा वन रक्षक कमयचारीहरुका लाधर् ३० ददने आधारभतु तालीम  संचालनका 
लाधर् धिधनर्ोजजत रकम तालीम सामाग्री खररद, तालीमका सहभार्ीहरुको दैधनक भत्ता, र्ातार्ात,खाजा, हल भाडा, 
प्रजर्क्षक भत्ता, तालीम संचालनका लाधर् र्रुुवाती भौधतक सामाग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ार्तका 
ववधभन्न र्ीषयकमा स्वीकृत लार्त इवष्टमेट अनसुार ववस्ततृ र्ोजना िनाई खचय र्ररनेछ । सम्भव भए सम्म आफ्नै 
कार्ायलर्को हलमा तालीम संचालन र्नुय पनेछ । संघीर् वन तथा वातावरण मन्रालर्साँर्को समन्वर्मा धनकुञ्ज, 
आरक्ष तथा संरक्षण क्षेरका धसधनर्र रे्म स्काउट र रे्म स्काउटलाई समेत र्स तालीममा सहभार्ी र्राउन 
सवकनेछ। र्ो तालीम ३० कार्यददनको हनुेछ र स्वीकृत पाठ्यक्रम (Curriculum) िमोजजमको सेसन प्लानहरु 
स्वीकृत र्री तालीम संचालन र्ररने छ । र्ो तालीम आवधसर् तालीम भएकोले तालीम अवधधभर तालीम संचालन 
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स्थलमा नै िस्नपुनेछ । तालीम संर्ोजक तथा वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रका प्रमखुलाई पूवय जानकारी 
नर्राइकन कोही सहभार्ी तालीम अवधधमा अनसु्पजस्थत भएमा नीजलाई तालीममा सहभार्ी नर्राई आवश्र्क 
कारवाहीको लाधर् केन्रका प्रमखुले उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्मा लेजख पठाउन सक्ने छ । र्स 
तालीममा सरुक्षा धनकार्का अधधकृत कमयचारीहरुलाई समेत प्रजर्क्षकको रुपमा सहभार्ी र्राउन सवकनेछ ।    

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत प्रधतवेदन पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछः  
• तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचत्र्, 
• तालीम संचालन भएको स्थान र धमधत देजखन ेतालीमको व्र्ानर, सेसन प्लान, ववस्ततृ र्ोजना, सहभार्ीहरूको 

र्ोटो, तथा अन्र् दृष्र्हरु समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रधतवेदन,  
• कार्यक्रमको भौधतक र आधथयक प्रर्धत । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रिाट र्स तालीमको संचालन हनुेछ । साथै वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रले 
स्वीकृत पाठ्यक्रम िमोजजमका ववषर् ववज्ञहरुलाई प्रजर्क्षकको रुपमा िोलाई तालीम संचालन र्नुय पनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १५,००,०००।- (पन्र लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन सेवामा कार्यरत र्रेष्टर, वन रक्षक, धसधनर्र रे्म स्काउट र रे्म स्काउटहरुले आधारभतु तालीम धलई सोिाट 
ब्र्जक्तर्त क्षमतामा अधभवृवद्ध भई वनको व्र्वस्थापन तथा संरक्षणमा टेवा पगु्ने ।  

66. वन अपराध अनसुन्धान तथा मदु्दा दार्री तालीम 
वन अपराधीहरुलाई न्र्ार्को दार्रा धभर ल्र्ाउन वन अपराध एवं मदु्दा अनसुन्धानको कार्य अपररहार्य रहदै आएको 
छ । तसथय धडधभजन र सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्का र्रेस्टर, रेञ् जर, अधधकृतस्तर छैठौ (प्रा.) तथा सहार्क वन 
अधधकृतहरुलाई वन अपराध मदु्दा अनसुन्धानको प्रकृर्ा िारे जानकारी र्राउन तथा धनर्मानसुार वन अपराध 
अनसुन्धान र्री मदु्दा दार्र र्नयको लाधर् ५ ददने वन अपराध अनसुन्धान तथा मदु्दा दार्री तालीम संचालन र्ररनेछ। 
आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५ तथा सावयजधनक खचयको मापदण्ड, 
कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ को अधीनमा रही स्वीकृत लार्त इवष्टमेट अनसुार सेसन प्लान 
िनाई र्ो तालीम संचालन र्नुय पनेछ । तालीम संचालनका लाधर् धिधनर्ोजजत रकम तालीम सामाग्री खररद, तालीमका 
सहभार्ीहरुको दैधनक भत्ता, र्ातार्ात, हल भाडा, प्रजर्क्षक भत्ता, तालीम संचालनका लाधर् र्रुुवाती भौधतक सामग्री 
एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ार्तका ववधभन्न र्ीषयकमा स्वीकृत लार्त इवष्टमेट अनसुार खचय र्ररनेछ । 
सम्भव भए सम्म आफ्नै कार्ायलर्को हलमा तालीम संचालन र्नुय पनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत प्रधतवेदन पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछः  
• तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचत्र्, 
• तालीम संचालन भएको स्थान र धमधत देजखन ेतालीमको व्र्ानर, सेसन प्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा 

अन्र् दृष्र्हरु समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रधतवेदन,  
• सहभार्ी संख्र्ा र तालीम अवधध । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले र्स प्रकारको तालीमको संचालन र्ने छन ् । धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले वन 
अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहरासाँर्को समन्वर्मा र्ो तालीम संचालन र्ने छन ्।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो तालीम संचालनको लाधर् िजेट रु. २,००,०००।- (दईु लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
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अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन प्राववधधकहरुको क्षमतामा अधभवृवद्ध भई वन तथा वन्र्जन्त ुसम्िन्धी मदु्दाको अनसुन्धान, तहवककात र्नय सहज 
हनुे।  

67. अधतक्रमण हटाउने/धनर्न्रण, व्र्वस्थापन तथा वकृ्षारोपण 
वनजंर्ल संरक्षणको लाधर् र्स कार्यक्रम अन्तर्यत अधतक्रमण हटाउन र धनर्न्रण र्नयको लाधर् र्स र्ीषयकमा 
धिधनर्ोजजत रकम स्थानीर् तह, राजनैधतक दल, प्रर्ासन र सरुक्षा धनकार् एवं स्थानीर् वन उपभोक्ता समूहसाँर्को 
समन्वर्ात्मक िैठक खचय, सरुक्षाकमी पररचालन खचय, सवारी साधन, इन्धन, कामदारको ज्र्ाला आददमा खचय र्नय 
सवकनेछ । िजेट अपरु् भै अधतक्रमण हटाईएको क्षेरमा घेरािेरा र्री वृक्षारोपण र्नय नसवकएमा स्थानीर् तह, अन्र् 
इच्छुक सहर्ोर् र्ने संघ संस्था र सम्िजन्धत वन उपभोक्ता समूहहरुसाँर् समन्वर् र्री अधतक्रधमत क्षेर व्र्वस्थापन 
र्नय सवकनेछ । 

र्स कार्यक्रम अन्तर्यत अधतक्रधमत वन क्षेरिाट अधतक्रमण र्ने व्र्जक्तहरुलाइय हटाई पनुः वन क्षेर कार्म र्नुय 
पनेछ । ववधभन्न जजल्लािाट वन धनदेर्नालर्मा प्राप्त अधतक्रमणको तथ्र्ाङ्कको आधारमा क्षमता र श्रोत साधनको 
व्र्वस्थापनलाई सर्जक्तकरण र्नय र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । अधतक्रमण हटाई धनर्न्रणमा धलइएको खाली 
जग्र्ामा सकभर सहभार्ीतामूलक ढंर्ले संरक्षण तथा वन ववकासका कार्यक्रमहरु संचालन र्नय सवकनेछ ।  

आकजस्मक रुपमा अधतक्रमण हटाउन वा अधतक्रमण हटाई सवकएको स्थान त्र्सै छाधडददंदा पनु अधतक्रमण हनुसक्ने 
भएकोले पनु: अधतक्रमण नहनुे र्री संरक्षण र्नुयपनेछ । र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजन भएको िजेट रकमिाट अधतक्रमण 
हटाउन,े तारिार लर्ाउन,े वृक्षारोपण, आवश्र्कतानसुार रोवपएका ववरुवाहरुको संरक्षणका लाधर् हेरालकुो समेत 
व्र्वस्था र्नुयपने कार्यमा समेत खचय र्नुयपनेछ । त्र्स्ता क्षेरहरुमा आवश्र्कतानसुार तारवार, वृक्षारोपण र्री कार्यक्रम 
संचालन र्नुयपनेछ । अधतक्रमण हटाउनको लाधर् जनर्जक्त (सरुक्षाकमी, कमयचारी, समदुार् आदद) पररचालन र्नुयपने 
भएमा सोको लाधर् खाना, खाजा, र्ातार्ात, इन्धन खचय, संचार र उपचार खचयको लाधर् समेत खचय र्नय सवकनेछ। 
अधतक्रमण हटाई वृक्षारोपण र्ररएको ठाउाँमा अधतक्रधमत क्षेर खाली र्ररएको धमधत, क्षेरर्ल, नक्सा, तलुनात्मक 
र्ोटो, GIS नक्सा समेत संलग्न राखी प्रधतवेदन तर्ार र्नुयपनेछ । वन अधतक्रमण हटाउदा ववरे्ष र्री धनम्न 
कुराहरुमा ध्र्ान ददनपुनेछ : 

(क)  पूवय तर्ारी कार्यक्रमः लर्त अध्र्ावधधक तथा र्ोजना तर्ार, कार्यदलको िैठक संचालन, जनचेतनामूलक 
सन्देर् प्रर्ारण तथा प्रकार्न, वर्ल्डस्तरीर् अन्तरवक्रर्ा आदद । 

(ख) अधतक्रमण धनर्न्रणः समन्वर्, सूचना प्रकार्न, लजजजस्टक सहर्ोर्, सवारी भाडा (ट्रर्ाक्टर, िलु्डोजर समेत) 
प्राथधमक उपचार, इन्धन, धिमा आदद । 

(र्) पनुयस्थापनाः र्ोजना तर्ारी, ववरुवाको व्र्वस्था तथा वृक्षारोपण, तारवार, धसमाना, हेराल ुव्र्वस्था आदद । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, वन उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवाला धनकार्हरु तथा 
स्थानीर् तह समेतको सहर्ोर् र सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको अन्तर्यत अधतक्रधमत क्षेर हटाइ वृक्षारोपण वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् िजेट रु. ४,५०,0००।- 
(चार लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स प्रदेर्मा न्रू्नतम ३ हेक्टर अधतक्रधमत वन क्षेर राविर् वनमा समावहत भइय वृक्षारोपण भएको हनुे । 
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68. सहभार्ीतामूलक अधतक्रमण, चोरी कटानी तथा चोरी जर्कारी धनर्न्रण  
जजल्लामा स्थानीर् जनता तथा अन्र् धनकार्को सहभार्ीतामा अधतक्रमण, चोरी कटानी तथा चोरी जर्कारी धनर्न्रण 
र्नयका लाधर् अन्तरवक्रर्ा तथा वर्ल्ड भ्रमणमा र्ो र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेटिाट खचय र्नय सवकनेछ । र्समा 
ववधनर्ोजजत रकम कमयचारी तथा सरुक्षा धनकार् एवं स्थानीर् समदुार् पररचालन र्दाय आवश्र्क पने दैधनक भ्रमण 
भत्ता, र्ातार्ात, इन्धन, वर्ल्ड धर्र्र, धिमा, प्राथधमक उपचार आदद कार्यमा समेत खचय र्नय सवकनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, वन उपभोक्ता समूह, सरुक्षा धनकार्का कमयचारीको सहर्ोर् 
र सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ७,००,०००।- (सात लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन तथा वन्र्जन्तकुो संरक्षणमा सहर्ोर् पगु्ने । 

69. वन डढेलो धनर्न्रण तथा ब्र्िस्थापन कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न  
सखु्खा र्ाम अथायत र्ाल्र्णु-चैर देजखनै वनजंर्ल क्षेरमा ववधभन्न कारणिाट आर्लाधर् एवं डढेलोको प्रकोप र्म्भीर 
रुपमा देखापदै आएको छ । कधतपर् अवस्थामा माधनसको धनर्न्रण भन्दा वावहर पधन वन डंढेलो प्रकोप देखापने 
र्रेको छ । वन डढेलोको धनर्न्रण र्नय पंचवषीर् वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनामा उल्लेजखत Action plan हरु 
एउटा मखु्र् आधार हनुेछ ।  

आवश्र्कतानसुार नजीकका समूहलाइय संस्थार्त रुपमा जोडी अजग्न धनर्न्रण सञ्जालको रुपमा रुपान्तरण र्नुय पदयछ 
। र्स र्ीषयकमा व्र्वस्था भएको रकम धनर्जन्रत डढेलो लर्ाउने, संजाल पररचालन, वनभधूममा भएको प्रज्वलनर्ील 
सकु्खा पदाथय व्र्वस्थापन आदद कामहरुमा खचय र्नय सवकनेछ । अजग्नरेखा धनमायण तथा ममयत सधुार, प्रचारप्रसार, 
जनचेतना अधभवृवद्ध, अजग्न धनर्न्रण सञ्जाल, कमयचारी तथा सरुक्षा धनकार् पररचालन (इन्धन, खाजा, खाना, पानी 
आदद खचय), डढ्लो सूचना खररद, प्राथधमक उपचार, दमकल पररचालन आदद कार्यक्रमहरुमा पधन खचय र्नय सवकनेछ 
। वन डढेलो सम्िन्धी सूचना प्रर्ारण तथा उपकरण खररदमा समेत र्ो रकम खचय र्नय सवकनेछ । कार्यक्रम 
सम्पन्न भएपिात प्रर्धत प्रधतवेदन तर्ार र्री पेर् र्नुय पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी मार्य त स्थानीर् तह, वन उपभोक्ता समूहहरु, सेना, प्रहरी 
समेतको सहर्ोर् र सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. २,००,०००।- (दईु लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुको वन डढेलो धनर्न्रण तथा व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार भइय कार्ायन्वर्न हनुे । 

70. डढेलो धनर्न्रण सामाग्री खररद तथा ववतरण 
वन डढेलो धनर्न्रणको लाधर् प्रर्ोर् र्नुयपने औजार तथा सामग्रीहरु ववरे्ष वकधसमको र अजग्न समन टोली (Fire 

fighting team) सदस्र्हरुले लर्ाउन ेवा प्रर्ोर् र्ने सरुक्षा सामाग्री खरीद र्नुय पनेछ । सामग्रीहरु आर्ोले सजजलै 
नजल्ने वकधसमको हनु ुआवश्र्क छ ।  

र्सको लाधर् तपजर्ल िमोजजमका औजारहरु खररद र्ररनेछः 
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धस .नं .  सामानको नाम धस .नं .  सामानको नाम 
१ Swatter (स्वाटर) १० Helmet (हेल्मेट) 

२ Jet Shooter (जेट सटुर) ११ Boot (जतु्ता) 
३ Shovel (िेल्चा) १२ Torch (टचय) 
४ Rake (दााँती) १३ Socks (िाक्लो मोजा) 
५ Rake-hoe (दााँती हलो) १४ Water Bottle (पानीको िोत्तल) 

६ Axe-hoe (िन्चरो) १५ Face Mask (अनहुार मास्क) 

७ First-aid Kit (प्राथधमक उपचार) १६ Water tank (पानी टैंक) 

८ Jump-suit (जम्प र्टु) १७ अन्र् आवश्र्क स्थानीर् सामाग्री 
९ Gloves (िाक्लो पंजा)   

पनुिः र्ो िाहेक मोटर जाने स्थानमा मोटरमा पानी, पानीटंर्ाकी प्रर्ोर् र्नुयपनेछ । पम्प र पाइपहरु पधन उपर्ोर्मा 
ल्र्ाउन सवकन्छ । तर र्सको लाधर् स्रोतको उपलब्धता अनसुार धडधभजन वन कार्ायलर्ले ववरे्ष व्र्वस्था र्नय 
सक्नेछ । सम्भव भएसम्म नेपाल र्णुस्तर वा अन्तराविर् र्णुस्तरका सामग्रीहरु भरपदो संस्था वा ववके्रतािाट र 
सो सम्भव नभएमा स्थानीर्स्तरमा उपलव्ध र्णुस्तरीर् सामानहरु सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्िन र्री खररद 
र्नुयपदयछ । सामग्रीहरुको खररद पश् चात धनर्मानसुार स्टोर दाजखला र्नुयपनेछ । आवश्र्क पने डढेलो धनर्न्रण 
सम्िन्धी सामग्रीहरु प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक 
खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता 
सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही सावयजधनक खररद प्रकृर्ा 
अवलम्वन र्री खररद र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ४३,५०,०००।- (धरचाधलस लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुमा वन डढेलो धनर्न्रण तथा व्र्वस्थापनका लाधर् आवश्र्क औजारहरुको व्र्वस्था भइय 
वन डढेलोको उजचत व्र्वस्थापन हनुे । 

71. वन डढेलो सम्िन्धी प्रचार प्रसार 
वन डढेलोको धनर्न्रण र्नय जजल्लाको पञ्चवषीर् वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनामा उल्लेजखत Action plan  मा आधाररत 
कार्यक्रमहरु मध्रे् वन डढेलो सम्िजन्धत जनचेतनामूलक सन्देर् प्रचार प्रसार समाग्री धनमायण, प्रसारण र प्रकार्न 
तथा ववतरण र्नयको लाधर् ववधनर्ोजजत िजेटको रकम खचय र्नय सवकनेछ । वन डढेलो सम्िन्धी जानकारी र्राउन, 
वन डढेलो हनु नददन तथा वन डढेलोिाट हनुे जोजखमको न्रू्धनकरण सम्िन्धी जनचेतनामूलक सन्देर् ववधभन् न 
मध्र्र्मिाट (वटभी, एर्.एम., पधरका) समेत प्रचार प्रसार र्ररनेछ । आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् हाट वजारमा 
माइवकङ्ग, प्रवचन आदद समेत र्नय सवकने छ । वन डढेलो ववषर्क पम्पलेट प्रकासन तथा ववतरण समेत र्नय 
सवकन ेछ । साथै होधडयङ िोडय धनमायण र्री जंर्लमा रहेका राजमार्य/िाटोहरू तथा वन प्रवेर् नाकाहरूमा समेत 
होधडयङ िोडय राख् न सवकने छ । र्स कार्यक्रममा ववधनर्ोजजत िजेट स्वीकृत नम्सयको पररधधधभर रही लार्त अनमुान 
स्वीकृत र्राई सोही वमोजजम खचय र्नय सवकने छ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
मन्रालर्, धनदेर्नालर्, धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरु मार्य त र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १८,३०,०००।- (अठार लाख तीस हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन डढेलोको न्रू्नीकरणमा सहर्ोर् पगु्ने ।  
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72. वनमा आधाररत काष्ठ कला उद्यम स्थापना सहर्ोर् 
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत वनमा आधाररत काष्ठ कला उद्यम स्थापना र्नय चाहने सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह/ 
साझेदारी वन समूह/ कवधुलर्ती वन समूह/ सहकारी/ संस्था/कम्पनी/धनजी उद्यमीहरुलाई स्थानीर् तहसाँर्को 
समन्वर् र सहकार्यमा र्स कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । र्ो कार्यक्रम संचालन र्दाय वन पैदावारमा आधाररत वन 
उद्यम स्थापना तथा संचालन कार्यववधध, २०७५ (अनसूुची नं. १) को पररच्छेद – ४ िमोजजमको प्रस्ताव आब्हान 
तथा मूल्र्ांकन, उद्यम स्थापना तथा सञ्चालन र अनरु्मन मूल्र्ाङ्कनको प्रकृर्ा अपनाउन ुपने छ । साथै र्स कार्यक्रम 
संचालनको लाधर् उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी 
कार्यववधध, २०७६ समेतको पालना र्ररने छ । अनदुान रकम सवहत जम्मा लर्ानीको कम्तीमा १० प्रधतर्त रकम 
प्रस्तावकले लर्ानी र्नुयपनेछ । 
कार्य सम्पन्न भएपधछ प्रर्धतमा धनम्न कुराहरु समावेर् र्नुयपनेछः 
➢ उद्यम संचालन र्ने समूह, व्र्जक्त, संस्था, सहकारीको नाम, 
➢ स्थापना र्ररएको उद्योर्को र्ोटो, 
➢ उत्पाददत सामाग्रीको नमनुा, 
➢ लार्त रकम, 
➢ रोजर्ारी धसजयना )श्रमददन( , 
➢ स्थापना भएको उद्योर्को अवजस्थधत, जग्र्ाको वक.नं., जज.वप.एस. लोकेर्न, 
➢ स्थाधनर् तहको धसर्ाररस, 
➢ सव-धडधभजन वन कार्ायलर्को कार्य सम्पन्न धसर्ाररस पर । 

भकु्तानीको प्रवक्रर्ा 
(क) प्रारजम्भक कार्य सरुुवातको लाधर् सम्झौता रकमको ४० प्रधतर्तले हनु आउने रकम वनजन्र् उद्यम ववकास 

र्ने कार्यको लाधर् उपलब्ध र्राइनेछ ।  
(ख) सम्िजन्धत काष्ठ कला उद्यम स्थापना र्ने सम्िजन्धत उद्यमीको सम्झौता िमोजजमको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र 

सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्वाट प्राप्त प्रधतवेदनको आधारमा िााँकी रकम ६० प्रधतर्त उपलब्ध र्राइने छ । 
सम्झौता िमोजजम काष्ठ कला उद्यम स्थापना र्ने सम्िजन्धत उद्यमीले सम्झौता िमोजजमको कार्य नर्रेमा 
धडधभजन वन कार्ायलर्ले सो उद्यमीलाई कारवाही र्री उपलब्ध र्राएको रकम समेत असलु उपर र्नेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
काष्ठ कला उद्यम स्थापना र्नयको लाधर् छनौट भएका ब्र्जक्त, संस्था, धनजी कम्पनी तथा वन समूहहरुलाई धडधभजन 
वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुिाट प्राववधधक सहर्ोर् उपलब्ध हनुेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 5,००,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । वनमा आधाररत काष्ठ 
कला उद्यम स्थापनाको कार्यसूची (TOR) धनमायण तथा स्वीकृत र्री र्राई र्ो कार्यक्रम संचालन र्नुय पनेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वनमा आधाररत काष्ठ कला उद्योर् स्थापना तथा ववकास भई रोजर्ारीको सजृना हनुे । 

73. लाहा खेती ववस्तार तथा प्रववधी हस्तान्तरण  
झापा जजल्लाको र्ौरादहमा लाहा प्रर्ोधन कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा भएता पधन कच्चा पदाथय 
(लाहा) को अभावमा  िजारको मार् धान्न नसवकरहेको अवस्था रहेको छ । अतः र्णुस्तरीर् लाहा (चप्रा) उत्पादनको 
साथै प्रर्ोधधत लाहाको िजारको मार्लाई पूधतय र्ने उद्देश्र् स्वरुप र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररएको छ । लाहा खेती 
ववस्तार कार्यक्रम अन्तर्यत धनजी आवादी जग्र्ाको साथ साथै स्थानीर् सामदुार्द्धारा ब्र्वजस्थत वनमा आधाररत व्र्जक्त 
तथा घरधरुीको हैधसर्त सधुार र्नय र आर् स्रोत िढाउन तथा समूहमा रहेका सदस्र्हरुको र्रीिी कम र्नय र्ोर्दान 
पगु्ने अधभप्रार्ले समूहको धनणयर् वमोजजम सम्िजन्धत समूह तथा धनजज जग्र्ा धनीहरुले प्रस्ताव सवहतको धनवेदन 
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धडधभजन वन कार्ायलर्मा पेर् र्नुय पनेछ । तत ्पिात धडधभजन वन कार्ायलर्ले प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनको आधारमा 
उपर्कु्त समूह छनौट र्री र्ो वक्रर्ाकलाप संचालन र्ररने छ । साथै धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले स्थानीर् 
वकसान/वन समूहहरुलाई लाई धसररस, िर्र, खर्र, मौवा जस्ता आदद जातका ववरुवा लर्ाउाँनको लाधर् ववरुवा 
समेत उपलब्ध र्राउन ुपने छ । कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा धनम्न िदुाहरु समािेर् र्नुय पने छ ।  

(क) वक्रर्ाकलाप संचालन भएको समूहद्वारा व्र्वजस्थत वनको नाम, ठेर्ाना, संलग्न घरधरुीको नामावली 
(ख) खेती ववस्तारको र्ोजना 
(र्) कार्यक्रम संचालन भएको स्थान साथै लाहा खेती ववस्तार सम्िन्धी र्ोटो (संचालन अजघ समेतको र्ोटो) 
(घ)  लार्त तथा खचयको वववरण, िैक भौचर, भपायई आदद 

(ङ)  लाभाजन्वत घरधुरी तथा समदुार्को वववरण  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले र्स प्रकारको कार्यक्रमको संचालन र्ने छन ्। धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले वन 
अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहरासाँर्को समन्वर्मा र्ो तालीम संचालन र्ने छन ्।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट रु. २,५०,०००।- (दईु लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
लाहा खेतीको ववस्तार भई स्थानीर्वासीको आर् वृवद्धमा थप टेवा पगु्ने साथै रोजर्ारी समेतको शृ्रजना हनुे । 

74. जजल्ला वन क्षरे समन्वर् सधमधतको सजचवालर् व्र्वस्थापन तथा सदुृढीकरण  
प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, 
सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक 
खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको 
पररधध धभर रही सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन र्री धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले जजल्ला वन क्षेर समन्वर् 
सधमधतको व्र्वस्थापन तथा सदुृढीकरण र्नयको लाधर् आवश्र्क पने सामग्रीहरु जस्तै स्टेर्नरी, र्धनयचर, कम्प्रू्टर, 
वप्रन्टर आदद खररद र्नय सवकने छ । 

िजेट व्र्वस्थापन  
र्स वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् जम्मा रु. 4,५० ,०००।- (चार लाख पचास हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको 
छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स २०७७/०७८ आ.व. मा जम्मा ३ वटा जजल्ला वन क्षेर समन्वर् सधमधतको व्र्वस्थापन तथा सदुृढीकरण भई 
सधमधतको संस्थार्त ववकासमा सहर्ोर् पगु्ने ।  

75. सव‐धडधभजन स्तरीर् समन्वर् वैठक 
सव‐धडधभजन स्तरीर् वन संरक्षण, ववकास, व्र्वस्थापन, सदपुर्ोर् लर्ार्त ववववध ववषर्सम्िन्धी कार्यक्रम/र्ोजनाहरु 
तजुयमा, समस्र्ाको अध्र्र्न तथा समाधानका उपार्हरुको धनराकरण र्नयको लाधर् र्स वकधसमको वैठकहरु आर्ोजना 
र्ररने छ । र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजन भएको रकम इन्धन, िैठकभत्ता तथा खाजामा खचय र्नय सवकनेछ । वावषयक 
प्रर्धत प्रधतवेदन पेर् र्दाय समन्वर् िैठक संख्र्ा र िैठकको धनणयर् र सम्पन्न र्ररएका कार्यक्रमहरुको वववरण समावेर् 
र्नुयपनेछ । 
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िजेट व्र्वस्थापन  
र्ो वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् जम्मा रु. ४,5० ,०००।- (चार लाख पचास हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको 
छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन क्षेरको संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा धनणयर्ात्मक भधूमका धनवायह र्ने ।  

76. सरुाकी पररचालन तथा व्र्वस्थापन  
वन तथा वन्र्जन्तसुाँर् सम्िजन्धत अपराधहरु धनर्न्रण तथा न्रू्नीकरण र्नयका लाधर् सरुाकी खचय पररचालन कार्यववधध 
२०७२ िमोजजम सरुाकी पररचालन र्ररनेछ । वनजंर्ल संरक्षणको लाधर् सरुाकीको व्र्वस्था उपलब्ध िजेट र 
आवश्र्कता अनसुार र्नय सवकनेछ । धडधभजनल वन अधधकृतले आवश्र्कता अनसुार सरुाकी पररचालन र्नय सक्नेछ 
र सरुाकीको नाम ठेर्ाना र्ोप्र् राख् न ुपनेछ । सरुाकी आरू्ले पाएको सूचना धडधभजन वन कार्ायलर् प्रमखु वा वन 
सरुक्षा र्ाखाको कमाण्डरलाई जानकारी र्राउनपुनेछ । सरुाकीको संख्र्ा र कामको आवश्र्कता वा कार्यिोझ हेरी 
सरुाकी र्रे वापत प्रोत्साहन स् वरुप रकम खचय र्नय सवकनेछ । अनसुन्धान कार्य अजघ िढाउने क्रममा आवश्र्क 
सूचना संकलन तथा संचारमा लाग्ने खचयहरुमा समेत र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजीत रकम खचय र्नय सवकनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन  
र्ो वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् जम्मा रु. १३,०५,०००।- (तेह्र लाख पााँच हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको 
छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन तथा वन्र्जन्तसुाँर् सम्िजन्धत अपराधहरु धनर्न्रण तथा न्रू्नीकरणमा सहर्ोर् पगु्ने । 

77. वन, वन्र्जन्त ुसंरक्षणको लाधर् र्स्ती पररचालन 
वन, वन्र्जन्त ुएवं धतनका िासस्थानको संरक्षण, व्र्वस्थापन, चोरी कटानी तथा चोरी जर्कारी धनर्न्रणका लाधर् 
धनर्धमत रूपमा र्स्ती पररचालन र्ररने छ । र्स र्ीषयकमा धिधनर्ोजजत रकम जजल्लास्तरमा चोरी धनकासी धनर्न्रणका 
लाधर् कमयचारी तथा सरुक्षा धनकार् पररचालन र्नय इन्धन, खाजा, खाना, र्ातार्ात खचय, दैधनक भ्रमण भत्ता, संचार 
आददमा खचय र्नय सवकनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले र्ो कार्यक्रम संचालन र्ने छन ्। 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ३३,००,०००।- (तेजत्तस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
ददर्ो रुपमा वन, वन्र्जन्तहुरुको संरक्षणमा र्स्ती पररचालन भएको हनुेछ ।  

78. सोलार रे्जन्सङ ममतय सभार 
मानव वन्र्जन्त ुद्वन्द्व न्रू्नीकरणका लाधर् धनमायण र्ररएका सोलार रे्जन्सङहरुको ममतय सभार र्नयको लाधर् र्स 
र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम खचय र्ररनेछ । जजणय भएका सोलार रे्जन्सङको ममयत सम्भारका लाधर् प्राववधधक सहर्ोर्, 
ज्र्ाला तथा सामाग्री खररदमा खचय र्नय सवकनेछ । उपभोक्ता सधमधत तथा ठेक्का प्रथािाट समेत र्ो कार्यक्रम संचलन 
र्नय  सवकनेछ । र्स कार्य सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 
207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली 
२०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन 
कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय 
तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पालना र्ररनेछ । 
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कार्य सम्पन्न भए  पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछः  
• सोलार रे्जन्सङ ममयत भएको स्थान र ममयत भएको र्ोटो (ममयत अजघ समेतको), 
• लार्त इवष्टमेट िमोजजमको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन, तथा कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौधतक र ववत्तीर् प्रर्धत । 

िजेट व्र्वस्थापन  
र्स वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् जम्मा रु. ४,०0,०००।- (चार लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
सोलार रे्जन्सङको ममयत सभार मार्य त मानव वन्र्जन्त ुद्वन्द्व न्रू्नीकरणमा सहर्ोर् पगु्ने ।  

79. सरोकारवालाहरुसाँर् छलर्ल तथा अन्तरवक्रर्ा र्ोष्ठी 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुमा कार्ायन्वर्न हनुे कार्यक्रम/र्ोजना र वन क्षेरको संरक्षण/व्र्वस्थापन सम्िन्धमा 
सरोकारवाला संघसस्थाहरु, स्थानीर् तह, राजनैधतक दल, जनप्रधतधनधधहरु, नार्ररक समाज, ईको क्लि तथा अन्र् 
सम्िजन्धत संस्थाका प्रधतधनधहरुसाँर् छलर्ल र अन्तरवक्रर्ा र्नुयपनेछ र सो र्दाय हनुे खाजा, मसलन्द तथा भत्ता 
खचयमा ववधनर्ोजजत िजेट खचय र्नय सवकनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरु मार्य त कार्ायन्वर्न र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. २४‚०० ‚००० (चौधिस लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुवाट संचालन हनुे कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नमा सहर्ोर् पगु्ने । 

80. सूचना प्रवाह तथा पारदजर्यता सिलीकरण रेधडर्ो एर्.एम./रेधडर्ो/वट.भी. मार्य त प्रचार प्रसार 
तथा सामग्री उत्पादन/प्रकार्न 

धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले सेवाग्राहीहरूलाई र्रको सेवा प्रवाह र पारदजर्यताको सन्दभयमा एर् .एम./वट.धभ./िेभसाईड 
मार्य त प्रचारप्रसार तथा सो साँर् सम्िजन्धत सामग्री उत्पादन तथा प्रकार्न र्नयको लाधर् ववधनर्ोजजत िजेटको रकम 
खचय र्नय सवकनेछ । साथै र्स कार्यक्रम सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध 
धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद 
धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम 
संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, 
स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पालना र्ररनेछ । एर्.एम./ वट.धभ. संचालकहरू साँर् सम्झौता र्रेर मार 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले कार्ायलर्को सेवा प्रवाह र पारदजर्यता सम्िन्धमा एर्.एम ./वट.धभ. मा प्रचारप्रसार र्नुय 
पदयछ । प्रचारप्रसार सामग्री स्थानीर् िोलचालको भाषामा समेत प्रकार्न र्नय सवकने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन  
र्स वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् जम्मा रु. ३,००,०००।- (तीन लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन क्षेरमा संचालन भएका कार्यक्रम तथा कार्ायलर्को सेवा प्रवाहको वारेमा प्रचार प्रसार हनुे ।  

81. िावषयक प्रर्ती पजुस्तका प्रकार्न 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, वन धनदेर्नालर्, वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, धडधभजन वन 
कार्ायलर्हरुले संचालन र्रेका ववधभन्न स्वीकृत वावषयक कार्यक्रमहरु र वन सम्िन्धी सम्पादन र्रररहेका कानून 
कार्ायन्वर्न तथा धनर्मनका कार्यहरुलाई अधभलेखीकरण र्री उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् तथा 
मन्रालर् अन्तर्यतका धनकार्हरुले कार्ायलर्को वावषयक प्रर्ती पजुस्तका प्रकार्न तथा ववतरणको कार्य र्स वक्रर्ाकलाप 
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अन्तर्यत संचालन र्ररनेछ । तथ्र्ाङ्क संकलन, ववश्लषेण, मसलन्द, छलर्ल, छपाई आददमा र्ो रकम खचय र्नय 
सवकनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• प्रकाजर्त सामग्रीको संख्र्ा 
• प्रकाजर्त सामग्री र सोको धडजजटल कवप समेत  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् िजेट रु. १६,००,०००।- (सोह्र लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् तथा मन्रालर् अन्तर्यतका धनकार्हरुको वावषयक प्रर्ती पजुस्तका 
प्रकार्न भएको हनुे । 

82. Real Time Field Monitoring Mobile App develop 

धनदेर्नालर्/वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र/धडधभजन वन कार्ायलर्हरु/भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर्हरुवाट आ आफ्नो  कार्यक्षेरमा सम्पादन र्रररहेका वक्रर्ाकलापहरुको कार्यहरुको वववरण सवहत अनरु्मनको 
वववरणहरुलाई वास्तववक समर्मा हेनय सवकन ेर्री सफ्टवेर्र धनमायण र्ने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम राजखएको हो । 
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत real time मा वर्ल्डमा र्ररएका अनरु्मनका कार्यहरुको वववरणको साथ साथै वर्ल्डमा 
खवटने कमयचारीहरुको अवजस्थधत समेत Tracking र्ने वकधसमको सफ्टवेर्रको धनमायण र्ररने छ । तसथय र्स 
सफ्टवेर्रको धनमायणको लाधर् मन्रालर्िाट ToR धनमायण तथा स्वीकृत र्री धनर्मानसुार सावयजधनक खररद ऐन 
२०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७ तथा स्वीकृत नम्सयको 
अधीनमा रही परामर्यदाता मार्य त सेवा खररद र्री Real Time Field Monitoring Mobile Application को 
ववकास/ धनमायण तथा संचालन र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । अध्र्र्न अनसुन्धानको लाधर् संघीर् 
वन तथा वातावरण मन्रालर्, राविर् धनकञ्ज तथा वन्र्जन्त ुसंरक्षण ववभार्साँर् सहकार्य तथा समन्वर् समेत र्नय 
सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ७,००,०००।- (सात लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्ले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रम संचालन र्नेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम 
मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स प्रदेर्मा Real Time Field Monitoring Mobile Application को  धनमायण भई संचालनमा आएको हनुे।  

83. चक्ला वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ारी 
र्स प्रदेर् नं. १ को प्रदेर् वन ऐन २०७७ मा उल्लेख भए िमोजजम वन क्षेरमा चक्ला वन व्र्वस्थापन र्नयको 
लाधर् कार्यर्ोजना तर्ार र्नुयपने व्र्वस्था रहेको छ । सोही प्रावधान अनरुुप धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले दर् वषयका 
लाधर् वन कार्यर्ोजना तर्ार र्नुय पदयछ । चक्ला वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना स्वीकृत भए पिात प्रदेर् वातावरण 
धनर्मावली २०७७  मा भएको व्र्वस्था िमोजजम स्वीकृत चक्ला वन व्र्वस्थापन कार्य र्ोजना कार्ायन्वर्नको 



  

48 
  

प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रधतवेदन समेत तर्ार र्री उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट स्वीकृत 
र्राउन ुपनेछ ।  

चक्ला वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ारीका लाधर् व्र्वस्था भएको िजेटिाट सूचना प्रकार्न, सरोकारवालासंर् 
छलर्ल, अन्तरकृर्ा, श्रोत सवेक्षण, अधत आवश्र्क वर्ल्ड सामाग्री खररद, स्टेर्नरी, नक्सा र्ोटो खररद, टाइवपङ 
वप्रजन्टङ, मन्रालर्/धनदेर्नालर्मा हनु ेपनुरावलोकन तथा सधमक्षा लर्ार्तमा खचय र्नुय पनेछ । साथै र्स ववधनर्ोजजत 
रकमिाट नै चक्ला वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नको प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रधतवेदन तर्ार र्नुय 
पनेछ । धडधभजन वन कार्ायलर्िाट तर्ार भएको चक्ला वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको प्रारजम्भक मस्र्ौदा वन 
धनदेर्नालर्मा पेर् र्नुय पनेछ । मस्र्ौदा प्रधत अध्र्र्न र्री थप संर्ोधन र्नुयपने भएमा ववषर् समावेर् र्नय 
धनदेर्नालर्िाट धडधभजन वन कार्ायलर्मा जानकारी र्राइने छ । दोश्रो मस्र्ौदामा वन ववज्ञ समक्ष धडधभजनल वन 
अधधकृत स्वर्मले वन धनदेर्नालर्मा प्रस्तधुत र्नुयपनेछ । प्रस्तधुतका दौरानमा वन ववज्ञहरुले उठाउन ु भएको 
ववषर्वस्तकुा आधारमा धडधभजन वन अधधकृतले रार् सवहतको अजन्तम मस्र्ौदा पेर् भएपधछ वन धनदेर्नालर्ले सो 
कार्यर्ोजना स्वीकृधतको लाधर् उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालमा पेर् र्नुयपनेछ । त्र्सै र्री चक्ला वन 
व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नको प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रधतवेदन तर्ार र्दाय प्रदेर् नं. १ प्रदेर् 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा प्रदेर् वातावरण संरक्षण धनर्मावली, २०७७ िमोजजमको प्रकृर्ा अपनाउन ु
पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, समूह/सधमधत, स्थानीर् तह लर्ार्त अन्र् 
सरोकारवालाहरुसाँर्को समन्वर्मा तथा सेवाप्रदार्कवाट समेत र्स कार्य संचालन र्नय सवकनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् वजेट रु . २०,००,०००।  (धिस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । सेवाप्रदार्किाट काम 
र्दाय ववधनर्ोजजत िजेटको िढीमा ५ प्रधतर्त रकम कार्यक्रम सञ्चालनका लाधर् धडधभजन वन कार्ायलर्ले व्र्वस्थापकीर् 
कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
२ वटा चक्ला वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ार तथा स्वीकृत भई र्स आ.व. मा थप २ वटा वन क्षेर चक्ला 
वनको रुपमा व्र्वस्थापन भई काठदाउराको उत्पादन तथा स्थानीर् रोजर्ारी र राविर् आर्मा समेत टेवा पगु्ने ।  

84. जजल्लाको पञ्चवषीर् वन व्र्वस्थापन कार्य र्ोजना तर्ारी (वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन समेत) 
संघीर् वन ऐन, २०७६ तथा र्स प्रदेर् नं. १ को प्रदेर् वन ऐन, २०७७ मा उल्लेख भए िमोजजम वन ववकास, 
सदपुर्ोर् तथा संरक्षण कार्यक्रम संचालन र्दाय वन कार्यर्ोजना तर्ार र्नुयपने व्र्वस्था रहेको छ । सोही प्रावधान 
अनरुुप धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले पााँच वषयका लाधर् वन कार्यर्ोजना तर्ार र्नुय पदयछ । पााँच वषयको म्र्ाद 
सवकएका कार्यर्ोजनालाई पनुः अध्र्ावधधक र्नय र्ो कार्यक्रमको व्र्वस्था र्ररएको छ । पञ्चवषीर् वन व्र्वस्थापन 
कार्यर्ोजना स्वीकृत पिात प्रदेर् नं.१ प्रदेर् वातावरण संरक्षण धनर्मावली, २०७७  मा भएको व्र्वस्था िमोजजम 
स्वीकृत कार्य र्ोजना कार्ायन्वर्नको लाधर् वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन समेत तर्ार र्री उद्योर्, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्रालर्िाट स्वीकृत र्राउन ुपनेछ ।  

कार्यर्ोजना तर्ारीका लाधर् व्र्वस्था भएको िजेटिाट सूचना प्रकार्न, सरोकारवालासंर् छलर्ल, अन्तरकृर्ा, श्रोत 
सवेक्षण, अधत आवश्र्क वर्ल्ड सामाग्री खररद, स्टेर्नरी, नक्सा र्ोटो खररद, टाइवपङ वप्रजन्टङ, IEE तर्ारीका कार्य, 
मन्रालर्/धनदेर्नालमा हनुे पनुरावलोकन तथा सधमक्षा लर्ार्तमा खचय र्नुय पनेछ । धडधभजन वन कार्ायलर्िाट 
तर्ार भएको पञ्वववषयर् कार्यर्ोजनाको प्रारजम्भक मस्र्ौदा वन धनदेर्नालर्मा पेर् र्नुय पनेछ । मस्र्ौदा प्रधत अध्र्र्न 
र्री थप संर्ोधन र्नुयपने भएमा ववषर् समावेर् र्नय धनदेर्नालर्िाट धडधभजन वन कार्ायलर्मा जानकारी र्राइने छ। 
दोश्रो मस्र्ौदामा वन ववज्ञ समक्ष धडधभजनल वन अधधकृत स्वर्मले वन धनदेर्नालर्मा प्रस्तधुत र्नुयपनेछ । प्रस्तधुतका 
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दौरानमा वन ववज्ञहरुले उठाउन ुभएको ववषर्वस्तकुा आधारमा धडधभजन वन अधधकृतले रार् सवहतको अजन्तम मस्र्ौदा 
पेर् भएपधछ वन धनदेर्नालर्ले सो कार्यर्ोजना स्वीकृधतको लाधर् उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालमा पेर् 
र्नुयपनेछ । त्र्सै र्री पञ्चवषीर् वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ार 
र्दाय प्रदेर् नं. १ प्रदेर् वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा प्रदेर् वातावरण संरक्षण धनर्मावली, २०७७ िमोजजमको 
प्रकृर्ा अपनाउन ुपनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, समूह र सधमधत, स्थानीर् तह लर्ार्त अन्र् 
सरोकारवालाहरुसाँर्को समन्वर्मा तथा सेवाप्रदार्कवाट समेत र्स कार्य संचालन र्नय सवकनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् वजेट रु . ३०,००,०००।  (तीस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । सेवाप्रदार्किाट काम 
र्दाय ववधनर्ोजजत िजेटको िढीमा ५ प्रधतर्त रकम कार्यक्रम सञ्चालनका लाधर् धडधभजन वन कार्ायलर्ले व्र्वस्थापकीर् 
कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
६ वटा पञ्चवषीर् वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको साथ साथै वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन स्वीकृत भई पञ्चवषीर् 
कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न मार्य त वनको संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

85. साझेदारी वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न 
साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको स्वीकृत साझेदारी वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना िमोजजमको स्वीकृत िावषयक कार्यक्रम 
अनसुारका कृर्ाकलापहरु संचालन र कार्ायन्वर्न र्दाय प्रचधलत स्वीकृत नमयस,् जजल्ला दररेट, आधथयक ऐन धनर्म र 
र्स कार्यववधधमा अन्र्र उल्लेजखत धमल्दाजलु्दा कार्यक्रममा उल्लेख भए िमोजजम कार्ायन्वर्न र्नुयपनेछ । साथै र्स 
वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न कार्यका लाधर् वन सम्वधयन, संरक्षण, वन ववकास कार्य, कार्ायलर् संचालन, 
अनरु्मन धनरीक्षण, क्षमता ववकास, िैठक, र्ोष्ठी, आदद कार्य वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन कार्यववधध २०७१, स्वीकृत 
वन व्र्वस्थापन र्ोजना तथा प्रचधलत नमयस ्अनसुार र्नुयपनेछ। 

त्र्सै र्री स्वीकृत वावषयक िजेटको पररधध धभर रही साझेदारी वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको आधारमा कार्ायन्वर्न 
इकाइयले वावषयक कार्यक्रम तर्ार र्नुय पने छ । र्सरी तर्ार भएको कार्यक्रम सधमधतको िैठकिाट पास र्री धडधभजन 
वन अधधकृतिाट स्वीकृत र्राएर लार् ुर्ररनछे । स्वीकृत िजेट सम्िजन्धत साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको खातामा 
जम्मा र्री कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ररने छ । िजेट खचय तथा कार्यक्रमको प्रर्धत सवहतको प्रधतवेदन समूहले धडधभजन 
वन कार्ायलर्मा धनर्धमत रुपमा पेर् र्नुय पने छ र कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न संर्कु्त रुपमा समूहिाट  र वन 
कमयचारीहरुिाट हनुेछ । साझेदारी वन व्र्वस्थापन र्दाय कार्यर्ोजनामा लेजखएको समर्धसमा धभर कार्य सम्पन्न र्नुय 
पदयछ र र्ोजना र्ररएका कार्यक्रम, िजेट, नक्सा सिै खलु्ने र्री साइनिोडय िनाइय सिैले देख् ने स्थानमा राख्न ुपदयछ 
। साथै र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम िमोजजमको स्वीकृत वक्रर्ाकलापहरु सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध 
ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद 
धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, 
प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध 
र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नमयस ्तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पालना र्ररनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, साझेदारी वन व्र्वस्थापन समूह/ सधमधत, स्थानीर् तह 
लर्ार्त अन्र् सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । र्ो कार्यक्रम िमोजजमका स्वीकृत 
वक्रर्ाकलापहरु परामर्य सेवा खरीद र्री तथा ठेक्का प्रथािाट समेत संचालन र्नय सवकनेछ । 
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िजेट व्र्वस्थापन 
र्स साझेदारी वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नको लाधर् जम्मा िजेट रु. २,००,००,०००।- (दईु करोड 
मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
४ वटा साझेदारी वन व्र्वस्थापन भइ काठ दाउराको उत्पादन तथा स्थानीर् रोजर्ारी र राविर् आर्मा समेत टेवा 
पगु्ने । 

86. साझेदारी र चक्ला वनमा वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन 
सरकारद्धारा व्र्वजस्थत चक्ला वनहरुमा वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन कार्यववधध २०७१, स्वीकृत कार्यर्ोजना तथा 
प्रचधलत नमयस ्वमोजजम कार्यक्रम संचालन र्नुयपनेछ । स्वीकृत चक्ला वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको आधारमा 
ववधनर्ोजजत िजेटको सीमा धभर रही ववस्ततृ कार्यक्रम तर्ार र्री एक तह माधथिाट स्वीकृत र्राई कार्ायन्वर्न 
र्नुयपनेछ । चक्ला वन व्र्वस्थापन र्दाय कार्यर्ोजनामा लेजखएको समर्धसमा धभर कार्य सम्पन्न र्नुय पदयछ । चक्ला 
वनमा र्ोजना र्ररएका कार्यक्रम, िजेट, नक्सा सिै खलु्ने र्री साइनिोडय िनाइय सिैले देख्न ेस्थानमा राख्न ुपदयछ । 
र्सका सम्पूणय वा आंजर्क कार्यक्रम सेवा प्रदार्क तथा ठेक्का प्रथािाट समेत र्नय सवकनेछ । 

साथै साझेदारी वनमा वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापनको लाधर् र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम र्सै मार्यदर्यनको िुाँदा नं. 
८५ मा भएको व्र्वस्था अनसुार खचय र्नुय पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, साझेदारी वन व्र्वस्थापन समूह/ सधमधत, स्थानीर् तह 
लर्ार्त अन्र् सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । र्ो कार्यक्रम िमोजजमका स्वीकृत 
वक्रर्ाकलापहरु सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद 
धनर्मावली २०७७ िमोजजम परामर्य सेवा खरीद र्री तथा ठेक्का प्रथा वा िोलपर धिधधिाट समेत संचालन र्नय 
सवकनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको लाधर् जम्मा िजेट रु. २०,००,०००।- (धिस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
१ वटा साझेदारी वन/चक्ला वनमा वैज्ञाधनक (ददर्ो) वन व्र्वस्थापन भइ काठ दाउराको उत्पादन तथा स्थानीर् 
रोजर्ारी र राविर् आर्मा समेत टेवा पगु्ने । 

87. संरजक्षत वनको कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न (रामधनुी संरजक्षत वन) 
सनुसरी जजल्लामा अवजस्थत रामधनुी संरजक्षत वनको कार्यर्ोजना िमोजजमको स्वीकृत िावषयक कार्यक्रम अनसुारका 
कृर्ाकलापहरु संचालन र कार्ायन्वर्न र्दाय प्रचधलत स्वीकृत नमयस,् जजल्ला दररेट, आधथयक ऐन धनर्म र र्स 
कार्यववधधमा अन्र्र उल्लेजखत धमल्दाजलु्दा कार्यक्रममा उल्लेख भए िमोजजम कार्ायन्वर्न र्नुयपनेछ । रामधनुी 
संरजक्षत वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न स्वीकृत कार्यर्ोजनाका आधारमा हनुेछ । स्वीकृत कार्यक्रमको 
ववस्ततृ कार्ायन्वर्न र्ोजना धनमायण र्री सम्िजन्धत धडधभजन वन कार्ायलर्ले वन धनदेर्नालर्साँर् समन्वर् र्री 
कार्यक्रम संचालन र्नुयपनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भएपिात प्रर्धत तर्ार र्नुयपनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, संरजक्षत वन कार्यक्रमका कमयचारी, पररषद् का सदस्र्हरु, 
स्थानीर् तह, वन उपभोक्ता समूहहरु समेतको सहर्ोर् र सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन  
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ५,००,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
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अपेजक्षत उपलजब्ध 
कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न भइय जैववक ववववधताको संरक्षण र व्र्वस्थापनमा प्रभावकारीता िढ्ने। 

88. वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन लार् ुभएका वन समहुको मध्र्काधलन मूल्र्ाङ्कन/अध्र्र्न 
र्ो कार्यक्रम परामर्यदाताको सहर्ोर्मा वा वन प्राववधधक कमयचारीहरुवाट अमानतमा समेत र्नय र्राउन सवकने छ। 
र्समा ववधनर्ोजजत रकम िमोजजम कार्य सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध 
धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद 
धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम 
संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा 
स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ । साथै वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन लार् ु भएका वन समहुको मध्र्काधलन 
मूल्र्ाङ्कन/अध्र्र्न र्दाय संघीर् "वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापनको प्राववधधक परीक्षण धनदेजर्का, २०७६" िमोजजमको 
अध्र्र्न तथा परीक्षणको प्रवक्रर्ा अपनाई प्रधतवेदन तर्ार र्नुय पदयछ । साथै आवश्र्क परेमा अन्र् मापदण्ड तथा 
सूचकहरूको ववकास र्रेर समेत मध्र्काधलन मूल्र्ाङ्कन/अध्र्र्न र्नय सवकनेछ । कार्यर्ोजनाको समर्ावधी 10 वषय 
रहेको र साझेदारी वन/ सामदुावर्क वनको वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापनको लाधर् स्वीकृत भएको कार्यर्ोजना िमोजजम 
वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन र्रेको ५ वषय परुा भई सकेको १ र्ोटा साझेदारी/ सामदुावर्क वन समूहको मध्र्काधलन 
मूल्र्ाङ्कन/अध्र्र्न र्नुय पनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन धनदेर्नालर्िाट र्स कार्यक्रमको संचालन र्ररने छ । धनदेर्नालर्ले संघीर् तथा प्रदेर् वन अनसुन्धान तथा 
प्रजर्क्षण केन्रसाँर् समन्वर् तथा सहकार्य र्रेर समेत र्स कार्यक्रम सञ्चालन र्नय सक्नेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट रु. ७,००,०००।- (सात लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । वन अनसुन्धान 
तथा प्रजर्क्षण केन्रले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रम संचालन र्नेछ। परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी 
धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम केन्रको व्र्वस्थापकीर् कार्यमा 
खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
१ वटा वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापन लार् ुभएको साझेदारी/सामदुावर्क वन समूहको मध्र्काधलन मूल्र्ाङ्कन//अध्र्र्न 
भई वन व्र्वस्थापनको क्षेरमा सझुाव तथा पषृ् ठपोषण प्राप्त भई वन क्षेरलाई वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापनको रुपमा 
व्र्ावस्थापन र्नय थप टेवा पगु्ने । 

89. ढलापडा काठ दाउरा संकलन तथा व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रम तराई तथा धभरी मधेर्का धडधभजन वन कार्ायलर्हरुमा संचालन हनुेछ । सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वनमा 
हावाहरुी वा अन्र् कारणले ढलेका रुखहरुलाई तत्कालै संकलन तथा घाटर्द्दी र्नुयपनेछ । र्सरी काठ दाउरा 
संकलन र्दाय अन्र् रुखहरुलाई असर नपने र्री संघीर् वन पैदावार (काठ र दाउरा) संकलन तथा धिक्री ववतरण 
धनदेजर्का, २०७३ अनसुार र्नुयपनेछ । घाटर्द्दी जंर्ल क्षेर भन्दा िावहर र्नुयपनेछ । रुखहरु अकस्मात ढली 
सडक/िाटो अवरुद्ध लर्ार्त धनजनको क्षधत हनुे अवस्था आएमा जनुसकैु मवहनामा पधन संकलन र्नय सवकने छ। 
संकधलत काठदाउराको घाटर्द्दी र्दाय सरुक्षाको र्थोजचत व्र्वस्था धमलाई आर्लाधर्, खोलानालाको िाढीले प्रभाव 
पानय नसक्ने स्थान छनौट र्नुयपदयछ । ढलापडाको अवस्था, छपानदेजख कटान-मछुान घाटर्द्दीको अवस्थासम्म 
धनरन्तर अनरु्मनको प्रवन्ध धडधभजन वन कार्ायलर्ले धमलाउनपुनेछ र समर् समर्मा मन्रालर्/धनदेर्नालर्मा 
प्रधतवेदन प्रस्ततु र्नुयपनेछ । र्ो र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम सूचना प्रकार्न, छपान, कटानमछुान, ढुवानी, लोड, 
अनलोड, पाईधलङ आदद कार्यमा प्रचधलत नमयस ्एवं जजल्ला दररेट वमोजजम खचय र्नुयपने छ । 
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जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, सरोकारवाला धनकार्हरु समेतको सहर्ोर् र सहकार्यमा 
र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
ढलापडा काठ दाउरा संकलन तथा व्र्वस्थापनको लाधर् जम्मा वजेट रु. २९,५०,०००।- (उजन्तस लाख पचास 
हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
कजम्तमा २५,००० क्रू्.वर्. ढलापडा काठदाउरा संकलन भइय काठ दाउराको आपूधतयमा सहजता हनुे । 

90. वन र वन्र्जन्त ुसंरक्षण र अपराध धनर्न्रणको लाधर् धनर्न्रण कक्ष स्थापना र व्र्वस्थापन 
र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट वन र वन्र्जन्तकुो संरक्षणको साथ साथै धडधभजन/सव‐धडधभजन स्तरमा वन 
वन्र्जन्तकुो अपराध धनर्न्रण लाधर् आधधुनक तररकाले व्र्वस्थान र्नयको लाधर्  धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन 
कार्ायलर्मा अपराध धनर्न्रण कक्षको स्थापना र्ररनेछ । सो कक्ष स्थापनाको लाधर् आवश्र्क्तानसुार स्थानीर् 
प्रर्ासन, सरुक्षा धनकार् लर्ार्तका सरोकारवाला धनकार्हरुको सल्लाह सझुाव धलई आवश्र्क्ता पवहचान र 
प्राथधमकीकरण र्री क्रमर्ः धनर्न्रण कक्षको स्थापना र व्र्वस्थापन र्दै लधर्नेछ । र्स कार्यका लाधर् आवश्र्क 
पने र्धनयचर, र्धनयधसङ्ग, कम्प्रू्टर, वप्रन्टर, र्ोटोकपी मेजर्न, स्कर्ानर खररद, ववद्यतु ्व्र्वस्थापन, टेधलर्ोन, इन्टरनेट 
जडान, अन्र् सञ्चारका साधन खररद र वन तथा वन्र्जन्तकुो संरक्षण र सो सम्िन्धी अपराध अनसुन्धानका लाधर् 
आवश्र्क अन्र् जनुसकैु सामाग्री, मेजर्न, औजार, उपकरण खररद र्सै र्ीषयक अन्तर्यत र्नय सवकनेछ । 

र्समा ववधनर्ोजजत रकम िमोजजम कार्य सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध 
धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद 
धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम 
संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा 
स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी मार्य त र्स कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स अपराध धनर्न्रणको लाधर् धनर्न्रण कक्ष स्थापना र व्र्वस्थापनको लाधर् जम्मा वजेट रु. ९०,००,०००।- 
(नब्िे लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स आ.व. २०७७/०७८ मा जम्मा १५ वटा अपराध धनर्न्रण कक्ष स्थापना भएको हनुे । 

91. वन्र्जन्त/ुवनस्पधत अपराध धनर्न्रण तथा वन्र्जन्तकुा अङ्ग प्रत्र्ाङ्ग पवहचान सम्िन्धी तालीम 
सञ्चालन 

मन्रालर्/वन धनदेर्नालर्/धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका स.व.अ., नेपाल प्रहरी तथा सर्स्त्र प्रहरी 
वलका सरुक्षाकमीहरु र सरोकारवाला धनकार्का कमयचारीहरुलाई वन्र्जन्त/ुवनस्पती अपराध धनर्न्रण तथा 
वन्र्जन्तकुा अंङ्ग प्रत्रं्ङ्ग पवहचान सम्िन्धी तालीम संचालन र्ररने छ । र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट रकम 
तालीम सामाग्री खररद, तालीमका सहभार्ीहरुको दैधनक भत्ता, र्ातार्ात, खाजा, हल भाडा, प्रजर्क्षक भत्ता, तालीम 
संचालनका लाधर् र्रुुवाती भौधतक सामाग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ार्तका ववधभन्न र्ीषयकमा स्वीकृत 
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लार्त इवष्टमेट अनसुार ववस्ततृ र्ोजना िनाई खचय र्नय सवकनेछ । साथै वन्र्जन्तकुा अंङ्ग प्रत्रं्ङ्ग पवहचान र्राउनको 
लाधर् सर्स्त्र वन र्रुक्षा तालीम केन्र, वटकौली जचतवनमा सहभार्ीहरुलाई अभ्र्ास र्राउन ुपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत प्रधतवेदन पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचत्र्, 
• तालीम संचालन भएको स्थान र धमधत देजखने तालीमको व्र्ानर, सेसन प्लान, अभ्र्ास र्ररएको स्थान तथा 

तालीम संचालन सवहतको सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा अन्र् वववरणहरु समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध 
तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रधतवेदन,  

• कार्यक्रमको भौधतक र आधथयक प्रर्धत । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रिाट र्स तालीमको संचालन हनुेछ । साथै स्वीकृत सेसन प्लानमा उल्लेख भए  
िमोजजमका ववषर्हरुको ववज्ञहरुलाई प्रजर्क्षकको रुपमा िोलाई तालीम संचालन र्नुय पनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १०,००,०००।- (दर् लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
कमयचारीहरुको अनसुन्धान क्षमता अधभवृवद्ध भई वन्र्जन्त/ुवनस्पती अपराध धनर्न्रणमा पगु्ने ।  

92. लोपोन्मखु, संकटापन्न र जोजखममा परेका वनस्पधत प्रजाधतहरूको संरक्षण कार्य र्ोजना धनमायण 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न वैज्ञाधनक अध्र्र्नहरुले नेपालमा संकटापन्न, लोपोन्मखु र जोजखम अवस्थामा रहेका भनी 
पवहचान र्रेका प्रजाधतहरु मध्रे् र्स वषय सम्भव भए सम्म चाप र सधतसाल वनस्पतीको संरक्षण तथा व्र्वस्थापन 
र्ोजना तर्ार र्ररनेछ । वनस्पधत प्रजाधतको वासस्थान र त्र्सको संरक्षणमा रहेका चनुौधतहरुलाई ध्र्ान ददई संरक्षण 
र्ोजना तर्ारी र्नुयपदयछ । र्स कार्यक्रम परामर्यदाताको सहर्ोर्मा वा मन्रालर्का वन प्रववधधक कमयचारीहरु मार्य त 
ववषर् ववज्ञहरुको सहर्ोर् धलई अमानतमा समेत र्नय र्राउन सवकने छ । र्समा ववधनर्ोजजत रकम िमोजजम कार्य 
सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद 
ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, 
सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा स्वीकृत नम्सयको पालना 
र्ररनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । अध्र्र्न अनसुन्धानको लाधर् संघीर् 
वन तथा वातावरण मन्रालर्, वनस्पती ववभार् तथा धरभवुन ववर्श्ववद्यालर्साँर् समेत सहकार्य तथा समन्वर् र्नय 
सवकनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन  
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १०,००,०००।- (दर् लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्ले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रम संचालन र्नेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम 
मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
२ वटा संकटापन्न तथा लोपोन्मखु वनस्पधत प्रजाधतहरुको संरक्षण तथा व्र्ावस्थापन र्ोजना तर्ार भई कार्ायन्वर्नमा 
जानेछ ।  
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93. समदुार्साँर्को सहकार्यमा घरपालवुा पर् ुनश्ल सधुार केन्र स्थापना (स्थानीर् वन समहुको 
सहकार्यमा) 

वन क्षेरमा चररचरनको अत्र्धधक चाप रहेको स्थानका सवक्रर् र सक्षम साझेदारी, सामदुावर्क वा किधुलर्ती वन 
समूह मार्य त र्ो वक्रर्ाकलाप कार्ायन्वर्न र्ररनेछ । र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् घरपालवुा पर् ुनश्ल सधुार 
केन्र स्थापना र्नय चाहने स्थानीर् वन समूहहरुले घरपालवुा पर् ुनश्ल सधुार केन्र स्थापनाको धडजाईन तथा ववस्ततृ 
र्ोजना सवहत सधमधतको धनणयर् र पर धडधभजन वन कार्ायलर्मा पेर् र्नुय पनेछ । पेर् र्ररएका धडजाईन तथा ववस्ततृ 
र्ोजनाको आधारमा उपर्कु्त वन समहुको छनौट र्नुय पनेछ । र्स कार्यका लाधर् आवश्र्क रेखदेख, स्र्ाहार सम्भार 
लर्ार्त सम्पूणय व्र्वस्थापकीर् कार्य सम्िद्ध वन समूहले र्नेछ र वन कार्ायलर्िाट उन्नत िीउ पर् ुधनर्मानसुार 
खररद र्री समूहलाई हस्तान्तरण र्नेछ । इनधब्रधडङ्ग (Inbreeding)  हनु नददन एक समूहिाट अको समूहिीच 
(जजल्ला धभर वा जजल्ला िावहर) उपर्कु्त समर्धभर िीउ पर् ुसाटासाट र्ने व्र्वस्था अधनवार्य रुपमा धमलाउन ु
पनेछ। सम्िद्ध वन समूहले पर्लुाई िाली लर्ाउाँन लाग्ने र्लु्क धनधायरण र्नेछ, जनु सकभर सहधुलर्त दर हनुेछ 
। छनौट भएको समूहले आफ्नै खचयमा घरपालवुा पर् ुनश्ल सधुार केन्र स्थापना तथा धनमायण र्नुय पनेछ । धनमायण 
भएको घरपालवुा पर् ुनश्ल सधुार केन्रको धडधभजन वन कार्ायलर् र भेटेररनरी अस्पताल तथा पर् ुसेवा ववज्ञ केन्र 
वा स्थानीर् तहका पर् ुसेवाका प्राववधधक कमयचारीको सल्लाह, सझुावमा उन्नत जातका ववउ घरपालवुा पर् ुराख्न 
उपर्कु्त ठहररएमा  धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४ 
र प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७ िमोजजमको सावयजधनक खररदको प्रकृर्ा अवलम्िन र्री उन्नत जातको 
घरपालवुा ववउ रार्ो, साढे र िोको खररद र्री छनौट भएको समूहलाई हस्तान्तरण र्नेछ । साथ साथै सव‐धडधभजन 
वन कार्ायलर्हरुले सम्िभ भए सम्म चौमाधसक रुपमा स्थावपत घरपालवुा पर् ुनश्ल सधुार केन्रको अनरु्मन र्री 
सोको प्रधतवेदन धडधभजन वन कार्ायलर्हरुमा पेर् र्नुय पनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले भेटेररनरी अस्पताल तथा पर् ुसेवा ववज्ञ केन्रको आवश्र्क सहर्ोर् 
धलई स्थानीर् वन उपभोक्ता समूहहरुसाँर्को सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन  
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ४५,००,०००।- (पैताधलस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स आ.व. 2077/078 मा १५ वटा घरपालवुा पर् ुनश्ल सधुार केन्र स्थापना भएको हनुेछ ।  

94. स्थानीर् वन समूहहरुलाई Saw Mill स्थापना सहर्ोर् 
र्स कार्यक्रमका लाधर् छुट्याइयएको रकम धडधभजन वन कार्ायलर्ले सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह/साझेदारी वन 
समूह/कवधुलर्ती वन उपभोक्ता समूहसाँर् सहकार्य र्री नर्ााँ सःधमल खोल्न चाहने स्थानीर् वन समूहहरुलाई उद्योर्, 
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ िमोजजमको 
प्रवक्रर्ा अपनाई सःधमल स्थापनाको लाधर् िजेटको धसमा धभर रही आवश्र्क रकम उपलब्ध र्राउन सवकनेछ । 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले सःधमल स्थापनाको लाधर् तपजर्ल िमोजजम र्नुय पनेछः 

• धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले पधरकामा १५ ददने सूचना प्रकार्न र्री प्रस्ताव आह्वान र्नुयपनेछ । 
• इच्छुक सामदुावर्क, साझेदारी, तथा कवधुलर्ती वन उपभोक्ता समूहले प्रकाजर्त सूचना वमोजजम व्र्ावसावर्क 

र्ोजना सवहत, सःधमल स्थापना र्ने क्षेरको चारवकल्ला सवहत प्राववधधक तथा आधथयक प्रस्ताव वन धनदेर्नालर्मा 
तोवकएको म्र्ाद धभर पेर् र्नुयपनेछ ।  

• प्राप्त व्र्वसावर्क र्ोजना सवहतको प्रस्तावहरुको धनर्मानसुार मूल्र्ाङ्कन र्री उपर्कु्त प्रस्तावको छनौट र्नुयपनेछ। 
प्रस्तावहरुको मूल्र्ाङ्कन र्दाय कच्चा पदाथय उपलब्धताको सधुनजितता, लाभप्रद व्र्ावसावर्क र्ोजना, वातावरणीर् 

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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प्रभाव, जनसहभार्ीता, स्थानीर् रोजर्ारीको सधुनजितता, मूल्र् अधभवृवद्ध क्षमता, प्रस्तावकको लर्ानीको प्रधतर्त 
र सधुनजितता, कार्यक्रमको नवीनता तथा शृ्रजनजर्लता आददको आधारमा मूल्र्ाङ्कन र्नुयपनेछ । 

• आवश्र्कता अनसुार ववज्ञहरु र प्राववधधक सधमधत र्ठन र्री वन धनदेर्नालर्ले पर् भएका प्रसतावहरुको मूल्र्ाङ्कन 
र्राउन ुपनेछ । 

• अनदुान रकम सवहत कुल जम्मा लर्ानीको कम्तीमा १० प्रधतर्त रकम प्रस्तावकले लर्ानी र्नुयपनेछ । 
• प्रारजम्भक कार्य संचालन र्नय प्रथम वकस्तामा ४० प्रधतर्त र कार्यसम्पन्न पश् चात अजन्तम प्रधतवेदन प्राप्त भएपधछ 

िााँवक ६० प्रधतर्त रकम अनदुान स् वरुप भकु्तानी र्नुयपनेछ । 
• साथै अनदुान प्राप्त वन समूह छनौट भई अनदुान प्राप्त र्री सम्झौता िमोजजम कार्य तोवकएको समर् धभर सम्पन्न 

नभएमा त्र्स्तो रकम सरकारी िााँकी सरह असलुउपर र्ररनेछ । 
• कार्य सम्पन्न भएपधछ प्रर्धतमा धनम्न कुराहरु समावेर् र्ररनपुनेछ, 
➢ उद्यम संचालन र्ने वन समूहको नाम, 
➢ स्थापना र्ररएको सःधमलको र्ोटो, साथै उत्पाददत सामाग्रीको र्ोटोहरु, 
➢ लार्त रकम र रोजर्ारी धसजयना )श्रमददन( , 
➢ सःधमलको अवजस्थधत, जग्र्ाको वक.नं., जज.वप.एस. लोकेर्न, 
➢ सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को कार्य सम्पन्न धसर्ाररस पर । 

 

िजेट व्र्वस्थापन  
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा िजेट रु. ४०,००,०००।- (चाधलस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन समूह मार्य त २ वटा सःधमल स्थापना भई सञ्चालन भएको हनुे । 

95. Fire Fighting Tools Display Stand धनमायण र व्र्वस्थापन 
र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम आर्ो तथा वन डढेलो धनर्न्रणको लाधर् प्रर्ोर् र्नुयपने औजार तथा सामग्रीहरु 
व्र्वजस्थत तररकाले राख्नको लाधर् प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, 
सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध 
२०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय तथा 
प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही Fire Fighting Tools Display Stand को धनमायण र व्र्वस्थापन र्ररनेछ। 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी मार्य त र्स र्ीषयकको रकम प्रचधलत नम्सय र 
दररेटको अधीनमा रही लार्त अनमुान तर्ार तथा स्वीकृत र्राई अमानतमा समेत र्नय र्राउन सवकने छ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट जम्मा रु. ३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको 
छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आ.व.२०७७/७८ मा जम्मा ७ र्ोटा नर्ााँ Fire Fighting Tools Display Stand को धनमायण र व्र्वस्थापन हनुे।  

96. उत्कृष्ट वन समूह परुस्कार (सामदुावर्क वन, कवधुलर्ती वन, साझेदारी वन, धाधमयक वन र 
धनजी वन समेत) 

र्स कार्यक्रम अन्तर्यत ५ वकधसमका परुस्कारहरु तोवकएका छन ्(१) प्रदेर्को उत्कृष्ट सामदुावर्क वन परुस्कार (२) 
प्रदेर्को उत्कृष्ट किधुलर्ती वन परुस्कार  (३) प्रदेर्को उत्कृष्ट साझेदारी वन परुस्कार (४) प्रदेर्को उत्कृष्ट धाधमयक 
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वन परुस्कार र (५) प्रदेर्को उत्कृष्ट धनजी वन परुस्कार । र्स काववयधधको अनसूुची १ देजख अनसूुची ५ सम्म 
उल्लेजखत वन अनरु्मनका मूल्र्ाङ्कन र सूचकहरुलाई आधार मानी प्रदेर् नं. १ को १४ वटा जजल्ला जस्थत सामदुावर्क 
वन उपभोक्ता समूह, कवधुलर्ती वन समूह, साझेदारी वन समूह, धाधमयक वन समूह तथा धनजी वनको मूल्र्ाङ्कन र्री 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले छनौट र्ररएको प्रकृर्ामा प्रथम हनुे सामदुावर्क वन उपभोक्ता समहु, कवधुलर्ती वन 
समूह, साझेदारी वन समूह, धाधमयक वन समूह तथा धनजी वनहरु मध्रे्िाट उत्कृष् ट अंक प्राप् त र्ने वन समहुहरु तथा 
धनजी वनलाई र्ो परुस्कार प्रदान र्ररने छ । साथै छनौट प्रकृर्ाको लाधर् उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्रालर्ले धडधभजन वन कार्ायलर्द्वारा उत्कृष् ट अंक प्राप् त प्रदान भएका वन समहुहरुको स्थलर्त भ्रमण समेत र्नय 
सक्नेछ । 

माधथ उल्लेजखत परुस्कारहरु प्रदान र्नय तथा धनजी वन छनौट र्नयका लाधर् लाग्ने खचय (सूचना सम्प्रषेण, ववज्ञापन, 
स्थलर्त भ्रमण, िैठक खचय आदद), परुस्कृत व्र्जक्त, संस्थाको र्ातार्ात खचय, परुस्कार ववतरण समारोह खचय, 
प्रमाणपर तर्ारी र परुस्कार रार्ी आददमा खचय र्नय सवकनेछ । साथै र्स कार्यक्रम सम्पन्न र्नय प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, 
प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का 
२०७५, स्वीकृत नम्सय/स्वीकृत दररेट तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पालना र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्का कमयचारीहरू पररचालन र्री र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । साथै 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरु तथा धनजी वन सन्जालहरू साँर् आवश्र्क समन्वर् र्री कार्य संचालन र्ररनेछ ।आवश्र्क 
मारामा वन धनदेर्नालर्साँर् समन्वर् र्री कार्य संचालन र्ररनेछ ।   

िजेट ब्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रम संचालनको लाधर् जम्मा रकम रु. ७,००,०००।- (सात लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर् स्तरमा वन संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा महत्वपूणय र्ोर्दान परु् र्ाउने वन समूहहरु तथा नीजी वन धनीहरू 
परुस्कृत भई हौसला िढ्ने 

97. सवारी साधन (वन संरक्षण एवं र्स्ती पररचालनको लाधर् र्ाडी खररद-चारपाङ्ग्ग्र)े 
प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, 
सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, 
कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही सावयजधनक खररद 
प्रकृर्ा अवलम्वन र्री वन क्षेरको संरक्षण एवं र्स्ती पररचालनको लाधर् चारपाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन खररद र्ररनेछ । 
सवारी साधन खररद पश् चात धनर्मानसुार स्टोर दाजखला र्री वन क्षेरको संरक्षण एवं र्स्ती पररचालनको लाधर् खररद 
र्ररएका चारपाङ्ग्ग्र ेसवारी साधनहरु प्रर्ोर्मा ल्र्ाइनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 2,४५,००,०००।- (दईु करोड पैताधलस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स आ.व. २०७७/७८ मा जम्मा ७ वटा चारपाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन खररद भई वन क्षेरको संरक्षण, व्र्ावस्थापन र 
अपराध धनर्न्रणमा थप सहर्ोर् पगु्ने । 
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98. काठ दाउरा लोडर खररद 
र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम समेत िुाँदा नं  ९७ मा भएको व्र्वस्था अनसुार काठ दाउरा लोडर खररद कार्यको 
लाधर् खचय र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
काठ दाउरा लोडर खररद कार्यको लाधर् िजेट रु. २५,००,०००।- (पजच्चस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ। 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
आ.व. २०७७/७८ मा १ र्ोटा लोडर खररद भई संकधलत काठ दाउराहरु ट्रक, ट्याक्टरमा लोड र्नय सहज हनुे।  

99. मोटरसाईकल खररद  
प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, 
सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, 
कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही 
सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन र्री वन क्षेरको संरक्षण, अनरु्मन तथा धनरीक्षण कार्यमको लाधर् मोटरसाइकल 
जस्ता सवारी साधन खररद र्ररनेछ । सवारी साधन खररद पश् चात धनर्मानसुार स्टोर दाजखला र्री प्रर्ोर् र्नुयपनेछ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 6,40,०००।- (छ लाख चाधलस हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन क्षेरको संरक्षण, अनरु्मन तथा धनरीक्षणमा सहर्ोर् पगु्ने । 

100. नसयरी नाइके ज्र्ाला 
र्स र्ीषयक अन्तर्यतको रकम धडधभजन वन कार्ायलर् अन्तर्यतको स्थार्ी नसयरीमा कार्यरत नसयरी नाइकेको पररश्रधमक 
वापत उपलब्ध र्राइने छ । ववधनर्ोजजत रकमवाट माधसक न्र्नुतम माधसक पाररश्रधमक नपरु् भए ववरुवा उत्पादनको 
र्ीषयकवाट थप र्री भकु्तानी ददन सवकने छ । भकु्तानीको लाधर् आधथयक ऐन/धनर्म वमोजजम राख्नपुने माधसक कार्य 
सम्पन्न प्रधतवेदन, डोर हाजजरी लर्ार्तका आवश्र्क कार्जात समावेर् र्नुयपनेछ । धनजले कार्ायलर्को प्रत्र्क्ष धनदेर्न 
र अधीनमा रही काम र्नुय पनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स वक्रर्ाकलाप अन्तर्यत िजेट रु. 45,00,०००।- (पैताधलस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
३० जना नसयरी नाइकेहरु करारमा भनाय भई नसयरीमा र्णुस्तरीर् ववरुवा उत्पादनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

101. स्थार्ी नसयरी धनमायण  
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुिाट िहवुषीर् ववरूवा उत्पादनको लाधर् स्थार्ी नसयरीको धनमायण र्ररने छ । प्रचधलत 
स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत दररेट िमोजजम लार्त इवष्टमेट स्वीकृत र्री प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् 
आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् 
सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको 
र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी 
धनदेजर्का २०७५ तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही स्थार्ी नसयरी धनमायण र्ररनेछ । साथै उपभोक्ता 
सधमधत तथा ठेक्का प्रथा वा िोलपर ववधधिाट समेत र्ो कार्यक्रम संचालन र्नय सवकनेछ । नसयरीमा धसंचाइको स्थार्ी 
व्र्वस्था, नसयरी सरुक्षाको लाधर् स्थार्ी तारजालीका वार वा पखायल, ओभरहेड वाटर टैंक, स्टोर हाउस, कम्पोष्ट 
वपट, सेडहाउस, धग्रन हाउस, हरेक िेडमा पाईप जडान र्री जस्प्रङकल धसचाईको व्र्वस्था, हरेक व्र्ाडमा ट्याधर्ङ्ग, 
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वत्तीको व्र्वस्था भएको हनुपुनेछ । नसयरी धनमायण र्दाय र्ररएका वक्रर्ाकलापहरुको स्पष्ट देजखने र्री रजजष्टरको 
व्र्वस्था र्ररनकुो साथै नसयरी राजखएको स्थानमा स्पष्ट देजखने र्री नामाकरण र्री Layout देजखने र्री होधडयङ्ग वोडय 
राख्न ुपनेछ ।  
कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• नसयरी स्थापनाको औजचत्र् र नसयरी स्थापना र्ररएको स्थान, 
• नसयरीको धिरुवा उत्पादन क्षमता र स्थानको क्षेरर्ल, 
• नसयरीको िेड संख्र्ा (seed bed and seedling bed), स्थापना र्दाय लारे्को खचय, 
• नसयरी स्थापना भएको स्थानको र्ोटो तथा नक्साहरु (नसयरी स्थापना हनु ुअजघ तथा पधछको र्ोटो समेत ।) 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुवाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने छ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट रु. 75,००,०००।- (पचहत्तर लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आ.व. २०७७/७८ मा जम्मा 10 र्ोटा नर्ााँ स्थाई नसयरीको धनमायण भई ववधभन्न वन प्रजाधतका ववरुवाहरु उत्पादन 
भएको हनुेछ । 

102. नसयरी ममयत, सधुार तथा स्तरोन्नधत 
ववर्त वषयहरुमा संचाधलत स्थार्ी/अस्थार्ी नसयरीमा चालू आ.व मा ववरुवा उत्पादन र्ररने भएमा ती नसयरीहरुको 
ममयत/सधुारका लाधर् स्वीकृत नम्सयको आधार धलई लार्त इजस्टमेट स्वीकृत र्री सोवह िमोजजम र्स र्ीषयकमा 
ववधनर्ोजजत रकम खचय र्नय सवकनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र/धडधभजन वन कार्ायलर्/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुवाट र्ो कार्यक्रम संचालन 
र्ररने छ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम संचालनको लाधर् िजेट रु. 67,0०,०००।- (सड् सट्ठी लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
52 र्ोटा स्थार्ी/अस्थार्ी नसयरीहरुको ममयत/सधुार, स्तरोन्नती भई ववधभन्न वन प्रजाधतका ववरुवाहरु उत्पादन भएको 
हनुेछ ।  

103. ववरूवा उत्पादन तथा ववतरण  
खाली रहेको वनक्षेरमा िकृ्षारोपण र्नय, धनजी जग्र्ामा धिरुवा रोपी रुखले ढाकेको क्षेरको धिस्तार र्नय र धिरुवा 
उत्पादन र्री ववतरण र्ने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम सञ्चालन र्ररनेछ । कुन कुन प्रजाधतको धिरुवाको मार् छ सोको 
र्वकन र्री मार् अनसुारको प्रजाधत र संख्र्ा एवकन र्री धिरुवा उत्पादनको र्ोजना तर् र्नुय पने छ । कुन प्रजाधतका 
धिरुवा उत्पादन र्ने हो कार्ायदेर्मै स्पष्ट खलुाउन ुपनेछ । ववरुवा उत्पादन र्दाय मार् भएका, र्णुस्तरर्कु्त र 
स्थानीर्स्तरमा सर्ल भएका रुखववरुवाका िीउलाई प्राथधमकता ददई छनौट र्नुयपनेछ । उत्पादन भएका ववरुवा 
वनको खाली तथा झाधडदार क्षेर, सावयजधनक क्षेरमा वृक्षारोपण र्नय र ववधभन्न महोत्सवहरु र धनजी जग्र्ामा 
िकृ्षारोपणका लाधर् ववतरण र्ररनेछ । 

साथै ववरुवाका र्णुस्तरीर् ववरुवा उत्पादन र्नय मधललो वनको माटो लर्ार्त उपर्कु्त सामाग्री तथा प्रववधध प्रर्ोर् 
र्नुय पदयछ । ववरुवा उत्पादन र्दाय Nursery bed  मा अनवार्य रुपमा प्रजाधत अनसुार Tagging, Seed sown 

date/polybag seddling transplant date  अधनवार्य रुपमा राखेको हनुपुदयछ । त्र्सै र्री नसयरीमा उत्पादन हनुे 
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ववरुवाहरुको जैववक भौधतक तथ्र्ाङ्कहरु जस्तै seed source, presowing treatment, germination percent, plant 

percent, average height and diameter (at root collar region) of seedlings,  तथा नसयरीमा भएका ववरुवाहरुमा 
र्ररएको अन्र् सम्पूणय र्धतववधधहरुको तथ्र्ाङ्कहरुको अधभलेख राख् न ुपनेछ ।एक ववषयर् ववरुवा उत्पादनको हकमा 
न्रू्नतम ७”x३” ईन्चको पोधलब्र्ार् प्रर्ोर् र्नुय पदयछ । वहवुषीर् ववरुवा उत्पादनको हकमा न्रू्नतम ८”x५” 
ईन्चको पोधलब्र्ार् प्रर्ोर् र्री जम्मा न्रू्नतम २ वषय सम्म नसयरीमा संरक्षण तथा Hardening off र्रेर मार 
वहवुषीर् ववरुवा ववतरण र्नुय पनेछ । साथै आवश्र्क पने पोधलब्र्ार्हरु खररद र्दाय वातावरण मैरी पोधलब्र्ार्हरु 
मार खररद र्री ववरुवाहरु उत्पादन र्नुय पनेछ ।  साथै उत्पाददत ववरुवाहरु ववतरण र्दाय प्राकृधतक प्रकोपमा परेका 
क्षेर तथा प्राकृधतक प्रकोप क्षेरमा िसोिास र्ने स्थानीर् माधनसहरुलाई पवहलो प्राथधमकतामा राखी ववरुवा ववतरण 
र्नुय पनेछ । 

र्स र्ीषयकको रकम प्रचधलत नम्सय र दररेटको अधीनमा रही लार्त अनमुान तर्ार तथा स्वीकृत र्राई अमानतमा 
र्नय र्राउन सवकने छ । कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा उत्पाददत ववरुवाहरुको जात, संख्र्ा, ववतरणको लर्त, 
रोपण र्ररने ठाउाँको वववरण, र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ। 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
ववरुवा उत्पादन (ववधभन्न प्रकारका रुख, रै्रकाष्ठ तथा िहउुपर्ोर्ी प्रजाधत) कार्यक्रम संचालनको लाधर् सम्िजन्धत 
धडधभजन/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरूमा रहेका वन प्राववधधक कमयचारी मार्य त कार्ायन्वर्न र्ररने छ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय कुल रकम रु. २,४३,४६,०००।- (दईु करोड धरचाधलस लाख छर्ाधलस हजार मार) 
धिधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
कररव 887.5 हजार एकववषयर् ववरुवा र ७३० हजार वहवुषीर् ववरुवा र्री जम्मा १६,१७,५०० र्ोटा ववधभन्न 
प्रकारका रुख, रै्रकाष्ठ तथा िहउुपर्ोर्ी प्रजाधतहरुको ववरुवा उत्पादन भइय उत्पाददत एकववषयर् ववरुवाहरु ववतरण 
हनुेछन ्। 

104. ववरूवा उत्पादन (रूराक्ष, तेजपात, लोठ सल्ला तथा अन्र् ववववध प्रजाधत) 
र्स प्रकारको रूराक्ष, तेजपात, लोठ सल्ला जस्ता ववरे्ष आर्मूलक प्रजाधतहरुको ववरुवाहरुको उत्पादन समेत र्सै 
मार्यदर्यनको िुाँदा नं. १०३ िमोजजमको प्रकृर्ा अपनाई खचय र्ररनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
ववरुवा उत्पादन लाधर् सम्िजन्धत धडधभजन/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरूमा रहेका वन प्राववधधक कमयचारी मार्य त 
कार्ायन्वर्न र्ररने छ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्य सम्पन्न र्नय कुल रकम रु. २७,७५,०००।- (सत्ताइस लाख पचहत्तर हजार मार) धिधनर्ोजन र्ररएको 
छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
कररव १ लाख ८५ हजार रूराक्ष, तेजपात, लोठ सल्ला जस्ता ववरे्ष आर्मूलक प्रजाधतहरुको ववरुवा उत्पादन भइय 
वर् ववरुवाहरुको वृक्षारोपण र्रेर प्राप्त हनुे रै्ह्रकाष्ठ वन पैदावरको वववक्रववतरणिाट स्थानीर् माधनसहरुको आर्स्रोतमा 
वृवि हेन े। 

105. र्लरू्लको ववरूवा खररद तथा ववतरण  
धडधभजन वन कार्ायलर्ले कृवष सेवाका प्राववधधकसाँर् समन्वर् र्री स्थानीर् स्तरमा प्राथधमकतामा परेको वा र्लरू्लका 
लाधर् पकेट क्षेर घोषणा र्ररएको हकमा उक्त क्षेरका लाधर् धसर्ाररस र्ररएको जातको र्लरू्लका ववरुवाहरु खररद 
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र्री प्रभावकारी रुपमा रोपन कार्य र्ने र्राइने छ । र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम र्लरू्लको ववरुवा, कलमी, 
कवट्टङ, ग्राजफ्टङ आदद (जस्तैः हलवुािेद, सनु्तला, जनुार, अनार, कार्ती, धलची, आाँप, रुखकटहर, अमला, वकवी, 
एभोकाडो, मोररङ्गा, स्र्ाउ, नासपाती, भोर्टे, अधमलो, ओखर, िडाजामनु, अम्वा आदद) खररद र्री ववतरण र्नुयका साथै 
ढुवानीमा समेत व्र्होररन सवकनेछ । ववरुवा खररद र्दाय वन सेवाका अधधकृतस्तरका कमयचारीको प्राववधधक प्रधतवेदनको 
आधारमा रोपन र्ोग्र् िहवुवषयर् र्लरू्ल ववरुवा स्वीकृत िजेट, प्रचधलत िजार भाउ तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको 
आधारमा सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन र्री िहवुवषयर् र्लरू्लका ववरुवाहरु खररद, ढुवानी तथा ववतरण 
र्ररनेछ। कार्यक्रम सम्पन्न र्ररसकेपछी र्लरू्ल ववतरण र्ररएको भपायई रजजष्टर सवहतको प्रधतवेदन साथ आवश्र्क 
र्ोटोहरु पेर् र्नुय पनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु 1,१२,00,०००/- (एक करोड िाह्र लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
स्थानीर्स्तरमा ववधभन्न प्रजाधतका एक लाख िाह्र हजार र्लरू्लका ववरुवा सहज रुपमा उपलब्ध भई स्थानीर्हरु 
लावाजन्भत हनुेछन ्। 

106. ववरुवा ढुवानी 
उत्पादन भएका ववरुवा वनको खाली तथा झाधडदार क्षेर, सावयजधनक क्षेरमा वृक्षारोपण र्नय र ववधभन्न महोत्सवहरु र 
धनजी जग्र्ामा िकृ्षारोपणका लाधर् ववतरण र्नयको लाधर् र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट नसयरीवाट िकृ्षारोपण र्ररने 
क्षेरसम्म ववरुवा ढुवानी र्नय र्ो रकम खचय र्ररनेछ । प्रचधलत नम्सय र दररेटको अधीनमा रही ववरुवा ढुवानी र्राउन 
सवकने छ । कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा ढुवानी र्ररएको ववरुवाहरुको जात, संख्र्ा, र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न 
प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरूका कमयचारीहरुिाट धनर्मानसुार उत्पाददत ववरुवाहरुको ढुवनी कार्य हनुेछ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ५,००,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
उत्पाददत धिरुवाहरु ववधभन्न क्षेरमा ढुवानी भई वृक्षारोपण कार्यमा सहर्ोर् पगु्ने  । 

107. धिरुवा ववतरण वकृ्षारोपण सहजीकरण भ्रमण खचय  
धडधभजन वन कार्ायलर् अन्तर्यतका नसयरीिाट ववरुवा ववतरणको समर्मा खवटने नसयरी नाईके, वन प्राववधधक सहार्क, 
कमयचारीहरुलाई खाजानास्ता खचय तथा वृक्षारोपण क्षेरको अनरु्मन एवं प्राववधधक सहजीकरणका लाधर् खवटन े
कमयचारीलाई धनर्मानसुार दैधनक भ्रमण भत्ता, इन्धन, र्ातार्ात खचयको लाधर् र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम खचय 
र्नुयपनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न पिात वृक्षारोपण क्षेरको अनरु्मन तथा प्राववधधक सहजीकरणको प्रधतवेदन साथ ववल 
भरपाई संलग्न राखी पेर् र्नुयपनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले र्स प्रकारको कार्यक्रमको संचालन र्ने छन ्।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. ३,००,०००।- (तीन लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
उत्पाददत धिरुवाहरुको ववतरण तथा वृक्षारोपणमा सहजीकरण र्नय मद्दत पगु्ने । 
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108. िकृ्षारोपण (तारिार सवहत)  
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत वन क्षेर, अधतक्रधमत वन क्षेर, र्ाउाँमा भएका सावयजधनक पधतय जग्र्ा एवं नदी उकासिाट 
प्राप्त जग्र्ामा वृक्षारोपण र्नय सवकनेछ । स्थानीर् तहसाँर् सहकार्यमा, स्थानीर् संघ संस्थाको पररचालन र्री, उपभोक्ता 
समूहको र्ठन र्री वा धिपन् न िर्यको समूह र्ठन र्री िकृ्षारोपण संरक्षण एवं व्र्वस्थापन समेत र्नय सवकनेछ । 
वन क्षेर िाहेकको हकमा िकृ्षारोपण र्नुय अजघ जग्र्ाको स्वाधमत्व भएको धनकार् र संधसंस्था वा समूह िीच संझौता 
र्नुय पनेछ । वृक्षारोपण सर्ल िनाउन सम्भव भएसम्म सिै (िारिेर, र्ोडमेल, पनुरोपण, धसाँचाई, हेराल ुआददको) 
उपार् अवलम्वन र्ररन ुपनेछ । िस्ती देजख टाढा रहेका राविर् वन एवं नाङ्गा वन क्षेरमा वृक्षारोपण एवं र्सको 
व्र्वस्थापन सेवा प्रदार्क मार्य त समेत र्नय सवकनेछ । र्स र्ीषयकको रकम प्रचधलत नम्सय र दररेटको अधीनमा 
रही लार्त अनमुान तर्ार तथा स्वीकृत र्राई अमानतमा समेत र्नय र्राउन सवकने छ । 

वृक्षारोपण क्षरेको कार्यर्ोजना 
हरेक वृक्षारोपण क्षेरको सम्िजन्धत सरोकारवालाहरुसाँर् छलर्ल र्री कार्यर्ोजना िनाईनेछ । जसमा वृक्षारोपण 
क्षेरको नक्सासवहतको सम्पूणय वववरण, वृक्षारोपणको संरक्षण, सम्वद्धयन एवं सदपुर्ोर्को लाधर् र्ररने कार्यहरुको 
ववस्ततृ वववरण उल्लेख र्नुय पदयछ । कार्यर्ोजनामा कुन जातका के कधत ववरुवा कधत दूरीमा लर्ाउने, वन 
व्र्वस्थापन तथा संरक्षणको व्र्वस्था के कसरी र्नुयपनेछ, वन पैदावारको धिक्री ववतरणको व्र्वस्था के कसरी हनुे, 
लाभको िााँडर्ााँड कसरी र्ने आदद सिै कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख हनु ु पदयछ । र्ो कार्यर्ोजना धडधभजनल वन 
अधधकृतले स्वीकृत र्नुयपनेछ । 

वृक्षारोपण क्षरेको संरक्षण 
वृक्षारोपण संरक्षणको लाधर् िारिेरा र्दाय सकेसम्म स्थानीर्रुपमा उपलव्ध जैववक सामाग्रीहरु जस्तैः सजजवन, 
धनलकााँडा, िााँस आददको प्रर्ोर् र्नुयपदयछ र आवश्र्कता अनसुार वन हेरालकुो समेत व्र्वस्था धमलाउन ुपदयछ । 
जैववक सामाग्रीहरिाट िारिेरा र्नय नधसवकने भएमा तारिार समेत लाउन सवकनेछ ।साथै नमूना वृक्षारोपण प्लट वा 
अनसुन्धान प्लटहरुमा समेत तारिार र्नय सवकने छ । वृक्षारोपण क्षेरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएपधछ 
वृक्षारोपण सम्िन्धी तथ्र्ाङ्कहरु भएको होधडयङ्ग िोडय तर्ार र्री राख्नपुनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• वृक्षारोपण र्ररएको क्षेरको नाम, ठेर्ाना र क्षेरर्ल, 
• वृक्षारोपण र्ररएका प्रजाधतहरु र प्रजाधतहरु अनसुारको धिरुवा संख्र्ा, 
• वृक्षारोपण भएको स्थानको र्ोटो तथा नक्साहरु (वृक्षारोपण हनु ुअजघ तथा पधछको र्ोटो समेत), 
• स्वीकृत वृक्षारोपण कार्यर्ोजना । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स वृक्षारोपण कार्यक्रम धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले स्थानीर् वन उपभोक्ता समूह, स्थानीर् तह एवं 
सरोकारवालाहरूको सहर्ोर्मा संचालन र्नय सवकने छ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. 8९,००,०००।- (उननब्ि ेलाख मार) धिधनर्ोजन र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
(क)  कररि 89 हेक्टर राविर् वन एवं नाङ्गा वन क्षेर, सावयजधनक पधतय जग्र्ा एवं नदी उकासिाट प्राप्त जग्र्ाहरुमा 

वृक्षारोपण भइय हररर्ाली कार्म हनुेछ । 
(ख)  रोपण र्ररएका ववरूवाहरूको संरक्षणमा सहर्ोर् पगु्ने । 
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109. खर्रको वहृत वकृ्षारोपण 
सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को प्राववधधक सहजीकरणमा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह तथा धनजी जग्र्ा धनीले 
कार्यक्रम प्रस्तावना तर्ार र्री धडधभजन वन कार्ायलर्मा पेर् र्नुय पनेछ । सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्को धसर्ाररस 
साथ प्राप्त उक्त प्रस्तावनाका आधारमा धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले आफ्नो कार्यक्षेरमा खर्र प्रजाधतको लाधर् उपर्कु्त 
सामदुावर्क वन क्षेर तथा व्र्क्तीको धनजी जग्र्ाको छनौट र्नुयपनेछ । साथै सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन तथा नदी 
उकास क्षेरमा समेत खर्रको व्रोड कावष्टङ ववधधिाट वृक्षारोपण र्नय सवकनेछ । खर्र प्रजाधतको ववउ व्रोड कावष्टङ 
तररकािाट उपर्कु्त समर्मा छनुयपदयछ । सकभर छने ववउ स्थानीर् स्तरमै वा सो स्थान साँर् धमल्दो ठाउाँवाट 
संकलन भएको ववउ छनुय पदयछ । र्ो र्ीषयकको रकम ववउ संकलन, खररद, ववउ संकलनमा खवटने कमयचारीको 
भत्ता, र्ातार्ात खचय, छने ठाउाँमा र्नुय पने Soil work, ववउ छने कार्य आददमा लार्त अनमुान स्वीकृत र्राइ खचय 
र्नय सवकने छ । कार्यक्रम सम्पन्न पिात ववउ छरीएको क्षेरको क्षेरर्ल सवहतको वववरण, भए र्रेका वक्रर्ाकलाप 
तथा र्ोटो सवहतको कार्यसम्पन्न प्रधतवेदन र आवश्र्क ववलभपायइहरु संलग्न र्री पेर् र्नुयपने छ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन/सि-धडधभजन वन कार्ायलर् तथा   स्थानीर् वन समूह तथा धनजी जग्र्ा धनीको सहर्ोर्मा संचालन र्नय 
सवकने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमका लाधर् रु. १,००,०००।- (एक लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्रेको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स आ.व. मा खाली वन क्षेर, नदी उकास क्षेर तथा व्र्क्तीको धनजी जग्र्ाको कररि १० हेक्टर क्षेरमा थप खर्र 
वनको ववस्तार भएको हनुेछ । 

110. ववर्तका आ.व. मा भएको वकृ्षारोपणको पनुःरोपण 
ववर्तको आ.व. मा सावयजधनक क्षेरमा र्ररएको वृक्षारोपणको अनरु्मन र्री सोको प्रधतवेदनको आधारमा औजचत्र् 
हेरी वृक्षारोपण र्ररएको क्षेरमा पनुःरोपण साथ साथै आवश्र्कता अनसुार र्ोडमेल, घेरािेरा ममयत र संरक्षणको 
कार्यमा र्ो र्ीषयकको रकम खचय र्ररनेछ । र्स कार्यमा जनसहभार्ीतालाई प्राथधमकता ददन ुउपर्कु्त हनुेछ । वन 
सामाजजक पररचालकरवन कमयचारीले सावयजधनक वृक्षारोपणको अनरु्मनको क्रममा स्थलर्त भ्रमण र्री तपधसलको 
वववरण समेटी प्रधतवेदनमा खलुाई पेर् र्नुयपनेछ र प्रधतवेदनको आधारमा र्ो वक्रर्ाकलाप संचालन र्ररनेछ । स्वीकृत 
नम्सयको अधीनमा रही लार्त ईजस्टमेत स्वीकृत र्राई ववधनर्ोजजत रकम खचय र्ररनेछ । 

• रोवपएका ववरुवाको प्रजाधत र संख्र्ा, 
• िााँचेका प्रजाधत, संख्र्ा र अवस्था (वृक्षारोपण क्षेरको स्पष्ट झलक देजखने र्ोटोसमेत), 
• र्ोडमेल र संरक्षणको अवस्था, 
• पनुःरोपण, र्ोडमेल र िारिेरा ममयत आवश्र्क भएको/नभएको, 
• पनुःरोपण, र्ोडमेल र िारिेरा ममयतको वववरण, 
• अन्र् वववरण । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम धडधभजन वन कार्ायलर् तथा धडधभजन वन कार्ायलर् मार्य त स्थानीर् वन उपभोक्ता समूह, स्थानीर् तह 
एवं सरोकारवालाहरूसाँर्को समन्वर् तथा सहर्ोर्मा संचालन र्नय सवकने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. ३,१0,०००।- (तीन लाख दर् हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
कररि ३१ हेक्टर वृक्षारोपण क्षेरमा पनुःरोपण भई सो क्षेरको उजचत संरक्षण, सम्वद्धयन तथा व्र्वस्थापन हनुे ।  
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111. सडक वकनार तथा सावयजधनक जग्र्ामा Ornamental Plants को वकृ्षारोपण केज सवहत  
र्हरी क्षेरको सडक वकनार तथा सावयजधनक जग्र्ामा वृक्षारोपण मार्य त हररर्ाली अधभवृवद्धका लाधर् ववधभन्न प्रजाधतका 
Ornamental Plants वृक्षारोपण र्ने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम राजखएको हो । धडधभजन वन कार्ायलर्ले ठाउाँ सहुाउदो 
उपर्कु्त ववरुवा छनौट र्री सडक वकनार तथा सावयजधनक जग्र्ामा वृक्षारोपण र्नुय पनेछ । स्थानीर् तह तथा अन्र् 
सरोकारवाला संघसस्थाहरुको सहर्ोर् र समन्वर्मा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन र्दाय प्रभावकारी हनुेछ । साथै र्स 
कार्यक्रम स्थानीर् तहहरु साँर्को स्रोत साझेदाररमा समेत संचालन र्नय सवकने छ । वृक्षारोपणको लाधर् प्रचधलत 
नम्सय र सावयजधनक खररदको प्रवक्रर्ाको अधीनमा रही धडधभजन वन कार्ायलर्ले र्लामको केज धनमायण तथा खररद 
र्री रोपण र्ररएको ववरुवाहरुको सरुक्षा र्नुयपनेछ । र्स र्ीषयकमा उपलव्ध िजेट र्लामको केज धनमायण तथा 
खररद, Ornamental Plants खररद, वृक्षारोपण सवहतको र्लामको केज स्थापना र्ने कार्य समेतको लार्त अनमुान 
स्वीकृत र्राई खचय र्नुय पनेछ । र्ोजल्डङवाला र्लामको केज धनमायण र्री सो िकृ्षारोपण र्ररएको क्षेरको ववरुवा 
हवुकय सवकपधछ अको ठाउाँमा लैजाने खालको केज धनमायण र्नुय पनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न पिात धनमायण तथा खररद 
भएको र्लामे केजको वववरण, संख्र्ा, स्थापना र्ररएको स्थानको वववरण, िकृ्षारोपण र्ररएका ववरुवाहरुको वववरणको 
साथ साथै कार्यक्रम संचालनका र्ोटो एवं ववल भपायई सवहतको प्रधतवेदन पेर् र्नुय पनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले स्थानीर् तह एवं सरोकारवाला धनकार्हरुसाँर्को समन्वर्मा र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. २७,00,०००।- (सत्ताइस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
सडक वकनार तथा सावयजधनक जग्र्ामा िकृ्षारोपण मार्य त हररर्ाली प्रवद्धयन हनुे ।  

112. स्कुल वन हररर्ाली कार्यक्रम  
स्थानीर् स्तरमा वन, वातावरण, वन्र्जन्त,ु जैववक ववववधता र जलवार् ुपररवयतनसाँर् सम्िजन्धत ववषर् वस्तहुरुको वारेमा 
ववद्यालर्मा अध्र्ापन र्राउने जर्क्षक, जर्जक्षका र अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुवाट जनचेतनामलुक प्रचार प्रसार कार्यक्रमहरु 
संचालन र्री ववद्यालर्लाई वातावरण मैरी ववद्यालर्को रुपमा ववकास र्राउने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररन्छ। 
र्स कार्यक्रम सामदुावर्क सरकारी ववद्यालर्हरुमा मार संचालन र्ररनेछ । साथै र्स कार्यक्रम अन्तर्यत सामदुावर्क 
सरकारी ववद्यालर्हरुमा इको-क्लि समेत र्ठन र्नय सवकनेछ ।  

र्स्ता इको-क्लि मार्य त ववद्यालर् र आसपासका क्षेरमा धनम्न कार्यक्रम संचालन र्नय सवकनेछः 
• सामदुावर्क सरकारी ववद्यालर् हाताधभर वृक्षारोपण, 
• ववद्यालर्मा वन तथा वातावरण संिन्धी कक्षा संचालन, श्रव्र्दृष्र्, पोष्टर प्रदर्यनी, सेधमनार, आदद,  
• सूधतयजन्र् वस्त,ु प्लाजस्टकका झोला आदद ववरुद्धको चेतना, ब्र्जक्तर्त सरसर्ाइको चेतनाको कार्यक्रमहरु । 

स्वीकृत िजेट र नम्सय अनसुार लार्त अनमुान तर्ार र्री सम्िजन्धत ववद्यालर्साँर् सम्झौता र्री र्ो कार्यक्रम संचालन 
र्ररनेछ । कार्य सम्पन्न भएपधछ भकु्तानी तथा र्र्छ्यौटको लाधर् सम्झौता, कार्यसम्पन्न भएको ववद्यालर्को पर, सम्पन्न 
कार्यक्रमको संजक्षप्त वववरण, उपजस्थत व्र्जक्तहरुको वववरण, र्ोटो, खचय ववल भपायइको साथै जजम्मेवार कमयचारीवाट 
अनरु्मन र्री कार्य सम्पन्न भएको प्रधतवेदन र र्ोटोहरु संलग्न र्री प्रधतवेदन पेर् र्नुयपनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुको प्राववधधक सहर्ोर्मा ववद्यालर्साँर्को समन्वर्मा र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १६,५०,०००।- (सोह्र लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
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अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स आ.व. मा ३३ वटा सामदुावर्क सरकारी ववद्यालर्हरुमा स्कुल वन हररर्ाली कार्यक्रम संचालन भई वन, 
वातावरण, वन्र्जन्त,ु जैववक ववववधता र जलवार् ु पररवयतन सम्वन्धमा ववद्याथीहरुमा जानकारी तथा सचेतनामा 
अधभवृवद्ध हनुेछ । 

113. नर्र उद्यान धनमायण 
िढदो र्हरीकरण साँरै् नर्र क्षेरमा वार् ुर ध्वधन प्रदूषणको मारा िढ्दै र्इरहेको छ । नर्र क्षेरमा िस्ने माधनसलाईय 
सौन्दर्य एवं प्रदूषणमकु्त वातावरणमा केही समर् धिताउन समेत त्र्स्ता ठाउाँको अभाव खट्केको छ । त्र्सैले 
नर्रपाधलका धभर रहेका सावयजधनक/नदद उकास/खेर र्ईरहेका वााँझो जग्र्ा/कुनै संस्थाको स्वाधमत्वमा रहेको जग्र्ा 
आददलाई स्थानीर् तहसाँर्को समन्वर्मा उद्यानको रुपमा ववकास र्ने अधभप्रार्ले र्ो कार्यक्रम राजखएको हो । र्ो 
कार्यक्रम संचालन र्दाय नर्रपाधलका, उप-महानर्रपाधलका तथा महानर्रपाधलकालाई तपधसल वमोजजमको आधारमा 
प्राथधमकीकरण र्री क्रमर्: कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ। 
प्राथधमकीकरणका आधारहरु:  

१. सावयजधनक पती जग्र्ा प्रर्स्त भएका, 
२. नदी उकास जग्र्ा प्रर्स्त भएका, 
३. रुख ववरुवा अत्र्न्तै कम भएका,  
४. िोट ववरुवाको मार् उच्च रहेको,  
५. उप/नर्रपाधलकासाँर् सहकार्य हनु सक्ने । 

सम्पन्न र्नुयपने वक्रर्ाकलापहरु: 
1. उद्यानका ववकास र्ररने क्षेरको पवहचान, छनौट एवं सवेक्षण 

2. सरोकारवालाहरुसाँर् छलर्ल र अन्तरवक्रर्ा 
3. उद्यानको ववस्ततृ Design तथा Drawing 

4. कार्यर्ोजना तर्ारी 
5. पूवायधार धनमायण, वृक्षारोपण, र्ोडमेल तथा संरक्षण 

6. अनरु्मन, कार्यसम्पन्न प्रधतवेदन 

वर्ल्ड स्तरवाट क्षेर पवहचान भई आईसकेपधछ धडधभजनल वन अधधकृतले स्वरं् सो क्षेरको स्थलर्त धनरीक्षण र्री 
जग्र्ाको नापजााँच र्राई नक्सा तर्ार र्नुय र्राउन पदयछ । र्स कार्यक्रम संचालन र्दाय स्कूल, कलेज, अन्र् सरकारी 
वा संस्थानका स्वाधमत्व भएका जग्र्ालाई समेत समेट्न सवकनेछ । तर उद्यान धनमायण र्नुय अजघ जग्र्ाको स्वाधमत्व 
भएको धनकार्साँर् सम्झौता र्नुयपनेछ । आवश्र्क परेमा अन्र् धनकार्हरु साँर् समन्वर् र्री कार्यर्ोजना वनाई 
कार्ायन्वर्न र्नय सवकने छ । कार्यर्ोजना तर्ारीको काम सेवा प्रदार्क मार्य त वा धडधभजन वन कार्ायलर् स्वरं्ले 
वा सम्िजन्धत पाधलकासाँर् समन्वर् र्रेर संर्कु्तरुपमा वा समूह मार्य त कार्यक्रम  संचालन र्नय सवकनेछ । सामदुावर्क 
वन तथा कवधुलर्ती वनको क्षेर प्रर्ोर् र्नै पने अवस्थामा संघीर् वन तथा वातावरण मन्रालर्वाट स्वीकृत 
सामदुावर्क वनमा पर्ायपर्यटन प्रवद्धयन कार्यववधध, २०७५ वमोजजम र्ररने छ । धनधमयत कार्यर्ोजना धडधभजनल वन 
अधधकृतले स्वीकृत र्री लारू् र्ररने छ । र्ो र्ीषयकको रकम क्षेर पवहचान, सवेक्षण, कार्यर्ोजना तर्ारी, 
छलर्ल/अन्तरवक्रर्ामा खाजा खचय, आवश्र्क ववरुवा उत्पादन वा खररद, ववरुवा ढुवानी, वृक्षारोपण, र्ोडमेल, 
वृक्षारोपण क्षेरको संरक्षण (िारिेर, हेराल,ु धसाँचाई आदद), डस्टववन खररद, रु्लको क्र्ारी, ववश्राम स्थल, चौतारी, 
र्ौचालर्, वाल मनोरन्जन जस्ता अन्र् संरचनाहरु धनमायण, होडयङ्ग वोडय धनमायण, अनूर्मन, इन्धन, र्ातार्ात लर्ार्तका 
कृर्ाकलापहरुमा खचय र्नय सवकने छ । रोवपन ेववरुवाहरु वहवुषीर्, र्णुस्तरीर् र सौन्दर्य प्रदार्क हनु ुपनेछ । 
कार्यसञ्चालन भएको स्थानमा सम्पणुय वववरण सवहतको होधडयङ्ग िोडय धनमायण र्री राख्नपुने छ । कार्यसम्पन्न भएपधछ 
प्रधतवेदनमा सम्झौता, धनमायण सम्िन्धी ववस्ततृ वववरण, कार्य संचालन भएको क्षेरको नक्सा, संचाधलत कृर्ाकलापहरुको 
संचालन अजघ र पधछको र्ोटो, खररद वा उत्पादन भएका ववरुवाको प्रजाधत, संख्र्ा, ववरुवाको उचाई, 
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छलर्ल/अन्तरवक्रर्ामा उपजस्थत व्र्क्तीहरुको नामावली, के कुन संरक्षणको व्र्वस्था भएको हो ? सोको वववरण 
सवहतको प्रधतवेदन र ववल भपायईहरु पेर् र्नुयपनेछ । कार्यक्रमको धनमायण सम्िन्धी धडजाइन तथा लार्त ईष्टमेट 
इजन्जधनर्ररङ्ग तर्य का प्राववधधक र हररर्ाली प्रवद्धयन सम्िन्धी लार्त इवष्टमेट वन प्राववधधकले र्नेछ । र्स कार्यक्रम 
िमोजजमको नर्र उद्यानको धनमायण उपभोक्ता सधमधत मार्य त तथा ठेक्का प्रथा वा िोलपर धिधधिाट समेत संचालन 
र्नय सवकनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन तथा सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, सरोकारवाला धनकार्हरु, स्थानीर् तह समेतको सहर्ोर् र 
सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ५,0०,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
➢ िजार क्षेरमा आमोदप्रमोद र मनोरञ्जनको लाधर् आकषयक पाकय  स्थापना हनुेछ । 
➢ स्वच्छ एवं र्ान्त वातावरणर्कु्त उद्यानको धनमायण हनुेछ । 

114. वन सामाजजक पररचालकको पाररश्रधमक 
वन सामाजजक पररचालक छनौटको लाधर् धडधभजन वन कार्ायलर्/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्ले स्थानीर् तहसाँर् 
समन्वर् र्री वा स्थानीर् तहलाई न ैवन सामाजजक पररचालक छनौट र्री पेर् र्ने अजख्तर्ारी समेत प्रदान र्री 
कार्यक्रम लार् ुहनुे प्रत्रे्क स्थनीर् तहहरुमा न्रू्नतम १ (एक) जना वन सामाजजक पररचालक छनौट र्ररनेछ । 
सम्िजन्धत स्थानीर् तहमा ववर्तमा कार्य अनभुव रहेको वन सामाजजक पररचालकलाई सोही स्थानीर् तहमा छनौट 
र्नुयपदाय ववरे्ष ग्राहर्ता ददनपुनेछ। सम्िजन्धत स्थानीर् तहको ववर्तमा वन सामाजजक पररचालक भइ कार्य र्रेको 
अनभुवी वन सामाजजक पररचालक नपाएमा नजजकको स्थानीर् तहिाट पधन छनौट र्नय सवकनेछ । वन सामाजजक 
पररचालक सकभर ववपन्न, दधलत, आददवासी जनजाती, मधेर्ी तथा मवहलालाई प्राथधमकतामा राखी छनौट र्ररनेछ । 
वन सामाजजक पररचालकको रै्जक्षक र्ोग्र्ता समान्र् लेखपढ र्नय जानेको र र्स ववषर्मा सामाजजक पररचालन र्नय 
सक्ने हनुपुनेछ । वन सामाजजक पररचालकलाई धनम्न कार्यहरुको आधारमा र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेटमा तोवकए 
िमोजजमको माधसक पाररश्रधमक प्रदान र्ररनेछ ।  

वन सामाजजक पररचालकको भधूमका धनम्नानसुार रहेको छः 
• धडधभजन वन कार्ायलर् र स्थानीर् तहहरुसाँर् आवश्र्क समन्वर् र्ने  
• वन तथा वातावरण सम्िन्धी जनचेतना अधभिवृद्ध र्ने 
• ठाऊाँ  सहुाउाँदो प्रजाधत र संख्र्ा अनरुुप ववरुवाको मार् संकलन र्ने 
• ववरुवा उत्पादनको धनर्धमत धनरीक्षण र्ने र सम्झौता अनसुार ववरुवा उत्पादन भएको नभएको जााँचिझु र्री 

धनर्धमत रुपमा वन कार्ायलर्मा प्रधतवेदन (धडजजटल र हाडयकपी) पेर् र्ने 
• ववरुवा ववतरणको लर्त राख् ने 
• वृक्षारोपण र्ने स्थल तर्ार र्नय धसकाउने/लर्ाउने 
• ववतरण र्ररएका ववरुवाको सही उपर्ोर् भए नभएको जााँच र्ने 
• ववरुवा ववतरण र्ने िेलामा न ैवृक्षारोपण र्ने तरीका धसकाउने 
• वृक्षारोपण र्ने स्थलमा सकभर उपजस्थधत भई ववरुवा रोप्ने तरीका धसकाउने 
• वृक्षारोपण स्थलको समर् समर्मा धनरीक्षण र्री मरेका िााँचेका ववरुवाको लर्त राख्न ेर सो को एक प्रधत 

धडधभजन वन कार्ायलर्मा पेर् र्ने 
• धडधभजन वन कार्ायलर्ले समर् समर्मा लाए अह्राए िमोजजमका अन्र् कार्य र्ने ।   
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िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. 4४,३४,०००।-(चौवाधलस लाख चौधतस हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको 
छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्ोग्र् तथा उपर्कु्त ४० जना वन सामाजजक पररचालकरु छनौट तथा भनाय भई हररर्ाली प्रवद्धयनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

115. वन सामाजजक पररचालक प्रर्धत सधमक्षा र्ोष्ठी 
धडधभजन वन कार्ायलर् र स्थानीर् तहहरुिीच पलुको रुपमा कार्य र्ने वन सामाजजक पररचालक र वन कार्ायलर्िीच 
धनर्धमतरुपमा सकारात्मक सम्वन्ध राखी स्थानीर् स्तरमा नीजहरुिाट संचालन भइरहेका र्धतववधधहरु, कामका दौरान 
नीजहरुले सामना र्नुयपरेका समस्र्ाको धनदान पवहल्र्ाउन, अन्तरकृर्ा र्नय समेत आवश्र्कता अनसुार र्स वकधसमको 
प्रर्धत सधमक्षा र्ोष्ठी चौमाधसक रुपमा आर्ोजना र्ररनेछ । र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम सहभार्ी पररचालकहरुको 
आतेजाते र्ातार्त/इन्धन खचय, र्ोष्ठी भत्ता, खाजा इत्र्ाददमा स्वीकृत नम्सय अनसुार खचय र्नय सवकन्छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. १,२0,०००।- (एक लाख धिस हजार मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
आर्ामी आ.व. मा संचालन हनुे प्रदेर् हररत अधभर्ान कार्यक्रमको र्ोजना धनमायण र्नय तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 
सहर्ोर् पगु्ने । 

116. वन सामाजजक पररचालकहरुलाई वर्ल्ड धर्र्र 
वन क्षेरको संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् परु् र्ाउनको लाधर् धडधभजन वन कार्ायलर् अन्तर्यतका वर्ल्डस्तरमा 
कार्यरत वन सामाजजक पररचालकको लाधर् वर्ल्ड धर्र्र जस्तै साईकल, डे्रस आददखररद र्री वर्ताय र्नय नपने र्री 
उपलब्ध र्राइने छ । र्स कार्यक्रम संचालन र्री वर्ल्ड धर्र्र सेट खरीद र्नयको लाधर् प्रदेर् आधथयक कार्यववधध 
ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली 
२०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, 
ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता 
सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही सावयजधनक खररद प्रकृर्ा 
अवलम्वन र्री खररद र्ररनेछ । वर्ल्ड धर्र्र खररद पिात धनर्मानसुार स्टोर दाजखला र्री वर्ल्डस्तरमा कार्यरत 
वन सामाजजक पररचालकहरुलाई उपलब्ध र्राउन ुपनेछ ।  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 1,१२,०००।- (एक लाख िाह्र हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन संरक्षण, व्र्वस्थापन तथा कार्य सम्पादनमा समेत सहर्ोर् पगु्ने । 

117. कार्यक्रम अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन  
सक्षम तथा प्रभावकारी अनरु्मन तथा मलु्र्ांकन सर्ल कार्यक्रम कार्ायन्वर्न तथा अपेजक्षत प्रधतर्ल, असर, प्रभाव 
प्राप्त र्ने भरपदो औजार हो । वन क्षेर अन्तर्यतको ववधभन्न कार्यक्रमहरुको संचालनका ववववध पक्षहरूको व्र्वस्थापन 
साथै समस्र्ाहरूको पवहचान र्री ददघयकालीन समाधान पवहचान र्री धनधायररत प्रकृर्ा अपनाई कार्यसम्पादनमा 
प्रभावकाररता अधभवृवद्ध र्नय अनरु्मन, मलु्र्ांकन, धनररक्षण तथा समन्वर् आवश्र्क हनु्छ । अतः धडधभजन वन 
कार्ायलर्हरुवाट संचालन हनुे स्वीकृत वावषयक कार्यक्रमहरुको ववधभन्न कृर्ाकलापहरु संचालन र्दाय धनर्धमत रुपमा 
अनरु्मम तथा मलु्र्ांकनको लाधर् पररचाधलत जनर्जक्तको दैधनक भ्रमण भत्ता, र्ातार्ात खचय तथा र्ाधड भाडा, कार्यक्रम 
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संचालनका लाधर् आवश्र्क पने सामाग्री, मसलन्द, स्टेर्नरी, इन्धन, संचार लर्ार्तमा र्स र्ीषयक अन्तर्यतको रकम 
खचय र्नय सवकन ेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
मन्रालर् तथा मन्रालर् मताहतका वन, वन्र्जन्त ु तथा भ-ूसंरक्षण क्षेरको सेवा प्रवाह र्ने कार्ायलर्हरुका 
कमयचारीहरुिाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ५,००,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आवश्र्क पषृ्ठपोषण प्राप्त भई कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहर्ोर् पगु्ने ।  

118. ववरुवा संरक्षण सहर्ोर् 
अजघल्लो २०७६/०७७ आधथयक वषयमा तराई मधेर् हररर्ाली ववकास कार्यक्रम लार् ुभएका जजल्लाहरुका स्थानीर् 
तहहरुमा  धडधभजन /सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्िाट ववरुवाहरु  ववतरण भई  ववरुवा वृक्षारोपण र्ने जग्र्ाधनीहरुलाई 
वृक्षारोपण क्षेरको व्र्वस्थापनमा आधाररत रही िााँचेका धिरुवाको संख्र्ाको आधारमा संरक्षण प्रोत्साहन स्वरुप प्रधत 
ववरुवा रु. २५ का दरले ववरुवा संरक्षण सहर्ोर् रकम प्रधत वषय उपलब्ध र्राइने भएता पधन र्स वषय र्ो कार्यक्रम 
परीक्षणको रुपमा मार संचालन भएकोले मधेर् हररर्ाली ववकास कार्यक्रम अन्तर्यत वृक्षारोपण र्ने जग्र्ाधनीहरुका  
धेरै ववरुवाहरु भएमा प्रधत ववरुवा दामार्ाहीका आधारले ववरुवा संरक्षण सहर्ोर् उपलब्ध र्राउन सवकने छ ।  र्ो 
संरक्षण अनदुान तीन वषय सम्म उपलब्ध र्राइनेछ । सम्िजन्धत धडधभजन वन कार्ायलर्को अनरु्मन प्रधतवेदन साथ 
धसर्ाररसको आधारमा वन धनदेर्नालर्वाट र्ो रकम उपलब्ध र्राइने छ । वन धनदेर्नालर् तथा मन्रालर्ले समेत 
वृक्षारोपण क्षेरको अनरु्मन र्नय सक्नेछ । वन धनदेर्नालर्िाट ववरुवा संरक्षण सहर्ोर् कार्यक्रम अनरु्मनको 
र्मेटहरु तर्ार तथा स्वीकृत र्री अनरु्मन कार्यको लाधर् धडधभजन वन कार्ायलर्हरुमा पठाउन ुपनेछ । र्ो ववरुवा 
संरक्षण सहर्ोर् प्राप् त र्ने जग्र्ाधनीहरुले सव‐धडधभजन वन कार्ायलर्लाई जानकारी नददई आफ्नो खसुी र्ो कार्यक्रम 
अन्तर्यत वृक्षारोपण र्ररएका ववरुवाहरु मास्न तथा काट्न पाइने छैन ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
वन धनदेर्नालर्िाट धडधभजन वन कार्ायलर्हरुसाँर्को सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 15,0०,०००।- (पन्र लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स ववरुवा संरक्षण सहर्ोर् रकम मार्य त वृक्षारोपण प्रधत सकारात्मक सोच वृवि भई हररर्ाली प्रवद्धयनमा सहर्ोर् 
पगु्ने ।  

119. कार्ायलर्को लाधर् र्धनयचर वर्क्चसय  
प्रदेर् हररत अधभर्ान कार्यक्रम अन्तर्यतको र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट स्थाई नसयरी स्टोरको लाधर् आवश्र्क 
पने र्धनयचरहरु (दराज, र् र्ार्) सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन र्री खररद र्नय सवकनेछ । साथै सव‐धडधभजन 
वन कार्ायलर्मा समेत ववउ तथा प्रदेर् हररत अधभर्ान कार्यक्रम अन्तर्यतको अन्र् समाग्री राख्नको लाधर् आवश्र्क 
पने र्धनयचरहरु खररद र्नय सवकनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन वन कार्ायलर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ३,६०,०००।- (धतन लाख साठी हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
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अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर् हररत अधभर्ान कार्यक्रम कार्यन्वर्नमा सहर्ोर् पगु्ने ।  

120. मोरङ सनुसरी औद्योधर्क कोररडोर क्षरेमा हररर्ाली प्रवद्धयन र्ने 
सहरी वन ववकास कार्यक्रम अन्तर्यत मोरङ सनुसरी औद्योधर्क कोररडोर क्षेरमा हररर्ाली प्रवद्धयन र्ने र्ीषयकमा 
ववधनर्ोजजत िजेट मोरङ, सनुसरी जजल्लाको औद्योधर्क कोररडोरमा वृक्षारोपण कार्यको लाधर् खचय र्नय सवकने छ । 
साथै र्स कोररधडरमा संचालनमा रहेका उद्योर्हरुसाँर्को स्रोत साझेदारीमा धडधभजन वन कार्ायलर्हरुवाट र्ो कार्यक्रम 
संचालन र्ररनेछ । प्रचधलत नम्सय िमोजजमको स्वीकृत लार्त अनमुान िमोजजम र्स र्ीषयकमा उपलव्ध िजेट 
र्लामको केज धनमायण तथा खररद, Ornamental Plants खररद, वृक्षारोपण सवहतको र्लामको केज स्थापना र्ने 
कार्यमा खचय र्नय सवकने छ । वृक्षारोपण र्ररएका ववरुवाहरुको संरक्षण तथा रेखदेख सो वृक्षारोपण क्षेरको नजजकमा 
संचालनमा रहेका उद्योर्हरुिाट र्ररनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न पिात धनमायण तथा खररद भएको र्लामे केजको 
वववरण, संख्र्ा, स्थापना र्ररएको स्थानको वववरण; िकृ्षारोपण र्ररएका ववरुवाहरुको वववरणको साथ साथै कार्यक्रम 
संचालनका र्ोटो एवं ववल भपायई सवहतको प्रधतवेदन पेर् र्नुय पदयछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारीहरुिाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । र्स कार्यक्रम नेपाल घरेल ुतथा 
साना उद्योर् महासंघ, नेपाल उद्योर् वाजणज्र् संघ, नेपाल उद्योर् पररसंघ, व्र्ापार संर्ठन तथा सरोकारवाला 
धनकार्हरुसाँर्को समन्वर् र सहकार्यमा समेत संचालन र्नय सवकनेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १०,००,०००।- (दर् लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
औद्योधर्क कोररडोरमा हररर्ाली प्रवद्धयन भई प्रदषुण न्रू्धनकरणमा सहर्ोर् पगु्ने ।  
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खण्ड २: भ ूतथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम तर्य  
 

❖ जलाधार/उपजलाधार प्राथधमकीकरण तथा र्ोजना तजुयमाको कार्यववधध 
➢ जलाधार÷उपजलाधार प्राथधमकीकरण र्दाय िहृत ्जलाधार ब्र्वस्थापन केन्र र सम्िजन्धत जजल्ला समन्वर् 

सधमधतसाँर् समन्वर् र्री भ ूउपर्ोर्, भ ूप्रणाली, भ ूर्भय, धभरालोपना जस्ता भ ूजैववक तथा जनघनत्व, सामाजजक 
एवं आधथयक पक्षहरुको मानकको आधारमा जलाधार तथा उपजलाधार प्राथधमकीकरण र्ने । 

➢ संवेदनजर्ल जलाधार ब्र्वस्थापन (भ-ूक्षर्, पवहरोग्रस्त क्षेर, जोजखम क्षेर, संवेदनजर्ल क्षेरको उपचार (Hot 

spot) तथा महत्वपणुय जलाधार क्षेर (जस्तो र्हरी जलाधार, जलववद्यतु जलाधार, पर्ायवरणीर् जलाधार, धसमसार 
क्षेरको जलाधार ब्र्वस्थापन) लाई जलाधार तथा उपजलाधार क्षेर प्राथधमकीकरणमा आधार धलने । 

➢ साववक भ ूतथा जलाधार संरक्षण ववभार्द्वारा प्रकाजर्त Sub-watershed Priotization Guidelines तथा Watershed 

Characterizations Atrtributes हरुको उपर्ोर् र्ररने छ । 
➢ प्राथधमकतामा परेको जलाधार उपजलाधारहरुको स्थानीर् जनसमदुार् तथा जनप्रधतधनधधहरुको सहभार्ीतामा 

सामाजजक, आधथयक तथा प्राकृधतक स्रोतहरुको जस्थधत पत्ता लर्ाई जलाधार संरक्षण तथा ब्र्वस्थापन सम्िन्धी 
आवश्र्कता पवहचान र्री जलप्रवाह प्रणाली, भ ूउपर्ोर्, भ ूप्रणाली, भ ूर्भय, धभरालोपना जस्ता भ ूजैववक तथा 
जनघनत्व, सामाजजक आधथयक पक्षहरुका आधारमा जलाधार ब्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार र्ने । 

➢ र्सरी जलाधार व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ारी र्दाय भ ूक्षमता र भू उपर्ोका साथै भ ूक्षर्, पवहरोग्रस्त क्षेर, जोजखम 
क्षेर, संवेदनजर्ल तथा जोजखमर्कु्त (Hazard prone), क्षेरको पवहचान तथा जल भण्डारण तथा पनुभयरण, 
सखु्खाग्रस्त क्षेरमा पानी श्रोत संरक्षण (पानी श्रोत, पोखरी, पानी सोसाउन ेकुलो, कन्टुर टे्रन्च, रनअर् हारभेष्टीङ्ग 
ड्याम) जस्ता कार्यक्रम तथा कृर्ाकलापहरुको र्ोजना तर्ार र्ररने छ । 

➢ साथै जलाधार उपजलाधार र्ोजनामा ग्रामीण सडकसाँर् भू-संरक्षण, धसंचाई कुलो जस्ता वातावरण मैरी ववकास, 
जलिार् ुअनकुुलन तथा समानकुुलन, लैंधर्क संवेदनजर्ल तथा समावेजर्ताजस्ता अन्तरसम्िजन्धत पक्षहरुलाई 
समेटी जलाधार उपजलाधार ब्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार र्ने । 

➢ जलाधार उपजलाधार र्ोजना तजुयमाले धनदेजर्त र्रेका कार्यक्रमहरुको आवधधक तथा वावषयक र्ोजना तजुयमा र्री 
कार्ायन्वर्न र्ने । 

➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै जनर्जक्त न्रू्न 
भएको अवस्थामा प्रचधलत ऐन, धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय 
सवकनेछ । 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
➢ वस्त ुजस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरवक्रर्ा  
➢ सवे तथा तथ्र्ाङ्क संकलन धडजाईन तथा ल.ई.  
➢ कार्ायन्वर्न चरणः वर्ल्ड भ्रमण, तथ्र्ाङ्क संकलन, तथ्र्ाङ्क ववश्लेषण, र्ोष्ठी तथा अन्तरवक्रर्ा, कार्यर्ोजना तर्ारी 

तथा कार्ायन्वर्न 
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन  
➢ कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ । 

 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै आवश्र्क ज्ञान 

तथा सीपको दक्षता भएको जनर्जक्त न्रू्न भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत 
सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय सवकनेछ । 

➢ प्रथम चौमाधसक सम्ममा िस्तजुस्थधतको ववश्लेषण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री दोश्रो र तेश्रो चौमाधसक 
धभर आर्ामी आधथयक वषयको लाधर् र्ोजना धनमायण र्ने । 
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अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्ोजना/कार्यक्रम संचालन तथ कार्ायन्वर्नमा सहजता हनुे । 

❖ र्ोजना तजुयमा, क्षमता ववकास तथा समन्वर् र्ोष्ठीको कार्यववधध 
➢ कार्यक्रम सञ्चालन पवुय र्ोजना तजुयमाका लाधर् पवहलो पटक, कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा आवश्र्क समन्वर् 

र सहकार्यका लाधर् दोश्रो पटक र  सम्पन्न कार्यक्रमको सधमक्षाका लाधर् तेश्रो पटक जजल्ला समन्वर् 
सधमधतहरुसाँर्को सहकार्यमा समन्वर् र्ोष्ठी सञ्चालन र्ररने छ । 

➢ आर्ामी आ.व.का कार्यक्रमका र्ोजना तजुयमाका लाधर् स्थानीर् स्तरमा कार्यर्ाला र्ोष्ठीहरु र्स अन्तर्यत संचालन 
र्ररन ेछ । 

➢ जजल्ला स्तरका स्थानीर् तहहरु, कार्यक्रम सञ्चालनका लाधर् छनौट भएका स्थानीर् समदुार्, तथा अन्र् 
सरोकारिाला धनकार्हरुलाइ भू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम िारे  अधभमखुीकरण तथा र्सजक्तकरणका 
कार्यक्रमहरु पधन र्स कार्यक्रम अन्तर्यत र्ररने छ । 

➢ कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ । 
 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै समर्, आवश्र्क 

ज्ञान तथा सीपको दक्षता भएका जनर्जक्त न्रू्न भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत 
सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय सवकनेछ । 

➢ आवश्र्कता अनसुार तोवकएको आधथयक वषयको अवधधधभर कार्यक्रम सम्पन्न र्ररने छ । 
 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्ोजना/कार्यक्रम संचालन तथा कार्ायन्वर्नमा सहजता हनुे । 
 

❖ जोजखम क्षरे पवहचान, प्राथधमकीकरण र नक्साङ्कन (Hot spot/Hazard 

zoning/Prioritization/Mapping) कार्यववधध 
➢ भौर्ोधलक अवजस्थधत, जल तथा मौसमी अवस्था, जलप्रवाह प्रणाली, भ ूर्भय, धभरालोपना जस्ता भ-ूजैववक तथा 

जनघनत्व, सामाजजक आधथयक पक्षहरुका आधारमा संभाववत िाढी, पवहरो तथा भ-ूक्षर् जस्ता प्रकोपको सम्मखुता, 
जोजखमको जस्थधत तथा समदुार्हरुको प्रधतकार्य क्षमताका आधारमा जोजखम क्षेरको पवहचान तथा नक्साङ्कन 
र्ररन ेछ । 

➢ GIS tools को प्रर्ोर् र्री Landslide Susceptibility Mapping र्ररने छ । 
➢ जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै समर् अभाव वा जनर्जक्त 

न्रू्न भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय 
सवकनेछ । 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
➢ िस्तजुस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरकृर्ा  
➢ सवे तथा तथ्र्ाङ्क संकलन धडजाईन तथा ल.ई.  
➢ कार्ायन्वर्न चरणः वर्ल्ड भ्रमण, तथ्र्ाङ्क संकलन, तथ्र्ाङ्क ववश्लेषण, र्ोष्ठी तथा अन्तरकृर्ा, कार्यर्ोजना तर्ारी 

तथा कार्ायन्वर्न  
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन 
➢ कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ । 
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जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै समर्, जनर्जक्त, ज्ञान 

तथा सीपको दक्षता न्रू्न भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न र्नय सवकनेछ । 

➢ दोश्रो चौमाधसक सम्ममा िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री तेश्रो चौमाधसक धभर 
कार्यक्रम सम्पन्न र्ने । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्ोजना/कार्यक्रम संचालन तथ कार्ायन्वर्नमा सहजता हनुे । 

❖ जलाधार / उपजलाधार / नदी प्रणालीर्त रुपमा स्थानीर् तहहरुको नक्साङ्कन तथा अध्र्र्न 
अनसुन्धान कार्यववधध 
➢ जलाधार, उपजलाधार क्षेरहरुमा पने ववधभन्न र्ाउाँपाधलका, नर्रपाधलका तथा वडाहरुको भौर्ोधलक क्षेर तथा 

जलाधाररर् अवस्था (अधत संवेदनजर्ल, संवेदनजर्ल र कम संवेदनजर्ल) अनसुार उक्त पाधलकाहरुमा पने भ-ू
भार्हरुको नक्साङ्कन र्स कार्यक्रममा र्ररने छ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर् धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै ज्ञान तथा सीपको 

दक्षता भएका जनर्जक्तन्रू्न भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय सवकनेछ । 

➢ दोश्रो चौमाधसक सम्ममा िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री तेश्रो चौमाधसक धभर 
कार्यक्रम सम्पन्न र्ने । 

➢ कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्ोजना/कार्यक्रम संचालन तथ कार्ायन्वर्नमा सहजता हनुे । 

121. एवककृत भ-ूस्खलन धनर्न्रण  
प्रदेर् नं. १ भौर्ोधलक वहसािले वहमाल, पहाड र तराईमा ववस्ताररत रहेको र र्समा छोटो दरुीमै धेरै उचाई ववववधता 
(६० धमटर देजख ८८४८ धमटर) का साथै धभरालो भू-भार् रहेको हदुा र्स क्षेरका कधतपर् भ ूभार्हरु भ-ूक्षर्, 
िाढी, पवहरोको उच्च जोजखममा रहेका छन ्। र्स क्षेरलाई भ-ूस्खलनको संवेदनजर्लताको दृवष्टकोणिाट राविर् 
स्तरमानै िढी संवेदनजर्ल माधनन्छ र र्स क्षेरमा करीि १० घनधमटर/हे./वषय भ-ूक्षर् दर रहेको अनमुान र्ररएको 
छ । खास र्री मध्र्पहाडी महाभारत तथा चरेु क्षेरहरुमा समस्र्ाको रुपमा रहेको पवहरो, र्ल्छी, खहरे तथा र्सको 
सम्मखुमा रहेका वस्ती समदुार्का माधनसहरुको जीउ धनको रक्षा तथा महत्वपूणय पूवायधारहरुको संरक्षणका लाधर् 
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन र्ररने छ । 

संभाववत कार्यक्रम तथा कृर्ाकलापहरु 
➢ पवहरो उपचार (भल तकायउने कुलो, नाला, चेक ड्याम, वाल, िार्ोईजन्जधनर्ररङ्ग प्रववधधका लाधर् घााँस, िााँस, 

अम्रीसो लर्ार्तका िटु्यान तथा रुख प्रजाधत ववरुवा रोपण) । 
➢ पवहरो पूवय सूचना प्रणाली ववकास, जडान परीक्षण । 
➢ र्जल्छ धनर्न्रण (भल तकायउने कुलो, नाला, चेक ड्याम, वाल, िार्ोईजन्जधनर्ररङ्ग प्रववधधका लाधर् घास, वााँस, 

अम्रीसो लर्ार्तका िटु्यान तथा रुख प्रजाधत ववरुवा रोपण) । 
➢ क्षधतग्रस्त भधूम पनुरुत्थान (भल तकायउने कुलो, नाला, चेकड्याम, वाल, आकासे पानी संकलन पोखरी 

िार्ोईजन्जधनर्ररङ्ग प्रववधधका लाधर् घास, वााँस, अम्रीसो लर्ार्तका िटु्यान तथा रुख प्रजाधतका ववरुवा रोपण)। 



  

72 
  

➢ कार्यर्त ईकाईः प्रभाववत क्षेर, सो को जलप्रवाह प्रणाली (खोला, खहरे, र्जल्छ) र सम्मखुमा रहेका वस्ती 
समदुार्लाई कार्यक्रम सञ्चालनका लाधर् ईकाई मानी कार्य र्ररने छ । र्समा प्रभाववत क्षेरको लाधर् उपर्कु्त 
भ-ूउपर्ोर्का उपार्हरु देजख जैववक, संरचनात्मक, िार्ोईजन्जधनर्ररङ्ग प्रववधधहरुको प्रर्ोर् र्री उपचार र्ररने छ 
। कार्यक्रम धनमायणको प्रारम्भ देजख न ैप्रभाववत जनसमदुार्लाई सहभार्ी र्राईने छ । 

➢ प्राथधमकीकरणः मानवीर् कृर्ाकलापका कारण सजृजत पवहरो तथा भ-ूक्षर् स्थल तथा प्रत्र्क्ष रुपमा मानव िस्ती 
र मानवको जजउ धनको रक्षासाँर् जोडीएका पवहरो तथा भ-ूक्षर् स्थलहरुको उपचारमा प्राथधमकता ददईन ेछ भन े
भौर्धभयक कारणले सजृजत प्राकृधतक पवहरोहरु कम प्राथधमकतामा रहने छन र प्रत्र्क्ष रुपमा मानवीर् जोजखम 
र महत्वपणुय पूवायधार (जलववद्यतु जलार्र्, महत्वपणुय सडक) को क्षधत हनु ेप्रकोपहरु िवढ प्राथधमकतामा रहने 
छन ्। 

कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा 
➢ स्थल छनौटः सरोकारवालाहरु साँर् छलर्ल तथा परामर्य धलई प्राथधमकताको आधारमा कार्यक्रम संचालन र्ने 

स्थल छनौट र्ररन ेछ । 
➢ सरोकारवालाहरुसाँर् अन्तरकृर्ाः प्रत्र्क्ष प्रभाववत समदुार् तथा प्रभाववत क्षेरको जलप्रवाह प्रणाली (खोला, खहरे, 

र्जल्छ) र सम्मखुमा रहेका वस्ती समदुार् त्र्स क्षेरमा रहेका वडाका प्रधतधनधधहरु, उपभोक्ता समूह÷सधमधत 
तथा अन्र् सरोकारवाला धनकार्हरुसाँर् कार्यक्रम कार्ायन्वर्न तथा संचालनका लाधर् आवश्र्क समन्वर्, सहर्ोर् 
तथा सहकार्यका लाधर् छलर्ल र्ररने छ ।  

➢ सवे धडजाईन तथा ल.ई.: र्समा स्थलर्त नक्सा (लोकेर्न म्र्ाप), प्रभाववत क्षेरको भ ुउपर्ोर् देखीने खेस्रा 
नक्सा, ववधभन्न भार्को लम्िाइ, चौडाइ, र्वहराई, माटो तथा भ ूिनौट, प्रकोपको प्रकृधत (Mud flow, debirs 

flow, Gulley Erosion size etc) तथा प्रभाववत हनुे घर पररवार, संरचना वा सरुजक्षत हनु ेजग्र्ा जमीनको 
क्षेरर्ल जस्ता ववषर्हरु समावेर् हनुे छन ्।  

➢ सम्िजन्धत वडा कार्ायलर्को धसर्ाररर्मा उपभोक्ता सधमधत र्ठन र्ररनेछ । साथै समूहले प्रस्ताव र्रेको जम्मा 
िजेटको कम्तीमा १०% रकम समूह आरै्ले ब्र्होने र्री प्रस्ताव पेर् र्नुय पनेछ । 

➢ उपभोक्ता सधमधतसाँर् कार्य सम्झौता, श्रोत, साधन, जनसहभार्ीता आदद पररचालन, सम्पन्न र्ोजना समूहलाई 
हस्तान्तरण र्ररने छ । 

➢ इजन्जधनर्ररङ्ग संरचना धनमायण र संरक्षण तथा वृक्षारोपण र्ररने छ । 
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन (कार्यक्रमको हरेक चरणमा तथा आवश्र्कता अनसुार) र्ररने छ । 
➢ कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै ज्ञान, समर्, सीप 

तथा दक्षजनर्जक्त न्रू्न भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न र्नय सवकनेछ । 

➢ दोश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री काम र्रुु 
तथा तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी समेत 
ददन ेप्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् जम्मा रु. ५,९५,००,०००।- (पााँच करोड पन्चानब्िे लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको 
छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न स्थान र्री जम्मा ४० वटा र्ल्छी/पवहरो धनर्न्रण भएको हनुेछ । 
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122. सडकसाँर् भ-ूसंरक्षण 
ग्रामीण क्षेरहरुमा धतब्रतर रुपमा ग्रामीण सडकको पूवायधार धनमायणका कार्यहरुले ठूलो पररमाणमा भ-ूस्खलन र्राएको 
कारणले जैववक ववववधता, भ-ूउपर्ोर् प्रणाली तथा ववववध क्षेरमा नकारात्मक असर िढ्दै र्ईराखेको सन्दभयमा उक्त 
कार्यिाट हनुसक्न ेजोजखम न्रू्नीकरण र्नुय र्स कार्यक्रमको मखु्र् उद्देश्र् रहेको छ । ग्रामीण सडकको भ-ूस्खलन 
रोकथामका लाधर् अवलम्िन र्ररने प्रववधधलाई प्रदर्यन स्थलको रुपमा ववकास र्री प्रवद्धयन र्ररनेछ र ववकधसत 
प्रववधधलाई क्रमर्ः प्रदेर्, स्थानीर् तह सम्म हस्तान्तरण र्ररनेछ ।  

र्स कार्यक्रममा वार्ो ईजन्जधनर्ररङ्ग प्रववधधिाट सडकको दार्ााँवार्ााँ हररर्ाली प्रवद्धयन तथा धभरालो पाखो संरक्षणका 
लाधर् जैववक र संरचनात्मक धनमायण कार्य, सडक आसपासका वस्ती र मानवीर् जोजखमर्कु्त स-साना पवहरो उपचार, 
र्जल्छ खोल्सी धनर्न्रण तथा सो सम्िन्धी कुलो नाला धनमायण, सरुजक्षत भल पानीको धनकास जस्ता कार्यहरु पदयछन ्
भने र्स कार्यक्रममा सडक धनमायण वा स्तरोन्नधतका उद्देश्र्ले धनमायण हनु ेसडकको नाला धनमायण, वाल धनमायण जस्ता 
कार्यहरु र्समा समावेर् हनुे छैन । 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
➢ स्थल छनौट  
➢ िस्त ुजस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरकृर्ा  
➢ सवे धडजाईन तथा ल.ई.  
कार्ायन्वर्न चरणः सम्िजन्धत वडा कार्ायलर्को धसर्ाररर्मा उपभोक्ता सधमधत र्ठन र्ररनेछ । साथै समूहले प्रस्ताव 
र्रेको जम्मा िजेटको कम्तीमा १०% रकम समूह आरै्ले ब्र्होने र्री प्रस्ताव पेर् र्नुय पनेछ। 
➢ उपभोक्ता सधमधत र्ठन, धनदेजर्का तर्ारी, स्थानीर् समदुार्लाई हस्तान्तरण  
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै समर्, ज्ञान, सीप 

तथा दक्ष जनर्जक्त न्रू्न भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न र्नय सवकनेछ । 

➢ दोश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री काम र्रुु 
तथा तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी समेत 
ददन ेप्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. ८०,००,०००।- (असी लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न स्थान र्री जम्मा ८ वक.धम. सडक संरक्षण भएको हनुेछ । 

123. एकीकृत सखु्खा क्षरे व्र्वस्थापन 
प्राकृधतक, मानवीर् तथा जलवार्जुन्र् कारणले र्स प्रदेर्का ववधभन्न स्थानहरुमा पाधनश्रोतहरु सकु्दै र्ई सखु्खा 
क्षेरको रुपमा पररणत भैरहेको अवस्थालाई सम्वोधन र्नय र्ो कार्यक्रम प्रस्ताव र्ररएको हो । पानीको मलुहरुको 
संरक्षण र्दै परम्परार्त पोखरीहरुको संरक्षण र्ने, परेुका पोखरी पूनरुत्थान र्ने, र्ाउाँघरको िाटोमा िग्ने भललाई 
संकलन र्ने पोखरी िनाई वढी भएको पानीलाई खोला खोल्सीमा सरुजक्षत धनकास िनाउने, मध्र्म धभराला िारी 
(१५ देखी २१ डीग्री ढलान कोण सम्मका लाई) सम्भव भए सम्म र्ह्राहरु सधुार र्ने, नभए िीचमा ववरुवाको हेज 
रो िनाउन,े नाङ्गो क्षेर, िटु्यान क्षेरमा उपर्ोर्ी ववरुवाहरुको िकृ्षारोपण र्ने, िकृ्षारोपण र्दाय अधय चन्राकार आकारमा 
१.५ देजख २ धम. को आाँखी भौ जस्तो वषे पानी संकलन र्ने दनुो िनाई त्र्सको मनुीिाट ववरुवा रोप्ने, वहवुषीर् 
र्लरू्ल तथा डालेघााँसका ववरुवाहरु ३-४ वर्टको हकेुको मार रोप्ने, हररत क्षेर कार्म राख्न जमीनलाई िाक्लै 



  

74 
  

घास पात लर्उन,े खेती र्दाय मजल्चङ र्ने र खेतीवारी संरक्षण र्ने । कार्यक्रम संचालन र्नय धनम्न उपार्हरु 
अवलम्वन र्ररने छ ।  

● खानेपानी र्ोजना सञ्चालन र्दाय 
खानेपानीको र्ोजनामा पाइप, टंकी, धारामार होइन पानीको मलु र महुान संरक्षणको कार्य पधन समािेर् र्ररने छ।  

● वन ब्र्वस्थापन र्दाय 
पानी महुानको जलाधार क्षेरमा सल्लाको एकल प्रजाधत भएको वनलाई चौडापाते धमश्रीत वनको रुपमा क्रधमक रुपमा 
रुपान्तरण र्नय धडधभजन वन कार्ायलर् साँर् समन्वर् र्ने, सामदुावर्क वन भए कार्य र्ोजनामा समावेर् र्री र्ोजना 
िनाउन ेतथा स्थानीर् तह र धडधभजन वनको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन र्ररने छ । 

● सखु्खा क्षरेमा कृवषमा अनकुुलनका कार्य संचालन र्दाय 
➢ जमीन ओजर्लो राख्न जलाधार संरक्षणका ववरे्ष कार्यहरुमा माधथ उल्लेजखत कार्यहरु र्ररने छ । 
➢ खोला खोल्सीमा वष ेभल पानी संकलन पोखरी िनाइ धसंचाइ र्ररने छ । 
➢ खेतवारी संरक्षण र्ररने छ । 
➢ धसंचाइ हनु नसक्न ेपाखो िारीहरुमा सखु्खा खप्ने िालीहरुको जात पवहचान तथा प्रवद्धयन (घैर्ा धान, जनुेलो, 

कार्नुा, धसतल जचनी, सैजनु), र्ापर, अदवुा, िेसार, र्हत पकेट क्षेरको रुपमा ववकास र्ररने छ । 
➢ िाली ववववधधकरण (कृवष, पर्पुालन, मसलािाली, कन्दमलु, र्लरू्ल) र्ररने छ । 
➢ सामदुावर्क धिउ िैंकको स्थापना र्ररने छ 
➢ पानी र्ारो धसंचाई प्रववधध, थोपा धसंचाइ, जठेुलो धसंचाई जस्ता कार्यलाई जोड ददईने छ ।  
➢ िोरा खेती, समचु्च रेखामा खेती (Contour Trench Farming) र्ररने छ । 
➢ मजल्चंर् (छापो खेती) लाई वढावा ददईने छ साथै संरक्षण खेतीपाती र्ररने छ । 
➢ िहवुवषयर् र्लरू्ल तथा डालेघााँस/भईुघााँसको ववरुवाहरु रोपण र्री कम खनजोत र्नुयपने वाधल लर्ाउने । 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
➢ स्थल छनौट  
➢ िस्त ुजस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरवक्रर्ा 
➢ सवे धडजाईन, ल.ई. तथा उपभोक्ता सधमधतसाँर् कार्य सम्झौता  
➢ कार्ायन्वर्न चरणः श्रोत, साधन, जनसहभार्ीता आदद पररचालन, सम्पन्न र्ोजना समूहलाई हस्तान्तरण  
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन (कार्यक्रमको हरेक चरणमा) 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै ज्ञान तथा सीपको 

दक्षता तथा जनर्जक्त न्रू्न भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय सवकनेछ । 

➢ प्रथम र दोश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री 
दोश्रो र तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी 
समेत ददने प्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. ३,१५,००,०००।- (तीन करोड पन्र लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट २१ वटा स्थानमा एकीकृत सखु्खा क्षेर व्र्वस्थापन सम्िन्धी कार्यक्रम संचालन भएको हनुेछ । 
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124. धसमसार/पोखरी जलाधार व्र्वस्थापन 
राविर् धसमसार नीधत २०६९ धसमसार र पोखरीहरुको व्र्वस्थापनको मखु्र् मार्यदर्यन हो । र्ी धसमसारहरु 
सतहपानीको स्रोत मारै नभई भधूमर्त जल पनुभयरणको माध्र्म समेत हनु । जैववक ववववधता, सााँस्कृधतक महत्व र 
पर्यटकीर् सम्भावना समेत भएका र्स प्रदेर्मा रहेका धसमसारहरुको नक्र्ांकन र अधभलेखीकरण र्री प्राथधमकताको 
आधारमा क्रमर्ः संरक्षण र व्र्वस्थापनको कार्य र्स अन्तर्यत र्ररने छ । तालतलैर्ा, पोखरी तथा धसमसार 
क्षेरहरुमा उपल्लो तटीर् क्षेरिाट पगु्न जान ेसम्भाव्र् धथधग्रकरणको असरलाई न्रू्नीकरण र्री धसमसार क्षेरको 
वातावरणीर् स्वच्छता कार्म र्नुय र्स कार्यक्रमको मूख्र् उद्देश्र् रहेको छ । सम्िजन्धत वडा कार्ायलर्को धसर्ाररर्मा 
उपभोक्ता सधमधत र्ठन र्ररनेछ । साथै समूहले प्रस्ताव र्रेको जम्मा िजेटको कम्तीमा १०% रकम समूह आरै्ले 
ब्र्होने र्री प्रस्ताव पेर् र्नुय पनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल 
भपायई पेर् र्नुय पनेछ । 

र्स अन्तर्यत धनम्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा अपनाइने छ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै जनर्जक्त अभाव 

भएको अवस्थामा प्रचधलत ऐन, धनर्मानसुार सेवा प्रदार्किाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय 
सवकनेछ । 

➢ दोश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री काम र्रुु 
र तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी समेत ददने 
प्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. ६०,००,०००।- (साठी लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट जम्मा १२ वटा धसमसार/पोखरीको जलधार संरक्षण भएको हनुेछ । 

125. र्हरी जलाधार व्र्वस्थापन 
र्हरी क्षेरका समदुार्को आवश्र्कता र सो क्षेरसाँर् जोधडएको उपल्लो तहको पानी ढलोले घेररएको जलाधार क्षेरको 
संवेदनजर्लतालाई सम्िोधन र्ने र्री मूलभतू रुपमा एकीकृत जलाधार व्र्वस्थापनको माध्र्मद्वारा भ-ूस्खलनमा 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
⮚ स्थल छनौट   
⮚ िस्त ु जस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, 

अन्तरकृर्ा  
⮚ सभे धडजाईन तथा ल.ई. 
⮚ कार्ायन्वर्न चरणः उपभोक्ता सधमधत र्ठन, धनदेजर्का 

तर्ारी, स्थानीर् समदुार्लाई हस्तान्तरण 
⮚ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन  

कार्यक्रमहरु 
⮚ भ ूस्खलन रोकथाम  (र्ल्छी/पवहरो) 
⮚ तटिन्धन धनमायण   
⮚ ग्रामीण सडक संरै् भ-ूसंरक्षण तथा हररर्ाली प्रवद्धयन 
⮚ मलुाधार पवहचान तथा संरक्षण प्र्ाकेज कार्यक्रम 
⮚ मलुपानी व्र्वस्थापन तथा जलाधार संरक्षण पोखरी धनमायण 
⮚ कृवष र्ोग्र् भधूमको व्र्वस्थापन 
⮚ कम खजचयलो तथा वार्ो इजन्जधनर्रीङ्ग प्रववधधको प्रवद्धयन 
⮚ संरक्षणमा स्थानीर् सरोकारवालाहरुको क्षमता अधभवृवद्ध र 

समन्वर्का कार्यहरु 
⮚ अध्र्र्न अनसुन्धान  
⮚ वृक्षारोपण  
⮚ सरोकारवालाहरुसाँर् अन्तरकृर्ा (तालीम÷र्ोष्ठी) 
⮚ संरक्षण सधमधत र्ठन तथा र्सजक्तकरण  
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न्रू्नीकरण र्दै कृधरम रुपमा पानीको मारालाई िढोत्तरी र्नुय कार्यक्रमको मूख्र् उद्देश्र् रहेको छ । र्स अन्तर्यत 
धनम्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन र्नय सवकने छः 

➢ स्थानीर् जनप्रधतधनधध तथा सरोकारवालाहरुसाँर् अन्तरकृर्ा  
➢ संरक्षण समूह पवहचान र सर्जक्तकरण 
➢ धथग्रीकरण रोकथाम संरचना धनमायण 
➢ जल प्रवाहको व्र्वस्थापनको लाधर् हररत प्रववधध ववकास 
➢ पानी श्रोतको अवस्था सवेक्षण अध्र्र्न 
➢ वातावरणीर् अध्र्र्न तथा धनर्धमत अनरु्मन÷मूल्र्ांकन 
➢ वृक्षारोपण तथा पनु रोपण  
➢ संरक्षण पोखरी धनमायण तथा व्र्वस्थापन  
➢ पानीढल÷िषायझरी तथा वहाव संकलन पोखरी  
➢ र्ल्छीवहाव धनर्न्रणको लाधर् चेक ड्याम धनमायण  
➢ क्षधतग्रस्त भमूी पनुरुत्थान-खेतीवारी संरक्षण  
➢ भ ूउपर्ोर् प्रववधध ववकास तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम  
➢ वातावरणीर् सेवा, जलाधारीर् सेवा भकू्तानी प्रणालीको ववकास  

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
➢ स्थल छनौट 
➢ िस्त ुजस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरवक्रर्ा  
➢ सवे धडजाईन तथा ल.ई.  
➢ कार्ायन्वर्न चरणः सम्िजन्धत वडा कार्ायलर्को धसर्ाररर्मा उपभोक्ता सधमधत र्ठन र्ररनेछ । साथै समूहले 

प्रस्ताव र्रेको जम्मा िजेटको कम्तीमा १०% रकम समूह आरै्ले ब्र्होने र्री प्रस्ताव पेर् र्नुय पनेछ । 
➢ उपभोक्ता सधमधत र्ठन, धनदेजर्का तर्ारी, कार्यक्रम कार्ायन्वर्न, स्थानीर् समदुार्लाई हस्तान्तरण  
➢ कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ । 
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै जनर्जक्त अभाव 

भएको अवस्थामा प्रचधलत ऐन, धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय 
सवकनेछ । 

➢ दोश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री काम र्रुु 
र तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी समेत ददने 
प्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. ५०,००,०००।- (पचास लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न स्थान र्री जम्मा ३ वटा र्हरी जलाधारको व्र्वस्थापन तथा संरक्षण भएको हनुेछ । 

126. जलवार् ुपररवतयन अनकुुलन नमनुा र्ाउाँ कार्यक्रम (Climate Smart Village) 
जलवार् ुपररवतयनको चनुौतीहरुसाँर् सामना र्दै अनकुलन तथा न्रू्नीकरणका वक्रर्ाकलापहरुलाई प्रवद्धयन र्ने र 
समदुार्को समानकुुलन क्षमता िढाउने उद्देश्र् अनरुुप संघीर् 'जलवार् ुअनकुुधलत र्ाउाँ कार्यक्रम संचालन कार्यववधध, 
२०७३’िमोजजम जलवारू् अनकुुधलत ववववध कार्यक्रमहरु संचालन र्ररने छ । 
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कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा 
➢ स्थल छनौट  
➢ िस्त ुजस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरकृर्ा  
➢ सवे धडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कार्ायन्वर्न चरणः उपभोक्ता सधमधत र्ठन, धनदेजर्का तर्ारी, स्थानीर् समदुार्लाई हस्तान्तरण  
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन  

 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै जनर्जक्त अभाव 

भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय 
सवकनेछ। 

➢ दोश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री काम र्रुु 
र तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न तथा सम्पन्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी 
समेत ददने प्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. 80,००,०००।- (असी लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट 8 वटा र्ाउाँमा जलवार् ुपररवतयन अनकुुलनका कार्यक्रम संचालन भएको हनुेछ । 

127. िार्ो इजन्जधनर्रीङ्ग खोला वकनारा संरक्षण 
नदी वकनारा जस्थररकरण, आधथयक र सामाजजक सरुक्षाको दृवष्टकोणले संिेदनर्ील रहेको छ । र्ो कार्य संचालन र्दाय 
िार्ोइजन्जधनर्ररंङ्ग प्रववधधलाई िढी प्राथधमकता ददन ुपछय । साथै स्थानीर् उपभोक्ताको सहभार्ीता र सहकार्य लाई 
प्राथधमकता ददई सञ्चालन र्नुय पनेछ । िार्ोइजन्जधनर्ररंङ्ग िाहेकका संरचना जस्तै तट्िन्ध, स्पर र चेकड्याम धनमायण 
र्नुय पने भएमा नदी, खोलाको िहाव क्षेरको लाधर् आवश्र्क ठाउाँ छोडेर नदी र खोलाको अको वकनारामा कटान 
निढ्न ेर्री मार धनमायण र्नुय पनेछ र तटिन्धको संरचना धनमायण र्दाय प्राववधधक रुपमा आवश्र्क पने लंजचंङ एप्रोन, 
स्टड र स्परहरुको अधनवार्य व्र्वस्था र्नुय पनेछ । धनधमयत संरचनाको ददर्ो संरक्षण र्नयको लाधर् नदीको दवैु 
वकनारमा हररत पेवटका धनमायण र्नुय पनेछ ।  

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
➢ स्थल छनौट, आधारभतू तथ्र्ाङ्क संकलन  
➢ िस्त ुजस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरकृर्ा  
➢ सवे धडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कार्ायन्वर्न चरणः सम्िनधधत वडा कार्ायलर्को धसर्ाररर्मा उपभोक्ता सधमधत र्ठन र्ररनेछ । साथै समूहले 

प्रस्ताव र्रेको जम्मा िजेटको कम्तीमा १०% रकम समूह आरै्ले ब्र्होने र्री प्रस्ताव पेर् र्नुय पनेछ। 
➢ उपभोक्ता सधमधत र्ठन, सम्झौता, कार्यसंचालन  
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै जनर्जक्त अभाव 

भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय 
सवकनेछ। 
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➢ प्रथम चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री काम र्रुु 
र तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न तथा सम्पन्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी 
समेत ददने प्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. ९,४५,००,०००।- (नौ करोड पैताधलस लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न स्थान र्री ३४.5 वक.धम. खोला वकनारा संरक्षण भएको हनुेछ । 

128. आकजस्मक भ-ूसंरक्षण कार्यक्रम 
आकजस्मक रुपमा आइपने ववपदले व्र्जक्तको घरवार न ैउदठवास हनुे अवस्था भई वपधडत व्र्जक्तले उपभोक्ता सधमधत 
वनाई राहत प्राप्त र्नय कदठनाई हनुे अवस्थामा वपधडत व्र्जक्तलाई कार्ायलर्वाट तत्काल राहत उपलव्ध र्राउनका 
लाधर्  र्ो कार्यक्रम अमानताट संचालन र्ररने छ । 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
➢ वपधडतको मार् धनवेदन संकलन  
➢ स्थल छनौट, आधारभतु तथ्र्ाङ्क संकलन  
➢ िस्त ुजस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरवक्रर्ा 
➢ सवे धडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कार्ायन्वर्न चरणः कार्ायलर् मातहतका कमयचारी वाट कार्य संचालन  
➢ कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ ।  
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै जनर्जक्त अभाव 

भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय 
सवकनेछ। 

➢ दोश्रो र तेश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री 
तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी समेत ददने 
प्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. ९०,००,०००।- (नब्िे लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न १३ स्थानमा आकजस्मक भ-ूसंरक्षण सम्िन्धी कार्यक्रम संचालन भएको हनुेछ । 

129. संवेदनजर्ल क्षरे भ-ूसंरक्षण कार्यक्रम  
भ-ूसंरक्षणको दृवष्टकोणले अधत संवेदनजर्ल क्षेरमा समस्र्ाको प्रकृधत हेरी उपर्कु्त कार्यक्रम संचालन र्नय सवकन्छ 
। खास र्री मध्र्पहाडी, महाभारत तथा चरेु क्षेरहरुमा समस्र्ाको रुपमा रहेको पवहरो, र्ल्छी, नदी कटान धनर्न्रण, 
खहरे तथा र्सको सम्मखुमा रहेका वस्ती समदुार्का माधनसहरुको जीउ धनको रक्षा तथा महत्वपूणय पूवायधारहरुको 
संरक्षणका लाधर् र्ो कार्यक्रम सञ्चालन र्ररनेछ । साथै सव-धडधभजन वन कार्ायलर्को धसंधर्र्ा खोला महुान संरक्षण 
र ताप्लेजङु धडधभजन वन नसयरी को पवहरो धनर्न्रण कार्यक्रम समेत र्वह र्ीषयक अन्तर्यत खचय र्नय सवकनेछ । 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
➢ पीधडतको मार् धनवेदन संकलन  
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➢ स्थल छनौट, आधारभतु तथ्र्ाङ्क संकलन  
➢ िस्त ुजस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरवक्रर्ा 
➢ सवे धडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कार्ायन्वर्न चरणः सम्िनधधत वडा कार्ायलर्को धसर्ाररर्मा उपभोक्ता सधमधत र्ठन र्ररनेछ । साथै समूहले 

प्रस्ताव र्रेको जम्मा िजेटको कम्तीमा १०% रकम समूह आरै्ले ब्र्होने र्री प्रस्ताव पेर् र्नुय पनेछ । 
उपभोक्ता सधमधतिाट काम र्राउन नसवकने देजखएमा कार्ायलर् मातहतका कमयचारी वाट कार्य संचालन र्ररनेछ। 

➢ कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ ।  
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै जनर्जक्त अभाव 

भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय 
सवकनेछ। 

➢ दोश्रो र तेश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री 
तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी समेत ददने 
प्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. १,२५,००,०००।- (एक करोड पजच्चस लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट आवश्र्क परेको 8 स्थानमा भ ूतथा जलाधार संरक्षण सम्िन्धी कार्यक्रम संचालन भएको हनुेछ । 

130. ववरुवा उत्पादन/खररद तथा ववतरण 
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत आवश्र्क स्थानमा िकृ्षारोपण र्नयको लाधर् साथै स्थानीर् उपभोक्ताहरुलाई आ-आफ्नो धनजज 
जग्र्ामा िकृ्षारोपण र्नयको लाधर् ववरुवा ववतरण समेतको लाधर् उपभोक्ताको चाहना तथा भू-संरक्षण को वहसावले 
महत्वपूणय र्णुस्तरीर् ववरुवा उत्पादन र धनःर्लु्क ववतरण र्ररने छ । ववरे्ष पररजस्थधत (भौर्ोधलक ववकटता तथा 
अन्र् पूवायधार र जनर्जक्त अभाव जस्ता कारण) कारणवस नसयरीमा ववरुवा उत्पादन र्नय सम्भव नभएमा उपभोक्ताको 
चाहना तथा भ-ूसंरक्षण को वहसावले महत्वपूणय र्णुस्तरीर् ववरुवा खररद र्री धनर्लु्क ववतरण र्ररने छ । साथै 
ववरुवाका र्णुस्तरीर् ववरुवा उत्पादन र्नय मधललो वनको माटो लर्ार्त उपर्कु्त सामाग्री तथा प्रववधध प्रर्ोर् र्नुय 
पदयछ । ववरुवा उत्पादनको लाधर् ववधनर्ोजजत रकम र्सै मार्यदर्यनको िुाँदा नं. 103 िमोजजम खचय र्नुय पनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. २०,००,०००।- (धिस लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न नसयरीिाट कररि २ लाख ववधभन्न प्रजाधतका ववरुवा उत्पादन तथा खररद भएको हनुेछ । 

131. र्लरू्लको ववरूवा खररद तथा ववतरण  
र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम समेत र्सै मार्यदर्यनको िुाँदा नं. १०५ मा भएको व्र्वस्था अनसुार खचय र्नय 
सवकनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु 20,00,०००/- (धिस लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
स्थानीर्स्तरमा ववधभन्न प्रजाधतका २० हजार र्लरू्लका ववरुवा सहज रुपमा उपलब्ध भई स्थानीर्हरु लावाजन्भत 
हनुेछन ्। 
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132. चरेु तथा नदी प्रणाली संरक्षण 
चरेु तथा तराई मधेर्का वधसन्दाको जनजीववकाको आधार तथा कृवषका लाधर् आवश्र्क पानीको स्रोत चरेु क्षेरको 
पवयतीर् पारजस्थतीकीर् प्रणालीमा आधारीत छ । अन्र् प्रदेर्मा झै प्रदेर् नं. १ मा पधन चरेुको पर्ावयरणीर् तथा 
पारजस्थधतकीर् प्रणालीमा भएका ववनार्ले भावर, तराइ-मधेर्, धभरी मधेर्को जीवन संकटमा पदै र्एको छ । चरेुमा 
भएको ववनार्कै कारण वषायका समर्मा अत्र्ाधधक वाढी आउने, भ ूक्षर्, नदी कटान, जमीन मधुनको पानीको सतह 
घट्ने, पानीका महुानहरु सकु्दै जान ेजस्ता असरहरु समग्र चरेु तराई मधेर्मा देजखएका छन ्। र्सले र्दाय कृवषमा 
आधाररत हाम्रो अथयतन्रमा कृवष उत्पादनमा क्रमर् कमी आइ ठुलो जोजखम धनम्त्र्ाइरहेको छ । र्ी समस्र्ाहरुको 
सम्िोधन र्नयका र्स कार्यक्रम अन्तर्यत धनम्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा अपनाइने छ । साथै 
कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै जनर्जक्त अभाव भएको 

अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय सवकनेछ । 
➢ दोश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री काम र्रुु 

र तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी समेत ददने 
प्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. २०,००,०००।- (धिस लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न २ स्थानमा चरेु तथा नदी प्रणाली संरक्षण सम्िन्धी कार्यक्रम संचालन भएको हनुेछ । 

133. भावर क्षरेमा रहेका पानीमहुान, धसमसार क्षरेको संरक्षण र व्र्वस्थापन 
चरेु र तराई मधेर्का ववचमा रहेको भावर क्षेरका वधसन्दाको जनजीववकाको आधार तथा कृवषका लाधर् आवश्र्क 
पानीको स्रोत चरेु क्षेरको पवयतीर् पारजस्थतीकीर् प्रणालीमा आधारीत छ । अन्र् प्रदेर्मा झै प्रदेर् नं. १ मा पधन 
चरेुको पर्ावयरणीर् तथा पारजस्थधतकीर् प्रणालीमा भएका ववनार्ले भावर क्षेरको जीवन संकटमा पदै र्एको छ । 
चरेुमा भएको ववनार्कै कारण वषायका समर्मा अत्र्ाधधक वाढी आउने, भ ूक्षर्, नदी कटान, जमीन मधुनको पानीको 
सतह घट्ने, पानीका महुानहरु सकु्दै जान ेजस्ता असरहरुसमग्र चरेु भावर तथा तराई मधेर्मा देजखएका छन ्। र्ी 
समस्र्ाहरुको सम्िोधन र्नयका लाधर् भावर क्षेरमा रहेको पानीको श्रोत तथा धसमसार संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्यत 
धनम्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हनुे छ । 

➢ पानी भण्डारण तथा भमूीर्त पानी पनुभयरण संरचना धनमायण 
➢ संरक्षण िकृ्षारोपण 
➢ पानी स्रोत संरक्षण तथा भमूीर्त जल उपर्ोर् 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
➢ वपधडतको मार् धनवेदन संकलन 

कार्यक्रमहरु 
⮚ र्जल्छ पवहरो भ ूक्षर् धनरं्रण  
⮚ िार्ो ई.खोला तथा खहरे वकनारा जस्थरीकरण÷ब्र्वस्थापन  
⮚ धथधग्रकरण छेकिाध संरचना धनमायण  
⮚ पानी भण्डारण तथा भमूीर्त पानी पनुभयरण संरचना धनमायण  
⮚ संरक्षण िकृ्षारोपण  
⮚ पानी स्रोत संरक्षण तथा भमूीर्त जल उपर्ोर्  

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
⮚ वपधडतको मार् धनवेदन संकलन  
⮚ स्थल छनौट, आधारभतु तथ्र्ाङ्क संकलन  
⮚ िस्त ु जस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, 

अन्तरकृर्ा  
⮚ सभे धडजाईन तथा ल.ई. 
⮚ कार्ायन्वर्न चरणः कमयचारी वाट कार्यसञ्चालन  
⮚ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन  
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➢ स्थल छनौट, आधारभतु तथ्र्ाङ्क संकलन 
➢ िस्त ुजस्थधतको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्धान, अन्तरकृर्ा; सवे धडजाईन तथा ल.ई. 
➢ कार्ायन्वर्न चरणः कार्ायलर् मातहतका कमयचारी वाट कार्यसञ्चालन 
➢ कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रर्धतमा र्ोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र ववल भपायई पेर् र्नुय पनेछ।  
➢ अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा समर्धसमा 
➢ भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्तर्यत रहेका मौजदुा जनर्जक्तहरुको पररचालन र्दै जनर्जक्त अभाव 

भएको अवस्थामा प्रचधलत धनर्मानसुार सेवा प्रदार्क िाट समेत सहर्ोर् धलई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय 
सवकनेछ। 

➢ दोश्रो चौमाधसक सम्ममा स्थान छनौट, िस्तजुस्थधतको ववश्लषेण, सवे धडजाईन तथा ल.ई. सम्पन्न र्री काम र्रुु 
र तेश्रो चौमाधसक धभर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्री स्थानीर् समदुार्हरुलाई व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी समेत ददने 
प्रर्ास र्ररनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. 20,००,०००।- (धिस लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध  
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न २ स्थानमा खानेपानीका श्रोत तथा धसमसार संरक्षण सम्िन्धी कार्यक्रम संचालन भएको 
हनुेछ ।  

134. संरक्षण कार्यको व्र्वस्थापन एवं रेखदेख 
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत धनधमयत संरचनाहरु, िकृ्षारोपण क्षेर, नसयरीको व्र्वस्थापनमा थप धनमायण कार्य लर्ार्त अन्र् 
आवश्र्क रेखदेखको लाधर् जनर्जक्त तथा स्रोतको व्र्वस्थापन र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. 19,0०,०००।- (उन्नाइस लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न ९ स्थानको लाधर् व्र्वस्थापन तथा रेखदेख सम्िन्धी वक्रर्ाकलप संचालन भएको हनुेछ। 

135. समन्वर्ात्मक र्ोष्ठी 
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत जलाधार व्र्वस्थापनको क्षेरमा काम र्ने संघ संस्था उपभोक्ता समूह साँर् कार्यक्रमको वारेमा 
छलर्ल रार् सझुाव तथा समन्वर्को लाधर् र्ोष्ठी संचालन र्ररने छ । र्स र्ीषयकको रकम तालीम सामाग्री खररद, 
तालीमका सहभार्ीहरुको दैधनक भत्ता, र्ातार्ात, हल भाडा, प्रजर्क्षक भत्ता, तालीम संचालनका लाधर् र्रुुवाती 
भौधतक सामाग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ार्तका ववधभन्न र्ीषयकमा स्वीकृत लार्त इवष्टमेट अनसुार 
ववस्ततृ र्ोजना िनाई खचय र्नय सवकनेछ । सम्भव भए सम्म आफ्नै कार्ायलर्को हलमा तालीम संचालन र्नुय पनेछ। 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ ।  
• तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचत्र् 
• तालीम संचालन भएको स्थान र धमधत देजखने तालीमको व्र्ानर, सेसन प्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा 

अन्र् दृष्र्हरु समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध सवहतको प्रधतवेदन  
• कार्यक्रमको भौधतक र आधथयक प्रर्धत 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. 5,0०,०००।- (पााँच लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न स्थानको लाधर् १0 वटा र्ोष्ठी संचालन भएको हनुेछ । 
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136. अनरु्मन, मूल्र्ाङ्कन तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खचय 
र्स वक्रर्ाकलापमा ववधनर्ोजजत रकम र्सै मार्यदर्यनको िुाँदा नं. ११७ िमोजजम र कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमणको 
लाधर् समेत खचय र्नुय पनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. 14,००,०००।- (चौध लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट पटक पटक र्री जम्मा १४० पटक अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कनको कार्य संचालन भएको हनुेछ । 

137. प्रचार/प्रसार सामाग्री उत्पादन/ववतरण 
र्स कार्यक्रम अन्तर्यत जलाधार व्र्वस्थापन सम्िन्धी सचेतनामलुक सूचना प्रवाहको लाधर् पोष्टर, पम्पलेट, सूचना 
आदद तर्ार र्री प्रचार/प्रसार र्ररने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. ४,००,०००।- (चार लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न वकधसमका १००० प्रती प्रचार/प्रसार सामाग्री उत्पादन तथा ववतरण भएको हनुेछ । 

138. ददवस, समारोह, सप्ताह (वातावरण ददवस, जैववक ववववधता, िन डढेलो सप्ताह आदद) 
 

र्स कार्यक्रममा ववधनर्ोजजत रकम र्सै मार्यदर्यनको िुाँदा नं. ५८ िमोजजम खचय र्नुय पनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन  
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. २५,०००।- (पजच्चस हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन, वातावरण, जैववक ववववधता, तथा जीवजन्तकुो संरक्षण तथा व्र्वस्थापनको सम्वन्धमा सचेतना अधभवृवद्ध हनुे । 

139. पार्श्य जचर प्रकार्न (Activity Profile) 
र्स कार्यक्रम अन्तर्यतका कार्यक्रम संचालन र्ने सिै कार्ायलर् वा धनकार्हरुले कार्य प्रर्धतको माधसक, आवधधक 
र वावषयक प्रधतवेदन तथा वावषयक संरक्षण पार्श्य जचर (Activity Profile) तोवकएको ढााँचामा तर्ार र्री आफ्नो तालकु 
धनकार्हरुमा पठाउन ुपने छ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको लाधर् रु. ३,००,०००।- (तीन लाख मार) िजेट ववधनर्ोजन र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स कार्यक्रमिाट ववधभन्न ३ वटा कार्ायलर्हरुले पार्श्य जचर (Activity Profile) तर्ार र्रेको हनुेछ । 
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खण्ड ३: वन्र्जन्त ुतथा वासस्थान संरक्षण कार्यक्रम 

140. खलु्ला प्राणी उद्यान स्थापनाको लाधर् र्रुुर्ोजना र धडवपआर धनमायण (धसंहदेवी सा.व., मोरङ; 
रामधनुी, सनुसरी) 

उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले प्रदेर्मा वन्र्जन्तकुो संरक्षण र व्र्वस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथधमकतामा 
राखेको छ । मोरङको धसंहदेवी सा .व.  र सनुसरीको रामधुनीमा खलु्ला प्राणी उद्यानको र्रुुर्ोजना तथा ववस्ततृ 
पररर्ोजना प्रधतवेदन (DPR) धनमायण र्नयका लाधर् र्ो र्ीषयकमा धिधनर्ोजजत रकम खचय र्ररनेछ । र्स कार्यक्रमहरु 
संचालन र्नय धनर्मानसुार सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०७७ तथा स्वीकृत नम्सयको अधीनमा रही परामर्यदाता मार्य त सेवा खररद र्री खुल्ला प्राणी 
उद्यानको र्रुुर्ोजना तथा ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन (DPR) तर्ारी अध्र्र्न कार्य र्ररनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्ने र्राउनेछ । र्स कार्यक्रम संचालन र्नय 
राविर् धनकुञ्ज तथा वन्र्जन्त ुसंरक्षण ववभार्, राविर् प्रकृधत संरक्षण कोष, सदर जचधडर्ाखानासाँर् समेत सहकार्य तथा 
समन्वर् र्ररनेछ। 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् जम्मा िजेट रु. २४,००,०००।- (चौिीस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, 
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रमको र्रुुर्ोजना तथा ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन (DPR)  
धनमायणको लाधर् कार्यक्षेरर्त सतय (ToR) तर्ार र्री परामर्य सेवा खररद र्नय सक्नेछ । सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय 
मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का 
२०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय 
र्नय सक्नेछ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध  
२ वटा खलुा प्राणी उद्यान स्थापनाको लाधर् र्रुुर्ोजना तथा ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन (DPR) तर्ार भएको हनुे । 

141. वन्र्जन्त ुउद्दार तथा पनुस्थायपना केन्र स्थापनाको र्रुुर्ोजना तथा DPR धनमायण, जामनुखाडी झापा 
र्स प्रदेर्मा उद्दार र्ररएका टुहरुा, घाईते, अर्क्त, धिरामी, आक्रमणको चपेटामा परेका तथा क्षधतपरक/समस्र्ाग्रस्त 
वन्र्जन्तहुरुलाई राख्न तथा पनुःस्थापना र्नयको लाधर् झापा जजल्लाको जामनुखाडी सामदुावर्क वन क्षेरमा वन्र्जन्त ु
उद्दार तथा पनुःस्थापना केन्र स्थापना र्नयको लाधर् सोको र्रुुर्ोजना तथा ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन (DPR) 
तर्ारीको लाधर् र्ो र्ीषयकमा धिधनर्ोजजत रकम खचय र्ररनेछ । र्स कार्यक्रम संचालन र्नय धनर्मानसुार सावयजधनक 
खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७ तथा स्वीकृत 
नम्सयको अधीनमा रही परामर्यदाता मार्य त सेवा खररद र्री वन्र्जन्त ुउद्दार तथा पनुःस्थापना केन्रको स्थापनाको 
र्रुुर्ोजना तथा ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन (DPR) तर्ारी जस्ता अध्र्र्न कार्य र्ररनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्ने र्राउनेछ । र्स कार्यक्रम संचालन र्नय 
राविर् धनकुञ्ज तथा वन्र्जन्त ुसंरक्षण ववभार्, राविर् प्रकृधत संरक्षण कोष, सदर जचधडर्ाखानासाँर् समेत सहकार्य तथा 
समन्वर् र्ररनेछ। 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रू. ५०,००,०००।- (पचास लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रमको र्रुुर्ोजना तथा ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन (DPR) धनमायणको लाधर् 
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कार्यक्षेरर्त सतय (ToR) र्री परामर्य सेवा खररद र्नय सक्नेछ । सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम 
संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था 
भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध  
वन्र्जन्त ुउद्दार तथा पनुःस्थापना केन्रको स्थापनाको लाधर् र्रुुर्ोजना तथा ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन (DPR) 
धनमायण हनुेछ । 

142. वन्र्जन्त ुसंरक्षण र उद्धारका लाधर् Wildlife Rescue Ambulance खररद 
टुहरुा, घाईते, अर्क्त, आक्रमणको चपेटामा परेका तथा समस्र्ाग्रस्त वन्र्जन्तकुो सरुजक्षत तवरले प्राकृधतक वासस्थान 
वा अन्र् कुनै पर-स्थानीर् (Ex-Situ) संरक्षण र्ने र्री वन्र्जन्तकुो उद्धार कार्यका लाधर् Wildlife Rescue 

Ambulance खररद र्ररनेछ ।साथै र्स खररद कार्यको लाधर् प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा 
कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का 
२०७५, स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन र्री 
Wildlife Rescue Ambulance खररद र्नुय पदयछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ९०,००,०००।- (नब्िे लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
Wildlife Rescue Ambulance खररद भई प्रदेर्को वन्र्जन्तकुो उद्धार तथा व्र्वस्थापन कार्यमा सहर्ोर् पगु्ने । 

143. हात्तीमा रेधडर्ो कलर (जज.वप.एस. मा आधाररत) जडान र र्धतववधध अनरु्मन 
प्रदेर् नं. १ मा हात्तीले मानवीर् िस्तीमा प्रवेर् र्रेर धनजनको क्षधत र्ने र्रेको छ । र्सले र्दाय मानव वन्र्जन्त ु
ववच द्वन्द्व शृ्रजजत भैरहेको अवस्थामा मानव वन्र्जन्त ुद्धन्द व्र्वस्थापन तथा न्रू्धनकरणको लाधर् उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्िाट ववधभन्न कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन ्। ववधभन्न कार्यक्रमहरु मध्रे् र्स आ.व.मा 
जंर्ली हात्तीिाट हनुे हाधन नोक्सानी कम र्नयको लाधर् र्स प्रदेर्मा रहेका क्षधतपरुक हात्तीहरुको पवहचान र्री सो 
हात्तीहरु भएको स्थान र धतनीहरुको र्धतववधध पत्ता लर्ाउन स्र्ाटेलाइट रेधडर्ो कलर जडान र्ररने छ । र्स 
कार्यक्रम संचालनको लाधर् ववस्ततृ र्ोजना धनमायण तथा स्वीकृत र्री र्ोजनामा समावेर् भएका वक्रर्ाकलापहरु 
संचालन र्ने र्री ववस्ततृ लार्त इजस्टमेट स्वीकृत र्री र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट खचय र्ररनेछ । साथै र्स 
कार्यक्रम सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक 
खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, 
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, 
सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, प्रचधलत ऐन धनर्म तथा स्वीकृत 
नम्सयको पालना र्ररनेछ ।  
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्ने र्राउनेछ । र्स कार्यक्रम संचालन र्नय 
संघीर् वन तथा वातावरण मन्रालर्, राविर् धनकुञ्ज तथा वन्र्जन्त ुसंरक्षण ववभार्, राविर् प्रकृधत संरक्षण कोष, सदर 
जचधडर्ाखानासाँर् समेत सहकार्य तथा समन्वर् र्नय सवकनेछ । 
 



  

85 
  

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् जम्मा िजेट रु. १००,००,०००।- (एक करोड मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध  
क्षधतपरुक हात्तीहरुमा स्र्ाटेलाइट रेधडर्ो कलर जडान  भई मानव वन्र्जन्त ुद्धन्द व्र्वस्थापन तथा न्रू्नीकरणमा 
सहर्ोर् पगु्न े। 

144. कोर्ीटाप ुवन्र्जन्त ुआरक्षमा रै्डा स्थान्तरण सम्वन्धमा ववस्ततृ अध्र्र्न 
िाह्य तथा आन्तररक पर्यटकहरुलाई आकवषयत र्ने एवं नेपालको संरजक्षत वन्र्जन्त ुरै्डा प्रदेर् नं. १ मा पाईदैन । 
अतः र्स प्रदेर्को उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले संघीर् वन तथा वातावरण मन्रालर्साँर् समन्वर् 
र्रेर कोर्ीटाप ुवन्र्जन्त ुआरक्षमा रै्डा स्थान्तरण र्ने लक्ष्र् धलएको र अन्र्न्र स्थानिाट कोर्ीटाप ुवन्र्जन्त ु
आरक्षमा रै्डा स्थान्तरण र्नयको रै्डाको वासस्थान सम्िन्धी ववस्ततृ अध्र्र्नको आवश्र्कता पने भएको हुाँदा र्स 
आ.व. मा कोर्ीटाप ुवन्र्जन्त ुआरक्षमा रै्डाको स्थान्तरण सम्िन्धी अध्र्र्न र्ररनेछ । र्स अध्र्र्नको लाधर् 
मन्रालर्िाट ToR धनमायण तथा स्वीकृत र्री धनर्मानसुार सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली 
२०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७ तथा स्वीकृत नम्सयको अधीनमा रही परामर्यदाता मार्य त सेवा 
खररद र्री कोर्ीटाप ुवन्र्जन्त ुआरक्षमा रै्डाको स्थान्तरण सम्िन्धी अध्र्र्न कार्य र्ररनेछ । र्स कार्य सम्पन् न 
र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन २०७४, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली २०७५, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, 
कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली 
२०६४, तथा स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन हनुेछ । र्सका लाधर् संघीर् वन तथा 
वातावरण मन्रालर्, राविर् धनकुञ्ज तथा वन्र्जन्त ुसंरक्षण ववभार्, राविर् प्रकृधत संरक्षण कोष, सदर जचधडर्ाखानासाँर् 
समन्वर् तथा सहकार्य र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १५,००,०००।- (पन्र लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्ले ToR स्वीकृत र्रेर मार र्स अध्र्र्न कार्य र्नेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम 
मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर् नं. १ अन्तर्यत कोर्ीटाप ुवन्र्जन्त ुआरक्षमा रै्डा स्थान्तरणको लाधर् ववस्ततृ अध्र्र्न भएको हनुे । 

145. जीवजन्त ुर धतनीहरुको वासस्थानको संरक्षण एवं व्र्वस्थापन सम्िन्धी वृत्तजचर धनमायण र प्रसारण 
र्स र्ीषयक अन्तर्यत प्रदेर् नं. १ मा पाईने ववर्श्कै दलुयभ वन्र्जन्त ुएवं नेपालको संरजक्षत वन्र्जन्त,ु लोपोन्मखु र 
संकटापन्न वन्र्जन्त ुलर्ार्त अन्र् वन्र्जन्त ुर धतधनहरुको वासस्थान संरक्षण तथा व्र्वस्थापन सम्िन्धी वृत्तजचर 
धनमायण र्ररनेछ। र्स वृत्तजचर धनमायणको लाधर् मन्रालर्िाट ToR धनमायण तथा स्वीकृत र्री धनर्मानसुार सावयजधनक 
खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७ तथा स्वीकृत 
नम्सयको अधीनमा रही परामर्यदाता मार्य त सेवा खररद र्री जीवजन्त ु र धतनीहरुको वासस्थानको संरक्षण एवं 
व्र्वस्थापन सम्िन्धी वृत्तजचर धनमायण तथा प्रसारण समेत र्ररनेछ । र्स कार्य सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध 
ऐन २०७४, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली २०७५, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता 
सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, तथा स्वीकृत 
नम्सयको पालना र्ररनेछ । 
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िजेट व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १०,००,०००।- (दर् लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्ले ToR स्वीकृत र्रेर मार र्स अध्र्र्न कार्य र्नेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम 
मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स प्रदेर्मा पाईने वन्र्जन्त ु र धतनीहरुको वासस्थानको संरक्षण एवं व्र्वस्थापन सम्िन्धी वृत्तजचर धनमायण भई 
प्रसारण हनुे । 

146. वन वन्र्जन्त ुसंरक्षणको लाधर् र्स्ती पररचालन 
वन्र्जन्त ुतथा वासस्थान संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्यतको र्स वक्रर्ाकलापमा ववधनर्ोजजत रकम र्सै मार्यदर्यनको िुाँदा 
नं. ७७ िमोजजम खचय र्नुय पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले र्ो कार्यक्रम संचालन र्ने छन ्। 
िजेट व्र्वस्थापन  
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ९,००,०००।- (नौं लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
जीवजन्तकुो संरक्षण तथा व्र्वस्थापनको सम्वन्धमा र्स्ती पररचालन भएको हनुे ।  

147. मानव वन्र्जन्त ुद्वन्द्व व्र्वस्थापन 
क्षतीपरक/समस्र्ाग्रस्त वन्र्जन्तहुरुको वासस्थान व्र्वस्थापन र प्रभाववत मानव वस्तीमा खेती िाली पररवतयन/वैकजल्पक 
खेती प्रवद्धयन/ Non-Palatable grass  planting, पोखरीको व्र्वस्था, जंर्ली हात्ती/वन्र्जन्तलेु मन पराउने प्रजाधतको 
जंर्लमा/कोररडोरमा ववस्तार, Fence maintenance, राजमार्यमा वन्र्जन्तिुाट हनुे दघुयटना न्र्नु र्नय सतकय ता, 
सचेतनामूलक सूचना िोडय धनमायण र्ररनेछ । र्सै कार्यक्रम अन्तर्यत क्षधतपरक एवं समस्र्ाग्रस्त वन्र्जन्तलुाई 
धनर्न्रणमा धलन, धपाउन, घाईते वन्र्जन्तकुो उपचार र पनुस्थायपनाका लाधर् आवश्र्क कार्यहरु समेत र्ररनेछ साथै 
वन्र्जन्तलुाई राख्न धमल्न ेखालका ववजर्ष्ट प्रकृधतका खोरहरुको धनमायण, वन्र्जन्तकुो आहारा र औषधी व्र्वस्थापन 
र्ररनेछ । र्सरी उद्धार र्ररएका वन्र्जन्तहुरुलाई प्राकृधतक वासस्थान वा संरजक्षत क्षेर वा वन्र्जन्त ुउद्धार केन्रमा 
परु् र्ाउनका लाधर् लाधर् समेत खचय र्नय सवकनेछ । मानव वन्र्जन्त ुद्धन्द व्र्वस्थापन तथा वन्र्जन्त ुउद्धारको क्रममा 
पररचालन हनुे सवारी साधनहरुको इन्धन, वर्ल्डमा खवटने कमयचारी र सहर्ोर्ी धनकार्/सरुक्षा धनकार्का 
कमयचारीहरुलाई खाजा पानी उपलब्ध र्राउन समेत र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम खचय र्नय सवकनेछ । आवश्र्कता 
अनसुार अन्र् ववरे्षज्ञरप्राववधधक जनर्जक्तको सेवा धलन सवकनेछ । र्स कार्यमा खवटाँदा लर्िकुमा ववस्ततृ वववरण 
भरी कार्ायलर् प्रमखुिाट प्रमाणीत र्राई राख्न ुपनेछ । साथै आवश्र्क पने अन्र् उपकरण तथा सामग्रीहरु खररदका 
लाधर् समेत खचय र्नय सवकनेछ । 

साथै र्स कार्यक्रम सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, 
सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध 
२०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, प्रचधलत ऐन धनर्म तथा 
स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ ।  
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जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन /सव-धडधभजन वन कार्ायलर्ले  स्थानीर्   तह तथा वन वन्र्जन्तु अपराध धनर्न्रण सम्िन्धी सरोकारवालाहरु 
जस्तै जजल्ला प्रर्ासन कार्ायलर्, जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्, र्सस्त्र प्रहरी िल र अन्र् सम्िजन्धत धनकार् /संस्थाहरुसाँर्  
समन्वर् र्री र्ो  कार्यक्रम संचालन हनुेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ९०,००,०००।- (नब्िे लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध  
मानव र वन्र्जन्त ुववचको द्वन्द्व न्रू्नीकरणमा सहर्ोर् हनुे तथा वन्र्जन्तकुो उद्धार हनुेछ । 

148. रेडपाण्डा संरक्षण कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न 
ववर्श्कै दलुयभ वन्र्जन्त ुएवं नेपालको संरजक्षत वन्र्जन्त ुहावे्र (रेडपाण्डा) प्राकृधतक वासस्थानको ववनास, आहाराको 
ववनास, चोरी धसकारी, अन्र् जनावरका लाधर् थावपने पासो, अवैध व्र्ापार, चरीचरन, वन डढेलो, र्डानी र अधतक्रमण, 
स्थानीर् र वन्र्जन्तिुीचको द्वन्द्व, जैववक वववधता र वातावरणीर् जर्क्षाको कमी, ववकास धनमायण र संरचनाका काममा 
वातावरण तथा वन्र्जन्तकुो संरक्षण मैरी धनमायण कार्य नभएका कारण लोप हनुे अवस्थामा परेु्को छ । वन्र्जन्तकुो 
िासस्थान संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्यत धडधभजन वन कार्ायलर्ले रेडपाण्डाको उजचत प्राकृधतक वासस्थान तथा आहाराको 
संरक्षण, चोरी धसकारी धनर्न्रण, चररचरण तथा वन डढेलो, अधतक्रमण तथा वन ववनास धनर्न्रण एवं वन्र्जन्तकुो 
प्राकृधतक वासस्थान संरक्षण आददको खचय र्ने र्री रेडपाण्डा संरक्षण कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न र्नुयपनेछ । साथै र्स 
कार्यक्रममा ववधनर्ोजजत िजेट स्वीकृत नम्सयको पररधधधभर रही लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई खचय र्ररनेछ । र्सरी 
रेडपाण्डा संरक्षण कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न र्दाय धडधभजन वन कार्ायलर्ले स्थानीर् तह, स्थानीर् वन समूहहरु, 
सरोकारवाला संघसस्थाहरु तथा स्थानीर्िासीहरुसाँर् छलर्ल, अन्तरवक्रर्ा तथा समन्वर् र्नुयपनेछ। 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन /वस-धडधभजन वन कार्ायलर्ले  स्थानीर्   तह तथा वन वन्र्जन्तु अपराध धनर्न्रण सम्िन्धी सरोकारवालाहरु 
धनकार् तथा संघ संस्थाहरुसाँर् समन्वर् र्री र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ५,००,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध  
संरक्षण कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न भई संरजक्षत वन्र्जन्त ुहावे्र (रेडपाण्डा) तथा सोको प्राकृधतक वासस्थानको संरक्षण 
भएको हनुे । 

149. वन्र्जन्त ुतथा िासस्थान संरक्षण कार्यक्रम 
चोरी धसकारी, वन डढेलो, र्डानी र अधतक्रमण, आहाराको कमी, धसकारका लाधर् थावपने पासो, अवैध व्र्ापार, 
चरीचरण, मानव वन्र्जन्त ुद्वन्द्व, जैववक वववधता र वातावरणीर् जर्क्षाको कमी, अधनर्जन्रत ववकास धनमायणका कारण 
वन्र्जन्तहुरुको प्राकृधतक िासस्थानको धिनास भई वन्र्जन्तहुरु धिस्थावपत, लोपोन्मखु, दलुयभ तथा संकट अवस्थामा 
परेु्का छन । धडधभजन वन कार्ायलर्ले वन्र्जन्तकुो उजचत प्राकृधतक वासस्थान तथा आहाराको संरक्षण, चोरी 
धसकारी धनर्न्रण, चररचरण तथा वन डढेलो, अधतक्रमण तथा वन ववनास धनर्न्रण एवं वन्र्जन्तकुो प्राकृधतक 
वासस्थान संरक्षण आददको लाधर् स्थानीर् तह, स्थानीर् वन समूहहरु, सरोकारवाला संघसस्थाहरुसाँर् समन्वर् र्री 
ववधभन्न संरक्षण कार्यक्रमहरु संचालन र्नय सवकनेछ । र्स कार्यक्रममा ववधनर्ोजजत िजेट स्वीकृत नम्सयको पररधधधभर 
रही लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई सोही वमोजजम खचय र्नय सवकने छ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ प्रर्धतमा 
सम्पन्न र्ररएका संरक्षणका वक्रर्ाकलापहरु र्ोटो, स्थान, कार्यक्रम प्रधतवेदन लर्ार्तका वववरणहरु संलग्न र्नुय 
पदयछ । 
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जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
धडधभजन /सव-लर्लेधडधभजन वन कार्ाय  स्थानीर्   तह तथा वन वन्र्जन्तु संरक्षण सम्िन्धी सरोकारवालाहरु धनकार् 
तथा संघ संस्थाहरुसाँर् समन्वर् र्री र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. २०,००,०००।- (िीस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध  
वन्र्जन्तकुो प्राकृधतक वासस्थान संरक्षणमा सहर्ोर् पगु्ने । 

150. लोपोन्मखु वन्र्जन्तकुो िासस्थान संरक्षण 
प्राकृधतक वासस्थान ववनास, आहाराको ववनास, चोरी धसकारी, अन्र् जनावरका लाधर् थावपने पासो, अवैध व्र्ापार, 
चरीचरन, वन डढेलो, र्डानी र अधतक्रमण, स्थानीर् र वन्र्जन्तिुीचको द्वन्द्व, जैववक वववधता र वातावरणीर् 
जर्क्षाको कमी, ववकास धनमायण र संरचनाका काममा वातावरण तथा वन्र्जन्तकुो संरक्षण मैरी धनमायण कार्य नभएका 
कारण लोप हनुे अवस्थामा परेु्का वन्र्जन्तहुरुको िासस्थान संरक्षणका लाधर् अनसुन्धान तथा अनरु्मन, वातावरणीर् 
जर्क्षा तथा जनचेतना, िासस्थानको संरक्षण व्र्वस्थापन र्नयको लाधर् र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । वन्र्जन्त ु
संरक्षणका लाधर् स्थानीर् तह, स्थानीर् वन समूहहरु, सरोकारवाला संघसस्थाहरु तथा स्थानीर्िासीहरुसाँर् समन्वर् 
र्रीनेछ । साथै धड.व.का. ले लोपोन्मखु वन्र्जन्तकुो िासस्थान संरक्षण र्ोजना िनाई र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाउने र र्ोजनामा भएका कार्यक्रमहरु स्वीकृत लार्त ईवष्टमेट िमोजजम संचालन र्नयको लाधर् र्स र्ीषयकमा 
धिधनर्ोजजत रकम खचय र्नय सवकने छ । र्समा ववधभन्न रेधडर्ो, परपरीकामा सूचना प्रवाह तथा होधडयङ िोडय धनमायण 
लर्ार्तका जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र्नय सवकनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ प्रर्धतमा सम्पन्न र्ररएका 
संरक्षणका वक्रर्ाकलापहरु र्ोटो, स्थान, कार्यक्रम प्रधतवेदन लर्ार्तका वववरणहरु संलग्न र्नुय पदयछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम धडधभजन वन कार्ायलर्िाट संचालन हनुछे ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ११,००,०००।- (एघार लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध  
लोपोन्मखु वन्र्जन्तकुो िासस्थापन संरक्षणमा सहर्ोर् पगु्ने । 

151. वन, वन्र्जन्त ुसंरक्षण समन्वर् वैठक 
वन र वन्र्जन्त ुअपराध धनर्न्रणका लाधर् सम्िजन्धत सरोकारवालाहरु जस्तै जजल्ला प्रर्ासन कार्ायलर्, सरकारी 
ववकल कार्ायलर्, जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् र अन्र् सम्िजन्धत संस्थाका प्रधतधनधहरु तथा सरोकारवालाहरुसाँर् वन, 
वन्र्जन्त ुसंरक्षणको लाधर् छलर्ल र अन्तरवक्रर्ा र्नुय पनेछ र सो र्दाय हनुे खाजा तथा भत्तामा हनुे खचयमा िजेट 
खचय र्नय सवकन्छ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम धडधभजन/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर् मार्य त संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स प्रकारको िैठकहरु संचालन र्नयको लाधर् जम्मा िजेट रु. ६,७५,०००।- (छ लाख पचहत्तर हजार मार) 
व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
सरोकारवालाहरुसाँर् समन्वर् िैठक भई वन, वन्र्जन्त ुसंरक्षणमा सहर्ोर् हनुे । 
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152. वन, वन्र्जन्त ु संरक्षण सम्िन्धी प्रचार प्रसार (होधडयङ िोधडयङ, पम्प्लेट, पजुस्तका, ब्रोसर 
आदद) 

वन, वन्र्जन्त ुर धतनीहरुको वासस्थानको संरक्षणमा जनसाधारणमा सकारात्मक प्रभाव वृवद्ध र्नयको साथै जनचेतना 
अधभवृवि र्नयको लाधर् मन्रालर्/धनदेर्नालर्/धडधभजन वन कार्ायलर्हरूले जजल्लाका स्थानीर् माधनसहरुले वझु्ने 
भाषामा पोष्टर, पम्लेट, व्रोसर, पजुस्तका आददको धनमायण र्री ववतरण र्ररनेछ । साथै होधडयङ िोडय धनमायण र्री 
जंर्लमा रहेका राजमार्यरिाटोहरू, वन प्रवेर् नाकाहरु एवं नाकाका र्ााँउ िस्तीमा समेत होधडयङ िोडय राख् न सवकने 
छ । र्स कार्यक्रममा ववधनर्ोजजत िजेट स्वीकृत नम्सयको पररधधधभर रही लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई सोही 
वमोजजम खचय र्नय सवकने छ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
मन्रालर् तथा मन्रालर् मताहतका धनकार्हरुिाट र्ो कार्यक्रम संचालन हनुेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् जम्मा िजेट रु. २१,५०,०००।-(एक्काईस लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रचार प्रसारको माध्र्मिाट स्थानीर् स्तरमा वन र वन्र्जन्तकुो संरक्षणमा जनसाधारणमा सकारात्मक जनचेतनामा 
अधभवृवि भएको हनुेछ । 

153. वन्र्जन्त ुसंरक्षणका लाधर् Rapid Responce Team पररचालन 
टुहरुा, घाईते, अर्क्त, आक्रमणको चपेटामा परेका तथा क्षधतपूरक वन्र्जन्तकुो उद्धार र्री सरुजक्षत तवरले प्राकृधतक 
वासस्थान वा अन्र् कुनै पर-स्थानीर् (Ex-Situ) संरक्षण र्ने र्री धडधभजन वन कार्ायलर्मा र्ठन भएको Rapid 

Response Team लाई प्रभावकारी रुपमा पररचालन र्ररने छ । वन प्राववधधक, सरुक्षा धनकार्, स्थानीर् प्रर्ासन, 
भेटेरीनरी अस्पाताल तथा पर् ुसेवा ववज्ञ केन्रका प्राववधधक कमयचारी र नजजकका समूहका प्रधतधनधधहरु समेत रहने 
र्री र्ठन भएको उक्त वटमलाई वर्ल्डस्तरमा उद्धार कार्य र्नयका लाधर् आवश्र्क पने वर्ल्ड धर्र्र, खाजा भत्ता, 
वैठक भत्ता, इन्धन, संचार आदद कृर्ाकलापको लाधर् र्ो र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेटिाट खचय र्नुयपनेछ । आवश्र्कता 
अनसुार अन्र् धनकार्को समेत सहर्ोर् धलन सवकने छ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम धडधभजन/सव‐धडधभजन वन कार्ायलर् मार्य त संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ६,००,०००।- (छ लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
टुहरुा, घाईते, अर्क्त, धिरामी, आक्रमणको चपेटामा परेका तथा क्षधतपरक/समस्र्ाग्रस्त वन्र्जन्तकुो धछटो र सहज 
तवरले उद्धार हनुे ।  

154. वन्र्जन्त ुसंरक्षण जर्क्षा तथा प्रचारप्रसार 
वन्र्जन्त ु र धतनीहरुको वासस्थानको संरक्षण सम्िजन्धत जनचेतनामूलक सन्देर् प्रचार प्रसार समाग्री धनमायण, 
प्रसारणरप्रकार्न तथा ववतरण र्नयको लाधर् ववधनर्ोजजत िजेटको रकम खचय र्ररनेछ । वन्र्जन्त ुर धतनीहरुको 
वासस्थान संरक्षण सम्िन्धी जनचेतनामूलक सन्देर् ववधभन् न मध्र्र्मिाट (वटभी, एर्.एम.,पधरका) प्रचार प्रसार 
र्ररनेछ । वन्र्जन्त ुसंरक्षण ववषर्क पम्पलेट प्रकार्न तथा ववतरण समेत र्नय सवकने छ । साथै होधडयङ िोडय 
धनमायण र्री जंर्लमा रहेका राजमार्य/िाटोहरू तथा वन प्रवेर् नाकाहरूमा समेत होधडयङ िोडय राख् न सवकने छ । 
र्स कार्यक्रममा ववधनर्ोजजत िजेट स्वीकृत नम्सयको पररधधधभर रही लार्त अनमुान स्वीकृत र्राई सोही वमोजजम 
खचय र्ररनेछ । 
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िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. २,००,०००।- (दईु लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रचार प्रसारको माध्र्मिाट वन्र्जन्तकुो संरक्षणमा जनसाधारणमा सकारात्मक जनचेतनामा अधभवृवि भएको हनुेछ। 

155. अनरु्मन, मूल्र्ाङ्कन तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खचय 
र्स वक्रर्ाकलापमा ववधनर्ोजजत रकम र्सै मार्यदर्यनको िुाँदा नं. ११७ िमोजजम र कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमणको 
लाधर् समेत खचय र्नुय पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन  
मन्रालर् तथा मन्रालर् मताहतका वन, वन्र्जन्त ुसम्िन्धी सेवा प्रवाह र्ने कार्ायलर्हरुका कमयचारीहरुिाट र्ो 
कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. २,००,०००।- (दईु लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
आवश्र्क पषृ्ठपोषण प्राप्त भई कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहर्ोर् पगु्ने ।  
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खण्ड ४: वातावरण संरक्षण कार्यक्रम तर्य  

156. वातावरण सचेतना सवहतको ववद्यालर् वातावरण सधुार कार्यक्रम  
िढ्दो र्हरीकरण एवं अधनर्जन्रत जल, वार्,ु माटो, ध्वनी, रसार्धनक लर्ार्तका सिै प्रकारका प्रदषुणिाट 
वातावरणमा पने सक्न ेजोजखमलाई न्रू्नीकरणका साथ साथै सरसर्ाईलाई संस्कारको रुपमा ववकास र्नय, जैववक 
ववववधताको संरक्षण तथा ददर्ो उपर्ोर् र्नय तथा ववद्यालर् स्तरिाट नै वातावरणीर् स्वच्छता सम्िन्धी चेतना िढाई 
समग्र प्रदेर्मा सर्ा, स्वच्छ र हराभरा वातावरण िनाउन र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । साथै स्वच्छ र सर्ा 
वातावरण कार्म, प्रदषुण धनर्न्रण, र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन तथा हररर्ाली प्रवद्धयनमा ववद्याथी देजख जनसाधारणमा 
जार्ृत र्राई व्र्जक्त, पररवार अधन समदुार्को भधूमकालाई थप ससूुजचत, सर्क्त र वक्रर्ाधसल िनाउन प्रदेर्मा रहेका 
सरकारी सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ररनेछ । धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले वातावरण 
संरक्षण तथा व्र्वस्थापनको राविर् नीधत र रणनीधत िमोजजम र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लाधर् सम्िजन्धत 
सरोकारवाला धनकार्हरु, सरकारी तथा रै्ह्रसरकारी संस्थाहरु, समदुार्, धनजी क्षेर, रै्जक्षक संस्थाहरुसाँर् समन्वर् र 
सहकार्य र्री  ववद्याथीहरुमा वातावरण संरक्षण सम्िन्धी जनचेतना जर्ाउने खालका वक्रर्ाकलाप संचालन र्नय 
सक्नेछन ्। साथै देहार्को क्षेरमा र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नय सवकनेछ ।   

➢ वृक्षारोपण तथा र्लरू्लका ववरुवा रोप्ने कार्यलाई ववरे्ष प्राथधमकता ददन ुपनेछ, 
➢ ठोस तथा तरल वा अन्र् र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन र्नय, 
➢ प्रदषुण धनर्न्रण र कुनै पधन वातावरणीर् प्रवद्धयनका वक्रर्ाकलापहरु अवलम्वन र्नय, 
➢ प्लावष्टक झोला ववस्थापन तथा वैकजल्पक झोला प्रवद्धयन, 
➢ जैववक मल िनाउने, पानी सूकलन र्ने, नवीकरणीर् उजाय प्रवद्धयनका वक्रर्ाकलाप अवलम्वन र्नय । 

र्स कार्यक्रम प्रचधलत स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत दररेट िमोजजम लार्त इवष्टमेट स्वीकृत र्री प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, 
प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध 
र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही कार्ायन्वर्न र्ररनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम धडधभजन वन कार्ायलर्हरुले स्थानीर् तह एवं सरोकारवालाहरूको सहर्ोर् र सहकार्यमा संचालन र्ने 
छन ्। 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमका लाधर् जम्मा रु. १5,00,०००।- (पन्र लाख मार) िजेट व्र्वस्था र्ररएको छ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
➢ रै्जक्षक संस्था साथ स्थानीर्स्तरमा वातावरण सम्िन्धी जनचेतना अधभवृवद्ध भई वातावरण संरक्षणमा टेवा 

पगु्नेछ । 

157. वातावरण संरक्षण परुस्कार 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले ववर्श् वातावरण ददवर्को अवसरमा वातावरण संरक्षण तथा प्रवद्धयनको 
क्षेरमा ववजर्ष्ट र्ोर्दान परु् र्ाउने संघसंस्था, धनजी क्षेर तथा समदुार्द्वारा व्र्वजस्थत वन समूहहरुलाई वातावरण 
संरक्षण परुस्कार प्रदान र्ररने छ । र्स कार्यक्रम अन्तर्यत ५ वकधसमका परुस्कारहरु तोवकएका छन ् : (१) 
वातावरण संरक्षण परुस्कार, (२) वातावरण संरक्षण वन उपभोक्ता समहु परुस्कार, (३) वातावरण संरक्षण मवहला 
परुस्कार, (४) वातारणमैरी उद्योर् परुस्कार र (५) उत्कृष् ट वातावरण परकार परुस्कार । र्स कार्यक्रम संचालनको 
लाधर् मन्रालर् स्तरीर् वातावरण संरक्षण परुस्कार छनौट सधमधत र्ठन र्री सो सधमधतले धनमायण र्रको वातावरण 
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संरक्षण परुस्कारको आधार र मापदण्डको आधारमा ३० ददने सूचना प्रकार्न र्री आवेदन साथ आवश्र्क 
कार्जातहरु मार् र्नुय पनेछ । आवेदकहरुले वातावरण संरक्षण तथा प्रवद्धयन एवं प्राकृधतक स्रोतको ददर्ो व्र्वस्थापन, 
वन वन्र्जन्त ुतथा जैववक वववधता संरक्षण, हररर्ाली ववस्तार, भ ूतथा जलाधार संरक्षण र व्र्वस्थापन, प्रदषुण 
न्रू्नीकरण तथा धनर्न्रण जस्ता आदद क्षेरमा र्रररहेका समदुार्मा आधाररत वन समूह/सरोकारवाला संघ 
संस्था/व्र्क्ती/ परकार, उद्योर्हरुले र्रेका ववजर्ष्ट कार्यहरुको ववस्ततृ वववरण साथ सो कार्य प्रमाजणत र्ने आवश्र्क 
कार्जातहरु आवेदन सवहत उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रमा पेर् र्नुय पनेछ 
। र्सरी मन्रालर्मा दताय भएका आवेदनहरुको सन्दभयमा वातावरण संरक्षण परुस्कार छनौट सधमधतले मूल्र्ाङ्कन 
मापदण्डको आधारहरु धनमायण र्री आवेदनहरुको मूल्र्ाङ्कन र्री उत्कृष् ट हनुेलाई ववधनर्ोजजत िजेटवाट स्वीकृत 
मापदण्डमा अन्तरधनवहत रही परुस्कार तथा प्रमाण पर प्रदान र्ररनेछ । 

साथै र्स कार्यक्रम सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, 
सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध 
२०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, प्रचधलत ऐन धनर्म तथा 
स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ ।  
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । आवश्र्क परेमा संघीर् वन तथा 
वातावरण मन्रालर्, वातावरण ववभार्साँर् समन्वर् समेत र्नय सवकनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ७,००,०००।- (सात लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वातावरण संरक्षणको क्षेरमा महत्वपूणय र्ोर्दान परु् र्ाउने धनजी क्षेर/संघसस्था/समदुार्द्वारा व्र्वजस्थत वन 
समूहहरु/व्र्जक्त/परकार परुस्कृत भई वातावरण संरक्षणमा अझ िढी हौसला िढ्ने ।  

158. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी तथा Review तालीम 
प्रदेर् नं. १ को प्रदेर् वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा प्रदेर् वातावरण संरक्षण धनर्मावली, २०७७ समेत 
लारू् भएको सन्दभयमा प्रदेर्को क्षेराधधकार धभर पने प्रस्तावहरुको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनहरुको स्वीकृती 
प्रदेर्िाट हनुे प्रवधान रहेको छ । तसथय प्रदेर् नं. १ को ववधभन्न मन्रालर्मा स्वीकृत तथा धसर्ाररसको लाधर् प्राप्त 
भएका ववधभन्न प्रस्तावहरु साँर् सम्िजन्धत वातावरण अध्र्र्न प्रधतवेदनहरुहरुको पनुरावलोकन र्नुय पने हनु्छ । अतः 
प्रदेर् अन्तर्यत रहेका मन्रालर्, धनदेर्नालर्मा रहेका वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनहरु पनुरावलोकन र्ने र्ाखाका 
कमयचारीहरुको क्षमता ववकास एवं अधभवृवद्ध र्री प्रधतवेदनहरुको पनुरावलोकन सम्पादन कार्य धछटो छररतो एवं 
प्रभावकारी रुपमा संचालन र्नयको लाधर् र्स तालीमको व्र्वस्था र्ररएको छ । कमयचारीहरुका लाधर् र्स वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी तथा पनुरावलोकन तालीम संचालनका लाधर् धिधनर्ोजजत रकम तालीम सामाग्री खररद, 
तालीमका सहभार्ीहरुको दैधनक भत्ता, र्ातार्ात, खाजा, हल भाडा, प्रजर्क्षक भत्ता, तालीम संचालनका लाधर् र्रुुवाती 
भौधतक सामाग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्तरण लर्ार्तका ववधभन्न र्ीषयकमा स्वीकृत लार्त इवष्टमेट अनसुार 
खचय र्ररनेछ । सम्भव भए सम्म आफ्नै हलमा तालीम संचालन र्नुय पनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रर्धत प्रधतवेदन पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछः  
• तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचत्र्, 
• तालीम संचालन भएको स्थान र धमधत देजखन ेतालीमको व्र्ानर, सेसन प्लान, सहभार्ीहरूको र्ोटो, तथा 

अन्र् दृष्र्हरु समावेर् र्री कार्यक्रमको उपलजब्ध तथा सहभार्ीको पषृ्ठपोषण सवहतको प्रधतवेदन,  
• कार्यक्रमको भौधतक र आधथयक प्रर्धत । 
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जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । साथै मन्रालर्ले सेसन प्लानमा 
उल्लेजखत कक्षा ववषर्का ववज्ञहरुलाई प्रजर्क्षकको रुपमा िोलाई तालीम संचालन र्नुय पनेछ । आवश्र्क परेमा 
तालीम संचालनको लाधर् संघीर् वन तथा वातावरण मन्रालर्, वातावरण ववभार् तथा International Finance 

Corporation, Kathmandu साँर् समेत समन्वर् र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ६,००,०००।- (छ लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
➢ वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी तथा पनुरावलोकनको क्रममा प्रचधलत वातावरण संरक्षण ऐन तथा 

वातावरण संरक्षण धनर्मावली तथा सो िमोजजम िनेका मापदण्ड तथा कार्यववधध, मार्यदर्यन, अन्तराविर् 
सजन्ध सम्झौता र वातावरणीर् अध्र्र्नको प्रस्तावसाँर् सम्िजन्धत ववधभन्न नीधत, ऐन, धनर्मावली तथा 
मापदण्डहरुको िारेमा जानकारी प्राप्त हनुेछ । 

➢ कमयचारीहरुको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनहरु पनुरावलोकन र्ने क्षमतामा अधभवृवद्ध भई प्रभावकारी 
रुपमा कार्य सम्पादनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

159. वातावरणीर् सचेतना अधभववृद्धको लाधर् प्रचार प्रसार सामग्री धनमायण र ववतरण 
िढ्दो र्हरीकरण, सघन जनघनत्व तथा सरसर्ाईको कार्यसाँरै् उत्पाददत र्ोहोरमैलाको उजचत व्र्वस्थापन हनु 
नसक्दा जनस्वस्थ्र्लाई र्जम्भर असर पानुयका साथै र्ााँउ, र्हर िजारको सौन्दर्य तथा त्र्स क्षेरको पर्ायवरणमा समेत 
प्रधतकुल प्रभाव परेको छ । स्थानीर् तह र सरोकारवाला धनकार्हरुसाँर् समन्वर् एवं सहकार्य र्री सावयजधनक 
स्थानमा र्ोहरमैला र्ाल्न प्रधतिन्ध तथा र्ोहोरमैलाको उजचत व्र्वस्थापनका लाधर् जनस्तरसम्म सरसर्ाई र 
र्ोहरमैला व्र्वस्थापन िारे जनचेतना अधभवृवद्ध र्नयको लाधर् र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनछे । र्समा वातावरण 
संरक्षणका प्रचारप्रसार सामग्री, सावयजधनक स्थल तथा कार्ायलर् पररसरमा धनषेध र्ररएका सामग्रीको जस्टकर, होधडयङ 
वोडयमा राख्न े जनचेतनामलुक फ्लेक्सको धडजाइन तथा छपाई लर्ार्तका कार्य संचालनको लाधर् र्स र्ीषयकमा 
ववधनर्ोजजत िजेट खचय र्नय सवकनेछ । साथै र्समा उपर्कु्त वातावरण संरक्षण तथा व्र्वस्थापन सम्िन्धी चेतनामूलक 
र जानकारीमूलक सामाग्री तर्ार र्री स्थानीर् एर्.एम.िाट समेत प्रचारप्रसार र्नय सवकनेछ । आवश्र्कता अनसुार 
स्थानीर् हाट िजारमा माइवकङ्ग तथा प्रवचन आदद समेत खचय र्नय सवकनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्का कमयचारीहरुिाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ७,००,०००।- (सात लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर्को वातावरण संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोर् पगु्ने । 

160. सर्ाई सम्िन्धी संघसंस्थालाई सर्ाई सामाग्री ववतरण 
र्ोहोरमैलाको उजचत व्र्वस्थापन, सरसर्ाई तथा स्वच्छ वातावरण प्रवद्धयनका लाधर् वातावरण संरक्षणको क्षेरमा 
काम र्ने सरोकारवाला संघ संस्था, वातावरणीर् सरसर्ाईका अधभर्ान्ता संस्थाहरुलाई सावयजधनक खररदको प्रकृर्ा 
अवलम्वन र्री सरसर्ाईका सामग्रीहरु खररद र्री ववतरण र्ररनेछ । र्स कार्यक्रम प्रचधलत स्वीकृत नम्सय तथा 
प्रचधलत दररेट िमोजजम लार्त इवष्टमेट स्वीकृत र्री प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध 
धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद 
धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम 
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संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ तथा 
प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही कार्ायन्वर्न र्ररनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । स्थानीर् तह र सरोकारवाला 
धनकार्हरुसाँर् समेत आवश्र्क समन्वर् एवं सहकार्य र्नय सवकने छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ५,००,०००।- (पााँच लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
सावयजधनक स्थलहरु तथा सडकको सरसर्ाई र र्ोहोरमैलाको उजचत व्र्वस्थापनमा लाधर् परेका संघ संस्थालाई 
सरसर्ाईका सामग्रीहरु प्राप्त भई सर्ा र स्वच्छ वातावरण राख्न सहर्ोर् पगु्न े। 

161. प्रादेजर्क वातावरण संरक्षण तथा जलवार् ुपररवतयन व्र्वस्थान पररषद् र्ठन र सञ्चालन 
र्स प्रदेर्को प्रदेर् वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा ३६ मा व्र्वस्था भए िमोजजम प्रादेजर्क वातावरण 
संरक्षण तथा जलवार् ु पररवतयन सम्िन्धी कार्यलाई प्रदेर् स्तरमा प्रभावकारी रुपमा संचालन र्नय मखु्र्मन्रीको 
अध्र्क्षतामा “वातावरण संरक्षण तथा जलवार् ु पररवतयन व्र्वस्थापन पररषद्" को र्ठनको प्रावधान िमोजजम सो 
पररषद्को िैठक संचालन तथा व्र्वस्थापनमा र्ो र्ीषयकको रकम खचय र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ५,००,०००।- (पााँच लाख मार)  व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 

➢ प्रदषुण धनर्न्रण, र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन र सम्पदा संरक्षण प्रणालीको ववकासको लाधर् आवश्र्क नीधत 
तर् हनुे । 

➢ वातावरण संरक्षण तथा जलवारू् पररवतयन सम्िन्धी कार्यमा स्थानीर् तहलाई आवश्र्क नीधतर्त मार्यदर्यन 
तर् हनुे । 

162. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनहरुको पनुरावलोकन/िैठक/छलर्ल आदद 
प्रदेर् वातावरण संरक्षण ऐन तथा धनर्मावली अनसुार ववधभन्न प्रस्तावहरुको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनको 
स्वीकृधतको लाधर् र्स मन्रालर् समक्ष पेर् हनुे भएको र प्राप्त प्रधतवेदनहरु ववषर् ववज्ञिाट पनुरावलोकन र्नुयको 
साथ साथै वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन मूल्र्ाङ्कन तथा धसर्ाररस सधमतको िैठक िधस प्राप्त प्रधतवेदनहरु माधथ 
छलर्ल समेत र्नुयपने हनु्छ र आवश्र्क परेमा प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हनुे क्षेरको स्थलर्त धनरीक्षण, अवलोकन र 
अनरु्मन समेत र्नुयपने हनु्छ । तसथय र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत रकम ववषर् ववज्ञहरु खटेको वर्ल्डको दैधनक भ्रमण 
भत्ता, र्ातार्ात खचय, सधमधतको वैठक संचालन र्दायको खाजा खचय र आवश्र्क परेमा सधमधतको िैठक भत्तामा 
समेतमा खचय र्नय सवकनेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १०,००,०००।- (दर् लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
मन्रालर् तथा ववषर् ववज्ञवाट सम्पादन हनुे वातावरणीर् अध्र्र्न सम्िन्धी कार्यहरु धछटो छररतो एवं प्रभावकारी 
रुपमा संचालन हनुे ।  

163. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन कार्ायन्वर्नको अवस्थाको अनरु्मन 
स्वीकृत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनमा उल्लेजखत वातावरणीर् न्रू्नीकरणका उपार्हरुको साथ साथै वातावण 
व्र्वस्थापन र्ोजना (Environmental Management Plan) मा उल्लेजखत वक्रर्ाकलापहरु सम्िजन्धत प्रस्तावकले 
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कार्ायन्वर्न र्रेको छ वक छैन सोको अनरु्मन र्नय धनतान्त आवश्र्क रहेको छ । तसथय स्वीकृत वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रधतवेदनको आधारमा र्स प्रदेर्मा ववधभन्न आर्ोजना/र्ोजना तथा ववधभन्न वक्रर्ाकलाप संचालन र्रररहेका 
प्रस्तावकहरुको ववधभन्न आर्ोजना र वक्रर्ाकलापहरुको अनरु्मन र्ररने छ । र्समा र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट 
इन्धन, र्ातार्ात, दैधनक भ्रमण भत्ता, अन्तरवक्रर्ामा खाजा खचय, ववषर्र्त ववज्ञ आददमा समेत खचय र्नय सवकने छ 
। साथै अनरु्मन पिात प्रधतवेदन तर्ार र्री मन्रालर्मा पेर् पनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट ववधभन्न ववषर्र्त ववज्ञहरुको सहर्ोर्मा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररने 
छ । 
िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो वक्रर्ाकलाप संचालनको लाधर् िजेट रु. २,००,०००।- (दईु लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
स्वीकृत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनको कार्ायन्वर्नको अवस्थाको िारेमा जानकारी प्राप्त भई प्रस्तावको 
कार्यन्वर्नमा (वातावरण पक्षको वहसािले) सधुार र्नय सवकने र प्रदेर्को वातावरण सम्िन्धी नीधत, ऐन, धनर्म, 
कार्यववधध िनाउन आवश्र्क सहर्ोर् पगु्न े। 

164. वातावरण परीक्षण सम्िन्धी सामाग्री खररद 
वातावरणीर् अवर्वहरु जस्तै हावाको र्णुस्तर, वपउने पानी, घरार्सी तथा औद्योधर्क र्ोहोर पानी तथा माटोको 
र्णुस्तर राविर् मापदण्ड अनरुुप हनुपुदयछ । कुनै पधन प्रस्तावकले संचालन र्रेको पररर्ोजना/ आर्ोजना/ 
र्ोजना/वक्रर्ाकलापहरुले सो राविर् मापदण्ड पालना र्रे नर्रेको जााँच र्नय ववधभन्न वातावरण परीक्षण सम्िन्धी 
सामग्रीहरुको आवश्र्कता पने भएकोले प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 
207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली 
२०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन 
कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय 
तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही सावयजधनक खररद प्रकृर्ा अवलम्वन र्री वातावरण परीक्षण र्नय आवश्र्क 
पने ववधभन्न उपकरणहरु खररद र्नय सवकने छ । र्स वक्रर्ाकलाप अन्तर्यत नेपाल र्णुस्तर वा अन्तराविर् र्णुस्तर 
र्कु्त उपकरणहरु मार खररद र्नुय पदयछ र तपजर्ल िमोजजमको उपकरणहरु खररद र्ररनेछ ।  
➢ pH Meter,  

➢ Thermometer,  

➢ Electrical Conductivity (EC),  

➢ Waterproof Portable Dissolved Oxygen (DO) and Biological Oxygen Demand (BOD) meter 

➢ Sound Level Meter 

➢ PM10 / PM2.5 Portable Particulate Monitor Device 

➢ Others required Devices and Materials 
 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. १०,००,०००।- (दर् लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
स्थलर्त अनरु्मनको क्रममा प्रस्तावकले राविर् मापदण्ड अनरुुप र्णुस्तर कार्म र्रे नर्रेको जााँच र्नय सवकनकुो 
साथ साथै पररर्ोजना/आर्ोजना/र्ोजना तथा ववधभन्न वक्रर्ाकलापहरुको धनर्मनमा सहर्ोर् पगु्ने । 
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165. वातावरणीर् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली ववकासको लाधर् Web Based Software धनमायण 
र्स प्रदेर्को वातावरणसाँर् सम्िजन्धत अधधकांर् तथ्र्ाङ्क संघीर् मन्रालर्मा रहेको छ भने केही मारामा मार प्रदेर् 
मन्रालर् र स्थानीर् तहसाँर् रहेको छ । प्रदेर् नं. १ अन्तर्यत वातावरणीर् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली 
(Environmental Management Information System- EMIS) ववकास र्री सो वातावरणीर् तथ्र्ाङ्कहरुलाई 
एवककृत रुपमा राखी अध्र्ावधधक र्नयको लाधर् Web Based Software को धनमायण र्ररनेछ । तसथय र्स सफ्टवेर्रको 
धनमायणको लाधर् मन्रालर्िाट ToR धनमायण तथा स्वीकृत र्री धनर्मानसुार प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, 
प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, 
प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७ िमोजजम Web Based Software को धनमायण र्ररनेछ । 
 

उक्त वातावरणीर् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली Web Based Software मा देहार् िमोजजमका ववषर्वस्त ुतथा तथ्र्ाङ्कहरु 
समावेर् र्ररनेछ : 
➢ नेपाल सरकार तथा प्रदेर् सरकारको वातावरण साँर् सम्िजन्धत नीधत, ऐन, धनर्मावली, मापदण्ड तथा 

कार्यववधध, मार्यदर्यन । 
➢ नेपाल सरकार पक्ष राि भएको अन्तराविर् सन्धी, सम्झौता । 
➢ Meteorological and Air Quality Realtime Database  
➢ Municipal Solid Waste Database 

➢ Industrial Solid and Water Waste Database 

➢ Hazardous Waste Database 

➢ Environmental Research and News 

➢ Other Related Topics. 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यक्रम संचालन र्नेछ । आवश्र्क परेमा संघीर् वन तथा 
वातावरण मन्रालर्, वातावरण ववभार्साँर् समन्वर् समेत र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ३,००,०००।- (तीन लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्रालर्ले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स कार्यक्रम संचालन र्नेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम 
मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 

अपेजक्षत उपलजब्ध 
र्स प्रदेर्मा एवककृत वातावरणीर् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) को ववकास हनुेछ । 

166. Meterological Station र वारू् प्रदषुण मापन केन्र स्थापनाको ववस्ततृ अध्र्र्न 
र्स प्रदेर्मा जम्मा ४५ वटा Meteorological Station (Precipitation, Climatology, Agrometeorology, 

synoptic) रहेका छन, सो Stations जल तथा मौषम ववज्ञान ववभार् अन्तर्यत रहेका छन भने वातावरण ववभार् 
अन्तर्यत ४ वटा वारू् प्रदषुण मापन केन्र (ववराटनर्र, दमक, झमु्का, धनकुटा) रहेका छन । र्स प्रदेर्को उद्योर्, 
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले संघीर् मन्रालर्हरुसाँर् समन्वर् र्रेर प्रदेर्का अरु थप ववधभन्न स्थानहरुमा 
Meteorological Station र वारू् प्रदषुण मापन केन्र स्थापना र्ने लक्ष्र् धलएको हुाँदा सो केन्रहरु प्रदेर् अन्तर्यत 
कुन कुन ठााँउ/ क्षेरमा राख्दा जलवार्कुो तथ्र्ाङ्क संकलन र्नय उपर्ोर्ी हनु्छ, सोको ववस्ततृ अध्र्र्न र्ररनेछ । 
मन्रालर्िाट ToR स्वीकृत र्री धनर्मानसुार धनर्मानसुार प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक 
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कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०७७ िमोजजम परामर्यदाता मार्य त अध्र्र्न र्नय र्राउन सवकनेछ । 
जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन हनुेछ । आवश्र्क परेमा संघीर् वन तथा 
वातावरण मन्रालर्, वातावरण ववभार्साँर् समेत समन्वर् र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 
र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ८,००,०००।- (आठ लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्ले TOR स्वीकृत र्रेर मार र्स अध्र्र्न कार्य र्नेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम 
मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर् नं. १ अन्तर्यत Meteorological Station र वारू् प्रदषुण मापन केन्रहरुको लाधर् उपर्कु्त स्थानको छनौट 
हनुे । 
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खण्ड ५: ववज्ञान, प्रववधध तथा नव प्रवद्धयन कार्यक्रम तर्य  
168. वकरात समदुार्ले प्रर्ोर् र्ररने वनस्पधतहरुको अधभलेखीकरण  
नेपालमा वसोिास र्ने ५९ वटा जनजातीहरुमध्रे् वकरात समदुार् प्रदेर् नं. १ को एक मखु्र् जनजाती हो । र्स 
जातीले परम्परार्त रुपमा प्रर्ोर् र्दै आएको वनस्पधतहरुको अध्र्र्न र्ररनेछ । वकरात समदुार्को पखु्र्ौली िसोिास 
भएको क्षेर ताप्लेजङु, पााँचथर, तेह्रथमु, भोजपूर जजल्लामा समूह छलर्ल र अन्तरवाताय र्ररनेछ । वनस्पधतहरुको 
नमूना संकलन र्री पवहचान र्ररनेछ । वर्ल्ड सहर्ोर्ी र स्थानीर् िाधसन्दाको सहर्ोर् धलइनेछ। र्स र्ीषयकमा 
धिधनर्ोजजत िजेट दैधनक भ्रमण भत्ता, ववषर्र्त ववज्ञको पाररश्रधमक, आवश्र्कता अनसुारका अध्र्र्न सम्िन्धी सामग्री 
खररद, र्ातार्ात, स्थलर्त छलर्ल अन्तरक्रर्ामा खाजा तथा मसलन्द खचय, अध्र्र्न प्रधतवेदन लेखन तथा छपाईका 
लाधर् समेत खचय र्नय सवकनेछ । साथै र्स कार्य सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा 
कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का 
२०७५, प्रचधलत ऐन धनर्म तथा स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पिात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्नुयपनेछ: 
➢ कार्यक्रमको भौधतक तथा आधथयक प्रर्धत 
➢ कार्यक्रमको उपलजब्ध  
➢ अधभलेजखकरण प्रधतवेदन 
➢ कार्यक्रम सम्िन्धी र्ोटाहरु  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
र्स मन्रालर्का कमयचारीहरुको प्राववधधक सहर्ोर्मा र्ो कार्यक्रम संचालन हनुेछ । साथै सेवाप्रदार्कवाट समेत 
र्स कार्यक्रम संचालन र्नय सवकनेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ३,००,०००।- (तीन लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ । उद्योर्, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्रालर्िाट TOR स्वीकृत र्री अधभलेजखकरण कार्य र्ररनेछ । परामर्य सेवा खररद र्री 
सेवाप्रदार्किाट काम र्दाय मन्रालर्ले कार्यक्रम संचालनको लाधर् सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५ मा व्र्वस्था भएको कजन्टन्जेन्सी रकम सम्िन्धी मापदण्ड िमोजजम 
मन्रालर्को व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय र्नय सक्नेछ । 
अपेजक्षत उपलजब्ध 
नेपालको प्रदेर् नं. १ मा िसोिास र्ने वकरात समदुार्ले परम्परार्त रुपमा प्रर्ोर् र्दै आएको वनस्पधत स्रोतहरुको 
अधभलेजखकरण हनुे । 

169. ववज्ञान प्रववधध सम्िन्धी स्नातकोतर तहमा सोधपर तर्ार र्नय ववद्याथीलाई अनसुन्धान 
सहर्ोर् 

जैववक ववववधता, वन, वनस्पधत र वन्र्जन्त ु तथा अन्र् ववज्ञान प्रववधध ववषर्मा स्नातकोत्तर तह अध्र्ापन हनुे 
क्र्ाम्पसहरुसाँर् समझदारी पर (Memorandum of Understanding- MoU) र्ररनेछ । समझदारी परानसुार 
ववधनर्ोजजत िजेट रकम दामार्ाहीले सम्िजन्धत क्र्ाम्पसमा पठाईने छ । र्ोध अनसुन्धान कार्यका लाधर् सम्िजन्धत 
क्र्ाम्पसिाट र्ोध प्रस्ताव आव्हान र्ररनेछ । क्र्ाम्पसले प्रस्ताव मूल्र्ांकन र्री छनौट सधमधतिाट धसर्ाररस भएका 
ववद्याथीहरुलाई सहर्ोर् उपलव्ध र्राउनेछ । प्रदेर् भरीमा जम्मा १४ जनालाई स्नातकोत्तर तहको र्ोधपर 
अनसुन्धानमा सहर्ोर् उपलब्ध र्राइनेछ । साथै र्स कार्य सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् 
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आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् 
सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको 
र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी 
धनदेजर्का २०७५, प्रचधलत ऐन धनर्म तथा स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ ।  

 कार्यक्रम सम्पन्न पिात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्ररनेछ । 
➢ पेर् भएको सोधपर 
➢ अनसुन्धान सहर्ोर् प्राप्त र्ने ववद्याथीको वववरण 
➢ अध्र्र्न अनसुन्धान प्रधतवेदन 
➢ कार्यक्रमको उपलजब्ध  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट ववज्ञान प्रववधध ववषर्मा स्नातकोत्तर तह अध्र्ापन हनुे क्र्ाम्पसहरु 
जस्तै केजन्रर् प्रववधध क्र्ाम्पस धरान, स्नातकोत्तर क्र्ाम्पस ववराटनर्र, पूवायञ् चल ववश् वववद्यालर्साँर्को सहकार्यमा र्ो 
कार्यक्रम संचालन हनुेछ । 
िजेट व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. ७,००,०००।- (सात लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
अध्र्र्नरत ववद्याथीहरु ववज्ञान तथा प्रववधधको क्षेरमा अध्र्र्न अनसुन्धान र्नय प्रोत्सावहत हनुे । 

170. सामदुावर्क मा.वव.मा ववज्ञान प्रर्ोर्र्ाला स्थापना सहर्ोर्  
ववज्ञान प्रर्ोर्र्ाला प्रवद्धयनका साथ प्रदेर् नं. १ को सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा ववज्ञान प्रर्ोर्र्ाला स्थापना कार्यक्रम 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट प्रदान र्ररने अनदुान तथा सहर्ोर् सम्िन्धी कार्यववधध, २०७६ 
िमोजजम सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा ववज्ञान प्रर्ोर्र्ाला स्थापना सम्िन्धी मापदण्ड वनाई कार्ायन्वर्न र्ररनेछ । 
प्रदेर्धभर ववज्ञान प्रर्ोर्र्ाला स्थापना तथा प्रवद्धयनको लाधर् सम्भाव्र् सरकारी सामदुावर्क ववद्यालर्हरु छनौट र्नय 
सधमधत र्ठन साथै राविर् दैधनक पधरकामा १५ ददने सूचना प्रकार्न र्री प्रस्ताव आव्हान र्ररनेछ । सरकारी 
सामदुावर्क ववद्यालर्हरुले पवहलेको आ.व. मा नै उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट र्स प्रकारको 
अनदुान प्राप्त र्ररसकेका सरकारी सामदुावर्क ववद्यालर्हरुले पेर् र्रेको प्रस्तािको मूल्र्ाङ्कन र्ररने छैन । प्रस्ताव 
प्रदेर्का प्रत्रे्क जजल्लाको प्रधतधनधीत्व हनुे र्री सरकारी सामदुावर्क स्कुलहरु छनौट र्ररनेछ । प्रस्तािको मूल्र्ाङ्कन 
मार्य त छनौट भएका स्कुलहरुलाई सम्झौता र्री ववज्ञान प्रर्ोर्र्ाला स्थापनाको लाधर् सो रकम उपलव्ध र्राइने छ 
। साथै र्स कार्य सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, 
सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध 
२०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, प्रचधलत ऐन धनर्म तथा 
स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ ।  
कार्यक्रम सम्पन्न पिात प्रर्धत पेर् र्दाय धनम्न िुाँदाका ववषर्हरु समावेर् र्ररनेछ : 
➢  कार्यक्रमको भौधतक तथा आधथयक प्रर्धत 
➢ कार्यक्रम सम्पन्न प्रधतवेदन 
➢ धिल भपायईहरुको प्रमाजणत छार्ााँकपी 
➢ कार्यक्रमको उपलजब्ध  
➢ कार्यक्रम संचालन तथा प्रर्ोर्र्ाला सम्िन्धी र्ोटोहरु  
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जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन हनुेछ । र्स कार्य सम्पन्न र्नयको लाधर् 
नेपाल ववज्ञान तथा प्रववधध प्रज्ञा प्रधतष्ठान, जर्क्षा धनदेर्नालर्, सामाजजक ववकास मन्रालर् तथा स्थानीर् तहहरुसाँर् 
समेत आवश्र्क समन्वर् र्नय सवकनेछ ।  
िजेट व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. २,८०,००,०००।- (दईु करोड असी लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
२८ र्ोटा सरकारी सामदुावर्क सरकारी ववद्यालर्हरुमा ववज्ञान प्रर्ोर्र्ाला (Science Lab) को स्थापना भई 
ववद्याथीहरूको प्रर्ोर्ात्मक अभ्र्ासमा सहर्ोर् पगु्ने । 

171. ववधभन्न वन अनसुन्धात्मक प्लटहरु (ववएसओ) संरक्षण तथा व्र्वस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रले ववर्त देजख नै वनको सवेक्षण, अनसुन्धान र्दै आएको छ । वन ववकासका 
लाधर् wom to tomb भने झै ववउदेजख िोटसम्म ववकास र्नय के कस्तो प्रववधध आवश्र्क पछय, के कधत र्रकमा 
रोपण र्नुयपछय, कुन प्रजाधतको वृविदर के कधत हनु्छ, के कस्ता रोर्वकराको संक्रमण हनु्छ र कसरी धनराकरण र्नय 
सवकन्छ भनी स्वस्थ वन ववकासका लाधर् अनसुन्धान र्रररहेको छ । कावयन स्टक ववष्लेषण तथा तथ्र्ाङ्क संकलन 
र्री उजचत संकलन समर् र उमेर धनधायरण र्ने जस्ता कुराहरु अनसुन्धान र्नय ववर्त देजख नै ववधभन्न स्थानहरुमा 
स्थार्ी अनसुन्धानात्मक प्लटहरु िनाएर कार्य र्दै आएको छ । र्सैको धनरन्तरताको लाधर् ती प्लटहरुको संरक्षण 
र व्र्वस्थापन र्ने उद्देश्र्ले र्स कार्यक्रमको राजखएको छ । र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत वजेट अनसुन्धान प्लटको 
घेरािेरा र्नय, आवश्र्क पने ववधभन्न अनसुन्धान समाग्री खररद र्नय, र्ोडमेल तथा रुखहरुको thinning, prunning, 

singling र्ने कार्य, खवटने कमयचारीको धनर्मानसुार दैधनक भ्रमण भत्ता, इन्धन, र्ातार्ात खचय आदद जस्ता 
वक्रर्ाकलापहरुमा खचय र्नय सवकनेछ । साथै अनसुन्धात्मक प्लटहरुमा भए र्रेका अध्र्र्न कार्यहरुको तथ्र्ाङ्कहरुको 
आधारमा ववश्नेषण र्री सोको जानकारी मन्रालर् र धनदेर्नालर्मा समेत पठाउन ुपनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहरािाट उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्/वन धनदेर्नालर् 
साँर्को समन्वर्मा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ ।आवश्र्क परेमा संघीर् वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रसाँर् 
समेत समन्वर् र्नय सवकने छ । वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्रले र्स कार्यक्रम संचालनको ववस्ततृ र्ोजना 
िनाई संचालन र्नुय पनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 7,5०,०००।- (सात लाख पचास हजार मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
३ वटा अनसुन्धात्मक प्लटहरु (ववएसओ) संरक्षण तथा व्र्वस्थापन भएको हनुे । 

172. माटो ववज्ञान प्रर्ोर्र्ाला स्थापना/संचालनको लाधर् उपकरण खररद 
वन तथा वातावरणको रसार्धनक तत्व, माटोमा रहेका पोषकतत्वहरु (Macro and Micro Nutrients), उवयरार्जक्तको 
अवस्थाको िारेमा िझु्नका लाधर् माटो परीक्षण पधन अपररहार्य रहन्छ । माटोको भौधतक, जैववक तथा रसार्धनक 
र्णुहरुको जानकारी भएपधछ मार माटोमा भएको खाद्य-पोषकतत्वको मारा थपघट र्नय सवकने हनुाले वन नसयरी, 
वृक्षारोपण क्षेर, वन व्र्ावस्थापन हनुे क्षेरको माटो परीक्षण र्राउनपुछय । साथै वैज्ञाधनक वन व्र्वस्थापनको 
कार्यर्ोजना तर्ार र्दाय १० वषयको अवधीमा वन व्र्वस्थापनका वक्रर्ाकलाप संचालन हनुे वन क्षेरहरुको माटो 
परीक्षण र्राएर मार सोवह िमोजजमका वन व्र्वस्थापनको र्ोजनाहरु तर्ार र्नुय पदयछ । साथै प्रदेर् आधथयक 
कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र 
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धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, स्वीकृत नम्सय तथा प्रचधलत ऐन धनर्मको पररधध धभर रही सावयजधनक खररद 
प्रकृर्ा अवलम्वन र्री माटो परीक्षण र्नय आवश्र्क पने उपकरणहरु खररद र्नय सवकने छ । र्स वक्रर्ाकलाप 
अन्तर्यत नेपाल र्णुस्तर वा अन्तराविर् र्णुस्तर र्कु्त उपकरणहरु मार खररद र्नुय पदयछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहरािाट उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्/वन धनदेर्नालर् 
साँर्को समन्वर्मा र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ ।आवश्र्क परेमा क्षेरीर् िाली संरक्षण प्रर्ोर्र्ाला  ववराटनर्र, 
माटो परीक्षण र्ने धनजी प्रर्ोर्र्ाला समेतको सहर्ोर् धलई माटो परीक्षण उपकरणहरु खररद र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको लाधर् िजेट रु. 10,00,०००।- (दर् लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
वन अनसुन्धान तथा प्रजर्क्षण केन्र, तरहरामा मटो ववज्ञान प्रर्ोर्र्ाला स्थापना भई माटोको परीक्षण हनुे । 

173. धडकुरेडााँडा िदु्ध वावटका धनमायण, पाख्रीिास, धनकुटा 
धनकुटा जजल्लाको पाजख्रवास नर्रपाधलकाको धडकुरेर्ढी प्रदेर् नं. १ को ऐधतहाधसक तथा धाधमयक स्थल हो । र्सको 
भ-ूिनावट नै स्वर्म्भ ुआकारको रहेको छ भने र्हााँ वव.सं. १९९९ देजख नै िौद्ध धमायलम्वीहरुले ववववध धाधमयक 
कृर्ाकलापहरु र्दै आएका छन ्। र्स कार्यक्रम अन्तर्यत प्रदेर् नं. १ मा िसोिास र्ने िौद्ध धमायवलम्वीहरुले 
धाधमयक कार्यमा प्रर्ोर् र्ने सरु्जन्धत धपुहरु तथा अन्र् धाधमयक वनस्पधतहरुको िैज्ञाधनक जर्तले र्रेको पसु्ट्याई र 
प्रमाणका आधारमा ववरुवाहरु रोपण र्री ट्याधर्ङ र्ररनेछ र िौद्ध धमय र ववज्ञान प्रववधधलाई संर्ोजन र्ने वकधसमले 
वावटका स्थापना र्ररनेछ । र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट लार्त इजस्टमेट जस्वकृत र्री ववधभन्न वनस्पधत प्रजाधतका 
ववरुवाहरु रोपण, र्ोभनीर् रू्लववरुवाहरु रोपण तथा रोपण भएका ववरुवाहरुमा िैज्ञाधनक नाम, वानस्पधतक पररवार 
लर्ार्तका सूचनामलुक नेम ट्यार् र्ने कार्यको लाधर् खचय र्नय सवकनेछ ।  साथै वावटकाको सवेक्षण र ववस्ततृ 
ल्र्ाण्डस्केप धडजाईन कार्यको लाधर् समेत खचय र्नय र्ररनेछ । र्स धडकुरेडााँडा िदु्ध वावटका धनमायणको कार्य उपभोक्ता 
सधमधत तथा ठेक्का प्रथािाट समेत संचालन र्नय सवकनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ ।आवश्र्क परेमा सरोकारवाला 
धनकार्हरुसाँर् समेत समन्वर् तथा सहकार्य र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 

र्स धडकुरेडााँडा िदु्ध वावटका धनमायण कार्यको लाधर् जम्मा िजेट रु. 1५,00,०००।- (पन्र लाख मार) व्र्वस्था 
र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
धडकुरेडााँडा िदु्ध वावटका धनमायणमा आवश्र्क सहर्ोर् पगु्ने । 

174. टेकाने पोखरी िोटाधनकल र्ाडेन िराहक्षरे ३, सनुसरी 
वनस्पधत उद्यान भनेको दलुयभ लोपोन्मखु तथा रैथाने वनस्पधत र जधडिटुी प्रजाधतहरुको स्व-स्थानीर् तथा पर-स्थानीर् 
संरक्षण र्ने, पर्ायपर्यटन मार्य त मनोरन्जन ददने स्थल हो । र्ो जीव ववज्ञानको अध्र्र्न र्ने खलु्ला पसु्तक हो, 
प्रर्ोर्र्ाला हो । र्सको ववकासले ववज्ञान प्रववधधको ववकास र नवप्रवद्वयनमा सहर्ोर् परु् र्ाउछ । प्रदेर् सरकारको 
३ वटा वनस्पधतहरु तराई, पहाड र वहमालर् क्षेरमा िनाउने उद्देष्र् अनरुुप तराईको प्रधतधनधधत्व र्री तराई-मधेर्मा 
पाईने वनस्पधत प्रजाधतहरुको संरक्षण तथा प्रदर्यनी र्नयको लाधर् िराहक्षेर ३, सनुसरीमा टेकाने पोखरी िोटाधनकल 
र्ाडेनको स्थापना र्ररने छ । र्स र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट लार्त इजस्टमेट जस्वकृत र्री आवश्र्क पने भौधतक 
संरचना धनमायण, ववधभन्न वनस्पधत प्रजाधतका ववरुवाहरु रोपण, र्ोभनीर् रू्लववरुवाहरु रोपण तथा रोपण भएका 
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ववरुवाहरुमा िैज्ञाधनक नाम, वानस्पधतक पररवार लर्ार्तका सूचनामलुक नेम ट्यार् र्ने कार्यको लाधर् खचय र्ररनेछ।  
साथै वनस्पधत उद्यानको सवेक्षण र ववस्ततृ ल्र्ाण्डस्केप धडजाईन कार्यको लाधर् समेत खचय र्नय सवकने छ । र्स 
टेकान ेपोखरी िोटाधनकल र्ाडेनको स्थापना कार्य उपभोक्ता धनमायण सधमधत तथा ठेक्का प्रथािाट समेत संचालन र्नय 
सवकनेछ । साथै र्स कार्यक्रम सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध 
धनर्मावली 207५, सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद 
धनर्मावली २०७७, उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम 
संचालन कार्यववधध २०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, 
प्रचधलत ऐन धनर्म तथा स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ ।आवश्र्क परेमा सरोकारवाला 
धनकार्हरुसाँर् समेत समन्वर् तथा सहकार्य र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 

र्स धडकुरेडााँडा िदु्ध वावटका धनमायण कार्यको लाधर् जम्मा िजेट रु. ४०,00,०००।- (चाधलस लाख मार) व्र्वस्था 
र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
प्रदेर्मा टेकाने वनस्पधत उद्यान स्थापना भएको हनुे ।  

175. माईपोखरी वनस्पधत उद्यान धनमायण (वनस्पधत अनसुन्धान केन्र इलाम मार्य त) इलाम 
माईपोखरी वनस्पधत उद्यान, इलाम नेपाल सरकारको वनस्पधत ववभार् अन्तर्यत वनस्पधत अनसुन्धान केन्र इलाम 
मार्य त संरक्षण तथा व्र्वस्थापन हदैु आइरहेको छ । र्सले दलुयभ लोपोन्मखु तथा रैथाने वनस्पधत र जधडिटुी 
प्रजाधतहरुको अध्र्र्न र स्व-स्थानीर् तथा पर-स्थानीर् संरक्षण र्ने, जधडिटुी नसयरी, खेती ववकास तालीम र्ोष्ठी 
संचालन जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन र्दै आएको छ । र्स उद्यानमा ववद्यालर्देजख उच्चजर्क्षा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरु 
वनस्पधतहरुको अवलोकन तथा अनसुन्धानमा जाने भएकोले ववज्ञान प्रववधधको ववकासमा र्ोर्दान दददै आएको छ । 
हाल प्रदेर् सरकारको मातहत र्स वकसीमको धनकार् स्थापना नभएको हनुाले र्स प्रदेर्का दलुयभ लोपोन्मखु र 
रैथाने वनस्पधत प्रजाधतको संरक्षण कार्य तत्काल नर्रे लोप हनुे खतरा रहेकोले संघीर् मन्रालर्को सहमधतमा वनस्पधत 
अनसुन्धान केन्र इलामलाई िजेट प्रदान र्ररनेछ । र्स कार्यक्रम अन्तर्यत दलुयभ लोपोन्मखु तथा रैथाने 
वनस्पधतहरुको रोपणका लाधर् ल्र्ाण्डस्केपीङ र्री प्रदर्यनी प्लटहरु िनाउनको साथ साथै वनस्पधत तथा जधडिटुीहरुको 
अनसुन्धानका लाधर् आवश्र्क भौधतक संरचना धनमायण कार्यको लाधर् ववधनर्ोजजत िजेट खचय र्ररनेछ । र्स 
माईपोखरी वनस्पधत उद्यानको स्थापना तथा धनमायणको कार्य उपभोक्ता सधमधत तथा ठेक्का प्रथािाट संचालन र्नय 
सवकनेछ ।  

साथै र्स कार्यक्रम सम्पन् न र्नय प्रदेर् आधथयक कार्यववधध ऐन 2074, प्रदेर् आधथयक कार्यववधध धनर्मावली 207५, 
सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली २०६४, प्रदेर् सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७७, 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, प्रदेर् नं. १, ववराटनर्रको र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यववधध 
२०७७, सावयजधनक खचयको मापदण्ड, कार्यववधध र धमतव्र्वर्ता सम्िन्धी धनदेजर्का २०७५, प्रचधलत ऐन धनर्म तथा 
स्वीकृत नम्सयको पालना र्ररनेछ । 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
वनस्पधत अनसुन्धान केन्र इलाम मार्य त र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । वनस्पधत अनसुन्धान केन्र इलामले 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्साँर् समन्वर् र्रेर मार माईपोखरी वनस्पधत उद्यानको धनमायण कार्य 
र्नेछ । आवश्र्क परेमा सरोकारवाला धनकार्हरुसाँर् समेत समन्वर् तथा सहकार्य र्नय सवकनेछ । 
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िजेट व्र्वस्थापन 

र्स माईपोखरी वनस्पधत उद्यान धनमायण कार्यको लाधर् जम्मा िजेट रु. 1,00,00,०००।- (एक करोड मार) 
व्र्वस्था र्ररएको छ ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
माईपोखरी वनस्पधत उद्यानको धनमायणमा आवश्र्क सहर्ोर् परु्ी उच्च पहाडी क्षेरमा पाईने दलुयभ लोपोन्मखु तथा 
रैथाने वनस्पधतहरुको अध्र्र्न तथा संरक्षणमा समेत सहर्ोर् पगु्ने ।  

176. हधसना धसमसार संरक्षण एवम ्पूवायधार धनमायण, मोरङ 
हधसना धसमसार तराई-मधेर् र पहाडको संर्मस्थल सनु्दरहरैचा- ५ मोरङमा अवजस्थत नमनुा सामदुावर्क वनमा 
रहेको छ । र्हााँ सामदुावर्क वनको कार्यर्ोजनामा व्र्वस्था भए वमोजजम पर्ायपर्यटन ववकासका लाधर् 
तालतलैर्ाहरुको संरक्षणका साथै जैववक ववववधताहरुको संरक्षण र्ररदै आएको छ । र्हााँ रहेको धसमसारमा रैथाने 
हात्तीहरु समार्मको िेला साथै साईवेररर्न चराहरु पधन आउने र्रेका छन ्। हधसना धसमसारलाई जलीर् वनस्पधत 
र जलचर जीवहरुको अनसुन्धान तथा संरक्षण केन्रको रुपमा ववकास र्री ववज्ञान र प्रववधधको ववकास र्नय नमनुा 
धसमसारको रुपमा ववकास र्दै लैजाने लक्ष्र् नमनुा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समहुले धलएको छ । र्सका लाधर् 
धडवपआर तर्ार र्री कार्यन्वर्नको चरणमा रहेको छ । र्स कार्यक्रम अन्तर्यत ववधभन्न वनस्पधत प्रजाधतका ववरुवाहरु 
रोपण, र्ोभनीर् रू्लववरुवाहरु रोपण, वन्र्जन्तकुो उद्दारका लाधर् िासस्थान िनाउने, रोपण भएका ववरुवाहरुमा 
िैज्ञाधनक नाम, वानस्पधतक पररवार लर्ार्तका सूचनामलुक नेमट्यार् र्ने कार्य तथा हधसना धसमसारमा रहेका जैववक 
ववववधताको वहसावले महत्वपूणय वनस्पती तथा जजवजन्तहुरुको व्र्ावस्थापन तथा संरक्षणमा समेत खचय र्ने र्री र्स 
र्ीषयकमा ववधनर्ोजजत िजेट खचय र्ररनेछ । र्स वक्रर्ाकलाप िमोजजमका कार्यहरु उपभोक्ता सधमधत तथा ठेक्का 
प्रथािाट समेत संचालन र्नय सवकनेछ ।  

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । आवश्र्क परेमा सरोकारवाला 
धनकार्हरुसाँर् समेत समन्वर् तथा सहकार्य र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्नयको लाधर् जम्मा िजेट रु. १५,00,०००।- (पन्र लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको 
छ।  
अपेजक्षत उपलजब्ध 
हधसना धसमसार क्षेरको जैववक ववववधता संरक्षणमा सहर्ोर् हनुे । 

177. मनु्दमु वनस्पधत उद्यान धनमायण 
प्रदेर् नं. १ वकरााँत समदुार्को िाहलु्र्ता रहेको तथा वकरााँत धमयको वेदको रुपमा रहेको मनु्दमुमा चचाय र्ररएका 
परम्परार्त प्रर्ोर् भएका वनस्पधतहरुको संरक्षण र्नयको लाधर् खोटाङ जजल्लाको मझवुार्ढी न.पा. १२ मा मनु्दमु 
वनस्पधत उद्यान धनमायण र्नय लाधर्एको हो । साथै नेपालको रैथाने परम्परार्त ज्ञान र आनवंुजर्क स्रोतको संरक्षण 
तथा प्रवद्वयन र्री आनवंुजर्क स्रोतमा पाँहचु र लाभको िाडर्ााँड जस्ता ववज्ञान प्रववधधको ववकास र्नय प्रदेर् सरकारको 
लक्ष्र् अनसुार र्ो वनस्पधत उद्यान स्थापना र्ररनेछ । र्सका साथै मध्र् पहाडी क्षेरमा पाईने वनस्पधतहरुको पधन 
संरक्षण र्स वनस्पधत उद्यानमा र्ररनेछ । र्स उद्यान धनमायणको मखु्र् उद्देश्र् भनेको धाधमयक तथा ऐधतहााँधसक मनु्दमु 
टे्रलसाँरै् एकीकृत रुपमा ववकास र्री पर्ायपर्यटन ववकास र्नय तथा पर्ायवरण जोर्ाउाँने भएकोले र्स र्ीषयकमा 
ववधनर्ोजजत िजेट लार्त इजस्टमेट जस्वकृत र्री उद्यानको लाधर् आचश्र्क पने भौधतक संरचना धनमायण, ववधभन्न 
वनस्पधत प्रजाधतका ववरुवाहरु रोपण, र्ोभनीर् रू्लववरुवाहरु रोपण तथा रोपण भएका ववरुवाहरुमा िैज्ञाधनक नाम, 
वानस्पधतक पररवार लर्ार्तका सूचनामलुक नेमट्यार् र्ने कार्यको लाधर् खचय र्नय सवकनेछ ।  साथै ववधनर्ोजजत 
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रकम मनु्दमु वनस्पधत उद्यानको सवेक्षण र ववस्ततृ ल्र्ाण्डस्केप धडजाईन कार्यको लाधर् समेत खचय र्नय सवकने छ 
। र्स मनु्दमु वनस्पधत उद्यान धनमायणको कार्य उपभोक्ता सधमधत तथा ठेक्का प्रथािाट समेत संचालन र्नय सवकनेछ। 

जनर्जक्त व्र्वस्थापन 
उद्योर्, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्िाट र्ो कार्यक्रम संचालन र्ररनेछ । आवश्र्क परेमा सरोकारवाला 
धनकार्हरुसाँर् समेत समन्वर् तथा सहकार्य र्नय सवकनेछ । 

िजेट व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम कार्यन्वर्न र्को लाधर् जम्मा िजेट रु. ३०,00,०००।- (तीस लाख मार) व्र्वस्था र्ररएको छ।  

अपेजक्षत उपलजब्ध 
मनु्दमु वनस्पधत उद्यान धनमायण तथा स्थापना भई जैववक ववववधता संरक्षणमा सहर्ोर् हनुे । 
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अनसूुचीहरु 

अनसूुची १: उत्कृष्ट सामदुावर्क वन परुस्कारको मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको नामः ....................................                  ठेर्ानाः ................................................. 
समूह अध्र्क्षको नामः .......................................                   सम्पकय  नम्वरः .................................... 
ईमेलः ......................................                                                               सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको िैंक खाता वववरणः .................... 

 

आधार नं. 
(Criteria 

No.) 

आधारहरु (Criteria) 

आधारको 
अधधकतम भार 

अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 

सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अधधकतम ्भार 
अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

मूल्र्ाकंनमा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्र्त 

(Remarks) 

१ सामदुावर्क वन हस्तान्तरण 
हनुपुूवय वनको 
अवस्था 

५ १.१ न्र्नु हैधसर्त भएको वा नाङ्गो वा खाली वन क्षेर ५   NC 

१.२ मध्र्म हैधसर्तको वृक्षारोपण, प्राकृधतक वा धमजश्रत वनक्षेर 3     

१.३ राम्रो हैधसर्तको वृक्षारोपण, प्राकृधतक वा धमजश्रत वनक्षेर 2     

२ हस्तान्तरण भएको वनको 
अवस्था र स्वास्थ्र्मा आएको 
पररवतयन (मूल्र्ांकनको 
समर्मा) 

१० २.१ नाङ्गो वा खाली वनक्षेरमा हररर्ाली प्रवद्धयन भएको 2   C 

२.२ पवहले माधसएका/हराएका वनस्पधत र वन्र्जन्त ुपनुः देखा पनय थालेको 2     

२.३ झाडीदार वनक्षेरमा पररवतयन भएको 2     

२.४ वन वा वनछरको घनत्व िवृद्ध भएको 2     

२.५ पनुरुत्पादनमा र्णुात्मक वृवद्ध भएको 2     

२.६ पवहलेको अवस्थामा खास पररवतयन नभएको वा झनै हैधसर्त धिग्रको 0     

३ वन संरक्षण पद्धधत ६ ३.१ 
आत्म अनरु्ासनिाट वन संरक्षण भएको (सिै उपभोक्ताहरुले पूणयरुपमा धनर्म 
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 
अधधकतम भार 

अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 

सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अधधकतम ्भार 
अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

मूल्र्ाकंनमा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्र्त 

(Remarks) 

३.३ वन हेरालिुाट वन संरक्षण र्ने र्रेको 3     

३.४ 
वन संरक्षणको कुनै कुन ैपद्धधत निपनाईएको कारण वनको संरक्षणमा प्रधतकुल 
असर परेको 0     

४ वन व्र्वस्थापनको अभ्र्ास १२ 

४.१ 

वन व्र्वस्थापनका कृर्ाकलापहरु धनर्धमत र व्र्वजस्थत रुपमा संचालन र्ररएको 
(उदाहरणको लाधर् वन सम्वद्धयन भएको वनक्षेरमा राम्रो आकार र र्णुस्तरका 
रुखहरु भएको पाईएको) 

4   C 

४.२ 
सा.व. कार्यर्ोजनामा धसर्ाररस भए िमोजजमका वन व्र्वस्थापनका कृर्ाकलापहरु 
संचालन र्ररएको 4     

४.३ 
वन व्र्वस्थापन सम्िन्धी नमूना स्थलको स्थापना र्ररएको र वन व्र्वस्थापनमा 
र्सको अनकुरण भएको 4     

५ वन पैदावार ववतरण प्रणाली ६ ५.१ समतामूलक - आवश्र्कता अनसुारको ववतरण व्र्वस्था रहेको 6   NC 

५.२ समतामूलक - उपभोक्ता घरधरुीलाई िरािर ववतरण र्ने व्र्वस्था रहेको 4     

५.३ हचवुाको भरमा - ववतरणमा खासै कुनै तररका नअपनाईएको 1     

६ सा.व. उपभोक्ता सधमधतको 
संरचना  

६ ६.१ 
समावेजर्करण (धलंर्, जात, वपछडीएको वर्य आददलाई समेवटनेर्री मखु्र् पदहरु समेत 
५०% वा सोभन्दा िवढ मवहलाको प्रधतधनधधत्व) भएको 6   NC 

६.२ 
एकै प्रकारको समूह, जात, सम्प्रदार् आददको अधधपत्र् (मवहला समूहमा धलंर्को कुरा 
िाहेक भएको) 

2     

७ सा.व. उपभोक्ता सधमधतको 
कार्यसंचालन प्रभावकाररता 

५ ७.१ ववधान अनसुार धनर्धमतरुपमा सधमधतको िैठक र समूहको भेला भएको  1   C 

७.२ सूचना आदानप्रदानको संर्न्र र र्नुासो व्र्वस्थापन समजुचत ढंर्ले हनु ेर्रेको 1     

७.३ समूहको िावषयक प्रर्धत प्रधतवेदन तर्ार र्ने र्रेको 1     

७.४ 
समूहको कोष खचय र्नुयपूवय उपभोक्ताहरु/समदुार्को आवश्र्क्ता पवहचान र्ने 
र्ररएको 1     
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आधार नं. 
(Criteria 

No.) 

आधारहरु (Criteria) 

आधारको 
अधधकतम भार 

अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 

सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अधधकतम ्भार 
अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

मूल्र्ाकंनमा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्र्त 

(Remarks) 

७.५ वावषयक र्ोजना र वावषयक लेखा परीक्षण र्ने र्ररएको 1     

८ सा.व. उपभोक्ता सधमधतको 
आधथयक पारदर्यता 

५ ८.१ 
आधथयक प्रधतवेदन सावयजधनक सनुवुाईमा तथा साधारण सभा/समूह भेलामा प्रस्ततु र्ने 

र्ररएको र सिै उपभोक्ताहरुको त्र्समा पहुाँच हनुे र्रेको 3   C 

८.२ आधथयक कृर्ाकलापहरुको अनरु्मनको लाधर् उपसधमधत र्ठन र्ररएको 1     

८.३ सावयजधनक/सामाजजक लेखापरीक्षण र्ने र्ररएको 1     

९ साधारण सभामा मवहला 
सहभार्ीताको अनपुात 

६ ९.१ २५% सम्म सहभार्ीता/उपजस्थधत रहेको 2   NC 

९.२ २५% भन्दा िढी ५०% सम्म सहभार्ीता/उपजस्थधत रहेको 4     

९.३ ५०% भन्दा िढी सहभार्ीता/उपजस्थधत रहेको 6     

१० साधारण सभा/उपभोक्ता 
भेलामा उपभोक्ताहरुको 
उपजस्थत 

६ १०.१ ववधानमा व्र्वस्था भए िमोजजम न्र्नुतम ्उपजस्थधत प्रधतर्त (कोरम) रहेको 2   NC 

१०.२ न्र्नतम ्उपजस्थधत प्रधतर्त (कोरम) देजख ७५% सम्म उपजस्थधत रहेको 4     

१०.३ ७५% भन्दा िढी उपजस्थधत रहेको 6     

११ सामदुावर्क वन उपभोक्ता 
समूहको कोष पररचालन तथा 
सदपुर्ोर् 

१० 

११.१ 

वन व्र्वस्थापन तथा ववकास सम्िन्धी कृर्ाकलापहरुमा (२५% भन्दा कम खचय 
र्रेको भए १ अंक, २५% - ५०% सम्म खचय र्रेको भए २ अंक र ५०% भन्दा 
िढी खचय र्रेको भए ३ अंक ददने) 

3   C 

११.२ 

र्ररिी न्र्नुीकरण सम्िन्धी कृर्ाकलापहरु जस्तैः सहधुलर्त दरमा ऋण सहर्ोर् 
अथवा र्रीि उपभोक्ताहरुलाई आर्आजयनका कृर्ाकलापहरु संचालन र्नयका लाधर् 
िीउ पूाँजी उपलब्ध र्राएको (र्समा १०% भन्दा कम खचय र्रेकोझ भए १ अंक, 

१०% - ३५% सम्म खचय र्रेको भए २ अंक र ३५% वा सोभन्दा िढी खचय 
र्रेको भए ३ अंक ददने) 

3     

११.३ 
वन उपभोक्ताहरुको क्षमता ववकास (स्वरोजर्ार, क्षमता ववकास तालीम, सचेतना 
कार्यक्रम आदद) 2     
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आधार नं. 
(Criteria 

No.) 

आधारहरु (Criteria) 

आधारको 
अधधकतम भार 

अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 

सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अधधकतम ्भार 
अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

मूल्र्ाकंनमा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्र्त 

(Remarks) 

११.४ सामदुावर्क वा सामाजजक ववकासका कृर्ाकलापहरु संचालन र्रेको 1     

११.५ अन्र् कृर्ाकलापहरु 1     

१२ जलवार् ुपररवतयनको 
न्रू्नीकरण र अनकुुलन 
उपार्हरु 

६ १२.१ समदुार्स्तरमा जलवार् ुपररवतयन सम्िन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन र्ररएको 1   C 

१२.२ 
जलवार् ुपररवतयनको न्र्नुीकरण र अनकुुलनका उपार्हरु सामदुावर्क वन 
कार्यर्ोजनामा समावेर् र्ररएको 1     

१२.३ अवैध वन र्डानी र अधतक्रमण घटेको 1     

१२.४ व्र्ापक रुपमा वृक्षारोपण र्ररएको 1     

१२.५ पानीको महुान/श्रोतहरुको उपलब्धता र वपउने पानीको र्णुस्तरमा िवृद्ध भएको 1     

१२.६ भकू्षर् वा पवहरोको घटनामा ह्रास आएको 1     

१३ सरकारी वा रै्ह्रसरकारी 
सेवाप्रदार्कहरुसाँर्को 
धनकटता र पहुाँच 

५ १३.१ 
सेवाप्रदार्कहरुसाँर् नजजकै रहेका (सा.व.उ.स. ३ घण्टाधभर सेवाप्रदार्क रहेको 
स्थानसम्म पगु्न सक्न ेर सहज पहुाँचको जस्थधतमा रहेका) 2   NC 

१३.२ 

सेवाप्रदार्कहरुसाँर् औसत दरुी र पहुाँचमा रहेका (सा.व.उ.स. लाई सेवाप्रदार्क 
रहेको स्थानसम्म पगु्न ३ - ६ घण्टा सम्म समर् लाग्न सक्न ेर सेवाप्रदार्कसाँर् 
धसधमत पहुाँचको जस्थधतमा रहेका) 

4     

१३.३ 

ज्र्ादै ववकटमा रहेका र सेवाप्रदार्कको पहुाँचमा नरहेका (सा.व.उ.स. लाई 
सेवाप्रदार्क रहेको स्थानसम्म पगु्न ६ घण्टाभन्दा िढी समर् लाग्न सक्ने र 
सेवाप्रदार्कसाँर् धसधमत पहुाँचको जस्थधतमा नरहेका) 

5     

१४ श्रम ऐन कार्ायन्वर्न २ १४.१ श्रम ऐन, २०७४ को पररपालना र्रेको 2   NC 

१४.२ श्रम ऐन, २०७४ को पररपालना नर्रेको ०     

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

No.) 

आधारहरु (Criteria) 

आधारको 
अधधकतम भार 

अंक 

(Maximum 

weightage) 

सूचक नं. 
(Indicator 

No.) 

सूचकहरु (Indicators) 

सूचकहरुको 
अधधकतम ्भार 
अंक (Maximum 

weightage of 

indicator) 

मूल्र्ाकंनमा 
प्राप्ताङ्क 

कैवर्र्त 

(Remarks) 

१५.२ चररचरणलाई धनर्जन्रत/व्र्वजस्थत र्ररएको 4     

१५.३ 
चररचरणलाई धनर्जन्रत/व्र्वस्थापनको प्रर्ास भएको तर आंजर्क सर्लता मार प्राप्त 
भएको 1     

१५.४ चररचरण परैु खलु्ला रहेको 0     

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

१६.२ वन डढेलो देख्निेववजत्तकै उपभोक्ताको सवक्रर्तामा र्थाधसघ्र धनर्न्रणमा धलईएको 3     

१६.३ वन डढेलो धनर्न्रणमा समूहको कुनै पहल वा सवक्रर्ता नदेजखएको 0     

कुल जम्मा १००           

NC भन्नाले कुनै एक सूचकको लाधर् अंक ददन सवकने 

C  भन्नाले एक भन्दा िवढ सूचकको लाधर् पधन अंक ददन सवकने 
 

 

 

 

 

 

  

तर्ार र्ने धसर्ाररर् र्ने प्रमाजणत र्ने 

दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 
नामः ................... नामः ................... नामः ...................  

पदः .................... पदः .................... पदः ....................  
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अनसूुची २: उत्कृष्ट कवधुलर्ती वन परुस्कारको मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

कवधुलर्ती वन समूहको नामः ....................................        ठेर्ानाः ................................................. 
समूह अध्र्क्षको नामः .......................................         सम्पकय  नम्वरः .................................... 
ईमेलः ......................................                                             कवधुलर्ती वन समूहको िैंक खाता वववरणः ....................................... 

 

आधार 
नं. 

आधारहरु  
अधधकतम 
भार अंक 

सूचक नं.  सूचकहरु  भार अंक  प्राप्ताङ्क कैवर्र्त  

१ वन व्र्वस्थापन (२५%)             

१.१ वृक्षारोपणले ढाकेको क्षेरर्ल पधतर्त ३ 1.1.१ ८० प्रधतर्त भन्दा िढी  ३   NC 

1.१.2 ५० प्रधतर्त देजख ७९% 2     

1.1.३ ४९% भन्दा कम 1     

१.२ पनुरुत्थानले ढाकेको क्षेरर्ल ३ 1.2.1 ८० प्रधतर्त भन्दा िढी  3   NC 

1.2.2 ५० प्रधतर्त देजख ७९% 2     

1.2.3 ४९% भन्दा कम 1     

१.३ र्ोडमेल तथा अन्र् व्र्वस्थापन कार्य ३ 1.3.1 धनर्धमत कार्यर्ोजना अनसुार (८० प्रधतर्त भन्दा िढी) 3   NC 

1.3.2 कार्यर्ोजना अनसुार (५० प्रधतर्त देजख ७९%) 2     

1.3.3 कार्यर्ोजना अनसुार (४९% भन्दा कम)  1     

२ जीवनस्तरमा सधुार (२०%)             

२.१ किधुलर्ती वनवाट प्रधत सदस्र् नर्द 
आम्दानी (वावषयक) 

३ 2.1.1 रु.१४४३० भन्दा िढी 3   NC 

2.1.2 रु.१०००० देजख १४४३० सम्म 2     

2.1.3 रु.१०००० भन्दा कम 1     

२.२ ३ 2.2.1 १२ मवहना भन्दा वढी 3   NC 

2.2.2 ८ देजख १२ मवहनासम्म 2     
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आधार 
नं. 

आधारहरु  
अधधकतम 
भार अंक 

सूचक नं.  सूचकहरु  भार अंक  प्राप्ताङ्क कैवर्र्त  

आर् आजयनका वक्रर्ाकलाप (वाखा 
पालन, तरकारी खेती आदद) िाट प्रधत 
घर आम्दानी 

2.2.3 ७ मवहना भन्दा कम 1     

२.३ जजववकोपाजयन सधुार र्ोजना 
कार्ायन्वर्न अवस्था 

३ 2.3.1 ८० प्रधतर्त भन्दा िढी  3   NC 

2.3.2 ५० प्रधतर्त देजख ७९% 2     

2.3.3 ४९% भन्दा कम 1     

२.४ पर्ायपर्यटनमा र्ोर्दान ३ 2.4.1 उत्तम 3   NC 

2.4.2 मध्र्म 2     

2.4.3 न्र्नु 1     

३ समूह (१५%)             

३.१ धनर्धमत िैठक ३ 3.1.1 १२ पटक भन्दा वढी 3   NC 

3.1.2 ७ देजख ११ सम्म 2     

3.1.2 ६ पटक भन्दा कम 1     

३.२ जनजाती /दधलतको सहभार्ीता ३ 3.2.1 ८० प्रधतर्त भन्दा िढी  3   NC 

3.2.2 ५० प्रधतर्त देजख ७९% 2     

3.2.3 ४९% भन्दा कम 1     

३.३ िचत तथा ऋण पररचालन             

3.3.1 समूह कोषमा िचत ३ 3.3.1.1 ८० प्रधतर्त भन्दा िढी सदस्र्हरुवाट धनर्धमत वचत 3   NC 

3.3.1.2 ५० प्रधतर्त देजख ७९% सदस्र्हरुवाट धनर्धमत वचत 2     

3.3.1.3 ४९% भन्दा कम सदस्र्हरुवाट धनर्धमत वचत 1     

3.3.2 समूह कोषको ऋण पररचालन ३ 3.3.2.1 ८० प्रधतर्त भन्दा िढी िढी सदस्र्हरुमा ऋण पररचालन 3   NC 

3.3.2.2 ५० प्रधतर्त देजख ४९% सदस्र्हरुमा ऋण पररचालन 2     
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आधार 
नं. 

आधारहरु  
अधधकतम 
भार अंक 

सूचक नं.  सूचकहरु  भार अंक  प्राप्ताङ्क कैवर्र्त  

3.3.2.3 ४९% भन्दा कम सदस्र्हरुमा ऋण पररचालन 1     

४ वन उत्पादनको प्रर्ाप्तता (१०%)             

४.१ घााँस ३ 4.1.1 ९ मवहना भन्दा िढी पगु्ने 3   NC 

4.1.2 ६ मवहना भन्दा िढी पगु्ने 2     

4.1.3 ३ मवहना भन्दा िढी पगु्ने 1     

४.२ दाउरा ३ 4.2.1 ९ मवहना भन्दा िढी पगु्ने 3   NC 

4.2.2 ६ मवहना भन्दा िढी पगु्ने 2     

4.2.3 ३ मवहना भन्दा िढी पगु्ने 1     

५ धिरे्ष आधार (१०%)             

५.१ आफ्नो श्रोत साधनिाट र्रेको 
उल्लेखधनर् कार्य  

३ 6.1.1 उत्तम 3   NC 

6.1.2 मध्र्म 2     

6.1.3 न्र्नु 1     

५.२ भववष्र्का र्ोजनाहरु ३ 6.2.1 उत्तम 3   NC 

6.2.2 मध्र्म 2     

6.2.3 न्र्नु 1     

६ समन्वर् तथा सहकार्य (१०%)             

६.१ अरु समूहहरु साँर् सम्िन्ध ३ 6.1.1 उत्तम 3   NC 

6.1.2 मध्र्म 2     

6.1.3 न्र्नु 1     

६.२ सम्िजन्धत सरकारी धनकार्हरु साँर् 
सम्िन्ध 

३ 6.2.1 उत्तम 3   NC 

6.2.2 मध्र्म 2     
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आधार 
नं. 

आधारहरु  
अधधकतम 
भार अंक 

सूचक नं.  सूचकहरु  भार अंक  प्राप्ताङ्क कैवर्र्त  

6.2.3 न्र्नु 1     

६.३ रै्र सरकारी धनकार्हरु साँर् समन्वर् ३ 6.3.1 उत्तम 3   NC 

6.3.2 मध्र्म 2     

6.3.3 न्र्नु 1     

७ ववर्तको प्रभावकाररता (१०%)             

७.१ स्थानीर् स्तरमा परुस्कार पाएको ३ 7.1.1 उत्तम 3   NC 

7.1.2 मध्र्म 2     

7.1.3 न्र्नु 1     

७.२ सम्पन्न र्ररएको कार्यको सूचना प्रवाह 
(वावषयक प्रधतवेदन लर्ार्तको) 

३ 7.2.1 उत्तम 3   NC 

7.2.2 मध्र्म 2     

7.2.3 न्र्नु 1     

७.३ अन्र् धनकार्को श्रोत पररचालनद्वारा 
भौधतक, वातावरण तथा अन्र् सूधार 

३ 7.3.1 उत्तम 3   NC 

7.3.2 मध्र्म 2     

7.3.3 न्र्नु 1     

NC भन्नाले कुनै एक सूचकको लाधर् अंक ददन सवकने 
       

तर्ार र्ने धसर्ाररर् र्ने प्रमाजणत र्ने 

दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 
नामः ................... नामः ................... नामः ................... 
पदः .................... पदः .................... पदः .................... 
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अनसूुची ३: उत्कृष्ट धनजी वन परुस्कारको मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

धनजी वन धनीको नामः .................................... ठेर्ानाः .............................. 
सम्पकय  नम्वरः .................................... ईमेलः ................................ 
िैंक खाता वववरणः .................................  

 

धस.नं. मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु अङ्क भार  प्रप्ताङ्क कैवर्र्त 

१ 

वृक्षारोपण भएको क्षरेर्ल (................. हे.) 10   

● २ हे. भन्दा िढी १०   

● ०.५- २ हे. सम्म ९   

● ०.५ हे. भन्दा कम ८   

२ 

धनजी वनको वृक्षारोपणको वकधसम 10   

● वन मार १०   

● कृवष वन  ८   

● आली, र्ह्रा, कान्ला वन र्ाटरु्ट ६   

३ 

धनजी वनको वकधसम र प्रजाधत 10   

● धमजश्रत (५ भन्दा िढी प्रजाधत ..........................) १०   

● धमजश्रत (२-५ प्रजाधत .......................... ) ८   

● एकल प्रजाधत (........................... ) ६   

४ 

धनजी वनको व्र्वस्थापन संरक्षण (र्ोडमेल, धथधनङ्ग, प्रधुनङ्ग) 10   

● परैु वन क्षेरमा (र्ोडमेल, धथधनङ्ग, प्रधुनङ्ग र्रेको) १०   

● आजर्क रुपमा (र्ोडमेल, धथधनङ्ग, प्रधुनङ्ग र्रेको) ६   

● थालनी र्रेको (र्ोडमेल, धथधनङ्ग, प्रधुनङ्ग र्रेको) ४   

५ 

वनको खेती अभ्र्ास 10   

● मल, धसचाईको प्रर्ोर् (खेती अभ्र्ासमो सचुारु प्रर्ोर्) १०   

● कुनै एकको प्रर्ोर् (खेती अभ्र्ासको प्रारम्भ) ६   

● सामान्र् ४   

६ 

धनजी वनको उमेर 10   

● ५ वषय भन्दा िढी १०   

● २-५ वषय सम्म ६   

● २ वषय सम्म ४   

७ 

धनजी वनको कार्यर्ोजना/व्र्वसावर्क र्ोजना 10   

● तर्ार भएको १०   

● तर्ारीको चरणमा रहेको ६   

● नभएको ४   

८ 
धनजी वनको वावषयक आर् 10   

● व्र्वसार्ीक/व्र्ापारीक प्रर्ोजन मार्य त १०   
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धस.नं. मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु अङ्क भार  प्रप्ताङ्क कैवर्र्त 

● घरार्सी प्रर्ोजन मार्य त ८   

● हालसम्म नभएको ६   

९ 

वन उद्यम मूल्र् अधभववृि र धनजी वनको सम्िन्ध  10   

● उत्पादन र मूल्र् अधभवृवि दवैु आर्ै् र्ने र्ररएको १०   

● वन सम्िन्धी उद्यमसाँर् आविता भएको ६   

● उद्योर्को लाधर् वन पैदावार मार धिक्री र्रेको ४   

१० 

जग्र्ाको भोर्ाधधकार 10   

● व्र्जक्तसाँर् करारमा १०   

● संघसस्थासाँर् करारमा ६   

● धनजी हकभोर् ४     

कुल जम्मा  100   

तर्ार र्ने 
धसर्ाररर् र्ने प्रमाजणत र्ने 

दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 
नामः ................... नामः ................... नामः ................... 
पदः .................... पदः .................... पदः .................... 
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अनसूुची ४: उत्कृष्ट साझेदारी वन परुस्कारको मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

साझेदारी वन समूहको नामः .................................... ठेर्ानाः ................................................. 
समूह अध्र्क्षको नामः .......................................  सम्पकय  नम्वरः .................................... 
ईमेलः ......................................                                        साझेदारी वन समूहको िैंक खाता वववरणः ..................................... 

पूणायङ्कः १०० 

आधार 
नं. 

आधारहरु  

अध
धक

तम
 

भा
रअं

क
   

सूचक 
नं.  

सूचकहरु  
भार 
अंक  

प्राप्ताङ्क कैवर्र्त  

१ वन व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ारी 
र र्णुस्तर 

५ १.१ वन सम्वद्धयन प्रणालीमा आधाररत वन व्र्वस्थापन पद्धधत अंर्ीकार र्रेको । २     

१.२ वनको अवस्था अनसुारको व्र्वस्थापन पद्धधतको चर्न । 1     

१.३ वन व्र्वस्थापन र्ोजना समर्मा नवीकरण भएको  1     

१.४ वन व्र्वस्थापन र्ोजना िनाउने समूहको सहभार्ीता 1     

२ वन व्र्वस्थापन र्ोजना 
कार्ायन्वर्नको अवस्था र रेकडय 
व्र्वस्थापन एवं उद्यम ववकास 

२८ 

२.१ 

कार्यर्ोजनामा उल्लेजखत कृर्ाकलापहरुको कार्ायन्वर्नको अवस्था (वन व्र्वस्थापनका 
कृर्ाकलापहरु धनर्धमत र व्र्वजस्थत रुपमा संचालन र्ररएको, कार्यर्ोजनामा धसर्ाररस 
भए िमोजजमका वन व्र्वस्थापनका कृर्ाकलापहरु संचालन र्ररएको ।) 

5     

२.२ 

वन व्र्वस्थापन कृर्ाकलापहरु तोवकएको समर्मा तोवकएको पररमाणमा भए 
नभएको। 

●  काठ दाउरा उत्पादन (कार्ोजनामा उल्लेजखत पररमाण र वास्तववक उत्पादन 
भएको पररमाण (५ अंक) 
●  वन व्र्वस्थापनका कृर्ाकलापहरु कार्यर्ोजनामा तोवकएको क्षेरर्ल र वास्तववक 

कार्य सम्पन्न भएको क्षेरर्ल (३ अंक) 
●  संचाधलत कार्यक्रम तोवकएको वषय र समर्ताधलका सो िमोजजम भए नभएको (२ 
अंक) 

10     
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२.३ वनको हैधसर्तमा सूधार भएको  3     

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

२.५ 

समहुमा भएका कृर्ाकलापहरुको रेकडय व्र्वस्थापन (लार्त खचय, आम्दानी/काठ 
दाउरा, वल्लावल्लीको धिक्री, स्टक, आम्दानी/व्र्वस्थापन भएको क्षेरहरुको नक्सा 
आदद ।) 

4     

२.६ 
उद्यम ववकास सम्िन्धी तालीम, उद्यम ववकासमा लर्ानी सहर्ोर्, उद्यम ववकासका 
पूवायधार स्थापना व्र्वस्थापन, वन व्र्वस्थापनमा स्थानीर् रोजर्ारी सजृना 

4     

३ वन संरक्षणको अवस्था             
  ▪ चोरी कटानी धनर्न्रण १० ३.१ चोरी कटानी पूणय धनर्न्रण भएको, नभएको वा मध्र्म स्तरको 2     

▪ वन अधतक्रमण धनर्न्रण ३.२ ● परुानो अधतक्रमण हटाई व्र्वस्थापन र्री नर्ााँ अधतक्रमण समेत हनु नददएको । 

4     ● परुानो अधतक्रमण भएको तर हटाउन नसकेको हटाउने र्ोजना रहेका प्रर्ास 
भएको र हाल नर्ााँ अधतक्रमण हनु नददएको । 

▪ वन्र्जन्तकुो संरक्षण ३.३ चोरी जर्कार धनर्न्रणको प्रर्ास 1     

▪ वन डढेलोको अवस्था ३.४ वन डढेलो धनर्न्रण दस्ता र साधन सामग्री दरुुस्त राखी, आवश्र्क व्र्वस्था भएको  1     

३.५ वन डढेलो लाग्निाट िचाउन ेप्रर्ास र्रेको । 2     

४ वन संरक्षण पद्धधत र 
प्रभावकाररता 

५ ४.१ हेरालवुाट 

5     ४.२ वन कमयचारीवाट 

४.३ समूह स्वर्म ्ले टुरर्स्ती र्रेर 

५ वन क्षेरिावहर वन ववकास १० ५.१ वन नसयरी स्थापना र ववरुवा उत्पादन (र्णुस्तर समेत) 2     

५.२ सावयजधनक जग्र्ामा वन ववकास (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

५.३ धनजी वन ववकास र ववस्तारमा सहर्ोर् (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

५.४ रै्ह्रकाष्ठ वन पैदावारको ववकास र खेती ववस्तार (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     
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५.५ वृक्षारोपण र्ररएको स्थानमा ववरुवाको स्थापना र िााँच्ने दर (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

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

६.२ 
तोवकएको पररमाण अनसुार मार् र र्ाउाँ स्तरीर् सधमधतको धसर्ाररसमा ववतरण 
व्र्वस्था रहेको 

2     

६.३ धडपो राखी काठ, दाउरा ववतरण र्रेको अवस्था 2     

६.४ समूहधभर सहधुलर्त दरमा काठ ववक्री ववतरणको अवस्था 2     

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

७ व्र्वस्थापन सधमधत एवं 
कार्ायन्वर्न ईकाइको कार्य 
संचालन प्रभावकाररता 

५ ७.१ सूचना आदान प्रदानको संर्न्र र र्नुासो व्र्वस्थापन समजुचत ढंर्ले हनुे र्रेको । 1     

७.२ व्र्वस्थापन सधमधतको म्र्ाद धभरै धनवायचन, र्ठन 1     

७.३ सधमधतको साधारण सभाको जस्थधत 1     
  

७.४ 
वावषयक कार्यक्रम र प्रर्धत प्रधतवेदन तर्ारी र्री अनमुोदन र्ने र्रेको, जजल्ला वन 
समन्वर् सधमधतमा पेर् भई कार्ायन्वर्नमा जाने र्रेको । 

2     

८ आधथयक पारदजर्यता र कोष 
पररचालन 

१० 
८.१ 

सावयजधनक सनुवुाई, सभा/भेलामा प्रस्ततु र्ने र्ररएको र संचाधलत कृर्ाकलापहरु र 
त्र्सको खचयको सम्वन्धमा जान्न ईच्छुकहरुमा सूचनाको पहुाँच रहेको । 

2     

८.२ लेखापरीक्षण र्ने र्ररएको । 1     

८.३ समूहमा िेरुजकुो अवस्था 1     

८.४ 
कोषको रकम वन व्र्वस्थापनमा प्रर्ोर् (५०% भन्दा िवढ, २५ देजख ५०% सम्म, 

२५% भन्दा कम) 
2     

८.५ कोषको रकम र्ररिी न्र्धुनकरणमा प्रर्ोर् (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     
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८.६ 
सिै सरोकारवालाहरुवाट वन व्र्वस्थापनमा लर्ानी भएको र लर्ानीको आधारमा सिै 

सरोकारवालाहरु िीच लाभांर् ववतरण भएको 
2     

९ रोजर्ारीको धसजयना तथा 
कमयचारी तथा कामदारको 
सन्तषु्टी, श्रम ऐन कार्ायन्वर्न 

७ ९.१ स्थानीर् रोजर्ार सजृना र्रेको, नर्रेको । 3     

९.२ 
वन व्र्वस्थापन कार्यमा संलग्न कामदार, कमयचारीहरुको सन्तषु्टी, मनोिल तथा 
अधभप्ररेणाको अवस्था । 

2     

९.३ श्रम ऐन, २०७४ को पररपालना र्रेको, नर्रेको २     

१० अन्र् (आरै् प्ररं्सनीर् र 
नवीनतम कर्य र्रेको भए लेख्न)े 

१० 
    १०     

कुल जम्मा १००           
        

 नोटः प्रत्रे्क सूचकमा ददएको अंकभारलाई प्रष्ट्याउने पषु्ट्याई र मूल्र्ाङ्कनमा सहर्ोर् परु् र्ाउने कार्जात, प्रमाण, तथा र्ोटो, धभधडर्ो एवं वेभधलंकहरु उपलब्ध भएसम्म संलग्न 
र्री पठाउन ुपनेछ । 

  

 तर्ार र्ने   धसर्ाररर् र्ने प्रमाजणत र्ने 

 दस्तखतः   दस्तखतः दस्तखतः 
 नामः ...................   नामः ................... नामः ................... 
 पदः ....................   पदः .................... पदः .................... 
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अनसूुची ५: उत्कृष्ट धाधमयक वन परुस्कारको मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 
 

धाधमयक वन समूहको नामः …………………………………..             ठेर्ानाः .......................................... 

समूह अध्र्क्षको नामः ………………………………………………                    सम्पकय  नम्वरः .................................... 
   ईमेलः ………………………………………          कवधुलर्ती वन समूहको िैंक खाता वववरणः ....................................... 

धस.नं. मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु अङ्क भार  प्रप्ताङ्क कैवर्र्त 

१ 

परम्परार्त/धाधमयक अवधध अवस्था १५     

●१ ५ वषय भन्दा पवहले हस्तान्तरण भएको १५     

● ५-१५ वषय पवहले हस्तान्तरण भएको १०     

● ५ वषय भन्दा कम हस्तान्तरण भएको अवधी ५     

२ 

धाधमयक वन हस्तान्तरण हनुपूुवय वनको अवस्था १०     

● न्र्न हैधसर्त भएको वा नाङ्गो वा खाली वन क्षेर १०     

● मध्र्म हैधसर्तको वृक्षारोपण, प्राकृधतक वा धमजश्रत वनक्षेर ६     

● राम्रो हैधसर्तको वृक्षारोपण, प्राकृधतक वा धमजश्रत वनक्षेर ४     

३ 

हस्तान्तरण पिात धाधमयक वनको 
अवस्था (पररवतयन भएको भए ४, नभए ० अंक ददने) २०     

● नाङ्गो वा खाली वनक्षेरमा हररर्ाली प्रवद्धयन भएको (भएको 
भए ४, नभए ० अंक ददने) 

४ 

    

● पवहले माधसएका/हराएका वनस्पधत र वन्र्जन्त ुपनुः देखा 
पनय थालेको 

४ 
    

● झाडीदार वनक्षेरमा पररवतयन भएको ४     

● वन वा वनछरको घनत्व िवृद्ध भएको ४     

● पनुरुत्पादनमा र्णुात्मक वृवद्ध भएको ४     

● पवहलेको अवस्थामा खास पररवतयन नभएको वा झनै 
हैधसर्त धिग्रको 

0 
    

४ 

धाधमयक वनको संरक्षण  १५     

● उत्तम १५     

● मध्र्म १०     

● न्र्नु ४     

५ 

धाधमयक वन व्र्वस्थापन सधमधतको संरचना  १०     

● समावेजर्करण (धलंर्, जात, वपछडीएको वर्य आददलाई 

समेवटनेर्री मखु्र् पदहरु समेत ५०% वा सोभन्दा िवढ 
मवहलाको प्रधतधनधधत्व) भएको १०     
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धस.नं. मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु अङ्क भार  प्रप्ताङ्क कैवर्र्त 

● एकै प्रकारको समूह, जात,  सम्प्रदार् आददको अधधपत्र् 
(मवहला समूहमा धलंर्को कुरा िाहेक भएको) 

४ 
    

६ 

धाधमयक वन समूह पररचालनको अवस्था १०     

● धनर्धमत सधमधतको िैठक; समूहको भेला भएको र भेलामा 
७५% सम्म उपजस्थधत रहेको १०     

● धनर्धमत सधमधतको िैठक; समूहको भेला भएको र भेलामा 
न्रू्नतम देजख ७५% सम्म उपजस्थधत रहेको ६     

● धनर्धमत सधमधतको िैठक; समूहको भेला नभएको २     

७ 

धाधमयक वन समूहको कोष पररचालन तथा सदपुर्ोर् १०     

● सावयजधनक/सामाजजक लेखापरीक्षण र्ने र्ररएको, 
सामाजजक/धाधमयक कृर्ाकलापहरु संचालन र्रेको १०     

● सावयजधनक/सामाजजक लेखापरीक्षण र्ने र्ररएको, 
सामाजजक/धाधमयक कृर्ाकलापहरु मध्रे् कुनै १ संचालन र्रेको  ६     

● कुनै कृर्ाकलापहरु संचालन र्रेको नर्रेको ०     

८ 

सम्िजन्धत सरकारी धनकार्हरु, ववधभन्न संघ संस्था तथा अन्र् 
समहुसाँर् सहकार्य तथा सम्िन्ध  १०     

● उत्तम १०     

● मध्र्म ६     

● न्र्नु ४     

कुल जम्मा १००     

 

 
 

    

तर्ार र्ने  प्रमाजणत र्ने 

दस्तखतः  दस्तखतः 
नामः ...................  नामः ................... 
पदः ....................  पदः .................... 

     

 

धसर्ाररर् र्ने 

दस्तखतः  

नामः ...................  

पदः ....................  
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