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दईु शब्द  

 
 

र्स उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, प्रदेश नं.2 को स्वीकृत वावषयक कार्यक्रमहरुलाई 
सफलतापूवयक सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न गने उद्देश्र्का साथ "कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न 
कार्यववमध 2077"  ल्र्ाउन पाउँदा हामीलाई खशुी लागेको छ। 

 

ववगतका वषय झै र्स वषय पमन र्स मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्हरुबाट सञ्चालन हनेु 
कार्यक्रमहरुले प्रदेशलाई आमथयक समवृि तथा सकारामकमक ववकासतफय  ्रसरसर तलु्र्ाउनमुा महत्वपवपूणय 
भमूमका खेल्नेछन ् भने्न आशा राखेको छु। प्रस्ततु कार्यववमधमा मन्त्रालर् र मातहतका 
कार्ायलर्हरुबाट सञ्चालन हनेु वावषयक कार्यक्रमहरुको उद्देश्र्, कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा र ्पेजित 
उपलजब्धहरुलाई समविगतरुपमा प्रस्ततु गने जमको गररएको छ। 

 

र्स कार्यववमधलाई ्झै स्पि, पारदशी र उत्तम बनाउन ववमभन्न चरणहरु पार गररएको छ । पवहलो 
चरण-कार्यववमध समममत गठन र तर्ारी, दोस्रो चरण- कार्यववमध मनमायण सदस्र्हरु माफय त कार्यववमध 
मस्र्ौदा तर्ार, तेस्रो चरण- मस्र्ौदाहरु मामथ छलफल र समीिा, चौथो चरण- मस्र्ौदाहरुमा 
आवश्र्क सधुार, पाचौँ चरण- मा. मन्त्रीज्रू् र मा. राज्र्मन्त्रीज्रू्को समपुजस्तथीमा उच्चस्तरीर् तहमा 
छलफल भै प्राप्त सझुाव ्नसुारको पनुःसधुार पमछ र्स कार्यववमधलाई पाररत गररएको छ। 

 

्न्त्मकर्मा, कार्यववमध मनमायण कार्यलाई सफल पानय ्नवरत रुपमा खवटई र्ो रुपमा ल्र्ाउन सहर्ोग 
गनुयहनेु कार्यववमध मनमायण समममतका संर्ोजक- मि.व.्. श्री समुनल कुमार कणय र सदस्र्हरु- उप-
सजचव (कानून) ्वध वकशोर कुशवाहा, स.व.्. श्री बेचन चौधरी, स.भ.ूस.्. श्री बेचन कुमार 
महतो, कानून ्. श्री बालकृष्ण ममश्र, ले.्. श्री परुुषोत्तम ममश्र, ्मधकृत श्री राजेश कुमार ममश्र, 

शा.्. श्री राजन कुमार झा र व.स. श्री प्रशान्त्त कुमार ममश्र लाई धन्त्र्वाद ददन चाहन्त्छु। 
कार्यववमध मनमायणमा प्रमकर्ि वा ्प्रमकर्ि रुपमा सहर्ोग परु् र्ाउन ुहनेु र्स मन्त्रालर् तथा मातहतका 
कार्ायलर्हरुका कमयचारी तथा प्रादेजशक ववज्ञ/मेिपा श्री राजेश वमाय लगार्त सबै सरोकारवालाहरु 
तथा ्न्त्र् सहर्ोगी कमयचारीहरुलाई हाददयक धन्त्र्वाद ददन चाहन्त्छु।  

                                                   
                                                              

                                                    िा. रामचन्त्र कँिेल 

                                             प्रदेश सजचव 

                                             उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 

                                                   प्रदेश नं.2 जनकपरुधाम 
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प्रस्तावना 

नेपालको संववधान, २०७२ बमोजजम देश ्वहले संघीर् लोकताजन्त्रक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा 
गएकोछ । संघीर्, प्रदेश तथा स्थानीर् गरी तीन तहको सरकारको गठन भैसकेको ्वस्था छ। 
र्समा प्राकृमतक श्रोत साधनको व्र्वस्थापन गनय प्रदेश सरकारलाई समेत ्मधकार ददईएको छ । 
नेपाल सरकारले ्पनाएको गरीब तथा ववपन्न वगयका लामग सामदुावर्क वन, उद्योग व्र्वसार्ीका 
लामग कबमुलर्ती वन, धाममयक समदुार्का लामग धाममयक वन तथा साझेदारी वन लगार्तका 
समदुार्मा आधाररत वन व्र्वस्थापन पद्घमत, संरजित िेर व्र्वस्थापन प्रणाली, जलाधार व्र्वस्थापन 
तथा भ ू पररमधस्तरको व्र्वस्थापन कार्यक्रमहरु राविर् तथा ्न्त्तरायविर् िेरमा ्मकर्न्त्त सफल 
कार्यक्रमका रुपमा पररजचत छन ्। मकर्स्तै र्स प्रदेशमा रहेका ववमभन्न खालका उद्योगले रोजगारीका 
्वसर प्रदान गनुयका साथै मालसमान उमकपादन गरी आपूमतयमा टेवा परु् र्ाएको ्वस्था रहेको छ र 
प्रदेशमा रहेका धाममयक तथा परुाताजमकवक महत्वपवका स्थानहरुले पर्यटन प्रवियनमा टेवा परु् र्ाएको छ। 

 

प्रदेश नं. २ को २७.४९ प्रमतशत भ-ूभागमा फैमलएको वन िेर प्रदेशको सबैभन्त्दा ठूलो प्राकृमतक 
सम्पदा हो। वन िेर एकामतर कृवष प्रणालीको आधारस्तम्भ, जलश्रोतमा आधाररत उजाय ववकासको 
आधार तथा स्वच्छ पानीको महुान, औद्योमगक कच्चा पदाथयको श्रोत, पर्यटकीर् गन्त्तव्र् तथा जैववक 
ववववधताको भण्िार हो भने ्कायमतर भौमतक पूवायधार ववकास मनमायणलाई स्थावर्मकव प्रदान गदै मबपद् 
न्त्र्मुनकरण तथा जलवार् ुपररवतयनका नकारामकमक ्सरबाट जोगाउन समेत र्सले महमकवपूणय भमूमका 
मनवायह गदै आएको सबैमा ववददतै्त छ।वनिेर नजजक बसोबास गने समदुार्को दैमनक जीवनर्ापनका 
लामग नभै नहनेु काठ, दाउरा, घाँस, जमिबटुी तथा ्न्त्र् वन पैदावारहरु तथा वातावरणीर् सेवाहरु 
वन िेरबाट प्राप्त हुँदै आएको छ। र्सका साथै वन िेरबाट प्रमकर्ि वा ्प्रमकर्ि रुपमा समेत सेवा 
प्राप्त हुँदै आएको छ। 

 

तसथय, प्रदेश सरकारको र्स उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्ले प्रदेशस्तरमा आफ्नो 
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सम्बन्त्धी सावयजमनक नीमत, बजेट तथा कार्यक्रम माफय त आफ्नो 
मन्त्रालर्को मखु्र् उद्देश्र् र कार्यहरुलाई मतुयरुप ददन र्स मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्हरुका 
लामग प्रभावकारी रुपमा उल्लेजखत कार्यक्रमहरु कार्ायन्त्वर्न गनय सहर्ोग परु् र्ाउने उद्देश्र्ले र्स 
मन्त्रालर्बाट “कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७7” एकीकृत रुपमा तर्ार तथा 
स्वीकृत गरी जारी गरीएको छ । 
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पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ 

(1)   र्स कार्यववमधको नाम "कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७7" रहेको  
  छ। 

(२)  र्ो कार्यववमध प्रदेश नं. २ भरी लाग ुहनेुछ । 

(३)  र्ो कार्यववधी मन्त्रालर्ले स्वीकृत गरेको मममत देजख लाग ुहनेुछ । 

(4)  र्ो कार्यववमध उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को आ.व. को कार्यक्रमहरु सञ्चालन 
 गनयको लामग मनमायण गरी र्ो "कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध, २०७7"                                                         
 प्रादेजशक कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने मनकार्हरुको हकमा समेत लाग ुहनेुछ। 

(५)  र्स कार्यववमध बमोजजमका कार्यहरु सञ्चालन गदाय नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्रचमलत नम्सय 
 र जजल्ला दररेटलाई आधार मानी तथा प्रचमलत आमथयक प्रशासन तथा सावयजमनक खररद ऐन, 
 2063 तथा मनर्म र नेपाल सरकारले जारी गरेको 32 बुदेँ मनदेशन र ्जख्तर्ार दरुुपर्ोग 
 ्नसुन्त्धान आर्ोगले जारी गरेको 61 बुदेँ मनदेशन बमोजजम गनुयपनेछ । 

 

शब्दाबली पररचर् : 

कार्यववमधः कार्यववमध भन्नाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, जनकपरुधाम प्रदेश नं. २ 
बाट स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्न कार्यववमध,२०७7 सम्झन ुपछय । 

 

मन्त्रालर्ः मन्त्रालर् भन्नाले प्रदेश नं. २ ्न्त्तगयतको प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको उद्योग, पर्यटन, 
वन तथा वातावरण मन्त्रालर्लाई सम्झन ुपछय । 

 

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

 

महाशाखाः महाशाखा भन्नाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् तथा ्न्त्तगयतका महाशाखा 
सम्झन ुपदयछ। 

 

कार्ायलर्ः कार्ायलर् भन्नाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् ्न्त्तगयत स्थापना भएका र 
हनेु कार्ायलर्हरुलाई समेत सम्झन ुपदयछ । 
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उद्योगः उद्योग भन्नाले प्रचमलत कानून बमोजजम दताय भै सञ्चालन भएका उद्योगलाई सम्झन ुपदयछ । 

 

मनणयर्ानसुारः मनणयर्ानसुार भन्नाले कार्यक्रम प्रर्ोजनको लामग कुनै कानूनी आधार नरहेको ्वस्थामा 
मन्त्रालर् वा मखु्र्मन्त्री कार्ायलर् तथा मन्त्रीपररषद्को मनणयर्लाई सम्झन ुपदयछ । 

 

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 गॉउपामलका सम्झन ुपछय । 

 

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

 

स्थानीर् तहः स्थानीर् तह भन्नाले नेपालको संववधानको धारा 306(ढ) ्नसुार को स्थानीर् तह 
सम्झन ुपनेछ।  

 

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

 

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

 

वन समूह: वन समूह भन्नाले सामदुावर्क वन, साझेदारी वन, धाममयक वन, कबमुलर्ती वन िेरलाई 
सम्झन ुपछय । 
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हाइटेक नसयरीः हाइटेक नसयरी भन्नाले ्मकर्ाधमुनक प्रववमध तथा सवुवधा सवहत बाहै्र मवहना ववरुवा 
उमकपादन गरी उपलब्ध गराउन सवकने प्रदेशस्तरमा स्थावपत स्थार्ी नमनुा नसयरी भने्न सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेद–२ 

कार्यववमध 

१. कार्यक्रम प्राथममवककरण र र्ोजना तजुयमा सम्बन्त्धी कार्यववमध : 

 कार्य गनुयपने स्थानको ्मत आवश्र्क, मध्र्म र दठकै, आदद मापदण्िको आधारमा 
आवश्र्कता र औजचमकर्को आधारमा प्राथममवककरण गने । 

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

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

 कार्यक्रम सञ्चालन गनय तर् भएको ्जघल्लो प्राथममकता क्रममा परेको िेरमा स्थानीर् 
उपभोक्ताहरु समेतको संलग्नतामा RRA/PRA पिमतबाट उक्त िेरको सामाजजक, आमथयक 
र प्राकृमतक श्रोतहरुको जस्थती पत्ता लगाई कार्य सम्बन्त्धी आवश्र्कताहरु पवहचान गने । 

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

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

 आमथयक, सामाजजक र वातावरणीर् िेरमा ददधयकालीन सकारामकमक प्रभाव पने खालका 
कार्यक्रमहरु छनोट गने। 

 

२. कार्यक्रमको छनोट/माग संकलन सम्बन्त्धी कार्यववमध 

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

 स्थानीर् जनसमदुार्/जनप्रमतमनमधबाट माग भएका कार्यक्रमहरु पमन संकलन गने। 
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 उपरोक्त बमोजजमको माग भै आएका र व्र्वस्थापन कार्य र्ोजनाले समेटेका प्राथममकता प्राप्त 
कार्यक्रमहरु वावषयक स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटसँग तालमेल हनेुगरी उपर्कु्त स्थानमा 
कार्यक्रम सञ्चालन गने गरी प्राप्त मनवेदनको आधारमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा ्जघ 
बढाउने। 

 

२.१ उपभोक्ता समूहले र्ोजना मागं गदाय वा सम्झौता गदाय पेश गनुयपने कागजातहरुः- 
 उपभोक्ताहरुको आम भेलाको मनणयर्को प्रमतमलपी 
 स्थानीर् जनप्रमतमनमधको रोहवरमा आम भेलाको मनणयर्बाट गदठत उपभोक्ता समममतको मनवेदन 

 स्थानीर् तह वा मनवायजचत जनप्रमतमनमधको उपभोक्ता समममतको वववरण सवहतको मसफाररश पर 

 र्ोजनाको प्राववमधक प्रमतवेदन 

 उपभोक्ता समममतका पदामधकारीहरुको पवहचान खलु्ने पररचर् परको प्रमतमलवप 

 

२.२ उपभोक्ता समममत सम्बन्त्धी व्र्वस्था 
२.२.१ उपभोक्ता समममतबाट कार्य गराउँदा देहार् बमोजजम गराउन ुपनेछः 
 (क)  सेवारसराही/लाभरसराही उपभोक्ता समममतबाट काम गराउँदा लागत ्नमुानको ओभरहेि 
 कजन्त्टन्त्जेन्त्सी तथा जनसहभामगताको ्ंश ्मभववृि कर समेत समावेश गनुयपने । 

(ख)  सेवारसराही/लाभरसराही उपभोक्ता समममतबाट काम गराउँदा सम्बजन्त्धत सावयजमनक मनकार्ले 
 सम्बजन्त्धत काम वा सेवाको प्रकृमत, काम गनुय पने पररमाण, काम गदाय लाग्ने रकम, 

 सम्बजन्त्धत समममत वा लाभरसराहीले व्र्होनुय पने  रकम र ्न्त्र् आवश्र्क कुराहरु खलुाई 
 प्रचमलत काननुले तोकेको समर् सीमा उल्लेख गरी सावयजमनक सचुना प्रकाशन गरी प्रस्ताव   
 वा मनवेदन माँग गनुयपने । 

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

(घ)  प्रमकरे्क वकस्तामा गरेको खचयको सचुना सावयजमनक स्थानमा टाँस गनुयपने कुरा सम्झौतामा 
 उल्लेख गनुयपनेछ। 
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(ङ)  उपभोक्ता समममत/लाभरसराही समदुार्बाट काम गराउँदा मनमायण सम्बन्त्धी लागत ्नमुानमा 
 लोिर,  एकसाभेटर, रोलर, िोजर, रसरिेर जस्ता हेभी मेमसन प्रर्ोग गनय नसवकने व्र्होरा 
 सम्झौतामा उल्लेख गनुयपनेछ । 

२.२.२ उपदफा (१) ववपररत काम गरेको पाईएमा सम्झौता रि गनय सवकने व्र्होरा सम्झौतामा 
 उल्लेख गनुयपनेछ । 

२.२.३ उपभोक्ता समममत वा लाभरसराहीले पाउने रकम भकु्तानी गदाय सम्बजन्त्धत उपभोक्ता समममत वा 
 लाभरसराही समदुार्को नाममा खोमलएको बैंक खातामा IPS प्रववमधद्वारा नै जम्मा हनेु गरी 
 भकु्तानीको व्र्वस्था ममलाउन ुपनेछ ।  

२.२.४ पेश्की ददँदा बढीमा दश प्रमतशत रकम सम्म ददन सवकने र कार्य सम्पन्नताको आधारमा 
 रमनङ्ग बीलहरु पेश हनु आएमा वा समर्मा कार्य सम्पन्न हनु्त्छ भने ववश्वास लागेमा रमनङ्ग 
 बील ्नसुार सम्पन्न कामको भकु्तानी ददन सवकनेछ। हरेक  वकस्ताको कामको प्राववमधक 
 मलु्र्ाङ्कन, बील भपायई, खचय प्रमाजणत गने ्न्त्र् कागजात मकर्स्तो समममत वा समदुार्को 
 बैठकबाट ्नमुोदन गराई सावयजमनक मनकार्मा पेश गनुयपनेछ । 

२.२.५ उपभोक्ता समममत वा लाभरसराही समदुार्ले आफुले प्रमकरे्क वकस्तामा गरेको खचयको सूचना   
 सम्बजन्त्धत विा कार्ायलर्को सूचना पाटीमा ्मनवार्य टाँस गरी सावयजमनक गनुयपनेछ। 

२.२.६ उपभोक्ता समममत वा लाभरसराही समदुार्ले प्राप्त गरेको कुनै काममा मनमायण व्र्वसार्ीलाई    
 संलग्न गराएको पाईएमा मकर्स्तो सम्झौता रद्द गरी भववष्र्मा मकर्स्तो कुनै काम उपभोक्ता 
 समममत वा लाभरसराहीलाई नददने ्मभलेख राखी सो काम गने मनमायण व्र्वसार्ीलाई कालो 
 सजुचमा राख्न सावयजमनक खररद ्नगुमन कार्ायलर्मा मसफाररश गररनेछ । 

 

३. कार्यक्रमको र्ोजना तजुयमा सम्बन्त्धी कार्यववमध 

 स्वीकृत वावषयक कार्यक्रमको ववषर्गत ववजशविकरण हेरेर कमयचारीहरुमा जजम्मेवारी तोकने र 
कार्यववभाजन गने काम वावषयक कार्यक्रम प्राप्त भएको १५ ददनमभर गने। 

 सेवारसराहीबाट प्राप्त मनवेदनको आधारमा सो िेर मनरीिण गरी लजित समूह, पामलकामा  
ममवटङ्ग, छलफल र आवश्र्कतानसुार ्न्त्तरवक्रर्ा जस्ता पररचर्ामकमक कार्यक्रम सञ्चालन  
गने र वास्तववक समस्र्ा के हो ?  पवहचान गने। 

 उपरोक्त बमोजजम समस्र्ा पवहचान भएपमछ स्वीकृत वावषयक कार्यक्रमसँग तालमेल हनेु गरी 
प्राथममकता प्राप्त िेरमभर र बावहरको कार्यक्रम पवहचान गने। र्समा सम्बजन्त्धत 
कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गने उपभोक्ता घरधरुी समेत मनक्र्र्ौल गने। 
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 मनक्र्र्ौल भएको कार्यक्रमको प्राववमधक र उपभोक्ताहरुको सामाजजक, आमथयक संभाव्र्ता 
्ध्र्र्न गने सम्भाववत कार्यक्रमको ्जन्त्तम छनोट तथा उपभोक्ता घरधरुीहरुको ्जन्त्तम 
नामावाली मनजचिमत गने । र्ोजनाको सम्भाववत सूची मन्त्रालर्बाट स्वीकृत गराउने। 

 संभाव्र् कार्यक्रमको ववस्ततृ सवेिण, मिजाइन, िी.पी.आर. तथा ल.ई. तर्ार गने काम कार्य 
ववभाजन भएको २ (दईु) मवहनामभर सम्पन्न गने। 

 चाल ु आ.व. मभर सम्पन्न गनुयपने सम्पूणय कार्यको ल.ई. सम्पन्न गरी प्रथम चौमामसक 
्वमधको ्न्त्मकर् मभरमा ्जन्त्तम स्वीकृती प्रदान गने। 

 ल.ई. तर्ार गदाय नेपाल सरकार ्थय मन्त्रालर्, प्रदेश आमथयक माममला तथा र्ोजना   
मन्त्रालर्, प्रचमलत ऐन, मनर्म र तमककामलन वन तथा भ–ूसंरिण मन्त्रालर्को स्वीकृत नम्सय 
र जजल्ला दररेटको आधारमा गने।  

 सम्बजन्त्धत शाखामा प्राप्त भएको प्रस्ताव सवहतको ल.ई. ७ ददन मभर का.प्र. समि 
मसफाररशका साथ पेश गने । 

 कार्ायलर् प्रमखुले प्राप्त भएको वक्रर्ाकलाप सञ्चालन को प्रस्ताव र ल.ई. ्ध्र्र्न गरी ३ 
ददन मभर स्वीकृत प्रदान गने । 

 ल.ई. मा देहार्का कुराहरु पमन समावेश गने । 

 कार्यक्रमको शीषयक 

 कार्यक्रम स्थल 

 कार्यक्रमको मिजाइन, नकशा, भौमतक एकाई, पररमाण, प्रमत एकाई लागत, कूल लागत ्नमुान 
र जनसहभामगताको ्ंश 

 लाभ प्राप्त गने घरधरुीको संख्र्ा 
 स्रोत साझेदारीको व्र्वस्था 
 कार्यक्रम सञ्चालन को मनजम्त तर्ार गररने प्रस्ताव (वटप्पणी) मा देहार्का कुराहरु स्पि 

खलुाउने: 

 कार्यक्रमको नाम 

 कार्यक्रमको उद्देश्र् 

 लजित समूह सम्बन्त्धी वववरण 

 ्पेजित लाभ र प्रभाव 
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४. कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न चरणको कार्यववमध 

 उपरोक्त बमोजजमको प्राप्त वववरणको आधारमा प्रमकरे्क वक्रर्ाकलापको मनजम्त प्रमकर्ि 
लाभाजन्त्वत हनेु उपभोक्ता घरधरुी/समूह संख्र्ा मनधायरण गरी एक कार्यमूलक उपभोक्ता समममत 
(७–११ जना) को रुपमा गठन गने । 

 सामान्त्र्त: उपभोक्ता समममतको कार्यववमध देहार् ्नसुार हनेुछः– 

 उपभोक्ता समममत कार्यकारी समममत हनेुछ । 

 उपभोक्ता समममतले कार्यक्रम सम्झौता गने, सञ्चालन  गने, समन्त्वर् गने, कार्य सम्पन्न गने 
सम्पूणय  जजम्मेवारी बहन गनेछ । 

 सम्पन्न कार्यको सञ्चालन  मनरन्त्तरता ददने, आवश्र्कतानसुार सेवा शलु्क उठाउने तथा ममयत 
संभार गने र लाभ ववतरणमा एकरुपता ल्र्ाउने कार्य गनेछ । 

 आवश्र्कतानसुार तोवकएका ्न्त्र् कार्यहरु समेत गनेछ । 

 ्जन्त्तम स्वीकृत प्राप्त संरिण कार्यक्रमहरुको प्रमकरे्क आइटमवाइज कार्यको कमत काम 
उपभोक्ता समूहले गने र कमत काममा कार्ायलर्ले के सहर्ोग उपलव्ध गराउने (मनमायण 
सामारसरी वा नगद) तर् गरी खचयको स्रोत बाँिफािँ गने र मनददयष्ठ फाराम बमोजजम हनेुगरी 
कार्ायलर् र उपभोक्ता समूहबीच कार्यक्रम कार्ायन्त्वार्नको लामग सम्झौता गने । र्स्तो 
संझौताका प्रमतहरु उपभोक्ता समममतलाई समेत उपलव्ध गराउने। 

 खचयको श्रोत वाँिफाँि गदाय उपभोक्ता समूह/समममतले न्त्र्नुतम १०% खचय व्र्होनुय पनेछ । 

 सम्झौता ्नसुारको कार्य कार्ायलर्बाट खवटएका प्राववमधक कमयचारीको सरसल्लाहमा 
उपभोक्ता जनश्रम र दि तथा ्धयदि ज्र्ामी लगाई स्वीकृत मिजाइन र ल.ई. ्नसुार 
हनेुगरी सञ्चालन  गने । 

 सम्झौता ्नसुार कार्ायलर्ले उपलव्ध गराउनपुने नगद वकस्तावन्त्दीको रुपमा उपलव्ध 
गराउने।र्स्तो नगद तथा मनमायण सामारसरी कार्यक्रम सञ्चालन को दौरानमा उपर्कु्त समर् 
(कार्य सञ्चालन भैरहेको बखत वा ्न्त्मकर्मा) उपलव्ध गराउने । 

 वावषयक लक्ष्र् ्नसुार दोश्रो चौमामसक ्वमध को शरुु मै कार्यक्रम सम्झौता गरी कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न गनय शरुु गने । 

 कार्यक्रम सम्पन्न भएपचिमात उपभोक्ता समममतले ्मनवार्य रुपमा सावयजमनक सनुवुाईको 
आर्ोजना गरी भौमतक प्रगमत तथा खचयको सावयजमनक लेखा परीिण गराउन ुपनेछ । 
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 मनधायररत समर्मा कार्य सम्पन्न भएपचिमात उपभोक्ता समूहबाट कार्य सम्पन्न भएको जानकारी र 
मनवेदन प्राप्त भएपमछ सम्बजन्त्धत प्राववमधकले कार्यक्रमको नाप जाँच र मूल्र्ांकन गरी भकु्तानी 
ददन प्रमतवेदन पेश गने । 

 उपभोक्ता समूहबाट भकु्तानीको लामग ्नरुोध पर प्राप्त भएकोमा देहार्का मबल, प्रमतवेदन 
संलग्न गराई मसफाररशको मनजम्त कार्ायन्त्वार्न शाखामा पेश गने । 

 नाप जाचँ प्रववि गररएको नापी वकताब। 

 कार्य सम्पन्न प्रमतवेदन। 

 उपभोक्ता समूहबाट प्रप्त वकस्ता भकु्तानी बील तथा ्न्त्र् बील भरपाईहरु। 

 उपभोक्ता समममतबाट र्ोजना सम्पन्न हुँदासम्म भएको खचय समथयनको मनणयर्को 
प्रमतमलवप वा मसफाररश।  

 सावयजमनक लेखा परीिणको प्रमतवेदन। 

 सम्बजन्त्धत शाखा समि भकु्तानी वा वकस्ता भकु्तानीको मनजम्त पेश भएको कागजात उपर 
कारवाही एक हप्तामभर सम्पन्न गरी मसफाररश साथ लेखाशाखामा पेश गने । 

 लेखाशाखाबाट कार्यक्रमको सम्बन्त्धमा प्रभावकारीता, ममतव्र्वर्ता, पारदजशयता, इमकर्ाददलाई 
नेपाल  सरकारको ऐन, मनर्म, ववमनर्मको पररमध मभर रहेर मभिाई ्जन्त्तम भकु्तानीको मनजम्त 
कार्यलर् प्रमखु समि एक हप्ता मभर पेश गरी भकु्तानी गने। 

नोटः  

 स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम ्न्त्तगयतका र्ोजनाहरु सञ्चालन गदाय मनमायण कार्य सम्वद्घ प्राववमधक 
जनशजक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् तथा मातहतका मनकार्हरुबाट 
समर्मै उपलब्ध हनु नसकने ्वस्था आएमा मनमायण कार्य सम्वद्घ प्राववमधक जनशजक्त 
व्र्वस्थापनको लामग कन्त्सलटेन्त्सी सेवा (कानूनी मान्त्र्ता प्राप्त जनशजक्त वा फमय) वा 
ज्र्ालादारीमा आमधकारीक प्राववमधक माफय त प्रचमलत काननु बमोजजम कार्य गराउन सवकनेछ 
र सो को व्र्वस्थापन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्बाट गररनेछ। 

 मामथ जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन घरेल ुतथा औद्योमगक ववकास सम्बन्त्धी कार्यक्रममा 
र्स कार्यववमधमा कार्यक्रम ्नसुार लेजखएको ववमध र प्रवक्रर्ा बमोजजम कार्ायन्त्वर्न हनेुछ । 

 बवढमा रु. ५० लाख भन्त्दा मामथको र्ोजना उपभोक्ता समममत माफय त सञ्चालन गररने छैन । 
मि.वप आर. आवश्र्क पने र्ोजनाको हकमा भने प्रचमलत काननु ुबमोजजम हनेुछ । 

 पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत मनमायण कार्य सञ्चालन प्रर्ोजनाथय कार्ायलर्ले ईजन्त्जमनर्ररङ्ग सेवाका 
मनमायण कार्य सम्बि जनशजक्त माफय त कार्य सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गनुयपनेछ। 
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 प्राववमधक रुपले जवटल कामहरु मसममत प्राववमधक ज्ञान र प्रर्ोगशालाको ्भाव, 

प्राववमधकरुपले  ् नमभज्ञ तथा प्रर्ोगशालाको पहुँच भन्त्दा टाँढा रहेको उपभोक्ता समममतहरु 
माफय त गराउँदा मनमायण भएको संरचनाको तोवकएको गणुस्तरमा मनमायण नहनेु, उपभोक्ता 
समममतले मनमायण व्र्वसार् संलग्न गरी मनमायण गनुय पने तथा ममयत सम्भारको जजम्मेवारी वहन 
गनय नसकने ्वस्था देजखएमा उक्त कार्यहरु उपभोक्ता समममतबाट गराइनेछैन। 

 

४.१ कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने मनकार्ः 
 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 

 प्रदेश वन मनदेशनालर् 

 उद्योग, वाजणज्र्, आपमुतय तथा उपभोक्ता वहत संरिण मनदेशनालर् 

 मिमभजन वन कार्ायलर् र मातहतका कार्ायलर्हरु 

 भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु 

 जजल्ला घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरु 

 वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्र 

 सम्भाववत ्न्त्र् सावयजमनक मनकार्हरु 

 

४.२ कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
  स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम मनम्न प्रवक्रर्ा ्वलम्वन गरी सञ्चालन गररनेछः 

 कार्ायन्त्वर्न मनकार्बाटै मनर्मानसुार ्मानतमा 
 उपभोक्ता समूह/समममतबाट 

 तोवकएको कार्यक्रम भए सोही ्नसुार नभएमा प्रदेश ऐन, मनर्मावली र सावयजमनक खररद 
ऐन 2063 र मनर्मावली 2064 ्नसुार 

 ्न्त्र् सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाबाट 

  

५. कार्यक्रमको ्नगुमन तथा मूल्र्ाकंन चरणको कार्यववमध 

 कार्यक्रमको सम्झौता, नगद, मनमायण सामारसरी र श्रम पररचालन, इमकर्ाददको व्र्वजस्थत 
्मभलेजखकरण  गने । र्स्ता वववरणहरु सम्बजन्त्धत सबैमा पारदशी हनेु व्र्वस्था ममलाउने। 

 सम्पन्न कार्यको आवमधक प्रगमत प्रमतवेदन तर्ार पारी सम्बजन्त्धत मनकार्मा समर्मै पठाउने। 
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 एक आ.व. मभर सञ्चालन भै सम्पन्न कार्यक्रमका सम्बन्त्धमा कार्ायलर्को वटम संर्कु्त रुपमा 
बसी आगामी आ.व. को मागयशदयनको लामग ्नभुवको आदान प्रदान तथा कार्यक्रम मूल्र्ाङ्कन 
गने । 

 रु. ५ लाख भन्त्दा बढी लागतका मनमायण सम्बन्त्धी कार्यक्रमहरुको वववरण खलु्ने गरी 
सम्बजन्त्धत मनमायण स्थलमा होमियङ्ग बोिय राख्नपुनेछ । र्सको खचय सम्बजन्त्धत कार्यक्रमबाट 
गनय सवकनेछ । 

 कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको प्रगमत मामसक रुपमा सम्बजन्त्धत मनकार्मा पेश गनुयपनेछ । 

 

६. कार्यक्रमको व्र्वजस्थत सञ्चालन । ममयत संभार र लाभाशं ववतरण चरण 

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

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

 

७. कार्यक्रममा मनरन्त्तरताको लामग सहर्ोग चरण 

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

 आवश्र्क प्राववमधक सहर्ोग कार्ायलर्ले उपलव्ध गराउने। 

 जजल्लाजस्थत ्न्त्र् सरकारी संघ संस्था । कार्ायलर्, गै.स.स., ्.गै.स.स. सँग सेवा मलनको 
लामग समन्त्वर् स्थापना गने। 

 तालीम, गोष्ठी, भ्रमण र ्न्त्र् आर्मूलक र सीपमूलक गमतववमध परुक गमतववमधको रुपमा 
सञ्चालन  गने। 
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उपभोक्ता समूह पररचालन गरी सम्पन्न गररने कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन चक्र/चाटय (Flow Chart) 

 

उपजलाधार प्राथममवककरण । र्ोजना तजुयमा          कार्यक्रमको माग सङ्कलन 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

कार्यक्रमको र्ोजना तजुयमा चरण 

 लजित समूह । पामलका 
 पररचर्ामकमक गमतववमध (बैठक/छलफल/्न्त्तरकृर्ा /गोष्ठी 
 समस्र्ा पवहचान 

 उपभोक्ता।कार्यक्रम–पवहचान 

 कार्यक्रम – प्राववमधक तथा समाजजक/आमथयक संभाव्र्ता ्ध्र्र्न 

 ववस्ततृ सवेिण– मिजाइन /ल.ई. 
 कार्यर्ोजना तर्ारी 
 कार्यक्रमको ्जन्त्तम स्वीकृमत 

 कार्यक्रमको व्र्वजस्थत सञ्चालन । ममयत संभार र लाभासं 
ववतरण चरण 

 सञ्चालन । ममयत संभार र लाभांस ववतरण कार्य र्ोजना मनमायण। 

 कार्यर्ोजना कार्ायन्त्वर्न 

कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न चरण 

 उपभोक्ता समूह । समममत गठन 

 उपभोक्ता समूह/समममत ममवटङ्ग,  छलफल /्न्त्तरकृर्ा/गोष्ठी 
 समूह पररचालन / शशजक्तकरण/प्रचार प्रसार 

 कार्यक्रम सम्झौता 
 उपभोक्ता जनश्रम जटुाउने 

स्वीकृत मिजाइन र ल.ई. ्नसुार कार्य सञ्चालन 

 मनमायण व्र्वस्थापन (पैसा । मनमायण सामारसरी । जनशजक्त 

 कार्य मूल्र्ाङ्कन तथा भकू्तानी 

 कार्यक्रम ्नगुमन तथा मूल्र्ाकंन चरण 

 प्राववमधक ्नगुमन /छलफल/सल्लाह  

 सम्झौता/आम्दानी, खचय /श्रम पररचालनको व्र्वजस्थत 
्मभलेजखकरण 

 प्रमतवेदन 

 मूल्र्ाङ्कन 

 कार्यक्रम मनरन्त्तरताको लामग सहर्ोग चरण 

 मनर्ममत उपभोक्ता बैठक 

 प्राववमधक सहर्ोग 

 ्न्त्र् सेवारसराहीसँग समन्त्वर् स्थापना (स.।गै.स.स.। ्.गै.स.स.सँग) गरी सेवा मलने । 

 आवश्र्कतानसुार परुक गमतववमध सञ्चालन ।(तालीम/गोष्ठी/बचत, ऋृण /सीप ववकास/ मवहला, दमलत, जनजाती केजन्त्रत 
ववशेष 

समूह 
पररचालन/ 
शशजक्तकरण 
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पररच्छेद-३ 

वावषयक कार्यक्रम 

1. प्रदेश प्रमखु स्वरोजगार कार्यक्रम  

उदे्दश्र् 

आ.व. २०७७/२०७८ को सङघीर् सरकारको नीमत तथा कार्यक्रममा प्रकाजशत मममत २०७७ जेष्ठ 
२ गते प्रस्ततु भए ्नसुार रोजगारी सम्बन्त्धी नीमतलाइय प्रथममकतामा राखेको देजखन्त्छ । सोही नीमत 
बमोजजम प्रदेशस्तरमा दमलत तथा ववपन्न नागरीकलाइय रोजगार प्रदान गनय प्रदेश प्रमखु रोजगार 
कार्यक्रम सँचालन हनेु भएको छ ।र्ो कार्यक्रम र्स प्रदेशको आठै जजल्लामा लाग ुहनेुछ ।कोमभि-

१९ बाट भएको सामाजजक तथा आमथयक प्रभावलाइय समेत न्त्र्नु हनेुगरी स्थानीर् स्तरमा रोजगारी 
मसजयना गनय उद्यमशीलता तथा सीप ववकासको बढावा ददन, स्वरोजगारलाइय बढावा ददन स्थानीर् स्रोत 
साधन, बजार र लजित वगयको चाहनामा आधाररत लघ ुउद्यम ववकास मोिल ्नसुारको सेवा प्रदान 
गरी रोजगारी मसजयना गनय र्ो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आफ्नो नीमत तथा कार्यक्रममा ल्र्ाएको हो। 
मकर्स्तै, कलकारखानाहरुमा रोजगार प्रवियन गनय मस वट इय मभ वट को पाठर्क्रम ्नसुार न्त्र्नुतम 
लेभेल १ को बजारको माँगमा आधाररत सीप ववकास तालीम प्रदान गरी प्राइयभेट सेकटरसँग समन्त्वर् 
तथा सहकार्य गरी वा ववज्ञ प्रजशिक माफय त कार्ायलर्ले आफै गररब तथा ववपन्नलाई रोजगारीको 
्वसर ववृि गनय, मकर्स्तै स्थानीर् उमकपादन तथा उमकपादकमकव बढाई प्रववमधमा पहुँचलाइय समेत जोि 
ददनको लामग र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा तथा जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को प्राववमधक नेतमृकवमा जजल्लाजस्थत घरेल ु
तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुले मनम्नानसुार सञ्चालन गनय सकनेछन ्। 

(क) रोजगारी सम्बन्त्धी कार्यक्रमको ्वधारणा र सञ्चालन प्रवक्रर्ाको नमूना सम्बजन्त्धत कार्ायलर्बाट 
मनदेशनालर् माफय त मन्त्रालर्मा पेश भएपमछ सो उपर छलफल गरी मनदेशन ददईनेछ। 

(ख) प्रदेश प्रमखु रोजगार कार्यक्रमको लामग कार्यक्रम संर्ोजक एक जना र दूई जना उद्यम ववकास 
सहजकताय राखी पररचालन गररनेछ । 

(ग) जजल्ला तथा प्रदेशस्तरीर् दइुय तहमा ्नगुमन तथा मलु्र्ांकन गररनेछ। सो कार्यक्रममा प्रदेश 
प्रमखु कार्ायलर् र मूख्र्मन्त्री कार्ायलर्को समेत सहभामगताको व्र्वस्था ममलाईनेछ। 
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(घ) कार्यक्रम संर्ोजक कजम्तमा स्नातक तह र मस वट ई मभ वट बाट उद्यमववकाश सहजकताय सम्बन्त्धी 
लेभेल २ वा ३ उजत्तणय गरेको र उद्यमववकाश सहजकतायको लामग कजम्तमा +2 र उद्यमववकाश 
सहजकताय सम्बन्त्धी लेभेल २ वा 3 गरेको हनुपुछय। 

्पेजित उपलजब्ध 

कोमभि-१९ बाट सामाजजक तथा आमथयक ्वस्थामा सजृना भएको प्रभावले गदाय बेरोजगारी बढेको 
्वस्थामा  प्रदेश प्रमखु रोजगार कार्यक्रमले स्वरोजगार तथा रोजगारका ्वसरहरु सजृना गरी 
दमलत तथा आमथयक रुपले ववपन्न र्स प्रदेशका मवहला तथा र्वुाहरुलाइय रोजगार प्रदान गनुयका साथै 
स्थानीर् उमकपादनलाइय र्स प्रदेशको आठै जजल्लामा प्रोमकसाहन गने र साथै स्थानीर् आमथयक 
्वस्थालाइय उकास्न टेवा परु् र्ाउनेछ ।  

 

2. Hospitality Management  तालीम  (पर्यटन व्र्वसार्मा आवद्घ व्र्जक्त वा संस्थाहरुका 
लामग) 

पररचर् 

आमतथ्र् प्रबन्त्धन आमतथ्र् उद्योगको ्ध्र्र्न हो ।आमतथ्र् प्रबन्त्धकहरूले रेिुरेन्त्ट वा होटेलको 
दैमनक कामकाजहरू सञ्चालन गदयछन,् मनरीिण गने कमयचारीहरू सवहत सवुवधाहरूको प्रभावकारी 
उपलब्धता भएको छ वक छैन भने्न समुनजचिमत गदै, रसराहकहरूको सन्त्तवुि समुनजचिमत गनयका लामग 
कदमहरू चाल्दछन,् र प्रशासमनक र ववत्तीर् रेकियको रेखदेखको मनरीिण गदयछन ्। 

 

उदे्दश्र् 

होटल, रेस्टुरेन्त्ट, मनोरञ्जन पाकय , गन्त्तव्र् बजारीकरणका सँगठनहरु, कन्त्भेन्त्शन सेन्त्टर, कन्त्री कलब 
लगार्तका पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत व्र्वसावर्क िेरलाई महत्वपव ददने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
प्रदेश मभर पर्यटन व्र्वसार्सँग सम्बजन्त्धत आमतथ्र् प्रबन्त्धन कार्य ्न्त्तगयत होटल तथा लजजंग, खाना 
र पेर् पदाथय सम्बन्त्धी व्र्वसार्हरू (जस्तै- खाना, रेस्टुरेन्त्ट, कर्ाफे, बार र कवाटर, आदद), मनोरञ्जन 
सवुवधाहरू (जस्तै- मथम पाकय हरू, कल्चरल कलवहरु, दोहरी साँझ, नाइटकलबहरू, आदद),  राभल्स 
एण्ि टुसय, र्ातार्ात संचालक, स्वास्थ्र् तथा खेलकुद जस्ता सेवा उपलब्ध गराउने उद्योगमा कार्यरत 
जनशजक्तहरुलाई मनजचिमत ववषर् वस्तमुा तालीम सञ्चालन  गररनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मन्त्रालर्ले सेवा प्रदार्क व्र्जक्त वा संघ संस्थाको सहर्ोगमा मनर्मानसुार तालीम सञ्चालन गनेछ। 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

पर्यटन व्र्वसार्मा साकारामकमक सधुार आउनेछ। 

 

3. प्रगमत सममिा गोष्ठी 
 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम आ.व. 2076/077 को वावषयक प्रगमत सममिा गोष्ठी र आ.व. 
२०७7/078 मा र्स मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्हरुबाट भएका प्रगमतको सममिा गने 
उद्देश्र्ले कार्ायलर्हरुसँगको समन्त्वर्मा आवश्र्कतानसुार ्न्त्तरवक्रर्ा तथा गोष्ठी सञ्चालन गररनेछ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्बाट जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

4. बौविक सम्पमत ्मधकार सम्बन्त्धी सचेतना र प्रवियन कार्यक्रम 

पररचर् 

र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत आ.व. २०७७।०७८ मा प्रदेश नं. २ मा सञ्चामलत उद्योग व्र्वसार्, प्रदेश 
नं. २ जजल्ला उद्योग बाजणज्र् संघ, नगरपामलका, गाउँपामलका, उद्योग बाजणज्र् संघका पधामधकारी, 
स्कूल कलेजका ववद्याथी तथा उद्योगीलाई नेपालको वतयमान बौविक सम्पमत ्मधकार  
(Intellectual Property Right) - Patent Right, Copy Right, Trademarks right, Design  

जस्ता ववषर्मा तालीम सञ्चालन गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
मन्त्रालर्ले आवश्र्कतानसुारका कार्यक्रम तर् गरी स्वीकृत नम्सयको आधारमा लागत ्नमुान 
स्वीकृत गरी आवश्र्क रकम खचय गनय सकनेछन ्। 

कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ प्रगमतमा मनम्न बुदँाहरु समावेश गनुयपनेछ । 

 समारोह ्न्त्तगयत गररएका वक्रर्ाकलापहरु  

 वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरीएको स्थान  



 

16 
 

 फोटो, होमियङ्ग बोिय, ब्र्ानर 

 तजस्वर 

 माईन्त्रू्ट 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् तथा आवश्र्कता ्नसुार ववज्ञको सहर्ोग मलन 
सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

ववधाथीले बौविक सम्पमत तथा उद्योगी व्र्वसार्ीले आफ्नो लोगो जचन्त्ह स्लोगनको प्रर्ोगको बारेमा 
जानकारी पाउनेछन ्। 

 

5. प्रादेजशक आववष्कार कोष स्थापना (संस्था समममतलाई ्नदुान) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
 प्रादेजशक आववष्कार कोष स्थापना गनय मापदण्ि तर्ार गरी ववज्ञान तथा प्रववमध प्रमतष्ठानसँग 

समन्त्वर् र सहकार्य गररने। 

 आवश्र्कता ्नसुार कार्यदल गठन गनय सवकने । 

 कार्यदलले मसफाररश गरे बमोजजम ्नसुन्त्धानकतायहरुलाई ्नसुन्त्धानको लामग प्रादेजशक 
आववष्कार कोषबाट रकम उपलब्ध गराईने । 

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गररनेछ 

 कार्यक्रमको उपलव्धी 
 कोषको सम्पणुय तथ्र्ाङ्क 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, प्रदेश नं.2 जनकपरुधाम। 

सहर्ोगी मनकार्ः ववज्ञान तथा प्रववमध प्रमतष्ठान। 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रादेजशक आववष्कार कोष स्थापना भै ववज्ञान प्रववमध िेरमा ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धानमा थप टेवा पगु्नेछ। 

6. वन वातावरण तथा ववज्ञान प्रववमध सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धानका लामग ्नदुान सहर्ोग 

उदे्दश्र् 

वन, वातावरण, तथा ववज्ञान प्रववमध सम्बन्त्धी सोध कार्यको ववकास गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
वन, वातावरण, तथा ववज्ञान प्रववमध सम्बन्त्धी वैज्ञामनक प्रववधी सोध ववकासको लामग बेग्ला बेग्लै 
TOR बनाई सोध कार्यको लामग प्रस्ताव आव्हान गरी आमथयक ऐन मनर्मको प्रवक्रर्ा परुा गरी सोध 
कार्य गनय सकने संस्थाहरुको छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। र्ो कार्यक्रम वन, वातावरण  

तथा ववज्ञान प्रववमध समब्न्त्धी ववषर्मा ्ध्र्र्न गने स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका ववद्याथीहरु, 
्नसुन्त्धानकतायहरु वा ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान कार्यमा संलग्न संघ संस्था/मनकार्हरुबाट समेत प्रस्ताव 
आव्हान गरी सञ्चालन गनय सवकनेछ। सो गदाय संस्थागत मसफाररश र प्रस्तावन आवश्र्क पनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् र र्स मातहतको वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्रको  
जनशजक्तहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।कार्य सम्पादनको लामग मन्त्रालर् तथा मातहतका 
जनशजक्त ्पगु भएमा आवश्र्कता ्नसुार ्न्त्र् मनकार्मा रहेका जनशजक्त वा संघ संस्थाबाट सेवा 
खरीद वा समन्त्वर् गरी वा करार सेवामा दि जनशजक्त भनाय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

वन, वातावरण तथा ववज्ञान प्रववमध समब्न्त्धी सोध कार्यको ववकास भै सोधबाट आएका सूचना तथा 
ज्ञानको प्रर्ोगबाट मन्त्रालर्को सेवा तथा ्न्त्र् उमकपादनमा ववृि हनेुछ । 
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7. चरेु िेरमा भ-ूिर् को दृविकोणले सम्वेदनशील िेरको पवहचान खाली विृारोपण जग्गाको 
नकसाकँन  

पररचर् 

चरेु िेर जैववक ववववधता एवं प्रचरु प्राकृमतक स्रोतको खानी तथा मानव ववकासको दररलो 
आधारसम्म रहेको प्रमाण हो। आज भोमल र्ो िेर बढ्दो प्राकृमतक श्रोतको दोहनले मनम्मकर्ाएको 
वातावरणीर् ववनाशले गदाय सवयसाधारण, ववज्ञ, नीमत मनमायता एवं सरोकारवाला मबच बहसको ववषर् 
बनेको छ । 

 

उदे्दश्र् 

चरेु िेरको मनरन्त्तर दोहनका कारण देखापरेका ववनाशका लिणहरूलाई गजम्भरताका साथ मनन 
गरी र्सको संरिण एवं ददगो ववकासका लामग चरेु िेरको संरिण  गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
चरेु िेरमा भ-ूिर्को दृिीकोणले संम्वेदनशील िेरको पवहचान गरी नकसाँकन गने कार्यले चरेु 
िेरको भौगोमलक बनोट, ववनाशको स्तर तथा र्स िेरमा आउन सकने ्कल्पनीर् ववपद्हरूलाई 
ववश्लषेण गरी न्त्रू्नीकरणका लामग भकू्ष्र् मनर्न्त्रण तथा विृारोपण लगार्तका उपार्हरूको ्वलम्वन 
गनेछ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

कार्यक्रम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहातका मनकार् वा र्ोग्र्ता पगुेका 
सेवा प्रदार्क संस्था माफय त जजर्ोरसरावफक नकसाँकनका आधमुनक प्रववमधको प्रर्ोगबाट प्रचमलत 
काननुको पररमध मभर खचय गरी कार्य सम्पन्न गररनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

 चरेु िेरको भ-ुउपर्ोगको सूचना प्राप्त हनेु। 

 भ-ूबनौट तथा संवेदनशीलताको आधारमा संरिणका कार्यहरु सञ्चालन हनेु। 

 चरेु िेरको संरिण तथा व्र्वस्थापनको लामग मलईने मनणयर्मा सहर्ोग । 

 र्स कार्यले चरेु संरिण कार्यमा हनेु लगानीमा बचत तथा संरिणामकमक कार्यको लामग 
िमता ववकास गने। 
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 संरिण तथा व्र्वस्थापनका कार्यहरु पवहचान गनय सजजलो हनेु । 

 आधमुनक जज.आई.एस. प्रर्ोग माफय त गररने नकसाँकन तथ्र्मा आधाररत हनेु। 

 जलवार्कुो गणुस्तर र सन्त्तलुनको लामग आवश्र्क मनणयर् मलन सहर्ोग पगु्ने । 

 जैववक ववववधता (बोट ववरुवा र वन्त्र्जन्त्त)ु को उपर्ोगको सकारामकमक संकेतहरुको 
पवहचान हनेु । 

8. जेहन्त्दार,  ववपन्न,  मवहला तथा दमलत छारछाराहरुहरुलाई छारवजृत्त ्नदुान सहर्ोग (स्नातक र 
स्नातकोत्तर सम्मको लामग) (वन र वातावरण सम्बन्त्धी ववषर्मा) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
 वन तथा वातावरण िेरमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा सोध पर तर्ार गनय ववद्याथीलाई 

्नसुन्त्धान सहर्ोग उपलब्ध गराउन मापदण्ि तर्ार गरी वन ववज्ञान ्ध्र्र्न संस्थान 
हेटौिा, पोखरा तथा कृवष तथा वन ववज्ञान ववश्व ववद्यालर् रामपरु तथा कृवष तथा वन ववज्ञान 
ववश्व ववद्यालर् (वन ववज्ञान संकार्) हेटौिा, कैफकोल काठमाण्िौसँग समन्त्वर् र सहकार्य 
गररने। 

 प्रदेश नं.२ भरीका उक्त कर्ाम्पसमा ्जन्त्तम वषयमा ्ध्र्र्नरत ववद्याथीहरुलाई उद्योग, 
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्ले मनणयर् गरी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको 
ववद्याथीहरुलाई ्नसुन्त्धानमा सहर्ोग उपलब्ध गराइने छ। 

 र्स कार्य सम्पन्न गनय प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली,  

सावयजमनक खचयको मापदण्ि, कार्यववमध र ममतव्र्वर्ता सम्बन्त्धी मनदेजशका, प्रचमलत ऐन मनर्म 
तथा स्वीकृत नम्सयको पालना गररनेछ । 

कार्यक्रम सम्पन्नपचिमात प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुंदाका ववषर्हरु समावेश गररने 

 ्नसुन्त्धान प्रमतवेदन 

 कार्यक्रमको उपलव्धी 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, प्रदेश नं.2 जनकपरुधाम। 

सहर्ोगी मनकार्ः मर.वव.वव, कृवष तथा वन ववज्ञान ववश्वववद्यालर्। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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्पेजित उपलजब्ध 

ववज्ञान प्रववमध िेरमा ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धानमा प्रोमकसाहन हनेुछ। 

9. मधेश भवनमा फ्री-वाईफाई हटस्पट स्थापना 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
 मधेश भवन मभरका सरकारी मनकार् र आगन्त्तकुहरूका लामग फ्री-वाईफाई हटस्पट स्थापना 

गररने। 

 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को स्थलगत ्नगुमन पचिमात स्थान छनोट 
गररने। 

 TOR तर्ार गरी नेपाल टेमलकम र ्न्त्र् सेवा प्रदार्कसँग मनर्मानसुार सम्झौता गरी सेवा 
खररद गररने ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गररने 

 कार्यक्रमको भौमतक तथा भाररत प्रगमत 

 फ्री वाईफाई हटस्पटको प्रभाव 

 कार्यक्रम सम्बन्त्धी फोटोहरु 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, प्रदेश नं.2 जनकपरुधाम। 

सहर्ोगी मनकार्ः नेपाल टेमलकम, स्थानीर् तह। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

मधेश भवनमभरका स्थानहरूमा फ्री-वाईफाई हटस्पट स्थापना भै सेवारसराही समेतलाई लाभदार्ी 
हनेुछ। 

 

10. मममथला आटय ग्र्ालरी तथा ह्यान्त्िीक्राफ्ट प्रवियन  

 

पररचर् 

र्स प्रदेशभरी नै आटय ग्र्ालरीहरुलाई व्र्वजस्थत गरी ह्यान्त्िीक्राफ्ट उमकपादन कार्यलाई प्रवियन गनय 
र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 
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उदे्दश्र् 

स्थानीर्स्तरमा रहेका ज्ञान र सीपको संरिण गदै पर्यटकीर् वस्तलुाई बढावा दददै पर्यटन प्रवियन 
ववकास गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यक्रम ्न्त्तगयत मममथला आटयका पेजन्त्टङ्गहरुको खररद, मममथला आटय सम्बन्त्धी तालीम तथा मेला 
उमकसवमा आटय ग्र्ालरीको स्टल राख्न व्र्वस्थापकीर् सहर्ोग समेत गररनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर् माफय त कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। कार्य सम्पादनको लामग मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर् ्न्त्र् मनकार् वा संघ 
सस्थाबाट सेवा खरीद वा समन्त्वर् गरी प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन 
र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररधी मभर रही कार्य सम्पादन गररनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 मा मममथला आटय ग्र्ालरी तथा ह्यान्त्िीक्राफ्ट प्रवियन कार्यक्रमबाट स्थानीर्हरू लाभाजन्त्भत 
हनेुछन ्र साथै रोजगारको ्वसर मसजयना हनेुछ। 

 

11. प्रदेशमा सञ्चामलत ईट्टा उद्योगको प्रभाव ्ध्र्र्न 

 

उदे्दश्र् 

र्ो कार्यक्रम ्न्त्तगयत प्रदेश मभर स्थापना एवं सञ्चालनमा रहेको उद्योगहरुको वातावरणीर् प्रभाव 
्ध्र्र्न गरी सञ्चामलत उद्योगहरुवाट हनेु वातावरणीर् प्रदूषण न्त्र्नीकरण गरी वातावरणीर् सन्त्तलुन 
कार्म गनय ।  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा उद्योग, वाजणज्र् 
तथा उपभोक्ता वहत संरिण मनदेशनालर्ले घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्को समन्त्वर् र 
सहकार्यमा ईट्टा उद्योगहरुको वातावरणीर् प्रभाव ्ध्र्र्न प्रमतवेदन तर्ार गनय ्नगुमन गररनेछ र 
सेवा प्रदार्कसँग परामशय सेवा खररद गनय तथा सो सम्बन्त्धी ्न्त्तरवक्रर्ा गोष्ठी सञ्चालन गनय लागत 
इविमेट तर्ार गरी प्रदेश सरकारको आमथयक कार्यववमध, ऐन, मनर्म तथा सावयजमनक खररद ऐन 
मनर्मावली बमोजजम खचय गनय सवकनेछ।  
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा उद्योग, वाजणज्र् तथा उपभोक्ता 
वहत संरिण मनदेशनालर् वा घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर् वा सेवा प्रदार्क संस्था माफय त 
गररनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

प्रचमलत आमथयक  ऐन, मनर्म तथा बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

र्स प्रदेशका सञ्चामलत उद्योगहरुवाट हनेु वा हनु सकने वातावरणीर् प्रदूषण न्त्रू्नीकरण हनेुछ। 

 

12. आमथयक, समवृि तथा आन्त्तररक उमकपादन बढाउन प्रदेश ्न्त्तगयत कृवष, वन, पर्यटन, उद्योग तथा 
्न्त्र् उद्यमजशल िेरसँग आवि गने गरी मूल्र् शंृ्रखलामा ्मभववृि गनय तथा प्रमतस्पधी उमकपादन ववृि 
गनय Training, Technology, Packing, Labelling, Marketing, आदद वक्रर्ाकलापहरुका लामग नगद 
्नदुान तथा उपकरण सहर्ोग (खचय शीषयक नं. २२५२२)  

 

उदे्दश्र् 

र्ो कार्यक्रम ्न्त्तगयत आमथयक, समवृि तथा आन्त्तररक एवं प्रमतस्पधी उमकपादनमा ववृि गनय ।  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा उद्योग, वाजणज्र् 
तथा उपभोक्ता वहत संरिण मनदेशनालर्ले घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्को समन्त्वर् र 
सहकार्यमा सेवा प्रदार्कसँग सेवा खररद गरी प्रमतस्पधी उमकपादन ववृि गनय Tranining, Technology, 

Packing, Labelling, Marketing, आदद वक्रर्ाकलापहरुका लामग नगद ्नदुान तथा उपकरण सहर्ोग 
सम्बन्त्धी कार्यमा प्रदेश सरकारको आमथयक कार्यववमध, ऐन, मनर्म तथा सावयजमनक खररद ऐन 
मनर्मावली बमोजजम खचय गनय सवकनेछ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा उद्योग, वाजणज्र् तथा उपभोक्ता 
वहत संरिण मनदेशनालर् वा घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर् वा सेवा प्रदार्क संस्था माफय त 
गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

प्रचमलत आमथयक  ऐन, मनर्म तथा बजेट ्नसुार । 
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्पेजित उपलजब्ध 

र्स प्रदेशका सञ्चामलत उद्योगहरुको आन्त्तररक उमकपादनमा ववृि भै रोजगारीको ्वसर मसजयना 
हनेुछ। 

 

13. बेरोजगार जनशजक्तलाई उद्योग तथा कलकारखानामा On the job training/apprenticeship का 
लामग ्नदुान सहर्ोग (१ देखी २ मवहना सम्म) उद्योग वाजणज्र् संघको सहकार्यमा  

उदे्दश्र् 

र्ो कार्यक्रम ्न्त्तगयत बेरोजगार जनशजक्तलाई उद्योग तथा कलकारखानामा On the job 

training/apprenticeship गराई  कार्य दिता एवं ववजशिता हामसल गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्ले उद्योग, वाजणज्र् 
तथा उपभोक्ता वहत संरिण मनदेशनालर् वा घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्को समन्त्वर् र 
सहकार्यमा सेवा प्रदार्कसँग सेवा खररद गरी बेरोजगार जनशजक्तलाई उद्योग वाजणज्र् संघको 
सहकार्यमा On the job training/apprenticeship का लामग मन्त्रालर्बाट मनणयर् गरी ्नदुान 
सहर्ोग (१ देखी २ मवहना सम्म) सम्बन्त्धी कार्यमा प्रदेश सरकारको आमथयक कार्यववमध, ऐन, मनर्म 
तथा सावयजमनक खररद ऐन मनर्मावली बमोजजम खचय गनय सवकनेछ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम सञ्चालन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा उद्योग, वाजणज्र् तथा उपभोक्ता 
वहत संरिण मनदेशनालर् वा घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर् वा सेवा प्रदार्क संस्था माफय त 
गररनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

प्रचमलत आमथयक  ऐन, मनर्म तथा बजेट ्नसुार । 

 

्पेजित उपलजब्ध 

र्स प्रदेशका बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको ्वसर मसजयना हनेुछ ।  
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14. बजार ्नगुमन 

 

उदे्दश्र् 

व्र्ापार व्र्वसार्लाई मर्ायददत र उपभोक्तालाई गणुस्तरीर् उपभोग्र् वस्त ुतथा सेवा उपलब्ध गराउने 
उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् र उद्योग वाजणज्र् तथा उपभोक्ता वहत संरिण 
मनदेशनालर्ले प्रदेशमभरका सबै जजल्लाहरुमा रहेका वाजणज्र् तथा बजार ्नगुमन गनय सकनेछ भने 
सम्बजन्त्धत घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुले आफ्नो जजल्ला मभर ्नगुमन गनेछन ्र ्नगुमन 
गदाय आवश्र्कतानसुार स्थानीर् तह, जजल्ला प्रशासन∕ईलाका प्रशासन लगार्तका सरोकारवाला 
मनकार्हरुसँग समन्त्वर् गरी प्रचमलत काननु बमोजजम वाजणज्र्/बजार ्नगुमन गरी सम्बजन्त्धत 
मनकार्मा प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ । बजार ्नगुमनमा खटाईएका टोलीलाई जचर्ा खाजाखाना एवं 
आवश्र्कता ्नसुार नमूना पररिण, र्ातार्ात खचय गािी भािा र मनर्मानसुार भत्ता वापत आवश्र्क 
पने रकम र्स जशषयकको बजेटवाट खचय गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

15. Website  मनमायण तथा  Up-gradation 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् तथा मातहतका 
कार्ायलर्हरुका कार्यलाई सहज, सरल र पारदशी बनाउन ववद्यतुीर् माध्र्मबाट सूचना प्रववमधसँग 
जोड्न र उक्त कार्यहरुलाई व्र्वजस्थत गनय सो सम्बन्त्धी सफ्टवेर्र मनमायण तथा परुानो सफ्टवेर्रलाई 
Up-grade गनय प्रचमलत कार्यववधी ऐन, मनर्म तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली बमोजजम खचय 
गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमका कार्ायन्त्वर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका मनकार्ले 
सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली बमोजजम सेवा प्रदार्कसँग सेवा खररद गरी गनय सवकनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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16. मधेश भवन मलु प्रवेशद्वारमा मिजजटल ईन्त्री पोि मनमायण 

पररचर् 

र्सरी मनमायण गररने मिजजटल ईन्त्री पोिले मधेश भवन मभर आवास िेरमा बस्ने कमयचारी तथा 
काम ववशेषले आउने जाने व्र्जक्तहरुको व्र्जक्तगत वववरण, कार्यको सम्बन्त्ध, कार्यको प्रकृमत, मममत, 

समर्, मलङ्ग जस्ता आवत जावत सचुकहरुको वववरण व्र्वजस्थत गरी मधेश भवन मभर जान आउन 
मिजजटल ईन्त्री पोि मनमायण हनेुछ। 

उदे्दश्र् 

प्रदेश मखु्र्ालर्, जनकपरुधामजस्थत मधेश भवनको मखु्र् प्रवेशद्वारबाट हनेु दैमनक आवत जावत 
सम्बन्त्धी कार्यलाई सरुजित गने मिजजटल ईन्त्री पोि मनमायण गरी  व्र्वजस्थत बनाउने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर् माफय त वा सेवा खररद गरी 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

कार्य सम्पादनको लामग मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर्, ्न्त्र् मनकार् वा संघ सस्थाबाट सेवा 
खरीद वा समन्त्वर् गरी प्रचमलत काननु बमोजजम कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

मधेश भवनको मलु प्रवेशद्वारमा मिजजटल ईन्त्री पोि मनमायण भै आवत जावत सरुजित हनेुछ। 

17. सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना व्र्वस्थापन  

उदे्दश्र् 

्मतक्रममत वन िेरबाट ्मतक्रमण गने व्र्जक्तहरु तथा वन िेर कब्जा गरी ्न्न बाली 
लगाउनेलाई हटाई पनुः वन िेर कार्म गनुयपनेछ। सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना ्न्त्तगयत 
सलायही, महोत्तरी जजल्लामा भएको ्मतक्रमणको तथ्र्ाङ्कको आधारमा उक्त ्मतक्रमण हटाई 
विृारोपण सवहतको व्र्वस्थापन गनयको लामग िमता र श्रोत साधनको व्र्वस्थापनलाई सशजक्तकरण 
गनय र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।  
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
आकजस्मक रुपमा ्मतक्रमण हटाउन वा ्मतक्रमण हटाई सवकएको स्थान मकर्सै छामिददंदा पनुः 
्मतक्रमण हनुसकने भएकोले पनुः ्मतक्रमण नहनेु गरी संरिण गनुयपनेछ। र्स शीषयकमा ववमनर्ोजन 
भएको बजेट रकमबाट ्मतक्रमण हटाउने, तारबार लगाउने, विृारोपण, आवश्र्कतानसुार रोवपएका 
ववरुवाहरुको संरिणका लामग हेरालकुो समेत व्र्वस्था गने काममा खचय गनुयपने। मकर्स्ता िेरहरुमा 
आवश्र्कतानसुार तारवार, विृारोपण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ । ्मतक्रमण हटाउनको 
लामग जनशजक्त (सरुिाकमी, कमयचारी, समदुार्, आदद) पररचालन गनुयपने भएमा सोको लामग खाना, 
खाजा, र्ातार्ात, ईन्त्धन खचय, संचार र उपचार खचयको लामग समेत खचय गनय सवकनेछ । ्मतक्रमण 
हटाई विृारोपण गरीएको ठाउँमा ्मतक्रममत िेर खाली गरीएको मममत, िेरफल, नकशा, तलुनामकमक 
फोटो, नकशा र ममवटङ्ग माईन्त्रू्ट समेत संलग्न राखी प्रमतवेदन तर्ार गनुयपनेछ । वन ्मतक्रमण 
हटाउँदा ववशेष गरी मनम्न कुराहरुमा ध्र्ान ददनपुनेछः 

 तर्ारी कार्यक्रम लगत ्द्यावमधक तथा र्ोजना तर्ार, कार्यदलको बैठक सञ्चालन, 

जनचेतनामूलक सन्त्देश प्रसारण तथा प्रकाशन, वफल्िस्तरीर् ्न्त्तरवक्रर्ा, आदद । 

 ्मतक्रमण मनर्न्त्रणः समन्त्वर्, सूचना प्रकाशन, लजजजस्टक सहर्ोग, सवारी भािा (रर्ाकटर, 

बलु्िोजर समेत) प्राथममक उपचार, इन्त्धन, मबमा, आदद । 

 पनुरस््थापनाः र्ोजना तर्ारी, ववरुवाको व्र्वस्था तथा विृारोपण, तारवार, मसमाना, हेराल ु
व्र्वस्था ्नगुमन र सोवटयङ, आदद । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाले आफ्नो कमयचारी, मिमभजन 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 ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

्मतक्रममत वन िेर सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनाको िेर (राविर् वन) मा समावहत भै उजचत 
व्र्वस्थापन हनेु । 
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18. वातावरण ्नकुुलता बढाउन ईन्त्िकसन चलुो मनमायण गने तथा ्न्त्र् उपर्कु्त उद्योगलाई 
प्राववमधक तथा आमथयक सहर्ोग 

 

पररचर् 

नेपालको संजघर् राजधानी रहेको प्रदेशको जनसंख्र्ा भन्त्दा लगतै्त दोस्रो नम्वरमा  प्रदेश नं. २ को 
जनसंख्र्ा रहेको जसले गदाय  उजायको माग ्मकर्मधक रहेकोले  सो पमुतय वन जङगल तथा गईुठाबाट 
हनेु, जसको कारण मानव स्वास्थमा नकारामकमक प्रभाव पानुयको साथै मवहला तथा बालबामलकाको 
शैजिक ववकासका ्सर पने देजखएकोले प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारले समेत ववद्यमुतर् उजाय 
ववकासमा जोि ददनकुो साथै ववद्यतु खपत बढाउने नीमत मलएकोले प्रदेश नं. २ मा ववद्यतुबाट चल्ने 
इन्त्िकसन चलुो मनमायण गनय तथा ्न्त्र् उपर्कु्त उद्योगलाई प्राववमधक तथा आमथयक सहर्ोग गनय र्ो 
कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
प्रदेश नं. २ मा ववद्यतुबाट चल्ने इन्त्िकसन चलुो मनमायण गने उद्योगीहरुलाई मनजहरुको प्रस्ताव तथा 
कार्यक्रमको आधारमा र्ो रकम ्नदुान सहर्ोग गनय सवकनेछ। र्सरी सहर्ोग मलनको लामग प्रदेश 
सरकार वा संघीर् सरकारको उद्योग हेने मनकार्का प्रचमलत काननु ्नसुार दताय भएको 
हनुपुनेछ।र्ो सहर्ोग लगानीकतायले आफनो दताय प्रमाण प्ररमा उल्लेख  गरेको जस्थर पुजँीको ५० 
प्रमतशत भन्त्दा बवढहनेु छैन । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्यलर्हरुबाट र्ो कार्यक्रम सञ्चालन 
गनय सवकनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

 उजायको माग ्मकर्मधक रहेकोले सोको पमुतय हनेुछ। 

 स्वास्थर्का लामग लाभदार्ी मसि हनेुछ। 
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19. प्रदेश मभर रहेका पर्यटकीर् महमकवका स्थलहरुको  Documentary तर्ारी लगार्त ्न्त्र् 

 

पररचर् 

पर्यटन वतृजचर कुनै वफल्म, टेमलमभजन कार्यक्रम, वा ्नलाइन शंृ्रखला हो जसले सामान्त्र् रुपमा 
ववशेष पर्यटन प्र्ाकेज मिलहरू वा टूर ्परेटर बगरै पर्यटकीर् आकषयणहरूलाई वणयन गने गदयछ । 

 

उदे्दश्र् 

स्थानीर् कला, संस्कृमत, पवय, ईमतहास, पेशा, रीमत-ररवाज, भौगोमलक ्वस्था, उपलब्ध पर्यटकीर् सेवा 
सवुवधा, पर्यटकीर् गन्त्तव्र्, सूचना, मनोरञ्जनामकमक उपलब्धता, पहुँच, बास सवुवधा जस्ता पर्यटकीर् 
ववषर्वस्तहुरु उपर िकुमेन्त्री माफय त प्रचार प्रसार गरी प्रादेजशक पर्यटन प्रविन गनुय नै र्स 
कार्यक्रमको उद्देश्र् रहेको छ। 
 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत प्रदेश मभरका ऐमतहामसक, धाममयक, प्राकृमतक, साँस्कृमतक तथा कृमतम पर्यटकीर् 
महमकवका संचरनाहरुको बारेमा आधमुनक वफल्म प्रववधीको प्रर्ोग माफय त दृष्र्ामकमक छार्ाँकन गरी 
िकुमेन्त्री मनमायण गररनेछ ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

श्रव्र् दृष्र् छाँर्ाकँन र प्रसारणमा तोवकएको र्ोग्र्ता पगुेको सेवा प्रदार्क संस्थाको सहर्ोगमा 
मन्त्रालर्बाट मनर्मानसुार कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 ्न्त्तगयत रहेका ववमभन्न पर्यटकीर् महमकवका स्थलहरुको एउटा Documentary 

तर्ार हनेुछ। 

 

20. मिजजटल पर्यटकीर् स्थलहरुको सचुना केन्त्र स्थापना 
 

पररचर् 

मिजजटल पर्यटन भनेको मिजजटल उपकरणको प्रर्ोगलाई तर्ारी गने, सँगदठत गने, मनर्न्त्रण गने र 
र्ारा गने गरेको ्नभुवको आनन्त्द मलन ुहो । 
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उदे्दश्र् 

पर्यटक सूचना केन्त्रद्वारा पर्यटकहरूलाई सम्बजन्त्धत िेरको आकषयणहरू, बसोबासहरू, नकशा र 
पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत ्न्त्र् वस्तहुरूको जानकारी प्रदान गने र पर्यटकहरुलाई पर्यटकीर् स्थलहरु 
सम्बन्त्धमा मिजजटल जानकारीमूलक सूचना प्रवाहको साथै पर्ायपर्यटनको प्रवियन गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
वतयमान समर्मा मोवाईल फोन र स्माटय फोनहरुको बढ्दो व्र्जक्तगत प्रर्ोग हुँदै आएको छ। 
पर्यटकीर् सचुनाको वैकजल्पक सम्भावना,  व्र्वजस्थत पर्यटकीर् सूचना प्रवाहको लामग सम्बजन्त्धत 
स्थानको पर्यटकीर् जानकारीहरु जिान गररने मिजजटल उपकरणहरु माफय त प्रशारण गररनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर्, मिमभजन वन कार्ायलर्, भ ूतथा 
जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् तथा सेवा प्रदार्क संघ संस्थासँग समन्त्वर् गरी जनशजक्तको 
व्र्वस्थापन गररने छ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 मा मिजजटल पर्यटकीर् स्थलहरुको सचुना केन्त्र स्थापना भै पर्यटकहरू लाभाजन्त्भत 
हनेुछन।् 

 

21. प्रदेश मभरको प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको वववरण सवहतको पर्यटकीर् िार्री प्रकाशन गने 

पररचर् 

प्रदेश नं. २ धाममयक, साँस्कृमतक, ऐमतहामसक तथा प्राकृमतक पर्यटनको ्पार सम्भावना बोकेको प्रदेश 
हो। र्स प्रदेश मभर धमय रसरन्त्थमा व्र्ाख्र्ा भएका ्नेकन स्थानहरुको ्वजस्थमत रहेको छ । दजयनौ 
एैमतहामसक पवुायधारका संरचनाहरु रहेका छन ् । धाममयक तथा ऐमतहामसक पर्यटकीर् महत्वपवका 
धरोहरहरुको दस्तावेजहरु छररएर रहेका छन ्। 

 

उदे्दश्र् 

प्रदेश मभरका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको तथ्र्परक जानकारीहरुको सँगालो बनाई प्रकाशन गने। 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
प्रदेश मभरका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको ्वजस्थमत, जजल्ला सदरमकुामबाट दरुी, मखु्र् मखु्र् 
आकषयणहरु, पवुायधारको ्वस्था, होटल र लजको सवुवधा, वपकमनक स्थल, मनोरन्त्जनका साधनहरु, 

र्ातार्ातको सवुवधा लगार्तका पर्यटकीर् महत्वपवका सचुनाहरु समेटी मन्त्रालर्बाट मनर्मानसुार 
पर्यटकीर् िार्री प्रकाशन गररनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

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

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश मभरको प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुको वास्तववक वववरण सवहतकोपर्यटकीर् िार्री प्रकाशन 
हनेुछ। 

 

22. पर्यटन प्रवियनामकमक प्रचार प्रसार कार्यक्रम 

पररचर् 

पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत वक्रर्ाकलापहरूलाई प्रभावकारी बनाउन र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

पर्यटन सँग सम्बजन्त्धत होटल, टुर एण्ि रावल्स ्लगार्त पर्यटनसँग सम्वजन्त्धत ्न्त्र् व्र्वसार्लाई 
व्र्वजस्थत, सेवामजुख तथा प्रभावकारी बनाउने कार्यमा जोि ददने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  

र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत सञ्चालन हनु सकने कृर्ाकलापहरु जस्तै - आवश्र्क तालीम, गोष्ठी, प्रचार 
प्रसार समारसरी उमकपादन तथा ववतरण, ररकसा, बस ट्याकसीमा पर्यटन सम्बन्त्धी स्टीकर टास्ने जस्ता 
पर्यटनलाई प्रमकर्ि वा ्प्रमकर्ि टेवा परु् र्ार्ने कार्यहरु मन्त्रालर्को मनणयर् ्नसुार हनेुछ । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्हरु माफय त कार्यक्रमहरु सञ्चालन 
गररनेछ। कार्य सम्पादनको लामग मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर् ्न्त्र् मनकार् वा संघ 
संस्थाबाट सेवा खरीद वा समन्त्वर् गरी  कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

पर्यटन प्रवियनामकमक प्रचार प्रसार हनेुछ। 

 

23. प्रदेजशक नीमत मनर्म मनदेजशका कार्यववमध तर्ार व्र्वस्थापन तथा कार्ायन्त्वर्न 

उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को कार्यिेरसँग सम्बजन्त्धत ऐन काननु मनमायण गनय 
प्रचमलत काननुको ्मधनमा रवह, ऐन काननु मनमायण गनय आवश्र्क प्रवक्रर्ा ्गामि खचय गररनेछ। 

 

24. वटम मबजल्िङ्ग गोष्ठी  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा  
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, प्रदेश वन मनदेशनालर् तथा मिमभजन/सव-मिमभजन वन 
कार्ायलर्का कमयचारीहरुलाई सहभागी गराई र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। स्वीकृत आमथयक ऐन, 

मनर्म, मनदेजशका, सावयजमनक खरीद ऐन मनर्म तथा नम्सय र जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही लागत 
इविमेट स्वीकृत गराई मबमनर्ोजजत रकम खचय गररनेछ। वटम मबजल्िङ्ग गोष्ठीको लामग सम्बजन्त्धत 
ववषर् वस्तकुा ववज्ञलाई श्रोत व्र्जक्त राजख कार्यक्रम सञ्चालन गनुय पदयछ। कार्यक्रम सम्पन्न भएपचिमात 
कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थान, मममत, सहभागी संख्र्ा, सेशन प्लान, ्ध्र्र्न गररएका ववषर् वस्तकुो 
संजिप्त वववरण, ब्र्ानर सवहतका फोटोहरु, गोष्ठीका सकारामकमक तथा सधुारामकमक पिहरु, भौमतक र 
आमथयक प्रगमत सवहतको प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मन्त्रालर् र प्रदेश वन मनदेशनालर्का कमयचारीहरुद्वारा कार्य सम्पादन गररनेछ ।  

 

्पेजित उपलजब्ध  

कमयचारीहरुमबच एकापसमा समन्त्वर् र सहकार्यमा ्मभववृि भै कार्य सम्पादनको प्रभावकाररता तथा 
गणुस्तरीर् सेवा प्रवाहमा ्मभववृि हनेुछ । 
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25. ददवस समारोह (वातावरण, भ ुसंरिण, जैववक ववववधता, सामदुार्ीक वन, पथृ्वी ददवस लगार्तका 
ददवसहरु, आदद) 

पररचर् 

र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत सञ्चालन हनेु ददवस समारोह जस्तै- राविर् विृारोपण ददवस, जैववक ववववधता 
ददवस, सामदुावर्क वन ददवस, ववश्व मसमसार ददवस, चरेु ददवस, वन्त्र् जन्त्त ुसप्ताह, वन िढेलो सप्ताहा, 
सरसफाई सप्ताह, जस्ता वन वातावरण उद्योग पर्यटन तथा ववज्ञान सँग सम्बजन्त्धत कार्यक्रम सञ्चालन 
गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्सको लामग प्रदेश ्न्त्तगयतका मिमभजन वन कार्ायलर्, भ-ुतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु वन 
मनदेशनालर्, वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्र, घरेल ुतथा साना उद्योग कर्ायलर् एंव उद्योग, पर्यटन, 

वन तथा वातावरण मान्त्रालर्ले आफनो आवश्र्कतानसुारका कार्यक्रम तर् गरी स्वीकृत नम्सयको 
आधारमा लागत ्नमुान स्वीकृत गरी आवश्र्क रकम खचय गनय सकनेछन ्। 

कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ प्रगमतमा मनम्न बदुायहरु समावेश गनुयपनेछ । 

 समारोह ्न्त्तगयत गररएका वक्रर्ाकलापहरु । 

 वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररएको स्थान । 

 फोटो होमियङबोिय, ब्र्ानर । 

 सहभामगहरुको उपजस्थती/माईन्त्रू्ट। 

 सञ्चामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालर् तथा ्न्त्तगयत  कार्ायलर्का कमयचारी तथा ्न्त्र् 
सम्बजन्त्धत सहकारी तथा गैह्य सरकारी संघ संस्थाहरुको सहर्ोगमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन  गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

वन, वातावरण, जैववक ववववधता,वन्त्र्जन्त्त ु संरिण तथा उद्योगको व्र्वस्थापन सम्बन्त्धमा जनचेतना 
्मभववृि हनेुछ । 
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26. पर्यटन बजारीकरण कार्यक्रम 

पररचर् 

पर्यटन बजारीकरण भनेको एक बजारीकरणको रणनीमतहो जसले पर्यटकीर् उमकपादन तथा सेवाहरू 
जस्तै- पर्यटकीर् गन्त्तव्र्हरू, होटेल/ररजोटयहरु, पर्यटक ववश्रामस्थलहरु, सूचना केन्त्रहरु, जचनो पसल 
(सोमभमनर्र सोप), वपकमनक स्पटहरु, र्ातार्ात सेवाहरू लगार्तका सवुवधाहरुलाई बढावा ददनको 
लामग ववजशि माकेवटंग र्ोजना र प्रववमधहरूको प्रर्ोग गदयछ। 

 

उदे्दश्र् 

पर्यटन माकेवटंग पछामिको उद्देश्र् व्र्वसार्लाई प्रवियन गने, प्रमतस्पधायमकमक िमताको ववकास गने, 

रसराहकहरुलाई आकवषयत गने र ब्रान्त्ि सचेतना जगाउने, आदद हो । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
पर्यटन बजारीकरण कार्यक्रम ्न्त्तगयत पर्यटन बजारीकरण र्ोजना मनमायण गने, पर्यटकीर् 
उमकपादनहरुको एकसपोजर गने, पर्यटकीर् िकुमेन्त्री/मभमिर्ो मनमायण, समाजजक संजाललाई छलफलको 
प्लेटफमय बनाउने, गन्त्तव्र् केजन्त्रत पर्यटकीर् रुजच बढाउने कृर्ाकलाप सञ्चालन , पर्यटकको रुची 
्नसुार पर्यटकीर् सेवा सवुवधा उपलब्ध गराउने कार्य तथा गन्त्तव्र् ववशेषको बारे प्रचार प्रसार गने 
जस्ता कार्यहरु गनय सवकनेछ । प्रदेशमा पर्यटन बजारीकरणको लामग मखु्र्तः प्रचार प्रसार, वेव 
साईि ्द्यावमधक (्पिेट) गरी रहने, ववधमुतर् तथा ्न्त्र् संचार माध्र्मवाट जनचेतना जगाउने, 

सन्त्देशमलुक कार्यक्रमहरु प्रशारण गने, गोष्ठी ्न्त्तरकृर्ा गने, प्रदेशमा पर्यटन ववकासका र्ोजनाहरुको 
जानकारी ददने, होमियग ँवोिय जिान, पर्यटन फोटोरसराफीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन  गने, मेला उमकसवमा 
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, उपलब्ध र्ातार्ातका 
साधनहरुलाई प्रभावकारी बनाउने, एर्रपोटयहरुलाई व्र्वजस्थत बनाउने जस्ता बजारीकरणका कार्यहरु 
सञ्चालन  गररनेछ । र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत राविर् तथा ्न्त्तराविर् साइकल रेस/म्र्ाराथनु, 

म्र्ाराथनु दौि लगार्तका सचेतनामलुक सवयव्र्ापक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन  गररनेछ । 
म्र्ाराथनुको लामग साईकलको खररद र्स मन्त्रालर्बाट गररनेछ ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

कार्यक्रम मन्त्रालर् वा मातहातका मनकार् तथा सेवा प्रदार्क संघ संस्थाहरुको सहर्ोगमा प्रचमलत 
काननु बमोजजम सञ्चालन  गररनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

 आधमुनक पर्यटन बजारीकरणका रणनीमतहरूले इन्त्टरनेटको प्रर्ोग माफय त वेबसाइटहरू, 

्नलाइन ववज्ञापनहरू, ईमेल र सोशल मममिर्ा प्लेटफमयको प्रर्ोगलाई महत्वपव ददनेछन।् 

 पर्यटन माकेवटंगले व्र्ापार ववृि गनेछ। 

 बजारीकरणले पर्यटक लोभ्र्ाउने र व्र्वसार्लाई एक प्रमतस्पधी वकनारा प्रदान गनेछ। 

 पर्यटन बजारीकरण रणनीमतले आमथयक गमतववमधहरूमा ववृि र बढावा ददने, मनग्र् उद्योग 
राजस्व ववृि हनेु, पूवायधार ववकास, देशको सधुाररएको ब्रान्त्ि छवव ववकास हनेु, ववदेशी ववमनमर् 
आर्को स्रोत, रोजगार सजृनाको स्रोत पवहचान हनेुछ । 

 

27. पर्यटन सूचना केन्त्रको स्थापना/सहर्ोग (जनकपरु र मबरगञ्ज)ँ 
पररचर् 

र्स कार्यक्रमले पर्यटकहरुले सहज रुपमा सूचना प्राप्त गनय सकनेछन।् 

 

उदे्दश्र् 

पर्यटकहरुलाई पर्यटकीर् स्थलहरु सम्बन्त्धमा जानकारीमूलक सूचना प्रवाहको साथै पर्ायपर्यटनको 
प्रवियन गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
पर्ायपर्यटनको प्रवियन गनयको लामग जानकारीमलुक प्रचार प्रसार सामारसरीउमकपादन र ववतरण  
गररनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, मिमभजन वन कार्ायलर्, भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर् तथा सेवा प्रदार्क संघ संस्थासंग समन्त्वर् गरी आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, स्वीकृत नम्सय 
तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही मिजाईन तथा लागत इविमेट स्वीकृत गराई कार्य 
सम्पादन गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

जनकपरु र मबरगञ्जमँा पर्यटन सूचना केन्त्रको स्थापना/सहर्ोग गररनेछ। 
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28. धाममयक तथा सासँ्कृमतक संघ संस्था (धाममयक संघ संस्था, कार्ायलर्, मठमजन्त्दर, वकतयन मण्िली, 
नाट्यकला समहु, गार्न मण्िली, नमृकर् समूह) लाई नगद ्नदुान तथा वस्तगुत सहर्ोग 

पररचर् 

धाममयक तथा साँस्कृमतक संघ संस्थाहरूलाई नगद ्नदुान तथा वस्तगुत सहर्ोग गनय र्ो कार्यक्रम 
राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत प्रदेश मभरको कला, सँस्कृमत, धमय, भगुोल, ईमतहास, रीमत-ररवाज, रहनसहन जस्ता 
पर्यटकीर् महमकवका समाजीक तथा ्ध्र्ाजमकमक पिहरुलाई बढावा ददने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत ववमभन्न संस्थाहरु जस्तै-धाममयक संघसंस्था, कार्ायलर्, मठमजन्त्दर, वकतयन मण्िली, 
नाट्यकला समहु, गार्न मण्िली, नमृकर् समहु, फेसन सो आर्ोजक, स्टेज कार्यक्रम आर्ोजक जस्ता 
संस्थाहरुलाई छुटै्ट ्नदुानददनका लामग कार्यववधी बनाई मन्त्रालर्ले नगद तथा वस्तगुत सहर्ोग 
उपलब्ध गराउनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रमको लामग सेवा प्रदार्क संघ संस्था वा ्मानतबाट प्रचमलत आमथयक ऐन तथा 
मनर्मावली, स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही कार्य सम्पादन गनुयपनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

धाममयक तथा साँस्कृमतक संघ संस्थाहरू लाभाजन्त्भत हनेुछन।् 

 

29. जानकी नवमी, राम नवमी, वववाह पञ्चमी, सल्हेस फुलवारी मेला, मध्र्ममकी पररक्रमा लगार्त 
वावषयक रुपमा आर्ोजना हनेु धाममयक पवय/मेला महोमकसव/समारोह व्र्वस्थापन सहर्ोग 

 

पररचर् 

प्रदेश नं.2 मा वावषयक रुपमा आर्ोजना हनेु जानकी नवमी, राम नवमी, वववाह पञ्चमी, सल्हेस फूलबारी 
मेला, मध्र्ममकी पररक्रमा लगार्त धाममयक पवय/मेला/महोमकसव/समारोह व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गनय 
र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 
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उदे्दश्र् 

प्रदेश मभर मनाईने धाममयक, सास्कृमतक तथा एमतहामसक पवय ,मेला ,उमकसवहरुलाई व्र्वजस्थत गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
वावषयक रुपमा आर्ोजना हनेु धाममयक पवय/मेला/महोमकसव/समारोह व्र्वस्थापन सहर्ोगको लामग 
मापदण्ि/मनदेजशका बनाई व्र्वस्थापवकर् ्नदुान तथा सामारसरीहरु आर्ोजक संस्थालाई उपलब्ध 
गराइनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्द्वारा कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। कार्य सम्पादनको लामग मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्यलर्, ्न्त्र् मनकार् वा सेवा प्रदार्क 
संघ 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 । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

धाममयक पवय/मेला महोमकसव/समारोह व्र्वजस्थत ढंगले सञ्चालन हनेुछ। 

 

30. प्रदेश पर्यटन एप (App) मनमायण 

 

पररचर् 

प्रदेश नं.2 मा मभमरने पर्यटकको लामग पर्यटन एप (App) मनमायण गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

प्रदेश मभर पर्यटन प्रवियनको लामग होटल तथा लजजङ्ग, खाना र पेर् पदाथय सम्बन्त्धी व्र्वसार्हरू 
(जस्तै- खाना, रेस्टुरेन्त्ट, कर्ाफे, बार र कर्ाटरर, आदद), मनोरञ्जन सवुवधाहरू (जस्तै-मथम पाकय हरू, 

कल्चरल कलवहरु, दोहरी साँझ, नाइटकलबहरू, आदद), राभल्स एण्ि टुसय, र्ातार्ात संचालक,स्वास्थ्र् 
तथा खेलकुद जस्ता सेवा सम्बन्त्धी जानकारी ववद्यमुतर् िोमेन माफय त पर्यटक वा सरोकारवालाहरुलाई 
तमककालै उपलब्ध गराउने उद्देश्र्को लामग प्रदेश पर्यटन एप मनमायण गररनेछ । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यक्रम सञ्चालन  गनयको लामग सेवा प्रदार्क संघ संस्था वा कन्त्सलटेन्त्सी सेवा वा ्मानतबाट 
प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन ्नसुार कार्य सम्पादन गररनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् र मातहातको कार्ायलर्बाट जनशजक्तको व्र्वस्थापन 
गररनेछ ।  

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

पर्यटक र सरोकारवालाहरुलाई महत्वपवपणय जानकारी सहजै उपलब्ध हनेुछ। 

 

31. ववज्ञान प्रववमधसँग सम्बजन्त्धत सरोकारवालासँग समन्त्वर् गोष्ठी र ्न्त्तरवक्रर्ा 
 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
 लागत ्नमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम संञ्चालन गररने। 

 ववज्ञान तथा प्रववमध िेरसँग सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरु पवहचान समन्त्वर् गरी (गोष्ठी र 
्न्त्तरकृर्ा) कार्यक्रम गररने। 

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

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय समावेश गररने ववषर्हरु  

 छलफल, वैठक एवं ्न्त्तरवक्रर्ाका ववषर्वस्त ु

 कार्यक्रम संञ्चालन भएको स्थान 

 कार्यक्रमको भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत 

 कार्यक्रमको उपलव्धी 
 स्थान र मममत देजखने व्र्ानर सवहतको सहभागीहरुका फोटोहरु 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, प्रदेश नं.2 जनकपरुधाम। 
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सहर्ोगी मनकार्ः शैजिक संस्थाहरु, ववज्ञान तथा प्रववमध प्रमतष्ठान, राविर् सूचना प्रववधी केन्त्र। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेशमभर ववज्ञान तथा प्रववमध िेरसँग सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरुसँग समन्त्वर् भै भावी र्ोजना 
मनमायणमा सहर्ोग पगु्नेछ। 

32. पर्यटन पवुायधारका लामग होटल व्र्वसार्ी उद्योगपमत मबच ्न्त्तरवक्रर्ाः– २ ददने 

पररचर् 

प्रदेश मभरको पर्यटन उद्योग व्र्वसार्लाई प्रवियन गनय सम्पूणय सरोकारवालाहरुको चासो र ्रसरसरता 
हनु ु्मकर्ावश्र्क छ । सम्बजन्त्धत सबै पिको समन्त्वर्, सहकार्य र सहममतमा गररने पर्यटन प्रवियन 
तथा बजारीकरण सम्बन्त्धी कार्यहरुले मार प्रदेश मभरको पर्यटन िेरको ददगो ववकास सम्भव छ । 

 

उदे्दश्र् 

पर्यटकीर् िेरहरुको ववद्यमान ्वस्था, आवश्र्क पवुायधार ववकास, सम्भाववत बजार, पर्यटक आगमन 
र बसाई, सेवा तथा सवुवधा जस्ता व्र्वसार्ीक पिहरुको बारेमा र्ोजना तजुयमा, नीमत मनर्म मनमायण, 

मनजी िेरको सहभामगता सम्बन्त्धी साझा ्वधारणा मनमायण गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
मन्त्रालर्बाट प्रचमलत काननु बमोजजम होटल व्र्वसार्ी उद्योगपमत मबच २ ददने ्न्त्तरकृर्ा 
कार्यक्रमको आर्ोजना गररनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्बाट कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

पर्यटन िेरको ददगो ववकासमा टेवा पगु्नेछ। 
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33. टुररि गाईि तालीमः- (३० जनाको लामग ५ ददने तालीम) 
 

पररचर् 

पर्यटकलाई सलुभ रुपमा सेवा तथा जानकारी उपलब्ध गराउन टुररि गाईिको व्र्वस्थापन गनय र्ो 
कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

प्रदेश सरकारलाई पर्यटन प्रवियनमा सहर्ोग गने, पर्यटन व्र्वसार्ीहरुलाई र्ोग्र् र सिम टुररि 
गाईि उपलब्ध गराउनका साथै राविर् तथा ्न्त्तराविर् भावनामकमक सम्बन्त्धलाई प्रर्यटन िेर माफय त 
मजवतु पाने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
टुरवि गाईि को िमता ्मभववृिका लामग प्रचमलत काननुको ्मधनमा रही खचय व्र्वस्थापन हनेु गरी 
र्ो तालीमको आर्ोजना गररनेछ।र्सका लामग तपमसल बमोजजमको आधारमा सहभागी छनौट गनय 
सवकनेछ । 

 नेपाली नागररक हनुपुने। 

 स्थामनर्लाई ववशेष प्राथममकता ददने। 

 ्रसरजेी तथा स्थानीर् भाषा को समेत ज्ञान भएको। 

 कजम्तमा +2 उजत्तणय हनुपुने । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम सेवा प्रदार्क संघ संस्था, मन्त्रालर् वा मातहातका मनकार् माफय त सञ्चालन  गररनेछ। 
सेवा प्रदार्क संघ संस्थाको छनौट मनर्मानसुार गररनेछ । सेवा प्रदार्क संघ संस्थाले  प्रचमलत 
आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको 
पररमध मभर रही स्वीकृत लागत इविमेट तथा मिजाईन बमोजजम कार्य सम्पादन गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

पर्यटकहरूका लामग तालीम प्राप्त टुररि गाईि उपलब्ध हनेुछ। 
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34. पर्यटन प्रवियन तथा ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धानका लामग ्न्त्तर-प्रदेशीर् भ्रमण 

पररचर् 

्ध्र्र्न ्नसुन्त्धानजन्त्र् कार्यले गन्त्तव्र्हरुको वतयमानको ्वस्था, माकेट मिमाण्ि र ग्र्ाप ववश्लषेण 
गरी आवश्र्कता प्राथममवककरण गरी कार्य सञ्चालन गनय सहर्ोग परु्ायउँद्छ । 

 

उदे्दश्र् 

र्स सम्बन्त्धमा ्न्त्तर-प्रदेशीर् भ्रमण माफय त प्रादेजशक रुपमा पर्यटन प्रवियन तथा बजारीकरणका 
मोिेलहरुको ्ध्र्र्न गनय ्वसर ममल्नेछ र भएका राम्रा मसकाईहरुको प्रर्ोग र्स प्रदेशको पर्यटन 
िेरमा लाग ुगनय सवकनेछ। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
भ्रमणका 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। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारीहरुबाट 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । र्सका लामग मन्त्रालर् र मातहत मनकार्का कमयचारी, पर्यटन 
व्र्वसार् सम्बद्घ Travel agency समेतको सहभामगतामा गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रर्यटन ववकास तथा प्रवियनका लामग ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान हनेुछ। 

 

35. पर्यटकीर् प्रहरीको िमता ववकास, व्र्वस्थापन तथा सदुृढीकरण सहर्ोग कार्यक्रम 

पररचर् 

पर्यटकीर् प्रहरी भनेको पर्यटकलाई सलुभ रुपमा सेवा तथा जानकारी व्र्ावस्थापन गनय खवटएको  
प्रहरी सेवालाई बजुझन्त्छ। 

उदे्दश्र् 

पर्यटकलाई सलुभ रुपमा सेवा तथा जानकारी उपलब्ध गराउन पर्यटकीर् प्रहरीको व्र्ावस्थापन गरी 
प्रहरी सेवालाई सदुृवढकरण गने। 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत पर्यटकीर् प्रहरीको लामग ्मकर्ावश्र्क तालीम, ववद्यमुतर् सामारसरीहरु, संचार 
प्रववधी सम्बन्त्धी उपकरणहरु, वफल्ि इकरू्पमेन्त्ट, प्रचार प्रसारका सामारसरी, उिार सामारसरीहरु, ्सहार् 
पर्यटकको लामग सहर्ोग प्र्ाकेज, स्वास्थ्र् सम्बन्त्धी व्र्वस्थापकीर् कार्य, कार्ायलर् व्र्वस्थापनमा 
खचय गररनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्बाट वा सेवा प्रदार्क संघ 
संस्थाबाट प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत 
जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही स्वीकृत लागत इविमेट तथा मिजाईन बमोजजम कार्य सम्पादन 
गररनेछ ।   

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

पर्यटकीर् प्रहरीको िमता ववकास, व्र्वस्थापन तथा सदुृढीकरणमा सहर्ोग हनेुछ। 

 

36. जानकी मजन्त्दरमा पर्यटकीर् प्रहरी मातहात जानकी मजन्त्दर पररसर स्वच्छता ववकास कार्यक्रम 
(सरसफाईकमी ५ जना समेत) 

पररचर् 

जानकी मजन्त्दर पररसरमा स्वच्छता ववकास गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

र्स प्रदेशको प्रमखु धाममयक पर्यटकीर् गन्त्तव्र् जनकपरुधामजस्थत जानकी मजन्त्दरलाई स्वच्छ, सफा र 
पर्यटक आकषयणको केन्त्र बनाई राख्न उक्त मजन्त्दर पररसरमा स्वच्छता ववकास कार्यक्रम सञ्चालन  
गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत पर्यटकीर् प्रहरी माफय त ५ जना सरसफाई कमीलाई मनर्मानसुार मनरू्जक्त 
गररनेछ र मजन्त्दर पररसरको मनर्ममत सरसफाई, फोहर व्र्वस्थापन, जतु्ता चप्पल व्र्वस्थापन 
लगार्तका कार्यहरु सम्बन्त्धी व्र्वस्था ममलाईनेछ । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

कार्यक्रम सञ्चालन गदाय प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन र स्वीकृत नम्सय 
तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही कार्य सम्पादन गररनेछ ।  

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

५ जना कामदारहरूलाई रोजगारी ममल्नेछ। 

 

37. र्ोजना तजुयमा गोष्ठी 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत मन्त्रालर्को िेरामधकार मभर रहेका कार्यहरुको बारेमा छलफल, ्न्त्तरवक्रर्ा, 
गोष्ठी तथा र्ोजना तजुयमाका लामग मबमनर्ोजजत रकम मनर्मानसुार खचय गररनेछ। 

 

38. जजल्लास्तरीर् ्न्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत मन्त्रालर्को िेरामधकार मभर रहेका कार्यहरुको बारेमा मातहतका 
मनदेशनालर् र जजल्लास्तरीर् कार्ायलर्हरुसँग छलफल, ्न्त्तरवक्रर्ा, गोष्ठीका लामग मबमनर्ोजजत रकम 
मनर्मानसुार खचय गररनेछ। 

 

39. धनषुाधाम पर्यटकीर् पवुायधार ववकास मनमायण  

पररचर् 

धनषुाधाम धाममयक तथा सांस्कृमतक महत्वपवको दृविकोणले नेपाल तथा मममथला िेरकै प्रमखु पर्यटकीर् 
स्थल रहेको छ र र्सको पर्यटकीर् पवुायधार ववकास मनमायण गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

र्स कार्यक्रमबाट धनषुाधाम पर्यटकीर् स्थलको आवश्र्क भौमतक पवुायधारको मनमायण तथा मरम्मत 
सधुार गराई आन्त्तररक तथा बाह्य पर्यटनमा ्मभववृि गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
बढ्दो संख्र्ामा आन्त्तररक एवं बाह्य पर्यटकहरुलाई मभत्र्र्ाउन र्स िेरको सम्भाववत पर्यटकीर् 
पूवायधार मनमायण तथा सधुारका ्वसरहरुको पवहचान तथा ्ध्र्र्न गरी DPR तर्ार गरी सोही 
्नसुार ववकास मनमायणमा लगामन गनय सवकनेछ । धनषुाधाम संरजित वनको स्वीकृत कार्य र्ोजनामा 
पर्यटकीर् पूवायधार मनमायण तथा सधुारका मबषर्मा उल्लेख भए बमोजजमका कृर्ाकलापहरु, 

मनमायणामधन ्धरुा आर्ोजनाहरु परुा गनय तथा भएकोलाई मरम्मत सम्भारमा प्रचमलत नम्सय, जजल्ला 
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दररेट, आमथयक ऐन, मनर्म तथा कार्यववमध बमोजजम र्स मन्त्रालर्/मिमभजन वन कार्ायलर्/संरजित 
वन पररषद् वा उपभोक्ता समममतबाट सञ्चालन गररनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग ,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मिमभजन तथा सव-मिमभजन वन कार्ायलर्का 
कमयचारीहरुद्वारा वा ववमभन्न समूह/समममत/सेवा प्रदार्क/ठेक्का माफय त र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

धनषुाधाम पर्यटकीर् पवुायधार ववकास मनमायण हनेुछ। 

 

40. पर्यटकीर् महमकवका ऐमतहामसक, धाममयक, सासँ्कृमतक परुाताजमकवक, प्राकृमतक संरचनाहरुको ममयत, 

संरिण, मनमायण, सौनदर्ीकरण,्धरुो भवन मनमायण तथा पवुायधार ववकास मि.पी.आर. समेत (खचय जशषयक 
नं.३१११२ को गैर आवामसर् भवन मनमायण/खररद, ख.जश.नं. ३११५९ को ्न्त्र् सावयजमनक मनमायण 
र ख.जश.नं. ३११७१ को पूजँीगत सधुार खचय सावयजमनक मनमायण) 

पररचर् 

पर्यटकीर् महत्वपवका ऐमतहामसक, धाममयक, साँस्कृमतक परुाताजमकवक, प्राकृमतक संरचनाहरुको ममयत, 

संरिण, मनमायण, सौन्त्दर्ीकरण, ्धरुो भवन मनमायण तथा पवुायधार ववकास गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको 
हो। 

 

उदे्दश्र् 

ऐमतहामसक धाममयक सास्कृमतक महत्वपव बोकेका स्थानहरुको संरिण तथा ददगो ववकास गरी 
आन्त्तररक तथा बाह्य पर्यटकहरुको संख्र्ामा उल्लेख ववृि गदै समिृ मधेश प्रदेशको सपनालाई 
साकार पानय पर्यटकीर् महत्वपवका ऐमतहामसक, धाममयक, साँस्कृमतक परुाताजमकवक, प्राकृमतक संरचनाहरुको 
ममयत, जजणोधार, संरिण, मनमायण, सौन्त्दर्ीकरण तथा मबगत बषयमा सञ्चालन भै ्धरुो पर्यटकीर् पवुायधार 
मनमायण कार्यका संरचनाहरुलाई सम्पन्न गने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्ो कार्यक्रम आठ वटै जजल्लामा सञ्चालन गररनेछ । र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत ऐमतहामसक, धाममयक 
साँस्कृमतक, महत्वपव बोकेका स्थानहरु जस्तै- ्धरुो धमयशाला, एमतहामसक दरवार, मठ, मजन्त्दर, मजस्जद, 

इदगाह, कुट्टी, देवी देवता स्थल, गमु्बा, पोखरी, ताल तलैर्ा, दह, पाकय , वपकमनक स्थल, साँस्कृमतक बस्ती, 
आदद (खचय जशषयक नं. ३१११२ को गैर-आवामसर् भवन मनमायण/खररद, ख.जश.नं. ३११५९ को 
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्न्त्र् सावयजमनक मनमायण कार्य र ख.जश.नं. ३११७१ को पूजँीगत सधुार खचय सावयजमनक मनमायण) 
को मनमायण सम्पन्न लगार्तका कार्यहरु सञ्चालन गररनेछ । र्ो कार्यक्रमहरु प्रचमलत नम्सय, जजल्ला 
दररेट, आमथयक ऐन, मनर्म तथा कार्यववमध बमोजजम र्स मन्त्रालर्, वन मनदेशनालर्, मिमभजन वन 
कार्ायलर्हरु, भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु माफय त सञ्चालन  गररनेछ।कार्यक्रमहरु 
उपभोक्ता समबहु/समममतबाट, ्मानतबाट, कोटेसनबाट, ठेक्कापट्टाबाट सञ्चालन गररनेछ । मि.पी.आर. 
गनुयपने भनी तोवकएको कार्यक्रमको हकमा मि.पी.आर. को लामग कुल मनधायररत बजेट रकमको १० 
देजख २० प्रमतशत रकम छुट्याई बाँकी रहने रकमबाट मि.पी.आर. प्रमतवेदन बमोजजम गररने लागत 
्नमुान र मिजाईन बमोजजम कार्य सञ्चालन  गररनेछ ।    

  
जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा वन मनदेशनालर्, मिमभजन तथा सव-मिमभजन 
कार्ायलर्रु, भ ू तथा जलधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्का ईजन्त्जमनर्ररङ्ग सेवाका मनमायण कार्य सम्बि 
कमयचारीहरुद्वारा मबमभन्न उपभोक्ता समूह/समममत माफय त र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

ऐमतहामसक धाममयक साँस्कृमतक महत्वपव बोकेका स्थानहरुको पर्यटन पवुायधारको मनमायण सम्पन्न भै 
आन्त्तररक तथा बाह्य पर्यटनमा ्मभवदृद्व हनेुछ । 

 

41. घमु्ती शौचालर् खररद  

र्स प्रदेशको शहरी तथा रसराममण िेरमा धना बस्ती भएको ठाँउहरुमा आर्ोजना हनेु धाममयक 
साँस्कृमतक मेला उमकसव कार्यक्रमहरुमा ददशा वपसाव व्र्वस्थापन प्रर्ोजनाथय शौचालर् बनाउने तथा 
सञ्चालन गने समस्र्ा रहेको पाईन्त्छ। र्स्तो समस्र्ालाई सम्बोधन धमु्ती शौचालर् राजख मेला 
उमकसव समारोहलाई उजचत र प्रदषुण मकु्त गनुय पने आवश्र्कता रहेको छ । र्सरी घमु्ती शौचालर् 
खररद गदाय बार्ोट्वाईलेटलाई प्राथममकता ददईनेछ। तराईमा घना बस्ती भएको ठाँउहरुमा गमीको 
समर्मा आगोलामग धनजनको िमत हनेु गरेको छ । र्स्ता समस्र्ाबाट बच्न तथा धनजनको िमत 
कम गनय दमकलको आवश्र्कता देजखएको छ। र्ी  दवैु समस्र्ालाई सम्बोधन गनय स्थानीर् तहको 
सहकार्यमा धमु्ती शौचालर् खररद तथा ्जग्न मेजशन खररद गरी सञ्चालनको जजम्मा स्थानीर् तहलाई 
नै ददनपुछय । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् र र्स मातहतको जनशजक्तहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। र्समा स्थानीर् तहहरुलाई पमन सहकार्य गररनेछ। कार्य सम्पादनको लामग मन्त्रालर् तथा 
मातहतका जनशजक्त ्पगु भएमा आवशर्कता ्नसुार ्न्त्र् मनकार्मा रहेका जनशजक्त वा संघ 
संस्थाबाट सेवा खरीद वा समन्त्वर् गरी वा करार सेवामा दि जनशजक्त भनाय गरी कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

 

्पेजित उपलब्धी  

र्स कार्ायन्त्वर्न पचिमात रसराममण तथा शहरी िेरमा सरसफाइको स्तर बढनेछ र स्वास्थ्र् सम्बन्त्धी 
समस्र्ा पमन समाधान हनेुछ र ्ग्नीबाट हनेु िमत न्त्रू्मनकरन हनेुछ । 

 

42. आकजस्मक भ–ूसंरिण कार्यक्रम  

 

पररचर् 

र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत वकसान तथा उपभोक्ताहरुले प्राकृमतक प्रकोपका कारण कृषीभमूी, गाँउ 
बस्तीमा पनय भएको िमतको न्त्रू्नीकरणको उपार् उपचार, जलाधार संरिण सम्बन्त्धी कार्य तथा 
सखु्खा मौसममा जलभण्िारण सम्बन्त्धी कार्य गररन्त्छ । 

 

उदे्दश्र् 

आकजस्मक रुपमा पनय जाने जलाधारीर् समस्र्ाहरुको न्त्रू्नीकरण/मनवारण गनुय नै र्स कार्यक्रमको 
मखु्र् उद्दशे्र् रहेको छ । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
भ-ूबनौटको संरचनामा पनय सकने सम्भाववत िमत, भ-ूउमकपादकमकवमा पानय सकने प्रभाव, स्थानीर् 
जलाधारीर् तमकवहरुको ववश्लषेण गरी जैववक एकल वा र्ाजन्त्रक एकल वा जैववक र्ाजन्त्रक  
(बार्ोईजन्त्जमनर्ररंग) संर्कु्त पिती ्पनाई जलाधार व्र्वस्थापनका कार्यहरु मन्त्रालर् वा मनदेशनालर् 
वा कार्ायलर्बाट गररनेछन।् र्ो कार्यक्रम ्न्त्तगयत स्थान तोवकएको हकमा सोही स्थान र 
नतोवकएको हकमा आवश्र्तानसुार जोजखमको प्रकृमत र उपर्कु्तता हेरी सम्बजन्त्धत लाभरसराहीहरुको 
आमभेलाबाट गठन भएको उपभोक्ता समममत वा सवक्रर् रुपमा सञ्चालन भएको सामदुावर्क वन 
उपभोक्ता समममत वा सो स्थानमा ववकास मनमायण सँग सम्बजन्त्धत ्न्त्र् कुनै समममतबाट कार्य सञ्चालन 
गराउन ु पनेछ। कार्यक्रम सम्पन्न भएपचिमात उपभोक्ता समहुको मनणयर् कार्य सम्पन्न प्रमतवेदनको 
साथमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गरीएको िेरको फोटोरसराफहरु, बील भपायईहरु लगार्तका आवश्र्क 
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कागजातहरु साईट इन्त्चाजयको मसफाररशमा सवहत संलग्न गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने मनकार्मा 
पेश गनुयपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर् वा भ ू तथा जलाधार 
व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुले पवहचान गरीएको जोजखमपूणय स्थानहरुमा प्रचमलत नम्सय, जजल्ला दररेट 
बमोजजम (जोजखम आकँलन, नकसा तर्ारी, ल.ई तर्ार, कार्ायन्त्वर्न, आदद) प्राववमधक वहसावले उपर्कु्त 
ञहनेु गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय सकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

आकजस्मक भ–ूसंरिण कार्यक्रम सम्पन्न हनेुछ। 

43. एकीकृत भ–ूिर् मनर्न्त्रण  

पररचर् 

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

 

उदे्दश्र् 

र्ो कार्यक्रमको मखु्र् उद्देश्र् सावयजमनक तथा मनजी जग्गामा पवहरो/भ–ूिर्/पानी जम्ने खोला वकनार 
कटान/गल्छी/िमतरसरस्त भमूम/पोखरीहरुको मबरसरदो ्वस्था/गाउँवस्तीमा वाढी पस्ने/कृषी भमूममा 
सेमिमेन्त्टेसन लगार्तका जोजखमपूणय स्थानहरुमा संरिणका आर्ामहरुको एवककृत प्रर्ोग गरी भ–ूिर् 
मनर्न्त्रण तथा पवहरो रोकथाम गरी स्थानीर् जनतालाई राहत परु् र्ाउने रहेको छ । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्ो कार्यक्रम ्न्त्तगयत स्थान तोवकएको हकमा सोही स्थान र नतोवकएको हकमा आवश्र्कतानसुार 
जोजखमको प्रकृती र उपर्कु्तता हेरी सम्बजन्त्धत लाभरसराहीहरुको आमभेलाबाट गठन भएको उपभोक्ता 
समममत वा सवक्रर् रुपमा सञ्चालन भएको सामदुावर्क वन उपभोक्ता समममत वा सो स्थानमा ववकास 
मनमायणसँग सम्बजन्त्धत ्न्त्र् 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, Spill Way, Culverts, Gabions, Riprap, Ditches, Rainwater 
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Harvesting Ponds/ Farm Ponds/ Storage Tank, Contour Farming, Silt Fences, Surface 

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

कार्यक्रम सम्पन्न भएपचिमात उपभोक्ता समूहको मनणयर् कार्य सम्पन्न प्रमतवेदनको साथमा कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न गरीएको िेरको फोटोरसराफहरु, बील भपायईहरु लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु साईट 
इन्त्चाजयको मसफाररश सवहत संलग्न गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने मनकार्मा पेश गनुयपनेछ । चरेु 
िेरमा एकीकृत भ-ूिर् मनर्न्त्रण कार्य सम्बन्त्धी कार्यक्रम चरेु िेरमा नै सञ्चालन गनुयपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर् वा भ ू तथा जलाधार 
व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुले पवहचान गरीएको जोजखमपूणय स्थानहरुमा प्रचमलत नम्सय, जजल्ला दररेट 
बमोजजम (जोजखम आकँलन, नकसा तर्ारी, ल.ई तर्ार, कार्ायन्त्वर्न, आदद) प्राववमधक वहसावले सवल 
हनेु गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 मा एकीकृत भ–ूिर् मनर्न्त्रण कार्य सफलता पूवयक सम्पन्न हनेुछ। 

 

44. जलाधार महमकवका संरिण पोखरी मनमायण/ममयत सहर्ोग कार्यक्रम/संरिण पोखरी कार्यक्रम – 

खचय शीषयक.३११५७  

 

पररचर् 

जलाधार महत्वपवका संरिण पोखरी मनमायण/ममयत सहर्ोग गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत सावयजमनक स्थलमा नर्ाँ पोखरी मनमायण, पोखरी ममयत तथा आवश्र्क 
जलाधारीर् संरिणका कार्यहरु सञ्चालन गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
आवश्र्कताको पवहचान गरी संभाव्र्ता र प्राथममकताको ्धारमा वन िेर मभर वा बावहर रहेका 
ताल पोखरी तथा जलाधारको संरिण तथा व्र्वस्थापनमा सेवा प्रदार्क सघं संस्था बाट प्रचमलत 
आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, स्वीकृत नम्सय तथा जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही स्वीकृत लागत 
इविमेट तथा मिजाईन बमोजजम कार्य सम्पादन गररनेछ। साथै उक्त कार्य सम्पादनको लामग 
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आवश्र्कता ्नसुार स्थानीर् मनकार्सँग समन्त्वर् र सहकार्य गनय सवकनेछ। र्स कार्यक्रममा 
मबमनर्ोजजत रकम तपसीलका कार्यक्रम सम्पादन गनय खचय गनय सवकनेछ । 

 धाममयक, साँस्कृमतक तथा ऐमतहामसक महत्वपवका ताल, नदी जलाशर् संरिण तथा व्र्ास्थापनमा 
खचय गररनेछ । 

 जैववक ववववधताले महत्वपवपणुय रहेको जलाशर्को संरिण समेतमा खचय गनय सवकनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

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

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

धाममयक, ऐमतहामसक, साँस्कृमतक तथा जैववक ववववधताको दृविकोणले जलाधारीर् महत्वपवका ताल तलैर्ा 
तथा पोखरीहरुको संरिण तथा ववकास भै जलवार् ुवा वातावरणीर् सन्त्तलुन कार्म हनेुछ। 

 

45. सिक भ–ूसंरिण कार्यक्रम  

पररचर् 

मनमायणामधन ्वस्थामा रहेका रसराममण सिकहरुलाई भ-ूिर् बाट जोगाउन र्ो कार्यक्रम राजखएको 
हो। 

 

उदे्दश्र् 

मनमायणामधन ्वस्थामा रहेका रसराममण सिकहरु भववष्र्मा र्ातार्ातको लामग प्रदेश नं. २ को 
मेरुदण्िको रुपमा रहने छन।् जजल्ला-जजल्लामा फैमलएको रसरामीण सिकको ठाँउ ्नसुारको ्वस्था 
हेरी दवैु वकनारमा विृारोपणको माध्र्मबाट भ–ूसंरिण माफय त हररत तथा स्वच्छ प्रदेश मनमायण 
गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम जजल्ला मभर रहेका हलुाकी सिक लगार्त ्न्त्र् प्रमखु रसराममण 
सिकहरुको वकनारमा तथा सिकसंगै जोमिएर स-सना टुवक्रएर रहेका जग्गाहरुमा संरिणको 
समुनजचिमतता हनेु गरी बारबेरा/री गािय सवहतको विृारोपण गनय, गोिमेल गनय, हेरालकुो व्र्वस्था गनय, 
फलफुल ववरुवा खररद, ढुवानी तथा विृारोपण कार्यमा गररनेछ ।कार्य सम्पन्न भए पचिमात ्प्रगमत पेश 
गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 
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 ववरुवा रोवपएको स्थान र िेरफल/दरुी (वक.मी.मा) (१६०० ववरुवा प्रमत हेकटर), 
 रोवपएको ववरुवाको जात र संख्र्ा, 
 संरिण तथा मसंचाइको व्र्वस्था, 
 कार्यक्रमको संख्र्ामकमक भौमतक प्रगमत, भाररत तथा ववजत्तर् प्रगमत। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

संरिणको समुनजचिमतताको लामग ्मनवार्य रुपमा स्थानीर् तहसँग तथा ्न्त्र् सरोकारवाला एवं सम्भव 
भएसम्म सँमधर्ार जग्गावालाहरुसँग समन्त्वर् र सहकार्य गरी रोवपने ववरुवाको प्रजामतको छनौट, 

संरिण तथा लाभांस बािँफाँिमा मनणयर् मलइनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

१६०० ववरुवा प्रमत हेकटर सिक वकनारमा विृारोपण कार्य सम्पन्न भै भ-ूसंरिण हनेुछ। 

 

46. रोिसाईि विृारोपण (री गािय सवहत)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत विृारोपणका लामग सिक वकनारका जग्गा लामो हनेु भएकोले र्हाँ गररएको 
विृारोपणको संरिण कार्य केही खजचयलो हनुसकछ। मकर्सैले र्स्ता विृारोपणको व्र्वस्थापनका लामग 
स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् र सहकार्य, स्थानीर् संघ संस्था पररचालन, उपभोक्ता समूहको गठन वा 
ववपन्न वगयको समूह गठन गरी केही समर्का लामग ्न्त्तरबाली लगाउन ददई सोही समूह माफय त वा 
्मानतबाट सञ्चालन गनय सवकनेछ । विृारोपण सफल बनाउन सम्भव भएसम्म सबै (री गािय, 
बारबेर, गोिमेल, पनुरोपण, मसँचाई, हेराल,ु आददको) उपार् ्वलम्वन गनुयपनेछ।  

विृारोपण िेरको कार्यर्ोजनाः हरेक विृारोपण िेरको सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी 
कार्यर्ोजना बनाईनेछ। जसमा विृारोपण िेरको नकसासवहतको सम्पूणय वववरण, विृारोपणको 
संरिण, सम्वियन एवं सदपुर्ोगको लामग गररने कार्यहरुको ववस्ततृ वववरण उल्लेख गनुयपदयछ । 
कार्यर्ोजनामा कुन जातका के कमत ववरुवा कमत दूरीमा लगाउने, वन व्र्वस्थापन तथा संरिणको 
व्र्वस्था के कसरी गने, वन पैदावारको मबक्री ववतरणको व्र्वस्था के कसरी हनेु, लाभको बाँिफाँि 
कसरी गने, आदद सबै कुरा स्पिरुपमा उल्लेख हनुपुदयछ । र्ो कार्यर्ोजना मिमभजन वन ्मधकृतले 
स्वीकृत गनुयपनेछ । 
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विृारोपण िेरको संरिणः विृारोपण संरिणको लामग बारबेर गदाय सकेसम्म स्थानीर् रुपमा 
उपलब्ध जैववक सामारसरीहरु जस्तैः सजजवन, मनलकाँिा, बाँस र आवश्र्कता ्नसुार तारबार, सिक 
वकनारमा री गािय, आददको प्रर्ोग गनुयपदयछ, साथै आवश्र्कता ्नसुार वन हेरालकुो समेत व्र्वस्था 
ममलाउन ुपदयछ। र्समा वन व्र्वस्थापन तथा संरिण गनय जजम्मा पाएको संघसंस्था, उपभोक्ता समूह, 

सेवा प्रदार्क वा हेराललुाई विृारोपण िेरको व्र्वस्थापनको ्वस्था र बाँचेको ववरुवाको संख्र्ाको 
आधारमा बढीमा तीन वषयसम्म संरिण ्नदुान/पाररश्रममक ददन सवकनेछ । 

विृारोपण िेरमा होमियङ्ग बोियः- विृारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ विृारोपण सम्बजन्त्ध तथ्र्ाङ्कहरु 
भएको होमियङ्ग बोिय तर्ार गरी राख्नपुनेछ। 

कर्ायन्त्वर्न प्रवक्रर्ा  

 सम्भाव्र् स्थल पवहचान, छनौट तथा सवेिण 

 सरोकारवालासँग ्न्त्तरवक्रर्ा तथा छलफल 

 सवे, मिजाईन ड्रइङ्ग, लागत ्नमुान 

 विृारोपण कार्य सम्पन्न 

 मनर्ममत ्नगुमन र प्रमतवेदन तर्ारी 
 मनर्ममत रेखदेख, संरिण, सञ्चालन तथा ममयत सम्भार 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

रोिसाईि विृारोपण (री गिय सवहत) कार्यक्रम सञ्चालनको लामग उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्रालर् वा मिमभजन वन कार्ायलर्ले ्मानतबाट स्थानीर् वन उपभोक्ता समहु, स्थामनर् तह एवं 
सरोकारवालाहरुको सहर्ोगमा सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन  

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार।  

 

्पेजित उपलजब्ध 

 सरकारी एवं नाङ्गा वन िेर, सावयजमनक पमतय एवं नदी उकासबाट प्राप्त जग्गाहरुमा ५०० हे. 
मा विृारोपण भै वन िेर ववृि तथा जलवार् ु पररवतयनको प्रभाव न्त्रू्नीकरणमा सहर्ोग 
हनेुछ। 

 रोपण गररएका ववरुवाहरुको बाँच्ने र हकुय ने संभावना बढेर जानेछ । 
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47. हाईटेन्त्सन लाईन ममुन ईको  (ECO) पाकय  मनमायण 

 

उदे्दश्र् 

सैन्त्दर्ीकरण गनय राजमागयको वकनारका हाईटेनसन लाईन मनुी रहेको वनिेरको जग्गामा जग्गाको 
उजचत प्रर्ोग गरी, ईको पाकय  मनमायण गरी, हररर्ाली प्रवियन गरी, स्वच्छ वातावरण मनमायण गरी, 
प्रकृमतसँगको मनकटकता महससु गने तथा रोजगारी मसजयना गने र्स कार्यक्रमको मखु्र् उद्देश्र् रहेको 
छ। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत मनम्न कार्यहरु गनय सवकने छ। 

 साना तथा मझौला खाले सौन्त्दर्य प्रजामतका ववरुवा रोपण 

 घेराबेरा तथा तारबार 

 उद्दानको ले-आउट सवहतको होमियङ्गबोिय 
 

कार्ायन्त्र्न प्रवक्रर्ा 
 सम्भाव्र् स्थल पवहचान, छनौट तथा सवे 

 सरोकारवालाहरुसंग ्न्त्तरकृर्ा तथा छलफल 

 समह, समममत गठन 

 सवे, मिजाईन, ड्रईङ्ग, लागत ्नमुान तर्ारी तथा सम्झौता 
 कार्य सम्पन्न प्रमतवेदन 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मिमभजन/सव-मिमभजन 
वन कार्ायलर्हरु वा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्ले ्मानतबाट वा स्थानीर् वन उपभोक्ता 
समहु, स्थामनर् तह एवं सरोकारवालाहरुको सहर्ोगमा सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

्पेजित उपलजब्ध 

हाईटेनसन लाईन मनुी सैन्त्दर्ीकरण भै हररर्ाली ववृिका साथै स्थानीर्स्तरमा रोजगारीको सम्भावना 
समेत ्मभववृि हनेुछ। 
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48. प्रदेश नं.2 मा जमिबटुी को पकेट िेर पवहचान तथा खेती ववस्तार (वन तथा वातावरण संरिण 
मनमायण) 

 

पररचर् 

प्रदेश नं.2 ्न्त्तगयत रहेको आमथयक रुपमा फलदार्ी र लोपोन्त्मखु जमिबटुीहरुको ववस्तार र 
संरिणको लामग zonning गरी उपर्कु्त पकेट िेर र जमिबटुीहरुको पवहचान गनय र्ो कार्यक्रम 
राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

आमथयक महत्वपवका जमिबटुीहरुको ववस्तारको लामग उपर्कु्त पकेट िेर र जमिबटुीहरुको पवहचान 
गरी खेती ववस्तार गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
प्रदेश नं.2 मा रहेका संभाववत जमिबटुीको उमकपादन िेर (pocket area) पवहचान गनय सम्बजन्त्धत 
ववज्ञ वा सम्बजन्त्धत प्राववमधक कमयचारीहरुद्वारा TOR बनाइ सेवा प्रदार्क वा प्राववमधक ववज्ञ माफय त 
महत्वपवपूणय जमिबटुीको खेती ववस्तारको कार्य ्गामि बढाईनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग,पर्यटन,वन तथा वतावरण मन्त्रालर्,प्रदेश नं.2, जनकपरुधाम। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

भववष्र्मा ब्लक र जोन का लामग वैज्ञामनक आधार स्थापना हनुकुो साथै एउटा पकेट िेर पवहचान 
भै न्त्रू्नतम एक जमिबटुी प्रजामतको खेती ववस्तार हनेुछ। 

 

49. गल्छी पवहरो मनर्न्त्रण  

 

पररचर् 

र्ो कार्यक्रम प्राथममकता प्राप्त उप-जलाधार र नदद प्रणालीमा सञ्चालन गररनेछ । 

 

उदे्दश्र् 

गल्छी पवहरो तथा खहरे लगार्तका िेरमा भ–ूसंरक्ष्ण गरी भ-ूिर्बाट जोगाउने। 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
गल्छी पवहरो तथा खहरे लगार्तका िेरमा भ–ूसंरक्ष्ण कृर्ाकलाप सञ्चालन गनय मामथल्लो तटीर् िेर 
वा चरेु पहािको मभरालो िेरमा हनेु सतही ररल र गल्छी जस्ता भ–ूिर्को उपचार बार्ोइजन्त्जमनर्ररंग 
प्रववमधबाट गनय सवकनेछः- 

क.  वनस्पमत तथा स–साना संरचना, पानी मनकास 

ख.  कम खजचयलो भ–ूसंरिण प्रववधी 
ग. Dry stone, loose stone, brush stone checkdam 

घ. Fascine, pallisade, watteling, layering, rip rap,  hedge row 

ङ. Contour trenching, contour bonding,  jute netting  

च.  स–साना इजन्त्जमनर्ररंग संरचना 
छ.  घाँस रोपण, बाँस रोपण, विृारोपण, हाँगा रोपण, आदद। 

मनर्ममत ्नगुमन गने, होमििँग बोियको व्र्वस्थापन गने जस्ता ववषर्हरु ध्र्ान ददन ु पनेछ। कार्य 
सम्पन्न पचिमात प्रगमत प्रमतवेदनमा कार्य गनुय पवुय र कार्य सम्पन्न पचिमातको फोटो, नकसा, गल्छीको 
साईज, कृर्ाकलापको नाम र पररमाण, संरिण भएको िेरफल, लाभाजन्त्भत घरधरुी, रोजगारी शृ्रजना, 
खचय रकम र गरेको कामको छोटो वववरण, आदद उल्लेख गनुयपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्ो कार्यक्रम उपभोत्ता समममत माफय त सञ्चालन गने।उपभोक्ता समममत नहनेु भएमा मनर्मानसुार 
्मानत, कोटेशन वा टेण्िर प्रवक्रर्ाबाट गने । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

गल्छी पवहरो मनर्न्त्रण हनेुछ। 

 

50. प्रदेश पररसर (मधेश भवन) मा रहेको  वन/वनस्पमतको व्र्वस्थापन (enumeration, 

tagging, beautification, bushes clearance) 

 

पररचर् 

मधेश भवन पररसरको जैववक ववववधता (वन/वनस्पमतको) समूजचत व्र्वस्थापन जस्तै- गणना, 
वनस्पमतहरुको ट्याग, सौन्त्दवर्यकरण, झािीपाखी सरसफाई, आदद गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो।  
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उदे्दश्र् 

मधेश भवन पररसरमा जैववक ववववधता कार्म गरी सौन्त्दर्यता र हररर्ाली ्मभववृि गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रमको लामग मबमनर्ोजजत रकम जनकपरुधामजस्थत मधेश भवनमा रहेको ववमभन्न प्रजामतको 
बोट ववरुवाको व्र्वस्थापनमा खचय गररनेछ। जस्तै-बोट ववरुवाहरुको िाटावेश तर्ारी, रँग/रोगण, 
विृारोपण र मकर्सको व्र्वस्थापन, झािीपाखीको समूजचत व्र्वस्थापन, आदद। र्सका लामग ववस्ततृ 
रुपमा कार्यर्ोजना बनाई कार्ायलर्का  प्राववमधक कमयचारीहरुबाट जस्वकृत लागत इविमेट, प्रचमलत 
आमथयक ऐन, मनर्मावली, स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दर रेटको पररमध मभर रवह कार्य 
सम्पादन गनुय पदयछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरण मन्त्रालर्, प्रदेश नं.2, जनकपरुधाम। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

मधेश भवन पररसरको सम्पूणय वन/वनस्पमतको व्र्वस्थापन हनेुछ। 

 

51. हवेररर्म संकलन तथा व्र्वस्थापन (वन तथा वतावरण संरिण मनमायण) 

पररचर् 

हवेररर्म भनेको सकेुका ववमभन्न वनस्पमत प्रजामतका नमूना वैज्ञामनक ्ध्धर्न ्नसुन्त्धानका लामग 
संरसरह गनुय हो।स्थानीर्स्तरमा लोप हनु लागेका महत्वपवपूणय वनस्पमतहरुको ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान तथा 
संरिण गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

लोपोन्त्मखु वनस्पमतहरुको संरिण गनुयको साथै नर्ाँ मत्वपवपूणय वनस्पमत पत्ता लगाउने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रमको लामग प्रदेश नं.2 ्न्त्तगयत ववमभन्न जजल्लामा रहेका आमथयक महत्वपवका र लोपोन्त्मखु 
वनस्पमत प्रजामतका ववरुवाका वैज्ञामनक ्ध्र्र्नका लामग मकर्सका फूल, जरा, पात ्थवा साना 
ववरुवाको हकमा सम्पूणय भाग संकलन गरी उ.प.व.वा. मन्त्रालर्मा  प्राववमधक आवश्र्कता ्नसुार 
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उपकरण व्र्वस्थापन गरी संरसरह र संरिण गररनेछ। र्सका लामग सेवा प्रदार्क, सम्बजन्त्धत 
प्राववमधक ववज्ञ वा कार्ायलर्का सम्बजन्त्धत प्राववमधक कमयचारीहरुद्वारा कार्य सम्पन्न गररनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्यलर्हरुबाट दि जनशजक्तको 
व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

स्थानीर्स्तरमा पाईने आमथयक र  औषधीर् महत्वपव बोकेका वनस्पमतहरुको पवहचान र व्र्वस्थापन 
हनेुछ। 

 

52. जमिबटुी श्रोत सवेिण, िाटावेश तर्ारी तथा प्रकाशन (आठ वटै जजल्ला) (वन तथा वातावरण 
संरिण मनमायण) 
 

पररचर् 

र्स प्रदेश ्न्त्तगयत आठ वटै जजल्लाको कुन वन िेरमा कुन प्रजामतको जमिबटुीहरु प्राकृमतक रुपमा 
उपलब्ध छ, मनजी, सहकारी संघ संस्थाहरुबाट व्र्वसावर्क रुपमा काँहा कुन प्रजामतको के कमत 
िेरफलमा जमिबटुी खेती भै रहेका छन ्सो सम्बन्त्धमा जमिबटुी खेती प्रवियनको लामग जमिबवुट श्रोत 
सवेिण िाटा वेश तर्ार गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

प्रदेश ्न्त्तगयतका जमिबवुटको श्रोत सवेिण िाटा वेश तैर्ार गरी भावी रणनीमत तथा प्रदेश स्तरीर् 
र्ोजना तर्ारीमा सहर्ोग परु् र्ाउन। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रमकमा लामग भावी रणनीमत तथा प्रदेशस्तररर् र्ोजना तर्ारी समेतमा सहर्ोग पगु्ने गरी 
सेवा प्रदार्क माफय त वा वनस्पमत ्नसुन्त्धान केन्त्रसँग सम्झौता गरी वा सम्बजन्त्धत कमयचारी माफय त 
TOR बनाइ प्रदेशको जमिबवुट श्रोत सवेिण िाटा वेश तैर्ारी गरी प्रकाशन गररनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् तथा वा प्रदेश वन मनदेशनालर्बाट र्ो कार्य 
गनुयपनेछ। 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 ्न्त्तगयत रहेका जमिबवुटको श्रोत सवेिण िाटा वेश तैर्ार हनेुछ। 

 

53. आकजस्मक भ–ूसंरिणको लामग समारसरी खररद तथा सहर्ोग  

 

पररचर् 

र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत वकसान तथा उपभोक्ताहरुले प्राकृमतक प्रकोपका कारण कृषीभमुी, गाँउ 
वस्तीमा पनय भएको िमतको उपचार, जलाधार संरिण सम्बन्त्धी कार्य तथा सखु्खा मौसममा 
जलभण्िारण सम्बन्त्धी कार्य गररन्त्छ । 

 

उदे्दश्र् 

आकजस्मक रुपमा पनय जाने जलाधारीर् समस्र्ाहरुको न्त्रू्नीकरण/मनवारण गनुय नै र्स कार्यक्रमको 
मखु्र् उद्दशे्र् रहेको छ । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
भ-ूबनौटको संरचनामा पनय सकने सम्भाववत िमत, भ-ूउमकपादकमकवमा पानय सकने प्रभाव, स्थानीर् 
जलाधारीर् तमकवहरुको ववश्लषेण गरी जैववक एकल वा र्ाजन्त्रक एकल वा जैववक र्ाजन्त्रक 
(बार्ोईजन्त्जमनर्ररंग) संर्कु्त पिती ्पनाई जलाधार व्र्वस्थापनका कार्यहरु गनय सवकनेछ। 
कार्ायलर्हरुले आकजस्मक प्रर्ोजनको लामग तार, जाली, बोरा, ववरुवा लगार्तका मनमायण समारसरीहरुको 
मनर्मानसुार खररद गरी प्रवक्रर्ा मनधायरण गरी प्रभाववत स्थानका उपभोक्ताहरुलाई मनःशलु्क ववतरण 
गररनेछ । कार्य सम्पन्न प्रमतवेदनको साथमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गरीएको िेरको फोटोरसराफहरु, 

बील भपायईहरु लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु संलग्न गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने मनकार्मा 
पेश गनुयपनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  
र्ो कार्यक्रम ्न्त्तगयत आवश्र्कतानसुार जोजखमको प्रकृमत र उपर्कु्तता हेरी सम्बजन्त्धत 
लाभरसराहीहरुको आमभेलाबाट गठन भएको उपभोक्ता समममत वा सवक्रर् रुपमा सञ्चालन भएको 
सामदुावर्क वन उपभोक्ता समममत वा सो स्थानमा ववकास मनमायणसँग सम्बजन्त्धत ्न्त्र् कुनै समममत वा 
सरुिा मनकार्वाट कार्य सञ्चालन गराउन ुपनेछ । सो को लामग उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर् वा भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्यलर्ले जनशजक्त 
व्र्वस्थापन गनेछ। 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

आकजस्मक भ–ूसंरिणको लामग समारसरी खररद तथा सहर्ोग कार्य सम्पन्न हनेुछ। 

 

54. वैज्ञामनक वन व्र्वस्थापन कार्यक्रम 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन, चकला वन तथा साझेदारी वनहरुमा ददगो वन व्र्वस्थापन हनेु गरी 
स्वीकृत कार्यर्ोजना तथा प्रचमलत नम्सय बमोजजम सञ्चालन गनुयपनेछ ।र्स शीषयकमा मबमनर्ोजजत 
रकम सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन, चकला वनहरुको संख्र्ा र मकर्सको स्वीकृत कार्यर्ोजना, 
कार्यर्ोजना बमोजजम कार्ायन्त्वर्न गनय सवकने कृर्ाकलाप तथा जजल्लामा रहेको साझेदारी वनहरुको 
स्वीकृत कार्यर्ोजना बमोजजमका कृर्ाकलापहरु कार्ायन्त्वर्न गनय आवश्र्क पने रकमको ्नमुान 
गरी मिमभजनल वन ्मधकृतले चकला वन तथा साझेदारी वनका लामग रकमको बाँिफाँि गनुयपनेछ। 

 

(क) चकला वन व्र्वस्थापनः स्वीकृत चकला वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको आधारमा र्सको लामग 
मबमनर्ोजजत रकमको पररमध मभर रही मबस्ततृ कार्यक्रम तर्ार गरी एक तह मामथबाट स्वीकृत गराई 
कार्ायन्त्वर्न गनुयपनेछ। चकला वन व्र्वस्थापन गदाय कार्यर्ोजनामा लेजखएको समर्मसमा मभर कार्य 
सम्पन्न गनुय पदयछ। चकला वनमा र्ोजना गररएका कार्यक्रम, बजेट, नकशा सबै खलु्ने गरी साइनबोिय 
बनाई देख्न े स्थानमा राख्न ुपदयछ । र्सका सम्पूणय वा आजँशक कार्यक्रम सेवा प्रदार्क तथा ठेक्का 
प्रथाबाट समेत गनय सवकनेछ। 

 

(ख) साझेदारी वन व्र्वस्थापनः साझेदारी वन कार्यर्ोजना तर्ारी, जजल्लामा साझेदारी वनहरुको 
स्वीकृत  वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको आधारमा साझेदारी वन ्नसुार मबमनर्ोजजत रकमको पररमध 
मभर रही मबस्ततृ कार्यक्रम तर्ार गरी वन सम्वियन, संरिण, वन ववकास कार्य जस्ता  कृर्ाकलापहरु 
कार्ायन्त्वर्नका लामग खचय गररनेछ ।स्वीकृत वावषयक बजेटको पररमध मभर रही प्रमकरे्क साझेदारी वन 
व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनाको आधारमा कार्ायन्त्वर्न इकाईले वावषयक कार्यक्रम तर्ार गनुय पने छ । 
र्सरी तर्ार भएको कार्यक्रम समममतको बैठकबाट पास गरी मिमभजन वन ्मधकृतबाट स्वीकृत 
गराएर लाग ुगररनेछ । बजेट खचय तथा कार्यक्रमको प्रगमत सवहतको प्रमतवेदन समूहले मिमभजन वन 
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कार्ायलर्मा मनर्ममत रुपमा पेश गनुयपने छ । कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न समूहबाट, वन कमयचारी वा सेवा 
प्रदार्क तथा ठेक्का प्रथाबाट समेत गनय सजकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मिमभजन तथा सव मिमभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी, साझेदारी वन व्र्वस्थापन समूह/समममत वा 
सेवा खरीद गरी सेवा प्रदार्क माफय त मिमभजन वन कार्ायलर्ले कार्य सञ्चालन गनेछ ।  

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

वन िेरमा साझेदारी वन व्र्वस्थापन भै देश मभरै काठ दाउराको उमकपादनमा ववृि भै आपूमतयमा 
सहजता तथा राविर् ्थयतन्त्रमा टेवा पगु्नेछ । 

 

55. चरेु संरिण तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रम  

पररचर् 

चरेुको ववनाशले नेपालीहरु प्रमकर्ि रूपले वातावरणीर् तथा आमथयक जोजखममा रहेका छन ्। जैववक 
ववववधताले धनी रहेको र्ो िेर ्व्र्वजस्थत बसोबास, ्मतक्रमण, वन ववनाश, ्वैज्ञामनक भ–ूउपर्ोग, 

खेती प्रणाली, पशपुालनले गदाय उच्च जोजखममा रहेको मकर्सैले चरेु संरिण तथा व्र्वस्थापन गनय र्ो 
कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

र्सको लामग एकीकृत र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्त्वर्नको खाँचो रहेको हुँदा चरेुको पाररजस्थमतकीर् 
प्रणालीमा सन्त्तलुन कार्म गरी मामथ देजख तल्लो तटीर् िेरको जीववकोपाजयनमा टेवा परु्ायउने र 
नदीजन्त्र् प्रकोपको न्त्रू्नीकरण गदै राविर् ्थयतन्त्रमा महमकवपूणय र्ोगदान गने लक्ष्र् रहेको छ। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत तपमसल बमोजजमका जनचेतनामूलक र संरिणका ्भ्र्ासहरु गनय सवकनेछः- 

 जनचेतना ्मभववृद्घ गने उद्देश्र्ले प्रचारप्रसार, ्न्त्तरकृर्ा, गोष्ठी, तालीम, आदद सञ्चालन गनय 
सवकनेछ । 

 वनवातावरण, भ–ूसंरिण ्न्त्तगयत संरिण, व्र्वस्थापन, वन ्मतक्रमण, वन िढेलो मनर्न्त्रण 
लगार्तका कार्यक्रमहरु। 



 

59 
 

 चररचरण मनर्न्त्रणको लामग स्टलवफमिङ्ग कार्यक्रम। 

 चरेुको मबरसरदो भ–ुबनोटको संरिणको लामग आवश्र्कतानसुार गजल्छ पवहरो मनर्न्त्रण, खहरे 
मनर्न्त्रण, रन ्फ हाभेविंग ड्याम मनमायणका कार्यहरु सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

 Downstream को बोियरसम्म ररभर साईिमा बाँस, बेत, ्मसृो लगार्त बार्ोइजन्त्जमनर्ररङ्ग 
र जैववक ववववधता महत्वपवका बोट ववरुवा रोपण गनय सवकनेछ।   

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

 मभरालो जममनमा कन्त्टुर फारममङ्ग। 

 ववरुवा उमकपादन तथा विृारोपण। 

 बाँस/घाँस/फलफूल ववरुवा ववतरण/रोपण । 

 संरिण पोखरी। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, मिमभजन वन कार्ायलर्, भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर् तथा सेवा प्रदार्क संघ संस्था सँग समन्त्वर् गरी जनशजक्तको व्र्वस्थापन गररने छ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं. २ मा चरेु संरिण तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रम सफलतापूवयक सम्पन्न हनेुछ। 

 

56. Germplasm  स्थापना गने, जनकपरुधाम 

 

पररचर् 

जीववत आनवंुजशकी श्रोत जस्तै- मबउ ववजनहरु, पातहरु, रुख ववरुवाहरु, Pollens तन्त्तहुरु जसलाइ 
ववृि र ववस्तार (मब्रमिङ्ग) लगार्त ्रु वैज्ञामनक ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धानका लामग तथा जैववक ववववधता 
तथा खाद्य सरुिाका लामग Germplasm को संरिण तथा स्थापना गनय आवश्र्क रहेकोछ। जस 
्न्त्तगयत Plant Exploration and Collection (the act of searching plants or plants parts 

for purpose of discovery of information or resources about the plants) जस्ता कार्यहरु तपसील 
बमोजजम गररन्त्छ ।  

Germplasm ले बाली तथा ववरुवा उमकपादनका लामग ववमभन्न प्रकारका कच्चा माल (Genes) प्रदान 
गदयछन।् 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
जमयप्लाज्म (जीनबैंक, कृषक/कृषक समूहहरु, वफल्िहरु, आदद) स्थलमा पवहचानका लामग तपमसलका 
कार्यववमध पूरा गनुयपने हनु्त्छ । 

 जीनबैंक िाटाबेस 

 संकलन म्र्ाप 

 FGD 

 GIS 

कार्य सम्पन्न पचिमात पेश गररने कागजातहरुः- 

 जीनबैंक िाटाबेश 

 संकलन म्र्ाप 

 मनणयर्हरु 

 कर्यसम्पन्न प्रमतवेदन/प्रोफाईल, आदद। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर्हरु वा  भ ूतथा 
जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुले आफ्नो वा मातहतका प्राववमधक कमयचारी पररचालन गरी वा 
सेवा प्रदार्क संस्थासँग वा आउटसोमसिंग गरी सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गनय सकनेछन।् 

 

57. दधुमती नदी सरसफाई मरसरनबेल्ट कार्यक्रम (विृारोपण तथा संरिण)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्ो कार्यक्रमको मबमनर्ोजजत रकम दधुमती नदीको सरसफाई, नदीको दवैु वकनारामा ववमभन्न प्रजामतको 
बहमुलु्र् बोट ववरुवा रोपण, धाट मनमाणय, हररत पाकय  मनमायण तथा सौन्त्दर्ीकरण लगार्तका कार्यमा 
खचय गनय सवकनेछ। र्स कार्यक्रमको लामग ववस्ततृ रुपमा कार्य र्ोजना बनाई मिमभजन वन 
कार्ायलर् बाट मसफाररश सवहत स्वीकृत लागत इविमेट तथा मिजाईन बमोजजम उद्योग, पर्यटन, वन 
तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारीहरुबाट वा संरिण समममत 
वा उपभोक्ता समममतबाट प्रचमलत आमथयक ऐन तथा  मनर्मावली, स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला 
दररेटको पररमध मभर रही कार्य सम्पादन गनुय पदयछ ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारीहरुबाट वा 
संरिण समममत वा उपभोक्ता समममतबाट कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।    

 
 
 



 

61 
 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलब्धी   

नदीको संरिण हररर्ालीमा ्मभवदृद्द समेत भै आन्त्तररक तथा बाह्रर् पर्यटन ववकासमा टेवा पगु्नेछ। 

 

58. ववमभन्न कृवष वन प्रणाली बारे ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान तथा प्रमतवेदन तर्ारी 
 

पररचर् 

प्रदेश नं.२ ्न्त्तगयत स्थावपत ववमभन्न कृवष वन प्रणाली बारे ्ध्र्र्न गरी उपर्कु्त Model ववकास 
गरी लाग ुगनुय हो र सोको प्रमतवेदन तर्ार गरी सूचना ववतरण गनुय हो । 

 

उदे्दश्र् 

 स्थावपत ववमभन्न कृवष वन प्रणाली बारे ्ध्र्र्न गरी उपर्कु्त Model को ववकास गरी लाग ु
गनुय हो। 

 मखु्र् मखु्र् प्रजामतका रुख ववरुवाहरुको तथा कृवष वालीरुको  ववृि -Growth_ ्ध्र्र्न 
गरी ववश्लषेण गने । 

 प्रमतवेदन तर्ार गने । 

 Information dissemination गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यववमध 

 लागत ्नमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गन सकने । 

 वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्र, बबरमहलको समन्त्र्मा कार्य सञ्चालन गररने । 

 

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात पेश गररने कागजातहरु  

 प्रमतवेदन पजुस्तका मिजजटल कपी समेत 

 फोटोहहरु 

 कार्यक्रमको उपलजब्ध 

 

र्स कार्य प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन 
तथा मनर्मावलीको ्मधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्बाट जनशजक्त व्र्वस्थापन 
गररनेछ।    

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

59. वारू् प्रदूषन मापन केन्त्र स्थापना तथा सहर्ोग (संघीर् सरकारको समन्त्वर्मा) 
 

पररचर्  

प्रदेश नं.२ ्न्त्तगयत मधेश भवनको हाता मभर वा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालर्ले 
मनणयर् गरेको स्थानमा वार् ु प्रदषुण मापन केन्त्रहरु स्थापना गरी प्रदषुणको स्तर आकलन गरी 
प्रदषुणको स्तर घटाउन आवश्र्क र्ोजना तजुयमा गनुय हो । 

 

उदे्दश्र् 

 वार् ुप्रदषुण मापन केन्त्रहरु स्थापना गने । 

 प्रदषुणको ] Level विशे्लषण गने र प्रमतवेदन तर्ार गने । 

 Information dissemination गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यववमध 

 लागत ्नमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गन सकने । 

 वन ्नसंुधान तथा प्रजशिण केन्त्र, बबरमहलको समन्त्र्मा कार्य सञ्चालन गररने । 

 

र्स कार्य प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन 
तथा मनर्मावलीको ्मधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 

 

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात पेश गररने कागजातहरु 

 प्रमतवेदन पजुस्तका मिजजटल कपी समेत 

 फोटोहहरु 

 कार्यक्रमको उपलजब्ध 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्बाट जनशजक्त व्र्वस्थापन 
गररनेछ।    

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

60. होमस्टे सञ्चालन तथा सहर्ोग कार्यक्रम (स्थापना भएको होमस्टेको स्तरोन्नती समेत)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्ो प्रदेश ्नपुम प्राकृमतक सौन्त्दर्यता, धाममयक एवं साँस्कृमतक ववववधता र ऐमतहामसक सम्पदाहरुले 
भररएकोछ। प्रदेशमा रहेका र्ी ्नपुम एवं ्दद्वमतर् प्राकृमतक तथा साँस्कृमतक श्रोतहरु र 
ऐमतहामसक स्थलहरु पर्यटकीर् धरोहरहरु हनु। र्ी सम्पदाहरुको संरिण, प्रवधयन र ववकासबाट मार 
आन्त्तररक तथा बाह्य पर्यटन व्र्वसार् फस्टाउन सकछ। पर्यटन व्र्वसार्लाई ददगो र सेवामलुक 
बनाउन साथै उच्च प्रमतफल हामसल गनय र्सको ववववधीकरण, प्रवधयन र ववकास गरी गणुस्तररर्तामा 
ववशेष ध्र्ान ददनपुने हनु्त्छ। प्रदेशमा रहेका महमकवपणुय जैवववक ववववधता, स्वच्छ पर्ायवरण र 
मनोरमणीर् भ-ूदृष्र्हरु, धाममयक स्थल, परुाताजमकवक, ऐमतहामसक तथा साँस्कृमतक महमकवका िेर तथा 
रसराममण दगुयम बस्तीहरुमा पर्यटन गमतववधीबाट लाभ मलन स्थानीर् खानपान र आन्नददार्ी बसोबासको 
प्रबन्त्ध हनु आवश्र्क छ। स्थानीर् समदुार्को ्ववस्मरजणर् स्वागत समककार र पाररवारीक 
वातावरणमा रमाउने व्र्वस्था हनु ुजरुरी छ । र्सको लामग प्रदेश सरकारको मनमत ्नरुुप रसराममण 
िेरहरुमा होमस्टे सञ्चालन र व्र्वस्थापन गनुयपने देजखन्त्छ। होमस्टेको माध्र्मबाट रसराममण समदुार्मा 
स्वरोजगारका ्वसर सजृना हनेु, आर्आजयनमा वदृ्घी हनेु, रसराममण पर्यटनमा मवहला तथा सबै जातजाती 
र ववपन्न समूह समेतको संलग्नता रहने गरी र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम होमस्टे (पाहनुा घर) 
मनमायण, सञ्चालन, Furnishing, जङ्गल सफारीहरु, कलासँस्कृमतको प्रवियन, आदद लगार्तका शीषयकमा 
प्रचमलत नम्सय, जजल्ला दररेट, आमथयक ऐन, मनर्म तथा कार्यववमध बमोजजम र्स मन्त्रालर्, वन 
मनदेशनालर्, मिमभजन वन कार्ायलर्हरु, भ ू तथा जलधार ब्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु माफय त सञ्चालन 
गररनेछ।कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समहु/समममतबाट, ्मानतबाट , कोटेसनबाट , ठेक्कापट्टाबाट सञ्चालन 
गररनेछ     

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर्, मिमभजन तथा सव-मिमभजन 
वन कार्ायलर्हरु, भ ूतथा जलधार ब्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुद्वारा वा मबमभन्न समूह/समममत माफय त र्ो 
कार्य गनुयपनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

होमस्टेको कार्यक्रम सम्पन्न भै आन्त्तररक तथा बाह्य पर्यटनमा ्मभवदृद्व भै स्थानीर् जनताको िमता 
तथा आर् आजयनमा समेत सहर्ोग पगु्नेछ। 

 

61. मसमसार िेर संरिण तथा प्रवियन कार्यक्रम  

पररचर् 

प्रदेश नं.2 ्न्त्तगयत पने मसमसार िेरको संरिण तथा प्रवियन गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

र्स कार्यक्रमको मूल उदेश्र् मसमसार तथा ्न्त्र् पानीका श्रोतहरुको ददगो संरिण गनुय हो। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
 प्राकृमतक मसमसारहरुको प्राथममकताको आधारमा (प्राकृमतक संवेदनशीलता र आमथयक, 

समाजजक, साँस्कृमतक तथा पर्यटकीर् महत्वपवका) संरिण, जजणोद्दार र व्र्वस्थापनका 
कृर्ाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ। र्सरी मसमसार िेरको संरिण तथा प्रवियन गदाय मसमसार 
िेरलाई पर्ायपर्यटन, पर्ाय ववकासको आधारको रुपमा मलईनेछ । 

 र्स कार्यक्रमबाट नर्ाँ पोखरी मनमायण गनुयपने ्वस्था भएमा वनिेरमा रुख ववरुवाहरु 
नभएको र प्राकृमतक रुपमा पानी जम्ने वा खोंच, खोल्सा खोल्सी भएका स्थानहरुलाई 
प्राथममकता ददईनेछ । िेर छनोट गदाय सम्बजन्त्धत सव मिमभजन वन कार्ायलर्हरु, स्थानीर् 
सरोकारवालाहरुसँगको छलफल, ्न्त्तरकृर्ा र ठाँउको उपर्कु्ततालाई आधार मलनपुनेछ । 

 र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत वन िेर बावहर पमन जजल्लामा रहेका प्राकृमतक पोखरीहरुलाई 
संरिण गनय सवकनेछ। 

 वन्त्र्जन्त्त,ु जनावर तथा मामनसको जजउज्र्ानको सरुिालाई ध्र्ानमा राखी सकेसम्म पोखरीको 
मिल कराही आकारको हनु ुपनेछ। 

 कार्ायलर्बाट स्थान छनौट, लागत ्नमुान, मिजाईन, सम्झाता गरी कार्य सम्पन्न गनुयपनेछ । 

 प्रगमतप्रमतवेदनमाकार्य हनु ु पवुय र कार्य सम्पन्न पचिमातको फोटो, पोखरीको साईज, िमता, 
जज.वप.एस. लोकेसन, रोजगारी शृ्रजना र खचय रकम, आदद उल्लेख गनुयपनेछ । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

 र्स कार्यक्रमको लामग उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश वन 
मनदेशनालर् वा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्बाट जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 र्ो कार्य स्थानीर् समहु माफय त गनय उपर्कु्त हनेुछ। 

 र्ो कार्य गदाय स्थानीर् तह सँग सहकार्य गनय सवकनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

र्स खालका पोखरी मनमायण गदाय वषायतको पानी संकलन भै जममन ररचाजय हनेुछ, वन्त्र्जन्त्त ु तथा 
चराचरुुगीीँहरुको लामग वपउने पानीको श्रोत उपलब्ध हनेुछ, वन िढेलो मनर्न्त्रणका लामग उपर्ोग 
हनेुछ र मसंचाईको लामग समेत उपर्ोग हनेुछ। 

 

62. वातावरण सरसफाई तथा फोहोर व्र्वस्थापन सहर्ोग मेशीनरी औजार समेत (स्थानीर् तह र 
जनकपरु, मबरगंज को समन्त्वर्मा) 
 

पररचर् 

प्रदेश नं. २ मभरका स्थानीर् तह तथा महानगरपामलका,  उप माहानगरपामलका र नगरपामलकामभर 
फोहोर मैला व्र्वस्थापन गरी  वातावरणीर् सन्त्तलुन राख्नको लामग र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्सका लामग आवश्र्क पने आधनुीक मेसीन औजार सम्बजन्त्धत स्थानीर् तहको माग बमोजजम मनजचिमत 
प्रमतशतसम्म समान खररद गनय सहर्ोग गनय सवकनेछ। र्सरी खररद गररने सामानमा सवारी साधन 
बाहेक फोहोर होल्िर कन्त्टेनर ल्र्ान्त्िवफि साईि बनाउने स्थानमा प्रर्ोगहनेु मेसीन, आददमा र्ो 
रकम खचय गनय सवकनेछ । 

 

सामान तथा रकम मनकासा ददंदा मनम्न प्रवक्रर्ा परुा गनुय पने छ । 

 स्थानीर् तहको माग पर 

 सो सामान उपलब्ध गराउन ुपने कारण सवहतको पर 

 सो पररर्ोजनामा स्थानीर् तहको कुल लगानी  
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्यलर्हरुबाट र्ो कार्यक्रम सञ्चालन 
गनय सवकनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

र्ो कार्यक्रमले स्थानीर् तह तथा प्रदेश सरकार मबच आपसी सहर्ोग र समझदारी  ववकासको गमत 
्जघ बढ्नेछ । 

 

63. फोहोरमैला व्र्वस्थापनको सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान  

प्रदेश मभरका १३६ स्थानीर् तहको कुनैपमन स्थानीर् मनकार्का आन्त्तररकस्तरमा उमकपादन भएको 
फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लामग प्रचमलत काननु ्नसुार प्रस्ताव माग गरी परामशय सेवा माफय त 
सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान गनय सवकनेछ । 

 

64. प्रदेश नं. २ ्न्त्तगयतका पर्यटकीर् िेरहरुको सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न तथा गरुुर्ोजना (Tourism 

Master Plan) तर्ार गने  

 

पररचर् 

ववकासका ववमभन्न आर्ामहरु मध्रे् पर्यटन ववकास ्वहलेको पररप्रके्ष्र्मा आमथयक ववकासको 
मेरुदण्िको रुपमा रहेको छ। र्स सम्बन्त्धमा र्स प्रदेशले पमन पर्यटन ववकासको लामग आवश्र्क 
वस्तगुत वववरण संकलन गरी पर्यटन गरुुर्ोजना तर्ार गनुयपने देजखन्त्छ। र्सरी तर्ार हनेु गरुु 
र्ोजनाले प्रदेश मभर रहेका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरु, स्थानीर् कला सँस्कृती, रीमत-ररवाज, प्राकृमतक 
सम्पदाहरु लगार्तका पर्यटकीर् आकषयणका िेरहरुको र्थायथलाई तथ्र् र तथ्र्ाँक माफय त उजागर 
गनेछ । 

 

उदे्दश्र् 

पर्यटन गरुु र्ोजनाको मखु्र् उद्देश्र् भनेको पर्यटन ववकाससँग सम्बजन्त्धत ववकास र्ोजना तथा वावषयक 
बजेट तजुयमाको आधार तर्ार गरी प्रदेश मभर ्गामी ददनमा पर्यटन िेरको ववकासको लामग 
मागयजचर तर्ार गनुय हो । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्ो कार्यक्रम सेवा प्रदार्क संघ संस्था वा ्मानतबाट प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, स्वीकृत 
नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही कार्य सम्पादन गनुयपनेछ। 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् र मातहातको कार्ायलर्बाट जनशजक्तको व्र्वस्थापन 
गररनेछ।  

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

्बका ददनहरुमा प्रदेशले ्वलम्वन गने नीमत कार्यक्रम तथा बजेटलाई पररणाममूखी बनाउन 
मनमायण हनेु पर्यटन ववकास गरुुर्ोजना र र्सको कार्ायन्त्वर्नबाट समरसर भगुोल, पर्यटन तथा सम्बजन्त्धत 
गमतववमधहरु र पर्यटन ववकासको लामग चाल्न ुपने कदमहरुलाई समेत समेटी र्स मभरका ववववध 
आर्ामहरुको माध्र्मबाट पर्यटनसँग सम्बजन्त्धत र्ोजनाहरु मनमायण गनय सहज हनेुछ ।। 

 

65. पर्यटकीर् पररपथ पदमागयको सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न 

 

पररचर् 

र्स प्रदेश भररका सबै जजल्लाहरुमा रहेका धाममयक तथा ऐमतहामसक महत्वपवका पर्यटकीर् गन्त्तव्र्हरु 
पवहचान गरी पर्यटकीर् पररपथको लामग सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न गररनेछ । 

 

उदे्दश्र् 

ऐमतहामसक महत्वपवका गन्त्तव्र्हरुको र्ादगार उजागर भै पर्यटकको आवागमनमा ववृि भै पर्यटन 
व्र्वसार्मा ्मभववृि गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
्ध्र्र्न पचिमात पवहचान भएका पर्यटकीर् महत्वपवका स्थानहरु जोड्ने पररपथको नकसा तर्ार गरी 
प्रकाशन गररनेछ तथा पवहचान हनेु पथको सदुृढीकरण गने कार्यको लामग सम्बजन्त्धत मनकार्को 
ध्र्ानाकषयण गराईनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्बाट वा सेवा प्रदार्क संघ 
संस्थाबाट प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत 
जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही कार्य सम्पादन गररनेछ ।  
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

पर्यटकीर् पररपथको लामग सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न हनेुछ। 

 

66. SEZ  मनमायणका लामग संभाव्र्ता ्ध्र्र्न 

 

पररचर् 

मनर्ायत प्रवियनको माध्र्मबाट मलुकुमा औद्योमगकरणको प्रकृर्ा ्जघ बढाई आमथयक ववकासको 
गमतलाई तीब्रता प्रदान गनयको लामग ववशेष आमथयक िेरको स्थापनाथय सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न वान्त्छनीर् 
रहेको छ ।नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थानलाई ववशेष आमथयक िेर 
घोषणा गनय सकने कानूनी प्रावधान रहेको छ । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
तपमसल बमोजजमका उदे्यश्र् प्रामप्तका लामग ववशेष आमथयक िेर -SEZ_ स्थापनाथय आमथयक ऐन मनर्न 
बमोजजमका प्रकृर्ा पूरा गरी आउट सोमसिंगबाट सेवा खररद गरी सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न (Feasibility 

Study) गररनेछ । 

 मनर्ायत प्रशोधन तथा मनर्ायत प्रबद्र्धन गहृ मनमायणकालामग स्थल छनौट गने । 

 प्रदेश सरकारले संघीर् सरकारसंग समन्त्वर् गरी सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश नं.२ को कुनै 
स्थानलाई ववशेष आमथयक िेर पवहचान गने । 

 मनर्ायत प्रशोधन तथा मनर्ायत प्रबद्र्धन गहृ मनमायणकालामग आवश्र्क कानूनी प्रकृर्ा पूरा गनुय 
पने । 

 ववशेष आमथयक िेर स्थापना गनय उपर्कु्त स्थान छनौटकालामग सवेिण गने । 

 प्रचमलत वन ऐन,2076, वन मनर्मावली 2071 तथा प्रचमलत ऐन, मनर्मको पररमध मभर 
रही कार्य सञ्चालन गररनेछ। 

 

कार्य सम्पन्न पचिमात पेश गररने कागजातहरुः- 

 कर्यसम्पन्न प्रमतवेदन, 

  सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न प्रमतवेदन, 

  फोटोहरु । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका 
कार्ायलर्हरुबाट जनशजक्त व्र्वस्थापन गरी सम्पन्न गररनेछ। 
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67.  औद्योमगक िेर मनमायणका लामग DPR 

 

परिचय 

प्रदेश नं.२ ्न्त्तगय रहेको आद्योमगक िेर तथा सम्भाव्र् आद्योमगक िेररुको पवहचान गरी DPR 
तर्ार गरी क्रमशः उद्योगहरु स्थापना गदै जान ुहो। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यववमध 

 लागत ्नमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गन सकने । 

 

 

र्स कार्य प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन 
तथा मनर्मावलीको ्मधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 

 

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात पेश गररने कागजातहरु 

 DPR 

 फोटोहहरु 

 कार्यक्रमको उपलजब्ध 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, वाजणज्र् तथा उपभोक्ता वहत संरिण मनदेशनालर् तथा 
घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुद्वारा जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 

68. बारा जजल्लाको मनजगढमा मनमायणामधन दोस्रो ्न्त्तराविर् ववमानस्थलको व्र्वसावर्कतालाई 
ध्र्ानमा राख्दै कोशी टप्प,ु जनकपरु, पसाय नेशनल पाकय  रुटलाई केन्त्रमा पने गरी पवुय पजचिमम राजमागय 
सँगै फास्ट रर्ाक जोमिने स्थानको दार्ा ँ बारँ्ा मनोरञ्जनामकमक सासँ्कृमतक बगैँचा बारे सम्भाव्र्ता 
्ध्र्र्न 

पररचर् 

कोशी टप्प,ु जनकपरु, पसाय नेशनल पाकय  रुटलाई केन्त्रमा पने गरी पवुय पजचिमम राजमागय सँगै फास्ट 
रर्ाक जोमिने स्थानको दार्ाँ बाँर्ा मनोरञ्जनामकमक साँस्कृमतक बगैँचा बारे संम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न गनय 
र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 
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उदे्दश्र् 

उक्त रुटमा मनमायण भै सञ्चालन  हनेु मनोरञ्जनामकमक साँस्कृमतक बगैँचा पर्टयकहरुको लामग आकषयक 
गन्त्तव्र् को रूपमा स्थापना गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत बारा जजल्लाको मनजगढमा मनमायणामधन दोस्रो ्न्त्तराविर् ववमानस्थलको 
व्र्वसावर्कतालाई ध्र्ानमा राख्दै पसाय नेशनल पाकय  रुटलाई केन्त्रमा पने गरी पवुय पजचिमम राजमागय 
सँगै फास्ट रर्ाक जोमिने स्थानको साथै कोशी टप्प,ु जनकपरु, लगार्तका महत्वपवपूणय पर्यटकीर् 
स्थलहरुको मागयमा पने सिक वकनारमा दार्ाँ बाँर्ा मनोरञ्जनामकमक साँस्कृमतक बगैँचा बनाउने बारे 
सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न गराईनेछ।्ध्र्र्न प्रमतवेदनले पषु्ट्याउने कार्यहरु सम्बन्त्धी र्ोजना तजुयमा गरी 
आगामी आ.व. देजख आवश्र्क कार्यहरु सञ्चालन  गररनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्बाट वा सेवा प्रदार्क संघ 
सस्थाबाट वा कन्त्सलटेन्त्सी सेवा वा ्मानतबाट प्रचमलत आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, सावयजमनक 
खररद ऐन र स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररमध मभर रही कार्य सम्पादन गररनेछ।  

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

स्वि वातापरण मनमायणमा टेवा पगु्नेछ। 

 

69. प्रदेशको जनकपरु तथा ववरगञ्जमा प्लानेटेररर्म (Planetarium) को स्थापना गने गरी संभाव्र्ता 
्ध्र्र्न 
 

पररचर् 

तारामंिल (Planetarium) एक मथएटर हो जनु खगोल ववज्ञान र रातको आकाशको बारेमा शैजिक र 
मनोरन्त्जनामकमक कार्यक्रम प्रस्ततु गदयछ वा आकाशीर् नेमभगेशनको प्रजशिण गदयछ। ववज्ञान 
संरसरहालर् र तारामंिल एक ्न्त्तवक्रय र्ामकमक जवटल गमतववमध हो जसले प्रदशयन, मोिेल, मजल्टमेमिर्ा 
प्रस्तमुतकरण र वास्तववक वस्तहुरूको ववस्ततृ शंृ्रखला प्रदशयन गदयछ। 

उदे्दश्र् 

र्सको जवटल उद्देश्र् प्रदेश प्लानेटेररर्म स्थापनाको लामग र्ोजना मनमायण गनुय हो। 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
 स्थान छनौट गनय स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् गररने। 

 आवश्र्कता ्नसुार कार्यदल गठन गनय सवकने। 

 प्रदेश प्लानेटेररर्म तथा ववज्ञान संरसरहालर्र्नसुन्त्धान केन्त्र मनमायणको सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न 
गरी प्रमतवेदन पेश गनयको लामग ToR ववकास गरी परामशय सेवा खररद गररने । 

 ्ध्र्र्न प्रमतवेदन ्नसुार  DPR  मनमायण गररने। 

 र्स कार्य सम्पन्न गनयकोलामग ववज्ञान तथा प्रववमध प्रमतष्ठानसँग समन्त्वर् गररने । 

 र्स कार्य सम्पन्न गनय प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली , 

सावयजमनक खचयको मापदण्ि, कार्यववमध र ममतव्र्वर्ता सम्बन्त्धी मनदेजशका २०७५, प्रचमलत 
ऐन, मनर्म तथा स्वीकृत नम्सयको पालना गररनेछ । 

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गररने 

 कार्यक्रमको भौमतक तथा भाररत प्रगमत 

 कार्यक्रमको उपलव्धी प्रभाव र ्सर 

 कार्यक्रम सम्बन्त्धी फोटोहरु  

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेशमभर उपर्कु्त स्थानमा प्रदेश प्लानेटेररर्म स्थापनाको लामग र्ोजना मनमायण हनेुछ। 

 

70. संभाव्र्  औद्योमगक कररिरको पवहचान ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान 

 

पररचर्  

प्रदेश नं.२ ्न्त्तगयत रहेको आद्योमगक िेर तथा सम्भाव्र् आद्योमगक कोररिोरहरुको पवहचान गरी 
खास खास उमकपादनको सम्भाव्र्ता ्ध्र्र्न गनुय हो र औद्योमगक िेरको ववकासकोलामग वस्तगुत 
तथा नगद ्नदुान सहर्ोग उपलब्ध गराउन ुहो । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यववमध 

 लागत ्नमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गन सकने । 

 
 

र्स कार्य प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन 
तथा मनर्मावलीको ्मधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 

 

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात पेश गररने कागजातहरु ःः 
 DPR 

 फोटोहहरु 

 कार्यक्रमको उपलजब्ध 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा वाजणज्र् तथा उपभोक्ता हीत संरिण मनदेशनालर् 
वा घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुद्वारा जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

71. वन सम्बन्त्धी गोष्ठी, छलफल र ्न्त्तरवक्रर्ा 

उदे्दश्र् 

जजल्लाका स्वीकृत कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपले कार्ायन्त्वर् गनय गराउन, वन तथा वन्त्र्जन्त्तकुो 
संरिण, चोरी मनकासी, ्मतक्रमण तथा आगलामग/वन िढेलो मनर्न्त्रण गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
आवश्र्कतानसुार सरोकारवालाहरुसँग ्न्त्तरकृर्ा, समन्त्वर् बैठक तथा छलफलको लामग आवश्र्क 
पने स्टेशनरी, खाजा/खाना, र्ातार्ात तथा दैमनक/बैठक भत्ता, हलभािा, प्रजशिक भत्ता, कार्यपर, 
आददमा खचय गनय सवकनेछ । गोष्ठी, छलफल र ्न्त्तरवक्रर्ाको औजचमकर्, स्थान र मममत देजखने 
तालीमको फोटो दृष्र्हरु समावेश गरी प्रमतवेदन ्मनवार्य रुपले तर्ार गरी पेश गनुयपनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश मनदेशनालर् वा वन ्नसुन्त्धान तथा तालीम 
केन्त्र वा मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर्हरुबाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालर् तथा ्न्त्तगयतका मनकार्हरुसँग वन र वन्त्र्जन्त्तसँुग 
सम्बजन्त्धत मबषर्वस्तबुारे गोष्ठी, छलफल र ्न्त्तरवक्रर्ा माफय त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नमा 
सहर्ोग पगु्नेछ । 

 

72. वन पैदावार ्मकर्ामधक दोहन मनर्न्त्रण प्रजशिण तालीम 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम वन/वनस्पमत, वन्त्र्जन्त्त ु तथा वन्त्र्जन्त्र् वस्त ु संरिण, चोरी 
मनकासी तथा दोहन मनर्न्त्रण गनय आवश्र्कतानसुार सरोकारवालाहरुसँग तालीमको लामग आवश्र्क 
पने स्टेशनरी, खाजा/खाना, र्ातार्ात तथा दैमनक/बैठक भत्ता, हलभािा, प्रजशिक भत्ता, आददमा 
प्रचमलत आमथयक कार्यववमध ऐन,मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली बमोजजम खचय गनय 
सवकनेछ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश मनदेशनालर् वा वन ्नसुन्त्धान तथा तालीम 
केन्त्र वा मिमभजन वन कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

वन पैदावार ्मकर्ामधक दोहन मनर्न्त्रण तथा संरिण कार्यमा टेवा पगु्नकुो साथै स्थानीर्हरु सचेत 
हनेुछन।् 

 

73. मानव वन्त्र्जन्त्त ुद्वन्त्द व्र्वस्थापन, राहत ववतरण तथा वन्त्र्जन्त्त ुउिार 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
प्रदेशका ववमभन्न गाउँबजस्तमा वन्त्र्जन्त्तहुरु जस्तै-(मनलगाई, बाँदर, हात्ती, जचतवुा, जचत्तल, आदद)  
्मनर्जन्त्रत भै जनधनको िमत परु् र्ाईरहेको देजखन्त्छ र मकर्सकारण वन्त्र्जन्त्त ुर मानव मबचको द्वन्त्दले 
गजम्भर समस्र्ा उतपन्न भएको पमन देजखन्त्छ। मकर्स्तो ्वस्थालाई सहजीकरण गनय, र्स कार्यक्रममा 
मबमनर्ोजजत रकम वन्त्र्जन्त्तकुो उिार गनय, द्वन्त्द व्र्वस्थापन गनय तथा वन्त्र्जन्त्तबुाट हनेु िमतको 
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भपायई गनय आवश्र्कतानसुार राहत ववतरण गनय प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्म तथा सावयजमनक खररद 
ऐन, मनर्मावली बमोजजम खचय गनय सवकनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश मनदेशनालर् वा वन ्नसुन्त्धान तथा तालीम 
केन्त्र वा मिमभजन वन कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

वन्त्र्जन्त्त ुर मानव मबचको सम्बन्त्धमा सकारामकमक ्सर पनुयको साथै वन्त्र्जन्त्तकुो समर्मा उिार भै 
संरिण हनेुछ।  
 

74. वावषयक पजुस्तका प्रकाशन 

र्स मन्त्रालर् र मातहतका मनकार्हरुले आफ्नो कार्यिेर, कार्यवववरण, कार्यक्रम, प्रगमतलाई समावेश 
गरी आफ्नो वावषयक पजुस्तका प्रकाशन गनुयपनेछ।र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम प्रचमलत आमथयक 
ऐन, मनर्म तथा काननु बमोजजम खचय गनय सवकनेछ। 

 

75. तालीम, ्न्त्तरवक्रर्ा, गोष्ठी 
 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
जजल्लाका स्वीकृत कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपले कार्ायन्त्वर् गनय गराउन, वन तथा वन्त्र्जन्त्तकुो 
संरिण, चोरी मनकासी, ्मतक्रमण तथा आगलामग/वन िढेलो मनर्न्त्रण गनय आवश्र्कता ्नसुार 
सरोकारवालाहरुसँग तालीम, ्न्त्तरकृर्ा, समन्त्वर् बैठक तथा छलफलको लामग आवश्र्क पने 
स्टेशनरी, खाजा/खाना, र्ातार्ात तथा दैमनक/ बैठक भत्ता, हलभािा, प्रजशिक भत्ता, आददमा खचय गनय 
सवकनेछ। गोष्ठी, छलफल र ्न्त्तरवक्रर्ाको औजचमकर्, स्थान र मममत देजखने तालीमको फोटो दृष्र्हरु 
समावेश गरी प्रमतवेदन ्मनवार्य रुपले तर्ार गरी पेश गनुयपनेछ। साथै र्स कार्यक्रमबाट मन्त्रालर् 
र मातहातका मनकार् र सरोकारवालाहरुको लामग समेत आवश्र्क तालीम, गोष्ठी र ्न्त्तरकृर्ा गनय 
सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश मनदेशनालर् वा वन ्नसुन्त्धान तथा तालीम 
केन्त्र वा मिमभजन वन कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् तथा ्न्त्तगयतका मनकार्हरुसँग वनसँग सम्बजन्त्धत 
मबषर्वस्तवुारे गोष्ठी, छलफल र ्न्त्तरवक्रर्ा माफय त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नमा सहर्ोग 
पगु्नेछ। 

 

76. भवन मनमायण कार्ायलर् प्रर्ोजन  

 

पररचर् 

र्स मन्त्रालर् मातहतका कार्ायलर्हरुको भवन मनमायण लगार्त ्धरुो भवन परुा गनय र्ो शीषयकमा 
मबमनर्ोजजत रकम कार्यक्रम जस्वकृत भै प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मलाई पालना गरी सम्बजन्त्धत 
कार्यका लामग खचय गनुयपनेछ । 

 

उदे्दश्र् 

कार्ायलर्को आफ्नै भवन मनमायण गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मलाई पालना गरी कार्य सञ्चालन गनुयपनेछ । कार्य सम्पन्न भए पचिमात ्
प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुंदाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

 भवन मनमायण तथा ममयत भएको स्थान र मनममयत भवनको फोटो 
 कार्यक्रमको संख्र्ामकमक भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत 

 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको लामग उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा ्न्त्र् सरकारी 
मनकार्को प्राववमधकको सहर्ोगमा प्रदेश वन मनदेशनालर्, मिमभजन तथा सव-मिमभजन वन कार्ायलर् 
तथा वन ्नसुन्त्धान तथा तालीम केन्त्र माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

कार्ायलर्को आफनै भवन मनमायण भै कार्ायलर् सञ्चालनमा सहजता हनेुछ। 
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77. महत्वपवपूणय तथा लोपोन्त्मखु फलफुल प्रजामतको ववरुवा खररद-विृारोपण-ववतरण 

 

पररचर् 

स्थानीर्स्तरमा महत्वपवपूणय तथा लोपोन्त्मखु फलफूल प्रजामतका ववरुवाहरुको संरिण र ववस्तार 
गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

स्थानीर्स्तरमा ववमभन्न प्रजामतका फलफूलका ववरुवाहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराई स्थानीर्हरुलाई 
लाभाजन्त्भत गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
सम्बजन्त्धत कार्ायलर्ले कृवष सेवाका प्रवमधकसँग समन्त्वर् गरी स्थानीर्स्तरमा प्राथममकतामा परेका वा 
लोपोन्त्मखु फलफूलका ववरुवाहरु खररद गरी प्रभावकारी रुपमा रोपण कार्य (विृारोपण) गने 
गराईनेछ।र्स शीषयकमा मबमनर्ोजजत रकम फलफूलको ववरुवा, कलमी, रसराजफ्टङ, आदद (्नार, 
कागती, मलची, आपँ, रुखकटहर, ्मला, ्म्बा, भोगटे, सरीफा, ्ममलो साथै ्नसुन्त्धानमा 
देजखएका लोपोन्त्मखु फलफूल प्रजामतहरु, आदद) खररद गरी विृारोपण गनुयका साथै ढुवानी खचयमा 
समेत व्र्होनय सवकनेछ। ववरुवा खररद गदाय वन सेवाका प्राववमधक कमयचारीको प्राववमधक प्रमतवेदनका 
आधारमा रोपण र्ोग्र् बहवुषीर् फलफूल ववरुवा स्वीकृत बजेट, प्रचमलत बजार भाऊ तथा स्वीकृत 
जजल्ला दररेटको आधारमा सावयजमनक खररद प्रवक्रर्ा ्वलम्वन गरी बहवुषीर् महत्वपवपूणय फलफूलका 
ववरुवाहरु खररद, ढुवानी विृारोपण तथा ववतरण गररनेछ। कार्यक्रम सम्पन्न गरीसकेपछी फलफूल 
प्रजामतको ववरुवा ववतरण गरीएको भपायई रजजिर सवहतको प्रमतवेदन साथ आवश्र्क फोटोहरु पेश 
गनुयपनेछ।   
 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्हरुबाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

कररब 15 हजार ववमभन्न प्रजामतका फलफूलका ववरुवाहरु उमकपादन तथा ववतरण भएको हनेुछ। 
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78. प्रदेशस्तरीर् विृारोपण नमनुा प्लट मनमायण 

 

उदे्दश्र् 

प्रदेश नं.2 ्न्त्तगयत ववमभन्न स्थानहरुमा रहेको सावयजमनक तथा खाली जग्गामा नमनुा प्लट मनमायण 
तथा विृारोपण गरी वातावरण स्वच्छ र मनमयल बनाउने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत प्रदेश नं. 2 को ववमभन्न स्थानहरुमा महमकवपूणय वनस्पमत तथा जमिबवुटहरुको 
विृारोपण गररनेछ। र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम उपलब्ध खाली जग्गाहरु, गाउँमा भएका 
सावयजमनक पमतय जग्गा, सिक वकनार एवंम  हैमसर्त मबरसरकेो वन िेरमा (२० प्रमतशत भन्त्दा कम 
क्राउन कभर भएको) नमनुा प्लट मनमायण गरी आमथयक महत्वपवका बोट ववरुवा/वनस्पमत तथा 
जमिबवुटहरुको विृारोपण गनय ्न्त्र् ठाउँहरुमा पमन प्रमतकृमत (replication)  गनय स्वीकृत नम्सय, 
जजल्ला दररेटको आधारमा सावयजमनक खररद प्रवक्रर्ा ्वलम्वन गरी महत्वपवपूणय ववरुवाहरु खररद, 
ढुवानी, नमनुा प्लट मनमायण तथा विृारोपणमा खचय गनय सवकनेछ। विृारोपण सफल बनाउन सम्भव 
भएसम्म सबै (बारबेर, गोिमेल, पनुरोपण, मसँचाई, हेराल,ु आददको) उपार् ्वलम्वन गनुयपनेछ। 
बस्तीदेजख टाढा रहेका सरकारी एवं नाङ्गा वन िेरमा विृारोपण एवं र्सको व्र्वस्थापन कार्य सेवा 
प्रदार्क माफय त समेत गनय सवकनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर्बाट वा मिमभजन/सव-
मिमभजन वन कार्ायलर्ले ्मानतबाट वा स्थानीर् वन उपभोक्ता समहु, स्थानीर् तह एवं 
सरोकारवालाहरुको सहर्ोगमा सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार।   

 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 ्न्त्तगयतका स्थानमा नमनुा प्लट मनमायन र बोट ववरुवा/वनस्पमत तथा जमिबवुटहरुको 
विृारोपण भै ्न्त्र् ठाँउमा पमन प्रमतकृमत (replication)  गने कार्य सफलतापूवयक सम्पन्न हनेुछ। 
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79. फमनयचर तथा वफकचसय खररद  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्हरूलाई व्र्वजस्थत तथा सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ररभजल्वंग चेर्र, सोफासेट, टेबल, कुसी, कारपेट, पदाय, पलंग, दराज 
लगार्तका फमनयमसंग सामारसरी खररद, ढुवानी तथा वफकसीगं गने कार्यमा खचय गनय सवकने छ।रकम 
खचय गदाय प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मलाई पालना गरी कार्य सञ्चालन गनुयपनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारी माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्हरूको  व्र्वसथ्ापन सहज भै सेवा प्रवाहको प्रभावकाररतामा ववृि 
हनेुछ। 

 

80. मेजशनरी तथा औजार खरीद 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्हरूलाई व्र्वजस्थत तथा सेवा 
प्रवाहलाई चसु्त दरुुस्त प्रभावकारी बनाउन कमप्रू्टर,लैपटप, िेस्कटप, सोलार, ब्र्ारी, ईन्त्भटयर, 
कर्ामरा, कार्ायलर् प्रर्ोजन मोबाइल, मिजजटल हाजजरी मजशन, मस.मस.वट.भी कर्ामरा, मिजजटल तथा 
फरेस्ट टेजकनकल ईकवीपमेन्त्ट लगागतका ्मकर्ावश्र्क सामारसरीहरु आमथयक ऐन तथा मनर्मावली 
्नसुार खररद गनय सवकनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारी माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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्पेजित उपलजब्ध 

मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्हरूको  व्र्वसथ्ापन सहज भै सेवा प्रवाहको प्रभावकाररतामा ववृि 
हनेुछ। 

 

 

81. सघन कृवष वन कार्यक्रम 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
मनजी जग्गाको उमकपादकमकवमा सधुार ल्र्ाउन तथा स्थानीर् जनताको आर्आजयनमा सहर्ोग परु्ायउनका 
लामग मनजी जग्गा धनी वा मनजी जग्गा धनीहरुको समहु तथा सहकारीको माध्र्मबाट मकर्स्ता 
िेरहरुमा हावापानी सहुाउँदो कृवष वन प्रणाली लाग ु गररनेछ साथै Agroforestry मा फलफूल 
ववरुवा खररद गरी ववतरण गने कार्यलाई पवहलो प्राथममकता ददईनेछ। 

 

82. मनजी वन, नसयरी तथा कृवष वन स्थापना सहर्ोग कार्यक्रम 

उदे्दश्र् 

मनजी जग्गा/सावयजमनक तथा हैमसर्त मबरसरकेो वन िेरमा जमीनको उमकपादकमकवमा सधुार ल्र्ाउन 
तथा स्थानीर् जनताको आर्आजयनमा सहर्ोग परु्ायउने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
मनजी जग्गा धनी तथा सहकारीको माध्र्मबाट मकर्स्ता िेरहरुमा हावापानी  सहुाउँदो कृवष वन 
प्रणाली लाग ुगररनेछ ।  

क. मनजी जग्गामा कृवष वन प्रवियन  

 जजल्लामा कृवष वनको ्भ्र्ास एवं सरुुवात गनुयपनेछ।्गवुा वकसानहरु, कृवष सहकारी 
माफय त सम्भव भए मतनको कलस्टर ्नसुार, स्थानीर् तह ्नसुार ्नौपचाररक समूह वा 
नेटवकय  गठन गनुयपनेछ । 

 नीजज जग्गामा कृवष वन प्रवियन गनय आवश्र्क िालेघाँस, जिीबटुी प्रजामतका ववरुवा तथा 
वहवुवषयर् वटक, महोगनी रुखहरु ्मला, ्म्बा कटहर, बिहर लगार्तका फलफुल प्रजामतका 
ववरुवाहरु साथै ्मम्रसो, बाँस, एभोकािो, आददका ववरुवा एवं उन्नत मबउमबजन, प्राङ्गाररक 
जैववक मल, आदद खररद गनयका लामग नगद ्नदुान पमन ददन सवकनेछ । 

 कृवष वन सम्बन्त्धी वफल्ि स्तररर् कोजचङ्ग तथा उपलब्ध भए स्थानीर्स्तरमा ववद्यमान कृषक 
समूहसँग समन्त्वर् गरी कार्य गनुयपनेछ । 
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 कृर्ाकलापहरु सम्पन्न गनयका लामग आवश्र्क परेमा स्थानीर् कृवष ववकास कार्ायलर्, पश ु
सेवा कार्ायलर् तथा ्न्त्र् मनकार्सँग पमन समन्त्वर् गनय सवकनेछ । 

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

ख. सावयजमनक तथा हैमसर्त मबरसरकेो वन िेरमा कृवषवन प्रवियन 

 मिमभजन वन कार्ायलर्ले आवश्र्कता महशसु गरी प्रस्ताव गरेको सावयजमनक तथा २० 
प्रमतशत भन्त्दा कम िेर घनमकव (क्राउन कभर) भएको खस्केको वन, भ–ूसंरिणको 
दृविकोणबाट संवेदनशील िेर, सीमान्त्तकृत हैमसर्त मबरसरकेो वन िेर, नदी वा नहर वकनारमा, 
खाली सावयजमनक स्थानमा समूहहरु पररचालन गरी कृवष वन ववकासका लामग र्ोजना 
(Implementation plan) बनाई कार्ायन्त्वर्नमा लमगनेछ । 

 उक्त िेरहरुमा आवश्र्क िालेघाँस, जिीबटुी प्रजामतका ववरुवा तथा वहवुवषयर् वटक, महोगनी 
रुखहरु ्मला, ्म्बा कटहर, बिहर लगार्तका फलफुल प्रजामतका ववरुवाहरु साथै ्मम्रसो, 
बाँस, लगार्त स्थानीर् रुख जिीबटुी प्रजामतका ववरुवा मार रोपण गनय पाइनेछ।  

 र्ोजना तर्ार गदाय विृारोपण गररने स्थान, िेरफल, ववरुवा संख्र्ा, नकशा, र्ोजना, फोटोहरु, 
आदद राख्न ुपरने्छ। 

 कार्यक्रमको ्नगुमन प्रदेश वन मनदेशनालर्/मिमभजन वन कार्ायलर्ले गनुयपनेछ  । 

ग. नसयरीः  

नसयरी नभएका िेरमा कजम्तमा ५००० भन्त्दा बढी ववरुवा उमकपादन हनेुगरी नर्ाँ नसयरी स्थापना गनय 
चाहने नसयरी धनीलाई (मबगतमा र्स्तो सहर्ोग प्राप्त नभएको) आवश्र्क प्रजामतका गणुस्तरीर् ववरुवा 
उमकपादन गरी आफ्नो जग्गामा रोपण गने शतयमा बढीमा रु. १०,000 (दश हजार मार) ्नदुान 
उपलब्ध गराईनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मनजी जग्गा वा सावयजमनक तथा हैमसर्त मबरसरकेो वन िेरमा कृवषवन प्रवियन कार्यक्रम सञ्चालनको 
लामग ्गवुा वकसानहरु, संघ संस्था, कृवष सहकारी समेतको संलग्नतामा ्नौपचाररक समूह वा 
नेटवकय  गठन गरी स्थानीर् तहमा रहेका कृवष, पश ु ववकासका प्राववमधकहरु समेतको सहर्ोगमा 
मिमभजन/सब मिमभजन वन कार्ायलर् माफय त सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार।  
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्पेजित उपलजब्ध 

 मनजी एवं सावयजमनक तथा हैमसर्त मबरसरकेो वन िेरमा हररर्ाली प्रवियन भै जममनको 
हैमसर्तमा सधुार हनेुछ। 

 ववमभन्न प्रजामतका िालेघाँस, जमिबटुी तथा फलफूलको प्रवियनबाट व्र्जक्त/समदुार्को 
आर्आजयनमा टेवा पगु्नेछ । 

 

83. वन ्मतक्रमण, चोरी मनकासी र आगलामग मनर्न्त्रण  

उदे्दश्र् 

वन ्मतक्रमण, चोरी मनकासी र आगलामग मनर्न्त्रण गने। 
 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
(क) वन ्मतक्रमण र चोरी मनकासी मनर्न्त्रणः वन ्मतक्रमण र चोरी मनकासी मनर्न्त्रण गनय सरुिा 
मनकार्, सरोकारवाला र राजनीमतक दलहरुसँगको समन्त्वर्ामकमक एवं सहभामगतामूलक छलफल गरी 
सञ्चालन गदाय सहज र सफल भएको मसकाइको आधारमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनय मनरन्त्तरता 
ददइएकोछ । र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजन गरीएको बजेट समन्त्वर् बैठक, वन गस्ती, गस्ती टोलीलाई 
खाजाको व्र्वस्था लगार्त  वन ्मतक्रमण, चोरी मनकासी मनर्न्त्रण गने कार्यमा खचय हनेु ईन्त्धन, 

गािी ममयत जस्ता शीषयकहरुमा खचय गनय सवकनेछ । र्स कृर्ाकलापको प्रगमत वववरण पठाउंदा 
्मतक्रमण हटाइएका वववरण तथा चोरी मनकासी मनर्न्त्रण सम्बन्त्धी कार्यमा भएका प्रगमतहरुको 
फोटो लगार्तका वववरणहरु पेश गनुयपनेछ ।  

(ख) वन िंढेलो तथा ्जग्न मनर्न्त्रण व्र्वस्थापनः गमीर्ाम (फाल्गणु चैर देजखनै) वनजंगल िेरमा 
ववमभन्न कारणबाट आगलामग एवं िंढेलोको प्रकोप गम्भीर रुपमा देखापदै आउने भएकोले मकर्सको 
मनर्न्त्रण गनय र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ। वन िंढेलो सम्बन्त्धी Document हरु वन तथा भ–ू

संरिण ववभागको website मा उपलव्ध छ। साझेदारी/  सामदुावर्क वन उपभोक्ता समहु लगार्त 
्न्त्र् सरोकारवालाहरुको सञ्जाल मनमाणय गरी र्सको पररचालन गदाय वन िंढेलो मनर्न्त्रणमा केही 
हदसम्म सफलता प्राप्त गनय सवकन्त्छ।ववमनर्ोजन गरीएको रकम सरोकारवालाहरुको समन्त्वर् र 
सहकार्यमा, ्जग्न मनर्न्त्रक पररचालन, प्रचारप्रसार सामारसरी व्र्वस्थापन तथा ववतरण, वन िंढेलो 
मनर्न्त्रण सम्बन्त्धी सूचना तथा सन्त्देश प्रसारण, वन िंढेलो मनर्न्त्रण कार्यमा खवटंदा खचय हनेु ईन्त्धन 
एवं खाजा, दै.भ्र.भ., गािी ममयत, ्जग्न मनर्न्त्रण सामरसरी खररद लगार्तका ववषर्मा समेत खचय गनय 
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सवकनेछ। र्स कृर्ाकलापको प्रगमत वववरण पठाउंदा संजाल सम्बन्त्धी वववरण र र्सको 
पररचालनबाट भएका ठोस उपलजव्धहरु उल्लेख गनुयपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मिमभजन वन कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

वन ्मतक्रमण, चोरी मनकासी र आगलामग मनर्न्त्रणमा सहर्ोग भै वन जंगलको संरिणमा टेवा 
ममल्नेछ। 

 

84. शहरी वन ववकास तथा व्र्वस्थापन (जजल्ला सदरमकुाम) 

 

उदे्दश्र् 

जजल्ला सदरमकुाम तथा शहरोन्त्मखु शहरलाई प्रदषुणमकु्त तथा सौन्त्दर्य बढाउने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम शहर मभरका बाटो छेउछाउ ववमभन्न प्रजामतको बहमुलु्र् बोट 
ववरुवा रोपण, हररत पाकय  मनमायण तथा सौन्त्दर्ीकरण लगार्तका कार्यमा खचय गनय सवकनेछ।र्स 
कार्यक्रमको लामग ववस्ततृ कार्य र्ोजना बनाई मिमभजन वन कार्ायलर्बाट मसफाररश सवहत स्वीकृत 
लागत इविमेट तथा मिजाईन बमोजजम मि.व.का., संघ संस्था वा उपभोक्ता समममत  माफय त प्रचमलत 
आमथयक ऐन तथा मनर्मावली, स्वीकृत नम्सय तथा स्वीकृत जजल्ला दररेटको पररधीमभर रही कार्य 
सम्पादन गनुय पदयछ ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

जनशजक्त व्र्वस्थापनका लामग उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका 
कार्ायलर्का प्राववमधक कमयचारीहरुबाट वा सेवा प्रदार्क संघ संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।   

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 मा शहरी वन ववकास तथा व्र्वस्थापन कार्य सम्पन्न हनेुछ। 
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85. प्रववमध हस्तान्त्तरण तथा िमता ्मभववृि तालीम 

उदे्दश्र् 

ईच्छुक व्र्जक्त/संघ संस्थाका व्र्जक्तहरुको िमता ्मभवदृद्व गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
वन िेरको समरसर व्र्वस्थापनका लामग श्रोत व्र्जक्त तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्तहरुमा दिता ्मभववृि गनय कजम्तमा रेञ्जर 
स्तरका कमयचारीहरु तथा व्र्जक्तहरुको िमता ्मभववृि गनय देश मभर तथा मछमेकी देशका ववज्ञ 
प्रजशिकबाट प्रचमलत नम्सय ्नसुार स्वीकृत लगत ईविमेट बमोजजम र्ो तालीम सञ्चालन गरी 
मबमनर्ोजजत रकम खचय गररनेछ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, मनदेशनालर्हरु वा मिमभजन/सव-मिमभजन वन 
कार्ायलर्बाट जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रववमध हस्तान्त्तरण तथा िमता ्मभववृि तालीम सफलतापूवयक सम्पन्न भै ईच्छुक व्र्जक्तहरु 
लाभाजन्त्भत हनेुछन।् 

 

86. कार्यक्रम समन्त्वर् तथा सहजीकरण र व्र्वस्थापन रेखदेख 

 

उदे्दश्र् 

जजल्लाका स्वीकृत कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपले कार्ायन्त्वर् गने गराउन, र्ोजना तजुयमा गने, वन तथा 
वन्त्र्जन्त्तकुो संरिण, चोरी मनकासी, ्मतक्रमण तथा आगलामग/वन िढेलो मनर्न्त्रण गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
आवश्र्कतानसुार सरोकारवालाहरुसँग ्न्त्तरकृर्ा, समन्त्वर् बैठक, व्र्वस्थापन रेखदेख ्नगुमन तथा 
छलफलको लामग आवश्र्क पने स्टेशनरी, खाजा/खाना, र्ातार्ात तथा दैमनक भ्रमण/बैठक भत्ता, 
हलभािा, प्रजशिक भत्ता, आददमा खचय गनय सवकनेछ। कार्यक्रम समन्त्वर् तथा सहजीकरण र 
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व्र्वस्थापन रेखदेख गोष्ठी, छलफल र ्न्त्तरवक्रर्ाको औजचमकर्, स्थान र मममत देजखने तालीमको 
फोटो/दृष्र्हरु समावेश गरी प्रमतवेदन ्मनवार्यरुपले तर्ार गरी पेश गनुयपनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका कार्ायलर्हरुबाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

स्वीकृत कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न तथा ्गामी आ.व. को कार्यक्रम तर्ारी, वनको संरिणमा समन्त्वर् 
तथा सहजीकरण र व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

87. मनजी वन नसयरी प्रोमकसाहन कार्यक्रम 

उदे्दश्र् 

गणुस्तरीर् ववरुवा उमकपादन हनेुगरी नर्ाँ नसयरी स्थापना गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
जजल्लामा नसयरी नभएका िेरमा कजम्तमा ४०००० भन्त्दा बढी ववरुवा उमकपादन हनेुगरी नर्ाँ नसयरी 
स्थापना गनय चाहने नसयरी धनीलाई (ववगतमा र्स्तो सहर्ोग प्राप्त नभएको) आवश्र्क प्रजामतका 
गणुस्तरीर् ववरुवा तोवकएको मूल्र्मा मबक्री ववतरण गनुय पने गरी सम्झौता गरी बारबेरा, बेि मनमायण 
तथा मसँचाई/बोररङ्गको लामग प्रोमकसाहन स्वरुप प्रमत नसयरी बढीमा नगद रु. ५०,००० (्िरेपी 
पचास हजार) सम्म ्नदुान ददन सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मनजी नसयरी स्थापना प्रर्ोजनाथय ्नदुान कार्यक्रम सञ्चालनको लामग स्थानीर् मनजी वन नसयरी 
सञ्चालन गरीरहेका र गनय चाहने व्र्जक्त वा मनजी संस्थाहरुसँग समन्त्वर् गरी मिमभजन/सव मिमभजन 
वन कार्ायलर्बाट आवश्र्क प्राववमधक सहर्ोग उपलब्ध गराई सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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्पेजित उपलजब्ध 

 मनजी स्तरमा गणुस्तरीर् ववरुवा उमकपादन भै सवयसलुभ रुपमा उपलब्ध हनेुछ। 

 मनजी कृषकहरुको व्र्वसावर्कता र उद्यमजशलतामा ्मभववृि हनेुछ । 

88. जमिबटुी खेमत प्रवियन कार्यक्रम ्नसुन्त्धान समेत 

 

पररचर् 

सफल तथा आमथयक रुपमा फलदार्ी हनेु जमिबटुीहरुलाई उपभोक्तास्तरमा खेतीका लामग 

प्रोमकसाहन गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

आमथयक महत्वपवका जमिबटुीहरुलाई प्रथममकता प्रदान गनुयको साथै रोजगारीको ्वसर मसजयना गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
जजल्लामा खेतीका वहसाबले महत्वपवपूणय मामनएका कजम्तमा ३ जातका गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेती 
प्रववमध ववकास तथा ववस्तारका लामग िेमो प्लट स्थापना गररनेछ । र्स कार्यमा ०.५० हेकटर वा 
सो भन्त्दा बढी िेरफलमा मिमभजन वन कार्ायलर् नजजक पार्क पने एक वा दईु स्थानमा सव-
मिमभजन वन कार्ायलर् वा साझेदारी वन÷सामदुावर्क वन समहुलाई पररचालन गरी गररनेछ। साथै 
र्ो कार्यक्रम मनजी जग्गामा समेत सञ्चालन गनय सवकनेछ । र्ो कार्य नेपाल सरकार वन तथा 
वातावरण मन्त्रालर्को नम्सय ्नसुार गररनेछ। ्नसुन्त्धान कार्यको लामग चेक मलि 
मन्त्रालर्÷मनदेशनालर्बाट तर्ार गरी सोही ्नसुार िाटावेश तर्ार गररनेछ। सफल तथा आमथयक 
रुपमा फलदार्ी हनेु जमिबटुीलाई उपभोक्ता स्तरमा खेती गनय प्रोमकसाहन गररनेछ ।   

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर् वा वन ्नसुन्त्धान तथा 
तालीम केन्त्र वा मिमभजन वन कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 मभर कजम्तमा ३ जातका गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेती प्रववमध ववकास हनेुछ। 
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89. सामदुावर्क वनमा प्रववमधमा आधाररत वन व्र्वस्थापन  

पररचर् 

सामदुावर्क वन, साझेदारी वन, चकला वन, संरजित वन, आदद वन िेरहरुमा संरिणको साथसाथै वन 
व्र्वस्थापनका कृर्ाकलापहरु ददगो वन व्र्वस्थापनको उद्देश्र् ्नरुुप Silvicultural system 
्पनाई शरुुवात भएको ्वस्था छ, जसलाई ददगो वन व्र्वस्थापन भनी नामाकरण गरीएको छ । 

उदे्दश्र् 

जजल्ला मभर रहेका सामदुावर्क वनहरुको  भौगोमलक ्वस्था, हावापानी, प्रजामतहरुको बनौट 
(Species Composition), Hot Spot हरुको आधारमा ददगो रुपमा वन पैदावार उमकपादन एवं जैववक 
ववववधताको संरिण गनय सामदुावर्क वनहरुको व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्त्वर्न गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
वन व्र्वस्थापन गदाय स्वीकृत कार्यर्ोजनामा तोवकएका वनको सम्वियन प्रणाली ्न्त्तगरत ववमभन्न 
रुख ढाल्ने, हाँगा काँटछाटँ गने, माउँ रुख छुट्याउने, Hot Spot को संरिण, विृारोपण, ्जग्नरेखा 
तर्ार गने, वन िढेलो मनर्न्त्रण र पवहचान गनय मचान तर्ारी गने, ब्लक ववभाजन गने, पानी होल 
मनमाणय, िढेलो मनभाउने दस्ताको साथै दस्तालाई िढेलो मनर्न्त्रणमा औजारहरुको व्र्वस्था गनुय पने 
हनु्त्छ ।  

र्स्ता ्नेकौं कृर्ाकलापहरु ्पनाएर वन व्र्वस्थापन गनय औजारको साथै ववमभन्न श्रोत साधनहरुको 
व्र्वस्था गनय र्ो सहर्ोग कार्यक्रममा बजेट व्र्वस्था गरीएको छ । वन व्र्वस्थापन गनय 
्पनाईएका पिती तथा वन व्र्वस्थापनको लामग सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहहरु र मिमभजन 
वन कार्ायलर्ले आवश्र्क ठानेका कृर्ाकलापहरू (कार्यर्ोजना तर्ारी गनय समेत) को सञ्चालन गनय 
आवश्र्क मनणयर् गरी र्ो रकम खचय गनय सवकने छ । खचय गररएका रकमहरुको औजचमकर्पूणय 
पिुर्ाई सवहतको वववरण नकशा र फोटो प्रगमत प्रमतवेदनमा समावेश गनुयपनेछ । 

सामदुावर्क वनमा वन व्र्वस्थापन तथा कार्यर्ोजना कार्ायन्त्वर्न ववमधः- 

क. सामदुावर्क वन िेर छनौट- (मनदेजशका बमोजजम) 

उपलब्ध भए सम्म १०० हेकटर वा सो भन्त्दा बढी िेरफलका सामदुावर्क वनहरु वैज्ञामनक 
व्र्वस्थापनको लामग छनौट गनय सवकन्त्छ । कुनै स्थानमा एक भन्त्दा बढी सामदुावर्क वनहरुको 
िेरफललाई एउटै व्लकमा पमन वन व्र्वस्थापन कार्य र्ोजना तर्ार गनय सवकन्त्छ । र्सको लामग 
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समावेश हनेु सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहरुको साधारण सभाबाट सहममत मलएर वन कार्य र्ोजना 
पररमाजयन गरेर गनुयपनेछ । 

ख. सामदुावर्क वनमा वैज्ञामनक वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ारी (पररमाजयन), जस्वकृमत तथा 
कार्ायन्त्वर्न 

१) वैज्ञामनक वन व्र्वस्थापनको लामग छनौटमा परेका सामदुावर्क वनका पदामधकारी तथा 
उपभोक्ताहरुलाई तालीम ददन सवकने छ । र्स्तो तालीम ्मधकांश वफल्िमा गएर वन िेरमा नै 
सञ्चालन गनुयपनेछ । 

२) वैज्ञामनक वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ारी कार्यमा प्राववमधक सहार्ता मिमभजन वन कार्ायलर्ले 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ, तर मिमभजन वन कार्ायलर्को जनशजक्तले नभ्र्ाउने भएमा परामशय सेवाबाट 
कार्यर्ोजनाहरु तर्ारी तथा पररमाजयन गनय सवकनेछ । सेवा प्रदार्कबाट कार्यर्ोजनाहरु तर्ार गदाय 
वा पररमाजयन गदाय मनम्न प्रवक्रर्ा परुा गरी गनुयपनेछ । 

क) संभाब्र् सेवा प्रदार्कहरुको सजुच मिमभजन वन कार्ायलर्ले तर्ार गनेछ । 

ख) समूहले कार्यर्ोजना तर्ार गनयको लामग मिमभजन वन कार्ायलमा सूजचकृत भएका सेवा 
प्रदार्कबाट प्रस्ताव आव्हान गरी कजम्तमा मिमभजन वन कार्ायलर्, संवजन्त्धत सब मिमभजन वन 
कार्ायलर् र समूहमा १५ ददने सूचना टाँस गनुयपनेछ । प्रस्तावसँग वन कार्यर्ोजना तर्ार गने 
कार्यमा संलग्न हनेु वन प्राववमधकको बार्ोिाटा ्मनवार्य रुपमा समावेश भएको हनु ु पनेछ र 
प्रस्तावमा बार्ोिाटा समावेश भएको प्राववमधकले नै काम गनुयपनेछ । कार्यर्ोजना तर्ार गने वा 
पररमाजयन गने वन प्राववधक (टोली नेता) कम्तीमा वन ववज्ञानमा स्नातक गरी संवजन्त्धत मबषर्मा ३ 
वषयको ्नभुव भएको हनु ुपनेछ । 

ग) परेका प्रस्तावहरुको समूहले मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर्का वन प्राववमधकको सहर्ोगमा 
प्राववमधक र आमथयक पिको आधारमा मलु्र्ाँकन गनुयपनेछ । प्राववमधक पिको भार ८० प्रमतशत र 
आमथयक पिको भार २० प्रमतशत राखी मलु्र्ाँकन गदाय सबै भन्त्दा बढी ्ंक जसले प्राप्त गदयछ सोही 
सेवा प्रदार्कलाई छनौट गरी काम शरुु गनय सहममतको लामग मिमभजन वन कार्ायलर्मा पठाउन ु
पनेछ। 

घ) मिमभजन वन कार्ायलर्ले कार्यर्ोजना तर्ारी वा पररमाजयन गने कार्यको लागत ्नमुान तर्ार 
गरी सो कार्य वापतको रकम सम्बजन्त्धत समहुको वैंक खातामा जम्मा गनय सकनेछ । स्वीकृत लागत 
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्नसुारका कार्यक्रम सञ्चालन गनय मिमभजन वन कार्ायलर्ले उपलब्ध गराएको रकम ्पगु भएमा वा 
समूह आफैले गनय चाहेमा आफ्नो कोषको रकम समेत खचय गरी कार्यर्ोजना तर्ारी तथा कार्ायन्त्वर्न 
गनय सकनेछ । समहुले मामथ उल्लेजखत प्रवक्रर्ा परुा गरी छनौट भएको सेवा प्रदार्कसँग लागत र 
समर् तोकी सम्झौता गरी कार्यर्ोजना तर्ारी तथा कार्ायन्त्वर्नको काम सञ्चालन गनुयपनेछ । 
सम्झौता बमोजजम समर्मै काम सम्पन्न नगने सेवा प्रदार्कलाई सम्बजन्त्धत समूहको मसफाररशमा 
मिमभजन वन कार्ायलर्ले कालोसूजचमा राख्र े लागार्त कावायही गनय सकनेछ ।सव-मिमभजन वन 
कार्ायलर्ले सो को ्नगुमन तथा पषृ्ठपोषण गनेछ । 

ङ) कार्यर्ोजना कार्ायन्त्वर्नको लामग जस्वकृत कार्यर्ोजना बमोजजमका वन व्र्वस्थापनका 
कृर्ाकलापहरु गनय शरुुमा एक पटकको लामग मार समूहलाई ्नदुान ददन सवकनेछ । 

च) कार्यर्ोजना जस्वकृमत 

उपरोक्त ्नसुार तर्ार भएको वा पररमाजयन भएको कार्यर्ोजना जस्वकृत पूवय ररभ्र्कुो लामग मिमभजन 
वन ्मधकृतले ३ सदस्र्ीर् वटम गठन गनुयपनेछ, उक्त वटमले ररभ्र्/ुसमीिा, पनुरावलोकन गरी 
आवश्र्क परे ववशेषज्ञको समेत सेवा मलई कार्यर्ोजनामा आवश्र्क सधुार गरी जस्वकृमतको लामग 
मसफाररश गनुयपनेछ । वैठक, खाजा, मसलन्त्द तथा ववशेषज्ञको पाररश्रममक, आदद र्स शीषयकमा 
मबमनर्ोजजत बजेटबाट खचय गनय सवकनेछ । मबमनर्ोजजत बजेटको बढीमा ५ प्रमतशत रकम कार्यक्रम 
सञ्चालनका लामग मिमभजन वन कार्ायलर्ले व्र्वस्थापकीर् कार्यमा खचय गनय सकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

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

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

कजम्तमा पमन २४ वटा सामदुावर्क वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ारी (पररमाजयन), जस्वकृमत तथा 
कार्ायन्त्वर्न हनेुछ । 
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90. गत/ववगत आ.व. मा भएको विृारोपणको गोिमेल, संरिण (हेराल ुसमेत), पनुःरोपण र 
व्र्वस्थापन 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत गत/ववगत आ.व. मा भएको विृारोपणको मिमभजन/सब मिमभजन वन 
कार्ायलर्बाट स्थलगत ्नगुमन गराई के कमत प्रमतशत ववरुवाहरु बाँचेको छ, ्वस्था के–कस्तो छ, 

सो सम्बन्त्धमा प्राप्त प्रमतवेदनको आधारमा बाँचेको ववरुवाको गोिमेल तथा मरेको ववरुवाको ठाँउमा 
पनुरोपण गनय स्वीकृत नम्सय, जजल्ला दररेट ्नसुार खचय गनय सवकनेछ ।गत/ववगत आ.व. मा भएको 
विृारोपणको संरिणको लामग तारबार गरीएको छ भने र तारबार मरम्मत गनय तथा हेराल ुराजखएको 
भए मनजहरुले गरेको कामको आधारमा मनर्कु्ती तथा सम्झौता ्नसुारको रकम भकू्तानी गने काममा 
खचय गनय सवकन्त्छ। कार्य सम्पन्न भए पमछ प्रगमतमा मनम्न बुदँाहरु समाबेश गनुयपनेछ । 

 पनु रोपण तथा गोिमेल भएका स्थान तथा िेरफल 

 कार्यक्रमको संख्र्ामकमक भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत 

 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

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

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

गत/ववगत आ.व. मा भएको विृारोपणको गोिमेल, संरिण (हेराल ु समेत), पनुःरोपण र 
व्र्वस्थापनबाट विृारोपणको ्वस्थामा सधुार भै वन िेरमा ववृि हनेुछ । 

 

91. प्रदेश हररत ्मभर्ान कार्यक्रम ्न्त्तगयत हलुाकी सिक लगार्त जजल्लाको प्रमखु सिक वकनार 
तथा खाली जग्गामा विृारोपण, संरिण र रेखदेख  

उदे्दश्र् 

र्स प्रदेश मभर रहेका हलुाकी सिक लगार्त जजल्लाको प्रमखु सिक वकनारमा रहेको खाली 
प्रर्ोगमबवहन जग्गाहरुलाई विृारोपणको माध्र्मबाट हररर्ाली कार्म गरी र्स प्रदेशलाई हररत प्रदेश 
बनाउन र्स कार्यक्रमको लामग बजेट मबमनर्ोजन गरीएको हो । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम जजल्ला मभर रहेका हलुाकी सिक लगार्त जजल्लाको प्रमखु 
सिक वकनारका जग्गाहरुमा संरिण सवहतको समुनजचिमतता हनेु गरी तारबार/बारबेरा (Tree 

guard) सवहतको विृारोपण गनय, हेरालकुो व्र्वस्था गनय, ववरुवा खररद, ढुवानी, विृारोपण समारोह 
आर्ोजना गदाय आवश्र्क पने टेन्त्ट, कुसी, माईक, स्पीकर, जचर्ा मबस्कुट, खाजा, खाना, ईन्त्धन, 

होमियङ्गबोिय, आददमा तथा सम्पन्न भैसकेको कामको भकू्तानी गनयमा खचय गनय सवकनेछ । रकम खचय 
गदाय आमथयक ऐन तथा मनर्मावलीलाई पालना गनुयपनेछ। 3 देजख 5 ममटर वा आवश्र्कतानसुारको 
दरुीमा ववरुवा रोपण गररनेछ। कार्य सम्पन्न भएपचिमात ् प्रगमत पेश गदाय मनम्न बुंदाका ववषर्हरु 
समावेश गनुयपनेछ। 

 ववरुवा रोवपएको स्थानको िेरफल, रोवपएको ववरुवाको जात र संख्र्ा 
 सभा/समारोह आर्ोजना गररएको प्रमखु ्मतमथ सवहतको फोटो 
 कार्यक्रमको संख्र्ामकमक भौमतक प्रगमत, भाररत तथा ववजत्तर् प्रगमत 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् तथा मिमभजन वन कार्ायलर्हरु माफय त कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

हलुाकी सिक लगार्त जजल्लाको प्रमखु सिक वकनारका जग्गाहरुमा विृारोपण भै हररर्ालीमा ववृि 
हनेुछ। 

 

92. मनजी जग्गामा विृारोपण (हररत ्मभर्ान) 

उदे्दश्र् 

मनजी, सहकारी, ववद्यालर् तथा कुनै संघ संस्थाको नाममा दताय रहेको जग्गामा विृारोपण गरी 
हररर्ाली प्रवियन गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
मनजी जग्गामा सघन (intensive) विृारोपणको लामग नसयरीमा स्थानीर् चाहना र आवश्र्कता 
्नसुारको ववरुवा सरकारी नसयरीमा नभएको ्वस्थामा कृवष वन प्रवियन समेत हनेु ववरुवा खररद, 

ढुवानी, खािल खन्न,े रोपण गने, सरुिाको लामग स्थानीर् सामारसरीको प्रर्ोग गरी बारबेरा/तारबार गने 
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कार्यमा सम्बजन्त्धत जग्गाधनीहरुसँग समन्त्वर्, सहकार्य तथा सम्झौता गरी सम्पन्न कामको आधारमा 
्नदुानको रुपमा उपलब्ध गराउन सवकन्त्छ । र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकमको १० 
प्रमतशतसम्म हनु आउने रकम इच्छुक जग्गाधनीको पवहचान गनय, सचेतना कृर्ाकलाप तथा ्नगुमन 
कार्यमा तथा बाँकी रकम विृारोपणमा खचय गनय सवकनेछ।कार्यक्रम सम्पन्न भएपचिमात प्रगमतमा मनम्न 
बुंदाहरु समावेश गनुयपनेछ । 

 विृारोपण गरी हररर्ाली प्रवियन गने जग्गाधनीको नाम, स्थान, फोटो तथा नकशाहरु 

 संरिणका उपार्हरु 

 विृारोपण गरीएको िेरफल 

 कार्यक्रमको संख्र्ामकमक भौमतक प्रगमत, भाररत तथा ववजत्तर् प्रगमत 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मनजी, सहकारी, ववद्यालर् तथा कुनै संघ संस्थाहरुसँग समन्त्वर् गरी मिमभजन/सव-मिमभजन वन 
कार्ायलर्बाट आवश्र्क प्राववमधक तथा आमथयक सहर्ोग उपलब्ध गराई सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

 मनजी जग्गामा विृारोपण भै हररर्ालीमा ववृि तथा भमबष्र्मा वन पैदावार आपूतीमा सहर्ोग 
हनेुछ। 

 जलवार् ुपररवतयनको प्रभाव न्त्रू्नीकरणमा सहर्ोग हनेुछ । 

 मनजी कृषकहरुको व्र्वसावर्कता र उद्यमजशलतामा ्मभववृि हनेुछ । 

93. गत आ.व.मा उमकपादन भएका ववरुवाहरुको संरिण र व्र्ावस्थापन 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
गत आ.व.मा उमकपादन भएका २-वषे ववरुवा र ववतरण हनु बाकी 1-वषे ववरुवा विृारोपण तथा 
ववतरण गरी गत आ.व.मा उमकपाददत बाँकी रहेका परुाना ववरुवाहरुको गोिमेल, रसरमेिंग, पानी पटाउने, 

स्र्ाहार संभार गने कार्यको लामग प्रर्ोग गररने श्रममक तथा नसयरी नाईकेको ज्र्ाला भकू्तानी गनय र्स 
शीषयकमा मबमनर्ोजन भएको रकम खचय गररनेछ । कार्य सम्पन्न भएपचिमात ् प्रगमत पेश गदाय मनम्न 
बुंदाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 
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 संरिण र व्र्वस्थापन गररएका ववरुवाको जात र संख्र्ा 
 कार्यक्रमको संख्र्ामकमक भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत  

 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत  

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन तथा सव मिमभजन वन कार्ायलर्हरुका कमयचारी माफय त मिमभजन वन कार्ायलर्ले कार्य 
सञ्चालन गनेछ ।  

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

गत आ.व.मा उमकपादन भएका ववरुवाहरुको संरिण र व्र्वस्थापन भै गणुस्तरीर् ववरुवा विृारोपणको 
लामग उपलब्ध हनेुछ । 

94. १-बषे ववरुवा उमकपादन, संरिण र व्र्वस्थापन (ववमभन्न प्रकारका रुख, काष्ठ तथा बहउुपर्ोगी  
प्रजामत)  

उदे्दश्र् 

जजल्लामा खाली रहेको वनिेर, नदी वकनार, सिक वकनार, सावयजमनक पमतय जग्गामा विृारोपण गने, 

समदुार्को जग्गामा ववरुवा रोपण गरी रुखले ढाकेको िेरको मबस्तार गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
मिमभजन वन कार्ायलर् वा मातहतका सव-मिमभजन वन कार्ायलर् वा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर् माफय त ववरुवा उमकपादन कार्यर्ोजना बनाई र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ । ववज्ञहरु 
समेत सजम्ममलत टोलीको रार् मलएर मिमभजनल वन ्मधकृतले कमयचारीहरुको बैंठकबाट स्थानीर् 
आवश्र्कता, उपभोक्ताहरुको रुजच, प्राववमधक उपर्कु्तताका आधारमा ववमभन्न प्रकारका रुख, काष्ठ तथा 
्न्त्र् बहउुपर्ोगी प्रजामत छनौट गनय सकनेछ । कार्ायलर् आफैले नसयरी सञ्चालन गदाय बीउ स्रोत, 

समर् तामलका आदद समेत खलु्ने गरी मिमभजनल वन ्मधकृतबाट प्रमाजणत गरीएको वन नसयरी 
रेजजिर राख्न ुपनेछ । उक्त वन नसयरीमा ववरुवा ववतरणको वववरण ्मनवार्य रुपमा राख्न ुपदयछ । 

र्समा ववमभन्न साइजका पोमलपटमा ववमभन्न साइजका ववरुवाहरु उमकपादन गनय सवकनेछ । र्ो 
कार्यक्रम सवुवधार्कु्त मनजी वन नसयरीहरुबाट सम्झौता गरी समेत  सञ्चालन गनय सवकनेछ । ववरुवा 
ववतरण गदाय सबै प्रकारका वनहरु जस्तैः सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन, सामदुावर्क वन, मनजी वनहरु 
आददमा जनसहभामगता पररचालन गरी विृारोपण गनय ्मभप्ररेरत गररनेछ। 
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 जजल्लामा कुन कुन प्रजामतका ववरुवाहरुको माग छ सोको प्राथममक सभेिण गरी माग 
बमोजजम र विृारोपण गररने िेरको लामग चावहने ववरुवा संख्र्ा र प्रजामत एकीन 
गनुयपनेछ।साथै सोही ्नसुार ववरुवा उमकपादनको लामग कार्यर्ोजना (समर् तामलका) तर्ार 
गनुयपनेछ । 

 कार्ायदेशमा कुनकुन प्रजामतका ववरुवा उमकपादन गनुयपने हो स्पि रुपमा खलुाउन ुपनेछ। 

 गणुस्तरर्कु्त तथा स्थानीर्स्तरमा सफल भएका रुख ववरुवाका बीउलाई मार छनोट 
गनुयपनेछ।उपलब्ध भएसम्म ववभागबाट प्रमाजणत  गरीएको बीउ खररद वा संकलन 
गनुयपनेछ। 

 उमकपादन हनेु ववरुवा समदुार्मा आधाररत वन, सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन, सावयजमनक तथा 
सरकारी जग्गामा विृारोपण, वातावरण ददवस, वन महोमकसव जस्ता कार्यक्रम तथा 
सवयसाधारणहरुलाई मनजी विृारोपणका लामग ववतरण गररनेछ । 

 ववरुवा उमकपादन तथा ववतरणको लामग सभे, स्थलगत मनरीिण, कार्यर्ोजना तर्ारी तथा 
ररपोवटयङ लगार्तका काममा आवश्र्क पने ईन्त्धन, खाजा खचय र मसलन्त्द आददमा र्ो 
शीषयकबाट  खचय गनय सवकनेछ । सो को लामग पवहला नै लगत इजस्टमेटमा खलुाउनपुनेछ। 

 ववरुवा उमकपादन भै ववतरण गदाय ववतरण लगत राजखन ु पनेछ । ववरुवा ववतरण गरीएको 
मबस्ततृ वववरण ्ध्र्ावमधक गरेर राख्न ु पनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ प्रगमतमा मनम्न 
बुंदाहरु समावेश गनुयपनेछ । 

 उमकपाददत ववरुवाहरुको जात र संख्र्ा 
 ववतरण गरीएको ववरूवाको लगत  

 सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन, सामदुावर्क वन, मनजी आवादी जग्गा तथा सावयजमनक पमतय 
जग्गामा रोपण गरीएको ववरूवा र िेर सम्बन्त्धी वववरण 

 ववमभन्न वक्रर्ाकलापहरुको फोटो 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन तथा सव मिमभजन वन कार्ायलर्हरु वा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्का कमयचारी 
माफय त कार्य सञ्चालन गररनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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्पेजित उपलजब्ध 

ववरुवाहरुको संरिण र व्र्वस्थापन भै गणुस्तरीर् ववरुवा विृारोपणको लामग उपलब्ध हनेुछ । 

 

95. २-बषे ववरुवा उमकपादन, संरिण र व्र्वस्थापन (ववमभन्न प्रकारका रुख, काष्ठ तथा बहउुपर्ोगी 
प्रजामत)  

 

उदे्दश्र् 

केही वढलो बढ्ने तथा सिक वकनार, पाकय हरुमा लगाउने सौन्त्दर्यर्कु्त ववरुवाहरु (Ornamental 

plants) लगार्त ्न्त्र् प्रजामतका ववरुवाहरुलाई नसयरीमै कररब २ बषय राखी स्र्ाहार सम्भार, 
संरिण र व्र्वस्थापन गनय। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
विृारोपण गररने िेर संरिणको दृविकोणले संबेदनजशल हनेु ठाँउमा साना तथा कमलला ववरुवाहरु 
रोप्दा खिेरी लगार्त ववमभन्न कारणले विृारोपण नै ्सफल हनेु गरेको छ । कररब  ४’ (वफट) 
भन्त्दा ्ग्लो भै सके पमछ विृारोपण गदाय बवढ सफल हनेु गदयछ । र्सको लामग ५'' x ८” को 
थैलामा स्थानीर् आवश्र्कता, उपभोक्ताहरुको रुजच, प्राववमधक उपर्कु्तताका आधारमा ववमभन्न प्रकारका 
रुख काष्ठ, कल्की, वटक, महोगनी, राजविृ, ्म्बा, समतसाल, ्जुयना, समी, काईर्ो, मबरेन्त्र फूल, 

्शोक, कपरु, तेजपात, नीम, महवुा, ्मला, हरो, बरो जस्ता roadside plantation, avenue, 
शहरी वन बगैंचा, आददका लामग ornamental, evergreen species, फूल फुल्ने रुख जात 
आदद उमकपादन गने तथा ्न्त्र् बहउुपर्ोगी प्रजामत छनौट गरी ववरुवा उमकपादन गनय सवकनेछ। र्स्तो 
नसयरी ्मधकृत तहको कमयचारीको मनगरानीमा सञ्चालन गने गराउने । र्स सम्बन्त्धमा ्न्त्र् कुराहरु 
१ बषे ववरुवा उमकपादन, संरिण र व्र्वस्थापनमा उल्लेख भए बमोजजम हनेुछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

ववरुवा उमकपादन (ववमभन्न प्रकारका रुख, काष्ठ तथा बहउुपर्ोगी प्रजामत) कार्यक्रम सञ्चालनको लामग 
सम्बजन्त्धत मिमभजन/सव–मिमभजन वन कार्ायलर्हरुमा रहेका वन प्राववमधक माफय त कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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्पेजित उपलजब्ध 

लजित कार्यक्रम ्नसुार र्सै आ.व.मा ४० लाख ववरुवा उमकपादन तथा ववतरण भै मनजी तथा 
सावयजमनक िेरको विृारोपणमा सहर्ोग तथा कररब २,७७,६०० श्रमददन रोजगारी तथा ्को 
सालमा गररने विृारोपणको लामग ८० लाख ववरुवा तर्ार भएको हनेुछ। 

 

96. उच्च प्रववमधर्कु्त (हाईटेक) नसयरी स्थापना 

उदे्दश्र् 

हाईटेक नसयरी स्थापना तथा मौजदुा नसयरीलाई उच्च प्रमबमधर्कु्त बनाई गणुस्तरीर् ववरुवा उमकपादन 
गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
उच्च प्रववमधर्कु्त नसयरी प्राववमधक रुपले उमककृि हनुकुो साथै नसयरी सरुिाको लामग तारवार वा 
पखायल, Drainage, हरेक बेिमा पाईप जिान गरी जस्पररङकल मसचाईको व्र्वस्था, वत्तीको व्र्वस्था, 
ओभरहेि वाटर टैंक, स्थार्ी छहारी, स्टोर कटेरो, हरेक व्र्ािमा ट्यामगङ्ग, रसरीन हाउस, आदद  मनमायण 
गनय रकमको उपलब्धता ्नसुार वातानकुुमलत टनेल, आददको व्र्वस्था हनुपुदयछ । नसयरी वररपरर 
फूल रोपी रमजणर् वातावरण बनाउनकुो साथै ववश्रामस्थल (गोलघर) बनाउँदा राम्रो हनु्त्छ ।र्स्तो 
नसयरी स्थार्ी प्रकृमतको बहआुर्ाममक हनेु भएकोले सरकारी जमीन वा प्रशस्त ववरुवा उमकपादन (दईु 
लाख भन्त्दा बवढ) हनु सकने र्ातार्ात समुबधार्कु्त ठाँउमा बनाउन ुपदयछ ।उक्त कार्यक्रम कजम्तमा 
रेञ्जर तहको कमयचारीको मनगरानीमा सञ्चालन गने गराउने । उक्त नसयरीमा ववरुवा उमकपादन 
roadside plantation, avenue, शहरी वन बगैंचा, आददका लामग ornamental and 

evergreen species, फूल फुल्ने रुख जात, आदद उमकपादन गने । र्ी ववरुवाहरु कम्तीमा २ वषय 
्वमधको ४’ वफट ्ग्लो भए पचिमात मबतरण गनय सवकनेछ । नसयरी राजखएको स्थानमा स्पि देजखने 
गरी होमियङ्ग बोिय राख्न ुपनेछ । र्स शीषयकमा मबमनर्ोजजत रकम प्रचमलत नम्सय, आमथयक ऐन, मनर्म र 
जजल्ला दररेट बमोजजम खचय गररनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न पमछ प्रगमतमा मनम्न बुंदाहरु समावेश 
गनुयपनेछ । 

 नसयरी मनमायण गरीएको स्थान, फोटो तथा नकशाहरु 

 नसयरीको िमता र ्मभववृि गरीएको भए हालको िमता  

 उमकपादन कूल ववरुवा संख्र्ा, जात र लागेको खचय 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

नसयरी ममयत, सधुार तथा स्तर उन्नमत/मौजदुा नसयरीलाई उच्च प्रमबमधर्कु्त बनाउने कार्यक्रम 
सञ्चालनको लामग सम्बजन्त्धत मिमभजन/सव–मिमभजन वन कार्ायलर्हरु माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

उच्च प्रमबमधर्कु्त सरकारी नसयरीको स्थापना तथा ववकास भै बाहै्र मवहना गणुस्तरीर् ववरुवा 
उमकपादनमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

 

97. मौजदुा नसयरीलाई उच्च प्रववमधर्कु्त बनाउने  

उदे्दश्र् 

मिमभजन वन कार्ायलर्हरु तथा मातहत कार्ायलर्मा ववगत देजख नै सञ्चालनमा रहेका नसयरीमा हनेु 
सामान्त्र् ममयत, सधुार गरी उच्च प्रववमधर्कु्त नसयरीको रुपमा ववकास गरी मकर्स नसयरीको िमता 
्मभववृद्घ गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
खचय ्नमुान गदाय वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को प्रचमलत स्वीकृत नम्सय तथा प्रचमलत जजल्ला 
दररेट बमोजजम गनुयपनेछ । कार्य तामलका तर्ार गरी समर्मै बजेट तथा ्जख्तर्ारी प्राप्त भएको 
्वस्थामा प्रथम चौमामसकको ्वमधमा नसयरी ममयत, सधुारको कार्यहरु गनुयपनेछ।कार्यक्रम सम्पन्न 
पमछ प्रगमतमा मनम्न बुंदाहरु समावेश गनुयपनेछ। 

 नसयरी ममयत गरीएको स्थान, फोटो तथा नकशाहरु 

 नसयरी पवहलेको िमता र ्मभववृि गरीएको भए हालको िमता  

 उमकपाददत ववरुवाको जात र संख्र्ा 
 ममयत गदाय लागेको खचय 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मौजदुा नसयरीलाई उच्च प्रमबमधर्कु्त बनाउने कार्यक्रम सञ्चालनको लामग सम्बजन्त्धत मिमभजन/सव–

मिमभजन वन कार्ायलर्हरु माफय त कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

मौजदुा नसयरीहरुको ्वस्थामा सधुार भै गणुस्तरीर् ववरुवा उमकपादनमा सहर्ोग पगु्नेछ र माग 
्नसुार आपूमतय गनय सवकनेछ। 

 

98. विृारोपण (नदी वकनार, सिक वकनार, वन िेर, सावयजमनक जग्गा, आदद) 

उदे्दश्र् 

विृारोपण गरी भ–ूिर् मनर्न्त्रण गनुयको साथै वातावरण स्वच्छ र मनमयल बनाउने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत विृारोपणका लामग उपलब्ध जग्गाहरु गाउँमा भएका सावयजमनक पमतय जग्गा, 
सिक वकनार, हैमसर्त मबरसरकेो वन िेर (२० प्रमतशत भन्त्दा कम क्राउन कभर भएको) एवं नदी 
उकासबाट प्राप्त जग्गाहरु हनु सकछन ् । र्स कार्यक्रम ्न्त्तगयत उपलब्ध हनेु जग्गा स–साना 
टुक्रामा ववभाजजत हनु सकने, सिकको वकनारको जग्गा लामो हनेु भएकोले र्हाँ गरीएको 
विृारोपणको संरिण कार्य केही खजचयलो हनु सकछ। मकर्सैले र्स्ता विृारोपणको व्र्वस्थापनका 
लामग स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् र सहकार्य, स्थानीर् संघ संस्था पररचालन, उपभोक्ता समूहको गठन 
वा ववपन्न वगयको समूह गठन गरी केही समर्का लामग ्न्त्तरबाली लगाउन ददई सोही समूह माफय त 
विृारोपण संरिण एवं व्र्वस्थापन सम्झौता गरी सञ्चालन गनय सवकनेछ । विृारोपण सफल बनाउन 
सम्भव भएसम्म सबै (बारबेर, गोिमेल, पनुरोपण, मसँचाई, हेराल,ु आददको) उपार् ्वलम्वन गनुयपनेछ। 
बस्तीदेजख टाढा रहेका सरकारी एवं नाङ्गा वन िेरमा विृारोपण एवं र्सको व्र्वस्थापन कार्य सेवा 
प्रदार्क माफय त समेत गनय सवकनेछ। 

विृारोपण िेरको कार्यर्ोजनाः हरेक विृारोपण िेरको सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी 
कार्यर्ोजना बनाईनेछ । जसमा विृारोपण िेरको नकसासवहतको सम्पूणय वववरण, विृारोपणको 
संरिण, सम्वियन एवं सदपुर्ोगको लामग गररने कार्यहरुको ववस्ततृ वववरण उल्लेख गनुय पदयछ । 
कार्यर्ोजनामा कुन जातका के कमत ववरुवा कमत दूरीमा लगाउने, वन व्र्वस्थापन तथा संरिणको 
व्र्वस्था के कसरी गने, वन पैदावारको मबक्री ववतरणको व्र्वस्था के कसरी हनेु, लाभको बाँिफाँि 
कसरी गने, आदद सबै कुरा स्पिरुपमा उल्लेख हनु ुपदयछ । र्ो कार्यर्ोजना मिमभजन वन ्मधकृतले 
स्वीकृत गनुयपनेछ । 
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विृारोपण िेरको संरिणः विृारोपण संरिणको लामग बारबेर गदाय सकेसम्म स्थानीर् रुपमा 
उपलब्ध जैववक सामारसरीहरु जस्तै- सजजवन, मनलकाँिा, बाँस र आवश्र्कता ्नसुार तारबार, सिक 
वकनारमा री गािय, आददको प्रर्ोग गनुयपदयछ, साथै आवश्र्कता ्नसुार वन हेरालकुो समेत व्र्वस्था 
ममलाउन ु पदयछ । र्समा वन व्र्वस्थापन तथा संरिण गनय जजम्मा पाएको संघसंस्था, उपभोक्ता 
समूह, सेवा प्रदार्क वा हेराललुाई विृारोपण िेरको व्र्वस्थापनको ्वस्था र बाँचेको ववरुवाको 
संख्र्ाको आधारमा बढीमा तीन वषयसम्म संरिण ्नदुान/पाररश्रममक ददन सवकनेछ । 

विृारोपण िेरमा होमियङ्ग बोियः- विृारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएपमछ विृारोपण सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्कहरु 
भएको होमियङ्ग बोिय तर्ार गरी राख्न ुपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

विृारोपण (बारबेर, गोिमेल, पनुरोपण, संरिण ्नदुान समेत) कार्यक्रम सञ्चालनको लामग मिमभजन 
वन कार्ायलर्ले ्मानतबाट वा स्थानीर् वन उपभोक्ता समहु, स्थानीर् तह एवं सरोकारवालाहरुको 
सहर्ोगमा सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार।  

 

्पेजित उपलजब्ध 

 सरकारी एवं नाङ्गा वन िेर, सावयजमनक पमतय एवं नदी उकासबाट प्राप्त जग्गाहरुमा ५०० हे. 
मा विृारोपण भै वन िेर ववृि तथा जलवार् ु पररवतयनको प्रभाव न्त्रू्नीकरणमा सहर्ोग 
हनेुछ। 

 रोपण गररएका ववरुवाहरुको बाँच्ने र हकुय ने संभावना बढेर जानेछ । 

 

99. भ–ूिर्को लामग संबेदनजशल तथा नदी वकनार िेरमा कलमी २-बषे बासँ खररद तथा रोपण 

उदे्दश्र् 

भ–ूिर् मनर्न्त्रण गनय तथा वषेनी वषायतको समर्मा नदीले कटान गने वकनारका जग्गाको संरिण 
गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
भ–ूिर्को लामग संबेदनजशल तथा नदीले कटान गने वकनार िेरमा तथा नदी मनर्न्त्रणको लामग 
लगाईएको बाँधको वकनाराहरुमा बाँसको २ बषे कलमी ववरुवा वा वटसर्् ु कल्चर प्रमबमधबाट 
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उमकपादन गरीएको गणुस्तरर्कु्त ठुला बाँसका ववरुवा खररद, ढुवानी, खािल खन्न, बिृरोपण संरिण 
लगार्तका काममा र्ो शीषयकको रकम प्रचमलत नम्सय, आमथयक ऐन मनर्म र जजल्ला दररेट बमोजजम 
खचय गररनेछ ।  

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर्का दि जनशजक्तहरुको सहर्ोग मलई कार्य सम्पादन गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

भ–ूिर्को लामग संबेदनजशल तथा नददले कटान गने वकनार िेरको संरिण भै भमबष्र्मा बाँस 
रोपणबाट जीववकोपाजयन तथा आमथयक ्वस्था सधुारमा टेवा पगु्नेछ । 

 

100. वन ्मतक्रमण हटाई विृारोपण तथा व्र्वस्थापन 

उदे्दश्र् 

वन ्मतक्रमण मनर्न्त्रण गरी विृारोपण गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
वन ्मतक्रमण मनर्न्त्रण गनय सरोकारवाला र राजनीमतक दलहरुसँगको समन्त्वर्ामकमक एवं 
सहभामगतामूलक वकमसमले छलफल गरी सञ्चालन गदाय सहज र सफल भएको मसकाइको आधारमा 
र्ो कार्यक्रमलाई मनरन्त्तरता ददइएकोछ । र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजन गरीएको बजेट समन्त्वर् 
बैठक, ्मतक्रमण मनर्न्त्रण बैठक, वन गस्ती, गस्ती टोलीलाई खाजाको व्र्वस्था लगार्त वन 
्मतक्रमण रोकथाम, प्रचार प्रसार गरी उक्त िेरमा विृारोपण कार्य जस्ता शीषयकहरुमा खचय गनय 
सवकनेछ।र्स कृर्ाकलापको प्रगमत वववरण पठाउंदा ्मतक्रमण हटाइएका वववरण तथा प्रगमतहरुको 
फोटो लगार्तका वववरणहरु पेश गनुयपनेछ ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन वन कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

वन ्मतक्रमण,  मनर्न्त्रणमा सहर्ोग भै वन जंगलको संरिणमा टेवा पगु्नेछ । 
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101. चरेु िेरमा भ-ूिर् तथा पनुरुमकपादनको लामग संवेदनजशल हटस्पट को पवहचान गरी जैववक 
ववववधताको संरिण र विृारोपण 

 

पररचर् 

चरेु िेरमा भ–ूिर्को लामग संवेदनजशल तथा चररचरण आगलामग वा ्न्त्र् कारणले पनुरुमकपादनको 
्वस्था कमजोर भएको ठाँउ÷िेरको पवहचान गरी मकर्स्तो ठाँउलाई भ–ूिर् हनुबाट जोगाउन,  

पनुरुमकपादनको ्वस्था कमजोर भए विृारोपण समेत गरी जैववक ववववधताको संरिण गनय र्ो 
कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

भ–ूिर्को लामग संवेदनजशल तथा पनुरुमकपादनको ्वस्था कमजोर भएको ठाँउ÷िेरको संरिण 

तथा भ–ूिर् मनर्न्त्रण तथा जैववक ववववधताको संरिण गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
गत आ.व.मा हट-स्पटमा गरीएको र र्स आ.व. मा गररने संरिणका कृर्ाकलापहरुलाई पर्ायपर्यटन 
र पर्ायवरजणर् ववकासको ्वधारणामा पर्यटन तथा सामदुावर्क ववकासको आधारजशलाको रुपमा 
मलईनेछ। र्सको लामग आवश्र्कता ्नसुार तारबार, बाँस तथा ठाँउ सहुाउँदो मबमभन्न प्रजामतको 
विृारोपण, पनुरुमकपादनको संरिण कार्यमा तथा चरेु िेरमा नभएको मिमभजन वन कार्ायलर्ले जैववक 
ववववधताको संरिणको लामग संवेदनजशल ठाँउ÷िेरको पवहचान गरी जैववक ववववधताको संरिण, भ–ू

िर् मनर्न्त्रण तथा विृरोपण कार्यमा प्रचमलत नम्सय, आमथयक ऐन मनर्म र जजल्ला दररेट बमोजजम 
ववमनर्ोजजत रकम खचय गररनेछ। हट-स्पटको मनमायण तराईको समतल भ-ुभागमा पमन गनय 
सवकनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मिमभजन÷सव-मिमभजन वन कार्ायलर्का दि जनशजक्तहरुबाट तथा आवश्र्कता ्नसुार सम्बि 

दि प्राववमधकको सहर्ोग मलई कार्य सम्पादन गररने छ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

 चरेु िेरको संबेदनजशल जग्गामा विृारोपण भै जैववक ववववधताको संरिण हनेुछ। 

 भ–ूिर्को लामग संबेदनजशल तथा पनुरुमकपादनको ्वस्था कमजोर भएको ठाँउ/िेरको 
संरिण भै भ–ूिर् मनर्न्त्रण तथा जैववक ववववधताको संरिण हनेुछ । 
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102. सव-मिमभजन वन कार्ायलर् स्तरोन्नती 

पररचर् 

र्स मन्त्रालर् मातहतका मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर्हरुको भवन स्तरोन्नती गनय र्ो 
शीषयकमा मबमनर्ोजजत रकम कार्यक्रम जस्वकृत भै प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मलाई पालना गरी 
सम्बजन्त्धत कार्यका लामग खचय गनुयपनेछ । 

 

उदे्दश्र् 

मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर्हरुको भवन स्तरोन्नती गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मलाई पालना गरी कार्य सञ्चालन गनुयपनेछ। कार्य सम्पन्न भए पचिमात ्प्रगमत 
पेश गदाय मनम्न बुंदाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ । 

 भवन स्तरोन्नती तथा ममयत भएको स्थान र स्तरोन्नतीपचिमातको फोटो 
 कार्यक्रमको संख्र्ामकमक भौमतक प्रगमत र भाररत प्रगमत 

 कार्यक्रमको ववत्तीर् प्रगमत 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको लामग उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा ्न्त्र् सरकारी 
मनकार्को प्राववमधकको सहर्ोगमा मिमभजन तथा सव-मिमभजन वन कार्ायलर् माफय त सावयजमनक खररद 
ऐन तथा मनर्मावलीको ्मधनमा रही कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

कार्ायलर् भवनको स्तरोन्नती भै कार्ायलर् सञ्चालनमा सहजता हनेुछ। 

103. Website  मनमायण तथा  Up-gradation 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम र्स प्रदेश मभर रहेका वनसँग सम्बजन्त्धत ववषर्का कार्यलाई सहज 
सरल र पारदशी बनाउन तथा सूचना प्रववमधसँग जोड्न र उक्त कार्यक्रमहरुलाई व्र्वजस्थत गनय सो 
सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान तथा सफ्टवेर्र ववकास र मनमायण तथा up-gradation गनय सेवा 
प्रदार्कसँग सेवा खररद गनय तथा सो सम्बन्त्धी ्न्त्तरवक्रर्ा गोष्ठी सञ्चालन गनय लागत इविमेट तर्ार 
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गरी प्रदेश सरकारको आमथयक कार्यववधी ऐन, मनर्म तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली बमोजजम 
खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमका कार्ायन्त्वर्न उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका मनकार्ले 
सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली बमोजजम सेवा प्रदार्कसँग सेवा खररद गरी सञ्चालन गनय 
सवकनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

104. लोपोन्त्मखु वनस्पमत संरिण र बंगैचा ववकास कार्यक्रम नसयरी समेत 

 

पररचर् 

ववमभन्न वैज्ञामनक ्ध्र्र्नहरुले नेपालमा संकटापन्न, लोपोन्त्मखु तथा जोजखम ्वस्थमा रहेका भनी 
पवहचान गररएका वनस्पमत प्रजामतहरु संरिण गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

संकटापन्न, लोपोन्त्मखु, सफल तथा आमथयक रुपमा फलदार्ी हनेु जमिबटुीलाई स्थानीर् तथा 
उपभोक्तास्तरमा पवहचान, संरिण, व्र्वस्थापन तथा खेती गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स वषय सम्भव भएसम्म सपयगन्त्धा, कर्ामोमाइल, कुररलो, लेमनरसरास वा ्न्त्र् वनस्पमतको संरिण 
तथा व्र्वस्थापन गररनेछ।र्सका लामग र्स वकमसमको वनस्पमत रहेको स्थान पवहचान, मकर्सको 
सवेिण, स्थानीर् उपभोक्ताहरुलाई वफल्ि-स्तरीर् कोजचङ्ग सञ्चालन गरी जानकारी (सीप, ज्ञान) प्रदान 
गररनेछ र लोपोन्त्मखु र महत्वपवपूणय वनस्पमतहरुको ववरुवा खररद गरी संरिण/व्र्वस्थापन कार्यको 
लामग पर-स्थानीर् (ex-situ) वनस्पमत संरिण गनय नसयरी तर्ार गररनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर् वा वन ्नसुन्त्धान तथा 
तालीम केन्त्र वा मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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्पेजित उपलजब्ध 

्नसुन्त्धानमा देजखएका कररब 5 ववमभन्न प्रजामतका लोपोन्त्मखु वनस्पमतहरु संरिण गररनेछ। 

 

105. जमिबटुी ववरुवा उमकपादन 

 

पररचर् 

वनिेरलाई जैववक ववववधतार्कु्त बनाउन, बैकजल्पक आर्स्रोतको रुपमा ववकास र जमिबटुी तथा 
गैरकाष्ठ प्रजामतका ववरुवा उमकपादन गरी विृारोपणको लामग ्मभप्ररेरत गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको 
हो। 

 

उदे्दश्र् 

जमिबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूमतय र उमकपादनमा ्मभववृि भै आर्आयजन तथा 
जीववकोपाजयनमा सधुार परु् र्ाउने।  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
जमिबटुी तथा गैरकाष्ठ प्रजामत उमकपादन गदाय उच्च मूल्र्, बजारमा माग भएको, फोकल वटमले 
मसफाररश गरेको र स्थानीर् वकसानको रुजच ्नसुारको प्रजामत उमकपादन गनुयपनेछ।नसयरीमा ववरुवा 
उमकपादन गदाय सथानीर् आवश्र्कता ्नसुार तथा व्र्वसावर्क महत्वपव भएका तथा फोकल वटमले 
छानेका जमिबटुी प्रजामत, सूगजन्त्धत घाँस तथा कलमी ववरुवा उमकपादन गनुयपने हनु्त्छ।बहमूुल्र् तथा 
ठाउँ ववषशे जमिबटुी जस्तै- ्मला, सपयगन्त्धा, नीम, गजुो, बेल, कुररलो, कर्ामोमाईल, लेमन रसरास, 
बेसार, आदद जातका ववरुवा उमकपादनमा जोि ददनपुछय।जमिबटुी प्रजामत उमकपादन गदाय मबशेष 
वकमसमको तालीमको आवश्र्कता पने भएमा सो को समेत व्र्वस्था ममलाउनपुनेछ।र्स शीषयकको 
रकम प्रचमलत नम्सय र दररेटको ्मधनमा रही लागत ्नमुान तर्ार गरी स्वीकृत गराई ्मानतमा 
गराउन सवकनेछ। उमकपादन गररएका ववरुवाहरुको रेकिय ्मभलेख राखी आवश्र्कता ्नसुार 
ववतरण गनुयपनेछ।      

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

जमिबटुी ववरुवा उमकपादनका लामग मिमभजन तथा सव-मिमभजन वन कार्ायलर्का कमयचारीहरु    
पररचामलत हनेुछन।् उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर्बाट 
आवश्र्कतानसुार प्राववमधक तथा ्न्त्र् सहर्ोग उपलब्ध गराईनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन  
मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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्पेजित उपलजब्ध 

बहमूुल्र् ववमभन्न प्रजामतका जमिबटुी ववरुवा उमकपादन तथा ववतरण भएको हनेुछ।  

 

106. सरकारी-सामदुावर्क-संरजित वनमा (वन संरिण िेर) जैववक ववववधता संरिण 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम सरकारी, प्रचमलत वन ऐन र वन मनर्मावली बमोजजम 
छुटर्ाईएको राविर् वन िेरलाई (सामदुावर्क वन) र संरजित वनमा जैववक ववववधताको संरिण 
तथा विृरोपण कार्यमा प्रचमलत नम्सय, आमथयक ऐन, मनर्म र जजल्ला दररेट बमोजजम ववमनर्ोजजत 
रकम खचय गररनेछ। जैववक ववववधता संरिण र विृारोपण सफल बनाउन सम्भव भएसम्म सबै 
(बारबेर, गोिमेल, पनुरोपण, मसँचाई, आददको) उपार् ्वलम्वन गनुयपनेछ। बस्तीदेजख टाढा रहेका 
सरकारी एवं नाङ्गा वन िेरमा विृारोपण एवं र्सको व्र्वस्थापन कार्य सेवा प्रदार्क माफय त समेत 
गनय सवकनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मिमभजन÷सव-मिमभजन वन कार्ायलर्का दि जनशजक्तहरुबाट तथा आवश्र्कता ्नसुार सम्बि 
्मानतबाट वा स्थानीर् वन उपभोक्ता समूह, स्थानीर् तह एवं सरोकारवालाहरुको सहर्ोगमा 
सञ्चालन गनय सवकनेछ ।  
 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 ्न्त्तगयत ववमभन्न स्थानमा जैववक ववववधताको संरिणका साथै विृारोपण हनेुछ। 

 

107. उद्यमजशलता सम्बन्त्धी तालीम 

 

उदे्दश्र् 

र्ो कार्यक्रम जजल्लाका रसराममण एवं शहरी िेरमा बेरोजगार रहेका व्र्जक्तहरुलाई स्थानीर्स्तरमा नै 
रोजगारीको ्वसर प्रदान गने, स्थानीर् सीप र साधनको सदपुर्ोग गदै आमकममनभयर बनाउने, 

व्र्जक्तहरुमा सषुपु्त ्वस्थामा रहेका उद्यमजशलताका लिणहरुलाई जगाई सफलताका साथ उद्योग 
व्र्वसार् सञ्चालन गनय सकने उद्यमी/व्र्वसार्ी तर्ार गने उद्देश्र् ्नरुुप सञ्चालन गररनेछ । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले संघीर् उद्योग, वाजणज्र् तथा 
आपूमतय मन्त्रालर्वाट जारी उद्यमजशलता ववकास तालीम सञ्चालन  मनदेजशका, २०७३ बमोजजम १० 
ददने उद्यमजशलता सम्बन्त्धी तालीम ददन तथा सो तालीमको लामग आवश्र्क वक्रर्ाकलापमा लाग्ने 
सम्पूणय खचय जस्तै- तालीम सामारसरी, प्रजशिक/स्रोत व्र्जक्तको भत्ता, सहभागी भत्ता, बैठक भत्ता, 
मसलन्त्द खचय, खाजा खचय, हल भािा, गािी भािा, दैमनक भ्रमण खचय लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा खचय 
गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले कजम्तमा तह २ दईु उजत्तणय 
गरेका १ जना कार्यक्रम सहरे्गी/उद्यम ववकास सहजकताय सेवा करारमा खररद गरी उद्यमजशलता 
ववकास मनदेजशकामा प्रमत किा तोवकएको रकम पाउने गरी प्रजशिक प्रजशिण तालीम प्राप्त 
प्रजशिकबाट कार्यक्रम सञ्चालन  गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

र्स प्रदेशका जनतामा उद्यमजशलताको भावना ववकास भै उद्योग/व्र्ापारको संख्र्ामा बवृि भै 
रोजगारी र आमथयक ववृि लगार्तका पिमा सकारामकमक पररवतयन भएको हनेुछ । 

 

108. उद्यमी मसजयना तथा सीपमूलक तालीम 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले प्रचमलत नम्सय बमोजजम 
स्वीकृत लगत इविमेट ्नसुार लक्ष्र् संख्र्ा मनधायरण गरी संघीर् उद्योग,वाजणज्र् तथा आपूमतय 
मन्त्रालर् ्न्त्तरगत घरेल ु तथा साना उद्योग ववभागबाट जारी घरेल ु तथा साना उद्योग कार्यक्रम 
सञ्चालन  मनदेजशका, मागको आधारमा वा स्थानीर् तहको मसफाररशको आधारमा उद्यमी मसजयना तथा 
सीपमूलक तालीम ददन तथा सो तालीमको लामग आवश्र्क वक्रर्ाकलापमा लाग्ने सम्पूणय खचय जस्तै- 
तालीम सामारसरी, प्रजशिक/स्रोत व्र्जक्तको भत्ता, सहभागी भत्ता, बैठक भत्ता, मसलन्त्द खचय, खाजा खचय, 
हल भािा, गािी भािा, दैमनक भ्रमण खचय लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा मनर्मानसुार खचय गनय 
सवकनेछ । 
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जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले कजम्तमा एस.ई.ई. वा सो सरह 
उजत्तणय १ जना कार्यक्रम सहार्क/सहजकताय सेवा करारमा मलई उक्त तालीमको सञ्चालन तथा 
व्र्वस्थापन गनय सवकनेछ। साथै संघीर् उद्योग, वाजणज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर्वाट जारी 
उद्यमजशलता ववकास तालीम सञ्चालन  मनदेजशका, २०७३ ्नसुार सीप ववकास तालीम मनदेजशकामा 
प्रमत किा तोवकएको रकम पाउने गरी  प्रजशिक प्रजशिण तालीम प्राप्त प्रजशिकबाट कार्यक्रम 
सञ्चालन  गनय सवकने छ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध  

र्स प्रदेशमा उद्यमी मसजयना र सीपमूलक तालीमको ववकास भै उद्योग/व्र्ापारहरुको संख्र्ामा ववृि 
हनुकुो साथै रोजगारी र आमथयक बवृि लगार्तका पिमा सकारामकमक पररवतयन भएको हनेुछ । 

 

109.  Refresher Training  (तालीम मलईएका प्रजशिाथीहरुलाई एिभान्त्स (उच्च/उन्नत तहको) 
तालीम) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले प्रचमलत नम्सय बमोजजम 
स्वीकृत लागत ईिीमेट ्नसुार लक्ष्र् संख्र्ा मनधायरण गरी र्स ्जघ उधमजशलता वा सीपमूलक 
तालीम मलई वा नमलई उद्योग व्र्वसार् सञ्चालन  गनेहरुलाई मनजको .माँगको आधारमा एिभान्त्स 
सीपमूलक/उद्यमजशलता ववकास तालीम संघीर् उद्योग वाजणज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर्बाट जारी 
भएको उद्यमजशलता ववकास तालीम सञ्चालन  मनदेजशका,२०७३ तथा  उद्योग मन्त्रालर् ्न्त्तरगत 
घरेल ुतथा साना उद्योग ववभागबाट जारी घरेल ुतथा साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन  मनदेजशका, 
२०७० लाई आधार मलई तालीम प्रदान गनय र सो तालीमको लामग आवश्र्क वक्रर्ाकलापहरुमा 
खचय गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले १ जना कार्यक्रम 
सहार्क∕सहजकताय सेवा करारमा खररद गरी संघीर् उद्योग, वाजणज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर्वाट जारी 
उद्यमजशलता ववकास तालीम सञ्चालन  मनदेजशका, २०७३ तथा घरेल ुतथा साना उद्योग ववभागबाट 
जारी भएको घरेल ु तथा साना उद्योग कार्यक्रमसञ्चालन मनदेजशका, २०७० लाई आधार मलई सीप 
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ववकास तालीम मनदेजशकामा प्रमत किा तोवकएको रकम पाउने गरी  प्रजशिक प्रजशिण तालीम प्राप्त 
प्रजशिकबाट कार्यक्रम सञ्चालन  गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

र्स प्रदेशमा उद्यमी मसजयना र सीपमूलक तालीमको ववकास भै उद्योग/व्र्ापारहरुको संख्र्ामा बवृि 
भै रोजगारी र आमथयक बवृि लगार्तका पिमा सकारामकमक पररवतयन भएको हनेुछ । 

 

110. भगत सवयजजत कार्यक्रम (ववमभन्न दमलत वगयका लामग) 

 

उदे्दश्र् 

घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले समाजजक रुपमा पछामि परेका दमलत समदुार्का जामत, वगय वा 
समूहका व्र्जक्तलाई रोजगारीमूलक सीप ववकास तालीम माफय त सिम बनाई उनीहरुको 
आर्आजयनमा ववृि गराउने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मागको आधारमा कार्यक्रममा तोवकएको लक्ष्र् बमोजजम स्वीकृत लागत इविमेट 
्नसुार लक्ष्र् संख्र्ा मनधायरण गरी संघीर् उद्योग बाजणज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर् घरेल ुतथा साना 
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 सञ्चालन को लामग आ.व. २०७७/०७८ मा  घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुले 

१०+२ वा सो सरहको उजत्तणय वा कजम्तमा तह २ वा 3 उजत्तणय उद्यम ववकास सहजकताय र 
कम्प्रू्टर सम्बन्त्धी तालीम मलइएकोलाइ कम्प्रू्टर ्परेटर/सहार्क कम्प्र्टुर ्परेटर पदमा र्ो 
कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यन्त्वर्न ्वमधसम्म को लामग मार सेवा करारमा खररद गरी सीपमूलक 
तालीमको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गनय सवकनेछ । साथै उक्त तालीमको लामग प्रजशिक समेत 
करारमा मलई सञ्चालन  गने सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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्पेजित उपलजब्ध 

र्स प्रदेशका जनतामा सीपको ववकास भै उद्योग/व्र्पारको संख्र्ामा बवृि/ रोजगार र लगानी 
लगार्त पिमा सकारामकमक पररवतयन भएको हनेुछ । 

 

111. सीपमूलक तालीम (स्थानीर् तह तथा गै.स.सं.सँग साझेदारीमा)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले मागको आधारमा वा स्थानीर् 
तहको लागत साझेदारी वा  गैर सरकारी संस्थाको लागत साझेदारीमा सीपमूलक तालीम ददन तथा 
सो तालीमको लामग आवश्र्क वक्रर्ाकलापमा लाग्ने सम्पूणय खचय जस्तै- तालीम सामारसरी, 
प्रजशिक/स्रोत व्र्जक्तको भत्ता, सहभागी भत्ता, बैठक भत्ता, मसलन्त्द खचय, खाजा खचय, हल भािा, गािी 
भािा, दैमनक भ्रमण खचय लगार्तका वक्रर्ाकलापहरुमा मनर्मानसुार खचय गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालनको लामग घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले कजम्तमा एस.ई.ई. वा सो सरह 
उजत्तणय १ जना सहजकताय सेवा करारमा खररद गरी संघीर् उद्योग, वाजणज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर्वाट 
जारी उद्यमजशलता ववकास तालीम सञ्चालन  मनदेजशका, २०७३ ्नसुार सीप ववकास तालीम 
मनदेजशकामा प्रमत किा तोवकएको रकम पाउने गरी  प्रजशिक प्रजशिण तालीम प्राप्त प्रजशिकबाट 
कार्यक्रम सञ्चालन  गनय सवकनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

112. बजार ववस्तार तथा ्न्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले ववमभन्न वकमसमका तालीम 
मलएका उद्यमी एवं सञ्चालन  गदै आएका साना उद्योगीहरुलाई बजार ववस्तार सम्बन्त्धी सीप गोष्ठी 
एवं B to B ्न्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रममा स्टेशनरी जचर्ा खाजा र्ातार्ात खचय प्रजशिक भत्ता लगार्त 
वापतको खचय गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्त तथा 
बजारसँग सम्बजन्त्धत ववज्ञबाट गररनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

 मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

113.  Website  मनमायण तथा  Up-gradation 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम र्स प्रदेश मभर उद्योग दताय तथा नववकरण लगार्तको कार्यलाई 
सहज सरल र पारदशी बनाउन सूचना प्रववमधसँग जोड्ने र उक्त कार्यक्रमहरुलाई व्र्वजस्थत गनय सो 
सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान तथा सफ्टवेर्र ववकास र मनमायण गनय सेवा प्रदार्कसँग सेवा खररद 
गनय तथा सो सम्बन्त्धी ्न्त्तरवक्रर्ा गोष्ठी सञ्चालन  गनय लागत इविमेट तर्ार गरी प्रदेश सरकारको 
आमथयक कार्यववधी ऐन मनर्म तथा सावयजमनक  खररद ऐन, मनर्मावली बमोजजम खचय गनय सवकनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमका कार्ायन्त्वर्न उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा मातहतका मनकार्ले 
सावयजमनक खररद ऐन मनर्मावली बमोजजम सेवा प्रदार्कसँग सेवा खररद गरी सञ्चालन  गनय 
सवकनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

114.  उद्योग तथा वाजणज्र् प्रशासन (वाजणज्र् प्रशासनसँग सम्बजन्त्धत छपाई गनय)(्न्त्र्)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले कार्ायलर् प्रमखु 
उद्योग/वाजणज्र् प्रशासन शाखाको प्रमखु कमयचारीहरुको िमता ्मभववृि सम्बन्त्धी तालीम वा 
उद्योग/वाजणज्र् प्रशासन सम्बन्त्धी छपाई एवं मसलन्त्द खाजा खचय हल भािा वा प्रदेश मभरका 
जजल्ला वा ्न्त्र् प्रदेशको जजल्ला जस्थत घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्को कामको ्वलोकनको 
लामग ्वलोकन भ्रमणमा मनर्मानसुार पाईने दैमनक भत्ता तथा भ्रमण खचय र कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न 
गदाय लाग्ने भ्रमण खचयहरुमा उक्त रकम खचय गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रम सञ्चालन को लामग घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुले कमयचारीको िमता 
्मभबवृिको लामग ददने तालीमको प्रजशिक करारमा मलई वा प्रजशिकले मनर्मानसुार प्रजशिण भत्ता 
पाउने गरर कार्यक्रम र सञ्चालन  गनय सवकनेछ र छपाई प्रचमलत कानून बमोजजम गनय सवकनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्का कमयचारीहरुको कार्य िमता तथा ज्ञान बवृि भै मछटो छररतो 
रुपमा सेवा प्रवाह हनुको साथै सेवाको प्रभावकारीता ्मभबवृि भएको हनेुछ । 

 

115. बजार मूल्र् र बजार सूचना सधुार (्न्त्र्)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले बजारमा उपलब्ध रहेको 
ववमभन्न वकमसमको उपभोग्र् सामानको दैमनक मूल्र् के कमत छ सो को जानकारीको लामग सचुना 
सम्बन्त्धी ्मिर्ो∕मभमिर्ो तथा मिजजटल माध्र्बाट प्रचार प्रसार सामारसरी मनमायण तथा एप्स मनमायण तथा 
Up-gradation मा खचय गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर् घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुबाट वा परामशय सेवा खररद गरर 
कार्य सम्पादन गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

बजार मूल्र् सम्बन्त्धी सधुार एवं जानकारी हनु सकनेछ। 

 

116. उद्योग व्र्वसार् र आपूमतय सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न (्न्त्र्)  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले उद्योग र उद्योगीको वववरण 
सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न तथा उद्योग व्र्वसार् सम्बन्त्धी वववरण संकलन गरी उद्योगको प्रोफाईल तर्ार 
गरी र सावयजजनक खररद ऐन तथा मनर्म बमोजजम खचय सवकनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर् घरेल ु तथा साना उद्योगकार्ायलर्हरुबाट वा परामशय सेवा खररद गरी  
कार्य सम्पादन गनय सवकनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

117. उद्यमी ्वलोकन ्न्त्तरजजल्ला ्न्त्तरप्रदेश (्न्त्र्)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्समा ववमनर्ोजजत रकम घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले जजल्ला मभरका आ.व. 2०७७/०७८ 
को कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजजम लघ ुघरेल ुतथा साना उद्यमी वा तालीम मलएको उद्यमी वा 
चरेु िेर वा सोको आसपास बसोबास गने सम्भाववत होमस्टे व्र्वसार् गनय प्रमतबिता जनाएका 
इच्छुक सम्भाववत उद्यमीहरुलाई नेपाल मभरका ्न्त्र् जजल्ला जस्थत उद्योग हस्तकला केन्त्रहरु वा 
होमस्टे सञ्चालन  भएका िेरहरुमा उद्यमी ्वलोकन भ्रमण तथा सोको लामग आवश्र्क 
वक्रर्ाकलापहरुमा उक्त रकम प्रदेश सरकार आमथयक कार्यववमध ऐन मनर्म तथा भ्रमण खचय 
मनर्मावली २०६४ बमोजजम खचय गनय सवकनेछ। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

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

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

उद्यमीहरुको ज्ञान सीप िमतामा बवृि भै उद्योगको संख्र्ा रोजगार उमकपादन/उमकपादकमकवमा समेत 
्मभबवृि भएको हनेुछ । 

 

118. नवीन प्रकृमतका लघ ुघरेल ुतथा साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना तथा ववस्तारका लामग 
संभाव्र्ता ्ध्र्र्न 

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 कम्मनीवाट प्रस्ताव माग गरी उपर्कु्त १ (एक) सेवा प्रदार्क 
छनौट गरी परामशयमा सेवा मलई नवीन प्रकृमतका लघ ु घरेल ु तथा साना तथा मझौला उद्योगहरु 
स्थापना तथा ववस्तारका लामग संभाव्र्ता ्ध्र्र्न कार्य गराईनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

119. जजल्ला स्तरीर् उद्यम ववकास रणनीमतक र्ोजना मनमायण (्न्त्र्)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले जजल्लाजस्थत उद्यम ववकास 
रणनैमतक र्ोजना स्थानीर् तहको समन्त्वर् र सहभामगतामा मनमायण गरी गराई हस्तान्त्तरण मा खचय 
सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

120. उद्योग सम्बन्त्धी प्रोफाइल भएको पसु्तक प्रकाशन 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्ो कार्यक्रम सम्बजन्त्धत घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायहरुले एक आमथयक वषयमा आफूले सम्पादन 
गरेका कार्यलर्हरु, उद्योग र उद्योगीहरुको ववस्ततृ वववरणको जानकारी संलग्न गरी उद्योग सम्बन्त्धी 
प्रोफाइल भएको पसु्तक प्रकाशन गनुयपनेछ ।र्सलाई आवश्र्कता ्नसुार ववद्यमुतर् माध्र्म, 

परपमरका तथा ्न्त्र् ववमभन्न संचार माध्र्मवाट प्रचारप्रसार गनुयपनेछ । जसमा एक आमथयक वषयमा 
सम्पादन भएका उद्योग, व्र्वसार्को दताय, नवीकरण, िमता बवृि, ठाउँसारी, उद्देश्र् पररवतयन जस्ता 
वववरणहरु ववस्ततृ रुपमा प्रकाशन गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

121. प्रचार प्रसार सामारसरी उमकपादन र ववतरण (पोिर, पम्पलेट, होमियङ् बोिय, भेि, वटशटय, जस्टकर, आदद 
प्रचार प्रसार सामारसरी उमकपादन तथा प्रकाशन र ववतरण)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजजत रकम घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले  (उद्योग प्रशासन तफय ) 
उपभोक्ताहरुलाई एवं उद्यमीहरु कमयचारीहरु पोष्रटर पम्पलेट होमियऊ बोिय भेि वटशटय जस्टकर आदद 
प्रचार प्रसार तथा सामारसरी उमकपादन तथा प्रकाशन खररद र ववतरण गनयमा खचय गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर् घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्तबाट गररनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

उद्योग व्र्वसार्को प्रचार प्रसार एवं व्र्ापकता भएको हनेुछ । 

 

122. उपभोक्ता वहत संरिण सम्बन्त्धी सूचना प्रचार प्रसार (प्रचार प्रसार तथा सामारसरी उमकपादन तथा 
प्रकाशन र ववतरण)  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्ले (वाजणज्र् 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 ववतरण गनयमा खचय गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

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

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

्पेजित उपलजब्ध 

उद्योग व्र्वसार्को प्रचार प्रसार एवं व्र्ापकता भएको हनेुछ । 

 

123. उद्यमी बजार प्रवियन तथा मेला महोमकसव 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
प्रदेश मभरका लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्योगहरुवाट उमकपाददत वस्तहुरुको पवहचान, प्रचारप्रसार र 
बजारीकरणमा टेवा परु्ायई आन्त्तररक उमकपादनमा बवृि ल्र्ाउने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम गररनेछ। 
उद्योग वाजणज्र् संघ, घरेल ु तथा साना उद्योग महासंघ लगार्त ्न्त्र् संघसंस्थाबाट जजल्लामभर 
सञ्चालन हनेु व्र्ापार तथा औद्योमगक मेला महोमकसवमा लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगहरुबाट उमकपाददत 
वस्तहुरुको प्रदशयन गनयका लामग आवश्र्क पने खचयमध्रे् उद्यमीहरुको सम्बजन्त्धत संस्थाबाट प्राप्त 
प्रस्तावका आधारमा प्रचमलत ऐन, मनर्म बमोजजम साझेदारीमा रकम खचय गररनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

124. ्नगुमन मूल्र्ाकंन खचय 
 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्ायन्त्वर्को ्वस्थमा ्नगुमन तथा मूल्र्ांकन गनय तथा 
स्वीकृत कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्को लामग लाग्ने खचय र्स जशषयकवाट ब्र्होररनेछ। खचय भकु्तानीको लामग 
प्रचमलत कानून बमोजजम पेश गनुयपने भ्रमण मबल तथा प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

125. साझा सवुवधा केन्त्र 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुले जजल्लामा स्थापना भएका 
साझा सवुवधा केन्त्रहरुको उमकपादन, गणुस्तर, प्र्ाकेजजङ्ग, पुजँी, मनुाफा, रोजगार जस्ता पिमा 
सकारामकमक पररवतयन ल्र्ाउन मेजशन/उपकरण/प्रववमध (कूल लागतको ८०% घरेल ु कार्ायलर्को 
्नदुान र बाँकी २०% सम्बजन्त्धत साझा सवुवधा केन्त्रको लागत सहभामगतामा रु. ५ लाख सम्मको 
मेजशन/उपकरण/औजार) हस्तान्त्तरण खचय गनय सवकनेछ । र्सका लामग कजम्तमा दैमनक पमरकामा 
१५ ददनको सूचना प्रकाशन गरी साझा सवुवधा केन्त्रबाट प्रववमध माग प्रस्ताव पेश गनय लगाइ र्ोजना 
तथा तालीम शाखावाट मनरीिण गरी प्रमतवेदन पेश भएको आधारमा साझा सवुवधा केन्त्रलाई  संघीर् 
उद्योग, वाजणज्र् तथा आपूमतय मन्त्रालर्बाट जारी लघ,ु उद्यम, घरेल ुतथा साना उद्यमी प्रववमध (मेजशन,  

उपकरण) हस्तान्त्तरण कार्यववमध, २०७३ लाई आधार मलई सोही आधारमा प्रस्ताव मूल्र्ांकन गराई 
सबै भन्त्दा बढी ्ंक प्राप्त गने साझा सवुवधाकेन्त्रलाई  प्रदेश सरकारको आमथयक कार्यववमध ऐन, मनर्म 
तथा सावयजमनक खररद ऐन र मनर्मावली समेतको आधारमा  औद्योमगक उमकपादनसँग सम्बजन्त्धत 
मेजशन/उपकरण/औजार हस्तान्त्तरण तथा सो सँग सम्बजन्त्धत वक्रर्ाकलापमा खचय गनय सवकनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्हरुमा कार्यरत जनशजक्तबाट 

गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

 मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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126. प्रजशिाथीहरुलाई प्रववमध हस्तान्त्तरण (औद्योमगक उमकपादनसँग सम्बजन्त्धत उपकरण तथा 
मेजशनरी) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यकंममा तालीम सञ्चालनको क्रममा आवश्र्क तालीमसंग सम्बजन्त्धत उपकरण तथा मेजशनरी 
र प्रववध तालीम सचालनको लामग प्रजशिामथयहरुलाइ २० प्रमतशतको लागत सहभामगतामा तालीमसँग  
सम्बजन्त्धत स-साना आवश्र्क पने मेजशनरी/उपकरण/औजार हस्तान्त्तरण गररनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

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

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

127. स्तरोन्नमत कार्यक्रम प्रववमध हस्तान्त्तरण 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले संजघर् उद्योग वाजणज्र् तथा 
आपूमतय मन्त्रालर्बाट जारी लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्यमी प्रववमध (मेजशन, उपकरण) हस्तान्त्तरण 
मनदेजशका, २०७३ बमोजजम तालीम मलई स्थापना गरेको साना उद्योग वा पवहले देजख नै सञ्चालन 
गदै आएका उद्यमीहरुलाइ औद्योमगक उमकपादनसंग सम्बजन्त्धत मेजशन उपकरण हस्तान्त्तरण गनय खचय 
गनय सवकनेछ ।  

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

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

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 
128. लघ ुउद्यमी सम्बन्त्धी कार्यक्रम सञ्चालन करैर्ामाई बारा (जनचेतना तालीम)  

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा तथा जनशजक्त व्र्वस्थापन 

र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्ले संघीर् उद्योग वाजणज्र् तथा 
आपूमतय मन्त्रालर्बाट जारी भएको उद्यमजशलता ववकास तालीम सञ्चालन मनदेजशका,२०७३ तथा  
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उद्योग मन्त्रालर् ्न्त्तरगत घरेल ु तथा साना उद्योग ववभागबाट जारी घरेल ु तथा साना उद्योग 
कार्यक्रम सञ्चालन  मनदेजशका, २०७० लाई आधार मानी उद्यमशीलता तालीम सीप ववकास तालीम 
तथा जनचेतनामूलक तालीम सञ्चालन गनय सवकनेछ ।उक्त कार्यक्रमको लामग गैरसरकारी संस्थाको 
सहर्ोगमा समेत सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

129. REED+ ्मभमजुखकरण तालीम 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स शीषयकमा मबमनर्ोजजत रकम तालीम सामारसरी खररद, तालीमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, 
र्ातार्ात, हल भािा, प्रजशिक भत्ता, उद्घाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न शीषयकमा 
स्वीकृत लगत इविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली 
्नसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

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

 तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्दशे्र्, औजचमकर् । 

 वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरीएको स्थान । 

 फोटो, होमियङ्ग बोिय, ब्र्ानर। 

 सहभामगहरुको उपजस्तथी माईन्त्रू्ट। 

 सञ्चामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु। 

 कार्यक्रमको भौमतक, ववजत्तर् तथा भाररत प्रगमत। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्, मिमभजन वन कार्यलर्हरु, भ ू
तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरु तथा वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्रबाट र्ो तालीम 
सञ्चालन गनय सकनेछ साथै ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय 
सवकनेछ ।   

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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130. सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजनामा भएका मूख्र्-मूख्र् प्रजामतहरुको ववृि सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न 
्नसुन्त्धान 

 

पररचर् 

सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना ्न्त्तरगत रहेका मूख्र्-मूख्र् प्रजामतका रुख ववरुवाहरुको ववृि 
सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न गरी प्रमतवेदन तर्ार गनुय हो । 

 

उदे्दश्र् 

 सागरनाथ वन ववकास पररर्ोजना ्न्त्तरगत रहेमा मूख्र्-मूख्र् प्रजामतका रुख ववरुवाहरुको 
ववृि -Growth_ ्ध्र्र्न गने। 

 मूख्र्-मूख्र् प्रजामतका रुख ववरुवाहरुको ववृि -Growth_  ्ध्र्र्न गरी ववश्लषेण गने । 

 प्रमतवेदन तर्ार गने । 

 Information dissemination गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यववमध 

 लागत ्नमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गन सकने । 

 

र्स कार्य प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन 
तथा मनर्मावलीको ्मधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 

 

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात पेश गररने कागजातहरु 

 प्रमतवेदन पजुस्तका मिजजटल कपी समेत 

 फोटोहहरु 

 कार्यक्रमको उपलजब्ध 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन वन कार्यलर्हरु वा  वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्र वा प्रदेश वन मनदेशनालर्द्वारा 
जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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131. तराईको मूख्र् दूई प्रजामतको volume table बनाउने 

पररचर्  

प्रदेश नं.२ ्न्त्तगयतका मखु्र् दईु प्रजामतको Volume Table तर्ारी गरी व्र्वहारमा लाग ुगनुय 
हो।  

 

उदे्दश्र् 

 तराईका मखु्र् दईु प्रजामतको Volume Table तर्ारी गरी व्र्वहारमा लाग ुगनुय हो ।  

 Growing stock, Biomass, आदद पता लागाउन सकनकुो साथै महमकवपूणय प्रजामतको 
Growth Model  पता लगाउन ुहो । 

 मखु्र् मखु्र् प्रजामतका रुख ववरुवाहरुको ववृि -Growth_ ्ध्र्र्न गरी ववश्लषेण गने । 

 प्रमतवेदन तर्ार गने । 

 Information dissemination गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यववमध  

 लागत ्नमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गन सकने । 

 

र्स कार्य प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन 
तथा मनर्मावलीको ्मधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 

 

कार्यक्रम सम्पन्न पचिमात पेश गररने कागजातहरु 

 प्रमतवेदन पजुस्तका मिजजटल कपी समेत 

 फोटोहहरु 

 कार्यक्रमको उपलजब्ध 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन वन कार्यलर्हरु वा  वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्र वा प्रदेश वन मनदेशनालर्द्वारा 
जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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132. वटकको वनमा thinning trail सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान 

पररचर्  

प्रदेश नं.२ ्न्त्तगयतका रहेका  वटकको वन (प्राकृमतक वा विृारोपण ) वनमा Thinning Trail 

Plot स्थापना गरी ्ध्र्र्न ्नसंुधान गरी व्र्वहारमा लाग ुगनुय हो ।  

 

उदे्दश्र् 

 वटकको वन (प्राकृमतक वा विृारोपण ) वनमा Thinning Trail Plot स्थापना गने । 

 Growing stock, Biomass, आदद पता लागाउन सकनकुो साथै महमकवपूणय प्रजामतको 
Growth Model पता लगाउन ुहो । 

 Thinning Modelity Assess गनुय हो । 

 Teak को रुख ववरुवाहरुको ववृि -Growth) ्ध्र्र्न गरी ववश्लषेण गने । 

 प्रमतवेदन तर्ार गने । 

 Information dissemination गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यववमध 

 लागत ्नमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गन सकने । 

 वन ्नसंुधान तथा तालीम केन्त्र बबरमहलसंग समन्त्वर् गरी कार्य सञ्चालन गने । 

 

र्स कार्य प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन 
तथा मनर्मावलीको ्मधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन वन कार्यलर्हरु वा  वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्र वा प्रदेश वन मनदेशनालर्द्वारा 
जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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133. साल प्रजामतमा हनेु धोद सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान 

पररचर् 

प्रदेश नं.२ ्न्त्तगयतका रहेको सालको प्रजामतमा धोधको ववकास सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न ्नसुन्त्धान गनुय 
हो।  

 

उदे्दश्र् 

 सालको प्रजामतमा धोधको ववकास सम्बन्त्धी ्ध्र्र्न हो । 

 धोधको वास्तववक कारण पता लागाई Sound Wood उमकपादन गनुय हो । 

 धोधबाट काठको गणुस्तरमा पाने प्रभावको ववश्लषेण गनुयहो । 

 प्रमतवेदन तर्ार गने । 

 Information dissemination गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यववमध 

 लागत ्नमुान स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । 

 परामशय सेवा खररद गरी कार्य सञ्चालन गन सकने । 

 वन ्नसंुधान तथा तालीम केन्त्र बबरमहलसंग समन्त्वर् गरी कार्य सञ्चालन गने । 

 

र्स कार्य प्रदेश आमथयक कार्यववमध ऐन, प्रदेश आमथयक कार्यववमध मनर्मावली, सावयजमनक खररद ऐन 
तथा मनर्मावलीको ्मधनमा रही कार्य सञ्चालन गने । 
 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन वन कार्यलर्हरु वा  वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्र वा प्रदेश वन मनदेशनालर्द्वारा 
जनशजक्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

 

134. प्रस्ताव लेखन सम्बन्त्धी तालीम (्मधकृतस्तर) 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम तालीम सामारसरी खररद, तालीममा सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, 
र्ातार्ात, हल भािा, प्रजशिक भत्ता, तालीम सञ्चालनका सामारसरी खररद लगार्तका ववमभन्न शीषयकमा 
स्वीकृत लागत ईविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली 
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्नसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गररनेछ। र्स तालीममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्यलर्हरुका ्मधकृतस्तरका कमयचारीहरुको सहभामगता रहनेछ। 
ववगतमा सम्बि ववषर्मा तालीम नमलएका ्मधकृतस्तरका कमयचारीहरुलाई ववशेष प्राथममकता 
ददईनेछ।  

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

 तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्दशे्र्, औजचमकर् । 

 वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरीएको स्थान । 

 फोटो, होमियङ्ग बोिय, ब्र्ानर। 

 सहभामगहरुको उपजस्तथी माईन्त्रू्ट। 

 सञ्चामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु। 

 कार्यक्रमको भौमतक, ववजत्तर् तथा भाररत प्रगमत। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मिमभजन वन कार्यलर्हरुले ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्ो तालीम सञ्चालन गनय सकनेछ 
भने र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्रले उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्सँगको समन्त्वर्मा सेवा प्रदार्क तथा ववषर् ववज्ञबाट समेत माफय त 
गनय सवकनेछ ।   

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

कमयचारीको प्रस्ताव लेखन सम्बन्त्धी िमता ्मभववृि हनेुछ। 
 

135. जज.पी.एस. ह्याण्िमलङ्ग तालीम  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कमयचारीहरुको लामग GPS तालीम सञ्चालनका लामग मबमनर्ोजजत रकम तालीम सामारसरी खररद, 
तालीममा सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हल भािा, प्रजशिक भत्ता, तालीम सञ्चालनका लामग 
शरुुवाती भौमतक सामारसरी एवं औजार खररद तथा हस्तान्त्तरण लगार्तका ववमभन्न शीषयकमा स्वीकृत 
लागत ईविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली ्नसुार 
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ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गररनेछ। ववगतमा सम्बि ववषर्मा तालीम नमलएका कमयचारीहरुलाई 
ववशेष प्राथममकता ददईनेछ।  

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

 तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचमकर् । 

 वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरीएको स्थान । 

 फोटो, होमियङ्ग बोिय, ब्र्ानर। 

 सहभामगहरुको उपजस्तथी माईन्त्रू्ट। 

 सञ्चामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु। 

 कार्यक्रमको भौमतक, ववजत्तर् तथा भाररत प्रगमत। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मिमभजन वन कार्यलर्हरुले ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्ो तालीम सञ्चालन गनय सकनेछ 
भने र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्रले उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्सँगको समन्त्वर्मा सेवा प्रदार्क तथा ववषर् ववज्ञबाट समेत माफय त 
गनय सवकनेछ ।   

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

कमयचारीको िमता ्मभववृि हनुकुो साथै वन िेरको तथ्र्ाङ्कहरुको भण्िारण, व्र्वस्थापन, ववश्लषेण 
गनयमा सहर्ोग पगुी वनको व्र्वस्थापन तथा संरिणमा टेवा पगु्नेछ ।   
 

136. दश ददने वैज्ञामनक वन व्र्वस्थापन तालीम  

 

पररचर्  

वन व्र्वस्थापन गदाय वन ववज्ञानका ववमभन्न ववद्याहरु जस्तै- Forest Management, Silviculture, 

Forest Utilization, Marketting, Forest economics, Forest/ecosystem, carbon 

sequestration/Climate change (mitigation and adaptation) REDD का ववषर्बस्तहुरुका साथै 
GIS/RS/GPS technology हरुको समेत प्रर्ोग, आदद उपर्ोग गरी वन प्राववमधकलाई वन 
व्र्वस्थापन कार्यमा सैिाजन्त्तक तथा व्र्वहाररक ज्ञान ्मभववृि गनय र्ो तालीम आर्ोजना गररनेछ । 

 

उदे्दश्र् 

 वनको दीगो व्र्वस्थापन भै हैमसर्तमा सधुार आउने र र्सबाट वातावरणीर् लाभ प्राप्त हनेु। 
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 वन पैदावारको आपमुतय मनरन्त्तर रुपमा सहज हनेु । 

 सहभामगतामकमक वन व्र्वस्थापन (सामदुावर्क तथा साझेदारी वन) बाट समूहमा हनेु 
आम्दानीले स्थानीर् ववकासमा टेवा पगु्ने । 

 स्थानीर् रोजगारी शृ्रजना हनेु । 

 राज्र्लाई राजश्व प्राप्त भै राविर् ्थयतन्त्रमा उल्लेखनीर् रुपले र्ोगदान पगु्ने । 

 वन संगठनको छवी सधु्रने, मबभन्न खालका वववाद तथा जखचातानी घट्ने र वन पेशा मर्ायददत 
हनेु। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स शीषयकमा मबमनर्ोजजत रकम तालीम सामारसरी खररद, तालीमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, 
र्ातार्ात, हल भािा, प्रजशिक भत्ता, उद्घाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न शीषयकमा 
स्वीकृत लगत इविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली 
्नसुार ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गनय सवकनेछ । 

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

 तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्दशे्र्, औजचमकर् । 

 वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरीएको स्थान । 

 फोटो, होमियङ्ग बोिय, ब्र्ानर। 

 सहभामगहरुको उपजस्तथी माईन्त्रू्ट। 

 सञ्चामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु। 

 कार्यक्रमको भौमतक, ववजत्तर् तथा भाररत प्रगमत। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन वन कार्यलर्हरुले ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्ो तालीम सञ्चालन गनय सकनेछ 
भने र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्रले उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्सँगको समन्त्वर्मा सेवा प्रदार्क तथा ववषर् ववज्ञबाट समेत माफय त 
गनय सवकनेछ ।   

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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137. कमयचारीहरुको िमता ्मभववृि कार्यक्रम 

उदे्दश्र् 

कार्ायलर्को उद्देश्र् ्नरुुपको कामकाजलाई प्रभावकारी ढंगले कार्ायन्त्वर्न तथा सम्पादन गनय 
गराउन मन्त्रालर् ्न्त्तगयतका ववमभन्न मनकार्मा कार्यरत वन प्राववमधक र ्न्त्र् कमयचारीहरुको 
आवश्र्कतामा आधाररत िमता ्मभववृि गने। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न तथा कार्ायलर्को कार्य सम्पादनमा संलग्न कमयचारीहरुको बैठकमा छलफल 
गरी कम्प्रू्टर एिभान्त्स कोषय, एम.आई.एस. िाटा व्र्वस्थापन/्पलोि, कमयचारी वटम मबल्िीगं 
लगार्तका ्न्त्र् तालीमहरुको Training Need Assessment बाट छनौट गनय सवकन्त्छ । 
तालीम सञ्चालन गदाय प्रचमलत नम्सय ्नसुार गनुयपनेछ । र्स शीषयकमा मबमनर्ोजजत रकम कमयचारी 
बैठक खाजा, तालीम सामारसरी खररद, तालीमका सहभागीहरुको दैमनक तालीम भत्ता, र्ातार्ात, हल 
भािा, प्रजशिक भत्ता, वफल्ि मगर्र, तालीमपचिमात कार्यक्रम सञ्चालनका लामग शरुुवाती भौमतक सामारसरी 
एवं औजार खररद तथा हस्तान्त्तरण र उदघाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न शीषयकमा 
स्वीकृत लगत इविमेट ्नसुार खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश मनदेशनालर् वा वन ्नसुन्त्धान तथा तालीम 
केन्त्र वा सम्बजन्त्धत कार्ायलर्बाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

वन प्राववमधक तथा ्न्त्र् कमयचारीहरुको िमतामा ्मभववृि भै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नमा 
सहर्ोग पगु्नेछ। 

 

138. फरेिर/वन रिक र रेञ्जरका लामग ३० ददने आधारभतु तालीम 

उदे्दश्र् 

मिमभजन वन कार्ायलर्मा कार्यरत नर्ाँ भनाय भएका तथा कार्यरत फरेिर/वन रिकहरुलाई वन र 
वन्त्र् जन्त्त ुसम्बन्त्धी ववववध ववषर्वस्तकुो बारेमा जानकारी गराई दि प्राववमधक बनाउन र शारीररक 
व्र्ार्ामका साथ फूमतयलो बनाउने । 
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कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स शीषयकमा मबमनर्ोजजत रकम तालीम सामारसरी खररद, तालीमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, 
र्ातार्ात, हल भािा, प्रजशिक भत्ता, वफल्ि मगर्र, उदघाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न 
शीषयकमा स्वीकृत लगत इविमेट ्नसुार खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश मनदेशनालर् वा वन ्नसुन्त्धान तथा तालीम 
केन्त्रबाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

मिमभजन वन कार्ायलर्मा कार्यरत नर्ाँ भनाय भएका तथा कार्यरत फरेिर/वन रिकहरुलाई वन र 
वन्त्र्जन्त्त ुसम्बन्त्धी ववववध ववषर्वस्तकुो बारेमा जानकारी भै कार्य िमता बढ्ने, बढुवाको लामग ्ंक 
प्राप्त गनुयको साथै कार्ायलर्को कार्य सम्पादनमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

 

139. 10 ददने जज.आई.एस. (GIS) तालीम 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कमयचारीहरुको लामग GIS तालीम सञ्चालनका लामग मबमनर्ोजजत रकम तालीम सामारसरी खररद, 
तालीममा सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, र्ातार्ात, हल भािा, प्रजशिक भत्ता, तालीम सञ्चालनका लामग 
शरुुवाती भौमतक सामारसरी एवं औजार खररद तथा हस्तान्त्तरण लगार्तका ववमभन्न शीषयकमा स्वीकृत 
लागत ईविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली ्नसुार 
ववस्ततृ र्ोजना बनाई खचय गररनेछ। र्स तालीममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, 
प्रदेश वन मनदेशनालर्, वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्र, मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर् 
तथा भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुका स.व.्./स.भ.ू्./्मधकृतस्तर छैठौ 
(प्रा.)/वनस्पमत सहार्क/रेञ्जर/भ ूसंरिण सहार्कहरुको सहभामगता रहने छ साथै आवशर्कतानसुार 
्न्त्र् कमयचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सवकनेछ। ववगतमा सम्बि ववषर्मा तालीम नमलएका 
कमयचारीहरुलाई ववषशे प्राथममकता ददईनेछ। 

कार्य सम्पन्न भए पचिमात प्रगमत प्रमतवेदन पेश गदाय मनम्न बुदँाका ववषर्हरु समावेश गनुयपनेछ। 
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 तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचमकर् । 

 वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरीएको स्थान । 

 फोटो, होमियङ्ग बोिय, ब्र्ानर। 

 सहभामगहरुको उपजस्तथी माईन्त्रू्ट। 

 सञ्चामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु। 

 कार्यक्रमको भौमतक, ववजत्तर् तथा भाररत प्रगमत। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मिमभजन वन कार्यलर्हरुले ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्ो तालीम सञ्चालन गनय सकनेछ 
भने र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्रले उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्सँगको समन्त्वर्मा सेवा प्रदार्क तथा ववषर् ववज्ञबाट समेत माफय त 
गनय सवकनेछ ।   

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

कमयचारीको िमता ्मभववृि हनुकुो साथै वन िेरको तथ्र्ाङ्कहरुको भण्िारण, व्र्वस्थापन, ववश्लषेण 
गनयमा सहर्ोग पगुी वनको व्र्वस्थापन तथा संरिणमा टेवा पगु्नेछ ।   
 

140. वन सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन तथा ववश्लषेण तालीम 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स कार्यक्रममा मबमनर्ोजजत रकम तालीम सामारसरी खररद, तालीममा सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, 
र्ातार्ात, हल भािा, प्रजशिक भत्ता लगार्तका ववमभन्न शीषयकमा स्वीकृत लागत ईविमेट, प्रचमलत 
आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली ्नसुार खचय गनय सवकनेछ। 
ववगतमा सम्बि ववषर्मा तालीम नमलएका कमयचारीहरुलाई ववषेश प्राथममकता ददईनेछ। 

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

 तालीमको ववषर्वस्त,ु उद्देश्र्, औजचमकर् । 

 वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरीएको स्थान । 

 फोटो, होमियङ्ग बोिय, ब्र्ानर। 

 सहभामगहरुको उपजस्तथी माईन्त्रू्ट। 
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 सञ्चामलत कार्यक्रमको तजस्वरहरु। 

 कार्यक्रमको भौमतक, ववजत्तर् तथा भाररत प्रगमत। 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

मिमभजन वन कार्यलर्हरुले ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्ो तालीम सञ्चालन गनय सकनेछ 
भने र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्रले उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्सँगको समन्त्वर्मा सेवा प्रदार्क तथा ववषर् ववज्ञबाट समेत माफय त 
गनय सवकनेछ ।   

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

कमयचारीको िमता ्मभववृि हनुकुो साथै वन िेरको तथ्र्ाङ्कहरुको भण्िारण, व्र्वस्थापन, ववश्लषेण 
गनयमा सहर्ोग पगुी वनको व्र्वस्थापन तथा संरिणमा टेवा पगु्नेछ ।   
 

141. 10 ददने कानूनी कार्यववमध तालीम  

 

उदे्दश्र् 

वन ्पराधीहरुलाई न्त्र्ार्को दार्रा मभर ल्र्ाउन वन ्पराध एवं मदु्दा ्नसुन्त्धानको कार्य 
्पररहार्य रहदै आएको छ । तसथय फरेस्टर, रेञ् जर तर्ा सहार्क वन ्मधकृतहरुलाई वन ्पराध 
मदु्दा ्नसुन्त्धानको प्रवक्रर्ा बारे जानकारी गराउने तथा मनर्मानसुार वन ्पराध ्नसुन्त्धान गरी 
मदु्दा दार्र गने र्स कार्यक्रमको मूख्र् उद्देश्र् रहेको छ। 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्स शीषयकमा मबमनर्ोजजत रकम तालीम सामारसरी खररद, तालीमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, 
र्ातार्ात, हल भािा, प्रजशिक भत्ता, उद्घाटन तथा समापन कार्यक्रम लगार्तका ववमभन्न शीषयकमा 
स्वीकृत लगत इविमेट, प्रचमलत आमथयक ऐन, मनर्मावली तथा सावयजमनक खररद ऐन, मनर्मावली 
्नसुार खचय गनय सवकनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

मिमभजन वन कार्यलर्हरुले ववषर् ववज्ञ तथा सेवाप्रदार्कबाट समेत र्ो तालीम सञ्चालन गनय सकनेछ 
भने र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न वन ्नसुन्त्धान तथा प्रजशिण केन्त्रले उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
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वातावरण मन्त्रालर्/प्रदेश वन मनदेशनालर्सँगको समन्त्वर्मा सेवा प्रदार्क तथा ववषर् ववज्ञबाट समेत माफय त 
गनय सवकनेछ ।   

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

142. आइ. ई. ई. । ई. आइ. ए. १० ददने तालीम 

उदे्दश्र् 

IEE तथा EIA ्ध्र्र्न गने प्रवक्रर्ाबारेमा िमता ्मभववृि गने। 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
वातावरण संरिण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरिण मनर्मावली २०७७ मा भएको व्र्वस्था 
्नसुार ववमभन्न उद्योग, खानी, आर्ोजना, आदद, सञ्चालन गदाय IEE तथा EIA गने प्रावधान छ।IEE 
तथा EIA ्ध्र्र्न गने प्रवक्रर्ा, TOR तथा वातावरणीर् पररिण प्रमतवेदन तर्ार गने बारेमा िमता 
्मभववृि गनय स.व.्., ईच्छुक वातावरण िेरमा काम गने वनकमी, वातावरण कमीहरुको लामग 
तालीम सञ्चालन गररनेछ । र्स कार्यक्रममा ववमनर्ोजन गरीएको बजेट प्रचमलत नम्सय ्नसुार 
स्वीकृत लगत ईविमेट बमोजजम तालीम सामारसरी खररद, तालीमका सहभागीहरुको दैमनक भत्ता, 
र्ातार्ात, हल भािा, प्रजशिक भत्ता लगार्तका तालीम व्र्वस्थापनमा खचय गनय सवकनेछ । तालीम 
सञ्चालन भएपचिमात स्थान र मममत देजखने तालीमको फोटो दृष्र्हरु समावेश गरी प्रमतवेदन ्मनवार्य 
रुपले तर्ार गरी पेश गनुयपनेछ । 

 

जनशजक्त व्र्वस्थापन  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश मनदेशनालर् वा वन ्नसुन्त्धान तथा तालीम 
केन्त्रबाट र्ो कार्य गनुयपनेछ । 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

IEE तथा EIA ्ध्र्र्न गने प्रवक्रर्ा, TOR तथा वातावरणीर् पररिण प्रमतवेदन तर्ार गने बारेमा 
िमता ्मभववृि भै प्रदेश मभर दि प्राववमधक तर्ार हनेुछ । 
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143. खानेपानी तथा मसंचाई प्रणाली जलाधार संरिण कार्यक्रम  

पररचर् 

खानेपानी तथा मसंचाई प्रणाली जलाधार संरिण गनय र्ो कार्यक्रम राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

र्स कार्यक्रमको उद्देश्र् सम्बजन्त्धत जलाधार/उपजलाधार/नदी प्रणामलको प्रभाववत स्थानमा मनर्ममत 
रुपमा शिु तथा सफा पानीको प्रर्ाप्त उपलब्धता समुनजचिमत गदै स्थानीर् खेमतपाती लगार्तका कृषी 
कार्यका लामग मसंचाई समेतको व्र्वस्था गनुय हो । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
स्थानीर् जलाधारीर् तमकवहरुको ववश्लषेण गरी जैववक एकल वा र्ाजन्त्रक एकल वा जैववक र्ाजन्त्रक 
(बार्ोईजन्त्जमनर्ररंग) संर्कु्त पिती ्पनाई र्ो कार्यक्रम गररनेछ। पानी महुान संरिण, स्टोरेज 
ट्याँकको मनमायण, ह्याण्ि पाईप गाड्ने कार्य, ्भरहेि ट्याँकी/कुवा उमकखन्न/ममयत/संरिण, मसंचाई 
कुलो मनमायण/ममयत/संरिण खानेपानी तथा मसंचाई कार्यको लामग मिप बोररङ्ग, ववद्यमुतर् मोटरको 
जिान लगार्त ्न्त्र् आवश्र्क कार्यहरु गनय सवकनेछ । र्ो कार्यक्रम ्न्त्तगयत स्थान तोवकएको 
हकमा सोही स्थान र नतोवकएको हकमा आवश्र्कतानसुार जोजखमको प्रकृमत र उपर्कु्ता हेरी 
सम्बजन्त्धत लाभरसराहीहरुको आमभेलाबाट गठन भएको उपभोक्ता समममत वा सवक्रर् रुपमा सञ्चालन 
भएको सामदुावर्क वन उपभोक्ता समममत वा सो स्थानमा ववकास मनमायणसँग सम्बजन्त्धत ्न्त्र् कुनै 
समममतबाट कार्य सञ्चालन गराउन ुपनेछ । 

कार्यक्रम सम्पन्न भएपचिमात उपभोक्ता समहुको मनणयर् कार्य सम्पन्न प्रमतवेदनको साथमा कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न गररएको िेरको फोटोरसराफहरु, बील भपायईहरु लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु साईट 
इन्त्चाजयको मसफाररशमा सवहत संलग्न गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने मनकार्मा पेश गनुयपनेछ। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् वा प्रदेश वन मनदेशनालर् वा भ ू तथा जलाधार 
व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुले पवहचान गररएको जोजखमपूणय स्थानहरुमा प्रचमलत नमयस, जजल्ला दररेट 
बमोजजम (जोजखम आकँलन, नकसा तर्ारी, ल.ई तर्ार, कार्ायन्त्वर्न, आदद) प्राववमधक वहसावले सव्वल 
हनेु गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय सवकनेछ । 

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 मा खानेपानी तथा मसंचाई प्रणाली जलाधार संरिण कार्य सफलतापूवयक सम्पन्न हनेुछ।  
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144. आधमुनक प्रववमधरू्क्त स्थार्ी नसयरी मनमायण  

पररचर् 

उच्च प्रववमधर्कु्त नसयरी प्राववमधक रुपले उमककृि हनुकुो साथै स्थार्ी प्रकृमतको (Permanent) 
बहआुर्ाममक हनु्त्छ।र्ो नसयरी बाहै्र मवहना सञ्चालन हनेु हुँदा र्सको मनर्ममत मनररिण तथा प्राववमधक 
सहर्ोग पगु्ने गररसकेसम्म मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर्को नजजक, र्ातार्ात सवुवधा भएको 
तथा ववरुवाको ्मकर्मधक माँग हनेु दजिणी भेक तथा जजल्लाको सदरमकुाम आसपासको िेरमा हनु ु
पदयछ । 

 

उदे्दश्र् 

आधमुनक प्रववमधरू्क्त स्थार्ी नसयरी मनमायण स्थापना गरी बाहै्र मवहना आमथयक र सामाजजक रुपले 
फलदाई ववरुवा ्मधकतम संख्र्ामा उमकपादन गने।  

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
उक्त नसयरी ्मधकृत तहको कमयचारीको मनगरानीमा सञ्चालन गने गराईनेछ। उक्त नसयरीमा ववरुवा 
उमकपादन शहरी वन बगैंचा, आददका लामग ornamental, evergreen species, फूल फूल्ने रुख 
जात, आदद उमकपादन गररनेछ । र्ी ववरुवाहरु कम्तीमा २ वषय ्वमधको ४–५ वफट ्ग्लो भए 
पचिमात मबतरण गनय सवकनेछ।नसयरीको सरुिाको लामग बारबेर, Drainage, Sprinkle सवहतको 
मसंचाई, पानी ट्याँकी, स्थार्ी छहारी, स्टोर कटेरो, हरेक व्र्ािमा ट्यामगङ्ग, रसरीन हाउस (Green 

House), रकमको उपलब्धता ्नसुार वातानकुुमलत टनेल, आददको व्र्वस्था हनुपुदयछ। नसयरी 
वररपरी फूल रोपी रमणीर् वातावरण बनाउनकुो साथै ववश्रामस्थल (गोलघर) बनाउदा राम्रो हनु्त्छ। 
सरकारी जमीनमा तथा उमकपादन िमता कजम्तमा पमन १,५०,००० (एक लाख पचास हजार) वा सो 
भन्त्दा बढी उमकपादन हनु सकने जग्गा भएको ठाँउमा बनाउन ु पदयछ । नसयरी नाईके तथा सरुिा 
कृर्ाकलापमा समेत खचय गनुयका साथै र्स शीषयकमा मबमनर्ोजजत रकम प्रचमलत नम्सय, आमथयक ऐन 
मनर्म र जजल्ला दररेट बमोजजम खचय गररनेछ।नसयरी राजखएको स्थानमा स्पि देजखने गरी नकशा 
सवहतको होमियङ्ग बोिय राख्न ुपनेछ ।  

कार्यक्रम सम्पन्न पमछ नसयरी रहेको स्थान, नसयरीको िमता र कार्य सञ्चालन गदायको ववमभन्न 
्वस्थाको फोटो तथा कार्यक्रमको भौमतक र ववजत्तर् प्रगमत सवहतको कार्य सम्पन्न प्रमतवेदन पेश 
गनुयपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्/मिमभजन/सव-मिमभजन वन कार्ायलर्का दि जनशजक्तहरुबाट 
तथा आवश्र्क्ता ्नसुार हाईटेक नसयरीसँग सम्बि दि प्राववमधकको सहर्ोग मलई कार्य सम्पादन 
गररनेछ । 
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बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

जजल्लामा बाहै्र मवहना स्थार्ी प्रकृमतको प्रववमधरू्क्त नसयरी सञ्चालनमा आई बाहै्र मवहना गणुस्तरीर् 
ववरुवा उमकपादनमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

 

145. ववरुवा उमकपादन–खररद संरिण विृारोपण तथा ववतरण  

पररचर् 

प्रदेश नं.2 को ववमभन्न स्थानहरुमा ववरुवा उमकपादन–खररद, संरिण र विृारोपण गनय र्ो कार्यक्रम 
राजखएको हो। 

 

उदे्दश्र् 

जजल्लामा खाली रहेको वनिेरमा, मनजी, नदद वकनार, सिक वकनार सावयजमनक पमतय जग्गामा 
विृारोपण गनय, समदुार्को जग्गामा ववरुवा रोपण गरी रुखववरुवाले ढाकेको िेरको मबस्तार गने । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
कार्ायलर् आफैले नसयरी सञ्चालन गदाय वीउ स्रोत, समर् तामलका, आदद समेत खलु्ने गरी कार्ायलर् 
प्रमखुबाट प्रमाजणत गररएको वन नसयरी रेजजिर राख्न ुपनेछ। ववज्ञहरु समेत सजम्ममलत टोलीको रार् 
मलएर कार्ायलर् प्रमखुले कमयचारीहरुको बैंठकबाट स्थानीर् आवश्र्कता, उपभोक्ताहरुको रुची, 
प्राववमधक उपर्कु्तताका आधारमा ववमभन्न प्रकारका रुख, काष्ठ तथा ्न्त्र् बहउुपर्ोगी प्रजामत छनौट 
गनय सकनेछ ।उक्त वन नसयरीमा ववरुवा ववतरणको वववरण ्मनवार्य रुपमा राख्न ु पदयछ।ववरुवा 
उमकपादनको लामग २०० गेजको सेतो रङ्गको कजम्तमा ३” X ७” साईजको पोमलमथन थैलामा मार  
ववरुवा उमकपादन गररनेछ । जजल्ला भररमा ववरुवा उमकपादन प्रर्ोजनाथय श्रममक तथा नाईके ज्र्ाला 
बाहेकका आवश्र्क ववउ, पोली व्र्ाग, मसंचाई तथा ्न्त्र् कार्यको लामग चावहने उपकरणहरु, सेि 
मनमायण सम्बन्त्धी समारसरीहरु, ववषादी तथा रसार्नहरु, स्प्ररे्र लगार्तका सामरसरीहरुको पवुायनमुान गरी 
कार्ायलर्को खररद समममतबाट मनणयर् गरी गराई एकमिु खररदको व्र्वस्था ममलाउन ु पनेछ । 
र्सको लामग ्मधकृत/रेन्त्जर स्तरका कमयचारीहरुलाई ववरुवा प्रजाती, संख्र्ा, साईज र गणुस्तर समेत 
उल्लेख गरी कार्य आदेश प्रदान गरी स्वीकृत आमथयक ऐन, मनर्म, नम्सय तथा जजल्ला दररेटको पररमध 
मभर रही लागत इविमेट स्वीकृत गरी कार्य सञ्चालन गनुयपनेछ  

आवश्र्क्ता ्नसुारको जात र परमाणको गणुस्तरीर् ववरुवा मनजी नसयरी धनीसँग प्रचमलत काननुको 
पररमध मभर रवह खररद गनय सवकनेछ । ववरुवा ववतरण गदाय सबै प्रकारका वनहरु जस्तैः- 
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सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन, सामदुावर्क वन, मनजी वनहरु, आददमा जनसहभामगता पररचालन गरी 
विृारोपण गनय ्मभप्ररेरत गररनेछ । 

 जजल्लामा कुनकुन प्रजामतका ववरुवाहरुको माग छ सो को प्राथममक सभेिण गरी माग 
बमोजजम र विृारोपण गररने िेरको लामग चावहने मबरुवा संख्र्ा र प्रजामत एकीन गनुयपनेछ। 
साथै सोही ्नसुार ववरुवा उमकपादनको लामग कार्यर्ोजना (समर्तामलका) तर्ार गनुयपनेछ । 

 गणुस्तरर्कु्त तथा स्थानीर्स्तरमा सफल भएका रुख ववरुवाका ववउलाई मार छनोट 
गनुयपनेछ।उपलब्ध भएसम्म ववभागबाट प्रमाजणत गरीएको ववउ खररद वा संकलन 
गनुयपनेछ। 

 र्सरी उमकपादन हनेु ववरुवा समदुार्मा आधाररत वन, सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन, सावयजमनक 
तथा सरकारी जग्गामा विृारोपण, वातावरण ददवस, वन महोमकसव जस्ता कार्यक्रम तथा 
सवयसाधारणहरुलाई मनजी विारोपणका लामग ववतरण गररनेछ । 

 मबरुवा उमकपादन तथा ववतरणको लामग सभे, स्थलगत मनरीिण, कार्यर्ोजना तर्ारी तथा 
ररपोवटयङ्ग लगार्तका काममा आवश्र्क पने ईन्त्धन, खाजा खचय र मसलन्त्द, आददमा र्ो 
शीषयकबाट खचय गनय सवकनेछ। सो को लामग पवहला नै लगत इजस्टमेटमा खलुाउनपुनेछ । 

 ववरुवा उमकपादन भै ववतरण गदाय ववतरण लगत राजखन ु पनेछ।ववरुवा ववतरण गररएको 
ववस्ततृ वववरण ्द्यावमधक गरेर राख्नपुनेछ।कार्यक्रम सम्पन्नपमछ प्रगमतमा मनम्न बुंदाहरु 
समावेश गनुयपनेछ । 

 उमकपाददत ववरुवाहरुको जात र संख्र्ा। 

 ववतरणको लगत:सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वन, सामदुावर्क वन, मनजी आवादी जग्गामा तथा 
सावयजमनक पमतय जग्गामा रोपण गनय। 

 ववमभन्न वक्रर्ाकलापहरुको फोटो। 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

ववरुवा उमकपादन (ववमभन्न प्रकारका रुख, काष्ठ तथा बहउुपर्ोगी प्रजामत) कार्यक्रम सञ्चालनको लामग 
सम्बजन्त्धत मिमभजन/सव–मिमभजन वन कार्ायलर्हरु, भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्हरुमा 
रहेका वन प्राववमधक माफय त ववरुवा उमकपादन तथा खररद सम्बन्त्धी कार्यर्ोजना बनाई कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ। 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 
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्पेजित उपलजब्ध 

लजित कार्यक्रम ्नसुार र्सै तोवकएको संख्र्ामा ववरुवा उमकपादन तथा ववतरण भै मनजी तथा 
सावयजमनक िेरको विृारोपणमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

 

146. एकीकृत भ–ूिर् मनर्न्त्रण  

पररचर् 

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

 

उदे्दश्र् 

र्ो कार्यक्रमको मखु्र् उद्देश्र् सावयजमनक तथा मनजी जग्गामा पवहरो/भ–ूिर्/पानी जम्ने खोला वकनार 
कटान/गल्छी/िमतरसरस्त भमूम/पोखरीहरुको मबरसरदो ्वस्था/गाउँवस्तीमा वाढी पस्ने/कृषी भमूममा 
सेमिमेन्त्टेसन लगार्तका जोजखमपूणय स्थानहरुमा संरिणका आर्ामहरुको एवककृत प्रर्ोग गरी भ–ूिर् 
मनर्न्त्रण तथा पवहरो रोकथाम गरी स्थानीर् जनतालाई राहत परु् र्ाउने रहेको छ । 

 

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा 
र्ो कार्यक्रम ्न्त्तगयत स्थान तोवकएको हकमा सोही स्थान र नतोवकएको हकमा आवश्र्कतानसुार 
जोजखमको प्रकृती र उपर्कु्तता हेरी सम्बजन्त्धत लाभरसराहीहरुको आमभेलाबाट गठन भएको उपभोक्ता 
समममत वा सवक्रर् रुपमा सञ्चालन भएको सामदुावर्क वन उपभोक्ता समममत वा सो स्थानमा ववकास 
मनमायणसँग सम्बजन्त्धत ्न्त्र् 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, Spill Way, Culverts, 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 भएपचिमात उपभोक्ता समूहको मनणयर् कार्य सम्पन्न प्रमतवेदनको साथमा कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न गररएको िेरको फोटोरसराफहरु, बील भपायईहरु लगार्तका आवश्र्क कागजातहरु साईट 
इन्त्चाजयको मसफाररश सवहत संलग्न गरी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गने मनकार्मा पेश गनुयपनेछ । चरेु 
िेरमा एकीकृत भ-ूिर् मनर्न्त्रण कार्य सम्बन्त्धी कार्यक्रम चरेु िेरमा नै सञ्चालन गनुयपनेछ । 

जनशजक्त व्र्वस्थापन 

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

 

बजेट व्र्वस्थापन 

मबमनर्ोजजत वावषयक बजेट ्नसुार। 

्पेजित उपलजब्ध 

प्रदेश नं.2 मा एकीकृत भ–ूिर् मनर्न्त्रण कार्य सफलता पूवयक सम्पन्न हनेुछ। 

 

147. संरिण कार्यको व्र्वस्थापन तथा रेखदेख 

जजल्ला जजल्लामा जलाधार व्र्वस्थापन तथा संरिण कार्य प्रर्ोजनाथय गत ववगत आ.व. मा सञ्चालन 
भएका तथा चाल ुआ.व.मा सञ्चालन हनेु तोवकएको भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्यको प्रभावकारी 
सञ्चालन, ्नगुमन, रेखदेख कार्यमा प्रचमलत काननु बमोजजम र्स शीषयकको रकम खचय गररनेछ। र्स 
कार्यक्रम ्न्त्तगयत नसयरी नाईके, वफल्ि सपुरभाईजर, वफल्ि कार्ायलर् सहर्ोगी, आकजस्मक रुपमा 
आवश्र्क पने प्राववमधक जनशजक्त, ववगत आ.व.को मनमायण कार्यको ममयत लगार्त कार्ायलर्को 
स्टाफ ममवटङ्गले गरेको मनणयर् बमोजजम तोवकने कार्यहरुमा मनर्मानसुार खचय गररनेछ । 
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अनुसूचीहरु 
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्नसूुची – १ 

प्रदेश सरकार 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 

.................. मनदेशनालर् 

......................... कार्ायलर्......... 
प्रदेश नं. २ 

 

र्ोजना सम्झौता फाराम 

१.सम्मझौता गने पि र आर्ोजनाः 
  क) उपभोक्ता समममतको  वववरणः 
   १. नामः 
  २. ठेगानाः 
 ख) आर्ोजनाको वववरणः 
  १. नामः 
  २. आर्ोजनाको स्थलः 
  ३. उदे्दश्र्ः 
  ४. आर्ोजना शरुु हनेु मममतः 
२.आर्ोजनाको लगत सम्बन्त्धी वववरणः 
 क) लगत ्नमुान रुः 
 ख) लगत ब्र्होने स्रोतहरु 

  १. कार्ायलर्  

  २. उपभोक्ता समममत 

  ३. ्न्त्र् 

 ग) वस्तगुत ्नदुानको वववरण सामारसरीको नाम र  इकाई 

  १. संघबाट 

  २. प्रदेशबाट 

  ३. स्थानीर् तहबाट 

  ४. गैह्रसरकारी  संघसंस्थाबाट 

  ५. ववदेशीदात ृसंघ संस्थाबाट 

  ६. उपभोक्ता समममतबाट 
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  ७. ्न्त्र् मनकार्बाट  

  

 घ) आर्ोजनाबाट लाभाजन्त्वत हनेुः 
  १. घर पररवार संख्र्ा 
  २. जनसंख्र्ा 
  ३. सँगदठत संस्था 
  ४. ्न्त्र् 

३.उपभोत्ता समममत/समदुार्मा ्धाररत संस्था/गैह्रसरकारी संस्थाको वववरण 

 क) गठण भएको मममत 

 ख) पदामधकारीको नाम रठेगाना (नागरीकता प्रमामनत पर नं र जजल्ला) 
  १. ्ध्र्ि 

  २. उपाध्र्ि 

  ३. कोषाध्र्ि 

  ४. सजचव 

  ५. सदस्र् 

  ६. सदस्र् 

  ७. सदस्र् 

 ग) गठन गदाय उपजस्थमत लाभाजन्त्वतको संख्र्ा 
४.आर्ोजन सञ्चालन  सम्वजन्त्ध ्नभुव 

५.उपभोक्ता समममत समदुार्मा आधाररत संस्था ।गैर सरकारी संस्थाले प्राप्त गने रकम वववरण  

 

क्र.सं. वकस्ता मममत रकम मनमायण सामरसरी पररमाण कैवफर्त 

 पवहलो     

 दोश्रो     

 तेश्रो      

 जम्मा     

 

६. आर्ोजना ममयत सम्भार सम्बन्त्धी व्र्वस्था 
 क) आर्ोजना ममयत सम्भारको जजम्मा मलने समममत । संस्थाको नामः 
 ख) ममयत संभारको सम्भाववत श्रोत  छ/छैन खलुाउनेः 
   जनश्रमदान 

   सेवाशलु्क 

   दस्तरु,चन्त्दाबाट 

   ्न्त्र् केही भए 
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सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता समममतको जजम्मेवारी तथा पालना गररने शतयहरुः 
 

१. आर्ोजना मममत ........................... देजख  शरुु गरी मममत .........................  सम्ममा 
   परुा गनुयपनेछ । 

 

२. प्राप्त रकम तथा मनमायण सामारसरी सम्बजन्त्धत आर्ोजनाको उदे्दश्र्का लामग मार प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

 

३. नगदी जजन्त्सी सामानको प्राप्ती, खचय र बाकँी तथा आर्ोजनाको प्रगमत वववरण  राख्रपुनेछ। 

 

४. आम्दानी खचयको वववरण र कार्य प्रगमतको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छलफल गरी  भकु्तानीको                                       
लामग माग गनुयपनेछ । 

 

५. आर्ोजनाको कुल लागतभन्त्दा घवट लागतमा आर्ोजना सम्पन्न भएको ्वस्थामा सो मतुाववक नै     
्नदुान र श्रमदानको प्रमतशत मनधायरण गरी भकु्तानी मलनपुनेछ । 

 

६. उपभोक्ता समममतले प्राववमधकको रार् परामशय एवं मनदेशन ्नरुुपको काम गनुयपनेछ । 

 

७. उपभोक्ता समममतले आर्ोजनासँग सम्बजन्त्धत ववल भरपाईहरु, िोर हाजजर फारमहरु,  जजन्त्सी, नगदी   
खाताहरु, समममत/समूहको मनणर्य पजुस्तका आदद कागजातहरु कार्ायलर्ले  मागकेो वखत उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ र मकर्सको लेखापरीिण पमन गराउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सामारसरी खररद गदाय आन्त्तररक राजस्व कार्ायलर्बाट स्थार्ी लेखानम्वर र मूल्र् ्मभववृि कर 
दताय प्रमाण परप्राप्त ब्र्क्तीबाट प्रमाणीत गरी पेश गनुयपनेछ । 

 

९. मूल्र् ्मभववृि कर (Vat) लाग्ने बस्त ुतथा सेवा खररद गदाय रु.२०,००० भन्त्दा  बवढ     
मूल्र्को सामरसरीमा ्मनवार्य रुपमा मूल्र् ्मभववृि कर दताय प्रमाणपर प्राप्त गरेका व्र्जक्त/फमय/    
संस्था वा कम्पनीबाट खररद गनुयपनेछ । साथै उक्त बीलमा उल्लेखीत  म.ु्. कर बाहेकको   
रकममा १.५ प्रमतशत ्रसरीम आर्कर बापत करकट्टी गरी बाकँी  रकम मार सम्बजन्त्धत सेवा     
प्रदार्कलाई भकु्तानी हनेुछ । रु.२०,००० भन्त्दा कम मूल्र्को सामारसरी खररदमा पाननम्बर 
मलएको  व्र्जक्त वा फमयबाट पमन खररद गनय सवकनेछ , ्न्त्र्था खररद गने पदामधकारी स्वर्म ्
जजम्मेवार हनेुछ। 

 

१०. िोजर रोलर लगार्त मेशनरी सामान भािामा मलएको एवं घर बहालमा मलई ववल  भपायई 
पेश भएको ्वस्थामा १०% प्रमतशत भािा कर एवम ्बहाल कर मतनुयपनेछ । 
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११. प्रजशिकले पाउने पाररश्रममक एवम ्सहभामगले पाउने भत्तामा प्रचमलत मनर्म ्नसुार  कर 
लाग्नेछ । 

 

१२. मनमायण कार्यको हकमा शरुु लागत ्नमुानका कुनै दईु आईटममा पररवतयन हनेु भएमा ्मधकार 
प्राप्त व्र्क्ती/कार्ायलर्बाट लागत ्नमुान संसोधन गरे पचिमात मार कार्य  गराउन ु पनेछ। र्सरी 
लागत ्नमुान संशोधन नगरी कार्य गरेमा उपभोक्ता  समममत/समूह नै जजम्मेवार हनेुछ । 

 

१३. उपभोक्ता समममतले काम सम्पन्न गरीसकेपमछ बाकँी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममयत  संभार      
समममत गठन भएको भए सो समममतलाई बझुाएको सामानको वववरण एक प्रमत  सम्बजन्त्धत 
कार्ायलर्लाई जानकारीको लामग बझाउन ुपनेछ । 

 

१४. सम्झौता बमोजजम आर्ोजना सम्पन्न भएपमछ ्जन्त्तम भकु्तानीको लामग कार्य सम्पन्न प्रमतवेदन, 

नापी वकताब,  प्रमाजणत भपायई, र्ोजनाको फोटो, सम्बजन्त्धत उपभोक्ता समममतले आर्ोजना सञ्चालन 
गदाय भएको आर्व्र्र्को ्नमुोदन सवहतको मनणयर्, उपभोक्ता  भेलाबाट भएको सावयजमनक 
लेखा परीिणको मनणर्यको प्रमतमलपी सवहत ्जन्त्तम वकस्ता  भकु्तानीकोलामग मनवेदन पेश 
गनुयपनेछ । 

 

१५. आर्ोजना सम्पन्न भएपमछ कार्ायलर्बाट जाचँपास गरी फर फारकको प्रमाणपर  मलनपुनेछ। 
साथै आर्ोजनाको आवश्र्क ममयत सम्भारको व्र्वस्था सम्बजन्त्धत  उपभोक्ताहरुले नै गनुयपनेछ। 

 

१६. आर्ोजना कार्ायन्त्वर्न गने उपभोक्ता समममतवा समूहले आर्ोजनाको भौमतक तथा  ववजत्तर् प्रगमत  
प्रमतवेदन तोवकएको ढाचँामा सम्झौतामा तोवकए बमोजजम मनकार्मा पेश  गनुयपनेछ। 

 

१७. आर्ोजनाको दीगो सञ्चालन तथा ममयत सम्भारको ब्र्वस्था गनुयपनेछ। 

 

१८. आर्ोजनाको सबै काम प्राववमधकको रार् सल्लाह बमोजजम उपाभोक्ता समममत/समूहको  मनणयर् 
्नसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

 कार्ायलर्को जजम्मेवारी तथा पालना गररने शतयहरुः 
१. आर्ोजनको बजेटःउपभोक्ता समममतको काम, कतयव्र् तथा ्मधकार, खररद लेखाङ्कन,  प्रमतवेदन, आदद 

ववषर्मा उपभोक्ता समममतका पदामधकारीहरुलाई ्नजुशिण कार्यक्रम  सञ्चालन गररनेछ । 

 

२. आर्ोजनामा आवश्र्क प्राववमधक सहर्ोग कार्ायलर्बाट उपलब्ध गराउन सवकने         
्वस्थामा गराइनेछ र नसवकने ्वस्था भएमा उपभोक्ता समममतले बाह्य बजारबाट सेवा        
परामशय ्न्त्तगयत सेवा मलन सकनेछ । 
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३. आर्ोजनको प्राववमधक सपुरीवेिणका लामग कार्ायलर्को तफय बाट प्राववमधक खटाइनेछ।उपभोक्ता 
समममतबाट भएको कामको मनर्ममत सपुररवेिण गनुय जजम्मेवारी मनज  प्राववमधकको हनेुछ । 

 

४. श्रम मलुक प्रववमधबाट कार्य गराउने गरी लगत ्नमुान स्वीकृत गराई सोवह बमोजजम  सम्झौता 
गरी मेशनरी उपकरणको प्रर्ोगबाट कार्य गरेको पाइएमा मकर्स्तो उपभोक्ता  समममतसँग 
सम्झौता रद्द गरी उपभोक्ता समममतलाई भकु्तानी गरीएको रकम मलु्र्ाङ्कन  गरी बवढ भएको रकम 
सरकारी बाकँी सरह ्सलु उपर गररनेछ । 

 

५. आर्ोजना सम्पन्न भएपमछ कार्ायलर्बाट जाचँपास गरी फरफारक गनुयपनेछ । 

 

६. आवश्र्क कागजात संलग्न गरी भकु्तानी उपलब्ध गराउन सम्बजन्त्धत उपभोक्ता  समममतबाट 
्नरुोध भै आएपमछ उपभोक्ता समममतलाई बैंक खाता माफय त भकु्तानी  ददन ुपनेछ । 

 

७. र्समा उल्लेख भए बमोजजमका शतयहरु पालना गनय हामी मनम्न पिहरु मन्त्जरु गदयछौँ। 

 

 

उपभोक्ता समममत/समूहको तफय बाट    कार्ायलर्को तफय बाट 

दस्तखतः ..................................        नामथरः .................................. 

नामथरः ......... .........          दस्तखतः ..................................  

पदः..................          पदः....................................... 

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

सम्पकय  नं..........................         सम्पकय  नं.............................. 

मममतः..............................         मममतः................................... 
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्नसुचुी १(क) 

कामको पररमाण, आवश्र्क सामान र ज्र्ामीको वववरण तथा खचय व्र्होने 
श्रोत वाँिफाँि 

कार्यक्रमको नामः      स्थानीर् पामलकाः....... 
   विा नं....... 
 

 

मस.नं. सम्पन्न गनुय पने काम 
र मकर्समा लाग्न े

सामान तथा ज्र्ामीको 
वववरण 

इकाई संख्र्ा वा 
पररमाण 

दर जम्मा खचय व्र्होने स्रोत कैवफर्त 

उपभोक्ता 
जनश्रमदान 

कार्ायलर् 

वस्तगुत नगद 
          

 

दस्तखतः 

उपभोक्ताको तफय बाटः                           मन्त्रालर्/मनदेशनालर्/कार्ायलर्को तफय बाटः          
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्नसूुची – २ 

प्रदेश सरकार 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 

............... मनदेशनालर् 

........................... कार्ायलर्......... 
प्रदेश नं. २। 

    मममतः............ 

उपभोक्ता समूहले मनमायण औजार वा सामरसरी बझेुको लगतः   

क्र.सं. जज.खा.पा.नं. साममरसरको वववरण इकाई पररमाण मूल्र् कैवफर्त 

       

    

कार्यक्रमको नामः 

उपभोक्ताको समूह नं.: 

सामरसरी बजुझमलनेको नामः 

सामरसरी बजुझमलनेको सहीः  स्वीकृत गने 

मसफाररश गनेको सहीः 

सामान ददनेको सहीः 

सामान ददनेको नामः                       


