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पषृ्ठभधूम 

उद्योग पययटन वन तथा वातावरण मन्रालय बागमती प्रदेश अन्तगरगत आ.व. 2077/078 मा 
ष्ट्रवधभन्न काययक्रमहरु सञ्चालन गनय ष्ट्रवधनयोजन भएको बजेटको पररधि धभर रहेर स्वीकृत वाष्ट्रषयक 
काययक्रमहरु धडधभजन वन कायायलयहरु १५ वटा, वन अनसुन्िान तथा प्रशशक्षण केन्र १ वटा, वन 
धनदेशनालय १ वटा र उद्योग पययटन वन तथा वातावरण मन्रालयबाट सञ्चालन गररने गरी तय 
भएका छन ्। ती मध्ये राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन काययक्रम प्रभावकारी ढंगले सम्पादन 
भएमा त्यसबाट प्राप्त हनु े प्रधतफल समेत गणुस्तरीय भई आशातीत उपलशधि हााँधसल गनय सष्ट्रकन्छ 
।काययक्रम प्रभावकारी ढंगले तोष्ट्रकएको गणुस्तरमा सम्पादन गनय काययक्रम सम्पादन गने धनकायहरु 
धबच एकै खालको काययक्रम सञ्चालन प्रष्ट्रक्रयामा साझा बझुाई रही सम्पादन हनु ुपदयछ ।अत: स्वीकृत 
काययक्रम र बजेटको प्रभावकारी कायायन्वयन गरी अधिकतम उपलशधि हाधसल गने उद्देश्यले काययक्रम 
सञ्चालन गने धनकाय/सेवा प्रदायकहरुलाई काययक्रम कायायन्वयनमा सहजता र एकरुपता आओस भनी 
यो काययक्रम कायायन्वयन काययष्ट्रवधि २०७७/७८ तयार गरी जारी गररएको छ । 

काययष्ट्रवधिको केष्ट्रह सामान्य मागयदशयन 

 यो काययष्ट्रवधि सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनयमावली २०६४ र बागमती प्रदेश 
को सावयजधनक खररद धनयमावी २०७६ र बजेट कायायन्वयन साँग सम्बशन्ित संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकार बागमती प्रदेश ले जारी गरेका अन्य धनदेशशकाका हकमा सोही बमोशजम हनुे अन्यथा यस 
काययष्ट्रवधि अनसुार गने गरी उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालयले यो काययष्ट्रवधि २०७७ जारी 
गरेको छ । काययक्रम कायायन्वयन गनुय यो काययष्ट्रवधिको मखु्य मागयदशयन हो । 

 यो काययष्ट्रवधिले नसमेटेको तर संघीय वन तथा भ ू संरक्षण ष्ट्रवभागको स्वीकृत काययष्ट्रवधिमा उल्लेख 
भएका ष्ट्रक्रयाकलापहरु सोही बमोशजम सञ्चालन गनय सष्ट्रकने छ । 

 काययक्रम सञ्चालन गदाय स्वीकृत नम्सय, शजल्ला दररेट, आधथयक ऐन, धनयम र यस काययष्ट्रवधिमा 
उल्लेशखत धमल्दाजलु्दा काययक्रममा उल्लेख भए बमोशजम कायायन्वयन गनुय पदयछ ।  

 प्रदेश र संघबाट जारी भएको काययष्ट्रवधिमा समेत उल्लेख नभएका ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गनुय पदाय 
काययष्ट्रवधि तयार पारी सम्बशन्ित धनकायले एक तह माधथको धनकायबाट स्वीकृत गराई सञ्चालन गनय 
सष्ट्रकने छ । 

 पूाँजीगत खचय तफय को पवुायिार, वृक्षारोपण लगायतका कामहरु सम्पन्न भए पश्चात खचय ष्ट्रववरण 
सष्ट्रहतको होधडङ्वोडय तथा GPS लोकेसन अधनवाययरुपमा राख्न ुपछय। GPS लोकेसनको ष्ट्रववरण मन्रालय 
तथा धनदेशनालयमा प्रधतवेदन सष्ट्रहत पेश गनुयपनेछ ।  



 

 

 

 अनसुन्िान, अनसुन्िान गररन े ष्ट्रक्रयाकलापहरुका लाधग सम्बशन्ित ष्ट्रवषय ष्ट्रवशषेज्ञहरुको सहयोगमा 
कायय क्षेरगत शतय (Terms of Reference, TOR)  र लागत अनमुान तयार गरी स्वीकृत गरी प्रचधलत 
सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ 
मा भएको प्राविान अनसुार परामशयदाता कम्पनी, फमय तथा व्यशिको छनौट गनुयपदयछ । छनौट 
भएका कम्पनी,  फमय तथा व्यशिहरुसाँग स्वीकृत कायय सूची बमोशजम कायय गने गरी सम्झौता गरी 
परामशयदाता कम्पनी, फमय वा व्यशिले मस्यौदा प्रधतवेदन तयार गरी प्रस्ततुीकरण गने र 
प्रस्ततुीकरणका समयमा वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण समावेश गरी अशन्तम प्रधतवेदन तयार 
गनुयपदयछ ।  
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१. कबधुलयती वन समूहको ष्ट्रविान तथा कायययोजना पनुरावलोकन (जीष्ट्रवकोपाजयन सिुार योजना समेत- 
मध्यवती के्षरमा समेत- एउटै क्लष्टरमा) 

अवधि पधुगसकेका र कबधुलयती वन समूहले पनुरावलोकनको लाधग माग गरेका ष्ट्रविान, कायययोजना 
तथा जीष्ट्रवकोपाजयन सिुार योजना पनुरावलोकन गनय यस शीषयकको रकम खचय गनय सष्ट्रकने छ । यस 
शीषयकको रकम सभे तथा नक्साङ्कन, ष्ट्रविान, कायययोजना तथा जीष्ट्रवकोपाजयन सिुार योजना तयारी, 
ष्ट्रप्रन्टीङ तथा वाईशन्डगंमा खचय गनय सष्ट्रकनछे । समूहमा आवद्ध भएका घरिरुीका मष्ट्रहला तथा 
परुुषको सहभाधगतामा कायययोजना तयार गनुय पनेछ । जीष्ट्रवकोपाजयन सिुार योजना समावेश भएको 
कायययोजनाको ३ प्रती तयार गने रकम समेत यसै शीषयकमा समावेश गररएको छ । जीष्ट्रवकोपाजयन 
सिुार योजना तयार गदाय धडधभजन/सब-धडधभजन वन कायायलयका प्राष्ट्रवधिक, जे.ष्ट्रट.ए, समूह सहयोगी र 
ग्रामीण ष्ट्रवत्तीय सहयोगीले आ-आफ्नो के्षरबाट सहयोग गनुयपनेछ । 

२. कबधुलयती वन के्षर धभर फलफूल धबरुवा खररद तथा रोपण मध्य-पहाडमा कागती/हाइष्ट्रिड 
जनुार/ हाइष्ट्रिड अमला र धभरी मिेसमा मध्यवती के्षर (एउटै क्लष्टरमा-प्रधतशत भन्दा कम छर 
घनत्व भएको क्षरेमा) 

मध्यपहाडमा (कागती / हाइष्ट्रिड जनुार / हाइष्ट्रिड अमला) र धभरी  मिेसमा मध्यवती के्षरमा समेत 
(धलशच/इमीली) जातका धबरुवाहरु एउटै क्लष्टरमा-५ प्रधतशत भन्दा कम छर घनत्व भएको क्षेरहरु 
हेरी सो को धनररक्षण गरी प्राष्ट्रवधिकको धसफाररसमा सम्बशन्ित समूह साँग सम्झौता गरी धबरुवा 
खररद/रोपणको कायय गररन ेछ । धबरुवा खररद, ढुवानी र रोपणको कायय प्रचधलत शजल्ला दररेट एवं 
स्वीकृत नमयस ्अनसुार लागत अनमुान तयार गरी खचय गनुय पनेछ । धबरुवा खररद गरेको आपतुी 
कतायबाट गणुस्तरको कागज धलन े र १०% पनुरोपणको जोहो वा व्यववस्थापन गनुयपनेछ । 
काययसम्पन्न प्रधतवेदनको आिारमा धसिै आपतुीकतायको रकम जम्मा गररने छ ।समूह आफैले 
गणुस्तरीय धबरुवा खररद गनय इच्छुक भएमा वा समूहको खातामा सम्झौता अनसुारको रकम जम्मा 
गनुयपनेछ । धबरुवा रोपण गरेको Survival प्रधतशतको दर कधत छ भने्न ष्ट्रववरण सब-धडधभजन वन 
कायायलयले शजल्लामा प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

३. गत आ.व.मा धसन्िलुी हररहरपरु गढीको कबधुलयती वनमा भएको वकृ्षारोपण के्षरको लाधग हेराल ु

धडधभजन वन कायायलय मररण अन्तरगत हररहरपरुगढीको कबधुलयती वनमा गत आवमा भएको 
वृक्षारोपण के्षरको लाधग रेखदेख, गोडमेल, धसंचाई तथा मरेका धबरुवा प्रधतस्थापन गनयका लाधग सामान्य 
लेखपढ गरेका वन हेराल ुसेवा करारमा धलन यस शीषयकमा ष्ट्रवधनयोशजत रकम खचय गररनेछ । नेपाल 
सरकार/प्रदेश सरकारको आधथयक ऐन/धनयम बमोशजम राख्नपुने माधसक प्रधतवेदन, डोर हाशजरी 
लगायतका आवश्यक कागजात समावेश गनुयपनेछ । धनजले धडधभजनल वन अधिकृत वा तोकेको 
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कमयचारीको अधिनमा रही काम गनुय पनेछ । साथै माधसक प्रधतवेदनको आिारमा मार माधसक 
पाररश्रधमकको धनकासा गररनछे । 

४. कबधुलयती वनको लाधग प्राष्ट्रवधिक सहयोग सेवा (वन प्राष्ट्रवधिक सहायक बाट) 

धडधभजन वन कायायलयमा नयााँ कबधुलयती वन समूह गठन, कायययोजना र जीष्ट्रवकोपाजयन योजना 
तयारी, स्थाष्ट्रपत समूहलाई प्राष्ट्रवधिक सहयोग लगायत धडधभजन वन कायायलयको काययक्रम सञ्चालनमा 
थप वा सो सरहको योग्यता पगेुको प्राधबधिक सहायक (रेञ्जर) सेवा करारमा धलन यस शीषयकमा 
ष्ट्रवधनयोशजत रकम खचय गररनेछ । नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारको आधथयक ऐन/धनयम बमोशजम 
राख्नपुने माधसक कायय सम्पन्न प्रधतवेदन, हाशजरी लगायतका आवश्यक कागजात समावेश गनुयपनेछ 
।धनजले धडधभजनल वन अधिकृत वा धनजले तोकेको कमयचारीको अधिनमा रही काम गनुय पनेछ । 
साथै माधसक प्रधतवेदनको आिारमा मार माधसक पाररश्रधमकको धनकासा गररनछे । 

५. कबधुलयती वनको लाधग सामाशजक पररचालन सपुररवेक्षण (धडधभजन सपुभायइजर बाट) 

कबधुलयती वन समूहको समूह गठन, सञ्चालन, वचत ऋण पररचालन, बैठक सञ्चालन, माइनटु लेखन, 

ररपोटयङ, समन्वय लगायतका काययमा सहजीकरणको लाधग धनयिु गररएका सामाशजक पररचालकहरु 
एवं ग्रामीण ष्ट्रवत्त सहायकको काम कावायही र प्रगधतको अनगुमन, समन्वय तथा सपुररवेक्षण गरी ष्ट्रफल्ड 
स्तरमा भएका काम कावायहीहरुको रेकडय राशख धडधभजनल वन अधिकृत समक्ष ररपोटयङ गने काययको 
लाधग धडधभजन सपुरभाइजर धनयिु गररन्छ । धडधभजन सपुरभाइजरले सब-धडधभजन वन कायायलयहरु 
साँगको समन्वयमा सामाशजक पररचालकको काययको अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गनुयपनेछ । 
सपुरभाइजरको पाररश्रधमक भिुानी गदाय प्रचधलत आधथयक ऐन धनयम बमोशजम राख्नपुने माधसक रुपमा 
गरेका काययहरुको प्रधतवेदन, डोर हाशजरी लगायतका आवश्यक कागजात समावेश गनुयपनेछ । 
धडधभजन सपुरभाइजरको योग्यता कम्तीमा SEE पास भएको हनु ुपनेछ । सम्भव भए सम्म कबधुलयती 
वन समूहका उपभोिाहरुवाटै धडधभजन सपुरभाईजर करारमा धनयिु गनुयपनेछ । धडधभजन 
सपुरभाइजर धनयिु गदाय सम्भव भए सम्म पष्ट्रहले देशखनै कामकाज गदै अएका र राम्रो काययसम्पादन 
स्तर रहेकालाई प्राथधमकता इदइनेछ । धडधभजन सपुरभाइजरको कायय ष्ट्रववरण धनम्न बमोशजम हनुेछ। 

क. कबधुलयती वन समूह, धडधभजन वन कायायलय तथा स्थानीय तहको पश ुसेवा शाखा लगायत 
अन्य धनकायको धबचमा सम्बन्ि कायम गने,  

ख. समूह सहयोगीको काययको अनगुमन तथा धनरीक्षण गने,  

ग. समूह सहयोगीलाई पररचालन, उत्प्ररेणा र सहयोग गने, 

घ. धडधभजन वन कायायलय र शजल्लाशस्थत अन्य कायायलयबाट समूहको लाधग सञ्चालन हनु े
ष्ट्रफल्डस्तरका काययहरु र ताधलम तथा प्रचारप्रसार काययमा सहयोग गने,  

ङ. समूह सहयोगी माफय त कबधुलयती वन समूहको अनगुमन गनयमा धडधभजन वन कायायलय 
लाई सहयोग गने,  
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च. समूहमा आबद्ध ष्ट्रवशेष गरी मष्ट्रहला र दधलतहरुलाई आवश्यक सरकारी कागजात, 

प्रमाणपरहरु प्राप्त गनय सहयोग गने,  

छ. सामाशजक पररचालनको काययमा मागयदशयक बनेर आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण 
गने । 

६. कबधुलयती वनको धनयधमत बैठक तथा पोष्ट फरमेसन लाधग सामाशजक पररचालन सेवा ( समूह 
पररचालनको अनदुान सहयोग-प्रधत शजल्ला ८ जना, कायय सम्पादनको आिारमा माधसक प्रधतवेदन 
अनसुार) 

लशक्षत समूहहरु मध्येबाट उनीहरुले नै संस्थागत रुपमा छानेका मष्ट्रहला समूह पररचाधलकाहरु नै 
सामाशजक पररचालनका संवाहक हनुेछन ्। यस्ता पररचालक संलग्न समूह वा पायक पने समूहसाँग 
धडधभजन वन कायायलयले धनयमानसुार अधग्रम सम्झौता गरी सामाशजक पररचालकको पाररश्रधमक 
अनदुान स्वरुप उपलधि गराउन ु पनेछ । सामाशजक पररचालकको कायय ष्ट्रववरण धनम्न बमोशजम 
हनुेछ । 

क. कबधुलयती वन समूह, धडधभजन वन कायायलय/सब-धडधभजन वन कायायलय स्थानीय धनकाय 
लगायतका कायायलय/धनकायको धबचमा सम्बन्ि गााँस्न,े 

ख. समूह गठनका लाधग पररचालन, उत्प्ररेणा र सहयोग गने, 

ग. बैठक व्यवस्थापन गनय कबधुलयती वन समूहलाई धनरन्तर सहयोग गने, नेततृ्व ष्ट्रवकास, 

रेकडय राख्न,े वचत गने र सािारण शशश ुस्वास््य, पोषण र सरसफाईवारे समूह सदस्यलाई 
ज्ञान इदन,े 

घ. धडधभजन वन कायायलय/सब-धडधभजन वन कायायलयसाँग समन्वय गरी समूहको लाधग 
सञ्चालन हनुे ष्ट्रफल्डस्तरका काययहरु र ताधलम तथा प्रचार प्रसार काययमा सहयोग गने, 

ङ. आफ्नो काययक्षरेका सबै कबधुलयती वन समूहको बैठकमा भाग धलन,े 

च. कबधुलयती वन समूहको अनगुमन काययमा सब-धडधभजन वन कायायलयलाई सहयोग गने, 

छ. ष्ट्रवशेष गरी मष्ट्रहला र दधलतहरुलाई सरकारी कागजात, प्रमाणपरहरु प्राप्त गनय आवश्यक 
सहयोग गने, 

ज. सािारण लेखपढ गनय नजाने्न सदस्यलाई प्रौढ शशक्षामा सहभागी गराउने र नेततृ्व ष्ट्रवकासका 
लाधग समूहको जनशशि ष्ट्रवकास गराउन,े 

झ. धडधभजन वन कायायलयको धनयधमत माधसक बैठकमा सम्भव भएसम्म सहभागी हनु,े 

ञ. समूहले पाउने सहयोगको बारेमा धडधभजन वन कायायलयबाट जानकारी धलई सोही बमोशजम 
समूहलाई जानकारी गराउन,े  

ट. अन्यको हकमा मागयदशयनमा उल्लेख भए बमोशजम हनुेछ । 
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७. प्रदेश धभरका सम्पूणय कबधुलयती वनको अवस्था अध्ययन गरी त्याङ्क अध्यावधिक गरी प्रकाशन-
मध्यवती के्षरमा समेत 

बागमती प्रदेश अन्तरगत रहेका सम्पूणय कबधुलयती वनको (मध्यवती के्षरको समेत) अवस्था अध्ययन 
गरी पसु्तक प्रकाशन गनयको लाधग यो काययक्रम राशखयको हो ।यसमा सम्पूणय कबधुलयती वनको 
ष्ट्रवधभन्न अवस्था जस्तै स्थान, क्षेरफल, घरिरुी, सम्पन्नता, स्तरीकरण, उत्कृष्ठ ष्ट्रक्रयाकलाप) हरुको 
नक्सा सष्ट्रहत ष्ट्रवष्लेषणात्मक ष्ट्रववरणहरु समेत राशख प्रकाशन तथा छपाइ समेत गनुयपदयछ । त्याङ्कमा 
न्यूनतम ष्ट्रववरण समावेश भएको हनुपुनेछ । 

 वनको नाम, ठेगाना, समूहको ष्ट्रववरण, घरिरुी, ष्ट्रकसानको जग्गाको ष्ट्रववरण,  

 वनको ष्ट्रववरण, वन रहेको उचाइ, GPS लोकेसन वनमा रहेका सरकारी स्वाधमत्वमा रहेका 
रुखहरुको ष्ट्रववरण 

 वनमा वृक्षारोपण गनय सष्ट्रकन ेके्षरफल 

 वनमा रहेका रुख धबरुवाको ष्ट्रववरण 

 सम्पन्नताको स्तर 

 रोपण गरेका धबरुवाको अवस्था  

 समूहको मूल आयश्रोत 

 कायययोजनाको अवस्था 
 

८. कबधुलयती वन उत्कृष्ठ समूह परुस्कार (उत्कृष्ट १ समूहलाई मार) 

धडधभजन वन कायायलयको के्षरमा रहेका कबधुलयती वन समूह एवं कबधुलयती वनको अनगुमन 
मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट समूहलाई परुस्कृत गने उद्देश्यले यो काययक्रम राशखएको हो । पवुय धनिायररत 
मूल्याङ्कन र सूचकको आिारमा धडधभजनल वन अधिकृतको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय (पश ु सेवा 
कायायलय/शाखा को प्रधतधनधि -१, योजना शाखाको प्राष्ट्रवधिक-१, प्रदेश लेखा धनयन्रक ईकाइ 
प्रधतधनधि-१, परकारमहासंघको प्रधतधनधि -१) मूल्याङ्कन सधमत गठन गरी मूल्याङ्कन गररने छ । 
न्यूनतम ५ वटा समूहको प्रारशम्भक छनौट गरी टोलीबाट प्रारशम्भक रुपमा छनौट भएका समूहको 
स्थलगत अध्ययन गरी प्रारशम्भक मूल्याङ्कनबाट छाधनएका उत्कृष्ट समूहहरु मध्ये एउटालाइ प्रथम 
परुस्कार र प्रमाणपर प्रदान गररन े छ । यस शीषयकको बजेट नगद परुस्कारमा मार खचय 
गनुयपनेछ।परुस्कार रकम बैंक खाता माफय त उपलधि गराउन ुपनेछ ।  

९. वन्यजन्त ुउद्दारको लाधग  याष्ट्रपड रेस्पोन्स ष्ट्रटम पररचालन 

टुहरुा, घाईते, अशि र आक्रमणको चपेटामा परेका वन्यजन्तकुो उद्धार गरी सरुशक्षत तवरले 
प्राकृधतक बासस्थान वा अन्य कुनै पर-स्थानीय (Ex-Situ) संरक्षण गने गरी धडधभजन वन कायायलयमा 
एक Rapid Response Team गठन गररने छ । यो ष्ट्रटमलाइ आवश्यक ताधलमको व्यवस्थापन गररनछे 
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। उि ष्ट्रटममा वन प्राष्ट्रवधिक, सरुक्षा धनकाय, स्थानीय प्रशासन, पश ुसेवा केन्र/शाखा र नशजकका 
समूहका प्रधतधनधिहरु समेत रहने गरी गठन गररने छ । उि ष्ट्रटमलाई ष्ट्रफल्डस्तरमा उद्धार कायय 
गनयका लाधग आवश्यक पने ष्ट्रफल्ड धगयर, ,इन्िन, सञ्चार आइद ष्ट्रक्रयाकलापको लाधग यो शीषयकमा 
ष्ट्रवधनयोशजत बजेटबाट खचय गनुयपनेछ । आवश्यकता अनसुार अन्य धनकायको समेत सहयोग धलन 
सष्ट्रकने छ । 

१०.  Wall Stone Street Site मा वन वन्यजन्तकुो जनचेतनामलुक पेशन्टङ (सब-धडधभजन 
माफय त)  

बाटोको दायााँ वायााँ, सेवा ग्राहीहरुको बढी आवतजावत हनुे ठाउाँ, कायायलयको कम्पाउण्ड धभर र 
पखायल को वाष्ट्रहरी भाग आइदमा वन, वन्यजन्त ु तथा चराचरुुष्ट्रि र पारशस्थतीष्ट्रकय प्रणालीको बारेमा 
जनचेतनामलुक सन्देश इदने खालको भनाई, स्लोगन, आटय आइदको धभते्त लेखन/पेशन्टङ गने अधभप्रायले 
यो काययक्रम राशखएको हो । सन्देश कशम्तमा पााँच शधदको हनुपुदयछ ।काययक्रम सम्पन्न भएपधछ 
सम्झौता, पेशन्टङ भएको ष्ट्रवषय वस्तकुो सूची, कुन ठाउाँमा गररएको हो ? सो को ष्ट्रववरण, फोटोहरु र 
धबलभपायई पेश गनुयपने छ । 

११. माडी क्षरेमा मानव वन्यजन्त ुद्धन्द व्यवस्थापनका लाधग धनजी जग्गामा/सावयजधनक/नदी 
उकास जग्गामा जधडबटुी खेती 

वन्यजन्तकुो क्षधतबाट ष्ट्रपडीत ष्ट्रकसानलाई राहत स्वरुप वनपैदावर उत्पादनमा अनदुान स्वरुप रकम 
उपलधि गराई धनजको धनजी जग्गा वा वन्यजन्तकुो प्रभाव पने सावयजधनक जग्गा वा नशजकको नदी 
उकास क्षेरहरुमा जधडबटुी खेती (वन्यजन्तलेु नरुचाउन ेर खासै असर नगने) गरी आयआजयन गराउाँदै 
मानव वन्यजन्त ुद्बन्द न्यून गने उद्देश्यका साथ यो ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गररनछे ।जधडबटुी खेती 
गने जग्गा, व्यशि, स्वाधमत्व रहेको संस्था तथा समूह पष्ट्रहचान भैसकेपधछ सो जग्गाको नक्साङ्कन गरी 
के कुन प्रजाधतको जधडबटुी खेती गनय सष्ट्रकने हो ? वृक्षारोपण गनय प्रस्ताव गररएको जग्गाको धनरीक्षण 
गरी धनक्यौल गनुय पदयछ । धनररक्षण पधछ सञ्चालन गनुय पने आवश्यक काययक्रम र ष्ट्रक्रयाकलापहरु 
सञ्चालनको लाधग लागत अनमुान तयार पारी सम्झौता गरी सो अनरुुप कायय सम्पन्न गनुयपदयछ । 
शचतवन शजल्लाको माधड के्षरमा मानव वन्यजन्त ुद्धन्द व्यवस्थापनका लाधग धनजी जग्गा/सावयजधनक/ 
नदी उकास जग्गामा जधडबटुी खेती गनय चाहने जग्गा िनी वा संघ संस्थाले जधडबटुी खेती गनय 
चाहेमा त्यस्ता ष्ट्रकसान तथा संस्थालाई धनजले चाहेको र त्यस्तो जग्गामा हकुय न सक्ने जधडबटुीका 
धबरुवा खररद, ढुवानी एवं रोपणको लाधग सहयोग पयुायउने अधभप्रायले यो काययक्रम राशखएको हो। 

काययक्रम सञ्चालन गदाय मेन्था, क्यामोमाईल, पामारोजा, लेमनग्रास, धसट्रोनेला जस्ता नगदे तथा 
वन्यजन्तलेु नरुचाउने ष्ट्रकधसमका जधडबटुी धनक्यौल गरी, सम्झौता गरी प्रचधलत ऐन कानून र नमयस ्
बमोशजम धबरुवा खररद/रोपणको कायय गनुय पदयछ । यो शीषयकको रकम जधडबटुी धबरुवा उत्पादन, 

खररद, ढुवानी, खाडल खने्न, रोपण गने, तारबार गने, आइद काययमा खचय गनय सष्ट्रकनछे । बकृ्षारोपण 
गररएको ठाऊाँ मा यी ष्ट्रववरणहरु सष्ट्रहतको एउटा होधडयि बोडय समेत राख्नपुनेछ । काययक्रम सम्पन्न 
भएपधछ जधडबटुी रोपण सम्बन्िी त्याङ्क, जग्गािनी अनसुारको धबरुवा संख्या र प्रजाधत अनसुार 
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बकृ्षारोपण भएको ठाउाँको अवशस्थती समेत झशल्कने गरी नक्शा तयार गरी धडधभजन वन कायायलयले 
रेकडय अद्यावधिक गरी राख्नपुनेछ । रोपण भएको स्थान/जग्गाको फोटो, धनजी तथा संस्थाको भए 
ष्ट्रक.नं. तथा लालपजुायको फोटोकष्ट्रप (जग्गािनी समेतको फोटो), धनरीक्षण प्रधतवेदन लगायतका 
कागजातहरु पेश गनुयपदयछ । 

१२. ट्याक्टर/ट्रक/वसड्राइभरहरु लाइ वन अपराि सम्बन्िीसचेतना काययक्रम (ट्राष्ट्रफक प्रहरी र 
व्यावसायी संघको सहकाययमा धडधभजन वन कायायलय माफय त) 

वन पैदावार/वनजन्य वस्त ु तथा वन्यजन्त ु सम्बन्िी अपरािमा सवारी सािनको प्रयोगको मखु्य 
भधूमका रहन्छ । कधतपय अवस्थामा ती सािन/चालक जानाजान त्यस्ता अपरािमा संलग्न रहेका 
हनु्छन भने कधतपयमा राज्यको नीधत/धनयम र प्रष्ट्रक्रयाको बारेमा अनष्ट्रवज्ञ रहेको कारण अपरािमा 
संलग्न हनु पगु्दछन । कानूनको अनष्ट्रवज्ञता छम्य हुाँदैन तर कानून र प्रष्ट्रक्रयाको बारेमा जानकार 
गराउने राज्यको कतयव्य पधन हो । सोही कुरालाई मध्यनजर गरेर यो काययक्रम राशखएको हो । यो 
काययक्रम सम्बशन्ित व्यवसायी संघहरुको सहकाययमा ट्याक्टर/ट्रक/वस िनी तथा चालकहरुलाई 
संलग्न गराई वन/वनपैदावर/वन्यजन्त/ु तीनको ओसारका सम्बन्िी कानून तथा प्राविानहरु सवारी 
चालक र सवारी िनीको कतयव्य, ष्ट्रवचार गनुयपने कुराहरु लगायतका स्थानष्ट्रवशषे साँग सम्बशन्ित 
ष्ट्रवषयहरुमा जानकार गराउन १ इदन ेकाययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ । यो शीषयकको रकम सहभाधग 
भत्ता, खाजा, स्टेसनरी लगायतमा स्वीकृत नम्सयको पररिी धभर रही लागत अनमुान स्वीकृत गराई 
खचय गनय सष्ट्रकनछे । 

१३. गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जधडबटुी व्यापार प्रबियन तथा मूल्य अधभवषृ्ट्रद्धका लाधग 
संकलक/उत्पादक र व्यवसायी धबच अन्तरष्ट्रक्रया काययक्रम 

जधडबटुी संकलक/उत्पादक व्यवसायी धबच गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जधडबटुी व्यापार प्रबियन तथा 
मूल्य अधभवृष्ट्रद्धका लाधग अवसर, चनुौतीका बारेमा अन्तरष्ट्रक्रया गनय यो काययक्रम राशखएको हो । 

१४.  WCCB धयूरो बैठक सञ्चालन 

वन्यजन्त ु संरक्षणका लाधग धनयधमत रुपमा सरुक्षा संयन्र पररचालन तथा समन्वयको लाधग WCCB 
धयूरो बैठक भत्ता खाजा तथा यातायात खचयमा रकम खचय गररनेछ । बैठक सञ्चालन भएको रशजष्टर¸ 

धनणयय पशुस्तका भिुानीको लाधग पेश गनुयपनेछ । 

१५. ब्रम्हस्थानी मध्यवती सामदुाष्ट्रयक राप्ती १ शचतवनमा रहेको डमु्री घोल के्षरमा मचानघर धनमायण 

मन्रालयमा आ. व. २०७६।७७ मा तयार भएको ब्रम्हस्थानी मध्यवती सामदुाष्ट्रयक राप्ती १ 
शचतवनमा रहेको डुम्री घोल के्षरमा मचानघर धनमायणको ष्ट्रवस्ततृ पररयोजना प्रधतवेदनको अधिनमा रहेर 
मचानघर धनमायणको आवश्यक कायय सावयजधनक खररद ऐन,2063 तथा धनयमावली,2064, प्रदेश 
सावयजधनक खररद धनयामावली,2076 अनसुार गररनेछ । 
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१६. सरुदेवी सामदुाष्ट्रयक वन, राप्ती १ शचतवनमा घाइते वन्यजन्त ुपून स्थापना केन्र धनमायण 

मन्रालयमा आ.व. २०७६।७७ मा तयार भएको ष्ट्रवस्ततृ पररयोजना प्रधतवेदनको अधिनमा रष्ट्रह 
घाईते वन्यजन्त ु पूनस्थायपना केन्रको धनमायणको आवश्यक कायय सावयजधनक खररद ऐन,2063 तथा 
धनयमावली, 2064, प्रदेश सावयजधनक खररद धनयामावली,2076 अनसुार गररने छ । 

१७. धभमफेदी शस्थत हात्तीसार संग्रालय व्यवस्थापन काययक्रम  

राणाकाधलन समयमा स्थापना भई 100 वषय परुानो हात्तीसार संग्राहलयलाई पयायपययटन काययक्रम साँग 
जोडी पययटन उपजको रुपमा ष्ट्रवकास गनय यो काययक्रम अन्तगयत देहायका कायय सम्पन्न गररनेछ । 

क) धभमफेदी शस्थत हात्तीसार संग्राहालयमा गाडेधनि 

मकवानपरुको धभमफेदी शस्थत हात्तीसार संग्राहालयमा गत वषयको धनरन्तरताको लाधग गाडेधनङ गने 
उद्देश्यले यो काययक्रम राशखएको हो । संग्राहालय पररसरमा आष्ट्रकय टेक्चरल ईशन्जधनयर समेतको 
सहयोग धलई गाडेधनङको धडजाईन, लागत अनमुान र सोको कायायन्वयन समेत गनय यो शीषयकमा बजेट 
ष्ट्रवधनयोजन गररएको हो ।सो कायय सजावट तथा गाडेधनङको कायय गनय सक्ने क्षमता र अनभुव भएको 
कमयचारी खटाएर प्रचधलत ऐन धनयमको पररधि धभर रही उपयिु सेवा प्रदायक छनौट गरी सञ्चालन 
गनय सष्ट्रकनेछ । कायय सम्पन्न भए पधछ कायय सम्पन्न गनुयभन्दा पष्ट्रहले र पधछको फोटो र धबल 
भपायईहरु सष्ट्रहतको काययसम्पन्न प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

ख) धभमफेदीशस्थत हात्तीसार संग्राहालय भवनको ममयत सम्भार 

यो काययक्रम सञ्चालनका लाधग परुातत्व ष्ट्रवभागसाँग आवश्यक समन्वय गररनछे । प्राष्ट्रवधिकबाट 
धडजाईन तथा लागत ईष्ट्रष्टमेट तयार गरी शस्वकृत गराइ प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन,2063 

सावयजधनक खररद धनयमावली,2064, प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली¸ २०७६ को पररधि धभर 
ठेक्का प्रष्ट्रक्रया बाट भवनको ममयत सम्भार गनय सष्ट्रकनछे । कायय सम्पन्न भए पधछ कायय सम्पन्न 
गनुयभन्दा पष्ट्रहले र पधछको फोटो र धबल भपायईहरु सष्ट्रहतको काययसम्पन्न प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

ग) धभमफेदी शस्थत हात्तीसार संग्राहालयको मखु्य प्रवेशद्वार धनमायण ष्ट्रटकट घर सष्ट्रहत 

यो काययक्रम सञ्चालनका लाधग परुातत्व ष्ट्रवभागसाँग आवश्यक समन्वय गररनछे । प्राष्ट्रवधिकबाट 
धडजाईन तथा लागत ईष्ट्रष्टमेट तयार गरी शस्वकृत गराइ प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन,2063 

सावयजधनक खररद धनयमावली,2064, प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली¸ २०७६को पररधि धभर 
ठेक्का प्रष्ट्रक्रया बाट ष्ट्रटकट घर सष्ट्रहत मखु्य प्रवेशद्वार धनमायण गनय सष्ट्रकनछे । कायय सम्पन्न भए पधछ 
कायय सम्पन्न गनुयभन्दा पष्ट्रहले र पधछको फोटो र धबल भपायईहरु सष्ट्रहतको काययसम्पन्न प्रधतवेदन पेश 
गनुयपनेछ । 



 

8 

 

घ) धभमफेदी शस्थत हात्तीसार संग्राहालय सञ्चालन खचय 

यस काययक्रम अन्तरगत उि संग्राहलयको ष्ट्रवजधुल, पानी गत आ.व. गररएको ट्याधगिहरुको 
व्यवस्थापन लगायतको काममा खचय गनुयपनेछ । 

ङ) धभमफेदी शस्थत हात्तीसार संग्राहालयको लाधग चौष्ट्रकदार र माली 

हात्तीसार संग्राहालयमा हेरचाह तथा सरुक्षाको लाधग चौष्ट्रकदार माधलको काम गनय अनभुव प्राप्त 
व्यशिलाई सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४, प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनयमावली,२०७६ तथा प्रचधलत नमयसक्ो पालना गरी सेवा करारमा धनयिु गरी कामकाज गनय 
खटाईनेछ । यसरी धनयिु गररएको व्यशिले बषयभरी नै काम गनुयपनेछ । 

च) धभमफेदीशस्थत हात्तीसार संग्राहालयमा २ वटा हात्ती सष्ट्रहतको प्रधतमा स्थापना 

यो काययक्रम सञ्चालनका लाधग परुातत्व ष्ट्रवभागसाँग आवश्यक समन्वय गररनेछ । संग्राहलयमा 
वेलायतकी महारानी एधलजावेथ र उहा सवार भएको सांकेधतक हात्तीको प्रधतमा स्थापना गनुयपनेछ । 
मनोरन्जनका लाधग चढ्न धमल्ने गरी हात्तीको प्रधतमा सष्ट्रहत एक वटा SELFIE POINT को धनमायण 
गनुयपनेछ । 

यो काययक्रम धडधभजन वन कायायलयको धनदेशन र सपुररवेक्षणमा तोष्ट्रकएको स्थानमा स्थानीय सरकार 
तथा समदुायको समन्वयमा स्वीकृत लागत अनमुान अनसुार सञ्चालन गररनछे । संग्राहलयको 
स्वाधमत्वमा रहेको अधतक्रमण भएको जग्गा नापी कायायलयका प्राष्ट्रवधिकको सहयोगमा धसमाङ्कन गरी 
प्राष्ट्रवधिकबाट लगत ईष्ट्रष्टमेट गरी प्रचधलत ऐन धनयम बमोशजम काययक्रम कायायन्वयन गररन ेछ । 
काययक्रम सम्पन्न पश्चात काययसम्पन्न प्रधतवेदनको साथ काययक्रम सञ्चालन गनुय भन्दा पष्ट्रहले र पधछको 
तस्वीर, नक्सा,  धबल,  भपायईहरु लगायतका आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

१८.  ष्ट्रवशषेज्ञ भेटेनरी डाक्टरको पाररश्रधमक मकवानपरु र काठमाडौ 

टुहरुा, घाईते, अशि र आक्रमणको चपेटामा परेका वन्यजन्तकुो हेरचाह,उपचार तथा उद्धारको लाधग 
आवश्यकता अनसुार ष्ट्रवशेषज्ञ भेटेनरी डाक्टरको परामशय तथा ष्ट्रवशेषज्ञ सेवाको लाधग यो शीषयकमा 
ष्ट्रवधनयोशजत बजेटबाट प्रचधलत मागयदशयन तथा सावयजधनक खररद ऐन,2063 तथा धनयमावली, 
२०६४ बमोशजम खचय गनुयपनेछ । आवश्यकता अनसुार अन्य धनकायको समेत सहयोग धलन सष्ट्रकन े
छ । 

१९. गैंडा संरक्षण को लाधग र.न.पा. ६ सौराहामा तालतलैया तथा घााँसे मैदान व्यवस्थापन 
काययक्रम, शचतवन 

गैडा संरक्षणका ष्ट्रक्रयाकलापहरु संरशक्षत के्षर धभर एवं संरशक्षत के्षरको वररपरर मध्यवती सामदुाष्ट्रयक 
वन उपभोिा समूह माफय त सञ्चालन गने गरी सम्बशन्ित राष्ट्रिय धनकुञ्जहरुबाट काययक्रम सञ्चालन 
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भैरहेका हनु्छन । तर संरशक्षत के्षर भन्दा बाष्ट्रहर पधन गैंडाको बासस्थानहरु रहेकोले त्यसको 
व्यवस्थापन गनय जरुरी रहेको छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गदै संरशक्षत क्षरे बाष्ट्रहर गैंडाको 
बासस्थान व्यवस्थापनको गनय गैंडाको लाधग घााँसे मैदान तथा ताल तलैयाहरुको संरक्षण एवं 
व्यवस्थापन गने काययक्रम सञ्चालन गने लक्ष्य धलइएको हो।जसको लाधग गैंडा चने घााँसे मैदानहरु, 

पौडी/आहाल खेल्ने तथा पानी खाने पोखरी तथा तालतलैयाहरु पष्ट्रहचान गरी मैदानमा गैंडालाई 
मनपने घााँसको संरक्षण, ष्ट्रवकास गने तथा मन नपने प्रजाधत वा मनपने प्रजाधतलाई असर गने 
प्रजाधतहरु (जस्तै माइकेधनया) लाई हटाउने ष्ट्रक्रयाकलापहरु र ताल तलैयाहरुको सफाई, संरक्षण तथा 
धनमायण गने खालका काययक्रमहरु सञ्चालन गररन ेछ । यो कायय स्थानीय समदुाय, संस्था तथा वन 
समूहहरु र स्थानीय धनकाय साँग समन्वय, सहकायय गरी सञ्चालन गररनेछ।यस शीषयकमा ष्ट्रवधनयोशजत 
बजेट क्षेर पष्ट्रहचान, संरक्षण सरसफाईमा लाग्ने श्रमइदनको खचय लगायत अन्य आवश्यक 
ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालनमा प्रचधलत नम्सयको अधिनमा रही लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनय 
सष्ट्रकनछे । सामदुाष्ट्रयक वन धभर सञ्चालन गनुय पदाय समूह माफय त नै सञ्चालन गररने छ । काययक्रम 
सम्पन्न भएपधछ प्रधतवेदनमा सञ्चालन भएको काययक्रमको स्थान, क्षेरफल, पररमाण, भए गरेको गधतष्ट्रवधि, 

उपशस्थत व्यशिहरुको ष्ट्रववरण, खचय धबल भपायई, काययसञ्चालनको क्रममा शखशचएका फोटो सष्ट्रहतको 
प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ । 

२०. भरतपरु म.न.पा.को मजवुा सा.व. को के्षर धभर गैंडाको बासस्थान व्यवस्थापनको लाधग पोखरी 
धनमायण, शचतवन 

संरशक्षत क्षेर बाष्ट्रहर गैंडाको वासस्थान व्यवस्थापनको लाधग गैंडाको लाधग आहाल वस्न पोखरी 
धनमायणको लाधग यो काययक्रम राशखएको हो । यो कायय स्थानीय समदुाय, संस्था तथा वन समूहहरु र 
स्थानीय धनकायसाँग समन्वय, सहकायय गरी सञ्चालन गररनेछ।यस शीषयकमा ष्ट्रवधनयोशजत बजेट क्षेर 
पष्ट्रहचान, सवे, नक्साङ्कन, पोखरी धनमायणको लाधग खने्न कायय लगायत अन्य आवश्यक ष्ट्रक्रयाकलापहरु 
सञ्चालनमा प्रचधलत नम्सयको अधिनमा रही लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनय सष्ट्रकनेछ । 
सामदुाष्ट्रयक वन धभर सञ्चालन गनुय पदाय समूह माफय त नै सञ्चालन गररन े छ । काययक्रम सम्पन्न 
भएपधछ सञ्चालन भएको स्थान, क्षेरफल, पररमाण, भए गरेको गधतष्ट्रवधि, उपशस्थत व्यशिहरुको ष्ट्रववरण, 

खचय धबल भपायई, काययसञ्चालनको क्रममा शखशचएका फोटो सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ । 

२१. वन्यजन्त ुउद्दारको लाधग प्रयोग हनु ेDarting Gun खररद (काठमाडौं र मकवानपरुको लाधग) 

कुनै पधन वेला चोरी शशकारीको कारण वन अन्य कारणले गदाय वन्यजन्तलुाई हानी नोक्सानी हनुकुा 
साथै वन्यजन्तनैु आफ्नो बासस्थान भन्दा बाष्ट्रहर आईपगु्ने हनुाले त्यस्ता वन्यजन्तकुो उपचार तथा 
उद्दारको धनधमत्त Darting Gun आवश्यक हनुे हनुाले उि सामाग्री खररद गनय यस काययक्रम राशखएको 
हो । यस काययक्रम सञ्चालन गदाय यस सामाग्री सम्बशन्ित ष्ट्रवज्ञसाँग समन्वय गरी सामाग्रीको 
गणुस्तरलाई मध्यनजर गरी छनौट गनुय पनेछ । साथै ष्ट्रवज्ञको सर-सल्लाहमा सामाग्रीको गणुस्तर 
उल्लेख गरी उि गणुस्तरको मापदण्डलाई ध्यानमा राखी सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
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धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ को पररधिमा रष्ट्रह सामाग्री खररद 
गनुयपनेछ । 

२२. मानव वन्यजन्त ुद्धन्द्ध न्यूनीकरणको लाधग पहाडी के्षरको व्यावसाष्ट्रयक फलफूल खेती धनजी 
जग्गामा तारबार/घेरवार 

मानव वन्यजन्त ु धबचको द्धन्द्ध ष्ट्रवधभन्न भौगोधलक के्षरहरुमा परररहेको छ। पहाडी क्षेरमा धनजी 
जग्गामा लगाईएका ष्ट्रवधभन्न वन, जधडबटुी, फलफूलका प्रजाधतका खेती/वृक्षारोपण गररएको क्षेरमा 
वन्यजन्तलेु हाधन-नोक्सानी पु याईरहेको छ ।अत उि के्षरमा वन्यजन्तबुाट हाधन-नोक्सानी हनु 
नइदन कृषकहरुलाई राहत स्वरुप धनजी जग्गामा तारबार/घेरबार काययक्रम सञ्चालन गररएको हो ।यो 
काययक्रम सञ्चालन गदाय सावयजाधनक रुपमा सूचना माफय त प्रस्ताव आ्ान, कृषकहरु छनौट र प्रकाशन 
गरी सम्बशन्ित धनकायले सावयजधनक खररद ऐन २०६३ धनयमावली २०६४ प्रदेश सावयजाधनक खररद 
धनयमावली,२०७६ को पररधिमा रष्ट्रह सञ्चालन गनुय पनेछ । 

कृषक छनौटका आिारहरु  

क. एकल कृषकको हकमा १०० रोपनी भन्दा बढी भन्दा बढी के्षरफलमा खेती भएको ।  

ख. सामषु्ट्रहक(cluster गनय सष्ट्रकन)ेकृषकहरुको हकमा ३०० रोपनी भन्दा बढी के्षरफलमा खेती 
। 

ग.  वन्यजन्तबुाट हाधन नोक्साधन हनुे के्षर । 

२३. रेडपाण्डा संरक्षण काययक्रम (कायययोजनामा उल्लेख भए बमोशजमको ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन 
 गने) 

मन्रालयले गत आ.व. मा तयार गरेको रेडपाण्डा पाइने के्षरको Habitat Mapping, Status पष्ट्रहचान 
गरी संरक्षण के्षर बाष्ट्रहर रेड पाण्डा संरक्षण योजना मन्रालयबाट स्वीकृत भईसकेको हनुाले उि 
कायययोजनाम उल्लेशखत योजना बमोशजमको काययक्रम कायायन्वयन गनयका धनधमत्त यो काययक्रम 
सञ्चालन गररएको हो । यस काययक्रम अन्तरगत ष्ट्रवधभन्न सचेतना गोष्ठी, ताधलम र रेडपान्डा सम्बन्िी  
प्रचार प्रसार सामाग्री प्रकाशन गरी काययक्रम सम्पन्न गनय सष्ट्रकनेछ । रेडपान्डाको बासस्थान रहेको 
के्षरका समदुायलाई सचेतना काययक्रम, उि के्षरमा सचेतना सम्बन्िी  सूचना बोडय र अन्य प्रचार 
सामग्री तयार गरी काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ । काययक्रम सम्पन्न भएपश्चात यस काययक्रमको 
प्रधतवेदन, धबल भपायई सष्ट्रहत भिुानीको लाधग पेश गनुयपनेछ । 

२४. वन्यजन्त ुउद्धारका लाधग सामाग्री खररद (नटे, Portable केज, आइद ) 

वनमा रहेको ष्ट्रवधभन्न वन्यजन्तकुो संरक्षण अत्यावश्यक रहन्छ । कुनै वेला चोरी धसकारीको कारण 
वन अन्य कारणले गदाय वन्यजन्तलुाई हानी नोक्सानी हनुकुा साथै वन्यजन्त ुआफ्नो बासस्थान भन्दा 
बाष्ट्रहर आईपगु्ने हनुाले त्यस्ता वन्यजन्तकुो उपचार तथा उद्दारको धनधमत्त नेट, पोटेवल केज आइद 
आवश्यक हनुे हनुाले उि सामाग्री खररद गनय यस काययक्रम राशखएको हो । यस काययक्रम सञ्चालन 
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गदाय यस सामाग्री सम्बन्िी  ष्ट्रवज्ञ साँग समन्वय गरी सामाग्री को गणुस्तरलाई मध्यनजर गरी छनौट 
गनुय पनेछ । साथै ष्ट्रवज्ञको सर सल्लाहमा सामाग्रीको गणुस्तर उल्लेख गरी उि गणुस्तरको 
मापदण्डलाई ध्यानमा राखी सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली, २०६४ को पररधिमा 
रष्ट्रह सामाग्री खररद गनुयपनेछ । 

२५. वन्यजन्त ुउद्दारको लाधग प्रयोग हनु ेDarting औषिी खररद (काठमाडौं र मकवानपरुको 
लाधग) 

वन के्षरमा रहेको वन्यजन्त ुष्ट्रवरामी घाईते तथा अन्य कुनै पधन अवस्थामा धनयन्रणमा धलनको लाधग 
र उि वन्यजन्तकुव संरक्षणको लाधग यो काययक्रम सञ्चालन गनय राशखएको हो । वन्यजन्तलुाई 
ष्ट्रवधभन्न अवस्थाबाट सरुशक्षत राशख उपचारका धनधमत्त समाउन पने हनुसक्छ जसको उपाय भनकेो 
Darting हो । Darting Gun सञ्चालन गदाय उि Gun मा मारा धमलाएर औषिी राख्न ुपने हनु्छ, उि 
औषिी खररद गनयको धनधमत्त यस काययक्रम राशखएको हो । यस काययक्रम सञ्चालन गदाय यस सामाग्री 
सम्बन्िी  ष्ट्रवज्ञसाँग समन्वय गरी आवश्यक सामाग्री को गणुस्तरलाई मध्यनजर गरी छनौट गनुय पनेछ 
। साथै ष्ट्रवज्ञको सर सल्लाहमा सामाग्रीको गणुस्तर उल्लेख गरी उि गणुस्तरको मापदण्डलाई 
ध्यानमा राखी सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनयमावली, २०७६ को पररधिमा रष्ट्रह सामाग्री खररद गनुयपनेछ । 

२६. वन्यजन्तकुो औषिी तथा आहार खचय 

वन्यजन्तहुरुको उपचार गने क्रममा तीनको आहाराको उपयिु व्यवस्थापन गनुयपने हनु्छ । उि 
उपचारका धनधमत्त ल्याएका वन्यजन्तलुाई उशचत औषिी तथा आहारको व्यवस्था गनयका धनधमत्त यो 
काययक्रम सञ्चालन गररएको हो । ष्ट्रवधभन्न वन्यजन्तकुो उपचारका धनधमत्त वासस्थापन व्यवस्थापनको 
लाधग त्यसको आहाराको उपलधिताको आाँकलन गरी पानीको समेत व्यवस्था गने उद्देश्यले यो 
काययक्रम राशखएको हो । तसथय यस शीषयकको रकम खचय गदाय वन्यजन्तकुो आहर ष्ट्रवषेषज्ञ साँग 
सल्लाह तथा सझुाव धलई के कधत आहार वन्यजन्तकुो लाधग लाग्छ र त्यसको उपचार खचय के कधत 
हनु जन्छ भने्न ष्ट्रवषयको आकलन गरी खचय गनुय पनेछ । साथै ष्ट्रवज्ञको सर सल्लाहमा सामाग्रीको 
गणुस्तर उल्लेख गरी उि गणुस्तरको मापदण्डलाई ध्यानमा राखी सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ 
तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ को पररधिमा रष्ट्रह सामाग्री 
खररद गनुयपनेछ । 

२७. बरामदी वन पैदावार तथा मालबस्तकुो ढुवानी खचय (धडधभजनस्तर) 

वन अपरािबाट बरामद धबगो सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लाधग गाडी भाडा, ट्याक्टर खचय, सङ्कलन 
तथा ओसारपसार खचय र आखेटोपहार ष्ट्रवधि ष्ट्रवज्ञान प्रयोगशाला पठाउदाको खचय लगातका काममा यो 
रकम खचय गररनछे । 
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२८. सब-धडधभजन स्तरीय योजना तजुयमा गोष्ठी (पषु मसान्त धभर) 

सब-धडधभजन स्तरमा रहेका ष्ट्रवधभन्न वन समूहहरु (सामदुाष्ट्रयक वन, कबधुलयती वन, िामीक वन, 

संरशक्षत वन, धनजी वन) साँग छलफल तथा धसकाई आदान प्रदान गनय, गत आ.व.को प्रगधत समीक्षा 
एवं योजना तजुयमा गनय, ष्ट्रवषयगत समस्या र चनुौतीको समािानका उपायहरुको बारेमा छलफल गनय 
एकइदने गोष्ठी आयोजना गररनछे ।यसमा वन कमयचारी, ष्ट्रवधभन्न वन समूहका प्रधतधनधि, वन उपभोिा 
महासंघका प्रधतधनधि,वन उद्यमी समेत संलग्न रहने छन ् । सब-धडधभजन स्तरमा तयार भएको 
योजनालाई धडधभजन वन कायायलयको वाष्ट्रषयक योजना तजुयमा गोष्ठीमा पेश गनुय पदयछ । यो शीषयकको 
रकम गोष्ठीमा सहभागीको भत्ता, सेसन ष्ट्रफ, समन्वय भत्ता, खाजा, हल भाडा,  स्टेशनरी, व्यानर, पानी 
आइदमा स्वीकृत नम्सयको पररधिधभर रही लागत ईशस्टमेट स्वीकृत गराई खचय गनय सष्ट्रकने छ । 
काययक्रम सम्पन्न भएपधछ प्रधतवेदनमा गोष्ठीमा उपशस्थती ष्ट्रववरण तथा माइनटु फोटो, छलफलको 
ष्ट्रवषय तथा धनणयय र खचय धबलभपायई सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुय पदयछ । 

२९. सम्बशन्ित सब-धडधभजनका लाधग वन व्यवस्थापन तथा काठ दाउरा सङ्कलन क्षरेमा धनयधमत 
अनगुमन धनरीक्षण खचय (छपान, घाटगद्धी, लगत तयारी आइद-वनरक्षक देखी अधिकृतस्तर सम्म) 

यस काययक्रममा ष्ट्रवधनयोशजत बजेट सरकारद्धारा व्यवशस्थत वन, सामदुाष्ट्रयक वन, राष्ट्रिय प्राथधमकता 
प्राप्त योजना आइदको काठ दाउरा सङ्कलन क्षरेमा  सम्बशन्ित सब-धडधभजनबाट  छपान, कटान तथा 
घाटगद्दी तथा उि काययको अनगुमन धनररक्षणको लाधग भ्रमण खचय गने अधभप्रायले राशखएको हो । 
यो काययमा वन प्राष्ट्रवधिक वन रक्षक देशख अधिकृतस्तर सम्मलाइ १६ ष्ट्रक.धम भन्दा बढी भए दैधनक 
भ्रमण भत्ता नभएमा दैधनक खाजा/भत्तावापत रु.५००/- प्रधत व्यशि उपलधि गराइनेछ । यो कायय 
प्रचधलत वन ऐन तथा धनयमावली र सामदुाष्ट्रयक वनको काठ/दाउरा सङ्कलन तथा धबक्रीष्ट्रवतरण 
धनदेशशका, २०७१, वन पैदावर सङ्कलन तथा धबक्री ष्ट्रवतरण धनदेशशका, २०७३ अनसुार गनुयपनेछ । 
छपान वा घाटघइद्द धनरीक्षणको प्रधतवेदन ष्ट्रवना भ्रमण खचय उपलधि गराइने छैन । भ्रमण खचय रकम 
माग गदाय खचय भएको धबल भपायई छपान,कटान एवम घाटगद्दी रशजष्टर अधनवायय रुपमा पेश गनुय 
पदयछ। 

३०. वन तथा जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविता सम्बन्िी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय इदवस तथा समारोह 

तोष्ट्रकएको धमधतमा वन तथा जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविता सम्बन्िी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय इदवस तथा समारोह 
सञ्चालन गने उद्देश्यले यो काययक्रम राशखएको हो।यो शीषयकको रकम धडधभजन वन कायायलयहरुले 
वन तथा जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविता  सम्बन्िी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय इदवस साँग सम्बशन्ित राष्ट्रिय तथा 
अन्तराष्ट्रिय इदवस/समारोहहरु सञ्चालनको लाधग आवश्यकता अनसुार ल.ई. स्वीकृत गरी हलभाडा, 
व्यानर, परुस्कार तथा प्रमाण-पर (हाशजरी जवाफ प्रतीयोधगता, धनवन्ि प्रतीयोधगता, वशित्वकला 
प्रतीयोधगता, पेशन्टि प्रतीयोधगता आइद) खाजा लगायतमा खचय गनय सष्ट्रकनछे ।काययक्रम सम्पन्न पधछ 
प्रधतवेदनमा समारोह भए गरेका ष्ट्रक्रयाकलापहरु, उपशस्थती ष्ट्रववरण, काययक्रम सञ्चालन गररएको स्थान, 

फोटो तथा होधडयि बोडय र खचय धबल भपायई सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ । 
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३१.  अनसुन्िान अधिकृतका लाधग मदु्धा अनसुन्िान/तहष्ट्रककात तथा दायरी खचय 

यो रकम अनसुन्िान अधिकृत वाहेक अरुले प्रयोग गनय पाउन े छैन । वन र वन्यजन्त ु अपराि 
संलग्न हनुे व्यशिहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही प्रष्ट्रक्रया अगाधड वढाउन ेधसलधसलामा आवश्यक पने 
ष्ट्रक्रयाकलापमा लाग्ने खचय यस शीषयकबाट स्वीकृत नम्सय र बजेट पररधि धभर रहेर गनुय पदयछ। 
सामान्यतया मदु्दा दायर गनयका लाधग आवश्यक पने मसलन्द खचय, वन अपरािीलाई पक्राउ गनय वा 
खोजी गनय, अनसुन्िान खचय, साक्षी बकाउाँदा लाग्ने खचय, सूचना प्रशारण खचय, समन्वय तथा सञ्चार खचय, 
लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनुयपनेछ । खचय रकम माग गदाय खचय भएको धबल भपायई एवं 
मदु्धा धनकासाको/अधभयोग पर दायर गरेको सम्बन्िी कागजात पेश गनुय पदयछ । 

३२. रेधडयो माफय त वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण/व्यवस्थापन सूचना प्रवाह 

यो काययक्रम सम्पन्न गनय ष्ट्रवधनयोजन भएको रकमलाई शजल्ला शस्थत रेडयो/एफ. एम.हरुमा वन तथा 
वन्यजन्त ुसंरक्षण, वनमा गनय नहनुे काययहरु, वन अपराि र यस सम्बन्िी हनुे दण्ड सजाय लगायत 
वन तथा वन्यजन्त ु संरक्षणका लाधग उपयोगी हनुे जनचेतनामूलक ष्ट्रवधभन्न काययक्रमहरुको प्रसारण 
काययमा खचय गनय सष्ट्रकनछे र कायायन्वयन योजना बनाई दवैु पक्षधबच सम्झौता गरी प्रसारण गने 
व्यवस्था धमलाउन ुपनेछ । यो काययमूलत ठूला चाडपवय अगाधड वा सो को आसपास, वैशाख जेष्ठ, 

आगलाधगको मौसमका बखत गनुयपनेछ । सम्झौता भएको रेधडयोको ष्ट्रववरण कायायलयको सूचना 
पाटीमा सावयजधनक गनुयपनेछ ।काययक्रम सम्पन्न पधछ प्रधतवेदनमा धनम्न बुंदाहरु समावेश गनुय पनेछ। 

क. प्रधत मष्ट्रहना/प्रधत हप्ता कधत पटक प्रसारण भयो ।  

ख. कुन कुन धमधतमा के theme मा प्रसारण भएको धथयो । 

ग. सम्बशन्ित सरोकारवालाहरु जस्तै उपभोिा समूह, नागररक समाज, शशक्षक, ष्ट्रवद्याथी, स्थानीय 
नेताहरुबाट काययक्रमसम्बन्िी feedback को अवस्था । 

घ. काययक्रम प्रसारणको CD । 

३३. संरक्षण प्रचार प्रसार सामग्री तयार 

यसमा वन तथा वन्यजन्तकुो संरक्षण साँग सम्बशन्ित प्रचारप्रसार सामग्रीहरु उत्पादन र ष्ट्रवतरण गरी 
वन्यजन्त ु संरक्षणमा सचेतना अधभवषृ्ट्रद्ध गने अधभप्रायले यो काययक्रम राशखएको हो । यस शीषयकमा 
ष्ट्रवधनयोजन भएको रकम होधडयि बोडय धनमायण, िोसर, पम््लेट तयारी तथा प्रकाशन, वन्यजन्त ु संरक्षण 
साँग सम्बशन्ित छोटो धभधडयो वृत्तशचर उत्पादन, स्थानीय एफ.एम. तथा परपधरकामा सन्देशमलुक 
सामग्री तयार गरी प्रकाशन र प्रशारण लगायतका काययहरुमा खचय गनय सष्ट्रकने छ । काययक्रम सम्पन्न 
भइसकेपधछ प्रधतवेदनमा सम्पन्न गररएका ष्ट्रक्रयाकलापहरु (जस्तै होधडयि बोडय, िोसर, पम््लेट, धभधडयो 
वृतशचर, होधडयि बोडय, पचाय आइद) को ष्ट्रववरण फोटो एवं आवश्यक धबल भपायईहरु संलग्न गरी 
प्रधतवेदन तयार गनुय पदयछ । 
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३४. वन  तथा  वन्यजन्त ु संरक्षणको  प्रचार  प्रसार  सामाग्री  सङ्कलन/उत्पादन र प्रकाशन(अन्य) 

यसमा वन तथा वन्यजन्तकुो संरक्षण साँग सम्बशन्ित प्रचारप्रसार सामग्रीहरु उत्पादन र ष्ट्रवतरण गरी 
वन्यजन्त ु संरक्षणमा सचेतना अधभवषृ्ट्रद्ध गने अधभप्रायले यो काययक्रम राशखएको हो । यस शीषयकमा 
ष्ट्रवधनयोजन भएको रकम ष्ट्रवधभन्न संरक्षण सामाग्री तयारी तथा पशुस्तका प्रकाशन, वन्यजन्त ुसंरक्षण साँग 
सम्बशन्ित छोटो धभधडयो वतृ्तशचर उत्पादन, स्थानीय एफ.एम. तथा परपधरकामा सन्देशमलुक सामग्री 
तयार गरी प्रकाशन र प्रशारण लगायतका काययहरुमा खचय गनय सष्ट्रकने छ । काययक्रम सम्पन्न 
भइसकेपधछ सम्पादन गररएका ष्ट्रक्रयाकलापहरुको जानकारीमूलक फोटो एवं आवश्यक धबल भपायईहरु 
संलग्न गरी प्रधतवेदन तयार गनुय पदयछ । 

 

३५. वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण र अधतक्रमण धनयन्रणको लाधग धडवकाबाट गस्ती पररचालन (गौडा 
गस्ती/Jungle Camping समेत) 

अवैि कटानी एवं वन वन्यजन्तकुो अवैि चोरी धनकासी तथा चोरी शशकारी धनयन्रण गने अधभप्रायले 
वनके्षर धभरै अस्थायी क्याम्प खडा गरी गस्ती गने सोचका साथ यो काययक्रम राशखएको हो । यस 
काययक्रममा ष्ट्रवधनयोशजत बजेटबाट गस्तीटोलीका लाधग पानी/ खाजा, सञ्चार, इन्िन, सवारी सािन 
ममयतका कामहरु गनय सष्ट्रकनेछ । गस्ती/जंगल क्याशम्पङ वसेको धमधत, स्थान, संलग्न कमयचारीहरु, 

भएगरेको गधतष्ट्रवधि, उपलशधि सष्ट्रहतको प्रधतवेदन गस्ती/क्याशम्पङमा खष्ट्रटन ेइन्चाजयले अधनवायय रुपमा 
पेश गनुयपने छ । सो प्रधतवेदन प्राप्त भए पधछ सो सम्बन्िी धबल भपायई समेतको प्रधतवेदन संलग्न हनु ु
पनेछ । यो काययमा धडधभजन/सब-धडधभजन वन कायायलयका ष्ट्रफल्ड कमयचारी एवं सशस्त्र वन सरुक्षा 
शाखाका सशस्त्र वन रक्षक तथा सम्बशन्ित सा.व.का पदाधिकारी तथा उपभोिाहरु पररचालन हनुे 
छन । 

क) गस्ती भ्रमण गरेको मखु्य गौडा नाका, बाटो सष्ट्रहतको सूचना नक्सा 
ख) गस्ती भ्रमणमा सहभागीको नामावली 
ग) गौडा गस्तीमा जाने योजना क्यालेन्डर र गस्ती सम्पन्न भएपछी गरेका, देखेका गधतष्ट्रवधिहरु 

घ) गौडागस्तीमा गएको दरुी र लग बकु 

३६. सब-धडधभजनको अधिकृत सष्ट्रहतको टोलीको गस्ती पररचालन खचय (सब- धडधभजन माफय त) १२ 
मष्ट्रहना 

अवैि कटानी, चोरी धनकासी, अतीक्रम हनु सक्ने के्षर, वन वन्यजन्त ुतथा दूलयभ वनस्पतीको अवैि 
शशकार एवं चोरीधनकासी हनु सक्ने के्षरमा धनयधमत गस्ती गरी धनगरानी राशख राख्न ुपदयछ । यसको 
लाधग सब-धडधभजन वन कायायलयहरुले आफ्नो काययके्षर धभरका के कुन वनके्षर, नाका, वाटो, आइदमा 
त्यस्ता अवैिाधनक गधतष्ट्रवधिहरुको धनगरानी गनय लगबकु तथा रोजा तयार गने, मखु्य गौडा नाका, बाटो 
सष्ट्रहतको सूचना नक्सा, चोरी धनकाधस पैठारी हनुे मखु्य मखु्य मौसम, गस्तीको ताधलका धडधभजन वन 
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कायायलयमा पेश गनुयपनेछ । यस काययक्रममा ष्ट्रवधनयोशजत बजेटबाट गस्तीटोलीका लाधग पानी/खाजा, 
सञ्चार, इन्िनखचय कामहरु गनय सष्ट्रकनछे । सब-धडधभजन प्रमखुले गस्तीमा संलग्न कमयचारीहरुको 
ष्ट्रववरण एवं भए गरेको गतीष्ट्रविी एवं उपलशधि र खचय धबल भपायई सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ 
। यो काययमा सब-धडधभजन वन कायायलयका ष्ट्रफल्ड कमयचारी एवं आवश्यकता अनसुार सशस्त्र वन 
सरुक्षा शाखाका सशस्त्र वन रक्षक तथा सम्बशन्ित सा.व.का पदाधिकारी तथा उपभोिाहरु समेत 
पररचालन हनुे छन । यो काययक्रम खचय गदाय सब-धडधभजन वन कायायलयको प्रमखुले देहायका 
टोधलको तफय बाट धडधभजन वन कायायलयमा अधनवायय पेश गनुयपने प्रधतवेदन तथा कागजातको ष्ट्रववरण 
देहाय अनसुार हनुेछ ।  

क) गस्ती भ्रमण गरेको मखु्य गौडा नाका, बाटो सष्ट्रहतको सूचना नक्सा 
ख) गस्ती भ्रमणमा सहभागीको नामावली 
ग) गौडा गस्तीमा जाने योजना क्यालेन्डर र गस्ती सम्पन्न भएपछी गरेका, देखेका 

गधतष्ट्रवधिहरु 

घ) गौडागस्तीमा गएको दरुी र लग बकु 

 

३७. बागमती सब-धडधभजन वन कायायलयको अिरुो भवन धनमायण (्यटुार, लधलतपरु) 

सावयजधनक खररद ऐन 206३ तथा धनयमावली, 206४, प्रदेश सावयजधनक खररद धनयामावली,207६ 
तथा प्रचधलत नमयस, धनमायण हनुे भवनको स्वीकृत नक्सा र ल.ई. बमोशजम सब-धडधभजन वन 
कायायलयको अिरुो भवन धनमायण धनमायण कायय सञ्चालन गरी सम्पन्न गनुय पदयछ । शजम्मेवार धनकायले 
स्वीकृत मापदण्ड बमोशजमको धनमायण कायय भए नभएको धनयधमत अनगुमनको व्यवस्था गरी सो को 
प्रधतवेदन धलन ुपने छ । धनमायण कायय सम्पन्न पश्चात प्रधतवेदनमा कायय सम्पन्न प्रधतवेदनको साथमा 
भवन धनमायण भएको स्थान र धनधमयत भवनको फोटो सष्ट्रहतको आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी पेश 
गनुय पने छ । 

३८. पाकय को पवुायिार धनमायण 

बढ्दो शहरीकरण साँगै नगर के्षरमा वाय ुर ध्वधन प्रदूषणको मारा बढ्दै गइरहेको छ । नगर के्षरमा 
बस्ने माधनसलाई सौन्दयय एवं प्रदूषणमिु वातावरणमा केही समय धबताउन समेत त्यस्ता ठाउाँको 
अभाव खट्केको छ । त्यसैले नगरपाधलका/गा.पा.धभर रहेका सावयजधनक/खेर गईरहेका बााँझो 
जग्गा/कुनै संस्थाको स्वाधमत्वमा रहेको जग्गा आइदलाई आवश्यक परेमा स्थानीय धनकाय साँगको 
समन्वयमा पाकय को पूवायिार धनमायणगने अधभप्रायले यो काययक्रम राशखएको हो ।प्रचधलत सावयजधनक 
खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ बमोशजम 
स्थानीय पाकय  पययटकीय पूवायिार धनमायण कायय उपभोिा सधमधत माफय त कायायन्वयन गनय गराउन 
सष्ट्रकनछे । कुनै योजनाको कायायन्वयन गनय उपभोिा सधमधत इच्छुक नदेशखएको तथा उपभोिा 
सधमधत माफय त कायय सञ्चालन गनय उपयिु नदेशखएको अवस्थामा बोलपर वा दरभाउपरको 
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माध्यमबाट योजना कायायन्वयन गनय सष्ट्रकनेछ। उपभोिा सधमधत माफय त सञ्चालन गने काययष्ट्रवधि 
देहाय बमोशजम हनुेछ । 

क. उपभोिा सधमधत गठन: सम्बशन्ित स्थानीय तहको धनवायशचत जनप्रधतधनधिको अध्यक्षतामा र 
काययक्रम कायायन्वयन गने धनकायका प्रधतधनधिको रोहवरमा लाभग्राही समदुायको भेलाबाट 
उपभोिा सधमधत गठन गनुय पनेछ । 

ख. उपभोिा सधमधतमा अध्यक्ष¸ सशचव तथा कोषाध्यक्ष मध्ये कशम्तमा १ जना मष्ट्रहला सष्ट्रहत 
सामान्यतयः समावेशी प्रकृधतको हनु ुपनेछ । 

ग. सम्बशन्ित ष्ट्रवषयको ष्ट्रवशेषज्ञ तथा प्राष्ट्रवधिकहरुको सहयोगमा स्थलगत अवलोकन गरी सभे¸ 

धडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गनुयपनेछ। 

घ. धडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गदाय सम्बशन्ित स्थानीय तह तथा उपभोिा समूहको 
माग¸ सल्लाह¸ सझुाव र आवश्यकतालाई पधन आिारमा धलन सष्ट्रकनछे । 

ङ. सामदुाष्ट्रयक वन के्षरमा पययटन पूवायिार सम्बन्िीकाययहरु वन तथा भसंूरक्षण ष्ट्रवभागले तयार 
गरेको सामदुाष्ट्रयक वनमा पयायपययटन प्रवद्धयन काययष्ट्रवधि, २०७५ बमोशजम सञ्चालन 
गनुयपनेछ। 

च. वन के्षर बाहेकको स्थानमा उपभोिा सधमधत माफय त धनमायण हनुे पययटकीय पूवायिारहरुको 
धनमायणको लाधग स्थानीय तहको धसफाररस पेश गनुय पनेछ । स्थानीय तहले यस्तो 
धसफाररस गदाय सम्वभ भएसम्म धनमायण पश्चात त्यसको स्याहार संभार र सञ्चालन गने 
प्रधतबद्धता समेत पेश गनुय पनेछ। 

छ. सम्बशन्ित उपभोिा सधमधतबाट धडजाइन तथा लागत अनमुान सष्ट्रहतको प्रस्ताव/माग 
धनवेदन प्राप्त भै धडजाइन तथा लागत अनमुान स्वीकृत भए पश्चात उपभोिा सधमधतसाँग 
धनयमानसुार सम्झौता गरी कायय आदेश इदन ुपनेछ । 

ज. काययक्रमहरुको सम्झौता गदाय कामको पररमाण, लागत, समय धसमागणुस्तर जस्ता सूचकहरु 
समावेस गरी गनुय पनेछ । 

झ. उपभोिा सधमधतबाट सञ्चाधलत काययक्रमहरु सम्बशन्ित कायायलय तथा मन्रालयबाट 
आवश्यकता अनसुार अनगुमन गरी सम्बशन्ित उपभोिा सधमधतलाई पषृ्ठपोषण उपलधि 
गराउन ुपनेछ । 

ञ. यो शीषयकको रकम आवश्यक धबरुवा खररद, धबरुवा ढुवानी, वृक्षारोपण, गोडमेल, वकृ्षारोपण 
के्षरको संरक्षण (बारबेर, हेराल,ु धसाँचाई आइद), डस्टष्ट्रवन खररद, फुलको क्यारी, ष्ट्रवश्राम स्थल, 

चौतारी, शौचालय, बाल मनोरन्जन जस्ता अन्य संरचनाहरु धनमायण, होडयि बोडय धनमायण, 

लगायतका ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा खचय गनय सष्ट्रकने छ । रोष्ट्रपने धबरुवा बहवुष्ट्रषयय, गणुस्तरीय र 
सौन्दयय प्रदायक हनु ुपनेछ ।काययसञ्चालन भएको स्थानमा सम्पूणय ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको होधडयि 
बोडय धनमायण गरी राख्नपुने छ । 

ट. स्थान छनौट गदाय सकेसम्म वन के्षर बाष्ट्रहर गरनुयपनेछ। 
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ठ. समूहद्वारा व्यवशस्थत वनमा काययक्रम सञ्चालन गनुय परेमा सम्बशन्ित समूहको कायय 
योजनामा उल्लेख भएको हनु ुपने¸ सो नभएमा संशोिन गरी सम्बशन्ित अशख्तयारवालाबाट 
स्वीकृत गराउने र प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत पययटन सम्बन्िी काययक्रमहरु कायायन्वयन 
गने क्रममा वन क्षेरको जग्गा प्रयोग गरी रुख धबरुवा हटाउन र वन क्षेरमा भौधतक 
संरचना धनमायण गनुय पने भएमा भ ूस्वधमत्वमा पररवतयन नहनुे गरी २० प्रधतशत भन्दा कम 
छर घनत्व (Crown Density)  भएको वन के्षरको जग्गा प्रयोग गनय सष्ट्रकने छ ।तर यस्तो 
जग्गा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ को दफा ३९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए 
बमोशजम बढीमा ५ हेक्टरसम्म मार हनु ुपनेछ । 

यस काययक्रम अन्तरगत धनम्न ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन हनुछेन। 

1. मनहरी ष्ट्रपस पाकय को पूवायिार धनमायण 

2. नगरकोटको शान्ती पाकय  को पूवायिार धनमायण 

3. भटुनदेष्ट्रव मशन्दर पररसरमा हररयाली ष्ट्रवकास तथा संरक्षण काययक्रम  

३९. ताधलम 

वाष्ट्रषयक स्वीकृत काययक्रम अनसुार ताधलम सञ्चालन गदाय प्रचधलत कानून र स्वीकृत नम्सयको अधिनमा 
रही लागत अनमुान स्वीकृत गराइ सञ्चालन गररनछे । यस शीषयकको बजेट रकम सहभागी भत्ता, 
प्रशशक्षण भत्ता, समन्वय भत्ता, स्टेशनरी, ताधलम सामग्री, सेसन ष्ट्रफ, हेन्डआउट वापत, खाजा, यातायात 
खचय, इन्िन, हलभाडा, प्रधतवेदन लेखन लगायतमा खचय गनय सष्ट्रकनेछ । काययक्रम सम्पन्न भएपधछ 
हरेक ताधलमको सञ्चालन धमधत स्थान, पाठयक्रम तथा छलफलका ष्ट्रवषय, सहभागीको नामावली, भएको 
धनणयय, उपलधिी तथा पषृ्ठपोषण र भए गरेको खचय धबल भपायईहरु समेतको प्रधतवेदन संलग्न गनुय 
पनेछ । काययक्रम सञ्चालनमा धडधभजन/सब-धडधभजन वन कायायलयका कमयचारी वा आवश्यकता 
अनसुार सम्बशन्ित ष्ट्रवषयका ष्ट्रवज्ञहरुलाई समेत प्रशशक्षकको रुपमा वोलाइ सञ्चालन गनय सष्ट्रकने छ ।  

यस अन्तरगत धनम्न काययक्रमहरु समेष्ट्रटएका छन  

क) वन रक्षक तथा फरेष्टरहरुको लाधग वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन ताधलम ष्ट्रफल्डस्तर (व.र. र 
फरेष्टर) (१६देशख २० जना, ३इदन,े पष्ट्रहलो चौमाधसक धभर)  

ख) वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन काययक्रम लाग ु भएको सब-धडधभजनका रेञ्जर/अधिकृतलाई 
ष्ट्रफल्डस्तर वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन ताधलम(१६ देशख २० जना, ३ इदन,े पष्ट्रहलो चौमाधसक 
धभर) 

ग) काननुी काययष्ट्रवधि ताधलम (१६ देखी २० जना, रेञ्रर तथा स.ब.अ लाई, ३ इदने)  

घ) खररद प्रष्ट्रक्रया/ष्ट्रवद्यतुीय खररद समेत सम्बन्िी ताधलम (कायायलय प्रमखु, योजना शाखाको 
अधिकृत, लेखा अधिकृत र स्टोर प्रमखुलाई) (२० जना, श्रावण मष्ट्रहना धभर, ३ इदने) 
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ङ) स.व.र./वन रक्षक/फरेष्टर/को लाधग रुख कटान सम्बन्िी ताधलम (२० जना, श्रावण 
मष्ट्रहना धभर, ३ इदने) 

च) वन्यजन्त ुउद्दार तथा Darting ताधलम (darting सष्ट्रहतको, १५ जना, ३ इदन-े काठमाडौं र 
मकवानपरुको कमयचारीको लाधग)  

छ) हाईटेक नसयरी, धनदेशनालय, धड.व.का. शस्थत केशन्रयनसयरीका नसयरी नाईकेहरुको लाधग 
नसयरी व्यवस्थापन सम्बन्िी ष्ट्रफल्ड बेस ताधलम (बढीमा २० जना ७ इदने) 

४०. चौमाधसक वन सरुक्षा बैठक तथा समन्वय बैठक 

वन सरुक्षा तथा समन्वय बैठक काययक्रम सञ्चालन गदाय सरोकारवालाहरु धबच समन्वय र सहकायय 
गनुयपने हनु्छ । यसले सम्बद्ध सरोकारवालाहरु धबच समन्वय भइ काययक्रम प्रभावकारी हनु्छ ।तसथय 
वन सरुक्षा तथा समन्वय बैठक, सञ्चालन गदाय धडधभजनल वन अधिकृत, प्रमखु शजल्ला अधिकारी, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सरकारी वष्ट्रकल, राष्ट्रिय धनकुञ्ज/संरक्षण के्षर को प्रमखु, उि धडधभजन 
वन कायायलयसाँग धसमाना जोधडएको धनकुञ्ज वा संरक्षण के्षरको सहायक वाडेन, वन्यजन्त ु चोरी 
शशकारी धनयन्रण सधमधत, सम्बशन्ित धडधभजन वन कायायलयको योजना शाखाको अधिकृत, हलुाक 
प्रमखु र तराई भ-ूपररधि काययक्रमका सहाभागीको उपशस्थधतमा सञ्चालन गनुयपने छ ।यो शीषयकको 
रकम बैठक भत्ता, खाजा, सञ्चार, स्टेशनरी लगायतमा खचय गनय सष्ट्रकन ेछ ।काययक्रम सम्पन्न पधछ 
प्रधतवेदनमा बैठकमा उपशस्थती ष्ट्रववरण, माइनटु/धनणयय, फोटो एवं खचय धबल भपायई सष्ट्रहतको 
काययसम्पन्न प्रधतवेदन पेश गनुय पदयछ । 

४१. धडधभजन स्तररय योजना तजुयमा गोष्ठी 

सब-धडधभजन स्तरमा तयार भएको योजनाहरुमा ष्ट्रवस्ततृ छलफल गरी प्राधथमकता तोकी प्राप्त बजेट 
धसधलंग धभर रही धडधभजन वन कायायलयको वाष्ट्रषयक योजना धनमायण गनुयपने भएकोले यो काययक्रम 
राशखएको हो ।गोष्ठीमा धडधभजन तथा सब-धडधभजन वन कायायलयका प्रमूखहरुको अधनवायय सहभाधगता 
गराउन ु पदयछ । काययक्रमको सान्दधभयकता हेरी धडधभजन वन कायायलयको के्षरधभर रहेका अन्य 
सरोकारवाला धनकाय र ष्ट्रवषयसाँग सम्बशन्ित प्रधतधनधिहरुलाई समेत समावेश गनय सष्ट्रकनछे । यस 
शीषयकको रकम गोष्ठीमा सहभागीको भत्ता,  खाजा,  स्टेशनरी, व्यानर लगायतमा स्वीकृत नम्सयको 
पररधिधभर रही लागत ईशस्टमेट स्वीकृत गराई खचय गनय सष्ट्रकने छ । काययक्रम सम्पन्न भइसकेपधछ 
प्रधतवेदनमा गोष्ठीमा उपशस्थती ष्ट्रववरण, माइनटु, फोटो, खचय धबल भपायई र प्रस्ताष्ट्रवत 
योजना/काययक्रमको सूची सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुय पदयछ । 

४२. सब-धडधभजनस्तरमा अपराि धनयन्रण काययक्रम सञ्चालनको लाधग सचेतना गोष्ठी (सम्बशन्ित 
सब- धडधभजन माफय त, पषु- माघ र बैशाख-जेठमा) 

सब-धडधभजन स्तरमा वन्यजन्त ु संरक्षणका लाधग सरुक्षा धनकाय, स्थानीय प्रधतधनधि, वन समूहहरु र 
सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षहरु साँग समन्वय र सहकायय गरी सम्भाष्ट्रवत वन र वन्यजन्त ुसम्बन्िी 
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अपरािहरुको न्यूनीकरण गने उद्देश्यले यो काययक्रम राशखएको हो । यस शीषयकको रकम गोष्ठीमा 
सहभागीहरुको भत्ता, खाजा, स्टेशनरी, व्यानर लगायतमा लागत अनमुान स्वीकृत गराई सो बमोशजम 
खचय गनय सष्ट्रकन ेछ । काययक्रम सम्पन्न भएपधछ गोष्ठीमा उपशस्थती ष्ट्रववरण तथा माइनटु, फोटो एवं 
खचय धबल भपायई सष्ट्रहत भए गरेको प्रगधत सष्ट्रहतको काययसम्पन्न प्रधतवेदन पेश गनुय पनेछ । 

४३. शजल्ला वन क्षरे समन्वय सधमधत र सरोकारवालाको सहभाधगतामा धडधभजनस्तररय काययक्रम 
समन्वय बैठक  /वाष्ट्रषयक  प्रगधत सधमक्षा गोष्ठी 

धडधभजन तथा सब-धडधभजन वन कायायलयबाट सञ्चालन भएका काययक्रमको बारेमा छलफल गने, 

शजल्लाशस्थत अन्य धनकायसाँग सहकायय गनय सष्ट्रकने काययक्रमहरुको पष्ट्रहचान गने,असल अभ्यासको 
पष्ट्रहचान गरी ष्ट्रवस्तार गने र देखा परेका समस्या/चनुौतीको समािानको उपाय खोज्ने लगायतका 
उद्देश्यले समन्वय बैठक तथा वाष्ट्रषयक रुपमा प्रगधत समीक्षा गोष्ठी सञ्चालन गररन्छ । समीक्षा गोष्ठीमा 
शजल्ला वन क्षरे समन्वय सधमधतका सम्पूणय पदाधिकारी धडधभजन तथा सब-धडधभजन वन कायायलयका 
प्रमूखहरुको अधनवायय सहभाधगता गराउन ु पदयछ । काययक्रमको सान्दधभयकता हेरी धडधभजन वन 
कायायलयको के्षरधभर रहेका अन्य सरोकारवाला धनकाय र ष्ट्रवषयसाँग सम्बशन्ित प्रधतधनधिहरुलाई समेत 
समावेश गनय सष्ट्रकनेछ । यस शषयकको रकम गोष्ठीमा सहभागीको भत्ता, समन्वय भत्ता, खाजा, हल 
भाडा, स्टेशनरी आइदमा स्वीकृत नम्सयको पररधिधभर रही लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनय 
सष्ट्रकने छ । काययक्रम सम्पन्न भए पधछ प्रधतवेदनमा गोष्ठीमा उपशस्थती ष्ट्रववरण, माइनटु, फोटो, खचय 
धबलभपायई सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुय पदयछ । 

४४. वन तथा वातावरण तफय को वाष्ट्रषयक तथा चौमाधसक प्रगधत सधमक्षा गोष्ठी (वन धनदेशनालयस्तर) 

वन धनदेशनालय अन्तरगतका कायायलय, योजना, पररयोजनाहरुबाट सञ्चालन भएका काययक्रमहरुमा के 
कस्तो प्रगधत भयो ? काययक्रम कायायन्वयन गदाय पाईएका सवल र दवुयल पक्षहरु के धथए ? काययक्रम 
कायायन्वयन गदाय के कस्ता समस्या/चनुौतीहरु आए ? धतनको धनराकरणका उपायहरु के हनु सक्छन 
? सो पष्ट्रहल्याइ काययक्रमलाई सफलता पवुयक सम्पन्न गनय सहयोग पगु्ने अधभप्रायले प्रत्येक चौमाधसक र 
वाषीक रुपमा प्रगधत समीक्षा गोष्ठी सञ्चालन गररन्छ । गोष्ठीमा धनदेशनालय अन्तरगतका कायायलय 
प्रमूख, पररयोजना प्रमखु एवं प्रधतधनधिहरु, उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालयका महाशाखा 
प्रमखुहरु एवं अन्य ष्ट्रवषयगत मन्रालयका प्रधतधनधि, प्रदेश नीधत तथा योजना आयोगका सदस्य एवं 
अन्य ष्ट्रवज्ञ तथा सहजकतायहरुको सहभागीतामा सञ्चालन गररने छ ।आवश्यकता अनसुार संघीय 
ष्ट्रवभाग र मन्रालयका प्रमखु तथा प्रधतधनधिहरुलाई समेत आमन्रण गनय सष्ट्रकनेछ । यस शीषयकको 
रकम गोष्ठीमा सहभागीको भत्ता, समन्वय भत्ता, खाजा, हल भाडा, स्टेशनरी, व्यानर लगायतमा स्वीकृत 
नम्सयको पररधिधभर रही लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनय सष्ट्रकने छ । काययक्रम सम्पन्न 
भइसकेपधछ प्रगधत गोष्ठीमा उपशस्थती ष्ट्रववरण तथा माइनटु, फोटो एवं खचय धबल भपायई सष्ट्रहतको गोष्ठी 
सञ्चालन प्रधतवेदन पेश गनुय पदयछ । 
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४५. वन तथा वातावरण तफय  को वाष्ट्रषयक योजना तजूयमा गोष्ठी (धनदेशनालयस्तर) 

धनदेशनालय अन्तरगतका कायायलय, आयोजना, पररयोजनाले आगाधम आ.व.को लाधग तयार पारेका 
योजनाहरुमा ष्ट्रवस्ततृ छलफल गरी प्राधथमकता तोकी प्राप्त बजेट धसधलंग धभर रही वाष्ट्रषयक योजना 
धनमायण गनय यो काययक्रम राशखएको हो । गोष्ठीमा धनदेशनालय अन्तरगतका कायायलय प्रमूख, 

पररयोजना प्रमखु एवं प्रधतधनधिहरु, उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालयका महाशाखा प्रमखुहरु 
एवं अन्य ष्ट्रवषयगत मन्रालयका प्रधतधनधि, प्रदेश नीधत तथा योजना आयोगका सदश्य एवं अन्य ष्ट्रवज्ञ 
तथा सहजकतायहरुको सहभागीतामा सञ्चालन गररने छ । आवश्यकता अनसुार संघीय ष्ट्रवभाग र 
मन्रालयका प्रमखु तथा प्रधतधनधिहरुलाई समेत आमन्रण गनय सष्ट्रकनछे ।यस शषयकको रकम 
गोष्ठीमा सहभागीको भत्ता, समन्वय भत्ता, खाजा, हल भाडा, स्टेशनरी, व्यानर  लगायतमा स्वीकृत नम्सयको 
पररधिधभर रही लागत अनमुान स्वीकृत गराई सो बमोशजम खचय गनय सष्ट्रकन ेछ । काययक्रम सम्पन्न 
भइसकेपधछ प्रधतवेदनमा गोष्ठीमा उपशस्थती ष्ट्रववरण, माइनटु, प्रस्ततुीकरणको ष्ट्रववरण, फोटो, खचय 
धबलभपायई, काययक्रमको सूची तथा गोष्ठीको प्रधतवेदन पेश गनुय पदयछ । 

४६. हतकडी खररद 

वन अपरािसाँग संलग्न व्यशिहरुको धनयन्रणको लाधग प्रचधलत कानूनको पालना गरी सरुक्षा 
धनकायसाँगको समन्वयमा प्रचधलत नमयसको आिारमा ल. ई. स्वीकृत गराई सावयजधनक खररद ऐन, 
206३ तथा धनयमावली, 206४, प्रदेश सावयजधनक खररद धनयामावली,207६ तथा अनसुार हतकडी 
खररद कायय गररनेछ। 

४७. धडधभजन वन कायायलयबाट अनगुमन तथा मूल्याङ्कन तथा प्रधतवेदन तयारी खचय 

धडधभजन वन कायायलयहरुले सम्पादन गरेका ष्ट्रवधभन्न काययक्रमहरु के कसरी सञ्चालन भएका छन ? के 
कधत प्रगधत भयो ? कुन कुन काययक्रमहरु सम्पादन हनु सकेनन? कायय सम्पादनमा के कस्ता 
व्यविानहरु आए ? के कुन काययक्रमहरुको सम्पादन राम्रो भयो? के कधत वनपैदावर उत्पादन भइ के 
कधत राजश्व प्राप्त भयो ? लगायतका ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रधतवेदन तयार गरी 
रेकडय अधभलेशखकरण गने र वाष्ट्रषयक रुपमा एकमषु्ट सङ्कलन गरी पशुस्तका प्रकाशन गने (सफल 
काययको कथा, धनबन्ि, कष्ट्रवता, आलेख, मिुक, तशस्बर आइद समावेश भएको) उद्दशे्यले यो काययक्रम 
राशखएको हो । यस शीषयकको रकम अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, त्याङ्क संग्रह र छपाईमा खचय गनय 
सष्ट्रकनछे । अनगुमन तथा मूल्याङ्कन को reporting को format देहाय बमोशजम हनुछे र सो बमोशजम 
format प्राप्त भएपधछ मार अनगुमन तथा मूल्याङ्कन भत्ता भिुानी गनुयपनेछ । 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने कमयचारीको नाम पद र कायायलय 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरेको धमधत तथा समय  
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४८. अनगुमन मूल्याङ्कन तथा काययक्रम कायायन्वयन भ्रमण खचय 

सम्बशन्ित काययक्रम अन्तरगतका ष्ट्रवधभन्न ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाय धतनको अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनको लाधग पररचाधलत जनशशिको दैधनक भ्रमण भत्ता, यातायात खचय, काययक्रम सञ्चालनका 
लाधग आवश्यक पने अष्ट्रफस सामग्री, मसलन्द, स्टेशनरी, इन्िन, सञ्चार लगायतमा खचय गनय सष्ट्रकने छ।  

४९. बहमूुल्य प्रजाधतको साष्ट्रवकको धबऊ Stand व्यवस्थापन गरी धबऊ सङ्कलन र भण्डारण 

ष्ट्रवगतमा वन ष्ट्रवभागबाट यस प्रदेशका ष्ट्रवधभन्न शजल्लाहरुमा स्थापना भएका Seed Stand/Seed Orchard 

हरुबाट वनजन्य रुख एवं बहउुपयोगी प्रजाधतको गणुस्तरयिु धबऊ उत्पादन गनय र त्यस्ता धबऊको 
स्रोतको संरक्षण गनय स्थापना गररएका Seed Stand/Seed Orchard हरुको संरक्षण एवं सिुार गनय तथा  
धबऊ Stand  नभएका शजल्लामा धबऊ Stand  स्थापना गनय यो काययक्रम राशखएको छ ।  

यस शीषयक अन्तगयत ष्ट्रवधनयोशजत रकम उि Seed Stand को व्यवस्थापन/स्थापना (Seed Stand 

धनमायणको लाधग Inventory द्वारा माउ रुख छनौट र त्यसको नक्साङ्कन गरी धबऊ सङ्कलन गनुयपने, 

फेधमली अनसुार अलग अलग धबऊ उत्पादन, Seed Stand को लाधग क्षेर छनौट, झाडी सफाई, 

धडजाइन, ले-आउट, फेशन्सङ, ट्याधगङ, वृक्षारोपण, हेरचाह, अनगुमन, होधडयि बोडय धनमायण र स्थापना जस्ता  
ष्ट्रक्रयाकलापमा खचय गररन े छ । काययक्रम सम्पन्न भएपधछ प्रधतवेदनमा सञ्चालन भएको 
काययक्रमहरुको फोटो, लागत अनमुान र खचयको धबल भपायई, GIS नक्शा सष्ट्रहतको Seed Stand 

व्यवस्थापन/स्थापनाको ष्ट्रवस्ततृ ररपोटय सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । यो कायय धडधभजन वन 
कायायलय वा अन्तगयतका प्राष्ट्रवधिक कमयचारीको सहयोग र सहजीकरणमा सम्पन्न गररनेछ। काययक्रम 
सञ्चालन भएको स्थानमा सो सम्बन्िी सम्पूणय ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको होधडयि बोडय धनमायण गरी राख्न ुपनेछ 
। धबऊ Stand बाट सङ्कलन गररएको धबऊको viability कायम हनुे गरी सरुशक्षत भण्डारण गनुयपनेछ 
। उत्पाइदत धबऊको  प्रजाधतगत पररमाण सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण धड.व.का माफय त वन धनदेशनालय र 
मन्रालयमा तोष्ट्रकएको ढााँचामा पठाउनपुनेछ । यो काययको अनगुमन धड.ब.अ तथा सब-धडधभजन वन 
कायायलयको अधिकृतले गनुयपनेछ । 

धस.नं. काययक्रमको 
नाम 

सञ्चालन गरेको काययको 
ष्ट्रववरण 

सझुाव सिुार गनुयपने 
कुराहरु 
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Seed Stand को ररपोष्ट्रटयि Format 

धस.न शजल्ला Seed Stand रहेको 
स्थान/सामदुाष्ट्रयक वनको 
नाम/ठेगाना/GPS Location 

माउ 
रुख 
संख्या 

प्रजाधत सङ्कधलत 
धबऊको 
पररमाण 

धबक्री 
पररमाण 

रकम 
रु 

        

        

 

५०. नदी उकास जग्गामा खनजोत गरी धबऊ छने (मररण, धभमान, दिुौली, कमलामाई, राप्ती, 
ईन्रावती, तामाकोशी, सनुकोशी, बागमती) 

धडधभजन वन कायायलयहरुले आफ्नो के्षरमा रहेका काययक्रममा तोष्ट्रकएका ष्ट्रवधभन्न नदी तथा 
खहरेहरुको ष्ट्रकनार के्षर/नदी उकास के्षरहरुको पष्ट्रहचान गनुयपने छ । पष्ट्रहचान भएका नदी उकास 
के्षरहरुमा आवश्यकता अनसुार प्रजाधतको (खयर, ईमीली-Upepr Storey र खसखस/भेष्ट्रटभर-Lower 

Storey) धबऊ उपयिु समयमा छनुयपदयछ । सकभर छने धबऊ स्थानीय स्तरमै वा सो स्थानसाँग 
धमल्दा ठाउाँबाट सङ्कलन भएको धबऊ छनुय पदयछ । यो शीषयकको रकम धबऊ सङ्कलन, खनजोत गनय, 
खररद, धबऊ छनय ज्याला, धबऊ छने तथा तारबार गने काययमा लागत अनमुान स्वीकृत गराइ खचय गनय 
सष्ट्रकन ेछ ।काययक्रम सम्पन्न पश्चात धबऊ छररएको नदी उकास क्षेरको ष्ट्रववरण, छररएका प्रजाधत, भए 
गरेका ष्ट्रक्रयाकलाप तथा तशश्वर सष्ट्रहतको काययसम्पन्न प्रधतवेदन र आवश्यक धबल भपायईहरु संलग्न 
गरी पेश गनुयपने छ । 

• जग्गा तथा क्षेर पष्ट्रहचान (कशम्तमा ५ हेक्टर हनुपुने)  

• नदी उकास जग्गा सकभर खोलाको पानीको बहाव ख्याल गरी पानी नपस्ने के्षरमा गने । 

• खन जोत गरी Pit formation गने । 

• Upper storeyमा खयर/धससौ/इमीली Line pit sowing तथा Lower storey मा भेटीभर 
 घााँसको धबऊ खररद Broad casting गररनेछ ।  

• यो काययक्रम टुक्र्याएर गनय पाइने छैन । 

५१. िाइदिको उपल्लो क्षरे झारलाि, धतश्लि, ला्पा, फूलखकय , सत्यदेवीमा रहेको वनको 
 व्यवस्थापन काययक्रम 

यस काययक्रम अन्तरगत देहाय बमोशजमको काययक्रमहरु सञ्चालन गनुय पनेछ । 



 

23 

 

क) िाइदिको उपल्लोके्षर झारलाि, धतश्लि, ला्पा, फूलखकय , सत्यदेवी मा रहेको वनको व्यवस्थापन 
कायययोजना धनमायण 

िाइदि शजल्लाको उपल्लो के्षरमा रहेको झारलाि, धतश्लि, ला्पा, फूलखकय , सत्यदेवी मा रहेको 
वनको व्यवस्थापन गनय कायययोजना धनमायणको लाधग यस काययक्रम राशखयको हो।स्थानीयतह साँग 
आवश्यक समन्वय तथा अन्तरष्ट्रक्रया गरी वनको ष्ट्रवस्ततृ श्रोत सवेक्षण, वन्यजन्त ु तथा धतनको 
बासस्थानको अध्ययन, Gis Mapping तथा कायययोजना तयारी गरी मन्रालयमा प्रस्तधुतकरण समेत 
गनुयपनेछ । यो शीषयकको बजेट कायययोजना तयारी र स्वीकृतीको लाधग आवश्यक ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा 
खचय गनय सष्ट्रकने छ । कायययोजना धनमायण गदाय प्रचधलत नमयश र दररेट तथा सावयजधनक खररद 
ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ तथा प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ को प्रष्ट्रक्रया 
अपनाई सेवा प्रदायक माफय त सञ्चालन गनुयपनेछ।तयार भएको कायययोजनाको प्रस्तधुत संरशक्षत वनको 
क्षेर पने सबै स्थानीय तह र शजल्ला समन्वय सधमधतमा पेश गरी सझुाव सष्ट्रहत सिुार गरी तयार 
गनुयका साथै सरोकारवालाहरुसाँगको अन्तरष्ट्रक्रया समेत गनुय पने। 

ख) िाइदिको उपल्लो क्षरे झारलाि, धतश्लि, ला्पा, फूलखकय , सत्यदेवी मा रहेको वनको 
कायययोजनाको वातावरणीय अध्ययन 

िाइदिको उपल्लो क्षेर झारलाि, धतश्लि, ला्पा, फूलखकय , सत्यदेवी मा रहेको वनको 
कायययोजनाको वातावरणीय अध्ययन गनयको लाधग यस काययक्रम राशखएको हो । यो शीषयकको बजेट 
वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयारी र स्वीकृतीको लाधग आवश्यक ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा खचय गनय 
सष्ट्रकने छ । वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन धनमायण गदाय प्रचधलत नम्सय र दररेट तथा सावयजधनक 
खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ तथा प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ को 
प्रष्ट्रक्रया अपनाई सेवा प्रदायक माफय त सञ्चालन गनुयपनेछ। तयार भएको प्रधतवेदनको प्रस्तधुत वनको 
क्षेर पने सबै स्थानीय तह र शजल्ला समन्वय सधमधतमा पेश गरी सझुाव सष्ट्रहत सिुार गरी तयार 
गनुयका साथै सरोकारवालाहरु साँगको अन्तरष्ट्रक्रया समेत गनुय पनेछ । 

५२. सब-धडधभजनमा ष्ट्रवद्याथी ईको क्लब सञ्चालन 

सब-धडधभजन अन्तरगत पने सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयहरुमा अध्ययनरत ष्ट्रवद्याथीहरुलाई वन, वातावरणसाँग 
जनचेतनाको लाधग नयााँ ईको क्लब गठन तथा सञ्चालन तथा परुाना ईको क्लबको सञ्चालन गनय यस 
काययक्रम राशखएको हो । ष्ट्रवद्यालय छनौट गदाय हरेक सब-धडधभजनमा पने गरी सबै भन्दा िेरै 
ष्ट्रवद्याथी भएको दगुयम के्षरको वन भएको के्षरमा सञ्चालन गनुयपनेछ । यो शीषयकको रकम इको 
क्लब गठन गदाय बैठक हाशजरी जवाफ, वशित्वकला,  याली जस्ता काययक्रम सञ्चालन गदाय स्टेशनरी, 
व्यानर, कक्षा सञ्चालनको लाधग खचय गनय सष्ट्रकने छ । यो ईको क्लबको खचयको ष्ट्रववरण ष्ट्रवद्याथीहरु 
माझ सावयजधनक सनुवुाई समेत गनुयपनेछ । 
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५३. धडधभजन वन कायायलयको वाष्ट्रषयक प्रगधत पशुस्तका प्रकाशन 

धडधभजन वन कायायलयहरुले वाष्ट्रषयक रुपमा सम्पादन गरेका ष्ट्रवधभन्न काययक्रमहरु के कसरी सञ्चालन 
भए ? के कधत प्रगधत भयो ? कुन कुन काययक्रमहरु सम्पादन हनु सकेनन ? कायय सम्पादनमा के 
कस्ता व्यविानहरु आए ? के कुन काययक्रमहरुको सम्पादन राम्रो भयो ? के कधत वनपैदावर उत्पादन 
भइ के कधत राजश्व प्राप्त भयो ? लगायतका ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको वाष्ट्रषयक प्रधतवेदन तयार गरी रेकडय 
अधभलेशखकरण गने र आवश्यक प्रचारप्रसारका लाधग यो काययक्रम राशखएको हो । त्याङ्क सङ्कलन 
तथा व्यवस्थापनका लाधग स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको वन प्राष्ट्रवधिकलाई प्रयोग गनय सष्ट्रकनेछ । 
यस काययक्रमलाई त्याङ्क सङ्कलन, ष्ट्रवश्लषेण र प्रकाशन गरी तीन चरणमा सम्पन्न गनुय पनेछ । वाष्ट्रषयक 
प्रगधत पशुस्तकामा कशम्तमा देहायका ष्ट्रववरण समावेश गनुय पनेछ । 

 शजल्लाको संशक्षप्त पररचय । 

 शस्वकृत वाष्ट्रषयक काययक्रम, बजेट र प्रगधत। 

 शजल्लाको प्राकृधतक स्रोतको ष्ट्रववरण । 

 बन अपराि, वन संरक्षण, वन अधतक्रमणको पररमाणमलुक उपलशधि । 

 वन व्यवस्थापनको उत्पादनका ष्ट्रववरणहरु । 

 वन व्यवस्थापन पद्धधत (सामदुाष्ट्रयक/िाधमयक/कबधुलयती/धनजी) त्याङ्क र प्रगधत ष्ट्रववरण। 

 सब-धडधभजन स्तरको वन तथा वातावरण क्षेरको त्याङ्क ।  

 कायायलयले सम्पादन गरेका नष्ट्रवन काययहरुको सूची । 

 अनगुमन तथा मूल्याङ्कनबाट देशखएका राय, प्रधतष्ट्रक्रया र सझुावहरु । 

 काययरत कमयचारीहरुको सम्पकय  नम्बर सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण । 

 ष्ट्रवष्ट्रवि 

काययक्रम सम्पन्न पधछ प्रधतवेदनमा धनम्न बुाँदाहरु समाबेश गनुयपनेछ ।  

• प्रकाशशत सामग्रीको संख्या। 

• प्रकाशशत सामग्रीको धडष्ट्रपटल कष्ट्रप समेत 

५४. वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षणको प्रचार प्रसार सामाग्री सङ्कलन/उत्पादन र प्रकाशन 

यो काययक्रम अन्तरगत रहेको बजेट रकम वन तथा वन्यजन्त ु संरक्षण तथा अपराि धनयन्रण 
सम्बन्िी ष्ट्रवषयहरुको सूचना, क्यालेण्डर, ब्रोसर, पोस्टर, पम्पलेट, श्रधयदृश्य आइद सङ्कलन उत्पादन गरी 
प्रकाशनको लाधग खचय गनय सष्ट्रकनछे । 

५५. काययक्रम कायायन्वयन क्यालेन्डर धनमायण गरी धनदेशनालयमा पेश गने  

यस काययक्रम अन्तरगत आ.व. 2077/078 मा सञ्चालन हनुे सबै काययक्रमहरुको क्षेर छनौट, 

समूह गठन, सवे धडजाईन, लागत अनमुान सम्झौता गने जस्ता ष्ट्रवषय समेत खलु्ने गरी ष्ट्रवस्ततृ 
काययक्रम कायायन्वयन क्यालेन्डर धडधभजन वन कायायलयका वा अन्तरगतका कशम्तमा सहायकस्तर 
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पााँचौ रेञ्जर कमयचारीको सहभागीतामा तयार गनुय पनेछ । यो काययक्रममा क्यालेन्डर बनाउन सहभागी 
हनुेलाई खाजा तथा स्टेसनरी उपलधि गराउन खचय सष्ट्रकने छ । 

५६. बराण्डाभार संरशक्षत वन व्यवस्थापन काययक्रम  

यस काययक्रम अन्तरगत देहायबमोशजमको काययक्रम रहेको छ । 

क) बराण्डाभार संरशक्षत के्षरमा Breeding Seed Orchard सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

यस काययक्रम अन्तरगत बरण्डाभार के्षरमा व्यवसाष्ट्रयक प्रयोजनमा जान सक्न ेकृष्ट्रष तथा पश ुके्षरका 
लाधग उपयोगी बडहर, अमला, ष्ट्रटक, धससौ, कालो शशरीस जातको BSO स्थापना तथा पष्ट्रहले स्थापना 
भएकाको व्यवस्थापन गररनछे । इदगो रुपले गणुस्तरीय धबरुवाहरुको उत्पादन गनुय यो काययक्रमको 
उद्देश्य हो।यो काययक्रम उच्च स्तरीय धबरुवा उत्पादन गने नसयरी चलाउने जस्तै काययक्रम हो।तसथय 
यो काययक्रममा Forest Genetics सम्बन्िी  ज्ञान भएको वन प्राष्ट्रवधिकलाई तोष्ट्रकने छ । धडधभजन वन 
कायायलयसाँग यो जनशशि नभएमा B.Sc. Forestry वा B.Sc. Agriculture अध्ययन गरेको सहायकस्तर 
पाचौँ सरह तलब सषु्ट्रविा उपलधि गराउने गरी सेवा परामशय बाट यो काम गनय सष्ट्रकनछे । गत 
आ.व.को वा परुानो BSO भएमा संरक्षण र व्यवस्थापनको काम मार गररनेछ । 

 Plus/ Elite रुखहरुको शज.ष्ट्रप.एस. Location सष्ट्रहत छनौट गरी माउ रुखको तय गरी ट्याधगि 
गने । 

 Tagging गरेका रुखहरुको छुट्टा छुटै्ट धबऊ सङ्कलन गरी लेवधलङ तथा ट्याधगङ गने । 

 सङ्कलन गररएको धबऊलाई छुट्टा छुटै्ट माउ रुखको नम्बर अनसुार Seed Sowing गरी धबरुवा 
उत्पादन गररनछे । 

 BSO को लाधग उपयुयि स्थान छनौट गरी सफाई तथा फेशन्सङ गने । 

 उि क्षरेमा माउ रुखको पष्ट्रहचान छुष्ट्रट्टने गरी उत्पाइदत धबरुवा रोपण गने । 

 BSO मा रोपण गररएको धबरुवाको उचाई, गोलाई, को GPS Location सष्ट्रहतको अधभलेख राख्न।े 

 उि रोपण गररएको धबरुवाको वृद्धी ष्ट्रवकास संगै Tending operation, Weeding, Cleaning, 

Fertilizing जस्ता काययहरु सञ्चालन गने । 

 शजल्लाशस्थत पष्ट्रहले स्थाष्ट्रपत BSO मा समेत यो काययक्रम सञ्चालन गनय सष्ट्रकने छ। 

BSO को त्याङ्क अधभलेखको नमनुा तपधसल बमोशजम हनुेछः- 
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Measured by

No Block Plot Tree Seed lot
Height 

january 4

Diameter 

january 4

Stem 

form 

January 

6

etc

1 1 1 1 54    

2 1 1 2 54    

3 1 1 3 54    

 .. ..      

 .. ..      

 2 5 1 26    

 2 5 2 26    

 2 5 3 26

Measurement form of seed orchard

Species

 

ख) समूहको सहकाययमा बराण्डाभार के्षरको पययटन प्रवद्धयन कायययोजना धनमायण  

यस काययक्रम अन्तरगत समूहको सहकाययमा सेवा प्रदायक माफय त सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ 
तथा धनयमावली,२०६४, प्रदेश सावयजाधनक खररद धनयमावली,२०७६ बमोशजम लागत अनमुान तयार 
गरी पयायपययटन कायययोजना धनमायण गनुय पनेछ । यो कायययोजना पररषद् मा पेश गरी अनमुोदन 
गराउन पनेछ ।कायययोजना सम्बशन्ित सरोकारवाला, स्थानीय तह, पययटन के्षरका ष्ट्रवषय ष्ट्रवशषेज्ञ साँग 
परामशय गरी तयार गनुय पनेछ । 

ग) बराण्डाभार के्षर धभर समूहको सहकाययमा चरा तथा वन्यजन्त ुअवलोकन मचान/ अवलोकन 
टावर धनमायण  

यस काययक्रम अन्तरगत मचान/अवलोकन टावर धनमायण उपभोिा सधमधत माफय त वा उपभोिा 
सधमधत इच्छुक नदेशखएको तथा उपभोिा सधमधत माफय त कायय सञ्चालन गनय उपयिु नदेशखएको 
अवस्थामा बोलपर वा दरभाउपरको माध्यमबाट प्रकृधतमैरी मचान/अवलोकन टावर धनमायण गनय 
सष्ट्रकनछे । यस काययक्रम सञ्चालन गनयको लाधग स्थानीय स्रोत सािन समेत प्रयोग गनय सष्ट्रकनेछ । 

घ) बराण्डाभार के्षर धभरको सामदुाष्ट्रयक वनको कायययोजना संशोिन गरी वन्यजन्त ुतथा बासस्थान 
संरक्षण को व्यवस्था गने  

यस काययक्रम अन्तरगतको काययक्रम सञ्चालन गदाय बरण्डाभार क्षेरको सामदुाष्ट्रयक वनको कायययोजना 
धनमायण कायय सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली, २०६४ तथा प्रदेश सावयजाधनक खररद 
धनयमावली,२०७६ बमोशजम लागत अनमुान तयार गरी एकैपटक राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशन गरी 
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सेवा प्रदायक माफय त गनय सष्ट्रकनछे । सामदुाष्ट्रयक वन मागयदशयन तथा स्रोत सवेक्षण मागयदशयन 
अनसुार आवश्यक कायययोजना संसोिन गरी वन्यजन्तकुो बासस्थान र संरक्षणको पररच्छेद वा खण्ड 
छुटै्ट तयार गरी कायययोजना तयार गनुयपनेछ । 

ङ) बराण्डाभार के्षर धभर समूहको सहकाययमा पययटकीय रुट नक्सा तयार गरी वन पथ/अग्नी 
रेखा धनमायण 

यो काययमा पययटकीय रुटको लाधग शज.ष्ट्रप.एस. सवे गरी पययटकीय सूचना नक्सा तयार गनुयनेछ । सो 
नक्सामा उल्लेख भएका रुटहरुमा वन पथ अथवा अग्नीरेखा को रुपमा प्रयोग गनय सष्ट्रकने गरी 
पदमागय धनमायण गनुय पनेछ ।यो कायय उपभोिा समूहको जनसहभागीतामा सम्पन्न गनय सष्ट्रकनछे 
।सूचना नक्सा पदमागयको entry point मा hoardingboard वनाएर समेत गनुयपनेछ । 

च) बराण्डाभार क्षरे धभर समूहको सहकायय हाईष्ट्रकि टे्रल (साईनजे म्यानजेमेन्ट) 
(रामवेल,चतमुुयखी, पञ्चकन्या, धभमवली सा.व.मा) 

यस काययक्रम बरण्डाभार क्षेरमा पयायपययटन प्रवद्धयन  गने उद्देश्यले गररएको हो ।यो काययक्रममा 
मखु्यतया सामदुाष्ट्रयक वनको सहकाययमा प्रकृधतमैरी हाईष्ट्रकि टे्रल धनमायण, ष्ट्रवस्तारीकरण, स्तरीकरण 
तथा sign post को धनमायण तथा व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 

छ) बराण्डाभार क्षरेधभर समूहको सहकाययमा धसमसार व्यवस्थापन(रामवेल,चतमुुयखी, पञ्चकन्या, 
धभमवली सा.व.मा) 

यस काययक्रमको रकम बराण्डाभार के्षर धभर समूहको सहकाययमा धसमसार एवं धतनको वररपररको 
धमचाहा प्रजाधत तथा झाडी तथा फोहोर सरसफाई गने, संरचना धनमायण जस्ता कायय प्रचधलत ऐन-धनयम 
र नम्सयको अधिनमा रही लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनय सष्ट्रकनेछ । यस काययक्रम 
बरण्डाभार क्षेर धभरको समूह तथा उपभोिाहरुको प्रत्यक्ष सहभाधगतामा संचलन गनुयपनेछ ।काययक्रम 
सम्पन्न पश्चात काययसम्पन्न प्रधतवेदनको साथ काययक्रम कायायन्वयन गररएको क्षेरको ष्ट्रववरण, नक्सा, भए 
गरेको ष्ट्रक्रयाकलापको ष्ट्रववरण, फोटो, धबल भपायईहरु लगायतका आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी 
पेश गनुयपने छ । 

ज) बराण्डाभार के्षर धभर समूहको सहकाययमा घााँसे मैदान व्यवस्थापन (रामवेल, चतमुुयखी, 
पञ्चकन्या, धभमवली सा.व.मा) 

यस काययक्रमको उद्देश्य बराण्डाभार क्षरेधभर समूहको सहकाययमा घााँसेमैदान व्यवस्थापन गने हो।यस 
कायय अन्तरगत धनम्न ष्ट्रक्रयाकलाप पदयछन। 

 धमचाहा प्रजाधत हटाउन,े  

 घााँस काटने  
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 धनयशन्रत आगो लगाउने  

 आवश्यकता अनसुार edge र Ecotone वढाउन Patchy बनाउन े

झ) बराण्डाभार के्षर धभर समूहको सहकाययमा ष्ट्रट्र हाउस धनमायण (रामवेल सा.व.मा) 

प्राष्ट्रवधिकबाट धडजाईन तथा लागत ईष्ट्रष्टमेट तयार गरी शस्वकृत गराइ प्रचधलत सावयजधनक खररद 
ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ तथा प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ को पररधि 
धभर रष्ट्रह सरुशक्षत ट्री हाउस धनमायण गनय सष्ट्रकनेछ । कायय सम्पन्न भए पधछ कायय सम्पन्न गनुयभन्दा 
पष्ट्रहले र पधछको फोटो र धबल भपायईहरु सष्ट्रहतको काययसम्पन्न प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

ञ) बराण्डाभार के्षर धभर पययटन प्रबन्िनका लाधग खगेरी उपजलािार व्यवस्थापन (पानी महुान 
संरक्षण-भ ूसंरक्षण कायायलयको समन्वयमा) 

बषायको समयमा आउने बाढीबाट नदी ष्ट्रकनार, खहरे खोला आसपासका खेतीयोग्य जधमन र 
घरवस्तीको संरक्षण गनुयका साथै सम्बशन्ित नदीको जलािार के्षरको एकीकृत व्यवस्थापनबाट संरक्षण 
गनुय नै यस काययक्रमको मखु्य उद्देश्य हो । यस काययक्रम अन्तगयत धनम्न ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन 
गनय सष्ट्रकने छनः- 

 Spur/ gabion structures construction Onfarm conservation Agroforestry Practice River 
training works Water ways management Construction of flow retarding structures, 
checkdams.  

 जल प्रवाहको व्यवस्थापनको लाधग हररत प्रष्ट्रवधि ष्ट्रवकास/ slope stabilization through bio-

engineering /vegetative measures (tree, grass planting) on the bank. Fencing of 
plantation area for livestock control.  
 

कायायन्वयन प्रष्ट्रक्रया 
 स्थल छनौट, आिारभतू त्याङ्क सङ्कलन । 

 बस्त ुशस्थतीको ष्ट्रवश्लषेण, अध्ययन अनसुन्िान, अन्तरष्ट्रक्रया । 

 कायायन्वयन चरणः उपभोिा सधमधत गठन, सभे, धडजाईन तथा ल.ई. तयार, उपभोिा 
सधमधतसाँग कायय सम्झौता, स्रोत सािन बााँडफााँट, जनसहभाधगता पररचालन, समूह सहजीकरण 
तथा सम्पन्न योजना समदुायलाई हस्तान्तरण । 

 अनगुमन तथा मूल्याङ्कन (काययक्रम कायायन्वयनको हरेक चरणमा तथा आवश्यकता अनसुार) 
गररनछे ।  

 उपभोिा सधमधत माफय त कायय सञ्चालन लाई प्राथधमकतामा राख्न ेतर सहभाधगताको सधुनशश्चत 
नभएको र काययक्रम सञ्चालन गनै पने स्थानहरुमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली,2076 को प्रष्ट्रक्रया अपनाई 
कायय सञ्चालन गनुय पदयछ । 
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ट) बरण्डाभार क्षरेधभर ढलापढा, सखु्खडखडा काठ दाउरा सङ्कलन 

यो काययक्रम बरण्डाभार संरशक्षत वनके्षरबाट स्वीकृत कायययोजना अनसुार ढलापडा काठ एवं दाउरा 
कटान मछुान गरी व्यवशस्थत गने काययमा खचय गने अधभप्रायले राशखएको हो । बरण्डाभार संरशक्षत 
वनक्षेरमा हावाहरुी वा अन्य कारणले ढलेका रुखहरु प्रचधलत वन ऐन तथा धनयमावली र सामदुाष्ट्रयक 
वनको काठ/दाउरा सङ्कलन तथा धबक्रीष्ट्रवतरण धनदेशशका २०७१, वन पैदावर सङ्कलन तथा धबक्री 
ष्ट्रवतरण धनदेशशका, २०७३ अनसुार गनुयपनेछ ।यो शीषयकमा ष्ट्रवधनयोशजत रकम सूचना प्रकाशन, छपान, 

कटानमछुान, ढुवानी, लोड, अनलोड, पाईधलङ आइद काययमा प्रचधलत नमयस ्एवं शजल्ला दररेट बमोशजम 
खचय गनुयपने छ । धडधभजन तथा सब-धडधभजन वन कायायलयहरुका कमयचारी, सरोकारवाला धनकायहरु 
समेतको सहयोग र सहकाययमा यो काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । यो काययक्रमहरु सम्पन्न भएपधछ 
काययसम्पन्न प्रधतवेदनको उत्पादन भएको काठ, दाउराको ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको धबल भपायई पेश गनुयपनेछ। 

ठ) बराण्डाभार क्षरेधभर समूहको सहकाययमा वन्यजन्त ु संरक्षणका लाधग घासै मैदान तथा ताल 
तलैया संरक्षण काययक्रम 

यस काययक्रमको मखु्य उद्देश्य संरशक्षत वन के्षरधभरको वन्यजन्तकुो वासस्थान व्यवस्थापन गनय घााँसे 
मैदान तथा ताल तलैयाहरुको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गने काययक्रम सञ्चालन गने हो । यस 
काययक्रम अन्तरगत गैंडा, मगृ आइद चने घााँसे मैदानहरु, पौधड/आहाल खेल्ने तथा पानी खाने पोखरी 
तथा ताल तलैयाहरु पष्ट्रहचान गरी मैदानमा वन्यजन्तलुाइ मनपने घााँसको संरक्षण, ष्ट्रवकास गने तथा 
मन नपने प्रजाधत वा मनपने प्रजाधतलाई असर गने प्रजाधतहरु (जस्तै माइकेधनया) लाई हटाउन े
ष्ट्रक्रयाकलापहरु र ताल तलैयाहरुको सफाई, संरक्षण तथा धनमायण गने खालका काययक्रमहरु सञ्चालन 
गररने छ । काययक्रम सम्पन्न भएपधछ प्रधतवेदनमा सञ्चालन भएको काययक्रमको स्थान, क्षेरफल, 

पररमाण, भए गरेको गधतष्ट्रवधि, उपशस्थत व्यशिहरुको ष्ट्रववरण, खचय धबल भपायई, काययसञ्चालनको क्रममा 
शखशचएका फोटो सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ । 

५७. प्रदेश धभर हालसम्मको वनके्षरको जग्गा वन तथा भ-ूसंरक्षण ष्ट्रवभागसाँग भएको सम्झौता 
बमोशजम अन्य प्रयोजनको लाधग उपलधि गराएको कायायन्वयनको अवस्था अनगुमन गरी त्याङ्क 
अधभलेखीकरण र प्रकाशन  

यो काययक्रम तीन चरणमा सम्पन्न गररनेछ र तीनै चरणलाई ष्ट्रवधनयोशजत बजेट ष्ट्रवभाजन गरी कायय 
सम्पन्न गररनेछ ।  

क) ष्ट्रफल्ड अनगुमन 

ख) त्याङ्क सङ्कलन ष्ट्रवश्लषेण र व्यवस्थापन (यस काययमा सेवा प्रदायक संस्थाको सहयोग धलन 
सष्ट्रकनछे । 

ग) प्रकाशन (प्रकाशनको हकमा Four Color को सबै Page Print गनुयपनेछ) 
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घ) सबै आयोजनाको क्षधतपधुतय बापतको वृक्षारोपण समाशजक उत्तरदाष्ट्रयत्वमा काम गरेको ष्ट्रववरण उल्लेख 
गनुयपनेछ । 

५८. सबै धडवकाबाट गत आ.व.मा भएको र यस आ.व. मा हनु े्लट वकृ्षारोपणको चौमाधसक 
अनगुमन र प्रधतवेदन तयारी  

क) यस काययक्रम संचालान गदाय धनदेशनालयले पष्ट्रहलो चौमाधसकमा गत आ.व. म भएको सबै 
वृक्षारोपण के्षरको Survival Percentage सष्ट्रहतको अनगुमन प्रधतवेदन मन्रालयमा पेश 
गनुयपनेछ ।  

ख) यो काययक्रममा दैधनक भ्रमण भत्ता तथा सामान्य स्टेसनरीमा खचय गनय सष्ट्रकनेछ ।  

ग) दोस्रो चौमाधसकमा पष्ट्रहचान भएका र चाल ु आ.व. मा वृक्षारोपण गररने क्षरेहरुको Site 

Selection, Survey नक्साङ्कन सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको प्रधतवेदन मन्रालयमा पेश गनुयपनेछ। 

घ) तेस्रो चौमाधसकमा चाल ुआ.व. मा वृक्षारोपण हनुे र गत आ.व. मा वृक्षारोपण भएको के्षरमा 
Casualty Replacement गरी उि काययको ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको प्रधतवेदन मन्रालय समक्ष पेश 
गनुय पनेछ । 

५९. सहभाधगमूलक तवरले सरोकारवालासाँग छलफल गरी शजल्ला धभरको अधतक्रधमत वन क्षरेको 
ष्ट्रकधसम के्षरफल घरिरुी समदुाय, नदी उकास जधमनको क्षरे स्वाधमत्व, नदी खोला खहरेको नाम 
लम्बाई सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण अधभलेखीकरण 

यस काययक्रममा स्थानीय तह, सरोकारवाला सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूहको सहकायय र समन्वयमा 
शजल्ला धभरको अधतक्रमीत वन क्षेरको ष्ट्रववरण, घरिरुीको ष्ट्रववरण सङ्कलन गनयका साथै नदी उकास 
जधमनको Survey खोला, खहरे, पानीका महुानहरुको लम्बाई सम्बन्िी  त्याङ्क सङ्कलन कायय कायायलय 
आफैले वा सेवा प्रदायक माफय त गनुय पनेछ । साथै सङ्कलन गररएको ष्ट्रववरणको एष्ट्रककृत ष्ट्रववरण 
तयार गरी सरोकारवाला र स्थानीय समदुायको सहयोगमा त्यस्तो जग्गा जधमनमा सम्भाष्ट्रवत उपयुयि 
प्रयोग समेत प्रधतवेदनमा समावेश गनुय पनेछ । यस काययक्रममा स्थलगत छलफल Gps Location 

सङ्कलन लगायतका प्राष्ट्रवधिक काययमा रकम खचय गनय सष्ट्रकनेछ । 

६०. प्रष्ट्रवधियिु प्रदेशस्तररय नसयरी धनमायण 
यस्ता नसयरी प्राष्ट्रवधिकरुपले उत्कृष्ट हनुकुो साथै बारबेर, Drainage, हरेक बेडमा पाईप जडान गरी 
शस्प्रङ्कल धसचाईको व्यवस्था , हरेक बेडमा ट्याधगि आइदको व्यवस्था हनु ुपदयछ । नसयरीमा ओभरहेड 
बाटर टैंक, कम्पोष्ट पीट, सेडहाउस, ग्रीन हाउस, बत्तीको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ । नसयरी वरपर 
फूल रोपण गरी रमणीय वातावरण बनाउनकुो साथै ष्ट्रवश्रामस्थल (गोलघर) बनाउाँदा राम्रो हनु्छ । 
नसयरी धनमायण र धबरुवा उत्पादन वन तथा भ ू संरक्षण ष्ट्रवभागको काययक्रम कायायन्वयन काययष्ट्रवधि, 

२०७१ र स्वीकृत नमयस अनसुार गररन ुपदयछ । 
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६१. प्रष्ट्रवधियिु प्रदेशस्तररय नसयरीमा धबरुवा उत्पादन(रोग प्रधतरोिक धबरुवा अश्वगन्िा,गजुो) 
धनमायण भएको प्रष्ट्रवधियिु नसयरीमा रोग प्रधतरोिक धबरुवा, अश्वगन्दा, गजुो, ष्ट्रटमरु, अमला, सपयगन्िा  
जस्ता धबरुवा उत्पादन गनुय पने छ । गणुस्तरीय धबरुवा उत्पादन गनय मधललो वनको माटो लगायत 
सामाग्री तथा उपयिु प्रष्ट्रवधि प्रयोग गनुय पदयछ । धबरुवा उत्पादन तथा धनजी के्षरका नसयरीबाट 
धबरुवा खररद गने कायय वन तथा भ ू संरक्षण ष्ट्रवभागको काययक्रम कायायन्वयन काययधबधि,२०७१ र 
स्वीकृत नमयस ्अनसुार कायायन्वयन गनुय पनेछ । 

६२. प्रष्ट्रवधियिु प्रदेशस्तरीय नसयरीमा नसयरी नाईकेको पाररश्रधमक )वाष्ट्रषयक रुपमा(  
प्रष्ट्रवधियिु प्रदेशस्तरीय नसयरीमा कम्तीमा ५ वषय नसयरी सञ्चालनमा कायय गरेको व्यशिलाई 
सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ तथा  धनयमावली,२०६४, प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ 
तथा प्रचधलत नमयसको पालना गरी करारमा धनयिु गरी कामकाज गनय खटाउन सष्ट्रकनछे । 
भिुानीको लाधग आधथयक ऐन/धनयम बमोशजम राख्नपुने माधसक कायय सम्पन्न प्रधतवेदन, हाशजरी 
लगायतका आवश्यक कागजात सष्ट्रहत धनदेशनालयले तोकेको अधिकृतको धसफाररसमा भिुानीको 
व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

६३. चरेु तथा मध्य पहाडमा हैधसयत धबग्रकेो जधमन पनुउयत्थानको लाधग अध्ययन तथा अनसुन्िान 
्लट स्थापना (्लटमातारबार, धबरुवाखररद तथा रोपण आइद) 

यस काययक्रममा चरेु तथा मध्य पहाडमा रहेका हैधसयत धबधग्रएको एवं क्षधतग्रस्त, भ-ूक्षय भै 
problematic soil, अधतक्रमणको चपेटामा परी वनको रुप पररवतयन हनु खोजेको वन के्षर पष्ट्रहचान 
गनुयपदयछ । पष्ट्रहचान भएका के्षरहरुमा पनुरुत्थानका ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुय पवुय त्यस क्षरेलाई 
पणुयरुपले सरुशक्षत हनुे गरी तारबारको व्यवस्था गनुयपदयछ । पनुरुत्थानका काययक्रममा भ-ूसंरक्षणका 
काययहरु सञ्चालन साँगै सो के्षरलाई समय समय/वषेनी/वा धनशश्चत समयमा अनगुमन गरी आयमलुक 
तथा सखु्खा सहन सक्ने तथा चाडो हकुय ने रुख धबरुवाहरु लगाउन ुपनेछ । सकेसम्म सो के्षरको 
काययक्रम सञ्चालन पवुय र पधछ पधन फोटो धलन सष्ट्रकने गरी एक धनशश्चत स्थानको छनौट गरी 
त्यसलाई रेकडयमा राख्नपुदयछ । यो शीषयकको रकम ्लट स्थापनाको लाधग सभे, तारबार, होधडि बोडय 
धनमायण र स्थापना, अनगुमन लगायतका ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गररन े
छ । यो काययक्रम नदी उकास जग्गामा धबऊ छने काययक्रम जस्ता क्षधतग्रस्त भधूम पनुरुत्थान गने 
अन्य काययक्रम सञ्चालन भएको क्षेरमा धमलाएर गनय सष्ट्रकन्छ । काययसम्पन्न भएपधछ तारबार भएको 
क्षेरको GPS नक्सा सष्ट्रहतको सञ्चाधलत ष्ट्रक्रयाकलापहरुको फोटो काययसम्पन्न प्रधतवेदन पेश गनुयपने 
छ। 

६४. धनजी तथा सा.व.मा मोसो बााँसको अध्ययन तथा अनसुन्िान ्लट स्थापना 

सामदुाष्ट्रयक वन/धनजी व्यवस्थापनका ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन भएपधछ वनको हैधसयत तथा प्रजाधतको 
वृष्ट्रद्धमा आएको पररवतयन मापनको लाधग स्थायी ्लटहरु स्थापना गरी धनयधमत मापन गनुय पदयछ । 
सोष्ट्रह आवश्यकतालाई मध्यनजर गदै वनपैदावरको वृष्ट्रद्ध मापन गने स्थायी ्लटहरु धनमायण गनय यस 
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शीषयकको रकम खचय गररनछे ।यसरी ्लट स्थापना गदाय कशम्तमा 0.5 हेक्टर के्षरफल भएको 
स्थानको छनौट गनुयपनेछ ।्लट धनमायण गदाय पहाडी क्षेरमा भए वगायकार तथा आयातकार ्लट र 
तराई तथा सम्म क्षरेमा भए गोलाकार ्लट धनमायण गररनेछ । ्लटको आकार सामदुाष्ट्रयक वन 
सवेक्षण मागयदशयनमा इदइएको वनको अवस्था (रुख वा पोल वा स्याश्लि/धबरुवा) अनसुारको हनुेछ 
। स्थायी ्लट धनमायण गदाय शज.ष्ट्रप.एस. कोअधडयनेट धलई सो स्थानमा स्थायी शचन्ह (धसमेन्ट पोल वा 
फलामको पोल गाड्न सष्ट्रकन्छ) लगाउन ु पदयछ ताकी पधछ पधन उि ्लट सहजै पत्ता लगाउन 
सष्ट्रकयोस । स्थायी ्लटको ष्ट्रववरण र सो मा मापन गररएको डाटा वन अनसुन्िान तथा ताधलम 
केन्रले सम्बशन्ित सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूहमा/धनजी वन िनी समेत दरुुस्त गरी व्यवशस्थत 
तवरले राख्न ेसधुनशश्चतता धमलाउन ुपदयछ । यो कायय वन अनसुन्िान तथा ताधलम केन्र वा मातहतका 
वन प्राष्ट्रवधिक माफय त सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिाहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सम्पन्न गररनेछ । यो 
्लटको ष्ट्रववरण इदगो रुपमा रशजष्टर खडा गरी अधभलेख राख्न ु पनेछ । यस काययक्रमको रकम 
धबरुवा खररद तथा रोपण, पोल धनमायण वा खररद,  ढुवानी,  ्लटको झाधड सफाई, पोल गाड्न,े मापन 
गने, प्रधतवेदन लेखन, डाटा ईन्ट्री लगायतमा खचय गनय सष्ट्रकनेछ । प्रधतवेदनको साथमा ्लट स्थापना 
भएको सा.व., ्लटको संख्या, साईज, स्थान, संलग्न व्यशिहरुको नामावली, शज.ष्ट्रप.एस. कोअधडयनेट, रुख 
धबरुवा मापनको ष्ट्रववरण, ष्ट्रववरण भररएको फारम, लागत अनमुान, फोटो लगायतका धबल भपायईहरु 
संलग्न गनुय पनेछ । 

६५. अधतक्रमण हनुसक्न ेसंवेदनशील वन के्षरमा वनके्षरको जग्गा छुट्याई फलफूल वकृ्षारोपण हेज 
धनमायण प्रधत ष्ट्रक.धम. कशम्तमा ५०० धबरुवा (ईधमली, हाईधब्रड अमला/बयर/जामनु/ओखर/ 
ष्ट्रपकानट/मेकाडाधनया) 

ष्ट्रवशेष गरी वनके्षरका अधतक्रमण हनु सक्ने वन के्षरलाई पूवय साविाधन अपनाउन यो काययक्रम 
सहयोगी हनुे ष्ट्रवश्वास धलइएको छ । अधतक्रमण हटाई सष्ट्रकएको स्थान वा अधतक्रमण हनुसक्न े
संवेदनशील वन के्षर त्यसै छाड्दा पनु अधतक्रमण हनुसक्ने अवस्था सजृना हनुसक्ने भएकोले यस 
शीषयकमा बजेट ष्ट्रवधनयोजन गररएको हो । यस शीषयकमा धबधनयोजन भएको बजेट रकमबाट स्थान 
सहुाउाँदो ष्ट्रवधभन्न धबरुवा(ईधमली,हाईधब्रडअमला/बयर/कागती/ओखर/ष्ट्रपकानट/मेकाडाधनया) प्रजाधतहरु, 

कशम्तमा पधन 500 गोटा धबरुवा प्रधत ष्ट्रकलोधमटर रोपण गनुय पनेछ । काययसञ्चालनको लाधग 
उपभोिा सधमधत बनाई गनय सष्ट्रकने छ । यो शीषयकको रकम, नक्साङ्कन, जग्गा तयारी, धबरुवा वा 
धबऊ खररद, ढुवानी, रोपण, संरक्षण तारबारमा खचय गनय सष्ट्रकनछे ।काययक्रम सम्पन्न भएपधछ 
प्रधतवेदनमा समूहको नाम र ठेगाना, क्षेरको ष्ट्रववरण, क्षेरफल, खररद तथा रोपण गररएका प्रजाधत, 

तीनको संख्या, तथा भए गरेको काययको फोटो लगायतका खचय धबल भपायई संलग्न गरी प्रधतवेदन पेश 
गनुयपनेछ । 
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६६.  वन के्षरधभर पने ष्ट्रवद्यधुतय हाईटेन्सन लाईन मनुीको खाली जग्गामा फलफूल रोपण काययक्रम 
धनमायण प्रधत ष्ट्रक.धम. कशम्तमा ५०० धबरुवा (ईधमली, हाईधब्रड अमला /बयर / कागती /ओखर 
/ष्ट्रपकानट /मेकाडाधनया) 

वनके्षर भएर जाने धबद्यतु ्हाईटेन्सन लाईन मधुनको के्षरमा रुख धबरुवाहरु अग्लो हनु ुहुाँदैन । बढी 
उचाइ नहनुे तथा नहनुे गरी व्यवस्थापन गनय सष्ट्रकने आयमलुक वनजन्य धबरुवाहरु लगाई त्यस्तो 
जधमनको भरपरु उपयोग गनय सष्ट्रकन्छ । त्यस्ता के्षरहरुमा रहेको खाली जधमनमा गररब ष्ट्रवपन्न 
वगयहरुलाई साँगइठत गरी वनमा आिाररत आयमलुक काययक्रमहरु सञ्चालन गनय सष्ट्रकन्छ । यस 
काययक्रम अन्तरगत वनके्षरमा कृष्ट्रष वन प्रणालीको धसद्धान्त बमोशजम धबद्यतु ्हाईटेन्सन लाईन मधुन 
स्थान सहुाउाँदो ष्ट्रवधभन्न वनपैदावर (हाईधब्रड ईधमली/अमला/बयर/कागती/ओखर/ष्ट्रपकानट/ 
मेकाडाधनया) प्रजाधतहरु, कशम्तमा पधन 500 गोटा धबरुवा प्रधत ष्ट्रकलोधमटर रोपण र खेती ष्ट्रवस्तार गनुय 
पनेछ । काययसञ्चालनको लाधग सामदुाष्ट्रयक वा कबधुलयती वन समूह भए सोही समूहका गररब ष्ट्रवपन्न 
वगयहरुको उपसमूह बनाई काययक्रम सञ्चालन गररने छ । वन समूहहरु नभएको स्थानमा स्थानीय 
गररब ष्ट्रवपन्न समूह पष्ट्रहचान गरी, समूह गठन गरी काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । यो शीषयकको रकम 
जग्गा पष्ट्रहचान, नक्साङ्कन ,झाडी सफाई, जग्गा तयारी, धबरुवा वा धबऊ खररद, ढुवानी, रोपण लगायतमा 
खचय गनय सष्ट्रकनछे ।काययक्रम सम्पन्न भएपधछ प्रधतवेदनमा समूहको नाम र ठेगाना, क्षेरको ष्ट्रववरण, 

क्षेरफल, खररद तथा रोपण गररएका प्रजाधत, धतनको संख्या तथा भए गरेको काययको फोटो लगायतका 
खचय धबलभपायई संलग्न गरी प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

६७. गोटीखेल सब-धडधभजन वन कायायलयको भवन संरक्षणको लाधग िाधम खोला ष्ट्रकनार संरक्षण 

यस काययक्रम सञ्चालन गदाय उि के्षरको भ ु तथा जलािार व्यवस्थापन कायायलयको प्राष्ट्रविकले 
संरक्षण गने स्थलको अनगुमन गरी के कस्तो संरचना माफय त संरक्षण गनय सष्ट्रकन्छ सो को धडजाईन, 

सभे गरी लातग अनमुान तयार गनुयपनेछ । यस कायय सञ्चालन उि सम्बशन्ित क्षेरको सब-धडधभजन 
वन कायायलयका साथै समदुायलाई समेत प्राभावकारी हनु ेगरी उपभोिा सधमधत गठन गरी सो सधमधत 
माफय त कायय सम्पन्न गराउनपुनेछ । साथै कायय सम्पन्न पश्चात उपभोिा सधमधतले सो काययको फोटो, 
धबल भपायई, प्रधतवेदन सष्ट्रहत भिुानीको लाधग पेश गनुयपनेछ । 

६८. तराई धमशश्रत वनको आयतन ताधलका प्रकाशन 

वन व्यवस्थापनमा स्थानीय आयतन ताधलकाको प्रयोगले आयतन अनमुानमा सापेशक्षक शदु्धता बढाउाँछ 
। वनपैदावारको सदपुयोग गने र रुख एवं समग्र स्टाण्डको पररमाण आाँकलन गनय स्थानीय आयतन 
ताधलका (Local Volume Table) को प्रयोगबाट काममा शशघ्रता तथा त्याङ्कमा शदु्धता दवैु कायम गनय 
सष्ट्रकन्छ । स्थान र प्रजाधत ष्ट्रवशेषको आयतन, जैष्ट्रवक ष्ट्रपण्ड र सोको आिारमा काबयन आाँकलन गनय 
सष्ट्रकन्छ । वन धनदेशनालय बाट आव २०७६/७७ मा तयार भएको आयतन ताधलका प्रकाशन 
तथा छपाइको लाधग यो काययक्रम राशखयको हो । 
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६९. धडधभजन वन कायायलयको काययक्षरेको पञ्चवष्ट्रषयय वन व्यवस्थापन कायययोजना तयारी तथा 
स्वीकृधत (वातावरणीय अध्ययन समेत) 

वन ऐन,२०७६ तथा वन धनयमावली,२०५१ मा उल्लेख भए बमोशजम वन ष्ट्रवकास, सदपुयोग तथा 
संरक्षण काययक्रम सञ्चालन गदाय वन कायययोजना तयार गनुयपने व्यवस्था रहेको छ । सोही प्राविान 
अनरुुप धडधभजन वन कायायलयहरुले पााँच वषयका लाधग मूलत: सरकारद्बारा व्यवशस्थत वनको  
व्यवस्थापन कायययोजना तयार गनय वा पनुरावलोकन गरी नष्ट्रवकरण गनय यो काययक्रम प्रस्ताव गररएको 
हो । व्यवस्थापन योजना तयार गनय ष्ट्रवद्यमान वातावरण ऐन, धनयमावली अनसुार धडधभजन वन 
कायायलयले वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गरी स्वीकृत गराउन ुपने छ । यो शीषयकको बजेट 
वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन ,कायययोजना तयारी र स्वीकृतीको लाधग आवश्यक ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा 
खचय गनय सष्ट्रकने छ । यो काययक्रम प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ 
र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ बमोशजम सेवाप्रदायक माफय त तयारी गनय सष्ट्रकनेछ । 

७०. स्थानीय तहको सहकाययमा चेपाि समूदायबाट उत्पाइदत शचउरीको धबयााँ प्रशोिन गने मेधसन 
सहयोग 

वन स्रोतमा आिाररत उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गरी गररब तथा ष्ट्रवपन्न चेपाि घरिरुीहरुको 
आयआजयनमा समेत टेवा पयुायउन यो काययक्रमको प्रस्ताव भएको हो ।यस शीषयकमा ष्ट्रवधनयोशजत 
रकमबाट सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूह वा कबधुलयती वन समूहले आफै वा दईु वा दईु भन्दा 
बढी वन समूहद्वारा वा समूह र धनजी साझेदारीमा शचउरीको धबयााँ प्रशोिन गने मेधसन स्थापना तथा 
सञ्चालन गनय रकम आवश्यक भएमा सो काययको लाधग आवश्यक उपकरण प्रशोिनगने मेधसनखररद 
तथा धयवस्थापन खचयका लाधग अनदुान सहयोग उपलधि गराईने छ । यो काययक्रम उपभोिासमूह 
सग वा समूह -धनजीक्षेर सग प्रस्तावना / धनवेदन धलई दईु पक्षीय वा धरपक्षीय सम्झौता गरी गनय 
सष्ट्रकनछे । यो ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गदाय सकेसम्म सम्बशन्ित स्थानीय वडा कायायलयलाइ समेत 
संलग्न गराउन ुपनेछ । यस शीषयकमा ष्ट्रवधनयोशजत रकम मेधसनरी सामग्रीहरु खररद, ढुवानीमा खचय 
गनुयपने छ । 

७१. वन क्षरेमा गस्ती पररचालनको लाधग चार पाङ्ग्र ेसवारी खररद 

यो काययक्रम गस्ती पररचालन चसु्त दरुुस्त बनाउनका धनधमत्त सवारी सािन आवश्यक रहेकोले 
राशखएको हो यस काययक्रम अन्तरगत सवारी सािन खररद गदाय गणुस्तरयिु सवारी सािन सावयजधनक 
खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ को 
पररधिमा रष्ट्रह सञ्चालन गनुय पनेछ । 

७२. वन पैदावार ओसारपसार गने सवारी सािनमा धसल गने धसल मेधसन खररद 

यो काययक्रम वन पैदावरको अवैि ओसारपसार धनयन्रण गनयका धनधमत्त राशखएको हो । यस 
काययक्रम सञ्चालन गदाय चलन चशल्तमा धडधभजन वन कायायलयमा प्रयोग हदैु आएको गणुस्तरयिु धसल 
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गने मेधसन खररद गनुय पनेछ । यस काययक्रम गदाय सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ प्रयोग गरी खररद कायय सम्पन्न गनुय 
पनेछ । 

७३. ताधलम Data Base सम्बन्िी  Software अपडेट 

यस काययक्रम वन अनसुन्िान तथा ताधलम केन्रमा रहेको ताधलम database को धनमायण भई तयार 
रहेको Software लाई पनु Update गनय आवश्यक रहेकोले राशखएको हो । यस काययक्रमको सञ्चालन 
सेवा प्रदायक संस्था माफय त गराउन सष्ट्रकनेछ ।यस काययक्रम सञ्चालन गदाय काययक्रम सञ्चालन गने 
धनकायले सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनयमावली, २०७६ को अधिनमा रष्ट्रह सञ्चालन गनुय पनेछ । 

७४. वन गस्ती गने कमयचारीको लाधग ष्ट्रफल्ड धगयर (जतु्ता, वषायदी, लाईट ररफ्लाक्टर ज्याकेट) तथा 
व्यशिगत सरुक्षा सामाग्री (मास्क, पंजा,हेलमेट) खररद तथा ष्ट्रवतरण 

वनमा हनुे चोरी धनकासी तथा अन्य वनजन्य अपराि धनयन्रणको धनधमत्त वनमा खष्ट्रटन ेकमयचारीले 
इदन रात, वषायको तथा गमी कुनै पधन समयमा गस्तीमा जानपुने हनु्छ । उि गस्ती सञ्चालन गनय 
अत्यावश्यक समाग्री जस्तै वषायती, लाईट,जतु्ता, ज्याकेट, मास्क, पञ्जा, हेलमेटको खररद गनयको धनधमत्त 
यो काययक्रम राशखएको हो । यस काययक्रम सञ्चालन गदाय सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ को पररधिमा रष्ट्रह खररद गनुयपनेछ 
।यस काययक्रममा खररद हनुे सामाग्रीको रंग सम्भव भए सम्म वन्यजन्त ु मैरी छनौट गरी खररद 
गनुयपनेछ । 

७५. सब-धडधभजन वन कायायलयको सहकाययमा ष्ट्रवगतमा TISC बाट सञ्चाधलत seed stand र BSO 
को व्यवस्थापनगरी धबऊ सङ्कलन (मान ेडााँडा सा.व. काभ्रओेखर, कुमरोज 1 र ९ शचतवन धसमल, 
राप्ती हेटौंडा मकवानपरु धससौ, स्याउले ९ धसन्िपुाल्चोक ल्सी, चतमुुयखी सा.व. खयर, इठंगन 
मकवानपरु शचउरी, शचत्लाि ८-माखुय ७ ओखर, जटुपानी ९ शचतवन सधतसाल, कुम्परु ३ मशझमटार 
टााँकी) 

ष्ट्रवगतमा साष्ट्रवक वन सम्वद्धयन महाशाखा अन्तगयत रहेको वृक्ष सिुार तथा वन सम्वद्धयन ईकाइबाट 
यस प्रदेशका ष्ट्रवधभन्न शजल्लाहरुमा Seed Stand/BSO हरु स्थापना भएका धथए । नेपालमा मखु्य गरी 
वनजन्य रुख एवं बहउुपयोगी प्रजाधतको गणुस्तरयिु धबऊ उत्पादन गनय र त्यस्ता धबऊको स्रोतको 
संरक्षण गनय स्थापना गररएका Seed Stand/BSO हरुको संरक्षण एवं सिुार गनय जरुरी देशखन्छ । यो 
काययको अनगुमन सब-धडधभजन वन कायायलयको अधिकृत वा धड.ब.अ.ले गनुयपनेछ । तसथय यस 
शीषयक अन्तगयत ष्ट्रवधनयोशजत रकम माउ रुख छनौट र त्यसको नक्साङ्कन गरी धबऊ सङ्कलन गनुयपने, 

फेधमली अनसुार अलग अलग धबरुवा उत्पादन,झाडी सफाई, धडजाइन, लेआउट, फेशन्सङ्ग, ट्याधगङ्ग, 

वृक्षारोपण, हेरचाह, अनगुमन, होधडयि बोडय धनमायण र स्थापना आइद) ष्ट्रक्रयाकलापमा खचय गररने छ । 
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काययक्रम सम्पन्न भएपधछ प्रधतवेदनमा सञ्चालन भएको काययक्रमहरुको फोटो, लागत अनमुान र खचयको 
धबल भपायई, GIS नक्शा सष्ट्रहतको Seed Stand व्यवस्थापनको ष्ट्रवस्ततृ प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । यो 
कायय धडधभजन वन कायायलयको प्राष्ट्रवधिक कमयचारीको सहयोग र सहजीकरणमा सम्पन्न गररनछे 
।काययक्रम सञ्चालन भएको स्थानमा सो सम्बन्िी सम्पूणय ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको होधडयि बोडय धनमायण गरी 
राख्न ुपनेछ । 

Seed Stand को ररपोष्ट्रटयि Format 

धस.न (शजल्ला) Seed Stand रहेको 
स्थान/सामदुाष्ट्रयक वनको 
नाम/ठेगाना/GPS Location 

माउ 
रुख 
संख्या 

प्रजाधत संकधलत 
धबऊको 
पररमाण 

धबक्री 
पररमाण 

रकम 
रु 

        

        

        

        

७६. धनयमावली, धनदेशशका तथा काययष्ट्रवधि तयारी 

वन तथा वन व्यवस्थापनका लाधग ष्ट्रवद्यमान धनयमावली, धनदेशशका, काययष्ट्रवधि आइदलाई समयसापेक्ष 
बनाउन यो काययक्रम राशखएको छ । यस शीषयकमा ष्ट्रवधनयोजन भएको बजेट रकमबाट ष्ट्रवद्यमान वन 
व्यवस्थापन सम्बन्िी आवश्यक पने थप धनयमावली, धनदेशशका, काययष्ट्रवधि तयार गनुयपनेछ । 

त्याङ्क सङ्कलन, सरोकारवाला धनकायहरु/व्यशिहरुको राय सल्लाह सङ्कलन, गोष्ठीको आयोजना, ष्ट्रवधभन्न 
ष्ट्रवषयवस्त ु माधथ मस्यौदा सधमधत वा काययदलको बैठक तथा छलफल, मसलन्द, ष्ट्रवषय ष्ट्रवज्ञहरुको 
परामशय सेवा खररद, त्याङ्क र सझुावहरु ष्ट्रवश्लषेण, मस्यौदा लेखन, छपाइय तथा प्रकाशन आइद 
आवश्यक ष्ट्रक्रयाकलापहरुको लाधग यस शीषयकमा खचय गनय सष्ट्रकनेछ । 

७७. काठ दाउरा धबक्री ष्ट्रवतरण संयन्र गठन (धनयम, प्रबन्ि पर तयारी, राय सङ्कलन, छलफल, 
स्वीकृत र प्रकाशन-छपाई समेत) 

प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ मा प्रदेश सरकारले वन पैदावर मध्ये काठ र दाउराको धबक्री ष्ट्रवतरण 
र आपतुीका लाधग तोष्ट्रकए बमोशजमको संरचना तयार गरी व्यवस्था गनेछ भने्न उल्लेख भएको छ । 
अतः यस शीषयकमा ष्ट्रवधनयोजन भएको बजेट रकमबाट काठ दाउरा धबक्री ष्ट्रवतरण संयन्र  गठन गने 
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क्रममा बैठक,छलफल, ष्ट्रवषय ष्ट्रवज्ञहरुको परामशय सेवा खररद, त्याङ्क र सझुावहरु ष्ट्रवश्लषेण, मस्यौदा 
लेखन, छपाइय तथा प्रकाशन आइद आवश्यक ष्ट्रक्रयाकलापहरुको लाधग खचय गनय सष्ट्रकनेछ । 

७८. आ.व. 2076/077 को वन त्याङ्क सङ्कलन तथा पशुस्तका प्रकाशन 

प्रदेश अन्तरगत रहेका वन के्षरको व्यवस्थापनका धनधमत्त काययक्रम साँग सम्बन्िी त्याङ्क सङ्कलन, 

संग्रह, कम्पाईलेसन, अधभलेशखकरण तथा पशुस्तका प्रकाशन गने उद्देश्यले यो काययक्रम राशखएको हो । 
अत: यसमा ष्ट्रवधनयोशजत बजेट त्याङ्क सङ्कलन¸ व्यवस्थापन, त्याङ्क आवश्यकता अध्ययन (Data Need 

Assesment), स्थलगत भ्रमण तथा अन्तरष्ट्रक्रया, लेख रचनाहरुको सङ्कलन पशुस्तका प्रकाशन गनय खचय 
गनय सष्ट्रकनेछ ।  

पशुस्तकामा धनम्न ष्ट्रववरणहरु समावेश भएको हनुपुनेछ 

क) सामदुाष्ट्रयक वनको नाम,ठेगाना, दताय धमधत, क्षेरफल,घरिरुी,जनसंख्या 
ख) बैज्ञानीक वन व्यवस्थापन लाग ु भएको सामदुाष्ट्रयक वनको नाम, ठेगाना, दताय धमधत, 

के्षरफल घरिरुी,जनसंख्या 
ग) धनजी वनको नाम, ठेगाना, दताय धमधत, क्षेरफल, घरिरुी, जनसंख्या 
घ) कबधुलयती वनको नाम, ठेगाना, दताय धमधत, क्षेरफल, घरिरुी, जनसंख्या 
ङ) िाधमयक वनको नाम, ठेगाना, दताय धमधत, क्षेरफल, घरिरुी, जनसंख्या  

च) वन क्षेरमा भएको अधतक्रमणको त्याङ्क )क्षेरफल र स्थान सष्ट्रहत(  

छ) वन डढेलो सम्बन्िी  ष्ट्रववरण वन क्षेरमा रहेको मदु्दाहरुको ष्ट्रववरण 

ज) वन वातावरण सम्बन्िी ष्ट्रवधभन्न अनसुन्िानका लेख 

झ) ष्ट्रवधभन्न लेख रचनाहरु  

यस काययक्रम अन्तरगत तपधसल बमोशजमका काययक्रम सञ्चालन गनय सष्ट्रकनछे ।  

1. आ.व.. 2076/077 को प्रदेश वन क्षेरको वस्तशुस्थधतको त्याङ्क सङ्कलन (पष्ट्रहलो 
चौमाधसक धभर  

2. आ.व. 2076/077 को प्रदेश वन क्षेरको वस्तशुस्थधत पशुस्तका प्रकाशन (पष्ट्रहलो 
चौमाधसक धभर) 

७९. क्यालेन्डर छपाई 

आगाधम वषय २०७८ सालको क्यालेन्डर छपाई गरी ष्ट्रवतरण गने उद्देश्यले यो काययक्रम राशखएको हो 
। यो काययक्रम अमानतबाट पेश्की इदइ वा सूचीकृत सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट सञ्चालन गनय सष्ट्रकन े
छ । क्यालेन्डर यस आ.ब.मा संचालीत सफल काययक्रम तथा सन्देशमलुक फोटोहरु र तीनको 
ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको क्या्सन समेत लेशख तयार गरेको हनु ु पनेछ । काययक्रम सम्पन्न पश्चात धनधमयत 
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क्यालेन्डर सष्ट्रहतको धबलभपायईहरु पेश गनुयपनेछ। क्यालेन्डर धनयमानसुार स्टोर दाशखला गरी यष्ट्रह 
आधथयक वषय धभरै ष्ट्रवतरण गनुयपने छ । 

८०.  ष्ट्रफल्डमा कायय सञ्चालनको क्रममा हनु सक्न ेतत्काल उद्धार र प्राथधमक उपचार काययक्रम 

वन गस्ती तथा अनगुमनको क्रममा कामकाज गने कमयचारीको सरुक्षा र उपचारको धनधमत्त यो 
काययक्रम सञ्चालन गररएको हो । कुनैबखत वन गस्ती तथा ष्ट्रफल्डमा काययरत कमयचारी काययरत 
रहेको अवस्थामा ष्ट्रवरामी वा घाईते भएको अवस्थामा यस काययक्रम अन्तरगत रहेको रकम खचय गनय 
सष्ट्रकनछे । ष्ट्रवरामीलाई तत्काल आवश्यक पने यातायात तथा प्राथधमक उपचारका लाधग यो 
काययक्रमबाट खचय गनय सष्ट्रकनेछ ।  

८१. प्रदेशस्तरीय सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा महासंघको सहकाययमा सामदुाष्ट्रयक वनमा सशुासन 
काययक्रम (प्रदेशस्तरीय सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा महासंघ माफय त) 

यस काययक्रम अन्तरगत बागमती प्रदेश अन्तरगतका सम्भव भएसम्म प्रत्येक सामदुाष्ट्रयक वन समूहका 
पदाधिकारीको प्रधतधनधित्व हनुे गरी समूह पररचालन, सशुासनको सचेतना, समूहको वचत कोष 
पररचालन, योजना तजुयमा, नेततृ्व ष्ट्रवकास, सामदुाष्ट्रयक वनका नीधत धनयम, धनदेशशकाहरुको बारेमा सचेत 
गराउने, समूहका अधिकार र कतयव्यहरुको बारेमा जानकारी गराउन,े संष्ट्रविान एवं मौजदुा वन नीधत, 

ऐन, धनयमावली, मागयदशयन आइदमा भएको शजम्मेवारी र कतयव्य आइदको बारेमा समूहका पदाधिकारी 
एवं सदस्यहरुलाई जानकार बनाउने लगायतका सशशिकरण गराउने खालका सचेतना गोष्ट्रष्ठ तथा 
ताधलमका काययक्रमहरु सञ्चालन गररनछे । प्रदेशस्तरीय सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा महासंघले प्रचधलत 
सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ 
बमोशजम गनुयपनेछ । काययक्रम सम्पन्न भएपधछ प्रधतवेदनमा समूहको नाम र ठेगाना, उपशस्थत 
व्यशिहरुको नामावली, भए गरेको काययको फोटो लगायतका खचय धबल भपायई सष्ट्रहतको प्रधतवेदन वन 
धनदेशनालयमा भिुानीको लाधग पेश गनुयपनेछ । 

८२. सम्बशन्ित सब-धडधभजन वन कायायलयले वैज्ञाधनक वनको कायययोजना कायायन्वयनमा स्थानीय 
तह, परकार, नागररक समाजका लाधग सचेतना सहशजकरण काययक्रम (वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन 
लागू भएका सबै समूहमा)  

सामदुाष्ट्रयक वनमा वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन कायययोजना धनमायण भई कायायन्वयनमा आईरहेका छन । 
वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापनको अविारणा केष्ट्रह वषयदेशख मारै कायायन्वयनमा रहेकोले यसको सम्बन्िमा 
सम्बद्ध पक्षहरु मखु्यगरी वन उपभोिा, वन प्राष्ट्रवधिक, स्थानीय तह, परकार, नागररक समाजका 
अगवुाहरु धबच साझा बझुाई र अविारणा बनाउनजुरुरी छ । जसबाट वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन 
काययक्रम धनरन्तर रुपमा प्रभावकारी ढंगले कायायन्वयनमा जान सक्दछ । सोष्ट्रह कुरालाई मध्यनजर 
गदै स्थानीय तह, परकार, नागररक समाज लगायतमा वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापनको अविारणा, यसको 
कायायन्वयन, यसबाट हनुे फाईदा र आवश्यकताको बारेमा जानकारी इदने उद्देश्यले यो काययक्रम 
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राशखएको हो । काययक्रम सञ्चालन गदाय प्रचधलत नम्सयको आिारमा लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गनुयपने छ । यस शीषयकको बजेट रकम सहभागी भत्ता, प्रशशक्षण भत्ता, समन्वय भत्ता, 
स्टेशनरी, ताधलम सामग्री, सेसन ष्ट्रफ, हेन्ड्सआउट, खाजा,  हलभाडामा खचय गनय सष्ट्रकनेछ । यो काययक्रम 
सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ 
बमोशजम सेवा प्रदायक संघ संस्था माफय त पधन सञ्चालन गनय सष्ट्रकनेछ ।काययक्रम सम्पन्न भएपधछ 
काययक्रम सञ्चालन धमधत, स्थान, छलफलका ष्ट्रवषय, सहभागीको नामावली, फोटो र भए गरको खचय धबल 
भपायईहरु समेतको प्रधतवेदन संलग्न गनुय पनेछ । 

८३. वैज्ञाधनक वनको प्राष्ट्रवधिक परीक्षण तथा उत्पादनको अवस्था अनगुमन र मन्रालयमा 
प्रस्ततुीकरण 

सामदुाष्ट्रयक वनको वन स्रोत सवेक्षण काययष्ट्रविी बमोशजम वनको मापन भएको छ छैन ? वैज्ञाधनक वन 
व्यवस्थापन काययष्ट्रविी २०७१ बमोशजम सामदुाष्ट्रयक व्यवस्थापन कायययोजनाहरु धनमायण भएका छन 
छैनन ? वनको अवस्था अनसुार वन सम्वद्धयनका ष्ट्रक्रयाकलापहरु वन व्यवस्थापन योजनामा धसफाररस 
भएको छ छैन ? तोष्ट्रकएका काययहरुले तोष्ट्रकएको वनक्षेरको ष्ट्रवद्यमान अवस्थासाँग तादात्म्यता राखेको 
छ वा छैन? वनक्षरेको अवस्था, भ-ुवनोट, भ-ूक्षयको संवेदनशीलता, व्यवस्थापनको उद्देश्य बमोशजम 
Prescription भए नभएको के छ ? वन व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख भएका ष्ट्रक्रयाकलापहरु 
कायायन्वयनमा आएका छन छैनन ? योजनामा उल्लेख भएको धसफाररस भन्दा वाशखयलाप कायय भएका 
छन ष्ट्रक ? आइदको परीक्षण गरी प्रधतवेदन तयार गने र प्रधतवेदनको त्यलाई मन्रालय तथा 
प्राष्ट्रवधिक ष्ट्रटम समक्ष प्रस्ततुीकरण गने अधभप्रायले यो काययक्रम राशखएको हो । यसको लाधग 
वैज्ञाधनक वनको प्राष्ट्रवधिक परीक्षणका के्षर र प्रष्ट्रक्रयाहरु धनिायरण गरी काययसूची बनाई कायय गनय 
सष्ट्रकनछे । प्रस्ततुीकरणमा आएका उपयिु सझुावहरुलाई समेष्ट्रट अशन्तम प्रधतवेदन तयार गरी पेश 
गनुय पनेछ । सम्बशन्ित समूह एवं धडधभजन वन कायायलयले प्राष्ट्रवधिक परीक्षण प्रधतवेदनले सझुाएका 
कुराहरुलाई समेटी प्राष्ट्रवधिक परीक्षण भएको वन व्यवस्थापन योजनामा आवश्यक संशोिन/पररमाजयन 
गरी कायायन्वयन गनुय पनेछ। काययक्रम सम्पन्न भएपधछ परीक्षण प्रधतवेदनको हाडय र धडशजटल प्रती, 
सम्झौता, फोटो एवं धबल भपायईहरु संलग्न गनुय पनेछ । 

८४.  वैज्ञाधनक वनव्यवस्थापन लागू भएका सामदुाष्ट्रयक वनको कटान ्लटमा वइृद्द मापन, धबरुवा 
गणना ्लट धनमायण गरी मापन, त्याङ्क सङ्कलन र हरेक वषयको त्याङ्क अधभलेखीकरण कायययोजना 
अवधिभरको त्याङ्क देशखन)े 

वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामदुाष्ट्रयक वनमा वन सम्वरद््धनका ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन 
भएपधछ वनको हैधसयत तथा प्रजाधतको वृष्ट्रद्धमा आएको पररवतयन मापनको लाधग ्लटहरु स्थापना गरी 
धनयधमत मापन गनुय पदयछ । सोही आवश्यकता लाई मध्यनजर गदै वन पैदावरको वृष्ट्रद्ध मापन गने 
स्थायी ्लटहरु धनमायण गरी वृष्ट्रद्धमापन, धबरुवा गणना ्लट धनमायण गरी मापन, त्याङ्क सङ्कलन र 
हरेक वषयको त्याङ्क अधभलेखीकरणको लाधग यस शीषयकको रकम खचय गररनेछ । धडधभजन वन 
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कायायलयको काययके्षरमा रहेका मखु्य मखु्य प्रजाधतहरुलाई लशक्षत गरी स्थायी वषृ्ट्रद्ध ्लट धनमायण 
गररनेछ । ्लट धनमायण गदाय पहाडी क्षेरमा भए वगायकार तथा आयातकार ्लट र तराई तथा सम्म 
क्षेरमा भए गोलाकार ्लट धनमायण गररनछे । ्लटको आकार सामदाष्ट्रयक वन सवेक्षण मागयदशयनमा 
इदइएको वनको अवस्था (रुख वा पोल वा स्याश्लि/धबरुवा) अनसुारको हनुेछ । स्थायी ्लट 
धनमायण गदाय शज.ष्ट्रप.एस. कोअधडयनेट धलई सो स्थानमा स्थायी शचन्ह (धसमेन्ट पोल वा फलामको पोल 
गाड्न सष्ट्रकन्छ) लगाउन ुपदयछ ताकी पधछ पधन उि ्लट सहजै पत्ता लगाउन सष्ट्रकयोस । स्थायी 
्लटको ष्ट्रववरण र सो मा मापन गररएको त्याङ्क धडधभजन वन कायायलयले सम्बशन्ित सामदुाष्ट्रयक वन 
उपभोिा समूहमा¸ सम्बशन्ित सब-धडधभजन कायायलय र धडधभजन वन कायायलयमा समेत दरुुस्त गरी 
व्यवशस्थत तवरले राख्न ेसधुनशश्चतता धमलाउन ुपदयछ । यो कायय धडधभजन वन कायायलय वा मातहतका 
वन प्राष्ट्रवधिक माफय त सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिाहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सम्पन्न गररनेछ । यस 
शीषयकमा ष्ट्रवधनयोजन भएको रकम ष्ट्रफल्डमा खष्ट्रटने कमयचारीहरुलाई भ्रमण भत्ता, स्टेशनरी, ्लटको 
झाधड सफाई, मापन गने, प्रधतवेदन लेखन, डाटा ईन्ट्री लगायतमा खचय गनय सष्ट्रकनछे । प्रधतवेदनको 
साथमा ्लट स्थापना भएको सा.व.,्लटको संख्या, साईज, स्थान, संलग्न व्यशिहरुको नामावली, 
शज.ष्ट्रप.एस. कोअधडयनेट, रुख धबरुवा मापनको ष्ट्रववरण, ष्ट्रववरण भररएको फारम, लागत अनमुान, फोटो 
लगायतका धबल भपायईहरु संलग्न गनुय पनेछ । 

८५. सामदुाष्ट्रयक वनको वैज्ञाधनक वन कायययोजना कायायन्वयनमा सहयोगका लाधग वन ष्ट्रवद्याथी 
पररचालन (स्नातक तह अन्तीम वषयमा अध्ययनरत-३ मष्ट्रहना, ष्ट्रवश्व ष्ट्रवद्यालयको सहकाययमा) 

नेपालमा वन तथा वातावरण क्षेरमा चाष्ट्रहए जधत दक्ष जनशशिको कमी रहेको छ । यस के्षरमा 
सैद्धाशन्तक एवं व्यवहाररक दवैु ष्ट्रहसाबले मानव संशािनको ष्ट्रवकास गनय ष्ट्रवद्याथीहरुमा वन तथा 
वातावरणको अध्ययन तथा अनसुन्िान काययमा आवश्यक ज्ञान तथा सीपको ष्ट्रवकास हनु जरुरी छ । 
यसको लाधग नेपालका ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयहरु (धर.ष्ट्रव.ष्ट्रव., कृष्ट्रष वन ष्ट्रव.ष्ट्रव. आइद) मा अध्ययनरत 
ष्ट्रवद्याथीहरुलाई सम्बशन्ित क्याम्पसको धसफाररसमा सा.व.को वन व्यवस्थापन कायययोजना 
कायायन्वयनमा गनुयपने ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा पररचालन गनय सष्ट्रकन्छ । यो शीषयकको रकम त्यसरी 
क्याम्पसमा अध्ययनरत ष्ट्रवद्याथीहरुलाइ सा.व.को कायययोजना नष्ट्रवकरण, नयााँ धनमायण र कायययोजना 
कायायन्वयनका ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा सहजीकरण वापत खचय गनय सष्ट्रकनछे । यसबाट ष्ट्रवद्याथीको 
अध्ययन काययमा पधन सहयोग हनुे र सामदुाष्ट्रयक वन कायययोजना समयमै नष्ट्रवकरण भइ व्याकलक 
घटेर जान्छ भने धडधभजन वन कायायलयका ष्ट्रफल्ड कमयचारीहरुमा रहेको काययबोझ समेत कम हनु े
देशखन्छ । सम्बशन्ित सब-धडधभजन वन कायायलय र समूहको धसफाररस सष्ट्रहत माधसक प्रगधत ष्ट्रववरण 
तथा हाजीर पेश भए पधछ धनयमानसुार भिुानी इदइनेछ ।  



 

41 

 

८६. समूह बाष्ट्रहर काठ दाउरा धबक्री ष्ट्रवतरण गने वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन लागू भएका र अन्य 
सामदुाष्ट्रयक वन बाट काठ दाउरा सङ्कलन (काठ दाउरा सङ्कलनको रकम शजल्ला दर रेट अनसुार 
खचय गने र काठ दाउरा धबक्री पश्चात सोिभनाय हनु ेगरी)  

यो काययक्रम समूह बाष्ट्रहर काठदाउरा धबक्री ष्ट्रवतरण गने वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन लागू भएका र 
अन्य सामदुाष्ट्रयक वन बाट स्वीकृत कायययोजना अनसुार काठ एवं दाउरा कटान मछुान गरी 
व्यवशस्थत गने काययमा खचय गने अधभप्रायले राशखएको हो । यो कायय प्रचधलत वन ऐन तथा 
धनयमावली, सामदुाष्ट्रयक वनको काठ/दाउरा सङ्कलन तथा धबक्री ष्ट्रवतरण धनदेशशका,२०७१ र वन 
पैदावर सङ्कलन तथा धबक्री ष्ट्रवतरण धनदेशशका, २०७३,  अनसुार गनुयपनेछ । यो शीषयकमा 
ष्ट्रवधनयोशजत रकम सूचना प्रकाशन, छपान, कटान मछुान, ढुवानी, लोड, अनलोड, पाईधलङ आइद काययमा 
प्रचधलत नमयस ् एवं शजल्ला दररेट बमोशजम खचय गनुयपने छ । धडधभजन तथा सब-धडधभजन वन 
कायायलयहरुका कमयचारी, सरोकारवाला धनकायहरु समेतको सहयोग र सहकाययमा यो काययक्रम 
सञ्चालन गररने छ । यो काययक्रमहरु सम्पन्न भएपधछ काययसम्पन्न प्रधतवेदनमा उत्पादन भएको काठ, 

दाउराको ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको धबल भपायई पेश गनुयपनेछ साथै काठ दाउरा धबक्री पश्चात समूहबाट 
सोिभनाय हनुपुछय । 

८७. परुाना वैज्ञाधनक वन लागू भएका सामदुाष्ट्रयक वनमा समूहद्धारा गररन ेधथधनि/इम्प्रभुमेन्ट फेधलि 
योजना कायायन्वयनको सब-धडभजन माफय त अनगुमन तथा प्राष्ट्रवधिक सहयोग (समूहको संयिु 
योगदान) 

वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामदुाष्ट्रयक वनहरुको स्वीकृत वन व्यवस्थापन योजनामा 
उल्लेख भएको पररमाणमा धथधनि/ईम्प्रभु्मेन्ट फेधलङ/पनुरोत्पादन व्यवस्थापन लगायतका कायय गनय 
(समूह र सरकारको संयिु योगदानमा) यो शीषयकको रकम खचय गररनेछ । सामदुाष्ट्रयक वनको 
स्वीकृत कायययोजनमा भएको व्यवस्था बमोशजम को लाधग कुन कुन समूहले धथधनङ/ईम्प्रभुमेन्ट 
फेधलि लगायतका कायय गने हो र सो को ष्ट्रववरण, समूहको धनणयय र आवश्यक कागजात सष्ट्रहत 
संलग्न गरी धडधभजन वन कायायलयमा धनवेदन पेश गनुयपने छ । प्राप्त माग धनवेदनहरु मध्ये वैज्ञाधनक 
वन व्यवस्थापन लागू भएको वषय र सब-धडधभजन वन कायायलयको धसफाररस समेतको आिारमा 
धडधभजन वन कायायलयले काम गने समूहको छनौट गररने छ।कायय सञ्चालन गनुय पूवय लागत अनमुान 
स्वीकृत गराइ समूहबाट समेत खचय गनुयपने रकम तोकी सम्झौता गरी कायय सञ्चालन गनुयपने छ । 
यसको लाधग खचय वेहोदाय वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन लागू भएको २ वषय पगुी सकेका समूहले ६० 
प्रधतशत र सो भन्दा कम अवधि भएका समूहले ४० प्रधतशत बेहोनुय पनेछ । यस शीषयकमा 
ष्ट्रवधनयोजन भएको रकम ष्ट्रफल्डमा खष्ट्रटन ेकमयचारीहरुलाई भ्रमण भत्ता, स्टेशनरी, ्लटको झाधड सफाई, 

रुख धबरुवा मापन गने, प्रधतवेदन लेखन, डाटा ईन्ट्री लगायतमा खचय गनय सष्ट्रकनछे । काययक्रम सम्पन्न 
भए पश्चात समूहको धनणयय, कायय सञ्चालन सम्झौता, धथधनङ/ईम्प्रभु्मेन्ट फेधलङ भएको के्षरको ष्ट्रववरण, 

उत्पादन भएको वनपैदावरको पररमाण, खचय धबल भपायई, काययक्रम स्थलमा कायय सञ्चालन गनुय अशघ, 
कायय सञ्चालन हुाँदै गदाय तथा कायय सम्पन्न पश्चातका फोटोहरु संलग्न गरी प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ। 
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८८. सामदुाष्ट्रयक वनमा धथनीि तथा सिुार कटान/ काययक्रम (TSI) (समूह तथा सरकारको संयिु 
योगदान) 

सामदुाष्ट्रयक वनहरुको स्वीकृत वन व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख भएको पररमाणमा 
धथधनि/ईम्प्रभु्मेन्ट फेधलङ/पनुरोत्पादन व्यवस्थापन लगायतका कायय गनय (समूह र सरकारको संयिु 
योगदानमा) यो शीषयकको रकम खचय गररनेछ । सामदुाष्ट्रयक वनको स्वीकृत कायययोजनमा भएको 
व्यवस्था बमोशजम को लाधग कुन कुन समूहले धथधनङ/ईम्प्रभुमेन्ट फेधलि लगायतका कायय गने हो। 
सो को ष्ट्रववरण, समूहको धनणयय र आवश्यक कागजात सष्ट्रहत संलग्न गरी धडधभजन वन कायायलयमा 
धनवेदन पेश गनुयपने छ । प्राप्त माग धनवेदनहरु मध्ये धथनीि तथा सिुारकटान/ काययक्रम (TSI) 

आवश्यक भएको तथा सब-धडधभजन वन कायायलयको धसफाररस समेतको आिारमा धडधभजन वन 
कायायलयबाट काम गने समूहको छनौट गररन ेछ।कायय सञ्चालन गनुय पवुय लागत अनमुान स्वीकृत 
गराइ समूहबाट समेत खचय गनुयपने रकम तोकी सम्झौता गरी कायय सञ्चालन गनुयपने छ । समूहले 
५० प्रधतशत खचय बेहोनुय पनेछ । यस शीषयकमा ष्ट्रवधनयोजन भएको रकम ष्ट्रफल्डमा खष्ट्रटन े
कमयचारीहरुलाई भ्रमण भत्ता, झाधड सफाई लगायतमा खचय गनय सष्ट्रकनेछ । काययक्रम सम्पन्न भए 
पश्चात समूहको धनणयय, कायय सञ्चालन सम्झौता, धथधनङ/ईम्प्रभु्मेन्ट फेधलङ भएको के्षरको ष्ट्रववरण, 

उत्पादन भएको वनपैदावरको पररमाण, खचय धबल भपायई, काययक्रम स्थलमा कायय सचालन गनुय भन्दा 
अशघ¸ कायय सचालन हुाँदै गदाय तथा कायय सम्पन्न पश्चातका फोटोहरु संलग्न गरी प्रधतवेदन पेश गनुयपने 
छ । यस अन्तरगत धनम्न काययक्रमहरु पदयछन । 

क. सामदुाष्ट्रयक वन माधथनीि तथा सिुार कटान/ काययक्रम (TSI) (समूह तथा सरकारको संयिु 
 योगदान  

ख. ष्ट्रवगतमा वकृ्षारोपण भएको सामदुाष्ट्रयक तथा अन्य वनमा धथनीि तथा सिुार कटान/रोटेसनल 
 फेधलि काययक्रम (समूह तथा सरकारको संयिु योगदान) 

८९. सेवा प्रदायक माफय त वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन लागू नभएका सामदुाष्ट्रयक वन कायययोजना 
पनुरावलोकन (समूह तथा सरकारको संयिु योगदान) 

कायययोजनाको अवधि समाप्त भएका र कायययोजना पनुरावलोकन/संशोिनको लाधग समूहबाट माग भई 
आएका सा.व.को कायययोजना पनुरावलोकन गने काययमा सरकारको तफय बाट बेहोनुय पने खचयको लाधग 
यो शीषयकको रकम खचय गनुयपनेछ । सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र  
प्रदेश सावयजाधनक खररद धनयमावली,२०७६ को पररधि धभर रष्ट्रह सेवा प्रदायक संस्थाबाट कायययोजना 
पनुरावलोकलन गनय सष्ट्रकनछे । यसका लाधग सामदुाष्ट्रयक वन स्रोत सभेक्षण मागयदशयन, २०६१ 
अनसुार सा.व.को धसमा सवेक्षण तथा वन स्रोत सभेक्षण गरी वनको धबस्ततृ नक्शा बनाई पेश 
गनुयपनेछ । काययक्रम सम्पन्न पधछ कायययोजना/ष्ट्रविान (४ प्रती), समूहको धनणयय, सािारण भेलाको 
उपशस्थतीको ष्ट्रववरण, छलफल, उपशस्थत सहभागीको ष्ट्रववरण, सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । यो 
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काययक्रमको सहजीकरणको लाधग समूहका पदाधिकारीहरु कायययोजना पनुरावलोकनको हरेक चरण 
(boundary survey,resource inventory) मा अधनवायय पररचाधलत हनुपुनेछ । 

९०. लधलतपरुको खयर वन के्षर मा वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन कायययोजना तयारी 

तोष्ट्रकएको खयर वनके्षरको वैज्ञाधनक वन धयवस्थापन कायययोजना धनमायण, स्वीकृती र कायययोजना 
कायायन्वयन/ खयरको धबऊ उत्पादन क्षेरको रुपमा ष्ट्रवकास गनयको लाधग यो शीषयकको रकम खचय 
गररने छ । यसमा शजल्लाको पञ्चवषीय वन व्यवस्थापन योजनालाई समेत मध्यनजर गदै सवयप्रथम 
सम्बशन्ित वन के्षर त्यसका उपभोिाहरु पष्ट्रहचान गरी उपभोिाहरुलाइ वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापनको 
सम्बन्िमा सचेतनामलुक ताधलम/गोष्ठी सञ्चालनमा पधन खचय गनय सष्ट्रकने छ ।यो काययका लाधग GIS 

तथा Inventory का ष्ट्रवज्ञलाई परामशय सेवा खररद गनय सष्ट्रकनेछ र उि ष्ट्रवज्ञसाँग धडधभजन वन 
कायायलयको प्राष्ट्रवधिकले संयिु रुपमा कायय गनुयपनेछ । वन के्षर सामदुाष्ट्रयक वनको रुपमा 
हस्तान्तरण भईसकेको भए समूहसाँग सहशजकरण गरेर मार काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ ।यसको 
लाधग धनम्न कायय गररनछेः- 

क. खयर वनको पष्ट्रहचान तथा नक्साङ्कन । 

ख. खयरको धबऊ क्षेर (seed stand) बनाउने तथा के्षर छुट्टाउन े। 

ग. खयरको वन श्रोत सवेक्षण गने (pole -1% तथा regeneration 0.5% sampling intensity )  

घ. रुख(>30cm) व्यास सबैको total enumeration तथा Tagging  

ङ. इदगो वन व्यवस्थापन कायययोजना तयार गरी धनदेशनालय सष्ट्रहत मन्रालयमा प्रस्तधुतकरण। 

च. एक भन्दा बढी सामदुाष्ट्रयक वन के्षरमा पने भएमा एकमषु्ठ कायययोजना बनाई हरेक 
सामदुाष्ट्रयक वनमा पने के्षरलाई एउटा व्यवस्थापन योजना बनाउन ुपदयछ।  

छ. धडधभजन वन अधिकृतले आवश्यक ररभ्यू/आवश्यक परेमा डाक्टर स्तर ष्ट्रवशेषज्ञ समेत सेवा 
धलई कायययोजनामा आवश्यक सिुार गरी शस्वकृत गनुयपनेछ ।  

ज. कशन्टन्जेन्सी रकमबाट अनगुमन, यातायात, ईन्िन/बैठक भत्ता, खाजा मसलन्दमा खचय गनय 
सष्ट्रकनछे । कायययोजना कायायन्वयन गदाय शस्वकृत वन कायययोजनामा उल्लेशखत तथा 
समूहले अनमुोदन गरेका काययक्रमहरु लागत अनमुान शस्वकृत गराई खचय गनय सष्ट्रकनछे । 

९१. धनजी, कबधुलयती वन, खोररया फडानी र भ-ूसंरक्षणका दृष्ट्रष्टले संवेदनशील के्षरलाई कृष्ट्रष वनमा 
रुपान्तरणको लाधग अमसृो रोपण (एकै स्थानमा) 

धनजी, कबधुलयती वन, खोररया फडानी र भ-ूसंरक्षणका दृष्ट्रष्टले संवेदनशील क्षरेलाई कृष्ट्रष वन मा 
रुपान्तरणका लाधग आयआजयन गनयका लाधग एकै स्थानमा अधम्रसो रोपण गनय यो ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन 
गररनेछ । काययक्रम सञ्चालन भएको ठाऊाँ मा यी ष्ट्रववरणहरु सष्ट्रहतको एउटा होधडयि बोडय समेत 
राख्नपुनेछ ।काययक्रम सम्पन्न पधछ प्रधतवेदनमा ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन भएको वनको नाम, ठेगाना, 
क्षेरफल, लाभाशन्वत घरिरुी, लागत, खेती ष्ट्रवस्तार गररएको अधम्रसोको शस्लप संख्या र प्राधप्त स्रोत, 
लागत तथा काययक्रम सञ्चालन गदाय देखापरेका समस्याहरु उल्लेख गनुयपनेछ । 
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९२. सामदुाष्ट्रयक वन के्षर धभरका पानीको मलु वरीपरीको जलािार के्षर संरक्षण (पानी ट्याङ्की, 
पोखरी र प्रजाधत रोपण) 

सामदुाष्ट्रयक वन धभर रहेका महत्वपूणय, उपयोगी, ऐतीहाधसक र लोपोन्मखु पानीका स्रोत तथा पोखरीको 
पष्ट्रहचान गरी धतनको जलािार के्षरमा संरक्षणका ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन गने अधभप्रायले यो 
काययक्रम राशखएको हो । काययक्रम सञ्चालन गदाय बस्तशुस्थतीको ष्ट्रवश्लषेण गरी प्राथधमकताका 
आिारमा स्थानीय तहसाँग समेत आवश्यक सहकायय गरी सञ्चालन गनय सष्ट्रकनेछ । यो काययक्रम 
अन्तगयत तालतलैया, धसमसार, पानी कुवा, पोखरी, जलभरण संरचना, रन अफ हाभेशस्टङ ड्याम, पानी 
मूहान लगायतको जलािार के्षरको पनुरुत्थान तथा संरक्षण सम्बन्िी ष्ट्रक्रयाकलापहरु जस्तै संरक्षण 
वृक्षारोपण, भ—ूक्षय धनयन्रणका बायोइशन्जधनयररि प्रष्ट्रवधिको कायायन्वयन, इन्टेक, ररजभय ट्यांक, पाईप 
लाइन र ट्याप स्टाण्ड लगायत अन्य धनमायण गनय सष्ट्रकनेछ । के कुन काययक्रम सञ्चालन गने हो 
समूहको धनणयय एवं ष्ट्रफल्ड प्रधतवेदन प्राप्त भएपधछ लागत अनमुान र सम्झौता गरी कायय सञ्चालन 
गनुयपनेछ । सञ्चालन हनु े ष्ट्रक्रयाकलापको प्रकृती हेरर धडधभजन/सब-धडधभजन वन कायायलयका 
प्राष्ट्रवधिकहरु वा सामदुाष्ट्रयक वन समूहहरु माफय त सञ्चालन गनय सष्ट्रकने छ ।काययक्रम प्रचधलत नम्सय 
र दररेट तथा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनयमावली, २०७६ को प्रष्ट्रक्रया अपनाई सञ्चालन गनुय पदयछ ।कायय सम्पन्न भएपधछ सभे नक्सा, 
धडजाईन, संरचनागत नक्सा, लागत अनमुान, फोटो, नापी ष्ट्रकताब लगायतको काययसम्पन्न प्रधतवेदन पेश 
गनुयपनेछ । 

९३. उत्कृष्ट सामदुाष्ट्रयक वन परुस्कार ष्ट्रवतरण (उत्कृष्ट 1 समूहलाई मार) 

सामदुाष्ट्रयक वन ष्ट्रवकास काययक्रमको मागयदशयन, २०७१ को अनसूुचीमा उल्लेशखत सामदुाष्ट्रयक वन 
अनगुमनका सूचकका आिारमा धडधभजन वन कायायलय अन्तरगतका सम्पूणय सामदुाष्ट्रयक वनको 
मूल्याङ्कन गरी परुस्कृत गने उद्देश्यले यो काययक्रम राशखएको हो । पवुय धनिायररत मूल्याङ्कन र 
सूचकको आिारमा धडधभजनल वन अधिकृतको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय (वन उपभोिा महासंघको 
प्रधतधनधि-१, योजना शाखाको प्राष्ट्रवधिक-१ समेत) मूल्याङ्कन सधमधत गठन गरी मूल्याङ्कन गररने छ । 
यसमा मूल्याङ्कनबाट छाधनएका उत्कृष्ट एक सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूहलाई परुस्कार र प्रमाणपर 
प्रदान गररने छ । काययक्रम सम्पन्न पधछ प्रधतवेदनमा परुस्कार प्रदान गररएको सामदुाष्ट्रयक वन 
उपभोिा समूहको नाम र ठेगाना, परुस्कृत हनुाको कारण (समूहको ष्ट्रवशषेता), मूल्याङ्कन सधमधतको 
धनणयय सष्ट्रहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपदयछ । यस शीषयकको बजेट नगद परुस्कार राशीमा मार खचय 
गनुयपनेछ। परुस्कार रकम बैंक खाता माफय त उपलधि गराउन ुपनेछ । 
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९४. चेपाि समदुायका लाधग शचउरीको धबयााँ सङ्कलन गरी कशम्तमा ५ हेक्टर क्षरेफलमा तारबार 
सष्ट्रहत रोपण काययक्रम (िाइदिकोवेनीघाट, ष्ट्रपडा, िसुा, शचतवनको राप्ती न.पा. वडा नं ११,१२, 
१३, दाहाखानी, ईच्छाकामना र मकवानपरुको राशक्सराि) 

यो काययक्रम चेपाि समदुायका लाधग शचउरीको धबयााँ सङ्कलन गरी तारबार सष्ट्रहत रोपण काययक्रम 
राशखएको हो। समदुायसाँग छलफल गरी धबऊ सङ्कलन गरी तोष्ट्रकएको स्थानमा रोपण गने काययमा 
खचय गररन े छ। प्रचधलत नम्सय अनसुार प्राष्ट्रवधिकबाट लागत अनमुान तयार गरी धडधभजनल वन 
अधिकृतबाट स्वीकृत गराई स्वीकृत ल.ई बमोशजम खचय गरी काययक्रम सम्पन्न गनुयपने छ ।वृक्षारोपण 
क्षेरको छनौट, लागत अनमुान तयार गने, वृक्षारोपणको तयारी वृक्षारोपण गने लगायतका काययमा 
आवश्यक प्राष्ट्रवधिक सहयोग धडधभजन/सब-धडधभजन वन कायायलयबाट उपलधि गराईने छ ।काययक्रम 
सम्पन्न पश्चात वृक्षारोपण गररएको क्षेरको ष्ट्रववरण, प्रजाधत, संख्या, रोपण गररएको क्षेरको नक्सा, फोटो, 
धबल भपायई लगायतका आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी कायय सम्पन्न प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 
रोपण गररएको ठाउाँमा सम्पूणय ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको होधडयि बोडय राख्न ुपने छ । 

९५. प्राकृधतक जधडबटुी संरक्षणको लाधग सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय शशक्षा काययक्रम 

स्थानीयस्तरमा पाइन ेबहमूुल्य प्रजाधतहरुका जधडबटुीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रवद्यालयका कक्षा ८ र ९ ष्ट्रवद्याथीहरुलाइ सचेतना जगाउने उद्देश्यले यो काययक्रम राशखएको हो । 
यस शीषयक अन्तरगत ष्ट्रवधनयोशजत रकम खाजा तथा सेसन फी मा खचय गनय सष्ट्रकनछे ।कक्षा सञ्चालन 
भएको फोटो, ष्ट्रवद्याथीको उपशस्थधत लगातका कागजात भिुानीको लाधग पेश गनुयपनेछ । 

९६. सेवा परामशय माफय त धबरुवा उत्पादन/जधडबटुी खेती ष्ट्रवकासको लाधग वन प्राष्ट्रवधिक 

धडधभजन वन कायायलयमा नयााँ धबरुवा उत्पादन, जधडबटुी खेतीको लाधग समन्वय, सहजीकरण, 
प्राष्ट्रवधिक सहयोग लगायत धडधभजन वन कायायलयको काययक्रम सञ्चालनमा थप सहयोग पयुायउन वन 
ष्ट्रवज्ञानमा कशम्तमा स्नातक तह वा सो सरहको योग्यता पगेुको प्राधबधिक सेवा करारमा धलन यस 
शीषयकमा ष्ट्रवधनयोशजत रकम खचय गररनेछ । यसको लाधग गत आ.व.मा मन्रालय/धडवकाहरुमा 
काययरत जधडबटुी प्राष्ट्रवधिक, सहजकतायहरुलाई प्राथधमकता इदईनेछ । नेपाल सरकार/प्रदेश 
सरकारको आधथयक ऐन/धनयम बमोशजम राख्नपुने माधसक कायय सम्पन्न प्रधतवेदन, डोर हाशजरी 
लगायतका आवश्यक कागजात समावेश गनुयपनेछ । धनजले धडधभजनल वन अधिकृत वा धनजले 
तोकेको कमयचारीको अधिनमा रही काम गनुय पनेछ । साथै माधसक प्रधतवेदनको आिारमा मार 
माधसक पाररश्रधमकको धनकासा गररनछे। 

९७. प्राकृधतक रुपमा पाइन ेगैह्रकाष्ठ वन पैदावार को संरक्षण तथा प्राकृधतक पनुरुत्पादन 
व्यवस्थापन (िधसङ्ग्र/ेलोिा) 

प्राकृधतक रुपमा रहेका िधसङ्ग्र/ेलोिा जस्ता गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र  पनुरूत्पादनलाई 
प्राकृधतक रुपमै व्यवस्थापन गने अधभप्रायले यो काययक्रम राशखएको हो ।यस काययक्रम अन्तरगत 
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प्रजाधतको Hotspots पष्ट्रहचान गरी सोको स्वस्थानमा संरक्षण योजना (In-situ conservation plan) तयार 
गरी सम्बशन्ित धडधभजन वन कायायलयबाट स्वीकृत गरी योजना कायायन्वयन गनुयपनेछ ।यस काययक्रम 
अन्तरगत मखु्यतया पनुरूत्पादनको संरक्षणको व्यवस्था धमलाउनकुो साथै उि के्षरलाई forest fire 

बाट बचाउन,े सो के्षरमा रहेका unwanted species हरुको व्यवस्थापन गनय सष्ट्रकन्छ । काययक्रम 
सम्पन्न पश्चात ् प्रधतवेदनमा सो स्थानको अवशस्थती (GPS Coordinate), फोटो, सूचक सष्ट्रहतका अन्य 
उपलशधि, प्रभावकाररता, Regeneration को अवस्था, क्षेरफल, unwanted species, नक्शा आइद समावेश 
गनुयपनेछ । 

९८. जधडबटुी  संरक्षणको  लाधग  ष्ट्रवद्यालय  शशक्षा  पशुस्तका  प्रकाशन  

जधडबटुी सम्वशन्ि ष्ट्रवषयमा ष्ट्रवद्यालयका ष्ट्रवद्याथीहरुलाई सचेतना तथा अध्ययन गराउन े उद्देश्यले 
ष्ट्रवद्यालय  शशक्षा  पशुस्तका प्रकाशन  गने उद्दशे्यले यो काययक्रम राशखएको छ ।  

जधडबटुीको त्याङ्क सङ्कलन, गोष्ठीको आयोजना, लेख रचना सङ्कलन, लेखकको पाररश्रधमक, ष्ट्रवधभन्न 
ष्ट्रवषयवस्त ुमाधथ मस्यौदा सधमधतको बैठक तथा छलफल, सम्पादन, ष्ट्रवषय ष्ट्रवज्ञहरुको परामशय सेवा 
खररद  गरी पशुस्तका छपाइय तथा प्रकाशन गने काययहरुमा यस शीषयकको रकम  खचय गनय सष्ट्रकनेछ। 

 

 

९९. संभाधयता अध्ययन तथा कायययोजना धनमायण  

क. अध्ययन गररने ष्ट्रक्रयाकलापहरुका लाधग सम्बशन्ित ष्ट्रवषय ष्ट्रवशषेज्ञहरुको सहयोगमा कायय 
क्षेरगत शतय ( Terms of Reference) र लागत अनमुान तयार गरी स्वीकृत गने । 

ख. अध्ययन गनयका लाधग सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ र प्रदेश 
सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ मा भएको प्राविान अनसुार परामशयदाता कम्पनी, 
फमय तथा व्यशिको छनौट गने । 

ग. छनौट भएका कम्पनी, फमय तथा व्यशिहरुसाँग स्वीकृत कायय सूची बमोशजम कायय गने 
गरी सम्झौता गने ।  

घ. सम्झौता पश्चात परामशयदाता कम्पनी, फमय वा व्यशिले मस्यौदा प्रधतवेदन तयार गरी 
प्रस्ततुीकरण गने र प्रस्ततुीकरणका समयमा वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण समावेश 
गरी अशन्तम प्रधतवेदन तयार गने 

आधथयक वषय २०७७।७८ मा देहाय बमोशजमको ष्ट्रक्रयाकलापहरुको संभाधयता अध्ययन तथा 
कायययोजना धनमायण गररन ेछ 
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१. धभरी मिेशका शजल्लाहरुमा कृष्ट्रष वन व्यवस्थापन पद्धतीको संभाव्यता अध्ययन, स्थान छनौट 
र मोडल पष्ट्रहचान गरी  पष्ट्रहचान भएका स्थान मध्ये १ स्थानको कायययोजना धनमायण (पष्ट्रहलो 
चौमाधसक)  

२. धभरी मिेश बाहेकका अन्य शजल्लाहरुमा कृष्ट्रष वन व्यवस्थापन पद्धतीको संभाव्यता अध्ययन, 

स्थान छनौट र मोडल पष्ट्रहचान गरी पष्ट्रहचान भएका स्थान मध्ये १ स्थानको कायययोजना 
धनमायण (पष्ट्रहलो चौमाधसक)  

३. कृष्ट्रष वन व्यवस्थापन पद्धतीको कायययोजना कायायन्वयन (कायययोजना तयार भए पश्चात धडवका 
माफय त कायायन्वयन गने). 

४. प्रदेश धभरका सम्पूणय धनजी तथा िाधमयक वनको अवस्था अध्ययन तथा प्रकाशन (काययसूची 
अनसुार)  

५.   महाभारतको वनके्षरलाई संरशक्षत वनको रुपमा धयवस्थापन गनय सम्भाव्यता अध्ययन तथा 
कायययोजना धनमायण  

६. बरण्डाभार संरशक्षत वनलाई उत्तर धतर ष्ट्रवस्तार गनय सम्भाव्यता अध्ययन  

७. लधलतपरु फूलचोष्ट्रकको वनके्षरलाई संरशक्षत वनको रुपमा ष्ट्रवकास गनय सम्भाव्यता अध्ययन 
तथा कायययोजना धनमायण  

७. धरभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयको सहकाययमा बााँदर धनयन्रण तथा व्यवस्थापनको लाधग अध्ययन 
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१००. समषृ्ट्रद्धका लाधग जधडबटुी खेती सञ्चालन काययक्रम 
पषृ्ठभधूम 

बागमती प्रदेशमा वनको उपजको उत्पादन वृष्ट्रद्ध गनय, व्यावसाष्ट्रयक उत्पादन गरी वन उद्यमको 
ष्ट्रवकास तथा रोजगारी शृ्रजना  गनयका लाधग जधडबटुी खेती सञ्चालन काययक्रम ल्याइएको हो । बााँझो 
जग्गाको उपयोग,  सामदुाष्ट्रयक वनको जग्गाको वन उपज उत्पादनका लाधग बहआुयाधमक प्रयोग गरी 
समषृ्ट्रद्धको आिार तयार गनय व्यावासाष्ट्रयक जधडबटुी खेती काययक्रम प्रदेश सरकारले तय गरेको छ । 
धनजी जग्गा तथा सामदुाष्ट्रयक वन के्षरमा जधडबटुी खेती सञ्चालन गदाय ध्यान इदने मखु्य ष्ट्रवषयहरु 
उपयिु तोकेको के्षरफल जग्गाको उपलधिता/पष्ट्रहचान, समूह/ष्ट्रकसानको पष्ट्रहचान हो । जग्गा एकै 
स्थानमा उपलधि हनु नसकेमा नीजी जग्गा एष्ट्रककृत गरी जधडबटुी सञ्चालन गनय सष्ट्रकनछे । यो 
काययक्रममा जधडबटुी खेती सञ्चालन कायय धनजी वा समदुाय वा सहकारी वा सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा 
समूहले छनौट गरेका धनशश्चत घरिरुीसाँग सरकारको तफय बाट धडधभजन वन कायायलयले धनजी 
ष्ट्रकसान/समूह/समदुाय/सहकारी/कम्पनीसाँग सहकायय गरी एकल वा साझेदारी वा संयिु रुपमा 
सञ्चालन गनय सष्ट्रकने गरी तय गरेको काययक्रम हो । यो काययष्ट्रवधि प्रयोग गरी देहायका काययक्रमहरु 
सञ्चालन गनय सष्ट्रकनेछ ।  

 लौठसल्ला/मोरीिा/शचराईतोको स्थानको १०० रोपनी भन्दा बढी क्षेरफलको धनजी जग्गामा  
जधडबटुी खेतीको लाधग ्लट वृक्षारोपणको लाधग धबरुवा खररद र ष्ट्रवतरण (धनजी जग्गालाई 
क्लष्टरीि गनय सष्ट्रकने)  

 सतवुाको एकै स्थानको ४० रोपनी भन्दा बढी के्षरफलको धनजी जग्गामा जधडबटुी खेतीको 
लाधग ्लट वृक्षारोपणको लाधग धबरुवा खररद र ष्ट्रवतरण (धनजी जग्गालाई क्लष्टरीि गनय 
सष्ट्रकने) 

 सामदुाष्ट्रयक वन  धभर उप समूह बनाई  कबधुलयतनामा गरी एकै स्थानको १००  रोपनी भन्दा बढी  
क्षेरफलमा   जधडबटुी खेतीको लाधग ्लट  वृक्षारोपणको  लाधग धबरुवा खररद र  

ष्ट्रवतरण ष्ट्रटमरु, लौंठ सल्ला, अमला, सतवुा,  शचराईतो, मोररिा 
 ष्ट्रटमरु / अमलाको एकै  स्थानको १०० रोपनी  भन्दा बढी  क्षेरफलको धनजी जग्गामा  जधडबटुी  

खेतीको लाधग ्लट  वृक्षारोपणको  लाधग धबरुवा खररद र ष्ट्रवतरण (धनजी  जग्गालाई  

क्लष्टरीि गनय  सष्ट्रकने)  (काययष्ट्रवधिमा उशल्लशखत लागत  ईष्ट्रष्टमेट बमोशजम) 

 एकै स्थानको १०० रोपनी भन्दा बढी के्षरफलको धनजी जग्गामा जधडबटुी ्लट वृक्षारोपण 
गने व्यशि, फमय, सहकारी, कम्पनीको लाधग धबरुवा संरक्षण तथा संभार खचय प्रधत १०० 
रोपणी प्रधत मष्ट्रहना १० हजार ष्ट्रटमरु, लौंठ सल्ला, अमला, सतवुा, शचराईतो,मोररिा) 

 सामदुाष्ट्रयक वन धभर उप समूह बनाई कबधुलयतनामा गरी एकै स्थानको १०० रोपनी भन्दा 
बढी के्षरफलमा  जधडबटुी खेतीको लाधग  धबरुवा संरक्षण तथा संभार खचय प्रधत १०० 
रोपणी प्रधत मष्ट्रहना १० हजार ष्ट्रटमरु, लौंठ सल्ला, अमला, सतवुा, शचराईतो, मोररिा (असार 
मष्ट्रहनाको लाधग) 
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उद्धशे्य 

 व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी/समदुाय माफय त धनजी जग्गा र सामदुाष्ट्रयक वन के्षरमा 
व्यावसाष्ट्रयक एकल जातको जधडबटुी खेती गने । 

 

पष्ट्रहलो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

 देहाय अनसुारको जधडबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सेल NTFPs  सेल गठन गररनछे ।  

o धड.ब.अ. ले तोकेको वन अधिकृत(उपलधि भए सम्म स्नातक गरेको)- संयोजक 

o खेती हनुे सब धडधभजनको अधिकृत/रेञ्जर- सदस्य  

o (जग्गा छनौट नहदुा सम्म DFO ले अधिकृत/रेञ्जर प्रधतधनधि तोक्न सक्न े)  

o धड.ब.का.ले  करारमा धनयिु गरेको वन प्राष्ट्रवधिक(वन ष्ट्रवज्ञान ष्ट्रवषयमा स्नातक तह 
उतीणय गरेको धड.ब.का.ले करार/सेवापरामशयमा राशखएको पााँचौस्तरको कमयचारी ) – 

सदस्य  

(करार धनयिु नभएकोमा धड.ब.अ. ले तोकेको प्राष्ट्रवधिक कमयचारी रहनछे) 
 

 जधडबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सेलले सम्बशन्ित शजल्लाका प्रदेश सभा सदस्य, शज.स.स., 
स्थाधनय तहका पदाधिकारीहरु सष्ट्रहत सरोकारवालाहरुको सहभाधगतामा अन्तरकृया तथा 
अधभमखुीकरण गोष्ठी सञ्चालन गनेछ । 

 काधतयक मष्ट्रहना धभरमा व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी इच्छुकलाइ देहायको ष्ट्रववरण 
सष्ट्रहत काययक्रममा तोकेको जातको खेती गनय धनवेदन आव्हानको १५ इदने सूचना प्रकाशन 
गररनेछ ।  

o व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको दतायका कागजातहरु- व्यशिको हकमा 
नागररकता । 

o जग्गाको ष्ट्रववरण लालपजुाय र धतरो धतरेको रधसद 

o धनवेदन 

दोश्रो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले प्राप्त हनु आएका धनवेदन अनसुारको व्यवसाष्ट्रयक खेती गने जग्गाको अवलोकन तथा 
धनरीक्षण गनेछ । 

 सेलले प्रस्ताष्ट्रवत जग्गाको धसंचाइ/धभरालोपना/मोहडा/ प्रजाती समेतका आिारमा 
प्राथाधमकीकरण गरी धसफाररश सष्ट्रहतको प्रधतवेदन धड.ब.का. मा पेश गनेछ । 

 सेलको धसफाररशका आिारमा धड.ब.का.ले व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी छनौट 
गनेछ ।यसरी छनौट गदाय लागत साझेदारी खलु्ने गरी साथै धड.ब.का.ले धबरुवा रोपण 
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के्षरको संरक्षणका  वापत एकमषु्टरुपमा १० हजार रुपैया उपलधि गराउन े गरी छनौट 
भएको व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीसाँग सम्झौता गररनेछ ।  

 सेलले छनौट भएको जग्गामा व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको सहकायय/समन्वयमा 
धनशलु्क रुपमा जग्गाको सभे नक्साङ्कन, व्यावसाष्ट्रयक योजना, खेती क्यालेण्डर, लागत अनमुान 
तयार गनेछ । 

 धड.ब.का.ले धबरुवाको गणुस्तर धनिायरणका मापदण्ड तयार गनेछ । त्यसरी मापदण्ड तयार 
गदाय ष्ट्रटमरु र लौठसल्लाको हकमा ष्ट्रवउबाट उत्पादन भएको र कम्तीमा २ वषय परुानो 
धबरुवा एवं मोररिा र सतवुाको हकमा कम्तीमा १ वषय परुानो धबरुवा हनुपुनेछ ।  

 सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावधल,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनयमावली,२०७६ अनसुार खररदको प्रकृया परुा गरी धबरुवा खररद गररनछे । यसरी खररद 
गदाय प्रधतस्थापन रोपण (Causality Replacement) प्रयोजनका लाधग थप दश प्रधतशत धबरुवा 
समेत खररद गनय सष्ट्रकनेछ ।  प्रधतस्थापन रोपण (Causality Replacement) गने धबरुवा 
धड.ब.का.को नसयरीमा स्टक राखी आवश्यकता अनसुार पनु:रोपण गररनेछ । 

 धबरुवा खररद सम्बशन्ित शजल्लाको दररेट अनसुार हनुेछ। शजल्ला दर रेटमा नखलेुको प्रजाधत 
र साइज/उमेरको धबरुवाको हकमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ 
र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली,२०७६ अनसुार कोटेशन माग गरी प्राप्त दररेट 
अनसुार खररद गनय सष्ट्रकनेछ । 

तेश्रो चौमाधसकमा गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले चैर मष्ट्रहनामा वृक्षारोपणको संरक्षण तथा खेती प्रष्ट्रवधिका ष्ट्रवषयमा अधभमखुीकरण 
ताधलम/गोष्ठी गनेछ । 

 सेलको प्राष्ट्रवधिक सहयोग/सहजीकरणमा वैशाख मष्ट्रहना सम्ममा 
व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीले जग्गाको तयारी झाडी सफाइ, कम्पोष्ट मल, जग्गा 
सम्याउन,े खनजोत, खाडल वा  तारबार लगाउन,े ड्याि  बनाउन,े धसंचाइ व्यवस्था धमलाउन े
लगायतका कामहरु गनुयपनेछ । 

  जेष्ठ/आषाढ मष्ट्रहना सम्ममा धड.ब.का.ले धबरुवा उपलधि गराइ सेलको प्राष्ट्रवधिक 
सहयोग/सहजीकरणमा वृक्षारोपण कायय सम्पन्न गररनेछ । 

ष्ट्रवष्ट्रवि 

 धड.ब.का.ले वृक्षारोपणको प्रमाणपर उपलधि गराउन े। वृक्षारोपण अधभलेखीकरण धडधभजन 
वन कायायलयमा राखी खेती गररएको स्थानीय तहलाई जानकारी गराइनेछ ।   

 खेतीको मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन गरी योजनाको अधिकृतले अशन्तम प्रधतवेदन धड.ब.का. 
मा पेश गने । यसरी प्राप्त प्रधतवेदन मन्रालय र धनदेशनालयमा पेश गनुयपनेछ । 
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 यो काययक्रममा खष्ट्रटने सब-धडधभजन वन कायायलयका कमयचारीहरुलाइ धनयमानसुार भ्रमण 
भत्ता उपलधि गराउन सष्ट्रकनेछ ।  

 परकार, सरोकारवाला, वडाका जनप्रधतधनधिको रोहवरमा खचयको सावयशजनक सनुवुाइ गरी 
भिुानीका बखत सो सनुवुाइको प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

 लागत अनमुान/खचय/लागत साझेदारी/धबरुवा संख्या/रोपण के्षरफल/जात खलु्ने गरी 
होधडिबोडय राख्नपुनेछ । 

 वन धनदेशनलाय र धड.ब.का.ले अनगुमन गनय सक्नेछन ।  

 यो काययक्रम एकै स्थानमा १०० रोपनी के्षरफल भन्दा कम हनुे गरी टुक्रा गरी सञ्चालन 
गनय पाइने छैन । 

 

१०१. सामदुाष्ट्रयक वनको के्षरमा  कबधुलयतनामा गरी जधडबटुी खेती संचलन गने काययक्रम 
कायायन्वयन काययष्ट्रवधि 

पष्ट्रहलो चौमाधसमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

 देहाय अनसुारको जधडबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सेल NTFPs  सेल गठन गररनछे ।  

o धड.ब.अ. ले तोकेको वन अधिकृत(उपलधि भए सम्म स्नातक गरेको)- संयोजक 

o खेती हनुे सब धडधभजनको अधिकृत/रेञ्जर- सदस्य  

o (जग्गा छनौट नहदुा सम्म DFO ले अधिकृत/रेञ्जर प्रधतधनधि तोक्न सक्न े)  

o धड.ब.का.ले  करारमा धनयिु गरेको वन प्राष्ट्रवधिक - सदस्य  

o (करार धनयिु नभएकोमा धड.ब.अ. ले तोकेको प्राष्ट्रवधिक कमयचारी रहनछे) 
 जधडबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सेलले सम्बशन्ित शजल्लाका प्रदेश सभा सदस्य, शज.स.स., 

स्थाधनय तहका पदाधिकारीहरु, सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा महासंघ सष्ट्रहत सरोकारवालाहरुको 
सहभाधगतामा अन्तरकृया तथा अधभमखुीकरण गोष्ठी सञ्चालन गनेछ । सा.ब.उ.स.साँग धमलेर 
खेती गनय इच्छुक सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीलाइ आव्हान गने सा.ब.उ.स. लाइ सब-
धडधभजन वन कायायलय वा ष्ट्रवधभन्न सूचनाका माध्यमबाट अनरुोि गने । 

 काधतयक मष्ट्रहना धभरमा सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी र सा.ब.उ.स. वीच सहकायय 
गने गरी जधडबटुी खेती गनय इच्छुक सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीहरुका लाधग देहायको 
ष्ट्रववरण सष्ट्रहत धनवेदन पेश गनय धड.ब.का.ले १५ इदने सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ ।  

o सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको दतायका कागजातहरु 

o सा.ब.को जधडबटुी खेती गररने के्षरको ष्ट्रववरण  

o सा.ब.उ.स. र जधडबटुी खेती गनय ईच्छुक समूह/फमय/सहकारीको कबधुलयतनामा  

o सा.ब.को कायययोजनामा भएको व्यवस्था 
o सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूहको सहमती पर 
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o धनवेदन 

 

 

दोश्रो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले प्राप्त हनु आएका धनवेदन अनसुारको व्यवसाष्ट्रयक खेती गने जग्गाको अवलोकन तथा 
धनरीक्षण गनेछ । 

 सेलले प्रस्ताष्ट्रवत जग्गाको धसंचाइ/धभरालोपना/मोहडा/ प्रजाती समेतका आिारमा 
प्राथाधमकीकरण गरी धसफाररश सष्ट्रहतको प्रधतवेदन धड.ब.का. मा पेश गनेछ । जधडबटुी खेती 
गने जग्गाको ष्ट्रवशेषता देहाय अनसुार भएको हनुपुनेछ । 

o सा.ब. को नािो, अधतक्रमण बाट ष्ट्रफताय भएको वा अधतक्रमणको जोशखममा रहेको । 

o १० प्रधतशत सम्म क्राउन कभर भएको फाट्टफूट्ट रुख धबरुवा भएको । 

o सकभर रुख नभएको झाधड व्यवस्थापन गरी जधडबटुी खेती सञ्चालन गनय सष्ट्रकन े

 सेलको धसफाररसका आिारमा धड.ब.का.ले सामदुाष्ट्रयक वनको सहमतीमा 
सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी छनौट गनेछ । यसरी छनौट गदाय लागत साझेदारी खलु्ने गरी 
साथै धड.ब.का.ले धबरुवा रोपण के्षरको संरक्षणका  वापत एकमषु्टरुपमा १० हजार रुपैया 
उपलधि गराउने गरी सा.ब.उ.स.को रोहवर/साक्षी रहने गरी छनौट भएको 
सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीसाँग सम्झौता गररनेछ ।  

 सा.ब.उ.स. तथा सम्बशन्ित सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीसाँग लाभांश वााँडफााँट सष्ट्रहतको 
कबधुलयतनामा कानून बमोशजम आपसी समझदारीमा तय गरेको हनुपुनेछ । भ ू स्वाधमत्व 
नेपाल सरकारका नाममा रहेकोले सा.ब.उ.स.ले जग्गा भाडा दस्तरु धलन पाइने छैन । 

 सेलले छनौट भएको सा.बन के्षरमा सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको सहकायय/समन्वयमा 
धनशलु्क रुपमा जग्गाको सभे नक्साङ्कन, व्यावसाष्ट्रयक योजना, खेती क्यालेण्डर, लागत अनमुान 
तयार गनेछ । 

 धड.ब.का.ले धबरुवाको गणुस्तर धनिायरणका मापदण्ड तयार गनेछ । त्यसरी मापदण्ड तयार 
गदाय ष्ट्रटमरु र लौठसल्लाको हकमा ष्ट्रवउबाट उत्पादन भएको र कम्तीमा २ वषय परुानो 
धबरुवा एवं मोररिा र सतवुाको हकमा कम्तीमा १ वषय परुानो धबरुवा हनुपुनेछ ।  

 सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावधल,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनयमावली,२०७६ अनसुार खररदको प्रकृया परुा गरी धबरुवा खररद गररनछे । यसरी खररद 
गदाय प्रधतस्थापन रोपण(Causality Replacement) प्रयोजनका लाधग थप दश प्रधतशत धबरुवा 
समेत खररद गनय सष्ट्रकनेछ । प्रधतस्थापन रोपण(Causality Replacement) गने धबरुवा 
धड.ब.का.को नसयरीमा स्टक राखी आवश्यकता अनसुार पनु:रोपण गररनेछ । 
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 धबरुवा खररद सम्बशन्ित शजल्लाको दररेट अनसुार हनुेछ। शजल्ला दर रेटमा नखलेुको प्रजाधत 
र साइज/उमेरको धबरुवाको हकमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ 
र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली,२०७ ६अनसुार कोटेशन माग गरी प्राप्त दररेट 
अनसुार खररद गनय सष्ट्रकनेछ । 

 

तेश्रो चौमाधसकमा गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले चैर मष्ट्रहनामा वृक्षारोपणको संरक्षण तथा खेती प्रष्ट्रवधिका ष्ट्रवषयमा अधभमखुीकरण 
ताधलम/गोष्ठी गनेछ । 

 सेलको प्राष्ट्रवधिक सहयोग/सहजीकरणमा वैशाख मष्ट्रहना सम्ममा 
व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीले जग्गाको तयारी झाडी सफाइ, कम्पोष्ट मल, जग्गा 
सम्याउन,े खनजोत, खाडल वा  तारबार लगाउन,े ड्याि  बनाउन,े धसंचाइ व्यवस्था धमलाउन े
लगायतका कामहरु गनुयपनेछ । 

  जेष्ठ/आषाढ मष्ट्रहना सम्ममा धड.ब.का.ले धबरुवा उपलधि गराइ सेलको प्राष्ट्रवधिक 
सहयोग/सहजीकरणमा वृक्षारोपण कायय सम्पन्न गररनेछ । 

 

ष्ट्रवष्ट्रवि 

 धड.ब.का.ले वृक्षारोपणको प्रमाणपर उपलधि गराउन े। वृक्षारोपण अधभलेखीकरण धडधभजन 
वन कायायलयमा राखी खेती गररएको स्थानीय तहलाई जानकारी गराइनेछ ।   

 खेतीको मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन गरी योजनाको अधिकृतले अशन्तम प्रधतवेदन धड.ब.का. 
मा पेश गने । यसरी प्राप्त प्रधतवेदन मन्रालय र धनदेशनालयमा पेश गनुयपनेछ । 

 यो काययक्रममा खष्ट्रटने सब-धडधभजन वन कायायलयका कमयचारीहरुलाइ धनयमानसुार भ्रमण 
भत्ता उपलधि गराउन सष्ट्रकनेछ ।  

 परकार, सरोकारवाला, वडाका जनप्रधतधनधिको रोहवरमा खचयको सवजधनक सनुवुाइ गरी 
भिुानीका बखत सो सनुवुाइको प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

 लागत अनमुान/खचय/लागत साझेदारी/धबरुवा संख्या/रोपण के्षरफल/जात खलु्ने गरी 
होधडिबोडय राख्नपुनेछ । 

 वन धनदेशनलाय र धड.ब.का.ले अनगुमन गनय सक्नेछन ।  

 यो काययक्रम एकै स्थानमा १०० रोपनी के्षरफल भन्दा कम हनुे गरी टुक्रा गरी सञ्चालन 
गनय पाइने छैन र धनजी जग्गाको सतवुाको हकमा एकै स्थानमा ४० रोपनी क्षेरफल भन्दा 
कम हनुे गरी टुक्रा गरी सञ्चालन गनय पाइने छैन । 
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१०२. जधडबटुी फामय सञ्चालन काययक्रम 

बागमती प्रदेशमा वनको उपजको उत्पादन वृष्ट्रद्ध गनय, व्यावसाष्ट्रयक उत्पादन गरी वन उद्यमको 
ष्ट्रवकास तथा रोजगारी शृ्रजना  गनयका लाधग जधडबटुी फामय सञ्चालन काययक्रम ल्याइएको हो । यो 
काययक्रममा ध्यान इदने मखु्य ष्ट्रवषयहरु उपयिु तोकेको के्षरफल जग्गाको उपलधिता/पष्ट्रहचान, 
समूह/ष्ट्रकसानको पष्ट्रहचान हो ।जग्गा एकै स्थानमा उपलधि हनु नसकेमा नीजी जग्गा एष्ट्रककृत गरी 
फामय सञ्चालन गनय सष्ट्रकनेछ । यो काययक्रममा जधडबटुी फामय सञ्चालन कायय धनजी वा समदुाय वा 
सहकारी वा सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूहले छनौट गरेका धनशश्चत घरिरुीसाँग सरकारको तफय बाट 
धडधभजन वन कायायलयले धनजी ष्ट्रकसान/समूह/समदुाय/सहकारी/कम्पनीसाँग सहकायय गरी एकल वा 
साझेदारी वा संयिुरुपमा सञ्चालन गनय सष्ट्रकने गरी तय गरेको काययक्रम हो । 

काययक्रम कायायन्वयन तथा सञ्चालन ष्ट्रवधि : प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन तथा धनयमावली, आधथयक ऐन 
तथा धनयमावलीको पररधिधभर रही देहायको प्रकृया अनसुार काययसञ्चालन गनुयपनेछ ।  

१.  जधडबटुी फामयका ष्ट्रवशषेता देहाय अनसुार हनुपुनेछ । 

 जग्गाको क्षेरफल : २०० रोपनी भन्दा बढी भएको । 

 व्यावसाष्ट्रयक जधडबटुी खेती तथा धबरुवा उत्पादन नसयरी सञ्चालन भएको 
हनुपुने।  

 जग्गाको ष्ट्रकधसम वा प्रकृधत: एकै स्थान वा कशम्तमा ३०० धम.को दरुीमा १०० 
रोपनी सम्मको धतन वटा ्लट । 

 एक वा एक भन्दा बढी व्यशि/समूह/सहकारी/समदुायको संलग्नता रहेको  

 ३ वटा भन्दा वढी प्रजाती खेती गनय नपाइने । तर Vertical storey  वा तले 
व्यवस्थापन गने भएमा ३ प्रजाती भन्दा िेरै खेती सञ्चालन गनय सष्ट्रकने । 

 जधडबटुी फामयमा गररन ेमखु्य मखु्य कृयाकलापहरु 

 जग्गा पष्ट्रहचान, फमय दताय, सञ्चालन सधमधत गठन, व्यवस्थापक छनौट, खेती गने 
प्रजाधतको छनौट, नसयरी तथा धबरुवा उत्पादन Fencing, जग्गा तयारी, धबरुवा 
खररद तथा रोपण, नाइके/हेराल ु तथा ज्यामीको व्यवस्था, खेती प्रष्ट्रवधि तथा 
प्रष्ट्रवधि हस्तान्तरण ।  

पष्ट्रहलो चौमाधसमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

 देहाय अनसुारको जधडबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सेल NTFPs  सेल गठन 
गररनेछ ।  
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1. धड.ब.अ. ले तोकेको वन अधिकृत (उपलधि भए सम्म स्नातक गरेको)- 
संयोजक 

2. खेती हनुे सब धडधभजनको अधिकृत/रेञ्जर- सदस्य  

3. (जग्गा छनौट नहदुा सम्म DFO ले अधिकृत/रेञ्जर प्रधतधनधि तोक्न सक्न े)  

4. धड.ब.का.ले  करारमा धनयिु गरेको वन प्राष्ट्रवधिक - सदस्य  

(करार धनयिु नभएकोमा धड.ब.अ. ले तोकेको प्राष्ट्रवधिक कमयचारी रहनछे) 
 

 जधडबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सेलले सम्बशन्ित शजल्लाका प्रदेश सभा 
सदस्य, शज.स.स., स्थाधनय तहका पदाधिकारीहरु सष्ट्रहत सरोकारवालाहरुको 
सहभाधगतामा अन्तरकृया तथा अधभमखुीकरण गोष्ठी सञ्चालन गनेछ।  

 काधतयक मष्ट्रहना धभरमा व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी इच्छुकलाइ 
देहायको ष्ट्रववरण सष्ट्रहत जधडबटुी फामय सञ्चालन गरी खेती गनय १५ इदने सूचना 
प्रकाशन गररनेछ । 

धनजी जग्गा एष्ट्रककृत गरी जधडबटुी फामय सञ्चालन गने भएमा   

 व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको दतायका कागजातहरु- व्यशि/समूहको 
हकमा नीजहरुको नागररकता ।( धनवेदन पेश गदायका बखत फमय दताय नभए 
पधन हनुे र पधछ पधन दताय गनुयपने) 

 जग्गाको ष्ट्रववरण लालपजुाय र धतरो धतरेको रधसद 

 धनवेदन 

सामदुाष्ट्रयक वन के्षरमा जधडबटुी फामय सञ्चालन गने भएमा  

 सा.ब.को जधडबटुी खेती गररने के्षरको ष्ट्रववरण  

 सा.ब.उ.स. र जधडबटुी खेती गनय ईच्छुक समूह/फमय/सहकारीको 
कबधुलयतनामा  

 सा.ब.को कायययोजनामा भएको व्यवस्था 
 सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूहको सहमती पर 

 संलग्न रहने घरिरुीको ष्ट्रववरण तथा नागररकता 
 धनवेदन 

दोश्रो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले प्राप्त हनु आएका धनवेदन अनसुारको जधडबटुी फामय सञ्चालन गरी खेती गने 
जग्गाको अवलोकन तथा धनरीक्षण गनेछ । 

 सेलले प्रस्ताष्ट्रवत जग्गाको धसंचाइ/धभरालोपना/मोहडा/ प्रजाती समेतका आिारमा 
प्राथाधमकीकरण गरी धसफाररश सष्ट्रहतको प्रधतवेदन धड.ब.का. मा पेश गनेछ । 



 

56 

 

 सेलको धसफाररशका आिारमा धड.ब.का.ले व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी छनौट 
गनेछ । यसरी छनौट गदाय लागत साझेदारी खलु्ने गरी साथै धड.ब.का.ले धबरुवा रोपण 
के्षरको संरक्षणका  वापत एकमषु्टरुपमा १० हजार रुपैया उपलधि गराउने गरी छनौट 
भएको व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीसाँग सम्झौता गररनेछ । यइद फमय दताय 
नभएको रहेछ भने धनजी वा समदुाय वा सहकारी वा सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूहले 
छनौट गरेका धनशश्चत घरिरुीको संलग्नता रहने गरी एउटा फमय/उद्योग दताय गनुयपनेछ 
। दतायका लाधग धड.ब.का. तथा घरेल ु तथा साना उद्योग कायायलयले  आवश्यक 
सहजीकरण गनुयपनेछ ।  

 सेलले छनौट भएको जग्गामा व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको 
सहकायय/समन्वयमा धनशलु्क रुपमा जग्गाको सभे नक्साङ्कन, व्यावसाष्ट्रयक योजना, खेती 
क्यालेण्डर, लागत अनमुान तयार गनेछ । 

 धड.ब.का.ले धबरुवाको गणुस्तर धनिायरणका मापदण्ड तयार गनेछ । त्यसरी मापदण्ड 
तयार गदाय ष्ट्रटमरु र लौठसल्लाको हकमा ष्ट्रवउबाट उत्पादन भएको र कम्तीमा २ वषय 
परुानो धबरुवा एवं मोररिा र सतवुाको हकमा कम्तीमा १ वषय परुानो धबरुवा हनुपुनेछ ।  

 सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावधल,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनयमावली,२०७६ अनसुार खररदको प्रकृया परुा गरी धबरुवा खररद गररनेछ । यसरी 
खररद गदाय प्रधतस्थापन रोपण (Causality Replacement) प्रयोजनका लाधग थप दश 
प्रधतशत धबरुवा समेत खररद गनय सष्ट्रकनछे ।  प्रधतस्थापन रोपण (Causality 

Replacement) गने धबरुवा धड.ब.का.को नसयरीमा स्टक राखी आवश्यकता अनसुार 
पनु:रोपण गररनेछ । 

 धबरुवा खररद सम्बशन्ित शजल्लाको दररेट अनसुार हनुेछ। शजल्ला दर रेटमा नखलेुको 
प्रजाधत र साइज/उमेरको धबरुवाको हकमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
धनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली,२०७६ अनसुार कोटेशन माग 
गरी प्राप्त दररेट अनसुार खररद गनय सष्ट्रकनछे । 

तेश्रो चौमाधसकमा गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले चैर मष्ट्रहनामा वृक्षारोपणको संरक्षण तथा खेती प्रष्ट्रवधिका ष्ट्रवषयमा अधभमखुीकरण 
ताधलम/गोष्ठी गनेछ।  

 सेलको प्राष्ट्रवधिक सहयोग/सहजीकरणमा वैशाख मष्ट्रहना सम्ममा 
व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीले जग्गाको तयारी झाडी सफाइ, कम्पोष्ट मल, 
जग्गा सम्याउन,े खनजोत, खाडल वा  तारबार लगाउन,े ड्याि  बनाउन,े धसंचाइ व्यवस्था 
धमलाउने लगायतका कामहरु गनुयपनेछ । 



 

57 

 

  जेष्ठ/आषाढ मष्ट्रहना सम्ममा धड.ब.का.ले धबरुवा उपलधि गराइ सेलको प्राष्ट्रवधिक 
सहयोग/सहजीकरणमा वृक्षारोपण कायय सम्पन्न गररनेछ । 

ष्ट्रवष्ट्रवि 

 धड.ब.का.ले वृक्षारोपणको प्रमाणपर उपलधि गराउने । GPS  location सष्ट्रहत को ष्ट्रववरण 
भएको वृक्षारोपण अधभलेखीकरण धडधभजन वन कायायलयमा राखी खेती गररएको स्थानीय 
तहलाई जानकारी गराइनछे ।   

 खेतीको मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन गरी योजनाको अधिकृतले अशन्तम प्रधतवेदन 
धड.ब.का. मा पेश गने।यसरी प्राप्त प्रधतवेदन मन्रालय र धनदेशनालयमा पेश गनुयपनेछ । 

 यो काययक्रममा खष्ट्रटन ेसब-धडधभजन वन कायायलयका कमयचारीहरुलाइ धनयमानसुार भ्रमण 
भत्ता उपलधि गराउन सष्ट्रकनेछ ।  

 परकार, सरोकारवाला, वडाका जनप्रधतधनधिको रोहवरमा खचयको सवजधनक सनुवुाइ गरी 
भिुानीका बखत सो सनुवुाइको प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

 नाफा तथा घाटाको ष्ट्रवतरण फमयको प्रवन्िपर वा धनयमावली वा सम्झौतापरमा उल्लेख 
भए बमोशजम हनुछे। 

 लागत अनमुान/खचय/लागत साझेदारी/धबरुवा संख्या/रोपण के्षरफल/जात खलु्ने गरी 
होधडिबोडय राख्नपुनेछ। 

 वन धनदेशनलाय र धड.ब.का.ले अनगुमन गनय सक्नेछन ।  

 यो काययक्रम एकै स्थानमा तोष्ट्रकएको के्षरफल भन्दा कम हनुे गरी टुक्रा गरी सञ्चालन 
गनय पाइने छैन । 

 

१०३. बााँसको वकृ्षारोपण काययक्रम 

बागमती प्रदेशमा चरेु, महाभारत तथा ष्ट्रहमाली के्षर पदयछ पने भएकाले खोला नाला तथा खहरेको 
संख्या अधिक छ । बायोइन्जीधनयरीिका ष्ट्रहसाबले बााँस महत्वपणुय प्रजाती हो । अझ सदपुयोगका 
ष्ट्रहसाबले गरीबको काठ भनरे शचधनने बााँसको व्यावसाष्ट्रयक खेती गने र पकेट के्षर बनाउन ेकाययक्रम 
हो । यो प्रदेशमा बााँस प्राय सबै शजल्लामा पाइन्छ । मूलत: धसन्िलुी, मकवानपरु, िाइदि नवुाकोट 
बााँस िेरै पाउने शजल्ला हनु । अझ बसाइसराइ तथा रोजगारका लाधग ष्ट्रवदेश जाने कारण धनजी 
जग्गा गााँउघरमा बााँझो/पती/छाधडएको जग्गाको रुपमा ष्ट्रवकास भएका छन । ती जग्गालाइ एष्ट्रककृत 
गरी बााँसको खेती गरेमा स्थायी पूाँजी धनमायण गनय सष्ट्रकने र वातावरण सन्तलुनमा समेत इदगो टेवा 
पगु्ने देशखन्छ । साथै मानव वन्यजन्तदु्धन्द न्यूनीकरणमा समेत यो काययक्रमले टेवा पगु्ने देशखन्छ । 
अत: बााँझो/पती/छाधडएको जग्गा र नीजी जग्गालाई एष्ट्रककृत गरी वन ष्ट्रवकास गनयका लाधग यो 
काययक्रम अगाडी ल्याइएको छ । यो काययष्ट्रवधि अन्तरगत देहायका काययक्रम सम्पादन गररनेछ ।  
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 वनके्षरधभरको खहरे खोल्सामा बााँस राइजोम वृक्षारोपण (खररद तथा रोपण, एउटा खहरेमा 
कम्तीमा २०० धबरुवा) 

 बााँसको पकेट के्षरमा हेराल ु। 

 वृक्षारोपण गरी बााँसको पकेट के्षर स्थापना कम्तीमा 2000 धबरुवा एकै स्थानमा 
 

काययक्रम कायायन्वयन काययष्ट्रवधि 

पष्ट्रहलो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

जधडबटुी  खेती सञ्चालन काययक्रममा मा व्यवस्था भए अनसुारको  सेललाई नै बााँस वृक्षारोपण 
सहजीकरण सेल मानेर यो काययक्रम सञ्चालनका लाधग प्रयोग गररनेछ ।  

१. धड.ब.अ. ले तोकेको वन अधिकृत(उपलधि भए सम्म स्नातक गरेको)- संयोजक 

२. खेती हनु े सब धडधभजनको अधिकृत/रेञ्जर- सदस्य (जग्गा छनौट नहदुा सम्म DFO ले 
अधिकृत/रेञ्जर प्रधतधनधि तोक्न सक्ने )  

३. धड.ब.का.ले  करारमा धनयिु गरेको वन प्राष्ट्रवधिक (वन ष्ट्रवज्ञान ष्ट्रवषयमा स्नातक तह उतीणय 
गरेको धड.ब.का.ले करार/सेवा परामशयमा राशखएको पााँचौस्तरको कमयचारी )- सदस्य  

(करार धनयिु नभएकोमा धड.ब.अ. ले तोकेको प्राष्ट्रवधिक कमयचारी) 

बााँस वृक्षारोपण सहजीकरण  सेलले सम्बशन्ित शजल्लाका प्रदेश सभा सदस्य, शज.स.स., स्थाधनय 
तहका पदाधिकारीहरु सष्ट्रहत सरोकारवालाहरुको सहभाधगतामा अन्तरकृया तथा अधभमखुीकरण 
गोष्ठी सञ्चालन गनेछ । 

काधतयक मष्ट्रहना धभरमा व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी इच्छुकलाइ देहायको ष्ट्रववरण 
सष्ट्रहत काययक्रममा तोकेको जातको खेती गनय धनवेदन आव्हानको १५ इदने सूचना प्रकाशन 
गररनेछ ।  

o व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको दतायका कागजातहरु- व्यशिको हकमा 
नागररकता । 

o जग्गाको ष्ट्रववरण लालपजुाय र धतरो धतरेको रधसद 

o धनवेदन 

दोश्रो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले प्राप्त हनु आएका धनवेदन अनसुारको व्यवसाष्ट्रयक खेती गने जग्गाको अवलोकन तथा 
धनरीक्षण गनेछ । 

 सेलले प्रस्ताष्ट्रवत जग्गाको धसंचाइ/धभरालोपना/मोहडा/ प्रजाती समेतका आिारमा 
प्राथाधमकीकरण गरी धसफाररश सष्ट्रहतको प्रधतवेदन धड.ब.का. मा पेश गनेछ । 
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 सेलको धसफाररशका आिारमा धड.ब.का.ले व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी छनौट 
गनेछ ।यसरी छनौट गदाय लागत साझेदारी खलु्ने गरी साथै धड.ब.का.ले धबरुवा रोपण 
के्षरको संरक्षणका  वापत एकमषु्टरुपमा १० हजार रुपैया उपलधि गराउन े गरी छनौट 
भएको व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीसाँग सम्झौता गररनेछ ।  

 सेलले छनौट भएको जग्गामा व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको सहकायय/समन्वयमा 
धनशलु्क रुपमा जग्गाको सभे नक्साङ्कन, व्यावसाष्ट्रयक योजना, खेती क्यालेण्डर, लागत अनमुान 
तयार गनेछ । 

 धबरुवाको व्यवस्थापनका लाधग व्यावसाष्ट्रयक वृक्षारोपण सहजीकरण  सेलले कम्तीमा ३ वषय 
परुानो धबरुवा वा ठूलो गााँज भएको राइजोम उपलधि गराउने गरी अन्य गणुस्तर धनिायरणका 
मापदण्ड तयार गने । 

 सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावधल,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनयमावली,२०७६ अनसुार खररदको प्रकृया परुा गरी धबरुवा खररद गररनछे । यसरी खररद 
गदाय प्रधतस्थापन रोपण(Causality Replacement) प्रयोजनका लाधग थप दश प्रधतशत धबरुवा 
समेत खररद गनय सष्ट्रकनेछ ।  प्रधतस्थापन रोपण(Causality Replacement) गने धबरुवा 
धड.ब.का.को नसयरीमा स्टक राखी आवश्यकता अनसुार पनु:रोपण गररनेछ । 

 धबरुवा खररद सम्बशन्ित शजल्लाको दररेट अनसुार हनुेछ। शजल्ला दर रेटमा नखलेुको प्रजाधत 
र साइज/उमेरको धबरुवाको हकमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ 
र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली,२०७६अनसुार कोटेशन माग गरी प्राप्त दररेट अनसुार 
खररद गनय सष्ट्रकनेछ । 

तेश्रो चौमाधसकमा गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले चैर मष्ट्रहनामा वृक्षारोपणको संरक्षण तथा खेती प्रष्ट्रवधिका ष्ट्रवषयमा अधभमखुीकरण 
ताधलम/गोष्ठी गनेछ । 

 सेलको प्राष्ट्रवधिक सहयोग/सहजीकरणमा वैशाख मष्ट्रहना सम्ममा 
व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीले जग्गाको तयारी झाडी सफाइ, कम्पोष्ट मल, जग्गा 
सम्याउन,े खनजोत, खाडल वा  तारबार लगाउन,े ड्याि  बनाउन,े धसंचाइ व्यवस्था धमलाउन े
लगायतका कामहरु गनुयपनेछ । 

  जेष्ठ/आषाढ मष्ट्रहना सम्ममा धड.ब.का.ले धबरुवा उपलधि गराइ सेलको प्राष्ट्रवधिक 
सहयोग/सहजीकरणमा वृक्षारोपण कायय सम्पन्न गररनेछ । 

ष्ट्रवष्ट्रवि 

 धड.ब.का.ले वृक्षारोपणको प्रमाणपर उपलधि गराउन े। वृक्षारोपण अधभलेखीकरण धडधभजन 
वन कायायलयमा राखी खेती गररएको स्थानीय तहलाई जानकारी गराइनेछ ।   



 

60 

 

 खेतीको मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन गरी योजनाको अधिकृतले अशन्तम प्रधतवेदन धड.ब.का. 
मा पेश गने । यसरी प्राप्त प्रधतवेदन मन्रालय र धनदेशनालयमा पेश गनुयपनेछ । 

 यो काययक्रममा खष्ट्रटने सब-धडधभजन वन कायायलयका कमयचारीहरुलाइ धनयमानसुार भ्रमण 
भत्ता उपलधि गराउन सष्ट्रकनेछ ।  

 परकार, सरोकारवाला, वडाका जनप्रधतधनधिको रोहवरमा खचयको सवजधनक सनुवुाइ गरी 
भिुानीका बखत सो सनुवुाइको प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

 लागत अनमुान/खचय/लागत साझेदारी/धबरुवा संख्या/रोपण के्षरफल/जात खलु्ने गरी 
होधडिबोडय राख्नपुनेछ । 

 वन धनदेशनलाय र धड.ब.का.ले अनगुमन गनय सक्नेछन ।  

 

१०४. ष्ट्रहउाँदे फलफूलको वकृ्षारोपण काययक्रम 

सामदुाष्ट्रयक वन के्षर धभर थपु्र ै वृक्षारोपण गनय सष्ट्रकने खाधल के्षर छन। धत स्थानमा समूहलाई 
कवधुलयधतनामा गरी ष्ट्रहाँउदे फलफुल खररद गरी रोपण गनय सष्ट्रकनेछ ।  

 

पष्ट्रहलो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

जधडबटुी  खेती सञ्चालन काययक्रममा मा व्यवस्था भए अनसुारको  सेललाई नै ष्ट्रहउाँदे फलफूलको 
वकृ्षारोपण सहजीकरण सेल मानेर यो काययक्रम सञ्चालनका लाधग प्रयोग गररनेछ ।  

१. धड.ब.अ. ले तोकेको वन अधिकृत(उपलधि भए सम्म स्नातक गरेको)- संयोजक-   

२. खेती हनुे सब धडधभजनको अधिकृत/रेञ्जर- सदस्य  

(जग्गा छनौट नहदुा सम्म DFO ले अधिकृत/रेञ्जर प्रधतधनधि तोक्न सक्न े)  

३. धड.ब.का.ले  करारमा धनयिु गरेको वन प्राष्ट्रवधिक(वन ष्ट्रवज्ञान ष्ट्रवषयमा स्नातक तह उतीणय गरेको 
धड.ब.का.ले करार/सेवा परामशयमा राशखएको पााँचौस्तरको कमयचारी )- सदस्य  

 बााँस वृक्षारोपण सहजीकरण  सेलले सम्बशन्ित शजल्लाका प्रदेश सभा सदस्य, शज.स.स., स्थाधनय 
तहका पदाधिकारीहरु सष्ट्रहत सरोकारवालाहरुको सहभाधगतामा अन्तरकृया तथा अधभमखुीकरण 
गोष्ठी सञ्चालन गनेछ । 

 काधतयक मष्ट्रहना धभरमा व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी इच्छुकलाइ देहायको ष्ट्रववरण 
सष्ट्रहत काययक्रममा तोकेको जातको खेती गनय धनवेदन आव्हानको १५ इदने सूचना प्रकाशन 
गररनेछ ।  

o व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको दतायका कागजातहरु- व्यशिको हकमा 
नागररकता । 
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o जग्गाको ष्ट्रववरण लालपजुाय र धतरो धतरेको रधसद 

o धनवेदन 

दोश्रो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले प्राप्त हनु आएका धनवेदन अनसुारको व्यवसाष्ट्रयक खेती गने जग्गाको अवलोकन तथा 
धनरीक्षण गनेछ । 

 सेलले प्रस्ताष्ट्रवत जग्गाको धसंचाइ/धभरालोपना/मोहडा/ प्रजाती समेतका आिारमा 
प्राथाधमकीकरण गरी धसफाररश सष्ट्रहतको प्रधतवेदन धड.ब.का. मा पेश गनेछ । 

 सेलको धसफाररशका आिारमा धड.ब.का.ले व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी छनौट 
गनेछ ।यसरी छनौट गदाय लागत साझेदारी खलु्ने गरी साथै धड.ब.का.ले धबरुवा रोपण 
के्षरको संरक्षणका  वापत एकमषु्टरुपमा १० हजार रुपैया उपलधि गराउन े गरी छनौट 
भएको व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीसाँग सम्झौता गररनेछ ।  

 सेलले छनौट भएको जग्गामा व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको सहकायय/समन्वयमा 
धनशलु्क रुपमा जग्गाको सभे नक्साङ्कन, व्यावसाष्ट्रयक योजना, खेती क्यालेण्डर, लागत अनमुान 
तयार गनेछ । 

 धबरुवाको व्यवस्थापनका लाधग व्यावसाष्ट्रयक वृक्षारोपण सहजीकरण  सेलले कम्तीमा ३ वषय 
परुानो धबरुवा वा ठूलो गााँज भएको राइजोम उपलधि गराउने गरी अन्य गणुस्तर धनिायरणका 
मापदण्ड तयार गने । 

 सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावधल,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनयमावली,२०७६ अनसुार खररदको प्रकृया परुा गरी धबरुवा खररद गररनछे । यसरी खररद 
गदाय प्रधतस्थापन रोपण(Causality Replacement) प्रयोजनका लाधग थप दश प्रधतशत धबरुवा 
समेत खररद गनय सष्ट्रकनेछ ।  प्रधतस्थापन रोपण(Causality Replacement) गने धबरुवा 
धड.ब.का.को नसयरीमा स्टक राखी आवश्यकता अनसुार पनु:रोपण गररनेछ । 

 धबरुवा खररद सम्बशन्ित शजल्लाको दररेट अनसुार हनुेछ। शजल्ला दर रेटमा नखलेुको प्रजाधत 
र साइज/उमेरको धबरुवाको हकमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनयमावली,२०६४ 
र प्रदेश सावयजधनक खररद धनयमावली,२०७६अनसुार कोटेशन माग गरी प्राप्त दररेट अनसुार 
खररद गनय सष्ट्रकनेछ । 

तेश्रो चौमाधसकमा गररन ेकृयाकलापहरु 

 सेलले चैर मष्ट्रहनामा वृक्षारोपणको संरक्षण तथा खेती प्रष्ट्रवधिका ष्ट्रवषयमा अधभमखुीकरण 
ताधलम/गोष्ठी गनेछ । 

 सेलको प्राष्ट्रवधिक सहयोग/सहजीकरणमा वैशाख मष्ट्रहना सम्ममा 
व्यशि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीले जग्गाको तयारी झाडी सफाइ, कम्पोष्ट मल, जग्गा 
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सम्याउन,े खनजोत, खाडल वा  तारबार लगाउन,े ड्याि  बनाउन,े धसंचाइ व्यवस्था धमलाउन े
लगायतका कामहरु गनुयपनेछ । 

  जेष्ठ/आषाढ मष्ट्रहना सम्ममा धड.ब.का.ले धबरुवा उपलधि गराइ सेलको प्राष्ट्रवधिक 
सहयोग/सहजीकरणमा वृक्षारोपण कायय सम्पन्न गररनेछ । 

ष्ट्रवष्ट्रवि 

 धड.ब.का.ले वृक्षारोपणको प्रमाणपर उपलधि गराउन े। वृक्षारोपण अधभलेखीकरण धडधभजन 
वन कायायलयमा राखी खेती गररएको स्थानीय तहलाई जानकारी गराइनेछ ।   

 खेतीको मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन गरी योजनाको अधिकृतले अशन्तम प्रधतवेदन धड.ब.का. 
मा पेश गने । यसरी प्राप्त प्रधतवेदन मन्रालय र धनदेशनालयमा पेश गनुयपनेछ । 

 यो काययक्रममा खष्ट्रटने सब-धडधभजन वन कायायलयका कमयचारीहरुलाइ धनयमानसुार भ्रमण 
भत्ता उपलधि गराउन सष्ट्रकनेछ ।  

 परकार, सरोकारवाला, वडाका जनप्रधतधनधिको रोहवरमा खचयको सवजधनक सनुवुाइ गरी 
भिुानीका बखत सो सनुवुाइको प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

 लागत अनमुान/खचय/लागत साझेदारी/धबरुवा संख्या/रोपण के्षरफल/जात खलु्ने गरी 
होधडिबोडय राख्नपुनेछ । 

वन धनदेशनलाय र धड.ब.का.ले अनगुमन गनय सक्नेछन ।  


