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कार्यववमध बारे 

मधेश प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, जनकपरुधामको आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत 
वावषयक कार्यक्रमहरुलाई सफलतापूवयक सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न गने उद्देश्र्का साथ "कार्यक्रम सञ्चालन 
तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध 207९" ल्र्ाउन पाउँदा हामीलाई खशुी लागेको छ। 

ववगतका वषयझै र्स वषय पमन र्स मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्हरुबाट सञ्चालन हनुे कार्यक्रमहरुले 
प्रदेशलाई आमथयक समवृि तथा सकारात्मक ववकासतफय  अग्रसर तलु्र्ाउनमा महत्त्वपूर्य भमूमका खेल्नेछन ्भने्न 
अपेक्षा गरेको छु।प्रस्ततु कार्यववमधमा मन्त्रालर्, मनदेशनालर्, ववभाग र मातहतका कार्ायलर्हरुबाट सञ्चालन 
हनुे वावषयक कार्यक्रमहरुको उद्देश्र्, कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा र अपेजक्षत उपलजधधहरुलाई समविगत रुपमा 
प्रस्ततु गने जमको गररएको छ। 

र्स कार्यववमधलाई अझ स्पि, पारदशी र उत्तम बनाउन ववमभन्न चरर्हरु पार गररएको छ। पवहलो चरर्-
कार्यववमध समममत गठन र तर्ारी, दोस्रो चरर्-कार्यववमध मनमायर् सदस्र्हरु माफय त कार्यववमध मस्र्ौदा तर्ार, 
तेस्रो चरर्-मस्र्ौदाहरुको प्रस्तमुत र मतनमा छलफल समीक्षा, चौथो चरर्-मस्र्ौदाहरुमा आवश्र्क सधुार गरी 
माननीर् मन्त्रीज्रू् समेतको रार् सझुाव प्राप्त गरी सझुाव अनसुारको पनुःसधुार पश्चात र्स कार्यववमधलाई 
पाररत गररएको छ। 

अन्त्त्र्मा, कार्यववमध तजुयमा कार्यलाई सफल पानय अनवरत रुपमा खवटई र्स रुपमा ल्र्ाउन सहर्ोग गनुयहनु े
कार्यववमध तर्ारी कार्यदलका सदस्र्हरु-प्रदेश वन मनदेशक श्री जगन्नाथ प्रसाद जर्सवाल, उद्योग ववभागका 
मनममत्त महामनदेशक श्री सजुशल कुमार साह, प्रदेश नीमत तथा र्ोजना आर्ोगका शाखा अमधकृत श्री प्रशान्त्त 
कुमार ममश्र, वन संरक्षर् तथा व्र्. अमधकृत श्री अंजना कार्स्थ, स.व.अ. श्री सजुीत कुमार झा, भ.ूसं.अ. श्री 
सत्र् नारार्र् महासेठ, भ.ूसं.अ. श्री बेचन कुमार महतो, लेखा अमधकृत श्री मनोज कुमार मंडल, कानून 
अमधकृत श्री ददप नारार्र् साह तथा सदस्र् सजचवको रुपमा स.व.अ. श्री लाल बाब ु र्ादवलाई मबशेष 
धन्त्र्वाद ददन चाहन्त्छु। कार्यववमध तर्ारीमा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग प्ु र्ाउन ुहनुे र्स मन्त्रालर् 
तथा मातहत कार्ायलर्हरुका प्रमखु एवं कमयचारीहरु लगार्त सबै सरोकारवालाहरु तथा सहर्ोगी सम्पूर्य 
कमयचारीहरुलाई हाददयक धन्त्र्वाद ददन चाहन्त्छु।  

............................. 
  ववशाल जिममरे 

प्रदेश सजचव तथा संर्ोजक 
कार्यववमध तर्ारी कार्यदल 
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कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

प्रस्तावना 
मधेश प्रदेश सरकारको कार्य ववभाजन बमोजजम उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरर् क्षेरगत जजम्मेवारी बोकेको र्स 
मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्बाट प्रदेश सरकारद्वारा ववमनर्ोजजत बजेट कार्यक्रमलाई मन्त्रालर्को कार्यक्षेरगत 
ववषर्हरुमा कार्यपद्दमत र प्रर्ालीगत एकरुपता एवं ववजशिता कार्म गराई संिीर्, प्रदेश तथा स्थानीर् तह गरी तीन 
तहको सरकारको समन्त्वर् तथा सहकार्यमा केन्त्र तथा प्रदेश सरकारद्वारा जारी ऐन मनर्म बमोजजम खचय गरी गराई 
प्रदेश सरकारले मलएको लक्ष हामसल गने र नागररकमा सवयसलुभ सेवा प्रवाहको धर्वस्थापन गनय भनी र्ो कार्यक्रम 
सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध तर्ार गररएको छ ।  

मधेश प्रदेशमा रहेका ववमभन्न प्रकारका साना मझौला र ठूला उद्योगहरुले प्रदेशमै रहेका तथा आर्ामतत ववमभन्न 
कच्चा पदाथयहरुको उपर्ोग गरी रोजगारीका मसजयना गनुयका साथै मालसमान उत्पादन गरी आन्त्तररक आपूमतयमा 
टेवा परु्ायईरहेको अवस्था छ । र्स प्रदेशमा रहेका प्रशस्त धाममयक तथा परुाताजत्वक महत्त्वका स्थानहरुले पर्यटन 
प्रवियनमा ठूलो टेवा परु्ायईरहेका छन।् पर्यटन ववकास तथा प्रवियनमा भमूमका मनवायह गनय प्रदेश सरकारले र्सै 
वषयदेजख मन्त्रालर् मातहत मसरहा, जनकपरु र वीरगंजमा मतनवटा पर्यटन ववकास कार्ायलर्हरु पमन स्थापना गरेको 
छ ।  

मधेश प्रदेशको २७.४९ प्रमतशत भ-ूभागमा फैमलएको वनक्षेर प्रदेशको सबैभन्त्दा ठूलो प्राकृमतक सम्पदा हो। 
वनक्षेर एकामतर कृवष प्रर्ालीको आधारस्तम्भ, जलश्रोतमा आधाररत उजाय ववकासको आधार तथा स्वच्छ पानीको 
महुान, औद्योमगक कच्चा पदाथयको श्रोत, पर्यटकीर् गन्त्तव्र् तथा जैववक ववववधताको भण्डार हो भने अकायमतर भौमतक 
पूवायधार ववकास मनमायर्लाई स्थावर्त्व प्रदान गदै मबपद् न्त्र्नुीकरर् तथा जलवार् ुपररवतयनका नकारात्मक असरबाट 
जोगाउन समेत र्सले महत्वपूर्य भमूमका मनवायह गदै आएको सबैमा ववददतै्त छ। वनक्षेर नजजक बसोबास गने 
समदुार्को दैमनक जीवनर्ापनका लामग नभै नहनेु काठ, दाउरा, िाँस, जमडबटुी तथा अन्त्र् वन पैदावारहरु तथा 
वातावरर्ीर् सेवाहरु वन क्षेरबाट प्राप्त हदैु आएको छ।र्सका साथै वन क्षेरबाट प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा समेत 
सेवा प्राप्त हदैु आएको छ। नेपाल सरकारले अपनाएको सामदुावर्क वन, गरीब तथा ववपन्न वगयका लामग र उद्योग 
व्र्वसार्ीका लामग कबमुलर्ती वन, धाममयक समदुार्का लामग धाममयक वन तथा वनको व्र्वस्थापन माफय त वनदेजख 
टाढा रहेका जनताहरुको लामग साझेदारी वन लगार्तका समदुार्मा आधाररत वन व्र्वस्थापन पद्घमत, संरजक्षत क्षरे 
व्र्वस्थापन प्रर्ाली, जलाधार व्र्वस्थापन तथा भू -पररमधस्तरको व्र्वस्थापन कार्यक्रमहरु राविर् तथा अन्त्तरायविर् 
क्षेरमा अत्र्न्त्त सफल कार्यक्रमका रुपमा पररजचत छन ्। तसथय, प्रदेश सरकारको र्स उद्योग, पर्यटन तथा वन 
मन्त्रालर्ले प्रदेशस्तरमा उद्योग, पर्यटन तथा वन सम्बन्त्धी नीमत तथा कार्यक्रम माफय त मन्त्रालर्को उदे्दश्र् र 
कार्यहरुलाई मतुयरुप ददन मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्हरुका लामग प्रभावकारी रुपमा उल्लेजखत कार्यक्रमहरु 
कार्ायन्त्वर्न गनय सहर्ोग परु्ायथउने उदे्दश्र्ले प्रचमलत कानून बमोजजम र्स मन्त्रालर्बाट आ .व .२०७९/ ०८० को 
लामग “कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९” मबषर्गत रुपमा एकीकृत रुपमा तर्ार पारी स्वीकृत 
गरी जारी गररएको छ । 
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पररच्छेद-१  

पररचर् 

1 संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

(1) र्ो कार्यववमधको नाम "कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९" रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यववमध र्स मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्हरुबाट आ.व. २०७९/0८० मा सम्पन्न हनु े
वक्रर्ाकलापहरु कार्ायन्त्वर्न गनय मधेश प्रदेश भरी लाग ुहनुेछ । 

(३) र्ो कार्यववमध मन्त्रालर्ले स्वीकृत गरेको मममत देजख लाग ुहनुेछ । 

(4) र्ो कार्यववमध उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् र मातहतको मनकार्हरुको र्स आ.व. २०७९/0८० 
स्वीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनयको लामग तर्ार गरी र्ो "कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न 
कार्यववमध, २०७९" लाग ुहनुेछ। 

(५) र्स कार्यववमध बमोजजमका कार्यहरु सञ्चालन गदाय प्रचमलत आमथयक प्रशासन तथा सावयजमनक खररद ऐन, 
2063, सावयजमनक खररद मनर्मावली, 2064 का साथै प्रचमलत मबषर्गत ऐन कानूनको अमधनमा रही 
स्वीकृत प्रचमलत नम्सय र जजल्ला दररेटलाई आधार मानी गनुयपनेछ । 

2 शधदाबली पररचर्  

कार्यववमधः कार्यववमध भन्नाले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, मधेश प्रदेश, जनकपरुधामबाट स्वीकृत 
कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०7९ सम्झन ुपछय । 

मन्त्रालर्ः मन्त्रालर् भन्नाले मधेश प्रदेश अन्त्तगयतको प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको उद्योग, पर्यटन तथा वन 
मन्त्रालर्लाई सम्झन ुपछय । 

सम्बजन्त्धत मनकार्ः सम्बजन्त्धत मनकार् भन्नाले मन्त्रालर्द्वारा कार्यक्रम सञ्चालन गनय तोवकएको मनकार् सम्झन ु
पछय । 

महाशाखाः महाशाखा भन्नाले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा अन्त्तगयतका महाशाखा सम्झन ुपछय। 

कार्ायलर्ः कार्ायलर् भन्नाले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् अन्त्तगयत स्थापना भएका र हनु े
कार्ायलर्हरुलाई समेत सम्झन ुपछय । 

उद्योगः उद्योग भन्नाले प्रचमलत कानून बमोजजम दताय भै सञ्चालन भएका उद्योगलाई सम्झन ुपछय । 
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मनर्यर्ानसुारः मनर्यर्ानसुार भन्नाले कार्यक्रम प्रर्ोजनको लामग कुनै कानूनी आधार नरहेको अवस्थामा मन्त्रालर् 
वा मखु्र्मन्त्री कार्ायलर् तथा मन्त्रीपररषद्को मनर्यर्लाई सम्झन ुपछय । 

जज.स.स.  :  जज.स.स.भन्नाले जजल्लाजस्थत जजल्ला समन्त्वर् समममत सम्झन ुपछय । 

म.न.पा.  :  म.न.पा भन्नाले जजल्लाजस्थत महानगरपामलका सम्झन ुपछय । 

उ.म.न.पा. : उ.म.न.पा भन्नाले जजल्लाजस्थत उपमहानगरपामलका सम्झन ुपछय । 

न.पा.  : न.पा. भन्नाले जजल्लाजस्थत नगरपामलका सम्झन ुपछय । 

गा.पा. : गा.पा. भन्नाले जजल्लाजस्थत गाउँपामलका सम्झन ुपछय । 

उ.स. : उ.स. भन्नाले उपभोक्ता समममत सम्झन ुपछय । 

स्थानीर् तहः स्थानीर् तह भन्नाले नेपालको संववधानको धारा 306(ढ) अनसुारको स्थानीर् तह सम्झन ुपछय।  

सामदुावर्क वन:  सामदुावर्क वन भन्नाले प्रचमलत वन ऐन र वन मनर्मावली बमोजजम छुटर्ाईएको र 
समदुार्द्वारा व्र्वजस्थत राविर् वन के्षरलाई सम्झन ुपछय । 

धाममयक वन :  धाममयक वन भन्नाले प्रचमलत वन ऐन र वन मनर्मावली बमोजजम कुनै धाममयक मनकार्, समूह 
वा समदुार्लाई सजुम्पएको राविर् वन के्षरलाई सम्झन ुपछय । 

कबमुलर्ती वन:  कबमुलर्ती वन भन्नाले प्रचमलत वन ऐन र वन मनर्मावली बमोजजम कुनै संस्था, वन 
पैदावारमा आधाररत उद्योग वा समदुार्लाई कबमुलर्ती वनको रुपमा प्रदान गररएको राविर् वन क्षेरलाई 
सम्झन ुपछय । 

वन समूह :  वन समूह भन्नाले सामदुावर्क वन, साझेदारी वन, धाममयक वन, कबमुलर्ती वन के्षरलाई सम्झन ु
पछय । 

हाइटेक नसयरीः हाइटेक नसयरी भन्नाले अत्र्ाधमुनक प्रववमध तथा सवुवधा सवहत बषैभरी वा १२ मवहना नै 
गरु्स्तरीर् तथा ठूला आकारका मबरुवा उत्पादन गरी उपलधध गराउन सवकन े प्रदेशस्तरमा स्थावपत 
स्थार्ी नमनुा नसयरी भने्न सम्झन ुपछय । 
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पररच्छेद-२  

कार्यववमध 

3 कार्यक्रम प्राथममकीकरर् र र्ोजना तजुयमा सम्बन्त्धी कार्यववमध   

 कार्य गनुयपने स्थानको अमत आवश्र्क, माध्र्म र दठकै आदद मापदण्डको आधारमा आवश्र्कता 
र औजचत्र्को आधारमा प्राथममकीकरर् गने । 

 प्रदेश सरकारले सम्मामनत प्रदेश सभामा पेश गरेको नीमत तथा कार्यक्रमलाई समेत प्रमखुताको 
साथमा प्राथममकीकरर् गने। 

 संलग्न संस्थाहरुको सहभामगतामा कार्यशाला गोष्ठी आर्ोजना गरी सो गोष्ठीबाट र्ोजनाको 
प्राथममकीकरर् गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने। 

 कार्यक्रम सञ्चालन गनय तर् भएको अजिल्लो प्राथममकता क्रममा परेको क्षरेमा स्थानीर् 
उपभोक्ताहरु समेतको संलग्नतामा स्थानीर् ग्रामीर् लेखाजोखा/सहभामगतामूलक ग्रामीर् 
लेखाजोखा पिमतबाट उक्त क्षेरको सामाजजक, आमथयक र प्राकृमतक श्रोतहरुको जस्थमत पत्ता 
लगाई कार्य सम्बन्त्धी आवश्र्कताहरु पवहचान गने । 

 र्स क्रममा ववमभन्न भ–ूस्वरुप नक्शा, भ-ूउपर्ोग नक्शा तथा प्राथममक (Primary) तथा दद्वतीर् 
(Secondary) तथ्र्ाङ्कहरुको उपर्ोग गरी स्थानीर् आवश्र्कताहरु समेत एकीकृत गरी 
व्र्वस्थापन र्ोजना बनाउने । 

 व्र्वस्थापन र्ोजना कार्ायन्त्वर्न गनय अवमध तोकी ववमभन्न आर्ोजनाहरुमा ववभक्त गने र 
आर्ोजनाहरुको प्राथममकता तोकी आवमधक र्ोजना/वावषयक र्ोजना तजुयमा गने। 

 आमथयक, सामाजजक र वातावरर्ीर् क्षरेमा ददियकालीन सकारात्मक प्रभाव पने खालका 
कार्यक्रमहरु छनोट गने। 

4 कार्यक्रमको छनोट/माग सङ्कलन  

 प्राथममकता प्राप्त क्षेरको र्ोजना सम्बन्त्धमा स्थानीर् पामलका/उपभोक्ता र सवयसाधारर्हरुलाई 
जानकारी ददई र्ोजनामा समेवटएका आर्ोजनाहरु र कार्यक्रम मभरबाट वावषयक रुपमा कार्यक्रम 
सञ्चालनको लामग माग/मनवेदन आव्हान गने। 

 स्थानीर् जनसमदुार्/जनप्रमतमनमधबाट माग भएका कार्यक्रमहरु सङ्कलन गने। 
 उपरोक्त बमोजजमको माग भै आएका र व्र्वस्थापन तालमेल हनुेगरी उपर्कु्त स्थानमा कार्यक्रम 

सञ्चालन गने गरी प्राप्त मनवेदनको आधारमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा अजि बढाउने। 
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5 उपभोक्ता समूहले र्ोजना मागं गदाय वा सम्झौता गदाय पेश गनुयपने कागजातहरु 

 उपभोक्ताहरुको आम भेलाको मनर्यर्को प्रमतमलपी । 
 स्थानीर् तहलाई अमनवार्य रुपमा जानकारी गराई प्रदेश/स्थानीर् जनप्रमतमनमधको रोहवरमा आम 

भेलाको मनर्यर्बाट गदठत उपभोक्ता समममतको मनवेदन । 
 र्ोजनाको प्राववमधक प्रमतवेदन । 
 उपभोक्ता समममतका पदामधकारीहरुको पवहचान खलु्न ेपररचर् परको प्रमतमलवप । 

6 उपभोक्ता समममत सम्बन्त्धी व्र्वस्था 
6.1.1 उपभोक्ता समममतबाट कार्य गराउँदा देहार् बमोजजम गराउन ुपनेछः  

(क) सेवाग्राही/लाभग्राही उपभोक्ता समममतबाट काम गराउँदा लागत अनमुानको ओभरहेड कजन्त्टन्त्जेन्त्सी तथा 
जनसहभामगताको अंश अमभववृि कर समेत समावेश गनुयपने । 

(ख) सेवाग्राही/लाभग्राही उपभोक्ता समममतबाट काम गराउँदा सम्बजन्त्धत सावयजमनक मनकार्ले सम्बजन्त्धत काम वा 
सेवाको प्रकृमत, काम गनुयपने पररमार्, काम गदाय लाग्ने रकम, सम्बजन्त्धत समममत वा लाभग्राहीले व्र्होनुयपने रकम 
र अन्त्र् आवश्र्क कुराहरु खलुाई प्रचमलत कानूनले तोकेको समर् सीमा उल्लेख गरी सावयजमनक सूचना 
प्रकाशन गरी प्रस्ताव वा मनवेदन माग गनुयपने । 

(ग) खण्ड (ख) बमोजजमको प्रस्ताव उपर सम्बजन्त्धत उपभोक्ता समममत वा लाभग्राही समदुार्सँग छलफल, वाताय वा 
काम गनुयपने ठाँउको स्थलगत अवलोकन गराई सम्झौता गने सम्मको काम सम्पन्न गरी काम प्रमत जजम्मेवार 
गराउनकुा साथै उपभोक्ता समममतले काम गने शतय, उपभोक्ता समममतको र्ोगदान, काम सम्पन्न गनुयपने समर्, 
भकु्तानीका शतय, तररका र अन्त्र् आवश्र्क कुराहरु खलुाई सम्झौता गनुयपने । 

(ि) प्रत्रे्क वकस्तामा गरेको खचयको सूचना सावयजमनक स्थानमा टासँ गनुयपने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गनुय पनेछ। 

(ङ) उपभोक्ता समममत/लाभग्राही समदुार्बाट काम गराउँदा मनमायर् सम्बन्त्धी लागत अनमुानमा लोडर, एक्साभेटर, 
रोलर, डोजर, ग्रडेर जस्ता हेभी मेमसन प्रर्ोग गनय नसवकने व्र्होरा सम्झौतामा उल्लेख गनुय पनेछ । 

6.1.2 उपदफा (१) ववपररत काम गरेको पाईएमा सम्झौता रि गनय सवकने व्र्होरा सम्झौतामा उल्लेख गनुय 
पनेछ । 
6.1.3 उपभोक्ता समममत वा लाभग्राहीले पाउने रकम भकु्तानी गदाय सम्बजन्त्धत उपभोक्ता समममत वा लाभग्राही 
समदुार्को नाममा खोमलएको बैंक खातामा IPS द्वारा जम्मा हनुे गरी भकु्तानीको व्र्वस्था ममलाउन ुपनेछ ।  
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6.1.4 कार्य सम्पन्नताको आधारमा रमनङ्ग मबलहरु पेश हनु आएमा वा समर्मा कार्य सम्पन्न हनु्त्छ भने्न 
ववश्वास लागेमा रमनङ्ग मबल अनसुार सम्पन्न कामको भकु्तानी ददन सवकनेछ। हरेक वकस्ताको कामको 
प्राववमधक मलु्र्ाङ्कन, मबल भपायई, खचय प्रमाजर्त गने अन्त्र् कागजात त्र्स्तो समममत वा समदुार्को बैठकबाट 
अनमुोदन गराई सावयजमनक मनकार्मा पेश गनुय पनेछ। 
6.1.5 उपभोक्ता समममत वा लाभग्राही समदुार्ले आफुले प्रत्रे्क वकस्तामा गरेको खचयको सूचना सम्बजन्त्धत 
ठाउँ/समदुार्मा सावयजमनक गनुय पनेछ। 
6.1.6 उपभोक्ता समममत वा लाभग्राही समदुार्ले प्राप्त गरेको कुनै काममा मनमायर् व्र्वसार्ीलाई संलग्न 
गराएको पाईएमा त्र्स्तो सम्झौता रद्द गरी भववष्र्मा त्र्स्तो कुनै काम उपभोक्ता समममत वा लाभग्राहीलाई 
नदीने अमभलेख राखी सो काम गने मनमायर् व्र्वसार्ीलाई कालो सूचीमा राख्न सावयजमनक खररद अनगुमन 
कार्ायलर्मा मसफाररस गररनछे । 

7 कार्यक्रमको र्ोजना तजुयमा  

 स्वीकृत वावषयक कार्यक्रमको ववषर्गत ववजशविकरर् हेरेर कमयचारीहरुमा जजम्मेवारी तोक्ने र कार्य ववभाजन गने 
काम वावषयक कार्यक्रम प्राप्त भएको १५ ददनमभर गने। 

 सेवाग्राहीबाट प्राप्त मनवेदनको आधारमा सो क्षेर मनरीक्षर् गरी लजक्षत समूह/समदुार्मा ममवटङ्ग, छलफल र 
आवश्र्कतानसुार अन्त्तरवक्रर्ा जस्ता पररचर्ात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गने र वास्तववक समस्र्ा के हो ? 
पवहचान गने। 

 उपरोक्त बमोजजम समस्र्ा पवहचान भएपमछ स्वीकृत वावषयक कार्यक्रमसँग तालमेल हनुे गरी प्राथममकता प्राप्त 
क्षेरमभर र बावहरको कार्यक्रम पवहचान गने। र्समा सम्बजन्त्धत कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गने उपभोक्ता िरधरुी 
समेत मनक्र्र्ौल गने। 

 मनक्र्र्ौल भएको कार्यक्रमको प्राववमध कर उपभोक्ताहरुको सामाजजक, आमथयक सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने सम्भाववत 
कार्यक्रमको अजन्त्तम छनोट तथा उपभोक्ता िरधरुीहरुको अजन्त्तम नामावली मनजश्चत गने । र्ोजनाको सम्भाववत 
सूची मन्त्रालर्बाट स्वीकृत गराउने। 

 सम्भाव्र् कार्यक्रमको ववस्ततृ सवेक्षर्, मडजाइन, डी.पी.आर. तथा लागत अनमुान तर्ार गने काम कार्य 
ववभाजन भएको २ (दईु) मवहना मभर सम्पन्न गने। 

 चाल ुआ.व. मभर सम्पन्न गनुयपने सम्पूर्य कार्यको लागत अनमुान सम्पन्न गरी स्वीकृती प्रदान गने। 
 लागत अनमुान तर्ार गदाय नेपाल सरकार अथय मन्त्रालर्, प्रदेश अथय मन्त्रालर्, प्रचमलत ऐन, मनर्म र संिीर् 

वन तथा वातावरर् मन्त्रालर्को स्वीकृत नम्सय र जजल्ला दर रेटको आधारमा गने।  
 सम्बजन्त्धत शाखामा प्राप्त भएको प्रस्ताव सवहतको लागत अनमुान 7 ददनमभर कार्ायलर् प्रमखु समक्ष 

मसफाररसका साथ पेश गने । 
 कार्ायलर् प्रमखुले प्राप्त भएको वक्रर्ाकलाप सञ्चालनको प्रस्ताव र लागत अनमुान अध्र्र्न गरी 3 ददनमभर 

स्वीकृती प्रदान गने। 
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 लागत अनमुानमा देहार्का कुराहरु पमन समावेश गने। 
 कार्यक्रमको जशषयक 
 कार्यक्रम स्थल (GPS location सवहत) 
 कार्यक्रमको मडजाइन, नक्शा, भौमतक इकाई, पररमार्, प्रमत इकाई लागत, कूल लागत अनमुान र 

जनसहभामगताको अंश 
 लाभ प्राप्त गने िरधरुीको संख्र्ा 
 स्रोत साझेदारीको व्र्वस्था 

 कार्यक्रम सञ्चालनको मनजम्त तर्ार गररने प्रस्ताव (वटप्पर्ी) मा देहार्का कुराहरु स्पि खलुाउने :  
 कार्यक्रमको नामः 
 कार्यक्रमको उद्देश्र्ः 
 लजक्षत समूह सम्बन्त्धी वववरर्ः 
 अपेजक्षत लाभ र प्रभावः 

8 कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न चरर् 

 उपरोक्त बमोजजमको प्राप्त वववरर्को आधारमा प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको मनजम्त प्रत्र्क्ष लाभाजन्त्वत हनुे उपभोक्ता 
िरधरुी/समूह संख्र्ा मनधायरर् गरी एक कार्यमूलक उपभोक्ता समममत (७–११ जना) को रुपमा गठन गने । 

 सामान्त्र्त : उपभोक्ता समममतको कार्यववमध देहार् अनसुार हनुेछः 
 उपभोक्ता समममत कार्यकारी समममत हनुेछ। 
 उपभोक्ता समममतले कार्यक्रम सम्झौता गने, सञ्चालन गने, समन्त्वर् गने, कार्य सम्पन्न गने सम्पूर्य 

जजम्मेवारी बहन गनेछ । 
 सम्पन्न कार्यको सञ्चालन मनरन्त्तरता ददने, आवश्र्कतानसुार सेवा शलु्क उठाउने तथा ममयत संभार गने र 

लाभ ववतरर्मा एकरुपता ल्र्ाउने कार्य गनेछ । 
 आवश्र्कतानसुार तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु समेत गनेछ । 

 अजन्त्तम स्वीकृत प्राप्त संरक्षर् कार्यक्रमहरुको प्रत्रे्क आइटमवाइज कार्यको कमत काम उपभोक्ता समूहले गने 
र कमत काममा कार्ायलर्ले के सहर्ोग उपलव्ध गराउने (मनमायर् सामाग्री वा नगद) तर् गरी खचयको स्रोत 

बाडँफाँड गने र मनददयि फाराम बमोजजम हनुे गरी कार्ायलर् र उपभोक्ता समूह बीच कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको 
लामग सम्झौता गने । र्स्तो सम्झौताका प्रमत उपभोक्ता समममतलाई अमनवार्य रुपमा उपलव्ध गराउने। 

 खचयको श्रोत वाँडफाँड गदाय उपभोक्ता समूह/समममतले मनर्मानसुार व्र्होनुयपनेछ । 
 सम्झौता अनसुारको कार्य कार्ायलर्बाट खवटएका प्राववमधक कमयचारीको सरसल्लाहमा उपभोक्ता जनश्रम र दक्ष 

तथा अधयदक्ष ज्र्ामी लगाई स्वीकृत मडजाइन र लागत अनमुान अनसुार हनुे गरी सञ्चालन गने । 
 सम्झौता अनसुार कार्ायलर्ले उपलव्ध गराउन ुपने नगद वकस्तावन्त्दीको रुपमा उपलव्ध गराउने। र्स्तो नगद 

तथा मनमायर् सामाग्री कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा उपर्कु्त समर् (कार्य सञ्चालन भैरहेको बखत वा अन्त्त्र्मा) 
उपलव्ध गराउने । 
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 वावषयक लक्ष्र् अनसुार दोश्रो चौमामसक अवमधको शरुु मै कार्यक्रम सम्झौता गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय सरुु 
गने। 

 कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चात उपभोक्ता समममतले अमनवार्य रुपमा सावयजमनक सनुवुाईको आर्ोजना गरी भौमतक 
प्रगमत तथा खचयको सावयजमनक लेखा परीक्षर् गराउन ुपनेछ । 

 संरक्षर् र्ोजना अमनवार्य तर्ारी तथा स्वीकृमत पश्चात वकृ्षारोपर् कार्य वन प्राववमधक/संि संस्था/उपभोक्ता 
समममत माफय त गररनेछ। 

 ववरुवा उत्पादन सम्बन्त्धी कार्य वन प्राववमधक वा वनसंग सम्वजन्त्धत संि/संस्था माफय त गराईनेछ । 
 मनधायररत समर्मा कार्य सम्पन्न भए पश्चात उपभोक्ता समूहबाट कार्य सम्पन्न भएको जानकारी र मनवेदन प्राप्त 

भएपमछ सम्बजन्त्धत प्राववमधकले कार्यक्रमको नापजाँच र मूल्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी ददन प्रमतवेदन पेश गने । 
 उपभोक्ता समूहबाट भकु्तानीको लामग प्राप्त प्रमतवेदन संलग्न राखी मसफाररसको लामग कार्ायन्त्वर्न शाखामा पेश 

गने । 
 नापजाँच प्रववि गररएको नापी वकताब। 
 कार्य सम्पन्न प्रमतवेदन। 
 उपभोक्ता समूहबाट प्राप्त वकस्ता भकु्तानी मबल तथा अन्त्र् मबल भरपाईहरु। 
 उपभोक्ता समममतबाट र्ोजना सम्पन्न हुँदासम्म भएको खचय समथयनको मनर्यर्को प्रमतमलवप वा मसफाररस। 
 सावयजमनक लेखापरीक्षर्को प्रमतवेदन। 

 सम्बजन्त्धत शाखा समक्ष भकु्तानी वा वकस्ता भकु्तानीको मनजम्त पेश भएको कागजात उपर कारवाही ववढमा १ 
हप्तामभर सम्पन्न गरी मसफाररससाथ आमथयक प्रशासन शाखामा पेश गने । 

 आमथयक प्रशासन शाखाबाट कार्यक्रमको सम्बन्त्धमा प्रभावकाररता, ममतव्र्वर्ता, पारदजशयता, आददलाई प्रचमलत 
ऐन, मनर्म, ववमनर्मको पररमध मभर रहेर मभडाई अजन्त्तम भकु्तानीको लामग कार्ायलर् प्रमखु समक्ष र्थाजशघ्र पेश 
गरी भकु्तानी गने। 

नोटः  

 स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम अन्त्तगयतका र्ोजनाहरु सञ्चालन गदाय मनमायर् कार्य सम्वद्घ प्राववमधक जनशजक्त उद्योग, 

पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्हरुबाट समर्मै उपलधध हनु नसक्न ेअवस्था आएमा मनमायर् 
कार्य सम्वद्घ प्राववमधक जनशजक्त व्र्वस्थापनको लामग कन्त्सलटेन्त्सी सेवा (कानूनी मान्त्र्ता प्राप्त जनशजक्त वा 
फमय) वा ज्र्ालादारीमा आमधकारीक प्राववमधक माफय त प्रचमलत कानून बमोजजम कार्य गराउन सवकनेछ। 

 मामथ जनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पमन िरेल ुतथा औद्योमगक ववकास सम्बन्त्धी कार्यववमधमा लेजखएको ववमध र 
प्रवक्रर्ा बमोजजम कार्ायन्त्वर्न हनुेछ। 

 मड.वप.आर.आवश्र्क पने र्ोजनाको हकमा भने प्रचमलत कानून बमोजजम हनुेछ। 
 पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत मनमायर् कार्य सञ्चालन प्रर्ोजनाथय कार्ायलर्ले ईजन्त्जमनर्ररङ्ग सेवाका मनमायर् कार्य सम्बि 

जनशजक्त माफय त कार्य सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गनुयपनेछ। 
 प्राववमधक रुपले जवटल कामहरु सीममत प्राववमधक ज्ञान र प्रर्ोगशालाको अभाव, प्राववमधक रुपले अनमभज्ञ तथा 

प्रर्ोगशालाको पहुँचभन्त्दा टाढा रहेको उपभोक्ता समममतहरु माफय त गराउँदा मनमायर् भएको संरचनाको तोवकएको 



9 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

गरु्स्तरमा मनमायर् नहनुे, उपभोक्ता समममतले मनमायर् व्र्वसार् संलग्न गरी मनमायर् गनुयपने तथा ममयत सम्भारको 
जजम्मेवारी वहन गनय नसक्ने अवस्था देजखएमा उक्त कार्यहरु उपभोक्ता समममतबाट गराइने छैन। 

 मबरुवा उत्पादनको कार्य कम्तीमा रा.प.अनं. प्रथम/सहार्क पाँचौ तहको वन प्राववमधक माफय त गराईनेछ । 
 वकृ्षारोपर् संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन र्ोजनाको तर्ारी स्वीकृती पश्चात वन प्राववमधक/उपभोक्ता समूह/संि संस्था 

माफय त वकृ्षारोपर् कार्य गररनेछ । 

9 कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने मनकार् 

 उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् 
 प्रदेश वन मनदेशनालर् 
 उद्योग ववभाग 
 वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र 
 मडमभजन वन कार्ायलर्हरु 
 भ-ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु 
 पर्यटन ववकास कार्ायलर्हरु 
 िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरु 
 सम्भाववत अन्त्र् सावयजमनक मनकार्हरु 

10 कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम मनम्न प्रवक्रर्ा अवलम्वन गरी सञ्चालन गररनेछः 

 कार्ायन्त्वर्न मनकार्बाटै मनर्मानसुार अमानतमा (वन ववकास सम्बन्त्धी कार्य अमानतबाट गराउँदा सावयजमनक 
खररद ऐन, 2063 र सावयजमनक खररद मनर्मावली, 2064 तथा वन मनर्मावली, २०७९ बमोजजम गराउन ु
पनेछ । 

 उपभोक्ता समूह/समममतबाट । 
 प्रवक्रर्ा तोवकएको कार्यक्रम भए सोही अनसुार  र नभएमा प्रचमलत ऐन, मनर्म र सावयजमनक खररद ऐन, 

2063 र सावयजमनक खररद मनर्मावली, 2064 अनसुार । 
 अन्त्र् सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाबाट । 

11 कार्यक्रमको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन चरर् 

 कार्यक्रमको सम्झौता, नगद, मनमायर् सामाग्री र श्रम पररचालन आददको व्र्वजस्थत अमभलेजखकरर् गने । र्स्ता 
वववरर्हरु सम्बजन्त्धत सबैमा पारदशी हनुे व्र्वस्था ममलाउने। 

 सम्पन्न कार्यको आवमधक प्रगमत प्रमतवेदन तर्ार पारी सम्बजन्त्धत मनकार्मा समर्मै पठाउने। 
 एक आ.व. मभर सञ्चालन भै सम्पन्न कार्यक्रमका सम्बन्त्धमा कार्ायलर्को वटम संर्कु्त रुपमा बसी आगामी 

आ.व. को मागयदशयनको लामग अनभुवको आदान प्रदान तथा कार्यक्रम मूल्र्ाङ्कन गने। 
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 रु.१० लाखभन्त्दा बढी लागतका मनमायर् सम्बन्त्धी कार्यक्रमहरुको वववरर् खलु्ने गरी सम्बजन्त्धत मनमायर् स्थलमा 
होमडयङ्गबोडय राख्नपुनेछ । र्सको खचय सम्बजन्त्धत कार्यक्रमबाट गनय सवकनेछ । 

 कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको प्रगमत मामसक/चौमामसक रुपमा सम्बजन्त्धत मनकार्मा पेश गनुय पनेछ। 

12 कार्यक्रमको व्र्वजस्थत सञ्चालन/ममयत संभार र लाभाशं ववतरर् चरर् 

 सम्पन्न कार्यक्रम व्र्वजस्थत रुपमा सञ्चालन, ममयत संभार र लाभ मलनको लामग उपभोक्ता समूहले कार्यर्ोजना 
मनमायर् गरी कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउने र सोही रुपमा सञ्चालन गने।  

 उपभोक्ता समूहबाट माग भै आएमा र्स कार्यको लामग आवश्र्क सहजीकरर् र प्राववमधक सहर्ोग कार्ायलर्ले 
उपलव्ध गराउने। 

13 कार्यक्रममा मनरन्त्तरताको लामग सहर्ोग चरर् 

 मनर्ममत रुपमा उ.स. ले बैठक सञ्चालन गरी र्ोजनाको सम्बन्त्धमा छलफल तथा आवश्र्क मनर्यर् र सो को 
कार्ायन्त्वर्न गने। 

 आवश्र्क प्राववमधको सहर्ोग कार्ायलर्ले उपलव्ध गराउने। 
 जजल्लाजस्थत अन्त्र् सरकारी संि/संस्था/कार्ायलर्, गै.स.स., अ.गै.स.स.सँग सेवा मलनको लामग समन्त्वर् स्थापना 

गने। 
 तामलम, गोष्ठी, भ्रमर् र अन्त्र् आर्मूलक र सीपमूलक गमतववमध परुक गमतववमधको रुपमा सञ्चालन गने। 

नोटः- 1. स्थाई प्रकृमतको संरचना मनमायर् पश्चात 2*1.5 वफटको जशलालेख अमनवार्य रुपमा राखेपमछ मार भकु्तानी हनु े
व्र्वस्था ममलाउनपुनेछ। जशलालेखको खचय लागत अनमुानमा नै समावेश गनुयपने । 
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उपभोक्ता समूह पररचालन गरी सम्पन्न गररन ेकार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन चक्र/चाटय (Flow Chart) 
उपजलाधार प्राथममकीकरर्/र्ोजना तजुयमा          कार्यक्रमको माग सङ्कलन 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

कार्यक्रमको र्ोजना तजुयमा चरर् 
 लजक्षतसमूह/पामलका 
 पररचर्ात्मकगमतववमध (बैठक/छलफल/अन्त्तरकृर्ा/गोष्ठी 
 समस्र्ा पवहचान 
 उपभोक्ता/कार्यक्रम-पवहचान 
 कार्यक्रम–प्राववमधक तथा समाजजक/आमथयक संभाव्र्ता अध्र्र्न 
 ववस्ततृ सवेक्षर्–मडजाइन /ल.ई. 
 कार्य र्ोजना तर्ारी 
 कार्यक्रमको अजन्त्तम स्वीकृमत 

 कार्यक्रमको व्र्वजस्थत सञ्चालन/ममयत संभार र लाभाशं 
ववतरर् चरर् 

 सञ्चालन/ममयत संभार र लाभांश ववतरर् कार्य र्ोजना मनमायर् 
 कार्यर्ोजना कार्ायन्त्वर्न 

कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न चरर् 
 उपभोक्ता समूह/समममत गठन 
 उपभोक्ता समूह/समममत ममवटङ्ग/छलफल /अन्त्तरकृर्ा/गोष्ठी 
 समूह पररचालन/शशजक्तकरर्/प्रचार प्रसार 
 कार्यक्रम सम्झौता 
 उपभोक्ता जनश्रम जटुाउन े

स्वीकृत मडजाइन र ल.ई. अनसुार कार्य सञ्चालन 
 मनमायर् व्र्वस्थापन (पैसा/मनमायर् सामाग्री/जनशजक्त 
 कार्य मूल्र्ाङ्कन तथा भकू्तानी 

 कार्यक्रम अनगुमन तथा मूल्र्ाकंन चरर् 
 प्राववमधक अनगुमन/छलफल/सल्लाह  
 सम्झौता/आम्दानी, खचय/श्रम पररचालनको व्र्वजस्थत 

अमभलेजखकरर् 
 प्रमतवेदन 
 मूल्र्ाङ्कन 

कार्यक्रम मनरन्त्तरताको लामग सहर्ोग चरर् 
 मनर्ममत उपभोक्ता बैठक 
 प्राववमधक सहर्ोग 
 अन्त्र् सेवाग्राहीसँग समन्त्वर् स्थापना (स./गै.स.स./अ.गै.स.स.सँग) गरी सेवा मलने । 
 आवश्र्कतानसुार परुक गमतववमध सञ्चालन (तालीम/गोष्ठी/बचत/ऋृर्/सीप ववकास/मवहला, दमलत, जनजामत केजन्त्रत 

ववशेष 

समूह 
पररचालन/ 
शशजक्तकरर् 
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पररच्छेद-३  

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् 

1 प्रादेजशक पर्यटन गरुुर्ोजना तर्ारी  
पररचर् 

ववकासका ववमभन्न आर्ामहरु मध्रे् पर्यटन ववकास अवहलेको पररपेक्ष्र्मा आमथयक ववकासको 
मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । र्स सम्बन्त्धमा र्स प्रदेशले पमन पर्यटन ववकासको लामग आवश्र्क 
वस्तगुत वववरर् सङ्कलन गरी पर्यटन गरुुर्ोजना तर्ार गनुयपने देजखन्त्छ । र्सरी तर्ार हनुे 
गरुुर्ोजनाले प्रदेश मभर रहेका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरु, स्थानीर् कला संस्कृमत, रीमत–ररवाज, 

प्राकृमतक सम्पदाहरु लगार्तका पर्यटकीर् आकषयर्का क्षेरहरुको र्थायथलाई तथ्र् र तथ्र्ाङ्क माफय त 
उजागर गनेछ । आवश्र् पवुायधार मनमायर् तथा पर्यटन प्रवयिनको लागी दीियकामलन, मध्र्कामलन 
तथा अल्पकामलन लागत सवहतको कार्यर्ोजना तर्ारी गररनेछ । 

उद्दशे्र् 

पर्यटन गरुुर्ोजनाको मखु्र् उदे्दश्र् भनेको पर्यटन ववकाससँग सम्बजन्त्धत ववकास र्ोजना तथा वावषयक 
बजेट तजुयमाको आधार तर्ार गरी प्रदेश मभर अगामी ददनमा पर्यटन क्षेरको ववकासको लामग 
मागयजचर तर्ार गनुय हो । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्ो कार्यक्रम मन्त्रालर्ले सेवा प्रदार्क संि÷संस्थाबाट प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, स्वीकृत 
नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही कार्य सम्पादन गनुय पनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा मातहतको कार्ायलर्बाट जनशजक्तको व्र्वस्थापन गररनेछ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 
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अपेजक्षत उपलजधध 

आगामी ददनहरुमा प्रदेशले अवलम्वन गने नीमत तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पररर्ाममखुी बनाउन 
मनमायर् हनुे पर्यटन ववकास गरुुर्ोजना र र्सको कार्ायन्त्वर्नबाट समग्र प्रादेजशक भगूोल मभर 
अनभुमूत र्ोग्र् पर्यटकीर् गमतववधी तथा पर्यटन पूवायधारहरुको न्त्र्ार्ोजचत व्र्वस्थापन हनुेछ । 
जजल्लागत रुपमा न्त्र्ार्ोजचत वहसावले नर्ाँ पर्यटकीर् संरचनाहरुको मनमायर्, ऐमतहामसक तथा 
प्राकृमतक सम्पदाहरुको ममयत एवं संरक्षर् तथा पर्यटन उद्योगवाट हनुे लाभको समन्त्र्ावर्क मबतरर् 
हनुे संस्कार तथा संरचनाको मबकास हनुेछ ।  

2 वन श्रोत सवेक्षर्का लामग उपकरर् खररद 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकमवाट वन श्रोत सवेक्षर्का लामग आवश्र्क पने उपकरर् खररद 
गररनेछ । वन श्रोत सवेक्षर् लगार्तका प्राववमधक कार्यलाई सहज, सरल र पारदशी बनाउन 
ववद्यतुीर् सूचना प्रववमधसँग जोडी संकमलत तथ्र्ाङ्कहरुलाई व्र्वजस्थत गररनेछ । उपकरर् खररद 
प्रचमलत ऐन, मनर्म तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार गररनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा मातहातका कार्ायलर्बाट जनशजक्तको व्र्वस्थापन गररनेछ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

3 पर्ायपर्यटन प्रवयिनका लामग अन्त्तर-प्रदेश समन्त्वर् भ्रमर्  
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

देश मभरका प्रादेजशक पर्ायपर्यटनका सम्भवनाहरुलाई उजागर गनय अन्त्तरप्रदेश समन्त्वर् भ्रमर्को 
रर्नीमत अवलम्वन गररनेछ। अन्त्तर-प्रदेश समन्त्वर् र सहकार्य माफय त आपसी ववश्वासको 
वातावरर्ले अन्त्तर-प्रदेश पर्यटन प्रवयिन हनु सक्न ेसम्भावना व्र्ापक रहेको छ । र्ो कार्य प्रचमलत 
आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको 
पररमध मभर रही स्वीकृत लागत इविमेट बमोजजम सम्पादन गररनेछ। 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारीहरुबाट कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । र्सका लामग मधेश प्रदेश सरकार अन्त्तगयतका मन्त्रालर्हरु र मातहत 
मनकार्का कमयचारी, समदुार्मा आधाररत वन व्र्वस्थापन÷जलाधार समूह, होटल तथा पर्यटन 
व्र्वसार्ी, पर्यटन व्र्वसार् सम्बद्घ Travel Agency समेतको सहर्ोग/सहभामगतामा गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

4 अन्त्तर-प्रदेश पर्यटन ववस्तार र समन्त्वर् 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत मधेश प्रदेशको पर्यटकीर् सम्भावनाहरुलाई अन्त्र् प्रदेशको ववधमुतर् तथा 
अन्त्र् सञ्चार माध्र्महरु माफय त प्रचार प्रसार गररनेछ।आवश्र्क परेमा मधेश प्रदेशमा सवै प्रदेशवाट 
पर्यटन व्र्वसार्ी तथा सरोकारवालाहरुको संर्कु्त समन्त्वर् वैठक सञ्चालन गररनेछ । मन्त्रालर्को 
मनर्यर्ानसुार समर्ानकु"ल ठहर हनुे आवश्र्क वक्रर्ाकलापहरु समेत सञ्चालन गनय सक्नेछ । 
प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला 
दररेटको पररमधमभर रही स्वीकृत लागत इविमेट बमोजजम कार्यसम्पादन गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारीहरु वा सेवा 
प्रदार्क संि/संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

5 भमुमगत जलस्तर ह्रास तथा पूनयभरर् अध्र्र्न 
पररचर् 

मधेश प्रदेशको िटदो भमुमगत जलस्तरको वैज्ञामनक खोज तथा अनसुन्त्धान कार्यको लामग र्ो 
कार्यक्रम तथा बजेट तर् गररएको छ ।  
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उद्दशे्र् 

भमुमगत जलस्तर ह्रास तथा पूनयभरर् अध्र्र्न प्रमतवेदन तर्ार भई प्रमतवेदनले सझुाउने समाधानका 
उपार्हरु अवलम्वन गनय ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

मधेश प्रदेश मभर भमुमगत जलस्तर ह्रास तथा पूनयभरर् अध्र्र्न कार्यको लामग कार्यसूची बनाई सेवा 
प्रदार्क संस्थाहरुवाट मनर्मानसुार प्रस्ताव आव्हान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् वा मातहतका मनकार्को जनशजक्त 
माफय त गररनेछ ।   

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

6 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरर्संग सम्वजन्त्धत तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापनको लामग सभयर खररद तथा 
जडान लगार्तका कार्य 

पररचर् 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा मातहतका 
कार्ायलर्हरुको तथ्र्ाङ्कलाई  सहज, सरल र पारदशी बनाउन ववद्यतुीर् माध्र्मको सूचना प्रववमधसँग 
जोमडनेछ । कार्य सम्बन्त्धी सफ्टवेर्र मनमायर् र परुानो सफ्टवेर्रलाई अपग्रडे गररने छ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रचमलत कार्यववधी, ऐन, मनर्मावली बमोजजम खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् वा मातहतका मनकार्को जनशजक्त 
माफय त हनुेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

7 रेमडर्ो नपेाल सहकार्यमा प्रदेशको महत्वपूर्य धाममयक र सासं्कृमतक ऐमतहामसक पर्यटकीर् 
महत्वका स्थानको बारेमा प्रचार प्रसार 

उद्दशे्र् 

प्रादेजशक पर्यटन प्रवियनको लामग मधेश प्रदेशको प्रमखु धाममयक, सांस्कृमतक, ऐमतहामसक तथा 
प्राकृमतक पर्यटकीर् क्षेरको बारेमा रेमडर्ो नेपाल माफय त प्रसारर् गरी प्रचार प्रसार गनुय हो । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रदेशको प्रमखु धाममयक, सांस्कृमतक, ऐमतहामसक तथा प्राकृमतक पर्यटकीर् क्षेरहरुको बारेमा 
संदेशमूलक तथा प्रचार प्रसारजन्त्र् जानकारीहरु सङ्कलन तथा तर्ार गरी मनर्मानसुार रेमडर्ो 
नेपालसँग सम्झौता गरी कार्य सञ्चालन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

प्रदेश मभरको प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको वास्तववक सन्त्देशमूलक सूचनाहरु सम्प्रशेन भई प्रादेजशक 
पर्यटन प्रवियन हनुेछ ।  

8 नपेाल वट.भी.को सहकार्यमा प्रदेशको महत्वपूर्य धाममयक, सासं्कृमतक र ऐमतहामसक पर्यटकीर् 
महत्वका स्थानको बारेमा प्रचार प्रसार 

पररचर् 

मधेश प्रदेश धाममयक, सांस्कृमतक, ऐमतहामसक तथा प्राकृमतक पर्यटनको अपार सम्भावना बोकेको प्रदेश 
हो । र्स प्रदेश मभर धमय ग्रन्त्थमा व्र्ाख्र्ा भएका अनेकन स्थानहरुको अवजस्थमत रहेको छ । 
दजयनौ ऐमतहामसक पूवायधारका संरचनाहरु रहेका छन ् । धाममयक तथा ऐमतहामसक पर्यटकीर् 
महत्त्वका धरोहरहरु उजचत संरक्षर् र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको देजखन्त्छ ।  
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उद्दशे्र् 

नेपाल टेमलमभजनसँग सहकार्यमा प्रदेश मभरका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको तथ्र्परक 
जानकारीहरुको सँगालो मनमायर् गरी प्रशारर् गनुय हो । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रदेश मभरका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको अवजस्थमत, जजल्ला सदरमकुामबाट दूरी, मखु्र् मखु्र् 
आकषयर्हरु, पवुायधारको अवस्था, होटल र लजको सवुवधा, वपकमनक स्थल, मनोरन्त्जनका साधनहरु, 

र्ातार्ातको सवुवधा लगार्तका पर्यटकीर् महत्त्वका सचुनाहरु समेटी छार्ाँकन गररनेछ तथा प्रसारर् 
गररनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यको लामग मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर्हरुको जनशजक्त तथा सेवा प्रदार्क 
संस्थाहरुको सहर्ोग मलन सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 

प्रदेशमभरको प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको वास्तववक वववरर् सवहतको पर्यटकीर् मभमडर्ोहरु 
उत्पादन भई गरी प्रसारर् हनुेछ । 

9 वन, वातावरर् तथा ववज्ञान सम्बन्त्धी B.Sc. Students /M.Sc. Students अध्र्र्न अनसुन्त्धान 

(Thesis)/Related Subject and other Reasearh studies का लामग अनदुान सहर्ोग 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

१. वन तथा वातावरर् क्षेरमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्र्र्नरत ववधाथीहरुलाई र्स 
प्रदेशमा अध्र्र्नको कार्यक्षेर वनाई सोधपर तर्ार गनय ववद्याथीलाई अनसुन्त्धान सहर्ोग उपलधध 
गराउन मान्त्र्ता प्राप्त स्वदेशी ववश्वववधालर् लगार्तका अन्त्र् समेत ववश्वववधालर् तथा क्र्ाम्पससँग 
समन्त्वर् र सहकार्यमा सोधपर गररनेछ। साथै प्रदेशका स्थार्ी वामसन्त्दा, मवहला तथा दमलत 
वगयलाई ववशेष ग्राहर्ता ददन ुपनेछ । 



18 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

२. उक्त अनसुारको क्र्ाम्पसमा अजन्त्तम वषयमा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुलाई उद्योग, पर्यटन तथा वन 
मन्त्रालर्ले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको ववद्याथीहरुलाई सोधपर तर्ारको प्रमतवेदन तर्ारी 
पश्चात स्नातक तहको लामग रु. 60000/- तथा स्नातकोत्तर तहको लामग रु. 90000/- 
अनदुान स्वरुप उपलधध गराइनेछ । 

३.र्स कार्य सम्पन्न गनय प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली, 
सावयजमनक खचयको मापदण्ड, कार्यववमध र ममतव्र्वर्ता सम्बन्त्धी मनदेजशका, प्रचमलत ऐन मनर्म तथा 
स्वीकृत नम्सयको पालना गररनेछ । 

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गररने 

 अनसुन्त्धान प्रमतवेदन 

 कार्यक्रमको उपलजधध 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, मधेश प्रदेश, जनकपरुधाम । 

सहर्ोग तथा समन्त्वर्ः स्वदेशी ववश्वववधालर् तथा क्र्ाम्पसहरु  

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

वन तथा वातावरर्को क्षेरमा नर्ाँ नर्ाँ अध्र्र्न अनसुन्त्धानको कार्यहरु हनुछे । 

10 कमयचारी क्षमता अमभववृि कार्यक्रम 
पररचर् 

कार्ायलर्को उदे्दश्र् अनरुुपको कामकाजलाई प्रभावकारी ढंगले कार्ायन्त्वर्न तथा सम्पादन गनय 
गराउन मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ववमभन्न मनकार्मा कार्यरत वन प्राववमधक र अन्त्र् कमयचारीहरुको 
लामग आवश्र्कता अनसुार क्षमता अमभववृि गने वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन हनुछे । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न तथा कार्ायलर्को कार्य सम्पादनमा संलग्न कमयचारीहरुको बैठकमा छलफल 
गरी कम्प्रू्टर एडभान्त्स कोषय जस्ता डाटा व्र्वस्थापन र अपलोड, कमयचारी वटम मबजल्डङ्ग, ड्राइमभङ्ग, 
लगार्तका आवश्र्क हनु सक्ने तामलमहरुको Training Need Assessment को Tools प्रर्ोग गरी 
छनौट गनय सवकनेछ । तामलम सञ्चालन गदाय प्रचमलत नम्सय अनसुार गनुयपनेछ । र्स जशषयकमा 
मबमनर्ोजजत रकम कमयचारी बैठक खाजा, तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक 
तामलम भत्ता, र्ातार्ात, हल भाडा, प्रजशक्षक भत्ता, वफल्ड मगर्र, तामलम पश्चात कार्यक्रम सञ्चालनका 
लामग शरुुवाती भौमतक सामाग्री एवं औजार खररद तथा हस्तान्त्तरर् र उििाटन तथा समापन 
कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लगत इविमेट अनसुार खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्य उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्बाट हनुेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 

वन प्राववमधक तथा अन्त्र् कमयचारीहरुको क्षमतामा अमभववृि भै कार्यक्रमको प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्नमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

11 ददवस समारोह (वातावरर्, भ-ूसंरक्षर्, जैववक ववववधता, सामदुावर्क वन, पथृ्वी ददवस 
लगार्तका ददवस) 

पररचर् 

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत सञ्चालन हनुे ददवस समारोह जस्तै– वातावरर्, भ–ूसंरक्षर्, जैववक ववववधता, 
सामदुावर्क वन, पथृ्वी ददवस, राविर् वकृ्षारोपर् ददवस, उद्योग ददवस, ववश्व मसमसार ददवस, चरेु ददवस, 

पर्यटन ददवस, वन्त्र् जन्त्त ुसप्ताह, वन डढेलो सप्ताह, सरसफाई सप्ताह, जस्ता वन, वातावरर्, उद्योग, 

पर्यटन तथा जैववक ववज्ञानसँग सम्बजन्त्धत ददवस÷समारोह सञ्चालन गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्सको लामग प्रदेश अन्त्तगयतको उद्योग ववभाग, प्रदेश वन मनदेशनालर्, मडमभजन वन कार्ायलर्हरु, भ ु
तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, िरेल ुतथा साना उद्योग 
कर्ायलर् एंव उद्योग, पर्यटन तथा वन मान्त्रालर्ले आफ्नो आवश्र्कतानसुार कार्यक्रम तर् गरी 
स्वीकृत नम्सयको आधारमा लागत अनमुान स्वीकृत गरी आवश्र्क रकम एकल रुपमा वा अन्त्र् संि 
संस्थाको साझेदारीमा समेत खचय गनय सक्नेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ प्रगमतमा मनम्न बुदँाहरु समावेश गनुयपनेछ । 

 समारोह अन्त्तगयत गररएका वक्रर्ाकलापहरु । 

 वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

 फोटो होमडयङ्ग बोडय, धर्ानर । 

 सहभामगहरुको उपजस्थती र माईन्त्रू्ट। 

 सञ्चामलत कार्यक्रमका तजस्वरहरु । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् र अन्त्तगयत कार्ायलर्का कमयचारी तथा अन्त्र् सम्बजन्त्धत सरकारी 
तथा गैह्र सरकारी संि संस्थाहरुको सहर्ोगमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 

वन, वातावरर्, जैववक ववववधता, वन्त्र्जन्त्त ुसंरक्षर् तथा उद्योगको व्र्वस्थापन सम्बन्त्धमा जनचेतना 
अमभववृि हनुेछ । 

12 प्रदेश मभर रहेका पर्यटकीर् महत्वका स्थलहरूको Documentary तर्ारी लगार्त अन्त्र् 
पररचर् 

पर्यटन वतृजचर (Documentary) कुनै वफल्म, टेमलमभजन कार्यक्रम, वा अनलाइन शंृ्रखला हो जसले 
सामान्त्र् रुपमा ववशेष पर्यटन प्र्ाकेज मडलहरू वा टूर अपरेटर बेगर नै पर्यटकीर् आकषयर्हरूलाई 
वर्यन गने गदयछ । 
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उद्दशे्र् 

स्थानीर् कला, संस्कृमत, पवय, ईमतहास, पेशा, ररमत–ररवाज, भौगोमलक अवस्था, उपलधध पर्यटकीर् सेवा 
सवुवधा, पर्यटकीर् गन्त्तव्र्, सूचना, मनोरञ्जनात्मक उपलधधता, पहुँच, बास सवुवधा जस्ता पर्यटकीर् 
ववषर्वस्तहुरु उपर डकुमेन्त्री माफय त प्रचार प्रसार गरी प्रादेजशक पर्यटन प्रवियन गनुय नै र्स 
कार्यक्रमको उदे्दश्र् रहेको छ। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत प्रदेश मभरका ऐमतहामसक, धाममयक, प्राकृमतक, साँस्कृमतक तथा कृमरम 
पर्यटकीर् महत्वका संचरनाहरुको बारेमा आधमुनक वफल्म प्रववधीको प्रर्ोग माफय त दृष्र्ात्मक 
छार्ाँकन गरी डकुमेन्त्री मनमायर् गररनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

श्रव्र् दृष्र् छार्ाङ्कन र प्रसारर्मा तोवकएको र्ोग्र्ता पगेुको सेवा प्रदार्क संस्थाको सहर्ोगमा 
मन्त्रालर्बाट मनर्मानसुार कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 

मधेश प्रदेश अन्त्तगयत रहेका ववमभन्न पर्यटकीर् महत्वका स्थलहरुको एक वा एक भन्त्दा बढी 
Documentary तर्ार हनुछे । 

13 चरेु क्षरेको अप जस्रमका जनता र डाउन जस्रम दजक्षर् भेगका जनता बीच अन्त्तरवक्रर्ा र भ्रमर् 
पररचर् 

चरेु संरक्षर् वतयमानको समर्मा साझा सरोकारको मबषर् भएको छ । तराई मधेशको लाईफ 
लाईनको रुपमा चरेुलाई बझु्ने गररएको छ । चरेु क्षेर आज ववमभन्न वकमसमका राजनैमतक 
अखडाहरुको प्रश्रर्स्थल भएको छ । सवैको साझा चासोको ववषर् भए पमन चरेु संरक्षर्को लामग 
कसैसँग सवय स्वीकार्य ठोस र्ोजना भने छैन । सवैले आफ्नो वहसावले संरक्षर्को कार्यलाई बझु्ने 
गरेका छन ्। चरेु शँृ्रखलावाट मसमाव्ती दजक्षर् तटीर् वामसन्त्दाहरु चरेुको अमनर्जन्त्रत दोहनका 
कारर् मारमा परेका छन ्। सवैको भववष्र् अमनजश्चत भएको छ । 
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उद्दशे्र् 

चरेु संरक्षर्को लामग उपल्लो तटीर् तथा तल्लो तटीर् वामसन्त्दाहरु बीच साझा अवधारर् तर्ार गनय 
र्ो कार्यक्रम मन्त्रालर्वाट सम्वन्त्धी सरोकारवालाहरुको सहभामगतामा सञ्चालन हनुेछ ।  

वक्रर्ाकलाप 

 अन्त्तरकृर्ा गोष्ठी सञ्चालन गने । 

 उपल्लो तथा तल्लो तटीर् जनता सम्ममलत प्रदेशमभर अन्त्तर जजल्ला अध्र्र्न भ्रमर् । 

 साझा अवधारर् सवहतको प्रदेश चरेु संरक्षर् िोषर्ा पर सावयजमनक गने । 

कार्ायन्त्वर्न ववधी र प्रकृर्ा 
१ स्थल छनौट 

२ वस्तजुस्थमतको मबश्लषेर् 

३ ल.ई. तर्ारी 
४ सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावली बमोजजम सेवा प्रदार्क छनौट 

५ कार्ायन्त्वर्न चरर् 

६ अनगुमन मलु्र्ाङ्कन 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्को जनशजक्त पररचालन गरी प्रकृर्ा अगाडी बढाईनेछ । प्रचमलत 
खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार सेवा प्रदार्कवाट कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

अपेजक्षत उपलधधी 

प्रदेश मभर चरेु क्षेर संरक्षर् तथा व्र्वस्थापनको साझा अवधारर् तर्ार हनुेछ । 

14 उद्योग अनगुमन 
उद्दशे्र् 

उद्योग क्षेरलाई मर्ायददत, उपभोक्तामखुी तथा गरु्स्तरीर् उपभोग्र् वस्त ुतथा सेवा आपूमतयको लामग 
मनर्मानसुार उद्योग अनगुमनको कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् र उद्योग ववभागले प्रदेश मभरका सबै जजल्लाहरुमा रहेका 
उद्योगसँग सम्वजन्त्धत ववषर्गत क्षेरको अनगुमन गनेछ र अनगुमन गदाय आवश्र्कतानसुार 
सम्वन्त्धीत स्थानीर् तह, जजल्ला प्रशासन∕ईलाका प्रशासन कार्ायलर् लगार्तका सरोकारवाला 
मनकार्हरुसँग समन्त्वर् गरी प्रचमलत कानून बमोजजम उद्योग अनगुमन गरी सम्बजन्त्धत मनकार्मा 
प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ । अनगुमनमा खटाईएका टोलीलाई जचर्ा खाजा खाना एवं आवश्र्कता 
अनसुार र्ातार्ात खचय, गाडी भाडा र मनर्मानसुार भत्ता वापत आवश्र्क पने रकम र्स जशषयकको 
बजेटवाट खचय गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

15 वातावरर् मनरीक्षर् तथा अनगुमन 
उद्दशे्र् 

नागररकलाई स्वच्छ वातावरर्मा बाँच्न पाउने संवैधामनक अमधकारको परु्य समुनजश्चताको लामग र्ो 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् र मातहातका मनकार्हरुले प्रदेश मभरका सबै जजल्लाहरुमा रहेका 
वातावरर्सँग सम्वजन्त्धत क्षेरका संस्था तथा गमतववमधहरुको अनगुमन गनेछ र अनगुमन गदाय 
आवश्र्कतानसुार सम्वजन्त्धत स्थानीर् तह, जजल्ला प्रशासन∕ईलाका प्रशासन कार्ायलर् लगार्तका 
सरोकारवाला मनकार्हरुसँग समन्त्वर् गरी प्रचमलत कानून बमोजजम अनगुमन गरी सम्बजन्त्धत 
मनकार्मा प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ । अनगुमनमा खटाईएका टोलीलाई जचर्ा खाजाखाना एवं 
आवश्र्कता अनसुार र्ातार्ात खचय गाडी भाडा र मनर्मानसुार भत्ता वापत आवश्र्क पने रकम र्स 
जशषयकको बजेटवाट खचय गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 
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16 ठोस फोहोर व्र्वस्थापन (Solid Waste Management) 
पररचर् 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत वजेट जनकपरुधामलाई लजक्षत गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
जनकपरुधाम जस्थत प्रदेश सरकारको मखु्र्ालर् रहेको स्थान मधेश भवन पररसर मभर दैमनक रुपमा 
हनुे गरेको िरार्सी फोहरलाई व्र्वस्थापन गने कार्य गररनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

सेवा प्रदार्क संि/संस्थासंगको समन्त्वर् वा मन्त्रालर्ले प्रचमलत कार्यववधी ऐन, मनर्म तथा 
सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावलीको पररमध मभर रही खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको लामग आवश्र्क जनशजक्तको व्र्वस्थापन मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्हरुवाट 
गररनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

17 अन्त्तरप्रदेश औद्योमगक प्रदशयनी÷मेलामा सहभामगता 
पररचर् 

अन्त्तरप्रदेश औद्योमगक प्रदशयनी-मेलामा मधेश प्रदेशमा स्थावपत उद्योगसंग सम्वजन्त्धत 
संि/संस्थाहरुको सहभामगताले बजारको वतयमानको अवस्था, माकेट मडमाण्ड र ग्र्ाप ववश्लषेर् गरी 
आवश्र्कता प्राथममकीकरर् हनु सक्ने र र्स प्रदेजशक ज्ञान जशपको अमभबवृि भई औद्योमगक 
ववकासमा सहर्ोग प-ुर्ाईनेछ । 

उद्दशे्र् 

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत औद्योमगक प्रदशयनी-मेलामा सहभामगता गराई अन्त्तरप्रादेजशक उद्योगहरुको 
अध्र्र्न गनय अवसर ममल्नेछ र भएका राम्रा मसकाईहरुको प्रर्ोग र्स प्रदेशको उद्योग क्षेरमा लाग ु
गनुय हो । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

अन्त्तरप्रदेश औद्योमगक प्रदशयनी-मेलामा सहभामगता कार्य प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, 
सावयजमनक खररद ऐन/मनर्मावली र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही 
स्वीकृत लागत इविमेट बमोजजम कार्य सम्पादन गररनेछ । र्स जशषयक अन्त्तगयतको खचय रकम 
स्टल मनमायर्, ढुवानी, स्टल भाडा, प्रचार प्रसार लगार्तका प्रदशयनी-मेलामा सहभामगताको लामग 
आवश्र्क पने कार्यहरुमा खचय गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्का कमयचारीहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालनको 
व्र्वस्था ममलाईनेछ । र्सका लामग कमयचारी, पर्यटन व्र्वसार् सम्बद्घ Travel agency प्रववमधमा 
आधाररत उद्योगहरु, लि ुउद्यम उद्योगहरु समेतको सहभामगता तथा सहर्ोगमा गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

18 तामलम/गोष्ठी/अन्त्तरकृर्ा 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् मातहतका मनकार्का कमयचारी र अन्त्र् संि संस्थाहरुलाई 
सहभागी गराई र्ो कार्यक्रम आवश्र्कता अनसुार सञ्चालन गररनेछ । प्रचमलत आमथयक ऐन,  मनर्म, 

मनदेजशका, सावयजमनक खररद ऐन, मनर्म तथा नम्सय र जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही लागत 
इविमेट स्वीकृत गराई मबमनर्ोजजत रकम खचय गररनेछ । र्सको लामग सम्बजन्त्धत ववषर् वस्तकुा 
ववज्ञलाई श्रोत व्र्जक्त राजख कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात कार्यक्रम 
सञ्चालन भएको स्थान, मममत, सहभागी संख्र्ा, सेशन प्लान, अध्र्र्न गररएका ववषर् वस्तकुो संजक्षप्त 
वववरर्, धर्ानर सवहतका फोटोहरु, गोष्ठीका सकारात्मक तथा सधुारात्मक पक्षहरु, भौमतक र आमथयक 
प्रगमत सवहतको प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्का कमयचारीहरुद्वारा कार्य सम्पादन गररनेछ ।  
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरर् मन्त्रालर् तथा अन्त्तगयतका मनकार्हरुसँग मन्त्रालर्को कार्य क्षेर 
सम्बजन्त्धत मबषर्वस्त ु बारे तामलम, गोष्ठी, छलफल र अन्त्तरवक्रर्ा माफय त कार्यक्रमहरुको 
प्रभावकाररता कार्म हनुेछ । 

19 प्रादेजशक वन गरुुर्ोजना 
पररचर् 

ववकासका ववमभन्न आर्ामहरु मध्रे् प्राकृमतक श्रोतको रुपमा रहेको वन तथा वातावरर् अवहलेको 
पररप्रके्ष्र्मा आमथयक ववकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । र्स सम्बन्त्धमा र्स प्रदेशले वन 
ववकास तथा व्र्वस्थापनको लामग आवश्र्क वस्तगुत वववरर् सङ्कलन गरी वन गरुुर्ोजना तर्ार 
गनुयपने देजखन्त्छ । र्सरी तर्ार हनुे गरुुर्ोजनाले प्रदेश मभर रहेका वन तथा वातावरर् क्षेरहरुको 
र्थाथयलाई तथ्र् र तथ्र्ाङ्क माफय त उजागर गनेछ । 

उद्दशे्र् 

वन गरुुर्ोजनाको मखु्र् उदे्दश्र् भनेको वन ववकाससँग सम्बजन्त्धत ववकास र्ोजना तथा वावषयक बजेट 
तजुयमाको आधार तर्ार गरी प्रदेश मभर अगामी ददनमा वन क्षेरको ववकास तथा व्र्वस्थापनको 
लामग मागय जचर तर्ार गनुय हो । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्ो कार्यक्रम सेवा प्रदार्क संि÷संस्था वा प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, स्वीकृत नम्सय तथा 
स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही कार्य सम्पादन गनुय पनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर्बाट जनशजक्तको व्र्वस्थापन गररनेछ।  
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 

आगामी ददनहरुमा प्रदेशले अवलम्वन गने नीमत तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पररर्ाममूखी बनाउन 
मनमायर् हनुे वन ववकास गरुुर्ोजना र र्सको कार्ायन्त्वर्नबाट समग्र वन ववकासको लामग चाल्न ुपने 
कदमहरुलाई समेत समेटी र्स मभरका ववववध आर्ामहरुको माध्र्मबाट वन तथा वातावरर्सँग 
सम्बजन्त्धत र्ोजनाहरु मनमायर् गनय सहज हनुेछ । 

20 प्रादेजशक नीमत, मनर्म, मनदेजशका, कार्यववमध तर्ार व्र्वस्थापन तथा कार्ायन्त्वर्न 
पररचर् 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्को कार्यक्षेरसँग सम्बजन्त्धत नीमत, ऐन, कानून, मनदेजशका, कार्यववमध 
लगार्त तर्ार गनय प्रचमलत कानूनको अमधनमा रही र्स जशषयकमा मबमनर्ोजजत रकम मनर्मानसुार 
खचय गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर् वा सेवा प्रदार्क व्र्जक्त वा संस्थाबाट 
जनशजक्तको व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

21 अनगुमन मूल्र्ाङ्कन खचय 
स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम सञ्चालन÷कार्ायन्त्वर्न तथा सम्पन्नताको अवस्थामा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
गनय लामग लाग्ने खचय र्स जशषयकवाट धर्होररनेछ । खचय भकु्तानीको लामग प्रचमलत कानून बमोजजम 
पेश गनुयपने भ्रमर् मबल तथा प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ । 
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22 सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना सागरनाथ सलायहीको वन व्र्वस्थापन 
उद्दशे्र् 

सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाको क्षेरमभर अमतक्रमर् गने व्र्जक्तहरु तथा वन क्षेर कधजा गरी 
अन्न बाली लगाउनेलाई हटाई पनुः वन क्षेर कार्म गनुयपने देजखन्त्छ । सागरनाथ वन ववकास 
पररर्ोजना अन्त्तगयत सलायही र महोत्तरी जजल्लामा भएको अमतक्रमर्को तथ्र्ाङ्कको आधारमा उक्त 
अमतक्रमर् हटाई वकृ्षारोपर् सवहतको वन व्र्वस्थापन गनयको लामग पररर्ोजनाको आन्त्तररक क्षमता 
र श्रोत साधनको सशक्त पररचालन गनय र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

आकजस्मक रुपमा अमतक्रमर् हटाउन वा अमतक्रमर् हटाई सवकएको स्थान त्र्सै छामडददंदा पनुः 
अमतक्रमर् हनुसक्न े भएकोले पनुः अमतक्रमर् नहनुे गरी संरक्षर् गनुयपने हनु्त्छ । र्स जशषयकमा 
ववमनर्ोजन भएको बजेट रकमबाट अमतक्रमर् हटाउने, तारबार लगाउने, वकृ्षारोपर्, आवश्र्कतानसुार 
रोवपएका ववरुवाहरुको संरक्षर्का लामग हेरालकुो समेत व्र्वस्था गने काममा खचय गनुयपने । 
अमतक्रमर् हटाउनको लामग जनशजक्त (सरुक्षाकमी, कमयचारी, समदुार् आदद) पररचालन गनुयपने भएमा 
सोको लामग खाना, खाजा, र्ातार्ात, ईन्त्धन खचय, सञ्चार र उपचार खचयको लामग समेत खचय गनय 
सवकनेछ । अमतक्रमर् हटाई वकृ्षारोपर् गररएको ठाउँमा अमतक्रममत क्षेर खाली गररएको मममत, 

क्षेरफल, नक्शा (GPS location सहित),  तलुनात्मक फोटो, र ममवटङ्ग माईन्त्रू्ट समेत संलग्न राखी 
प्रमतवेदन तर्ार गनुयपनेछ । वन अमतक्रमर् हटाउँदा ववशेष गरी मनम्न कुराहरुमा ध्र्ान ददनपुनेछः 

क.तर्ारी कार्यक्रम लगत अद्यावमधक तथा र्ोजना तर्ार, कार्यदलको बैठक सञ्चालन, जनचेतनामूलक 
सन्त्देश प्रसारर् तथा प्रकाशन,  वफल्ड स्तरीर् अन्त्तरवक्रर्ा, आदद । 

ख.अमतक्रमर् मनर्न्त्रर्ः समन्त्वर्, सूचना प्रकाशन, लजजजस्टक सहर्ोग, सवारी भाडा (रर्ाक्टर, 
बलु्डोजर समेत) प्राथममक उपचार, इन्त्धन, मबमा, आदद । 

ग.पनुयस्थापना र्ोजना तर्ारी, ववरुवाको व्र्वस्था तथा वकृ्षारोपर्, तारवार, मसमाना, हेराल ु व्र्वस्था 
अनगुमन र सोवटयङ, आदद । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाले आफ्नो कमयचारी, मडमभजन वन कार्ायलर्का स.ब.र., सशस्त्र 
प्रहरी, जनपद प्रहरी तथा सरोकारवाला मनकार्हरु, स्थानीर् तह समेतको सहर्ोग र सहकार्यमा र्ो 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 

अमतक्रममत वन क्षेर सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाको क्षेर (राविर् वन) मा समावहत भै उजचत 
व्र्वस्थापन हनुे । 

23 पसाय राविर् मनकुञ्ज र कोशी टप्प ुवन्त्र् जन्त्त ुआरक्षको सहकार्यमा पर्ायपर्यटन प्रवयिन कार्यक्रम 
पररचर् तथा उद्दशे्र् 

संरजक्षत क्षेरमभर आउन ेपर्यटकहरुको मखु्र् उदे्दश्र् भनकेो नै वन्त्र्जन्त्तहुरुको अवलोकन गनुय हो 
। आगन्त्तकु तथा पर्यटकहरुलाई संरजक्षत क्षेर प्रवेश गने वाटो देखाउने, आरक्ष मनकुञ्जको बारेमा 
जानकारी ददने तथा प्रचारप्रसार गने, मनर्मन गने, थकाई  मेटन अनकुुल वातावरर् तर्ार गने, 

आवश्र्क स्थानहरुमा सचुना वोडयको जडान गने, सचुना प्रववधीको र्गुमा देश ववदेशका 
पर्यटकहरुको लामग अमधकतम र सहज ढँगले सम्पूर्य सूचना तथा जानकारीहरु प्रदान गने उदे्दश्र्ले 
र्ो कार्यक्रम राजखएको हो । र्ो कार्यक्रम मन्त्रालर्वाट मनर्मानसुार ववजत्तर् हस्तान्त्तरर् भएपमछ 
कोशी टप्प ुवन्त्र् जन्त्त ुआरक्ष र पसाय राविर् मनकुञ्जवाट सञ्चालन हनुेछ वा मन्त्रालर्ले संरजक्षत क्षेर 
सँगको समन्त्वर्मा सोझै कार्यक्रम सञ्चालन गनय सक्नेछ । कार्यक्रम सञ्चालन हनुे स्थान सम्वजन्त्धत 
संरजक्षत क्षेरले तोक्नेछ । 

वक्रर्ाकलापहरु 

पर्यटक स्वागत प्रवेशद्वार मनमायर्÷साईनवोडय, सूचना वोडय मनमायर्÷मडजजटल मडस्प्ले सूचना प्रववमध 
जडान÷हामतसार प्रवेशद्वार मनमायर्÷हामतसारमा आगन्त्तकुहरुको लामग ववश्राम कक्ष मनमायर्÷पर्यटकीर् 
क्षेरमा आउटडोर ल्र्ाम्पर वतृ जचर मनमायर् जस्ता कार्यहरु । 
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कार्ायन्त्वर्न ववधी र प्रकृर्ा 

१ स्थल छनौट 

२ वस्तजुस्थमतको मबश्लषेर् 

३ सवे मडजाईन तथा ल.ई. तर्ारी 
४ सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावली बमोजजम सेवा प्रदार्क छनौट 

५ कार्ायन्त्वर्न चरर् 

६ अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

संरजक्षत क्षेरको जनशजक्त पररचालन गरी प्रकृर्ा अगाडी बढाईने छ । दक्ष प्राववमधकवाट ल.ई. 
तर्ार गररनेछ । प्रचमलत खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार सेवा प्रदार्कवाट कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 
अनगुमन र मूल्र्ाँकनको कार्य सम्वजन्त्धत संस्थाको कमयचारीवाट गररनेछ । 

अपेजक्षत उपलधधी 

पर्यटकले संरजक्षत क्षेर सम्वन्त्धी जानकारी हामसल गनेछ । पर्यटन व्र्वसार्मा थप आकषयर् 
बढ्नेछ । जैववक ववववधता सम्वन्त्धी जनचेतना अमभववृि हनुेछ । 
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पररच्छेद-४ 
उद्योग ववभाग तथा िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरु 

1 कृवष उद्योग प्रवियन (प्रववमधमा सहर्ोग) उद्यमीको २०% लागत सहभामगतामा (रु. २ 
लाखसम्म) 

उद्दशे्र् 
र्ो कार्यक्रम अन्त्तगयत प्रदेशमभर स्थापना एवं सञ्चालनमा रहेका कृवषजन्त्र् उद्योगहरुलाइय प्रवियन गनय 
र र्वुाहरुलाइय कृवष कार्य तथा कृवष धर्वसार्तफय  आकवषयत गरी कृवषमूलक उद्योगहरुलाइय बढावा 
ददन ुहो । 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत बजेट स्वीकृती प्राप्त मनकार्हरुबाट तामलम मलइय स्थापना गरेका वा 
पवहलेदेजख सञ्चालन गदै आएका कृवषमूलक उद्यमीहरुलाइय २०% को लागत सहभामगतामा रु २ 
लाखसम्मको कृवषजन्त्र् उद्योगसँग सम्बजन्त्धत मेजशन उपकरर् उद्योग ववभागले िरेल ु तथा साना 
उद्योग कार्ायलर्हरुको मसफाररसमा संिीर् उद्योग, वाजर्ज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर्बाट जारी लि ु
िरेल ु तथा साना उद्यमी प्रववमध (मेजशन उपकरर्) हस्तान्त्तरर् मनदेजशका, २०७३ बमोजजम 
हस्तान्त्तरर् गनय र खचय गनय सवकनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न उद्योग ववभागमा कार्यरत जनशजक्तबाट गररनेछ । 
 बजेट व्र्वस्थापन 

प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्म तथा ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 
र्स प्रदेशका जनतामा कृवषप्रमत आकषयर् बढी कृवष उद्योगहरुको संख्र्ामा ववृि भइय रोजगारी र 
आमथयक ववृि लगार्तका पक्षमा सकारात्मक पररवतयन भएको हनुेछ । 
 

2  रेल्वे कररडोरमा  औद्योमगक क्षरेको स्थापना सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

उद्दशे्र् 

मधेश प्रदेश अन्त्तगयत रहेको रेल्वे कोररडोरमा औद्योमगक क्षेर तथा सम्भाव्र्  औद्योमगक 
कोररडोरहरुको पवहचान गरी खास खास उत्पादनको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनुय हो र औद्योमगक 
क्षेरको ववकासका लामग वस्तगुत तथा नगद अनदुान सहर्ोग उपलधध गराउन ुहो । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

 लागत अनमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने। 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गनय सक्ने । 

र्ो वक्रर्ाकलाप सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु 

 Feasibility Report 

 फोटोहरु 

 कार्यक्रमको उपलजधध 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 
उद्योग ववभाग तथा िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुद्वारा जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

3  औद्योमगक ग्राम अध्र्र्न प्रमतवेदन तर्ारी 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

सेवा प्रदार्क व्र्जक्त, फमय, संस्था वा कम्पनीवाट प्रस्ताव माग गरी उपर्कु्त १ (एक) सेवा प्रदार्क 
छनौट गरी परामशयमा सेवा मलई औद्योमगक ग्रामका लामग अध्र्र्न प्रमतवेदन तर्ारी कार्य 
गराईनेछ। 

 बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु 

 फोटोहरु 

 अध्र्र्न प्रमतवेदन 

4 औद्योमगक कररडोर मनमायर्का लामग अध्र्र्न प्रमतवेदन तर्ारी 

उद्दशे्र् 

मधेश प्रदेश अन्त्तगयत रहेका औद्योमगक कररडोर तथा सम्भाव्र् औद्योमगक क्षेरहरुको पवहचान गरी 
मड.वप.आर. तर्ार गरी क्रमशः उद्योगहरु स्थापना गदै जान ुहो। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

 लागत अनमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने। 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गनय सक्ने । 
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र्ो वक्रर्ाकलाप प्रचमलत ऐन कानून तथा सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही 
सञ्चालन गने । 

 

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु 

 अध्र्र्न प्रमतवेदन 

 फोटोहरु 

 कार्यक्रमको उपलजधध 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 
उद्योग ववभाग तथा िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुद्वारा जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

5 जजल्ला अन्त्तगयत संचामलत ईट्टा उद्योगहरुको प्रभाव मूल्र्ाङ्कन अध्र्र्न प्रमतवेदन तर्ारी 

उद्दशे्र् 

र्ो कार्यक्रम अन्त्तगयत प्रदेश मभर स्थापना एवं सञ्चालनमा रहेको इयट्टा उद्योगहरुको वातावरर्ीर् 
प्रभाव अध्र्र्न गरी सञ्चामलत उद्योगहरुवाट हनुे वातावरर्ीर् प्रदूषर् न्त्रू्नीकरर् गरी वातावरर्ीर् 
सन्त्तलुन कार्म गनय ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उद्योग ववभाग, िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुको समन्त्वर् 
र सहकार्यमा प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका ईट्टा उद्योगहरुको अनगुमन गरी वातावरर्ीर् प्रभाव 
अध्र्र्न प्रमतवेदन तर्ार गररनेछ र सेवा प्रदार्कसँग परामशय सेवा खररद गनयको लामग लागत 
इविमेट तर्ार गरी ऐन, मनर्म तथा सावयजमनक खररद ऐन मनर्मावली बमोजजम खचय गनय सवकनेछ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन उद्योग ववभाग तथा िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर् वा सेवा प्रदार्क संस्था 
माफय त गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्म तथा ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

र्स प्रदेशका सञ्चामलत इयट्टा उद्योगहरुवाट हनुे वा हनु सक्ने वातावरर्ीर् प्रदूषर् न्त्रू्नीकरर्का लामग 
प्रमतवेदन तर्ारी भई थप कार्यका लामग मागयददशा प्राप्त हनुेछ। 

 



34 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

6 द्वन्त्द्व वपमडत पररवार अपाङ्ग मवहला तथा दमलत लजक्षत कार्यक्रम 

उद्दशे्र् 

र्ो कार्यक्रम जजल्लाका ग्रामीर् एवं शहरी क्षेरमा बेरोजगार रहेका द्वन्त्द्व वपमडत, अपाङ्ग, मवहला तथा 
दमलत व्र्जक्त पररवारहरुलाई स्थानीर्स्तरमा नै रोजगारीको अवसर प्रदान गने, स्थानीर् सीप र 
साधनको सदपुर्ोग गदै आत्ममनभयर बनाउने, व्र्जक्तहरुमा सषुपु्त अवस्थामा रहेका उद्यमजशलताका 
लक्षर्हरु जगाई सफलताका साथ उद्योग व्र्वसार् सञ्चालन गनयसक्ने उद्यमी/व्र्वसार्ी तर्ार गने 
उदे्दश्र् अनरुुप सञ्चालन गररनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम उद्योग ववभागले प्रचमलत नम्सय बमोजजम स्वीकृत लागत इविमेट 
अनसुार लक्ष्र् संख्र्ा मनधायरर् गरी संिीर् उद्योग, वाजर्ज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर् अन्त्तगयत िरेल ु
तथा साना उद्योग ववभागबाट जारी िरेल ुतथा साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन मनदेजशका, स्थानीर् 
तहको मसफाररसको आधारमा उद्यमी मसजयना तथा सीपमूलक तामलम ददन तथा सो तामलमको लामग 
आवश्र्क वक्रर्ाकलापमा लाग्ने सम्पूर्य खचय जस्तै- तामलम सामाग्री, प्रजशक्षक/स्रोत व्र्जक्तको भत्ता, 
सहभागी भत्ता, बैठक भत्ता, मसलन्त्द खचय, खाजा खचय, हल भाडा, गाडी भाडा, दैमनक भ्रमर् खचय 
लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा मनर्मानसुार खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग उद्योग ववभागले कम्तीमा एस. ई. ई. वा सो सरह उजत्तर्य १ जना 
कार्यक्रम सहार्क/सहजकताय सेवा करारमा मलई उक्त तामलमको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गनय 
सवकनेछ। साथै संिीर् उद्योग, वाजर्ज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर्वाट जारी उद्यमजशलता ववकास 
तामलम सञ्चालन मनदेजशका, २०७३ अनसुार सीप ववकास तामलम मनदेजशकामा प्रमत कक्षा तोवकएको 
रकम पाउने गरी प्रजशक्षक प्रजशक्षर् तामलम प्राप्त प्रजशक्षकबाट कार्यक्रम सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध  

र्स प्रदेशमा उद्यमी मसजयना र सीपमूलक तामलमको ववकास भै उद्योग/व्र्ापारहरुको संख्र्ामा ववृि 
हनुकुो साथै रोजगारी र आमथयक बवृि लगार्तका पक्षमा सकारात्मक पररवतयन भएको हनुेछ । 
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7 मममथला हस्तकलाको प्रचार प्रसार तथा बजारीकरर् सम्बन्त्धी कार्यर्ोजना मनमायर् तथा सहर्ोग 

पररचर् 

र्स प्रदेश भरी नै मममथला हस्तकलाहरुलाई व्र्वजस्थत गरी मममथला हस्तकलाको कार्यलाई प्रवियन 
गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

उद्दशे्र् 

स्थानीर्स्तरमा रहेका ज्ञान सीपको संरक्षर् गदै पर्यटकीर् वस्तलुाई बढावा दददै पर्यटन प्रवियन 
गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

सेवा प्रदार्क संि संस्थाबाट सेवा खररद वा समन्त्वर् गरी प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, 
सावयजमनक खररद ऐनको पररधीमभर रही कार्य सम्पादन गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन उद्योग ववभाग तथा िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर् वा सेवा प्रदार्क संस्था 
माफय त गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेटअनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 

मधेश प्रदेशमा मममथला हस्तकला प्रवियन कार्यक्रमबाट स्थानीर्हरू लाभाजन्त्वत हनुेछन ् र साथै 
रोजगारको अवसर मसजयना हनुेछ। 

8 व्र्ापार प्रदशयनी मेला  

पररचर् 

व्र्वसार् बजार प्रवियन प्रदशयनी मेला एक बजारीकरर्को रर्नीमत हो जसले पर्यटकीर् उत्पादन 
तथा सेवाहरू जस्तै (पर्यटकीर् गन्त्तव्र्हरू, होटेल र ररसोटयहरु, पर्यटक ववश्रामस्थलहरु, सूचना 
केन्त्रहरु, जचनो पसल, सोमभमनर्र सोप, हस्तकला, वपकमनक स्पटहरु, र्ातार्ात सेवाहरू) लगार्तका 
सवुवधाहरुलाई बढावा ददनको लामग र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

उद्दशे्र् 

प्रदेशस्तरीर् व्र्वसार् बजार प्रवयिन प्रदशयनी मेला पछामडको उदे्दश्र् व्र्वसार्लाई प्रवियन गने, 
प्रमतस्पधायत्मक क्षमताको ववकास गने, ग्राहकहरुलाई आकवषयत गने र ब्रान्त्ड सचेतना जगाउने आदद 
हो। 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रदेश स्तरीर् व्र्वसार् बजार प्रवयिन प्रदशयनी मेला अन्त्तगयत पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत अन्त्र् सरकारी वा 
गैरसरकारी मनकार्हरुको साझेदारीमा पर्यटकीर् उत्पादनहरुको एक्सपोज गने, पर्यटकीर् 

उत्पादनसँग सम्बजन्त्धत वस्तहुरुको प्रदशयनी मेला सञ्चालन गने, पर्यटकीर् डकुमेन्त्री र मभमडर्ो 
मनमायर्, सामाजजक संजाललाई छलफलको प्लेटफमय बनाउने, गन्त्तव्र् केजन्त्रत पर्यटकीर् रुजच 
बढाउने वक्रर्ाकलाप सञ्चालन, पर्यटकको रुची अनसुार पर्यटकीर् सेवा सवुवधा उपलधध गराउने 
कार्य तथा गन्त्तव्र् ववशेषको बारे प्रचार प्रसार गने जस्ता कार्यहरु गनय सवकनेछ। प्रदेशमा पर्यटन 
बजारीकरर्को लामग मखु्र्तः प्रचार प्रसार, वेबसाईट अद्यावमधक (अपडेट) गरररहन,े ववधमुतर् तथा 
अन्त्र् सञ्चार माध्र्मवाट जनचेतना जगाउने, सन्त्देशमूलक कार्यक्रमहरु प्रसारर् गने, गोष्ठी 
अन्त्तरकृर्ा गने, प्रदेशमा पर्यटन ववकासका र्ोजनाहरुको जानकारी ददन,े होमडङ्ग वोडय जडान, पर्यटन 
फोटोग्राफीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गने, मेला उत्सवमा प्रदेश मभरका पर्यटनका सम्भावनाहरुको 
प्रचार प्रसार गने, पर्यटकहरुलाई पर्यटन स्थलमा ददईने सेवा सवुवधाको बारेमा जानकारी ददने, 
पर्यटन सँग सम्बजन्त्धत ववमभन्न लेख रचनाहरु प्रकाशन गने, ववशेष पर्यटकीर् स्थलहरुमा पर्यटक 
सझुाव पेवटकाहरु राखी पर्यटकको सझुाव मलने, उपलधध र्ातार्ातका साधनहरुलाई प्रभावकारी 
बनाउन,े हस्तकला, एर्रपोटयहरुलाई व्र्वजस्थत बनाउने जस्ता बजारीकरर्का कार्यहरु सञ्चालन 
गररनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग ववभाग, सम्वजन्त्धत कार्ायलर् तथा सेवा प्रदार्क संि संस्थाहरुको सहर्ोगमा प्रचमलत कानून 
बमोजजम सञ्चालन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

 आधमुनक पर्यटन बजारीकरर्का रर्नीमतहरूले इन्त्टरनेटको प्रर्ोग माफय त वेबसाइट, 
अनलाइन ववज्ञापन, ईमेल र सोसल मममडर्ा प्लेटफमयको प्रर्ोगलाई महत्त्व ददनेछ। 

 पर्यटन माकेवटंगले व्र्ापार ववृि गनेछ। 
 बजारीकरर्ले पर्यटक लोभ्र्ाउने र व्र्वसार्लाई एक प्रमतस्पधी वकनारा प्रदान गनेछ। 
 पर्यटन बजारीकरर् रर्नीमतले आमथयक गमतववमधहरूमा ववृि र बढावा ददने, मनग्र् उद्योग 

राजस्व ववृि हनुे, पूवायधार ववकास, देशको सधुाररएको ब्रान्त्ड छवव ववकास हनुे, ववदेशी 
ववमनमर् आर्को स्रोत, रोजगार सजृनाको स्रोत पवहचान हनुेछ । 
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9 बजार अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 

उद्दशे्र् 

व्र्ापार व्र्वसार्लाई मर्ायददत र उपभोक्तालाई गरु्स्तरीर् उपभोग्र् वस्त ु तथा सेवा उपलधध 
गराउने उदे्दश्र्ले र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/उद्योग ववभागले प्रदेश मभरका सबै जजल्लाहरुमा रहेका वाजर्ज्र् 
तथा बजार अनगुमन गनय सक्नेछ भने सम्बजन्त्धत िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुले आफ्नो 
जजल्लामभर अनगुमन गनेछन ् र अनगुमन गदाय आवश्र्कतानसुार स्थानीर् तह, जजल्ला 
प्रशासन∕ईलाका प्रशासन लगार्तका सरोकारवाला मनकार्हरुसँग समन्त्वर् गरी प्रचमलत कानून 
बमोजजम वाजर्ज्र्/बजार अनगुमन गरी सम्बजन्त्धत मनकार्मा प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ । बजार 
अनगुमन गरी वस्तकुो नमूना सङ्कलन गने तथा नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारले तोकेको 
प्रर्ोगशालामा परीक्षर् गरी सम्बजन्त्धत मनकार्मा आवश्र्क परे कारवाहीको लामग मसफारीस गनेछ 
।बजार अनगुमनमा खटाईएका टोलीलाई जचर्ा खाजा खाना एवं आवश्र्कता अनसुार नमूना 
पररक्षर्, र्ातार्ात खचय गाडी भाडा र मनर्मानसुार भत्ता वापत आवश्र्क पने रकम र्स जशषयकको 
बजेटवाट खचय गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

10 उद्योग डार्री प्रकाशन  

पररचर् 

मधेश प्रदेश अन्त्तगयत रहेको औद्योमगक क्षेर तथा सम्भाव्र्  औद्योमगक क्षेररुको पवहचान गरी डार्री 
तर्ार गरी तथ्र्ाङ्क अपडेट गदै जान ुर उद्योग क्षेरबाटै प्रचार प्रसार गनुय हो। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्य प्रचमलत ऐन, कानूनको अमधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 
उद्योग ववभागमा कार्यरत कमयचारीहरुबाट जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 
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11 उद्योग सम्बन्त्धी डकुमेन्त्री मनमायर् 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उद्योग ववभागले सेवा प्रदार्क संि संस्थाबाट सेवा खररद वा 
समन्त्वर् गरी प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐनको पररधीमभर रही कार्य 
सम्पादन गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन उद्योग ववभाग तथा िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर् वा सेवा प्रदार्क संस्था 
माफय त गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

12 जजल्ला जस्थत अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम उद्योग ववभागले जजल्ला जस्थत िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर् 
उद्योग वाजर्ज्र् संि उद्योगी व्र्वसार्ीहरु स्थानीर् मनकार् तथा अन्त्र् सरोकारवाला मनकार्हरुको 
सहभामगतामा अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रममा स्टेशनरी जचर्ा खाजा र्ातार्ात खचय प्रजशक्षक भता लगार्त 
वापतको खचय गनय सवकनछे । 
जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन उद्योग ववभागमा कार्यरत जनशजक्त तथा उद्योग तथा बजारसँग सम्बजन्त्धत 
ववज्ञबाट गररनेछ । 
13 कमयचारी क्षमता अमभववृि कार्यक्रम 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम उद्योग ववभागले जजल्ला जस्थत िरेल ु तथा साना उद्योग 
कार्ायलर्का कार्ायलर् प्रमखु उद्योग/वाजर्ज्र् प्रशासन शाखा प्रमखु कमयचारीहरुको क्षमता अमभववृि 
सम्बन्त्धी तामलम सन्त्चालनमा उक्त रकम खचय गनय सवकनेछ । 
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14 उद्योग व्र्ापार सम्बन्त्धी एक्सपो मेलामा सहभामगता सहकार्य र सहर्ोग 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रदेश स्तरीर् उद्योग व्र्ापार सम्बन्त्धी एक्सपो मेला अन्त्तगयत अन्त्र् सरकारी वा गैरसरकारी 
मनकार्हरुको साझेदारीमा उद्योग व्र्ापार सम्बन्त्धी उत्पादनहरुको एक्सपोजर गने, उद्योग व्र्ापार 
सम्बन्त्धी वस्तहुरुको प्रदशयनी मेला सञ्चालन गने वा प्रदेशका उद्योगी व्र्वसार्ीहरुलाइय प्रदेश 
स्तरीर्/अन्त्तरप्रदेश स्तरीर् उद्योग व्र्ापार सम्बन्त्धी एक्सपो मेलामा सहभामगताका लामग 
आमथयक/प्राववमधक सहर्ोग गने जस्ता कार्यहरु गनय सवकनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न उद्योग ववभागमा कार्यरत जनशजक्तबाट गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

15 प्रदेशमा रहेका मनर्ायतजन्त्र् उद्योगहरुको डाटावेश तर्ार गरी प्रोत्साहन 

उद्दशे्र् 

मधेश प्रदेशमा दताय भइय सञ्चालनमा रहेका मनर्ायतजन्त्र् उद्योगहरुको पवहचान गरी त्र्सको डाटावेश 
तर्ार हनुे र सो उद्योगहरुको प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कार्य गररनेछ । 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

सेवा प्रदार्क व्र्जक्त, फमय, संस्था वा कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरी उपर्कु्त १ (एक) सेवा प्रदार्क 
छनौट गरी परामशयमा सेवा मलई प्रदेशमा रहेका मनर्ायतजन्त्र् उद्योगहरुको डाटावेश तर्ारी कार्य 
गराईनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न उद्योग ववभागमा कार्यरत जनशजक्तबाट गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

मनर्ायतजन्त्र् उद्योगको डाटाबेश तर्ार हनुेछ । 
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16 प्रजशक्षाथीहरुलाई प्रववमध हस्तान्त्तरर् (औद्योमगक उत्पादनसँग सम्बजन्त्धत उपकरर् तथा मेजशनरी) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा तामलम सञ्चालनको क्रममा आवश्र्क तामलमसंग सम्बजन्त्धत उपकरर् तथा मेजशनरी 
प्रजशक्षामथयहरुलाइय २० प्रमतशतको लागत सहभामगतामा तामलमसँग सम्बजन्त्धत स-साना आवश्र्क पने 
मेजशनरी/उपकरर्/औजार हस्तान्त्तरर् गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्तबाट 
गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

 

17 स्तरोन्नमत कार्यक्रम प्रववमध हस्तान्त्तरर् 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले संिीर् उद्योग वाजर्ज्र् तथा 
आपूमतय मन्त्रालर्बाट जारी लि,ु िरेल ु तथा साना उद्यमी प्रववमध (मेजशन, उपकरर्) हस्तान्त्तरर् 
मनदेजशका, २०७३ बमोजजम तामलम मलई स्थापना गरेको साना उद्योग वा पवहले देजख नै सञ्चालन 
गदै आएका उद्यमीहरुलाइ औद्योमगक उत्पादनसंग सम्बजन्त्धत मेजशन उपकरर् हस्तान्त्तरर् गनय खचय 
गनय सवकनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्तबाट 
गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

18 दमलत, ववपन्न तथा परम्परागत सीप भएका व्र्वसार् ववकासको लामग प्रववमध हस्तान्त्तरर्ः 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम िरेल ुतथा साना उद्योग कार्यलर्ले संिीर् उद्योग वाजर्ज्र् तथा 
आपूमतय मन्त्रालर्बाट जारी लि ु िरेल ु तथा साना उद्यमी प्रववमध (मेजशन, उपकरर्) हस्तान्त्तरर् 
मनदेजशका, २०७३ बमोजजम तामलम मलई स्थापना गरेको साना उद्योग वा पवहले देजख नै सञ्चालन 
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गदै आएका उद्यमीहरु तथा स्थानीर् तहको मसफाररसमा दमलत, ववपन्न तथा परम्परागत सीप भएका 
उद्योग व्र्वसार्ीहरुका लामग उद्योगीहरुका मागका आधारमा परम्परागत सीपलाई प्रवियन, जगेनाय 
तथा ववकास गनयका लामग उद्योगीहरुबाट २० प्रमतशतको लागत सहभामगतामा परम्परागत 
औद्योमगक उत्पात्दनसँग सम्बजन्त्धत उपकरर्, मेजशनरी औजार तथा परम्परागत प्रववमध हस्तान्त्तरर् 
गररनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्तबाट 
गररनेछ। 

बजेट व्र्स्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

19 उद्यमजशलता सम्बन्त्धी तामलम 

उद्दशे्र् 

र्ो कार्यक्रम जजल्लाका ग्रामीर् एवं शहरी क्षेरमा बेरोजगार रहेका व्र्जक्तहरुलाई स्थानीर्स्तरमा नै 
रोजगारीको अवसर प्रदान गने, स्थानीर् सीप र साधनको सदपुर्ोग गदै आत्ममनभयर बनाउन,े 
व्र्जक्तहरुमा सषुपु्त अवस्थामा रहेका उद्यमजशलताका लक्षर्हरुलाई जगाई सफलताका साथ उद्योग 
व्र्वसार् सञ्चालन गनय सक्ने उद्यमी/व्र्वसार्ी तर्ार गने उदे्दश्र् अनरुुप सञ्चालन गररनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले संिीर् उद्योग, वाजर्ज्र् तथा 
आपूमतय मन्त्रालर्वाट जारी उद्यमजशलता ववकास तामलम सञ्चालन मनदेजशका, २०७३ बमोजजम १० 
ददने उद्यमजशलता सम्बन्त्धी तामलम ददन तथा सो तामलमको लामग आवश्र्क वक्रर्ाकलापमा लाग्न े
सम्पूर्य खचय जस्तै-तामलम सामाग्री, प्रजशक्षक/स्रोत व्र्जक्तको भत्ता, सहभागी भत्ता, बैठक भत्ता, 
मसलन्त्द खचय, खाजा खचय, हल भाडा, गाडी भाडा, दैमनक भ्रमर् खचय लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा 
खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले कम्तीमा तह +२ उजत्तर्य 
गरेका १ जना कार्यक्रम सहरे्गी/उद्यम ववकास सहजकताय सेवा करारमा खररद गरी उद्यमजशलता 
ववकास मनदेजशकामा प्रमत कक्षा तोवकएको रकम पाउने गरी प्रजशक्षक प्रजशक्षर् तामलम प्राप्त 
प्रजशक्षकबाट कार्यक्रम सञ्चालन गनय सवकनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

र्स प्रदेशका जनतामा उद्यमजशलताको भावना ववकास भै उद्योग/व्र्ापारको संख्र्ामा बवृि भै 
रोजगारी र आमथयक ववृि लगार्तका पक्षमा सकारात्मक पररवतयन भएको हनुछे । 

20 उद्यमी मसजयना तथा सीपमूलक तामलम  (साना, मध्र्म र ठूलो अवमधको सीपमूलक तामलम 
सञ्चालन) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले प्रचमलत नम्सय बमोजजम 
स्वीकृत लगत इविमेट अनसुार लक्ष्र् संख्र्ा मनधायरर् गरी संिीर् उद्योग, वाजर्ज्र् तथा आपूमतय 
मन्त्रालर् अन्त्तगयत िरेल ु तथा साना उद्योग ववभागबाट जारी िरेल ु तथा साना उद्योग कार्यक्रम 
सञ्चालन मनदेजशका, मागको आधारमा वा स्थानीर् तहको मसफाररसको आधारमा उद्यमी मसजयना तथा 
सीपमूलक तामलम ददन तथा सो तामलमको लामग आवश्र्क वक्रर्ाकलापमा लाग्न े सम्पूर्य खचय 
जस्तै- तामलम सामाग्री, प्रजशक्षक/स्रोत व्र्जक्तको भत्ता, सहभागी भत्ता, बैठक भत्ता, मसलन्त्द खचय, 
खाजा खचय, हल भाडा, गाडी भाडा, दैमनक भ्रमर् खचय लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा मनर्मानसुार 
खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग उद्योग ववभाग र िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले कम्तीमा एस. 
ई. ई. वा सो सरह उजत्तर्य १ जना कार्यक्रम सहार्क/सहजकताय सेवा करारमा मलई उक्त 
तामलमको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गनय सवकनछे। साथै संिीर् उद्योग, वाजर्ज्र् तथा आपूमतय 
मन्त्रालर्वाट जारी उद्यमजशलता ववकास तामलम सञ्चालन मनदेजशका, २०७३ अनसुार सीप ववकास 
तामलम मनदेजशकामा प्रमत कक्षा तोवकएको रकम पाउने गरी प्रजशक्षक प्रजशक्षर् तामलम प्राप्त 
प्रजशक्षकबाट कार्यक्रम सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध  

र्स प्रदेशमा उद्यमी मसजयना र सीपमूलक तामलमको ववकास भै उद्योग/व्र्ापारहरुको संख्र्ामा ववृि 
हनुकुो साथै रोजगारी र आमथयक बवृि लगार्तका पक्षमा सकारात्मक पररवतयन भएको हनुेछ । 
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21 Refresher Training (तामलम मलईएका प्रजशक्षाथीहरुलाई एडभान्त्स तामलम) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले प्रचमलत नम्सय बमोजजम 
स्वीकृत लागत ईिीमेट अनसुार लक्ष्र् संख्र्ा मनधायरर् गरी र्स अजि उधमजशलता वा सीपमूलक 
तामलम मलई उद्योग व्र्वसार् सञ्चालन गनेहरुलाई मनजको मागको आधारमा एडभान्त्स 
सीपमूलक/उद्यमजशलता ववकास तामलम संिीर् उद्योग वाजर्ज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर्बाट जारी 
भएको उद्यमजशलता ववकास तामलम सञ्चालन मनदेजशका,२०७३ तथा उद्योग मन्त्रालर् अन्त्तगयत 
िरेल ु तथा साना उद्योग ववभागबाट जारी िरेल ु तथा साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन मनदेजशका, 
२०७० लाई आधार मलई तामलम प्रदान गनय र सो तामलमको लामग आवश्र्क वक्रर्ाकलापहरुमा 
खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले १ जना कार्यक्रम 
सहार्क∕सहजकताय सेवा करारमा खररद गरी संिीर् उद्योग, वाजर्ज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर्वाट जारी 
उद्यमजशलता ववकास तामलम सञ्चालन मनदेजशका, २०७३ तथा िरेल ुतथा साना उद्योग ववभागबाट 
जारी भएको िरेल ुतथा साना उद्योग कार्यक्रमसञ्चालन मनदेजशका, २०७० लाई आधार मलई सीप 
ववकास तामलम मनदेजशकामा प्रमत कक्षा तोवकएको रकम पाउने गरी प्रजशक्षक प्रजशक्षर् तामलम प्राप्त 
प्रजशक्षकबाट कार्यक्रम सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

र्स प्रदेशमा उद्यमी सजृना र सीपमूलक तामलमको ववकास भै उद्योग/व्र्ापारहरुको संख्र्ामा बवृि 
भै रोजगारी र आमथयक बवृि लगार्तका पक्षमा सकारात्मक पररवतयन भएको हनुेछ । 

22 भगत सवयजजत कार्यक्रम (ववमभन्न दमलत वगयका लामग) 

उद्दशे्र् 

िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले समाजजक रुपमा पछामड परेका दमलत समदुार्का जामत, वगय वा 
समूहका व्र्जक्तलाई रोजगारीमूलक सीप ववकास तामलम माफय त सक्षम बनाई उनीहरुको 
आर्आजयनमा ववृि गराउने उदे्दश्र्ले र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मागको आधारमा कार्यक्रममा तोवकएको लक्ष्र् बमोजजम स्वीकृत लागत इविमेट 
अनसुार लक्ष्र् संख्र्ा मनधायरर् गरी संिीर् उद्योग बाजर्ज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर् िरेल ुतथा साना 
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उद्योग ववभागबाट जारी भगत सवयजजत सीप ववकास प्रवियन कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न मनदेजशका, 
२०७३ बमोजजम प्रवक्रर्ा पूरा गरी भगत सवयजजत कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग आ. व. २०७९/८० मािरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुले 

१०+२ वा सो सरहको उजत्तर्य वा कम्तीमा तह २ वा 3 उजत्तर्य उद्यम ववकास सहजकताय र 
कम्प्रू्टर सम्बन्त्धी तामलम मलइएकोलाई कम्प्र्टुर अपरेटर/सहार्क कम्प्र्टुर अपरेटर पदमा र्ो 
कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न अवमधसम्मको लामग मार सेवा करारमा खररद गरी सीपमूलक 
तामलमको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गनय सवकनेछ । साथै उक्त तामलमको लामग प्रजशक्षक समेत 
करारमा मलई सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

र्स प्रदेशका जनतामा सीपको ववकास भै उद्योग/व्र्पारको संख्र्ामा बवृि/रोजगार र लगानी 
लगार्त पक्षमा सकारात्मक पररवतयन भएको हनुेछ । 

23 सीपमूलक तामलम (स्थानीर् तहको साझेदारीमा) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले मागको आधारमा वा 
स्थानीर् तहको लागत साझेदारीमा सीपमूलक तामलम सञ्चालन गराईनेछ तथा सो तामलमको लामग 
आवश्र्क वक्रर्ाकलापमा लाग्ने सम्पूर्य खचय जस्तै- तामलम सामाग्री, प्रजशक्षक/स्रोत व्र्जक्तको भत्ता, 
सहभागी भत्ता, बैठक भत्ता, मसलन्त्द खचय, खाजा खचय, हल भाडा, गाडी भाडा, दैमनक भ्रमर् खचय 
लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा मनर्मानसुार खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले कम्तीमा एस. ई. ई. वा सो 
सरह उजत्तर्य १ जना सहजकताय सेवा करारमा खररद गरी संिीर् उद्योग, वाजर्ज्र् तथा आपूमतय 
मन्त्रालर्वाट जारी उद्यमजशलता ववकास तामलम सञ्चालन मनदेजशका, २०७३ अनसुार सीप ववकास 
तामलम मनदेजशकामा प्रमत कक्षा तोवकएको रकम पाउने गरी प्रजशक्षक प्रजशक्षर् तामलम प्राप्त 
प्रजशक्षकबाट कार्यक्रम सञ्चालन गनय सवकनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 
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24 उद्योग, उपभोक्ता वहत संरक्षर् सम्बन्त्धी सूचना प्रचार प्रसार  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उद्योग ववभाग र िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले (वाजर्ज्र् 
प्रशासन तफय ) उपभोक्ताहरुलाई जागरुक बनाउन र खाद्यान्न उपभोग्र् सामानहरुको प्रर्ोग ववमधको 
ववमभन्न सन्त्देशमूलक सामाचारहरु प्रकाशन पोिर पम्पलेट छपाई गरी ववमभन्न सावयजमनक स्थान एवं 
स्थानीर् तहहरुमा समेत पगु्ने गरी ववतरर् गनयमा खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न उद्योग ववभाग र िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत 
जनशजक्तबाट गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

उद्योग व्र्वसार्को प्रचार प्रसार एवं व्र्ापकता भएको हनुेछ । 

25 सञ्चालन हनु ेतामलमको आवश्र्कता पवहचान कार्यक्रम (Training Need Assessment 

Program) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम मन्त्रालर्, ववभाग वा िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले गरेका 
सवेक्षर् तथा स्थलगत अध्र्र्न, िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले ववगतमा प्रदान गरेका 
तामलमका कार्यक्रमहरुमा आवेदकहरुमा देजखएको रुची र उपजस्थतीका आधारमा, संि, प्रदेश र 
स्थानीर् तहका सरकारी मनकार्, गैरसरकारी तथा मनजी संि संस्थाहरु तथा वस्तगुत महासंि र 
उद्योग वाजर्ज्र् महासंि तथा प्रमतष्ठानबाट भएका सवेक्षर् अध्र्र्न, माँग तथा मसफाररसका 
आधारमा उल्लेजखत तामलमहरु तथा आवेदकहरुमा देजखएको रुचीका आधारमा तामलमहरुको 
पवहचान गररनेछ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्तबाट 
गररनेछ। 

बजेट व्र्स्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 
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26 सञ्चालन भई सकेका तामलमका प्रजशक्षाथीहरुको कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कन कार्यक्रमः 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले ववगतमा प्रदान गरेका तामलमका कार्यक्रमहरुमा माफय त तामलम 
प्राप्त गरेका प्रजशक्षाथी तथा उद्यमीहरुलाई माग तथा कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कन गनय कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्तबाट 
गररनेछ। 

बजेट व्र्स्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

27 उपभोक्ता वहत र अमधकार ववषर्मा सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रस्तमुतः 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्बाट उपभोक्ता वहत र अमधकार ववषर्मा सचेतनामूलक 
कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा ववमभन्न सञ्चार तथा पोिर पम्पलेटका, परपमरकाका माध्र्मबाट सूचना 
प्रचार प्रसार माफय त उपभोक्ता, उद्योगी तथा व्र्वसार्ी लगार्त ववमभन्न वतसु्गत सम्बजन्त्धत सरकारी 
मनकार् तथा संि संस्थाहरुका सहभामगतामा तामलम, गोष्ठी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्त तथा 
आवश्र्कता अनसुार प्रजशक्षकहरुबाट गररनेछ। 

बजेट व्र्स्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

28 उद्योग तथा वाजर्ज्र् प्रशासन (वाजर्ज्र् प्रशासनसँग सम्बजन्त्धत छपाई गनय) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले कार्ायलर् प्रमखु 
उद्योग/वाजर्ज्र् प्रशासन शाखाको प्रमखु कमयचारीहरुको क्षमता अमभववृि सम्बन्त्धी तामलम वा 
उद्योग/वाजर्ज्र् प्रशासन सम्बन्त्धी छपाई एवं मसलन्त्द खाजा खचय हल भाडा वा प्रदेश मभरका 
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जजल्ला वा अन्त्र् प्रदेशको जजल्ला जस्थत िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्को कामको अवलोकनको 
लामग अवलोकन भ्रमर्मा मनर्मानसुार पाईने दैमनक भ्रमर् भत्ता खचय र कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गदाय 
लाग्ने भ्रमर् खचयहरुमा उक्त रकम खचय गनय सवकनछे । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुले कमयचारीको क्षमता 
अमभबवृिको लामग ददन ेतामलमको प्रजशक्षक करारमा मलई वा प्रजशक्षकले मनर्मानसुार प्रजशक्षर् भत्ता 
पाउने गरर कार्यक्रम र सञ्चालन गनय सवकनेछ र छपाई प्रचमलत कानून बमोजजम गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्का कमयचारीहरुको कार्य क्षमता तथा ज्ञान बवृि भै मछटो छररतो 
रुपमा सेवा प्रवाह हनुकुा साथै सेवाको प्रभावकारीता अमभबवृि भएको हनुेछ । 

29 बजार मूल्र् र बजार सूचना सधुार  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उद्योग ववभाग र िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले बजारमा 
उपलधध रहेको ववमभन्न वकमसमको उपभोग्र् सामानको दैमनक मूल्र् के कमत छ सो को जानकारीको 
लामग सूचना सम्बन्त्धी अमडर्ो∕मभमडर्ो तथा मडजजटल माध्र्बाट प्रचार प्रसार सामाग्री मनमायर् तथा 
एप्स मनमायर् तथा Upgrade गने कार्यमा खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुबाट वा परामशय सेवा खररद गरी 
कार्य सम्पादन गनय सवकनछे । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

बजार मूल्र् सम्बन्त्धी सधुार एवं जानकारी हनु सक्नेछ। 
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30 उद्योग व्र्वसार् र आपूमतय सम्बन्त्धी अध्र्र्न  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले उद्योग र उद्योगीको वववरर् 
सम्बन्त्धी अध्र्र्न तथा उद्योग व्र्वसार् सम्बन्त्धी वववरर् सङ्कलन गरी उद्योगको प्रोफाईल तर्ार 
गरी र सावयजजनक खररद ऐन तथा मनर्म बमोजजम खचय सवकनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर् िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुबाट वा परामशय सेवा खररद गरी 
कार्य सम्पादन गनय सवकनछे । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

31 उद्यमी अवलोकन अन्त्तरजजल्ला/अन्त्तरप्रदेश (७ ददन)  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्समा ववमनर्ोजजत रकम िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले जजल्ला मभर स्वीकृत कार्यक्रममा 
उल्लेख भए बमोजजम लि ु िरेल ु तथा साना उद्यमी वा तामलम मलएको उद्यमी वा चरेु क्षेर वा 
सोको आसपास बसोबास गने सम्भाववत व्र्वसार् गनय प्रमतबिता जनाएका इच्छुक सम्भाववत 
उद्यमीहरुलाई नेपाल मभरका अन्त्र् जजल्ला जस्थत उद्योग हस्तकला केन्त्रहरु वा होमस्टे सञ्चालन 
आदद क्षेरहरुमा उद्यमी अवलोकन भ्रमर् तथा सोको लामग आवश्र्क वक्रर्ाकलापहरुमा उक्त रकम 
प्रदेश सरकार आमथयक कार्यववमध ऐन मनर्म तथा भ्रमर् खचय मनर्मावली २०६४ बमोजजम खचय गनय 
सवकनछे। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्मा कार्यरत जनशजक्तहरुबाट 
गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

उद्यमीहरुको ज्ञान सीप क्षमतामा अमभववृि भै उद्योगको संख्र्ा रोजगार उत्पादन/उत्पादकत्वमा 
समेत अमभबवृि भएको हनुछे । 
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32 नवीन प्रकृमतका लि ुिरेल ुतथा साना उद्योगहरु स्थापना तथा ववस्तारका लामग सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

सावयजमनक खररद ऐन, २०६३ र सावयजमनक खररद मनर्मावली, २०६४ (संशोधन सवहत) मा 
व्र्वस्था भए बमोजजम र्स मन्त्रालर्मा सूची दताय गराएका सम्बजन्त्धत ववषर्सँग सम्बि सूचीकृत 
सेवा प्रदार्क व्र्जक्त, फमय, संस्था वा कम्पनीवाट प्रस्ताव माग गरी उपर्कु्त १ (एक) सेवा प्रदार्क 
छनौट गरी परामशयमा सेवा मलई नवीन प्रकृमतका लि ुिरेल ुतथा साना तथा मझौला उद्योगहरु 
स्थापना तथा ववस्तारका लामग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न कार्य गराईनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर् िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुबाट वा परामशय सेवा खररद गरी 
कार्य सम्पादन गनय सवकनछे । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

33 जजल्ला स्तरीर् उद्यम ववकास रर्नीमतक र्ोजना मनमायर्  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले जजल्लाजस्थत उद्यम ववकास 
रर्नैमतक र्ोजना स्थानीर् तहको समन्त्वर् र सहभामगतामा मनमायर् गने कार्यमा प्रचमलत ऐन, 
कानूनको पररमधमभर रही खचय गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

34 उद्योग सम्बन्त्धी प्रोफाइल भएको पसु्तक प्रकाशन 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्ो कार्यक्रम सम्बजन्त्धत िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुले एक आमथयक वषयमा आफूले 
सम्पादन गरेका कार्यलर्हरु, उद्योग र उद्योगीहरुको ववस्ततृ वववरर् सवहतको जानकारी सङ्कलन 
गरी उद्योग सम्बन्त्धी प्रोफाइल भएको पसु्तक प्रकाशन गनुयपनेछ । र्सलाई आवश्र्कता अनसुार 
ववद्यमुतर् माध्र्म, परपमरका तथा अन्त्र् ववमभन्न सञ्चार माध्र्मवाट प्रचारप्रसार गनुयपनेछ । जसमा 
एक आमथयक वषयमा सम्पादन भएका उद्योग, व्र्वसार्को दताय, नवीकरर्, क्षमता बवृि, ठाउँसारी, 
उदे्दश्र् पररवतयन जस्ता वववरर्हरु ववस्ततृ रुपमा प्रकाशन गनुयपनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

35 बजार ववस्तार तथा अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले ववमभन्न वकमसमका तामलम 
मलएका उद्यमी एवं सञ्चालन गदै आएका साना उद्योगीहरुलाई बजार ववस्तार सम्बन्त्धी तामलम, 
गोष्ठी, अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रममा स्टेशनरी, जचर्ा खाजा, र्ातार्ात खचय, प्रजशक्षक भत्ता लगार्त 
वापतको खचय गनय सवकनछे । 
जनशजक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न िरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्त तथा 
बजारसँग सम्बजन्त्धत ववज्ञबाट गररनेछ । 
बजेट व्र्वस्थापन 

 मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

36 उद्यमी बजार प्रवियन तथा मेला महोत्सव 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रदेश मभरका लि,ु िरेल ु तथा साना उद्योगहरुवाट उत्पाददत वस्तहुरुको पवहचान, प्रचारप्रसार र 
बजारीकरर्मा टेवा प्ु रर्ाई आन्त्तररक उत्पादनमा ववृि ल्र्ाउने उदे्दश्र्ले र्ो कार्यक्रम गररनेछ। 
उद्योग वाजर्ज्र् संि, िरेल ु तथा साना उद्योग महासंि लगार्त अन्त्र् संि/संस्थाबाट जजल्लामभर 
सञ्चालन हनुे व्र्ापार तथा औद्योमगक मेला महोत्सवमा लि,ु िरेल ु तथा साना उद्योगहरुबाट 
उत्पाददत वस्तहुरुको प्रदशयन गनयका लामग आवश्र्क पने खचय मध्रे् उद्यमीहरुको सम्बजन्त्धत 
संस्थाबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा प्रचमलत ऐन, मनर्म बमोजजम साझेदारीमा रकम खचय गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

37 अनगुमन मूल्र्ाङ्कन खचय 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्को अवस्थामा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनय तथा 
स्वीकृत कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको लामग लाग्ने खचय र्स जशषयकवाट व्र्होररनेछ। खचय भकु्तानीको 
लामग प्रचमलत कानून बमोजजम पेश गनुयपने भ्रमर् मबल तथा प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

38 िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्को वतृजचर मनमायर् 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले सेवा प्रदार्क संि/संस्थाबाट 
सेवा खररद वा समन्त्वर् गरी प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐनको 
पररमधमभर रही कार्य सम्पादन गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले वा सेवा प्रदार्क संस्था माफय त गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

39 भवन मनमायर्/अधरुो भवन मनमायर्/भवन ममयत सधुार 

पररचर् 

र्स मन्त्रालर् मातहतका कार्ायलर्हरुको भवन मनमायर् लगार्त अधरुो भवन परुा गनय र्ो जशषयकमा 
मबमनर्ोजजत रकम कार्यक्रम स्वीकृत भै प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मलाई पालना गरी सम्बजन्त्धत 
कार्यका लामग खचय गनुयपनेछ । 

उद्दशे्र् 

कार्ायलर्को आफ्नै भवन मनमायर् गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मलाई पालना गरी कार्य सञ्चालन गनुयपनेछ ।कार्य सम्पन्न भएपश्चात 
प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

 भवन मनमायर् तथा ममयत भएको स्थान र मनममयत भवनको फोटो 
 कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौमतक प्रगमत  
 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको लामग सरकारी मनकार्को प्राववमधकको सहर्ोगमा कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

कार्ायलर्को आफनै भवन मनमायर् भै कार्ायलर् सञ्चालनमा 
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पररच्छेद-5 

भ-ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु 

1 भ-ूसंरक्षर्, नदी वकनार कटान मनर्न्त्रर्, तथा खोला/नदी/खहरे वकनार संरक्षर् कार्यक्रम 
/तटबन्त्ध मनमायर् कार्य 

चरेु के्षरबाट मनस्केका तथा र्स के्षर भई बग्न ेनदीहरूबाट वषेनी नदी वकनारा कटान, क्षर्ीकरर् जस्ता 
खोला वकनारमा समस्र्ाहरू हनुे गदयछन।् र्स्ता समस्र्ाहरूलाई सम्वोधन गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 
नदी /खोला वकनारा जस्थररकरर्/ मनर्न्त्रर् सम्बन्त्धी सञ्चालन गदाय छनौट गररएका नदी प्रर्ालीमा नदी प्रर्ाली 
एकीकृत श्रोत व्र्वस्थापन र्ोजनाले तोकेको स्थानमा सोही र्ोजनाले तोकेका प्रकृमतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन 
गररनेछ। नदी वकनारा जस्थररकरर्का लामग नदी वकनारमा संरचनाको मनमायर् गदाय नदी बहावको लामग 
प्राववमधक रूपले आवश्र्क पने नदीको बहाव के्षर निट्न ेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा: 

(क) र्ो कार्य सञ्चालन गदाय बार्ो -इजन्त्जमनर्ररङ्ग प्रववमधको साथै अन्त्र् मसमभल संरचनाहरू जस्तै तट्बन्त्ध, 
स्पर र चेकड्याम आदद मनमायर् गनय सवकनछे। 

(ख) नदी/खोलाको बहाव के्षरकोलामग आवश्र्क ठाउँ छोडेर नदी र खोलाको अको वकनारामा कटान 
नबढ्ने गरी मनमायर् गनुय पनेछ र तटबन्त्धको संरचना मनमायर् गदाय प्राववमधक रूपमा आवश्र्क पने 
लंजचंग एप्रोन, स्टड र स्परहरूको व्र्वस्था गनुय पनेछ।  

(ग) मनममयत संरचनाको ददगो संरक्षर् गनयको लामग सम्भव भएसम्म नदीको दवैु वकनारमा हररत पेवटका 
मनमायर् गनुय पनेछ।  

(घ) र्ो कार्यक्रम सञ्चालनका लामग स्थलगत अवलोकन पश्चात गनय सवकन े वक्रर्ाकलापहरूको छनौट 
गरी प्राववमधकको सहर्ोगमा लागत इविमेट तर्ार गरी वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररनेछ। 

ध्र्ान ददनपुने कार्यहरु : 

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गदाय मनम्न ववषर्हरूमा ववशेष ध्र्ान ददन ुपदयछ  

(क) नदी /खोलाको कुनै एक वकनारा संरक्षर्को लामग मनमायर् गररएको संरचनाको कारर् अको वकनारा 
तफय  क्षमत नहनुे गरी कार्यक्रम  सञ्चालन गररनेछ । 

(ख) नदीको गवहराई बढ्दा दार्ाँवार्ाँ मनममयत संरचनाहरू भजत्कने हुदँा नदीखोलाको गवहराई मनर्न्त्रर्मा 
समेत ध्र्ान ददई संरचना मडजाईन गनुय पनेछ। 

(ग) संरक्षर् कार्य पश्चात ्प्राप्त हनुे नदी उकास जग्गाहरूको वववरर् तर्ार गरी सम्भाववत उपर्ोग र्ोजना 
समेत तर्ार गनुयपदयछ। 
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2 चरेु क्षरेमा एकीकृत भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर् कार्यक्रम/बार्ोईजन्त्जमनर्ररङ्ग कार्यक्रम 

पररचर् 

जैववक एकल वा र्ाजन्त्रक एकल वा जैववक र्ाजन्त्रक संर्कु्त (बार्ोईजन्त्जमनर्ररंग) पिमत अपनाई जलाधार 
व्र्वस्थापनका कार्यहरु गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

उद्दशे्र् 

र्ो कार्यक्रमको मखु्र् उद्दशे्र् सावयजमनक तथा मनजी जग्गामा पवहरो/भ-ूक्षर्/पानी जम्ने खोला वकनार 
कटान/गल्छी/क्षमतग्रस्त भमूम/पोखरीहरुको मबग्रदो अवस्था/गाउँबस्तीमा वाढी पस्न/ेकृवष भमूममा 
सेमडमेन्त्टेसन लगार्तका जोजखमपूर्य स्थानहरुमा संरक्षर्का आर्ामहरुको एकीकृत प्रर्ोग गरी भ-ूक्षर् 
मनर्न्त्रर् तथा पवहरो रोकथाम गरी स्थानीर् जनतालाई राहत प्ु र्ाउने रहेको छ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्ो कार्यक्रम अन्त्तगयत स्थान तोवकएको हकमा सोही स्थान र नतोवकएको हकमा आवश्र्कतानसुार जोजखमको 
प्रकृमत र उपर्कु्तता हेरी सम्बजन्त्धत लाभग्राहीहरुको आमभेलाबाट गठन भएको उपभोक्ता समममत वा सवक्रर् 
रुपमा सञ्चालन भएको सामदुावर्क वन उपभोक्ता समममत वा सो स्थानमा ववकास मनमायर्सँग सम्बजन्त्धत अन्त्र् 
कुनै समममतवाट कार्य सञ्चालन गराउन ुपनेछ । Emergency Tillage, Conservation Tillage, 

Windbreak/Shelterbelt, Strip Cropping, Rangeland and Permanent Cover,  

Residue Management, Residue Mulching, Cover Crop, Agronomical Practices,  

Terraces,  Drop Structures,  Spil l Way,  Culve rts,  Gabions,  Riprap, Ditches,  

Rainwater Harvesting Ponds/ Farm Ponds/ Storage Tank, Contour Farming,  Silt 

Fences, Surface Matting, Irrigation Canal ,  etc. जस्ता प्राववमधक कार्यहरु गनय सवकनेछ । 

कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात उपभोक्ता समूहको मनर्यर् कार्य सम्पन्न प्रमतवेदनको साथमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न 
गररएको क्षेरको फोटोहरु, मबल भपायई लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु साईट इन्त्चाजयको मसफाररस सवहत 
संलग्न गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने मनकार्मा पेश गनुयपनेछ । चरेु के्षरमा एकीकृत भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर् 
कार्य सम्बन्त्धी कार्यक्रम चरेु के्षरमा नै सञ्चालन गनुयपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर् वा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुले 
पवहचान गररएको जोजखमपूर्य स्थानहरुमा प्रचमलत नम्सय, जजल्ला दररेट बमोजजम (जोजखम आकँलन, नक्सा 
तर्ारी, ल.ई तर्ार, कार्ायन्त्वर्न, आदद) प्राववमधक वहसावले सवल हनुे गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय 
सवकनछे। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 
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अपेजक्षत उपलजधध 

र्स प्रदेशमा एकीकृत भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर् कार्य सफलतापूवयक सम्पन्न हनुेछ। 

3 संरक्षर् कार्यको व्र्वस्थापन तथा रेखदेख 

जजल्ला जजल्लामा जलाधार व्र्वस्थापन तथा संरक्षर् कार्य प्रर्ोजनाथय गत ववगत आ.व.मा सञ्चालन भएका 
तथा चाल ु आ.व.मा सञ्चालन हनुे तोवकएको भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्यको प्रभावकारी सञ्चालन, 
अनगुमन, रेखदेख कार्यमा प्रचमलत कानून बमोजजम र्स जशषयकको रकम खचय गररनेछ। र्स कार्यक्रम 
अन्त्तगयत नसयरी नाईके, वफल्ड सपुरभाईजर, वफल्ड कार्ायलर् सहर्ोगी, आकजस्मक रुपमा आवश्र्क पने 
प्राववमधक जनशजक्त, ववगत आ.व.को मनमायर् कार्यको ममयत लगार्त कार्ायलर्को स्टाफ ममवटङ्गले गरेको 
मनर्यर् बमोजजम तोवकने कार्यहरुमा मनर्मानसुार खचय गररनेछ । 

4 नदी प्रर्ालीमा आधाररत कार्यक्रम कार्यर्ोजना तर्ारी 

समेवटने सम्भाववत वक्रर्ाकलापहरु: 

र्स कार्यमा तलका वक्रर्ाकलापहरुलाई समावेश गनुयपनेछ : 

 र्स प्रदेश अन्त्तगयतका प्रमखु तथा सहार्क सबै स्तरका जलाधारहरु )वृहत जलाधार , जलाधार, उप-
जलाधार र सकु्ष्म जलाधार  (को नक्साङ्कन ( Delineate, Mapping) गनुयपदयछ । 

 सो सम्भव नभएमा सम्बजन्त्धत भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्को कार्यके्षर अन्त्तगयत रहेका 
नदी प्रर्ालीहरुको सबैस्तर (Order) का नदी/खोला/नाला (Stream) हरुको नक्साङ्कन गनुयपदयछ । 

 सम्भव भएसम्म र्स प्रदेश अन्त्तगयत रहेका प्रमखु नदी प्रर्ालीहरुको महत्वपूर्य जलाधार के्षर प्रि 
देजखने गरी नक्साङ्कन गनुयपदयछ । 

 सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावली वमोजजम परामशय सेवा खररदका लामग कार्यसूची तर्ार गरी 
सेवा प्रदार्क संस्था छनौट गरी सोही अनसुार एट्लस बनाई प्रकाशन समेत गनुय पनेछ । 

 र्स कार्यमा वन मनदेशनालर्को जलाधार व्र्वस्थापन तथा समन्त्वर् शाखा र अन्त्र् 
सरोकारवालाहरुलाईय समेत संलग्न गराई रार् सझुाव मलन ुपनेछ । 

5 नदी वकनारको कटान व्र्वस्थापन तथा तटवन्त्ध मनमायर् 

समेवटने सम्भाववत वक्रर्ाकलापहरु : 

 Revetments मनमायर्, Spurs मनमायर्, Flow Retarding संरचना मनमायर्, वहावलाई व्र्वस्थापन गनय 
Channelization गने कार्य, Bio-engineering प्रववमधबाट Flood Plain Stabilization गने कार्य, 
बाँधमा िाँस/बाँस लगार्तका ववरुवा लगाउने र संरक्षर् गररने क्षेरमा तारवार गने कार्य ।  

 स्थानीर् तहसंगको समन्त्वर्मा जनसहभामगता पररचालन गरी र्ोजना सन्त्चालन गनुयपनेछ । 
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6 1 वषे ववरुवा उत्पादन, संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन  

भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर् गनय तथा वषेनी वषायतको समर्मा नदीले कटान गने वकनारका जग्गाको संरक्षर् गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

भ-ूक्षर्को लामग संबेदनजशल तथा नदीले कटान गने वकनार के्षरमा तथा नदी मनर्न्त्रर्को लामग लगाईएको 
बाँधको वकनाराहरुमा उत्पादन गरी बकृ्षारोपर् संरक्षर् लगार्तका काममा र्ो जशषयकको रकम प्रचमलत नम्सय, 
आमथयक ऐन मनर्म र जजल्ला दररेट बमोजजम खचय गररनछे ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

कार्ायलर्का दक्ष जनशजक्तहरुको सहर्ोग मलई कार्य सम्पादन गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

भ-ूक्षर्को लामग संबेदनजशल तथा नदीले कटान गने वकनार के्षरको संरक्षर् भै भमबष्र्मा बकृ्षारोपर्बाट 
जीववकोपाजयन तथा आमथयक अवस्था सधुारमा टेवा पगु्नेछ । 

7 कृवष वन कार्यक्रम 

उद्दशे्र् 

मनजी जग्गा/सावयजमनक तथा हैमसर्त मबग्रकेो वन के्षरमा जमीनको उत्पादकत्वमा सधुार ल्र्ाउन तथा 
स्थानीर् जनताको आर्आजयनमा सहर्ोग प्ु र्ाउने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

मनजी जग्गाधनी तथा सहकारीको माध्र्मबाट त्र्स्ता क्षरेहरुमा हावापानी सहुाउँदो कृवष वन प्रर्ाली लाग ु
गररनेछ ।  

क. मनजी जग्गामा कृवष वन प्रवियन  

 जजल्लामा कृवष वनको अभ्र्ास एवं सरुुवात गनय ईच्छुक कृषकहरुलाई सहर्ोग गनय सवकनछे। 
 मनजी जग्गामा कृवष वन प्रवियन गनय आवश्र्क डालेिाँस, जडीबटुी प्रजामतका ववरुवा तथा वहवुवषयर् 

वटक, महोगनी रुखहरु अमला, अम्बा कटहर, बडहर अन्त्र् सहुाउँदो डालेिाँसहरु लगार्तका 
फलफुल प्रजामतका ववरुवाहरु साथै अमम्रसो, बाँस, एभोकाडो, आददका ववरुवा एवं उन्नत बीउमबजन, 
प्राङ्गाररक जैववक मल, आदद खररद गनयका लामग नगद अनदुान पमन ददन सवकनछे । 

 कृवष वन सम्बन्त्धी वफल्ड स्तररर् कोजचङ्ग समर् सापेक्ष प्रदान प्रदान गररनछे । 



57 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

 वक्रर्ाकलाप सम्पन्न गनयका लामग आवश्र्क परेमा स्थानीर् कृवष ववकास कार्ायलर्, पश ु सेवा 
कार्ायलर् तथा अन्त्र् मनकार्सँग पमन समन्त्वर् गनय सवकनेछ । 

 कार्यक्रम सञ्चालन गरेको समर्, मममत, वववरर्, सहभागी र सहर्ोगको वववरर् उल्लेख गरी 
प्रमतवेदनमा समेत राख्न ुपदयछ । 

8 संरक्षर् पोखरी मनमायर्/ममयत 

पररचर् 

जलाधार महत्त्वका संरक्षर् पोखरी मनमायर्/ममयत सहर्ोग गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

उद्दशे्र् 

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत सावयजमनक स्थलमा नर्ा ँ पोखरी मनमायर्, पोखरी ममयत तथा आवश्र्क जलाधारीर् 
संरक्षर्का कार्यहरु सञ्चालन गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

आवश्र्कताको पवहचान गरी सम्भाव्र्ता र प्राथममकताको अधारमा वन क्षेर मभर वा बावहर रहेका ताल 
पोखरी तथा जलाधारको संरक्षर् तथा व्र्वस्थापनमा सेवा प्रदार्क सिं संस्था बाट प्रचमलत आमथयक ऐन तथा 
मनर्मावली, स्वीकृत नम्सय तथा जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही स्वीकृत लागत इविमेट तथा मडजाईन 
बमोजजम कार्य सम्पादन गररनेछ। साथै उक्त कार्य सम्पादनको लामग आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् 
मनकार्सगँ समन्त्वर् र सहकार्य गनय सवकनेछ। र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम तपमसलका कार्यक्रम 
सम्पादन गनय खचय गनय सवकनेछ । 

 धाममयक, साँस्कृमतक तथा ऐमतहामसक महत्त्वका ताल, नदी जलाशर् संरक्षर् तथा व्र्ास्थापनमा खचय 
गररनेछ। 

 जैववक ववववधताले महत्त्वपरु्य रहेको जलाशर्को संरक्षर् समेतमा खचय गनय सवकनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् तथा सेवा प्रदार्क संि संस्थासँग 
समन्त्वर् गरी जनशजक्तको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

धाममयक, ऐमतहामसक, साँस्कृमतक तथा जैववक ववववधताको दृविकोर्ले जलाधारीर् महत्त्वका ताल तलैर्ा तथा 
पोखरीहरुको संरक्षर् तथा ववकास भई जलवार् ुवा वातावरर्ीर् सन्त्तलुन कार्म हनुछे। 



58 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

9 गल्छी पवहरो मनर्न्त्रर् 

पररचर् 

र्ो कार्यक्रम प्राथममकता प्राप्त उप-जलाधार र नदी प्रर्ालीमा सञ्चालन गररनेछ । 

उद्दशे्र् 

गल्छी, पवहरो तथा खहरे लगार्तका के्षरमा भ-ूसंरक्ष्र् गरी भ-ूक्षर्बाट जोगाउने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

गल्छी, पवहरो तथा खहरे लगार्तका के्षरमा भ-ूसंरक्षर् वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय मामथल्लो तटीर् क्षेर वा 
चरेु पहाडको मभरालो के्षरमा हनुे सतही ररल र गल्छी जस्ता भ-ूक्षर्को उपचार बार्ोइजन्त्जमनर्ररंग प्रववमधबाट 
गनय सवकनेछः 

क.  वनस्पमत तथा स-साना संरचना, पानी मनकास 
ख.  कम खजचयलो भ-ूसंरक्षर् प्रववमध 
ग. Dry stone, loose stone, brush stone check dam 

ि. Fascine, palisade, wattling, layering, rip rap, hedge row 

ङ. Contour trenching, contour bonding, jute netting  

च.  स-साना इजन्त्जमनर्ररङ्ग संरचना 
छ.  िाँस रोपर्, बासँ रोपर्, वृक्षारोपर्, हाँगा रोपर्, आदद। 
मनर्ममत अनगुमन गने, होमडिँग बोडयको व्र्वस्थापन गने जस्ता ववषर्हरु ध्र्ान ददनपुनेछ। कार्य सम्पन्न 
पश्चात प्रगमत प्रमतवेदनमा कार्य गनुय पवुय र कार्य सम्पन्न पश्चातको फोटो, नक्सा, गल्छीको साईज, 
वक्रर्ाकलापको नाम र पररमार्, संरक्षर् भएको के्षरफल, लाभाजन्त्भत िरधरुी, रोजगारी शृ्रजना, खचय रकम र 
गरेको कामको छोटो वववरर्, आदद उल्लेख गनुयपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम उपभोक्ता समममत माफय त सञ्चालन गने।उपभोक्ता समममत नहनुे भएमा मनर्मानसुार कोटेशन वा 
टेण्डर प्रवक्रर्ाबाट गने । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

गल्छी पवहरो मनर्न्त्रर् हनुेछ। 
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10 भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर्का लामग संवेदनजशल नदी वकनार क्षरेमा कलमी २ वषे बासँ ववरुवा उत्पादन 
खररद तथा रोपर् 

समेवटने सम्भाववत वक्रर्ाकलापहरु: 

 र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत ववमभन्न गल्छी, पवहरो उपचार, सडक पाखो संरक्षर् र क्षमतग्रस्त भमूम 
पूनउयत्थान गनयका लामग उपभोक्तालाईय बाँस मनगालोको ववरुवा तथा राइजोम उत्पादन, खररद तथा 
ववतरर् गररनेछ साथै र्स अन्त्तगयत अमम्रसोको राइजोम समेतलाई समावेश गरेर संरक्षर् कार्यलाई 
थप प्रभावकारी बनाउन सवकनेछ।  

कार्ायन्त्वर्न प्रवक्रर्ा: भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् अन्त्तगयत रहेका मौजदुा जनशजक्तहरुको 
पररचालन गरी मनम्नानसुारको कार्ायन्त्वर्न प्रवक्रर्ा पूरा गरी कार्य सञ्चालन गररनेछ ।  

 सम्भव भएसम्म स्थार्ी प्रकृमतका समूह/समममत जस्तै: सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह/समममत वा 
र्स्तै प्रकृमतका दताय भएका समदुार्मा आधाररत संस्था माफय त कार्य सन्त्चालन गनुयपदयछ । स्थार्ी 
प्रकृमतका समूह नभएको अवस्थामा नर्ाँ समूह गठन गरी कार्य सञ्चालन गनय सवकनेछ । तर 
सहभामगताको समुनजश्चतता नभएको स्थानहरुमा सावयजनीक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको प्रवक्रर्ा 
अपनाई मनमायर् व्र्वसार्ी माफय त पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

 कार्यक्रमको र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, ममयत संभार तथा लाभको ववतरर्सम्म बढी भन्त्दा बढी 
जनसहभामगता समुनजश्चत गनुयपनेछ ।  

 स्थानीर् तहसँगको समन्त्वर् र मसफाररसमा र्ोजना सञ्चालन गनुयपनेछ । 
 बस्त ुजस्थमतको ववश्लषेर् गदाय र्ोजना सञ्चालन हनु ेस्थानमा सरोकारवालाहरुसँगको अन्त्तरवक्रर्ा सवहत 

ववस्ततृ वववरर् सङ्कलन गनुयपनेछ । सम्भाव्र्ता अध्र्र्न तथा सभेको स्थलगत नक्सा (Sketch of 

Location Map) संरचना नक्सा Drawing/Design ,Unit Rate Analysis, Detailed Estimate, Abstract 

of Cost, Summary Sheet र कार्ायलर्/उपभोक्ता जजम्मेवारी बाँडफाँड फाराम प्रर्ोग गनुय पनेछ। 

 कार्ायन्त्वर्न चरर्मा उपभोक्ता समममत गठन भएर स्थानीर् तहबाट मसफाररस भई आएपमछ उपभोक्ता 
समममतसँग सम्झौता गरी कार्ायन्त्वर्न गनुयपनेछ । कार्य सम्पन्न भएपमछ नाँपजाँच गरी अमभलेख राख्न 
नापी वकताब, उपभोक्तालाईय वकस्ता भकु्तानी मबल, कार्य सम्पन्न प्रमतवेदन तर्ार गने र अन्त्त्र्मा 
Activity Profile अमनवार्य रुपमा तर्ार गनुय पनेछ। र्ोजना सम्पन्न भैसकेपमछ सम्बजन्त्धत 
सरोकारवालाहरुको उपजस्थमतमा र्ोजनाको सावयजमनक लेखा परीक्षर् समेत गनुयपनेछ। 

11 जलाधार व्र्वस्थापन प्रर्ाली/चरेु संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रम  

पररचर् 

चरेुको ववनाशले नेपालीहरु प्रत्र्क्ष रूपले वातावरर्ीर् तथा आमथयक जोजखममा रहेका छन ् । जैववक 
ववववधताले धनी रहेको र्ो के्षर अव्र्वजस्थत बसोबास, अमतक्रमर्, वन ववनाश, अवैज्ञामनक भ-ूउपर्ोग, खेती 
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प्रर्ाली, पशपुालनले गदाय उच्च जोजखममा रहेको त्र्सैले चरेु संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन गनय र्ो कार्यक्रम 
राजखएको हो। 

उद्दशे्र् 

र्सको लामग एकीकृत र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्त्वर्नको खाँचो रहेको हुँदा चरेुको पाररजस्थमतकीर् प्रर्ालीमा 
सन्त्तलुन कार्म गरी मामथदेजख तल्लो तटीर् के्षरको जीववकोपाजयनमा टेवा प्ु र्ाउन े र नदीजन्त्र् प्रकोपको 
न्त्रू्नीकरर् गदै राविर् अथयतन्त्रमा महत्वपूर्य र्ोगदान गने लक्ष्र् रहेको छ 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत तपमसल बमोजजमका जनचेतनामूलक र संरक्षर्का अभ्र्ासहरु गनय सवकनेछः- 

 जनचेतना अमभववृद्घ गने उद्देश्र्ले प्रचारप्रसार, अन्त्तरकृर्ा, गोष्ठी,तामलम सञ्चालन गनय सवकनछे । 
 वन वातावरर्, भ-ूसंरक्षर् अन्त्तगयत संरक्षर्, व्र्वस्थापन, वन अमतक्रमर्, वन डढेलो मनर्न्त्रर् 

लगार्तका कार्यक्रमहरु। 
 चररचरर् मनर्न्त्रर्को लामग स्टल वफमडङ्ग कार्यक्रम। 
 चरेुको मबग्रदो भ–ुबनोटको संरक्षर्को लामग आवश्र्कतानसुार गजल्छ पवहरो मनर्न्त्रर्, खहरे 

मनर्न्त्रर्, रन अफ हाभेविंग ड्याम मनमायर्का कार्यहरु सञ्चालन गनय सवकनेछ । 
 Downstream को बोडयरसम्म ररभर साईडमा बासँ  ,बेत ,अमसृो लगार्त बार्ोइजन्त्जमनर्ररङ्ग र जैववक 

ववववधता महत्त्वका बोट ववरुवा रोपर् गनय सवकनेछ। 

 मनर्ममत रुपमा खोलामा बगेर आउने ढँुगा, मगटी, वालवुाको उजचत व्र्वस्थापनको लामग ढँुगा, मगटी, 
वालवुा भण्डारर् प्रदशयनी स्थलको स्थापना । 

 मभरालो जममनमा कन्त्टुर फारममङ्ग। 
 ववरुवा उत्पादन तथा वृक्षारोपर्। 
 बाँस/िाँस/फलफूल ववरुवा ववतरर्/रोपर् । 
 संरक्षर् पोखरी। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् तथा सेवा प्रदार्क संि/संस्थासँग 
समन्त्वर् गरी जनशजक्तको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

मधेश प्रदेशमा चरेु संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रम सफलतापूवयक सम्पन्न हनुछे। 
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12 नदी उकास जग्गा पनुस्थायपना तथा संरक्षर् 

समेवटने सम्भाववत वक्रर्ाकलापहरु: 

 स्थानीर् जनप्रमतमनमध तथा सरोकारवालाहरुसँग अन्त्तरवक्रर्ा 
 संरक्षर् समूह पवहचान र सशजक्तकरर् 

 Revetment/Protection Wall Construction 

 Spur/Groynes Construction 

 मथमग्रकरर् रोकथाम संरचना मनमायर्/Construction of Flow Retarding Structures 

 जलप्रवाहको व्र्वस्थापनको लामग हररत प्रववमध ववकास/Flood Slope Stabilization through Bio-

engineering/Vegetative Measures (Tree Grass Planting) on the Bank 

 Fencing of Area for Livestock Control 

 भ-ूउपर्ोग प्रववमध ववकास तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम। 

 वन उपभोक्ता समूह गठन/सामदुावर्क वन कार्यर्ोजना तर्ारी/संशोधन गरी नदी उकास क्षेरको 
संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन कार्य समावेश गने। 

 र्ोजनाको सञ्चालन भएको क्षेरमा भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर् साथै संरक्षर्को लामग वनस्पमत तथा मसमभल 
Engineering Structure संरचनात्मक प्रववमधहरु प्रर्ोग गनुय पनेछ र सम्भव भएसम्म एकीकृत 
प्र्ाकेजको रुपमा प्रर्ोग गनुय पनेछ। 

 सम्भव भएसम्म स्थार्ी प्रकृमतका समूह/समममत जस्तै: सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह/समममत 
प्रकृमतका दताय भएका समदुार्मा आधाररत संस्था माफय त कार्य सञ्चालन गनुयपदयछ।स्थार्ी प्रकृमतका 
समूह नभएको अवस्थामा नर्ा ँसमूह गठन गरी कार्य सञ्चालन गनय सवकनेछ। 

 कार्यक्रमको र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, ममयत संभार तथा लाभको ववतरर्सम्म बढी भन्त्दा बढी 
जनसहभामगता समुनजश्चत गनुयपनेछ। 

 स्थानीर् तहसँगको समन्त्व र मसफाररसमा र्ोजना सञ्चालन गनुयपनेछ। 

 बस्तजुस्थमतको ववश्लषेर् गदाय र्ोजना सञ्चालन हनुे स्थानमा सरोकारवालाहरुसँगको अन्त्तरवक्रर्ा सवहत 
ववस्ततृ वववरर् सङ्कलन गनुयपनेछ। सम्भाव्र्ता अध्र्र्न तथा सभेको स्थलगत नक्सा Sketch of 

Location Map संरचना नक्सा Drawing/Design, Unit Rate Analysis, Detailed Estimate, Abstract 

of Cost, Summary Sheet र कार्ायलर्/उपभोक्ता जजम्मेवारी बाँडफाँड फारम प्रर्ोग गनुय पनेछ । 

 कार्ायन्त्वर्न चरर्मा उपभोक्ता समममत गठन भए र स्थानीर्  तहबाट मसफाररस भई आएपमछ 
उपभोक्ता समममत संग सम्झौता गरी कार्ायन्त्वर्न गनुयपनेछ। कार्य सम्पन्न भए पमछ नाँपजाचँ गरी 
अमभलेख राख्न नापी वकताब, उपभोक्तालाई वकस्ता भकु्तानी मबल, कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन तर्ार गने र 
अन्त्त्र्मा Activity Profile तर्ार गनुय पनेछ।कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेपमछ सम्बजन्त्धत 
सरोकारवालाहरुको उपजस्थमतमा र्ोजनाको सावयजमनक लेखापरीक्षर् समेत गनुयपनेछ। 
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13 वावषयक प्रमतवेदन तर्ारी र पाश्वयजचर प्रकाशन 

 र्ोजनाको सञ्चालन भएको के्षरमा भकू्षर् मनर्न्त्रर् साथै संरक्षर्को लामग वानस्पमतक तथा मसमभल 
Engineering Structure संरचनात्मक प्रववमधहरु प्रर्ोग गनुयपनेछ र सम्भव भएसम्म एकीकृत 
प्र्ाकेजको रुपमा प्रर्ोग गनुयपनेछ ।  

 सम्भव भएसम्म स्थार्ी प्रकृमतका समूह/समममत जस्तै: सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह/समममत वा 
र्स्तै प्रकृमतका दताय भएका समदुार्मा आधाररत संस्थामाफय त कार्य सन्त्चालन गनुयपदयछ । स्थार्ी 
प्रकृमतका समूह नभएको अवस्थामा नर्ाँ समूह गठन गरी कार्य सञ्चालन गनय सवकनेछ । तर 
सहभामगताको समुनजश्चतता नभएको र कार्यक्रम सञ्चालन गनै पने स्थानहरुमा सावयजमनक खररद ऐन 
तथा मनर्मावलीको प्रवक्रर्ा अपनाई कार्य सञ्चालन गनुयपदयछ तर उपभोक्ता समममतले ठेक्काबाट वा 
ठेकेदारबाट कार्य गनय गराउन पाइने छैन । 

 कार्यक्रमको र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, ममयत सम्भार तथा लाभको ववतरर् सम्म बढी भन्त्दा बढी 
जनसहभामगता समुनजश्चत गनुय पनेछ। 

 स्थानीर् तहसँगको समन्त्व र मसफाररसमा र्ोजना सञ्चालन गनुय पनेछ। 

 बस्तजुस्थमतको ववश्लषेर् गदाय र्ोजना सञ्चालन हनुे स्थानमा सरोकारवालाहरुसँगको अन्त्तरवक्रर्ा सवहत 
ववस्ततृ वववरर् सङ्कलन गनुयपनेछ। सम्भाव्र्ता अध्र्र्न तथा सभेको स्थलगत नक्सा Sketch of 

Location Map(, संरचनानक्सा Drawing/Design(, Unit Rate Analysis, Detailed Estimate, Abstract 

of Cost, Summary Sheet र कार्ायलर्/उपभोक्ता जजम्मेवारी बाँडफाँड फारम प्रर्ोग गनुय पनेछ। 

 कार्ायन्त्वर्न चरर्मा उपभोक्ता समममत गठन भएर स्थानीर्तहबाट मसफाररस भई आएपमछ उपभोक्ता 
समममत संग सम्झौता गरी कार्ायन्त्वर्न गनुय पनेछ। कार्यसम्पन्न भएपमछ नाँपजाचँ गरी अमभलेख राख्न 
नापी वकताब, उपभोक्तालाईय वकस्ता भकु्तानी मबल, कार्य सम्पन्न प्रमतवेदन तर्ार गने र अन्त्त्र्मा 
Activity Profile तर्ार गनुय पनेछ। कार्यक्रम सम्पन्न भै सकेपमछ सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरुको 
उपजस्थमतमा र्ोजनाको सावयजमनक लेखापरीक्षर् समेत गनुय पनेछ । 

 

14 तामलम/गोष्ठी/अन्त्तरकृर्ा 

समेवटने संभाववत वक्रर्ाकलापहरु: 

 कार्ायलर्को कार्य क्षेर मभरका जजल्लाहरुमा रहेका स्थानीर् तहका प्रमखु, उपप्रमखु, जजल्ला 
समन्त्वर् समममत प्रमखु  ,उपप्रमखु ,प्रमखु प्रशासकीर् अमधकृत ,समन्त्वर् अमधकारी ,सरोकारवाला 
लगार्तका सरकारी  के्षरमा काम गने गैरसरकारी संस्था  ,सामदुावर्क संस्थाका  पदामधकारीहरुलाई 
र्ो तामलम/गोष्ठी/अन्त्तरकृर्ामा सहभागी गराउन ुपनेछ ।  

 तामलम/गोष्ठी/अन्त्तरकृर्ामा र्ोजना तजुयमा र समन्त्वर् तथा सहकार्यका संरक्षर् क्षेरका समस्र्ा र 
समाधानका ववषर्हरु समेटी गोष्ठी सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

 तामलम/गोष्ठी/अन्त्तरकृर्ामा ववमनर्ोजजत रकम सहभागीको भत्ता, खाजा, समन्त्वर् भत्ता, सेसन शलु्क, 
हलु भाडा, व्र्ानर, सञ्चार, स्टेशनरी आददमा स्वीकृत नम्सयको पररमधमभर रही लागत ईजस्टमेट 
स्वीकृत गराई खचय गनय सवकनेछ। 
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पररच्छेद-6 

प्रदेश वन मनदेशनालर् तथा मडमभजन वन कार्ायलर्हरु 

1 मड.व.का. धनषुा, मसरहा, सप्तरीमा ररर्ल टाईम प्र्ारोमलङ्ग मोडेल तर्ारी र कार्ायन्त्वर्न (अन्त्र् 
उपकरर् तथा मेशीन औजार) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

वन संरक्षर् कार्य ददनानदुदन चनुौमतपूर्य बन्त्दै गईरहेको हालको अवस्थामा र्समा सूचना प्रववमधको 
प्रर्ोग गरी वन संरक्षर्लाई प्रभावकारी बनाउन र्ो कार्यक्रम राजखएको हो ।र्समा मबमनर्ोजजत 
वजेट वन संरक्षर् कार्यलाई चसु्त दरुुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन कम्प्रू्टर, ल्र्ापटप, डेस्कटप, 
सोलार, धर्ारी, ईन्त्भटयर, ड्रोन क्र्ामरा, क्र्ामरा मोबाइल, मसम, ररचाजय, फरेस्ट टेजक्नकल 
ईक्वीपमेन्त्ट लगार्तका अत्र्ावश्र्क सामाग्रीहरु खररद गरी मतनको प्रववधीको उपर्ोग गनुयका साथै 
सोको कार्ायन्त्वर्नका लामग नेपाली सेना तथा दक्ष सूचना प्राववमधकको सहर्ोगमा ल.ई. अनसुारको 
क्षमता ववकास तामलम सञ्चालन, वफल्ड पेरोमलङ्ग  र सो को अनगुमन कार्यमा आमथयक ऐन तथा 
मनर्मावली अनसुार खचय गनय सवकनेछ। र्समा मडमभजन वन कार्ायलर्ले वन संरक्षर् कार्यमा ररर्ल 
टाईम अनगुमनमा वफल्डमा खवटएका कमयचारी वा गजस्त टोलीको मामसक प्रमतवेदन मलई प्रत्रे्क 
मवहना धर्मतत भएको 7 ददमनभर प्रदेश वन मनदेशनालर्मा अमनवार्य पेश गने तथा वन 
मनदेशनालर्ले कम्पाईल गरी मनदेशनालर्बाट गररएका अन्त्र् अनगुमन समेतको प्रमतवेदन रैमामसक 
रुपमा मन्त्रालर्मा पेश गनुयपनेछ । गत वषयमा ररर्ल टाईम वफल्ड पेरोमलङ्गको कार्यक्रम सञ्चालन 
भएका जजल्लाहरुबाट पमन र्सै बमोजजम मनर्ममत अनगुमन तथा प्रमतवेदन गनुयपनेछ । 

जनशजक्त धर्वस्थापन 

र्ो वक्रर्ाकलाप मन्त्रालर्‚ प्रदेश वन मनदेशनालर् तथा मडमभजन र सव मडमभजन वन कार्ायलर्हरुमा  
कार्यरत कमयचारी माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, मडमभजन वन कार्ायलर् तथा मातहतका कार्ायलर्हरूबाट 
कमयचारीको वफल्ड धर्वस्थापन एवं कार्य सम्पादन सहज भई ररर्ल टाईममा भए गरेको काम तथा 
वन संरक्षर् कार्यको अनगुमन तथा प्रमतवेदनको प्रभावकाररतामा अमभववृि हनुेछ।  

2 प्रदेश हररत अमभर्ान कार्यक्रम अन्त्तगयत, हलुाकी सडक लगार्त जजल्लाको प्रमखु सडकको 
वकनारमा वकृ्षारोपर्, संरक्षर् र रेखदेख 

उद्दशे्र् 

मधेश प्रदेशमभर रहेका हलुाकी सडक लगार्त जजल्लाका प्रमखु सडक वकनार तथा आसपास रहेका 
खाली उपर्ोग मबहीन जग्गाहरुलाई वकृ्षारोपर्को माध्र्मबाट हररर्ाली कार्म गरी र्स प्रदेशलाई 
हररत प्रदेश बनाउन र्स कार्यक्रमको लामग वजेट मबमनर्ोजन गररएको हो ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रमको सञ्चालन गदाय सम्बजन्त्धत स्थानीर् तहसंग बकृ्षारोपर् कार्यको संरक्षर् गोडमेल 
लगार्तको धर्वस्थापनको लामग अमनवार्य रुपमा समन्त्वर् एवं सहकार्य गने गरी प्रमतविता सवहतको 
सम्झौता गरी बकृ्षारोपर् कार्य सञ्चालन गररनेछ। कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम हलुाकी सडक 
लगार्त जजल्लाका प्रमखु सडक वकनारका जग्गाहरुमा संरक्षर् सवहतको समुनजश्चतता हनुेगरी 
तारबार/बारबेरा र री गाडय सवहतको ५ वफटभन्त्दा अग्ला बहवुवषयर् ववरुवाको वकृ्षारोपर् गनय, 
मनर्ममत हेरालकुो धर्वस्था गनय, ववरुवा खररद, ढुवानी, वकृ्षारोपर् समारोह आर्ोजना धर्वस्थापनमा 
टेन्त्ट, कुसी, साउण्ड मसस्टम, खाजा, खाना, ईन्त्धन, होमडयङ्ग बोडय आददमा भकू्तानी गनयमा खचय गनय 
सवकनेछ। रकम खचय गदाय आमथयक ऐन तथा मनर्मावलीको पालना गनुयपनेछ। सडकको दाँर्ावाँर्ा 
गरी अमनवार्य रुपमा प्रमत वक.मी. वा प्रमत हेक्टर कम्तीमा २०० ववरुवा 5 ममटर वा 
आवश्र्कतानसुारको दरुीमा ववरुवा रोपर् गररनेछ। बकृ्षारोपर् स्थलमा बकृ्षारोपर् कार्यको सम्पूर्य 
जानकारी उल्लेख गरी ६x४ वफट आकारको फलामे सावयजमनक सूचना बोडय अमनवार्य राजखनेछ । 
कार्य सम्पन्न भएपश्चात ्प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ।  

 ववरुवा रोवपएको स्थानको क्षेरफल, रोवपएको ववरुवाको जात र संख्र्ा 
 सभा/समारोह आर्ोजना गररएको प्रमखु अमतमथ सवहतको फोटो 
 कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौमतक प्रगमत, ववत्तीर् प्रगमत  
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जनशजक्त धर्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर् तथा मडमभजन वन कार्ायलर्हरु माफय त 
कार्ायन्त्वर्न गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

हलुाकी सडक लगार्त जजल्लाको प्रमखु सडक वकनारका जग्गाहरुमा वकृ्षारोपर् भई हररर्ाली तथा 
स्वस्थ्र् वातावरर् एवं कावयन संजचतीमा ववृि हनुेछ।  

3 धाममयक संस्कृमतक महत्वका वर, वपपल, समी, नीम लगार्त प्रजामतका मबरुवा उत्पादन र 
संरक्षर् 

उद्दशे्र् 

ववमभन्न धाममयक स्थल, चौक-चौतारा, सडक वकनार, नदी वकनार, पोखरीिाट लगार्तका सावयजमनक 
स्थलहरुमा धमय संस्कृमत संरक्षर्, हररर्ाली प्रवधयन र स्वच्छ वातावरर् कार्म गनय लजक्षत मबरुवा 
उत्पादन गने ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स मन्त्रालर् मातहतका कार्ायलर्हरु माफय त ववरुवा उत्पादन तथा संरक्षर् कार्यर्ोजना बनाई र्ो 
कार्यक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ। मबमनर्ोजजत वजेटबाट ववमभन्न आकारका पोमलधर्ागहरुमा बहबुवषयर् 
ववरुवाहरु उत्पादन गनय तथा मनजी नसयरीबाट बहबुवषयर् ववरुवाहरु खररद गनय पमन सवकनेछ। र्ो 
कार्यक्रम मनजी वन नसयरीहरुबाट बहवुवषयर् ववरुवा खररदको सम्झौता गरी समेत सञ्चालन गनय 
सवकनेछ।  

 गरु्स्तरर्कु्त तथा स्थानीर्स्तरमा ववभागबाट प्रमाजर्त गररएको बीउ खररद वा सङ्कलन 
गनुयपनेछ।  

 उत्पादन हनुे ववरुवा स्थानीर् मनकार्को सहकार्यमा सावयजमनक तथा सरकारी जग्गामा 
वकृ्षारोपर्, वातावरर् ददवस, वन महोत्सव जस्ता कार्यक्रम तथा सवयसाधारर्हरुलाई मनजी 
वकृ्षारोपर्का लामग ववतरर् गररनेछ ।  
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 ववरुवा उत्पादन तथा ववतरर्को लामग सभे, स्थलगत मनरीक्षर्, कार्यर्ोजना तर्ारी तथा 
ररपोवटयङ्ग लगार्तका काममा आवश्र्क पने ईन्त्धन, खाजा खचय र मसलन्त्द आददमा खचय गनय 
सवकनेछ । कामको लगत इविमेटमा सो धर्होरा खलुाउनपुनेछ।  

 कार्यक्रम सञ्चालन गने मनकार्ले ववरुवा ववतरर् गदाय सो को लगतमा ववरुवा प्राप्त गने 
सेवाग्राहीको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, ववरुवा रोप्ने जग्गाको स्थान र क्षेरफल, प्राप्त 
गरेको प्रजामत अनसुारको ववरुवा संख्र्ा, ववरुवा ववतरर् मममत, ववरुवा ववतरर् गने जजम्मेवार 
कमयचारीको नाम, ववरुवा प्राप्तकतायको हस्ताक्षर अमनबार्य रुपमा ववरुवा ववतरर् रजजिरमा 
राख्न ुपनेछ। ववरुवा ववतरर्को मबस्ततृ वववरर् अद्यावमधक गरेर राख्न ुपनेछ ।  

 तालकु मनकार्बाट ववरुवा उत्पादन तथा ववतरर्को अनगुमन गदाय र्सै रजजिरको वववरर्का 
आधारमा गनुय पनेछ ।कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ प्रगमतमा मनम्न बुदँाहरु समावेश गनुयपनेछ।  
 उत्पादन वा खररद ववरुवाहरुको जात र आकार अनसुारको संख्र्ा 
 ववतरर् गररएको ववरूवाको लगतको समविगत वववरर्  
 सावयजमनक पमतय जग्गामा रोपर् गररएको ववरूवा र क्षेर सम्बन्त्धी वववरर् 
 ववमभन्न वक्रर्ाकलापहरुको फोटो तथा अन्त्र् आवश्र्क वववरर्  

जनशजक्त धर्वस्थापन  

प्रदेश वन मनदेशनालर्, मडमभजन वन कार्ायलर्हरु तथा जलाधार धर्वस्थापन कार्ायलर्हरु माफय त 
कार्ायन्त्वर्न गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
अपेजक्षत उपलजधध 

ववरुवाहरुको संरक्षर् र धर्वस्थापन भई गरु्स्तरीर् ववरुवा वकृ्षारोपर्को लामग उपलधध हनुेछ ।  

4 धाममयक सासं्कृमतक महत्वका वर, वपपल, समी, नीम लगार्तका प्रजामतको ववरुवाको वर-गाडय 
समेतको वकृ्षारोपर् ।  

प्रदेशका 8 वटै जजल्लाहरुमा रहेका ववमभन्न धामयक स्थल, चौक-चौतारा, सडक वकनार, नदी वकनार, 
पोखरीिाट लगार्तका स्थलहरुमा हररर्ाली तथा धाममयक प्रवियन, स्वच्छ वातावरर् कार्म गनय 
उपलधध स्थानीर् सामग्री बाँस तथा फलामका वर-गाडय समेत ववरुवाको रोपर्, ढुवानी, खाल्डो खन्ने, 
संरक्षर् तथा हेरचाहको साथै र्ो कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने क्रममा इन्त्धन, बकृ्षारोपर् धर्वस्थापन 
तथा दैमनक भ्रमर् भत्तामा र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम खचय गररनेछ ।  
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जनशजक्त धर्वस्थापन  

प्रदेश वन मनदेशनालर्, मडमभजन वन कार्ायलर्हरु तथा जलाधार धर्वस्थापन कार्ायलर्हरु माफय त 
कार्ायन्त्वर्न गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
 

अपेजक्षत उपलजधध 

ववरुवाहरुको संरक्षर् र धर्वस्थापन भई गरु्स्तरीर् ववरुवाहरुको वकृ्षारोपर् भई हररर्ाली प्रवियन 
हनुेछ ।  

5 प्रदेशस्तरीर् साझेदारी वन उपभोक्ता महासंि क्षमता अमभबवृि तथा कार्यक्रम सञ्चालन 

प्रदेशस्तरीर् साझेदारी वन उपभोक्ता महासंिका पदामधकारीहरुको साझेदारी वन सम्बन्त्धी नीमत 
मनर्म, प्रववमध तथा अन्त्तरप्रदेशमा साझेदारी वनमा भएगरेका कार्यहरुबारे अनभुव आदानप्रदान भई 
क्षमता अमभबवृि गनय तथा आन्त्तररक एवं बाह्य सशुासन कार्म गरी साझेदारी वन कार्यक्रमको 
सफल कार्ायन्त्वर्न गने र्स कार्यक्रमको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रदेशमभर रहेका साझेदारी वनका पदामधकारीहरुलाई तामलम गोष्ठी अध्र्र्न भ्रमर् माफय त क्षमता 
अमभविृी गनय तथा प्रदेशमा रहेका साझेदारी वन उपभोक्ता महासंि एवं वन सम्वियन प्रर्ालीमा 
आधाररत वन धर्स्थापन सञ्जालको कार्ायलर् व्र्वस्थापन सञ्चालन लगार्तका अत्र्ावश्र्क 
सामग्रीका काममा सम्बजन्त्धत वन उपभोक्ता संजाल वा प्रदेशस्तरीर् महासंिसँग विपक्षीर् सम्झौता 
गरी र्स जशषयकमा ववमनर्ोजीत रकम खचय गररनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन  

प्रदेश वन मनदेशनालर्ले मडमभजन वन कार्ायलर् तथा वन सम्वियन प्रर्ालीमा आधाररत वन 
व्र्स्थापनकताय उपभोक्ता सञ्जाल वा प्रदेश स्तरीर् साझेदारी वन उपभोक्ता महासंिसँग सहकार्य गरी 
कार्ायन्त्वर्न गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

प्रदेशस्तरीर् साझेदारी वन उपभोक्ता महासंि तथा वन सम्वियन प्रर्ालीमा आधाररत वन 
व्र्स्थापनकताय उपभोक्ता समूह संजालको संस्थागत ववकासका साथै साझेदारी वनको लजक्षत 
कार्ायन्त्वर्नमा टेवा पगु्नेछ ।  

6 वन पैदावारमा आधाररत काठ दाउरा लगार्त अन्त्र् सम्बजन्त्धत मडजजटल डाटावेसको लामग 
सफ्टवेर्र खररद तथा अपग्रडे मनमायर् 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम प्रदेशमभर रहेका वनसँग सम्बजन्त्धत ववषर्का कार्यलाई सहज, 
सरल र पारदशी बनाउन तथा सूचना प्रववमधसँग जोड्न र उक्त कार्यक्रमहरुलाई धर्वजस्थत गनय सो 
सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान तथा सफ्टवेर्र ववकास र मनमायर् तथा अद्यावमधक गनय प्राववमधक सेवा 
प्रदार्कसँग सेवा खररद गनय तथा सो सम्बन्त्धी अन्त्तरवक्रर्ा गोष्ठी सञ्चालन गरी क्षमता ववकास र 
बझुाई तथा कार्ायन्त्वर्नमा एकरुपता कार्म गनय प्रचमलत ऐनमनर्म बमोजजम खचय गनय सवकनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न प्रदेश वन मनदेशनालर् वा मातहतका मनकार्ले सावयजमनक खररद ऐन, 
मनर्मावली बमोजजम सेवा प्रदार्कसँग सेवा खररद गरी सञ्चालन गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

7 वावषयक पजुस्तका प्रकाशन, प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन र ववतरर् 

र्स मन्त्रालर्‚ मनदेशनालर् र मातहतका मनकार्हरुले आफ्नो कार्यक्षेर, कार्यवववरर्, कार्यक्रम, 
अनगुमन प्रमतवेदन‚ प्रगमतलाई समावेश गरी आफ्नो वावषयक पजुस्तका प्रकाशन गनुयपनेछ। र्स 
कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्म तथा कानून बमोजजम खचय गनय 
सवकनेछ।  
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8 कार्ायलर् भवन मनमायर्/ममयत सधुार 

पररचर् 

र्स मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर्हरुको कार्ायलर् भवन मनमायर्, ममयत सधुार कार्य गनय र्ो 
जशषयकमा मबमनर्ोजजत रकम प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मको पररमधमा रही खचय गनुयपनेछ ।  

उद्दशे्र् 

कार्ायलर्को आफ्नै भवन मनमायर् गरी तथा भएको संरचनाको मरम्मत सम्भार गरी सेवा प्रवाहलाई 
अझ सहज एवं सरलीकृत गनय।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रचमलत आमथयक ऐन मनर्म पालना गरी कार्य सञ्चालन गनुयपनेछ । कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत 
पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ ।  

 भवन मनमायर् तथा ममयत भएको स्थान र मनममयत भवनको फोटो 
 कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत 
 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत 

जनशजक्त धर्वस्थापन  

कार्यक्रम सञ्चालनको लामग मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर् वा अन्त्र् सरकारी मनकार्का 
प्राववमधक वा मनर्मानसुार करारमा प्राववमधकको सहर्ोग मलई कार्ायन्त्वर्न गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

कार्ायलर्को आफनै भवन मनमायर् तथा ममयत सम्भार भई कार्ायलर् सञ्चालनमा सहजता हनुेछ।  

9 मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्को स्तरोन्नमत 

पररचर् 

र्स मन्त्रालर् मातहतका मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुको भवन स्तरोन्नमत गनय र्स 
जशषयकमा मबमनर्ोजजत रकम कार्यक्रम स्वीकृत भई प्रचमलत आमथयक ऐन मनर्मलाई पालना गरी खचय 
गनुयपनेछ ।  
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उद्दशे्र् 

मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुको भवन आवश्र्क्ता अनसुार स्तरोन्नमत गरी सेवा प्रवाहलाई 
अझ सहज एवं सरलीकृत गनय।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

पवहले नै मनमायर् भएको भवनमा तल्ला थप्न‚ ममयत सम्भार कार्यको लागत अनमुान स्वीकृत गराई 
प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मलाई पालना गरी कार्य सञ्चालन गनुयपनेछ। कार्य सम्पन्न भए पश्चात 
प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ ।  

 भवन स्तरोन्नती तथा ममयतभएको स्थान, र स्तरोन्नती अजि तथा पश्चातको फोटो 
 कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत 
 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत 

जनशजक्त धर्वस्थापन  

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर् वा अन्त्र् सरकारी मनकार्को 
वा मनर्मानसुार करारमा प्राववमधकको सहर्ोग मलई कार्ायन्त्वर्न गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

कार्ायलर् भवनको स्तरोन्नमत भई कार्ायलर् सञ्चालन एवं सेवा प्रवाहलाई थप सहज एवं सरलीकृत 
गनयमा सहजता हनुेछ।  

10 मड.व.का./सव मड.व.का. मा िाटगद्दी धर्वस्थापन सधुार/काठ दाउरा धर्वस्थापनको लामग मडपो 
मनमार्य 

पररचर् 

मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरूमा काठ दाउराको िाटगद्दी धर्वस्थापन वा काठ दाउराको 
मबक्री धर्वस्थापनको लामग मडपो मनमार्य गनय र्ो जशषयकमा मबमनर्ोजजत रकम प्रचमलत आमथयक ऐन, 
मनर्मलाई पालना गरी खचय गनुयपनेछ ।  
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उद्दशे्र् 

मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुमा मडपो मनमायर् गरी काठ दाउराको संरक्षर् तथा मबक्री 
ववतरर् कार्ायलाई धर्वस्थापन गने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरूले उपर्कु्ततानसुारको सरुजक्षत ठाउमा िाटगद्दी धर्वस्थापन 
वा काठ दाउराको मबक्री धर्वस्थापनको लामग मडपो मनमायर् गनय‚ जचरान काठको संरक्षर्को लामग 
सेड‚ तारबार‚ दाउरा मबक्री मबतरर्को लामग ढक‚ तराज ुखररद लगार्तका कार्यमा प्रचमलत आमथयक 
ऐन, मनर्मलाई पालना गरी कार्य सञ्चालन गनुयपनेछ। कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत पेश गदाय 
मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ ।  

 मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुमा मडपो मनमायर् भए पश्चातको फोटो 
 कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत 
 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत 
 मडपो सञ्चालन गरी मबक्री मबतरर् गररएको काठ दाउराको वववरर् 

जनशजक्त धर्वस्थापन  

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको लामग मडमभजन वन कार्ायलर् वा अन्त्र् सरकारी मनकार्को प्राववमधकको 
सहर्ोग मलई कार्ायन्त्वर्न गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुमा काठ दाउराको मडपो मनमायर् गरी काठ दाउराको आपूमतय 
तथा ववक्री ववतरर् धर्वस्थापन सहज हनुेछ।  

11 फमनयचर तथा वफक्ससय खररद 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर्हरूका लामग धर्वजस्थत तथा 
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क फमनयमसङ्ग सामाग्री-कुसी, सोफासेट, टेबल, कापेट, 
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पदाय, पलङ्ग ् र्ाक, दराज लगार्तका खररद, ढुवानी तथा वफजक्सङ्ग गने कार्यमा खचय गनय सवकन े
छ। रकम खचय गदाय प्रचमलत आमथयक ऐन मनर्म पालना गरी कार्य सञ्चालन गनुयपनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन  

मन्त्रालर् तथा मातहत कार्ायलर्बाट सावयजमनक खररद अनसुार गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर्हरूको धर्वसथ्ापन सहज भई सेवा प्रवाहको प्रभावकाररतामा थप 
अमभववृि हनुेछ।  

12 मेजशनरी तथा औजार खरीद 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम मन्त्रालर् तथा मातहत कार्ायलर्हरूलाई थप धर्वजस्थत गराई 
सेवा प्रवाहलाई चसु्तदरुुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन कमप्रू्टर, ल्र्ापटप, डेस्कटप, सोलार, धर्ारी, 
ईन्त्भटयर, क्र्ामरा, कार्ायलर् प्रर्ोजन मोबाइल, मडजजटल हाजजरी मेजशन, मस.मस.वट.भी क्र्ामरा, 
मडजजटल तथा फरेस्ट टेजक्नकल ईक्वीपमेन्त्ट लगार्तका अत्र्ावश्र्क सामाग्रीहरु प्रचमलत ऐन, 
मनर्म अनसुार खररद गनय सवकनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

मन्त्रालर् तथा मातहत कार्ायलर्बाट सावयजमनक खररद अनसुार गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर्हरूको धर्वसथ्ापन सहज भई सेवा प्रवाहको प्रभावकाररतामा थप 
अमभववृि हनुेछ।  
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13 उच्च प्रववमधर्कु्त (हाईटेक) नसयरी स्थापना 

उद्दशे्र् 

हाईटेक नसयरी स्थापना तथा मौजदुा नसयरीलाई उच्च प्रववमधर्कु्त बनाई 12 मवहना गरु्स्तरीर् 
ववरुवा उत्पादन गरी आवश्र्क भएको बखत तत्काल आपूमतय गने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

उच्च प्रववमधर्कु्त नसयरी प्राववमधक रुपले उत्कृि हनुकुो साथै नसयरी सरुक्षाको लामग तारवार वा 
पखायल, पानीको मनकास, हरेक बेडमा पाईप जडान गरी जस्प्रङ्कल मसंचाईको धर्वस्था, वत्तीको 
धर्वस्था, ओभरहेड वाटर टैंक, स्थार्ी छहारी, स्टोर कटेरो, हरेक व्र्ाडमा ट्यामगङ्ग, ग्रीन हाउस, 
आदद मनमायर् वा अद्यावमधक गनय रकमको उपलधधता अनसुार वातानकुुमलत टनेल आददको धर्वस्था 
हनुपुदयछ । नसयरी वररपरर फूल हकुायई रमर्ीर् बनाउनकुो साथै ववश्रामस्थल (गोलिर) बनाउँदा 
राम्रो हनु्त्छ । र्स्तो नसयरी स्थार्ी प्रकृमतको बहआुर्ाममक हनुे भएकोले बकृ्षारोपर्को लामग पार्क 
तथा मबरुवा बढी माग हनुे दजक्षर् भेगमा सावयजमनक वा सरकारी जग्गामा कार्ायलर्ले प्रत्र्क्ष 
मनगरानी गनय सवकने र्ातार्ात समुबधार्कु्त ठाँउमा बनाउन ुपदयछ । उक्त कार्यक्रम कम्तीमा रेञ्जर 
दजायको कमयचारीको मनगरानीमा सञ्चालन गने गराउने । उक्त नसयरीमा ववमभन्न उदे्दश्र्को बहवुवषयर् 
ववरुवा उत्पादनका लामग काष्ठ तथा गैरकाष्ठ, शहरी पाकय  सडक वकनार रोपर्, फूल फुल्ने रुख 
आदद बहबुवषयर् मबरुवा उत्पादन गररनेछ । र्ी ववरुवाहरु कम्तीमा २ वषय अवमधको ५ वफटभन्त्दा 
बवढ अग्लो भएपश्चात मबतरर् गनय सवकनेछ । नसयरी राजखएको स्थानमा स्पि देजखने गरी 
जानकारीमूलक होमडयङ्गबोडय राख्न ु पनेछ । 12 मवहना नसयरीको सरसफाईमा मबशेष ध्र्ान 
ददनपुनेछ। र्स जशषयकमा मबमनर्ोजजत रकम प्रचमलत नम्सय, आमथयक ऐन मनर्म र जजल्ला दररेट 
बमोजजम खचय गररनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न पमछ प्रगमत प्रमतवेदनमा मनम्न बुदँाहरु समावेश 
गनुयपनेछ।  

 नसयरी मनमायर् गररएको स्थानको फोटो तथा नक्शाहरु 
 नसयरीको क्षमता र अमभववृि गररएको भए ववगतको तथा हालको क्षमता  
 उत्पादन कूल ववरुवा संख्र्ा, जात र लागेको खचय 
 जजम्मेवार कमयचारी तथा सेवा प्रदार्कको वववरर् 

जनशजक्त धर्वस्थापन 

नसयरी ममयत, सधुार तथा स्तरोन्नमत/मौजदुा नसयरीलाई उच्च प्रववमधर्कु्त बनाउने कार्यक्रम 
सञ्चालनको लामग सम्बजन्त्धत मडमभजन/सव–मडमभजन वन कार्ायलर्हरु माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ।  
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वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

उच्च प्रववमधर्कु्त सरकारी नसयरीको स्थापना तथा ववकास भई बाहै्र मवहना गरु्स्तरीर् ववरुवा 
उत्पादनमा सहर्ोग पगु्नेछ ।  

14 मौजदुा नसयरीलाई उच्च प्रववमधर्कु्त बनाउन े 

उद्दशे्र् 

मडमभजन वन कार्ायलर्हरु तथा मातहत कार्ायलर्मा ववगत देजख नै सञ्चालनमा रहेका नसयरीमा हनुे 
सामान्त्र् ममयत, सधुार तथा स्तरोन्नमत गरी उच्च प्रववमधर्कु्त नसयरीको रुपमा ववकास गरी त्र्स 
नसयरीको क्षमता अमभववृद्घ गने।  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

लागत अनमुान गदाय वन तथा वातावरर् मन्त्रालर्को प्रचमलत स्वीकृत नम्सय तथा प्रचमलत जजल्ला 
दररेट बमोजजम गनुयपनेछ । कार्य तामलका तर्ार गरी समर्मै वजेट तथा अजख्तर्ारी प्राप्त भएको 
अवस्थामा प्रथम चौमामसकको अवमधमा नसयरी ममयत, सधुारको कार्यहरु गनुयपनेछ। कार्यक्रम सम्पन्न 
पमछ प्रगमतमा मनम्न बुदँाहरु समावेश गनुयपनेछ।  

 नसयरी ममयत गररएको स्थान, फोटो तथा नक्शाहरु 
 नसयरी पवहलेको क्षमता र अमभववृि गररएको भए हालको क्षमता  
 उत्पाददत ववरुवाको जात र संख्र्ा 
 ममयत गदाय लागेको खचय 

जनशजक्त धर्वस्थापन  

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग प्रचमलत सावयजमनक खररद ऐन मनर्म अनसुार सम्बजन्त्धत 
मडमभजन/सव–मडमभजन वन कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारी माफय त रेखदेख गराई कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

मौजदुा नसयरीहरुको अवस्थामा सधुार भई गरु्स्तरीर् ववरुवा उत्पादनमा सहर्ोग पगु्नेछ र माग 
अनसुार आपूमतय गनय सवकनछे।  

15 १ बषे ववरुवा उत्पादन, संरक्षर् र धर्वस्थापन (ववमभन्न रुख, काष्ठ तथा बहउुपर्ोगी प्रजामत)  

उद्दशे्र् 

जजल्लामा खाली रहेको वनक्षेर, नदी उकास नदी वकनार, सडक वकनार, सावयजमनक पमतय 
जग्गाहरुमा वकृ्षारोपर् गनय, समदुार्को जग्गामा ववरुवा रोपर् गरी रुखले ढाकेको क्षेरको मबस्तार 
गदै काठ दाउरामा र्स प्रदेशबासीलाई आत्ममनभयर बनाउन।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

मडमभजन वन कार्ायलर् वा भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् माफय त ववरुवा उत्पादन 
कार्यर्ोजना बनाई र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ । बकृ्षारोपर्को लामग पार्क तथा मबरुवा बढी 
माग हनुे दजक्षर्ी भेगमा नसयरीका लामग प्राववमधक दृविले उपर्कु्त सावयजमनक वा सरकारी जग्गामा 
नसयरी स्थापना गरी वा मौजूदा नसयरीहरुमा मबरुवा उत्पादन गनुयपनेछ । ववज्ञहरु समेत सजम्ममलत 
टोलीको रार् मलएर मडमभजनल वन अमधकृतले कमयचारीहरुको बैंठकबाट स्थानीर् आवश्र्क्ता, 
उपभोक्ताहरुको रुजच, प्राववमधक उपर्कु्तताका आधारमा ववमभन्न प्रकारका रुख, काष्ठ तथा अन्त्र् 
बहउुपर्ोगी प्रजामत छनौट गनुय पनेछ । वटक (सागवान) प्रजातीको ववरुवा उत्पादनलाई ववशेष 
रुपमा जोड ददन ुपनेछ । कार्ायलर् आफैले नसयरी सञ्चालन गदाय बीउ स्रोत, माउरुखको वववरर्, 
बीउ सङ्कलन समर् तामलका, बीउ उपचार, बीउ उमने समर् र वववरर् आदद समेत खलु्ने गरी 
मडमभजनल वन अमधकृतबाट प्रमाजर्त गररएको वन नसयरी रजजिर अमनबार्य रुपमा राख्नपुनेछ । 
तालकु मनकार्बाट ववरुवा उत्पादन तथा ववतरर्को अनगुमन गदाय र्सै रजजिर समेतको वववरर्का 
आधारमा गनुय पनेछ । उक्त वन वा भ-ूसंरक्षर् नसयरीमा ववरुवा ववतरर्को ववस्ततृ वववरर् अमनवार्य 
रुपमा राख्न ुपदयछ ।  

नसयरीमा उदे्दश्र् अनसुार ववमभन्न साइजका पोमलपटमा ववमभन्न साइजका ववरुवाहरु उत्पादन गनय 
सवकनेछ। आफ्नो नसयरीमा उत्पादन गनय नसवकएका प्रजातीहरुका लामग र्ो कार्यक्रम सवुवधार्कु्त 
मनजी नसयरीहरुबाट मापदण्ड बमोजजमका आकार तथा गरु्स्तरका ववरुवा खररद गने सम्झौता गरी 
समेत सञ्चालन गनय सवकनेछ । ववरुवा ववतरर् गदाय सबै प्रकारका वनहरु जस्तैः सरकारद्वारा 
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धर्वजस्थत वन, सामदुावर्क वन, मनजी वनहरु आददमा जनसहभामगता पररचालन गरी वकृ्षारोपर् गनय 
अमभप्ररेरत गररनेछ।  

 जजल्लामा कुन कुन प्रजामतका ववरुवाहरुको माग छ सोको प्राथममक सभेक्षर् गरी माग 
बमोजजम र वकृ्षारोपर् गररने क्षेरको लामग चावहन ेववरुवा संख्र्ा र प्रजामत र्कीन गनुयपनेछ। 
साथै सोही अनसुार ववरुवा उत्पादनको लामग कार्यर्ोजना (समर् तामलका) तर्ार गनुयपनेछ।  

 कार्ायदेशमा कुनकुन प्रजामतका ववरुवा उत्पादन गनुयपने हो स्पि रुपमा खलुाउन ुपनेछ।  
 गरु्स्तरर्कु्त तथा स्थानीर्स्तरमा सफल भएका स्वदेशी तथा स्थानीर् रुखववरुवा प्रजामतका 

बीउलाई मार छनोट गनुयपनेछ। उपलधध भएसम्म प्रमाजर्त गररएको बीउ खररद वा 
सङ्कलन गनुयपनेछ।  

 उत्पादन हनुे ववरुवा समदुार्मा आधाररत वन, सरकारद्वारा धर्वजस्थत वन, सावयजमनक तथा 
सरकारी जग्गामा वकृ्षारोपर्, वातावरर् ददवस, वन महोत्सव जस्ता कार्यक्रम तथा 
सवयसाधारर्हरुलाई मनजी वकृ्षारोपर्का लामग ववतरर् गररनेछ ।  

 ववरुवा उत्पादन तथा ववतरर्को लामग सभे, स्थलगत मनरीक्षर्, कार्यर्ोजना तर्ारी तथा 
ररपोवटयङ लगार्तका काममा आवश्र्क पने ईन्त्धन, खाजा खचय र मसलन्त्द आददमा लगत 
इविमेटमा खलुाई र्स जशषयकबाट खचय गनय सवकनेछ ।  

 कार्यक्रम सञ्चालन गने मनकार्ले ववरुवा ववतरर् गदाय सोको लगतमा ववरुवा प्राप्त गने 
सेवाग्राहीको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, ववरुवा रोप्ने जग्गाको स्थान र क्षेरफल, प्राप्त 
गरेको प्रजामत अनसुारको ववरुवा संख्र्ा, ववरुवा ववतरर् मममत, ववरुवा ववतरर्मा जजम्मेवार 
कमयचारीको नाम, ववरुवा प्राप्तकतायको हस्ताक्षर अमनबार्य रुपमा ववरुवा ववतरर् रजजिरमा 
राख्न ुपनेछ। उक्त वन वा भसंूरक्षर् नसयरीबाट ववरुवा ववतरर्को मबस्ततृ वववरर् अद्यावमधक 
गरेर राख्न ुपनेछ ।  

 तालकु मनकार्बाट ववरुवा उत्पादन तथा ववतरर्को अनगुमन गदाय र्सै रजजिरको वववरर्का 
आधारमा गनुय पनेछ । 

 कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ प्रगमतमा मनम्न बुदँाहरु समावेश गनुयपनेछ ।  
 उत्पादन वा खररद ववरुवाहरुको जात र आकार अनसुारको संख्र्ा 
 ववतरर् गररएको ववरूवाको लगतको समविगत वववरर्  
 सावयजमनक पमतय जग्गामा रोपर् गररएको ववरूवा र क्षेर सम्बन्त्धी वववरर् 
 ववमभन्न वक्रर्ाकलापहरुको फोटो तथा अन्त्र् आवश्र्क वववरर् 
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जनशजक्त धर्वस्थापन  

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग प्रचमलत सावयजमनक खररद ऐन मनर्म अनसुार सम्बजन्त्धत 
मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुमा रहेका वन प्राववमधक माफय त रेखदेख गराई कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
 

अपेजक्षत उपलजधध 

ववरुवाहरुको संरक्षर् र धर्वस्थापन भई गरु्स्तरीर् ववरुवा वकृ्षारोपर्को लामग उपलधध हनुेछ ।  

16 2 बषे/बहवुवषयर् ववरुवा उत्पादन, संरक्षर् र व्र्वस्थापन (ववमभन्न प्रकारका रुख, काष्ठ तथा 
बहउुपर्ोगी प्रजामत)  

उद्दशे्र् 

केही वढलो बढ्ने तथा सडक वकनार, पाकय हरुमा लगाईने सौन्त्दर्यर्कु्त ववरुवाहरु लगार्त अन्त्र् 
प्रजामतका ववरुवाहरुलाई २ बषयसम्म नसयरीमै राखी स्र्ाहार सम्भार, संरक्षर् र धर्वस्थापन गरी ठूला 
ववरुवा रोप्ने तथा ववरुवाको हकुायई समुनजश्चत गने ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

वकृ्षारोपर् गररने क्षेर संरक्षर्को दृविकोर्ले संबेदनशील हनुे ठाँउमा साना तथा कमलला ववरुवाहरु 
रोप्दा खडेरी लगार्त ववमभन्न कारर्ले वकृ्षारोपर् नै असफल हनुे गरेको छ । कररब ४’(वफट) 
भन्त्दा अग्लो भईसकेपमछ वकृ्षारोपर् गदाय बढी सफल हनुे गदयछ । र्सको लामग कम्तीमा पमन ५'' 
x ८” को थैलामा स्थानीर् आवश्र्कता, उपभोक्ताहरुको रुजच, प्राववमधक उपर्कु्तताका आधारमा 
ववमभन्न प्रकारका रुख काष्ठ, वटक, कल्की, महोगनी, राजवकृ्ष, समतसाल, अजुयना, समी, काईर्ो, 
मबरेन्त्र फूल, अशोक, कपरु, तेजपात, नीम, महवुा, अमला, हरो, बरो जस्ता सडक वकनार ववशेष 
महत्वका, शहरी वन बगैंचा, आददका लामग सदावहार तथा सनु्त्दरता लजक्षत फूलफुल्ने रुख प्रजामत,  
आपँ मलची आदद जस्ता फलफूलजन्त्र् तथा अन्त्र् बहउुपर्ोगी प्रजामत छनौट गरी ववरुवा उत्पादन 
गररनेछ। र्स्ता वन नसयरी अमधकृत तहको कमयचारीको जजम्मेवारीमा सञ्चालन गने गराउने । र्स 
सम्बन्त्धमा अन्त्र् कुराहरु 1 बषे ववरुवा उत्पादन, संरक्षर् र धर्वस्थापनमा उल्लेख भए बमोजजम 
हनुेछ ।  
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जनशजक्त धर्वस्थापन  

ववरुवा उत्पादन (ववमभन्न प्रकारका रुख, काष्ठ तथा बहउुपर्ोगी प्रजामत) कार्यक्रम सञ्चालनको लामग 
प्रचमलत सावयजमनक खररद ऐन मनर्म अनसुार सम्बजन्त्धत मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुमा 
रहेका वन प्राववमधक माफय त रेखदेख गराई कार्ायन्त्वर्न गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

बहवुवषयर् ववरुवाहरुको संरक्षर् र धर्वस्थापन भई वकृ्षारोपर्को लामग गरु्स्तरीर् र ठूला आकारका 
स्वस्थ ववरुवा उपलधध हनुेछ ।  

17 वकृ्षारोपर् (नदी वकनार, सडक वकनार, वन क्षरे, सावयजमनक जग्गा आदद) 

उद्दशे्र् 

वकृ्षारोपर् गरी वनक्षेर ववस्तार‚ भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर्‚ हररर्ाली प्रवियन‚ सौन्त्दर्ीकरर् तथा जग्गाको 
सदपुर्ोग गनुयको साथै वातावरर् स्वच्छ र मनमयल बनाउने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स अन्त्तगयत वकृ्षारोपर्का लामग उपलधध जग्गाहरु गाउँमा भएका सावयजमनक पमतय जग्गा, सडक 
वकनार, हैमसर्त मबग्रकेो वन क्षेर (२० प्रमतशतभन्त्दा कम क्राउन कभर भएको) एवं नदी 
उकासबाट प्राप्त जग्गाहरु पवहचान गने । वन क्षरेमा खाली जग्गा भएका समूहबाट वृक्षारोपर्का लामग 
माग गरेको मनवेदन मलने । सव-मडमभजन वन कार्ायलर् वा मडमभजन वन कार्ायलर्बाट सभे नक्सा तर्ार गरी 
के्षरफल अनसुार लागत अनमुान तर्ार गने । र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत उपलधध हनुे जग्गा स-साना 
टुक्रामा ववभाजजत हनु सक्ने, सडकको वकनारको जग्गा लामो हनुे भएकोले र्हाँ गररएको 
वकृ्षारोपर्को संरक्षर् कार्य केही खजचयलो हनु सक्छ। त्र्सैले राविर् वनक्षेर बावहर र्स्ता 
वकृ्षारोपर्को धर्वस्थापनका लामग स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् र सहकार्य, स्थानीर् संि/संस्था 
पररचालन, उपभोक्ता समूहको गठन वा ववपन्न वगयको समूह गठन गरी केही समर्का लामग 
अन्त्तरबाली लगाउन ददई सोही समूह माफय त वकृ्षारोपर् संरक्षर् एवं धर्वस्थापन सम्झौता गरी 
सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

ववभागीर् नम्सय अनसुार बकृ्षारोपर् कार्य सम्पन्न गदाय सम्बजन्त्धत समूहलाई प्रमत हेक्टर उपलधध हनु 
सक्ने रकम उपलधध गराउने गरी सम्झौता गने । वकृ्षारोपर् क्षेरलाईय तारबार, जैववक बारबाट 
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संरक्षर् गनुय पने भएमा स्वीकृत जजल्ला दररेट तथा नम्सय अनसुार लागत अनमुान तर्ार गने र 
उपभोक्ता समूहसँग सम्झौता गरी कार्यसम्पन्न गनुयपनेछ । सामदुावर्क र कवमुलर्ती वन बाहेकका 
वन क्षेरहरुमा उपभोक्ता समूह गठन गरी वकृ्षारोपर् व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना बनाई मडमभजनल वन 
अमधकृतबाट स्वीकृत गराउनपुनेछ । वकृ्षारोपर् सफल बनाउन सम्भव भएसम्म सबै (बारबेर, 
गोडमेल, पनुरोपर्, मसँचाई, हेराल ुआददको) उपार् अवलम्वन गनुयपनेछ। बस्तीदेजख टाढा रहेका 
सरकारी एवं नाङ्गो वन क्षेरमा वकृ्षारोपर् एवं र्सको संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन कार्य सेवा प्रदार्क 
माफय त समेत गनय सवकनेछ।  

वकृ्षारोपर् क्षरेको कार्यर्ोजनाः हरेक वकृ्षारोपर् क्षेरको सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरुसँग छलफल 
गरी कार्यर्ोजना बनाईनेछ। जसमा वकृ्षारोपर् क्षेरको नक्सा सवहतको सम्पूर्य वववरर्, वकृ्षारोपर्को 
संरक्षर्, सम्वियन एवं सदपुर्ोगको लामग गररने कार्यहरुको ववस्ततृ वववरर् उल्लेख गनुय पदयछ । 
कार्यर्ोजनामा कुन जातका के कमत ववरुवा कमत दूरीमा लगाउन,े वन व्र्वस्थापन तथा संरक्षर्को 
धर्वस्था के कसरी गने, वन पैदावारको मबक्री ववतरर्को धर्वस्था के कसरी हनु,े लाभको बाँडफाँड 
कसरी गने आदद सबै कुरा स्पि रुपमा उल्लेख हनु ु पदयछ । र्ो कार्यर्ोजना मडमभजन वन 
अमधकृतले स्वीकृत गनुयपनेछ । प्रत्रे्क बषय गररने बकृ्षारोपर्को क्षेरफल, स्थान, मबरुवा रोवपएको 
जात र संख्र्ा, संरक्षर्का उपार्, जजम्मेवार कमयचारीको नाम सवहतको वववरर् अमनवार्य रुपमा छुटै्ट 
अमभलेख राखी प्रत्रे्क बषय अपडेट गदै जान ुपनेछ ।  

वकृ्षारोपर् क्षरेको संरक्षर्ः वकृ्षारोपर् संरक्षर्को लामग बारबेर गदाय सकेसम्म स्थानीर् रुपमा 
उपलधध जैववक सामाग्रीहरु जस्तै-सजजवन, मनलकाडँा, बाँस र आवश्र्कता अनसुार तारबार, मेस 
वार्र, सडक वकनारमा री गाडय आददको प्रर्ोग गनुयपदयछ, साथै आवश्र्कता अनसुार वन हेरालकुो 
समेत धर्वस्था ममलाउन ुपदयछ।र्समा वन धर्वस्थापन तथा संरक्षर् गनय जजम्मा पाएको संिसंस्था, 
उपभोक्ता समूह, सेवा प्रदार्क वा हेराललुाई वकृ्षारोपर् क्षेरको धर्वस्थापनको अवस्था र बाँचेको 
ववरुवाको संख्र्ाको आधारमा बढीमा तीन वषयसम्म संरक्षर् अनदुान/पाररश्रममक ददन सवकनेछ ।  

वकृ्षारोपर् क्षरेमा होमडयङ्ग बोडयः वकृ्षारोपर् कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ वकृ्षारोपर् सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्कहरु 
भएको होमडयङ्ग बोडय अमनवार्य तर्ार गरी राख्न ुपनेछ ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग प्रचमलत सावयजमनक खररद ऐन मनर्म अनसुार वा अमानतबाट वा 
स्थानीर् वन उपभोक्ता समूह, स्थानीर् तह एवं सरोकारवालाहरुको सहर्ोगमा सम्बजन्त्धत 
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मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारी माफय त रेखदेख गराई कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 

 सरकारी एवं नाङ्गा वनक्षेर, सावयजमनक पमतय एवं नदी उकासबाट प्राप्त जग्गाहरुमा ५०० हे. 
मा वकृ्षारोपर् भई वन क्षेर ववृि तथा जलवार् ु पररवतयनको प्रभाव न्त्रू्नीकरर्मा सहर्ोग 
हनुेछ।  

 रोपर् गररएका ववरुवाहरुको बाँच्ने र हकुय ने संभावना बढेर जानेछ ।  

18 भ-ूक्षर्को लामग संबेदनशील तथा नदी वकनार क्षरेमा कलमी २-बषे बासँ खररद तथा रोपर् 

उद्दशे्र् 

भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर् गनय तथा वषेनी वषायतको समर्मा नदीले कटान गने वकनारका जग्गाको संरक्षर् 
गने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

भ-ूक्षर्को लामग संबेदनशील तथा नदीले कटान गने वकनार क्षेरमा तथा नदी मनर्न्त्रर्को लामग 
लगाईएको बाँधको वकनाराहरुमा बाँसको २ बषे कलमी ववरुवा वा वटस्रू्कल्चर प्रववमधबाट उत्पादन 
गररएको गरु्स्तरर्कु्त ठुला बाँसका ववरुवा खररद, ढुवानी, खाडल खन्न, बकृ्षारोपर् संरक्षर् 
लगार्तका काममा र्ो जशषयकको रकम प्रचमलत नम्सय, आमथयक ऐन मनर्म र जजल्ला दररेट बमोजजम 
खचय गररनेछ ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन  

स्थानीर् वन उपभोक्ता समूह, स्थानीर् तह एवं सरोकारवालाहरुको सहर्ोगमा सम्बजन्त्धत 
मडमभजन/सव-मडमभजन वन कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारी माफय त रेखदेख गराई कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

भ-ूक्षर्को लामग संबेदनजशल तथा नदीले कटान गने वकनार क्षेरको संरक्षर् भई भमबष्र्मा बाँस 
रोपर्बाट जीववकोपाजयन तथा आमथयक अवस्था सधुारमा टेवा पगु्नेछ ।  

19 वन अमतक्रमर् हटाई वकृ्षारोपर् तथा धर्वस्थापन 

उद्दशे्र् 

वन अमतक्रमर् मनर्न्त्रर् गरी वकृ्षारोपर् माफय त वन क्षेरको पनुयस्थापना।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

वन अमतक्रमर् मनर्न्त्रर् गनय सरोकारवाला र राजनीमतक दलहरुसँगको समन्त्वर्ात्मक एवं 
सहभामगतामूलक वकमसमले छलफल गरी सञ्चालन गदाय सहज र सफल भएको मसकाईको आधारमा 
र्ो कार्यक्रमलाई मनरन्त्तरता ददइएको छ । र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजन गररएको वजेट समन्त्वर् 
बैठक, अमतक्रमर् मनर्न्त्रर् बैठक, वन गस्ती, अमतक्रमर् हटाउन खवटने टोलीलाई खाजाको 
धर्वस्था लगार्त वन अमतक्रमर् रोकथाम, प्रचारप्रसार गरी उक्त क्षेरमा अमनवार्य वकृ्षारोपर् कार्य 
जस्ता जशषयकहरुमा खचय गनय सवकनेछ। र्स वक्रर्ाकलापको प्रगमत वववरर् पठाउँदा अमतक्रमर् 
हटाइएका वववरर् तथा प्रगमतको फोटो लगार्तका वववरर्हरु पेश गनुयपनेछ ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन  

मडमभजन वन कार्ायलर्को कमयचारी तथा सरुक्षा मनकार्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

वन अमतक्रमर् मनर्न्त्रर्मा सहर्ोग भई वन जंगलको संरक्षर्मा टेवा पगु्नेछ ।  

20 चरेु क्षरेमा भ-ूक्षर् तथा पनुरुत्पादनको लामग संवेदनशील हटस्पटको पवहचान गरी जैववक 
ववववधताको संरक्षर् र वकृ्षारोपर् 

पररचर् 

चरेु क्षेरमा भ-ूक्षर्को लामग संवेदनशील, चररचरर् आगलागी वा अन्त्र् कारर्ले पनुरुत्पादनको 
अवस्था कमजोर भएको ठाँउ÷क्षेरको पवहचान गरी त्र्स्तो ठाँउलाई भ-ूक्षर् हनुबाट जोगाउन, 
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पनुरुत्पादनको अवस्था कमजोर भए वकृ्षारोपर् समेत गरी जैववक ववववधताको संरक्षर् गनय र्ो 
कार्यक्रम राजखएको हो।  

उद्दशे्र् 

भ-ूक्षर्को लामग संवेदनशील तथा पनुरुत्पादनको अवस्था कमजोर भएको ठाँउ÷क्षेरको संरक्षर् 

तथा भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर् तथा जैववक ववववधताको संरक्षर् गने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्ो कार्यक्रमको लामग आवश्र्क सामाग्री सावयजमनक खररद ऐन अनसुार खररद गरी र्स कार्यमा 
प्रर्ोग हनुे श्रममकको ज्र्ाला भकू्तानी प्रचमलत ऐन अनसुार गनय सवकनेछ । गत आ.व. मा हट-
स्पटमा गररएको र र्स आ.व. मा गररने संरक्षर्का वक्रर्ाकलापहरुलाई पर्ायपर्यटन र पर्ायवरर्ीर् 
ववकासको अवधारर्ामा पर्यटन तथा सामदुावर्क ववकासको आधारजशलाको रुपमा मलईनेछ। र्सको 
लामग आवश्र्कता अनसुार तारबार, बाँस तथा ठाँउ सहुाउँदो मबमभन्न प्रजामतको वकृ्षारोपर्, 

पनुरुत्पादनको संरक्षर् कार्यमा तथा चरेु क्षेरमा मडमभजन वन कार्ायलर्ले स-सना गमल फमेशन 
भएको‚ जैववक ववववधताको संरक्षर्को लामग संवेदनशील ठाँउ÷क्षेरको पवहचान गरी जैववक 
ववववधताको संरक्षर्, भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर् तथा वकृ्षारोपर् कार्यमा प्रचमलत नम्सय, आमथयक ऐन मनर्म र 
जजल्ला दररेट बमोजजम ववमनर्ोजजत रकम खचय गररनेछ। हट-स्पटको मनमायर् भावर तथा तराईको 
समतल भ-ूभागमा पमन गनय सवकनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

मडमभजन÷सव-मडमभजन वन कार्ायलर्का दक्ष जनशजक्तहरुबाट तथा आवश्र्कता अनसुार सम्बि दक्ष 
प्राववमधकको सहर्ोग मलई कार्य सम्पादन गररने छ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

 चरेु क्षेरको संबेदनशील जग्गामा स ̵-साना गमल मनर्न्त्रर् तथा वकृ्षारोपर् भई जैववक 
ववववधताको संरक्षर् हनुेछ।  

 भ-ूक्षर्को लामग संबेदनशील तथा पनुरुत्पादनको अवस्था कमजोर भएको ठाँउ/क्षेरको 
संरक्षर् भई भ-ूक्षर् मनर्न्त्रर् तथा जैववक ववववधताको संरक्षर् हनुेछ ।  
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21 फलफुल प्रजामतको ववरुवा खररद-वकृ्षारोपर्-ववतरर् 

पररचर् 

स्थानीर्स्तरमा फलफूल प्रजामतका ववरुवाहरुको संरक्षर्, ववस्तार, आर्आजयनमा अमभबवृि, हररर्ाली 
प्रवियन तथा जलवार् ुपररवतयनका असर न्त्रू्नीकरर् गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो।  

उद्दशे्र् 

स्थानीर्स्तरमा ववमभन्न प्रजामतका फलफूलका ववरुवाहरु सहज रुपमा उपलधध गराई स्थानीर्हरुलाई 
लाभाजन्त्वत गने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

स्थानीर्स्तरमा अनकुुमलत प्राथममकतामा परेका वा लोपोन्त्मखु फलफूलका ववरुवाहरु खररद गरी 
प्रभावकारी रुपमा रोपर् कार्य (वकृ्षारोपर्) गने गराईनेछ। र्स जशषयकमा मबमनर्ोजजत रकम 
फलफूलको ववरुवा, कलमी, ग्राजफ्टङ आदद (अनार, कागती, मलची, आपँ, रुखकटहर, अमला, अम्बा, 
भोगटे, सरीफा, अममलो साथै अनसुन्त्धानमा देजखएका लोपोन्त्मखु फलफूल प्रजामतहरु, आदद) खररद 
गरी वकृ्षारोपर् गनुयका साथै ढुवानी खचयमा समेत व्र्होनय सवकनेछ। ववरुवा खररद गदाय वन÷कृवष 
सेवाका प्राववमधक कमयचारीको प्राववमधक प्रमतवेदनका आधारमा रोपर् र्ोग्र् बहवुषीर् फलफूल 
ववरुवा स्वीकृत वजेट, प्रचमलत बजार भाऊ तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको आधारमा सावयजमनक 
खररद प्रवक्रर्ा अवलम्वन गरी बहवुषीर् महत्त्वपूर्य फलफूलका ववरुवाहरु खररद, ढुवानी वकृ्षारोपर् 
तथा ववतरर् गररनेछ। कार्यक्रम सञ्चालन गने मनकार्ले ववरुवा ववतरर् गदाय सोको लागतमा ववरुवा 
प्राप्त गने सेवाग्राहीको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, ववरुवा रोप्ने जग्गाको स्थान र क्षेरफल, प्राप्त 
गरेको प्रजामत अनसुारको ववरुवा संख्र्ा, ववरुवा ववतरर् मममत, ववरुवा ववतरर्मा जजम्मेवार 
कमयचारीको नाम, ववरुवा प्राप्तकतायको हस्ताक्षर अमनबार्य रुपमा ववरुवा ववतरर् रजजिरमा राख्न ु
पनेछ। उक्त वन वा भसंूरक्षर् नसयरीबाट ववरुवा ववतरर्को मबस्ततृ वववरर् अद्यावमधक गरेर राख्न ु
पनेछ । तालकु मनकार्बाट ववरुवा उत्पादन तथा ववतरर्को अनगुमन गदाय र्सै रजजिरको 
वववरर्का आधारमा गनुय पनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ प्रगमतमा मनम्न बुदँाहरु समावेश 
गनुयपनेछ ।  

 खररद गररएका फलफुलका ववरुवाहरुको प्रजामत अनसुारको संख्र्ा 
 ववतरर् गररएको ववरूवाको लगतको समविगत वववरर्  
 सावयजमनक पमतय जग्गामा रोपर् गररएको ववरूवा र क्षेर सम्बन्त्धी वववरर् 
 ववमभन्न वक्रर्ाकलापहरुको फोटो तथा अन्त्र् आवश्र्क वववरर्  
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जनशजक्त धर्वस्थापन 

मडमभजन÷सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुबाट र्ो कार्य गनुयपनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

कृषकको चाहना अनसुारको ववमभन्न प्रजामतका फलफूलका ववरुवाहरु उत्पादन‚ खररद तथा ववतरर् 
भई बकृ्षारोपर् माफय त हररर्ाली प्रवियन तथा आर्आजयनमा टेवा पगेुको हनुेछ । 

  

22 मनजी जग्गामा वकृ्षारोपर् (हररत अमभर्ान) 

उद्दशे्र् 

मनजी, सहकारी, ववद्यालर् तथा कुनै संि/संस्थाको नाममा दताय रहेको जग्गामा वकृ्षारोपर् गरी 
हररर्ाली प्रवियन गने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

मनजी जग्गामा सिन वकृ्षारोपर्को लामग नसयरीमा स्थानीर् चाहना र आवश्र्कता अनसुारको ववरुवा 
सरकारी नसयरीमा नभएको अवस्थामा कृवष वन प्रवियन समेत हनुे ववरुवा खररद, ढुवानी, खाडल 
खन्न,े रोपर् गने, सरुक्षाको लामग स्थानीर् सामाग्रीको प्रर्ोग गरी बारबेरा/तारबार गने कार्यमा 
सम्बजन्त्धत जग्गाधनीहरुसँग समन्त्वर्, सहकार्य तथा सम्झौता गरी सम्पन्न कामको आधारमा 
अनदुानको रुपमा नगदै उपलधध गराउन ु पनेछ। र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकमको १० 
प्रमतशतसम्म हनु आउन े रकम इच्छुक जग्गाधनीको पवहचान गनय, सचेतना वक्रर्ाकलाप तथा 
अनगुमन कार्यमा तथा बाँकी रकम वकृ्षारोपर्मा खचय गनय सवकनेछ। कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चात 
प्रगमतमा मनम्न बुदँाहरु समावेश गनुयपनेछ ।  

 वकृ्षारोपर् गरी हररर्ाली प्रवियन गने जग्गाधनीको नाम, स्थान, फोटो तथा नक्शाहरु 
 संरक्षर्का उपार्हरु 
 वकृ्षारोपर् गरीएको क्षेरफल 
 कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौमतक प्रगमत तथा ववजत्तर् प्रगमत 
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जनशजक्त धर्वस्थापन  

मनजी, सहकारी, ववद्यालर् तथा कुनै संि संस्थाहरुसँग समन्त्वर् गरी मडमभजन/सव-मडमभजन वन 
कार्ायलर्बाट आवश्र्क प्राववमधक तथा आमथयक सहर्ोग उपलधध गराई सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

 मनजी जग्गामा वकृ्षारोपर् भई हररर्ालीमा ववृि तथा भववष्र्मा वन पैदावार आपूमतयमा 
सहर्ोग हनुेछ।  

 जलवार् ुपररवतयनको प्रभाव न्त्रू्नीकरर्मा सहर्ोग हनुेछ ।  
 मनजी कृषकहरुको धर्वसावर्कता र उद्यमजशलतामा अमभववृि हनुेछ ।  

23 गत आ.व.मा उत्पादन भएका ववरुवाहरुको संरक्षर् र धर्वस्थापन 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

गत आ.व.मा उत्पादन भएका २-वषे ववरुवा र ववतरर् हनु बाँकी 1-वषे ववरुवा वकृ्षारोपर् तथा 
ववतरर् गरी गत आ.व.मा उत्पाददत बाँकी रहेका परुाना ववरुवाहरुको गोडमेल, ग्रमेडंग, पानी 
पटाउन,े स्र्ाहार संभार गने कार्यको लामग प्रर्ोग गररने श्रममक तथा नसयरी नाईकेको ज्र्ाला 
भकू्तानी गनय र्स जशषयकमा मबमनर्ोजन भएको रकम खचय गररनेछ। कार्य सम्पन्न भएपश्चात ्प्रगमत 
पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ ।  

 संरक्षर् र धर्वस्थापन गररएका ववरुवाको जात र संख्र्ा 
 कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत  
 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत  

जनशजक्त धर्वस्थापन  

मडमभजन÷सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुबाट र्ो कार्य गनुयपनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

गत आ.व.मा उत्पादन भएका ववरुवाहरुको संरक्षर् र धर्वस्थापन भई गरु्स्तरीर् ववरुवा 
वकृ्षारोपर्को लामग उपलधध हनुेछ ।  

24 गत/ववगत आ.व. मा भएको वकृ्षारोपर्को गोडमेल, संरक्षर् (हेराल ुसमेत), पनुःरोपर् र 
धर्वस्थापन 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत गत/ववगत आ.व.मा भएको वकृ्षारोपर्को मडमभजन/सब मडमभजन वन 
कार्ायलर्बाट स्थलगत अनगुमन गराई के कमत प्रमतशत ववरुवाहरु बाँचेको छ, अवस्था के-कस्तो 
छ, सो सम्बन्त्धमा प्राप्त प्रमतवेदनको आधारमा बाँचेको ववरुवाको गोडमेल तथा मरेको ववरुवाको 
ठाँउमा पनुरोपर् गनय स्वीकृत नम्सय, जजल्ला दररेट अनसुार खचय गनय सवकनेछ । गत/ववगत आ.व. 
मा भएको वकृ्षारोपर्को संरक्षर्को लामग तारबार गररएको छ भने र तारबार ममयत गनय तथा हेराल ु
राजखएको भए मनजहरुले गरेको कामको आधारमा सम्झौता अनसुारको रकम भकू्तानी गने काममा 
खचय गनय सवकन्त्छ। कार्य सम्पन्न भए पमछ प्रगमतमा मनम्न बुदँाहरु समाबेश गनुय पनेछ ।  

 पनुरोपर् तथा गोडमेल भएका स्थान तथा क्षेरफल 
 कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत 
 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत 

जनशजक्त धर्वस्थापन  

मडमभजन तथा सव-मडमभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुद्वारा र्ो कार्य गनुयपनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

गत/ववगत आ.व.मा भएको वकृ्षारोपर्को गोडमेल, संरक्षर् (हेराल ु समेत), पनुःरोपर् र 
धर्वस्थापनबाट वकृ्षारोपर्को अवस्थामा सधुार भई वन क्षेरमा ववृि हनुेछ । 
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25 धनषुाधाम वन संरक्षर् क्षरेमा मड.वप.आर. अनसुारको कार्यक्रम सञ्चालन 

पररचर्  

धनषुाधाम क्षेर र्स प्रदेशको एक धाममयक, सांस्कृमतक तथा वन र जैववक ववववधता महत्त्वको 
दृविकोर्ले प्रमखु पर्यटकीर् स्थल रहेको छ र र्स क्षेरलाई ववस्ततृ र्ोजना अनसुारको काम गरी 
जैववक ववववधता संरक्षर् तथा पर्यटन ववकासका लामग ववकास गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो।  

उद्दशे्र् 

र्स कार्यक्रमबाट धनषुाधाम वन संरक्षर् क्षेरको संरक्षर् धर्वस्थापन माफय त जैववक ववववधता 
संरक्षर् तथा पर्ायपर्यटनमा प्रवियन गने ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

स्वीकृत कार्यर्ोजना तथा अत्र्ावश्र्क कार्यक्रम तथा वजेटको बाँडफाड गरी मडमभजन वन 
कार्ायलर्बाट पेश गरी एक तह मामथको मनकार्बाट स्वीकृत गराई वा चाल ुआ․व․मा नै सम्पन्न 
नहनुे क्रमागत र्ोजनाको हकमा क्रमागत र्ोजना स्वीकृत गराएर प्रचमलत नम्सय, जजल्ला दररेट, 
आमथयक ऐन, मनर्म तथा कार्यववमध बमोजजम मडमभजन वन कार्ायलर् वा संरजक्षत वन पररषद्बाट 
सञ्चालन गरी मबमनर्ोजजत वजेट खचय गररनेछ । र्स क्षेरको पर्ायपर्यटन प्रवधयन तथा बन्त्र्जन्त्तकुो 
उद्दार गनय,  वन तथा वन्त्र्जन्त्तहुरुको संरक्षर्, स्र्ाहार, सम्भार, उपचार, रेखदेख तथा धर्वस्थापन 
कार्यमा खवटएका कमयचारीको तलब ज्र्ाला, बासस्थानको लामग आवश्र्क पूवायधार मनमायर् धनषुाधाम 
क्षेरको सौन्त्दर्ीकरर्, वन डढेलो मनर्न्त्रर्, संरजक्षत वनको धर्वस्थापन तथा उक्त क्षेरको सधुारका 
अवसरहरुको पवहचान गरी आवश्र्क कार्यमा मबमनर्ोजजत वजेट खचय गररनेछ ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

स्थानीर् तह‚ संरजक्षत वनको पररषद‚ मडमभजन तथा सव-मडमभजन वन कार्ायलर् वा ववमभन्न 
समूह/समममतसंगको समन्त्वर्मा वन कमयचारी‚ समूह समममत‚ सेवा प्रदार्क‚ ठेक्का माफय त र्ो कार्य 
गनुयपनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

धनषुाधाम वन संरक्षर् क्षेरको जैववक ववववधताको संरक्षर् भई आन्त्तररक तथा बाह्य पर्यटकहरुको 
संख्र्ामा अमभबवृि हनुेछ।  
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26 मधेश प्रदेशमा जमडबटुीको पकेट क्षरे पवहचान तथा खेती ववस्तार  

पररचर् 

र्स प्रदेश अन्त्तगयत रहेको आमथयक रुपमा फलदार्ी र लोपोन्त्मखु जमडबटुीहरुको ववस्तार र 
संरक्षर्को लामग Zonning गरी उपर्कु्त पकेट क्षरे र जमडबटुीहरुको पवहचान गनय र्ो कार्यक्रम 
राजखएको हो।  

उद्दशे्र् 

आमथयक महत्त्वका जमडबटुीहरुको ववस्तारको लामग उपर्कु्त पकेट क्षेर र जमडबटुीहरुको पवहचान 
गरी खेती ववस्तार गने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स प्रदेशमा रहेका संभाववत जमडबटुीको उत्पादन क्षेर पकेट क्षेर पवहचान गनय सम्बजन्त्धत ववज्ञ वा 
सम्बजन्त्धत प्राववमधक कमयचारीहरुद्वारा कार्यसूची बनाई सेवा प्रदार्क वा प्राववमधक ववज्ञ माफय त 
महत्त्वपूर्य जमडबटुीको पवहचान तथा खेती ववस्तारको कार्य अगामड बढाईनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन  

मडमभजन÷सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुबाट र्ो कार्य गनुयपनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

भववष्र्मा धलक र जोनका लामग वैज्ञामनक आधार स्थापना हनुकुो साथै एउटा पकेट क्षेर पवहचान 
भई न्त्रू्नतम एक जमडबटुी प्रजामतको खेती ववस्तार हनुेछ।  

27 चरेु संरक्षर् तथा धर्वस्थापन कार्यक्रम  

पररचर् 

चरेुको ववनाशले नेपालीहरु प्रत्र्क्ष रूपले वातावरर्ीर् तथा आमथयक जोजखममा रहेका छन ्। जैववक 
ववववधताले धनी रहेको र्स क्षेर अव्र्वजस्थत बसोबास, अमतक्रमर्, वन ववनाश, अवैज्ञामनक भ-ू
उपर्ोग, अव्र्वजस्थत खेती प्रर्ाली र पशपुालनले गदाय उच्च जोजखममा रहेको त्र्सैले चरेु संरक्षर् 
तथा धर्वस्थापन गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो।  
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उद्दशे्र् 

र्सको लामग एकीकृत र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्त्वर्नको खाँचो रहेको हुँदा चरेुको पाररजस्थमतकीर् 
प्रर्ालीमा सन्त्तलुन कार्म गरी मामथदेजख तल्लो तटीर् क्षेरको जीववकोपाजयनमा टेवा प्ु र्ाउन े र 
नदीजन्त्र् प्रकोपको न्त्रू्नीकरर् गदै राविर् अथयतन्त्रमा महत्वपूर्य र्ोगदान गने लक्ष्र् रहेको छ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत तपमसल बमोजजमका जनचेतनामूलक र संरक्षर्का अभ्र्ासहरु गनय 
सवकनेछः- 

 जनचेतना अमभववृद्घ गने उदे्दश्र्ले प्रचारप्रसार, अन्त्तरकृर्ा, गोष्ठी, तामलम आदद सञ्चालन गनय 
सवकनेछ ।  

 वन वातावरर्, भ-ूसंरक्षर् अन्त्तगयत संरक्षर्, धर्वस्थापन, वन अमतक्रमर्, चररचरर्‚ वन 
डढेलो मनर्न्त्रर् लगार्तका कार्यक्रमहरु।  

 चररचरर् मनर्न्त्रर्को लामग स्टल वफमडङ्ग कार्यक्रम।  
 चरेुको मबग्रदो भ-ुवनोटको संरक्षर्को लामग आवश्र्कतानसुार गजल्छ पवहरो मनर्न्त्रर्, खहरे 

मनर्न्त्रर्, रन अफ हाभेविंग ड्याम मनमायर्का कार्यहरु सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  
 Downstream को बोडयरसम्म नदी वकनारामा बाँस, बेत, अमसृो लगार्त बार्ो इजन्त्जमनर्ररङ्ग 

र जैववक ववववधता महत्त्वका ववरुवा प्रजामतहरु रोपर् गनय पनेछ ।  

 मनर्ममत रुपमा खोलामा बगेर आउने ढुङ्गा, मगट्टी, वालवुाको उजचत धर्वस्थापनको लामग 
ढुङ्गा, मगट्टी, वालवुा भण्डारर् प्रदशयनी स्थलको स्थापना ।  

 मभरालो जममनमा कन्त्टुर फारममङ्ग।  
 अव्र्वजस्थत खेती प्रर्ालीमा सधुार गरी आर् आजयनको लामग बाँस‚ उपर्कु्त डालेिाँस तथा 

फलफूल मबरुवा खररद ववतरर् तथा वकृ्षारोपर्।  
 संरक्षर् पोखरी मनमायर् तथा स्तरोन्नमत ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, मडमभजन वन कार्ायलर् तथा सेवा प्रदार्क संि संस्थासँग 
समन्त्वर् गरी जनशजक्तको धर्वस्थापन गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

मधेश प्रदेशको चरेु क्षेरमा संरक्षर् तथा धर्वस्थापन कार्यक्रमबाट माटोको संरक्षर् भई वातावरर्ीर् 
संरक्षर्मा टेवा पगेुको हनुेछ।  

28 होमस्टे सञ्चालन तथा सहर्ोग कार्यक्रम  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्ो प्रदेश अनपुम प्राकृमतक सौन्त्दर्यता, धाममयक एवं साँस्कृमतक ववववधता र ऐमतहामसक सम्पदाहरुले 
भररएकोछ । प्रदेशमा रहेका र्ी अनपुम एवं अदद्वमतर् प्राकृमतक तथा साँस्कृमतक श्रोतहरु र 
ऐमतहामसक स्थलहरु पर्यटकीर् धरोहरहरु हनु। र्ी सम्पदाहरुको संरक्षर्, प्रवधयन र ववकासबाट 
मार आन्त्तररक तथा बाह्य पर्यटन धर्वसार् फस्टाउन सक्छ। पर्यटन धर्वसार्लाई ददगो र 
सेवामलुक बनाउन साथै उच्च प्रमतफल हामसल गनय र्सको ववववधीकरर्, प्रवियन र ववकास गरी 
गरु्स्तरीर्तामा ववशेष ध्र्ान ददनपुने हनु्त्छ। प्रदेशमा रहेका महत्वपरु्य जैववक ववववधता, स्वच्छ 
पर्ायवरर् र मनोरमर्ीर् भ-ूदृष्र्हरु, धाममयक स्थल, परुाताजत्वक, ऐमतहामसक तथा साँस्कृमतक 
महत्वका क्षेर तथा ग्रामीर् दगुयम बस्तीहरुमा पर्यटन गमतववधीबाट लाभ मलन स्थानीर् खानपान र 
आन्नददार्ी बसोबासको प्रबन्त्ध हनु आवश्र्क छ। स्थानीर् समदुार्को अववस्मरर्ीर् स्वागत सत्कार 
र पाररवारीक वातावरर्मा रमाउने धर्वस्था हनु ुजरुरी छ । र्सको लामग प्रदेश सरकारको नीमत 
अनरुुप ग्रामीर् क्षेरहरुमा होमस्टे सञ्चालन र धर्वस्थापन गनुयपने देजखन्त्छ। होमस्टेको माध्र्मबाट 
ग्रामीर् समदुार्मा स्वरोजगारका अवसर सजृना हनुे, आर्आजयनमा वदृ्घी हनुे, ग्रामीर् पर्यटनमा 
मवहला तथा सबै जातजामत र ववपन्न समूह समेतको संलग्नता रहने गरी र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत 
रकम होमस्टे (पाहनुा िर) मनमायर्, ममयत, सञ्चालन, फमनयमसंङ्ग, जङ्गल सफारी, कला संस्कृमतको 
प्रवियन, आदद लगार्तका जशषयकमा प्रचमलत नम्सय, जजल्ला दररेट, आमथयक ऐन, मनर्म तथा 
कार्यववमध बमोजजम सम्बजन्त्धत मडमभजन वन कार्ायलर् माफय त सञ्चालन गररनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

संरजक्षत क्षेरको जनशजक्त पररचालन गरी प्रकृर्ा अगाडी बढाईने छ । दक्ष प्राववमधकवाट ल.ई. 
तर्ार गररनेछ । प्रचमलत खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार सेवा प्रदार्कवाट कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 
अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनको कार्य सम्वजन्त्धत कमयचारीवाट गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

होमस्टेको कार्यक्रम सम्पन्न भई आन्त्तररक तथा बाह्य पर्यटनमा अमभवदृद्व भई स्थानीर् जनताको 
क्षमता तथा आर् आजयनमा समेत सहर्ोग पगु्नेछ।  

29 मसमसार क्षरे संरक्षर् तथा प्रवियन कार्यक्रम  

पररचर् 

र्स प्रदेश अन्त्तगयत पने मसमसार क्षेरको संरक्षर् तथा प्रवियन गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो।  

उद्दशे्र् 

र्स कार्यक्रमको मूल उदे्यश्र् मसमसार तथा अन्त्र् पानीका श्रोतहरुको ददगो संरक्षर् गरी 
वन्त्र्जन्त्तकुो लामग पानीको धर्वस्थापन तथा दजक्षर्ी क्षेरको लामग पानीको ररचाजय गनुय । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

 प्राकृमतक मसमसारहरुको प्राथममकताको आधारमा (प्राकृमतक संवेदनशीलता र आमथयक, 
सामाजजक, साँस्कृमतक तथा पर्यटकीर् महत्त्वका) संरक्षर्, जजर्ोिार र धर्वस्थापनका 
वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ। र्सरी मसमसार क्षेरको संरक्षर् तथा प्रवियन गदाय 
मसमसार क्षेरलाई पर्ायपर्यटन, पर्ायववकासको आधारको रुपमा मलईनेछ ।  

 र्स कार्यक्रमबाट नर्ाँ पोखरी मनमायर् गनुयपने अवस्था भएमा वनक्षेरमा रुखववरुवाहरु 
नभएको र प्राकृमतक रुपमा पानी जम्न े वा खोंच, खोल्सा खोल्सी भएका स्थानहरुलाई 
प्राथममकता ददईनेछ । क्षेर छनोट गदाय सम्बजन्त्धत सव मडमभजन वन कार्ायलर्हरु, स्थानीर् 
सरोकारवालाहरुसँगको छलफल, अन्त्तरकृर्ा र ठाँउको उपर्कु्ततालाई आधार मलनपुनेछ ।  

 र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत वन क्षेर बावहर पमन जजल्लामा रहेका प्राकृमतक तथा सावयजमनक 
पोखरीहरुलाई संरक्षर् गनय सवकनेछ।  

 वन्त्र्जन्त्त,ु जनावर तथा मामनसको जजउज्र्ानको सरुक्षालाई ध्र्ानमा राखी सकेसम्म 
पोखरीको मडल कराही आकारको हनु ुपनेछ।  

 कार्ायलर्बाट स्थान छनौट, लागत अनमुान, मडजाईन, सम्झैता गरी वा अमनातबाट कार्य 
सम्पन्न गनुयपनेछ ।  

 प्रगमत प्रमतवेदनमा कार्य हनु ुपवुय र कार्य सम्पन्न पश्चातको फोटो, पोखरीको साईज, क्षमता, 
जज.वप.एस. लोकेसन, रोजगारी शृ्रजना र खचय रकम आदद उल्लेख गनुयपनेछ ।  
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जनशजक्त धर्वस्थापन 

 र्स कार्यक्रमको लामग उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर् वा 
मडमभजन वन कार्ायलर्बाट जनशजक्त धर्वस्थापन गररनेछ।  

 र्ो कार्य स्थानीर् समूह माफय त गनय उपर्कु्त हनुेछ।  
 र्ो कार्य गदाय स्थानीर् तहसँग सहकार्य गनय सवकनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

र्स खालका पोखरी मनमायर् गदाय वषायतको पानी सङ्कलन भई जममन ररचाजय हनुछे, वन्त्र्जन्त्त ुतथा 
चराचरुुङ्गीहरुको लामग वपउने पानीको श्रोत उपलधध हनुेछ । वन डढेलो मनर्न्त्रर्को लामग उपर्ोग 
हनुेछ र मसंचाईको लामग समेत उपर्ोग हनुेछ।  

30 मानव वन्त्र्जन्त्त ुद्वन्त्द धर्वस्थापन, राहत ववतरर् तथा वन्त्र्जन्त्त ुउिार 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रदेशका ववमभन्न गाउँबजस्तमा वन्त्र्जन्त्तहुरु जस्तै (मनलगाई, बाँदर, हात्ती, जचतवुा, जचत्तल आदद) 
अमनर्जन्त्रत भई जनधनको क्षमत प्ु र्ाईरहेको देजखन्त्छ र त्र्सकारर् वन्त्र्जन्त्त ु र मानव बीचको 
द्वन्त्दले गजम्भर समस्र्ा उत्पन्न भएको पमन देजखन्त्छ। त्र्स्तो अवस्थालाई सहजीकरर् गनय, र्स 
कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम वन्त्र्जन्त्तकुो उिार गनय, द्वन्त्द्व धर्वस्थापन गनय तथा वन्त्र्जन्त्तबुाट हनुे 
क्षमतको भपायई गनय आवश्र्कतानसुार राहत ववतरर् गनय प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्म तथा 
सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली बमोजजम खचय गनय सवकनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् वा प्रदेश मनदेशनालर् वा मडमभजन वन कार्ायलर्बाट र्ो कार्य 
गनुयपनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

वन्त्र्जन्त्त ुर मानव मबचको सम्बन्त्धमा सकारात्मक असर पनुयको साथै वन्त्र्जन्त्तकुो समर्मा उिार 
भई संरक्षर् हनुेछ।  

31 एजक्टमभटी प्रोफाईल तर्ारी 

र्स मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्हरुले आफ्नो कार्यक्षेर, कार्यवववरर् अनसुार गत आ․ब․मा 
सम्पाददत प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको प्रगमतलाई समावेश गरी सम्पाददत कार्यको फोटो‚ लागत रकम‚ 
खचय रकम‚ ठाँउको नाम‚ कार्यक्रमको उपलजधध तथा जजम्मेवार कमयचारीको नाम सवहत आफ्नो 
एजक्टमभटी प्रोफाईल तर्ारी गनुयपनेछ। र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम प्रचमलत आमथयक ऐन, 
मनर्म तथा कानून बमोजजम एजक्टमभटी प्रोफाईल तर्ारी गदाय खचय गनुय पनेछ ।  

32 तामलम, अन्त्तरवक्रर्ा, गोष्ठी 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

जजल्लाका स्वीकृत कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपले कार्ायन्त्वर् गनय गराउन, वन तथा वन्त्र्जन्त्तकुो 
संरक्षर्, चोरी मनकासी, अमतक्रमर् तथा आगलागी/वन डढेलो मनर्न्त्रर् गनय आवश्र्कता अनसुार 
सरोकारवालाहरुसँग तामलम, अन्त्तरकृर्ा, समन्त्वर् बैठक तथा छलफलको लामग आवश्र्क पने 
स्टेशनरी, खाजा/खाना, र्ातार्ात तथा दैमनक/बैठक भत्ता, हलभाडा, प्रजशक्षक भत्ता आददमा खचय 
गनय सवकनेछ। गोष्ठी, छलफल र अन्त्तरवक्रर्ाको औजचत्र्, स्थान र मममत देजखने तामलमको फोटो 
दृष्र्हरु समावेश गरी प्रमतवेदन अमनवार्य रुपले तर्ार गरी पेश गनुयपनेछ। साथै र्स कार्यक्रमबाट 
मन्त्रालर् तथा मातहातका मनकार् र सरोकारवालाहरुको लामग समेत आवश्र्क तामलम, गोष्ठी र 
अन्त्तरकृर्ा गनय सवकनेछ ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

प्रदेश वन मनदेशनालर् वा मडमभजन वन कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा अन्त्तगयतका मनकार्हरुसँग वनसँग सम्बजन्त्धत मबषर् वस्तवुारे 
गोष्ठी, छलफल र अन्त्तरवक्रर्ा माफय त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नमा सहर्ोग पगु्नेछ।  
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33 सिन कृवष वन कार्यक्रम 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

मनजी जग्गाको उत्पादकत्वमा सधुार ल्र्ाउन तथा न्त्रू्न उत्पादन हनु ेजग्गामा मनजी जग्गाधनी वा 
मनजी जग्गाधनीहरुको समूह तथा सहकारीको माध्र्मबाट स्थानीर् जनताको आर्आजयनमा सहर्ोग 
प्ु र्ाउनका लामग त्र्स्ता क्षेरहरुमा हावापानी सहुाउँदो कृवष वन प्रर्ाली लाग ुगररनेछ। साथै र्ो 
कार्यक्रम सम्भव भएसम्म एकै ठाँउमा सिन रुपमा बहतुलीर् प्रववमध अपनाई लामो तथा छोटो 
समर्मा उत्पादन हनुे वन प्रजाती, तरकारी बाली तथा फलफूल ववरुवा लगाइनेछ। उक्त कार्यको 
लामग बवढमा प्रमतकठ्ठा रु. २० हजारका दरले उपलव्ध गराईनेछ । र्समा ववमनर्ोजजत वजेट 
जग्गा तर्ारी, ववरुवा खररद रोपर् िेरावाल, मसंचाई लगार्तका कार्यमा कृवष वनको मोडेलको 
रुपमा ववकास गनय मनजी जग्गाधनी वा मनजी जग्गाधनीहरुको समूह वा कृवष सहकारीसंग सम्झौता 
गरी सम्पाददत कार्यको आधारमा सम्वजन्त्धत पक्षलाई नै भकु्तानी कार्यमा खचय गररनेछ ।  

34 मनजी वन, नसयरी तथा कृवष वन स्थापना सहर्ोग कार्यक्रम 

उद्दशे्र् 

मनजी जग्गा/सावयजमनक तथा हैमसर्त मबग्रकेो वन क्षेरमा जमीनको उत्पादकत्वमा सधुार ल्र्ाउन 
तथा स्थानीर् जनताको आर्आजयनमा सहर्ोग प्ु र्ाउने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

मनजी जग्गा धनी तथा सहकारीको माध्र्मबाट त्र्स्ता क्षेरहरुमा हावापानी सहुाउँदो कृवष वन 
प्रर्ाली लाग ुगररनेछ ।  

क.मनजी जग्गामा कृवष वन प्रवियन  

 जजल्लामा कृवष वनको अभ्र्ास एवं सरुुवात गनय ईच्छुक कृषकहरुलाई सहर्ोग गनय 
सवकनेछ।  

 मनजी जग्गामा कृवष वन प्रवियन गनय आवश्र्क डालेिाँस, जडीबटुी प्रजामतका ववरुवा तथा 
वहवुवषयर् वटक, महोगनी रुखहरु अमला, अम्बा कटहर, बडहर लगार्तका फलफूल 
प्रजामतका ववरुवाहरु साथै अमम्रसो, बाँस, एभोकाडो, आददका ववरुवा एवं उन्नत मबउमबजन, 
प्राङ्गाररक जैववक मल, आदद खररद गनयका लामग नगद अनदुान पमन ददन सवकनेछ ।  

 कृवष वन सम्बन्त्धी वफल्ड स्तररर् कोजचङ्ग समर् सापेक्ष प्रदान प्रदान गररनेछ ।  
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 वक्रर्ाकलापहरु सम्पन्न गनयका लामग आवश्र्क परेमा स्थानीर् कृवष तथा पश ु सेवाका 
क्षेरगत कार्ायलर् तथा अन्त्र् मनकार्सँग पमन समन्त्वर् गनय सवकनेछ ।  

 कार्यक्रम सञ्चालन गरेको समर्, मममत, वववरर्, सहभागी र सहर्ोगको वववरर् उल्लेख गरी 
प्रमतवेदनमा समेत राख्न ुपदयछ ।  

35 वन अमतक्रमर्, चोरी मनकासी र आगलागी मनर्न्त्रर्  

उद्दशे्र् 

वन अमतक्रमर्, चोरी मनकासी र आगलागी मनर्न्त्रर् गने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

(क) वन अमतक्रमर् र चोरी मनकासी मनर्न्त्रर्ः वन अमतक्रमर् र चोरी मनकासी मनर्न्त्रर् गनय 
सरुक्षा मनकार्, सरोकारवाला र राजनीमतक दलहरुसँगको समन्त्वर्ात्मक एवं सहभामगतामूलक 
छलफल गरी सञ्चालन गदाय सहज र सफल भएको मसकाइको आधारमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनय 
मनरन्त्तरता ददइएको छ। र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजन गररएको वजेट समन्त्वर् बैठक, 
सरोकारवालासँगको बैठक, वन गस्ती, अमतक्रमर् मनर्न्त्रर् कार्यमा खवटने टोलीलाई खाजाको 
धर्वस्था लगार्त वन अमतक्रमर्, चोरी मनकासी मनर्न्त्रर् गने कार्यमा खचय हनुे ईन्त्धन, गाडी ममयत 
जस्ता जशषयकहरुमा खचय गनय सवकनेछ । र्स वक्रर्ाकलापको प्रगमत वववरर् पठाउंदा अमतक्रमर् 
हटाईएका वववरर् तथा चोरी मनकासी मनर्न्त्रर् सम्बन्त्धी कार्यमा भएका प्रगमतहरुको फोटो 
लगार्तका वववरर्हरु पेश गनुयपनेछ ।  

(ख) वन डढेलो मनर्न्त्रर् धर्वस्थापनः वनजंगल क्षरेमा ववमभन्न कारर्बाट आगलागी एवं डढेलोको 
प्रकोप गम्भीर रुपमा देखापदै आउने भएकोले त्र्सको मनर्न्त्रर् गनय र्ो कार्यक्रम सञ्चालन 
गनुयपनेछ। वन डढेलो मनर्न्त्रर् सम्बन्त्धी Document हरु वन तथा भ-ूसंरक्षर् ववभागको 
website मा उपलव्ध छ । साझेदारी/सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह लगार्त अन्त्र् 
सरोकारवालाहरुको सञ्जाल मनमार्य गरी र्सको पररचालन गदाय वन डढेलो मनर्न्त्रर्मा केही हदसम्म 
सफलता प्राप्त गनय सवकन्त्छ। ववमनर्ोजन गररएको रकम सरोकारवालाहरुको समन्त्वर् र सहकार्यमा, 
अजग्न मनर्न्त्रक पररचालन, प्रचार प्रसार सामाग्री धर्वस्थापन तथा ववतरर्, वन डढेलो मनर्न्त्रर् 
सम्बन्त्धी सूचना तथा सन्त्देश प्रसारर्, वन डढेलो मनर्न्त्रर् कार्यमा खवटंदा खचय हनुे ईन्त्धन एवं 
खाजा, दै.भ्र.भ., गाडी ममयत, अजग्न मनर्न्त्रर् सामग्री खररद लगार्तका ववषर्मा समेत खचय गनय 
सवकनेछ। र्स वक्रर्ाकलापको प्रगमत वववरर् पठाउंदा संजाल सम्बन्त्धी वववरर् र र्सको 
पररचालनबाट भएका ठोस उपलजव्धहरु उल्लेख गनुयपनेछ ।  
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जनशजक्त धर्वस्थापन 

र्ो कार्य मडमभजन वन कार्ायलर्को कमयचारीबाट गनुयपनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

वन अमतक्रमर्, चोरी मनकासी र आगलागी मनर्न्त्रर्मा सहर्ोग भई वन जंगलको संरक्षर्मा टेवा 
ममल्नेछ।  

36 शहरी वन ववकास तथा धर्वस्थापन  

उद्दशे्र् 

जजल्ला सदरमकुाम तथा शहरोन्त्मखु शहरलाई प्रदषुर्मकु्त तथा सौन्त्दर्य बढाउने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम शहरोन्त्मखु स्थानहरुमा पने कालोपरे बाटोको दवैुमतर ववमभन्न 
सौन्त्दर्य बढाउने खालको प्रजामत, बहमुलु्र् बोट ववरुवा रोपर्, हररत पाकय  मनमायर् तथा सौन्त्दर्ीकरर् 
लगार्तका कार्यमा खचय गनय सवकनेछ। र्स कार्यक्रमको लामग ववस्ततृ कार्य र्ोजना बनाई मडमभजन 
वन कार्ायलर्बाट स्वीकृत गराई स्थानीर् तहसँगको समन्त्वर् तथा सहकार्यमा सञ्चचालन गररनेछ । 
स्वीकृत लागत इविमेट तथा मडजाईन बमोजजम मड.व.का., संि संस्था वा उपभोक्ता समममत माफय त 
प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररधीमभर रही 
कार्य सम्पादन गनुय पदयछ ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

मडमभजन वन कार्ायलर् वा अन्त्र् सरकारी प्राववमधक कमयचारीहरुबाट वा सेवा प्रदार्क संि संस्थाबाट 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

मधेश प्रदेशमा शहरी वन ववकास तथा धर्वस्थापन कार्य सम्पन्न पश्चात हराभरा भई सौन्त्दर्य 
बढ्नेछ।  

37 मनजी वन नसयरी प्रोत्साहन कार्यक्रम 

उद्दशे्र् 

गरु्स्तरीर् ववरुवा उत्पादन हनुेगरी नर्ाँ नसयरी स्थापना गने ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

जजल्लामा नसयरी नभएका क्षेरमा कम्तीमा २५००० (पच्चीस हजार) भन्त्दा बढी ववरुवा उत्पादन 
हनुे गरी नर्ाँ नसयरी स्थापना गनय चाहन े नसयरी धनीलाई (ववगतमा र्स्तो सहर्ोग प्राप्त नभएको) 
आवश्र्क प्रजामतका गरु्स्तरीर् ववरुवा तोवकएको मूल्र्मा मबक्री ववतरर् गनुय पने गरी सम्झौता गरी 
बारबेरा, बेड मनमायर् तथा मसँचाई/बोररङ्गको लामग प्रोत्साहन स्वरुप प्रमत नसयरी बढीमा नगद रु. 
50 हजारसम्म अनदुान ददन सवकनेछ । 

जनशजक्त धर्वस्थापन  

मनजी नसयरी स्थापना प्रर्ोजनाथय अनदुान कार्यक्रम सञ्चालनको लामग स्थानीर् मनजी वन नसयरी 
सञ्चालन गरररहेका र गनय चाहने व्र्जक्त वा मनजी संस्थाहरुसँग समन्त्वर् गरी मडमभजन/सव मडमभजन 
वन कार्ायलर्बाट आवश्र्क प्राववमधक सहर्ोग उपलधध गराई सञ्चालन गनय सवकनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

 मनजीस्तरमा गरु्स्तरीर् ववरुवा उत्पादन भई सवय-सलुभ रुपमा उपलधध हनुेछ।  
 मनजी कृषकहरुको धर्वसावर्कता र उद्यमजशलतामा अमभववृि हनुेछ ।  

38 पाकय  मनमायर् 
बढ्दो शहरीकरर् र रुखववरुवाहरुको ववनाशको कारर् रमर्ीर् स्थलहरुको अभाव हुँदै गईरहेकोले 
शहरी तथा शहरोन्त्मखु क्षेरहरुमा हररर्ाली सवहतको धर्ार्ामशाला पाकय  मनमायर् तथा रमर्ीर् 
स्थलहरुको ववकास गनुय र हररर्ाली बदृ्दीका साथै नागररकहरुको स्वास्थ्र् प्रवियन गनुय र्स 
कार्यक्रमको मखु्र् उदे्दश्र् रहेको छ ।  
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्ो कार्यक्रम शहरी तथा शहरोन्त्मखु क्षेरहरुमा स्थानीर् पामलकाहरुसँग अमनवार्य रुपमा समन्त्वर् र 
सहकार्य गरी पार्क पने उपलधध सावयजमनक जग्गा, नदी वा पोखरी वकनार, धाममयक पर्यटकीर् 
स्थलको क्षेर आददमा खलुा स्थलमा हररर्ाली पाकय , मनोरन्त्जन स्थल, वपकमनक स्थल, पर्यटक 
ववश्रामका लामग गोलिर, दृश्र्ावलोकन स्थल, सेल्फी फोटो प्वाईन्त्ट, ववहानी तथा सन्त्ध्र्ाकालीन 
भ्रमर्का लामग उपर्कु्तता अनसुार पाकय  मनमायर् कार्यक्रम गररनेछ । िना बस्ती आवादी भएका 
शहरी क्षेरमा सानो जग्गामा पमन नागररकहरुका लामग स्वास्थ्र्, मनोरन्त्जन, सामाजजक भेटिाट, 
खेलकुद आददका लामग समेत उपर्कु्त हनु ेस्थानमा पाकय  मनमायर् गररनेछ । सरोकारवालाहरुसंगको 
समन्त्वर्मा पाकय को मडजाइन, नक्सा तथा लगत इजस्टमेट तर्ार गरी पाकय मा आवश्र्कता अनसुार 
बालबामलका, र्वुा एवं ज्रे्ष्ठ नागररक लजक्षत गरी खलुा धर्ार्ाम स्थल मनमायर् गररनेछ । सो मा 
हररर्ाली अमभबदृद्दका लामग आवश्र्कतानसुार री गाडय सवहतको ठूला ववरुवाको बकृ्षारोपर्, 
सरसफाई तथा फोहर ववसजयनको उपर्कु्त धर्वस्थाका साथै शारीररक तन्त्दरुुस्तीका लामग धर्ार्ाम 
गने Arm Bike Paddle, Air walker, Back extension, Horse rider, Sit up board, Seating 

and Standing Twister, Surf Board, Shoulder Board वा र्स्तै प्रकारका उपकरर्हरु समेत 
जडान गनुयपनेछ । सावयजमनक खररद ऐन अनसुार ठेकापट्टा वा उपभोक्ता समममत माफय त कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ ।  

39 पंचववषयर् वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना 

र्ो कार्यक्रम वन ऐन तथा मनर्मावलीको धर्वस्था बमोजजम मडमभजन वन कार्ायलर्हरुको वन 
जंगलको संरक्षर्, सम्वियन तथा सदपुर्ोगको लामग कार्यर्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्त्वर्न गनय र्स 
कार्यक्रमको मखु्र् उदे्दश्र् रहेको छ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

जजल्लामभर रहेको समग्र वनक्षेर तथा वनक्षेर बावहर रहेका ऐलानी पमतय जग्गाहरुको सम्बोधन हनुे 
गरर जैववक ववववधताको संरक्षर्, काठ-दाउरा, जडीबटुी, वातावरर्ीर् सेवा लगार्तका 
वक्रर्ाकलापहरु समेट्ने गरी ५ वषयको लामग र्ोजना तर्ार गने, सो को कार्ायन्त्वर्न प्रकृर्ा र 
कार्यर्ोजना कार्ायन्त्वर्न गदाय पने वातावरर्ीर् असर प्रभावको आधारमा आंकलन गरर सोको 
न्त्र्नुीकरर्का उपार्हरु समेट्ने गरर प्रारजम्भक वातावरर्ीर् परीक्षर् प्रमतवेदन वन तथा भ-ुसंरक्षर् 
ववभागले तर्ार पारेको तोवकएको ढाँचामा अमानतबाट वा परामशयदाताहरुको सहर्ोगले तर्ारी गनय 
कार्यको लामग र्स जशषयकमा ववमनर्ोजीत वजेट खचय गररनेछ।  
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40 काठ दाउरा सङ्कलन तथा िाटगद्दी खचय 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम मडमभजन वन कार्ायलर्ले वन क्षेरमा रहेका काठ दाउरा सङ्कलन 
गरी िाटगद्दी गनयको लामग प्रचमलत ऐन, मनर्म अनसुार गनय सवकनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन 

मडमभजन वन कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारी माफय त छपान मूल्र्ाङ्कन अनगुमन तथा संरक्षर्को कार्य 
गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  

अपेजक्षत उपलजधध 

वन क्षेरमा रहेका काठ दाउराको सङ्कलन धर्वस्थापन गरी आपूमतयमा सहजता तथा राजश्व बदृद्दमा 
टेवा पगु्नछे।  

41 सव मडमभजन वन कार्ायलर्हरुको धर्वस्थापन 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत सव मडमभजन वन कार्ायलर्हरुलाई धर्वजस्थत तथा सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क फमनयचर तथा अधारभतू भाडँाकुडा, सामान्त्र् ममयत तथा रंगरोगन 
कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, डेस्कटप, सोलार, धर्ारी, ईन्त्भटयर, क्र्ामरा तथा फरेस्ट टेजक्नकल ईजक्वपमेन्त्ट 
ईन्त्टरनेट लगार्तका अत्र्ावश्र्क सामाग्रीहरु प्रचमलत ऐन, मनर्म अनसुार खररद गरी धर्वस्थापन 
गनय सवकनेछ। र्समा उल्लेजखत कार्य सव मडमभजन वन कार्ायलर्लाई आवश्र्क पने वस्त ुतथा 
सामाग्रीहरुको सूची मलई सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरु माफय त नै व्र्वस्थापन गनय लगाउन ुपनेछ।  

जनशजक्त धर्वस्थापन  

सव मडमभजन वन कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारी माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
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अपेजक्षत उपलजधध 

सव मडमभजन वन कार्ायलर्हरूको धर्वस्थापन सहज भई सेवा प्रवाहको प्रभावकाररतामा ववृि 
हनुेछ।  

42 साझेदारी/सामदुावर्क वन/चक्लाको कार्यर्ोजना तर्ारी तथा कार्ायन्त्वर्न  

पररचर् 

सामदुावर्क वन, साझेदारी वन, चक्ला वन, संरजक्षत वन, आदद वन क्षेरहरुमा संरक्षर्को साथसाथै 
वन धर्वस्थापनका वक्रर्ाकलापहरु ददगो वन धर्वस्थापनको उदे्दश्र् अनरुुप वन सम्वियन प्रर्ाली 
अपनाई ददगो वन धर्वस्थापनको आवधारर्ामा वन ऐन तथा मनर्मावली र प्रचमलत मनदेजशका 
अनरुुप गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको छ ।  

उद्दशे्र् 

जजल्लामभर रहेका साझेदारी/सामदुावर्क वन/चक्ला वनहरुको भौगोमलक अवस्था, हावापानी, 
प्रजामतहरुको बनौट (Species Composition), Hot Spot हरुको आधारमा वन सम्वियन प्रर्ाली 
अपनाई ददगो वन धर्वस्थापनको आवधारर्ामा ददगो रुपमा वन पैदावार उत्पादन एवं जैववक 
ववववधताको संरक्षर् गनय धर्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्त्वर्न गने।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

वन धर्वस्थापन गदाय स्वीकृत कार्यर्ोजनामा तोवकएका वनको सम्वियन प्रर्ाली अन्त्तगयत ववमभन्न 
रुख ढाल्न,े हाँगा काँटछाँट गने, माउँ रुख छुट्याउने, Hot Spot को संरक्षर्, वकृ्षारोपर्, अजग्नरेखा 
तर्ार गने, वन डढेलो मनर्न्त्रर् र पवहचान गनय मचान तर्ारी गने, धलक तथा कम्पाटयमेन्त्ट 
ववभाजन गने, पानी होल मनमार्य, डढेलो मनभाउने दस्ताको साथै दस्तालाई डढेलो मनर्न्त्रर्मा 
औजारहरुको धर्वस्था गनुयपने हनु्त्छ ।  

र्स्ता अनेकौं वक्रर्ाकलापहरु अपनाएर वन धर्वस्थापन गनय औजारको साथै ववमभन्न श्रोत 
साधनहरुको धर्वस्था गनय र्ो सहर्ोग कार्यक्रममा वजेट धर्वस्था गररएको छ । वन धर्वस्थापन 
गनय अपनाईएका पिमत तथा वन धर्वस्थापनको लामग उपभोक्ता समूह गठन र मडमभजन वन 
कार्ायलर्ले आवश्र्क ठानेका वक्रर्ाकलापहरू (कार्यर्ोजना तर्ारी गनय समेत) को सञ्चालन गनय 
आवश्र्क मनर्यर् गरी र्ो रकम खचय गनय सवकनेछ । खचय गररएका रकमहरुको औजचत्र्पूर्य 
पिुर्ाई सवहतको वववरर् वन कार्यर्ोजना तथा नक्शा र फोटो प्रगमत प्रमतवेदनमा समावेश 
गनुयपनेछ।  
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जनशजक्त धर्वस्थापन  

र्ो कार्य मडमभजन तथा सव-मडमभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरु माफय त तथा अन्त्र् सरकारी तथा 
गैर सरकारी मनकार्को सहर्ोगमा गनुयपनेछ ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
अपेजक्षत उपलजधध 

साझेदारी/सामदुावर्क वन/चक्लाको कार्यर्ोजना तर्ारी (समूहको गठन कार्यर्ोजना पररमाजयन), 
स्वीकृती तथा कार्ायन्त्वर्न हनुेछ।  

43 सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह गठन/कार्यर्ोजना तर्ारी तथा हस्तान्त्तरर् 
संिीर् वन ऐन, २०७६, प्रदेश वन ऐन, २०७७, संिीर् वन मनर्मावली, २०७९, सामदुावर्क वन 
ववकास कार्यक्रमको मागयदशयन, २०७१ (तेश्रो संशोधन) तथा वन स्रोत सवेक्षर् मागयदशयन, २०६१ 
ले मनधायरर् गरेको आवश्र्क प्रवक्रर्ाहरु परुा गरेर मार र्स कार्यक्रम बमोजजमका वक्रर्ाकलापहरु 
सम्पन्न गनुयपनेछ । सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह गठन तथा दताय प्रवक्रर्ामा सहजीकरर् 
जशषयकमा उपलधध बजेटबाट टोल समदुार् छलफल, गोष्ठी, खाजा खचय, भ्रमर् खचय, इन्त्धन, सञ्चार 
र ववधान तर्ारीको लामग टाइवपङ्ग, वप्रजन्त्टङ्ग र बाईजन्त्डङ्गमा खचय गनुयपनेछ । 

त्र्सै गरी कार्यर्ोजना तर्ारी कार्यको सहजीकरर् तथा मसफाररस गने काम कम्तीमा रेन्त्जर 
(सहार्कस्तर पाचौं) तहका वन प्राववमधकबाट हनुपुनेछ । र्सका लामग सामदुावर्क वनको अवस्था 
अनसुार वन स्रोत सवेक्षर् गने तथा GPS बाट सीमा सवेक्षर् तथा Permanent sample plot layout 
गरी सामदुावर्क वनको मबस्ततृ नक्सा समेत समावेश गनुयपनेछ । कार्यर्ोजना मनमायर्को लामग वन 
स्रोत सवेक्षर्, नक्सा तर्ारी, टोल र समदुार् छलफल गोष्ठी, खाजा खचय, भ्रमर् खचय, इन्त्धन, सञ्चार 
र कार्यर्ोजना तर्ारीको लामग टाइवपङ्ग, वप्रजन्त्टङ्ग र बाईजन्त्डङ्गमा खचय गनुयपनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुय पने छ। 
 गदठत समूहको नाम र ठेगाना, 
 सामदुावर्क वनबाट लाभाजन्त्वत हनुे िरधरुी संख्र्ा र जनसंख्र्ा, 
 कार्य समममतको स् वरुप (संख्र्ा तथा समावेशी प्रमतमनमधत्व), 
 वैठकको खाजा खचयको लामग माईन्त्र्टुको छार्ाँ कवप समेत संलग्न गनुय पने, 
 स्वीकृत ववधान र कार्यर्ोजना, 
 समूह गठन र कार्यर्ोजना मनमायर् गदाय जखजचएका फोटो/मभमडर्ोहरू । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 
मडमभजन तथा सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुद्वारा र्ो कार्य गनुय पनेछ । साथै र्ो 
कार्यक्रम सामदुावर्क वन समूहहरुसँगको समन्त्वर् तथा सहकार्य सञ्चालन गनुय पनेछ ।साथै 
मडमभजन वन कार्ायलर्का वन प्राववमधकको प्रत्र्क्ष मनगरामनमा वन क्षेरमा काम गने सेवा प्रदार्क 
व्र्जक्त वा संस्थाबाट समेत गराउन सवकनेछ । र्स कार्यको लामग सामदुावर्क वन उपभोक्ता 
महासंिसँग समेत समन्त्वर् गनय सवकने छ ।  
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको गठन भई समूह माफय त राविर् वनको संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन 
हनुे । 

44 ववगतका आ.व. मा भएको वकृ्षारोपर्को पनुःरोपर्/वकृ्षारोपर् क्षरेमा पनुरोपर् तथा गोडमेल 
ववगतको आ.व.हरुमा सावयजमनक क्षेरमा गररएको वकृ्षारोपर्को अनगुमन गरी सोको प्रमतवेदनको 
आधारमा औजचत्र् हेरी वकृ्षारोपर् गररएको क्षेरमा पनुःरोपर् साथ साथै आवश्र्कता अनसुार 
गोडमेल, िेराबेरा ममयत र संरक्षर्को कार्यमा र्ो जशषयकको रकम खचय गररनेछ । र्स कार्यमा 
जनसहभामगतालाई प्राथममकता ददन ुउपर्कु्त हनुेछ । वन सामाजजक पररचालक र वन कमयचारीले 
सावयजमनक वकृ्षारोपर्को अनगुमनको क्रममा स्थलगत भ्रमर् गरी तपमसलको वववरर् समेटी 
प्रमतवेदनमा खलुाई पेश गनुयपनेछ र प्रमतवेदनको आधारमा र्ो वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररनेछ । 
स्वीकृत नम्सयको अधीनमा रही लागत इविमेट स्वीकृत गराई ववमनर्ोजजत रकम खचय गररनेछ । 

 रोवपएका ववरुवाको प्रजामत र संख्र्ा, 
 बाँचेका प्रजामत, संख्र्ा र अवस्था (वकृ्षारोपर् क्षेरको स्पि झलक देजखन ेफोटो समेत), 
 गोडमेल र संरक्षर्को अवस्था, 
 पनुःरोपर्, गोडमेल र बारबेरा ममयत आवश्र्क भएको/नभएको, 
 पनुःरोपर्, गोडमेल र बारबेरा ममयत को वववरर्, 
 अन्त्र् वववरर् । 

जनशजक्त धर्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग प्रचमलत सावयजमनक खररद ऐनमनर्म अनसुार वा अमानतबाट वा 
स्थानीर् वन उपभोक्ता समूह, स्थानीर् तह एवं सरोकारवालाहरुको सहर्ोगमा सम्बजन्त्धत 
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मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारी माफय त रेखदेख गराई कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ।  

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
ववगत आ.व. हरुमा भएका वकृ्षारोपर् क्षेरमा पनुःरोपर् भई सो क्षेरको उजचत संरक्षर्, सम्वियन 
तथा व्र्वस्थापन हनुेछ ।  

45 उत्कृि वन समूह परुस्कार (सामदुावर्क वन, कबमुलर्ती वन, साझेदारी वन, धाममयक वन र 
मनजी वन समेत) 

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत ५ वकमसमका परुस्कारहरु तोवकएका छन ् (१) उत्कृि सामदुावर्क वन 
परुस्कार (२) उत्कृि कबमुलर्ती वन परुस्कार (३) उत्कृि साझेदारी वन परुस्कार (४) उत्कृि 
धाममयक वन परुस्कार र (५) उत्कृि मनजी वन परुस्कार। र्स कार्यववमधको अनसूुची १ देजख 
अनसूुची ५ सम्म उल्लेजखत वन अनगुमनका मूल्र्ाङ्कन र सूचकहरुलाई आधार मानी ८ जजल्ला 
जस्थत सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह, कवमुलर्ती वन समूह, साझेदारी वन समूह, धाममयक वन 
समूह तथा मनजी वनको मूल्र्ाङ्कन गरी मडमभजन वन कार्ायलर्हरुले छनौट गरी प्रथम हनु े
सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह, कवमुलर्ती वन समूह, साझेदारी वन समूह, धाममयक वन समूह तथा 
मनजी वनहरु मध्रे् बाट उत्कृष् ट अंक प्राप् त गने वन समूहहरु तथा मनजी वनलाई र्ो परुस्कार प्रदान 
गररनेछ।  

मामथ उल्लेजखत परुस्कारहरु प्रदान गनय तथा मनजी वन छनौट गनयका लामग लाग्ने खचय (सूचना 
सम्प्रषेर्, ववज्ञापन, स्थलगत भ्रमर्, बैठक खचय आदद), परुस्कृत व्र्जक्त, संस्थाको र्ातार्ात खचय, 
परुस्कार ववतरर् समारोह खचय, प्रमार् पर तर्ारी र परुस्कार राशी आददमा खचय गनय सवकनेछ। 
साथै र्स कार्यक्रम सम्पन्न गनय प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खचयको 
मापदण्ड, कार्यववमध र ममतव्र्वर्ता सम्बन्त्धी मनदेजशका, सावयजमनक खररद ऐन, २०६३, सावयजमनक 
खररद मनर्मावली, २०६४, सावयजमनक खचयको मापदण्ड, कार्यववमध र ममतव्र्वर्ता सम्बन्त्धी 
मनदेजशका, स्वीकृत नम्सय/स्वीकृत दररेट तथा प्रचमलत ऐन मनर्मको पालना गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 
मडमभजन वन कार्ायलर्हरूबाट र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 
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वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
वन संरक्षर् तथा व्र्वस्थापनमा महत्वपूर्य र्ोगदान प्ु र्ाउन ेवन समूहहरु तथा मनजी वन धनीहरू 
परुस्कृत भई हौसला बढ्न े। 

46 सामदुावर्क तथा कबमुलर्ती वन  अनगुमन तथा  मनरीक्षर् (अनगुमन  पजुस्तका प्रकाशन  
समेत) 

सामदुावर्क वन तथा कवमुलर्ती वनको अवस्थार समूह सञ्चालनका ववववध पक्षहरुको मनर्ममत 
अनगुमन गरी आवश्र्क पषृ्ठपोषर् गनुयपने हनु्त्छ । तसथय सामदुावर्क वनहरुको हकमा सामदुावर्क 
वन ववकास कार्यक्रमको मागदशयन, २०७१ ले मनधायरर् गरेको प्रवक्रर्ाहरु तथा वन कार्य र्ोजनामा 
मनददयि गररएका कार्यहरु सञ्चालन भए नभएको परीक्षर् गनय हस्तान्त्तररत सवै सामदुावर्क वनहरुको 
मनरीक्षर् तथा अनगुमन गनुयपनेछ। त्र्सै गरी कबमुलर्ती वन कार्यक्रमको हकमा मडमभजन वन 
कार्ायलर्हरुले अनगुमनका सूचकहरुको मनमायर् गरी कबमुलर्ती वनको अनगुमन तथा मनरीक्षर् 
गनुयपनेछ । मडमभजन तथा सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्, जजल्ला समन्त्वर् समममत, कृवष ज्ञान केन्त्र, 
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा ववज्ञ केन्त्र, ववमभन्न पामलकामा रहेका कृवष सेवा शाखा, पश ुसेवा 
शाखा, मवहला तथा वालवामलका शाखा कार्ायलर्का प्रमतमनमध र परकार लगार्तबाट संर्कु्त रुपमा 
समेत अनगुमन कार्य गनय सवकनेछ। साथै कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको क्रममा अनगुमन टोलीमा खवटने 
कमयचारी तथा प्रमतमनमधहरुको भ्रमर् खचय, इन्त्धन, गाडी भाडा, खाजा समेत र्सै जशषयकको बजेट 
रकमबाट खचय गनय सवकनेछ । 

साथै अनगुमनबाट प्राप्त नमतजाहरुलाई मलवपबि गनय अनगुमन पजुस्तका प्रकाशन गने र सामदुावर्क 
वन तथा कबमुलर्ती वनहरुलाई आवश्र्क मनदेशन प्रदान गनय र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।र्ो 
कार्यक्रम सम्पन्न गनय आवश्र्कता अनसुार स्थलगत वफल्ड मनरीक्षर्, समूहसँग छलफलमा जचर्ा 
खाजा, स्टेशनरी, मसलन्त्द तथा इन्त्धन, तथ्र्ाङ्क ववश्लषेर् एवं छपाई आदद कार्यमा आबश्र्क बजेट 
खचय गनय सवकनेछ। 

कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ सव‐मडमभजन वन कार्ायलर् अनसुारका अनगुमन गररएका सामदुावर्क र 
कबमुलर्ती वन समूहको संख्र्ा तथा गमतववमध ववश्लषेर् सवहतको अनगुमन पजुस्तका प्रकाशन 
गररनेछ। साथै र्सरी अनगुमन गदाय सामदुावर्क वन/कबमुलर्ती वन कार्यक्रम लागू भएका 
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जजल्लाहरुमा भएका सफल अभ्र्ासहरु, सकंमलत तथ्र्ाङ्कहरू वन तथा वातावरर् मन्त्रालर् र प्रदेश 
वन मनदेशनालर्मा पठाउन ुपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  
मडमभजन तथा सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारीहरु, वन प्राववमधक सहार्क, सामाजजक 
पररचालकबाट र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

वजेट धर्वस्थापन 
मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
सामदुावर्क वन/कवमुलर्ती वनहरुको अनगुमन मनरीक्षर्बाट आवश्र्क पषृ्ठपोषर् प्राप्त भई कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्नमा सहजता हनुकुा साथै अगामी आमथयक वषयको र्ोजना मनमायर्मा समेत थप सहर्ोग पगु्ने 
। अनगुमन पजुस्तका समेत प्रकाशन हनुे ।  

47 वन डढेलो मनर्न्त्रर् तथा धर्बस्थापन कार्यर्ोजना कार्ायन्त्वर्न 
सखु्खा र्ाम अथायत फाल्गरु्-चैर देजखनै वनजंगल क्षेरमा ववमभन्न कारर्बाट आगलागी एवं डढेलोको 
प्रकोप गम्भीर रुपमा देखापदै आएको छ । कमतपर् अवस्थामा मामनसको मनर्न्त्रर् भन्त्दा वावहर 
पमन वन डंढेलो प्रकोप देखापने गरेको छ । वन डढेलोको मनर्न्त्रर् गनय पंचवषीर् वन व्र्वस्थापन 
कार्य र्ोजनामा उल्लेजखत Action plan हरु एउटा मखु्र् आधार हनुेछ ।  

आवश्र्कतानसुार नजजकका समूहलाइय संस्थागत रुपमा जोडी अजग्न मनर्न्त्रर् सञ्जालको रुपमा 
रुपान्त्तरर् गनुयपदयछ । र्स जशषयकमा व्र्वस्था भएको रकम डढेलो मनर्न्त्रर् समन्त्वर् बैठक, 
मनर्जन्त्रत डढेलो लगाउने, सञ्जाल पररचालन, वनभमूममा भएको प्रज्वलनशील सखु्खा पदाथय 
व्र्वस्थापन आदद कामहरुमा खचय गनय सवकनेछ । अजग्नरेखा मनमायर् तथा ममयत सधुार, प्रचारप्रसार, 
जनचेतना अमभववृि, अजग्न मनर्न्त्रर् सञ्जाल, कमयचारी तथा सरुक्षा मनकार् पररचालन (इन्त्धन, खाजा, 
खाना, पानी आदद खचय), डढेलो सूचना खररद, प्राथममक उपचार, िाटगद्दी सरसफाई र व्र्वस्थापन, 
दमकल पररचालन आदद कार्यक्रमहरुमा पमन खचय गनय सवकनेछ। वन डढेलो सम्बन्त्धी सूचना 
प्रशारर् तथा उपकरर् खररदमा समेत र्ो रकम खचय गनय सवकनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात 
प्रगमत प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन  
मडमभजन तथा सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी माफय त स्थानीर् तह, वन उपभोक्ता 
समूहहरु, सेना, प्रहरी समेतको सहर्ोग र सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

वजेट धर्वस्थापन 
मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
मडमभजन वन कार्ायलर्हरुको वन डढेलो मनर्न्त्रर् तथा व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार भइय कार्ायन्त्वर्न 
हनुे । 

48 समन्त्वर् बैठक/ अमतक्रमर् मनर्न्त्रर् बैठक/वन्त्र्जन्त्त ुअपराध मनर्न्त्रर् आदद ।  
मडमभजन वन कार्ायलर्हरुमा कार्ायन्त्वर्न हनुे कार्यक्रम/र्ोजना र वन क्षेरको संरक्षर्/व्र्वस्थापन 
सम्बन्त्धमा सरोकारवाला संिसस्थाहरु, सरुक्षा मनकार्हरूसँग अमतक्रमर् मनर्न्त्रर् वन्त्र्जन्त्त ुअपराध 
मनर्न्त्रर् इकाई आदद ववषर्गत छलफल र अन्त्तरवक्रर्ा गनुयपनेछ र सो गदाय हनुे खाजा, मसलन्त्द 
तथा भत्ता खचयमा ववमनर्ोजजत बजेट खचय गनय सवकनेछ । 
जनशजक्त व्र्वस्थापन 
मडमभजन/सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्हरु माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
वन सरुक्षा तथा वन्त्र्जन्त्त ुसंरक्षर्मा सहर्ोग पगु्ने । 

49 सरुाकी पररचालन तथा व्र्वस्थापन 
वन तथा वन्त्र्जन्त्तसँुग सम्बजन्त्धत अपराधहरु मनर्न्त्रर् तथा न्त्रू्नीकरर् गनयका लामग सरुाकी खचय 
पररचालन कार्यववमध २०७२ बमोजजम सरुाकी पररचालन गररनेछ। वनजंगल संरक्षर्को लामग 
सरुाकीको व्र्वस्था उपलधध बजेट र आवश्र्कता अनसुार गनय सवकनेछ । मडमभजनल वन 
अमधकृतले आवश्र्कता अनसुार सरुाकी पररचालन गनय सक्नेछ र सरुाकीको नाम ठेगाना गोप्र् राख्न ु
पनेछ । सरुाकी आफूले पाएको सूचना मडमभजन वन कार्ायलर् प्रमखु वा वन सरुक्षा शाखाको 
कमाण्डरलाई जानकारी गराउनपुनेछ । सरुाकीको संख्र्ा र कामको आवश्र्कता वा कार्यबोझ हेरी 
सरुाकी गरे वापत प्रोत्साहन स् वरुप रकम खचय गनय सवकनेछ । अनसुन्त्धान कार्य अजि बढाउने 
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क्रममा आवश्र्क सूचना सङ्कलन तथा सञ्चारमा लाग्ने खचयहरुमा समेत र्स जशषयकमा ववमनर्ोजीत 
रकम खचय गनय सवकनेछ । 
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
वन तथा वन्त्र्जन्त्तसँुग सम्बजन्त्धत ववमभन्न ववषर्गत समममतहरुमा आवश्र्क समन्त्वर् भई कार्यक्रम 
सन्त्चालनमा सहजजकरर् संर्कु्त र्ोजना तजुयमा तथा अनगुमन भई वन तथा वन्त्र्जन्त्त ुअपराधहरु 
मनर्न्त्रर् तथा न्त्रू्नीकरर्मा एवं कार्यक्रम सञ्चालनमा सहर्ोग पगु्ने । 

50 काठको मडपो (िाटगदद्द) स्थापना र व्र्वस्थापन 
सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन र साझेदारी वनको व्र्वस्थापनबाट उत्पाददत र मदु्दामा बरामद, बेवाररसे, 
दररर्ाबदुीबाट संकमलत काठ र दाउराको सरुजक्षत र सहज ववक्री ववतरर् गनयका लामग मडमभजन वन 
कार्ायलर्ले तोकेको स्थानमा व्र्वजस्थत िाटगदद्दको स्थापना, ममयत र व्र्वस्थापनको काम गनय 
सक्नेछ । र्स कार्यको लामग आवश्र्क्ता अनसुार िेरवारा, टहरा मनमायर् तथा ममयत सम्भार 
लगार्तका कार्यहरु समेत गनय सवकनेछ । िाटगदद्दमा भएको काठ दाउरालाई डढेलोबाट जोगाउन 
सरसफाई, दमकल पररचालन तथा हेरालकुो व्र्वस्थापन समेत गनय सवकनेछ । 
 
 कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुय पनेछ । 
 कार्य क्रम संचाल नभएको स्थान, 
 कार्यक्रमको संख्र्ात्मक भौमतक प्रगमत र ववजत्तर् प्रगमत, 
 मखु्र् उपलधधीहरु, 
 कार्यक्रम सञ्चालन गदाय देखा परेका समस्र्ाहरु, 
 कार्यक्रम स्थलमा कार्य सञ्चालन गदाय तथा सम्पन्न पश्चातका फोटोहरु, 
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार| 

51 सामदुावर्क वन समूहको कार्यर्ोजना नवीकरर्मा सहर्ोग 
कार्यर्ोजनाको अवमध समाप्त भएका र कार्यर्ोजना पनुरावलोकन/संशोधनको लामग समूहबाट 
सा.व.को कार्यर्ोजना नवीकरर्को लामग माग भई आएका सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको वन 
कार्यर्ोजना नवीकरर् गनय वन ऐन, २०76 तथा सामदुावर्क वन ववकास कार्यक्रमको मागदशयन, 
२०७१ (तेश्रो सशोधन) ले मनधायरर् गरेको आवश्र्क प्रवक्रर्ाहरु पूरा गरेर सम्पन्न गनुयपनेछ। 



108 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

कार्यर्ोजना नववकरर् कार्यको सहजीकरर् तथा मसफाररस गने काम कम्तीमा रेन्त्जर वा 
(सहार्कस्तर पाचौं) वन सेवाको प्रामबमधकबाट हनुपुनेछ ।र्सका लामग सामदुावर्क वन स्रोत 
सवेक्षर् मागयदशयन, २०६१ अनसुार GPS बाट सीमा सवेक्षर्, Permanent sample plot मा वनस्रोत 
सवेक्षर् तथा Permanent sample plot नभएका सामदुावर्क वनहरूमा सामदुावर्क वन स्रोत सवेक्षर् 
मागयदशयन, २०६१मा उल् लेजखत ववमध बमोजजम Permanent sample plot layout गरी सामदुावर्क 
वनको वन स्रोत सवेक्षर् गनुय पदयछ । साथै सो कार्यर्ोजनामा वनको नक्सा सवहत अन्त्र् Thematic 
नक्साहरु समेत समावेश गनुयपनेछ। कार्यर्ोजना मनमायर्को लामग वन स्रोत सवेक्षर्, नक्सा तर्ारी,                                                      
टोल/समदुार् छलफल गोष्ठी, खाजा खचय, भ्रमर् खचय, इन्त्धन, सञ्चार र कार्यर्ोजना तर्ारीको लामग 
टाइवपङ्ग, वप्रजन्त्टङ्ग र बाईजन्त्डङ्गमा खचय गनुय पनेछ। 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुय पनेछ। 
 नवीकरर् गररएको सामदुावर्क वनको नाम र ठेगाना, 
 नवीकरर् भएको स्वीकृत कार्यर्ोजना, 
 वैठकको खाजा खचयमा गदाय माईन्त्र्टुको छार्ाँ कवप समेत संलग्न गनुयपने, 
 कार्यर्ोजना नववकरर् गदाय जखजचएका फोटो/मभमडर्ोहरू । 

 कार्यर्ोजना तर्ार गदाय समूह, स.मड.व.का. र मड.व.का गरी जम्मा ३ प्रमत वकताब तर्ारी 
गनुयपनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 
मडमभजन तथा सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुद्वारा र्ो कार्य गनुय पनेछ र कार्यर्ोजना 
नमबकरर् गदाय सामदुावर्क वन समूहहरुसँगको समन्त्वर् तथा सहकार्य गनुय पनेछ । साथै मडमभजन 
वन कार्ायलर्का वन प्राववमधकको प्रत्र्क्ष मनगरामनमा वन क्षेरमा काम गने सेवा प्रदार्क व्र्जक्त वा 
संस्थाबाट समेत गराउन सवकनेछ । र्स कार्यको लामग सामदुावर्क वन उपभोक्ता महासंिसँग 
समेत समन्त्वर् गनय सवकनेछ ।  
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहहरुको सामदुावर्क वन कार्यर्ोजना नवीकरर् भएको हनुेछ । 

52 सामदुावर्क वन व्र्वस्थापन स्थलगत अभ्र्ास 
सामदुावर्क वनको अवस्थाको आधारमा स्वीकृत वन कार्यर्ोजनामा मसफाररस गररएको वन सम्वियन 
र व्र्वस्थापनको वक्रर्ाकलापहरु (मथमनङ, प्रमुनङ, झाडी सफाई, लहरा कवटङ्ग, फार्र लाईन 
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सरसफाई सञ्चालन आदी)गनयको लामग स्थानीर् उपभोक्ता समूहहरुलाई अमभप्ररेरत गने उदे्दश्र्ले वन 
व्र्वस्थापन स्थलगत अभ्र्ास सोवह सामदुावर्क वन क्षेरमा सञ्चालन गररनेछ। साथै समूहको लगानी 
साझेदारीमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन गनय सवकनेछ । र्ो कार्यक्रम सम्पन्न गनय सावयजमनक खचयको 
मापदण्ड, कार्यववमध र ममतव्र्वर्ता सम्बन्त्धी मनदेजशका, 207५ तथा स्वीकृत नम्सयको पालना गनुय 
पनेछ। 

कार्य सम्पन्न भए पश् चात प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुय पनेछ। 
 अभ्र्ास सञ्चालन गररएको समूहको नाम, ठेगाना, 
 अभ्र्ासका गमतववमध देजखन ेफोटो, 
 अभ्र्ास संचाल नभएको स्थान र मममत देजखने अभ्र्ासको व्र्ानर, सहभागीहरूको उपजस्थमत, 

फोटो दृष्र्हरु समावेश गरी कार्यक्रमको उपलजधध सवहतको प्रमतवेदन, 
 वन व्र्वस्थापनका मखु्र् वक्रर्ाकलापहरु तथा होमडङ्ग बोडय । 

 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 
वफल्ड स्तरमा मडमभजन तथा सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुबाट सम्बजन्त्धत तामलम 
सञ्चालन हनुे सामदुावर्क वनमा सञ्चालन गररनेछ । 
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 

सामदुावर्क वनहरुमा जम्मा वन व्र्वस्थापन स्थलगत अभ्र्ास तामलम सञ्चालन भई सामदुावर्क 
वनको ददगो व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पगु्ने ।  

53 वन, वातावरर्, जलाधार तथा जैववक ववववधता सम्बन्त्धी डकुमेन्त्री मनमायर् तथा प्रसारर् (नपेाल 
टेमलमभजन लगार्त अन्त्र् टेमलमभजन) 

नेपाल टेमलमभजन एक मार सरकारी राविर् प्रसारर् माध्र्म हो । र्सको प्रसारर् १४० वटा भन्त्दा 
बढी रािमा HD प्रववमधबाट उच्च गरु्स्तरीर् प्रसारर् गदै आएको छ । र्सका लामग अन्त्तर 
सरकारी मनकार् समन्त्वर्को रुपमा (G-G) कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।र्स कार्यक्रम नेपाल 
टेमलमभजनसँग सम्झौता गरी सञ्चालन गररनेछ । र्सका लामग नेपाल टेमलमभजनको शाखा 
कार्ायलर्सँग समन्त्वर् गरी कार्यक्रम सञ्चालनको मोडेल तर्ार गररनेछ । र्स मन्त्रालर्को कार्यक्षेर 
मभर पने वन, वनस्पमत, वातावरर्, जैववक ववववधता, भ-ूसंरक्षर् तथा जलवार् ुपररवतयनको ववषर्मा 
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जनमानसमा जानकारी प्रसारर् गररनेछ । र्सका लामग ववमभन्न स्थानहरुमा भ्रमर् गरी मन्त्रालर्को 
कार्यक्षेरमभर पने ववषर् वस्तहुरुको श्रव्र् दृष्र् सामाग्रीहरु छार्ाङ्कन गरी साप्तावहक रुपमा कार्यक्रम 
प्रसारर् गररनेछ । देशका अमधकाँश भ-ूभागमा भ-ूसतही प्रसारर् समेत हनु ेएनवटभीको प्रसारर् पहुँच 
पमन भ-ूउपग्रहका माध्र्मबाट १४३ भन्त्दा बढी देशहरुमा रहेको छ । सावयजमनक खररद ऐनको 
४१ )ि १ (  बमोजजम एक सरकारी मनकार्ले अको सरकारी मनकार्संग ववना टेण्डर नेगोमसर्सनमा 
वस्त ुतथा सेवा खररद गनय सक्ने प्रावधान बमोजजम सम्झौता गरी वा मनजी टेमलमभजनसंग सावयजमनक 
खररदको प्रकृर्ा अनरुुप कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
जनशजक्त व्र्वस्थापन 
र्सका लामग अन्त्तरसरकारी मनकार् समन्त्वर्को रुपमा (G-G) कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । र्सका 
लामग NTV  र मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्हरुको कमयचारी माफय त पररचालन गररनेछ । 
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
र्ो कार्यक्रमबाट मन्त्रालर्को कार्यक्षेर मभर रहेका ववववध ववषर्मा श्रव्र् दृष्र् सामाग्रीहरु छार्ाङ्कन 
गरी साप्तावहक रुपमा कार्यक्रम प्रसारर् हनुेछ । 

54  सव-मडमभजन स्तरीर् र्ोजना तजुयमा गोष्ठी 
प्रत्रे्क वषय सव-मडमभजन वन कार्ायलर्बाट जजल्लामा सञ्चालन गररन े वक्रर्ाकलापहरुको छलफल 
गराउन ु पदयछ। र्स र्ोजना तजुयमा कार्यमा जजल्लाका सम्पूर्य सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्का 
प्रमखुहरुले आफ्नो कार्य क्षेर मभरका सामदुावर्क वन, कवमुलर्ती वन, धाममयक वन, साझेदारी वन 
समूहलाई सहभागी गराउन ु पनेछ । कार्यक्रमको सान्त्दमभयकता हेरी जजल्लाजस्थत अन्त्र् मनकार् र 
ववषर्सँग सम्बजन्त्धत प्रमतमनमध वा सरोकारवाला धर्जक्तलाई समेत समावेश गरी स्वीकृत नम्सयको 
अधीनमा रही र्स गोष्ठी सञ्चालन गररनेछ। र्स गोष्ठीमा सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्का प्रमखुहरुले 
सव‐मडमभजन स्तरीर् र्ोजना तजुयमा गोष्ठीबाट तर् भएका कार्यक्रमहरूको औजचत्र् सवहतको 
प्रस्तमुतकरर् गरी र्ोजना पाररत गराउन ुपदयछ र मडमभजन वन कार्ायलर्ले समेत जजल्लाजस्थत अन्त्र् 
मनकार्सँग सहकार्य गनय सवकने कार्यक्रमहरुको पहल गरी आगामी वषयको लामग र्ोजना तर्ार तथा 
स्वीकृत गरी प्रादेजशक र्ोजना तजुयमा गोष्ठीमा पेश गनुयपदयछ । र्स जशषयकको रकम गोष्ठीमा 
सहभागीको भत्ता, सेसन वफ, समन्त्वर् भत्ता, खाजा, हल भाडा, सञ्चार, स्टेशनरी, पानी, प्रमतवेदन 
लेखन आददमा लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनय सवकनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपमछ 
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प्रगमतमा गोष्ठीमा उपजस्थमत वववरर् तथा माइन्त्रू्ट, फोटो एवं खचय ववल भपायइ सवहतको प्रमतवेदन 
पेश गनुय पनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 
प्रदेशस्तरका सव-मडमभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुबाट र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
आगामी आ.व.को सव-मडमभजन वन कार्ायलर्हरुको र्ोजनाहरु मनमायर्मा सहर्ोग पगु्ने । 

55  सहभामगतामूलक अमतक्रमर्, चोरी कटानी तथा चोरी जशकारी मनर्न्त्रर् 
जजल्लामा स्थानीर् जनता तथा अन्त्र् मनकार्को सहभामगतामा अमतक्रमर्, चोरी कटानी तथा चोरी 
जशकारी मनर्न्त्रर् गनयका लामग अन्त्तरवक्रर्ा तथा वफल्ड भ्रमर्मा र्ो जशषयकमा ववमनर्ोजजत बजेटबाट 
खचय गनय सवकनेछ ।र्समा ववमनर्ोजजत रकम कमयचारी तथा सरुक्षा मनकार् एवं स्थानीर् समदुार् 
पररचालन गदाय आवश्र्क पने दैमनक भ्रमर् भत्ता, र्ातार्ात, इन्त्धन, वफल्ड मगर्र, मबमा, प्राथममक 
उपचार आदद कार्यमा समेत खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  
मडमभजन तथा सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, वन उपभोक्ता समूह, सरुक्षा मनकार्का 
कमयचारीको सहर्ोग र सहकार्यमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।   

अपेजक्षत उपलजधध 
वन तथा वन्त्र्जन्त्तकुो संरक्षर्मा सहर्ोग पगु्ने । 

56 वन वातावरर् वन्त्र्जन्त्त ुसम्बजन्त्ध ववद्यालर् जशक्षा कार्यक्रम 
बढ्दो शहरीकरर् एवं अमनर्जन्त्रत जल, वार्,ु माटो, ध्वनी, रसार्मनक लगार्तका सबै प्रकारका 
प्रदषुर्बाट वातावरर्मा पने सक्ने जोजखमलाई न्त्रू्नीकरर्का साथसाथै वन वन्त्र्जन्त्त ु वातावरर् 
संरक्षर् जलवार् ु पररवतयन जशक्षा तथा वातावरर्ीर् सरसफाईलाई संस्कारको रुपमा ववकास गनय, 
जैववक ववववधताको संरक्षर् तथा ददगो उपर्ोग गनय तथा ववद्यालर्स्तरबाट नै वातावरर्ीर् स्वच्छता 
सम्बन्त्धी चेतना बढाई समग्र प्रदेशमा सफा, स्वच्छ र हराभरा वातावरर् बनाउन र्ो कार्यक्रम 
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सञ्चालन गररनेछ । साथै स्वच्छ र सफा वातावरर् कार्म, प्रदषुर् मनर्न्त्रर्, फोहोरमैला 
व्र्वस्थापन तथा हररर्ाली प्रवियनमा ववद्याथी देजख जनसाधारर्मा जागतृ गराई व्र्जक्त, पररवार अमन 
समदुार्को भमूमकालाई थप ससूुजचत, सशक्त र वक्रर्ामसल बनाउन प्रदेशमा रहेका सरकारी 
सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा र्ो कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । मडमभजन वन कार्ायलर्हरुले वन 
वन्त्र्जन्त्त ुवातावरर् संरक्षर् जलवार् ुपररवतयन जशक्षा तथा वातावरर् संरक्षर् व्र्वस्थापनको राविर् 
नीमत र रर्नीमत बमोजजम र्स कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लामग सम्बजन्त्धत सरोकारवाला मनकार्हरु, 
सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरु, समदुार्, मनजी क्षेर, शैजक्षक संस्थाहरुसँग समन्त्वर् र सहकार्य 
गरी ववद्याथीहरुमा वातावरर् संरक्षर् सम्बन्त्धी जनचेतना जगाउने वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय 
सक्नेछन ्। साथै देहार्को क्षेरमा र्स कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

 वकृ्षारोपर् तथा फलफूलका ववरुवा रोप्ने कार्यलाई ववशेष प्राथममकता ददनपुनेछ, 
 वन वन्त्र्जन्त्त ुवातावरर् संरक्षर् जलवारू् पररवतयन जशक्षा तथा वातावरर्ीर् सरसफाई 
 ठोस तथा तरल वा अन्त्र् फोहोरमैला व्र्वस्थापन गनय, 
 प्रदषुर् मनर्न्त्रर् र कुनै पमन वातावरर्ीर् प्रवियनका वक्रर्ाकलापहरु अवलम्वन गनय, 
 प्लाविक झोला ववस्थापन तथा वैकजल्पक झोला प्रवियन, 
 जैववक मल बनाउने, पानी सङ्कलन गने, नवीकरर्ीर् उजाय प्रवियनका वक्रर्ाकलाप 

अवलम्वन गनय । 
जनशजक्त व्र्वस्थापन 
र्स कार्यक्रम मडमभजन वन कार्ायलर्हरुले स्थानीर् तह, जशक्षर् संस्था ववद्यालर्, क्र्ाम्पस एवं 
सरोकारवालाहरूको सहर्ोग र सहकार्यमा सञ्चालन गनेछ । 
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार ।   

अपेजक्षत उपलजधध 
शैजक्षक संस्थाका साथै स्थानीर् स्तरमा वन वन्त्र्जन्त्त ुवातावरर् संरक्षर् जलवार् ु पररवतयन जशक्षा 
तथा वातावरर्ीर् सरसफाई सम्बन्त्धी जनचेतना अमभववृि भई वातावरर् संरक्षर्मा टेवा पगु्नेछ। 

57  जलवार् ुअनकुुलन सम्बन्त्धी सचेतना कार्यक्रम 

र्स जलवार् ुअनकुुलन सम्बन्त्धी सचेतना कार्यक्रम जजल्ला स्तरमा सञ्चालन गररनेछ। ववमभन्न वन 
समूहका पदामधकारीहरुलाई जलवार् ुअनकूुलन सम्बन्त्धी सचेतना प्रदान गररनेछ । र्स जशषयकको 
रकम सहभागीको भत्ता, सेसन वफ, समन्त्वर् भत्ता, खाना, खाजा, हल भाडा, सञ्चार, स्टेशनरी, पानी, 
प्रमतवेदन लेखन आददमा स्वीकृत नम्सयको पररमधमभर रही लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनय 
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सवकने छ। कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपमछ काक्रय ममा उपजस्थमत वववरर् तथा माइन्त्रू्ट, फोटो एवं 
खचय ववल भपायई सवहतको प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ । 
जनशजक्त व्र्वस्थापन 
मडमभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरुबाट र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररने छ । 
वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार ।   

अपेजक्षत उपलजधध 
र्स २ जजल्लामा जलवार् ुअनकूुलन सम्बन्त्धी सचेतना कार्यक्रम गने। 

58 जजल्ला वन क्षरे समन्त्वर् समममतको सजचवालर् व्र्वस्थापन तथा सदुृढीकरर् 
मडमभजन वन कार्ायलर्हरुले जजल्ला वन क्षेर समन्त्वर् समममतको व्र्वस्थापन तथा सदुृढीकरर् 
गनयको लामग आवश्र्क पने सामग्रीहरु जस्तै स्टेशनरी, फमनयचर, कम्प्रू्टर आददमा खचय गनय 
सवकनेछ । 

वजेट धर्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार ।   

अपेजक्षत उपलजधध 
र्स आ.व. मा सबै मडमभजनमा जजल्ला वन क्षेर समन्त्वर् समममतको व्र्वस्थापन तथा सदुृढीकरर् 
भई समममतको संस्थागत ववकासमा सहर्ोग पगु्ने ।  

59 शहरोन्त्मखु गाउँ शहरमा री गाडय सवहत वकृ्षारोपर्  
शहरी क्षेरको सडक वकनार तथा सावयजमनक जग्गाहरुमा वकृ्षारोपर् माफय त हररर्ाली अमभववृिका 
लामग ववमभन्न प्रजामतका Ornamental Plants वकृ्षारोपर् गने उदे्दश्र्ले र्ो कार्यक्रम राजखएको हो । 
मडमभजन वन कार्ायलर्ले ठाउँ सहुाउँदो उपर्कु्त ववरुवा छनौट गरी सडक वकनार तथा सावयजमनक 
जग्गामा वकृ्षारोपर् गनुयपनेछ। स्थानीर् तह तथा अन्त्र् सरोकारवाला संि/सस्थाहरुको सहर्ोग र 
समन्त्वर्मा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गदाय प्रभावकारी हनुेछ । साथै र्स कार्यक्रम स्थानीर् तहहरु 
सँगको स्रोत साझेदारीमा समेत सञ्चालन गनय सवकनेछ । वकृ्षारोपर्को लामग प्रचमलत नम्सय र 
सावयजमनक खररद सम्बन्त्धी ऐन, मनर्मावलीको अधीनमा रही मडमभजन वन कार्ायलर्ले 
फलाम/बाँसको केज मनमायर् तथा खररद गरी रोपर् गररएको ववरुवाहरुको सरुक्षा गनुयपनेछ । र्स 
जशषयकमा उपलव्ध बजेट फलाम/बाँसको केज मनमायर् तथा खररद, Ornamental Plants खररद, 
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वकृ्षारोपर् कार्य समेतको लागत अनमुान स्वीकृत गराई खचय गनुयपनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात 
मनमायर् तथा खररद भएको फलामे केजको वववरर्, संख्र्ा, स्थापना गररएको स्थानको वववरर्, 
बकृ्षारोपर् गररएका ववरुवा वववरर्को साथसाथै कार्यक्रम सञ्चालनका फोटो एवं ववल भपायई 
सवहतको प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ । 
जनशजक्त व्र्वस्थापन 
मडमभजन वन कार्ायलर्हरूले स्थानीर् तह एवं सरोकारवाला मनकार्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो 
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 
वजेट व्र्वस्थापन 
मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार।  
अपेजक्षत उपलजधध 
शहरोन्त्मखु गाँउशहरमा सडक वकनार तथा सावयजमनक जग्गामा रीगाडय सवहत बकृ्षारोपर् माफय त 

हररर्ाली प्रवियन हनुे ।  

60 सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्त्तरवक्रर्ा गोष्ठी 
मडमभजन वन कार्ायलर्हरुमा कार्ायन्त्वर्न हनुे कार्यक्रम/र्ोजना र वन क्षेरको संरक्षर्/व्र्वस्थापन 
सम्बन्त्धमा सरोकारवाला संिसस्थाहरु, स्थानीर् तह, राजनैमतक दल, जनप्रमतमनमधहरु, नागररक 
समाज, ईको क्लब तथा अन्त्र् सम्बजन्त्धत संस्थाका प्रमतमनधहरुसँग छलफल र अन्त्तरवक्रर्ा गनुयपनेछ 
र सो गदाय लाग्ने खाजा, मसलन्त्द तथा भत्ता खचयमा ववमनर्ोजजत बजेट खचय गनय सवकनेछ । 
जनशजक्त व्र्वस्थापन 
मडमभजन/सव‐मडमभजन वन कार्ायलर्हरु माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 
वजेट धर्वस्थापन 
मबमनर्ोजजत वावषयक वजेट अनसुार ।  
अपेजक्षत उपलजधध 
मडमभजन वन कार्ायलर्हरुबाट सञ्चालन हनुे कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नमा सहर्ोग पगु्ने । 
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अनसूुचीहरु 

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

सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको नामः .................................... ठेगानाः ................................................. 

समूह अध्र्क्षको नामः ....................................... सम्पकय  नम्वरः .................................... 

ईमेलः......................................सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहको बैंक खाता वववरर्ः .................... 

 

आधार 
नं. 

आधारहरु 
आधारको 
अमधकतम 
भार अंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
सूचकहरुको 

अमधकतम भार 
अंक 

मूल्र्ाङ्कन
मा 

प्राप्ताङ्क 
कैवफर्त 

१ सामदुावर्क वन 
हस्तान्त्तरर् हनु ुपूवय 
वनको 
अवस्था 

५ १.१ न्त्र्नु हैमसर्त भएको वा नाङ्गो वा खाली वन क्षेर ५   NC 

१.२ मध्र्म हैमसर्तको वकृ्षारोपर्, प्राकृमतक वा ममजश्रत वन क्षेर 3     

१.३ राम्रो हैमसर्तको वकृ्षारोपर्, प्राकृमतक वा ममजश्रत वन क्षेर 2     

२ हस्तान्त्तरर् भएको 
वनको 
अवस्था र स्वास्थ्र्मा 
आएको पररवतयन 

१० २.१ नाङ्गोवा खाली वनक्षेरमा हररर्ाली प्रवियन भएको 2   C 

२.२ 
पवहले मामसएका/हराएका वनस्पमत र वन्त्र्जन्त्त ुपनुः देखा पनय 
थालेको 

2     

२.३ झाडीदार वन क्षेरमा पररवतयन भएको 2     
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
आधारको 
अमधकतम 
भार अंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
सूचकहरुको 

अमधकतम भार 
अंक 

मूल्र्ाङ्कन
मा 

प्राप्ताङ्क 
कैवफर्त 

(मूल्र्ाङ्कनको 
समर्मा) 

२.४ वन वा वन छरको िनत्व बवृि भएको 2     

२.५ पनुरुत्पादनमा गरु्ात्मक ववृि भएको 2     

२.६ 
पवहलेको अवस्थामा खास पररवतयन नभएको वा झनै हैमसर्त 
मबग्रको 

0     

३ वन संरक्षर् पिमत ६ 
३.१ 

आत्म अनशुासनबाट वन संरक्षर् भएको (सबै उपभोक्ताहरुले 
पूर्यरुपमा मनर्म पालना गरेको) 

6   NC 

३.२ 
सबै िरधरुी ंउपभोक्ताहरुले आलोपालो प्रथाबाट वन संरक्षर् 
गने गरेको 

4     

३.३ वन हेरालबुाट वन संरक्षर् गने गरेको 3     

३.४ 
वन संरक्षर्को कुनै कुनै पिमत नअपनाईएको कारर् वनको 
संरक्षर्मा प्रमतकुल असर परेको 

0     

४ वन व्र्वस्थापनको 
अभ्र्ास 

१२ 

४.१ 

वन व्र्वस्थापनका वक्रर्ाकलापहरु मनर्ममत र व्र्वजस्थत 
रुपमा सञ्चालन गररएको (उदाहरर्को लामग वन सम्वियन 
भएको वन क्षेरमा राम्रो आकार र गरु्स्तरका रुखहरु भएको 
पाईएको) 

4   C 
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
आधारको 
अमधकतम 
भार अंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
सूचकहरुको 

अमधकतम भार 
अंक 

मूल्र्ाङ्कन
मा 

प्राप्ताङ्क 
कैवफर्त 

४.२ 
सा.व. कार्यर्ोजनामा मसफाररस भए बमोजजमका वन 
व्र्वस्थापनका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररएको 

4     

४.३ 
वन व्र्वस्थापन सम्बजन्त्ध नमूना स्थलको स्थापना गररएको र 
वन व्र्वस्थापनमा र्सको अनकुरर् भएको 

4     

५ वन पैदावार ववतरर् 
प्रर्ाली 

६ ५.१ समतामूलक - आवश्र्कता अनसुारको ववतरर् व्र्वस्था रहेको 6   NC 

५.२ 
समतामूलक -उपभोक्ता िरधरुीलाई बराबर ववतरर् गने 
व्र्वस्था रहेको 

4     

५.३ हचवुाको भरमा - ववतरर्मा खासै कुनै तररका नअपनाईएको 1     

६ सा.व. उपभोक्ता 
समममतको संरचना 

६ 
६.१ 

समावेजशकरर् (मलंग, जात, वपछडीएको वगय आददलाई समेवटने 
गरी मखु्र् पदहरु समेत ५०% वा सो भन्त्दा बवढ मवहलाको 
प्रमतमनमधत्व) भएको 

6   NC 

६.२ 
एकै प्रकारको समूह, जात, सम्प्रदार् आददको अमधपत्र् (मवहला 
समूहमा मलंगको कुरा बाहेक भएको) 

2     

७ सा.व. उपभोक्ता 
समममतको 

५ 
७.१ 

ववधानअनसुार मनर्ममत रुपमा समममतको बैठक र समूहको 
भेला भएको 

1   C 
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
आधारको 
अमधकतम 
भार अंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
सूचकहरुको 

अमधकतम भार 
अंक 

मूल्र्ाङ्कन
मा 

प्राप्ताङ्क 
कैवफर्त 

कार्यसञ्चालन 
प्रभावकाररता 

७.२ 
सूचना आदान प्रदानको संर्न्त्र र गनुासो व्र्वस्थापन समजुचत 
ढंगले हनुे गरेको 

1     

७.३ समूहको वावषयक प्रगमत प्रमतवेदन तर्ार गने गरेको 1     

७.४ 
समूहको कोष खचय गनुयपूवय उपभोक्ताहरु/समदुार्को आवश्र्क्ता 
पवहचान गने गररएको 

1     

७.५ वावषयकर्ोजना र वावषयक लेखा परीक्षर् गने गररएको 1     

८ सा.व. उपभोक्ता 
समममतको आमथयक 
पारदशयता 

५ 
८.१ 

आमथयक प्रमतवेदन सावयजमनक सनुवुाईमा तथा साधारर् 
सभा/समूह भेलामा प्रस्ततु गने गररएको र सबै उपभोक्ताहरुको 
त्र्समा पहुँच हनुे गरेको 

3   C 

८.२ 
आमथयक वक्रर्ाकलापहरुको अनगुमनको लामग उपसमममत गठन 
गररएको 

1     

८.३ सावयजमनक/सामाजजक लेखा परीक्षर् गने गररएको 1     

९ साधारर् सभामा 
मवहला सहभामगताको 
अनपुात 

६ ९.१ २५% सम्म सहभामगता/उपजस्थमत रहेको 2   NC 

९.२ २५% भन्त्दा बढी ५०% सम्म सहभामगता/उपजस्थमत रहेको 4     

९.३ ५०% भन्त्दा बढी सहभामगता/उपजस्थमत रहेको 6     
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
आधारको 
अमधकतम 
भार अंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
सूचकहरुको 

अमधकतम भार 
अंक 

मूल्र्ाङ्कन
मा 

प्राप्ताङ्क 
कैवफर्त 

१० साधारर् 
सभा/उपभोक्ता 
भेलामा 
उपभोक्ताहरुको 
उपजस्थमत 

६ 
१०.१ 

ववधानमा व्र्वस्था भए बमोजजम न्त्र्नुतम उपजस्थमत प्रमतशत 
(कोरम) रहेको 

2   NC 

१०.२ 
न्त्र्नतम उपजस्थमत प्रमतशत (कोरम)देजख ७५% सम्म उपजस्थमत 
रहेको 

4     

१०.३ ७५%भन्त्दा बढी उपजस्थमत रहेको 6     

११ सामदुावर्क 
वनउपभोक्ता समूहको 
कोष पररचालन 
तथासदपुर्ोग 

१० 

११.१ 

वन व्र्वस्थापन तथा ववकास सम्बन्त्धी वक्रर्ाकलापहरुमा 
(२५% भन्त्दा कम खचय गरेको भए १अंक, २५% - ५०% 
सम्म खचय गरेको भए २ अंक र ५०% भन्त्दा बढी खचय गरेको 
भए ३ अंक ददने) 

3   C 

११.२ 

गररबी न्त्र्नुीकरर् सम्बन्त्धी वक्रर्ाकलापहरु जस्तैः सहमुलर्त 
दरमा ऋर् सहर्ोग अथवा गरीब उपभोक्ताहरुलाई 
आर्आजयनका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनयका लामग बीउ पूजँी 
उपलधध गराएको (र्समा १०% भन्त्दा कम खचय गरेको भए 
१ अंक, १०% - ३५% सम्म खचय गरेको भए २ अंक र 
३५% वा सोभन्त्दा बढी खचय गरेको भए ३ अंक ददने) 

3     

११.३ वन उपभोक्ताहरुको क्षमता ववकास (स्वरोजगार, क्षमता 2     
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
आधारको 
अमधकतम 
भार अंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
सूचकहरुको 

अमधकतम भार 
अंक 

मूल्र्ाङ्कन
मा 

प्राप्ताङ्क 
कैवफर्त 

ववकास तामलम, सचेतना कार्यक्रम आदद) 

११.४ 
सामदुावर्क वा सामाजजक ववकासका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन 
गरेको 

1     

११.५ अन्त्र्वक्रर्ाकलापहरु 1     

१२ जलवार् ुपररवतयनको 
न्त्रू्नीकरर् र 
अनकूुलन उपार्हरु 

६ 
१२.१ 

समदुार्स्तरमा जलवार् ुपररवतयन सम्बन्त्धी सचेतना कार्यक्रम 
सञ्चालन गररएको 

1   C 

१२.२ 
जलवार् ुपररवतयनको न्त्र्नुीकरर् र अनकूुलनका उपार्हरु 
सामदुावर्क वन कार्यर्ोजनामा समावेश गररएको 

1     

१२.३ अवैध वन फडानी र अमतक्रमर् िटेको 1     

१२.४ व्र्ापक रुपमा वकृ्षारोपर् गररएको 1     

१२.५ 
पानीको महुान/श्रोतहरुको उपलधधता र वपउने पानीको 
गरु्स्तरमा बवृि भएको 

1     

१२.६ भकू्षर् वा पवहरोको िटनामा ह्रास आएको 1     

१३ सरकारी वा गैह्र 
सरकारी 

५ 
१३.१ 

सेवा प्रदार्कहरुसँग नजजकै रहेका (सा.व.उ.स. ३ िण्टामभर 
सेवा प्रदार्क रहेको स्थानसम्म पगु्न सक्ने र सहज पहुँचको 

2   NC 
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
आधारको 
अमधकतम 
भार अंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
सूचकहरुको 

अमधकतम भार 
अंक 

मूल्र्ाङ्कन
मा 

प्राप्ताङ्क 
कैवफर्त 

सेवाप्रदार्कहरुसँगको 
मनकटतार पहुँच 

जस्थमतमा रहेका) 

१३.२ 

सेवा प्रदार्कहरुसँग औसत दरुी र पहुँचमा रहेका (सा.व.उ.स. 
लाई सेवा प्रदार्क रहेको स्थानसम्म पगु्न ३ -६ िण्टासम्म 
समर् लाग्न सक्ने र सेवा प्रदार्कसँग मसममत पहुँचको 
जस्थमतमा रहेका) 

4     

१३.३ 

ज्र्ादै ववकटमा रहेका र सेवा प्रदार्कको पहुँचमा नरहेका 
(सा.व.उ.स. लाई सेवा प्रदार्क रहेको स्थानसम्म पगु्न ६ 
िण्टाभन्त्दा बढी समर् लाग्न सक्ने र सेवा प्रदार्कसँग मसममत 
पहुँचको जस्थमतमा नरहेका) 

5     

१४ श्रम ऐन कार्ायन्त्वर्न २ १४.१ श्रम ऐन, २०७४ को पररपालना गरेको 2   NC 

१४.२ श्रम ऐन, २०७४को पररपालना नगरेको ०     

१५ चररचरर्को अवस्था ५ १५.१ चररचरर् पूर्य रुपमा बन्त्द (शून्त्र् चररचरर्को अवस्था रहेको) 5   NC 

१५.२ चररचरर्लाई मनर्जन्त्रत/व्र्वजस्थत गररएको 4     

१५.३ 
चररचरर्लाई मनर्जन्त्रत/व्र्वस्थापनको प्रर्ास भएको तर 
आंजशक सफलता मार प्राप्त भएको 

1     
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
आधारको 
अमधकतम 
भार अंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
सूचकहरुको 

अमधकतम भार 
अंक 

मूल्र्ाङ्कन
मा 

प्राप्ताङ्क 
कैवफर्त 

१५.४ चररचरर् परैु खलु्ला रहेको 0     

१६ वन डढेलोको अवस्था ५ १६.१ वन डढेलो लाग्नबाट पूर्य रुपमा बचाईएको 5   NC 

१६.२ 
वन डढेलो देख्न ेववजत्तकै उपभोक्ताको सवक्रर्तामा र्थामसघ्र 
मनर्न्त्रर्मा मलईएको 

3     

१६.३ 
वन डढेलो मनर्न्त्रर्मा समूहको कुनै पहल वा सवक्रर्ता 
नदेजखएको 

0     

कुल जम्मा १००           

NC भन्नाले कुनै एक सूचकको लामग अंक ददन सवकने र C भन्नाले एक भन्त्दा बवढ सूचकको लामग पमन अंक ददन सवकन े

 

 

 

 

 

तर्ारगने मसफाररस गने प्रमाजर्त गने 
दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 

नामः ................... नामः ................... 
नामः ................... 
 

पदः .................... पदः .................... पदः ................... 
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अनसूुची २: उत्कृि कवमुलर्ती वन परुस्कारको मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 

कवमुलर्ती वन समूहको नामः .................................... ठेगानाः ................................................. 

समूह अध्र्क्षको नामः ....................................... सम्पकय  नम्वरः .................................... 

ईमेलः......................................कवमुलर्ती वन समूहको बैंक खाता वववरर्ः ....................................... 

 

आधार 
नं. 

आधारहरु 
अमधकतम 
भारअंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

१ वन व्र्वस्थापन (२५%)             
१.१ वकृ्षारोपर्ले ढाकेको क्षेरफल 

पमतशत 
३ 1.1.१ ८०प्रमतशत भन्त्दा बढी ३   NC 

1.१.2 ५०प्रमतशतदेजख ७९% 2     

1.1.३ ४९%भन्त्दा कम 1     

१.२ पनुरुत्थानले ढाकेको क्षेरफल ३ 1.2.1 ८०प्रमतशत भन्त्दा बढी 3   NC 

1.2.2 ५०प्रमतशतदेजख ७९% 2     

1.2.3 ४९%भन्त्दा कम 1     

१.३ गोडमेल तथा अन्त्र् व्र्वस्थापन 
कार्य 

३ 
1.3.1 

मनर्ममत कार्यर्ोजना अनसुार (८० प्रमतशत भन्त्दा 
बढी) 

3   NC 
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
अमधकतम 
भारअंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

1.3.2 कार्यर्ोजना अनसुार (५० प्रमतशतदेजख ७९%) 2     

1.3.3 कार्यर्ोजना अनसुार (४९% भन्त्दा कम) 1     

२ जीवनस्तरमा सधुार (२०%)             
२.१ कबमुलर्ती वनबाट प्रमत सदस्र् 

नगद आम्दानी (वावषयक) 
३ 2.1.1 रु.१४४३० भन्त्दा बढी 3   NC 

2.1.2 रु.१०००० देजख १४४३० सम्म 2     

2.1.3 रु.१०००० भन्त्दा कम 1     

२.२ आर् आजयनका वक्रर्ाकलाप 
(वाखा पालन, तरकारी 
खेतीआदद) बाट प्रमत िर 
आम्दानी 

३ 2.2.1 १२ मवहनाभन्त्दा वढी 3   NC 

2.2.2 ८ देजख १२ मवहनासम्म 2     

2.2.3 ७ मवहना भन्त्दा कम 1     

२.३ जजववकोपाजयन सधुार र्ोजना 
कार्ायन्त्वर्न अवस्था 

३ 2.3.1 ८० प्रमतशत भन्त्दा बढी 3   NC 

2.3.2 ५० प्रमतशतदेजख ७९% 2     

2.3.3 ४९%भन्त्दा कम 1     

२.४ पर्ायपर्यटनमा र्ोगदान ३ 2.4.1 उत्तम 3   NC 

2.4.2 मध्र्म 2     

2.4.3 न्त्र्नु 1     

३ समूह (१५%)             
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
अमधकतम 
भारअंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

३.१ मनर्ममत बैठक ३ 3.1.1 १२ पटक भन्त्दा वढी 3   NC 

3.1.2 ७ देजख ११ सम्म 2     

3.1.2 ६ पटक भन्त्दा कम 1     

३.२ जनजाती /दमलतको सहभामगता ३ 3.2.1 ८०प्रमतशत भन्त्दा बढी 3   NC 

3.2.2 ५०प्रमतशतदेजख ७९% 2     

3.2.3 ४९%भन्त्दा कम 1     

३.३ बचत तथा ऋर् पररचालन             
3.3.1 समूह कोषमा बचत ३ 

3.3.1.1 
८०प्रमतशत भन्त्दा बढी सदस्र्हरुबाट मनर्ममत 
वचत 

3   NC 

3.3.1.2 
५०प्रमतशतदेजख ७९% सदस्र्हरुबाट मनर्ममत 
वचत 

2     

3.3.1.3 ४९%भन्त्दा कम सदस्र्हरुबाट मनर्ममत वचत 1     

3.3.2 समूह कोषको ऋर् पररचालन ३ 
3.3.2.1 

८०प्रमतशत भन्त्दा बढी बढी सदस्र्हरुमा ऋर् 
पररचालन 

3   NC 

3.3.2.2 
५०प्रमतशतदेजख ४९% सदस्र्हरुमा ऋर् 
पररचालन 

2     

3.3.2.3 ४९%भन्त्दा कम सदस्र्हरुमा ऋर् पररचालन 1     
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
अमधकतम 
भारअंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

४ 
वन उत्पादनको प्रर्ाप्तता 
(१०%) 

            

४.१ िाँस ३ 4.1.1 ९मवहना भन्त्दा बढी पगु्न े 3   NC 

4.1.2 ६मवहना भन्त्दा बढी पगु्न े 2     

4.1.3 ३मवहना भन्त्दा बढी पगु्न े 1     

४.२ दाउरा ३ 4.2.1 ९मवहना भन्त्दा बढी पगु्न े 3   NC 

4.2.2 ६मवहना भन्त्दा बढी पगु्न े 2     

4.2.3 ३मवहना भन्त्दा बढी पगु्न े 1     

५ मबशषेआधार (१०%)             
५.१ आफ्नो श्रोत साधनबाट गरेको 

उल्लेखमनर् कार्य 
३ 6.1.1 उत्तम 3   NC 

6.1.2 मध्र्म 2     

6.1.3 न्त्र्नु 1     

५.२ भववष्र्का र्ोजनाहरु ३ 6.2.1 उत्तम 3   NC 

6.2.2 मध्र्म 2     

6.2.3 न्त्र्नु 1     

६ समन्त्वर्तथा सहकार्य (१०%)             
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
अमधकतम 
भारअंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

६.१ अरु समूहहरुसँग सम्बन्त्ध ३ 6.1.1 उत्तम 3   NC 

6.1.2 मध्र्म 2     

6.1.3 न्त्र्नु 1     

६.२ सम्बजन्त्धत सरकारी मनकार्हरु 
सँग सम्बन्त्ध 

३ 6.2.1 उत्तम 3   NC 

6.2.2 मध्र्म 2     

6.2.3 न्त्र्नु 1     

६.३ गैर सरकारी मनकार्हरुसँग 
समन्त्वर् 

३ 6.3.1 उत्तम 3   NC 

6.3.2 मध्र्म 2     

6.3.3 न्त्र्नु 1     

७ ववगतको प्रभावकाररता (१०%)             
७.१ स्थानीर् स्तरमा परुस्कार 

पाएको 
३ 7.1.1 उत्तम 3   NC 

7.1.2 मध्र्म 2     

7.1.3 न्त्र्नु 1     

७.२ सम्पन्न गररएको कार्यको सूचना 
प्रवाह (वावषयकप्रमतवेदन 
लगार्त) 

३ 7.2.1 उत्तम 3   NC 

7.2.2 मध्र्म 2     

7.2.3 न्त्र्नु 1     
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आधार 
नं. 

आधारहरु 
अमधकतम 
भारअंक 

सूचक नं. सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

७.३ अन्त्र् मनकार्को श्रोत 
पररचालनद्वारा भौमतक, 
वातावरर् तथा अन्त्र् सूधार 

३ 7.3.1 उत्तम 3   NC 

7.3.2 मध्र्म 2     

7.3.3 न्त्र्नु 1     

NC भन्नाले कुनै एक सूचकको लामग अंकददन सवकने 

       

तर्ारगने मसफाररस गने प्रमाजर्त गने 
दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 
नामः ................... नामः ................... नामः ................... 
पदः .................... पदः .................... पदः .................... 
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अनसूुची ३: उत्कृि मनजी वन परुस्कारको मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु तथा सूचकहरुको सूची 

 
मनजीवन धनीको नामः .................................... 

ठेगानाः .............................. 

सम्पकय  नम्वरः .................................... ईमेलः ................................ 
बैंक खाता वववरर्ः ................................. 

मस.नं. मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु अङ्क भार प्रप्ताङ्क कैवफर्त 

१ 

वकृ्षारोपर् भएको क्षरेफल (................. हे.) 10   
● २ हे. भन्त्दा बढी १०   
● ०.५- २ हे. सम्म ९   
● ०.५ हे. भन्त्दा कम ८   

२ 

मनजी वनको वकृ्षारोपर्को वकमसम 10   
● वन मार १०   
● कृवष वन ८   
● आली, गह्रा, कान्त्ला वन फाटफुट ६   

३ 

मनजी वनको वकमसम र प्रजामत 10   
● ममजश्रत (५ भन्त्दा बढी प्रजामत 
..........................) 

१० 
  

● ममजश्रत (२-५ प्रजामत .......................... ) ८   
● एकल प्रजामत (........................... ) ६   

४ 

मनजी वनको व्र्वस्थापन संरक्षर् (गोडमेल, मथमनङ्ग, 
प्रमुनङ्ग) 

10 
  

● परैु वन क्षेरमा (गोडमेल, मथमनङ्ग, प्रमुनङ्ग गरेको) १०   
● आजशक रुपमा (गोडमेल, मथमनङ्ग, प्रमुनङ्ग गरेको) ६   
● थालनी गरेको (गोडमेल, मथमनङ्ग, प्रमुनङ्ग गरेको) ४   

५ 

वनको खेती अभ्र्ास 10   
● मल, मसचाईको प्रर्ोग (खेती अभ्र्ासको सचुारु 
प्रर्ोग) 

१० 
  

● कुनै एकको प्रर्ोग (खेती अभ्र्ासको प्रारम्भ) ६   
● सामान्त्र् ४   
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६ 

मनजी वनको उमेर 10   
● ५ वषय भन्त्दा बढी १०   
● २-५ वषय सम्म ६   
● २ वषय सम्म ४   

७ 

मनजी वनको कार्यर्ोजना/व्र्वसावर्क र्ोजना 10   
● तर्ार भएको १०   
● तर्ारीको चरर्मा रहेको ६   
● नभएको ४   

८ 

मनजी वनको वावषयक आर् 10   
● व्र्वसार्ीक/व्र्ापारीक प्रर्ोजन माफय त १०   
● िरार्सी प्रर्ोजन माफय त ८   
● हालसम्म नभएको ६   

९ 

वन उद्यम मूल्र् अमभववृद्घ र मनजी वनको सम्बन्त्ध 10   
● उत्पादन र मूल्र् अमभववृद्घ दवैु आफ्ै 
गनेगररएको 

१० 
  

● वन सम्बन्त्धी उद्यमसँग आवद्घता भएको ६   
● उद्योगको लामग वन पैदावार मार मबक्री गरेको ४   

१० 

जग्गाको भोगामधकार 10   
● व्र्जक्तसँग करारमा १०   
● संि सस्था सँग करारमा ६   
● मनजी हकभोग ४     

कुल जम्मा  100   

तर्ारगने मसफाररस गने प्रमाजर्त गने 

दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 
नामः ................... नामः ................... नामः ................... 
पदः .................... पदः .................... पदः .................... 
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अनसूुची ४: उत्कृि साझेदारी वन परुस्कारको मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु तथासूचकहरुको सूची 

साझेदारी वन समूहको नामः .................................... ठेगानाः ................................................. 

समूहअध्र्क्षको नामः ....................................... सम्पकय  नम्वरः .................................... 

ईमेलः......................................साझेदारी वन समूहको बैंक खाता वववरर्ः ..................................... 

पूर्ायङ्कः १०० 

आधा
र नं. 

आधारहरु 

अम
धक

तम
भा
र 
अंक

 
सूचक 
नं. 

सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

१ वन व्र्वस्थापन र्ोजना 
तर्ारी र गरु्स्तर 

५ 
१.१ 

वनसम्वियन प्रर्ालीमा आधाररत वन व्र्वस्थापन पिमत अंगीकार गरेको 
। 

२     

१.२ वनकोअवस्था अनसुारको व्र्वस्थापन पिमतको चर्न । 1     

१.३ वनव्र्वस्थापन र्ोजना समर्मा नवीकरर् भएको 1     

१.४ वनव्र्वस्थापन र्ोजना बनाउने समूहको सहभामगता 1     

२ वन व्र्वस्थापन र्ोजना 
कार्ायन्त्वर्नको अवस्था 
ररेकडय व्र्वस्थापन एवं 
उद्यम ववकास 

२८ 

२.१ 

कार्यर्ोजनामाउल्लेजखत वक्रर्ाकलापहरुको कार्ायन्त्वर्नको अवस्था (वन 
व्र्वस्थापनका वक्रर्ाकलापहरुमनर्ममत र व्र्वजस्थत रुपमा सञ्चालन 
गररएको, कार्यर्ोजनामा मसफाररस भए बमोजजमका वन व्र्वस्थापनका 
वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररएको ।) 

5     

२.२ वनव्र्वस्थापन वक्रर्ाकलापहरु तोवकएको समर्मा तोवकएको 10     
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आधा
र नं. 

आधारहरु 

अम
धक

तम
भा
र 
अंक

 

सूचक 
नं. 

सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

पररमार्मा भए/नभएको। 

●काठ दाउरा उत्पादन (कार्यर्ोजनामा उल्लेजखत पररमार् र वास्तववक 
उत्पादन भएको पररमार् (५ अंक) 
●वन व्र्वस्थापनका वक्रर्ाकलापहरु कार्यर्ोजनामा तोवकएको क्षेरफल 
र वास्तववक कार्य सम्पन्न भएको क्षेरफल (३ अंक) 
●संचामलत कार्यक्रम तोवकएको वषय र समर् तामलका सो बमोजजम भए 
नभएको (२ अंक) 

२.३ वनको हैमसर्तमा सूधार भएको 3     

२.४ प्राकृमतक पनुरुत्पादनको अवस्था (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

२.५ 
समूहमा भएका वक्रर्ाकलापहरुको रेकडय व्र्वस्थापन (लागत खचय, 
आम्दानी/काठ दाउरा, वल्लावल्लीको मबक्री, स्टक, 

आम्दानी/व्र्वस्थापन भएको क्षेरहरुको नक्सा आदद ।) 
4     

२.६ 
उद्यम ववकास सम्बन्त्धी तामलम, उद्यम ववकासमा लगानी सहर्ोग, उद्यम 
ववकासका पूवायधार स्थापना व्र्वस्थापन,  वन व्र्वस्थापनमा स्थानीर् 
रोजगारी सजृना 

4     

३ वन संरक्षर्को अवस्था             

  ▪चोरी कटानी मनर्न्त्रर् १० ३.१ चोरी कटानी पूर्य मनर्न्त्रर् भएको, नभएको वा मध्र्म स्तरको 2     
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आधा
र नं. 

आधारहरु 

अम
धक

तम
भा
र 
अंक

 

सूचक 
नं. 

सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

▪वन अमतक्रमर् 
मनर्न्त्रर् 

३.२ ● परुानो अमतक्रमर् हटाई व्र्वस्थापन गरी नर्ाँ अमतक्रमर् समेत 
हनु नददएको । 

4     
● परुानो अमतक्रमर् भएको तर हटाउन नसकेको हटाउने र्ोजना 

रहेका प्रर्ास भएको र हाल नर्ाँ अमतक्रमर् हनु नददएको । 
▪वन्त्र्जन्त्तकुो संरक्षर् ३.३ चोरी जशकार मनर्न्त्रर्को प्रर्ास 1     

▪ वन डढेलोको अवस्था 
३.४ 

वन डढेलो मनर्न्त्रर् दस्ता र साधन सामग्री दरुुस्त राखी, आवश्र्क 
व्र्वस्था भएको  

1     

३.५ वन डढेलो लाग्नबाट बचाउने प्रर्ास गरेको । 2     

४ वन संरक्षर् पिमत र 
प्रभावकाररता 

५ ४.१ हेरालबुाट 
5     ४.२ वन कमयचारीबाट 

४.३ समूह स्वरं्मले टुरगस्ती गरेर 
५ वन क्षेर बावहर वन 

ववकास 
१० ५.१ वन नसयरी स्थापना र ववरुवा उत्पादन (गरु्स्तर समेत) 2     

५.२ सावयजमनकजग्गामा वन ववकास (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

५.३ मनजी वन ववकास र ववस्तारमा सहर्ोग (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

५.४ 
गैह्र काष्ठ वन पैदावारको ववकास र खेती ववस्तार (धेरै राम्रो, राम्रो, 
नराम्रो) 

2     

५.५ वकृ्षारोपर् गररएको स्थानमा ववरुवाको स्थापना र बाँच्ने दर (धेरै राम्रो, 2     
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आधा
र नं. 

आधारहरु 

अम
धक

तम
भा
र 
अंक

 

सूचक 
नं. 

सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

राम्रो, नराम्रो) 
६ वन पैदावार ववतरर् 

प्रर्ाली 
१० 

६.१ 
प्रत्रे्क गाँउमा प्राप्त वन पैदावार (काठ, दाउरा) को बरावर बाँडफाँड 
गने गरेको 

2     

६.२ 
तोवकएको पररमार् अनसुार माग र गाउँ स्तरीर् समममतको मसफाररसमा 
ववतरर् व्र्वस्था रहेको 

2     

६.३ मडपो राखी काठ, दाउरा ववतरर् गरेको अवस्था 2     

६.४ समूहमभर सहमुलर्त दरमा काठ ववक्री ववतरर्को अवस्था 2     

६.५ 
समूह बावहर काठ, दाउरा टेण्डर गरी ंपारदशी तररकाले ववतरर् गरेको 
अवस्था 

2     

७ व्र्वस्थापन समममत एवं 
कार्ायन्त्वर्न ईकाइको 
कार्यसञ्चालन 
प्रभावकाररता 

५ 
७.१ 

सूचना आदान प्रदानको संर्न्त्र र गनुासो व्र्वस्थापन समजुचत ढंगले 
हनुे गरेको । 

1     

७.२ व्र्वस्थापन समममतको म्र्ाद मभरै मनवायचन, गठन 1     

७.३ समममतको साधारर् सभाको जस्थमत 1     

  
७.४ 

वावषयक कार्यक्रम र प्रगमत प्रमतवेदन तर्ारी गरी अनमुोदन गने गरेको, 
जजल्ला वन समन्त्वर् समममतमा पेश भई कार्ायन्त्वर्नमा जाने गरेको । 

2     

८ आमथयक पारदजशयता र 
कोष पररचालन 

१० 
८.१ 

सावयजमनक सनुवुाई/सभा/भेलामा प्रस्ततु गने गररएको र संचामलत 
वक्रर्ाकलापहरु र त्र्सको खचयको सम्वन्त्धमा जान्न ईच्छुकहरुमा 

2     
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आधा
र नं. 

आधारहरु 

अम
धक

तम
भा
र 
अंक

 

सूचक 
नं. 

सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

सूचनाको पहुँच रहेको । 

८.२ लेखा परीक्षर् गने गररएको । 1     

८.३ समूहमा बेरुजकुो अवस्था 1     

८.४ 
कोषको रकम वन व्र्वस्थापनमा प्रर्ोग (५०% भन्त्दा बवढ, २५देजख 
५०% सम्म, २५% भन्त्दा कम) 

2     

८.५ कोषको रकम गररबी न्त्रू्मनकरर्मा प्रर्ोग (धेरै राम्रो, राम्रो, नराम्रो) 2     

८.६ 
सबै सरोकारवालाहरुबाट वन व्र्वस्थापनमा लगानी भएको र 
लगानीको आधारमा सबै सरोकारवालाहरु बीच लाभांश ववतरर् भएको 

2     

९ रोजगारीको मसजयना तथा 
कमयचारी तथा कामदारको 
सन्त्तिुी, श्रम ऐन 
कार्ायन्त्वर्न 

७ ९.१ स्थानीर् रोजगार सजृना गरेको, नगरेको । 3     

९.२ 
वन व्र्वस्थापन कार्यमा संलग्न कामदार, कमयचारीहरुको सन्त्तिुी, 
मनोबल तथा अमभप्ररेर्ाको अवस्था । 

2     

९.३ श्रम ऐन, २०७४ को पररपालना गरेको, नगरेको २     

१० अन्त्र् (आफै प्रशंसनीर् र 
नवीनतम कर्य गरेको भए 
लेख्न)े 

१० 
    १०     

कुल जम्मा १००           
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आधा
र नं. 

आधारहरु 

अम
धक

तम
भा
र 
अंक

 

सूचक 
नं. 

सूचकहरु 
भार 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

  
नोटः प्रत्रे्क सूचकमा ददएको अंकभारलाई प्रष्ट्याउने पषु्ट्याई र मूल्र्ाङ्कनमा सहर्ोग प्ु र्ाउने कागजात, प्रमार्, तथा फोटो, मभमडर्ो एवं 
वेभमलंकहरु उपलधध भएसम्म संलग्न गरी पठाउन ुपनेछ । 

  
 

तर्ार गने 
  

मसफाररस गने प्रमाजर्त गने 

 
दस्तखतः 

  
दस्तखतः दस्तखतः 

 
नामः ................... 

  
नामः ................... नामः ................... 

 
पदः .................... 

  
पदः .................... पदः .................... 
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पररच्छेद-७ 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र 

1 वन सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन तथा ववश्लषेर् तामलम 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उद्घिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

ववगतमा सम्बि ववषर्मा तामलम नमलएका कमयचारीहरुलाई ववशेष प्राथममकता ददईनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा 
५ ददनको हनु ु पनेछ । साथै र्ो तामलममा अमधकृत, रेञ्जर, फरेिर वा सो सरहका वन सेवाका प्राववमधक 

कमयचारीहरुलाई सहभामग गराई सञ्चालन गनुय पनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन 

मनदेशनालर्/मडमभजन वन कार्ायलर्सँगको समन्त्वर्मा सेवा प्रदार्क संस्था वा ववषर् ववज्ञहरु माफय त र्ो तामलम 

सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

कमयचारीको क्षमता अमभववृि हनुकुो साथै वन क्षेरको तथ्र्ाङ्कहरुको भण्डारर्, व्र्वस्थापन, ववश्लषेर् गनयमा सहर्ोग 

पगुी वनको ददगो व्र्वस्थापन तथा संरक्षर्मा टेवा पगु्नेछ । 
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2 फरेिर/वन रक्षक सरहका वन कमयचारीको लामग सेवाकालीन तामलम (३० कार्य ददन)े 
उद्दशे्र् 

मडमभजन वन कार्ायलर्मा कार्यरत नर्ा ँभनाय भएका तथा कार्यरत फरेिर/वन रक्षकहरुलाई वन र वन्त्र्जन्त्त ुसम्बन्त्धी 
ववववध ववषर्वस्तहुरुको बारेमा जानकारी गराई दक्ष प्राववमधक बनाउन र शारीररक व्र्ार्ामका साथ फूमतयलो 
बनाउन े। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, वफल्ड मगर्र, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट 

अनसुार खचय गनय सवकनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र्, औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट र्ो तामलम सञ्चालन गनुय पनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

कमयचारीको क्षमता अमभववृि हनुकुो साथै वन क्षेरको तथ्र्ाङ्कहरुको भण्डारर्, व्र्वस्थापन, ववश्लषेर् गनयमा सहर्ोग 

पगुी वनको व्र्वस्थापन तथा संरक्षर्मा टेवा पगु्नेछ । साथै र्ो तामलमबाट प्राप्त प्रमार्पर कमयचारीको बढुवा 
प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गनय सवकनछे । 
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3 जमडबटुी खेती ववस्तार तामलम 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभामगहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उद्दिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ । साथै र्ो तामलममा रेञ्जर,  फरेिर, वन रक्षक वा सो सरहका वन 

सेवाका प्राववमधक कमयचारीहरुलाई सहभामग गराई सञ्चालन गनुय पनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा  ववजत्तर्  प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

सहभामग कमयचारीको क्षमता अमभववृि हनुकुो साथै ववमभन्न प्रकारका मधेश प्रदेशमा हनु ुसक्न ेजमडबटुीको खेमत 

प्रववमधबारे जानकारीका प्राप्त भई वन क्षेरबाट आमथयक समवृिमा र्ोगदान प-ुर्ाउन टेवा पगु्नेछ । 

4 वन श्रोत सवेक्षर् तामलम 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उद्घिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 
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तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ । साथै र्ो तामलममा रेञ्जर, फरेिर, वन रक्षक वा सो सरहका नेपाल वन 

सेवाका प्राववमधक कमयचारीहरुलाई सहभामग गराई सञ्चालन गनुय पनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा  ववजत्तर् प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन 

मनदेशनालर्/मडमभजन वन कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा 
सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

कमयचारीको क्षमता अमभववृि हनुकुो साथै वनको तथ्र्ाङ्क सङ्कलन, भण्डारर्, व्र्वस्थापन, ववश्लषेर् गनयमा सहर्ोग 

पगुी वनको व्र्वस्थापन तथा संरक्षर्मा टेवा पगु्नेछ । 

5 Open Foris and ODK/KoboTool Box तामलम 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रर्ा 

र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ । साथै र्ो तामलममा अमधकृत, रेञ्जर, फरेिर वा सो सरहका वन सेवाका 
प्राववमधक कमयचारीहरुलाई सहभामग गराई सञ्चालन गनुय पनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र्, औजचत्र् । 

वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 
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फोटो, धर्ानर । 

सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

कार्यक्रमको भौमतक तथा  ववजत्तर् प्रगमत । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

कमयचारीको क्षमता अमभववृि हनुकुो साथै वन क्षेरको तथ्र्ाङ्क सङ्कलन कार्यमा मोबाईल तथा अनलाईन (इन्त्टरनेट) 

को प्रर्ोग भई, तथा संकमलत तथ्र्ाङ्कको भण्डारर्, व्र्वस्थापन, ववश्लषेर् गनयमा सहर्ोग पगुी वनको संरक्षर् तथा 
ददगो व्र्वस्थापनमा टेवा पगु्नेछ । 

6 Forestry Applicable Google Tools बारे तामलम 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ । साथै र्ो तामलममा अमधकृत, रेञ्जर, फरेिर वा सो सरहका वन सेवाका 
प्राववमधक कमयचारीहरुलाई सहभामग गराई सञ्चालन गनुय पनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो,  धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 
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⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा  ववजत्तर्  प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

Google द्वारा विमा उपलधध गराईएका मबमभन्न applications र Tools को प्रर्ोग बारे जानकारी प्राप्त भई ती 
applications र Tools को प्रर्ोग व्र्जक्तगत तथा संस्थागत कार्यमा गरी वन सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्क सङ्कलन, व्र्वस्थापन, 

ववश्लषेर् गनय तथा प्रमतवेदन तर्ारी तथा Reporting गनयमा सहर्ोग भई संस्थागत उपलजधधमा टेवा पगु्नेछ । 

7 वन्त्र्जन्त्त ुउिार सम्बन्त्धी तामलम 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ । साथै र्ो तामलममा फरेिर, वन रक्षक, सशस्त्र वन रक्षक वा सो 
सरहका वन सेवाका कमयचारीहरुलाई सहभामग गराई सञ्चालन गनुय पनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय वा धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमतको माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा  ववजत्तर् प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 
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वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरु/पसाय राविर् मनकुन्त्जसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवा 
प्रदार्कबाट समेत र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

 

अपेजक्षत उपलजधध  

वनको वफल्डस्तरका कमयचारीको क्षमता अमभववृि भई वन्त्र्जन्त्तकुो उिार र िाईते तथा टुहरुा वन्त्र्जन्त्तकुो 
व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पगु्नछे । 

8 कमयचारी तामलम  
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ । साथै र्ो तामलममा अमधकृत, रेञ्जर, फरेिर वा सो सरहका वन सेवाका 
प्राववमधक कमयचारीहरुलाई सहभामग गराई सञ्चालन गनुय पनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

कमयचारीको क्षमता अमभववृि हनुकुो साथै वन क्षेरको तथ्र्ाङ्कहरुको भण्डारर्, व्र्वस्थापन, ववश्लषेर् गनयमा सहर्ोग 

पगुी वनको व्र्वस्थापन तथा संरक्षर्मा टेवा पगु्नेछ । 

9 शसस्त्र वन रक्षकहरुको क्षमता अमभववृि तामलम 
उद्दशे्र् 

कार्ायलर्को उदे्दश्र् अनरुुपको कामकाजलाई प्रभावकारी ढंगले कार्ायन्त्वर्न तथा सम्पादन गनय गराउन उद्योग, 

पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् अन्त्तगयतका ववमभन्न मनकार्मा कार्यरत शसस्त्र वन रक्षकको आवश्र्कतामा आधाररत 

क्षमता अमभववृि गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न तथा कार्ायलर्को कार्य सम्पादनमा संलग्न कमयचारीहरुको बैठकमा छलफल गरी ववमभन्न 

तामलमहरुको Training Need Assessment बाट छनौट गनय सवकन्त्छ ।  र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम 

सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन 

कार्यक्रम, वफल्ड मगर्र, कार्यक्रम सञ्चालनका लामग सरुुवाती भौमतक सामग्री, खेलकुदका सामान एवं औजार खररद 

तथा हस्तान्त्तरर् लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा 
सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा ७ 

ददनको हनु ुपनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र्, औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

कमयचारीको क्षमता अमभववृि हनुकुो साथै वनको व्र्वस्थापन तथा संरक्षर्मा टेवा पगु्नेछ । कार्यक्रमको 
प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

10 GIS Training for Forestry Practitioners 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम, तामलम सञ्चालनका लामग सरुुवाती भौमतक सामाग्री एवं औजार 

खररद तथा हस्तान्त्तरर् लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा 
सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । र्स तामलममा उद्योग, पर्यटन 

तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर् 

तथा भ-ूसंरक्षर् तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना, पसाय राविर् मनकुञ्जका 
स.व.अ./स.भ.ूअ./सहार्क संरक्षर् अमधकृत/अमधकृतस्तर छैठौ (प्रा.)/वनस्पमत सहार्क/रेन्त्जर/भ-ूसंरक्षर् सहार्क तथा 
फरेिरहरु वा सो सरहका वन सेवाका कमयचारीहरुको सहभामगता रहनेछ साथै आवश्र्कता अनसुार अन्त्र् 

कमयचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सवकनेछ । ववगतमा सम्बि ववषर्मा तामलम नमलएका कमयचारीहरुलाई 

ववशेष प्राथममकता ददइनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 
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⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन 

मनदेशनालर्/मडमभजन वन कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा सेवा प्रदार्क तथा ववषर् ववज्ञबाट समेत माफय त गनय 
सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

कमयचारीको क्षमता अमभववृि हनुकुो साथै वन क्षेरको तथ्र्ाङ्कहरुको भण्डारर्, व्र्वस्थापन, ववश्लषेर् गनयमा सहर्ोग 

पगुी वनको व्र्वस्थापन तथा संरक्षर्मा टेवा पगु्नेछ । जज.वप.एस. र जज.आई.एस. को प्रर्ोग माफय त वन क्षेरको 
नक्साङ्कन गने सक्षम हनु ेछन ्। 

11 Gender mainstreaming in forestry sector 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

र्स तामलममा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, 

मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर् तथा भ-ूसंरक्षर् तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, सागरनाथ वन ववकास 

पररर्ोजना, पसाय राविर् मनकुञ्जका ववमभन्न तहका कमयचारीहरुको सहभामगता रहनेछ । ववगतमा सम्बि ववषर्मा 
तामलम नमलएका कमयचारीहरुलाई ववशेष प्राथममकता ददइनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा ३ ददनको हनुपुनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा  ववजत्तर्  प्रगमत । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

Gender बारे जानकारी, सवाल, कार्य क्षेरमा वहंसा आदद बारे जानकारी प्राप्त भई वन क्षेरबाट लैवङ्गक सेवा प्रवाह 

गनय टेवा पगु्नेछ । 

12 ववकास आर्ोजनामा वातावरर्ीर् अध्र्र्न सम्बजन्त्ध तामलम 
उद्दशे्र्  

ववकास आर्ोजनाहरुमा वातावरर्ीर् अध्र्र्न (BES, IEE/EIA)  गने प्रवक्रर्ा बारे क्षमता अमभववृि गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
वातावरर् संरक्षर् ऐन, २०७६ तथा वातावरर् संरक्षर् मनर्मावली, २०७७ मा भएको व्र्वस्था अनसुार ववमभन्न 

उद्योग, खानी, आर्ोजना, आदद सञ्चालन गदाय IEE तथा EIA गने प्रावधान रहेको छ ।  IEE तथा EIA अध्र्र्न गने 

प्रवक्रर्ा, ToR तथा वातावरर्ीर् पररक्षर् प्रमतवेदन तर्ार गने बारेमा क्षमता अमभववृि गनय उद्योग, पर्यटन तथा वन 

मन्त्रालर् तथा अन्त्तगयत कार्यरत कमयचारीहरुका लामग तामलम सञ्चालन गररनेछ । र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम 

तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा 
समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा प्रचमलत नम्सय अनसुार स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, 

मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । र्स 

तामलममा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, 

मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर् तथा भ-ूसंरक्षर् तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, सागरनाथ वन ववकास 

पररर्ोजना, पसाय राविर् मनकुञ्जका स.व.अ./स.भ.ूअ./सहार्क संरक्षर् अमधकृत/अमधकृतस्तर छैठौ (प्रा.)/वनस्पमत 

सहार्क/रेन्त्जर/भ-ूसंरक्षर् सहार्क तथा फरेिरहरु वा सो सरहका वन सेवाका कमयचारीहरुको सहभामगता रहनेछ 

साथै आवश्र्कता अनसुार अन्त्र् कमयचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सवकनछे । ववगतमा सम्बि ववषर्मा 
तामलम नमलएका कमयचारीहरुलाई ववशेष प्राथममकता ददइनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 
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⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा  ववजत्तर् प्रगमत । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

 

अपेजक्षत उपलजधध  

IEE तथा EIA अध्र्र्न गने प्रवक्रर्ा, ToR तथा वातावरर्ीर् पररक्षर् प्रमतवेदन तर्ार गने बारेमा क्षमता अमभववृि भै 

प्रदेश मभर दक्ष प्राववमधक तर्ार हनुेछ । 

13 Stress management for decision makers training 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

र्स तामलममा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, 

मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर् तथा भ-ूसंरक्षर् तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, सागरनाथ वन ववकास 

पररर्ोजना, पसाय राविर् मनकुञ्जका प्रमखु वा अमधकृत स्तरका कमयचारीहरुको सहभामगता रहनेछ साथै आवश्र्कता 
अनसुार अन्त्र् कमयचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सवकनेछ । ववगतमा सम्बि ववषर्मा तामलम नमलएका 
कमयचारीहरुलाई ववशेष प्राथममकता ददइनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा ३ ददनको हनु ुपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 
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⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

तनाव व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी जानकारी प्राप्त भई तनावमकु्त भई सेवा प्रवाह गनय सहर्ोग पगु्नेछ । 

14 Climate Change and REDD+ Orientation Training 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

र्स तामलममा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, 

मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर् तथा भ-ूसंरक्षर् तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, सागरनाथ वन ववकास 

पररर्ोजना, पसाय राविर् मनकुञ्जका स.व.अ./स.भ.ूअ./सहार्क संरक्षर् अमधकृत/अमधकृतस्तर छैठौ (प्रा.)/वनस्पमत 

सहार्क/रेन्त्जर/भ-ूसंरक्षर् सहार्क तथा फरेिरहरु वा सो सरहका वन सेवाका कमयचारीहरुको सहभामगता रहनेछ 

साथै आवश्र्कता अनसुार अन्त्र् कमयचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सवकनछे । ववगतमा सम्बि ववषर्मा 
तामलम नमलएका कमयचारीहरुलाई ववशेष प्राथममकता ददइनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 
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⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मन्त्रालर्, मडमभजन वन कार्ायलर्हरु, भ-ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन 

कार्ायलर्हरु तथा वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा 
सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

वन क्षेरमा जलवार् ु पररवतयनले परु्ायएको प्रमखु असर तथा प्रभावहरुको जानकारीका साथै सो प्रभावहरुको 
Adaptation तथा Mitigation का उपार्हरुको जानकारी भै कमयचारीको क्षमता अमभववृिमा टेवा पगु्नेछ । 

15 अधयन्त्र्ावर्क मनकार्का लामग काननुी कार्यववमध तामलम 
उद्दशे्र्  

वन अपराधीहरुलाई न्त्र्ार्को दार्रा मभर ल्र्ाउन वन अपराध एवं मदु्दा अनसुन्त्धानको कार्य अपररहार्य रहदै आएको 
छ । तसथय फरेिर, रेन्त्जर तथा सहार्क वन अमधकृत वा सो सरहका प्राववमधक कमयचारीहरुलाई वन अपराध मदु्दा 
अनसुन्त्धानको प्रवक्रर्ा बारे जानकारी गराउने तथा मनर्मानसुार वन अपराध अनसुन्त्धान गरी मदु्दा दार्र गने र्स 

कार्यक्रमको मूख्र् उदे्दश्र् रहेको छ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

र्स तामलममा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, 

मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर्, सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना, पसाय राविर् मनकुञ्जका स.व.अ./सहार्क 

संरक्षर् अमधकृत/अमधकृतस्तर छैठौ (प्रा.)/रेन्त्जर तथा फरेिरहरु वा सो सरहका वन सेवाका कमयचारीहरुको 
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सहभामगता रहनेछ साथै आवश्र्कता अनसुार अन्त्र् कमयचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सवकनेछ । ववगतमा 
सम्बि ववषर्मा तामलम नमलएका कमयचारीहरुलाई ववशेष प्राथममकता ददइनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको 
हनु ुपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 
वन क्षेरसंग सम्बन्त्धी मदु्दाहरुको मनर्मानसुार अनसुन्त्धान तथा दार्रीको प्रवक्रर्ाबारे जानकारी प्राप्त भई 

कमयचारीहरुको क्षमता अमभविृी हनुेछ । 

16 ददगो वन व्र्वस्थापन : मसिान्त्त र अभ्र्ास सम्बन्त्धी तामलम 
पररचर्  

वनको ददगो व्र्वस्थापन गदाय वन ववज्ञानका ववमभन्न ववद्याहरु जस्तै- Forest Management, Slilviculture, 

Forest Utilization, Forest Economics, Forest ecosystem, Carbon sequestration/Climate change 

(mitigation and adaptation), marketing, REDD+ आददका ववषर्वस्तहुरुका साथै GIS/RS/GPS 

Technology हरुको समेत प्रर्ोग आदद बारे वन प्राववमधकलाई वन व्र्वस्थापन कार्यमा सैिाजन्त्तक तथा 
व्र्वहाररक ज्ञान अमभववृि गनय र्ो तामलम आर्ोजन गररनेछ । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

र्स तामलममा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, 

मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर् तथा भ-ूसंरक्षर् तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, सागरनाथ वन ववकास 

पररर्ोजना, पसाय राविर् मनकुञ्जका स.व.अ./स.भ.ूअ./सहार्क संरक्षर् अमधकृत/अमधकृतस्तर छैठौ (प्रा.)/वनस्पमत 

सहार्क/रेन्त्जर/भ-ूसंरक्षर् सहार्क तथा फरेिरहरु वा सो सरहका वन सेवाका कमयचारीहरुको सहभामगता रहनेछ 

साथै आवश्र्कता अनसुार अन्त्र् कमयचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सवकनछे । ववगतमा सम्बि ववषर्मा 
तामलम नमलएका कमयचारीहरुलाई ववशेष प्राथममकता ददइनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध 
वनको ददगो व्र्वस्थापन गदाय लाग ुहनु ेवन ववज्ञानका ववमभन्न ववद्याहरुको सैिाजन्त्तक तथा व्र्वहाररक ज्ञान प्राप्त भई 

त्र्सको प्रर्ोग दैमनक रूपमा वफल्डमा लाग ुगनय सक्ने गरी सहभामगहरूको क्षमता अमभववृि भई वनको संरक्षर् र 

व्र्वस्थापनमा टेवा पगु्न ेछ । 



153 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

17 नागररक मैरी सेवाका लामग Team Building तामलम 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम तामलम सामाग्री खररद, तामलमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हलभाडा, 
प्रजशक्षक भत्ता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 

आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

र्स तामलममा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, 

मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर् तथा भ-ूसंरक्षर् तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु, सागरनाथ वन ववकास 

पररर्ोजना, पसाय राविर् मनकुञ्जका मबमभन्न तहका कमयचारीहरुको सहभामगता रहनेछ । ववगतमा सम्बि ववषर्मा 
तामलम नमलएका कमयचारीहरुलाई ववशेष प्राथममकता ददइनेछ । तामलम अवमध कम्तीमा ५ ददनको हनु ुपनेछ ।  

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ तामलमको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

नागररक मैरी सेवा प्रवाहको लामग समूहको मनमायर्, समूह व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी जानकारी प्राप्त भई सहभामगहरूमा 
समूहमा काम गने उत्प्ररेर्ा प्राप्त हनुेछ । साथै, कमयचारीहरु बीच एक आपसमा समन्त्वर् र सहकार्यमा अमभववृि भई 

कार्य सम्पादनको प्रभावकाररता तथा गरु्स्तरीर् सेवा प्रवाहमा अमभववृि हनुेछ । 
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18 सपय संरक्षर् तथा उिार सम्बन्त्धी अन्त्तरवक्रर्ा गोष्ठी 
कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स जशषयकमा ववमनर्ोजजत रकम गोष्ठीको लामग आवश्र्क सामाग्री खररद, सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात 

खचय, हलभाडा, प्रजशक्षक भत्ता, वटपोटकताय भता, उदिाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न जशषयकमा 
स्वीकृत लागत इविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार ववस्ततृ 

र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । र्स गोष्ठीमा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन 

अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र, मडमभजन/सब-मडमभजन वन कार्ायलर् तथा भ-ूसंरक्षर् तथा जलाधार व्र्वस्थापन 

कार्ायलर्हरु, सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना, पसाय राविर् मनकुञ्जका कमयचारीहरु, स्थानीर् मनकार्का प्रमतमनधी, 
परकार, स्थानीर् सेवा प्रदार्क संस्थाका प्रमतमनधी, स्थानीर् भरभलादमी, ववद्याथी, जशक्षक आदीको सहभामगता 
रहनेछ साथै आवश्र्कता अनसुार अन्त्र् व्र्क्तीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सवकनछे । गोष्ठीको अवमध कम्तीमा  
१ ददनको हनु ुपनेछ । 

कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

⮚ गोष्ठीको ववषर्वस्त,ु उदे्दश्र् औजचत्र् । 

⮚ वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

⮚ फोटो, होमडिंग बोडय, धर्ानर । 

⮚ सहभागीहरुको उपजस्थमत माइन्त्र्टु । 

⮚ संचामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु । 

⮚ कार्यक्रमको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्/मडमभजन वन 

कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा र्ो तामलम सञ्चालन गनय सक्नेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवा प्रदार्कबाट समेत र्स 

कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलजधध  

तराईमा सपयको अवस्था, मतनीहरुको व्र्वहार तथा सपयदंश समस्र्ा, प्राथममक उपचार तथा सपयदंशको समस्र्ा 
न्त्रू्मनकरर् सम्बन्त्धी जानकारी प्राप्त भई सहभामगहरुमा सचेतना अमभविृी हनुे अपेक्षा गररएको छ ।  



155 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

19 ववमभन्न प्रदेशमा भएको सफल अध्र्र्न अनसुन्त्धानको अवलोकन गने 
पररचर् 

अध्र्र्न अनसुन्त्धान तथा अवलोकनजन्त्र् कार्यले गन्त्तव्र्हरुको वतयमानको अवस्था, बजारको माग तथा ग्र्ाप 

ववश्लषेर् गरी आवश्र्कता प्राथममकीकरर् गरी कार्य सञ्चालन गनय सहर्ोग पगु्दछ । ववमभन्न प्रदेशको भ्रमर् माफय त 

प्रादेजशक वन तथा वातावरर्सँग सम्बजन्त्धत सफल अध्र्र्न अनसुन्त्धानका वक्रर्ाकलापहरु तथा ववमभन्न 

मोडेलहरुको अध्र्र्न गने अवसर ममल्नेछ, मसकाई र अनभुव बढ्नेछ तथा सकारात्मक सोचको ववकास भै 

सफलतापवुयक मधेश प्रदेशमा मसकेका मोडेलहरुको कार्ायन्त्वर्न गनय सहज हनुे भएकोले र्ो कार्यक्रम राजखएको 
छ।   

 

उद्दशे्र् 

⮚ ववमभन्न प्रदेशमा वन तथा वातावरर्सँग सम्बजन्त्धत भएको सफल अध्र्र्न अनसुन्त्धानको अवलोकन गने । 

⮚ Information dissemination गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन, मनर्मको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरी सञ्चालन गनय सवकनेछ । र्ो कार्यक्रममा वन अनसुन्त्धान तथा 
प्रजशक्षर् केन्त्रका साथै उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर् वा मडमभजन वन कार्ायलर्हरु वा 
भ-ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्का कमयचारीहरुलाई समावेश गराउन सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रमसंग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्र वा मडमभजन वन कार्ायलर्हरु वा भ-ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु वा 
प्रदेश वन मनदेशनालर् वा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्बाट जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ । 

अपेजक्षत उपलजव्ध 

ववमभन्न प्रदेशमा भएका वन तथा वातावरर्सँग सम्बजन्त्धत सफल अध्र्र्न अनसुन्त्धानका वक्रर्ाकलापहरु तथा 
ववमभन्न मोडेलहरुको अध्र्र्न गने, मसकाई र अनभुव साटासाट गने तथा सकारात्मक सोचको ववकास भई 

सफलतापवुयक मधेश प्रदेशमा मसकेका मोडेलहरुको कार्ायन्त्वर्न गनय सहज हनु ेअपेक्षा गररएको छ ।   
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20 मानव वन्त्र्जन्त्त ुद्वन्त्द्वको अवस्था तथा समाधानका उपार् सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान  
पररचर् 

र्स मधेश प्रदेशमा पमछल्ला वषयहरुमा मानव वन्त्र्जन्त्तकुो द्वन्त्द्वका िटनाहरु बढ्दो रुपमा रहेको छ ।  

वन्त्र्जन्त्तकुो वासस्थानको क्षेर खजुम्चन,ु आहारामा कमी आउन,ु वनमा डढेलो लाग्न,ु क्षर्ीकरर् हनु,ु जैववक मागयमा 
सहज नहनु,ु मामनसको बदलाको भावनाको कारर् मानव वन्त्र्जन्त्त ुबीच द्वन्त्द्व बढ्दै गएको छ ।  र्स प्रदेशमा 
हालसम्म मानव वन्त्र्जन्त्तकुो अवस्था तथा समाधानका उपार् सम्बजन्त्ध अध्र्र्न अनसुन्त्धान नभएको हुँदा र्स 

कार्यक्रमबाट मानव वन्त्र्जन्त्तकुो अवस्था तथा समाधानका उपार् वा क्षमत न्त्रू्नीकरर्का उपार्हरुको बारेमा 
अध्र्र्न अनसुन्त्धान हनु ेभएकोले र्स कार्यक्रमलाई राजखएको छ । 

उद्दशे्र् 

मानव वन्त्र्जन्त्त ु द्वन्त्द्वको अवस्था, द्वन्त्दका स्वरुपहरु तथा समाधानका सम्भाववत उपार्हरु सम्बन्त्धी जानकारी 
सङ्कलन तथा ववश्लषेर् गरी प्रमतवेदन तर्ार गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान 

स्वीकृत गरी सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरे पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपल्धधी 
अध्र्र्नबाट प्राप्त नमतजाले मानव वन्त्र्जन्त्त ुबीचको द्वन्त्दको हालको अवस्था र सामाधानका सम्भाववत उपार्हरु 

पवहल्र्ाउन ेअपेक्षा गररएको छ । 
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21 ववमभन्न प्रकारका प्राकृमतक तथा कृमरम वनहरुमा स्थार्ी प्लट स्थापना गरी ववृि तथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने 

पररचर् 

वनको प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष आमथयक, सामाजजक तथा वातावरर्ीर् महत्व रहेको हनुाले वनश्रोत मानव जीवनका 
लामग अपररहार्य श्रोत हो र र्सको ददगो संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन गनुय हाम्रो दावर्त्व रहेको छ । पमछल्ला तथ्र्ाङ्क 
अनसुार मधेश प्रदेशमा वनश्रोत अमत नै कम रहेको र र्हाँको वनको हैमसर्तमा पमन क्रममक रुपमा ह्रास आउनकुा 
साथै वनको ददगो संरक्षर् तथा व्र्वस्थापनमा पमन चनुौती थवपदै गएको छ । ददगो वन व्र्वस्थापनको लामग वनको 
ववृि सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्कको आवश्र्क्ता पने भएकोले मधेश प्रदेशमा अवजस्थत रहेको प्राकृमतक तथा कृमरम वनहरुमा 
स्थार्ी प्लटको स्थापना गरी वनको ववृि तथा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गरी वनको संरक्षर् तथा 
व्र्वस्थापन उजचत वकमसमले गने उदे्दश्र्ले र्स कार्यक्रमलाई राजखएको छ ।   

उद्दशे्र् 

⮚ मधेश प्रदेशमभर अवजस्थत ववमभन्न प्रकारका प्राकृमतक तथा कृमरम वनहरुको पवहचान गने ।  

⮚ पवहचान भएका प्राकृमतक तथा कृमरम वनहरुमा स्थार्ी प्लट स्थापना गने । 

⮚ स्थार्ी प्लटमा वनको हालको अवस्थाको ववशलेषर् गने ववृि तथा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्क सङ्कलन, 

व्र्वस्थापन तथा ववष्लेशर् गने । 

⮚ प्रमतवेदन तर्ार गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्म अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
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मधेश प्रदेशमभर अवजस्थत ववमभन्न प्रकारका प्राकृमतक तथा कृमरम वनहरुको पवहचान भई मत वनहरुमा स्थार्ी प्लट 

स्थापना हनुकुा साथै मत वनको हालको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गरी भववष्र्को लामग तथ्र्ाङ्क सङ्कलन, व्र्वस्थापन 

तथा ववष्लेशर् हनुे अपेक्षा मलइएको छ । 

22 मधेश प्रदेशको ववमभन्न भ-ूउपर्ोमगता (landuse) नक्शाङ्कन गने 
पररचर् 

मधेश प्रदेशमभर रहेको जग्गामा भ-ूउपर्ोमगता प्रर्ाली अपनाई खेती गदाय वैज्ञामनक तथा ददगो वकमसमबाट भमूमको 
संरक्षर् तथा समजुचत उपर्ोग हनु ेपक्का छ । त्र्सैले मधेश प्रदेशको भमूम व्र्वस्थापन गनयका मनममत्त ववमभन्न भ-ू

उपर्ोमगता नक्शाङ्कन गनुय उजचत भएकोले र्स कार्यक्रमलाई राजखएको छ । 

उद्दशे्र् 

⮚ मधेश प्रदेशको ववमभन्न भ-ूउपर्ोमगता र Land cover नक्शाङ्कन गने । 

⮚ प्रमतवेदन तर्ार गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन, मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही 
कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय 
सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
मधेश प्रदेशको भ-ूउपर्ोग तथा Land Cover नक्सा तर्ार हनुे अपेक्षा मलइएको छ । 

23 ववमभन्न कृवष वन प्रर्ालीबारे अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने 
पररचर् 
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कृवष, पशपुालन र वनका वक्रर्ाकलापहरुलाई भमूमको एउटै इकाईमा एकीकृत रुपले अभ्र्ास गने प्रर्ाली नै कृवष-

वन प्रर्ाली हो । कृवष वन प्रर्ालीको राविर् अथयतन्त्रमा महत्वपूर्य र्ोगदान रहेको छ । खाली तथा बाँझो जममन, 

वन्त्र्जन्त्त ु प्रभाववत क्षेर तथा अन्त्र् मसमान्त्तकृत भमूमको उपर्ोग गनुयका साथै कृवष, पशपुालन र वन ववकासका 
कार्यहरुलाई एकीकृत रुपमा कृवष-वन प्रर्ाली माफय त सञ्चालन गदाय प्रमत इकाई जममनको उत्पादकत्वमा ववृि भई 

खाद्य सरुक्षा, रोजगारी, जीववकोपाजयनका अवसरहरुको मसजयना, जैववक ववववधता तथा भमूमको संरक्षर्, जलवार् ु

पररवतयनको नकारात्मक प्रभावहरुको न्त्रू्नीकरर् र अनकूुलनमा सकारात्मक र्ोगदान पगु्न ेप्रचरु सम्भावना छ । 

त्र्सैले मधेश प्रदेशमा सञ्चालन भएका ववमभन्न कृवष वन प्रर्ालीबारे अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने उदे्दश्र्ले र्स 

कार्यक्रमलाई राजखएको छ । 

उद्दशे्र् 

⮚ मधेश प्रदेशमा संचामलत ववमभन्न कृवष-वन प्रर्ालीहरुको पवहचान गने 

⮚ ववमभन्न कृवष-वन प्रर्ालीहरु अन्त्तगयतका मधेश प्रदेशमा भएका अभ्र्ासहरु बारे जानकारी सङ्कलन गने  

⮚ कृवष-वन प्रर्ालीहरुको हालको अवस्था (समस्र्ा र सम्भाववत समाधानका उपार्हरु समेत) बारे तथ्र्ाङ्क 

सङ्कलन तथा ववष्लेशर् गरेर प्रमतवेदन तर्ार गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन, मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही 
कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय 
सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
⮚ मधेश प्रदेशमा प्रचलनमा रहेका ववमभन्न कृवष-वन प्रर्ालीहरु तथा कृवष-वनका अभ्र्ासहरु पवहचान भई 

मधेश प्रदेशमा कृवष-वन प्रर्ालीहरुको हालको अवस्था (समस्र्ा र सम्भाववत समाधानका उपार्हरु समेत) 

सवहतको प्रमतवेदन तर्ार हनु ेअपेक्षा मलइएको छ । 
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24 सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना मभरको मसला प्रजामतको cost-benefit analysis तथा eco-

physiology सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने 
पररचर् 

सागरनाथ वन ववकास मसला प्रजामतको बाहलु्र्ता रहेको छ । र्ो प्रजामतको शरुुमा वकृ्षारोपर् हुँदा मबमभन्न 

वकमसमको प्रर्ोगमा माग बढी मथर्ो हाल र्सको उपर्ोगमा पररवतयन भएको अवस्थामा र्ो प्रजामतको रुख ववरुवाको 
cost-benefit analysis तथा बदमलदो पररवेशमा र्सको eco-physiology सम्बन्त्धी अध्र्र्न 

अनसुन्त्धान गनय जरुरी रहेको छ । 

उद्दशे्र् 

⮚ सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना अन्त्तगयत रहेका मसला प्रजामतको रुख ववरुवा को cost-benefit 

analysis तथा बदमलदो पररवेशमा र्सको eco-physiology सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने । 

⮚ प्रमतवेदन तर्ार गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन, मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही 
कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय 
सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनामा वकृ्षारोपर् भएका मसला प्रजामतको हालको अवस्थामा वकृ्षारोपर् गदाय कमतको 
फाईदाजनक छ भन्न े बारे Cost Benefit analysis भई र्सको वकृ्षारोपर् तथा सागरनाथ वन ववकास 

पररर्ोजनाको र्ोजनामा मदत परु्ायदछ । साथै र्ो प्रजामतको हालको बदमलदो अवस्थामा र्सको Ecology र 

Physiology मा केवह पररवतयन भएको छ छैन बारे जानकारी प्राप्त हनुे अपेक्षा मलएको छ । 
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25 शहरी वनको लामग उपर्कु्त प्रजामत तथा वकृ्षारोपर् सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने 
पररचर् 

बढ्दो शहरीकरर् र रुखववरुवाहरुको ववनाशको कारर् हाल ववमभन्न शहरहरुमा प्रदषुर् लगार्त जलवार् ु

पररवतयनको नकारात्मक प्रभाव परररहेको सन्त्दयभमा शहरी वन बनाउन ुअत्र्ावश्र्क भएकोले र्सका लामग उपर्कु्त 

प्रजामतहरुको पवहचान गरी वकृ्षारोपर् गने सम्बन्त्धमा अध्र्र्न अनसुन्त्धान गनय जरुरर रहेको छ ।  

उद्दशे्र् 

⮚ शहरी वनको लामग उपर्कु्त प्रजामतको छनौट तथा वकृ्षारोपर्को पिमतबारे जानकारी सङ्कलन गने । 

⮚ शहरी वनको ववकासमा देजखएका समस्र्ा र सम्भाववत समाधानको उपार्हरु पवहल्र्ाउने ।  

⮚ प्राप्त नमतजाको प्रचार प्रसार गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन, मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही 
कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय 
सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले मधेश प्रदेशको मखु्र् मखु्र् शहरहरुमा हररत शहर मनमायर् गने कार्यमा र्ोगदान प्ु र्ाउन ेभएको 
अपेक्षा गररएको छ । 
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26 प्रदेश भररका मखु्र् मखु्र् शहरहरुमा शहरी वन स्थापनाको लामग सम्भाव्र् शहरी पाकय हरुको पवहचान 
तथा नक्साङ्कन गने  

पररचर् 

बढ्दो शहरीकरर् र रुखववरुवाहरुको ववनाशको कारर् हाल ववमभन्न शहरहरुमा प्रदषुर् लगार्त जलवार् ु

पररवतयनको नकारात्मक प्रभाव परररहेको सन्त्दभयमा शहरी वन स्थापना गनुय अत्र्ावश्र्क भएकोले र्सका लामग 

मधेश प्रदेशको मखु्र् मखु्र् शहरहरुमा सम्भाव्र् शहरी पाकय हरुको पवहचान तथा नक्साङ्कन गनुय अपररहार्य रहेको 
हुँदा र्ो कार्यक्रम राजखएको छ । र्ो कार्यक्रम गदाय स्थानीर् तहहरुसँग छलफल तथा परामशय गरी उपर्कु्त 

स्थानहरुको छनौट गनुय पछय । 

उद्दशे्र् 

⮚ मधेश प्रदेश भररका मखु्र् मखु्र् शहरहरुमा शहरी वन स्थापनाको लामग सम्भाव्र् शहरी पाकय हरुको 
पवहचान तथा नक्साङ्कन गने  । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
कार्यववमध  

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन, मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही 
कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय 
सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले मधेश प्रदेशको मखु्र् मखु्र् शहरहरुमा शहरी पाकय को लामग उपर्कु्त स्थानको छनौट गरी सो 
स्थानहरुको सम्भावर्ता बारे जानकारी ददन ु तथा सो छनौट भएका स्थानहरुको नक्साङ्कन भएको हनु े अपेक्षा 
गररएको छ । 
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27 जमडबटुी/गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको सम्भाव्र्ता सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान (प्रदेश स्तरीर्) 
पररचर् 

नेपालमा जमडबटुीको महत्व (जस्तै : गररवी न्त्रू्नीकरर्, औषमधजन्त्र् प्रर्ोग, आदद) उल्लेखनीर् रहेको छ । वनबाट 

जमडबटुी सङ्कलन गने हालको प्रवक्रर्ाबाट जमडबटुीहरुको प्राकृमतक भण्डारमा ह्रास आउंदै गएको अवस्था छ । 

मधेश प्रदेशमा जमडबटुी/गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको भण्डारर् प्रचरु मारामा रहेको र र्सको बहआुर्ाममक महत्व जस्तै: 

स्वास्थ्र् क्षेरमा महत्व, पर्ायवरर्ीर् महत्व, आमथयक महत्व, पर्यटकीर् महत्व, आदद रहेको हुँदा जमडबटुीले गररवी 
न्त्रू्नीकरर् तथा प्रदेशको अथयतन्त्रमा पमन टेवा प्ु र्ाउने हनुाले जमडबटुी/गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको सम्भाव्र्ता 
सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गनुय अपररहार्य रहेकोले र्ो कार्यक्रमलाई राजखएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गदाय 
ववमभन्न सरोकारवालाहरु जस्तै सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूह, कबमुलर्ती वन उपभोक्ता समूह आददसंग छलफल 

गरी कार्यक्रम गदाय बढी प्रभावकारी हनुेछ । 

उद्दशे्र् 

⮚ मधेश प्रदेशमा भएका र हनु सक्ने जमडबटुी/गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको पवहचान गरी मतनीहरु सम्भाव्र्ता 
सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने । 

⮚ प्राप्त नमतजाको प्रचार प्रसार गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन, मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही 
कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय 
सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले मधेश प्रदेशको भएका र हनु सक्न ेजमडबटु्टीको पवहचान तथा मतनीहरुको सम्भाव्र्ता सम्बन्त्धी समर् 

सापेक्ष छनौट गरी मधेश प्रदेशमा जमडबटु्टीको प्रवधयनमा टेवा प्ु र्ाउन ेअपेक्षा मलईएको छ । 
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28 चरेु क्षरे लगार्त नदी उकास जग्गामा भएको खाली वकृ्षारोपर् र्ोग्र् जग्गाको नक्साङ्कन गने 
पररचर् 

चरेु क्षेर प्राकृमतक रुपले अत्र्न्त्तै संवेदनशील रहेको छ । चरेु क्षेरलाई तराईको भमूमगत जलभण्डारको रुपमा 
जचमनन्त्छ । हाल चरेु क्षेरमा भएको अत्र्मधक वन ववनाश, वन डढेलो, वन अमतक्रमर्, जलवार् ुआददले गदाय चरेु क्षरे 

नाङ्गो डांडामा पररर्त भएको देजखन्त्छ । जलवार् ु पररवतयनको नकारात्मक असरले पमन चरेु क्षेरलाई अझ 

संवेदनशील बनाएको छ । चरेु क्षेर लगार्त नदी उकास जग्गाहरुमा वकृ्षारोपर् गरी चरेु क्षेरलाई हराभरा बनाउन ु

पने देजखन्त्छ । त्र्सैले चरेु क्षेर लगार्त नदी उकास जग्गामा भएको खाली वकृ्षारोपर् र्ोग्र् जग्गाको नक्साङ्कन गने 

उदे्दश्र्ले र्स कार्यक्रमलाई राजखएको छ । 

उद्दशे्र् 

⮚ चरेु क्षेर लगार्त नदी उकास जग्गामा भएका खाली वकृ्षारोपर् र्ोग्र् जग्गाको नक्शाङ्कन गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन, मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावलीको अमधनमा रही 
कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय 
सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले मधेश प्रदेशको रहेको चरेु क्षेर लगार्त नदी उकास जग्गामा भएका खाली वकृ्षारोपर् र्ोग्र् 

जग्गाको नक्साङ्कन गरी मतनीहरुको वकृ्षारोपर् कार्यमा सहर्ोग प्ु र्ाउने अपेक्षा मलईएको छ । 
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29 सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाको क्षरे मभरको माटोको नक्शाङ्कन गने  
पररचर् 

मबगत धेरै वषयदेजख सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना क्षेरमा ववमभन्न प्रजामतका रुखववरुवाहरु कृमरम रुपमा लगाई 

हकुायईएको हुँदा सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाको क्षेर मभरको माटोको गरु्स्तरमा के-कस्तो पररवतयनहरु 

आएका छन,् माटोको हालको अवस्था कस्तो रहेको छ ? भन्न े ववषर्हरुमा र्स क्षेरको माटोको नक्शाङ्कन गरी 
अध्र्र्न गनयका लामग र्ो कार्यक्रमलाई राजखएको छ । 

उद्दशे्र्  

⮚ सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाको क्षेरमा रहेका ववमभन्न प्रजामतको वकृ्षारोपर् क्षेरमा भएको माटोको 
तथ्र्ाङ्क सङ्कलन तथा ववश्लषेर् गने तथा सो क्षेरको माटोको नक्साङ्कन गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्मको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले मधेश प्रदेशको मोमतको रुपमा रहेको सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाको क्षेरमा भएका ववमभन्न 

प्रजामतको वकृ्षारोपर् क्षेरमा भएको माटोको हालको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनकुा साथै सागरनाथ वन 

ववकास पररर्ोजनाको र्ोजना तथा प्रजामत छनौटमा सहर्ोग प्ु र्ाउन ेअपेक्षा मलईएको छ । 
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30 प्रदेशमा भएको तथा हनु सक्न ेसंकटापन्न तथा जोजखममा रहेको रुख प्रजामतको सम्भाववत Seed 

Stand को पवहचान गरी नक्शाङ्कन गने  
पररचर् 

रुख मानव जीवन तथा वन्त्र्जन्त्तकुा लामग अपररहार्य प्राकृमतक श्रोत हो । अत्र्मधक वन ववनाश, अत्र्मधक 

चररचरर्, वन डढेलो, अमतक्रमर्, जलवार् ुपररवतयनका नकारात्मक असर, आददले गदाय प्राकृमतक वनस्पमतहरुको 
लोप हनु ेअवस्था रहेको छ । र्सकारर् र्स मधेश प्रदेशमा भएको तथा हनु सक्न ेसंकटापन्न तथा जोजखममा रहेको 
रुख प्रजामतको संरक्षर्का मनममत्त सम्भाववत Seed Stand को पवहचान गरी नक्शाङ्कन गने उदे्दश्र्ले र्स कार्यक्रम 

राजखएको छ । 

उद्दशे्र् 

⮚ प्रदेशमा भएको तथा हनु सक्ने संकटापन्न तथा जोजखममा रहेको रुख प्रजामतको पवहचान गने  

⮚ पवहचान भएका रुख प्रजामतहरुको सम्भाववत Seed Stand को पवहचान गरी नक्शाङ्कन गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्मको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले मधेश प्रदेशमा प्रदेशमा भएको तथा हनु सक्ने संकटापन्न तथा जोजखममा रहेको रुख प्रजामतको 
पवहचान गरी मतनीहरुको संरक्षर् तथा व्र्वस्थापनमा र्ोगदान प्ु र्ाउन ेअपेक्षा गररएको छ । 
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31 पसाय-कोशी जोड्न ेसम्भाववत जैववक मागयको जोजखमर्कु्त क्षरेको नक्शाङ्कन गने  
पररचर् 

जैववक मागय वन्त्र्जन्त्तकुो लामग मनबायध आवागमन गने मागय हो । हाल वन्त्र्जन्त्तकुो जैववक मागयहरु जोजखमर्कु्त 

रहेका छन ्। वन्त्र्जन्त्त ुआवतजावत गने जैववक मागय अवरोध भएकोले मानव-वन्त्र्जन्त्त ुद्वन्त्द्व बढेको अवस्था छ । 

त्र्सैले र्स मधेश प्रदेशमा मानव-वन्त्र्जन्त्त ुद्वन्त्द्व िटाउन, वन्त्र्जन्त्तहुरुलाई मनबायध रुपमा आवागमन गनय तथा 
वन्त्र्जन्त्तहुरुको आनवुांजशक श्रोतको संरक्षर् गने मधेश प्रदेशको पजश्चममा रहेको पसाय राविर् मनकुञ्ज र पूवयमा 
भएको कोशी वन्त्र्जन्त्त ुआरक्षलाई जोड्ने सम्भाववत जैववक मागयको पवहचान गरी सो मागयमा रहेको जोजखमर्कु्त 

क्षेरको पवहचान तथा नक्शाङ्कन गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको छ । र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गदाय ववमभन्न 

सरोकारवालाको समन्त्वर्मा सञ्चालन गनुय पनेछ । 

उद्दशे्र् 

⮚ पसाय राविर् मनकुञ्ज र कोशी वन्त्र्जन्त्त ुआरक्षलाई जोड्ने सम्भाववत जैववक मागयको पवहचान गने । 

⮚ सो मागयमा रहेको जोजखमर्कु्त क्षेरको पवहचान तथा नक्शाङ्कन गने । 

 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्म अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले पसाय राविर् मनकुञ्ज र कोशी वन्त्र्जन्त्त ुआरक्षलाई जोड्ने सम्भाववत जैववक मागयको पवहचान गनुयका 
साथै सो मागयमा रहेका जोजखमर्कु्त क्षेरको पवहचान तथा नक्शाङ्कन गरी पसाय र कोशी जोडने जैववक मागयको 
स्थापनामा महत्वपूर्य र्ोगदान प्ु र्ाउन ेअपेक्षा गररएको छ । 
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32 प्रदेशमा भएको काठजन्त्र् पदाथयको माग र आपूमतयको अवस्था तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्यम 
ववकासका लामग प्रदेशले चाल्न ुपने कदमबारे अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने 

पररचर् 

र्स मधेश प्रदेशमा अन्त्र् सबै प्रदेश भन्त्दा मनकै नै न्त्रू्न वन क्षेर रहेको भएता पमन सबै प्रदेश भन्त्दा बढी जनिन्त्तव 

रहेको छ । बढ्दो जनसंख्र्ा तथा शहरीकरर्ले गदाय वनमा भएको अत्र्मधक ववनाशको कारर् वन श्रोत पमन िट्दै 

गएको सन्त्दभयमा र्स मधेश प्रदेशमा भएको काठजन्त्र् पदाथयको माग तथा आपूमतयको अवस्था बझु्नका मनममत्त साथै 

वन पैदावारमा आधाररत उद्यम ववकासका लामग प्रदेशले के कस्ता कदमहरु चाल्नपुछय भन्ने बारे अध्र्र्न अनसुन्त्धान 

आवश्र्क भएको हुँदा र्स कार्यक्रमलाई राजखएको छ । 

उद्दशे्र्  

⮚ प्रदेशमा भएको काठजन्त्र् वन पैदावारको माग र आपूमतयको अवस्था बारे जानकारी सङ्कलन गने  

⮚ मधेश प्रदेशमा वन पैदावारमा आधाररत उद्यम ववकासको अवस्थाबारे जानकारी सङ्कलन गने  

⮚ मधेश प्रदेशमा वन पैदावारमा आधाररत उद्यम ववकासको लामग प्रदेशले चल्न ु पने कदमबारे अध्र्र्न 

अनसुन्त्धान गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्मको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले प्रदेशको वन ववकासको र्ोजना तथा कार्यक्रम छनौट गनय तथा प्रदेशको वन ववकास गरुूर्ोजना 
मनमायर्मा महत्वपूर्य र्ोगदान प्ु र्ाउन ेअपेक्षा गरीएको छ । 
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33 मखु्र् मखु्र् पाचँ रुख प्रजामतको काठको गरु्स्तर (strength, density) सम्बन्त्धी अध्र्र्न 
अनसुन्त्धान गने 

पररचर् 

रुख प्रजामतहरुको काठको गरु्स्तरमा कमम आउन,ु िनत्वमा कमम आउन ुतथा रोगको कारर् कमजोर काठहरु 

उत्पादन भएको सन्त्दभयमा वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रले र्स मधेश प्रदेशको मखु्र् मखु्र् पाँच रुख प्रजामतको 
काठको गरु्स्तर (strength, density) सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गनयका मनममत र्स कार्यक्रमलाई राजखएको 
छ । र्ो कार्यक्रमको लामग प्रजामत छनौट गदाय ववमभन्न सरोकारवालाहरु (मन्त्रालर्, मनदेशनालर्, मड.व.का. हरु  र 

आवश्र्क्ता अनसुार सामदुावर्क वन समूह वा साझेदारी वन समूह आदद )  संगको समन्त्वर् र सहकार्यमा प्रजामतको 
छनौट गरी र्ो अध्र्र्न गनुय पनेछ ।  

उद्दशे्र् 

⮚ मधेश प्रदेशमा भएको मखु्र् मखु्र् पाँच रुख प्रजामतको काठको गरु्स्तर (strength, density) पता 
लगाउने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्मको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 

र्स कार्यक्रमले प्रदेशमा भएको ववमभन्न पाँच रुख प्रजामतहरुको Strength र Density पता लगाई मत 

प्रजामतहरुको संरक्षर्, ववकास र सदपुर्ोगमा र्ोगदान प्ु र्ाउन ेअपेक्षा गररएको छ । 
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34 सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाले वररपरी रहेका समदुार्का जीववकोपाजयनमा परु्ायएको र्ोगदान 
सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने  

पररचर् 

सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाले चार दशक पार गरी वन सम्बधयनको सरपट कटान तथा वकृ्षारोपर् पिमतको 
सफल कार्ायन्त्वर्नलाई मनरन्त्तरता ददईएको छ । र्स पद्दमतद्वारा तराईका मखु्र् दईु जजल्लाको कम हैमसर्त भएको 
वन क्षेरमा मछटो बढ्ने प्रजामतहरुको वकृ्षारोपर्, सम्वियन र सदपुर्ोग गरी वन पैदावारको आपूमतयमा सिाउ परु्ायउदै, 

स्थानीर् ग्रामीर् समदुार्मा जीववकोपाजयनका ववववध अवसर प्रदान गरी ग्रामीर् अथयतन्त्रलाई चलार्मान बनाएको 
महससु गनय सवकन्त्छ । साथै र्ो क्षेर वन सम्बधयन प्रर्ालीको अध्र्र्न अध्र्ापन गराउने तथा वन अनसुन्त्धानका 
लामग उपर्कु्त थलो भएको छ । र्सै सन्त्दभयमा र्स पररर्ोजनाले वररपरी बसोबास गने समदुार्का मामनसहरुको 
जीववकोपाजयनमा परु्ायएको र्ोगदान सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गनय र्स कार्यक्रमलाई राजखएको छ । 

उद्दशे्र् 

⮚ सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाले वररपरी रहेका समदुार्का जीववकोपाजयनमा परु्ायएको र्ोगदान सम्बन्त्धी 
अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्मको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाले पररर्ोजना वररपरर रहेका समदुार्मा परु्ायएको प्रत्र्क्ष र 

अप्रत्र्क्ष र्ोगदानहरुको बारेमा जानकारी ददई र्स्ता र्ोजनाको ववकासमा र्ोगदान प्ु र्ाउने अपेक्षा गरीएको छ । 
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35 वन पनुरुत्पादनमा वन सम्वियन प्रर्ालीको असर सम्बन्त्धी अध्र्र्न  
पररचर् 

वनको संरक्षर् तथा ददगो व्र्वस्थापनमा पनुरुत्पादनको महत्वपूर्य स्थान रहेको हनु्त्छ । र्सथय, मधेश प्रदेशका 
वनहरुमा मबमभन्न वकमसमका वन सम्वियन पद्दमतहरु जस्तै Irregular Shelterwood System, पराम्परागत 

छनौट ववमध आदद लाग ुभएको अवस्थामा ती वन व्र्वस्थापन पद्दमतहरुले वनको पनुरुत्पादनमा कस्तो वकमसमको 
असर पारेको बारे अध्र्र्न अनसुन्त्धान गनुय अपररहार्य रहेकोले र्ो र्ो कार्यक्रम राजखएको छ ।  

उद्दशे्र् 

⮚ ववमभन्न प्रकारका/वकमसमको वनमा पनुरुत्पादनको अवस्था बारे तथ्र्ाङ्क सङ्कलन तथा ववश्लषेर् गने  

⮚ ववमभन्न वन सम्बधयन प्रर्ाली अपनाईएको वनमा ती वन सम्वियन प्रर्ालीले वनको पनुरुत्पादनमा परु्ायएको 
र्ोगदान बारे जानकारी सङ्कलन तथा ववश्लषेर् गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन, मनर्मको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले ववमभन्न वन सम्वियन पद्दमतले वनको पनुरुत्पादनमा र्ोगदान परु्ायउनकुा साथै प्रदेशको ददगो वन 

ववकास कार्यववमध मनमायर्मा महत्चपूर्य र्ोगदान प्ु र्ाउन ेअपेक्षा गरीएको छ । 

36 प्रदेश स्तरीर् जैववक ववववधता सम्बन्त्धी अध्र्र्न तथा अमभलेखीकरर् 
पररचर् 

मधेश प्रदेशमा वन श्रोतको कमम भएता पमन जैववक ववववधताले सम्पन्न प्रदेश रहेको छ । चरेु देजख तराईसम्मका 
ववमभन्न भौगोमलक अवस्था, ववमभन्न वनस्पमत प्रजामत, ववमभन्न वन्त्र्जन्त्त ुतथा पन्त्छी, ववमभन्न प्राकृमतक तालतलैर्ा, 
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खोलानालाले भररपूर्य र्स प्रदेशको वास्तववक जैववक ववववधताको अध्र्र्न तथा र्सको अमभलेखीकरर् अपररहार्य 
रहेको महसशु भएकोले र्ो कार्यक्रमलाई राजखएको छ । 

उद्दशे्र् 

⮚ प्रदेश स्तरीर् जैववक ववववधताको अध्र्र्न तथा अमभलेजखकरर् गने  

⮚ जैववक ववववधताको संरक्षर् र व्र्वस्थापनमा देजखएका समस्र्ा र समाधानका सम्भावर् उपार्हरु बारे  

अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्मको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले प्रदेशको वन ववकासको र्ोजना तथा कार्यक्रम छनौट गनय तथा प्रदेशको वन ववकास गरुूर्ोजना 
मनमायर्मा महत्वपूर्य र्ोगदान प्ु र्ाउन ेअपेक्षा गरीएको छ । 

37 प्रदेशमा वन अमतक्रमर्को अवस्थाको तथ्र्ाङ्क सङ्कलन र अमभलेखीकरर्  
पररचर् 

बढ्दो जनसंख्र्ा तथा गररवीको कारर् मधेश प्रदेशको वन अमतक्रमर्को चपेटामा परेको छ । हालसम्म प्रदेशमभर 

वास्तववक वन अमतक्रमर्को अवस्थाको बारेमा तथ्र्ाङ्क तथा अमभलेख नहुँदा र्स प्रदेशको वन व्र्वस्थापनमा बाधा 
पगेुको छ । त्र्सैगरी वनक्षेर िटेर र्स प्रदेशमा रहेको बामसन्त्दाको काठ तथा दाउराको आपूमतयमा पमन असर 

परररहेको अवस्था छ । तसथय प्रदेशमभर वास्तववक रुपमा भएको वन अमतक्रमर्को तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गरी 
अमभलेखीकरर् गनय अत्र्ावश्र्क रहेकोले र्ो कार्यक्रमलाई राजखएको छ । 

 



173 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

उद्दशे्र् 

⮚ प्रदेशमा वन अमतक्रमर्को अवस्थाको तथ्र्ाङ्क सङ्कलन र अमभलेखीकरर् गने । 

⮚ प्रदेशमा वन अमतक्रमर्को नक्साङ्कन गने । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्म अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 

⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले प्रदेशको वन ववकासको र्ोजना तथा कार्यक्रम छनौट गनय तथा प्रदेशको वन ववकास गरुूर्ोजना 
मनमायर्मा महत्वपूर्य र्ोगदान प्ु र्ाउन ेअपेक्षा गरीएको छ । साथै र्सले वन अमतक्रमर्को अद्यावमधक तथ्र्ाङ्क 

व्र्वस्थापनमा महत्वपूर्य र्ोगदान प्ु र्ाउन ेछ । 

 

38 वन तथा जैववक ववववधता सम्बन्त्धमा रैमामसक न्त्र्जुलेटर प्रकाशन गने 
पररचर् 

र्स मधेश प्रदेशमा वन तथा जैववक ववववधताको अवस्था मनक्र्ौल गनय तथा ववश्लषेक तथा अनसुन्त्धानकतायहरुलाई 

वन तथा जैववक ववववधताको ताजा जानकारी गराउने तथा वन तथा जैववक ववववधताको प्रचारप्रसार गने उदे्दश्र्ले र्ो 
कार्यक्रम राजखएको छ ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुय अजि प्रचमलत ऐन मनर्मको अमधनमा रही कार्यक्रमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
सञ्चालन गने । र्ो कार्यक्रम परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पेश गररने कागजातहरु: 
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⮚ कार्यसम्पन्न प्रमतवेदन,  

⮚ प्रमतवेदन पजुस्तका मडजजटल कवप समेत 

⮚ कार्यक्रम संग सम्बजन्त्धत फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षर् केन्त्रबाट वा परामशय सेवा खररद गरेर पमन सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

ववमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार । 

अपेजक्षत उपलधधी 
र्स कार्यक्रमले मधेश प्रदेशको वन तथा जैववक ववववधताको ताजा जानकारी गराउने तथा वन तथा जैववक 

ववववधताको प्रचारप्रसारमा र्ोगदान प्ु र्ाउन ेअपेक्षा गररएको छ । 
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पररच्छेद-८ 

पर्यटन ववकास कार्ायलर्हरु 

1 धाममयक मठमजन्त्दर/गमु्बा कविस्तान पर्यटकीर् पूवायधार ववकास/सामदुावर्क भवन धमयशाला/हररत 
पाकय /पोखरी वा जलाशर् मनमायर् लगार्त अन्त्र् सावयजमनक मनमायर् 

पररचर् 

पर्यटकीर् महत्त्वका ऐमतहामसक, धाममयक, साँस्कृमतक परुाताजत्वक, प्राकृमतक संरचनाहरुको ममयत, 
संरक्षर्, मनमायर्, सौन्त्दर्ीकरर्, अधरुो भवन मनमायर् तथा पवुायधार ववकास गनय तथा र्ोजना सञ्चालनको 
लामग र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उद्दशे्र् 

पर्यटकीर् महत्त्वका ऐमतहामसक, धाममयक, साँस्कृमतक परुाताजत्वक, प्राकृमतक संरचनाहरु मबशेष महत्त्व 
बोकेका स्थानहरुको संरक्षर् तथा ददगो ववकास गरी आन्त्तररक एवं बाह्य पर्यटकहरुको संख्र्ामा उल्लेख 
ववृि गदै समिृ मधेश प्रदेशको पर्यटन ववकारको सपनालाई साकार पानय पर्यटकीर् महत्त्वका 
ऐमतहामसक, धाममयक, साँस्कृमतक परुाताजत्वक, प्राकृमतक संरचनाहरुको ममयत, जजर्ोद्दार, संरक्षर्, मनमायर्, 
सौन्त्दर्ीकरर् तथा मबगत बषयमा सञ्चालन भै अधरुो पर्यटकीर् पवुायधार मनमायर् कार्यका संरचनाहरुलाई 
प्राववमधक मसिान्त्त समेतका साथ सम्पन्न गने उदे्दश्र्ले र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्ो कार्यक्रम ८ वटै जजल्लाहरुमा सञ्चालन गररनेछ । र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत ऐमतहामसक, धाममयक 
साँस्कृमतक, महत्त्व बोकेका स्थानहरु जस्तै (अधरुो धमयशाला, एमतहामसक दरवार, मठ, मजन्त्दर, मजस्जद, 
इदगाह, कुट्टी, देवीदेवता स्थल, गमु्बा, पोखरी, ताल तलैर्ा, दह, पाकय , वाल मनोरन्त्जन तथा खलुा 
धर्ार्ामस्थल सवहतको हररत पाकय , वपकमनक स्थल, साँस्कृमतक बस्ती आदद मनमायर् लगार्तका कार्यहरु 
स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् गरी सञ्चालन गररनेछ। र्ी कार्यक्रमहरु प्रचमलत नम्सय, जजल्ला दररेट, आमथयक 
ऐन, मनर्म तथा कार्यववमध बमोजजम मन्त्रालर् मातहतका सम्वजन्त्धत पर्यटन मबकास कार्ायलर्हरु माफय त 
सञ्चालन गररनेछ। कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समूह/समममतबाट, कोटेसनबाट तथा प्रचमलत आमथयक ऐन 
मनर्मको पररमधमभर रही ठेक्कापट्टाबाट सञ्चालन गररनेछ । मड.वप.आर. गनुयपने भनी तोवकएको 
कार्यक्रमको हकमा मनर्मानसुार कार्य सञ्चालन गररनेछ ।  
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा मातहतका पर्यटन ववकास कार्ायलर्का कमयचारीहरुद्वारा प्रचमलत 
ऐन कानून बमोजजम र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

ऐमतहामसक धाममयक साँस्कृमतक महत्त्व बोकेका स्थानहरुको पर्यटन पवुायधारको मनमायर् सम्पन्न भै 
आन्त्तररक तथा बाह्य पर्यटनमा अमभवदृद्व हनुेछ । 

2 पाकय  मनमायर् 
बढ्दो शहरीकरर् र रुख ववरुवाहरुको ववनाशको कारर् रमर्ीर् स्थलहरुको अभाव हुँदै गईरहेकोले 
शहरी तथा शहरोन्त्मखु क्षेरहरुमा हररर्ाली सवहतको धर्ार्ामशाला मनोरन्त्जन स्थल पाकय  मनमायर् तथा 
रमर्ीर् स्थलहरुको ववकास गनुय र हररर्ाली बवृिका साथै नागररकहरुको स्वास्थ्र् प्रवियन गनुय र र्स 
माफय त पर्यटन प्रवियन गनुय र्स कार्यक्रमको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

र्ो कार्यक्रम शहरी तथा शहरोन्त्मखु क्षेरहरुमा स्थानीर् तहहरुसँग अमनवार्य रुपमा समन्त्वर् र सहकार्य 
गरी पार्क पने उपलधध सावयजमनक जग्गा, नदी वा पोखरी वकनार, धाममयक पर्यटकीर् स्थलको क्षेर 
आददमा खलुा स्थलमा हररर्ाली पाकय , मनोरन्त्जन स्थल, वपकमनक स्थल, पर्यटक ववश्रामका लामग 
गोलिर, दृश्र्ावलोकन स्थल, सेल्फी फोटोप्वाईन्त्ट, ववहानी तथा संध्र्ाकालीन भ्रमर्का लामग उपर्कु्तता 
अनसुार पाकय  मनमायर् गररनेछ । िना बस्ती आवादी भएका शहरी क्षेरमा सानो जग्गामा पमन 
नागररकहरुका लामग स्वास्थ्र्, मनोरन्त्जन, सामाजजक भेटिाट, खेलकुद आददका लामग समेत उपर्कु्त हनुे 
स्थानमा पाकय  मनमायर् गररनेछ । सरोकारवालाहरुसंगको समन्त्वर्मा पाकय को मडजाइन, नक्सा तथा लगत 
इजस्टमेट तर्ार गरी पाकय मा आवश्र्कता अनसुार बालबामलका, र्वुा एवं ज्रे्ष्ठ नागररक लजक्षत गरी 
खलुा धर्ार्ामस्थल मनमायर् गररनेछ । सोमा हररर्ाली अमभबवृिका लामग आवश्र्कतानसुार री-गाडय 
सवहतको ठूला ववरुवाको बकृ्षारोपर्, सरसफाई तथा फोहर ववसजयनको उपर्कु्त धर्वस्थाका साथै 
शारीरीक तन्त्दरुुस्तीका लामग धर्ार्ाम गने Arm Bike Paddle, Air walker, Back extension, 

Horse rider, Sit up board, Seating and Standing Twister, Surf Board, Shoulder Board 
वा र्स्तै प्रकारका उपकरर्हरु समेत जडान गनुयपनेछ । सावयजमनक खररद ऐन अनसुार ठेक्का वा 
उपभोक्ता समममत माफय त कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यको लामग मन्त्रालर्, पर्यटन ववकास कार्ायलर्हरुका जनशजक्त तथा सेवा प्रदार्क संस्थाहरुको 
सहर्ोग मलई कार्य गराईनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

प्रदेश मभरका नागररकहरुको स्वास्थ्र् प्रवियन गनुय र र्स माफय त पर्यटन प्रवियन हनुेछ। 

3 प्रदेश मभरका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको वववरर् सवहतको पर्यटकीर् डार्री प्रकाशन गने 

पररचर् 

मधेश प्रदेश धाममयक, साँस्कृमतक, ऐमतहामसक तथा प्राकृमतक पर्यटनको अपार सम्भावना बोकेको प्रदेश 
हो। र्स प्रदेश मभर धमय ग्रन्त्थमा व्र्ाख्र्ा भएका अनेकन स्थानहरुको अवजस्थमत रहेको छ । दजयनौ 
ऐमतहामसक पवुायधारका संरचनाहरु रहेका छन।् धाममयक तथा ऐमतहामसक पर्यटकीर् महत्त्वका 
धरोहरहरुको दस्तावेजहरु छररएर रहेका छन ्। 

उद्दशे्र् 

प्रदेशमभरका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको तथ्र्परक जानकारीहरुको सँगालो बनाई पर्यटकीर् डार्री 
प्रकाशन गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

प्रदेश मभरका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको अवजस्थमत, जजल्ला सदरमकुामबाट दरुी, मखु्र् मखु्र् 
आकषयर्हरु, पवुायधारको अवस्था, आवासको सवुवधा, वपकमनक स्थल, मनोरञ्नका साधन, र्ातार्ातको 
सवुवधा लगार्तका पर्यटकीर् महत्त्वका सूचनाहरु समेटी पर्यटकीर् डार्री प्रकाशन गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यको लामग सेवा प्रदार्क संस्थाहरुको सहर्ोग मलन सवकनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 



178 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

प्रदेश मभरका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको वास्तववक वववरर् सवहतको पर्यटकीर् डार्री प्रकाशन भई 
पर्यटनको प्रचार प्रसारमा सहर्ोग पगु्नेछ। 

4 पर्यटन प्रवियनात्मक प्रचार प्रसार कार्यक्रम 

पररचर् 

पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत वक्रर्ाकलापहरूको ववकास र ववस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन र्ो कार्यक्रम 
राजखएको हो। 

 

उद्दशे्र् 

पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत होटल, टुर एण्ड राभल्स लगार्त पर्यटनसँग सम्वजन्त्धत अन्त्र् व्र्वसार्लाई 
व्र्वजस्थत, सेवामखुी तथा प्रभावकारी बनाउने कार्यमा जोड ददने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  

र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत सञ्चालन हनु सक्ने वक्रर्ाकलापहरु जस्तै-आवश्र्क तामलम, गोष्ठी, प्रचार प्रसार 
समाग्री उत्पादन तथा ववतरर्, ररक्सा, बस ट्याक्सीमा पर्यटन सम्बन्त्धी स्टीकर टाँस्ने जस्ता पर्यटनलाई 
प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष टेवा प्ु र्ार्ने कार्यहरु गररनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

पर्यटन ववकास कार्ायलर् माफय त कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।कार्य सम्पादनको लामग मन्त्रालर् तथा 
मातहतका कार्ायलर् अन्त्र् मनकार् वा संि संस्थाबाट सेवा खररद वा समन्त्वर् गरी कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

पर्यटन प्रवियनात्मक प्रचार प्रसार हनुेछ। 

5 पर्यटन बजारीकरर् कार्यक्रम 

पररचर् 
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पर्यटन बजारीकरर् भनेको एक बजारीकरर्को रर्नीमत हो जसले पर्यटकीर् उत्पादन तथा सेवाहरू 
जस्तै-पर्यटकीर् गन्त्तव्र्हरू, होटेल/ररसोटयहरु, पर्यटक ववश्रामस्थलहरु, सूचना केन्त्रहरु, जचनो पसल 
(सोमभमनर्र सोप), वपकमनक स्पटहरु, र्ातार्ात सेवाहरू लगार्तका सवुवधाहरुलाई बढावा ददनको लामग 
ववजशि माकेवटङ्ग र्ोजना र प्रववमधहरूको प्रर्ोग गदयछ। 

उद्दशे्र् 

पर्यटन माकेवटङ्ग पछामडको उदे्दश्र् व्र्वसार्लाई प्रवियन गने, प्रमतस्पधायत्मक क्षमताको ववकास गने, 
ग्राहकहरुलाई आकवषयत गने र ब्रान्त्ड सचेतना जगाउने आदद हो । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

पर्यटन बजारीकरर् कार्यक्रम अन्त्तगयत पर्यटन बजारीकरर् र्ोजना मनमायर् गने, पर्यटकीर् उत्पादनहरुको 
एक्सपोज गने, पर्यटकीर् डकुमेन्त्री/मभमडर्ो मनमायर्, समाजजक संजाललाई छलफलको प्लेटफमय बनाउने, 
गन्त्तव्र् केजन्त्रत पर्यटकीर् रुजच बढाउने वक्रर्ाकलाप सञ्चालन, पर्यटकको रुची अनसुार पर्यटकीर् सेवा 
सवुवधा उपलधध गराउने कार्य तथा गन्त्तव्र् ववशेषको बारे प्रचार प्रसार गने जस्ता कार्यहरु गनय सवकनेछ 
। प्रदेशमा पर्यटन बजारीकरर्को लामग मखु्र्तः प्रचार प्रसार, वेवसाईट अद्यावमधक (अपडेट) गरी रहने, 
ववधमुतर् तथा अन्त्र् सञ्चार माध्र्मवाट जनचेतना जगाउने, सन्त्देशमलुक कार्यक्रमहरु प्रशारर् गने, गोष्ठी 
अन्त्तरकृर्ा गने, प्रदेशमा पर्यटन ववकासका र्ोजनाहरुको जानकारी ददन,े होमडयङ्ग वोडय जडान, पर्यटन 
फोटोग्राफीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गने, मेला महोत्सवमा प्रदेश मभरका पर्यटनका सम्भावनाहरुको 
प्रचार प्रसार गने, पर्यटकहरुलाई पर्यटन स्थलमा ददईने सेवा सवुवधाको बारेमा जानकारी ददन,े पर्यटनसँग 
सम्बजन्त्धत ववमभन्न लेख रचनाहरु प्रकाशन गने, ववशेष पर्यटकीर् स्थलहरुमा पर्यटक सझुाव पेवटकाहरु 
राखी पर्यटकको सझुाव मलन,े उपलधध र्ातार्ातका साधनहरुलाई प्रभावकारी बनाउने, एर्रपोटयलाई 
व्र्वजस्थत बनाउने जस्ता बजारीकरर्का कार्यहरु सञ्चालन गररनेछ । र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत राविर् 
तथा अन्त्तराविर् साइकल रेस/म्र्ाराथनु, म्र्ाराथनु दौड लगार्तका सचेतनामलुक सवयव्र्ापक 
कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गररनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

पर्यटन ववकास कार्ायलर् तथा सेवा प्रदार्क संि/संस्थाहरुको सहर्ोगमा प्रचमलत कानून बमोजजम 
सञ्चालन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 
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मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

 आधमुनक पर्यटन बजारीकरर्का रर्नीमतहरूले इन्त्टरनेटको प्रर्ोग माफय त वेबसाइटहरू, 
अनलाइन ववज्ञापनहरू, ईमेल र सोशल मममडर्ा प्लेटफमयको प्रर्ोगलाई महत्त्व ददनेछ। 

 पर्यटन माकेवटङ्गले व्र्ापार ववृि हनुेछ । 
 बजारीकरर्ले पर्यटक लोभ्र्ाउने र व्र्वसार्लाई एक प्रमतस्पधी वकनारा प्रदान गनेछ। 
 पर्यटन बजारीकरर् रर्नीमतले आमथयक गमतववमधहरूमा ववृि र बढावा ददने, मनग्र् उद्योग राजस्व 

ववृि हनु,े पूवायधार ववकास, देशको सधुाररएको ब्रान्त्ड छवव ववकास हनुे, ववदेशी ववमनमर् आर्को 
स्रोत, रोजगार सजृनाको स्रोत पवहचान हनुेछ । 

6 जानकी नवमी, राम नवमी, वववाह पञ्चमी, सल्हेस फुलवारी मेला, माध्र्ममकी पररक्रमा लगार्त 
वावषयक रुपमा आर्ोजना हनु ेधाममयक पवय/मेला महोत्सव/समारोह व्र्वस्थापन सहर्ोग 

पररचर् 

र्स प्रदेशमा वावषयक रुपमा आर्ोजना हनुे जानकी नवमी, राम नवमी, वववाह पञ्चमी, सल्हेस फूलबारी 
मेला, मममथला माध्र्ममकी पररक्रमा लगार्त धाममयक पवय/मेला/महोत्सव/समारोह व्र्वस्थापनमा सहर्ोग 
गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

उद्दशे्र् 

प्रदेश मभर मनाईने धाममयक, सास्कृमतक तथा ऐमतहामसक पवय, मेला, महोत्सवहरुलाई व्र्वजस्थत गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

वावषयक रुपमा आर्ोजना हनुे धाममयक पवय/मेला/महोत्सव/समारोह व्र्वस्थापन सहर्ोगको लामग 
व्र्वस्थापकीर् अनदुान तथा सामाग्रीहरु आर्ोजक संस्थालाई उपलधध गराइनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

पर्यटन ववकास कार्ायलर्द्वारा कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। कार्य सम्पादनको लामग मन्त्रालर् तथा 
मातहतका कार्यलर्, अन्त्र् मनकार् वा सेवा प्रदार्क संि संस्थाहरु माफय त प्रचमलत आमथयक ऐन तथा 
मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही 
स्वीकृत लागत इविमेट बमोजजम कार्य सम्पादन गररनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

धाममयक पवय/मेला महोत्सव/समारोह व्र्वजस्थत ढंगले सञ्चालन हनुेछ। 

7 प्रदेश पर्यटन एप मनमायर् 

पररचर् 

र्स प्रदेशमा मभमरने पर्यटकको लामग पर्यटन एप मनमायर् गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

उद्दशे्र् 

प्रदेश मभर पर्यटन प्रवियनको लामग होटल तथा लजजङ्ग, खाना र पेर् पदाथय सम्बन्त्धी व्र्वसार्हरू (जस्तै- 
खाना, रेस्टुरेन्त्ट, क्र्ाफे, बार र क्र्ाटर, आदद), मनोरञ्जन सवुवधाहरू (जस्तै-मथम पाकय हरू, कल्चरल 
क्लवहरु, दोहरी साँझ, नाइट क्लबहरू आदद), राभल्स एण्ड टुसय, र्ातार्ात संचालक, स्वास्थ्र् तथा 
खेलकुद जस्ता सेवा सम्बन्त्धी जानकारी ववद्यमुतर् डोमेन माफय त पर्यटक वा सरोकारवालाहरुलाई तत्कालै 
उपलधध गराउन ेर र्सबाट पर्यटन प्रवियनको लामग थप टेवा प्ु र्ाउन ेउदे्दश्र्को लामग प्रदेश पर्यटन एप 
मनमायर् गररनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

कार्यक्रम सञ्चालन गनयको लामग सेवा प्रदार्क संि संस्था वा कन्त्सल्टेन्त्सी सेवाबाट प्रचमलत आमथयक ऐन 
तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन अनसुार कार्य सम्पादन गररनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा मातहत कार्ायलर्बाट जनशजक्तको व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

पर्यटक र सरोकारवालाहरुलाई महत्त्वपर्य जानकारी सहजै उपलधध गराउन पर्यटन प्रवियनको लामग थप 
टेवा प्ु र्ाउने उदे्दश्र्को लामग प्रदेश पर्यटन एप मनमायर् हनुेछ। 
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8 पर्यटन प्रवियन तथा अध्र्र्न अनसुन्त्धानका लामग अन्त्तर-प्रदेशीर् भ्रमर् 

पररचर् 

अध्र्र्न अनसुन्त्धानजन्त्र् कार्यले गन्त्तव्र्हरुको वतयमानको अवस्था, माकेट मडमाण्ड र ग्र्ाप ववश्लषेर् गरी 
आवश्र्कता प्राथममवककरर् गरी कार्य सञ्चालन गनय सहर्ोग परु्ायउँद्छ । 

उद्दशे्र् 

र्स सम्बन्त्धमा अन्त्तर-प्रदेशीर् भ्रमर् माफय त प्रादेजशक रुपमा अन्त्र् प्रदेशहरुमा भएगरेका असल 
अभ्र्ासहरुको मसकाई तथा ववस्तार एवं पर्यटन प्रवियन तथा बजारीकरर्का मोडेलहरुको अध्र्र्न गनय 
अवसर ममल्नेछ र अन्त्र् प्रदेशहरुमा भएका राम्रा मसकाईहरुको प्रर्ोग र्स प्रदेशको पर्यटन क्षेरमा लाग ु
गनय सवकनेछ। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 

भ्रमर्का प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत 
जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही सम्बजन्त्धत नीजी क्षेरहरुसगको सहकार्य र सहलगानीमा समेत स्वीकृत 
लागत इविमेट बमोजजम कार्य सम्पादन गररनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

पर्यटन ववकास कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारीहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । र्सका लामग 
मन्त्रालर् र मातहत मनकार्का कमयचारी, पर्यटन व्र्वसार् सम्बद्घ राभल एजेन्त्सीहरु समेतको 
सहभामगतामा गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

पर्यटन ववकास तथा प्रवियनका लामग अन्त्र् प्रदेशहरुमा भएगरेका असल अभ्र्ासहरुको मसकाई तथा 
ववस्तार एवं पर्यटन प्रवियन तथा बजारीकरर्का मोडेलहरुको अध्र्र्न गरी राम्रा मसकाईहरुको प्रर्ोग 
र्स प्रदेशको पर्यटन क्षेरमा लाग ुगनय अध्र्र्न अनसुन्त्धान हनुेछ। 

9 तामलम/अन्त्तरवक्रर्ा/गोष्ठी 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 



183 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

जजल्लाका स्वीकृत कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपले कार्ायन्त्वर् गनय गराउन आवश्र्कता अनसुार 
सरोकारवालाहरुसँग तामलम, अन्त्तरकृर्ा, समन्त्वर् बैठक तथा छलफलको लामग आवश्र्क पने स्टेशनरी, 
खाजा/खाना, र्ातार्ात तथा दैमनक/बैठक भत्ता, हलभाडा, प्रजशक्षक भत्ता, आददमा खचय गनय सवकनेछ। 
गोष्ठी, छलफल र अन्त्तरवक्रर्ाको औजचत्र्, स्थान र मममत देजखने तामलमको फोटो दृष्र्हरु समावेश गरी 
प्रमतवेदन अमनवार्य रुपले तर्ार गरी पेश गनुयपनेछ। साथै र्स कार्यक्रमबाट मन्त्रालर् र मातहतका 
मनकार् र सरोकारवालाहरुको लामग समेत आवश्र्क तामलम, गोष्ठी र अन्त्तरकृर्ा गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

पर्यटन ववकास कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् तथा अन्त्तगयतका मनकार्हरुसँग पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत मबषर् वस्तवुारे 
गोष्ठी, छलफल र अन्त्तरवक्रर्ा माफय त कार्यक्रमको प्रभावकारी र्ोजना तजुयमा कार्ायन्त्वर्न तथा 
अनगुमनमा सहर्ोग पगु्नेछ। 

10 पर्यटन सम्बन्त्धी ब्रोसर प्रकासन  

पररचर् 

प्रदेशको पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत वक्रर्ाकलापहरूलाई अमभलेखीकरर् गरी जनमानसमा परु्ायउन तथा 
पर्यटनको प्रचार प्रसार प्रभावकारी बनाउन र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

उद्दशे्र् 

प्रदेशभरमा पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत स्थानहरु पर्यटनको सेवा सवुवधाहरु तथा अन्त्र् सेवादाता होटल, टुर 
एण्ड रावल्स ् लगार्त पर्यटनसँग सम्वजन्त्धत अन्त्र् व्र्वसार्को बारेमा पर्यटकहरुलाई जानकारी ददन 
पर्यटन सम्वन्त्धी ब्रोसर प्रकाशन गररने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
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र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत सञ्चालन हनु सक्ने वक्रर्ाकलापहरुमा पर्यटनलाई प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष टेवा 
प्ु र्ाउन े कार्यहरु तथा सम्बजन्त्धत मनजी क्षेरहरुसँगको सहकार्य र सहलगानीमा समेत कार्य सम्पन्न 
गररनेछ । 

 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

पर्यटन ववकास कार्ायलर्हरु माफय त सञ्चालन गररनेछ। कार्य सम्पादनको लामग अन्त्र् मनकार् वा संि 
संस्थाबाट सेवा खररद वा समन्त्वर् गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट अनसुार। 

अपेजक्षत उपलजधध 

प्रदेश भरमा पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत स्थानहरु पर्यटनको सेवा सवुवधाहरु तथा अन्त्र् सेवादाता होटल, टुर 
एण्ड रावल्स ्लगार्त पर्यटनसँग सम्वजन्त्धत अन्त्र् व्र्वसार्को बारेमा प्रवियनात्मक प्रचार प्रसार हनुेछ। 

11 पर्यटन व्र्वसार् प्रवियन सहर्ोग 

पररचर् 

धाममयक र साँस्कृमतक ववववधताले भररपरु्य मधेश प्रदेशमा पर्यटनको व्र्ापक सम्भावना रहेको छ । 
उजचत संरक्षर् र व्र्वस्थापनको पखायई तथा प्रभावकारी प्रचार प्रसारको अभावमा प्रदेशमा अवजस्थत 
सम्पदाहरुले पर्ायप्त पर्यटकको स्वागत गनय सवकरहेको छैन । अतः चाल ुआ.व.मा प्रदेश मभर पर्यटन 
व्र्वसार् प्रवियनको लामग आवश्र्क कार्यहरु मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्हरु तथा सेवा प्रदार्क 
संि संस्थाहरुवाट सञ्चालन गररनेछ। 

आगन्त्तकु तथा पर्यटकहरुको लामग प्रदेशका ववमभन्न स्थानहरुको दरुी तथा लोकेसन म्र्ापहरुको होमडयङ्ग 
वोडय जडान, प्रदेशको बारेमा जानकारी ददने तथा प्रचार प्रसार गने वकमसमका अध्र्र्न समाग्रीहरुको 
प्रकाशन, डार्री प्रकाशन, कल्चरल/फेसन शोको आर्ोजना, पर्यटवकर् क्षेरमा आउटडोर ल्र्ाम्प/वतृ 
जचर मनमायर् जस्ता कार्यहरु, खाना महोत्सव, सन्त्देशमूलक म्र्ाराथनु दौड, अन्त्तरकृर्ा, मबचार गोष्ठी, 
पर्यटकीर् स्थलहरुमा आवश्र्क जजन्त्सी समाग्रीहरु मबतरर्, देश तथा ववदेशवाट पर्यटन प्रवियन हेत ु
प्रदेश भ्रमर्मा आउने अमतमथहरुलाई आमतथ्र्ता सत्कार, मनर्मन गने, थकाई मेट्न अनकूुल वातावरर् 
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तर्ार गने, आवश्र्क स्थानहरुमा सचुना वोडयको जडान गने, सचुना प्रववमधको र्गुमा देश ववदेशका 
पर्यटकहरुको लामग अमधकतम र सहज ढँगले सम्पूर्य सूचना तथा जानकारीहरुको प्रदान गने उदे्दश्र्ले 
र्ो कार्यक्रम राजखएको हो ।  

कार्ायन्त्वर्न ववधी र प्रकृर्ा 

 स्थल छनौट 
 वस्तसु्थीमतको मबश्लषेर् 
 सवे मडजाईन तथा ल.ई तर्ारी 
 सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावली बमोजजम सेवा प्रदार्क छनौट 
 कार्ायन्त्वर्न चरर् 
 अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

पर्यटन ववकास कार्ायलर्ले दक्ष प्राववमधक (ईजन्त्जमनर्र/सव इजन्त्जमनर्र) वाट ल.ई. तर्ार गररनेछ । 
प्रचमलत खररद ऐन, मनर्मावली अनसुार सम्बजन्त्धत मनजी क्षेरहरुसँगको सहकार्य र सहलगानीमा समेत 
खचय व्र्वस्थापन गनय सवकनेछ । अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनको कार्य सम्वजन्त्धत कमयचारी तथा र्स 
मन्त्रालर्वाट गररनेछ। 

अपेजक्षत उपलधधी 

पर्यटकहरु तथा आम जनमानसले र्स प्रदेशका ववमभन्न पर्यटवकर् धर्वसार्हरु तथा सेवा सवुवधाका 
बारेमा जानकारी हामसल गनेछ। पर्यटन व्र्वसार्मा थप आकषयर् बढ्नेछ। धाममयक साँस्कृमतक ववववधता 
र र्सबाट पर्यटन ववकासमा तथा जनचेतना अमभववृि हनुेछ । 

12 रामार्र् सवकय ट मममथला अवध सांस्कृमतक सम्वन्त्ध पर्यटन ववकास कार्यक्रम 

मधेश प्रदेशको जनकपरुधाममा ऐमतहामसक धाममयक रुपले प्रख्र्ात जानकी मजन्त्दर, धनषुाधाम तथा 
रामार्र्सँग सम्वजन्त्धत िटनाक्रमका ववमभन्न धाममयक एवं दशयमनर् स्थानहरु रहेका छन।् वहन्त्द ु
धमयग्रन्त्थहरुमा उल्लेजखत रामसीताको वववाह लगार्त परापूवयकालदेजख नै मममथला अवध बीचको सम्वन्त्ध 
ववववध कारर्हरुले प्रगाढ रही आएको छ ।र्स सम्वन्त्धले नेपाल भारत बीचको अन्त्तरसम्वन्त्ध, धाममयक, 
सांस्कृमतक अनकूुलन तथा सहज आवतजावतलाई प्रवियन गरी र्ो सम्वन्त्ध माफय त मधेश प्रदेश एवं 
मममथला क्षेरको पर्यटन अझै प्रगाढ वनाउनका लामग ववमभन्न ववदेशी पाहनुाहरुलाई स्वागत, 
रामार्र्कालीन िटना, कथा भजन, मेलामहोत्सव, तीथयर्ाराको सम्भावना र व्र्वस्थापन जस्ता ववषर्हरु 



186 

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७९ 

समेटी नेपाल एवं भारतका ख्र्ाती प्राप्त समाजसेवी, धमयगरुु, वविानवगय, पर्यटनकमी एवं सरकारी 
प्रमतनधीहरुलाई संलग्न गराई रामार्र् सवकय ट सम्वजन्त्ध प्रवचन, छलफल तथा अन्त्तकृर्ा, पसु्तक 
प्रकाशन, प्रचार प्रसार, स्वदेश/ववदेश अध्र्र्न आदद माफय त धाममयक सांस्कृमतक पर्यटन प्रवियन गनय 
ववमभन्न वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनय सवकनेछ। 

 

कार्ायन्त्वर्न ववधी र प्रकृर्ा 

 पर्यटन ववकास कार्ायलर्ले कार्यक्रमको समग्र रुपरेखा तर्ार गरी कृर्ाकलापमा ववभाजन गरी 
एक तह मामथको मनकार्बाट स्वीकृत गराउने । 

 स्थल छनौट/कार्यक्रम पवहचान गने । 
 वस्तजुस्थमतको मबश्लषेर् 
 ल.ई. तर्ारी 
 सावयजमनक खररद ऐन तथा मनर्मावली बमोजजम सेवा प्रदार्क छनौट/अमानतबाट 
 कार्ायन्त्वर्न चरर् 
 अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

पर्यटन ववकास कार्ायलर्ले दक्ष प्राववमधकवाट ल.ई. तर्ार गररनेछ । प्रचमलत खररद ऐन, मनर्मावली 
अनसुार सम्बजन्त्धत संिसंस्थाहरुसँगको समन्त्वर् तथा सहकार्यमा समेत खचय व्र्वस्थापन गनय सवकनेछ । 
अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनको कार्य मन्त्रालर् तथा कार्ायलर्वाट गररनेछ। 

अपेजक्षत उपलधधी 

र्स कार्यक्रम माफय त रामार्र् सवकय टका बारेमा जानकारी एवं सूचना प्रवाह, प्रचारप्रसार र नेपाल र 
भारत बीच धाममयक सांस्कृमतक सम्वन्त्ध आदानप्रदान भई मममथला अवध सांस्कृमतक समुधरु सम्वन्त्ध 
कार्म हनुेछ । र्सबाट मममथला क्षेरमा धाममयक सांस्कृमतक पर्यटन प्रवियन गनय थप सहर्ोग पगु्नेछ। 
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पररच्छेद-९ 

अनसूुचीहरु 

अनसूुची – १ 

मधेश प्रदेश सरकार 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् 

......................... कार्ायलर् 

..................................... 

 

र्ोजना सम्झौता फाराम 

१.सम्झौता गने पक्ष र आर्ोजनाः 

 क) उपभोक्ता समममतको वववरर्ः 

  १.नामः 

  २.ठेगानाः 

 ख) आर्ोजनाको वववरर्ः 

  १.नामः 

  २.आर्ोजनाको स्थलः 

  ३.उद्दशे्र्ः 

  ४.आर्ोजना शरुु हनु ेमममतः 

२.आर्ोजनाको लगत सम्बन्त्धी वववरर्ः 

 क)लगत अनमुान रुः 

 ख)लगत धर्होने स्रोतहरु 

  १.कार्ायलर्  

  २.उपभोक्ता समममत 

  ३.अन्त्र् 
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 ग) वस्तगुत अनदुानको वववरर् सामाग्रीको नाम र ईकाई 

  १.संिबाट 

  २.प्रदेशबाट 

  ३.स्थानीर् तहबाट 

  ४.गैह्र सरकारी संि/संस्थाबाट 

  ५.ववदेशी दात ृसंि/संस्थाबाट 

  ६.उपभोक्ता समममतबाट 

  ७.अन्त्र् मनकार्बाट  

 ि) आर्ोजनाबाट लाभाजन्त्वत हनुःे 

  १.िर पररवार संख्र्ा 

  २.जनसंख्र्ा 

  ३.संगदठत संस्था 

  ४.अन्त्र् 

३.उपभोक्ता समममत/समदुार्मा अधाररत संस्था/गैह्रसरकारी संस्थाको वववरर् 

 क) गठन भएको मममत 

 ख) पदामधकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमार् पर नं. र जजल्ला) 

  १.अध्र्क्ष 

  २.उपाध्र्क्ष 

  ३.कोषाध्र्क्ष 

  ४.सजचव 

  ५.सदस्र् 

  ६.सदस्र् 

  ७.सदस्र् 

 ग) गठन गदाय उपजस्थत लाभाजन्त्वतको संख्र्ा 

४.आर्ोजना सञ्चालन सम्वजन्त्ध अनभुव 
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५.उपभोक्ता समममत समदुार्मा आधाररत संस्था/गैर सरकारी संस्थाले प्राप्त गने रकम वववरर्  

 

क्र.सं. वकस्ता मममत रकम मनमायर् सामाग्री पररमार् कैवफर्त 

 पवहलो     

 दोश्रो     

 तेश्रो      

 जम्मा     

 

६. आर्ोजना ममयत सम्भार सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

 क)आर्ोजना ममयत सम्भारको जजम्मा मलन ेसमममत/संस्थाको नामः 

 ख)ममयत संभारको सम्भाववत श्रोत छ/छैन खलुाउनःे 

  जन श्रमदान 

  सेवा शलु्क 

  दस्तरु,चन्त्दाबाट 

  अन्त्र् केही भए 
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सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता समममतको जजम्मेवारी तथा पालना गररन ेशतयहरुः 

१.आर्ोजना मममत ........................... देजख शरुु गरी मममत ..................... सम्ममा परुा गनुयपनेछ । 

२.प्राप्त रकम तथा मनमायर् सामाग्री सम्बजन्त्धत आर्ोजनाको उद्देश्र्का लामग मार प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३.नगदी जजन्त्सी सामानको प्राप्ती, खचय र बाँकी तथा आर्ोजनाको प्रगमत वववरर् राख्रपुनेछ। 

४.आम्दानी खचयको वववरर् र कार्य प्रगमतको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छलफल गरी भकु्तानीको लामग माग 
गनुयपनेछ । 

५. आर्ोजनाको कुल लागतभन्त्दा िवट लागतमा आर्ोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मतुाववक नै अनदुान र 
श्रमदानको प्रमतशत मनधायरर् गरी भकु्तानी मलनपुनेछ । 

६.उपभोक्ता समममतले प्राववमधकको रार् परामशय एवं मनदेशन अनरुुपको काम गनुयपनेछ । 

७.उपभोक्ता समममतले आर्ोजनासँग सम्बजन्त्धत ववल भरपाईहरु, डोर हाजजर फारमहरु, जजन्त्सी, नगदी खाताहरु, 
समममत/समूहको मनर्र्य पजुस्तका आदद कागजातहरु कार्ायलर्ले मागेको वखत उपलधध गराउन ु पनेछ र 
त्र्सको लेखा परीक्षर् पमन गराउन ुपनेछ । 

८.कुनै सामाग्री खररद गदाय आन्त्तररक राजस्व कार्ायलर्बाट स्थार्ी लेखा नम्वर र मूल्र् अमभवृवि कर दताय प्रमार् 
पर प्राप्त धर्जक्तबाट प्रमाजर्त गरी पेश गनुयपनेछ । 

९.मूल्र् अमभवृवि कर (VAT) लाग्ने बस्त ु तथा सेवा खररद गदाय रु.२०,००० भन्त्दा बवढ मूल्र्को सामग्रीमा 
अमनवार्य रुपमा मूल्र् अमभववृि कर दताय प्रमार्पर प्राप्त गरेका व्र्जक्त/फमय/संस्था वा कम्पनीबाट खररद 
गनुयपनेछ । साथै उक्त मबलमा उल्लेजखत म.ुअ.कर बाहेकको रकममा १.५ प्रमतशत अमग्रम आर्कर बापत 
करकट्टी गरी बाँकी रकम मार सम्बजन्त्धत सेवा प्रदार्कलाई भकु्तानी हनुेछ । रु.२०,००० भन्त्दा कम 
मूल्र्को सामाग्री खररदमा पान नम्बर मलएको व्र्जक्त वा फमयबाट पमन खररद गनय सवकनछे अन्त्र्था खररद 
गने पदामधकारी स्वरं् जजम्मेवार हनुेछ। 

१०.डोजर रोलर लगार्त मेशनरी सामान भाडामा मलएको एवं िर बहालमा मलई ववल भपायई पेश भएको 
अवस्थामा १०% प्रमतशत भाडा कर एवम ्बहाल कर मतनुयपनेछ । 

११.प्रजशक्षकले पाउने पाररश्रममक एवम ्सहभामगले पाउन ेभत्तामा प्रचमलत मनर्म अनसुार कर लाग्नेछ । 

१२.मनमायर् कार्यको हकमा शरुु लागत अनमुानका कुनै दईु आईटममा पररवतयन हनुे भएमा अमधकार प्राप्त 
व्र्जक्त/कार्ायलर्बाट लागत अनमुान संसोधन गरे पश्चात मार कार्य  गराउन ुपनेछ। र्सरी लागत अनमुान 
संशोधन नगरी कार्य गरेमा उपभोक्ता समममत/समूह नै जजम्मेवार हनुछे । 
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१३.उपभोक्ता समममतले काम सम्पन्न गरी सकेपमछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममयत सम्भार समममत गठन 
भएको भए सो समममतलाई बझुाएको सामानको वववरर् एक प्रमत सम्बजन्त्धत कार्ायलर्लाई जानकारीको लामग 
बझाउन ुपनेछ । 

१४.सम्झौता बमोजजम आर्ोजना सम्पन्न भएपमछ अजन्त्तम भकु्तानीको लामग कार्य सम्पन्न प्रमतवेदन, नापी वकताब, 
प्रमाजर्त भपायई, र्ोजनाको फोटो, सम्बजन्त्धत उपभोक्ता समममतले आर्ोजना सञ्चालन गदाय भएको आर्व्र्र्को 
अनमुोदन सवहतको मनर्यर्, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावयजमनक लेखा परीक्षर्को मनर्र्यको प्रमतमलपी सवहत 
अजन्त्तम वकस्ता भकु्तानीको लामग मनवेदन पेश गनुयपनेछ । 

१५.आर्ोजना सम्पन्न भएपमछ कार्ायलर्बाट जाचँपास गरी फरफारकको प्रमार्पर  मलनपुनेछ। साथै र्ोजनाको 
आवश्र्क ममयत सम्भारको व्र्वस्था सम्बजन्त्धत उपभोक्ताहरुले नै गनुयपनेछ। 

१६.आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न गने उपभोक्ता समममत वा समूहले आर्ोजनाको भौमतक तथा ववजत्तर् प्रगमत प्रमतवेदन 
तोवकएको ढाँचामा सम्झौतामा तोवकए बमोजजम मनकार्मा पेश गनुयपनेछ। 

१७.आर्ोजनाको ददगो सञ्चालन तथा ममयत सम्भारको धर्वस्था गनुयपनेछ। 

१८.आर्ोजनाको सबै काम प्राववमधकको रार् सल्लाह बमोजजम उपाभोक्ता समममत/समूहको  मनर्यर्ानसुार गनुय 
गराउन ुपनेछ । 

कार्ायलर्को जजम्मेवारी तथा पालना गररन ेशतयहरुः 

१.आर्ोजनको बजेटः उपभोक्ता समममतको काम, कतयव्र् तथा अमधकार, खररद लेखाङ्कन, प्रमतवेदन, आदद ववषर्मा 
उपभोक्ता समममतका पदामधकारीहरुलाई अनजुशक्षर् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२.आर्ोजनामा आवश्र्क प्राववमधक सहर्ोग कार्ायलर्बाट उपलधध गराउन सवकने अवस्थामा गराइनछे र नसवकन े
अवस्था भएमा उपभोक्ता समममतले बाह्य बजारबाट सेवा परामशय अन्त्तगयत सेवा मलन सक्नेछ । 

३.आर्ोजनको प्राववमधक सपुरीवेक्षर्का लामग कार्ायलर्को तफय बाट प्राववमधक खटाइनेछ। उपभोक्ता समममतबाट 
भएको कामको मनर्ममत सपुररवेक्षर् गनुय जजम्मेवारी मनज प्राववमधकको हनुेछ । 

४.श्रम मलुक प्रववमधबाट कार्य गराउन ेगरी लगत अनमुान स्वीकृत गराई सोवह बमोजजम सम्झौता गरी मेशनरी 
उपकरर्को प्रर्ोगबाट कार्य गरेको पाइएमा त्र्स्तो उपभोक्ता समममतसँग सम्झौता रद्द गरी उपभोक्ता 
समममतलाई भकु्तानी गरीएको रकम मलु्र्ाङ्कन  गरी बवढ भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर 
गररनेछ । 

५.आर्ोजना सम्पन्न भएपमछ कार्ायलर्बाट जाँचपास गरी फरफारक गनुयपनेछ । 

६.आवश्र्क कागजात संलग्न गरी भकु्तानी उपलधध गराउन सम्बजन्त्धत उपभोक्ता  समममतबाट अनरुोध भै 
आएपमछ उपभोक्ता समममतलाई बैंक खाता माफय त भकु्तानी ददन ुपनेछ । 
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७.र्समा उल्लेख भए बमोजजमका शतयहरु पालना गनय हामी मनम्न पक्षहरु मन्त्जरु गदयछौँ। 

 

उपभोक्ता समममत/समूहको तफय बाट    कार्ायलर्को तफय बाट 

दस्तखतः ..................................   नामथरः .................................. 

नाम थरः......... .........          दस्तखतः ..................................  

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

ठेगानाः..................     ठेगानाः.................................. 

सम्पकय  नं..........................    सम्पकय  नं.............................. 

मममतः..............................    मममतः................................... 
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अनसूुची-२ 

मधेश प्रदेश सरकार 
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् 

........................... कार्ायलर्......... 
.......................................... 

कामको पररमार्, आवश्र्क सामान र ज्र्ामीको वववरर् तथा खचय व्र्होने श्रोत वाडँफाडँ 

कार्यक्रमको नामः स्थानीर् तहः....... 

  वडा नं....... 

मस.नं. 

सम्पन्न गनुय पने काम 
र त्र्समा लाग्न े
सामान तथा 

ज्र्ामीको वववरर् 

इकाई 
संख्र्ा वा 
पररमार् 

दर जम्मा 

खचय व्र्होने स्रोत 

कैवफर्त 
उपभोक्ता 
जनश्रमदान 

कार्ायलर् 

वस्तगुत नगद 
          

 

दस्तखतः 

उपभोक्ताको तफय बाटः  मन्त्रालर्/मनदेशनालर्/कार्ायलर्को तफय बाटः 
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अनसूुची-३ 

मधेश प्रदेश सरकार 
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् 

........................... कार्ायलर्......... 
.......................................... 

    मममतः............ 

उपभोक्ता समूहले मनमायर् औजार वा सामग्री बझेुको लगतः 

क्र.सं. जज.खा.पा.नं. सामाग्रीको मबबरर् ईकाई पररमार् मूल्र् कैवफर्त 

       

कार्यक्रमको नामः 
उपभोक्ताको समूह नं.: 
सामाग्री बजुझमलनेको नामः 
सामाग्री बजुझमलनेको सहीः  स्वीकृत गने : 
मसफाररस गनेको सहीः 
सामान ददनकेो सहीः 
सामान ददनकेो नामः 


