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1. आकस्स्मक ववपत व्यवस्थापन सहयोग काययक्रम-सबै स्जल्ला 
 

१.१ हटमपट हिटिेन्ट (आकस्मिक विपत व्यिमथापन सहयोग काययक्रि-सबै स्िल्ला) 
वर्षादको पषनी लगषयत अन्य प्रषकृतीक/ कृतीम कषरणले गएको वष जषनसक्ने पहिरो, गल्छी, िटस्पट आददबषट 
िनु सक्न ेसम्भषव्य जोखिमिरुको न्यूनीकरण गदै खजउधनको रक्षष, मित्वपूणा हवकषस पूवषाधषरिरु तथष अन्य 
वषतषवरणीय पक्षिरुको संरक्षण गनुा यस कषयाक्रमको मखु्य उद्देश्य रिेको छ ।  
यस अन्तगात ननम्न कषयाक्रमिरु सञ्चषलन गना सहकने छ । 

 भल तकषाउने कुलो, नषलष, चेकड्यषम, ररटेननङ वषल ननमषाण । 

 पषनीसँगै बगेर आउने मषटो तथष अन्य पदषथा रोक्न भौनतक संरचनष ननमषाण (Sediment, debris flow 

control structures construction) 

 अन्य इखन्जननयररङ्ग  जस्तै  RCC structure,plum structure cflb संरचनष ननमषाण । 

 वषयोइखन्जननयररङ्ग संरचनष तथष संरक्षण वृक्षरोपण । 

 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषर्श्ा{खचत्र प्रकषशन । 
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 हपनितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननयतिको नसफषररस। 
 

प्रषथनमहककरण/स्थल छनौट  
िटस्पट कषयाक्रम गदषा देिषयमष उल्लेि भएको के्षत्रलषई प्रषथनमकतष ददईनेछ । 

मषनव वखस्त, हवद्यषलय, स्वषस््य चौकी, अस्पतषल, अन्य सरकषरी भौनतक संरचनष, िेनतयोग्य जनमन, परुषतषखत्वक 
धषनमाक सषंस्कृनतक सषमदुषहयक तथष सषमषखजक के्षत्रसगँ सम्बखन्धत संरचनषिरु, हवकषसकष पूवषाधषर लगषयत 
अन्य संवेदननसल के्षत्रिरु। 

 सरोकषरवषलषिरुसंग छलफल, परषमशा नलई प्रषथनमकतष र संभषव्यतष तथष आवश्यकतष र िनु सक्न े
क्षतीको आधषरमष कषयाक्रम संचषलन गने स्थषन छनौट गरीने छ । 

 सरोकषरवषलिरुसंग अन्तरहक्रयषाः प्रत्यक्ष प्रभषहवत समदुषय तथष प्रभषहवत के्षत्रको जल प्रवषि प्रणषली 
(िोलष, ििरे, गल्छी) र सम्मिुमष रिेकष वस्ती समदुषय त्यस के्षत्रमष रिेकष विषकष प्रतीनननधिरु, 

उपभोक्तष समूि वष सनमती तथष अन्य सरोकषरवषलष ननकषयिरुसंग कषयाक्रम कषयषान्वयन तथष 
संचषलनकष लषनग आवश्यक समन्वय, सियोग तथष सिकषयाकष लषनग छलफल गररनछे । 

 सभे, निजषइन तथष लषगत अनमुषनाः यसमष स्थलगत नक्शषंकन (location map), प्रभषहवत के्षत्रको भ ू
उपयोग देखिन े िेस्रष नक्शष, मषटो तथष भ ू बनौटको अवस्थष, प्रकोपको प्रकृती (Mud flow, debris 

flow, gulley erosion, size etc) तथष प्रभषहवत िनु े घरपररवषर, संरचनष वष संरखक्षत िनुे घर जग्गष 
जनमनको के्षत्रफल आदद हवर्यिरु समषवेश िनुछेन ्। 
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 उपभोक्तष सनमतीसंग कषया सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषिं, कषयाक्रम संचषलन, जनसिभषनगतष पररचषलन, 

समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष सम्बखन्धत समदुषयलषई िस्तषन्तरण गररनेछ । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ। 

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न े तर जनसिभषनगतषको सनुनखित 
नभएको र कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन २०६३, सषवाजनीक िरीद 
ननयमषवली २०६४ र प्रदेशको आनथाक ऐन २०७७ को प्रहक्रयष अपनषई कषया सन्चषलन गनुा पदाछ 
।  

 

१.२ आकस्मिक विपत व्यिमथापन तथा प्राकृततक प्रकोप न्यूनीकरण  काययक्रि (तार 
िाली िरीद सिेत -साउन, िदौ र असार िहहनािा िात्र सञ्चालन गने)(आकस्मिक विपत 
व्यिमथापन सहयोग काययक्रि-सबै स्िल्ला) 
 

आकखस्मक रुपमष आईपने प्रषकृनतक हवपदले व्यखक्त वष समूिको घरवषस नै उठीवषस िनुे वष वस्तीमष परैु 
असर पना जषन े अवस्थष भई हपनित व्यखक्तिरुको उपभोक्तष सनमती बनषई कषया संचषलन गनुापनेछ तर 
उपभोक्तष सनमती बनषई रषित प्रषप्त ग गना कदठनषई िनुे अवस्थषमष हपनित व्यखक्त/समिुलषई कषयषालयबषट 
तत्कषल रषित स्वरुप तषरजषली उपलब्ध गरषउन सहकनेछ । िषसगरी वर्षायषम तथष त्यसको अखघपनछ वष 
अन्य समयमष आकखस्मक रुपमष जषनसक्ने पहिरो, वषढी र यससँग सम्बखन्धत नकषरषत्मक असरिरुको 
लेिषजोिष तथष हवश्लरे्ण गदै पहिरो, वषढीबषट िनु सक्ने सम्भषव्य जोखिमिरुको न्यूनीकरण गदै खजउधनको 
सरुक्षष गनुा यस कषयाक्रमको मखु्य उद्देश्य रिेको छ । यस कषयाक्रम अन्तगात ननम्न हक्रयषकलषपिरु सञ्चषलन 
गना सहकने छन ्।हवपदको पूवा तयषररको लषनग भ ूतथष जलषधषर व्यवस्थषपन कषयषालय नसन्धपुषल्चोकले यस 
कषयाक्रमबषट बहढमष ६० % ( ३०% तषरजषनल िररद गनुा पनेछ भने सो बजेटको ३०% ढंुगष लगषयत अन्य 
आवश्यक कषयामष िचा गना सक्नेछ।) र भ ूतथष जलषधषर व्यवस्थषपन कषयषालय, लनलतपरु यस कषयाक्रमबषट 
बहढमष ३० % ( १५% तषरजषनल िररद गनुा पनेछ भने सो बजेटको १५% ढंुगष लगषयत अन्य आवश्यक 
कषयामष िचा गना सक्नेछ।) र भ ूतथष जलषधषर व्यवस्थषपन कषयाक्रम कषयषान्वयन ईकषइ मकवषनपरुले यस 
कषयाक्रमबषट बहढमष २० %( १०% तषरजषनल िररद गनुा पनेछ भने सो बजेटको १०% ढंुगष लगषयत अन्य 
आवश्यक कषयामष िचा गना सक्नेछ।)  तषरजषनल चैत महिनष नभत्र िररद गरर स्टोर गरर रषख्न ुपनेछ ।अन्यत्र 
जनुसकैु कुरष लेखिएको भएतष पनन यो कषयाक्रम बखस्तलषई जोखिम िनुे गरर सखु्िष पहिरो गएको वष जषन 
सक्ने अवस्थष भएमष सषउन, भदौ र असषर महिनष बषिेक अन्य महिनषमष समेत संचषलन गना सक्नेछ । 

 सरोकषरवषलषिरुसँग अन्तरहक्रयष । 
 इखन्जननयररङ्ग संरचनष जस्तै  RCC structure, Plum structure, Checkdam, Retaining wall, Diversion 

channel आदी ननमषाण, व्यवस्थषपन। 

 संरक्षण वृक्षरोपण तथष िररयषली प्रवर्द्ान कषयाक्रम । 

 ग्यषहवयन तषरजषली हवतरण कषया । 
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
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 हपनितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 
 
 
 
 
 

प्रषथनमहककरण/स्थल छनौट 

िटस्पट कषयाक्रम गदषा देिषयमष उल्लेि भएको के्षत्रलषई प्रषथनमकतष ददईनेछ । 
 

 मषनव वखस्त, हवद्यषलय, स्वषस््य चौकी, अस्पतषल, अन्य सरकषरी भौनतक संरचनष, िेनतयोग्य जनमन, 
परुषतषखत्वक धषनमाक सषंस्कृनतक सषमदुषहयक तथष सषमषखजक के्षत्रसँग सम्बखन्धत संरचनषिरु, हवकषसकष 
पूवषाधषर लगषयत अन्य संवेदननसल के्षत्रिरु। 

 संभषव्यतष अध्ययन, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्णाः अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 सभे निजषईन तथष ल.ई. तयषर गने र संझौतष गरी कषयाक्रम संचषलन । 

 कषयषान्वयन चरणाः कषयषालय मषतितकष कमाचषरीिरुबषट कषया संचषलन । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन । 



 

7 
 

 

2. ववपत जोखखम न्त्यूनीकरण तथा प्राकृततक प्रकोप व्यवस्थापन 

२.१ पहहरो तथा गल्छी उपचार (विपत िोखिि न्यूनीकरण तथा प्राकृततक प्रकोप 
व्यिमथापन) 
वर्षादको पषनी लगषयत अन्य प्रषकृतीक/ कृतीम कषरणले गएको वष जषनसक्ने पहिरो, गल्छी आददबषट िनु 
सक्ने सम्भषव्य जोखिमिरुको न्यूनीकरण गदै खजउधनको रक्षष, मित्वपूणा हवकषसकष पूवषाधषरिरु तथष अन्य 
वषतषवरणीय पक्षिरुको संरक्षण गनुा यस कषयाक्रमको मखु्य उद्देश्य रिेको छ ।  
यस अन्तगात ननम्न कषयाक्रमिरु सञ्चषलन गना सहकने छ । 

 भल तकषाउने कुलो, नषलष, चेकड्यषम, ररटेननङ वषल / बे्रस्टवषल ननमषाण । 

 Sediment, debris flow control structures construction.  
 अन्य इखन्जननयररङ्ग संरचनष h:t}  RCC structure,plum structure cflb ननमषाण । 

 वषयोइखन्जननयररङ्ग संरचनष तथष संरक्षण वृक्षरोपण । 

 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषर्श्ा{खचत्र प्रकषशन । 
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 हपनितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 
 

 स्थल छनौट  
 मषनव वखस्त, हवद्यषलय, स्वषस््य चौकी, अस्पतषल, अन्य सरकषरी भौनतक संरचनष, िेनतयोग्य जनमन, 

परुषतषखत्वक धषनमाक सषंस्कृनतक सषमदुषहयक तथष सषमषखजक के्षत्रसँग सम्बखन्धत संरचनषिरु, हवकषसकष 
पूवषाधषर लगषयत अन्य सम्वेदननसल के्षत्रिरु। 

 सरोकषरवषलषिरुसंग छलफल, परषमशा नलई प्रषथनमकतष र संभषव्यतष तथष आवश्यकतष र िनु सक्न े
क्षतीको आधषरमष कषयाक्रम संचषलन गने स्थषन छनौट गरीने छ । 

 सरोकषरवषलिरुसंग अन्तरहक्रयषाः प्रत्यक्ष प्रभषहवत समदुषय तथष प्रभषहवत के्षत्रको जल प्रवषि प्रणषली 
(िोलष, ििरे, गल्छी) र सम्मिुमष रिेकष वस्ती समदुषय त्यस के्षत्रमष रिेकष विषकष प्रतीनननधिरु, 

उपभोक्तष समूि वष सनमती तथष अन्य सरोकषरवषलष ननकषयिरुसंग कषयाक्रम कषयषान्वयन तथष 
संचषलनकष लषनग आवश्यक समन्वय, सियोग तथष सिकषयाकष लषनग छलफल गररनछे । 

 सभे, निजषइन तथष लषगत अनमुषनाः यसमष स्थलगत नक्शषंकन (location map), प्रभषहवत के्षत्रको भ ू
उपयोग देखिन े िेस्रष नक्शष, मषटो तथष भ ू बनौटको अवस्थष, प्रकोपको प्रकृती (Mud flow, debris 

flow, gulley erosion, size etc) तथष प्रभषहवत िनु े घरपररवषर, संरचनष वष संरखक्षत िनुे घर जग्गष 
जनमनको के्षत्रफल आदद हवर्यिरु समषवेश िनुछेन ्। 

 उपभोक्तष सनमतीसंग कषया सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषिं, कषयाक्रम संचषलन, जनसिभषनगतष पररचषलन, 

समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष सम्बखन्धत समदुषयलषई िस्तषन्तरण गररनेछ । 
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 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ। 

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न े तर जनसिभषनगतषको सनुनखित 
नभएको र कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन २०६३ तथष ननयमषवली 
२०६४ को प्रहक्रयष अपनषई कषया सन्चषलन गनुा पदाछ ।  

२.२ िहरे िोला तनयन्त्रण  (विपत िोखिि न्यूनीकरण तथा प्राकृततक प्रकोप 
व्यिमथापन) 

ििरेिोलष ननयन्त्रण अनथाक र सषमषखजक सरुक्षष तथष पषरीखस्थकीय प्रणषली संरक्षणको दृहिकोणले संवेदनशील 
छ । बर्षाको समयमष आउने बषढीबषट ििरे िोलष आसपषसकष िेतीयोग्य जनमन र घरवस्तीको संरक्षण 
गनुाकष सषथै सम्बखन्धत नदीको जलषधषर के्षत्रको एकीकृत व्यवस्थषपनबषट संरक्षण गनुा नै यस कषयाक्रमको 
मखु्य उद्दशे्य िो ।  

यस कषयाक्रम अन्तगात ननम्न हक्रयषकलषपिरु सञ्चषलन गना सहकने छन।् 

 तटबन्धन/बषँध, संरक्षण पिषाल 

 स्पर 
 भल तकषाउने नषलष 
 नथग्रने रोक्ने संरचनष 
 चेकड्यषम लगषयत अन्य इखन्जननयररङ्ग संरचनष h:t}  RCC structure,plum structure cflb ननमषाण । 

 जल प्रवषिको व्यवस्थषपनको लषनग िररत प्रहवनध हवकषस÷ slope stabilization through bio-

engineering /vegetative measures (tree, grass planting)  on the bank. 

 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषर्श्ाखचत्र प्रकषशन । 

 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 हपनितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 
 

प्रषथनमहककरण / स्थल छनौट  
मषनव वखस्त, हवद्यषलय, स्वषस््य चौकी, अस्पतषल, अन्य सरकषरी भौनतक संरचनष, िेनतयोग्य जनमन,परुषतषखत्वक 
धषनमाक सषंस्कृनतक सषमदुषहयक तथष सषमषखजक के्षत्रसगँ सम्बखन्धत संरचनषिरु, हवकषसकष पूवषाधषर लगषयत 
अन्य सम्वेदननसल के्षत्रिरु। 

 आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण। 
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 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको 
र कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई 
कषया सञ्चषलन गनुा पदाछ। 
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3. जलवायू पररवतयन अनुकूलन/समयाकुलन तथा क्षमता अमभवदृ्धी 
 काययक्रम 
३.१ पानी िूहान संरक्षण काययक्रि (िलिायू पररितयन अनुकूलन/सियाकुला तथा क्षिता 
अभििदृ्धी काययक्रि) 
प्रषकृतीक रुपमष रिेकष मित्वपूणा र सकु्न लषगेकष पषनीकष स्रोतिरुको पहिचषन र बस्त ु खस्थतीको हवश्लरे्ण 
गरी प्रषथनमकतषकष आधषरमष स्थषनीय तिसँग समेत आवश्यक सिकषया गरी पषनी स्रोतिरुको ददगो संरक्षण, 
व्यवस्थषपन तथष पषनीको उपलब्धतषमष वृहर्द् गनुा यस कषयाक्रमको प्रमिु उद्दशे्य िनु ्।  
यस कषयाक्रममष ननम्न हक्रयषकलषपिरु संचषलन गना सहकने छन ्।  

 पषनीको मूलको पहिचषन गरी स्रोत संरक्षण कषया । 

 मिुषनको जलषधषर के्षत्र वररपरर वृक्षरोपण । 

 भ ूतथष जलषधषर संरक्षण  तथष व्यवस्थषपन सम्बन्धी संरचनष ननमषाण कषया । 

 इन्टेक, ररजभा ट्षकं, पषईप लषइन र ट्षप स्टषण्ि लगषयत अन्य  इखन्जननयररङ्ग ननमषाण कषया ।  
 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषर्श्ा{खचत्र प्रकषशन । 

 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 हपनितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको 
र कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई 
कषया सञ्चषलन गनुा पदाछ । 
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३.२ िल पूनयिरण पोिरी तनिायण ( Water recharge pond,भसल्टेसन कन्िोल प्रविधध-
टर्फय ङ्ग/बायोईस्न्ितनयररङ्ग सहहत) (िलिायू पररितयन अनुकूलन/सियाकुला तथा क्षिता 
अभििदृ्धी काययक्रि) 
जल पूनाभरण पोिरी एक जल हवज्ञषन प्रहक्रयष िो जसमष पषनी जनमनको मषनथल्लो सतिबषट क्रमषगत रुपमष 
जनमनमनुीको सतिमष प्रवषि िनुे गदाछ । वर्षादको पषनी संकलन गरर पषनीको सदपुयोग बढषउन ु तथष 
बषढीको प्रकोप न्यनुनकरण गरी जनमनमनुी रिेको पषनीको सति/गणुस्तर बनषई रषख्न ुयस कषयाक्रमको मखु्य 
उद्देश्य िो।                                                                                                                                  

यस कषयाक्रममष ननम्न हक्रयषकलषपिरु संचषलन गना सहकने छन ्।  
िररयषली  प्रवध्दान जस्तै संरक्षण वृक्षषरोपण। 

 पूनाभरण पोिरी ननमषाण/संरक्षण/व्यवस्थषपन 

 नषलष ननमषाण/संरक्षण/व्यवस्थषपन 

 पोिरी ननमषाण/संरक्षण/व्यवस्थषपन 

 संरक्षण वृक्षषरोपण 

 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 कषयाक्रमको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण। 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको 
र कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई 
कषया सञ्चषलन गनुा पदाछ। 

 

३.३ पानीको बहाि न्यूनीकरण गने ड्याि (runoff harvesting dam)  तनिायण  (िलिायू 
पररितयन अनुकूलन/सियाकुला तथा क्षिता अभििदृ्धी काययक्रि) 
 

वर्षायषमको भल पषनी संकलन तथष उपल्लो तहटय के्षत्रबषट आउने नथग्रने संकलन गरी तल्लो तहटय के्षत्रमष 
िनु सक्ने बषढीको प्रकोप न्यनुनकरण गनुाकष सषथै पषनीको बिउुपयोग, जैहवक हवहवधतष संरक्षण तथष 
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जलपूनाभरण गनुा नै यस कषयाक्रमको मखु्य उद्देश्य िो।यो कषयाक्रम गल्छी, िोँच तथष बषह्रमषस बग्ने पषनीको 
मिुषनमष वर्षाको पषनी संकलन गना गररनेछ। 

यस कषयाक्रममष ननम्न हक्रयषकलषपिरु संचषलन गना सहकने छन ्।  
 िररयषली  प्रवध्दान जस्तै संरक्षण वृक्षषरोपण। 

 पोिरी ननमषाण। 

 चेकड्यषम लगषयत अन्य इखन्जननयररङ्ग संरचनष जस्तै  RCC structure,plum structure आदद ननमषाण । 

 मषटो/ढुङ्गष नसमेन्ट/आर नस नस ड्यषम ननमषाण। 
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 कषयाक्रम मषगको ननवेदन संकलन । 

 स्थषननयतिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषिंफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण। 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको 
र कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई 
कषया सञ्चषलन गनुा पदाछ। 

 

३.४ शहरी के्षत्र िानेपानी िलाधार संरक्षण  (िलिायू पररितयन अनुकूलन/सियानुकूल 
(उत्थानभशल) तथा क्षिता अभििदृ्धी काययक्रि) 
शिरी के्षत्रिरु बढेसंगै शिरिरुमष स्वच्छ िषनेपषनीको मषग वढ्दै गएको र भैरिेकष स्रोतिरुले मषग पूनता गना 
नसहकरिेको वतामषन खस्थतीमष प्रषकृतीक, मषनहवय तथष जलवषय ु पररवतानकष कषरण शिरी जलषधषर के्षत्र 
अन्तगात रिेकष हवनभन्न पषनी स्रोतिरु वरे्नी लोपोन्मिु िुँदै पषनीको उपलब्धतषमष कमी र भ ूउत्पषदकत्वमष 
समेत ह्रषस भई आईरिेको अवस्थषलषई सम्बोधन गना यो कषयाक्रम प्रस्तषव गरीएको िो । स्थषनीय तिसंग 
समन्वय गरी शिरी िषनेपषनी (सदरमकुषम वष मखु्य ठूलष बजषर)को जलषधषर के्षत्रलषई उखचत संरक्षण र 
व्यवस्थषपन गदै िररयषनल प्रवधान, जलपून भरण गने संरचनष,  पहिरो उपचषर लगषयत संरक्षणकष कषयाक्रमिरु 
संचषलन गना सकेमष संचषलनमष रिेकष िषनेपषनी संरचनषिरुको आय ुवढषउन सहकने र िषनेपषनीको वढ्दो 
मषगलषई समेत सम्वोधन गना सहकन ेदेखिन्छ । यस अन्तगात ननम्न हक्रयषकलषपिरु गना सहकने छन ्। 

 जलषधषर क्षते्र पहिचषन, त्यषंक संकलन । 

 सरोकषरवषलषिरुसँग अन्तरहक्रयष, संभषव्यतष अध्ययन । 
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 पषनीकष मिुषनिरुको संरक्षण, व्यवस्थषपन । 

 चहुिएर वष िेर गएको पषनीको संरक्षण तथष व्यवस्थषपन । 

 संरक्षण पोिरीिरुको संरक्षण तथष ननमषाण । 

 पषनी स्रोतिरुको जलषधषर के्षत्रको एकीकृत व्यवस्थषपन । 

 पहिरो, गल्छी उपचषर । 

 िोलषहकनषर संरक्षणf , ििरे ननयन्त्रण, चेकड्यषम लगषयत अन्य इखन्जननयररङ्ग संरचनष जस्तै  RCC 

structure,plum structure आदद ननमषाण । 

 िररयषली प्रवर्द्ान, प्रचषर प्रसषर । 
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 कषयाक्रम मषगको ननवेदन संकलन । 

 स्थषननयतिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) गररनछे 
।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको र 
कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई कषया 
सञ्चषलन गनुा पदाछ । 
 

३.५ विद्युतीय आयोिनाको िलाधार के्षत्र संरक्षण काययक्रि (िलिायू पररितयन 
अनुकूलन/सियाकुलन तथा क्षिता अभििदृ्धी काययक्रि) 
 

नेपषलको उजषा के्षत्रको प्रमिु स्रोतको रुपमष जलहवद्यतु रिेको छ । यस के्षत्रको हवकषसकष लषनग अन्य धेरै 
सरोकषरवषलष ननकषयिरुको भनूमकष मित्वपूणा िुंदषिदैु पनन जलषशय के्षत्रको जलषधषर व्यवस्थषपनमष भ ूतथष 
जलषधषर व्यवस्थषपनको भनूमकष मित्वपूणा िनुकुष सषथै प्रमिु हिस्सषको रुपमष िेररएको छ । यस 
कषयाक्रमले मखु्यगरी जलषशयको जलषधषर के्षत्रमष िनुे वषतषवरणीय असरिरु जस्तै भ ू स्िलन (गल्छी, 
पहिरो), असन्तनुलत मषनहवय हक्रयषकलषपिरु (भ ू उपयोग, कृहर् प्रणषली) लषई व्यवखस्थत र सन्तनुलत गदै 
जलहवद्यतुको लषनग पषनीको मषत्रष र गणुस्तरमष अनभवृहर्द् गनुाकष सषथै जलषशय के्षत्रको नथग्रीकरण 
समस्यषलषई न्यूनीकरण गने अपेक्षष रषखिएको छ ।संचषलनमष रिेकष र ननमषाणषनधन अवस्थषमष रिेकष 
हवद्यतुीय आयोजनषिरुको जलषधषर के्षत्रको संवेदनशीलतषलषई सम्बोधन गने गरी मूलभतू रुपमष एकीकृत 
जलषधषर व्यवस्थषपनको मषध्यमर्द्षरष भ ू स्िलनमष न्यूनीकरण गदै जलषधषर क्षेत्रमष पने पषनीलषई उखचत 
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व्यवस्थषपन गरी जलषधषर के्षत्रबषट िनुे sediments लषई कम गदै आयोजनषिरुको ददगोपनष बढषउन ु यस 
कषयाक्रमको मखु्य उद्देश्य रिेको छ । (सम्बखन्धत जलहवधतु आयोजनषको सषझेदषरी  मष प्रस्तषव आएमष 
प्रषथनमकतष ददन सहकने छ ।) 
यस कषयाक्रम अन्तगात ननम्न हक्रयषकलषपिरु सञ्चषलन गना सहकने छन ्। 

 जलषधषर क्षते्र पहिचषन, त्यषंक संकलन । 

 स्थषनीय जनप्रतीनननध तथष सरोकषरवषलिरुसंग अन्तहक्रयष । 

 संरक्षण समूि पहिचषन र सशखक्तकरण, तषनलम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण। 

 गेग्रषन छेकबषंध तथष नथग्रीकरण रोकथषम संरचनष ननमषाण । 

 पहिरो तथष गल्छी उपचषर िोलष हकनषरष संरक्षण तथष, ििरे ननयन्त्रण, चेकड्यषम लगषयत अन्य 
इखन्जननयररङ्ग संरचनष जस्तै  RCC structure,plum structure आदद ननमषाण । 

 ग्रषनमण सिकसंगै भ ूसंरक्षण तथष िररयषली प्रवर्द्ान । 

 िेतवषरीमष भ ूसंरक्षण । 

 जल प्रवषिको व्यवस्थषपनको लषनग िररत प्रहवनध हवकषस तथष कषयषान्वयन । 

 पषनी मिुषन तथष स्रोत संरक्षण । 

 वृक्षषरोपण तथष पनु रोपण लगषयत िररयषली प्रवर्द्ान । 

 भलपषनी व्यवस्थषपन तथष संरक्षण पोिरी ननमषाण तथष व्यवस्थषपन । 

 क्षतीग्रस्त भमूी पनुरुत्थषन । 

 सचेतनषमूलक कषयाक्रम । 

 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषर्श्ाखचत्र प्रकषशन ।  
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) गररनछे 
।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको र 
कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई कषया 
सञ्चषलन गनुा पदाछ। 
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4. दीगो भू-व्यवस्थापन काययक्रम 

४.१ िेतबारी संरक्षण काययक्रि (दीगो िू-व्यिमथापन काययक्रि) 
भ ू धरषतलको ददगो व्यवस्थषपन तथष परम्परषगत िेती प्रणषलीलषई हवस्थषहपत गरी वषतषवरण मैत्री 
वैज्ञषननक िेती प्रणषली अपनषइ भ ू क्षय न्यनुनकरण गनुाकष सषथै भ ू उत्पषदकत्व वृहर्द् गनुा यस 
कषयाक्रमको उद्दशे्य िो। 

४.२ ज्ञानशाला बाह्रविसे न.पा. ८ िाफय त कृवि, िन, िडडबुटी, फलफूलको प्रदशयनी प्लट 
मथापना (दीगो िू-व्यिमथापन काययक्रि) 

ज्ञषनशषलषद्वषरष गदठत उपभोक्तष सनमनत मषफा त कषयाक्रम संचषलन गररन सहकने छ। 
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 सम्बखन्धत समूिको ननणाय सहितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण,  सम्भषव्य अध्ययन अनसुन्धषन तथष अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग 
कषया सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न 
योजनष समदुषयलषई िस्तषन्तरण । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ।  

 

४.३ अलैंची, भलधच, आँप, लप्सी, कागती रोपण विरुिा रोपण (तनिी तथा सािुदातयक-
हहलमटेशनलाई प्राथभिकता हदने) िररद तथा ढुिानी (दीगो िू-व्यिमथापन काययक्रि) 

जलषधषर के्षत्र नभत्र नसमषन्त तथष कम उत्पषदन िनुे ननजी वष सषमदुषहयक जनमनको सधुषर गरी जनमन 
ढषहकएको अवस्थषमष परु् यषउन तथष नभरषलष पषिषबषरीमष स्थषई रुपमष भ ूउपयोगमष पररवतान ल्यषई 
उत्पषदकत्व वृहर्द् गना बहढ अलैंची तथष फल फल्न ेफलफूलकष हवरुवषिरु रोहपने छ । 

  

यस कषयाक्रम अन्तगात ननम्न हक्रयषकलषपिरु सञ्चषलन गना सहकने छ । 

 स्थषनीय जनप्रतीनननध तथष सरोकषरवषलिरुसंग  छलफल तथष अन्तहक्रयष । 

 संरक्षण समूि पहिचषन र सशखक्तकरण । 

 अलैंची, फलफूल नबरुवष िरीद, ढुवषनी, हवतरण तथष रोपण । 
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कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 सम्बखन्धत समूिको ननणाय सहितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण,  सम्भषव्य अध्ययन अनसुन्धषन तथष अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग 
कषया सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न 
योजनष समदुषयलषई िस्तषन्तरण । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ ।  

४.४ िू-संरक्षणको लाधग बाँसको राईिोि िररद र रोपण (ढुिानी सिेत) (दीगो िू-
व्यिमथापन काययक्रि) 
ििरे/िोलष हकनषर, तथष भ ूक्षय िनुे स्थषनिरुमष भ ूतथष जलषधषर संरक्षणकष लषनग बिउुपयोगी घषंस, अमसृो 
तथष बषंसको हवरुवष, रषइजोम रोपण गने । यस कषयाक्रम अन्तगात ननम्न हक्रयषकलषपिरु सञ्चषलन गना सहकन े
छ । 

 स्थषनीय जनप्रतीनननध तथष सरोकषरवषलिरुसंग  छलफल तथष अन्तहक्रयष । 

 संरक्षण समूि पहिचषन र सशखक्तकरण । 

 वषँसको रषइजोम िरीद, ढुवषनी, हवतरण तथष रोपण । 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 सम्बखन्धत समूिको ननणाय सहितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण,  सम्भषव्य अध्ययन अनसुन्धषन तथष अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग 
कषया सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न 
योजनष समदुषयलषई िस्तषन्तरण । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ ।  

४.५ भिरालो िभिन / ग्रािीण सडक घाँस तथा अभिसो रोपण (दीगो िू-व्यिमथापन 
काययक्रि) 
नभरषलो जनमन, ग्रषनमण सिक जस्तष भ ूक्षय िनु ेस्थषनिरुमष भ ूतथष जलषधषर संरक्षणकष लषनग बिउुपयोगी 
घषंस, अमसृो रोपण गने । यस कषयाक्रम अन्तगात ननम्न हक्रयषकलषपिरु सञ्चषलन गना सहकन ेछ । 

 स्थषनीय जनप्रतीनननध तथष सरोकषरवषलिरुसंग अन्तहक्रयष । 
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 संरक्षण समूि पहिचषन र सशखक्तकरण । 

 घषँस तथष अनिसो हवरुवष िरीद, ढुवषनी, हवतरण तथष रोपण । 
कषयषान्वयन प्रहक्रयष 

 स्थल छनौट । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्णाः अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 सभे निजषईन तथष ल.ई. । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, कषयाक्रम संचषलन तथष कषयाक्रम िस्तषन्तरण । 

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको र 
कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई कषया 
सञ्चषलन गनुा पदाछ।  

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन । 
 

४.६ नदी उकास िग्गा संरक्षण तथा सदपुयोग काययक्रि (दीगो िू-व्यिमथापन काययक्रि) 
नदीले विषव पररवतान संगै छोिेको जनमनलषई संरक्षण गरी उपयोगमष ल्यषउन े र उक्त जनमनको भ ू
उत्पषदकत्व वृहर्द् गनुा यस कषयाक्रमको मखु्य उद्दशे्य रिेको छ । यस कषयाक्रम अन्तगात ननम्न 
हक्रयषकलषपिरु सञ्चषलन गना सहकन ेछ । 

 स्थषनीय जनप्रतीनननध तथष सरोकषरवषलिरुसंग अन्तहक्रयष । 

 संरक्षण समूि पहिचषन र सशखक्तकरण । 

 बषँध/ तटबन्धन ननमषाण 

 स्पर ननमषाण लगषयत िोलषहकनषर संरक्षण , ििरे ननयन्त्रण, चेकड्यषम लगषयत अन्य इखन्जननयररङ्ग 
संरचनष जस्तै RCC structure,plum structure आदद ननमषाण । 

 नथग्रीकरण रोकथषम संरचनष ननमषाण÷ Construction of flow retarding structures. 
 जल प्रवषिको व्यवस्थषपनको लषनग िररत प्रहवनध हवकषस÷ slope stabilization through bio-engineering 

/vegetative measures (Bamboo, tree, grass planting)  on the bank. 

 भ ूउपयोग प्रहवनध हवकषस तथष सचेतनषमूलक तषनलम, गोष्ठी आदद कषयाक्रम । 

 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषश्र्वखचत्र प्रकषशन । 
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) गररनछे 
।  



 

18 
 

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको र 
कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई कषया 
सञ्चषलन गनुा पदाछ । 
 

४.७ नदी तनयन्त्रण, िायो ईस्न्ितनयररङ, िोला, नदी र्कनारा संरक्षण (दीगो िू-व्यिमथापन 
काययक्रि)    

नदी हकनषरष खस्थररकरण तथष ननयन्त्रण अनथाक र सषमषखजक सरुक्षष तथष पषरीखस्थकीय प्रणषली संरक्षणको 
दृहिकोणले संवेदनशील छ । नदी हकनषरष खस्थररकरणकष लषनग नदी हकनषरमष संरचनष ननमषाण गदषा नदी 
बिषवको स्वच्छतष कषयम रषख्नकष लषनग प्रषहवनधक रुपले आवश्यक पने नदीको बिषव के्षत्र नघटषई 
संरचनष ननमषाण गरीन ु पदाछ । िषसगरी बर्षाको समयमष आउने बषढीबषट नदी हकनषर आसपषसकष 
िेतीयोग्य जनमन र घरवस्तीको संरक्षण गनुाकष सषथै सम्बखन्धत नदीको जलषधषर के्षत्रको एकीकृत 
व्यवस्थषपनबषट संरक्षण गनुा नै यस कषयाक्रमको मखु्य उद्देश्य िो ।  

यस कषयाक्रम अन्तगात ननम्न हक्रयषकलषपिरु सञ्चषलन गना सहकने छन।् 

 तटबन्धन / बषँध, 

 स्पर ननमषाण  लगषयत ,िोलषहकनषर संरक्षणf , ििरे ननयन्त्रण, चेकड्यषम लयषयत अन्य इखन्जननयररङ्ग 
संरचनष जस्तै  RCC structure,plum structure cflb ननमषाण । 

 पषनी ननकषस व्यवस्थषपन 

 जल प्रवषिको व्यवस्थषपनको लषनग िररत प्रहवनध हवकषस÷ slope stabilization through bio-

engineering /vegetative measures (tree, grass planting)  on the bank. 

 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषर्श्ाखचत्र प्रकषशन । 

 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 हपनितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 
 

प्रषथनमहककरण / स्थल छनौट 

मषनव वखस्त, हवद्यषलय, स्वषस््य चौकी, अस्पतषल, अन्य सरकषरी भौनतक संरचनष, िेनतयोग्य जनमन, 
परुषतषखत्वक धषनमाक सषंस्कृनतक सषमदुषहयक तथष सषमषखजक के्षत्रसँग सम्बखन्धत संरचनषिरु, हवकषसकष 
पूवषाधषर लगषयत अन्य सम्वेदननसल के्षत्रिरु। 

 आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण । 
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 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको 
र कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई 
कषया सञ्चषलन गनुा पदाछ ।  
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5. ववकासका पूवायधार संरक्षण काययक्रम 

५.१ भसचंाई कूलो िियत तथा सूधार (विकासका पूिायधार संरक्षण काययक्रि) 
कृर्किरुबषट संचषलन िुंदै आएकष तर उपयकु्त प्रहवनधको अभषवकष कषरण वषढी, पहिरो, भकू्षयर्द्षरष प्रभषहवत 
भएको नसंचषई कुलोको संरक्षण, ममात तथष स्तर सधुषर गरी नसंचषई सहुवधष परु् यषउन ुयो कषयाक्रमको मखु्य 
उद्देश्य िो । जैहवक तथष इखन्जननयररङ्ग संरचनषर्द्षरष नसंचषई कुलोलषई संरक्षण गने, परुरनबषट बचषउन,े 

आसपषसकष के्षत्रिरुमष भ ूक्षय घटषउन ेतथष पषनीको समखुचत उपयोग र व्यवस्थषपनको लषनग यो कषयाक्रम 
संचषलन गररन्छ। 

यस कषयाक्रममष ननम्न हक्रयषकलषपिरु संचषलन गना सहकनेछ ।  
 नसचषई कुलो सधुषर, ममात सम्भषर, ननमषाण कषया । 

 चेक ड्यषम, ररटेननङ्ग पिषाल ननमषाण लगषयत ,िोलषहकनषर संरक्षण , ििरे ननयन्त्रण, चेकड्यषम लगषयत 
अन्य इखन्जननयररङ्ग संरचनष जस्तै  RCC structure,plum structure आदद ननमषाण । 

 नननमात नसचषई कुलो ममात (कुलोको भूंई तथष नभत्तषबषट पषनी चहुिने भएमष नसमेन्ट लगषई ममात 
गने)। 

 कुलोको मिुषन वररपरर आवश्यकतष अनसुषर वृक्षरोपण । 

 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषर्श्ा{खचत्र प्रकषशन । 
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 हपनितको मषग, ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 
 

कषयषान्वयन चरण 

 उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया सम्झौतष, स्रोत 
सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष समदुषयलषई 
िस्तषन्तरण । 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) गररनछे 
।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको र 
कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई कषया 
सञ्चषलन गनुा पदाछ। 
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५.२ िायो ईस्न्ितनयररङ, सडक पािो संरक्षण, सडक र्कनारा हररयाली काययक्रि (िन तथा 
िातािरण तनिायण) (विकासका पूिायधार संरक्षण काययक्रि) 
 

सिक पषिो (मषनथ/तल) गरीने वृक्षषरोपण र कषयम गरीने िररयषली कषयाक्रमको मखु्य उद्दशे्य वर्षादको 
समयमष सिकमष परेको पषनीलषई जमीनमष शोर्ण गरषई भ ूक्षय िनुबषट जोगषउन,े ध्वनी तथष वषय ुप्रदूर्ण 
कम गने र वररपररको वषतषवरणलषई स्वच्छ रषिी िररयषली प्रवर्द्ान गनुा िो। 

यस अन्तगात ननम्न प्रहक्रयषिरु अवलम्वन गना सहकन ेछन ्। 

 सरोकषरवषलषिरुसँग छलफल, अन्तरहक्रयष, संभषव्यतष अध्ययन । 

 घषँस लगषयत अन्य आवश्यक हवरुवष उत्पषदन वष िरीद तथष हवतरण । 

  एक वरे् वष विवुरे् हवरुवष िरीद, हवतरण तथष रोपण । 

 Tree guard construction । 

 चेक ड्यषम, ररटेननङ्ग पिषाल ननमषाण लगषयत ,िोलषहकनषर संरक्षण , ििरे ननयन्त्रण, चेकड्यषम 
लगषयत अन्य इखन्जननयररङ्ग संरचनष जस्तै  RCC structure,plum structure आदी ननमषाण । 

 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषर्श्ा{खचत्र प्रकषशन । 
 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
 स्थषनीय सरोकषरवषलषिरुको मषग गरेको ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन, अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण। 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको 
र कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई 
कषया सञ्चषलन गनुा पदाछ। 
 

५.३ संरक्षण पोिरी तनिायण काययक्रि 
 

प्रषकृतीक रुपमष रिेकष मित्वपूणा पोिरीको पहिचषन वष नयषं पोिरी ननमषाणकष लषनग बस्तखुस्थतीको हवश्लरे्ण गरी 
प्रषथनमकतषकष आधषरमष यो कषयाक्रम संचषलन गररनेछ । िषसगरी धषरष पंधेरषबषट िेर जषने र वर्षाको भलको 
पषनी संकलन गरी सखु्िष मौसममष िेतवषरीमष नसंचषई गना र भल वषढी कम गना गषंउघरमष भैरिेकष पोिरीिरुलषई 
ममात गने र आवश्यकतष अनसुषर नयषं पोिरी ननमषाण गररनेछ । यसकष अलषवष तषलतलैयष, नसमसषर, कुवष, 
जलभरण संरचनष, रनअफ िषभेखस्टङ ड्यषम, जलषधषर क्षेत्र पनुरुत्थषन हक्रयषकलषप (catchment restoration 

activities) र पषनीको बिआुयषनमक प्रयोग जस्तष हक्रयषकलषपिरु गना सहकने छ । यस कषयाक्रमको मखु्य उदे्दश्य 
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जलषधषर क्षेत्रमष जलभरण पोिरी, टे्रखन्चङ्क तथष संरक्षण वकृ्षरोपण जस्तष कृयषकलषप मषफा त जलभरण क्षमतष 
बढषउने र पषनीको सति बढषई सखु्िषयषममष पषनीको उपलव्धतष वढषउने तथष उपल्लो भभूषगबषट तल्लो भभूषगमष 
बगेर आउने भलपषनी र मषटोको व्यवस्थषपन गनुा नै िो । 

यस कषयाक्रममष ननम्न हक्रयषकलषपिरु संचषलन गना सहकने छन ्।  
 परम्परषगत रुपमष रिेकष कुवष, पोिरी, तषल संरक्षण । 

 जल पनुभारण संरचनष, पोिरी संरक्षण तथषf ननमषाण । 

 िररयषली प्रवधान । 

 प्रनतवेदन तयषरी तथष पषर्श्ा{खचत्र प्रकषशन । 

कषयषान्वयन प्रहक्रयष 
  मषग तथष  ननवेदन संकलन । 

 स्थषननय तिको नसफषररस। 

 स्थल छनौट, आधषरभतू त्यषंक संकलन । 

 बस्त ुखस्थतीको हवश्लरे्ण, अध्ययन अनसुन्धषन, अन्तरहक्रयष । 

 कषयषान्वयन चरणाः उपभोक्तष सनमती गठन, सभे, निजषईन तथष ल.ई. तयषर, उपभोक्तष सनमतीसंग कषया 
सम्झौतष, स्रोत सषधन बषंिफषंि, जनसिभषनगतष पररचषलन, समूि सिजीकरण तथष सम्पन्न योजनष 
समदुषयलषई िस्तषन्तरण। 

 अनगुमन तथष मूल्यषङ्कन (कषयाक्रम कषयषान्वयनको िरेक चरणमष तथष आवश्यकतष अनसुषर) 
गररनेछ।  

 उपभोक्तष सनमती मषफा त कषया संचषलन लषई प्रषथनमकतषमष रषख्न ेतर सिभषनगतषको सनुनखित नभएको 
र कषयाक्रम संचषलन गनै पने स्थषनिरुमष सषवाजनीक िरीद ऐन तथष ननयमषवलीको प्रहक्रयष अपनषई 
कषया सञ्चषलन गनुा पदाछ। 
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6. स्जल्ला मभरका उपजलाधारहरुको पट्रहचान तथा प्राथममकीकरण गरी 
 प्रततवेदन प्रकाशन / उपजलाधार व्यवस्थापन योजना तयारी 
 

एउटै खजल्लषमष पनन धेरै उपजलषधषर के्षत्रिरु िनुे र उपलब्ध स्रोत सषधनिरुको नसनमततषले गदषा सबै 
उपजलषधषर के्षत्रिरुमष एकै समयमष कषयाक्रमिरु संचषलन गना सहकदैन । त्यसैले भ ूक्षय तथष सषमषखजक 
आनथाक र अन्य वषतषवरणीय संवेदनशीलतषको आधषरमष खजल्लषमष रिेकष उपजलषधषर के्षत्रिरुको पहिचषन तथष 
प्रषथनमहककरण गनुा पदाछ । उपजलषधषर के्षत्रिरुको प्रषथनमहककरण गरीसकेपनछ एकीकृत रुपमष कषयाक्रम 
संचषलन गना प्रषथनमकतष प्रषप्त ग उपजलषधषर के्षत्रको भ ू जैहवक तथष आनथाक सषमषखजक त्यषंकको आधषरमष 
उपजलषधषर व्यवस्थषपन योजनष तयषर गने । यस कषयाक्रम संचषलनकष लषनग कषयषालय आफै वष अन्य सेवष 
प्रदषयक व्यखक्त, संघ संस्थष मषफा त सोझै वषतषा वष कोटेशनबषट छनौट गरी सम्पन्न गना सक्नेछ । 
 
 

7. प्रदेशस्तरमा भू तथा जलाधार सम्बन्त्धी ऐन, कानुन, मापदण्ड, काययववर्ध, 

 गुरुयोजना तनमायण तथा छपाई र प्रकाशन 
 

भ ूसंरक्षण तथष जलषधषर व्यवस्थषपन कषयाक्रमको प्रभषवकषरी कषयषान्वयन गने सम्बन्धमष कषनूनी व्यवस्थष गना 
र सवासषधषरण जनतषको सहुवधष र आनथाक हित कषयम रषख्न प्रदेशस्तरमष भ ू तथष जलषधषर सम्बन्धी ऐन, 

कषननु, मषपदण्ि, कषयाहवनध, गरुुयोजनष ननमषाण गरी छपषई र प्रकषशन समेत गनुापने आवश्यक भएकोले यो 
कषयाक्रम रषखिएको िो । ऐन, कषननु, मषपदण्ि तथष गरुुयोजनषको कषया प्रचनलत ऐन अनसुषर सेवष प्रदषयक 
मषफा त सेवष िरीद गरी सम्पन्न गरीने छ । तर कषयाहवनध ननमषाणको कषया भने उद्योग, पयाटन, वन तथष 
वषतषवरण मन्त्रषलय र वन ननदेशनषलय बषगमती प्रदेश कष मौजदुष जनशखक्तवषट तयषर गररने छ ।यो 
खशर्ाकको रकम ऐन, कषननु, मषपदण्ि, कषयाहवनध, गरुुयोजनष ननमषाण गरी छपषई र प्रकषशन समेत गनामष िचा 
गना सहकनेछ । 
  

8. संरक्षण पार्शवयर्चर प्रकाशन 
 

यो कषयाक्रमको उद्देश्य कषयषालयिरुबषट िरेक आ.व. मष संचषलन गररएकष सम्पूणा हक्रयषकलषपिरुको हववरण 
समेहटएको पखुस्तकष प्रकषशन गनुा िो । यस पषर्श्ाखचत्रमष िरेक हक्रयषकलषपको छुट्टषछुटै्ट पेजमष मखु्यत: आ.व., 
कषयाक्रमको नषम, कषयाक्रम संचषलन गरीएको स्थषन, लषगत, कषयाक्रम संचषलन गनुाको उद्देश्य, प्रयोग गररएकष 
संरक्षणकष प्रहवनध, कषयाक्रम कषयषान्वयन प्रकृयष, जनसिभषनगतषको अवस्थष, लैंनगक सषमषखजक समषवेशीकरणको 
अवस्थष, +कषयाक्रमको असर, लषभषखन्वत घरधरुी, कषयाक्रम कषयषान्वयनकष नसकषईिरु, संलग्न उपभोक्तष सनमती र 
अध्यक्षको नषम, कषयषालयको सषईट इन्चषजा र कषयषालय प्रमिुको नषम समेत उल्लेि गनुापछा । सषथै 
कषयाक्रम संचषलन िनु ु अगषिीको, संचषलन भैरिेको र सम्पन्न पनछको तखस्वरिरु अननवषया रुपमष संलग्न 
गनुापछा ।    
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9. भू तथा जलाधार संरक्षण काययको व्यवस्थापन, रेखदेख, सुपररवेक्षण, 
 अनुगमन 

यस मन्त्रषलय र अन्तगातकष कषयषालयिरुबषट संचषलन गररएकष भ ू संरक्षण तथष जलषधषर व्यवस्थषपन 
सम्बन्धी कषयाक्रमिरुको अनगुमन, मूल्यषंकन तथष कषयाक्रम कषयषान्वयन भ्रमण िचा व्यवस्थषपनकष लषनग यो 
कषयाक्रम रषखिएको िो । संचषनलत कषयाक्रमिरुको रेिदेि गना व्यखक्त, संघ संस्थषबषट यो कषयाक्रम संचषलन 
गना सहकनेछ । अनगुमन प्रनतवेदन अननवषया रुपमष समषवेश गरी पषृ्ठपोर्णको व्यवस्थष गनुापनेछ । 
 

10. संरक्षण प्रचार प्रसार सामग्री तयार 
 

भ ूसंरक्षण तथष जलषधषर व्यवस्थषपन तथष प्रषकृनतक हवपत्ती बषढी, पहिरो सम्बन्धी हवनभन्न आयषमिरुको बषरेमष 
सवासषधषरण एवम ्अन्य व्यखक्तिरुलषई जनचेतनष अनभवृहर्द् गने उद्देश्यले हवनभन्न सन्देशमलुक संरक्षण प्रचषर 
प्रसषर तथष स्थषनीय सञ्चषर मषध्यषमबषट सषमग्री तयषर गरी प्रचषर-प्रसषर तथष हवतरणकष लषनग यो कषयाक्रम 
रषखिएको िो । 

नोटः  

1. चषल ुआ.व. २०७७/७८ कष लषनग उद्योग, पयाटन, वन तथष वषतषवरण मन्त्रषलयको नषममष हवननयोखजत भ ू
तथष जलषधषर संरक्षण कषयाक्रम मकवषनपरु, खचतवन र नसन्धलुी खजल्लषको चरेु क्षते्रमष कषयषान्वयन गररनेछ 
। सो कषयाक्रम कषयषान्वयन गना यस मन्त्रषलय अन्तगात रिेकष सम्बखन्धत सेवष, समिुकष जनशखक्त 
सखम्मनलत भ ूतथष जलषधषर व्यवस्थषपन कषयाक्रम कषयषान्वयन इकषई गठन गररनेछ ।  

2. भ ूतथष जलषधषर व्यवस्थषपन कषयषालयिरु तथष भ ूतथष जलषधषर व्यवस्थषपन कषयाक्रम कषयषान्वयन इकषई  
अन्तगात रिेकष मौजदुष जनशखक्तमष ज्ञषन तथष सीपको दक्षतष न्यून भएको अवस्थषमष प्रचनलत ननयमषनसुषर 
सेवष प्रदषयक व्यखक्त, संघसंस्थषबषट समेत सेवष प्रषप्त ग गरी कषयाक्रम कषयषान्वयन गना सहकनेछ। 

3. स्वीकृत कषयाक्रममष स्थषन तोकीएको बषिेककष अन्य कषयाक्रम संचषलनकष लषनग सेवषग्रषिी तथष 
सरोकषरवषलषिरुबषट स्थषनीय तिको नसफषररस सहितको मषग ननवेदन संकलन गरी आवश्यकतष, औखचत्यतष 
र प्रषथनमकतषको आधषरमष स्थषन छनौट गरी कषयाक्रम संचषलन गनुापनेछ । 

4. प्रषकृतीक हवपद वष अन्य कषरणले ठूलो क्षती पगु्ने अवस्थषमष खजल्लषमष अत्यनधक मषग वष आवश्यकतष 
िनेु कषयाक्रमिरु जस्तै पहिरो तथष गल्छी उपचषर, ििरे िोलष ननयन्त्रण आदद लगषयतकष अन्य 
कषयाक्रमिरु स्वीकृत वषहर्ाक कषयाक्रममष उल्लेि भए अनसुषरको वषहर्ाक वजेटको पररनधनभत्र रिी 
गणुस्तरमष कमी निनेु गरी तोकीएको लक्ष्य पररमषण भन्दष वढी पररमषणमष कषया सम्पषदन गना सहकनेछ। 

5. स्वीकृत भएको कखन्टजेखन्स रकमको ५० प्रनतशत कषयषालयको चषल ुर वषँकी ५० प्रनतशत पुजँीगत िचा 
गना सहकने छ ।यसै नभत्रवषट कषयाक्रम संचषलनको लषनग आवश्यक पने जनशक्ती सेवष करषर/परषमशामष 
नलने कषयाको लषनग समेत िचा गना सहकनेछ । 

6. मन्त्रषलय अन्तरगतको भ ूतथष जषलषधषर सम्बन्धी कषयाक्रम कषयषान्वयनको लषनग मन्त्रषलयको भ ूसंरक्षण 
अनधकृतस्तर सषतौ/आठौं कमाचषरीको संयोजकत्वमष एक भ ूतथष जलषधषर कषयाक्रम कषयषान्वयन ईकषइ 
रिनेछ र सोिी ईकषइ मषफा त कषयाक्रम कषयषान्वयन गररनेछ ।   

 


