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उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्रालर् बागमती प्रदेश अन्तगरगत आ.व. 2077/078 मा 
ववधिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनय ववधनर्ोजन िएको बजेटको पररधि धिर रहेर स्वीकृत वावषयक 
कार्यक्रमहरु धडधिजन वन कार्ायलर्हरु १५ वटा, वन अनसुन्िान तथा प्रशशक्षण केन्र १ वटा, वन 
धनदेशनालर् १ वटा र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्रालर्बाट सञ्चालन गररने गरी तर् 
िएका छन ्। ती मध्रे् वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम प्रिावकारी ढंगले सम्पादन िएमा 
त्र्सबाट प्राप्त हनुे प्रधतफल समेत गणुस्तरीर् िई आशातीत उपलशधि हााँधसल गनय सवकन्छ 
।कार्यक्रम प्रिावकारी ढंगले तोवकएको गणुस्तरमा सम्पादन गनय कार्यक्रम सम्पादन गने धनकार्हरु 
धबच एकै खालको कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ामा साझा बझुाई रही सम्पादन हनु ुपदयछ ।अत: स्वीकृत 
कार्यक्रम र बजेटको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गरी अधिकतम उपलशधि हाधसल गने उद्देश्र्ले कार्यक्रम 
सञ्चालन गने धनकार्/सेवा प्रदार्कहरुलाई कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहजता र एकरुपता आओस िनी 
र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववधि २०७७/७८ तर्ार गरी जारी गररएको छ । 

कार्यववधिको केवह सामान्र् मागयदशयन 

 र्ो कार्यववधि सावयजधनक खररद ऐन २०६३, सावयजधनक खररद धनर्मावली,२०६४ र बागमती प्रदेश 
को सावयजधनक खररद धनर्मावी,२०७६ र बजेट कार्ायन्वर्न साँग सम्बशन्ित संघीर् सरकार र प्रदेश 
सरकार बागमती प्रदेश ले जारी गरेका अन्र् धनदेशशकाका हकमा सोही बमोशजम हनुे अन्र्था र्स 
कार्यववधि अनसुार गने गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्ले र्ो कार्यववधि २०७७ जारी 
गरेको छ । कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनुय र्ो कार्यववधिको मखु्र् मागयदशयन हो । 

 र्ो कार्यववधिले नसमेटेको तर संघीर् वन तथा ि ू संरक्षण वविागको स्वीकृत कार्यववधिमा उल्लेख 
िएका वक्रर्ाकलापहरु सोही बमोशजम सञ्चालन गनय सवकने छ । 

 कार्यक्रम सञ्चालन गदाय स्वीकृत नम्सय, शजल्ला दररेट, आधथयक ऐन, धनर्म र र्स कार्यववधिमा 
उल्लेशखत धमल्दाजलु्दा कार्यक्रममा उल्लेख िए बमोशजम कार्ायन्वर्न गनुय पदयछ ।  

 प्रदेश र संघबाट जारी िएको कार्यववधिमा समेत उल्लेख निएका वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनुय पदाय 
कार्यववधि तर्ार पारी सम्बशन्ित धनकार्ले एक तह माधथको धनकार्बाट स्वीकृत गराई सञ्चालन गनय 
सवकने छ । 

 पूाँजीगत खचय तफय को पवुायिार, वृक्षारोपण लगार्तका कामहरु सम्पन्न िए पश्चात खचय वववरण 
सवहतको होधडङ्वोडय तथा GPS लोकेसन अधनवार्यरुपमा राख्न ुपछय। GPS लोकेसनको वववरण मन्रालर् 
तथा धनदेशनालर्मा प्रधतवेदन सवहत पेश गनुयपनेछ ।  
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 अनसुन्िान, अनसुन्िान गररने वक्रर्ाकलापहरुका लाधग सम्बशन्ित ववषर् ववशषेज्ञहरुको सहर्ोगमा 
कार्य क्षेरगत शतय (Terms of Reference, TOR)  र लागत अनमुान तर्ार गरी स्वीकृत गरी प्रचधलत 
सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ 
मा िएको प्राविान अनसुार परामशयदाता कम्पनी, फमय तथा व्र्शिको छनौट गनुयपदयछ । छनौट 
िएका कम्पनी,  फमय तथा व्र्शिहरुसाँग स्वीकृत कार्य सूची बमोशजम कार्य गने गरी सम्झौता गरी 
परामशयदाता कम्पनी, फमय वा व्र्शिले मस्र्ौदा प्रधतवेदन तर्ार गरी प्रस्ततुीकरण गने र 
प्रस्ततुीकरणका समर्मा वा अन्र् माध्र्मबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण समावेश गरी अशन्तम प्रधतवेदन तर्ार 
गनुयपदयछ ।  
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१. हाईटेक नसयरी  स्थापना (मकवानपरु  र काठमाडौं)  मन्रालर्बाट  स्थापना गरी  
हस्तान्तरण गररने  

स्थानीर् उपिोिाबाट बढी माग िएका, उच्च मूल्र्का प्रजाधतहरु, धबऊ सशजलै उपलधि हनु नसक्न,े 

िाधमयक तथा सााँकृतीक महत्व वोकेका, धबऊबाट वेनाय उमानय कठठन हनु,े धबऊको वाच्न सक्न ेक्षमता 
र अंकुरण प्रधतशत कम िएका प्रजाधतहरु समेतलाई उच्च प्रववधि प्रर्ोग गरी ठूलो पररमाणमा स्थार्ी 
नसयरीमा धबरुवा उत्पादन गने अधिप्रार्ले र्ो कार्यक्रम राशखएको हो ।नसयरी मन्रालर्ले आव 
२०७६।७७ मा तर्ार गरेको DPR प्रधतवेदन बमोशजमको Design अनसुार सावयजधनक खररद 
ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली,२०७६ बमोशजम 
सावयजाधनक सूचना प्रकाशशत गरी ठेक्का द्बारा सेवा खररद गरी हेटौडाको िटूनदेवी सावको के्षरमा तथा 
काठमाडौंको चाल्नाखेलमा धनमायण गनुयपदयछ। र्स वकधसमको नसयरीमा स्थार्ी नसयरी बेड, घेरबार, 

सामान्र् वातानकूुलीत सवुविा सवहतको ग्रीनहाउस, सेड हाउस, िण्डारण कोठा, पानीको स्थार्ी 
व्र्वस्था, पानी ववतरण ट्याङ्की, नसयरी बेडहरुमा पानी ठदन ेिारा लगार्त आिधुनक वन नसयरीमा हनुपुने 
न्रू्नतम सवुविाहरु समावेश गरी धनमायण गनुयपने छ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न िएपधछ जााँचपास कार्यसम्पन्न प्रधतवेदन लगार्त खररद िई जडान गररएका उच्च 
प्रववधि सम्बन्िी मेधसन तथा उपकरणको वववरण संलग्न गनुयपने छ । धबरुवा उत्पादनको कार्य 
पररशस्थती अनसुार कार्ायलर् स्वरं्ले वा परामशय सेवा खररद गरी सञ्चालन गररने छ ।धबरुवा 
उत्पादनको हकमा मन्रालर्मा २०७६ मा गठन िएको हाइटेक धनमायण सधमधतले धसफाररस गरेका 
प्रजाधतहरु उत्पादन गनुयपनेछ । 

२. पाकय /बगैंचा/ हररर्ाली ववकास/बाल उद्यान कार्यक्रम 

बढदो शहरीकरण साँगै नगर के्षरमा वार् ुर ध्वधन प्रदूषणको मारा बढ्दै गइरहेको छ । नगर के्षरमा 
बस्ने माधनसलाई सौन्दर्य एवं प्रदूषणमिु वातावरणमा केही समर् धबताउन समेत त्र्स्ता ठाउाँको 
अिाव खट्केको छ । त्र्सैले नगरपाधलका/गा.पा. धिर रहेका सावयजधनक/नदी उकास/खेर 
गईरहेका बााँझो जग्गा/कुनै संस्थाको स्वाधमत्वमा रहेको जग्गा आठदलाई आवश्र्क परेमा स्थानीर् 
धनकार्साँगको समन्वर्मा पाकय /बगैंचा/ हररर्ाल उद्यान जस्ता रमणीर् स्थलको रुपमा ववकास गने 
अधिप्रार्ले र्ो कार्यक्रम राशखएको हो ।सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र 
प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ बमोशजम स्थानीर् पाकय /बगैंचा/ हररर्ाली ववकास/बाल 
उद्यान पर्यटकीर् पूवायिार धनमायण कार्य उपिोिा सधमधत माफय त कार्ायन्वर्न गनय गराउन सवकनछे । 
कुनै र्ोजनाको कार्ायन्वर्न गनय उपिोिा सधमधत इच्छुक नदेशखएको तथा उपिोिा सधमधत माफय त 
कार्य सञ्चालन गनय उपर्िु नदेशखएको अवस्थामा बोलपर वा दरिाउपरको माध्र्मबाट र्ोजना 
कार्ायन्वर्न गनय सवकनछे । उपिोिा सधमधत माफय त सञ्चालन गने कार्यववधि देहार् बमोशजम हनुेछ। 
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क. उपिोिा सधमधत गठन: सम्बशन्ित स्थानीर् तहको धनवायशचत जनप्रधतधनधिको अध्र्क्षतामा र 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने धनकार्का प्रधतधनधिको रोहवरमा लािग्राही समदुार्को िेलाबाट 
उपिोिा सधमधत गठन गनुय पनेछ । उपिोिा सधमधतमा अध्र्क्ष¸ सशचव तथा कोषाध्र्क्ष 
मध्रे् कशम्तमा १ जना मवहला सवहत सामान्र्तः समावेशी प्रकृधतको हनु ुपनेछ । 

ख. सम्बशन्ित ववषर्को ववशेषज्ञ तथा प्राववधिकहरुको सहर्ोगमा स्थलगत अवलोकन गरी सिे¸ 

धडजाइन तथा लागत अनमुान तर्ार गररनछे। 

ग. धडजाइन तथा लागत अनमुान तर्ार गदाय सम्बशन्ित स्थानीर् तह तथा उपिोिा समूहको 
माग¸ सल्लाह¸ सझुाव र आवश्र्कतालाई पधन आिारमा धलन सवकनछे । 

घ. सामदुावर्क वन के्षरमा पर्यटन पूवायिार सम्बन्िी कार्यहरु वन तथा ि ू संरक्षण वविागले 
तर्ार गरेको सामदुावर्क वनमा पर्ायपर्यटन प्रवर्द्यन कार्यववधि, २०७५ बमोशजम सञ्चालन 
गररनेछ । 

ङ. वन के्षर बाहेकको स्थानमा उपिोिा सधमधत माफय त धनमायण हनुे पर्यटकीर् पूवायिारहरुको 
धनमायणको लाधग स्थानीर् तहको धसफाररस पेश गनुय पनेछ । स्थानीर् तहले र्स्तो 
धसफाररस गदाय सम्िव िएसम्म धनमायण पश्चात त्र्सको स्र्ाहार संिार र सञ्चालन गने 
प्रधतबर्द्ता समेत पेश गनुय पनेछ।  

च. सम्बशन्ित उपिोिा सधमधतबाट धडजाइन तथा लागत अनमुान सवहतको प्रस्ताव/माग 
धनवेदन प्राप्त िै धडजाइन तथा लागत अनमुान स्वीकृत िए पश्चात उपिोिा सधमधतसाँग 
धनर्मानसुार सम्झौता गरी कार्य आदेश ठदइने छ । 

छ. कार्यक्रमहरुको सम्झौता गदाय कामको पररमाण, लागत, समर् धसमा, गणुस्तर जस्ता 
सूचकहरु समावेस गरी गनुय पनेछ । 

ज. उपिोिा सधमधतबाट सञ्चाधलत कार्यक्रमहरु सम्बशन्ित कार्ायलर् तथा मन्रालर्बाट 
आवश्र्कता अनसुार अनगुमन गरी सम्बशन्ित उपिोिा सधमधतलाई पषृ्ठपोषण उपलधि 
गराइयने छ । 

झ. र्ो शीषयकको रकम आवश्र्क धबरुवा उत्पादन वा खररद, धबरुवा ढुवानी, वृक्षारोपण, 

गोडमेल, वृक्षारोपण के्षरको संरक्षण (बारबेर, हेराल,ु धसाँचाई आठद),डस्टववन खररद, फुलको 
क्र्ारी, ववश्राम स्थल, चौतारी, शौचालर्, बाल मनोरन्जन जस्ता अन्र् संरचनाहरु 
(आवश्र्कता अनसुार िवन) धनमायण, होडयङ्ग बोडय धनमायण, लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा खचय 
गनय सवकने छ ।रोपण गररने धबरुवा बहवुवषयर्, गणुस्तरीर् र सौन्दर्य प्रदार्क हनु ु पनेछ 
।कार्यसञ्चालन िएको स्थानमा सम्पूणय वववरण सवहतको होधडयङ्ग बोडय धनमायण गरी राख्नपुने 
छ । 

स्थान छनौटः  

क. वावषयक कार्यक्रममा स्थान नतोवकएका वक्रर्ाकलापहरुका लाधग सम्बशन्ित क्षेरबाट 
धनवायशचत प्रदेश सिाका सदस्र्¸ स्थानीर् तह लगार्तका सरोकारवालाहरुको समन्वर्मा 
उपर्िु स्थानको छनौट गररनेछ¸ 



 

8 

 

ख. स्थानीर् तहको  सहकार्यमा  एक वडा  एक वन/पाकय / बगैंचा  धनमायण तथा स्थानीर्  
तह/ववद्यालर्को  सहकार्यमा हरेक  नगरमा बाल उद्यान सवहतको पाकय   धनमायण 
वक्रर्ाकलापको हकमा सम्िव िएसम्म  गत वषय धनमायण निएका नगर तथा वडामा धनमायण 
गनुयपनेछ । 

ग. स्थान छनौट गदाय सकेसम्म वन के्षर बावहर गररनेछ। 

घ. समूहद्वारा व्र्वशस्थत वनमा कार्यक्रम सञ्चालन गनुय परेमा सम्बशन्ित समूहको कार्य 
र्ोजनामा उल्लेख िएको हनु ुपने¸ सो निएमा संशोिन गरी सम्बशन्ित अशख्तर्ारवालाबाट 
स्वीकृत गराउने र प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत पर्यटन सम्बन्िी कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न 
गने क्रममा वन क्षेरको जग्गा प्रर्ोग गरी रुख धबरुवा हटाउन र वन क्षेरमा िौधतक 
संरचना धनमायण गनुय पने िएमा ि ूस्वधमत्वमा पररवतयन नहनुे गरी २० प्रधतशत िन्दा कम 
छर घनत्व (Crown Density) िएको वन के्षरको जग्गा प्रर्ोग गनय सवकने छ । तर र्स्तो 
जग्गा प्रदेश राविर् वन ऐन, २०७६ को दफा ३९ को उपदफा २ मा उल्लेख िए 
बमोशजम बढीमा ५ हेक्टरसम्म मार हनुेछ । 

र्स आ.व. मा तपधसल बमोशजमको कार्यक्रमहरु धनमायण तथा सञ्चालन गररनछे । 

१. ि.म.न.पा. १४, शचतवनमा  ववश्वज्र्ोती  पाकय मा  वृक्षारोपण तथा वन  बगैंचा 
२. ि.म.न.पा. ८, शचतवन  जानकी पाकय मा  वृक्षारोपण तथा वन  बगैंचा 
३. स्व. गंगा बहादरु  सवेुदीको प्रधतमा  सवहत वन उद्यान 

४. िरतपरु म.न.पा.-२२ मा  पवटहानी ईको पाकय   धनमायण, शचतवन 

५. रामेछाप न.पा. ८  बाववर्ाखकय मा  ठूलाघर डााँडामा  अिरुो पाकय   धनमायण सम्पन्न,  रामेछाप 

६. का.म.न.पा.-२, ४ र ५ मा  हररर्ाली  प्रवर्द्यन  कार्यक्रम,  काठमाडौं 
७. लधलतपरु म.न.पा.-१८ मा  बाल वावटका  धनमायण, लधलतपरु 

८. िटूनदेवी मशन्दर  पररसरमा हररर्ाली  ववकास तथा संरक्षण  कार्यक्रम 

९.  स्थानीर् तहको  सहकार्यमा  एक वडा  एक वन/पाकय /बगैंचा  धनमायण  

१०. स्थानीर् तह/ववद्यालर्को सहकार्यमा हरेक नगरमा बाल उद्यान सवहतको पाकय  धनमायण 

३. राप्ती न.पा.१  दवुवचौरमा रहेको  झ्र्ालचौर पाकय लाई पक्की  घेरबार सवहत  संरक्षण 

प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनर्मावली, २०७६ बमोशजम राप्ती न.पा.१  दवुवचौरमा रहेको  झ्र्ालचौर पाकय लाई पक्की  घेरबार 
कार्य स्थानीर् रू्वा क्लबको उपिोिा सधमधत माफय त कार्ायन्वर्न गनय गराउन सवकनेछ । उपिोिा 
सधमधतबाट हनु नसकेमा बोलपरको माध्र्मबाट गनय सवकनेछ ।  
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४. वन कार्ायलर्को  सहर्ोगमा धनमायण िई सञ्चालनमा रहेका  बाल उद्यान तथा  
पाकय हरुको ममयत- संिार तथा  व्र्वस्थापन 

ववगतमा वन कार्ायलर्को सहर्ोगमा धनमायण िइ सञ्चालनमा रहेमा बाल उद्यान तथा  पाकय हरुको  
ममयत संिार तथा व्र्स्थापन सम्बशन्ित ववषर्को ववशेषज्ञ तथा प्राववधिकहरुको सहर्ोगमा स्थलगत 
अवलोकन गरी लागत अनमुान तर्ार गरी प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ बमोशजम गररनेछ । र्ो शीषयकको 
रकम धबरुवाको वृक्षारोपण, गोडमेल, िशत्कएका संरचनाको ममयत,थप संरचना लगार्तका 
वक्रर्ाकलापहरुमा खचय गनय सवकने छ । 

५. ताल/पोखरी स्तरीकरण तथा संरक्षण कार्यक्रम 

ताल/पोखरीको संरक्षण र ववकासको लाधग सम्बशन्ित स्थानको अवस्था र आवश्र्कता हेरी आवश्र्क 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम राशखएको हो । कार्यक्रम सञ्चालन गदाय स्थानीर् 
उपिोिा एवं आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् तहसाँग समेत समन्वर् र सहकार्य गरी तत ्
ताल/पोखरीमा के कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गने हो ? सो को अनगुमन गरी धनक्र्ौल गनुय पदयछ । 
सञ्चालन गनुयपने कृर्कालाप पवहचान िै सकेपधछ सो अनरुुपको धडजाईन तथा लागत अनमुान तर्ार 
गरी सो अनरुुप कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे । र्स कार्यक्रमको रकम ताल/पोखरी एवं धतनको 
वररपररको धमचाहा प्रजाधत तथा झाडी हटाउन,े फोहोर  सरसफाई गने, वृक्षारोपणको लाधग धबरुवा 
खररद, ढुवानी, वृक्षारोपण, संरचना धनमायण, आठदमा प्रचधलत ऐन-धनर्म र नम्सयको अधिनमा रही लागत 
अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनय सवकनेछ ।संरचना धनमायणको कार्य उपिोिा सधमधत माफय त वा 
ठेक्का ववधिबाट समेत गनय सवकने छ ।कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात कार्यसम्पन्न प्रधतवेदनको साथ कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न गररएको क्षेरको वववरण, नक्सा, िए गरेको वक्रर्ाकलापको वववरण, फोटो, धबल िपायईहरु 
लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु संलग्न गरी पेश गनुयपने छ ।र्स अन्तरगत धनम्न कार्यक्रमहरु 
सञ्चालन गररने छनः- 

१.पााँच पोखरी  संरक्षण  कार्यक्रम,  धसन्िपुाल्चोक  

२.गोरक्षनाथ ताल  स्तरीकरण तथा  संरक्षण हेटौंडा   

६. जलवार् ुपररवतयनको प्रिाव कम गनय वार्ोईन्जीधनर्ररङ्ग/सेल्टरवेल्ड/तटबन्ि/खोला खहरे 
संरक्षण/पवहरो उपचार 

जलवार् ुपररवतयन संगै बाढी, पवहरोको प्रिाव पधन वढ्दै गएको पाईन्छ ।बाढी-पवहरोबाट प्रिाववत र 
िववष्र्मा प्रिाव पनय सक्ने के्षरमा तटबन्ि, पवहरो धनर्न्रण, खहरे संरक्षण, सेल्टरवेल्ट धनमायण एवं 
आवश्र्क वार्ोईशन्जधनर्ररङ्ग प्रववधिको कार्यक्रम संचालनाथय र्ो कार्यक्रम राशखएको हो । 

र्स कार्यक्रम अन्तगयत धनम्न वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनय सवकने छन।् 

• gabion structures, River training works 

• Water ways management 
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• Sediment control structures construction 

• Construction of flow retarding structures, checkdams,masonary wall  

• जल प्रवाहको व्र्वस्थापनको लाधग हररत प्रववधि ववकास/bio-engineering /vegetative 

measures (tree, grass planting)  on the bank. 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
• स्थल छनौट, आिारितू तथ्र्ाङ्क सङ्कलन । 

• बस्त ुशस्थतीको ववश्लषेण, अध्र्र्न अनसुन्िान, अन्तरवक्रर्ा । 

• कार्ायन्वर्न चरणः उपिोिा सधमधत गठन, सिे, धडजाईन तथा ल.ई. तर्ार, उपिोिा 
सधमधतसाँग कार्य सम्झौता, स्रोत सािन बााँडफााँट, जनसहिाधगता पररचालन, समूह सहजीकरण 
तथा सम्पन्न र्ोजना समदुार्लाई हस्तान्तरण  

• अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन (कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको हरेक चरणमा तथा आवश्र्कता 
अनसुार) गररनेछ । 

उपिोिा सधमधत माफय त कार्य सञ्चालन लाई प्राथधमकतामा राख्न ेतर सहिाधगताको सधुनशश्चत निएको 
र कार्यक्रम सञ्चालन गनै पने स्थानहरुमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र 
प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ को प्रवक्रर्ा अपनाई कार्य सञ्चालन गनुय पदयछ । 

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात कार्यसम्पन्न प्रधतवेदनको साथमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररएको क्षेरको 
नक्सा, फोटोग्राफहरु, लागत ईशस्टमेट, सम्झौता, धबल िपायई लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु संलग्न 
गरी पेश गनुयपनेछ । 

७. पानी अिाव क्षेरमा  Rain water harvesting का लाधग संरचना धनमायण 

चरेु तथा पहाडी िेगमा पानीको स्रोत िन्दा टाढा रहेका वशस्तहरु, पर्ाय-पर्यटनका के्षरहरु तथा पैदल 
मागयहरु लगार्तमा पानीको सहज पहुाँच होस िने्न अधिप्रार्ले बषायदको पानीलाई संग्रह गने उद्देश्र्ले 
टंवक,धसमेन्टको घैंटो धनमायण गने कार्यक्रम राशखएको हो । र्ो कार्यक्रम स्थानीर् वन उपिोिा 
समूह माफय त वा उपिोिा सधमधत गठन गरी वा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ अनसुार सेवा प्रदार्क छनौट गरी 
सञ्चालन गनय सवकने छ । कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात कार्यसम्पन्न प्रधतवेदनको साथमा कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न गररएको क्षरेको वववरण, फोटो, लागत ईशस्टमेट, सम्झौता, धबल िपायई लगार्तका 
आवश्र्क कागजातहरु संलग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

 

८. शहरी पाकय , वपकधनक स्पट, वसपाकय  तथा राजमागयका वकनारमा फोहर सङ्कलन गने  
बााँसको डोको राख्न फलामको गाडय  धनमायण र स्थापना  

शहरी तथा ग्राधमण क्षेरमा स्थापना िएका ववधिन्न पाकय , वपकधनक स्पट, वस पाकय  तथा राजमागयको 
आसपास तथा वकनारमा माधनसहरुको आवत जावत बढी िई फोहोर हनु सक्ने हुाँदा त्र्स्ता 
स्थानहरुमा फोहर सङ्कलन गनयको लाधग बााँसको डोको  राख्न ेगाडय धनमायण गरी स्थापना गने उद्दशे्र्ले 
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र्ो कार्यक्रम राशखएको हो । सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश 
सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ को अधिनमा रही धडधिजन वन कार्ायलर्ले फलामको गाडय 
धनमायण/खररद गरी उपर्िु स्थानमा स्थापना गनुय पदयछ । र्स शीषयकमा उपलधि बजेट  फोहर 
हाल्ने बास्केट राख्न े फलामको गाडय धनमायण/खररद, ढुवानी, स्थापना गनयका लाधग लागत अनमुान 
स्वीकृत गराई खचय गनुय पदयछ । कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात धनमायण/खररद िएको फलामे गाडयको 
वववरण, संख्र्ा, स्थापना गररएको स्थानको वववरण, फोटो एवं धबल िपायई सवहतको प्रधतवेदन पेश गनुय 
पदयछ । 

९. शहरी पाकय , वपकधनक  स्पट, वसपाकय  तथा  राजमागयका  वकनारको फोहर सङ्कलन गनय 
बााँसको  डोको  ववतरण 

सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ 
को अधिनमा रही बााँसको डोको धनमायण/खररद गरी ववतरण गनुयपछय । र्स शीषयकमा उपलधि बजेट  
बााँसको डोको धनमायण/खररद तथा ढुवानी लाधग लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनुय पदयछ । 
कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात धनमायण/खररद िएको डोकोको  वववरण, संख्र्ा, स्थापना गररएको स्थानको 
वववरण, फोटो एवं धबल िपायई सवहतको प्रधतवेदन पेश गनुय पदयछ । 

 

१०. वातावरण संरक्षण तथा सरसफाईको लाधग र्वुा ववद्याथी मवहला आमा समूह वन 
समूह लगार्तलाई समावेश गरी स्वरं्म सेवक पररचालन 

धडधिजन वन कार्ायलर् तथा ि ू तथा जलािार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हहरुले आफ्नो कार्यके्षर धिर 
वातावरण र सरसफाईको सम्बन्िमा जनचेतना जगाउाँदै वातावरण संरक्षण र सरसफाईमा अग्रसर 
बनाउने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम राशखएको हो । कार्य सञ्चालन गदाय स्थानीर् र्वुा क्लब तथा र्वुा 
ववद्याथी, इको क्लब, एशन्टपोशचङ र्धुनट, मवहला समूह, आमा समूह, वन समूह (सामदुावर्क 
वन/कबधुलर्ती वन/संरशक्षत वन/धनजी वन संजाल) आठदमा आवर्द् व्र्शिहरुलाई स्वरं्सेवकको 
रुपमा संलग्न गराई सञ्चालन गररनेछ । र्ो शीषयकको रकम वातावरण संरक्षण तथा सरसफाई 
सम्बन्िमा जनचेतनामलुक कार्यक्रम सञ्चालन, सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गदाय कार्यक्रममा खवटन े
स्वरं्सेवकको ित्ता, खाजा, पानी, व्र्ानर लगार्तमा लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गररनछे । 
कार्यसम्पन्न िएपधछ िए गरेको कार्यक्रमको वववरण संलग्न व्र्शिहरुको नामावली, फोटो र 
आवश्र्क धबल िपायई सवहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ । 

 

११. Seed/Germination Testing उपकरण खररद तथा सञ्चालन 

धबऊको गणुस्तर र उम्रन सक्ने क्षमता पवहचान गरी सो अनरुुप के कधत धबरुवा उत्पादनको लाधग 
के कधत धबऊहरु आवश्र्क पदयछ त्र्सको आाँकलन गनय सवकन्छ । धबऊको गणुस्तर र उमार 
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क्षमता पवहचान कार्यको लाधग Seed/Germination Testing उपकरण खररद कार्यक्रम राशखएको हो 
।र्स शीषयकको रकम seed germination chamber,paper जस्ता  उपकरण तथा सामधग्रहरु  ववज्ञसाँग 
समन्वर् गरी ववज्ञबाट लागत अनगुमन तर्ार गराई सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ अनसुारको प्रवक्रर्ा परुा गनुय पदयछ 
।खररद िैसकेपधछ आवश्र्कता अनसुार धडधिजन वन कार्ायलर्हरुमा धबरुवा उत्पादनको लाधग माग 
िएका धबऊहरुको गणुस्तर र त्र्सको उमार क्षमता परीक्षण गने कार्यमा उपर्ोग गरी रेकडय राख्न ु
पनेछ । 

१२. हाईटेक नसयरीका  लाधग उपकरण खररद  (मकवानपरु र  काठमाडौं) 

र्स शीषयकको रकम नसयरीमा धबरुवा उत्पादन,सरसफाई,ग्राशफ्टङ गदाय चावहने सामानहरु जस्तै hand 

trowel, hoe, gloves, Secateurs, soil knife,  Para film tape, wheelbarrow, saw, rake, shovel  जस्ता  
उपकरण तथा सामधग्रहरु  ववज्ञसाँग समन्वर् गरी ववज्ञबाट लागत अनगुमन तर्ार गराई सावयजधनक 
खररद ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६  
अनसुारको प्रवक्रर्ा परुा गनुय पदयछ । 

धस.नं. सामानको नाम 

१ Hand trowel 

२ Hoe 

३ Shovel  

४ Rake  

५ Gloves 

६ Secateurs 

७ soil knife 

८ Para film tape 

९ wheelbarrow 

१० अन्र् आवश्र्क सामाग्री 

१३. शचतवन र मनहरी  क्षेरमा  माइकेधनर्ा झार  व्र्वस्थापन गरी  वार्ो धिके्रट  
उत्पादनमा सहर्ोग  कार्यक्रम 

र्ो कार्यक्रम माइकेधनर्ा झार, बनमारा लगार्त अन्र् धमचाहा प्रजाधतहरु व्र्वस्थापनका लाधग प्रिाववत 
के्षरहरुमा सामदुावर्क वन उपिोिा समूहहरुलाइ उपकरण सहर्ोग गनय सवकनछे । र्सको लाधग 
राविर् दैधनकमा प्रस्ताव आह्वान गरी मूल्र्ाङ्कन सधमधतबाट मूल्र्ाङ्कन गनुयपदयछ । 

प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनका आिारहरु 

१.उद्यम स्थापनाबाट लािाशन्वत उपिोिा 
२.उत्पादन क्षमता 
३.प्रत्र्क्ष रोजगारी संख्र्ा 
४.आिधुनक प्रववधिको प्रर्ोग 

५.उद्यम स्थापनाको लाधग कूल लागत र सहर्ोगको अनपुात 

कार्यक्रमको रकम स्वीकृत लागत अनमुान बमोशजम वनस्पती गइुठा (Bio Briquettes)धनमायण 
उपकरणहरु खररदको लाधग खचय गनय सवकनेछ । उपकरण खररद गदाय सावयजधनक खररद 
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ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६  अनसुार खररद 
गनुय पने छ ।कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात कार्य सम्पन्न प्रधतवेदनको साथ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररएको 
क्षेरको वववरण, खररद गररएको उपकरणको वववरण, फोटो, धबल िपायईहरु लगार्तका आवश्र्क 
कागजातहरु संलग्न गरी पेश गनुयपने छ । 

१४. उत्कृष्ट धनजी वन  परुस्कार १ जनालाइ  प्रदेशस्तरीर् 

दताय िएका धनजी वनहरुमध्रे् के्षरफल, व्र्वस्थापन, व्र्वसावर्क र प्राववधिक उपर्िुताको आिारमा 
प्रदेशस्तरीर् उत्कृष्ट धनजी वन िनीलाई परुस्कार र प्रमाणपर ठदईने छ । र्स शीषयकमा ववधनर्ोजन 
नगद परुस्कारमा मार खचय गनुय पनेछ। परुस्कारको लाधग धनजी वन छनौट गदाय धडधिजनल वन 
अधिकृतले मूल्र्ाङ्कन सधमधत गठन गरी उपरोि मखु्र् चार आिारका अधतररि अन्र् थप आिारहरु 
र धतनको अङ्किार अधग्रम रुपमा तोकी सोही अनरुुप मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट गरी मन्रालर्मा पेश 
गनुयपदयछ र सम्पूणय धडधिजन बाट प्राप्त िएपधछ एकमषु्ठ रुपमा धतनको मूल्र्ाङ्कन गनुय पनेछ । 

१५. वकृ्षारोपणका  लाधग धनजी जग्गाको  पवहचान तथा धड.व.का. र  ि ूतथा जलािार  
संरक्षण  कार्ायलर्बाट हनुे  वकृ्षारोपणका  लाधग वन दस्ता  पररचालन  

धडधिजन वन कार्ायलर्हरुको कार्यके्षरमा छररएर रहेका धनजी जधमनमा बहउुपर्ोगी प्रजाधतका 
धबरुवाहरु रोपण गने कार्य संचालनाथय र्ो कार्यक्रम राशखएको हो । कार्य सञ्चालन पूवय कार्ायलर्ले 
रोपण गने जग्गा र त्र्सको स्वाधमत्व पवहचान गरी रोपण गने के्षरमा समन्वर् गरी तर् गनुय पदयछ । 
रोपण कार्यक्रममा ववशषे गरी सामदुावर्क वनमा आवर्द् रहेका र्वुाहरु जो वन वातावरण के्षरमा 
ववधिन्न तवरले सवक्रर् छन (जस्तै सामदुावर्क वन/कबधुलर्ती वन/संरशक्षत वन/धनजी वन 
संजाल/र्वुा क्लब/इको क्लब/एशन्टपोशचङ र्धुनट आठद) उधनहरुलाई संलग्न गराई (सम्झौता 
अनरुुप) सञ्चालन गररनेछ । र्ो शीषयकको रकम वृक्षारोपणको लाधग खवटने र्वुा वन दस्ताको लाधग 
माधसक पाररश्रधमक (वृक्षारोपणको लाधग तर्ारर देशख रोपण गने अवधि जेष्ठ देशख असार सम्मको), को 
लाधग खचय गनय सवकन ेछ ।कार्यसम्पन्न िएपधछ वृक्षारोपण िएको के्षर, त्र्सको स्वाधमत्व, रोवपएका 
धबरुवाको प्रजाधत, धबरुवा संख्र्ा, सम्पन्न धमधत, र्वुा दस्ताले पाररश्रधमक बझेुको िपायई, संलग्न 
व्र्शिहरुको नामावली,  फोटो र आवश्र्क धबल िपायई सवहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ  

१६. स्थानीर् तहको  सहकार्यमा सावयजधनक/ऐलानी/पती/ववद्यालर्/गठुीको जग्गामा 
वकृ्षारोपण 

धडधिजन वन कार्ायलर्हरुको कार्यके्षरमा छररएर रहेका सावयजधनक, पती, ऐलानी, ववद्यालर् तथा गठुीको 
जग्गामा धबरुवाहरु रोपण गनय र्ो कार्यक्रम राशखएको हो । कार्य सञ्चालन पवुय धडधिजन वन 
कार्ायलर्ले रोपण गने जग्गा र त्र्सको स्वाधमत्व पवहचान गरी रोपण गने के्षरमा सम्बशन्ित समदुार् 
ववद्यालर्, गठुठर्ार एवं स्थानीर् तहसाँग छलफल/समन्वर् गरी धनक्र्ौल गनुय पदयछ । र्ो कार्यक्रम 
सञ्चालन गदाय सकेसम्म स्थानीर् तहबाट समेत सहकार्य र सहर्ोग जटुाउने गरी सञ्चालन गनुयपदयछ । 
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र्ो शीषयकको रकम वृक्षारोपणको लाधग धबरुवा खररद, ढुवानी, खाडल खने्न, रोपण गने, संरक्षणको 
व्र्वस्था गने लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा लागत अनमुान स्वीकृत गराइ खचय गररन ेछ । र्ो कार्य 
सम्बशन्ित लािग्राही संस्था वा समदुार्बाट सञ्चालन गनय सवकनछे । सञ्चालन र समन्वर्को लाधग 
धडधिजन/सब-धडधिजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरु पररचालन हनुेछन । कार्यसम्पन्न िएपधछ 
वृक्षारोपण िएको के्षर, त्र्सको स्वाधमत्व, रोवपएका धबरुवाको प्रजाधत, धबरुवा संख्र्ा, सम्पन्न धमधत, 

संलग्न व्र्शिहरुको नामावली सवहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ । 

१७. स्थानीर् तहको  सहकार्यमा नदी  उकास जग्गामा  धबरुवा खररद सवहत  वकृ्षारोपण  
(मेलम्चीको  ईन्रवती,  धसन्िलुीको मररण र  दिुौली) 

र्ो शीषयकको रकम खहरे,खोल्सा को अधनर्शन्रत वहावको कारणबाट कटान िएको वा deposition 

िएको  के्षरको पवहचान नक्साङ्कन गरी सम्वेदनशशलताका आिारमा स्थानीर् तहको समेत सहकार्यमा 
प्राथधमकता धनिायरण गररएको नदी  उकास जग्गामा  वकृ्षारोपणको लाधग धबरुवा खररद, ढुवानी, खाडल 
खने्न, रोपण गने, संरक्षणको व्र्वस्था गने लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा लागत अनमुान स्वीकृत गराइ 
खचय गररने छ । र्ो कार्य सम्बशन्ित लािग्राही संस्था वा समदुार्बाट सञ्चालन गनय 
सवकनछे।सञ्चालन र समन्वर्को लाधग कार्ायलर्का कमयचारीहरु पररचालन हनुेछन । कार्यसम्पन्न 
िएपधछ वृक्षारोपण िएको के्षर, त्र्सको स्वाधमत्व, रोवपएका धबरुवाको प्रजाधत, धबरुवा संख्र्ा, सम्पन्न 
धमधत, संलग्न व्र्शिहरुको नामावली सवहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ । 

 

१८. हेटौंडा उ.म.न.पा. वडा ८ र १५ को  क्षधतग्रस्त िधूम  पनुरोत्थान  कार्यक्रम 

हेटौंडा उ.म.न.पा. वडा ८ र १५ को  हैधसर्त धबधग्रएको एवं क्षधतग्रस्त जधमनहरुको (नदी तथा 
खहरेहरुको वकनार के्षर/नदी उकास के्षरहरु आठद समेत) पवहचान गनुयपदयछ । पवहचान िएका 
के्षरहरुमा पनुरुत्थानका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुयपूवय त्र्सके्षरलाई पणुयरुपले सरुशक्षत हनुे गरी 
तारबारको व्र्वस्था गनुयपदयछ । लागत अनमुान स्वीकृत गराइ खचय गररने छ । र्ो कार्यक्रम नदी 
उकास जग्गामा धबऊ छने, वृक्षारोपण गने जस्ता क्षधतग्रस्त िधूम पनुरुत्थान गने अन्र् कार्यक्रम 
सञ्चालन िएको क्षेरमा धमलाएर गनय सवकन्छ । कार्यसम्पन्न िएपधछ तारबार िएको क्षेरको GPS 

नक्सा सवहतको सञ्चाधलत वक्रर्ाकलापहरुको फोटो कार्यसम्पन्न प्रधतवेदन र आवश्र्क सवहतको 
प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ । 

१९. खहरेखोला  धनर्न्रण  वढुाधनलकण्ठ -९  धसरडी कोलोधन 

काठमाडौ वढुाधनलकण्ठ -९  धसरडी कोलोधनमा खहरेखोला  धनर्न्रणको लाधग र्ो कार्यक्रम 
राशखएको हो । 

र्स कार्यक्रम अन्तगयत धनम्न वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनय सवकने छन।् 

• Bioengineering 

• gabion structures, River training works 
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• Water ways management 

• Sediment control structures construction 

• Construction of flow retarding structures, checkdams,masonary wall  

• जल प्रवाहको व्र्वस्थापनको लाधग हररत प्रववधि ववकास/ bio-engineering /vegetative 

measures (tree, grass planting)  on the bank. 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
• स्थल छनौट, आिारितू तथ्र्ाङ्क सङ्कलन । 

• बस्त ुशस्थतीको ववश्लषेण, अध्र्र्न अनसुन्िान, अन्तरवक्रर्ा । 

• कार्ायन्वर्न चरणः उपिोिा सधमधत गठन, सिे, धडजाईन तथा ल.ई. तर्ार, उपिोिा 
सधमधतसाँग कार्य सम्झौता, स्रोत सािन बााँडफााँट, जनसहिाधगता पररचालन, समूह सहजीकरण 
तथा सम्पन्न र्ोजना समदुार्लाई हस्तान्तरण  

• अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन (कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको हरेक चरणमा तथा आवश्र्कता 
अनसुार) गररनेछ । 

उपिोिा सधमधत माफय त कार्य सञ्चालन लाई प्राथधमकतामा राख्न ेतर सहिाधगताको सधुनशश्चत निएको 
र कार्यक्रम सञ्चालन गनै पने स्थानहरुमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनर्मावली,२०६४ र 
प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ को प्रवक्रर्ा अपनाई कार्य सञ्चालन गनुय पदयछ  कार्यक्रम 
सम्पन्न पश्चात कार्यसम्पन्न प्रधतवेदनको साथमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररएको के्षरको नक्सा, 
फोटोग्राफहरु, लागत शस्टमेट, सम्झौता, धबल िपायई लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु संलग्न गरी पेश 
गनुयपनेछ  

२०. महािारत र सो िन्दा  उत्तरी  क्षेर/उपल्लो चरेुको खहरे तथा खोला  वकनारमा   
एकै स्थानमा) वास  धबरुवा खररद गरी  रोपण(२ वषे  कवटङ्ग) 

र्स अन्तरगत तोवकएको स्थानमा (महािारत र सो िन्दा  उत्तरी  के्षर/उपल्लो चरेुको खहरे तथा 
खोला  वकनारमा) धनम्न कार्यक्रमहरु नशजकका सामदुावर्क वन समूह, कबधुलर्ती वन समूह र 
आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् र्वुा क्लब तथा स्थानीर् तहका वडा कार्ायलर्हरु साँगको समन्वर् र 
सहकार्यमा कशम्तमा २ वषय पगेुको बााँसको धबरुवा खररद गरी रोपण गररने छ।र्स शीषयकमा 
ववधनर्ोजन िएको रकम बााँसको धबरुवा खररद, ढुवानी, रोपणमा लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय 
गनय सवकने छ।कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात कार्यसम्पन्न प्रधतवेदनमा खररद िएका बााँसको धबरुवाको 
संख्र्ा, रोवपएको स्थान र सोको नक्सा, संलग्न व्र्शि तथा संस्थाको नामावली, फोटो, धबल िपायईहरु 
लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु संलग्न गरी पेश गनुयपनेछ ।र्स अन्तरगत धनम्न कार्यक्रमहरु 
सञ्चालन हनुेछन ।  

क) महािारत र सो िन्दा  उत्तरी  के्षरमा खोल्सी खोला खहरे  वकनारामा( एकै  स्थानमा) 
वास  धबरुवा खररद गरी  रोपण(२ वषे  कवटङ्ग) 

ख) उपल्लो चरेुको  खहरे तथा खोला  वकनारमा (एकै  स्थानमा)बााँसको  धबरुवा खररद गरी  
रोपण(२ वषे  कवटङ्ग) 
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२१. वातावरण तथा  जलबारू् सम्बन्िी  राविर् तथा  अन्तराविर्  ठदवस तथा समारोह 

तोवकएको धमधतमा वातावरण ठदवस एवं जलवार् ुसम्बन्िी ठदवस र समारोह सञ्चालन गने उद्देश्र्ले र्ो 
कार्यक्रम राशखएको हो । र्ो शीषयकको रकम धडधिजन वन कार्ायलर्हरुले वातावरण ठदवस तथा 
जलवार् ु पररवतयन साँग सम्बशन्ित राविर् तथा अन्तराविर् ठदवस/समारोहहरु सञ्चालनको लाधग 
आवश्र्कता अनसुार ल.ई. स्वीकृत गरी हलिाडा, व्र्ानर, परुस्कार तथा प्रमाण-पर (हाशजरी जवाफ 
प्रतीर्ोधगता, धनवन्ि प्रतीर्ोधगता, वशित्वकला प्रतीर्ोधगता, पेशन्टङ्ग प्रतीर्ोधगता आठद) खाजा, पानी 
लगार्तमा खचय गनय सवकनेछ ।कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रधतवेदनमा समारोह िए गरेका 
वक्रर्ाकलापहरु, उपशस्थती वववरण, कार्यक्रम सञ्चालन गररएको स्थान, फोटो तथा होधडयङ्ग बोडय र खचय 
धबल िपायई सवहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ 

२२. जैववक वववविता  सूचना केन्र,  वटकौलीको हेरचाह  तथा सरुक्षाको  लाधग चौवकदार  

जैववक वववविता सूचना केन्र, वटकौलीमा हेरचाह तथा सरुक्षाको लाधग चौवकदार काम गनय अनिुव 
प्राप्त व्र्शिलाई सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ तथा  धनर्मावली,२०६४,  प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनर्मावली,२०७६ तथा प्रचधलत नमयसको पालना गरी सेवा करारमा धनर्िु गरी कामकाज गनय 
खटाईनेछ । र्सरी धनर्िु गररएको व्र्शिले बषयिरी नै काम गनुयपनेछ । 

२३. वन डढेलो धनर्न्रणको लाधग  पानी बोक्ने  ट्याङ्कर  (कशम्तमा ५ हजार  धलटर 
क्षमताको  सेटसवहत) खररद 

वन के्षर संरक्षण तथा वन व्र्वस्थापनको लाधग वन के्षरलाई बवहरी प्रिावहरुबाट जोगाउन आवश्र्क 
देशखन्छ, जसमा वन डढेलो एक प्रमखु समस्र्ा देशखन्छ । सो कारणले वन के्षरलाई वन डढेलोबाट 
जोगाउनका धनधमत्त र्ो कार्यक्रम राशखएको हो । र्स कार्यक्रम अन्तरगत डढेलो धनर्न्रणको लाधग 
बोक्ने पानी बोक्ने ट्याङ्कर कशम्तमा पधन ५००० धलटर क्षमता िएको ट्याङ्की जडान िएको ट्याङ्कर 
खररद गरी सम्पन्न गनुयपनेछ । र्स कार्य सञ्चालन गदाय सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ तथा  
धनर्मावली,२०६४,  प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली,२०७६ को अधिनमा रवह समाग्री खररद 
गनुयपनेछ । 

२४. स्थानीर् तहको  सहकार्यमा वनको  पत्कर लगार्तका  फोहोर प्रशोिन  प्लाण्ट 
स्थापना र  सञ्चालन 

वातावरण संरक्षण तथा सरसफाईको लाधग दैधनक शजवनर्ापनको क्रममा धनष्कासन हनुे फोहोर लाई 
उशचत तवरले व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क देशखन्छ ।  त्र्स्ता फोहोरमैलाको उशचत व्र्वस्थापन गनय 
फोहोर प्रशोिन  प्लाण्ट स्थापना र  सञ्चालन गरी वातावरण  संरक्षण गनुयपदयछ । फोहोर प्रशोिन  
प्लाण्ट खररद तथा स्थापनाको लाधग सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ तथा  धनर्मावली,२०६४,  प्रदेश 
सावयजधनक खररद धनर्मावली,२०७६ तथा प्रचधलत नमयसको पालना गनुय पनेछ । 
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२५. वकृ्षारोपण  क्षेरमा पानी  हाल्नको लाधग  ट्याक्टर सवहतको  ट्याङ्कर खररद  
काठमाडौं र  रामेछाप 

वृक्षारोपण गररएका धबरुवाहरुको संरक्षणको धनधमत्त त्र्स धबरुवालाई धनरन्तर रुपमा धसंचाई को 
आवश्र्कता रहन्छ । सबै वृक्षारोपण गररएको के्षरमा पानी पर्ायप्त मारामा पाईन्छ िने्न हदैुन र 
पानीको व्र्वस्थापनमा समस्र्ा रहेको हनु्छ । त्र्सैले उि स्थानमा धसंचाईको लाधग पानीको 
व्र्वस्थापन गनयका धनधमत्त र्स कार्यक्रम राशखएको हो । र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गदाय पानीको 
धसंचाईको लाधग आवश्र्क पानी ट्याङ्कर पर्ायप्त क्षमता िएको ट्याङ्की सवहतको खररद गरी सम्पन्न 
गनुयपनेछ । र्स कार्य सञ्चालन गदाय सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ तथा  धनर्मावली,२०६४,  प्रदेश 
सावयजधनक खररद धनर्मावली,२०७६ को अधिनमा रवह समाग्री खररद गनुयपनेछ । 

२६. जलवारू् पररवतयनको असर न्रू्नीकरण र  अनकुुलनको लाधग रामेछाप शजल्लाको 
सखु्खा क्षेरमा तारबार सवहतको  वकृ्षारोपण 

सखु्खा के्षरमा जलवार् ु पररवतयनको असरलाई न्रू्नीकरण गनयका धनधमत्त उि के्षरलाई हररर्ाली 
बनाउन ुआवश्र्क हनु्छ । अत सखु्खा के्षर पवहचान गरी उि के्षरमा वृक्षारोपण गरी उि के्षरलाई 
उशचत स्र्ाहार तथा सम्िार गने उद्देश्र्ले र्स कार्यक्रम राशखएको हो । र्स शीषयकमा ववधनर्ोजन 
िएको बजेट तारबार लगाउन,े वृक्षारोपणमा खचय गनय सवकनेछ । कार्यसम्पन्न पश्चात सो के्षरको 
क्षेरफल, नक्शा, फोटो र िए गरेका उपलशधिहरुको वववरण सवहतको प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

२७. जलवारू्  पररवतयनको असर  न्रू्नीकरण र  अनकुुलनको लाधग रामेछाप शजल्लाको 
सखु्खा क्षेरमा तारबार सवहतको  वकृ्षारोपण  क्षेरमा हेराल ु (२ मवहनाको लाधग) 

जलवारू्  पररवतयनको असर  न्रू्नीकरण र  अनकुुलनको लाधग रामेछाप शजल्लाको सखु्खा के्षरमा 
तारबार सवहतको  वृक्षारोपण  के्षरमा िएका वृक्षारोपणको हेरचाह,संरक्षण,गोडमेल,पनु:रोपण गनय 
अनिुव प्राप्त व्र्शिलाई सावयजाधनक खररद ऐन २०६३ तथा  धनर्मावली २०६४ , प्रदेश सावयजधनक 
खररद धनर्मावली २०७६ तथा प्रचधलत नमयसको पालना गरी २ मवहनाको लाधग सेवा करारमा 
धनर्िु गरी कामकाज गनय खटाईनेछ । धनजले गनुयपने कार्यवववरण सवहतको, पाररश्रधमक र माधसक 
रुपमा खवटन ुपने न्रू्नतम कार्यठदन समेत खलुाई सम्झौता गनुयपने छ । ििुानीको लाधग धनजले 
हरेक मवहनामा गरेको कार्य प्रगधत धडधिजन वन कार्ायलर्मा पेश गनुय पने छ । साथै माधसक 
प्रधतवेदनको आिारमा मार माधसक पाररश्रधमक उपलधि गराउन ुपने छ । 

२८. शहर/नगर क्षेरमा वकृ्षारोपण ट्री  गाडय सवहत (५ फीट  िन्दा अग्लो  बहवुषीर् 
धबरुवा खररद र ढुवानी सवह) 

शहरी वनको ववकास तथा व्र्र्वस्थापनका लाधग उपर्ुयि प्रजाधतको धबरुवा रोपण र उि धबरुवाको 
संरक्षणका धनधमत्त वट्र गाडय आवश्र्क रहन्छ । सोही कारण शहरी क्षेरलाई स्वस्थ र हररर्ाली 
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वाउने उद्यरे्श्र्ले र्ो कार्यक्रम राशखएको हो । र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गदाय बहवुवषयर् उशचत प्रजाधतको 
धबरुवा छनौट गरी खररद गनुयपनेछ । धबरुवा खररद तथा ढुवनी गरी ल्र्ाएको धबरुवालाई उशचत 
तवरले वृक्षारोपण गरी ट्री गाडयले बानुयपनेछ । वट्र गाडय ५ वफट िन्दा अग्लो हनु पनेछ । कार्य 
सम्पन्न िए पश्चात खचय िएको धबल िपायईका साथ ििुानीको लाधग पेश गनय पनेछ । 

२९. ग्राधमण सडक  वकनारा हरीर्ाली  कार्यक्रम  (स्थानीर् तहको  सहकार्यमा ) 

ग्राधमण के्षरको सडक वकनार संरक्षण गनयका लावर् र्ो कार्यक्रम राशखएको हो । र्स कार्यक्रम 
अन्तरगत ग्राधमण के्षरमा हनुे वातावरणीर् दृवष्टकोणले प्रिाव परेको संवेदनशील क्षरेको छनौट गरी 
कार्यक्रम सञ्चालन गनय पनेछ ।  धिरालो जधमन, ग्राधमण सडक जस्ता ि-ूक्षर् हनुे स्थानहरुमा ि-ूतथा 
जलािार संरक्षणका लाधग बहउुपर्ोगी घााँस, अमसृो तथा बााँसको धबरुवा, राइजोम रोपण गनुयपनेछ । 
र्स कार्यक्रम अन्तगयत धनम्न वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनय सवकने छ । 

• स्थानीर् जनप्रधतधनधि तथा सरोकारवालाहरुसाँग अन्तवक्रर्ा । 

• संरक्षण समूह पवहचान र सशशिकरण । 

• फलफूल धबरुवा खररद, ढुवानी, ववतरण तथा रोपण । 

• अलैची धबरुवा खररद, ढुवानी, ववतरण तथा रोपण । 

• घााँस तथा अधम्रसो धबरुवा खररद, ढुवानी, ववतरण तथा रोपण । 

• बााँसको राइजोम खररद, ढुवानी, ववतरण तथा रोपण । 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
• स्थल छनौट । 

• बस्त ुशस्थतीको ववश्लषेणः अध्र्र्न अनसुन्िान, अन्तरवक्रर्ा । 

• सिे धडजाईन तथा ल.ई.  

• कार्ायन्वर्न चरणः उपिोिा सधमधत गठन, कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण । 

• उपिोिा सधमधत माफय त कार्य सञ्चालन लाई प्राथधमकतामा राख्न ेतर सहिाधगताको सधुनशश्चत 
निएको र कार्यक्रम सञ्चालन गनै पने स्थानहरुमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ को प्रवक्रर्ा अपनाई 
कार्य सञ्चालन गनुय पदयछ ।  

३०. सडक वकनारा हरीर्ाली  कार्यक्रम (सडक  स्वाधमत्व िएको  धनकार्को सहकार्यमा ) 
(५ फीट  िन्दा अग्लो  बहवुषीर् धबरुवा  खररद, ढुवानी र रोपण  सवहत) 

सडक वकनारामा गररने वकृ्षरोपण र कार्म गररने हररर्ाली कार्यक्रमको मखु्र् उद्देश्र् वषायदको 
समर्मा सडकमा परेको पानीलाई जमीनमा शोषण गराई ि-ूक्षर् हनुबाट जोगाउन,े र्ारहुरुलाई 
शशतलता प्रदान गने, ध्वनी तथा वार् ु प्रदूषण कम गने र वररपररको वातावरणलाई स्वच्छ राखी 
हररर्ाली प्रवर्द्यन गनुय हो। र्स कार्यक्रम अन्तरगत धबरुवा खररद तथा ढुवानी गदाय ५ वफट िन्दा 
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अग्ला धबरुवाहरु खररद गरी रोपण गनुयपनेछ । र्स कार्यक्रम सञ्चालन गदाय सडक  स्वाधमत्व िएको  
धनकार्को सहकार्यमा सम्पन्न गनय पनेछ । 

र्स अन्तगयत धनम्न प्रवक्रर्ाहरु अवलम्वन गनय सवकन ेछन ्। 

• सरोकारवालाहरुसाँग छलफल, अन्तरवक्रर्ा, संिाव्र्ता अध्र्र्न । 

• आवश्र्क धबरुवा उत्पादन वा खररद तथा ववतरण । 

• बहवुषे धबरुवा उत्पादन वा खररद, ववतरण तथा रोपण । 

• Tree guard construction । 

• प्रधतवेदन तर्ारी तथा पाश्वयशचर प्रकाशन । 

कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
• स्थल छनौट, आिारितू तथ्र्ाङ्क सङ्कलन । 

• बस्त ुशस्थतीको ववश्लषेण, अध्र्र्न, अनसुन्िान, अन्तरवक्रर्ा । 

• कार्ायन्वर्न चरणः उपिोिा सधमधत गठन, सिे, धडजाईन तथा ल.ई. तर्ार, उपिोिा 
सधमधतसाँग कार्य सम्झौता, स्रोत सािन बााँडफााँट, जनसहिाधगता पररचालन, समूह सहजीकरण 
तथा सम्पन्न र्ोजना समदुार्लाई हस्तान्तरण । 

• अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन (कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको हरेक चरणमा तथा आवश्र्कता 
अनसुार) गररनेछ ।  

• उपिोिा सधमधत माफय त कार्य सञ्चालन लाई प्राथधमकतामा राख्न ेतर सहिाधगताको सधुनशश्चत 
निएको र कार्यक्रम सञ्चालन गनै पने स्थानहरुमा सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा 
धनर्मावली,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली, २०७६ को प्रवक्रर्ा अपनाई 
कार्य सञ्चालन गनुय पदयछ । 

३१. संवेदनशील जलािार क्षेरको धनजी जग्गाको ि ूउत्पादकत्व बढाउन फलफूल धबरुवा 
खररद र ववतरण (कार्यववधिमा  तोवकएको प्रजाधत  मार) 

र्स अन्तरगत संवेदनशील जलािार के्षरवरपर रहेको धनजी जग्गा जधमनमा फलफूलको धबरुवाहरु 
रोपण गररने छ। स्थान छनौट गदाय चरेु तथा माहािारत के्षरको संवेदनशील जलािार क्षरे छनौट 
गरी वृक्षारोपण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे । र्स शीषयकमा ववधनर्ोजन िएको रकम शजल्ला 
दररेटको आिारमा फलफूल खररद तथा ववतरण गरी रोपणमा खचय गनय सवकनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न 
पश्चात कार्यसम्पन्न प्रधतवेदनमा खररद िएका फलफूल धबरुवाको नसयरी सवटयवफकेट, संख्र्ा, रोवपएको 
स्थान र सोको नक्सा, संलग्न व्र्शि तथा संस्थाको नामावली, फोटो, धबल िपायईहरु लगार्तका 
आवश्र्क कागजातहरु संलग्न गरी पेश गनुयपनेछ । र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गदाय एक जलािार 
के्षरमा एक प्रजातीको मार फलफूल रोपण गनुयपनेछ । र्स कार्यक्रम अन्तगयत धनम्न प्रजाधतका 
फलफूल धबरुवा तोवकएको छः-  

धिधर मिेशको लाधग- कागती, धलशच, अमला, आाँप, ईधमल, कटहर तथा माग िएकोमा मार अन्र् 
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पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षरेको लाधग- कागती, ओखर, ईधमधल, एिोकाडो तथा माग िएकोमा मार 
अन्र् 

३२. जलवारू् पररवतयन अनकुुलनको लाधग क्षधतग्रस्त िधूम पूनयउत्थान कार्यक्रम 

चरेु तथा मध्र् पहाडमा रहेका हैधसर्त धबधग्रएको एवं क्षधतग्रस्त, ि-ूक्षर् िै problematic soil िएको 
क्षेर जधमनहरुको, अधतक्रमणको चपेटामा परी वनको रुप पररवतयन हनु खोजेको वन के्षर पवहचान 
गनुयपदयछ । पवहचान िएका के्षरहरुमा पनुरुत्थानका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुयपवुय त्र्स क्षरेलाई 
पणुयरुपले सरुशक्षत हनुे गरी तारबारको व्र्वस्था गनुयपदयछ । पनुरुत्थानका कार्यक्रममा ि-ूसंरक्षणका 
कार्यहरु सवहत सञ्चालन संगै सो के्षरलाई समर् समर्/वषेनी/वा धनशश्चत समर्मा अनगुमन गरी 
आर्मलुक तथा सखु्खा सहने र  चाडो हकुय ने रुख धबरुवाहरु लगाउन ुपनेछ । साथै सकेसम्म सो 
के्षरको कार्यक्रम सञ्चालन पवुय र पधछ पधन फोटो धलन सवकन ेगरी एक धनशश्चत स्थानको छनौट गरी 
त्र्सलाई रेकडयमा राख्नपुदयछ । र्ो शीषयकको रकम प्लट स्थापनाको लाधग सिे, तारबार, बोडय धनमायण 
र स्थापना, अनगुमन लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा लागत अनमुान स्वीकृत गराइ खचय गररने छ । 
र्ो कार्यक्रम नदी उकास जग्गामा धबऊ छने कार्यक्रम जस्ता क्षधतग्रस्त िधूम पनुरुत्थान गने अन्र् 
कार्यक्रम सञ्चालन िएको क्षरेमा गनय सवकन्छ । कार्यसम्पन्न िएपधछ तारबार िएको क्षेरको GPS 

नक्सा सवहतको सञ्चाधलत वक्रर्ाकलापहरुको फोटो सवहतको कार्यसम्पन्न प्रधतवेदन पेश गनुयपने छ । 

 

३३. केशन्रर् नसयरी स्थापना/ ममयत (उत्पादन क्षमता कशम्तमा २५ हजार, तोवकएको 
मापदण्ड अनसुार) 

शजल्ला शस्थत स्थार्ी प्रकृधतको सञ्चालनमा रहेका नसयरीलाइय स्तरोन्नधत गनय वा नर्ााँ स्थार्ी प्रकृधतको 
कशम्तमा २५ हजार धबरुवा उत्पादन क्षमताको केशन्रर् नसयरी धनमायण गनय र्ो कार्यक्रम केशन्रत 
रहेको छ । खचय अनमुान गदाय वन तथा वातावरण मन्रालर्को प्रचधलत स्वीकृत नमयस तथा प्रचधलत 
शजल्ला दररेट बमोशजम गनुय पनेछ ।नसयरीमा धसंचाईको स्थार्ी व्र्वस्था, नसयरी सरुक्षाको लाधग स्थार्ी 
तारबार वा पखायल, ओिरहेड बाटर टैंक, स्टोर हाउस, कम्पोष्ट वपट, सेडहाउस, ग्रीन हाउस, हरेक बेडमा 
पाइयप जडान गरी शस्प्रङ्कल धसंचाइयको व्र्वस्था, बत्तीको व्र्वस्थाका कार्यहरु गनय सवकनछे । 
जधडबटुीका धबरुवा उत्पादन गदाय पकेट के्षरको लाधग उत्पादन गनुय पनेछ । नसयरी धनमायण तथा 
सिुार गदाय गररएका कृ्रर्ाकलापहरुको स्पष्ट देशखन े गरी रशजष्टरको व्र्वस्था गनुय पदयछ ।नसयरी 
राशखएको स्थानमा स्पष्ट देशखने गरी नामाकरण गरी Layout देशखने गरी होधडयङ्ग बोडय राख्नपुदयछ । 
कार्यक्रम सम्पन्न िएपधछ प्रधतवेदनमा धनम्न बुाँदाहरु समाबेश गनुय पनेछ : 

• नसयरीको स्थापना तथा ममयतको औशचत्र्, 

• नसयरी स्थापना गररएको स्थान, Layout सवहतको होधडयङ्ग बोडय नक्शाहरु, 

• नसयरीको धबरुवा उत्पादन क्षमता र स्थानको के्षरफल, 

• स्थापना गदाय लागेको खचय, 
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• नसयरी स्थापना तथा ममयत गररएको स्थान, फोटो, 
• नसयरीको पवहलेको क्षमता र अधिवृवर्द् गररएको िए हालको क्षमता, 
• ममयत गदाय लागेको खचय, 
• नसयरी सञ्चालन हनुे अनमुाधनत अवधि, 

• नसयरी स्थापना हनु ुअशघ तथा पधछको फोटो । 

३४. केशन्रर् तथा हाईटेक नसयरीमा गत आ.व.मा उत्पादन िएका बहवुषीर् धबरुवाहरुको 
संरक्षण 

र्स शीषयकको रकम आ.व.२०७६।७७ मा केशन्रर् तथा हाईटेक नसयरीमा उत्पादन िएका 
धबरुवाहरुको हेरचाह, गोडमेल जस्ता कार्यको लाधग प्रचधलत नमयसको पररधि धिर रवह खचय गनय सवकने 
छ । 

३५. केशन्रर् तथा हाईटेक नसयरीमा बहवुषीर् धबरुवा (कम्तीमा ३ वषे) उत्पादन, 
(अनायमेन्टल,  फलफूल र  गैह्रकाष्ठ) 

खाली रहेको वनके्षरमा बकृ्षारोपण गनय, धनजी जग्गामा धबरुवा रोपी रुखले ढाकेको के्षरको धबस्तार 
गनय र बहवुषीर् धबरुवा (कम्तीमा ३ वषे) उत्पादन गरी (अनायमेन्टल,  फलफूल र  गैह्रकाष्ठ) ववतरण 
गने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे।धबरुवा उत्पादन गदाय माग िएका, गणुस्तरर्िु र 
स्थानीर्स्तरमा सफल िएका रुखधबरुवाका धबऊलाई प्राथधमकता ठदई छनौट गनुयपनेछ।उत्पादन 
िएका धबरुवा वनको खाली तथा झाधडदार क्षरे, सावयजधनक के्षरमा वृक्षारोपण गनय र ववधिन्न 
महोत्सवहरु र  धनजी जग्गामा बकृ्षारोपणका लाधग ववतरण गररनेछ।धबरुवा उत्पादन कार्यको नसयरी 
रशजष्टर अधनवार्य रुपमा राखी प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको रेकडय राख्न ुपनेछ।र्स शीषयकको रकम प्रचधलत 
नम्सय र दररेटको अधिनमा रही लागत अनमुान तर्ार गरी स्वीकृत गराई अमानतमा पधन गनय गराउन 
सवकने छ । कार्यक्रम सम्पन्न पधछ प्रधतवेदनमा उत्पाठदत धबरुवाहरुको जात, संख्र्ा, ववतरणको लगत, 

रोपण गररने ठाउाँको वववरण, फोटो सवहतको कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन र धबल िपायई पेश गनुय पनेछ। 

३६. केशन्रर्  नसयरीमा  कवटङ्गबाट  बहवुषीर् बााँसको  धबरुवा (कम्तीमा २  वषे) 
उत्पादन 

र्स शीषयकको रकम केशन्रर्  नसयरीमा  कवटङ्गबाट बहवुषीर् बााँसको  धबरुवा (कम्तीमा २  वषे) 
उत्पादन को  लाधग प्रचधलत नमयसको अधिनमा रवह गनय पदयछ। 

३७. ववद्यालर्को  जग्गामा  वकृ्षारोपणको  लाधग फलफूल धबरुवा  खररद गरी  
वकृ्षारोपण प्रधत  ववद्यालर् कम्तीमा  १०० गोटा हनु ेगरी 

र्स कार्यक्रमबाट ववद्यालर्को कम्पाउण्ड धिर फलफूल धबरुवा  खररद गरी  वकृ्षारोपण  कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनछे । प्रचधलत नमयसको अधिनमा रही र्स शीषयकमा ववधनर्ोजन िएको रकम धबरुवा 
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खररद ढुवानी तथा रोपण लगार्तमा खचय गनय सवकन े छ । कार्यक्रम सम्पन्न िएपधछ सञ्चाधलत 
गधतववधिको फोटो, रोवपएका धबरुवा संख्र्ा, जात, स्थान, रोपण िएको ववद्यालर् सवहत संलग्न राशख 
प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ ।  

३८. हाईटेक नसयरी  सञ्चालनको लाधग वन  प्राववधिक  (धनरन्तर) 

गत आवमा खलु्ला प्रधतस्पिायबाट छनौट िएका मन्रालर् अन्तरगत नसयरी अधिकृत पदमा रवह काम 
गरेका नसयरी अधिकृतलाई हाईटेक नसयरीहरुमा धबरुवा उत्पादन कार्यको रेखदेख, सपुररवेक्षण र 
सहजीकरण गने कार्यका समझ्ौता गरी वषय ठदनिर कार्य गने नसयरी प्राववधिक (अधिकृत)को 
शजम्मेवारी ठदईने छ र धनजहरुलाई श्रावण १ गतेदेखी नै पाररश्रधमक ििुानी गररनेछ ।  धनजले 
गनुयपने कार्यवववरण, पाररश्रधमक र माधसक रुपमा खवटन ुपने न्रू्नतम कार्यठदन समेत खलुाई सम्झौता 
हनुपने छ । धनजले हरेक मवहनामा गरेको कार्य प्रगधत पाररश्रधमक ििुानी हनुे धनकार्मा पेश गनुय 
पने छ । माधसक प्रधतवेदनको आिारमा मार माधसक पाररश्रधमक उपलधि गराउन ु पने छ। 
धनजहरुले छोडेमा सावयजधनक खररद ऐन, 2063 तथा धनर्मावली,2064 र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनर्मावली,२०७६ अनसुार छनौट गनय सवकनछे ।  

 

३९. केशन्रर् तथा  हाईटेक नसयरी  सञ्चालनका लाधग  वावषयक रुपमा  ताधलम प्राप्त  
नसयरी नाईकेको  पाररश्रधमक  

बषै िरर सञ्चालन हनुे केशन्रर् तथा  हाईटेक नसयरीहरुमा कम्तीमा ५ वषय नसयरी सञ्चालनमा कार्य 
गरेको व्र्शिलाई नसयरी नाईके धनर्िु गरी सञ्चालन गररनेछ ।र्सका लाधग गत आ.व.हरुमा 
मन्रालर्, शजल्ला शस्थत कार्ायलर् अन्तरगत नसयरी नाईकेमा रवह काम गरेका नसयरी नाईकेलाई 
प्राथधमकता ठदईनछे । र्ो शीषयकमा ववधनर्ोशजत रकम नसयरी नाईकेको पाररश्रधमक वापत खचय 
गररनेछ । । ििुानीको लाधग आधथयक ऐन/धनर्म बमोशजम राख्नपुने माधसक कार्य सम्पन्न प्रधतवेदन, 

डोर हाशजरी लगार्तका आवश्र्क कागजात समावेश गनुयपनेछ । धनजले तोवकएको नसयरी अधिकृतको 
प्रत्र्क्ष धनदेशन र अधिनमा रही काम गनुय पनेछ । 

४०. हाईटेक नसयरी  सञ्चालनको लाधग  बागवानी  प्राववधिक  

हाईटेक नसयरीहरुमा धबरुवा उत्पादन कार्यको रेखदेख, सपुररवेक्षण र सहजीकरण गने कार्यका लाधग 
वषय ठदनिर आशंशक कार्य गने गरी Horticulture मा सम्िव िएसम्म स्नातक तथा कशम्तमा प्रमाणपर 
तहको र्ोग्र्ता हाधसल गरेको र कम्तीमा ३ वषय बागवानी सम्बन्िी अनिुव प्राप्त गरेको व्र्शिलाई 
सावयजधनक खररद ऐन, 2063 तथा धनर्मावली,2064 र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनर्मावली,२०७६ बमोशजम परामशय सेवाबाट नसयरी अधिकृतको शजम्मेवारी ठदईने छ । धनजले 
गनुयपने कार्यवववरण सवहतको, पाररश्रधमक र माधसक रुपमा खवटन ुपने न्रू्नतम कार्यठदन समेत खलुाई 
सम्झौता गरी सेवा हनुपने छ । ििुानीको लाधग धनजले हरेक मवहनामा गरेको कार्य प्रगधत धडधिजन 
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वन कार्ायलर्मा पेश गनुय पने छ । साथै माधसक प्रधतवेदनको आिारमा मार माधसक पाररश्रधमक 
उपलधि गराउन ुपने छ । 

४१. शहरी  वकृ्षारोपणको  संरक्षणको लाधग  हेराल ु

धडधिजन वन कार्ायलर्बाट िएका ववधिन्न सडक, पाकय , उद्यानमा िएका वृक्षारोपणको हेरचाह, 
संरक्षण, गोडमेल, पनु:रोपण गनय अनिुव प्राप्त व्र्शिलाई सावयजाधनक खररद ऐन,२०६३ तथा  
धनर्मावली २०६४, प्रदेश सावयजधनक खररद धनर्मावली २०७६ तथा प्रचधलत नमयसको पालना गरी 
सेवा करारमा धनर्िु गरी कामकाज गनय खटाईनेछ । धनजले गनुयपने कार्यवववरण सवहतको 
पाररश्रधमक र माधसक रुपमा खवटन ु पने न्रू्नतम कार्यठदन समेत खलुाई सम्झौता गनुयपने छ । 
ििुानीको लाधग धनजले हरेक मवहनामा गरेको कार्य प्रगधत धडधिजन वन कार्ायलर्मा पेश गनुय पने छ 
। साथै माधसक प्रगधतको आिारमा मार माधसक पाररश्रधमक उपलधि गराउन ुपने छ । 

४२. वातावरणीर् अध्र्र्न  प्रधतवेदन  स्वीकृत बैठक  ित्ता  

वातावरणीर् अध्र्र्न  प्रधतवेदन  स्वीकृत प्रर्ोजनाथय गठठत सधमधतको समर् समर्मा गररने बैठकको 
लाधग प्रचधलत नमयस अनसुार र्स शीषयकको रकम खचय गररनेछ । 

४३. वातावरणीर् अध्र्र्न  प्रधतवेदन  स्वीकृतका लाधग  प्राप्त EIA अध्र्र्न  गरी रार् 
सझुाव धलन   (ववज्ञको  पाररश्रधमक र  र्ातार्ात खचय समेत) 

वातावरणीर् अध्र्र्न  प्रधतवेदन  स्वीकृत प्रर्ोजनाथय प्राप्त EIA अध्र्र्न गरी रार् सझुाव धलन ववज्ञको 
पाररश्रधमक र र्ातार्ात खचयको लाधग र्ो रकम खचय गररनेछ। बागमती प्रदेश सरकार आधथयक 
माधमला तथा र्ोजना मन्रालर् बाट आ.व. २०७५ मा शस्वकृत परामशय सेवाको पाररश्रधमक दरको 
आिार माधन ििुानी ठदनपुनेछ । 

४४. प्रदूषण  धनर्न्रण, वातावरण संरक्षण तथा  वातावरणीर्  प्रधतवेदन कार्ायन्वर्नको  
स्थलगत अनगुमन तथा  धनर्मन 

र्स शीषयकको रकम IEE तथा EIA प्रधतवेदन कार्ायन्वर्न अनगुमन,प्रदषुण धनर्न्रणको अवस्था तथा 
वातावरण संरक्षण कार्ायन्वर्नको  स्थलगत अनगुमन तथा  धनर्मन कार्यको गनयको लाधग खचय गनुय 
पनेछ । 

 

४५. वातावरण तथा शहरी वन तफय को कार्यक्रम सञ्चालन खचय (प्रचार  प्रसार तथा 
सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र ववतरण) 

जनस्तरमा वातावरण संरक्षण सम्बन्िी प्रचार प्रसार गरी जनचेतना ठदने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम 
राशखएको हो । र्स कार्यक्रम अन्तरगत वकृ्षारोपण,वातावरणको महत्व र र्सको ववनासबाट 
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देशखएका प्रिावहरुको बारेमा जनस्तर सम्म सम्प्रषेण गने अधिप्रार्ले र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररन ेछ 
। र्स शीषयक अन्तरगतको रकम ववधिन्न स्थानीर् तथा राविर् स्तरका रेधडर्ो तथा टेधलधिजन तथा 
परपरीकाहरुबाट सन्देशमलुक सामग्री प्रशारण गनय, िोसर/पम्पलेट छपाइ, लगार्तका कार्यहरुमा 
खचय गनय सवकने छ । कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात कार्यसम्पन्न प्रधतवेदनमा कार्यक्रम सञ्चालन गररएको 
वक्रर्ाकलापको वववरण, उपलशधि र धबल िपायई लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु संलग्न गरी पेश 
गनुयपनेछ ।  

 

४६. व्र्ावसावर्क वकृ्षारोपण कार्यक्रम 
पषृ्ठिधूम 

बागमती प्रदेशमा वनको उपजको उत्पादन वृवर्द् गनय, व्र्ावसावर्क उत्पादन गरी वन उद्यमको 
ववकास तथा रोजगारी शृ्रजना  गनयका लाधग व्र्ावसावर्क वृक्षारोपण कार्यक्रम ल्र्ाइएको हो । 
शचतवन, मकवानपरु र धसन्िलुीमा साल जातको उत्पादनशशल वन के्षर वढी छ । काभ्र े र 
सन्िपुाल्चोकमा वृक्षारोपण गरीएको सल्ला जातको वन छ ।  दोलखा, धसन्िपुाल्चोक, काभ्र े र 
नवुाकोटमा धनजी वन तथा नम्बरी आवादीको काठ दाउरा िेरै धबक्री हनु े शजल्ला हनु ।अझ 
वसाइसराइ तथा रोजगारका लाधग ववदेश जान ेकारण नीजी जग्गा गााँउघरमा बााँझो/पती/छाधडएको 
जग्गाको रुपमा ववकास िएका छन । ती जग्गालाइ एवककृत गरी वनको रुपमा रुपान्तरण गनय 
सकेमा स्थार्ी पूाँजी धनमायण गनय सवकन ेर वातावरण सन्तलुनमा समेत ठदगो टेवा पगु्ने देशखन्छ । 
साथै मानव वन्र्जन्तरु्द्न्द न्रू्नीकरणमा समेत र्ो कार्यक्रमले टेवा पगु्ने देशखन्छ । अत: 
बााँझो/पती/छाधडएको जग्गा र नीजी जग्गालाई एवककृत गरी वन ववकास गनयका लाधग र्ो कार्यक्रम 
अगाडी ल्र्ाइएको छ । र्ो कार्यववधि प्रर्ोग गरी देहार्का कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

• एकै स्थानको २०० रोपनी िन्दा बढी क्षेरफलको धनजी जग्गामा 
सहकारी/समूह/कम्पनी/फमय/व्र्शि माफय त धछटो उत्पादन ठदने फलफूल, जधडबटुी र वन 
प्रजातीको प्लट वृक्षारोपणको लाधग धबरुवा खररद र ववतरण (धनजी जग्गालाई क्लष्टरीङ्ग गनय 
सवकने) 

• एकै स्थानको २०० रोपनी िन्दा बढी के्षरफलको धनजी जग्गामा धछटो उत्पादन ठदने वन प्रजाती 
र फलफूलको प्लट वृक्षारोपण गने व्र्शि, फमय,सहकारी, कम्पनीको लाधग धबरुवा संरक्षण तथा 
संिार खचय प्रधत २०० रोपनी प्रधत मवहना १० हजार 

• 200 रोपनी िन्दा बढी क्षरेमा धनजी वन  वकसानको लाधग धसंचाई व्र्वस्थाको लाधग सहर्ोग 

 

पवहलो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृर्ाकलापहरु 

जधडबटुी  खेती सञ्चालन कार्यक्रममा मा व्र्वस्था िए अनसुारको  सेललाई नै व्र्ावसावर्क वृक्षारोपण 
सहजीकरण सेल मानेर र्ो कार्यक्रम सञ्चालनका लाधग प्रर्ोग गररनेछ ।  
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१. धड.ब.अ. ले तोकेको वन अधिकृत(उपलधि िए सम्म स्नातक गरेको)- संर्ोजक-   

२. खेती हनुे सब धडधिजनको अधिकृत/रेञ्जर- सदस्र्  

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

३. धड.ब.का.ले  करारमा धनर्िु गरेको वन प्राववधिक(वन ववज्ञान ववषर्मा स्नातक तह 
 उतीणय गरेको धड.ब.का.ले करार/सेवापरामशयमा राशखएको पााँचौस्तरको कमयचारी )- सदस्र्  

• व्र्ावसावर्क वकृ्षारोपण सहजीकरण सेलले सम्बशन्ित शजल्लाका प्रदेश सिा सदस्र्, शज.स.स., 
स्थाधनर् तहका पदाधिकारीहरु सवहत सरोकारवालाहरुको सहिाधगतामा अन्तरकृर्ा तथा 
अधिमखुीकरण गोष्ठी सञ्चालन गनेछ । 

• काधतयक मवहना धिरमा व्र्शि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी इच्छुकलाइ देहार्को वववरण सवहत 
कार्यक्रममा तोकेको जातको खेती गनय धनवेदन आव्हानको १५ ठदने सूचना प्रकाशन गररनेछ ।  

o व्र्शि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको दतायका कागजातहरु- व्र्शिको हकमा नागररकता । 

o जग्गाको वववरण लालपजुाय र धतरो धतरेको रधसद 

o धनवेदन 

 

दोश्रो चौमाधसकमा सञ्चालन गररन ेकृर्ाकलापहरु 

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

• सेलले प्रस्ताववत जग्गाको धसंचाइ/धिरालोपना/मोहडा/ प्रजाती समेतका आिारमा 
प्राथाधमकीकरण गरी धसफाररश सवहतको प्रधतवेदन धड.ब.का. मा पेश गनेछ । 

• सेलको धसफाररशका आिारमा धड.ब.का.ले व्र्शि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनी छनौट गनेछ 
।र्सरी छनौट गदाय लागत साझेदारी खलु्ने गरी साथै धड.ब.का.ले धबरुवा रोपण क्षेरको 
संरक्षणका  वापत एकमषु्टरुपमा १० हजार रुपैर्ा उपलधि गराउने गरी छनौट िएको 
व्र्शि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीसाँग सम्झौता गररनछे ।  

• सेलले छनौट िएको जग्गामा व्र्शि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीको सहकार्य/समन्वर्मा 
धनशलु्क रुपमा जग्गाको सिे नक्साङ्कन, व्र्ावसावर्क र्ोजना, खेती क्र्ालेण्डर, लागत अनमुान 
तर्ार गनेछ । 

• धड.ब.का.ले धबरुवाको गणुस्तर धनिायरणका मापदण्ड तर्ार गनेछ ।  

• सावयजधनक खररद ऐन,२०६३ तथा धनर्मावधल,२०६४ र प्रदेश सावयजधनक खररद 
धनर्मावली,२०७६ अनसुार खररदको प्रकृर्ा परुा गरी धबरुवा खररद गररनेछ । र्सरी खररद 
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गदाय प्रधतस्थापन रोपण(Causality Replacement) प्रर्ोजनका लाधग थप दश प्रधतशत धबरुवा समेत 
खररद गनय सवकनेछ ।  प्रधतस्थापन रोपण (Causality Replacement) गने धबरुवा धड.ब.का.को 
नसयरीमा स्टक राखी आवश्र्कता अनसुार पनु:रोपण गररनेछ । 

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

तेश्रो चौमाधसकमा गररन ेकृर्ाकलापहरु 

• सेलले चैर मवहनामा वृक्षारोपणको संरक्षण तथा खेती प्रववधिका ववषर्मा अधिमखुीकरण 
ताधलम/गोष्ठी गनेछ । 

• सेलको प्राववधिक सहर्ोग/सहजीकरणमा वैशाख मवहना सम्ममा 
व्र्शि/सहकारी/फमय/समूह/कम्पनीले जग्गाको तर्ारी झाडी सफाइ, कम्पोष्ट मल, जग्गा 
सम्र्ाउन,े खनजोत, खाडल वा  तारबार लगाउन,े ड्याङ्ग  बनाउन,े धसंचाइ व्र्वस्था धमलाउन े
लगार्तका कामहरु गनुयपनेछ । 

•  जेष्ठ/आषाढ मवहना सम्ममा धड.ब.का.ले धबरुवा उपलधि गराइ सेलको प्राववधिक 
सहर्ोग/सहजीकरणमा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न गररनेछ । 

ववववि 

• धड.ब.का.ले वकृ्षारोपणको प्रमाणपर उपलधि गराउने । वृक्षारोपण अधिलेखीकरण धडधिजन वन 
कार्ायलर्मा राखी खेती गररएको स्थानीर् तहलाई जानकारी गराइनेछ ।   

• खेतीको मूल्र्ाङ्कनको स्थलगत अध्र्र्न गरी र्ोजनाको अधिकृतले अशन्तम प्रधतवेदन धड.ब.का. 
मा पेश गने । र्सरी प्राप्त प्रधतवेदन मन्रालर् र धनदेशनालर्मा पेश गनुयपनेछ । 

• र्ो कार्यक्रममा खवटन ेसब-धडधिजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुलाइ धनर्मानसुार भ्रमण ित्ता 
उपलधि गराउन सवकनछे ।  

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

• लागत अनमुान/खचय/लागत साझेदारी/धबरुवा संख्र्ा/रोपण क्षेरफल/जात खलु्न ेगरी होधडङ्गबोडय 
राख्नपुनेछ । 

• वन धनदेशनलार् र धड.ब.का.ले अनगुमन गनय सक्नेछन ।  

• र्ो कार्यक्रम एकै स्थानमा २०० रोपनी क्षेरफल िन्दा कम हनुे गरी टुक्रा गरी सञ्चालन गनय 
पाइने छैन । 


