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प�रच्छे द 1. �ारिम्भक
1.1 भू�मका
नेपाल

सरकार

वन

तथा

वातावरण

मन्�ालय,

वन

तथा

भू-सं रक्षण

�वभाग

अन्तगर्त

�व�भ�

आयोजना/कायर्�महरु सं चालन गन� गर� बजेट �व�नयोजन भएको प�र�े�यमा आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �च�लत
ऐन �नय मागर्दशर्न, सावर्ज�नक खचर्को मापदण्ड र �व�नयोिजत बजेटको प�र�ध �भ� रह� िस्वकृत वा�षर्क
कायर्�महरु �वभागका महाशाखा र शाखाहरु एवं �वभाग मातहतका कायार्लयहरुः सामुदा�यक वन अध्ययन
केन्�, काठमाण्डौ, वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्�हरु ४ (बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्� कोशी,

बृहत

जलाधार व्यवस्थापन केन्� गणडक�, बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्� कणार्ल�, बृहत जलाधार व्यवस्थापन
केन्� महाकाल�), जलाधार व्यवस्थापन �ोत केन्�, कुले खानी, वन बीउ �योगशाला तथा भण्डारण केन्�हरु ४
वटा (काठमाण्डौ, मोरं ग, कास्क�, बाँके), सश� वन रक्षक ताल�म केन्�, िचतवनबाट सं चालन गन� गर� तय
ग�रएको छ । स्वीकृत वा�षर्क कायर्�महरुको �भावकार� कायार्न्वयन गर� अपेिक्षत उपलिव्ध �ा��का ला�ग
कायर्�म

सम्पादन

गन�

�नकायहरु

बीच

कायर्�म

सं चालन

�कृयामा

समान

र

साझा

बुझाई,

कायर्�म/��याकलाप सं चालनमा एकरुपता, सम्पा�दत कायर्को प�रमाणात्मक र गुणात्मक पक्षको सु�नि�तता
तथा सरल र सहज तर�काबाट समयमा नै �भावकार� कायार्न्यवन भइ अ�धकतम उपलिब्ध हा�सल गन�
उ�ेश्यले यो कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध-२०७८ तयार ग�रएको छ । स्वीकृत बा�षर्क कायर्�म अन्तगर्त
स�ालन गनर् स�कने ��याकलाप, ��याकलापहरुको उ�ेश्य, कायर् स�ालन ���या, जनशि� व्यवस्थापन र
अपेिक्षत उपलिब्ध लगायतका पक्षहरु यस कायर्�व�धमा समे�टएका छन् ।
1.2 कायर्�व�धको �ारुप
यस कायर्�व�धमा वन तथा भू-सं रक्षण �वभाग अन्तगर्त चालु आ.व. २०७८/०७९ मा सं चालन हुने गर� स्वीकृत
भएका बा�षर्क कायर्�म र बजेट �व�नयोजनको आधारमा वन तथा भू-सं रक्षण �वभाग कायर्�म, �ड�भजन वन
कायार्लयहरु (वन सुरक्षा सै�नक समेत), रा��य वन �वकास तथा व्यवस्थापन कायर्�म, जलाधार सं रक्षण तथा
�समसार व्यवस्थापन कायर्�म समेत ४ वटा आयोजना/प�रयोजना छु �ाछु �ै स्वीकृत बा�षर्क कायर्�म र
��याकलापहरु �नम्नानुसार �व�भ� प�रच्छे दमा समे�टएका छन् ।
प�रच्छे द १: �ारिम्भक
प�रच्छे द २: वन तथा भू-सं रक्षण �वभाग कायर्�म
प�रच्छे द ३: �ड�भजन वन कायार्लयहरु (वन सुरक्षा सै�नक समेत)
प�रच्छे द ४: रा��य वन �वकास तथा व्यवस्थापन कायर्�म
प�रच्छे द ५: जलाधार सं रक्षण तथा �समसार व्यवस्थापन कायर्�म
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1.3 कायर्�व�ध तयार�को उ�ेश्य
•

�व�भ� कायार्लयहरुबाट स�ालन हुने कायर्�महरु तथा ��याकलापहरुको बारे मा थप
स्प�ता �दान गन�,

•

कायर्�म स�ालनमा कायार्न्वयनगत एकरुपता तथा समान बुझाई ल्याउने,

•

सम्पा�दत कायर्को �भावका�रता, प�रमाणात्मक र गुणात्मक पक्षको सु�नि�तता �दान गनुक
र् ा
साथै स�ा�लत ��याकलापहरुको �दगो उपभोग गनर् सहयोग पुयार्उने,

•

सरल तथा सहज त�रकाबाट सेवा�वाह गन� ।

1.4 कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग साझा ���या तथा मागर्दशर्न
•

िस्वकृत वा�षर्क कायर्�ममा तो�कए बमोिजमको प�रमाण र �व�नयोिजत बजेटको प�र�ध �भ�
रह� कायर्�म कायार्न्वयन गनुप
र् न�छ ।

•

कामको �कृ�त र स्वीकृत बजेटको प�रमाण एवं आवश्यकता अनुसार कायर्�म स�ालन गदार्
आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन-२०७६, सावर्ज�नक ख�रद ऐन-२०६३,
सावर्ज�नक

ख�रद

�नयमावल�-२०६४

(सं शोधन

स�हत),

बजेट

कायार्न्वयन

सम्बन्धी

मागर्दशर्न, सावर्ज�नक खचर्को मापदण्ड र वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानू नका साथै अन्य
�च�लत कानून बमोिजम आपू�तर्कतार्, �नमार्ण व्यवसायी, परामशर्दाता सेवा�दायक, उपभो�ा
स�म�त वा लाभ�ाह� समुदायबाट काम गराउने कायर्�व�ध वा अमानतबाट कायर् स�ालन गनर्
गराउन स�कनेछ ।
•

कायर्�महरुको ला�ग स्वीकृत बजेट खचर् गदार् नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे को नम्सर्,
सम्बिन्धत िजल्ला वा स्थानीय तहको स्वीकृत दररे ट, कायर्�म सं चालन �नद� िशका, मागर्दशर्न
र कायर्�व�ध अनुरुप लागत अनुमान तयार गनुप
र् न�छ ।

•

कुनै व्यि�, फमर्, सं स्था वा कम्पनीबाट परामशर् सेवा ख�रद गर� कायर् गराउँदा सम्बिन्धत
परामशर् सेवाको कायर् क्षे�गत शतर् (Terms of Reference) र परामशर् सेवाको लागत
अनुमान सम्बन्धी नम्सर्को अ�धनमा रह� लागत अनुमान तयार गर� सम्बिन्धत पदा�धकार�बाट
स्वीकृत गराइ �च�लत ऐन �नयम अनुसार काम गराउनु पन�छ।

•

कायर्�म �ारम्भ गनुर् भन्दा अिघ कायर्�म बारे मा जानकार� गराउने र कायर्�म सम्प�
भईसके प�छ कायार्न्वयन गन� उपभो�ा स�म�त/कायर्�म कायार्न्वयन गन� �नकायले
सावर्ज�नक ले खा प�रक्षण गनुप
र् न�छ ।

•

कायर्�म स�ालन गदार् सकेसम्म स्थानीय समुदायको आयआजर्न हुने तथा ह�रयाल� �व�र्न
हुने कायर्लाई एक�कृत ग�र स�ालन गनुप
र् न�छ ।
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•

कामको �कृ�त र स्थान अनुसार कायर्�म स�ालन गनुर् भन्दा प�हले सम्बिन्धत स्थानीय
तहको सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रश �लनुपन�छ ।

•

�फल्डस्तरमा जल�ोत सं रक्षण तथा व्यवस्थापनसं ग सम्बिन्धत कायर्�म स�ालन गदार्
ICIMOD: Manual on Protocol for Reviving Springs in the Hindu Kush Himalaya
लाई समेत आधार मानी आवश्यकता अनुसार ल� �गक तथा सामािजक समावेशीकरणलाई
केन्��बन्दुमा राखी �व�भ� उपायहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।

•

भू-सं रक्षण वा नद� �नयन्�ण गन� कायर्मा सं भव भएसम्म नेपाल गुणस्तर िचन्ह �ा�
हे�भकोटे ड िज.आइर्. तारको मे�सन मेड तारजाल� �योग गनुप
र् न�छ ।

•

कामको �कृ�त र स्थान अनुसार कायर्�म सम्प� भए प�ात् �ा�व�धकको मूल्या�नको
आधारमा सम्बिन्धत स्थानीय तहको सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रश स�हत आवश्यक
ु ानी ग�रनेछ ।
कागजात �ा� भए प�ात् अिन्तम भ�

•

उपभो�ा स�म�त माफर्त् कायर्�म स�ालन गदार् सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तले कुल
लागतको किम्तमा १० ��तशत लागत साझेदार� वा जन�मदान उपलव्ध गराउनुपन�छ ।

•

यस कायर्�व�धमा उल्लेख नभएका तर स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म अनुसार कायर् सम्पादन गनर्
आवश्यक भएका कायर्�महरु समेत �च�लत ऐन �नयम नमर्स �नद� िशका तथा कायर्�व�धको
प�र�ध �भ� रह� कायार्न्वयन गनुप
र् न�छ ।

•

कायर्�म सं चालन स्थलमा लागत अनुमान लगायत अन्य �ववरण खुल्ने गर� सूचना पाट�
(हो�डर्� बोडर्) रा�ुपन�छ ।

•

कायर्�म सम्प� भए प�छ हरे क ��याकलापको पा�र्िच� (Activity Profile) बनाउनु पन�छ ।

1.5 उपभो�ा समूहबाट कायर्�म स�ालन गदार् अपनाउने ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार� र स्वीकृती

•

सम्झौता र कायार्न्वयन

•

अनुगमन तथा मुल्या�न

•

कायर् सम्प�

•

सावर्ज�नक ले खा पर�क्षण

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भ ु�ानी

•

उपभो�ाबाट ममर्त सम्भार तथा लाभांश �ा��

10

1.6 जनशि� व्यवस्थापन तथा समय�समा
•

�वभाग एवं मातहत कायार्लयहरुमा कायर्रत रहे का मौजुदा जनशि�को उच्चतम प�रचालन
गर� कायर् सम्पादन ग�रनेछ । �फल्डस्तरमा सं चालन ग�रने भौ�तक सं रचना �नमार्ण एवं
�तनको व्यवस्थापनसं ग सम्बिन्धत ��याकलापहरु भने जनसहभा�गतात्मक त�रकाबाट स्थानीय
�ोत साधनको समेत प�रचालन गर� ग�रनेछ । �वभाग एवं मातहत कायार्लयहरुमा �व�मान
जनशि�को ज्ञान, सीप, तथा दक्षता न्यू न भएको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार �च�लत
�नयम कानूनको अधीनमा र�ह सेवा�दायकबाट समेत सेवा ख�रद गर� कायर्�म कायार्न्वयन
गनर् स�कनेछ । आवश्यकतानुसार �वषय �वशेषज्ञको सेवा समेत ख�रद गर� �लन स�कनेछ ।
�त्यक्षरुपमा

कायार्लयको

�ा�व�धक

कमर्चार�को

�नय�मत

रे खदे खमा

सं चालन

गनुप
र् न�

��याकलापहरुमा आवश्यकता र औिचत्यताको आधारमा �च�लत ऐन �नयमको प�र�ध �भ�
रह� अमानतबाट प�न कायर्�महरु स�ालन गनर् स�कनेछ।
•

सामान्यत �थम �ैमा�सक अव�ध �भ�मा अवधारणा प� र कायर्�ववरण तयार�, सव�क्षण र
लागत अनुमान तयार� एवं स्वीकृ�त, सरोकारवाला �नकायहरुसँग छलफल, आवश्यकता र
औिचत्यका आधारमा सेवा�दायक सं स्था छनौट, कायार्देश �दने कायर् सम्प� गर� दो�ो र
ते �ो �ैमा�सक अव�धमा पूण र् कायार्न्वयन गर� चौथो �ैमा�सक �भ� कायर् सम्प� गर�
��तवेदन तयार गनुप
र् न�छ । स्वीकृत बा�षर्क कायर्�ममा �थम �ैमा�सक अव�ध �भ�ै सम्प�
गन� भनेर लिक्षत कायर्�मको हकमा भने सबै ���या र ��याकलाप यसै अव�ध �भ�
सम्प� ग�रसक्नु पन�छ ।
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प�रच्छे द 2. वन तथा भू-सं रक्षण �वभाग कायर्�म
2.1 सात� सामुदा�यक वन रा��य गो�ी
आ�थर्क वषर् २०७६/०७७ मा सातौ सामुदा�यक वन रा��य गो�� आयोजना गनर् बजेट �व�नयोजन भई
तयार�को �ममा कायर्प�हरु स्वीकृती लगायतका कायर्हरु अिन्तम चरणमा रहे को अवस्थामा को�भड
१९ का कारण गो�� आयोजना हुन नस�क गत आ.व.मा गो�� आयोजना गनर् पूनः बजेट �व�नयोजन
ग�रएको हो । गत वषर्कै �ग�त उन्मुख कायर्हरु (Work In Progress) लाई �नरन्तरता �दई कायर्
ुर् ल �व�धबाट गो�� सम्प� गनर्
सम्पन गन� ग�र प�रव�तर्त सन्दभर्मा �वज्ञहरुको सेवा करार �लई भचअ
गत वषर् स्वीकृत ग�रएको कायर्�व�ध र सिचवालयलाई पुनरावलोकन ग�र सो अनुरुप कायर्�ववरण र
बजेट महा�नद� शकबाट स्वीकृत गर� कायार्न्वयन ग�रने छ । यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेटबाट
ुर् ल सफ्टवायर ख�रद, तया�र बैठक भ�ा, दै �नक �मण भ�ा, सवार� खचर्,
�वज्ञको सेवा करार, भचअ
इन्धन, आवास खचर्, खाजा, समुहगत छलफल, अन्तर��या र ��तवेदन तयार आ�दमा बजेट खचर् गनर्
स�कनेछ ।
यो कायर्�म अन्तगर्त सम्प� ग�रने �व�भ� ��याकलापहरुलाई �वषय �वज्ञता र रुिच समुहको
सहभा�गतालाई सु�नि�त गन� ग�र �च�लत कानून बमोिजम सेवा �दायकबाट सेवा ख�रद गरे र अथवा
रुिच समुहका सं घ सं स्था र दातृ �नकायहरुको लागत सहभ�गताबाट प�न सं चालन गनर् स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
वन तथा भू-सं रक्षण �वभागले �वभाग÷मन्�ालय अन्तगर्तका कमर्चार�, �वषयगत �वज्ञहरु तथा सिचवालय
सहयो�गको सेवा करार, सरोकारवाला सं घ, सं स्थाहरुबाट उपलब्ध हुने जनशि�को सहयोग �लई गो��
सन्चालनाथर् सिचवालयलाई पूनस
र् ं रचना गरे र गो�� सं चालनाथर् आवश्यक जनशि�को ब्यवस्थापन ग�रने
छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
•

नीती �नमार्णका ला�ग पृ�पोषण �ा� हुने ।

•

सामुदा�यक वन �वकासको �व�मान अवस्थाको िच�ण भई भ�वष्यको ला�ग मागर्दशर्न �ा� हुने
।

2.2 वा�षर्क योजना तजुम
र् ा गो�ी
आगामी आ�थर्क वषर्का ला�ग रा��य योजना आयोगको आव�धक योजना, अथर् मन्�ालय, वन तथा
वातावरण मन्�ालयबाट �ा� बजेट �स�लं ग, मागर्दशर्न, नी�त तथा कायर्�मका आधारमा �वभाग र
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मातहतका कायार्लयहरुको वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म तजुम
र् ा गनुप
र् न� भएकोले बा�षर्क बजेट तथा
कायर्�म तयार�को पूवस
र् न्ध्यामा यस ��याकलापलाई सम्पादन ग�रनेछ । �भावकार� रुपमा �नकायगत
समन्वय गर� बा�षर्क बजेट तथा कायर्�म तजुम
र् ा गन� �ममा हुने हुने �ब�भ� स्वीकृत कायर्हरुमा खचर्
गनुर् यस ��याकलापको �मुख उ�ेश्य रहनेछ ।
यस अन्तगर्त �नम्न ��याकलापहरु गनर् स�कने छ ।
•

अन्तर��यात्मक गो�ी,

•

कायर्�म �स्तुतीहरु (आन्त�रक, बा�)

कायार्न्वयन ���या
•

कायर्�म स�ालनाथर् अवधारणा प� तथा लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन चरण: गो�ी र अन्तर��या कायर्�म सं चालन

•

�नकायगत बजेट कायर्�म LMBIS मा ��व�ीका ला�ग �ववरण सं कलन ।

अपेिक्षत उपलिब्ध
�वभाग तथा मातहतका सं घीय कायार्लयहरुको �स्ता�वत बजेट तथा कायर्�महरु सम्बन्धमा पयार्�
छलफल र अन्तर��या भइ �नय�मत वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म तजुम
र् ा भएको हुनेछ ।
2.3 वा�षर्क �ग�त स�मक्षा गो�ी
�वभाग तथा मातहतका कायार्लयहरूको स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म अनुसार कायर्�म कायार्न्वयनको
�ग�तको स�मक्षा गन� यस कायर्�मको मूख्य उ�ेश्य रहे को छ ।�ैमा�सक तथा वा�षर्क कायर्�म
कायार्न्वयनको �ग�तको स�मक्षा गर� �वगतमा भए गरे का क�म कमजोर�हरूलाइर् सुधार गद� लै जाने र
समयमा नै कायर्�म सम्पादन गर� उल्लेखनीय �ग�त हा�सल गनर्का ला�ग स�मक्षा ग�रनेछ।
यस अन्तगर्त �नम्न ��याकलापहरु गनर् स�कने छ ।
•

अन्तर��यात्मक गो�ी,

•

�ग�त �स्तुतीहरु
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कायार्न्वयन ���या
•

कायर्�म स�ालनाथर् अवधारणा प� तथा लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन चरण: गो�ी र अन्तर��या कायर्�म सं चालन तथा पृ�पोषण

अपेिक्षत उपलिब्ध
�वभाग तथा मातहतका सं घीय कायार्लयहरुको �स्ता�वत बजेट तथा कायर्�महरु सम्बन्धमा पयार्�
छलफल र अन्तर��या भइ �नय�मत वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म तजुम
र् ा भएको हुनेछ ।
2.4 वा�षर्क �ग�त ��तवेदन तयार� तथा �काशन
यस �वभाग र मातहतका कायार्लयहरुबाट गत आ.व. ०७७/७८ मा भए गरे का ��याकलापहरु
सं कलन गर� वा�षर्क ��तवेदन तयार ग�रने छ । यसमा �व�नयोिजत बजेट उ� कायर् गदार् लाग्ने
तथ्याङक सं कलन गर� ��तवेदन तयार�

र छपाइमा लाग्ने �ब�भ� ��याकलापमा स्वीकृत लागत

अनुसार खचर् गर�नेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
सम्बिन्धत महाशाखा शाखाहरुमा उपलब्ध जनशि�बाट आवश्यकतानुसार सहयोग �लइ कायर् सम्प�
ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिव्धः �वभाग र मातहतका कायार्लयहरुबाट भए गरे का कायर्को जानकार� स�हतको �रपोटर्
�कािशत भएको हुनेछ ।
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प�रच्छे द 3. �ड�भजन वन कायार्लयहरु (वन सुरक्षा सै�नक समेत)
3.1 वन डढे लो �नयन्�ण सम्बन्धी सामा�ी ख�रद
वन डढे लो �नयन्�णको ला�ग �योग गनुप
र् न� औजार तथा साम�ीहरु �वशेष �क�समको र अिग्न समन
टोल� सदस्यहरुले लगाउने वा �योग गन� सुरक्षा सामा�ी तथा अ�त जोिखमयु� क्षे�मा डढे लो
�नयन्�णको ला�ग High pressure water pump, पानी टं क�, �े क्टर वा पीकअपले ता�े भन� ��ल
खर�द गन� कायर् ग�रनेछ । वन तथा भू-सं रक्षण �वभागमा आकिस्मक �योगका ला�ग र �ड�भजन वन
कायार्लयहरुलाई �नय�मत रुपमा �योग गन� गर� उपलब्ध गराउन स�कने उपकरण, मेशीन औजार र
कमर्चार� तथा अिग्न �नयन्�कहरुका ला�ग व्यि�गत सुरक्षा साम�ीहरु समेतको पयार्� र पुण र् सेट को
�ववरण, �कार र सं ख्या ए�कन गनुर् पन�छ । यस अन्तरगत ख�रद ग�रने साम�ीहरु रा��य तथा
अन्तरार्��य गुणस्तर िचन्ह �ा� र स्वीकृत अिग्न �नयन्�ण मापदण्ड अनुरुपको हुन ु पन�छ । उल्ले िखत
तथ्य अनुरुप आवश्यक साम�ी र मेशीन उपकरण औजारहरुको मापदण्ड, गुणस्तर, सं ख्या र रा��य
तथा अन्तरार्��य बजार मुल्यका आधारमा लागत अनुमान तयार गर� स्वीकृत गराइ �च�लत ख�रद ऐन
�नयम अनुरुप ख�रद ग�रनेछ । सम्भव भएसम्म नेपाल गुणस्तर वा अन्तरार्��य गुणस्तरका साम�ीहरु
आ�धका�रक �व�ेताबाट ख�रद गनुप
र् दर्छ र सो सम्भव नभएमा स्थानीयस्तरमा उपलव्ध गुणस्तर�य
सामानहरु ख�रद गनुप
र् दर्छ । मालसामान आपु�तर्कतार्ले वन तथा भू-सं रक्षण �वभागमा दुई ��वशीय
साम�ी तथा मेशीन औजार उपयोग तथा सं चालन �व�ध, भण्डारण तथा ममर्त सं भार, सुरक्षा सतर्कता
मापदण्ड सम्विन्ध �िशक्षण र उपयोग मागर्दशर्न पुिस्तका समेत उपलब्ध गराउनु पन�छ । यस
अन्तगर्त �व�नयोिजत बजेटवाट िजल्लासम्म दुवानी गन� तथा उपयोग �व�ध सम्विन्ध अ�भमुिखकरण कायर्
सं चालन गनर् र वन डढे लो �नयन्�णमा मेशीन औजार उपयोग सम्विन्ध जानकार� पुिस्तका �नमार्णमा
समेत बजेट �व�नयोजन गनर् स�कने छ ।
जनशि� व्यवस्थापन
सम्विन्धत शाखाले �वषय �वज्ञको थप से वा आवश्यक भएको अवस्थामा से वा �दायकवाट से वा ख�रद
गर� आवश्यक जनशि�को व्यवस्था �मलाउनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध

•

वन डढे लो �नयन्�णका ला�ग मेशीन उपकरण औजार उपलब्ध हुनेछ ।

•

वन डढे लो �नयन्�णका ला�ग मेशीन उपकरण औजार सं चालन गन� जनशि� तयार हुनेछ।

•

वन डढे लो �नयन्�ण तथा रोकथामका ला�ग मेशीन उपकरण औजार सं चालन गन� मागर्दशर्क
पुिस्तका तयार हुनेछ।
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3.2 GIS/RS सम्बिन्ध दक्षता अ�भवृ� ता�लम
यस �बभाग मातहत रहेका �ब�भ� वन �बउ �योगशाला तथा भण्डारण केन्�हरुमा यसै �वभागमा
कायर्रत कमर्चार�का ला�ग भौगो�लक सूचना �णाल� तथा दूर सं वेदन (Geographical Information
System and Remote Sensing) सम्बन्धी

दक्षता अ�भवृ�� गराउनु यस ता�लमको उ�ेश्य रहनेछ

। ता�लमको �बस्तृत योजना तथा स� योजना स�हत लागत अनुमान स्वीकृत गराई ता�लम सं चालन
ुर् ल ता�लम सं चालनका ला�ग आवश्यक साम�ी वा
गराउनु पन�छ । �व�नयोिजत रकम भौ�तक वा भचअ
सफ्टवयर ख�रद, सहभागीका ला�ग दै �नक �मण खचर्, खाजा खचर्, हल भाडा, �िशक्षण भ�ा, �िशक्षण
साम�ी तयार�, �माण प� तयार� लगायतका �ब�भ� िशषर्कमा स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार खचर्
ग�रने छ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू मातहतका कमर्चार� वा �ब�भ� �ड�भजन वन कायार्लयका �वज्ञ वा स्वतन्� �बज्ञ
प�रचालन गर� यस कायर्�म सम्प� गन�छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
•

भौगो�लक सूचना �णाल� तथा दूर सं वेदन (Geographical Information System and
Remote Sensing) सम्बन्धी ज्ञान तथा िशप बढ्ने ।

•

सहभागीले

कायर्

क्षे�मा

भौगो�लक

सूचना

�णाल�

तथा

दू र

सं वेदन

(Geographical

Information System and Remote Sensing) ��व�धको �योग गन� ।
3.3 वन सुरक्षा कक्षको स्तर उ��त
वन डढे लो प�हचान तथा अनुगमन �णाल� सुदृढ गनर् आवश्याक साम�ी स्वीकृत लागत अनुसार ख�रद
तथा जडान, �ब�भ� साम�ीको ममर्त तथा सम्भार ग�रने छ ।
3.4 वन डढे लो सम्बन्धी �कािशत समाचारहरुको स�लन र ��तवेन तयार�
ु मा वन डढे लोको चपेटाबाट आ�ान्त
गत आ.व. २०७७/७८ मा नेपाल भर र दिक्षण ए�सयाल� मुलक
बन्यो । �ब�भ� छापा, अनलाइन सं चार मध्य तथा �ब�भ� जनर्लमा �ब�भ� समाचार वा लेख �कािशत
भएका छन् । �कािशत ले ख वा समाचार सामा�ीको सं कलन, एकतृत गन�, छपाई तथा �वतरण कायर्
साथै यसै सम्बिन्धत कायर् हुने �मण, इन्धन तथा यातायात समेतको खचर् यस ��याकलापमा
�व�नयोिजत रकमबाट हुने छ ।
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जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू मातहतका कमर्चार� वा �ब�भ� �ड�भजन वन कायार्लयका सहयोगमा यस कायर्�म
सम्प� गन�छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध

•

वन डढे लो रोकथाम तथा �नयन्�णमा थप म�त हुने ।

3.5 वन, वन्यजन्तु, जै�वक �व�वधता, वन डढे लो �नयन्�ण सम्बिन्ध अ�भमूिखकरण, पैरवी तथा �चार
�सार सामा�ी उत्पादन/�शारण
वन, वन्यजन्तु, जै�वक �व�वधता, वन डढे लो �नयन्�ण सम्बिन्ध अ�भमूिखकरण, पैरवी तथा �चार �सार
सामा�ी उत्पादन/�सारणका ला�ग स्वीकृत साम�ीको �व्य दृश्य रे कडर् तथा �व�भ� �सारण गन� सं घ
सं स्थासं ग वा कम्पनी सं ग सम्झौता गर� सो अनुसार �नधार्�रत समयावधीमा �सारण ग�रने छ । यस
कायर् सम्प� गनर् लाग्ने बैठक भ�ा, अन्तर��या खचर् जस्ता स्वीकृत लागत अनुसार खचर् ग�रने छ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू मातहतका GIS and Mapping शाखाका कमर्चार� वा �ब�भ� �ड�भजन वन कायार्लयका
सहयोग तथा समन्वयमा यस कायर्�म सम्प� हुनछ
े ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
वन डढे लो वन्यजन्तु तथा जै�वक �व�वधता सम्बन्धी �व्य दृश्य साम�ी उत्पादन हुने
वन डढे लो रोकथाम तथा �नयन्�णमा थप म�त हुने ।
3.6 �ादे िशक वन डढे लो जोिखम नक्शांकन तथा सुचाकंन
यस कायर्�मबाट �दे श स्तरमा डढे लोको जोिखम तथा घटनाको नक्शांकन गर� ��तवेदन तयार
ग�रनेछ । यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेटबाट �डिजटल नक्शा तथा सप्टवेयरहरु ख�रद, समुहगत
छलफल, अन्तर��या, �फल्ड �मण खचर् र �वज्ञ जनशि�को पा�र��मक, ��तवेदन तयार� आ�दमा
बजेट खचर् गनर् स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले सम्बिन्धत शाखाको जनशि�बाट तथा आवश्यकता अनुसार �वषय �वज्ञको सहयोग समेत �लइर्
कायर् गनर् सक्नेछ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
�ादे िशकस्तरमा भएका वन डढे लोको घटनाहरु नक्शांकृत भै जोिखमयु� क्षे�हरु प�हचान र नक्शांकन
हुनेछ ।
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प�रच्छे द 4. रा��य वन �वकास तथा व्यवस्थापन कायर्�म
4.1 वन व्यवस्थापनको �ा�व�धक प�रक्षण

(Technical Audit) को ला�ग सूचकहरू तयार� तथा २

स्थानमा अ�डट समेत
�वगत

समयदे िख

दे शका

�व�भ�

भागहरूमा

�भ�

�भ�

व्यवस्थापन

पध्द�त

अनुसार

�व�भ�

�नकायहरू�ारा वनको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसमध्ये सरकार�ारा व्यवस्थापन ग�रएको
वैज्ञा�नक वन व्यवस्थापन तथा �दगो वन व्यवस्थापन लगायत समूहमा आधा�रत साझेदार� तथा
सामुदा�यक वनहरूमा समेत �व�भ� �क�समका व्यवस्थापन प��तहरू लागू भई वनको व्यवस्थापन हुँदै
आएको छ । यसर� �व�वध �क�समको व्यवस्थापन पध्द�त अनुसार हुँदै आएको वनको व्यवस्थापनले
�ा�व�धक�य तथा व्यवस्थापक�य पक्षहरूमा अनेक सवालहरू समेत �सजर्ना गरे को छ । वनको �दगो
सं रक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोगको ला�ग भईरहेको वन व्यवस्थापनको �ा�व�धक तवरबाट अनुगमन
तथा प�रक्षण

गनुर् अ�त आवश्यक हुने भएकोले वन तथा भू-सं रक्षण �वभागको आ.व. २०७८।७९

को ला�ग वन व्यवस्थापनको �ा�व�धक प�रक्षणको ला�ग सूचकहरू तयार गर� २ स्थानमा स्थलगत
अ�डट (प�रक्षण) समेत गन� कायर्�म रािखएको हो।

यस अन्तगर्त �व�भ� �क�समका वन व्यवस्थापन

प��तहरूलाई समे�टने गर� �तनीहरुको प�रक्षण गनर् उपयु� हुने �क�समले सूचकहरू (Indicators)
तयार� गन� तथा �तनै तयार ग�रएको सूचकहरूको व्यवहा�रक प�रक्षणको ला�ग कुनै दुई स्थानमा �भ�
�क�समको वन व्यवस्थापन प��तहरूमा �योग गर� सूचकहरूलाई अिन्तम रुप �दईनेछ ।

यो कायर्

सम्प� गनर् कायर् �ववरण तयार गर� वन तथा भू-सं रक्षण �वभागबाट स्वीकृत गराई कायार्न्वयन ग�रने
छ । यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेटबाट दै �नक �मण भ�ा, सवार� खचर्, ईन्धन, आवास खचर्,
खाजा समूहगत छलफल, अन्तर��या र �वज्ञ जनशि�को पा�र��मक, ��तवदे न तयार� आ�दमा बजेट
खचर् गनर् स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्का ला�ग सम्बिन्धत शाखाबाट कायर् �ववरण तयार गर� स्वीकृत गराई से वा�दायक माफर्त
सेवा करार �लई वा वन तथा भू-सं रक्षण �वभागका �ा�व�धकहरूको ट�म खटाई गराईनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
ु ा साथै उपयु� वन
भईरहे का वन व्यवस्थापन प��त तथा ��याकलापहरूको �भावका�रतामा वृ�� हुनक
व्यवस्थापन �णाल� छनौट गनर् समेत महत्वपूण र् सहयोग पुग्नेछ ।
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4.2 वन व्यवस्थापनका सफल अभ्यास छाया�न तथा सरोकारवालाहरूको अन्तर��या
�वगत लामो समयदे िख नेपालमा वन सं रक्षण, सं व�र्न तथा सदुपयोग लगायतका सम� ��याकलापहरू
समे�टने गर� �व�भ� �क�समका �ा�व�धक तथा सामािजक र व्यवसा�यक अवधारणा अनुसारका वन
व्यवस्थापनका अभ्यास हुँदै आएको छ । यस अन्तगर्त सरकार�ारा व्यविस्थत वन, समुदायमा
आधा�रत वन व्यवस्थापन पध्द�त, व्यवसा�यक वन तथा उत्थानमूलक वन व्यवस्थापन पध्द�तहरू
अपनाउँदै आएको पाइन्छ । तर प�न क�तपय ��तफल �दने खालका समुदायलाई लाभ हुने र
वातावरणीय दृ��कोणले समेत उपयु� वन व्यवस्थापन पध्द�तहरूको यथोिचत �चार �सार र मान्यता
पाएको दे िखं दैन । यसै प�र�े�यमा �ा�व�धक, आ�थर्क, सामािजक तथा वातावरणीय दृ��कोणबाट हाल
सं चा�लत �व�भ� व्यवस्थापन पध्द�तहरूको सफलतम �योगलाई उजागर गन� तथा आम जनसमुदायलाई
समेत उनीहरूकै ��त��या तथा सुझावहरूको आधारमा प�रमाजर्न गनर्को ला�ग र नेपाल सरकारको
आव�धक योजना अनुसार उत्पादनमूलक वन व्यवस्थापन कायर् अवलम्बन गनर् अ�भ�े�रत गन� उ�ेश्यले
आ.व. २०७८।०७९ को ला�ग वन तथा भू-सं रक्षण �वभागले वन व्यवस्थापनका सफल अभ्यास
छाया�न तथा सरोकारवालाहरूको अन्तर��या कायर्�म राखेको हो । यस कायर्�म अन्तगर्त वनको
�दगो �वकासको ला�ग उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको र सफलतम �योगमा आई उपयु� वातावरण
अनुसार गुणात्मक वृ�� गर� अन्य क्षे�मा प�न लागू गनर् तथा असल �सकाईको रुपमा रा�ा र सफल
वन व्यवस्थापन कायर्लाई अ�भलेखीकरण गनर्का ला�ग �व�भ� सफल वन व्यवस्थापन कायर्को छाया�न
ग�रने छ । �व�नयोिजत बजेट छाया�न कायर्को ला�ग व्यवसा�यक परामशर्दाता सेवा शुल्क लगायत
Scr i pt Wr i t i ng, �स्ता�वत कायर् तथा सरोकारवालाहरूको अन्तरकृयाको �ममा िचया खाजा �मण
आ�दको ला�ग खचर् ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
छाया�न कायर्को ला�ग सम्बिन्धत शाखाबाट कायर्सूिच (ToR) तयार गर� �नयमानुसार �कृया पुर्याई
व्यवसा�यक परामशर्दाता सेवा करार �लईनेछ ।
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अपेिक्षत उपलिब्धहरू

•

वनको व्यवस्थापनमा जनसहभा�गता जुटाउन तथा �भावकार� कायार्न्वयन गनर् महत्वपूणर् योगदान पुग्ने
।

•

व्यवस्थापन �णाल�हरूको सह� सूचना तथा जानकार� व्यापक रुपमा �चार�सार भई व्यवस्थापन
�णाल� लागु गदार्का समस्याहरू हल हुन सहयोग पुग्ने ।

•

सफल अभ्यासको �व्यदृश्य सामा�ी तयार भई �चार �सार हुने र अ�भलेख रहने

4.3 व्यवसा�यक कबु�लयती वन रा��य स�मक्षात्मक गो�ी
वन नी�त २०७१, वन ऐन २०७६ लगायतका ऐन, �नयम तथा नी�त र रणनी�तहरूमा समेत स्प� व्यवस्था
भएता प�न उ�मशीलतामा आधा�रत व्यवसा�यक कबु�लयती वनको अपेक्षाकृत �वकास तथा �ब�र्न हुन
नसकेको वतर्मान प�र�े�यमा आ.व. २०७७/७८ मा वन तथा

भू-सं रक्षण �वभाग�ारा व्यवसा�यक

कबु�लयती वनको सम्भाव्यता अध्ययन गराईएको �थयो । उ� ��तवेदन अनुसार प�न सम्भाव्य क्षे�हरूमा
व्यवसा�यक कबु�लयती वनको �वकासको ला�ग र हाल सं चा�लत �व�भ� �क�समका व्यवसा�यक कबु�लयती
वनहरुमा रहेका समस्या तथा अन्य �व�वध सवालहरूलाई समेत सम्बोधन गर� �ा�व�धक, आ�थर्क, नी�तगत
तथा

कानूनी

र

�कृयागत

अन्यौलता

तथा

व्यवधानहरूको

समाधानाथर्

रा��य

स्तरमा

सम्पूणर्

सरोकारवालाहरूलाई सं लग्न गर� स�मक्षात्मक गो�ी गनुर् आवश्यक दे िखएकोले वन तथा भू-सं रक्षण �वभागले
आ. व. २०७८।०७९ को ला�ग व्यवसा�यक कबु�लयती वन रा��य स�मक्षात्मक गो�ीको कायर्�म राखेको
हो । वन उ�मीहरू, वन पैदावारमा आधा�रत उ�ोग सं चालन गन� व्यवसायीहरू, पयार्-पयर्टनसँग सम्बिन्धत
व्यवसायी तथा ज�डबुट� उत्पादन तथा �व�� �वतरण गन� उ�मी तथा व्यवसायीहरू

तथा अन्य

सरोकारवालाहरू यस गो��का सहभागीहरू हुन सक्नेछन् । दे शको कुनै प�न स्थानमा अनुकूलता हेर� यो
गो�ी वन तथा भू-सं रक्षण �वभागले सं चालन गन�छ अथवा सेवा-�दायक माफर्त प�न कायर्�म सं चालन
गराउन स�कनेछ ।

यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेटबाट सहभागीहरूको दै �नक �मण भ�ा, सवार�

खचर्, ईन्धन्, आवास खचर्, गो�ीको ला�ग हल भाडा, कायर्प�, स� सं चालन शुल्क, ता�लम भ�ा, समूह
छलफल तथा ��तवेदन तयार� तथा �काशन आ�दमा खचर् ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
रा��य महत्व तथा नी�त तजुम
र् ा स्तरमा द�घर्काल�न �भाव पनर् सक्ने कायर्�ममा �वभागीय जनशि�बाट नै
गो�ी सन्चालन गन� |
अपेिक्षत उपलिब्धहरू
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•

व्यवसा�यक कबु�लयती �वकासमा भएका सवाल तथा च ुनौती सम��गत सम्बोधन भई समाधानमा
सहयोग पुग्ने ।

•

व्यवसा�यक कबु�लयती वन �वकासको लागी स्प� खाका तयार हुने तथा मागर्�नद� शन �ा� भई
वन �वकास तथा वातावरण सं रक्षण माफर्त आ�थर्क �वकासमा टे वा पुग्ने ।

4.4 रा��य वनको �दगो व्यवस्थापन सम्बिन्ध मापदण्ड स�हतको कायर्�व�ध तयार�
समुदायमा आधा�रत लगायत सबै खालका रा��य वनमा वैज्ञा�नक वन व्यवस्थापन प��त लागु भई
स�ालन हुँदै आएकोमा हाल त्यसमा प�रमाजर्न गर� सरकारले सबै �क�समको रा��य वनमा �दगो वन
व्यवस्थापन प��त लागु गन� �नणर्य गरे को छ । �दगो वन व्यवस्थापन �नद� िशकाले �नद� श गरे बमोिजम
समुदायको �हत अनुकूल हुने गर� नेपाल सरकारको आव�धक योजना र वन नी�तले �न�द� गरे
बमोिजम आ�थर्क �वकासमा समेत उल्ले खनीय योगदान पुग्ने गर� र उपभो�ाहरूको वन पैदावारको
मागलाई आपू�तर् गन� �क�समले र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर� उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन
गनर्को ला�ग �वस्तृत र व्यवहा�रक तथा �ा�व�धक �क�समले �� अ�न सह� �क�समको कायर्�व�ध
आवश्यक पन� भएकोले वन तथा भू-सं रक्षण �वभागले आ.व. २०७८/०७९ को ला�ग “रा��य वनको
�दगो व्यवस्थापन सम्बिन्ध मापदण्ड स�हतको कायर्�व�ध तयार�” कायर्�म राखेको हो । यस
कायर्�ममा वन व्यवस्थापनको �ा�व�धक प�रक्षण प�छ आएका सूचकहरू समेतलाई समेट� �व�भ�
�क�समका वन व्यवस्थापन �णाल�हरू अनुसार उपयु� हुने मापदण्डहरू समेत �नधार्रण ग�रनेछ ।

यो

कायर्�व�ध तयार� गदार् सबै सरोकारवालाहरूलाई समेत सं लग्न गर� वन तथा वातावरण तथा वन
व्यवस्थापन �वज्ञहरूको परामशर्मा ग�रनेछ । यो कायर् सम्प� गनर् कायर् �ववरण (Terms of
Reference) तयार गर� वन तथा भू-सं रक्षण �वभागबाट स्वीकृत गराई कायार्न्वयन ग�रने छ । यस
कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेटबाट कायर्शाला गो�ी, परामशर् शुल्क, सरोकारवालाहरूको अन्तर��या
गो�ी, बैठक भ�ा, खाजा, समूहगत छलफल, अन्तर��या र �वज्ञ जनशि�को पा�र��मक, ��तवदे न
तयार� आ�दमा खचर् गनर् स�कनेछ ।
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जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्का ला�ग वन तथा वातावरण मन्�ालय, �ड�भजन वन कायार्लय, �वज्ञको परामशर् से वा �लई वा
वन तथा भूसं रक्षण �वभागका �ा�व�धक-�ारा खचर् ग�रनेछ |
अपेिक्षत उपलिब्ध

•

�दगो वन व्यवस्थापन �भावकार� रुपमा स�ालनको ला�ग मागर्दशर्न तयार हुनेछ ।

• वन व्यवस्थापन कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयन हुनेछ ।
4.5 वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन (वन सं रक्षण क्षे�, को�रडोरको �समसार/घाँसे मैदान)
रािस्�य वन तथा सामुदा�यक वन क्षे�हरुमा (मुख्यतया वन सं रक्षण क्षे�, को�रडोर क्षे�हरुमा)
वन्यजन्तुको उपिस्थ�त बढ्दै गइरहे कोले वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन एक महत्वपुण र् सवाल
भैसकेको छ | त्यसैले दे शका �व�भ� भागमा रहेका वन सं रक्षण क्षे� तथा को�रडोरमा अविस्थत
घोल तथा

पा�न

�समसार क्षे�हरुको �नय�मत सरसफाई जस्तै �मचाहा �जा�तहरू हटाउने, नयाँ पा�न पोखर�

�नमार्ण गन� लगाएतका काम एवं घाँसे मैदान वासस्थान (पुरानो ढ�ी घाँस हटाउने लगाएतका कायर्हरु)
यस कायर्�म अन्तगर्त गनर् स�कन्छ | वन्यजन्तुको सं ख्या धेरै भएका क्षे� हरु जस्तै ब�दर्या िजल्लाको
खाता को�रडोर, कैलाल� िजल्लाको वसन्ता को�रडोर र दाङ िजल्लाको लमह� बोटलनेक तथा फुलबार�
क्षे�मा उ� कायर्�म गनर् स�कन्छ | कायर्�म सं चालन गनर् आवश्यक ज्यामी (दक्ष तथा अदक्ष) खचर्,
उपकरण जस्तै �याक्टर लगाएतको भाडा खचर् लगायतमा खचर् गनर् स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू मातहतका कमर्चार�हरु प�रचालन गर� अन्य सम्विन्धत �नकायहरुको सहयोग �लइ यो
कायर्�म सं चालन गनर् सक्नेछ । �ड�भजन वन कायार्लयहरु तथा स्था�नय समुदायबाट �स्ताब आव्हान
ग�र ग�र कायर्�म सं चालन गनर् सक्नेछ |
अपेिक्षत उपलिब्ध
वन्यजन्तुको ला�ग उपयु� वासस्थानको उपलब्धतामा वृ�� (खाना र पानी) भई सं ख्या वृ��मा सहयोग
पुग्नेछ ।
4.6 लुिम्बनी �दे शमा स�रसृप ( Herpeto fauna) हरुको अवस्था अध्ययन तथा �ोफाइल तयार�
अध्ययन
लुिम्वनी �दे शको सं रिक्षत क्षे� बा�हरका रािस्�य वन क्षे� (सामुदा�यक वन क्षे�, साझेदार� वन क्षे�,
कबु�लयती वन क्षे� लगाएतका), �समसार क्षे�हरुमा Herpeto fauna र अन्य वन्यजन्तु वन क्षे� बाट
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कृ�ष क्षे� तथा वस्तीहरुमा चहलपहल ब�ढरहे को दे िखएको छ | त्यसै ले Herpeto fauna हरुको
अवस्था अध्ययन ग�र �ोफाइल तयार� गनर् सकेमा भ�वष्यमा उ� �जा�तहरुको सं रक्षण र व्यवस्थापन
मा धेरै सहयोग पुग्न सक्छ | अध्ययनलाई मुख्यग�र वन सं रक्षण क्षे�, को�रडोर क्षे�हरुमा केिन्�त गनर्
स�कन्छ | कायर्�म सं चालन गनर् आवश्यक �बज्ञ शुल्क, यातायात, अन्तर��या कायर्�ममा खाजा,
भ�ा आ�द लगायतमा खचर् गनर् स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
वन तथा भूसंरक्षण �वभागका कमर्चार�हरु प�रचालन ग�र यो कायर्�म सं चालन ग�रने छ । आबस्यक
मा�ामा �ड�भजन वन कायार्लयहरुसँग समन्वय गर� ग�रने छ । यो कायर् �च�लत कानून बमोिजम
सेवा �दायकबाट समेत स�ालन गनर् स�कनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध

•

Herpetofauna हरुको अवस्था �ोफाइल स�हतको ��तवेदन तयार� र �ाकाशन हुनेछ |

4.7 वन्यजन्तु उ�ार सम्बन्धी आकिस्मक सहयोग कायर्�म
रा��य वन क्षे� तथा सं रिक्षत क्षे�वाट बा�हर �नस्केका वन्यजन्तुहरुको तात्काल उ�ार कायर् गनर्
सकेमा

वन्यजन्तुहरुबाट हुन सक्ने क्ष�त कम भई स्थानीय समुदायमा वन्यजन्तु��तको धारणा

सकारात्मक हुन जान्छ | �फल्ड स्तरमा ख�टने अ�पंि�का वन कमर्चार�हरु प�रचालन गर�
वन्यजन्तुको समयमा उ�ार गनर् सम्बिन्धत �ड�भजन वन कायार्लयवाट �ा� �स्ताबनाको आधारमा यो
कायर्�म

सं चालन

गनर् स�कन्छ

|

�नय�मत

रुपमा

वन्यजन्तुको

ओहोरदोहोर

हुने

ठाउँहरुमा

�ाथ�मकताको �हसाबले यो कायर्�म सं चालन गनर् उपयु� हुन्छ | जस्तै जै�वक मागर् भएका कंचनपुर,
कैलाल�, ब�दर्या, बाँके, नवलपरासी पि�म लगायतका ५ वटा �ड�भजन वन कायार्लयबाट �स्तावना
आव्हान गर�

कायर् सं चालन गनर् स�कन्छ | कायर्�म सं चालन गनर् आवश्यक साना उपकरण ख�रद

तथा भाडा शुल्क, यातायात शुल्क, खाजा भ�ा, दै �नक �मण भ�ा, केज �नमार्ण आ�द र भै पर� आउने
अन्य खचर् गनर् स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्�म �ड�भजन वन कायार्लयका कमर्चार�बाट सं चालन ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
िजल्लामा वन्यजन्तु उ�ारका कायर् सम्पन भइ मानव वन्यजन्तु �न्द रुपान्तरण भएको हुनेछ |
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4.8 वन्यजन्तुको �ाण्ड�लङ/प�हचान ता�लम
नेपालमा जै�वक �व�वधताको �च ुरता रहे को सवर्�व�दतै छ। �नकु� र आरक्ष लगायतको क्षे�मा ख�टने
कमर्चार�बीच बन्यजन्तु सं रक्षणबारे �नय�मत �िशक्षण हुने तथा वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा �वशेष ध्यान
�दनुपन� हुनाले वन्यजन्तु �ाण्ड�लङको बारे मा ज्ञान हुनेछ | तर सं रक्षण क्षे�भन्दा बा�हर �ड�भजन वन
कायार्लयहरुमा कायर्रत कमर्चार�हरुमा वन्यजन्तुको प�हचान, आनीबानी तथा घाईते वा अश�
वन्यजन्तुको उ�ार तथा �ाण्ड�लङ बारे जानकार� कम हुँदा बेला बेला समस्या पन� गरे को पाईन्छ।
यसै ले �ड�भजन वन कायार्लय अन्तरगत कायार्रत कमर्चार�हरु साथै शस� वन रक्षकहरुको क्षमता
अ�भबृ�� गद� वन्यजन्तु सं रक्षणमा सक्षम बनाउने उ�ेश्यले यो ता�लम �स्ताव ग�रएको हो।
जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्�मलाइर् �भावकार� ढं गबाट सम्प� गनर्का ला�ग आवश्यक जनशि� �वभाग¸ �दे श मन्�ालय
ँ समन्वय गर� वन्यजन्तु �ाण्ड�लङ/प�हचान सम्बिन्ध ज्ञान भएको रा��य
तथा �दे श �नद� शनालयसग
�कृ�त सं रक्षण कोषको सहयोग �लई ता�लम सं चालन ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
•

�ड�भजन वन कायार्लयका कमर्चार�हरु तथा शस� वन रक्षकहरुको ला�ग स�ालन ग�रने यस
वन्यजन्तुको प�हचान, उ�ार तथा व्यवस्थापन ता�लमले सहभा�गहरुलाई वन्यजन्तुको प�हचान,
उ�ार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणलाई मजबुत बनाउनुका साथै आफ्नो कायर् क्षे�मा घट्ने
त्यस्ता खालका घटनाहरु व्यवस्थापन गन� ज्ञान, सीप तथा क्षमता �वकास गनुक
र् ा साथै वन,
वन्यजन्तुको सं रक्षण गर� मानव वन्यजन्तु �न्द न्यू �नकरणमा सहयोग पुग्ने ।

4.9 वन्यजन्तु �नयन्�ण एकाइ (WCCB) समन्वय बैठक
वन/वन्यजन्तु अपराध �नयन्�ण सम्बन्धी सरोकारवालाहरु जस्तै िजल्ला �शासन कायार्लय, िजल्ला
�हर� कायार्लय र अन्य सम्बन्धीत सं स्थाका ��त�नधहरुसँग छलफल र अन्तर��या गन� र सो गदार् हुने
खाजा तथा भ�ा खचर्मा बजेट खचर् गनर् स�कन्छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
िजल्लाका �व�भ� �नकायहरुसँगको सम्बन्ध �वस्तार र सहकायर्वाट वनक्षे�को सुरक्षाको ला�ग वन
अ�त�मण, वन चोर� कटानी, वन्यजन्तुको चोर� िशकार, वन पैदावारको अवैध व्यापार जस्ता वनजन्य
अपराध र वन डढे लो �नयन्�णमा सहयोग पुग्ने ।
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4.10 वन्यजन्तु व्यवस्थापन सम्बिन्ध आकिस्मक अनुगमन
�ड�भजन वन कायार्लयहरु/स्था�नय समुदायबाट रा��य वन, सामुदा�यक वन, जै�वक मागर् र �ाणी उ�ानहरुमा
वन्यजन्तु व्यवस्थापन सम्बिन्ध कायर्हरु सं चालन हुँदै आईरहे को छ । ती क्षे�हरु भैरहे को वन्यज�ु व्यवस्थापन
सम्बिन्ध आकिस्मक रुपमा अनुगमन गनर्का ला�ग यस शीषर्कमा �व�नयोिजत रकम खचर् गर�नेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्�म वन तथा भू-सं रक्षण �वभागका कमर्चार�बाट सं चालन ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
आकिस्मक अनुगमनबाट आएका पृ�पोषणले वन्यजन्तु व्यवस्थापन सहयोग पुग्नेछ ।
4.11 वन उ�म सम्विन्ध मेशीन ओजार ख�रद सहयोग: यज्ञडोल सा.ब.उ.स गोकण��र न.पा. ४,
काठमाण्ड�
यज्ञडोल सा.ब.उ.स. गोकण��र न.पा. ४, काठमाण्डौले श�हद स्मारक तथा �नजाम�त पाकर् स्थापना गर�
पयार्पयर्ट�कय ग�त�व�ध सं चालन ग�र रहे को छ । उ� सामुदा�यक वन समुहलाई काठमा आधा�रत
पयर्ट�कय साम�ीहरु �नमार्ण गन� वन उ�म सं चालनाथर् ब्यवसा�यक कायर् योजनाको आधारमा आवश्यक
पन� मेशीन औजारहरु ख�रद गनर् र सो सम्विन्ध �सप हस्तान्तरण गन� कायर्का ला�ग

यो रकम खचर्

ग�रनेछ ।
यज्ञडोल सा.ब.उ.स. गोकण��र न.पा. ४, काठमाण्ड� सँग समन्वय गर� �व�नयोिजत बजेटवाट �स्ता�वत
उ�मको ब्यवसा�यक कायर् योजना �नमार्ण गन� , आवश्यक मेशीन औजार ख�रद गन� तथा उ� मेशीन
औजार सं चालन गन� आवश्यक पन�

�सप �वकासका ला�ग प�न यो रकम खचर् ग�रने छ । यज्ञडोल

सा.ब.उ.स. गोकण� �र न.पा. ४, काठमाण्डौले यो कायर् सम्प� गनर् स्थानीय नगर पा�लका ,
सहका�र,सं घ सस्था तथा �नजी क्षे� सँग साझेदा�र तथा सहकायर् गर� थप �भावकार� हुने गर� कायर्
सं चालन गनर् सक्नेछ ।
यो कायर्�म अन्तगर्त सम्प� ग�रने �व�भ� ��याकलापहरुलाई मेशीन औेजार ख�रद, ब्यवसा�यक कायर्
योजना �नमार्ण , �सपमुलक ता�लम सं चालन , बैठक लगायतमा खचर् गनर् स�कनेछ ।
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जनशि� व्यवस्थापन
वन तथा भू-सं रक्षण �वभागले �वभाग/मन्�ालय अन्तगर्तका कमर्चार�, �वषयगत �वज्ञहरु सरोकारवाला
सं घ, सं स्थाहरु वाट उपलब्ध हुने जनशि�को सहयोग �लई आवश्यक जनशि�को ब्यवस्थापन ग�रने
छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
•

यज्ञडोल सा.ब.उ.स. गोकण� �र न.पा. ४, काठमाण्डौले पयर्ट�कय वस्तु उत्पादन गन�

वन

उ�म सं चालनाथर् आवश्यक मेशीन औजार �ापत गन� ।
•

पयर्ट�कय वस्तु उत्पादन गन�

वन उ�म सं चालनाथर् आवश्यक पन�

�सप वन समुहले �ा� गन�

छ ।
4.12 काठमाण्डौ उपत्यका पहा�ड �ं ख
ृ ला वन संरक्षण क्षे� ब्यवस्थापन योजना �नमार्ण
ु ानीको अवधारणा लाई समेत कायार्न्वयन गन� ग�र सवै सरोकारवालाहरुको
वातावरिणय सेवा भ�
सहभा�गता र साझेदा�रता �वक�सत गर�

काठमाण्डौ उपत्यकाको पहा�ड �ृखंलाको वन सरक्षणका

ला�ग यो कायर्�म �स्ताव ग�रएको हो । ��तीय तथ्यांक तथा भौगो�लक सूचना �णाल�को उपयोग
वाट �ा� जानका�रका आधारमा
उपत्यकाको पहा�ड �ं ृखलाको

सरोकारवालाहरुसं ग

सहकायर् तथा अन्तर��या ग�र काठमाण्डौ

वन क्षे�लाई ��मक रुपमा वन सं रक्षण क्षे� घोषणा ग�र ब्यवस्थापन

योजना �नमार्ण गनर् क्षे�गत �वभाजन ग�रनेछ र �ाथ�मकता र सं भाब्यताको आधारमा यस वषर् १ वटा
क्षे�को वन सं रक्षण क्षे� ब्यवस्थापन योजना �नमार्ण ग�रनेछ । यो कायर् काठमाण्डौ उपत्यकाका
ँ को सहभा�गतामा सम्प�
�ड�भजन वन कायार्लयहरु सँगको समन्वयमा स्थानीय तह र �दे श सरकारसग
ग�रनेछ ।
यो कायर् सम्प� गनर् कायर् �ववरण र लागत इ��मेट तयार ग�र महा�नद� शकवाट स्वीकृत गर�
कायार्न्वयन ग�रने छ

। सरोकारवाला �नकाय तथा सं घ सस्थाहरुले

यस �वषयमा ब्यापक

जनसहभा�गता र जनचेतना जगाउन �व�वध कायर्�महरु सं चालन गनर् सक्नेछन र उ� कायर्�ममा वन
तथा भ ु सं रक्षण �वभागले आफ्नो खचर्मा �ोत ब्याि� उपलब्ध गराई�दन सक्ने छ ।
यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेटवाट सेवा �दायको सेवा शुल्क, दै �नक �मण भ�ा, सवार� खचर्,
इन्धन,आवास खचर्, खाजा, भौगो�लक सूचना �नमार्ण, नक्शांकन, �िशक्षक भ�ा, समुहगत छलफल,
अन्तर��या र ��तवेदन तयार आ�दमा बजेट खचर् गनर् स�कनेछ ।
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जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्का ला�ग सेवा �दायक सस्थाको सेवा करारमा �लई सम्विन्धत शाखामा उपलब्ध
जनशि�वाट कायार्न्वयन ग�रने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध

•

काठमाण्डौ उपत्यका पहा�ड �ं ृखला वन सं रक्षण क्षे� ब्यवस्थापन योजना �नमार्ण कायर् �ारम्भ
हुने।

4.13 सामुदा�यक वन उ�ममा का�कला �वधर्न �सप �वकास ता�लम
सामुदा�यक वनमा वन उ�म तथा पयार्पयर्टन सं चालन ग�र रहे का र गनर् इच्छु क वन समुहहरुले
�सफा�रस गरे का समुह सदस्यहरुलाई वन उ�ममा का�कला �वधर्न गन� �सप �वकास ता�लम उपलब्ध
गराइनेछ । यस �क�समको ता�लम �ा� गरे प�छ समुहले आफ्नो समुहमा का�कलामा आधा�रत वन
उ�म सं चालन गन� ��तव�ता उपलब्धता गराउनु पन�छ । ��तव�ता प� र समुहको क्षमताका
आधारमा एउटा समुहवाट ३ जना सम्म �िशक्षा�थर् छनौट गनर् सक्नेछ । २ वा २ भन्दा व�ढ समुह
�मले र भ�वष्यमा का�कलामा आधा�रत वन उ�म सं चालन गन� ��तव�ता स�हत ता�लम माग गरे मा
उ� समुहहरुलाई पायक पन� ग�र ता�लम सचालन गनर् स�कनेछ । यस सम्विन्ध अवधारणा,

कायर्

�ववरण र लागत अनुमान �ववरण तयार ग�र कायर्�म कायार्न्वयन ग�रनेछ । यो कायर्�म काठमाण्डौ
उपत्यका �भ� १ वटा र सं भव भए सम्म काठमाण्डौ उपत्यका वा�हर १ वटा सं चालन ग�रनेछ । यो
कायर्�म सेवा �दायक सस्थावाट सेवा ख�रद ग�र सं चालन ग�रनेछ । सामुदा�यक वन उपभो�ा
समुहहरु कै दक्ष का�कला ��मकलाई उपयोग ग�र कायर्स्थलमै आधा�रत ता�लमको रुपमा समुहले
ता�लम सं चालन गनर् चाहे मा समुहको क्षमताका आधारमा स्वीकृत लागत अनुमानको अ�धनमा र�ह
उपभो�ा समुहवाट महाशाखाले ता�लम सं चालन गनर् गराउन सक्नेछ ।
यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेटवाट से वा �दायको सेवा शुल्क, सहभा�गको ला�ग भ�ा ,दै �नक
�मण भ�ा, सवार� खचर्, इन्धन,आवास खचर्, खाजा,

�िशक्षक भ�ा, ता�लम साम�ी आ�दमा बजेट

खचर् गनर् स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्का ला�ग सम्विन्धत शाखा वाट

सेवा �दायक सं स्था वा वन समुहवाट

स्वीकृत कायर्

�ववरण अनुसारको कायर् सम्प� गराउन सेवा करार ग�रनेछ ।ता�लम कायर्�मको अनुगमन
जनशि� वाट ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
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शाखाको

•

सामुदा�यक वन समुह �भ� का�कलामा आधा�रत वन उ�मका ला�ग आवश्यक दक्ष जनशि�
उत्पादन हुने छन् ।

4.14 वन उ�ममा लगानी �वस्तारका ला�ग वैकसर् �वमक र वन उ�मी �वच अन्तर��या गो��
वन उ�ममा वैक तथा �वमा क्षे�को चासो, रुिच

र लगानी बढाउन वन उ�मीहरुको माग सं वोधन

गद� यो कायर्�म �स्ताव ग�रएको हो । यो कायर्�म नेपाल वन पैदावार उ�ोग ब्यवसा�य महासं घ को
समन्वय र साझेदा�रमा

छा�नएका �दे श तथा िजल्ला स्तरमा अन्तर��या ग�र केिन्�य स्तरमा नेपाल

रा� वैक तथा �वमा स�म�त समेतको सहभा�गतामा केिन्�य स्तरमा सघन परामशर् हुने ग�र नेपाल वन
पैदावार उ�ोग ब्यवसा�य महासं घ सँग समन्वय ग�र गो��को आयोजना ग�रनेछ ।
यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेट वाट, सहभा�गको ला�ग खाजा , खाना तथा आवास ,सहजकतार्
�वज्ञको पा�र��मक ,दै �नक �मण भ�ा, सवार� खचर्, इन्धन,आवास खचर्, खाजा,

�िशक्षक भ�ा,

ता�लम साम�ी आ�दमा बजेट खचर् गनर् स�कनेछ । नेपाल वन पैदावार उ�ोग ब्यवसा�य महासं घ सँग
कायर्�ववरण र लागत अनुमान तयार ग�र स्वीकृत ग�र

समन्वय ग�र अन्तर��या तथा गो��को

कायर्�म कायार्न्वयन ग�रनेछ । स्वीकृत लागत अनुमान अनुरुप खचर् हुने खाजा, खाना तथा आवासको
खचर् ब्यवस्थापनका ला�ग सोझै नेपाल वन पेदावार उ�म ब्यवसा�य महासं घलाई कायर्�म आयोजना
गनर्का ला�ग उपलब्ध गराउन स�कने छ ।
जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्का ला�ग सम्विन्धत शाखावाट

वा नेपाल वन पैदावार उ�म ब्यवसा�य महासं घवाट

स्वीकृत

कायर् �ववरण अनुसारको कायर् सम्प� ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध

•

वन उ�म मै�� वै�कंङ तथा �वमा नीती �नमार्णमा सहयोग पुग्ने ।

•

वन उ�ममा �वमा तथा वै�कंङ क्षे� आक�षर्त हुने ।

4.15 वन उ�म र पयार्पयर्टन �वधर्नका ला�ग सरोकारवालाहरुको स्थलगत �मण तथा अन्तरसं वाद
कायर्�म
समुदायले सं चालन गरे का वन उ�म तथा पयार्पयर्टनका ग�त�व�धहरुलाई

वन ऐन �नयम अनुकुल हुने

ग�र बढावा �दन यो कायर्�म �स्ताव ग�रएको हो । यो कायर्�ममा वन उ�म तथा पयार्पयर्टनका
��याकलापहरु सं चालन ग�र रहेका वन समुहहरुलाई वन ऐन �नयम तथा वन उ�म तथा पयार्पयर्टन
सम्विन्ध बजा�रकरण लगायतका ब्यवसा�यक ज्ञान �सप �दने र समुहहरु �वच अन्तरसम्वन्ध र
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अन्तर��या लाई बढवा �दई �सकाईलाई �चार �सार गन� ��याकलाप हरु सं चालन ग�रने छ ।
नी�तगत पृ�पोषणका ला�ग �वभागमा सरोकारवालाहरको अन्तर��या कायर्�म सं चालन ग�रने छ
।यसका ला�ग छा�नएका समुहहरु तथा सरोकारवालाहरु �वच अन्तर सं वाद कायर्�म तथा स्थालगत
�मणका कायर्�महरु सं चालन ग�रनेछ । यस कायर्�मको कायर्�ववरण र लागत अनुमान स्व�कृत
गराई कायर्�म ग�रनेछ ।
यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेट वाट , सहभा�गको ला�ग दै �नक �मण भ�ा ,दै �नक �मण भ�ा,
सवार� खचर्, इन्धन,आवास खचर्, खाजा, �िशक्षक भ�ा, गा�ड भाडा आ�दमा बजेट खचर् गनर् स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्का ला�ग आवश्यक जनशि� सम्विन्धत शाखावाट

ब्यवसथापन ग�र

कायर् सम्प� ग�रनेछ

।
अपेिक्षत उपलिब्ध
•

सामुदायमा आधा�रत वन समुहहरू बीच वन उ�म तथा पयार्पयर्टन �वकासका ला�ग सहकायर् र
समन्वय �वकास हुनेछ ।

•

सामुदायमा आधा�रत वन समुहहर �वच वन उ�म तथा पयार्पयर्टन �वकासका ला�ग �नतीगत
पृ�पोषण �ा� हुनेछ ।

4.16 वनजन्य उ�म सम्बन्धी �दशर्नी, अध्ययन तथा अवलोकन �मणमा �नजी क्षे�का उ�मीको
सहभा�गताका ला�ग सहयोग कायर्�म
वन उ�मीहरलाई वन उ�म �वकासमा ला�ग बजार �वस्तार र न�वनतम ��व�धको खोजी गनर् सहयोग
पुरयाउने उ�ेश्यले यो कायर्�म �स्ताव ग�रएको हो । यो कायर्�मको कायार्न्वयनका ला�ग स्वदे श
तथा �वदे शमा आयोजना हुने वनजन्य उ�म सम्विन्ध �दशर्नी, अध्ययन अवलोकन �मणका ला�ग वन
उ�मीहरुलाई उनीहरुको

नेपाल वन पैदावार उ�ोग ब्यवसा�य महासं घ लगायत वन उ�म सँग

जो�डएका �नजी क्षे�का वस्तुगत सं घ महासं घको �सफा�रसमा आ�थर्क तथा ब्यवस्थाप�कय सहयोग
उपलब्ध गराइने छ ।यस अ�तेगत

हवाईजहाजको �टकट , आवास खचर् , �वेश शुल्क , �भसा

शुलक, कायर्प� लेखन तथा �स्तु�त

लगायतका अन्य खचर्हरु हुनेछ । नेपाल वन पैदावार उ�ोग

ब्यवसा�य

महासं घ

को

समन्वयमा

यस

कायर्मा

कमर्चा�रहरलाई प�न सहभा�ग गराउन स�कनेछ ।
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वन

तथा

भ ु-सं रक्षण

�वभागका

�ा�व�धक

जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्का ला�ग आवश्यक जनशि� सम्विन्धत शाखावाट

ब्यवस्थापन ग�र

कायर् सम्प� ग�रनेछ

।
अपेिक्षत उपलिब्ध

•

वन उ�म �वकासका ला�ग बजार �वस्तार र न�वनतम ��व�धको खोजी गनर् वन उ�मीहरु
�ोत्सा�हत हुने ।

4.17 ऐन, �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, मापदण्डको मस्यौदा तयार� र प�रमाजर्न
वन ऐन २०७६ अनुरुप तयार गनुर् पन� �नयमाव�ल, �नद� िशका र मापदण्ड हरुका अ�त�र� वन तथा भू
सं रक्षण �वभाग वाट सावर्ज�नक चासो र सरोकारका �वषयमा सेवा �वाह गदार् अपनाउनु पन�
कायर्�व�धहरु र अवलम्वन गनुप
र् न� मापदण्ड �नधार्रण गन� कायर्मा यस िशषर्क वाट �व�नयोिजत बजेट
खचर् ग�रनेछ । वन तथा भू सं रक्षण �वभागको सम� कायर् सम्पादन तथा सेवा �वाहलाई �भावका�र
वनाउन वन तथा भू सं रक्षण �वभागको रणनै�तक योजना �नमार्ण यसै िशषर्क अन्तगर्त �व�नयोिजत बजेट
वाट सम्पन ग�रनेछ । वन तथा भू सं रक्षण �वभागवाट �वगत दे िख �वतरण ग�रदै आएका
पुरस्कारहरुको कायर्�व�ध पुनरावलोकन गन� तथा वनाउने कायर् प�न यसै वाट सम्प� ग�रनेछ । सवै
�क�समका �नयमाव�ल, �नद� िशका , कायर्�व�ध, मापदण्ड वनाउनु पुव र् महा�नद� शक वाट उ� कायर्हरु
सम्प� गनू र् पन� कायर्को औिचत्य पु�� ग�र कायर् �ववरण , �नमार्ण कायर्�व�ध र लागत अनुमान स्वीकृत
गराई सम्विन्धत महाशाखाहरु वाट कायर् सम्प� हुनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
सम्बिन्ध शाखामा उपलब्ध जनशि� र �वज्ञ हरुको सेवा ख�रद गर� कायर् सम्प� ग�रने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध

•

वन तथा भू सं रक्षण �वभागको रणनै�तक योजना �नमार्ण हुने ।

•

वन तथा भू सं रक्षण �वभागको ला�ग आवश्यक कायर्�व�धहरु �नमार्ण हुने ।

•

वन ब्यवस्थापन र सेवा �वाह सँग सम्विन्धत पुरस्कार �वतरण कायर्�व�धहरु अ�ाव��क हुने ।

30

4.18 रा��य पुरस्कारहरु (गणेशमान �सं ह सामुदा�यक, कबु�लयती, �नजी, साझेदार�, गणेश बहादुर शाह�
संरक्षण पुरस्कार आ�द)
वनको सं रक्षण र ब्यवस्थापनको क्षे�मा उत्कृ� कायर् गन� समुह तथा ब्याि�हरुलाई �ोत्सा�हत गनर् र
समुह तथा व्यि�ले गरे का कायर्को �चार �सार गनर् यो कायर्�म सं चालन ग�रनेछ । �वगत दे िखनै
कायार्न्वयन हुदै आईरहेको यो कायर्�मको कायार्न्वयनका ला�ग स्वीकृत कायर्�व�ध अनुरुप कायर्�ववरण
र लागत अनुमान

महा�नद� शकवाट स्वीकृत गराई कायार्न्वयन ग�रने छ ।

वन तथा वातावरण मन्�ालयको सहयोग र समन्वयमा �दे श वन मन्�ालय तथा �ड�भजन वन
कायार्लयहरुलाई पुरस्कारमा सहभा�ग हुन अनुरोध ग�रनेछ । कायर्�व�ध अनुरुप पुरस्कार छनौटका
ला�ग सावर्ज�नक सुचना �काशन गर� आवेदन सं कलन गन�, सिचवालय स्थापना तथा मुल्यांकन कतार्
छनौट गन� , स्थलगत अनुगमन गन�, �माण प� तयार गन� पुरस्कारको रािश �नधार्रण गन� र यस
आ.ब.मा पुरस्कृत हुने लाई पुरस्कार �वतरण कायर् अक� आ.ब.को सामुदा�यक वन �दवसको अवसरमा
समारोह आयोजना ग�र पुरस्कार �वतरण ग�रनेछ । यस सँग सँगै सम्विन्धत �ड�भजन वन
कायार्लयलाई प�न सम्मान प� �दान ग�रने छ ।
यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेट वाट स्वीकृत कायर्�व�ध अनुरुप �वषयगत पुरस्कारको ला�ग रकम
,स्थलगत अनुगमनका ला�ग

दै �नक �मण भ�ा, सवार� खचर्, इन्धन, खाजा,तथा आवेदनहरुको

मुल्यांकन फारममा ��व�� तथा सत्यापन प�रक्षण गन� कायर् , मुल्यांकनकतार्�वज्ञ को पा�र��मक,
मुल्यांकन स�म�तको वैठक भ�ा र खाजा खचर्, �माण प� �नमार्ण तथा पुरस्कृत समुहका ला�ग
आते जाते यातायात तथा दै �नक �मण भ�ा, समारोह आयोजना, ��तवेदन तया�र तथा पुरस्कृत
समुहहरुको अनुगमन गन� आ�दमा बजेट खचर् गन� ग�र लागत अनुमान स्वीकृत ग�र कायार्न्वयन
ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
पुरस्कारको मुल्यांकनका ला�ग स्वीकृत कायर्�व�ध अनुरुप मुल्यांकन स�म�त र �वज्ञहरुको छनौट
ग�रनेछ । मुल्यांकन स�म�तहरुको वैठक लगायतका कायर्हरु आयोजना गनर्

सम्विन्धत शाखामा

उपलब्ध जनशि�वाट सिचवालय सं चालन हुनेछ भने मुल्यांकन स�म�त र �वज्ञहरुको सहयोगका ला�ग
एकजना वन �ा�व�धकलाइ सेवा करारमा �लन स�कने छ।
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अपेिक्षत उपलिब्ध

•

वनको सं रक्षण र ब्यवस्थापनको क्षे�मा उत्कृ� कायर् गन� समुह तथा ब्याि�हरु पुरस्कृत हुने
।

4.19 �सवक्थोनर् �जा�तको संरक्षण, फल संकलन तथा �शोधन, उत्पादन, प्याकेिज� तथा बजार�करण
सम्बिन्ध ता�लम
नेपालको उच्च �हमाल� क्षे�मा �ाकृ�तक रुपमा पाईने महत्वपुण र् ज�डबुट� �जातीहरुमध्य �सवक्थोनर्
(डालेच ुक/भइु ं च ुक) प�न एक हो । अत्यन्त कोमल भू-वनोटयु� उच्च �हमाल� भू-भागको सं रक्षणको
अलावा स्था�नय बा�सन्दाहरुको जनस्वास्थ्य एवं �दगो िज�वकोपाजर्नको एक भरपद� �वकल्पको रुपमा
रहेको यस बहुआय�मक वनस्प�त �जा�तको महत्व र उपयो�गताका बारे मा अझैप�न क�तपय
िजल्लाहरुमा स्था�नय बा�सन्दाहरु अन�भज्ञ रहे का कारण �ाकृ�तमै उपलब्ध यसका फल त्य�तकै खेर
गइरे को हुँदा यस �जा�तको सं रक्षण, फल सं कलन तथा �शोधन, उत्पादन, प्याकेिज� तथा बजार�करण
सम्बिन्ध सं भा�वत िजल्लाहरुमा स्थलगत ता�लम सं चालन गन� उ�ेश्यले यो ता�लम कायर्�म �स्ताव
ग�रएको छ ।
�ाकृ�तक रुपमा �शस्त मा�ामा �सवक्थोनर् उपलब्ध भएका �वकट �हमाल� िजल्लाका वन क्षे� तथा
वरपरका वस्तीहरुमा स्थलगत रुपमा नै गएर कायर्�म सं चालन ग�रनेछ । कायर्�ममा स्थ�नय तहका
��त�नधी, स्था�नय ज�डबुट� व्यवसायी, सामुदा�यक वनका उपभो�ा, म�हला समुह वा अन्य समुदायमा
आधा�रत सघं सं स्था एवं अन्य यसमा अ�भरुची रा�े स्था�नय सवर्सधारण सहभागी हुन सक्नेछन ।
जनशि� तथा बजेट व्यवस्थापन
यस कायर्�मलाई �भावकार� ढं गबाट सम्प� गनर्का ला�ग वन तथा भू-सं रक्षण �वभागमा रहे को
जनशि� प�रचालन गर� आवश्यक परे मा सम्बिन्धत �दे श मन्�ालय, �दे श �नद� शनालय तथा �ड�भजन
वन कायार्लयसँग समन्वय गर� उपयु� क्षे� प�हचान गरे र यस वनस्प�त �जा�तको �भावकार� सं रक्षण,
फल तथा पात सं कलन तथा �शोधन गर� यसबाट सवर्त, जाम, िचया जस्ता उत्पादन, �तनको
प्याकेिज� तथा बजार�करण सम्बिन्ध आवश्यक ज्ञान र सीप उपलब्ध गराईने छ । यस कायर्�मका
ला�ग रु. ९००,०००। �व�नयोजन ग�रएको छ । यसमा �व�नयोिजत रकम ता�लमका िशलिशलामा
फल सं कलन तथा �शोधनका ला�ग आवश्यक पन� मेिशनऔजार तथा अन्य सामा�ी ख�रद, स्टे शनर�,
ता�लमका सहभागी तथा �िशक्षकहरुको दै �नक �मण तथा यातायात खचर्, �िशक्षक भ�ा, हल भाडा
आद�मा ३ वटा ता�लम सं चालनका ला�ग खर्चर् ग�रनेछ ।
कायार्न्वयन ���या
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•

कायर्�म सं चालनाथर् अवधारणप�, लागत अनुमान तयार� तथा स्वीकृती

•

कायर्�म सं चालन हुने िजल्ला, स्थान तथा सरे कारवालाहरुको प�हचान

•

ता�लम सं चालन

•

ता�लमको ��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिब्ध
उच्च �हमाल� भेगको �व�मान वातावरणीय समस्याहरुको ��मक सुधार गद� प�छल्लो पुस्तासम्म प�न
उ�ोग एवं व्यापारको �दगो �ोतको यथे� सम्भावनाहरु बोकेको �सवक्थोनर्को �दगो एवं व्यवसा�यक
उपयोग तथा बजार�करण माफर्त स्था�नय बा�सन्दाहरुको आय आजर्नमा वृ�� गनर् टे वा पुग्नेछ ।
4.20 उच्च �हमाल� िजल्लाका वन उ�मी एवं अन्य सरोकारवालाहरुको �सवक्थोनर् �जा�तको �वधर्न
तथा उ�म �वकास सम्बिन्ध अन्तर��या गो�ी
उच्च

�हमाल�

िजल्लाहरुमा

�ाकृ�तक

रुपमा

पाईने

महत्वपुण र्

ज�डबुट�

�जाती

�सवक्थोनर्

(

डाले च ुक/भइु ं च ुक) को महत्व तथा उपयोगीताका बारे मा के�ह िजल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरु सचेत
भईसकेका भएता प�न क�तपय िजल्लाका स्था�नय बा�सन्दा यस बारे मा अझै अन�भज्ञ रहेका हुंदा यस
बहुआय�मक वनस्प�त �जा�तको सं रक्षण, महत्व र उपयो�गताका बारे मा सचेत गराउने अ�भ�ायले यो
कायर्�म �स्ताव ग�रएको छ ।
�सवक्थोनर् �ाकृ�तक रुपमा �शस्त मा�ामा उपलब्ध भएका �हमाल� िजल्लामा स्थलगत रुपमा यो
कायर्�म सं चालन ग�रनेछ । कायर्�ममा �सवक्थोनर् पाईने स्थ�नय तह (गा.पा. वा न.पा.) का
��त�नधी, वन उ�मी, स्था�नय ज�डबुट� व्यवसायी, �ड�भजन वन कायार्लयका ��त�न�ध, िजल्ला उ�ोग
वािणज्य सं घ तथा घरे ल ु तथा साना उ�ोग कायार्लयका ��त�न�ध, सामुदा�यक वनका उपभो�ा, म�हला
समुह वा अन्य समुदायमा आधा�रत सघं सं स्थाका ��त�न�ध, यसमा अ�भरुची रा�े स्था�नय सवर्सधारण
एवं अन्य सरोकारवालाहरु सहभागी गराईनेछ ।
जनशि� तथा बजेट व्यवस्थापन
अन्तर��या गो�ी सं चालनको ला�ग वन तथा भू-सं रक्षण �वभागबाट सम्बिन्धत शाखाका ��व�धक
कमर्चार�का साथै �ड�भजन वन कायार्लय समेतको सहयोगमा जनशि� व्यवस्थापन ग�रने छ । यसमा
�व�नयोिजत रकम आवश्यक स्टे शनर�, गो�ीका सहभागी तथा सहजकतार्हरुको दै �नक �मण तथा
यातायात खचर्, हल भाडा आद�मा २ वटा गो�ी सं चालनका ला�ग खचर् ग�रनेछ ।
कायार्न्वयन ���या
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•

कायर्�म सं चालनाथर् अवधारणप�, लागत अनुमान तयार� तथा स्वीकृती

•

कायर्�म सं चालन हुने िजल्ला तथा सहभागीहरुको प�हचान एवं छनोट

•

सरोकारवालाहरुसं ग अन्तर��या गो�ी, छलफल तथा सं म्भाव्य कायर्�महरु तय

•

गो�ीको ��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिब्धहरु
सरोकारवालाहरु बीचको अन्तर��या, छलफल एवं सचेतना कायर्�मबाट यस बहुपयोगी वनस्प�त
�जा�तको महत्व र उपयो�गताका बारे मा सबै सरोकारवालाहरु सचेत भई उ� वनस्प�त �जा�तको
�भावकार� सं रक्षण तथा �दगो उपयोग गनर्मा टे वा पुग्ने दे िखन्छ ।
4.21 �सवक्थोनर् (डालेच ुक तथा भूइँच ुक) �जा�तको संरक्षण कायर् योजना तथा �वतरण ढाँचा तयार�
�सवक्थोनर् नेपालको उच्च �हमाल� क्षे�का पूव र् दे िख पि�म सम्मका २५ भन्दा ब�ढ उच्च �हमाल�
िजल्लाका मा�थल्लो भू-भागहरुमा �ाकृ�तक रुपमा पाईने महत्वपुण र् ज�डबुट� भइकन प�न हालसम्म के
क�त िजल्लाहरुमा के कसर� यो �जा�त फै�लएको छ भ�े �बषयमा कुनै खोज वा अनुसन्धान नभएकोले
यस �जा�तको सं रक्षण कायर् योजना तथा नेपालको पूव र् दे िख पि�म सम्मको �वतरण ढाँचा तयार गनर्
ु ी तयार
यस शीषर्कमा �व�नयोजन भएको रकम खचर् ग�रनेछ । यसका ला�ग यस �वभागबाट कायर्सच
गर� परामशर् से वा ख�रदको माध्यमबाट से वा �दायकको सहयोग �लएर यो कायर्�म सम्प� ग�रनेछ ।
अध्ययनको ��तवेदन तयार गन� �ममा स्थलगत अध्ययन, �सबक्थोनर् पाइने िजल्लामा Focus Gr oup
Di scussi on प�ात

�वभागमा

�स्तुतीकरण

गराइ

�वषय

�वज्ञ

र

सहभागीहरुबाट

�ा�

हुने

पृ�पोषणहरुलाई समावेश गर� अिन्तम रुप �दइनेछ ।
जनशि� तथा बजेट व्यवस्थापन
यो कायर् �वभागमा उपलब्ध कमर्चार�हरुको समन्वयमा सम्बिन्धत �ड�भजन वन कायार्लयहरुको समेत
सहयोग �लई सेवा �दायक माफर्त सं चालन ग�रनेछ । यस कायर्�मका ला�ग रु. ५००,०००।
�व�नयोजन ग�रएको छ ।
कायार्न्वयन ���या
•

ु ी तयार� तथा स्वीकृती
कायर्�म सं चालनाथर् अवधारणप�, कायर्सच

•

सेवा �दायक छनोट तथा सम्झौता

•

िजल्लाहरु छनोट तथा स्थलगत �फल्ड �मण

•

सेवा �दायक माफर्त इन्सेप्सन �रपोटर् तयार� तथा �स्तुती

•

सेवा �दायक माफर्त अिन्तम खे�ा ��तवेदन तयार� तथा �स्तुती
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•

�सबक्थोनर् पाइने िजल्लाको सो �जा�त पाइने क्षे�को नक्शांकन

•

�ा� सुझावहरु स�हतको अिन्तम ��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिब्धहरु
नेपालको अ�धकांश �हमाल� िजल्लाहरुमा पाईने यस �जा�तको सं रक्षण कायर् योजना तथा �वतरण ढाँचा
तयार भै यसको �वतरणको अवस्थाका बारे मा जानकार� हुनेछ साथै भ�वष्यमा यस �जा�तको �दगो
�वकास र �बस्तारका ला�ग सं चालन गनर् स�कने कायर्�महरुका ला�ग आधार तय हुने साथै भ�वष्यमा
सं भाव्य व्यवसा�यक उ�म सं चालनका ला�ग समेत टे वा पुग्ने दे िखन्छ ।
4.22 वन बीऊ बग�चा स्थापना सम्बिन्ध मागर्दशर्न तयार�
महत्वपुणर् तथा बहुउपयोगी रुख �जा�तहरुको गुणस्तर�य बीउको माग स्था�नय एवं रा��य रुपमा बढ्दो
अवस्थामा रहे को पाईन्छ । नेपालमा हालसम्म ५० वटा वन बीऊ बग� चा स्थापना ग�रएको तथ्या�
रहे ता प�न �वगत वषर्हरुमा �तनको �नय�मत सं रक्षण तथा व्यवस्थापन हुन नसक्दा अ�धकांश बीऊ
बग�चाहरुको अवस्था दय�नय रहेको पाईन्छ । सन् १९०० को दशकमा स्थापना ग�रएका केह�
डाले घाँस �जा�तका बीउ बग�चामा रोपीएका रुखहरु म�रसकेका छन् भने आिशंक रुपमा बीउ �दने केह�
बीऊ बग�चाहरुबाट समेत खाशै बीउ सं कलनको काम हुन सकेको दे िखं दैन । बीउ बग�चा को स्थापना
तथा �तनको व्यवस्थापनको कायर् दक्ष एवं अनुभवी �ा�व�धकहरु माफर्त �नरन्तर रुपमा हुनपु न� एक
सं वेदनिशल �वषय भएताप�न सो अनुसार हुन नसकेको साथै यस सम्बिन्ध �� मागर्दशर्न वा �नद� िशका
नभएको कारणले यो कायर्�म �स्ताव ग�रएको हो ।
जनशि� तथा बजेट व्यवस्थापन
यो कायर् �वभागमा उपलब्ध कमर्चार�हरुको सहभा�गता तथा समन्वयमा सम्बिन्धत �दे श मन्�ालय,
�दे श वन �नद� शनालय र �ड�भजन वन कायार्लयको समेत सहयोग �लई सेवा �दायक माफर्त सं चालन
ग�रनेछ । यस कायर्�मका ला�ग रु. ५००,०००। �व�नयोजन ग�रएको छ ।
कायार्न्वयन ���या
•

ु ी तयार� तथा स्वीकृती
कायर्�म सं चालनाथर् अवधारणप�, कायर्सच

•

सेवा �दायक छनोट तथा सम्झौता

•

�व�मान बीउ बग�चाहरुको स्थलगत अनुगमन

•

सेवा �दायक माफर्त इन्सेप्सन �रपोटर् तयार� तथा �स्तुती

•

सेवा �दायक माफर्त अिन्तम खे�ा ��तवेदन तयार� तथा �स्तुती
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•

�ा� सुझाु वहरु स�हतको अिन्तम ��तवेदन तयार�
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बीउ बग�चा को स्थापना तथा �तनको व्यवस्थापन कायर् �वशु� दक्ष एवं अनुभवी �ा�व�धकरु सम्लग्न
भई तोक�एको �नकाय माफर्त सं चालन गन� गराउने गर� आवश्यक सबै �ा�व�धक पक्षहरु समेट�एको
मागर्दशर्न तयार भई भ�बष्यमा बीउ बग�चा को स्थापना तथा �तनको �नय�मत व्यवस्थापनको कायर्मा
�ा�व�धक तवरले पुणत
र् ा साथै सहजता आउनेछ ।
4.23 दुलभ
र् /लोपोन्मुख रुख �जा�त प�हचान, बीउ संकलन एवं �शोधन तथा बीउको परस्थानीय
आनुवािशंक सं रक्षण
नेपालका क�तपय वनजन्य रुख �जा�तहरु लोप भई सकेका र क�तपय लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्दै छन्
। �यनको समयमै सं रक्षण गर� हा�ा भा�व पुस्ता समेतका ला�ग जोगाई रा�ु हा�ो दा�यत्व हुन आउँछ
। यस्ता सं कटाप� अवस्थाका �जा�तहरुलाई �तनको �ाकृ�तक बासस्थान वा मौ�लक स्थानभन्दा बा�हर
लगी वन बीउ बग�चा (Breeding Seed Orchard) वा वनस्प�त उ�ान (Botanical Garden) स्थापना
गरे र सं रक्षण गनर् स�कन्छ जुन समय एवं लागतका �हसाबले तुलनात्मक रुपमा खिचर्लो हुन जान्छ ।
त्यस्ता �जा�तहरुलाई लामो समयसम्म (५० वषर् वा बढ�) सं रक्षण गर� रा� बीउ सं कलन गर� बीउ
ब�� (Seed Bank) मा भण्डार गनर् स�कन्छ । वनजन्य रुख�बरुवाका बीउ भण्डार गनर्का ला�ग
नेपालमा हालसम्म �हमालयन बीउ ब�क (Himalayan Seed Bank) को नामले नेपाल �बज्ञान तथा
��व�ध �ज्ञा ��त�ान (NAST), खुमलटार, ल�लतपुरमा केह� वषर् दे िख सं चालनमा रहे को छ भने
वनस्प�त �वभाग माफर्त गोदावर�मा समेत गत आ.व. दे िख बीउ ब�क स्थापना भई सं चालन भईसकेको
छ ।
दुलभ
र् /लोपोन्मुख रुख �जा�त प�हचान गर� बीउ सं कलन गरे र �तनको �दघर्काल�न आनुवािशंक सं रक्षण
गन� उ�ेश्यले लामो समयसम्म भण्डार गनर् स�कने (अथ�डक्स) �जा�त प�हचान गर� बैउ ब�कमा
भण्डारण गन� �योजनका ला�ग यो कायर्�म �स्ताव ग�रएको छ । यस कायर्�मका ला�ग रु.
३००,०००। �व�नयोजन भएको छ ।
जनशि� तथा बजेट व्यवस्थापन
यो

कायर्

�वभागमा

उपलब्ध

�ा�व�धक

कमर्चार�हरुको

सहभा�गतामा

सम्बिन्धत

�ड�भजन

वन

कायार्लयहरुको समेत सहयोग �लई सं चालन ग�रनेछ । �व�भ� िजल्लामा �मण गर� ३ वटा
दुलभ
र् /लोपोन्मुख �जा�त तथा �तनका उपयु� माउ रुख प�हचान गन�, ती रुखहरुको GPS Location,
सम्पूणर् आयामको नाप स�हतको �बस्तृत �ववरण अ�ाव�धक गन�, बीउ सं कलन तथा �शोधन गर� बीउ
ब�कमा भण्डार गन� कायर्का ला�ग उ� रकम खचर् ग�रनेछ ।
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दुलभ
र् /लोपोन्मुख वा सं कटाप� अवस्थाका अथ�डक्स �जा�तहरुको परस्थानीय सं रक्षणको भरपद�
�वकल्पको रुपमा रहेको यस कायर्�मबाट ५० वषर् वा सो भन्दा बढ� समय सम्म ती �जा�तको
बीउको उमार शि�को अलावा अनुवािशंक गुणहरु समेत सुरिक्षत रा� स�कने एक दुरगामी �भावयु�
कायर्�म रहेको हुँदा भ�बष्यमा कुनै प�न बेला ती �जा�तहरुको उपयोग गनर् र �तनको आनुवािशंक गुण
एवं बीउ सम्बन्धी थप अध्ययन अनुसन्धान गनर् समेत टे वा पुग्नेछ ।
4.24 नसर्र� सं रचना ममर्त व्यवस्थापन तथा हेरचाह
�वगत वषर्हरुमा यस �वभाग माफर्त सं चालन भई आएको केिन्�य स्तरको नसर्र�को स्तर�ोती, आवश्यक
ममर्त तथा सरसफाई एवं �नय�मत रुपमा हे रचाह गन� उ�ेश्यले यो कायर्�म �स्ताव ग�रएको छ ।
नसर्र� हाता �भ� आवश्यक सरसफाई �बरुवा बीउ उमानर् र थैला रा�का ला�ग आवश्यक पन�
बेडहरुको तयार� तथा ममर्त, ��न हाउस/सेड हाउस �नमार्ण तथा मर्मत, नसर्र� हाता वरपरको
बारबन्दे ज �नमार्ण तथा ममर्त, माटो बालुवा वा अन्य नसर्र� सामा�ी भण्डारका ला�ग आवश्यक घर
टहरा �नमार्ण तथा ममर्त लगायतका भौ�तक सं रचना �नमार्ण तथा ममर्तको अलावा �व�ुत, �सं चाई,
कम्पो��ं ग, हो�डर्�बोडर्, नसर्र�को दै �नक हे रचाह तथा सुरक्षा व्यवस्था आद� कायर्हरु सं चालन गनर्का
ला�ग यसमा �ब�नयोिजत रकम खचर् ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्�मलाई सम्प� गनर्का ला�ग वन तथा भू-सं रक्षण �वभागमा रहे को जनशि� प�रचालन गर�
कायर् सं चालन ग�रनेछ ।
कायार्न्वयन ���या
नेपाल सरकारको �च�लत ऐन, �नयमको प�र�ध�भ� रह� �वभागको �त्यक्ष �नगरानीमा कायर्�म सं चालन
ग�रनेछ ।
•

िस्वकृत नमर्स, �च�लत िजल्ला दररे ट बमोिजमको लागत अनुमान तयार� तथा स्वीकृती

•

नसर्र� सं रचनाहरुको ममर्त, व्यवस्थापन तथा हे रचाह

•

कायर् सम्प� ��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्ध
यस कायर्बाट �व�मान स्थायी नसर्र�को पूवार्धार अ�ाव�धक भईर् �व�भ� �कारका �जा�तका �बरुवाहरु
उत्पादन तथा �वतरण गनर्का ला�ग सहज हुनेछ ।
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4.25 �वरुवा उत्पादन शहर� सौन्दयर् �जा�त स�हत
मझौला आकारका, सदाबहार एवं शहर� सौन्दयर् बढाउने �जा�तको अलावा लोपोन्मुख भइ सं रक्षणका
ला�ग आवश्यक भएका तथा स्थानीय समुदायको चाहना समेतलाई मध्यनजर गर� �व�वध �जा�तका
बहुव�षर्य �बरुवाहरु उत्पादन गन� उ�ेश्यल यो कायर्�म �स्ताव ग�रएको छ । यस अन्तगर्त �जा�त
छनौट, �व�भ� �जा�तका बीउ सं कलन एंव खर�द, �बरुवा उत्पादन, �बरुवा उत्पादन, आवश्यक नसर्र�
सामा�ी खर�द, बीउ ब्याड तथा पोल��थन ब्याड व्यवस्थापन, आवश्यक ज्यामी तथा अन्य जनशि�
प�रचालनको कायर् आद� सं चालन ग�रनेछ । बहुव�षर्य �बरुवा उत्पादन हुने भएकाले �जा�त अनुसारका
ठू ला साईजका पोल�ब्याग �योग ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�बरुवा उत्पादन कायर् �ा�व�धक �वषय भएकोले नेपाल सरकारको �च�लत ऐन, �नयमको प�र�ध�भ� रह�
यस �वभाग अन्तगर्त वन सम्वधर्न शाखाबाट �ा�व�धक कमर्चार�को �त्यक्ष रे खदे खमा कायर्�म सं चालन
ग�रनेछ।
कायार्न्वयन ���या
•

िस्वकृत नमर्स, �च�लत िजल्ला दररे ट बमोिजमको लागत अनुमान तयार� तथा स्वीकृती

•

�बरुवा उत्पादन तथा व्यवस्थापन कायर्

•

कायर् सम्प� ��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्ध
लिक्षत �जा�तका �बरुवाको प�रमाण तथा गुणात्मकता कायम गद� �व�भ� �जा�तका �बरुवा उत्पादन
भई समुदायमा �वतरण तथा रोपण हुनेछन् जसबाट ह�रयाल� तथा वातावरणीय स्वच्छता कायम हुनमा
म�त पुग्न जानेछ ।
4.26 अगरउडको इनोकुलेसन ��व�ध �वस्तार
अगरउड व्यवसा�यक सुगिन्धत तेल उत्पादनका ला�ग �नजी जग्गामा बृक्षारोपणका ला�ग आकषर्क
आया�तत �जा�तको रुपमा दे खा परे को छ । अगरउडबाट सुगिन्धत तेल �ा� गनर् स�कने गर�
अगरउडको बृक्षारोपणलाई �वक�सत गनर् �ाकृ�तक रुपमा लामो समय लाग्ने भएकाले �छटो र सहज
रुपमा व्यवसा�यक सुगिन्धत ते ल उत्पादन योग्य बृक्ष वनाउन कृ��म रुपमा इनोकुले सन ��व�धवाट
रुखमा प�हचान ग�रएका फंगसहरुको �सारण गन� कायर् ग�रनेछ । यो ��व�ध सम्बन्धी ज्ञान भएका
�वज्ञहरुबाट सरकार� वन क्षे�मा/�नजी हुकार्इएका अगरउडको इनोकुले सनका ला�ग उपयु� क्षे�
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प�हचान गर� ��व�ध �वस्तार ग�रनेछ । �नजी जग्गामा अगरउडको बृक्षारोपण गरे का कृषकसँग सं झौता
गर� �नजहरुको बृक्षारोपणमा इनोकुले सन ��व�धको �वस्तार ग�रनेछ । यस �कृयामा सम्विन्धत
�ड�भजन वन कायार्लय र वन तथा भू-सं रक्षण �वभागमा कायर्रत �ा�व�धक कमर्चार�हरुलाइर् अगरउडको
इनोकुलेसन ��व�ध �वस्तारको स्थलगत ता�लम समेत उपलब्ध गराइनेछ । यस कायर्को ला�ग
�व�नयोिजत बजेटवाट फंगस ख�रद, ख�रद ग�रएका फंगस

भण्डारणका ला�ग आवश्यक उपकरण र

सो सं चालन खचर्, अगरउडको Inventory तथा छनौट ग�रएको क्षे�मा इनोकुले सन �वस्तार, दै �नक
�मण खचर्, सवार� खचर्, इन्धन, समुहगत छलफल, अन्तर��या, �िशक्षण र ��तवेदन तयार आ�दमा
बजेट खचर् गनर् स�कनेछ । यस सम्वन्धी अवधारणा प�, कायर् �ववरण र लागत अनुमान स्वीकृत
गराइ कायर्�म कायार्न्वयन ग�रनेछ।
जनशि� व्यवस्थापन
हाल नेपालमा यस सम्बन्धी ��व�धका �वज्ञ उपलब्ध नभएकाले �वदे शी �वज्ञ माफर्त इनोकुलेसन सेवा
उपलब्ध गराइने छ | �वभागको सम्बिन्धत शाखाका कमर्चार�, �वभागकै �योगशालाका �ा�व�धकबाट
�दे श मन्�ालय र �ड�भजन वन कायार्लयहरु, �नजी क्षे�, साथै परामशर् से वा �दायक माफर्त �वषय
�वज्ञको सेवा समेत ख�रद गर� यो कायर् सं चालन ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
अगरउड खेतीमा सं लग्न �कसानहरुको प�हचान तथा इनोकुले सन कायर्का ला�ग आवश्यक ��व�धको
ज्ञान आजर्न तथा �वस्तार हुने ।
4.27 अगरउड डेमोप्लट तथा बृक्षारोपण क्षे�को सं रक्षण, ममर्त सं भार तथा अनुगमन
आ.व. ०७७/७८ मा दुई ठाउँमा वृक्षारोपण र दुई ठाउँमा डे मोप्लट �नमार्ण ग�रएको �थयो । यस
कायर्�ममा गत आ.व. मा बनाइएका बनाइएका डे मोप्लट तथा वृक्षारोपण क्षे�हरुको �नय�मत अनुगमन
रे खदे ख तथा ममर्त सं भार ग�रनेछ । यो कायर्�म कायार्न्वयन गदार् अगर उडको इनोकुले शन ��व�ध
�वस्तार गन� कायर्को प�रपुरक कायर्�मको रुपमा कायार्नवयन ग�रने छ । यसका ला�ग कायर् �ववरण
र लागत अनुमान स्वीकृत ग�र कायर्�म कायार्न्वयन ग�रने छ । यस कायर्को ला�ग �व�नयोिजत बजेट
वाट वृक्षारोपण क्षे�मा तारवार तथा ममर्त, डे मोप्लटको तारवार ममर्त, रुखहरुको तथ्यांक अपडे ट
लगायत दै �नक �मण भ�ा, सवार� खचर्, इन्धन, आवास खचर्, खाजा, समुहगत छलफल, अन्तर��या र
��तवेदन तयार आ�दमा बजेट खचर् गनर् स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
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सम्विन्धत शाखाले आपनो शाखामा उपलब्ध जनशि� र परामशर् सेवा �दायक माफर्त �वज्ञको से वा
करार मा �लई आवश्यक जनशि�को ब्यवस्थापन ग�रने छ ।
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अपेिक्षत उपलिब्ध

•

अगरउडको डे मोप्लट ब्यविस्थत हुने ।

•

अगरउडको वृक्षारोपण क्षे� ब्यविस्थत तथा सं रिक्षत हुने ।

4.28 साइ�टस सूिचकृत कानूनको अ�भमुखीकरण
चार वटा �दे शमा साइ�टस सूिचकृत कानूनको अ�भमुखीकरण गो�ी सन्चालन ग�रनेछ । यसमा
�व�नयोिजत बजेट �मण खचर्, इन्धन, यातायात, गो�ी कायर्�म सं चालनसं ग सम्बिन्धत िशषर्कमा खचर् गनर्
स�कनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले सम्बिन्धत शाखाका कमर्चार�बाट वा �दे श मन्�ालय, वन अनुसन्धान तथा �िशक्षण केन्� र
�ड�भजन वन कायार्लयहरु एवं �वषय �वज्ञहरुको सहयोग समेत �लइ यो कायर् सं चालन गनर् सक्नेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
साइ�टस सूिचकृत कानूनको बारे मा �दे शका सरोकारवालाहरुलाइर् जानकार� हुने।
4.29 साइ�टस सम्वन्धी �चार �सार सामा�ी उत्पादन तथा �बतरण
साइ�टस सम्विन्ध जानकार� तथा �नयम कानुनको सामा�ी उत्पादन गर� �बतरण ग�रनेछ । यसमा
�व�नयोिजत बजेट साइ�टस सम्बन्धी �चार �सार सामा�ी तयार�, छपाइ, उत्पादन र �वतरण कायर्का
साथै यसैसंग सम्बिन्धत

रहेर ग�रने �मण खचर्, इन्धन, यातायातमा समेत खचर् गनर् स�कनेछ ।

जनशि� व्यवस्थापन
�वभाग अन्तगर्का कमर्चार�बाट यो कायर् सं चालन ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलब्धी
साइ�टस सम्वन्धी �चार �सार सामा�ी उत्पादन तथा �बतरण भइ जानकार� �चार �सार हुने ।
4.30 साइ�टस ��तवेदन तयार�
साइ�टस महासन्धी अन्तगर्त नेपालमा वनस्प�त तफर् व्यवस्थापन �नकायको रुपमा वन तथा भू-सं रक्षण
�वभाग रहेकोले वनस्प�त सम्बन्धी साइ�टस सिचवालयमा पेश गनुप
र् न� ��तवेदन तथा अन्य आवश्यक
��तवेदनहरु तयार गनर्का ला�ग यो कायर्�म तय ग�रएको छ । यसमा �व�नयोिजत बजेट यो कायर्
गदार् लाग्ने स्थलगत �मण, बैठक भ�ा, अन्तर��या खचर्, ��तवेदन तयार� र परामशर् सेवा �दायक
माफर्त �वषय �वज्ञको सेवा समेत ख�रद गर� यो कायर् सं चालन ग�रनेछ ।
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जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू अन्तगर्तका कमर्चार�हरु प�रचालन गर� तथ्यांक सं कलन तथा ��तवेदन तयार गनर्
सक्नेछ । सो कायर्का ला�ग �वषय �वज्ञहरुसं ग समन्वय गर� राय सुझाव �लन स�कनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
वा�षर्क रुपमा साइ�टस सिचवालयमा पठाउनु पन� ��तवेदन समयमा नै तयार भएको हुनेछ ।
4.31 नेपालमा पाइने तथा रोपण भैसकेका अगरउडको अ�भलेिखकरण गन�
नेपालमा धेरै प�हले दे िख नीिज क्षे�मा अगरउडको वृक्षारोपण गर� रुखहरु हुकार्उँदै आएका छन ।
नेपालको कुन कुन क्षे�मा के क�त अगरउडको रुख �वरुवा लगाइएका छन भ�े �ववरण हालसम्म
आ�धकार�क रुपमा नभएकोले यस कायर्�मबाट �ववरण �लइने छ । यसमा �व�नयोिजत बजेट उ�
कायर् गदार् लाग्ने स्थलगत �मण, बैठक भ�ा, अन्तर��या खचर्, ��तवेदन तयार� र परामशर् सेवा
�दायक माफर्त �वषय �वज्ञको सेवा समेत ख�रद गर� यो कायर् सं चालन ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू अन्तगर्तका कमर्चार�हरु प�रचालन गर� तथ्यांक सं कलन तथा ��तवेदन तयार गनर्
सक्नेछ । सो कायर्का ला�ग �वषय �वज्ञहरुसं ग समन्वय गर� राय सुझाव �लन स�कनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
नेपालका कुन कुन ठाउँमा के क�त अगरउडका रुख �वरुवा रोपण भएका छन तीनको �वववरण तयार
भएको हुनेछ ।
4.32 साइ�टस जन्य वन पैदावार �शोधन उ�ोगको अनुगमन
यस �वभागबाट साइ�टस जन्य वन पैदावारको सं कलन तथा ओसारपसार अनुम�त �लइ �शोधन गनर्
उ�ोग सम्म लै जाने गरे का छन । यस्ता उ�ोगको अनुगमन गर� के कसर� �शोधन गन� ग�रएको
रहेछ �ववरण �लइने छ । यसमा �व�नयोिजत बजेट उ� कायर् गदार् लाग्ने स्थलगत �मण, बैठक
भ�ा, अन्तर��या खचर्, ��तवेदन तयार� मा खचर् गर� यो कायर् सं चालन ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू अन्तगर्तका कमर्चार�हरु प�रचालन गर� तथ्यांक सं कलन तथा ��तवेदन तयार गनर्
सक्नेछ । सो कायर्का ला�ग �वषय �वज्ञहरुसं ग समन्वय गर� राय सुझाव �लन स�कनेछ ।
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अपेिक्षत उपलिब्ध
नेपालका कुन कुन ठाउँमा के क�त साइ�टस जन्य वन पैदावारको �शोधन उ�ोग छन तीनको
�वववरण तयार भएको हुनेछ ।
4.33 संकलन ओसार पसार तथा घाटग�ी अनुगमन
यस �वभागबाट साइ�टस जन्य वन पैदावारको सं कलन तथा ओसारपसार अनुम�त �दने गर�एको छ ।
यसर� सं कलन अनूम�त �लइ घाटग�ीमा रािखएको वन पैदावारके समय समयमा अनुगमन गर� �ववरण
�लइने छ । यसमा �व�नयोिजत बजेट उ� कायर् गदार् लाग्ने स्थलगत �मण, सवार� साधन, इन्धन,
बैठक भ�ा, अन्तर��या खचर्, ��तवेदन तयार� मा खचर् गर� यो कायर् सं चालन ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू अन्तगर्तका कमर्चार�हरु प�रचालन गर� अनुगमन तथा ��तवेदन तयार गनर् सक्नेछ ।
सो कायर्का ला�ग �वषय �वज्ञहरुसं ग समन्वय गर� राय सुझाव �लन स�कनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
समय समयमा हुने अनुगमनले घाटग�ी स्थलमा हुनसक्ने अ�नय�मतता �नयन्�ण भएको हुनेछ ।
4.34 IEE/EIA क्षे�को अनुगमन
यस �वभागबाट समय समयमा �व�भ� सं घ सं स्थालाइ IEE/EIA सहम�त तथा सुझावहरु �दने गर�एको
छ । त्यस्ता IEE/EIA ��तवेदनको कायार्न्वयनको अवस्था बुझ्न अनुगमन गर�ने छ । यसमा
�व�नयोिजत बजेट उ� कायर् गदार् लाग्ने अनुगमन खाका तजुम
र् ा, स्थलगत �मण, सवार� साधन, इन्धन,
बैठक भ�ा, अन्तर��या खचर्, ��तवेदन तयार� मा खचर् गर� यो कायर् सं चालन ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू अन्तगर्तका कमर्चार�हरु प�रचालन गर� अनुगमन तथा ��तवेदन तयार गनर् सक्नेछ ।
सो कायर्का ला�ग �वषय �वज्ञहरुसं ग समन्वय गर� राय सुझाव �लन स�कनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
समय समयमा हुने अनुगमनले IEE/EIA कायार्न्वयनको अवस्था बुझ्न स�कने छ ।
4.35 शहर� वन �वकास (�बरुवा उत्पादन/ख�रद, बृक्षारोपण, संरक्षण)
नेपाल सरकारले आ.व. २०७६/०७७ लाइर् रा��य बृक्षारोपण वषर् अ�भयानको रुपमा सं चालन गरे को
सन्दभर्मा काठमाण्डौ उपत्यकाका �व�भ� क्षे� तथा सडक �कनारामा बहुब�षर्य �बरुवा रोपण गर�
त्यसको �नय�मत रे खदे ख र सं रक्षण कायर् हुंदै आएको छ । सोह� कायर्�मको �नरन्तरताको रुपमा
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चालु आ.व. मा प�न शहर� क्षे�हरुका सावर्ज�नक खाल� जग्गा, सडक �कनारा, खोला �कनारा, नद�
उकास जग्गा, �व�भ� सरकार� तथा गैरसरकार� �नकायहरुको कम्पाउण्ड प�रसरमा बहुब�षर्य �बरुवा
रोपण गर� हुकार्उने साथसाथै सावर्ज�नक उ�ानहरुको �नमार्ण एवं �वकास गर� शहर� क्षे�मा ह�रयाल�
�व�र्न गन� एवं स्वच्छ वातावरण �नमार्णमा टे वा पुयार्उने मूल उ�ेश्यका साथ शहर� वन �वकास
कायर्�म तजुम
र् ा ग�रएको छ । यस अन्तरगत �नम्न ��याकलापहरु गनर् स�कनेछ ।
•

बहुबष� वन �जा�त, सौन्दयर् �जा�तका �बरुवा, फलफूल �जा�तका �बरुवा ख�रद तथा रोपण,
पुनरोपण

•

सावर्ज�नक उ�ान �नमार्णका ला�ग वानस्प�तक तथा सं रचनात्मक कायर्हरु,

•

रोपण ग�रएको �बरुवाको सं रक्षणका ला�ग ��गाडर्, गोडमेल, �सं चाइको व्यवस्था,

•

�नय�मत रे खदे ख, सं रक्षण र सरसफाइका ला�ग जनशि� व्यवस्थापन,

•

शहर� वन �वकास सम्वन्धी वृ� िच� �नमार्ण,

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान, छनौट, र सभ�

•

सरोकारवालाहरुसं ग अन्तर��या र छलफल

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

कायार्न्वयन (सम्बिन्धत सरोकारवाला उपभो�ा समूह/�नकाय/सेवा�दायक माफर्त)

•

पूवार्धार �नमार्ण, वृक्षारोपण कायर् सम्प�

•

�नय�मत अनुगत र ��तवेदन तयार�

•

�नय�मत रे खदे ख, सं रक्षण, स�ालन तथा ममर्त सम्भार

जनशि� व्यवस्थापन
सम्बिन्धत महाशाखा शाखाहरुमा उपलब्ध जनशि�बाट आवश्यकतानुसार सेवा �दायकहरुको सेवा
समेत ख�रद गर� कायर् सम्प� ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिव्धः उपयोगमा नरहे को जग्गाको सदुपयोग भई ह�रयाल� �व�र्न हुने साथसाथै स्थानीय
स्तरमा रोजगार�को सम्भावना समेत अ�भवृ�� हुने ।
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4.36 स्थानीय तहहरुसंगको साझेदार�मा शहर� वन �वकास कायर्�म
�ाकृ�तक वन क्षे� ज्यादै न्यून रह� ह�रयाल� कम भएका तथा जनसं ख्या बृ�� दर उच्च रहे का स्थानीय
तहहरु (नगरपा�लका, उप-महानगरपा�लका, महानगरपा�लका) मा वन र वातावरण सं रक्षणमा सहयोग
पुयार्उने गर� शहर� क्षे�मा ह�रयाल� �व�र्न तथा रमणीय वातावरण �वकास गनर्का ला�ग स्वीकृत
बा�षर्क कायर्�म बमोिजम स्थानीय तहसं गको �ोत साझेदार�मा शहर� वन �वकास कायर्�म (बृक्षारोपण
र �व�भ� �कारका उ�ान �नमार्ण) सं चालन गनुर् यस कायर्�मको �मुख उ�ेश्य रहनेछ । स्थानीय
तहहरुसं गको �ोत साझेदार�को �व�ध ���यालाइर् व्यविस्थत गद� कायर्�मलाइर् �भावकार�, प�रणाममुखी
बनाउन तथा कायार्न्वयनमा एकरुपता ल्याउन ×स्थानीय तहहरुसंगको साझेदार�मा शहर� वन �वकास
कायर्�म सं चालन कायर्�व�ध-२०७७" तयार गर� सम्बिन्धत �नकायबाट स्वीकृत गराइ कायर्�म
सं चालनको व्यवस्था �मलाइएको हुनाले यस िशषर्क अन्तगर्त सं चालन हुने ��याकलापहरु र खचर्को
मापदण्ड र �व�ध सोह� कायर्�व�धमा व्यवस्था भए बमोिजम हुनेछ ।
4.37 भोगा�धकार �दएको वन क्षे�को �डिजटाइजेसन तथा क्ष�तपुरक वृक्षारोपण क्षे� प�हचान
२०४२ साल दे िख आ.व. २०७७/७८ को अन्त सम्म नेपाल भर ५५१ वटा आयोजना वा
�स्तावकलाई २०१२५ हे क्टर वन क्षे� “वन क्षे� बाहे कको अन्य �ब�भ� �ाथ�मकता �ा� आयोजना
वा �तावाकलाई �योजनको ला�ग भोगा�धकार” �दइएको छ | भोगा�धकार �दइएको वन क्षे� मध्ये
क�तपय वन क्षे�को GPS तथ्यांक समेत �वभागको अ�भले खमा छै न | GPS तथ्यांक स�हतको नक्शा
नभएका भोगा�धकार �दइएको वन क्षे� तथा क्ष�तपुरक बृक्षारोपण क्षे�को स्थलगत GPS तथ्यांक
सं कलन गनर् र GPS तथ्यांक उपलब्ध भएका भोगा�धकार �दइएको वन क्षे�को GIS मा तथ्यांक
अ�ावाधी गर� नक्शा तयार ग�रने छ |
�व�नयोिजत रकम स्थलगत रुपमा भोगा�धकार �दइएको वन क्षे� तथा क्ष�तपुरक बृक्षारोपन क्षे�को
GPS तथ्यांक सं कलन ला�ग दै �नक �मण खचर्, यातायात खचर्, GPS तथ्यांक उपलब्ध भोगा�धकार
�दइएको वन क्षे� तथा क्ष�तपुरक बृक्षारोपन क्षे�को �डिजटाइजेसनका ला�ग आवश्यक साम�ी ख�रद
लगायतका �ब�भ� िशषर्कमा स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार खचर् ग�रने छ ।
जनशि� व्यवस्थापन
�वभागले आफू मातहतका कमर्चार� वा �ब�भ� �ड�भजन वन कायार्लयका सहयोगमा यस कायर्�म
सम्प� गन�छ ।
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अपेिक्षत उपलिब्ध
• भोगा�धकार �दइएको वन क्षे� तथा क्ष�तपुरक बृक्षारोपण क्षे� नक्शा स�हत तथ्यांक अ�ावाधी
हुने ।
4.38 वन क्षे�को जग्गा अन्य �योजनका ला�ग भोगा�धकार �दएको आयोजनाहरुको अनुगमन र
��तवेदन तयार
अन्य �योजनका ला�ग भोगा�धकार �दइएको वन क्षे� नेपालमा कर�ब २०,१२५ हे क्टर भन्दा बढ�
रहे को छ । यस �वभागबाट �व�भ� �म�तमा नेपाल सरकार मन्�ीप�रषदको �नणर्य बमोिजम �व�भ�
आयोजनाहरुले भोगा�धकार �लई वन क्षे�को �योग ग�ररहे का छन् । यसर� �व�भ� आयोजनाहरुले
अन्य �योजनका ला�ग �लइएको वन क्षे�को जग्गा �ा� गदार् नेपाल सरकार (म.पं .) को �नणर्य
बमोिजम यस �वभाग र आयोजना बीच सम्झौता ग�रने गरे को र सम्झौता बमोिजमको कायार्न्वयन
अवस्थाका सम्बन्धमा अनुगमन गर� अ�ाव�धक गनर् वाञ्छ�नय रहे को । अन्य �योजनमा गएका उ�
वन क्षे�हरुको सम्झौता बमोिजमको कायर्न्वयन भए नभएको वतर्मान अवस्थाको बारे मा जानकार�
�लनका ला�ग समय समयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गन� उ�ेश्यले यो कायर्�म रािखएको हो ।
�व�नयोिजत बजेट स्थलगत �मण, यातायात खचर्, अन्तरकृया÷गो�ी, ��तवेदन, अनुगमनका ला�ग चा�हने
समा�ी (िज�पएस आद�) तयार� आ�द कायर्मा खचर् गनर् स�कनेछ । अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट �ा�
न�तजाहरु सं लग्न गर� आयोजना अनुसारको ��तवेदन तयार� ग�रनेछ ।
जनशि� व्यवस्थापन
वन तथा भू-सं रक्षण �वभागले वन सं रक्षण शाखाको ��त�न�ध समेतको अनुगमन टोल� खटाई �ड�भजन
वन कायार्लयसँग समन्वय गर� यो कायर्�म कायार्न्वयन गन�छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध

•

अन्य �योजनका ला�ग उपलब्ध गराइएका २० वटा वन क्षे�हरुको सम्झौता कायार्न्वयनको
अवस्थाको �ववरण �ा� भई अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट �ा� न�तजा कायार्न्वयन हुने ।

•

अन्य �योजनका ला�ग उपलब्ध गराइएका २० वटा र अन्य वन क्षे�हरुको सम्झौता
कायार्न्वयनको अवस्थाको �ववरण स�हतको पुिस्तका तयार हुने ।
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प�रच्छे द 5. जलाधार सं रक्षण तथा �समसार व्यवस्थापन कायर्�म
खण्ड १: जलाधार तथा प�हरो व्यवस्थापन महाशाखा अन्तगर्त शाखाहरु तफर्
5.1 ताल क्षे�मा हुने �थ�ीकरण मापनका ला�ग आवश्यक उपकरण खर�द
�व�भ� रा��य तथा अन्तरा��य महत्वका तालतलै यामा बष�नी हुने प�हरो तथा भू स्खलनको कारण ठु लो
मा�ामा हुने �थ��करण मापन गनर् आवश्यक दे िखएकाले यो कायर्�मलाई �भावकार� र बैज्ञा�नक
बनाउनकाला�ग आवश्यक उपकरण ख�रद गनर् आवश्यक दे िखन्छ। कमर्�ममा �व�नयोिजत बजेट खचर्
गन� �ममा �च�लत कानुनको पुण र् पालना ग�रनेछ । यस अन्तगर्त �नम्न कायर्�महरु स�ालन गनर्
स�कने छ ।

•

आवश्यक पन� यन्�, उपकरण, डाटा तथा आवश्यकता अनुसार अन्य वस्तुहरुको ख�रद

•

यन्�/उपकरणहरुको �योग तथा सं चालन सम्बिन्ध अ�भमुखीकरण ता�लम

कायार्न्वयन ���या

•

आवश्यक पन� यन्�/उपकरणहरुको प�हचान,

•

बस्तु िस्थ�तको �व�ेषण: मौज्दात रहे को समानहरुको ए�कन,

•

कायर्�म स�ालनाथर् लागत अनुमान तथा अवधारणा प� तयार�

•

आवश्यक पन� यन्�, उपकरण, डाटा तथा आवश्य�ानुसार अन्य वस्तुहरुको ख�रद (�च�लत
�नयम/ कानुन अनुसार)

•

यन्�/उपकरणहरुको �योग तथा सं चालन सम्बिन्ध अ�भमुखीकरण ता�लम (मातहतका �नकाय
स�हतको)

•

यन्�/उपकरणहरुको कायार्न्वयन तहमा उपयोग

जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्�म सं चालनका ला�ग �वभागमा मौज्दात भएको जनसि�ले , भए िजल्ला दर रे ट नभएबजार ,
भाउलाई आधार मा�न लागत अनुमान तयार गनुर् पन� छ ।
अपेिक्षत उपलिब्धहरु

•

नयाँ ��व�धयु� सामा�ीहरु खर�द अ�न उपलब्ध भई अध्ययन अनुसन्धानलाई अझ �भावकार�
बनाउन म�त पुग्ने ।

•

कायार्लयको �ोतसाधनमा बढो�र� हुने ।
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5.2 जल�य पुनभर्रण ��याकलाप �दशर्न स्थल �नमार्ण
जलवायु प�रवतर्न लगायत अन्य �व�भ� ��याकलापले गदार् पानीका मुहानहरु सुक्दै गएको प�रवेशमा
�वगतका के�ह वषर्मा यस �वभागको वा�षर्क कायर्�म अन्तगर्त कृ��म जलभरण सम्बिन्ध अध्ययन तथा
अनुसन्धान कायर् भएको छ। सो अध्ययनबाट �ा� जानकार� तथा प�रणाम अनुरुप यस कायर्�ममा
�व�भ� ��व�ध तथा उपायको �योग गर� जल�य पुनभर्रणका अ�त सम्भा�वत स्थानहरुमा सं रचना �नमार्ण
तथा ��व�धको �योग ग�र सो क्षे�मा रहेको पानीका �ोतमा के कस्तो �वाभ पाछर् भ�न हेन र्ु नै यस
कायर्�मको मुख्य उदे श्य रहे को छ। यस कायर्�म सं चालन गनर् �नि�त क्षे�फलको स्थान छनौट गनुर्
पन�छ। �च�लत कानुन तथा �नयमको पूण र् अ�धनमा रह� यो कायर्�म सं चालन ग�रनेछ । यस
अन्तगर्त �नम्न कायर्�महरु स�ालन गनर् स�कने छ ।

•

कृ��म जलभरणका ला�ग आवश्यक सं रचना �नमार्ण, बायोइिन्ज�नय�रं ग कायर्

•

जल�य पुनभर्रण सम्बिन्ध जनचेतनामुलक कायर्�म

कायार्न्वयन ���या
•

�वगतका अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा स्थान छनौट,

•

बस्तु िस्थ�तको �व�ेषण :आवश्यक ��व�ध प�हचान, समुदायस्तरको क्षलफल,

•

कायर्�म स�ालनाथर् लागत अनुमान तथा अवधारणा प� तयार�,

•

�च�लत �नयम/ कानुन अनुसार कायर्�म सं चालनका ला�ग सम्झौता/ कायर् थालनी

•

समुदायमा कृ��म जलभरण सम्बिन्ध ज्ञान तथा सीप आदान �दान,

•

यन्�/उपकरणहरुको कायार्न्वयन तहमा उपयोग

जनशि� व्यवस्थापन तथा समय�समा
यस कायर्�म सं चालनका ला�ग �वभागमा मौज्दात भएको जनशि�ले, भए िजल्ला दर रे ट नभएबजार ,
भाउलाई आधार मा�न तथा स्वीकृत नम्सर्को अ�धनमा रह� लागत अनुमान तयार गनुप
र् न� छ ।
अपेिक्षत उपलिब्धहरु

•

नयाँ ��व�धयु� ��याकलाप गनर् स�कने

•

जल�य पुनभर्रण ��याकलाप �दशर्नी स्थल �नमार्ण हुने
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5.3 सुख्खा�स्त जलाधार क्षे�मा एक�कृत पानी �ोत व्यवस्थापन नमूना कायर्�म, �द�ेल रुपाकोट,
खोटांग
सुनकोशी/दुधकोशी जलाधार अन्तगर्त �द�ेल रुपाकोट मझुवागढ� नगरपा�लकामा पन� सुक्खा�स्त
क्षे�मा रहे का �व�भ� पानी �ोतहरु मध्ये कुनै दुई सं बेदनिशल पानी �ोत व्यवस्थापनका ला�ग यो
कायर्�ममा �व�नयोिजत बजेट खचर् गनर् स�कनेछ । �च�लत कानुन तथा �नयमको पूण र् अ�धनमा रह�
यस कायर्�म सं चालन ग�रनेछ। यस अन्तगर्त �नम्न कायर्�महरु स�ालन गनर् स�कने छ ।

•

पानी

�ोत

व्यवस्थापन

सम्बिन्ध

��व�धमुलक

कायर्

जस्तै

आवश्यक

सं रचना

�नमार्ण,

बायोइिन्ज�नय�रं ग कायर्

•

पानी �ोत सं रक्षण तथा �दगो व्यवस्थापन सम्बिन्ध जनचेतनामुलक कायर्�म

कायार्न्वयन ���या

•

�वगतका अध्ययन अनुसन्धान, क्षे�फल तथा �सकाईका आधारमा स्थान छनौट,

•

बस्तु िस्थ�तको �व�ेषण: आवश्यक ��व�ध प�हचान, समुदायस्तरको क्षलफल,

•

कायर्�म स�ालनाथर् लागत अनुमान तथा अवधारणा प� तयार�,

•

�च�लत �नयम/ कानुन अनुसार कायर्�म सं चालनका ला�ग सम्झौता/ कायर् थालनी

•

समुदायमा ए�ककृत पानी �ोत व्यवस्थापन सम्बिन्ध ज्ञान तथा सीप आदान �दान,

•

यन्�/उपकरणहरुको कायार्न्वयन तहमा उपयोग,

जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्�म सं चालनका ला�ग �वभागमा मौज्दात भएको जनशि�ले , भए िजल्ला दर रे ट नभएबजार ,
भाउलाई आधार मा�न तथा स्वीकृत नम्सर्को अ�धनमा रह� लागत अनुमान तयार गनुप
र् न� छ ।
5.4 �समसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन, जन जागृ�त सामुदा�यक वन, िचतवन
िचतवन

िजल्लामा

अविस्थत

जनजागृ�त

सामुदा�यक

वन

�भ�को

�समसार

क्षे�को

सं रक्षण

र

व्यवस्थापनका ला�ग सामुदा�यक वन उपभो�ा समूहसँग समन्वय र सहकायर् गर� आवश्यक
कृयाकलापहरु यस कायर्�म अन्तगर्त सं चालन गर�ने छ ।
वातावरणीय स्वच्छता कायम गद� जै�वक �व�वधता सं रक्षण

�समसारक्षे� तथा तालतलै या क्षे�को
मानवीय िज�वकोपाजर्नमा सुधारपानी

,

कृ�ष ,आपू�तर् तथा वन क्षे�को उत्पादकत्वमा बृ��पयार्पयर्टन �व�र्न यस कायर् ,�मको मुख्य उ�ेश्य
रहनेछ । �समसार क्षे�को सं रक्षण व्यवस्थापनको ला�ग आवश्यक सम्पूण र् वानस्प�तक तथा
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सं रचनात्मक उपायहरु प्याकेजको रुपमा �योग ग�रनेछ । यस अन्तगर्त ् �नम्न ��याकलापहरु गनर्
स�कनेछ ।
•

�समसारको जलाधार क्षे�को सरसफाई, सं रक्षण, व्यवस्थापन कायर्,

•

भू�मगत जल पुनभर्रणका कायर्�महरु सं चालनका ला�ग ICIMOD Manual on Protocol for
Reviving Springs in the Hindu Kush Himalaya लाई समेत आधार मानी आवश्यकता अनुसार
ल� �गक तथा सामािजक समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन�,

•

पानी �नकास व्यवस्थापनको ला�ग इनले ट आउटलेट �नमार्ण,

•

�भरालो व्यवस्थापनका ला�ग समोच्च खाडल, बण्ड �नमार्ण,

•

दह/ताल सं रक्षण र �थ�ीकरण व्यवस्थापन कायर्,

•

बायोइिन्ज�नय�र� सं रचना �नमार्ण,

•

वृक्षारोपण तथा फलफूल रोपण, सौन्दयर् वृक्षारोपण,

•

घेराबेरा तथा तारबार

•

भूस्खलन रोकथाम तटबन्ध �नमार्ण

•

ु स्थलगत अनुगमन,
सं य�

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या
•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

अपेिक्षत उपलिव्ध
ु ा साथै स्थानीय तालतलै/
�समसारया क्षे�को सं रक्षण व्यवस्थापनबाट वातावरणीय स्वच्छता कायम हुनक
समुदायको जी�वकोपाजर्नमा उल्ले ख्य

टे वा पुग्ने ।
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5.5 रा��य तथा अन्तरा��य महत्वका �समसार क्षे� प�हचानका ला�ग अध्ययन, अनुसन्धान तथा सूचना
अध्याव�धक
हालसम्म प�हचान भइसकेका र के�ह प�हचान हुन बाँ�क रा��य तथा अन्तरािस्�य महत्वका �समसार
क्षे�हरुको तथ्यां� सं कलन ग�र अध्याव�धक गनर्का ला�ग यो कायर्�म तय ग�रएको हो। यसमा
�व�नयोिजत बजेट �फल्ड �भजीट, अध्ययन अनुसन्धान, अन्तर��या,

दै नीक �मण भ�ा,

इन्धन,

खाजा, स्टे शनर� आ�दमा खचर् गनर् स�कनेछ । यस कायर् सं चालन गदार् सेवा �दायकबाट परामशर् सेवा
ख�रद गर� यसमा �व�नयोिजत बजेटको बढ�मा ४ ��तशत रकम कायर्�म सं चालनका ला�ग
व्यवस्थापक�य कायर्मा खचर् गनर् स�कनेछ ।
•

अध्ययन अनुसन्धान

•

सरोकारवालाहरुसँग अन्तर��या (ता�लम/गो�ी)

•

सं रक्षण स�म�त सशि�करण

कायार्न्वयन �कृया
•

स्थल छनौट ( महत्व प�हचान गर� कुनै दुइ छु �ा छु �ै स्थान)

•

बस्तु िस्थ�तको �व�ेषण

•

कायर्�म स�ालनाथर् लागत अनुमान तथा अवधारणा प� तयार�

•

स्थलगत अनुगमन, सुचना/तथ्यांक सं कलन

•

सरोकारवाला �नकयाहरु सम्बिन्धत स्थानीय �नकाय, सं रक्षण स�म�त, आ�द) सं ग समन्वय गर� )

:अध्ययन अनुसन्धान, अन्तर��या
,रे खांकन, व्यवस्थापक�य च ुनौती प�हचान ,

तथ्य सूचना/तथ्यांक स�हतको मस्यौदा ��तवेदन तयार� तथा पृ�पोषण
•

अिन्तम ��तवेदन तयार�, सूचना आध्यावा�धक तथा ��तवेदन �काशन

जनशि� व्यवस्थापन
�वभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान, सीप तथा समयको कमी भएको
अवस्थामा �च�लत �नयमानुसार सेवा �दायकबाट से वा परामशर् ख�रद गर� यो कायर्�म कायार्न्वयन गनर्
स�कने छ ।
अपेिक्षत उपलब्धी

•

रा��य

•

हाल सम्म प�हचान नभएका �समसार क्षे�हरुको समेतको सूचना सं कलन हुने

तथा अन्तरा��य महत्वका �समसार क्षे� प�हचान भई सूचना अध्याव�धक हुने
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5.6 संरिक्षत क्षे� भन्दा बा�हरका रामसार सुचीकृत सीमसार क्षे�हरुको पानीको गुणस्तर मापन गन�
(���व�व वातावरण �वज्ञान केन्��य �वभागसंगको सहकायर्मा)
सं रिक्षत क्षे�भन्दा वा�हरका रामसारमा सुिचकृत �समसारक्षे�हरुको पानीको गुणस्तर �नय�मत मापन भई
तथ्यां� सं कलन ग�र अध्याव�धक गनर्का ला�ग यो कायर्�म तय ग�रएको हो । यसमा �व�नयोिजत
बजेट �फल्ड �भजीट, अध्ययन अनुसन्धान, पानीको नमुना सं कलन तथा पर�क्षण, अन्तर��या,
�मण भ�ा,

इन्धन,

दै नीक

खाजा, स्टे शनर� आ�दमा खचर् गनर् स�कनेछ । यो कायर्�म सं रिक्षत क्षे� भन्दा

वा�हरका चारवटा �समसार क्षे�हरुमा सं चालन

गनुर् पन�छ ।

यस कायर्�म अन्तगर्त �नम्न

कृयाकलापहरु गनर् स�कने छ।
•

सरोकारवालाहरुसँग अन्तर��या

•

रामसारमा सुिचकृत �समसार क्षे�हरुको स्थलगत अवलोकन, पा�नको नमुना सं कलन, मापन
तथा पर�क्षण गन� कायर्

कायार्न्वयन ���या
•

स्थल छनौट

•

बस्तु िस्थ�तको �व�ेषण : अध्ययन अनुसन्धान, अन्तर��या

•

कायर्�म स�ालनाथर् लागत अनुमान तथा अवधारणा प� तयार�

•

��.�व.�व. वातावरण �वज्ञान केन्��य �वभागसं गको सहकायर्मा रामसारमा सुिचकृत �समसार
क्षे�हरुको स्थलगत अवलोकन, पा�नको नमुना सं कलन ग�र मापन गन� कायर्

•

ल्याव प�रक्षण ग�र आएको न�तजा �व�ेषण

•

मस्यौदा ��तवेदन तयार� तथा पृ�पोषण

•

अिन्तम ��तवेदन तयार�

जनशि� व्यवस्थापन
यस कायर्�म सं चालन गन� �ममा ���व�व वातावरण �वज्ञान केन्��य �वभागसं ग �ा�व�धक कायर् गनर्
सम्झौता हुनेछ । �वभागको सम्बिन्धत शाखाको शाखा �मुख अथवा अ�धकृत स्तरको कमर्चार�ले उ�
कायर्को ला�ग आवश्यक समन्वय तथा सहकायर्को कायर् गन�छ ।
अपेिक्षत उपलब्धी
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•

रामसारमा सुिचकृत �समसारहरुको पानीको गुणस्तर �नय�मत मापन भई तथ्या� अध्याव�धक
हुने ।

•

रामसारमा सुिचकृत �समसार क्षे�हरुको पानीको गुणस्तरको अवस्थावारे जानकार� हुने ।

•

�वगतको कायर्को �नरन्तरता

5.7 �समसार कायर्�म संचालन/व्यवस्थापन, अनुगमन ��तबेदन तयार�
रामसारमा सुिचकृत �समसार क्षे� तथा रा��य तथा अन्तरािस्�य महत्वका �समसार क्षे�को �नय�मत
अनुगमन तथा �न�रक्षण गनर्का �न�म� यो कायर्�म स्वीकृत भएको हो । यस कायर्�ममा �व�नयोिजत
बजेट अनुगमन तथा �मण खचर्मा खचर् गनर् स�कने छ यो कायर्�म अन्तगर्त �नम्न कायर्हरु सं चालन
गनर् स�कने छ ।

•

सरोकारवालाहरुसँग अन्तर��या

•

�मण, अनुगमन तथा �फल्ड ��तवेदन तयार�

•

�समसार क्षे�को वस्तुिस्थ�त �व�ेषण तथा तथ्यांक अध्याव�धक

कायार्न्वयन ���या
•

स्थल छनौट

•

वस्तु िस्थ�तको �व�ेषण : अध्ययन अनुसन्धान, अन्तर��या

•

�फल्ड ��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलब्धी

•

रामसारमा सुिचकृत, रा��य तथा अन्तरािस्�य महत्वका �समसार क्षे�हरुको �नय�मत अनुगमन
हुने

•

�समसार क्षे�हरुको व्यवस्थापन तथा सं रक्षणका �ु�टहरु प�हचान हुने

5.8 आकिस्मक बाढ�/प�हरो �वपद व्यवस्थापन एक�कृत कायर्�म
जनशि� ब्यबस्थापन तथा समय �समा
यस �बभाग अन्तगर्त रहेका मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान तथा �सपको दक्षतामा न्यून
भएको अबस्थामा �च�लत �नयामानुसार कायर्�म कायार्न्वयन गनर् स�कने छ ।
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�थम �ैमा�सक सम्ममा स्थान छनौट,बस्तुिस्थ�तको �व�ेषण‚ तथा ल इ सम्प� गर� दो�ो , ते �ो ‚चौठो
�ैमा�सक �भ� कायर्�म कायर्न्वयन गर� स्थानीय समुदायहरुलाई ब्यबस्थापनको िजम्मेबार� समेत �दने
�यास ग�रने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
प�हरोबाट हुन सक्ने सम्भा�वत जोिखम हरुको न्यू नीकरण गद� स्थानीय नाग�रकको िजउ धनको
सुरक्षामा टे वा पुग्नेछ ।
कायार्न्वयन ���या

•

सम्भा�वत क्षे�को अबलोकन �मण गर� माग सं कलन गन� I

•

�ा� मागहरुलाई �ाथ�मकताको आधारमा screening गर� उपयु� स्थानको छनौट गन� I

•

सरोकारवाला उपभो�ा समुहको गठन गर�, स्था�नय सरकारको �सफा�रस स�हत आयोजना
मागको �नणर्य गरा ��त�लपी स�हतको �नबेदन सं कलन

गन� I

•

सभ� , �डजाइन तथा इिस्टमेट गन� I

•

का�र्�म कायर्न्वयनको ला�ग उपभो�ा समूहसं ग सम्झौता गन� I

मा�थ उल्लेिखत ���याको अलावा �फल्ड स्तरमा �नमार्ण कायर् गनुप
र् दार् साबर्ज�नक ख�रद ऐन तथा
�नयमावल�ले तोके बमोिजमको ���या अबलम्बन गनर् प�न स�कनेछ I
5.9 प�हरो �नयन्�ण कायर्�म
जनशि� ब्यबस्थापन तथा समय �समा
यस �बभाग अन्तगर्त रहेका मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान तथा �सपको दक्षतामा न्यून
भएको अबस्थामा �च�लत �नयामानुसार सेवा �दायकहरुबाट परामशर् सेवा समेत �लई कायर्�म
कायार्न्वयन गनर् स�कने छ । �थम �ैमा�सक सम्ममा स्थान छनौट, बस्तुिस्थ�तको �व�ेषण,�बस्तृत
अध्ययन, सभ� �डजाइन तथा ल. इ. सम्प� गर� दो�ो र ते �ो �ैमा�सक �भ� कायर्�म कायर्न्वयन गर�
स्थानीय समुदायहरुलाई ब्यबस्थापनको िजम्मेबार� समेत �दने �यास ग�रने छ यस बषर् स्थान तोक�
कायर्�म स्वीकृत भइ आएकोमा

तत् तत् स्थानमा कायर्�म सं चालन ग�रने छ भने स्थान नतो�कएको

हकमा कायर्�म कायर्न्वयन स्थल छनौट गदार् कायर्�मको आबस्यकता, सम्बेदन�सलता तथा
उपादायता आ�दलाई स्थान छनौटको आधार बनाइने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
प�हरोबाट हुन सक्ने सम्भा�वत जोिखमहरुको न्यू नीकरण गद� िजउ धनको सुरक्षा गनर् टे वा पुग्नेछ ।
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कायार्न्वयन ���या:

•

सम्भा�वत क्षे�को अबलोकन �मण गर� माग सं कलन गन� I

•

�ा� मागहरुलाई �ाथ�मकताको आधारमा screening गर� उपयु� स्थानको छनौट गन� I

•

प�हचान भएका जोिखम यु� बस्तीहरुको �बस्तृत अध्ययन गर� ब्यबस्थापन योजना तयार गन� I

•

प�हचान भएका क्षे�का सरोकारवाला उपभो�ा समुहको गठन गर�, स्था�नय सरकारको
�सफा�रस स�हत आयोजना मागको �नणर्य गरा ��त�लपी स�हतको �नबेदन सं कलन

•

सभ� , �डजाइन तथा इिस्टमेट गन� I

•

का�र्�म कायर्न्वयनको ला�ग उपभो�ा समूहसं ग सम्झौता गन� I

गन� I

मा�थ उल्लेिखत ���याको अलावा �फल्ड स्तरमा �नमार्ण कायर् गनुप
र् दार् साबर्ज�नक ख�रद ऐन तथा
�नयमावल�ले तोकेबमोिजमको ���या अबलम्बन गनर् प�न स�कनेछ I
5.10 I mpact st udy of wat er shed management pr oj ect s on GESI
जनशि� ब्यबस्थापन तथा समय �समा
यस �बभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान तथा �सपको दक्षतामा न्यू न
भएको अबस्थामा �च�लत �नयामानुसार सेवा �दायकहरुबाट परामशर् से वा समेत �लई कायर्�म
कायार्न्वयन गनर् स�कने छ I
अपेिक्षत उपलिब्ध
जलाधार

ब्यबस्थापन

प�रयोजना

कायार्न्वयन

भएको

क्षे�मा

लै ��क

समानता

तथा

सामािजक

समबे�सकरण �बषयमा पारे को �भावको अध्ययन ��तबेदन तयार हुनेछ I
कायार्न्वयन ���या
�च�लत साबर्ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमावल�मा उल्ले ख भए बमोिजम सेवा �दायक माफर्त कायर्�म
कायर्न्वयन ग�रने छ I
5.11 प�हरो सम्बिन्ध समाचारहरुको संकलन/सं�ह तथा ��तबेदन तयार�
जनशि� ब्यबस्थापन तथा समय �समा
यस �बभाग अन्तगर्त रहेका मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गर� उनीहरुको ज्ञान तथा �सपको
दक्षताको भरपुर सेवा समेत �लई कायर्�म कायार्न्वयन गनर् स�कने छ ।
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यो कायर् �नरन्तर रुपमा बषार् भ�रमा �काशन भएका समाचार सं कलन गनुप
र् न� भएकोले �थम �ैमा�सक
दे िख नै कायर्�म शुरु ग�र चौठो �ैमा�सक �भ� कायर् सम्प� ग�रने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
यस कायर्�मको कायर्न्वयन भएपछ� बषार् भ�र �कािशत मुख्य रा��यस्तरका अखवारहरुमा आएको
प�हरो एवं भूस्खलन सम्बिन्ध समाचारहरुको सं �ह तयार हुनेछ ।
कायार्न्वयन ���या

•

स्वीकृत TOR र ल.इ. बमोिजम साबर्ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमावल� अनुसार सुिचकृत सेवा
�दायकबाट समेत कायर्�म कायर्न्वयन गनर् स�कने छ ।

5.12 ल� �गक सशि�करण गो��
जनशि� व्यवस्थापन तथा समय �समा
यस �बभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान तथा �सपको दक्षतामा न्यू न
भएको अबस्थामा �च�लत �नयामानुसार सेवा �दाएकहरुबाट परामशर् सेवा समेत �लई कायर्�म
कायार्न्वयन गनर् स�कने छ । �थम �ैमा�सक सम्ममा स्थान छनौट,बस्तुिस्थ�तको �व�ेष TOR तथा ल
इ सम्प� गर� दो�ो‚ ते�ो चौठो �ैमा�सक �भ� कायर्�म कायर्न्वयन गर� स्थानीय समुदायहरुलाई
ब्यबस्थापनको िजम्मेबार� समेत �दने �यास ग�रने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
प�हचान भएका समुहहरुमा जलाधार ब्यबस्थापन सम्बिन्ध ल� �गक स शि�करण , जन चेतना तथा
क्षमता समेत अ�भबृध्द� हुनछ
े ।
कायार्न्वयन ���या
•

सम्भा�वत क्षे�को अबलोकन �मण गर� समूह तथा आबस्यकता प�हचान गन� I

•

स्वीकृत TOR र ल.इ. बमोिजम साबर्ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमावल� अनुसार सुिचकृत सेवा
�दायकबाट समेत कायर्�म कायर्न्वयन गनर् स�कने छ I

5.13 रा��य स्तरका बृहत प�हरोहरुको सभ�क्षण तथा अध्ययन तथा अ�भलेखीकरण कायर्
जनशि� ब्यबस्थापन तथा समय �समा
यस �बभाग अन्तगर्त रहेका मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान तथा �सपको दक्षतामा न्यून
भएको अबस्थामा �च�लत �नयामानुसार सेवा �दाएकहरुबाट परामशर् सेवा समेत �लई कायर्�म
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कायार्न्वयन गनर् स�कने छ । �थम �ैमा�सक सम्ममा स्थान छनौट, बस्तुिस्थ�तको �व�ेषण TOR तथा
ल. इ. सम्प� गर� दो�ो ‚ ते�ो चौठो �ैमा�सक �भ� कायर्�म कायर्न्वयन गर� स्थानीय
समुदायहरुलाई ब्यबस्थापनको िजम्मेबार� समेत �दने �यास ग�रने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
यस कायर्बाट रा��य स्तरका बृहत प�हरो हरुको अध्ययन भई सो को अ�भलेख तयार हुने ।
कायार्न्वयन ���या
स्वीकृत TOR र लागत अनुमान बमोिजम साबर्ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमावल� अनुसार सुिचकृत सेवा
�दायकबाट समेत कायर्�म कायर्न्वयन गनर् स�कने छ ।
5.14 काठमाण्डौ उपत्यका �भ�का घनावस्ती क्षे�को जोिखमयु� प�हरो व्यवस्थापन
यस �बभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान तथा �सपको दक्षतामा न्यू न
भएको अबस्थामा �च�लत �नयामानुसार सेवा �दायकहरुबाट परामशर् सेवा समेत �लई कायर्�म
कायार्न्वयन गनर् स�कने छ । �थम �ैमा�सक सम्ममा स्थान छनौट, बस्तुिस्थ�तको �व�ेषण
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तथा ल. इ. सम्प� गर� दो�ो ‚ ते �ो चौठो �ैमा�सक �भ� कायर्�म कायर्न्वयन गर� स्थानीय
समुदायहरुलाई ब्यबस्थापनको िजम्मेबार� समेत �दने �यास ग�रने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
यस कायर्बाट रा��य स्तरका बृहत प�हरोहरुको अध्ययन भई सो को अ�भलेख तयार हुने ।
कायार्न्वयन ���या
स्वीकृत TOR र लागत अनुमान बमोिजम साबर्ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमावल� अनुसार सुिचकृत सेवा
�दायकबाट कायर्�म कायर्न्वयन ग�रने छ ।
5.15 धा�मर्क पुराताित्वक महत्व स्थलको सं रक्षण योजना तजुम
र् ा
�ायजसो धमर् तथा सं स्कृ�तमा पानीलाई शु��करणको माध्यमको रुपमा �योग ग�रन्छ। कुनै जल�ोत
वा जल�ोतको के�ह अं शलाई धा�मर्क मानेर पूजापाठ गन� चलन प�न �ािचनकाल दे िख च�लआएको छ
। धेरै धमार्वलम्बीहरु के�ह प�ब� न�द तथा तालतलै यामा धा�मर्क स्नान गरे स्वगर् जान पाउने �वस्वास
राख्छन् । महत्वपूणर् पुरातातत्वीक, धा�मर्क स्थल सं ग जलाधार क्षे�को ग�हरो सम्बन्ध छ तसथर् यस्ता
पुरातातत्वीक, धा�मर्क स्थलहरुको योजनाबध्द ढं गले सं रक्षण तथा व्यस्थापन कायर्�म गदार् जलाधार
क्षे�को प�न सं रक्षण हुन्छ।साथै गत आ�थर्क वषर्मा पुराताित्वक, धा�मर्क तथा साँस्कृ�तक महत्व
बोकेका जलाधार क्षे�को �बवरण ��तवेदन तयार ग�रएकोमा सो ��तबेदनलाई समेत आधार मानेर यस
वषर् सो जलाधार क्षे�को पुराताित्वक, धा�मर्क महत्व कायम गद� जलाध�रय स्वस्थतामा सहयोग समेत
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पुग्ने ग�र के कस्तो सं रक्षण तथा �दगो व्यस्थापनका ��याकलापहरु गनर् स�कन्छ सो का ला�ग बृहत
योजना तजुम
र् ा गनुर् यस कायर्�मको उदे श्य रहेको छ ।
कायार्न्वयन ���या

•

कायर्�ववरणतया�र

•

स्थान छनौट तथा लागत अनुमान तयार तथा स्वीकृत

•

छनौट भएको क्षे�को स्थलगत भमण ग�र आवस्यक तथ्यांक सं कलन

•

सरोकारवाला �नकायहरु/�वषय �वज्ञहरु सँग छलफल/कायर्शाला

•

मस्यौदा �स्तु�त

•

अिन्तम ��तबेदन स्वीकृत

•

ु ानी
अिन्तम भ�

जनशि� व्यवस्थापन तथा समय�समा
�वभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान तथा सीपको दक्षतामा न्यू न भएको
अवस्थामा �च�लत �नयमानुसार सेवा �दायक बाट समेत सहयोग �लई कायर्�म कायार्न्वयन गनर्
स�कनेछ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
•

पुराताित्वक, धा�मर्क तथा साँस्कृ�तक महत्व बोकेको जलाधार क्षे�को प�हचान, हालको
अवस्थाको

अध्ययन

र

दास्तावेिजकरण

(Documentation)

स�हतको

आवश्यक

व्यस्थापन योजना तयार
•

भ�वष्यमा सो क्षे�को सं रक्षण र व्यस्थापन कायर् अगाडी बढाउनका ला�ग मागर्दशर्न

5.16 पानी �ोत सव�क्षण एक�कृत योजना �नमार्ण र कायार्न्वयन
दे शभर �वगतमा �शस्त पानी बग्ने पानीका �ोत/मूहानहरु �व�भ� कारणहरुले गदार् हाल नां�सदै गएको
वा लोप हुन गइरहे को अवस्था छ । तर �वगतमा क�त सं ख्यामा यस्ता पानी �ोत/मूहान �थए र हाल
क�त सं ख्यामा रहे का छन् भ�े बारे मा यथाथर् ले खाजोखा राखेको पाइं दैन । कुनै प�न क्षे�मा पानी
�ोत/मूहानको अवस्था बारे मा सं ख्यात्मक र गुणात्मक जानकार� रा� सके पानीको �नय�मत आपूत�का
ला�ग सं रक्षण योजना तयार� दे िख नी�त �नमार्णमा समेत योगदान गनर् स�कनेछ ।यसका ला�ग पानी
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�ोत सव�क्षण एक�कृत योजना तयार गर� नमूनाको रूपमा योजना अनुसार पानी �ोतको सं रक्षण कायर्
समेत गनुर् यस कायर्�मको मूख्य उ�ेश्य रहे को छ ।
कायार्न्वयन �कृया
•

अवधारणा प� स�हतको कायर्�ववरण तयार�

•

स्थान छनौट, लागत अनुमान तयार� तथा स्वीकृत

•

Google Earth, Air Photo आ�दको माध्यमबाट छनौट भएको स्थानको �ारिम्भक सूचना
सं कलन,

•

छनौट भएको क्षे�को स्थलगत �मण गर� आवश्यक तथ्यांक सं कलन,

•

सरोकारवाला �नकायहरु/�वषय �वज्ञहरुसँग छलफल/कायर्शाला

•

पानी �ोतहरूको गणना र नक्सांकन

•

पानी �ोत सव�क्षण एक�कृत योजना �नमार्ण

•

पानी �ोत सं रक्षण गनर् स्थान छनौट

•

कायर्�म स�ालनाथर् लागत अनुमान तथा अवधारणा प� तयार�,

•

�च�लत �नयम/ कानुन अनुसार कायर्�म सं चालनका ला�ग सम्झौता/ कायर् थालनी

•

पानी �ोत सं रक्षण वा जलाधार क्षे� सं रक्षण

जनशि� व्यवस्थापन
�वभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान, सीप तथा समयको कमी भएको
अवस्थामा �च�लत �नयमानुसार सेवा �दायकबाट से वा परामशर् ख�रद गर� यो कायर्�म कायार्न्वयन गनर्
स�कने छ ।
अपेिक्षत उपलब्धी

•

पानी �ोत सव�क्षण एक�कृत योजना �नमार्ण भएको हुनेछ ।

•

तयार भएको योजना अनुसार नमूनाको रूपमा पानी �ोत सं रक्षण वा पानी �ोत अन्तगर्त पन�
जलाधार क्षे�को सं रक्षण भएको हुनेछ ।
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5.17 भू तथा जलाधार सं रक्षण सम्बिन्ध नी�तगत बहस, पैरवी एवं समन्वयात्मक अन्तर��या
भू तथा जलाधार सं रक्षण तथा व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक पन� नी�त, रणनीत मापदण्ड तथा
कायर्�व�ध

तयार

सरोकारवालाहरूसँग

गनर्

साथै

बहस,

सो

पैरवी

सम्बिन्ध
एंव

हालसम्म

अन्तर��या

गन�

तयार
र

भएका

�व�भ�

अन्तर��याबाट

�ा�

मस्यौदाहरूको
सुझाव

तथा

सल्लाहरूलाइर् मस्यौदामा समेट� अिन्तम रूप �दने �यास ग�रनेछ । यस कायर्�म अन्तगर्त भू तथा
जलाधार सं रक्षण ऐन २०३९ लाइर् समय सापेक्ष प�रमाजर्न गनर् अन्तर��या समेत गनर् स�कनेछ ।
कायार्न्वयन �कृया

•

अवधारणा प� तयार� तथा लागत अनुमान स्वीकृत

•

सरोकारवालाहरूसँग बहस, पैरवी एंव अन्तर��या

•

आवश्यक नी�त, रणनी�त, मापदण्ड तथा कायर्�व�ध तयारका ला�ग समन्वयात्मक कायर्�म
स�ालन गर� मस्यौदा तयार गन�

•

�व�भ� मस्यौदाहरूलाइर् अिन्तम रूप �दन सरोकारवालाहरूसँग अन्तर��या गन�

जनशि� व्यवस्थापन
�वभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान, सीप तथा समयको कमी भएको
अवस्थामा �च�लत �नयमानुसार सेवा �दायकबाट से वा परामशर् ख�रद गर� यो कायर्�म कायार्न्वयन गनर्
स�कने छ ।
अपेिक्षत उपलब्धी
भू तथा जलाधार सं रक्षण तथा व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक पन� नी�त रणनी�त, मापदण्ड तथा ,
कायर्�व�धहरूको मस्यौदा वा अिन्तम ��तवेदन तयार भएको हुनेछ ।

61

5.18 संघ, �दे श र स्थानीय तह बीच कायर्�म व्यवस्थापन सम्बिन्ध अन्तर��या
सं घीय सं रचना अनुसार भू तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ��याकलापहरु सं घ, �दे श र स्थानीय
तहहरुमा �वभाजन भएको सन्दभर्मा एकआपसमा समन्वयात्मक र सहकायर्को रुपमा के कसर�
��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कन्छ भ�े उ�ेश्य अनुसार अन्तर तह र अन्तर �नकायगत अन्तर��या
गर� साझा �यासको थालनी गन� उपायहरु प�हचान गनुर् यस ��याकलापको �मुख उ�ेश्य रहेको छ ।
यसमा सं घ, �दे श र स्थानीय तहबाट स�ा�लत ��याकलापहरुको जानकार� आदान �दान गनुक
र् ो
साथसाथै भावी सहकायर्को �वचार, �वषयगत क्षे�को प�हचान र कायर् योजना समेत आदान �दान हुनेछ
।
कायार्न्वयन ���या
•

स्थल छनौट

•

अवधारणा प� तयार� तथा लागत अनुमान स्वीकृत

•

कायार्न्वयन चरण: गो�ी, अन्तर��या र साझा अवधारणाको �वकास

जनशि� व्यवस्थापन
�वभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान, सीप तथा समयको कमी भएको
अवस्थामा �च�लत �नयमानुसार सेवा �दायकबाट से वा परामशर् ख�रद गर� यो कायर्�म कायार्न्वयन गनर्
स�कने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
�तनै तहबाट स�ालन हुने ��याकलापहरुको Duplication नहुन सहकायर् र समन्वय भइर् कायर्�म
कायार्न्वयनको �भावका�रतामा अ�भवृ�� भएको हुनछ
े ।
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5.19 थप १० ओटा जलाधार क्षे� घोषणाको सम्भाव्यता अध्ययन
बष�नी वषार्तको समयमा आउने बाढ� प�हरो जस्ता �ाकृ�तक �कोपहरूबाट हुने भू क्षय, बाढ� लगायत
मान�वय जीउधन र कृ�षयोग्य ज�मनमा हुने क्ष�त जस्ता �कोप न्यूनीकरणका ला�ग भू तथा जलाधार
सं रक्षण ऐन २०३९ र �नयमावल� २०४२ मा व्यवस्था भए बमोिजम सं रिक्षत जलाधार क्षे� घोषणा
गनर् महत्वपूण र् जलाधार क्षे�हरू प�हचान गर� सो को सम्भाव्यता अध्ययन गन� यस कायर्�मको मूख्य
उ�ेश्य रहे को छ ।
कायार्न्वयन �कृया
•

स्थल छनौटका ला�ग सरोकारवाला �नकायहरूसँग अन्तर��या

•

बस्तु िस्थ�तको �व�ेषण

•

कायर्�म स�ालनाथर् लागत अनुमान तथा अवधारणा प� तयार�

•

स्थलगत अनुगमन

•

मस्यौदा ��तवेदन तयार� तथा पृ�पोषण

•

अिन्तम ��तवेदन तयार� तथा ��तवेदन �काशन

:अध्ययन अनुसन्धान, अन्तर��या

,सूचना/तथ्यांक सं कलन, रे खांकन, व्यवस्थापक�य च ुनौती प�हचान ,

जनशि� व्यवस्थापन
�वभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान, सीप तथा समयको कमी भएको
अवस्थामा �च�लत �नयमानुसार सेवा �दायकबाट से वा परामशर् ख�रद गर� यो कायर्�म कायार्न्वयन गनर्
स�कने छ ।
अपेिक्षत उपलिब्ध
सं रिक्षत जलाधार क्षे� घोषणा �कृया अगाडी बढाउन थप १० वटा सम्भा�वत महत्वपूण र् जलाधार
क्षे�हरूको प�हचान भइर् सम्भाव्यता अध्ययन भएको हुनेछ ।
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5.20 Watershed Atlas को स्तरो�ती तथा �काशन
बे�सन, सब-बे�सन, जलाधार क्षे�लाई राजनै�तक �समानासँग �मलान गर� जलाधार क्षे�हरुको नामाकरण
र क्षे�फल दे िखने गर� अन्य जलाधारसं ग सम्बिन्धत तथ्यांक र �ववरण स�हतको मानिच�ावल�
(Watershed Atlas)

आ.व. २०७७/७८ मा तयार भएको छ । यस मानिच�ावाल�मा सब बे�सन

अन्तगर्तका जलाधारहरुको �वस्तृत तथ्याकंहरूको सं कलन, अध्याव�धक तथा नक्साकंन गर� स्तरो�ती
र सोको �काशन गनुर् यस ��याकलापको मुख्य उ�ेश्य रहे को छ । यसका ला�ग �वगतमा तयार
ग�रएका नक्साहरु, वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्�हरुले तयार गरे का ��तवेदनहरु समेत सन्दभर्
सामा�ीका रुपमा �योग गनर् स�कनेछ ।
यस अन्तगर्त �नम्न ��याकलापहरु गनर् स�कनेछ:
•

�व�भ� �वषयगत नक्साहरुको ख�रद,

•

GIS Processing सँग जो�डएका Software/Tools हरुको ख�रद,

•

�वषयगत सरोकारवालाहरुसं ग अन्तर��या,

•

Color print गनर् चा�हने सामा�ीहरु,

•

�फल्ड भे�र�फकेशनका कायर्हरु,

•

मानिच�ावाल� �काशन सम्बन्धी कायर्हरु,

•

�वज्ञसं ग परामशर्, अन्तर��या/गो�ी, ता�लम

कायार्न्वयन ���या
•

सन्दभर् सामा�ी सं कलन र तथ्यांक सूचनाको �व�ेषण

•

जलाधार क्षे�/राजनै�तक क्षे� प�हचान र नक्शांकन

•

GIS Software/Tools को �योग, Data Processing, Map Preparation

•

स्थलगत verification सम्बन्धी कायर्हरु (आवश्यकता अनुसार)

•

�वज्ञसं ग परामशर्, अन्तर��या/गो�ी, ता�लम

•

��तवेदन �काशन

जनशि� व्यवस्थापन
�वभाग अन्तगर्त रहे का मौजुदा जनशि�हरुको प�रचालन गद� ज्ञान, सीप तथा समयको कमी भएको
अवस्थामा �च�लत �नयमानुसार सेवा �दायकबाट से वा परामशर् ख�रद गर� यो कायर्�म कायार्न्वयन गनर्
स�कने छ ।
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अपेिक्षत उपलिब्ध
बे�सन, सब-बे�सन, जलाधार, उपजलाधार क्षे�लाई राजनै�तक �समानासँग �मलान गर� जलाधार क्षे�को
नामाकरण र क्षे�फल दे िखने गर� जलाधार क्षे�को मानिच�ावल� (Watershed Atlas) ��तवेदन तयार
हुने।
5.21 प�हरो �कोप न्य�नकरण पूव र् सूचना �णाल� स्थापना (सुनकोशी जलाधार क्षे�)
सम्भा�वत प�हरोको पूवस
र् ूचना �दई जनधनको क्ष�त हुनबाट जोगाउनु यस कायर्�मको मुख्य उ�ेश्य
रहे को छ । �वगतमा �व�भ� सं रक्षण साझेदार सं स्थाहरुसं गको सहकायर्मा दोलखा र नुवाकोट िजल्ला
ु मा स्थापना भएका समुदायमा आधा�रत पूवस
र �वभागको पहलमा ल�लतपुरको मेथम
र् ूचना �णाल�का
सफलतम अभ्यासहरुलाई सुनकोशी जलाधार क्षे�मा समेत �योग गन� तथा स्था�पत पूवस
र् ूचना
�णाल�हरुको ममर्त सम्भार समेत ग�रनेछ ।
सहयोगी कायर्हरु

•

स्थान छनौट

•

पूवस
र् ूचना �णाल� स्टे शन स्थापना

•

सं रक्षण स�म�त गठन तथा सशि�करण

कायार्न्वयन �कृया
•

स्थान छनौट

•

अवधारणा प�, लागत अनुमान तयार� तथा स्वीकृ�त

•

सरोकारवाला पक्षहरुसँग अन्तरकृया

•

पूवस
र् ूचना �णाल� (System) स्थापना

•

अध्ययन अनुसन्धान, तथ्यांक सकंलन

•

अनुगमन तथा मुल्या�न

•

ममर्त सम्भार कायर्योजना

अपेिक्षत उपलिब्धः प�हरो पूवस
र् ूचना �णाल�का आधारमा प�हरोको �कोप आउनु अगाडी नै जनधनको
सुरक्षा गनर् स�कनेछ ।

65

ँ
5.22 जलाधार व्यवस्थापन सम्बिन्ध अध्ययन अनुसन्धानको ला�ग वन �वज्ञान अध्ययन संस्थानसग
सहकायर्
जलाधार क्षे�लाइर् �व�भ� �ाकृ�तक तथा मानव सृिजत कारणहरुले �भाव पार� भू�मको उत्पादकत्व
तथा उत्पादन घट्दै गइरहे को, पानीको गुणस्तर तथा प�रमाणमा �ास आइरहे को, जलवायु प�रवतर्नजन्य
जोिखमको बढो�र� साथै जलउत्प� बहु�कोप समेत बढ्दै गइरहे को र यसबाट स्थानीय समुदायको
जी�वकोपाजर्नमा

समेत

असहज

प�रिस्थ�त

सृजना

भएको

सन्दभर्मा

समिस्टगत

रुपमा

जलाधार

सम्वेदनिशलताको अवस्था तथा त्यसबाट भ�वष्यमा आउन सक्ने सम्भा�वत असरहरु समेतको आधारभूत
तथ्यांक सं कलन स�हत जलाधार व्यवस्थापन अध्ययन अनुसन्धान गनुर् यस कायर्�मको मुख्य उ�ेश्य
रहने छ । हाल �वक�सत भएका ��व�ध र �वषयगत �ािज्ञक ज्ञान सीप समेतलाइर् समायोजन गर�
अध्ययन

अनुसन्धान

कायर्लाइर्

थप

�भावकार�

बनाउने

उ�ेश्यका

साथ

वन

�वज्ञान

अध्ययन

सं स्थानसं गको सहकायर्मा जलाधार व्यवस्थापनका �व�वध आयामहरुको अध्ययन अनुसन्धान गन� गर� यो
कायर्�म �स्ताव ग�रएको छ । यस अध्ययन अनुसन्धान कायर्�मबाट जलाधार क्षे�हरुको
सं वेदनिशलता प�हचान र �ाथ�मक�करण, व्यवस्थापक�य कायर्योजना तयार� तथा कायर्न्वयनमा टे वा
पुग्ने नयाँ �वषयहरु उजागर भइ आगामी �दनमा जलाधार व्यवस्थापन कायर्�म कायार्न्वयनमा थप
सहजता हुनेछ ।
कायार्न्वयन ���या
•

अवधारणा प�, लागत अनुमान तयार� तथा स्वीकृ�त,

•

वन �वज्ञान अनुसन्धान सं स्थानसं ग समेत �ारिम्भक अवधारणा प� माग,

•

वन �वज्ञान अध्ययन सं स्थानसं ग समझदार� प� (MOU) मा हस्ताक्षर र सम्झौता,

•

व.�व.अ.सं . सं गको सहकायर्मा अनुसन्धानका ला�ग योग्य �वषयगत �स्तावहरुको छनौट,

•

वन �वज्ञान अध्ययन सं स्थानबाट अध्ययन अनुसन्धान कायर्को कायार्न्वयन,

•

ु अनुगमन,
आवश्यकता अनुसार सं य�

•

अध्ययन तथा अनुसन्धानको मस्यौदा �स्तु�त,

•

ु ानी,
अध्ययन तथा अनुसन्धानको अिन्तम ��तवेदन स्वीकृत र अिन्तम भ�

•

सरोकारवालाहरु बीच अनुसन्धानका न�तजाहरुको सावर्ज�नक�करण र �सार,

अपेिक्षत उपलिब्धः जलाधार सं वेदनिशलता र व्यवस्थापनमा �भाव पान� �व�भ� कारणहरु तथा
असरहरुको अध्ययन अनुसन्धान भइ जलाधार क्षे�को सं वेदनिशलताको हालको अवस्था थाहा हुनका
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साथै अध्ययन अनुसन्धानको न�तजाबाट भ�वष्यमा योजना तजुम
र् ा तथा कायर्�म �ाथ�मक�करणको ला�ग
सरोकारवालाहरुलाई �दशा�नद� श �ा� हुनेछ ।
5.23 क्ष�त�स्त भ ु�म प�हचान र योजना �नमार्ण कायर्�म

भू-जै�वक, आ�थर्क सामािजक तथ्या�को आधारमा कुनै �कारको क्ष�त�स्त भ ु�म÷क्षे� वा क्ष�त�स्त
जलाधार क्षे�को योजना �नमार्ण गनुर् यस कायर्�मको मुख्य उ�ेश्य हो ।
जनशि� व्यवस्थापन
वन तथा भ ु सं रक्षण �वभागले जनशि�को व्यवस्थापन गर� कायर् सम्पादन ग�रने छ ।
अपेिक्षत उपलब्धी
क्ष�त�स्त भ ु�म क्षे� वा क्ष�त�स्त जलाधार क्षे�को योजना �नमार्ण हुनेछ ।

5.24 नद� उकास जग्गा प�हचान र पुनस्र् थापना कायर्�म
खोलानाला/खहरे खोला/नद�ले वहाव प�रवतर्न सँगै छोडे को ज�मनको वा खोलानाला/खहरे खोला/नद�ले
क्ष�त गरे को/क्ष�त गनर् सक्ने ज�मनको वा खोलानाला/खहरे खोला /नद�सँग जो�डएको ज�मनको
प�हचान/छनौट गर� सं रक्षण गनु,र् उपयोगमा ल्याउनु र उ� ज�मनको भू उत्पादकत्व

वृ�� गनुर् यस

कायर्�मको मुख्य उ�ेश्य हो ।
यस अन्तगर्त �नम्न कुनै प�न कायर्हरु स�ालन गनर् स�कने छ ।
•

वृक्षारोपण , बाँस अ�मृसो रोपण, फलफल खेती तथा कृ�ष वन �णाल� �वकास �वस्तार,
आयमुलक कायर्�महरु

•

खोला÷नद� �कनारा सं रक्षण ,व्यवस्थापन (Civil structural measures as well as vegetative
measures)

•

River green cooridor development नद�/खोला ह�रत पे�ी �वकास, Picinic spots/recreational
park development

•

वृक्षारोपण, बाँस अ�मृसो रोपण, फलफल खेती तथा कृ�ष वन �णाल� �वकास �वस्तार,
आयमुलक कायर्�महरु

•

अन्य ए�ककृत भ ु-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्हरु,
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कायर्न्वयन/कायर् संचालन ���या
•

स्थान छनौट, लागत ई��मेट, कायर् स�ालन र कायर् सम्प� ।

जनशि� व्यवस्थापन
वन तथा भ ु सं रक्षण �वभागले जनशि�को व्यवस्थापन गर� कायर् सम्पादन ग�रने छ ।
अपेिक्षत उपलब्धी
एक स्थान/क्षे�मा खोलानाला/खहरे खोला/नद� उकास जग्गा वा खोलानाला/खहरे खोला/नद�सँग
जो�डएको क्ष�त भएको जग्गा सं रक्षण, व्यवस्थापन कायर्�म स�ालन हुनेछ । यस कायर् स�ालनबाट
१०० भन्दा बढ� जनताहरुले �त्येक्ष÷अ�त्येक्ष फाइदाहरु पाउने छ ।
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खण्ड २: बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्�हरु तफर्
५.२.१ बहुव�षर्य �बरुवा उत्पादन
उ�ेश्य
सं रक्षणका ला�ग आवश्यक र उपयु� तथा स्थानीय समुदायको चाहना समेतलाई मध्यनजर गर� �व�वध
�जा�तका �बरुवाहरु उत्पादन गर� समुदायमा ह�रयाल� �व�र्न गनुर् ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
नसर्र�को ममर्त ् सुधार, उपयु� �जा�त छनौट, �व�भ� �जा�तका बीउ सं कलन र खर�द, �बरुवा
उत्पादन, �बरुवा �वतरण, �बरुवा व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक जनशि� व्यवस्थापनको कायर् समेत
।
नसर्र�मा �बरुवा उत्पादन कायर् बहुव�षर्य हुने भएको हुँदा ठू लो �जा�तका �बरुवा उत्पादनका ला�ग
�जा�त अनुसारको साईजको पोल�ब्याग �योग ग�रनेछ ।
कायार्न्वयन ���या
�बरुवा उत्पादन कायर् �ा�व�धक �वषय भएकोले �वभागीय नमर्स र िजल्ला दररे टको आधारमा �बरुवा
उत्पादनको ला�ग लागत अनुमान तयार गर� �बरुवा उत्पादन कायर् वृहत् जलाधार व्यवस्थापन
केन्�बाट �ा�व�धक कमर्चार�को �त्यक्ष रे खदे खमा ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिव्धः लिक्षत �बरुवा प�रमाणात्मक तथा गुणात्मकता कायम गद� �व�भ� �जा�तका �बरुवा
उत्पादन भई समुदायमा �वतरण भई रोपण हुनेछन् जसबाट वातावरणीय स्वच्छता कायम हुनमा म�त
पुग्न जानेछ ।
५.२.२ बहुउ�ेश्यीय बहुव�षर्य नसर्र� स्थापना
उ�ेश्य
वृहत् जलाधार क्षे� अन्तगर्त ् �व�भ� स्थानहरुमा रहे को खाल� तथा बाँझो जग्गामा वृक्षारोपण गर�
ह�रयाल� �वधर्न, स्थानीय समुदायको आयमूलक ��याकलापमा अ�भवृ�� तथा जलवायु प�रवतृन
र्
अनुकूलन कायर्मा टे वा पुयार्उने उ�ेश्यले उपयु� जग्गाको प�हचान गर� स्थायी �कृ�तको बहुउ�ेश्यीय
नसर्र� स्थापना ग�रनेछ ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
नसर्र�मा �बरुवा उत्पादनका ला�ग आवश्यक भौ�तक सं रचना �नमार्ण, �व�ुत, �सं चाई, कम्पो��ं ग,
�ा�गंग, नसर्र� ले आउट दे िखने ग�र हो�ड� गबोडर्, नसर्र�को सुरक्षा व्यवस्था, जनशि�को व्यवस्थापन
आ�दको उपयु� व्यवस्था ग�रने छ ।
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कायार्न्वयन ���या
िस्वकृत �वभागीय नमर्स, �च�लत िजल्ला दररे ट बमोिजमको लागत अनुमान तयार गर� नेपाल
सरकारको �च�लत ऐन, �नयमको प�र�ध�भ� रह� केन्�को �त्यक्ष �नगरानी वा से वा�दायक सं स्थाबाट
नसर्र� स्थापना, स�ालन तथा व्यवस्थापन ।
अपेिक्षत उपलिव्धः यस कायर्बाट एउटा स्थायी बहुवष�य बहुउ�ेश्यीय नसर्र� स्थापना भई �व�भ�
�कारका बायोइिन्ज�नय�रं गमा उपयोगी �जाती, का�, सौन्दयर्मूलक, डाले घाँस, ज�डबुट� �जा�तका
ु ा साथै यस कायर्बाट स्थानीयस्तरमा रोजगार� �ृजना हुनेछ ।
�बरुवाहरु उत्पादन हुनक
५.२.३ ह�रयाल� पाकर् �नमार्ण तथा वृक्षारोपण
उ�ेश्य
खाल� सावर्ज�नक जग्गा, सरकार� जग्गा, नद�उकास जग्गा, खे र गइरहे को जग्गा, बाँझो जग्गा, �नजी
जग्गा हरुमा ह�रयाल� �व�र्नबाट स्वच्छ वातावरण �नमार्ण गर� �कृ�तसं गको �नकटता महसुस गराउने
।
गनर् स�कने कायर्हरु
ह�रयाल� पाकर् �नमार्ण तथा वृक्षारोपण कायर्�म �नजी तथा सावर्िजनक जग्गामा �नम्नानुसारका
��याकलापहरु स�हत स�ालन गनर् स�कनेछ ।
•

उ�ान �नमार्णका ला�ग वानस्प�तक तथा सं रचनात्मक कायर्हरु

•

मनोर�न स्थल �नमार्ण

•

�व�ाम स्थल �नमार्ण

•

पानी व्यवस्थापन

•

ँ मागर् �नमार्ण, पदमागर् �नमार्ण,टहरा �नमार्ण, गोलघर �नमार्ण लगायतका पाकर्
पाकर् सम्मको पहुच
सौन्दय�करण कायर्

•

शौचालय �नमार्ण

•

सौन्दयर् �जा�तका �बरुवा, रुख �जा�तका �बरुवा, फलफूल �जा�तका �बरुवा रोपण

•

�व�भ� मनोर�नका साम�ीहरु खर�द तथा व्यवस्थापन

•

घेराबेरा तथा तारबार

•

उ�ानको ले आउट स�हतको हो�डर्�बोडर्

•

ु स्थलगत अनुगमन
सं य�

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन
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कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान, छनौट, र सभ�

•

सरोकारवालाहरुसं ग अन्तर��या र छलफल

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

पूवार्धार �नमार्ण, वृक्षारोपण, कायर् सम्प�

•

��तवेदन तयार�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ाचालन तथा ममर्त सम्भार

ु ा साथै स्थानीय
अपेिक्षत उपलिव्धः उपयोगमा नरहे को जग्गाको सदुपयोग भई ह�रयाल� �व�र्न हुनक
स्तरमा रोजगार�को सम्भावना समेत अ�भवृ�� हुने ।
५.२.४ सव-वे�सन जलाधार व्यवस्थापन ए�ककृत कायर्�म
उ�ेश्य
यस कायर्�म अन्तरगत गण्डक� वृहत जलाधार अन्तरगत रहे को उप-वृहत जलाधारमा एक�कृत
जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमवाट वाढ� प�हरो, खोला कटानका असरहरु न्यू �नकरण गनर् तथा
घट्दै /सुक्दै गईरहेका पानीका �ोतहरुको व्यवस्थापन गर� पानीको द�गो व्यवस्थापन माफर्त समुदायको
िज�वकोपाजर्नमा टे वा पुर्याउने।
संभा�वत कायर्�म तथा कृयाकलापहरु
•

प�हरो उपचार (भल तकार्उने कुलो, नाला, चेक �ाम, वाल, बायोईिन्ज�नय�रङ ��व�धका ला�ग घाँस,
बाँस, अ��सो लगायतका बु�ान तथा रुख �जा�त �वरुवा रोपण) गन�

•

प�हरो पूवस
र् ूचना �णाल� �वकास, जडान प�रक्षण गन�

•

गिल्छ �नयं �ण (भल तकार्उने कुलो, नाला, चेक �ाम, वाल, बायोईिन्ज�नय�रङ ��व�धका ला�ग घाँस,
वाँस, अ��सो लगायतका बु�ान तथा रुख �जाती �वरुवा रोपण) गन�,

•

क्ष�त�स्त भूमी पुनरुत्थान (भल तकार्उने कुलो, नाला, चेक �याम, वाल, बायोईिन्ज�नय�रङ ��व�धका
ला�ग घाँस, वाँस, अ��सो, फलफूल लगायतका बु�ान तथा रुख �जाती �वरुवा रोपण) गन�,

•

सं रक्षण खे�त, कृ�षवन �णाल�को �बधर्न, �भरालो ज�मनमा खे�त �णाल� (Sloping Agriculture Land

Technology_SALT) आ�द भू-सं रक्षण ��व�धहरुको अवलम्वन गन�,
•

पानीका �ोत हरुको उपलब्धता बढाउन पानी पुनभर्रण ��याकलापहरु सं चालन गन�,
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•

सव-वे�सन अन्तरगतका सहायक खोलाहरु, उप जलाधार क्षे�मा रहेका खानेपानीका �ोतहरुको पानीको
मा�ा एबं गुणस्तर बढाउने खालका ��याकलाप आ�द स�ालन गन� ।

कायार्न्वयन �कृया
•

स्थल छनौट: सरोकारवालाहरुसं गको छलफल तथा परामशर् �लई �ाथ�मकताको आधारमा कायर्�म
सं चालन गन� स्थल छनौट ग�रने छ ।

•

सरोकारवालाहरुसँग अन्तर��या: �त्यक्ष �भा�वत समुदाय तथा �भा�वत क्षे�को जल�वाह �णाल�
(खोला, खहरे , गिल्छ) र सम्मुखमा रहेका वस्ती समुदाय, त्यस क्षे�मा रहेका वडाका ��त�न�धहरु,
उपभो�ा समुह/स�म�त तथा अन्य सरोकारवाला �नकायहरुसँग कायर्�म कायार्न्वयन तथा सं चालनका
ला�ग आवश्यक समन्वय,

•

सहयोग तथा सहकायर्का ला�ग छलफल ग�रने छ ।

सभ� �डजाईन तथा लागत अनुमान तयार�: यसमा स्थलगत नक्सा (लोकेशन म्याप), �भा�वत क्षे�को भूउपयोग दे िखने खे�ा नक्सा, �व�भ� भागको लम्बाइ, चौडाइ, ग�हराई, माटो तथा भूबनौट, �कोपको
�कृ�त (Mud flow, debris flow, Gulley Erosion size etc.)

तथा �भा�वत हुने घर प�रवार,

सं रचना वा सुरिक्षत हुने जग्गा जमीनको क्षे�फल जस्ता �वषयहरु समावेश हुनेछन् ।

•

उपभो�ा स�म�तसं ग कायर् सम्झौता,

�ोत,

साधन,

जनसहभा�गता आ�द प�रचालन, सम्प� योजना

समूहलाई हस्तान्तरण गन�,

•

इिन्ज�नय�र� सं रचना �नमार्ण र सं रक्षण वृक्षारोपण गन�,

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी गन�,

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार उपभो�ाबाट गन�,

•

अनुगमन तथा मूल्या�न (कायर्�मको हरे क चरणमा तथा आवश्यकता अनुसार) गन�,

सव-वे�सनस्तरमा रहे को सं स्थासं ग समन्वय गर� �भा�वत उपभो�ाहरु माफर्त यो कायर्�म सं चालन
गनुप
र् न� छ । मानवीय कृयाकलापका कारण सृिजत प�हरो तथा भू-क्षय स्थल तथा �त्यक्ष रुपमा मानव
बस्ती र मानवको िजउधनको रक्षासं ग जो�डएका प�हरो तथा भू-क्षय स्थलहरुको उपचारमा �ाथ�मकता
�दईनेछ भने भौग�भर्क कारणले सृिजत �ाकृ�तक प�हरोहरु कम �ाथ�मकतामा रहनेछन र �त्यक्ष रुपमा
मानवीय जोखीम र महत्वपुण र् पूवार्धार (जल�व�ुत जलाशय, महत्वपुण र् सडक) मा सं भा�वत क्षती हुने
�कोपहरु बढ� �ाथ�मकतामा रहनेछन् ।
अपेिक्षत उपलिव्धः सव-वे�सन स्तरमा जलाधार सं रक्षण तथा व्यवस्थापन गर� पानी �ोतको द�गो
सं रक्षण, भू-क्षय तथा बाढ� प�हरोको तात्का�लन तथा द�घर्का�लन समाधान तथा आयआजर्नमा बृ�� भई
जनताको जी�वकोपाजर्नमा द�गो टे वा पुग्नेछ ।
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५.२.५ संरक्षण कायर्को व्यवस्थापन रे खदे ख
उ�ेश्य
वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्�बाट सम्पा�दत कायर्�महरुको सं रक्षण व्यवस्थापन तथा रे खदे ख गर�
�दगो उपयोग तथा लाभ �ा� गनर्का साथै स्थानीयस्तरमा रोजगार� �ृजना गन� ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
�न�मर्त सं रचनाहरुको ममर्त सम्भार, नसर्र�को व्यवस्थापनमा थप �नमार्ण कायर्, आवश्यक रे खदे ख तथा
ममर्त सम्भारको ला�ग जनशि� तथा �ोतको व्यवस्थापन ।
कायार्न्वयन �कृया
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान, छनौट, र सभ�

•

सरोकारवालाहरुसं ग अन्तर��या र छलफल

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

कायार्न्वयन र कायर् सम्प�

•

��तवेदन तयार�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार

अपेिक्षत उपलिव्धः यस कायर्�मबाट �व�भ� स्थानमा �न�मर्त सं रचनाहरु तथा क्षे�को उिचत
व्यवस्थापन तथा रे खदे ख भई �दगोपना कायम हुन गई स्थानीय स्तरमा रोजगार� �ृजना समेत हुन
जानेछ ।
५.२.६ ह�रतपेट� स�हतको खहरे /खोला/नद� �कनार सं रक्षण तथा तटबन्धन
उ�ेश्य
�ाकृ�तक, मानवीय, जलवायु प�रवतर्नजन्य कारणहरुबाट वष�नी धनजनको ठू लो क्ष�त पुयार्उने बाढ�,
नद� �कनार कटान तथा अन्य भूस्खलनहरुको असरबाट �सिजर्त समस्या समाधान गनर् वातावरणमै �ी
रुपबाट नद� �कनारको दुवै छे उमा �बरुवाको ह�रत पेट�का स�हतको सं रचना �नमार्ण गर� खोला खहरे
�कनारा सं रक्षण गन� साथसाथै ह�रयाल� �व�र्न समेत गन� ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
•

खोला�कनार सुदृढ�करण कायर्

•

खोला�कनार तटबन्ध
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•

खहरे रोकथाम

•

नद� �नयन्�ण

•

नद�कटान �नयन्�ण

•

सेल्टरबेल्ट �ीनबेल्ट �नमार्ण

•

बाँध �नमार्ण/डाइक �नमार्ण

•

जोिखमयु� बस्तीहरुको सं रक्षण

•

बायोइिन्ज�नय�रग सं रचना �नमार्ण

•

स्पर, डाईक, चेक�ाम �नमार्ण

•

सं रक्षण आयमूलक कायर्�म, फलफूल �बरुवारोपण

•

ु स्थलगत अनुगमन,
सं य�

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�, उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः अ�नयिन्�त र अव्यविस्थत खोला कटानबाट कृ�षयोग्य ज�मनको सं रक्षण, �सं चाई
ु ो साथै भू�म उत्पादकत्व अ�भवृ�ी
कूलो व्यवस्थापन हुन गई खोला �कनारको ज�मन सं रक्षण हुनक
हुनेछ । साथै खोला नद� �कनार सं रक्षणको ला�ग �दशर्न स्थलको �वकास समेत हुनेछ ।
५.२.७

एक�कृत भू-क्षय रोकथाम तथा गल्छ�/प�हरो �नयन्�ण/व्यवस्थापन कायर्�म

उ�ेश्य
प�हरोबाट हुने भू-क्षय न्यू�नकरण गनुक
र् ा साथै प�हरो तथा अन्य भूस्खलनबाट यसको तल्लोतट�य र
व�रप�रका क्षे�मा सृिजत नकारात्मक असरबाट हुन सक्ने असर र जोिखमहरुको न्यू �नकरण गर�
स्थानीय समुदायको जनजीवनलाई सहज बनाउने ।
गनर् स�कने कायर्हरु
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प�हरो तथा अन्य भूस्खलनको व्यवस्थापनका ला�ग उपयु� वानस्प�तक तथा सं रचनात्मक दुवै
उपायहरु प्याकेजको रुपमा कायार्न्वयन ग�रनेछ । भौग�भर्क/�ाकृ�तक प�हरोबाट बस्ती तथा
�वकासका पूवार्धारहरुलाई असर नपदार् सम्म यस्ता प�हरोलाई �ाथ�मकतामा रािखनेछैन । प�हरो

तथा

अन्य भूस्खलनहरु �व�वध �वषयसं ग सम्बिन्धत भएकोले �नम्न कायर्हरु गनर् स�कनेछ ।
•

भूस्खलन रोकथाम उपायको ला�ग चेक�ाम, टे वापखार्ल लगायतका इिन्ज�नय�रं ग सं रचना �नमार्ण,

•

पानीभल व्यवस्थापनका ला�ग सं रक्षण पोखर� �नमार्ण, पानी�नकास सं रचना �नमार्ण,

•

स्थलगत सुदृढ�करण तथा �वकासका ला�ग उपयु� भू-उपयोग, �बरुवा तथा घाँस रोपण, समोच्च रे खामा
वाट�ल�, �भरालो सुधार, बायोइिन्ज�नय�र� सं रचना �नमार्ण, तथा पशुचौपाया रोकथामका ला�ग घेराबेरा
�नमार्ण

•

भू-क्षय �नयन्�ण

•

प�हरो �नयन्�ण

•

समुदायको आयआजर्नका ला�ग फलफूल �बरुवारोपण

•

��व�ध �दशर्न स्थलको रुपमा �वकास

•

ु स्थलगत अनुगमन,
सं य�

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः यस कायर्बाट प�हरो तथा भूस्खलन क्षे�को एक�कृत व्यवस्थापन, भू-क्षय
ु ा साथै स्थानीय समुदायको
न्यू�नकरण, �वकासका सं रचना सं रक्षण तथा जनधनको क्ष�त न्यू �नकरण हुनक
जी�वकोपाजर्नमा सुधार भई प�हरो तथा भूस्खलन �नयन्�णको ��व�ध �वकासको एउटा �दशर्न स्थलको
रुपमा �वकास हुने ।

75

५.२.८ आकिस्मक बाढ� प�हरो/�वपद् व्यवस्थापन कायर्�म
उ�ेश्य
अ�धक वषार्को कारण वाढ�/प�हरोवाट �भा�वत भएका व्यि�गत घरवस्ती, �वकासका पूवार्धार तथा कृ�षयोग्य
ज�मनको सं रक्षणको ला�ग तुरुन्तै गनर् स�कने सुरक्षात्मक कृयाकलापहरु सं चालन गर� जनधनको सुरक्षा गनुर् यस
कायर्�मको मुख्य उ�ेश्य हुनेछ।

गनर् स�कने कायर्हरु
•

भूस्खलन रोकथाम उपायको ला�ग चेक�ाम, टे वापखार्ल जस्ता इिन्ज�नय�रं ग सं रचना �नमार्ण,

•

पानीभल व्यवस्थापनका ला�ग सं रक्षण पोखर� �नमार्ण, पानी �नकास सं रचना �नमार्ण,

•

स्थल सुदृ�ढकरण तथा �वकासका ला�ग उपयु� भूउपयोग, �बरुवा तथा घाँस रोपण, समोच्च रे खामा
वाट�ल�, �भरालो सुधार, बायोइिन्ज�नय�र� सं रचना �नमार्ण तथा पशुचौपाया रोकथामका ला�ग घेराबेरा
�नमार्ण,

•

भू-क्षय �नयन्�ण,

•

प�हरो �नयन्�ण,

•

बाढ� प�हरो जस्ता जलजन्य �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक तारजाल� साम�ी स�हत �ा�व�धक
सहयोग

कायार्न्वयन ���या
आकिस्मक रुपमा आइपन� �वपदले व्यि�को घरवार नै उ�ठवास हुने अवस्था भई �प�डत व्यि�ले
उपभो�ा स�म�त वनाई राहत �ा� गनर् क�ठनाई हुने अवस्थामा जोिखममा रहे का उपभो�ाको
व्यि�गत �नवेदन माफर्त प�न कायर्�म कायार्न्यन गनर् स�कने गर� कायार्लयवाट तत्काल राहत
उपलव्ध गराउन यो कायर्�म सं चालन ग�रने छ । यस कायर्�म सं चालन गदार् स्थानीय �हर�को
मुच ुल्का, िजल्ला �शासन कायार्लय, �वपद व्यवस्थापन स�म�त तथा सम्विन्धत वडा कायार्लयको
�सफा�रशको आधारमा स्थलगत �न�रक्षण एवं

लागत अनुमान तयार गर� कायर्�म सं चालन ग�रनेछ ।

यस कायर्�म सं चालन गदार् स्थानीय रुपमा उपलव्ध साधन �ोतहरुको उपयोगमा �ाथ�मकता
�दनुपन�छ। तपिशल वमोिजमको कायार्न्वयन ���या हुनेछ।
•

�नवेदन सं कलन

•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन
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•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार सम्बिन्धत उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः जनताको तात्का�लन समस्याको �नवारण भई जनधनको सुरक्षा

हुने ।

स्थानीयस्तरमा भू-सं रक्षण तथा जलाधार सं रक्षणका स्थानीय �ोतमा आधा�रत ��व�धको �वस्तार हुनेछ।
५.२.९ �समसार सं रक्षण, व्यवस्थापन तथा पयार्पयर्टन �व�र्न
उ�ेश्य
�समसार क्षे� वषार् अथवा भू�मगत जल�ोतबाट �न�मर्त �ाकृ�तक वा मानव �न�मर्त चीरस्थायी वा
अस्थायी �कृ�तका बा�ै म�हना जलभण्डार भएको क्षे� हो जसले व�रप�रको कृ�षक्षे�, पानी जमेको
दलदलक्षे� समेतलाई समेटेको हुन्छ । �समसारक्षे� कृ�षको ला�ग उवर्राक्षे� र जै�वक �व�वधताको
दृ��कोणले अ�त न� धनी क्षे� मा�नन्छ । अत: �समसारक्षे� तथा तालतलै या क्षे�को वातावरणीय
स्वच्छता कायम गद�

जै�वक �व�वधता सं रक्षण, मानवीय िज�वकोपाजर्नमा सुधार, पानी आपू�तर्,

माछापालन, कृ�ष, वन, पयार्पयर्टन �व�र्न यस कायर्�मको मुख्य उ�ेश्य रहनेछ ।
गनर् स�कने कायर्हरु
�समसार क्षे�को सं रक्षण व्यवस्थापनको ला�ग आवश्यक सम्पूण र् वानस्प�तक तथा सं रचनात्मक उपायहरु
प्याकेजको रुपमा �योग ग�रनेछ । यस अन्तगर्त ् �नम्न ��याकलापहरु गनर् स�कनेछ ।
•

�समसारको जलाधार क्षे�को सरसफाई, सं रक्षण, व्यवस्थापन कायर्,

•

भू�मगत जल पुनभर्रणका कायर्�महरु सं चालनका ला�ग I CI MOD Manual on Pr ot ocol f or

Revi vi ng Spr i ngs i n t he Hi ndu Kush Hi mal aya लाई समेत आधार मानी आवश्यकता
अनुसार ल� �गक तथा सामािजक समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन�,

•

पानी �नकास व्यवस्थापनको ला�ग इनले ट आउटले ट �नमार्ण,

•

�भरालो व्यवस्थापनका ला�ग समोच्च खाडल, बण्ड �नमार्ण,

•

दह/ताल सं रक्षण र �थ�ीकरण व्यवस्थापन कायर्,

•

बायोइिन्ज�नय�र� सं रचना �नमार्ण,

•

वृक्षारोपण तथा फलफूल रोपण, सौन्दयर् वृक्षारोपण,

•

घेराबेरा तथा तारबार

•

भूस्खलन रोकथाम तटबन्ध �नमार्ण
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•

पयार्पयर्टन �वकासका कायर्�म जस्तै ः पाकर् �नमार्ण, मनोर�नस्थल �नमार्ण, टहरा �नमार्ण, पदमागर्
�नमार्ण, दृश्यावलोकन टावर �नमार्ण आ�द,

•

ु स्थलगत अनुगमन,
सं य�

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः �समसार/तालतलै या क्षे�को सं रक्षण व्यवस्थापनबाट वातावरणीय स्वच्छता कायम
ु ा साथै स्थानीय समुदायको जी�वकोपाजर्नमा उल्ले ख्य सुधार हुने ।
हुनक
५.२.१० �सं चाई पोखर� �नमार्ण तथा व्यवस्थापन
उ�ेश्य
वषार्मा भलबाट हुने भू-क्षय न्यू�नकरण गनुक
र् ा ला�ग पानीको व्यवस्थापन गनर् भलपानी स�लन गर�
खे�तपाती र पशुपालन लगायत बहुउ�ेश्यीय उपयोगको ला�ग पानी उपलव्ध गराउने ।
गनर् स�कने कायर्हरु
वषार्तमा परे को पानीको भलबाट हुने भू-क्षयको समस्यालाई न्यू न गनर् पोखर� �नमार्ण गर� अ�धक
पानीलाई भण्डारण गरे र पछ� खे�तपाती लगायतका कायर्मा �योग गनर्का ला�ग यस अन्तगर्त ्
�सं चाईपोखर� तथा यसको जलाधारक्षे�मा सं रचनात्मक र वानस्प�तक उपायहरु �योग ग�रनेछ । यसमा
�सं चाईको ला�ग पानीको �वतरणको ला�ग ग�रने अन्य आवश्यक ��याकलापहरु समेत समावेश गनर्
स�कनेछ ।
•

पानी सदुपयोगको ला�ग नयाँ पोखर� �नमार्ण अथवा पुराना पोखर�को सुधार कायर्,
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•

भू�मगत जल पुनभर्रणका ला�ग I CI MOD Manual

on Pr ot ocol f or Revi vi ng Spr i ngs i n

t he Hi ndu Kush Hi mal aya लाई समेत आधार मानी आवश्यकता अनुसार ल� �गक तथा सामािजक
समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन�,

•

आवश्यक सं रक्षणका उपायहरु जस्तै कन्टू र �े �, कन्टू र ग�ा, कन्टू र बण्ड, ससाना गल्छ� प�हरो
�नयन्�ण, चेक�ाम, टे वापखार्ल �नमार्ण लगायत �बरुवा तथा घाँस रोपण,

•

सुरिक्षत पानी �नकासको ला�ग डाइभसर्न च्यानेल, इनले ट र आउटले ट �नमार्ण,

•

�सं चाई कुलो �नमार्ण तथा सुधार,

•

पोखर�को सुरक्षाका ला�ग घेराबेरा तथा तारबार,

•

प्ला��क पोखर� �नमार्ण,

•

आयआजर्नका ला�ग फलफूल �बरुवा रोपण,

•

जलवायु प�रवतर्न अनुकूलनमै�ी सं रचना �नमार्ण,

•

ु स्थलगत अनुगमन,
सं य�

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार सम्बिन्धत उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः �सं चाई पोखर� �नमार्ण तथा सुधार भई वषार्को अत्य�धक पानीको व्यवस्थापनबाट भूु ा साथै �सं चाईको ला�ग पानीको उपलव्धतामा अ�भवृ�� हुन गई स्थानीय
क्षय न्यू�नकरण हुनक
समुदायको जी�वकोपाजर्नमा समेत सुधार हुनेछ ।
५.२.११ कुवा/मुहान सं रक्षण
उ�ेश्य
भू-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्बाट पानीको उत्पादकत्व र गणस्तर अ�भवृ�ी गर� स्थानीय
समुदायमा पानीको सहज आपू�तर् गन� ।
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गनर् स�कने कायर्हरु
वानस्प�तक

तथा

सं रचनात्मक

उपायहरुको

उपयोग

गर�

पानी

मुहान

र

यसको

जलाधार/

मूलाधारक्षे�को व्यवस्थापन गनर्का ला�ग यस अन्तगर्त �नम्न ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।
•

भूस्खलन रोकथामका उपायहरुः गल्छ�/प�हरो रोकथाम, कन्टू र वाट�ल�, कन्टू र ग�ा, कन्टू र खाडल,
कन्टू र बाँध, टे वापखार्ल, छे कबाँध, डाईभसर्न च्यानेल, सुरिक्षत पानी �नकास सं रचना �नमार्ण कायर् गन�,

•

भू�मगत जल पुनभर्रणका ला�ग I CI MOD Manual on Pr ot ocol f or Revi vi ng Spr i ngs i n

t he Hi ndu Kush Hi mal aya लाई समेत आधार मानी आवश्यकता अनुसार ल� �गक तथा सामािजक
समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन�,

•

पानी सं कलन �ा�ी �नमार्ण, पानी �वतरण सं रचना �नमार्ण, पोखर� �नमार्ण कायर्

•

तारबार, घेराबेरा, हेरालु व्यवस्थापन कायर्

•

जलाधारक्षे�मा उपयु� भू-उपयोग व्यवस्थापन कायर्

•

पानीको मा�ा तथा गुणस्तर जाँच

•

पानी व्यवस्थापनको सं रचना �नमार्ण

•

ु स्थलगत अनुगमन,
सं य�

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार सम्बिन्धत उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्बाट पानीमुहान र यसको जलाधार/मूलाधार
व्यविस्थत भई पानीको स्वच्छता र उत्पादकत्व अ�भवृ��बाट स्थानीय समुदायमा पानीको व्यविस्थत
आपू�तर् हुनेछ ।
५.२.१२ तालतलै या क्षे�को �थ�ीकरण न्यु�नकरण एक�कृत कायर्�म
उ�ेश्य
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तालतलै या क्षे�मा उपल्लोतट�य क्षे�बाट हुने �थ��करण रोकथाम गर� तालतलै याको स्वच्छता कायम
राख्दै स्थानीय समुदायको जी�वकोपाजर्नमा सुधार ल्याउने ।
गनर् स�कने कायर्हरु
तालतलै या सतह� पानीको �ोत मा� नभई भू�मगत जल पुनभर्रणको माध्यम समेत रहे को हुँदा यसको
द�गोपनाका ला�ग �व�भ� वानस्प�तक र सं रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन गर� ५.२.११ मा उल्ले ख
भएका ��याकलापहरु गनर् स�कनेछ ।
कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार उपभो�ाबाट

ु ा साथै
अपेिक्षत उपलिव्धः तालतलै याको आयु लिम्बन गई यसको वातावरणीय स्वच्छता कायम हुनक
स्थानीय समुदायको जी�वकोपाजर्नमा टे वा पुग्ने ।
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५.२.१३ रामसार सूिचमा सूिचकृत �समसार क्षे� व्यवस्थापन कायर्
उ�ेश्य
अन्तरार्��यस्तरमा महत्वपूण र् रामसार सूिचमा सूिचकृत �समसार क्षे�हरुको अध्ययन र �ाथ�मकताको
आधारमा स्थल छनौट गर� प्याकेजमा

��याकलापहरु स�ालन ग�रनेछ । तालतलै या तथा �समसार

क्षे�हरुमा उपल्लो तट�य क्षे�बाट पुग्न जाने सम्भाव्य �थ��करणको असरलाई न्यू नीकरण गर� �समसार
क्षे�को वातावरणीय स्वच्छता कायम गनुर् यस कायर्�मको मूख्य उ�ेश्य रहे को छ ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
�समसार नी�त-२०६९ �समसार र तालतलैया व्यवस्थापनको मुख्य आधार हो । �समसारहरु सतह� पानीको
�ोत मा�ै नभई भू�मगत जल पुनभर्रणको माध्यम समेत हुन । जै�वक �व�वधता, सं स्कृ�तक महत्व र
पयर्टक�य सम्भावना समेत भएका �समसारहरुको �ाथ�मकताको आधारमा �मशः िजण��ार, सं रक्षण र
व्यवस्थापनको कायर् यस अन्तगर्त ग�रने छ । तालतलैया तथा �समसार क्षे�हरुमा उपल्लो तट�य क्षे�बाट
पुग्न जाने सम्भाव्य �थ��करणको असरलाई न्यू�नकरण गर� �समसार क्षे�को वातावरणीय स्वच्छता कायम
गनुर् यस कायर्�मको मूख्य उ�ेश्य रहेको छ । यस अन्तगर्त �नम्न कायर्�महरु स�ालन गनर् स�कने छ ।
•

भू-स्खलन रोकथाम (गल्छ�/प�हरो )

•

भू�मगत जल पुनभर्रणका ला�ग I CI M
OD M
anual on Prot ocol f or Revi vi ng Spri ngs i n t he

Hi ndu Kush Hi m
al aya लाई समेत आधार मानी आवाश्यकता अनुसार ल� �गक तथा सामािजक
समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन�,

•

तटबन्धन �नमार्ण

•

अध्ययन अनुसन्धान

•

वृक्षारोपण

•

सरोकारवालाहरुसँग अन्तर��या (ता�लम/गो�ी)

•

सं रक्षण स�म�त गठन तथा सशि�करण।

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/से वा�दायकको खातामा भु�ानी
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•
अपेिक्षत

स�ालन तथा ममर्त सम्भार उपभो�ाबाट

उपलिव्धः

अन्तरार्��य

महत्वको

�समसार/तालतलै या

क्षे�को

सं रक्षण

व्यवस्थापनबाट

ु ा साथै स्थानीय समुदायको जी�वकोपाजर्नमा उल्ले ख्य सुधार हुने ।
वातावरणीय स्वच्छता कायम हुनक
५.२.१४ फेवाताल सं रक्षण तथा व्यवस्थापन
उ�ेश्य
रा��य एवं अन्तरार्��य महत्व बोकेको पोखराको फेवातालको �दगो सं रक्षण एवं �वकासको ला�ग
सं रिक्षत जलाधार क्षे� घोषणा गर� यसको सम� व्यस्थापक�य योजना तयार एवं कायार्न्वयन गनुर् यस
कायर्�मको �मुख उ�ेश्य रहे को छ ।
गनर् स�कने कायर्हरु
•

िजल्ला भू तथा जलाधार सं रक्षण स�म�त, कास्क�को सिचवालयको स्थापना तथा व्यवस्थापन,

•

िजल्ला भू तथा जलाधार सं रक्षण स�म�तको वैठक सं चालन कायर्�व�ध तयार गर� �नय�मत वैठक सं चालन,

•

सरोकारवालाहरुको सहभा�गतामूलक प�हचानका ला�ग अन्तरकृया, भू�मकाको प�हचान, काम, कतर्व्य र
अ�धकारको वाँडफाँड, समन्वय, सहयोग तथा सहकायर्को खाका �नमार्ण ।

•

फेवाताल तथा यसको जलाधार क्षे�को वस्तुिस्थ�त (इ�तहास, भूगोल, भूगभ�य अवस्था, माटो, खे�त �णाल�,
भू-खण्डको क्षमता, उपयोग र स्वा�मत्व, बाढ�, प�हरो, भू-क्षय, जनसं ख्या आ�द) बारे जानकार� र सू चना सं कलन
गन�,

•

तालको एक�कृत तथा बृह�र जलाधार सं रक्षणको तात्का�लन तथा द�घर्का�लन ल�य प�हचान,

•

एक�कृत सं रक्षण कायर्का �वकल्पहरुको प�हचान तथा छनौट,

•

फेवाजलाधार सं रक्षण सम्बन्धी �वषयगत अध्ययन, अनुसन्धान एवं �चार �सार,

•

फेवा जलाधारको चार �कल्ला अध्यन एवं ��तवेदन तयार� ।

•

फेवातालको वािस्तवक क्षे�फल प�हचान, तालको जलाधार क्षे�को �नधार्रण तथा फेवा सं रक्षण क्षे�को
घोषणाको

महत्व,

आवश्यकता,

फाईदा

तथा

असरहरुको

वारे मा

सरोकारवालाहरुसं ग

छलफल,

अन्तर��या, कायर्शाला गो�ी, समन्वय गो�ी, परामशर्, अध्ययन �मण जस्ता कृयाकलाप स�ालन,

•

भू�मगत जल पुनभर्रणका ला�ग I CI MOD Manual on Pr ot ocol f or Revi vi ng Spr i ngs i n

t he Hi ndu Kush Hi mal aya लाई समेत आधार मानी आवाश्यकता अनुसार ल� �गक तथा सामािजक
समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन�,

कायार्न्वयन �कृया
•

सभ� �डजाईन तथा लागत अनुमान

•

सरोकारवालाहरुसँग अन्तर��यान तथा सहम�त �नमार्ण
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•

फेवा सं रिक्षत जलाधारको घोषणा

•

नी�तगत तथा कानुनी �ावधानको कायार्न्वयन

•

अनुगमन तथा मूल्या�न (कायर्�मको हरे क चरणमा आवश्यकता अनुसार ) ग�रने छ ।

अपेिक्षत उपलिव्धः भू तथा जलाधार सं रक्षण ऐन २०३९ तथा �नमावल� २०४२ वमोिजम फेवा
जलाधार

क्षे�

सं रिक्षत

जलाधार

घोषणा

हुनछ
े

।

फेवाताल

तथा

यसको

जलाधार

क्षे�मा

सहभा�गतामुलक एक�कृत भू तथा जलाधार सं रक्षण माफर्त फेवातालमा भएको मानवीय तथा �ाकृ�तक
अ�त�मण हटाई सुन्दर फेवाताल तथा सं रिक्षत जलाधारको आधार तयार हुनेछ ।
५.२.१५ पोखर�/तालतलैया/दह �नमार्ण/ममर्त/संरक्षण/व्यवस्थापन तथा पयार्पयर्टन �व�र्न
उ�ेश्य
वषार्तको भलपानीबाट हुने क्ष�तलाई न्यून गनुक
र् ा साथै पानीलाई सं कलन गर� �सं चाई तथा पशुपालनको
ला�ग सदुपयोग गन� ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
पोखर�/ताल/दह र यसको जलाधारक्षे� समेतलाई मध्यनजर ग�र आवश्यक वानस्प�तक एवम्
सं रचनात्मक उपायहरुबाट भू-क्षय रोकथाम र पोखर�/ताल/दह �नमार्ण कायर् एउटा प्याकेजमा ग�रनेछ
।
•

पानी सं कलनको ला�ग नयाँ पोखर�/दह/ताल �नमार्ण

•

पुरानो �व�मान पोखर�/दह/ताल सुधार र सं रक्षण

•

भू-क्षय रोकथामको ला�ग गल्छ� उपचार

•

चेक�ाम टे वापखार्ल �नमार्ण

•

भल तकार्उने र सुरिक्षत भल व्यवस्थापन

•

उपयु� भू उपयोग

•

पानी �वतरण सं रचना �नमार्ण

•

�दशर्न स्थल �नमार्ण तथा �वकास

•

बायोइिन्ज�नय�रग सं रचना �नमार्ण, सं रक्षणमूलक आयमूलक कायर्�म, फलफूल �बरुवा रोपण

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

•
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t he Hi ndu Kush Hi mal aya लाई समेत आधार मानी आवश्यकता अनुसार ल� �गक तथा सामािजक
समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन�,

•

पयार्पयर्टन �वकास सम्बन्धी कायर्हरु
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कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः वषार्तको अ�नयिन्�त पानीको व्यवस्थापनबाट भू-क्षय रोकथामका साथै पानीको
बहुआया�मक

उपयोग

हुन

गई

स्थानीय

समुदायको

जी�वकोपाजर्नमा

सुधार

हुनेछ

।

साथै

पोखर�/दह/ताल सं रक्षण र व्यवस्थापनको ला�ग �दशर्न स्थलको रुपमा �वकास हुन जानेछ ।
५.२.१६ पानी �ोत सं रक्षण एक�कृत कायर्�म
उ�ेश्य
महत्वपूणर् तथा लोपोन्मुख पानीका �ोतहरुको प�हचान र वस्तुिस्थ�तको �व�ेषण गर� �ाथ�मकताका
आधारमा पानी �ोतको द�गो सं रक्षण तथा व्यवस्थापन गर� जलको उपलव्धता अ�भवृ�� गन� �दशर्न
स्थलको रुपमा �वकास गन�।
गनर् स�कने कायर्हरु
यस कायर्�म अन्तगर्त ् पानीमुहान सं रक्षण र सदुपयोग, �व�भ� इिन्ज�नय�रं ग सं रचना �नमार्ण,
वानस्प�तक सं रचना �नमार्ण, वृक्षारोपण, सं रक्षण �े न्च �नमार्ण, भल व्यवस्थापन सं रचना �नमार्ण,
फलफूल �बरुवा रोपण, पानी �ोत सं रक्षण, गे�ान व्यवस्थापन सं रचना �नमार्ण, सचेतनामूलक कायर्�म,
ु
सं य�
अनुगमन, अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन, भू�मगत जल पुनभर्रणका ला�ग I CI MOD
Manual on Pr ot ocol f or Revi vi ng Spr i ngs i n t he Hi ndu Kush Hi mal aya लाई समेत आधार
मानी आवाश्यकता अनुसार ल� �गक तथा सामािजक समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ�
उपायहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।
कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट
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•

सभ� , �डजाइन, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार सम्बिन्धत उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः �ाकृ�तक रुपमा रहे को पानी �ोतको एक�कृत सं रक्षण र व्यवस्थापन भई स्थानीय
ु ा साथै �दशर्न स्थलको रुपमा �वक�सत हुनेछ ।
समुदायमा पानीको उपलव्धतामा बृ�� हुनक
५.२.१७ जल�य पुनभर्रण ��याकलाप �दशर्न स्थल �नमार्ण
उ�ेश्य
हेन र्ु भनेको �व�ास गनुर् हो । तसथर्, वषार्तको भलपानी सं कलन गर� भू-क्षय न्युनीकरण गनुक
र् ा साथै
पानीको सदुपयोग गद�

�ाकृ�तक वा कृ��म तर�काबाट भू�मगत जल अ�भवृ�� गन� �दशर्न स्थल

�नमार्ण गन� यस कायर्�मको �मुख उ�ेश्य रहे को छ ।
गनर् स�कने कायर्हरु
ृ ता (Water
वनस्प�तको जराहरुले भलपानीको बेगलाई कम गनुक
र् ा साथै भू�मगतजलमा पानी सं त�
Saturation) अ�भवृ�� गदर्छ । यस अन्तगर्त ् �नम्न कायर्हरु गनर् स�कनेछ ।
•

सं रक्षण वृक्षारोपणबाट ह�रयाल� �व�र्न

•

सं रक्षण पोखर� �नमार्ण

•

समोच्च खाडल �नमार्ण, �े न्च �नमार्ण र भल व्यवस्थापन सं रचना �नमार्ण

•

फलफूल �बरुवा रोपण

•

पानी�ोत सं रक्षण, गे�ान व्यवस्थापन सं रचना �नमार्ण

•

डाइभसर्न च्यानेल �नमार्ण

•

भू�मगत जल पुनभर्रणका ला�ग I CI MOD Manual
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t he Hi ndu Kush Hi mal aya लाई समेत आधार मानी आवाश्यकता अनुसार ल� �गक तथा सामािजक
समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन� ।

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

86

•

समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार सम्बिन्धत उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः ज�लय पुनभर्रणका �व�भ� उपायहरुको कायार्न्वयन, उपलिव्ध, असर/�भावको
�दशर्नबाट आमजनमानसमा ज�लय पुनभर्रणबारे सचेतना अ�भवृ�� हुन गई भू-सं रक्षण तथा जलाधार
व्यवस्थापन कायर्मा सहयोग पुग्ने ।
५.२.१८ जलाधार सम्बन्धी शीप �वकास तथा जनचेतना लै ��क समावेशीकरण ता�लम
उ�ेश्य
जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी �व�वध �ा�व�धक पक्ष लगायतका �वषयमा सरोकारवालाहरुलाई ता�लम
�दान गर� क्षमता अ�भवृ�� गन� ।
गनर् स�कने कायर्हरु
समुदायमा आत्म�नभर्रता अ�भवृ�� गनर् �व�भ� सरोकारबालाहरुमा जलाधार�य सीप तथा दक्षता अ�भवृ��
गर� सशि�करण गनर्का ला�ग यस अन्तगर्त �नम्न ��याकलापहरु गनर् स�कनेछ ।
•

लै ��क तथा सामािजक समावेशीकरण ता�लम

•

कम खिचर्लो भूसंरक्षण ��व�ध ता�लम

•

जलाधार अवधारणा ता�लम

•

सं रक्षण आयमूलक कायर्�म

•

कृ�षवन �णाल� ता�लम

•

�व�भ� �ा�व�धक ता�लम

•

सशि�करण ता�लम

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य सरोकारबालाको प�हचान तथा छनौट

•

लागत अनुमान तयार� तथा कायार्न्वयन

•

ता�लम सम्प� ��तवेदन तयार�
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अपेिक्षत उपलिव्धः जलाधार सम्बिन्ध �व�वध पक्षको ज्ञान तथा सीप समुदायमा हस्तान्तरण भई भूसं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्को �भावका�रता अ�भवृ�� हुने ।
५.२.१९ नद� बेिशन व्यवस्थापन संयन्� �नमार्ण
उ�ेश्य
वृहत् जलाधार व्यवस्थापनका ला�ग उपल्लो तट�य क्षे� दे िख तल्लो तट�य क्षे�सम्म स्थानीयस्तरमा
सरोकारवालाहरु बीच �नरन्तर सं वाद र सूचनाहरु आदान�दान हुने वातावरण सृजना गनर्का ला�ग
एउटा उपयु� सं यन्� �नमार्ण गन� ।
गनर् स�कने कायर्हरु
जलाधार

व्यवस्थापन

कायर् बहु�वषयक

र

बहुआया�मक

हुने

भएको

हुँदा

सो

कायर्का

ला�ग

स्थानीयस्तरमा सरोकारवालाहरुको सहकायर्, अनुभव आदान�दान तथा एकअकार्बाट �सकाई हुने
भएकोले यस अन्तगर्त �नम्नानुसारका ��याकलापहरु गनर् स�कनेछ ।
•

स्थानीयस्तरमा कायर्शाला तथा बैठक

•

�व�भ�स्तरमा अन्तर��या

•

�व�भ� चाहना समूह गठन

•

सं यन्� प�रचालन तथा व्यवस्थापन, तथा तथ्या� सं कलनका ला�ग �ोत र जनशि� व्यवस्थापन

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन �मण

•

नद� �णाल� स्तर�य सं यन्�को �नमार्ण र सशि�करण

कायार्न्वयन ���या
•

सं यन्� अवधारणा तयार�, सरोकारवाला प�हचान तथा छनौट

•

�स्ताव तयार�, लागत अनुमान तयार�

•

�व�भ� समूहमा सं यन्� �नमार्णको छलफल

•

उपयु� सं यन्� �नमार्ण

•

सं यन्�को �भावका�रताको ला�ग आवश्यक सहयोग

•

��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः �व�भ� सरोकारवालाहरुको एउटा साझा थलोको रुपमा उपयु� सश� स��य
सं यन्� �नमार्ण भई जलाधार व्यवस्थापन हुन गई सं रिक्षत जलाधार तथा समृ� समुदायको अवधारणामा
टे वा पुग्ने ।
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५.२.२० संघ, �दे श, र स्थानीयतह बीच कायर्�म व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर��या
उ�ेश्य
बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्�बाट स�ालन ग�रने �व�भ� कायर्हरुको �भावका�रता अ�भवृ�� गनुर् ।
गनर् स�कने कायर्हरु
•

�समसार सं रक्षण सम्बिन्ध सरोकारवालाहरुसं ग अन्तर��या

•

भू-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयन सम्बन्धी अन्तर��या

•

योजना तजुम
र् ा सम्बन्धी अन्तर��या

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या
•

अन्तर��या अवधारणा तयार�, सरोकारवाला प�हचान तथा छनौट

•

�स्ताव तयार�, लागत अनुमान तयार�

•

अन्तर��या कायर्�म सम्प�

•

��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः बृहत जलाधार केन्�बाट �वाह हुने सेवाको बारे मा स्थानीय र �दे श स्तरमा
सरोकारवालाहरु बीच स्प� जानकार� हुनेछ ।
५.२.२१ संरक्षण �दवस समारोह
उ�ेश्य
�व�भ� सं रक्षण �दवसहरु माफर्त् सरोकारबाला तथा समुदायहरुमा भू सं रक्षण, वातावरण सं रक्षण, वन
सं रक्षण जस्ता �वषयमा सचेतना अ�भवृ�� गद� सं रक्षण �यासमा बढ� उ�रदायी बनाउने ।
गनर् स�कने कायर्हरु
�व�भ�

सरोकारबालाहरु

माझ

सं रक्षण

सन्दे श

पुगोस्

भ�े

हे त ु यस

अन्तगर्त ्

��याकलापहरु गनर् स�कनेछ ।
•

भू-सं रक्षण �दवस, वातावरण �दवस लगायतका सं रक्षण �दवस समारोह मनाउने,

•

सं रक्षण �चार�सार साम�ी उत्पादन तथा �वतरण,

•

सं रक्षण अ�भयान

•

�व�भ� माध्यमबाट सं रक्षण सन्दे श �सारण

•

अन्तर��या, गो�ी, �वचन

•

वानस्प�तक तथा सं रचनात्मक कायर्
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�नम्नानुसारका

•

हो�डर्�बोडर् �नमार्ण

•

वृक्षारोपण तथा सरसफाई

कायार्न्वयन ���या

•
•
•
•

उपयु� ��याकलाप प�हचान तथा स्थल छनौट
सरोकारवाला समूह/स�म�त/�नकायहरुसं गको सहकायर्मा �दवस समारोह आयोजना,
लागत अनुमान तयार� तथा कायार्न्वयन,
कायर्�म ��तवेदन तयार�,

अपेिक्षत उपलिव्धः �व�भ� सरोकारवालाहरु माझ भू-सं रक्षण तथा वातावरण सं रक्षण ��त उ�रदा�यत्व
अ�भवृ�� भई जलाधार व्यवस्थापन कायर् �भावकार� हुनेछ ।
५.२.२२ ��याकलाप पा�र्िच� तयार�
उ�ेश्य
सम्पा�दत सम्पूण र् ��याकलापहरुको �वस्तृत �बवरण सं कलन गर� बा�षर्करुपमा केन्�को अ�भले ख तयार�
गन� ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
लागत अनुमान तया�र, तथ्यांक सं कलन र �व�ेषण, तथा ��याकलापको छु �ाछु �ै �बवरण स�हतको
पा�र्िच� तयार� र �काशन गन� ।
कायार्न्वयन ���या
•

लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन कायार्लयको जनशि�बाट

•

तथ्या� सं कलन, �व�ेषण

•

�रपोटर् तयार� र �काशन

अपेिक्षत उपलिव्धः वा�षर्क रुपमा सम्प� सम्पूण र् ��याकलापहरुको अ�ाव�धक अ�भले ख तयार भई
जलाधार सूचना �णाल�को �वकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
५.२.२३ प�हरो क्षे� नक्शा�न/अ�भलेिखकरण
उ�ेश्य
वृहत् जलाधारक्षे� अन्तगर्त ् रहेका सं वेदनिशल र सं रक्षण महत्वका प�हरोहरुको �बवरण स�लन गर�
सं स्थागत रुपमा उपयु� उपचारका ला�ग योजना बनाउने ।
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गनर् स�कने कायर्हरु
प�हरोहरुको प�हचान तथा अ�भलेिखकरणको ला�ग �नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछ
।
•

अ�भलेिखकरणको ला�ग तयार�

•

तथ्या� स�लनमा सरोकारवालाहरुको सहयोग �ा��

•

जीआईएस, जी�पएस, �व�भ� नक्शाहरु, ल्याण्डस्याट इमेजर�को �योग

•

प�हरोक्षे�को Zonat i on तथा अ�भले िखकरण

•

तथ्या� सं कलनका ला�ग �ोत तथा जनशि� व्यवस्थापन

कायार्न्वयन ���या
•

लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/सेवा�दायकबाट)

•

प�हरो अ�भले िखकरण ��तवेदन तयार�

•

आव�धक रुपमा अ�भलेख सम्पादन र सं शोधन

अपेिक्षत उपलिव्धः प�हरो उपचारका ला�ग उपयु� योजना तजुम
र् ा गन� कायर्मा प�हरो अ�भले िखकरणले
महत्वपूणर् सहयोग पुग्नेछ ।
५.२.२४ पानीमुहान �ोत सव�क्षण
उ�ेश्य
पानीमुहानको �ोतहरुको व्यविस्थत गणना गर� यसबाट पानीमुहान �ोतहरुको उपयु� योजना तजुम
र् ा
भई सोह� अनुसार कायार्न्वयनमा सहयोग पुयार्उने ।
गनर् स�कने कायर्हरु
पानी मुहानको �ोत सव�क्षणका ला�ग �नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।
•

पानीमुहान �ोत सव� क्षणको ला�ग पूवत
र् यार� (अवधारणा प� र कायर् �ववरण तयार�)

•

सव� क्षण कायर्मा सरोकारवालाहरुको सहयोग �ा��

•

जीआईएस, जी�पएस, �व�भ� नक्शाहरु, ल्याण्डस्याट इमेजर�को �योग

•

तथ्या� सं कलनका ला�ग आवश्यक �ोत र जनशि� व्यवस्थापन

कायार्न्वयन ���या
•

अवधारणा प� र लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/सेवा�दायकबाट)
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•

पानीमुहान �ोत सव� क्षणको अ�भलेिखकरण गर� पुिस्तका तयार�,

•

आव�धक रुपमा तथ्यांक सम्पादन र पुिस्तका सं शोधन

अपेिक्षत उपलिव्धः पानीमुहान �ोतहरुको तथ्या� अ�भले िखकरण भई यसको व्यवस्थापनको ला�ग
उपयु� योजना �नमार्णमा सहयोग पुग्ने ।
५.२.२५ बे�सन क्षे�को आधारभूत तथ्या� स�लन/अ�भलेिखकरण तथा तयार�
उ�ेश्य
वृहत् जलाधारक्षे�को �व�भ� पक्षको आधारभूत जानकार� स�लन गर� भू-सं रक्षण तथा जलाधार
व्यवस्थापन कायर् व्यविस्थत रुपमा स�ालन गन� ।
गनर् स�कने कायर्हरु
यसमा �नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।
•

आधारभूत तथ्या� जस्तै ः जलाधार, उपजलाधार, सम्वेदनशील क्षे�, हटस्पट, भू-क्षय अवस्था, से�डमेण्ट
लोडको अवस्था आ�दको �बवरण स�लन पूवत
र् यार�,

•

सरोकारवालाहरुको सहयोग �ा��,

•

जीआईएस, जी�पएस, �व�भ� नक्शाहरु, ल्याण्डस्याट इमेजर�को �योग,

•

�वषय �वज्ञको सहयोग,

•

तथ्या� सं कलनका ला�ग �ोत तथा जनशि� व्यवस्थापन,

•

तथ्यांक सं कलन, अ�भलेिखकरण र न�तजा �काशन,

कायार्न्वयन ���या
•

अवधारणा-प� र लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/स्थानीय समुदाय/सेवा �दायकबाट)

•

तथ्या� सं कलन

•

तथ्यांक अ�भले िखकरण

•

आधारभूत तथ्या� पुस्तक तयार�

•

आव�धक रुपमा तथ्यांक/अ�भलेखको सम्पादन र सं शोधन

अपेिक्षत उपलिव्धः वृहत् जलाधारक्षे�को पा�र्िच�को रुपमा पुस्तक तयार भई सम� व्यवस्थापनको
ला�ग सहयोग हुने ।
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५.२.२६ कृ�षवन �णाल�को नमूना क्षे� �वकास
उ�ेश्य
जग्गाको अ�धकतम् उपयोग र उपलव्ध �ोतको अ�धकतम उपयोगबाट कृ�षजन्य, पशुजन्य, र वनजन्य
उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा अ�भबृ�� गनुक
र् ा साथै पा�रस्थ�तक�य सन्तुलनमा टे वा पुयार्उने गर� कृ�ष
वन �णाल�को एउटा नमूना क्षे�को �वकास गन� ।
गनर् स�कने कायर्हरु
यसमा �नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।
•

भू उत्पादकत्व अ�भवृ�� ��याकलाप जस्तै कम्पो���, ह�रयोमल, मिल्च� आ�द ।

•

फलफूल �बरुवा रोपण

•

डाले घाँस, घाँस रोपण

•

वन�जा�तका �बरुवा रोपण

•

�सं चाई/पानी भलको व्यस्थापन

•

व्यवस्थापन तथा तथ्या� सं कलनका ला�ग �ोत तथा जनशि� व्यवस्थापन

•

अनुभव आदान �दान अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या
•

अवधारणा प� तयार�, सम्भाव्य स्थल प�हचान तथा छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा व्यि� वा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार केन्�को जनशि�/उपभो�ाबाट

अपेिक्षत उपलिव्धः कृ�षवन �णाल�को एउटा नमूना �दशर्न स्थलको �वकास हुने ।
५.२.२७ जलवायु मापन र �नरन्तरता
उ�ेश्य
जल तथा भू-क्षय ���यामा आएको प�रवतर्नका सूचकहरुको मापन र अ�भले िखकरण गन� ।
गनर् स�कने कायर्हरु
यो कायर् �नजी जग्गा/सामुदा�यक जग्गा/सावर्ज�नक जग्गामा स�ालन गनर् स�कनेछ । यसमा
�नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछन् ।
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•

रनअफ प्लट स्थापना तथा अध्ययन

•

पेयडर् क्याचमेण्ट (Paired Catchment) अध्ययन

•

�थ�ीकरण अध्ययन

•

आवश्यक उपकरण, यन्�, तथा औजार खर�द

•

माटोको स्वच्छता अिम्लयपना अध्ययन

•

भू-क्षय दर अध्ययन

•

�नश्कषर् स�हतको �रपोटर् तयार� तथा �चार

•

व्यवस्थापन तथा तथ्या� सं कलनका ला�ग आवश्यक �ोत तथा जनशि� व्यवस्थापन

�सार

कायार्न्वयन ���या
•

अवधारणा प� तयार�, सम्भाव्य स्थल प�हचान तथा छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा व्यि� वा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

स�ालन तथा ममर्त सम्भार (केन्�को जनशि�/उपभो�ाबाट)

अपेिक्षत उपलिव्धः भू-क्षय तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्बाट जल तथा भू-क्षयका सूचकहरुमा आएको
वा भएको प�रवतर्न अ�भलेिखकरण हुन गई जलाधार व्यवस्थापन कायर् �भावकार� बनाउन सहज हुने ।
५.२.२८ सं रक्षण ��व�ध ��याकलाप �दशर्न �नमार्ण/�वकास/व्यवस्थापन
उ�ेश्य
�व�भ� �क�समका भू-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन ��व�धको �वकास गर� यसको �चार �सार तथा
हस्तान्तरण गन� यस कायर्�मको उ�ेश्य रहेकोछ ।
गनर् स�कने कायर्हरु
यसमा �नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।
•

ज�लय पुनभर्रणका ��याकलाप �दशर्न

•

भू�मगत जल पुनभर्रणका ला�ग ICIMOD Manual on Protocol for Reviving Springs in the

Hindu Kush Himalaya लाई समेत आधार मानी आवाश्यकता अनुसार ल� �गक तथा सामािजक
समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन�,
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•

कृ�षवन �णाल� �वकास

•

बायोइिन्ज�नय�र� ��याकलाप

•

क्ष�त�स्त भू�म पुनरोत्थान

•

�दशर्न स्थल/केन्�को �नमार्ण

•

�दशर्न स्थल/केन्� व्यवस्थापन र �वकास

•

व्यवस्थापन तथा तथ्या� सं कलनका ला�ग आवश्यक �ोत तथा जनशि� व्यवस्थापन

•

अनुभव आदान �दान अध्ययन अवलोकन �मण

कायार्न्वयन ���या
•

अवधारणा प� तयार, सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/उपभो�ा समूह)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूहको खातामा भु�ानी

•

व्यवस्थापन, �वकास तथा �नरन्तरता

अपेिक्षत उपलिव्धः �व�भ� सं रक्षण कायर्को �दशर्न स्थल तथा �दशर्न केन्� �नमार्ण भई जनमानसमा
यसबारे �चार�सार हुने ��व�ध हस्तान्तरण हुने ।
५.२.२९ �ा�मण सडकसं ग भू-संरक्षण कायर्को नमुना �दशर्न
उ�ेश्य
�ा�मण क्षे�हरुमा �त�तर रुपमा सडक पूवार्धार �नमार्णको कायर्हरुले ठू लो प�रमाणमा भू-स्खलन भएको
कारणले गदार् जै�वक �व�वधता, भू उपयोग �णाल� तथा �व�वध क्षे�मा नकारात्मक असर बढ्दै
गईराखेको सन्दभर्मा उ� कायर्बाट हुनसक्ने जोिखम न्यू नीकरण गनुर् यस कायर्�मको मुख्य उ�ेश्य
रहे कोछ । यस कृयाकलापको उ�ेश्य �ा�मण सडकको मा�थल्लो भाग तथा तल्लो भागमा हुन सक्ने
प�हरोको जोिखमलाई न्यू�नकरण गनर् ईिन्ज�नय�र� तथा बाय�इिजनी�रं ग ��व�धको स�म�णवाट प�हरो
गल्छ� रोकथाम तथा भलपानीको उिचत व्यवस्थापन गर� �ा�मण सडकको �दगोपनाको नमुना क्षे�
वनाउनु हो।
गनर् स�कने कायर्हरु
यस कायर्�ममा वायो-ईिन्ज�नय�रङ ��व�धबाट सडकको दायाँवायाँ ह�रयाल� �व�र्न तथा �भरालो पाखो
सं रक्षणका ला�ग जै�वक र भौ�तक सं रचना �नमार्ण, सडक आसपासका वस्ती र मानवीय जोिखमयु�
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स-साना प�हरो उपचार, गल्छ� खोल्सी �नयन्�ण तथा सो सम्बन्धी कुलो नाला �नमार्ण, सुरिक्षत भल
पानीको �नकास व्यवस्थापन जस्ता कायर्हरु पदर्छन तर यस कायर्�ममा सडक �नमार्ण वा स्तरो�तीका
उ�ेश्यले �नमार्ण हुने सडकको नाला �नमार्ण, वाल �नमार्ण जस्ता कायर्हरु यसमा समावेश हुने छै नन् ।
�ा�मण क्षे�मा �व�भ� सं घ सं स्थावाट �नमार्ण भएका भू- क्षयको दृ��ले सं वेदनिशल सडकहरुको �दगो
सं रक्षणको ला�ग यो कायर्�म सं चालन ग�रनेछ ।
कायार्न्वयन ���या
•

अवधारणा प� तयार� र सम्भाव्य स्थल प�हचान

•

स्थलगत �मण तथा स्थल छनौट

•

सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता

•

कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प�

•

उपभो�ा समूह/सेवा�दायकको खातामा भु�ानी

•

सम्प� कायर्�मको सं चालन तथा ममर्त सम्भार उपभो�ाबाट

यो कृयाकलाप स्थानीय तह तथा सम्विन्धत सरोकारवालाहरु सं ग समन्वय गर� सं चालन ग�रनेछ ।
अपेिक्षत उपलिव्धः �ा�मण सडकको भू स्खलन रोकथामका ला�ग अवलम्बन ग�रने ��व�धहरु �दशर्न
स्थलको रुपमा �वकास तथा �वधर्न हुनेछ र �वक�सत ��व�ध �मशः �दे श, स्थानीय तह सम्म
हस्तान्तरण हुनेछ । यसको �सकाईवाट स्थानीय तहहरुले अन्य कृयाकलापहरु �ामीण सडकको अन्य
भागमा सं चालन गनर् सक्नेछन् । यस कायर्बाट सडक तथा सडकपाखोको एक�कृत व्यवस्थापन, भूक्षय
ु ा साथै स्थानीय
न्यू नीकरण, �वकासका सं रचना सं रक्षण, तथा जनधनको क्ष�त न्यू नीकरण हुनक
समुदायको िज�वकोपाजर्नमा सुधार भई प�हरो तथा भूस्खलनको ��व�ध �वकासको एउटा �दशर्न
स्थलको रुपमा �वकास हुनेछ ।
५.२.३० प�हरो िस्थ�त प� तयार�
उ�ेश्य
दे शका �व�भ� भागमा रहे का साना ठु ला प�हरोहरुको �वस्तृत �ववरण तयार गनुर् यस कायर्�मको मुख्य
उ�ेश्य हुनेछ ।
गनर् स�कने कायर्हरु
यस अन्तरगत �नम्न ��याकलापहरु स�ालन हुनेछन।
•

प�हरो सव� क्षण �व�धको छनौट
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•

वडा तथा गाउँस्तरसम्म स्था�नय सुचनादातासं ग पहुँच तथा अन्तर��या गन�

•

Googl e Ear t h जस्ता Onl i ne Por t al वाट प�हरोको प�हचान तथा मापन गन�

•

GI S �व�धवाट प�हरोको नक्सा तथा Shape Fi l e तयार गन�

•

हरे क प�हरोको Gr ound I nvent or y गर� प�हरोको बहुआया�मक ��तवेदन तयार गन�

•

प�हरोबाट जोिखममा रहेका बस्तीहरु तथा �वकास पुबार्धारहरुको नक्सांकन एवं Ground truthing
गर� ��तबेदन तयार गन�

कायार्न्वयन ���या
•

लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/सेवा�दायकबाट)

•

प�हरो िस्थ�तप� ��तवेदन तयार�

•

आव�धक रुपमा ��तवेदन सम्पादन र सं शोधन

अपेिक्षत उपलिव्धः प�हरो उपचारका ला�ग उपयु� योजना तजुम
र् ा गन� कायर्मा प�हरो िस्थ�तप�
��तवेदनले महत्वपूण र् सहयोग पुग्नेछ ।
५.२.३१ मुलाधार क्षे� सं रक्षण योजना तथा �समांकन ��ब�ध �वकास
उ�ेश्य
पहाडी तथा �हमाल� क्षे�हरुका बा�सन्दाहरुको खानेपानी, घरायश उपयोग, गाइवस्तु एवं �सचाईको
उपयोगको मुख्य �ोत स्थानीयस्तरमा रहेका पानीका मुलहरु नै हुन ् । यी पानीका मुलहरुको मुलाधार
ु म्प, Tectonic Movement,
क्षे�मा आएको भू उपयोग प�रवतर्न, भक

जलवायु प�रवतर्न आ�द कारणले

गदार् यी पानीका मुलहरु सुख्खा समयमा घट्दै जाने अथवा सुक्दै गएकाछन् । यस्ता महत्वपूण र्
�ोतहरुको सं रक्षण, सुख्खा समयमा पानीको मा�ा बढाउन वा घट्न न�दन मुलाधार क्षे�को पानी
पुनभर्रण क्षमता बढाउन आवश्यक हुन्छ । यसको ला�ग सम्बिन्धत पानी मुलहरुको मुलाधार क्षे�
प�हचान एवं �नधार्रण गर� �व�भ� �क�समका पानी सं चय गन� ��यालापहरु स�हत मुलाधार क्षे� सं रक्षण
योजना बनाउनु यो कायर्�मको उ�ेश्य रहे कोछ ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
पानी मुहानको �ोत सव�क्षणका ला�ग �नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।
•

मुलाधार सव� क्षणको ला�ग पूवत
र् यार�

•

सव� क्षण कायर्मा सरोकारवालाहरुको सहयोग �ा��

•

जीआईएस, जी�पएस, �व�भ� नक्शाहरु, ल्याण्डस्याट इमेजर�को �योग
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•

तथ्या� सं कलनका ला�ग आवश्यक �ोत तथा जनशि� व्यवस्थापन

•

सहभा�गतामूलक मूलाधार �समा�न

•

सहभा�गतामूलक मुलाधार सं रक्षण योजना �नमार्ण

•

भू�मगत जल पुनभर्रणका कायर्�महरु सं चालनका ला�ग ICIMOD Manual on Protocol for

Reviving Springs in the Hindu Kush Himalaya लाई समेत आधार मानी आवाश्यकता अनुसार
ल� �गक तथा सामािजक समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।

•

कायार्न्वयन

कायार्न्वयन ���या
•

अवधारणा प� र लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/सेवा�दायकबाट)

•

मुलाधार सं रक्षण योजना पुस्तक तयार�, �काशन तथा �वतरण

५.२.३२ फेवाताल क्षे�को �थ��करण मापन तथा अनुगमन कायर्
फेवा तालको उपल्लो क्षे�मा वष�नी जाने वा�ढ प�हरोको कारणले वालुवा, �ग�ी, ढुं गा ताल क्षे�मा
थु��एर तालको क्षे�फल �नरन्तर घ�टरहेको छ । तालमा भईरहे को �थ��करणको मा�ा, �कृती र
कारण तथा असरहरुको लेखाजोखा गर� अनुसन्धात्मक ��तबेदन तयार गन� यस कायर्�मको मूख्य
उ�ेश्य रहे कोछ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
•

रणनै�तक स्थानहरुमा sedimentation gauge हरुको स्थापना

•

�थ��करण बाँध (Siltation Trap) को �नमार्ण

•

�थ��करण बाँध (Siltation Trap) तथा अन्य यस्तै सं रचनामा जम्मा भएको वालुवा माटोको �नरन्तर
रे कडर् �क�प�, अनुगमन, �व�ेशण तथा �रपो�टर्�

•

��तवेदन तयार�

कायार्न्वयन �कृया
•

अवधारणा प� तयार� र सम्भा�वत स्थल छनौट

•

सभ� क्षण तथा लागत अनुमान तयार�

•

sedimentation gauge हरुको स्थापना

•

�नरन्तर अनुसन्धान, अनुगमन, sedimentation database तयार� तथा रोपो�टर्�
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अपेिक्षत उपलिव्धः फेवातालमा भईरहे को �थ��करणका कारण, �कार र स्तर तथा त्यसका असरहरु
प�ा लगाई तालको सम� व्यवस्थापनको ला�ग तात्का�लन तथा द�घर्का�लन योजना तथा रण�न�त
�नमार्णमा सहयोग पुग्ने ।
५.२.३३ फेवातालमा Eutrophication अध्ययन तथा �मचाहा �जा�त व्यस्थापन
उ�ेश्य
�व�भ� �ाकृ�तक तथा मान�वय कारणहरुले गदार् फेवा तालको म�ललो पानीमा ले उ (Algae), जलकुम्भी
जस्ता �मचाहा �जा�त तथा सु�म वनस्प�त (Phytoplankton) हरुको अत्या�धक वृ�� हुने तथा �त
वनस्प�तजन्य �जा�तहरु कु�हने�ममा पानीमा अिक्सजनको मा�ा कम हुन गई तालको पानी दु�षत हुने
�म ब�ढरहे को सन्दभर्मा तालमा �व�मान �दुषणको स्तर, कारण तथा असरहरुको लेखाजोखा स�हतको
��तवेदन तै यार गन� यस कायर्�मको उ�ेश्य रहे को छ।
गनर् स�कने ��याकलापहरु
•

�मुख खोला तथा नालाको पानीमा भएको Nitrogen, Phosphorous जस्ता �मनरल्सहरुको

Concentration मापन गन�,
•

तालको पानीमा रहेको Minerals, Phytoplankton को उपिस्थ�त तथा Concentration को अध्ययन
गन�,

•

तालमा रहेको �मचाहा �जा�तको उपिस्थ�त तथा �वस्तारको Inventory गन�,

अपेिक्षत उपलिव्धः फेवातालमा भईरहे को Eutrophication तथा �मचाहा �जा�तको व्यवस्थापनको ला�ग
आधारभूत तथ्या� सं कलन, Database तयार�, ��तवेदन तयार� तथा �चार�सार हुनेछ।
५.२.३४ �समसार सं रक्षण सम्बिन्ध सरोकारवालाहरुसं ग अन्तर��या
उ�ेश्य
�समसार सं रक्षण लगायत केन्�बाट स�ालन ग�रने �व�भ� कायर्�महरुमा सरोकारवालाहरुको सं लग्नता,
अपनत्व, र यसको �भावका�रता अ�भवृ�� गन� ।
गनर् स�कने कायर्हरु
•

�समसार सं रक्षण सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसं ग अन्तर��या

•

भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयन सम्बिन्ध अन्तर��या

•

योजना तजुम
र् ा सम्बिन्ध अन्तर��या

•

अनुभव आदान �दान र अध्ययन अवलोकन
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कायार्न्वयन ���या
•

अन्तर��या अवधारणा तयार�, सरोकारवाला प�हचान तथा छनौट

•

�स्ताव तयार�, लागत अनुमान तयार�

•

अन्तर��या कायर्�म सम्प�

•

��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः अन्तर��या कायर्�मबाट भू सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्�महरुमा
सरोकारवालाहरुको सं लग्नता, अपनत्व र यसको �भावका�रता अ�भवृ�� हुनेछ ।
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खण्ड ३: संघीय जलाधार व्यवस्थापन �ोत केन्� तफर्
५.३.१ बागमती जलाधार क्षे�मा जल�य स्वच्छता एक�कृत कायर्�म
उ�ेश्य
बागमती जलाधार क्षे�मा जल�य स्वच्छता कायम गनर् जलाधार सं रक्षण एवं व्यवस्थापनका �व�भ�
उपायहरु कायार्न्वयन हुनछ
े ।
गनर् स�कने कायर्हरु
जल�य स्वच्छता कायम गनर्का ला�ग भू-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका �व�वध पक्षमा काम
गनुप
र् न� भएकोले �नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।
•

�वपद जोिखम न्यूनीकरणका उपायहरु जस्तै ः गल्छ� प�हरो उपचार, खहरे खोला रोकथाम

•

भू�मगत जल पुनभर्रणका कायर्�म सं चालनका ला�ग ICIMOD Manual on Protocol for Reviving

Springs in the Hindu Kush Himalaya लाई समेत आधार मानी आवाश्यकता अनुसार ल� �गक
तथा सामािजक समावेशीकरणलाई केन्��बन्दुमा रािख �व�भ� उपायहरु स�ालन गन�,

•

क्ष�त�स्त भू�म पुनरोत्थानका ला�ग वृक्षारोपण

•

�व�भ� वानस्प�तक र सं रचनात्मक उपायहरु �योग

•

भू�मगतजल पुनभर्रणको ला�ग पोखर� �नमार्ण सं रक्षण सुधार कायर्

•

सचेतना अ�भवृ�� �सप�वकास ता�लम अन्तर��या गो�ी स�ालन

•

उपयु� भूउपयोग

•

ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या

•
•
•
•
•
•
•

अवधारणा प� तयार� र सम्भाव्य स्थल प�हचान तथा छनौट
सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�, सम्झौता
समूह/स�म�त गठन वा �व�मान समूह/स�म�त चयन
कायार्न्वयन (उपभो�ा समूह/सेवा �दायकबाट)
कायर् सम्प�
उपभो�ा समूह/सेवा �दायकको खातामा भु�ानी
स�ालन तथा ममर्त सम्भार उपभो�ाबाट
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ु ा साथै भूअपेिक्षत उपलिव्धः बागमती जलाधार क्षे�मा जल�य स्वच्छता कायम गनर् सहयोग हुनक
सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको महत्व सावर्ज�नकरुपमा �दशर्नयोग्य हुनछ
े ।
५.३.२ संघ, �दे श र स्थानीयतह बीच कायर्�म व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर��या
उ�ेश्य
केन्�बाट स�ालन ग�रने �व�भ� कायर्�महरुको �भावका�रता अ�भवृ�� गनुर् ।
गनर् स�कने कायर्हरु
•

समन्वय र सहकायर्को ला�ग �व�भ� तहबीच �भावकार� कायार्न्वयन सम्बिन्ध अन्तर��या

•

योजना तजुम
र् ा सम्बिन्ध अन्तर��या

•

कायर्�म कायार्न्वय सम्बन्धी छलफल

•

�ग�त समीक्षा

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन �मण

कायार्न्वयन ���या
•

अन्तर��या अवधारणा तयार�, सरोकारवाला प�हचान तथा छनौट

•

�स्ताव तयार�, लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/सेवा�दायकबाट)

•

अन्तर��या कायर्�म कायार्न्वयन

•

��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः �व�भ� स्थानीयतहसं ग समन्वय र सहकायर्मा भू-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन
कायर्हरुको �भावकार� कायार्न्वयन हुनेछ ।
५.३.३ भूस्खलन व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अ�भवृ�� ता�लम
उ�ेश्य
जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी �व�वध �ा�व�धक पक्ष लगायतका �वषयमा सरोकारवालाहरुलाई ता�लम
�दान गर� क्षमता अ�भवृ�� गन� ।
गनर् स�कने कायर्हरु
समुदायमा आत्म�नभर्रता अ�भवृ�� गनर् �व�भ� सरोकारबालाहरुमा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप
तथा दक्षता अ�भबृ�� गर� सशि�करण गनर्का ला�ग यस अन्तगर्त �नम्न ��याकलापहरु गनर् स�कनेछ
।
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•

लै ��क तथा सामािजक समावेशीकरण ता�लम

•

कम खिचर्लो भूसंरक्षण ��व�ध ता�लम

•

जलाधार अवधारणा ता�लम

•

सं रक्षण आयमूलक कायर्�म

•

कृ�षवन �णाल� ता�लम

•

�व�भ� �ा�व�धक ता�लम

•

सशि�करण ता�लम

•

गो�ी/अन्तर��या

कायार्न्वयन ���या
•

सम्भाव्य सरोकारबालाको प�हचान तथा छनौट

•

लागत अनुमान तयार�

•

कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/सेवा�दायकबाट)

•

कायर् सम्प� ��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः जलाधार सं रक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी �व�वध पक्षको ज्ञान तथा सीप समुदायमा
हस्तान्तरण भई भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्को �भावका�रता अ�भवृ�� हुने ।
५.३.४ कुलेखानी जलाधार क्षे�को �थ�ीकरण मापन
उ�ेश्य
कुलेखानी जलाशयमा भइरहेको �थ�ीकरण दर प�ा लगाई सो �थ�ीकरण व्यवस्थापनको योजना तयार�
गनर् सहयोग पुयार्उनु र कुलेखानी जल�व�ुत उत्पादन जलाशयको आ�थर्क आयु र उत्पादकत्व अ�भवृ��
गनुर् यस कायर्काव �मुख उ�ेश्य रहनेछ ।
गनर् स�कने कायर्हरु
•

�थ�ीकरण मापन यन्� उपकरण र औजार खर�द

•

�थ�ीकरण मापन प्लट स्थापना

•

प्लट व्यवस्थापन तथा तथ्या� सं कलनका ला�ग आवश्यक �ोत तथा जनशि� व्यवस्थापन

•

तथ्य तथ्यांक, सूचना एवं अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

कायार्न्वयन ���या

•
•

उपयु� स्थान छनौट
अनुसन्धान प्लट स्थापना
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•
•
•
•
•
•
•

�नय�मत मापन
�थ�ीकरण �रपोटर् तयार�
�थ�ीकरण प्लटको व्यवस्थापन र �वकास
रनअफ प्लट स्थापना तथा अध्ययन
�थ�ीकरण अध्ययन
भू-क्षय दर अध्ययन
�नष्कषर् स�हतको �रपोटर् तयार�, �काशन तथा �चार�सार

ु ा
अपेिक्षत उपलिव्धः �थ��करण मापन हुन गई यसबाट �व�भ� �कारका तथ्या� अ�भले िखकरण हुनक
साथै भू-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको ला�ग योजना �नमार्णमा टे वा पुग्ने र साथै कुले खानी
जलाशयमा हुने �थ�ीकरणलाई घटाउन सहयोग पुग्ने ।
५.३.५ माटो पानी नमूना पर�क्षण
उ�ेश्य
माटो पानी नमूना पर�क्षणबाट जल�य स्वच्छता प�हचान तथा भू-क्षयको अवस्था बारे जानकार� �लइर् भूसं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कायर्मा टे वा पुयार्उनु ।
गनर् स�कने कायर्हरु
यो कायर् �नजी जग्गा/सामुदा�यक जग्गा/सावर्ज�नक जग्गामा स�ालन गनर् स�कनेछ । यसमा
�नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछन् ।
•

नमूना पर�क्षणका ला�ग आवश्यक यन्� उपकरण र औजार खर�द

•

स्थानीयस्तरमा जनशि� व्यवस्थापन

•

मापन, नमूना स�लन, व्यवस्थापन, अ�भले ख व्यवस्थापन

•

प्लट स�ालन तथा ममर्त सुधार

कायार्न्वयन ���या

•
•
•
•
•
•

उपयु� स्थान छनौट
सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�
�व�भ� नमूना पर�क्षण प्लट स्थापना
�नय�मत मापनका ला�ग जनशि� व्यवस्थापन
अ�भलेिखकरण
�रपोटर् तयार�
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र आवश्यक जनशि� व्यवस्थापन समेत

•

प्लटको व्यवस्थापन र �वकास

अपेिक्षत उपलिव्धः माटो र पानीको �नय�मत पर�क्षणबाट जलको स्वच्छता र ज�मनको व्यवस्थापनमा
सहयोग पुग्न गई सम�मा भू-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ ।
५.३.६ भू-क्षे� ढकानका आधारमा भू-क्षय मापन प्लट व्यवस्थापन
उ�ेश्य
�व�भ� �क�समका भू-उपयोगहरुमा यसको भू-क्षे� ढकान (Canopy cover) का आधारमा �व�भ�
�क�समका भू-क्षय मापन प्लटहरु स्थापना गर� सो को व्यवस्थापनबाट भू-क्षयको दर र �कृ�त प�ा
लगाउन अध्ययन अनुसन्धान गन�।
गनर् स�कने कायर्हरु
यो कायर् �नजी जग्गा/सामुदा�यक जग्गा/सावर्ज�नक जग्गामा स�ालन गनर् स�कनेछ । यसमा
�नम्नानुसारका ��याकलापहरु स�ालन गनर् स�कनेछ ।
•

आवश्यक यन्�, उपकरण र औजार खर�द

•

स्थानीयस्तरमा जनशि� व्यवस्थापन

•

भू-क्षय मापन प्लट स्थापना, नमूना स�लन, मापन र अ�भलेख व्यवस्थापन

•

प्लट स�ालन तथा ममर्त सुधार

•

अनुभव आदान �दान, अध्ययन अवलोकन

•

सीप �वकास ता�लम, गो�ी अन्तर��या

कायार्न्वयन ���या

•
•
•
•
•
•
•

अवधारणा प� तयार�, उपयु� स्थान छनौट
सभ� , �डजाइन �इ�, लागत अनुमान तयार�
�व�भ� फरक फरक भू-उपयोगमा भू-क्षय मापन प्लट स्थापना
नमूना सं कलन, �नय�मत मापन, जनशि� व्यवस्थापन
अ�भलेख व्यवस्थापन
��तवेदन तयार�
प्लटको व्यवस्थापन र मापन कायर्को �नरन्तरता

अपेिक्षत उपलिव्धः �व�भ� भू-उपयोग क्षे�हरुबाट हुने भू-क्षयको अवस्था प�हचान भइ त्यसको आधारमा
सम� भू-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको कायर् योजना तयार गनर् पृ�पोषण �ा� हुनेछ ।
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५.३.७ जलाधार सम्बन्धी �चार �सार तथा �काशन
उ�ेश्य
जलाधार सं रक्षण सम्बन्धी �व�भ� �वषयगत �चार �सार साम�ीहरु �काशन गन� र त्यसको माध्यमबाट
सरोकारवाला तथा समुदायहरु बीच भू-सं रक्षण, वातावरण सं रक्षण, वन सं रक्षण जस्ता �वषयमा सचेतना
अ�भवृ�� गद� सं रक्षण �यासमा बढ� उ�रदायी बनाउने ।
गनर् स�कने कायर्हरु
�व�भ�

सरोकारबालाहरु

माझ

सं रक्षण

सन्दे श

पुगोस्

भ�े

हे त ु यस

अन्तगर्त ्

�नम्नानुसारका

��याकलापहरु गनर् स�कनेछ ।
•

�व�भ� सं रक्षण तथा शैिक्षक साम�ी तयार� तथा उत्पादन �काशन

•

सं रक्षण तथा शैिक्षक साम�ी खर�द तथा �वतरण

•

�व�भ� माध्यमबाट सं रक्षण सन्दे श �सारण

•

वा�षर्क �ग�त ��तवेदन तयार� एवं �काशन

•

वेबपेज �नमार्ण, �वकास तथा व्यवस्थापन

•

कायर्�मको �भाव मूल्यांकन तथा ��तवेदन तयार�

कायार्न्वयन ���या

•
•
•
•
•

अवधारणा प� तयार�, सम्भाव्य �चार �सार साम�ी प�हचान तथा छनौट
लागत अनुमान तयार�
�चार �सार साम�ी उत्पादन कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/सेवा�दायकबाट)
�चार �सार
��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः �व�भ� सरोकारवालाहरु बीच भू-सं रक्षण तथा वातावरण सं रक्षण सम्बन्धी जनचेतना
अ�भवृ�� भई जलाधार व्यवस्थापन कायर्मा �भावका�रता बढ्ने।
५.३.८ जलाधार व्यवस्थापनको ला�ग ज्ञान �व�र्नात्मक साझेदार� अध्ययन/अनुसन्धानमूलक कायर्�म
उ�ेश्य
भू-सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी �व�भ� �क�समका अध्ययन, अनुसन्धान तथा अध्यापन र
�वकासका कायर्�महरु सं चालन गनुक
र् ा साथै सं रक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका �व�भ� ��व�धको
�वकास र �सार गन� कायर्मा ला�ग साझा �याश गनर् समन्वय बढाउने ।
गनर् स�कने कायर्हरु
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�व�भ�

सरोकारबालाहरु

माझ

सं रक्षण

सन्दे श

पुगोस्

भ�े

हे त ु यस

अन्तगर्त ्

�नम्नानुसारका

��याकलापहरु गनर् स�कनेछ ।
•

रा��य तथा अन्तरार्��य �व��व�ालय तथा अध्ययन अनुसन्धानसँग सम्बिन्धत सं घ सं स्थाहरुसँग समन्वय
तथा सहकायर् गद� जलवायु प�रवतर्न लगायत अन्य वातावरणका सवाल तथा जलाधार व्यवस्थापनका
�व�वध आयामहरुमा अध्ययन अनुसन्धानमा सहकायर् तथा �िशक्षण कायर्�महरु सं चालन गन� ।

•

अध्ययन अनुसन्धानका ला�ग �व�भ� प्लटहरु स्थापना तथा व्यवस्थापन

•

ज्ञान, अनुभव, र सीप आदान �दान कायर्�म

•

स्थलगत अवलोकन, अध्ययन अनुसन्धान

•

न�तजा अ�भले िखकरण, अनुभव आदान �दान र �चार�सार

कायार्न्वयन ���या

•
•
•
•
•

अवधारणा प� तयार�, उपयु� �वषय र स्थान छनौट
अध्ययन अनुसन्धान प्लट स्थापना
�नय�मत अनुगमन र तथ्या� स�लन
न�तजा अ�भले िखकरण र अनुभव आदान �दानका ला�ग अन्तर��या
��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः �व�भ� सरोकारवालाहरु बीच भू-सं रक्षण तथा वातावरण सं रक्षण ��त उ�रदा�यत्व
अ�भवृ�� भई जलाधार व्यवस्थापन कायर् �भावकार� हुनेछ ।
५.३.९ कायार्लय भवन तथा आवास भवन ममर्त सुधार
उ�ेश्य
�न�मर्त कायार्लय तथा आवास भवनको �दगो उपयोगको ला�ग ममर्त सुधार गन� ।
गनर् स�कने कायर्हरु
यस अन्तगर्त ् �नम्नानुसारका कायर्हरु गनर् स�कन्छ ।
•

कायार्लय भवन ममर्त सुधार

कायर्

•

आवास भवन ममर्त सुधार कायर्

•

कायार्लय तथा आवासको प�रसर ममर्त तथा सुधार

•

कायार्लय तथा आवास प�रसरको सौन्दय�करण

कायार्न्वयन ���या

•

ममर्त र सुधारका ला�ग �डजाइन, लागत अनुमान तयार�
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•
•
•

योजना तयार� तथा कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/�नमार्ण व्यवसायी माफर्त)
कायर् सम्प�
��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः िजणर् भवनहरुको ममर्त सुधारबाट भौ�तक पूवार्धारको सं रक्षण हुने साथै कायर्
वातावरणमा सुधार भइ �भावकार� कायर्सम्पादनमा टे वा पुग्नेछ ।
५.३.१० भूकम्पबाट क्ष�त�स्त भवन पुन�नर्मार्ण
उ�ेश्य
क्ष�त�स्त भवनहरुको िजण��ार तथा पुन�नर्मार्ण भई �भावकार� से वा

�वाहमै�ी वातावरण तयार हुने

।
गनर् स�कने कायर्हरु
यस अन्तगर्त ् �नम्नानुसारका कायर्हरु गनर् स�कन्छ ।
•

कायार्लय भवन ममर्त/पुन�नर्मार्ण कायर्

•

आवास भवन ममर्त/पुन�नर्मार्ण कायर्

•

कायार्लय तथा आवासको प�रसर ममर्त तथा सुधार

•

कायार्लय तथा आवास प�रसरको सौन्दय�करण

कायार्न्वयन ���या

•
•
•
•

पुन�नर्मार्ण/ममर्त सुधारका ला�ग �डजाइन, लागत अनुमान तयार�
योजना तयार� तथा कायार्न्वयन (केन्�को जनशि�/�नमार्ण व्यवसायी माफर्त)
कायर् सम्प�
��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः िजणर् भवनहरुको पुन�नर्मार्ण/ममर्त सुधारबाट ती भौ�तक पूवार्धारको सं रक्षण हुने
साथै कायर् वातावरणमा सुधार भइ �भावकार� कायर्सम्पादनमा टे वा पुग्नेछ ।
५.३.११ कायार्लय स�ालनसंग सम्बन्धी यन्�, उपकरण तथा मेशीन औजार ख�रद
उ�ेश्य
कायार्लय स�ालनाथर् आवश्यक पन� �व�भ� �क�समका यन्� उपकरण तथा मेिशन औजार खर�द गर�
�भावकार� कायर्स�ालन हुने ।
गनर् स�कने कायर्हरु
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•

भू-क्षय मापन सम्बन्धी उपकरण खर�द

•

माटो पर�क्षण सम्बन्धी उपकरण खर�द

•

स्वायल �पएच मीटर, �पएच टे स्ट स्��प, टे न्सोमीटर, टे स्ट �ुब, सेन्सर आ�द खर�द

•

से�डमेण्ट मापन उपकरण खर�द

कायार्न्वयन ���या

•
•
•
•

खर�द योजना तयार�
अवधारणा प� र स्पेिश�फकेसन स�हत लागत अनुमान तयार�
साम�ी खर�द
��तवेदन तयार�

अपेिक्षत उपलिव्धः आवश्यक यन्� उपकरण औजारहरु उपलव्ध भई अध्ययन अनुसन्धान कायर्मा
सहयोग पुग्ने छ ।

109

