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पररच्छेद १ 

पररचर् 

 

१.१  पषृ्ठभूबम  

उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् र मातहतका वन बनदेशनालर्, वन अनसुन्धान तथा 
प्रण्शक्षण केन्र, उद्योग वाण्णज्र् तथा उपभोक्ता र्हत संरक्षण बनदेशनालर्, बिबभजन वन कार्ािलर्,  भू 
तथा जलाधार व्र्बस्थापन कार्ािलर्, घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ािलर्/र्वकास सबमबत लगार्त 

मन्रालर्बाट अण्ततर्ारी प्राप्त बनकार्हरुबाट आ.व.२०७७/७८ मा संचालन हनुे वार्षिक 
र्क्रर्ाकलापहरुको कार्ािन्वर्मा एकरूपता एवं सहजता ल्र्ाउनका लाबग मागिदशिनको रूपमा र्ो वार्षिक 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न कार्िर्वबध तर्ार गररएको छ। 

 

१.२ पररभाषा 
र्वषर् वा प्रसंगले अको अथि नलागेमा र्स कार्िर्वबधमा, 
 

क. “कार्िर्वबध” भन्नाले प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्र अन्तगितका 
बनकार्हरु माफि त वार्षिक कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण 
मन्रालर्वाट स्वीकृत कार्िर्वबधलाई सम्झनपुछि । 

ख. "मन्रालर्” भन्नाले प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५, उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण 
मन्रालर्लाई सम्झनपुछि । 

ग. "सम्बण्न्धत बनकार्” भन्नाले मन्रालर्द्वारा कार्िक्रम सञ्चालन गनि तोर्कएको बनकार्लाई 
सम्झनपुछि । 

घ. “महाशाखा” भन्नाले उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्का महाशाखा सम्झनपुछि ।  
ङ. “कार्ािलर्” भन्नाले उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् अन्तगित स्थापना भएका 

कार्ािलर् सम्झनपुछि ।  
च. “स्थानीर् तह” भन्नाले कार्िक्रम लाग ु हनुे स्थानको उपमहानगरपाबलका, नगरपाबलका वा 

गाउाँपाबलका सम्झनपुछि ।  
छ. “उद्योग” भन्नाले प्रचबलत कानून वमोण्जम दताि भई सञ्चालन भएका उद्योगलाई सम्झनपुछि । 

ज. "प्रचबलत कानून" भन्नाले संघ र प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ५ ले बनमािण गरेकातथा हाल 
कार्ािन्वर्नमा रहेका कानूनहरुलाई जनाउाँछ।  

झ. "वातावरण मैरी र्क्रर्ाकलापहरू" भन्नाले र्स कार्िर्वबध अनरुूप संचालन हनुे बनमािण समब्न्धी 
र्क्रर्ाकलापहरू कार्ािन्वर्न गदाि सकभर बसमेडट, फलाम जस्ता वस्तहुरूको प्रर्ोग नगरी/कम 
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प्रर्ोग गरी स्थानीर् स्तरमा प्राप्त हनुे प्राकृबतक तथा जैर्वक सामग्रीहरू जस्तैः काठ, ढंुगा, 
माटो, खर आदीको प्रर्ोग गरी गररने कृर्ाकलापलाइ संझनपुछि।सो शब्दले उद्यान, पाकि मा 
बनमािणजन्र् र्क्रर्ाकलाप कम र हररर्ालीजन्र् र्क्रर्ाकलापहरूलाई प्राथबमकता ददने समेत 
जनाउाँछ ।  

 

१.३ कार्िक्रम संचालन प्रर्क्रर्ा 
स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रम बनम्न प्रकृर्ा अवलम्बन गरी संचालन गररनेछ । 

क. स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रम प्राप्त भए पश्चात कार्िक्रम कार्ािन्वर्न र्ोजना बनाइि 
सरोकारवालाहरुको सहभाबगतामा साविजबनक गने। 

ख. स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रमको र्वषर्गत र्वण्शिीकरण र आवयर्कता अनसुार कार्ि बबभाजन 
गरी कमिचारीहरूलाइि ण्जम्मेवारी तोक्ने। 

ग. र्क्रर्ाकलापहरूको प्रकृबतको आधारमा क्षेर बनधािरण गरी लण्क्षत समूह, कार्िक्रम संचालन हनुे 
क्षेर, स्थानीर् तहमा वैठक, छलफल र आवयर्कता अनसुार अन्तरर्क्रर्ा र गोष्ठी संचालन 
गरी कार्िक्रम संचालन हनुे स्थानको पर्हचान गने ।  

घ. र्वषर्गत प्रार्वबधकबाट कार्िक्रमको र्वस्ततृ सवेक्षण, बिजाइन तथा लागत अनमुान तर्ार 
गने।  

ङ. र्वशेष सीपर्कु्त जनशण्क्त आवयर्क पने भएमा कार्िक्रम अवबधका लाबग व्र्ण्क्त वा सेवा 
करारमा बलएर सञ्चालन गने । 

च. प्रदेश अन्तगितका कार्ािलर्हरूबाट संचालन हनुे तालीम तथा अनसुन्धानका र्वषर्हरूमा वन 
अनसुन्धान तथा प्रण्शक्षण केन्रसाँग समन्वर् गरी संचालन गनि सर्कनेछ ।  

छ. लागत अनमुान तर्ार गदाि आबथिक माबमला तथा र्ोजना मन्रालर्, प्रदेश नं. ५ बाट तर्ार 
भएको स्वीकृत नमिस, प्रचबलत नमिस, ण्जल्ला दररेट वा सम्बण्न्धत स्थानीर् तहको दररेटलाई 
आधार बलने ।  

ज. लागत अनमुानमा देहार्का र्वषर्हरू समावेश गनेः 
1. कार्िक्रम/र्क्रर्ाकलापको शीषिक 

2. कार्िक्रम संचालन हनुे स्थान 

3. कार्िक्रमको बिजाइन, नक्शा, इकाई, पररमाण, प्रबत इकाई लागत र कुल लागत 
पररमाण अनमुान  

4. श्रोत साझेदारीको अवस्था 
झ. कार्िक्रम संचालनको लाबग प्रस्ताव तर्ार गदाि देहार्का र्वषर्हरू स्पि खुलाउन े

1. कार्िक्रमको नाम 

2. कार्िक्रमको पषृ्ठभूमी 
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3. कार्िक्रमको लक्ष्र् र उद्देयर् 

4. कार्िक्रम संचालन हनुे स्थान वा क्षेर 

5. लण्क्षत समहू सम्बन्धी र्ववरण, लाभाण्न्वत घरधरुी, जनसंतर्ा 
6. कार्िक्रम सञ्चालन र्वबध र प्रकृर्ा 
7. कार्िक्रम शरुु हनुे बमबत, सम्पन्न गनि लाग्ने अवबध र लागत अनमुान 

8. अपेण्क्षत उपलब्धीहरू 

9. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

 

 

१.४ कार्िक्रम कार्िन्वर्न र्वबध 

 

र्समा उल्लेख भएका कार्िक्रमहरू प्रचबलत कानूनको अबधनमा रही तपबसल अनसुार सञ्चालन 
गररनेछ। 

क. अमानतबाट 

ख. उपभोक्ता समहू वा सबमबतबाट  
ग. ठेक्कापट्टाबाट  
घ. परामशि सेवा खररदबाट 

ङ. साझेदारी वा सम्झौताबाट 

 

१.५ कार्िक्रमको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र्वबध 

 

कार्िक्रमको अनगुमन तथा मलु्र्ांकन तपण्शल बमोण्जम गररनेछ । 

 
क. सम्बण्न्धत बनकार्बाट बनर्बमत रूपमा अनगुमन गरी पषृ्ठपोषण ददने ।  
ख. अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गदाि प्रदेश अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ददग्दशिन,२०७५ लाई आधार 

बलइिनेछ। 

ग. रू. ५ लाख भन्दा वढी लागतका बनमािण सम्बन्धी कार्िक्रमहरुको र्ववरण खुल्ने गरी होबििङ 
वोिि सम्बण्न्धत बनमािण स्थलमा राख्नपुनेछ।र्स खालको होबििङ वोिि सकभर काठको बनाउन ु
पनेछ।र्सको खचि सम्बण्न्धत कार्िक्रमबाट गनि सर्कनेछ। 

घ. कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको प्रगबत माबसक रूपमा सम्बण्न्धत बनकार्मा पेश गनुि पनेछ । 
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पररच्छेद २ 

वन, वन्र्जन्तु̧  जैर्वक र्वर्वधता संरक्षण तथा ब्र्वस्थापन कार्िक्रम 
(३०७०००१२)  

 

२.१ वन, वन्र्जन्त,ु वातावरण,जैर्वक र्वर्वधता सम्बन्धी कानून बनमािण 

 

र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् वन, वातावरण, जैर्वक र्वर्वधता, जबिबटुी, जलाधार व्र्बस्थापन सम्बन्धी कानून 

बनमािण गनुि रहेको छ । कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न  बनम्न अनसुार गररनेछ । 

क. प्रदेश स्तरमा आवयर्क पने वन, वातावरण, जैर्वक र्वर्वधता, जबिबटुी, जलाधार व्र्बस्थापन सम्बन्धी 
आवयर्क ऐन, बनर्म र बनदेण्शका बनमािण गररनेछ ।  

ख. स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नका लाबग आवयर्कता अनसुार र्वबभन्न कार्िर्वबध, 
बनदेण्शका, मापदडिहरू तर्ार गररनेछ । 

ग. कानून बनमािण, कार्िर्वबध बनमािणका क्रममा आवयर्कता अनसुार सरोकारवालाहरु संग रार् संकलन, 
वैठक, परामशि सेवा, गोष्ठी, छपाइ सम्बन्धी कार्ि समेत गनि सर्कनेछ ।  

 

२.२ प्रगबत सबमक्षा तथा र्ोजना तजुिमा गोष्ठी 
 

र्स कार्िक्रमको मलु उदे्दयर् प्रदेश र्ोजना आर्ोगले तोकेको प्रकृर्ा र चाल ुआवबधक र्ोजनाका लक्ष्र् 
परुा हनेु गरी स्थलगत रुपमा पर्हचान भै आएका कार्िक्रम/र्ोजनालाई सामरु्हक छलफलबाट अण्न्तम 
टंुगो  लगाउन वार्षिक र्ोजना तजुिमा गने र कार्िक्रमको ममि बमोण्जम स्थलगत रुपमा कार्ि 
सम्पादनको अवस्था कस्तो रहेको छ भबन बनर्बमत रुपमा प्रगबतको सबमक्षा गरी लक्ष्र्मा पगु्न सहर्ोग 
परु्ािउन ु रहेको छ।र्स ण्शषिकमा र्वबनर्ोण्जत रकम मन्रालर् र अन्तगितका कार्ािलर्हरुको 
सहभाबगतामा वार्षिक र्ोजना तजुिमा गोष्ठी र चौमाबसक/वार्षिक प्रगती सबमक्षा गोष्ठीमा खचि गररनेछ ।  
 

२.३ बसमसार क्षरे संरक्षण पोखरी बनमािण कार्िक्रम 
 

र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् बसमसार तथा अन्र् पानीका स्रोतहरुको ददगो संरक्षण  तथा व्र्बस्थापन गनुि 
र आवयर्कताको आधारमा नर्ााँ पोखरी बनमािण गनुि रहेको छ । कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न बनम्न अनसुार 
गररनेछ । 

क. प्राकृबतक बसमसारहरुको प्राथबमकताको आधारमा )संवदेनशीलता र आबथिक, सामाण्जक, सांस्कृबतक 
तथा पर्िटकीर् महत्वका( संरक्षण, ण्जणोद्दार र व्र्वस्थापनका र्क्रर्ाकलाप गररनेछ। 

ख. र्स कार्िक्रमबाट नर्ााँ पोखरी बनमाणि गनुि परेको अवस्थामा वन क्षेरको रूखर्वरूवाहरू नभएको र 
प्राकृबतक रूपमा पानी जम्ने वा खोंच, खोल्सा खोल्सी भएका स्थानहरूलाइ प्राथबमकता ददइनेछ । क्षेर 
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छनोट गदाि सम्बण्न्धत सव बिबभजन कार्ािलर्हरू, स्थानीर् सरोकारवालाहरूसाँग छलफल, अन्तरर्क्रर्ा 
र ठाउाँको उपर्कु्ततालाइि आधार बलनपुनेछ ।  

ग. र्स खालका पोखरी बनमािण गदाि वषाितको पानी संकलन भइ जबमन ररचाजि हनेु, वन्र्जन्त ु तथा 
चराचरुूङ्गीहरुको लाबग र्पउने पानीको स्रोत उपलब्ध हनेु, वन िढेलो बनर्न्रणका लाबग उपर्ोग हनेु र 
बसचाईका लाबग समेत उपर्ोगी हनेु कुरामा ध्र्ान ददनपुनेछ । वन्र्जन्त,ु जनावर तथा माबनसको 
ण्जउज्र्ानको सरुक्षालाइ ध्र्ानमा राखी पोखरीको बिल ठािो नबनाइ बभरालोपन कार्म गरेको कराही 
आकारको हनुपुनेछ ।  

घ. कार्ािलर्बाट स्थान छनोट, लागत अनमुान, बिजाइन, सम्झौता गरी कार्ि सम्पन्न गनुिपनेछ ।  
ङ. र्ो कार्ि स्थानीर् समूह माफि त कार्ािन्वर्न गनि सर्कनेछ । 

च. प्रगबत प्रबतवेदनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸पोखरीको साइज¸ क्षमता )घ.बम.(, 
GPS लोकेशन¸रोजगारी बसजिना र खचि रकम आदद उल्लेख गनुिपनेछ । 

 

२ .४ प्रदेशमा र्वगत वषिहरुको वैज्ञाबनक वन ब्र्वस्थापन कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अध्र्र्न गने 

 

बैज्ञाबनक वन ब्र्वस्थापनमा र्ो प्रदेशबाट शरुु मार भएको नभै हाल सम्म अग्रणी भूबमका खेलेको 
छ।वैज्ञाबनक वन व्र्वस्थापनको स्थलगत रुपमा कार्ािन्वर्नको र्थाथि अवस्थाको आंकलन गरी आगामी 
ददनमा अझै प्रभावकारी ढंगले कार्िक्रम सञ्चालन गने लक्ष्र् र्स अध्र्र्नको रहेको छ । कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
ण्स्वकृत कार्िसूची )TOR( बमोण्जम सेवा प्रदार्क माफि त गररनेछ । 

  
२ .५  प्रदेशमा वन क्षरेको फैलावट र खण्डिकरणको कारणबाट मानव र वन्र्जन्तवुीच हनेु द्वन्द र 
व्र्व्स्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न गने 

 

र्स कार्िक्रमको लक्ष्र् वढदो मानव वन्र्जन्त ु द्वन्द्वको मूल कारणहरुको पर्हचान गरी सम्भाव्र् द्धन्द 
न्रू्बनकरणका उपार्हरुको खोजी गरी र्सको कार्ािन्वर्नबाट आगामी ददनहरुमा द्धन्द न्रू्बनकरणमा सहर्ोग 
परु्ािउन ुरहेको छ । उल्लेण्खत र्वषर् वस्तहुरुलाई समावेश गरी कार्िसूची तर्ार गरी सेवा प्रदार्क माफि त 
कार्िक्रम संचालन गररने छ ।  

 
२.६ वन, वातावरण, जलाधार, जिीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी कृर्ाकलापहरुको 
अनगुमन, प्रबतवेदन प्रकाशनः 
 

वन बनदेशनालर् माफि त संचालन हनेु र्स कार्िक्रमको मूल लक्ष्र् बनर्बमत रुपमा स्थलगत अनगुमन गरी 
समर्मा नै गणुस्तररर् कार्ि सम्पादन गनि सहजीकरण र पषृ्ठपोषण गनुि रहेको छ । अनगुमनको क्रममा प्राप्त 
र्ववरणहरुको र्वश्लेषण गरी चौमाबसक,वार्षिक प्रबतवेदन तर्ार गनुिका साथै वार्षिक प्रगबत प्रबतवेदन प्रकाशन 
गररनेछ ।  
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२.७ कबबुलर्बत वनमा सामाण्जक पररचालन तथा वन व्र्वस्थापन  
 

र्स कार्िक्रमबाट कबबुलर्बत वनका लाबग सामाण्जक पररचालक बनर्णु्क्त गरर र्वबभन्न सामाण्जक पररचालनका 
कार्िक्रमहरु जस्तै कवबुलर्ती वन उपभोक्ता समूहहरुको भेला गराउने, सबमबत गठन गने, छलफल कार्िक्रमहरु 
संचालन गनै, बनर्बमत वचत संकलन तथा सहकारी गठन, आर्मूलक घााँस तथा जिीबटुी, फलफुल तथा वन 
प्रजाबतका र्वरुवा रोपण, सहभाबगतात्मक रुपमा समूहहरुको मूल्र्ाङ्कन जस्ता कार्िक्रमहरु संचालन गररने छ । 
र्स ण्शर्षिकमा र्वबनर्ोण्जत रकम सामाण्जक पररचालकको पाररश्रबमक भकु्तानी र र्वउ र्वरुवा जस्ता सामग्री 
खररद तथा रोपण र ण्जर्वकोपाजिन सधुार र्ोजना (Livelihood Improvement Plan) तर्ारी गरः्न खचि गनि 
सर्कने छ ।  

वार्षिक रुपमा संचाबलत कार्िक्रमहरुको बनर्बमत रुपमा प्रबतवेदन पेश गदाि बनम्न अनसुारका र्वषर् वस्तहुरु 
समेर्टने छनः 

सम्पाददत कार्िक्रमहरुको संतर्ा, स्थान, खचि भएको बजेट, उपलब्धी, रोजगारी सृजना, रोपन भएका र्वरुवा संतर्ा, 
वचत संकलन कोष तथा लगानीको अवस्था, फोटोहरु, आदद । 

 

२.८ वहवुर्षिर् र्वरुवा उत्पादन  
  
र्स वषिदेण्ख वृक्षारोपण गदाि एक बमटर उचाईका र्वरुवा मार उपर्ोग गररने भने्न प्रदेश सरकारको नीबत 
भएको हुाँदा वहवुषीर् र्वरुवा उत्पादनमा जोि ददइएको छ । जनताबाट वकृ्षारोपण गनि बढी माग भएका 
प्रजाबत छनौटको लाबग ण्जल्लामा र्वबभन्न सरोकारवालाहरु साँग अन्तरर्क्रर्ा गरी उत्पादन गररने र्वरुवाको 
प्रजाबत र संतर्ा बनधािरण गररनेछ । र्सरी ण्जल्लामा र्वरुवा उत्पादनको माग संकलन गरी सो को आधारमा 
वहवुषीर् र्वरुवा उत्पादन गररनेछ ।   

 

२.९ वन नसिरी स्तरोन्नबतकरण 

  र्स कार्िक्रमबाट ण्जल्लामा एउटा वा दईु वटा नमूना (Model) नसिरीको रुपमा स्तरोन्नबत गररने छ । 
र्सको लाबग नसिरीको भौबतक संरचनामा व्र्ापक सधुार गनि आवयर्कता अनसुार बग्रन  हाउस बनमािण, फुटपाथ 
बनमािण,स्थार्ी प्रकृबतको shed Stand र shed house बनमािण, पानीको व्र्वस्था, कम्पोस्ट मल तर्ारी र फोहोर 
व्र्वस्थापन प्रणालीको र्वकास, लगार्तका कार्िहरु गररने छ । सकभर स्तरोन्नबतको कार्ि एउटा नसिरीको 
कार्ि अधरुो हनेु गरी अको नसिरीमा गररने छैन । 
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२.१०वकृ्षारोपण र र्वरुवा र्वतरण   

  स्थाबनर् सामदुार्र्क वन, रार्िर् वन क्षेरहरु, साविजबनक जग्गा आददमा वार्षिक रुपमा वकृ्षारोपण गरी 
त्र्सको संरक्षणको व्र्वस्था समेत र्स कार्िक्रमबाट गररने छ । र्स कार्िक्रमको लाबग स्थाबनर् 
सा.व.उ.स.को लागतसहभाबगता तथा श्रमदान सर्हतको ण्जल्ला दररेट तथा नमिसको आधारमा लागत अनमुान 
तर्ार गररनेछ । लागत अनमुानको आधारमा कूल खचि मध्रे् र्स कार्िक्रमबाट प्रबत हेक्टर रु. ५०,००० 
भन्दा वर्ढ खचि गररने छैन । र्सको लाबग आवयर्क र्वरुवा  बिबभजन वन कार्ािलर्बाट उपलब्ध हनु नसक्ने 
अवस्था भएमा र्सै कार्िक्रमबाट र्वरुवा खररद तथा ढुवानी गनि सर्कनेछ । 

 

२.११ एक ण्जल्ला एक नमूना कृर्ष वन कार्िक्रमः 
   वन क्षेर भन्दा टाढाका क्षेरमा कृर्ष वन प्रवद्र्धन गनि ५ भन्दा बढी घरधरुीहरुको समूह गठन गरी र्ो 
कार्िक्रम गनि सर्कने छ । र्सका साथै अबतक्रमण हटाइएका वन क्षेरहरु तथा नदी उकास क्षेरहरुमा र्वपन्न 
वगिका जनतालाई समूह बनाई आर्मूलक वन जन्र्, जिीबटुी तथा फलफुलका र्वरुवा खररद, रोपन तथा 
स्र्ाहार गरी आर्मूलक कार्िक्रम संचालन गररनेछ । वन अबतक्रमण हटाई कृर्ष वन गररएका क्षेरहरुमा ५ 
बम.*५ बम. को स्पेबसङमा वनजन्र् र्वरुवाको रोपन गररने छ । रुखर्वरुवाको बीचका क्षेरहरुमा जिीबटुी, 
फलफुल तथा अन्र् आर्मूलक प्रजाबत )धान, गहुाँ, मकै बाहेक( रोपन गरी जग्गाको र्वकास गररनेछ । र्स्ता 
समूहहरुको बिबभजन वन कार्ािलर्मा अबभलेख राखी चौमाबसक तथा वार्षिक रुपमा प्रगबत र्ववरणमा राण्खनेछ।  

 

२.१२ बदु्धमंगल तालमा पर्िटन पवुािधार र्वकास कार्िक्रम :   
   नवलपरासी ण्जल्लाको वदिघाट न.पा. ण्स्थत वदु्धमंगल ताल सामदुार्र्क वन क्षेर वदु्धकाबलन ऐबतहाबसक 
क्षेर रहेकोले र्सको गरुुर्ोजना अनसुार पर्िटन पवूािधार र्वकास तथा सौन्दर्ीकरण गनि र्ो कार्िक्रम संचालन 
गररने छ । र्ो कार्िक्रम स्थाबनर् सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समूह माफि त  संचालन गररनेछ । 

 

२.१३ जैर्वक र्वर्वधता संरक्षण र प्रवद्धिन  )संकटापन्न वनस्पबतको संरक्षण, सूचना केन्र 
स्थापना, अबभलेखीकरण आदद( 

 

र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् सामाण्जक आबथिक महत्वका लोपोन्मखु अवस्थामा रहेका वनस्पबत तथा 
वन्र्जन्तहुरुको  संरक्षण, प्रवधिन, सम्वधिन र र्वकास गनुिरहेकोछ । कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न बनम्न अनसुार  
गररनेछ । 
  

क. र्स कार्िक्रम अन्तगित सामाण्जक, सांस्कृबतक र आबथिक महत्व बढी भएका, लोपोन्मखु अवस्थामा 
रहेका वनस्पबत तथा वन्र्जन्तहुरुको सवके्षण अध्र्र्न अनसुन्धान गने, अबभलेखीकरण गने, संकटापन्न, 
लोपोन्मखु, स्थानीर् प्रजातीहरु )जस्तै सतीसाल, र्वजर्साल, मौवा आदी( को बासस्थान संरक्षण गने, 
जैर्वक र्वर्वधता सूचना केन्र स्थापना गने लगार्तका कार्िहरू आवयर्कता अनसुार गररनेछ । 

ख. जैर्वक र्वर्वधता सम्बन्धी सूचनाहरू संकलन गने, पणु्स्तका प्रकाशन गने, प्रचार प्रसार गने लगार्तका 
र्क्रर्ाकलापहरू आवयर्कता अनसुार गररनेछ । 
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ग. कार्ि सम्पन्न पश्चात कार्ि सम्पन्न गररएको स्थान¸सञ्चाबलत कृर्ाकलापहरु ¸ खचि रकम, कार्िक्रमका 
झलक देण्खने फोटोहरु¸श्रृण्जत रोजगारी समेतको र्ववरण समेटी प्रबतवेदन पेश गनुि पनेछ । 

 
२.१४ चोरी कटानी, चोरी ण्शकारी, नदीजन्र् पदाथि चोरी बनर्न्रण  
र्स कार्िक्रमको मलु उदेयर् वन, वन्र्जन्त ुर वन क्षेरको प्रभावकारी संरक्षण गनुि रहेको छ । र्स शीषिकमा 
र्वबनर्ोजन भएको वजेट आवयर्कता अनसुार तपबसलमा उल्लेण्खत कृर्ाकलापहरूमा खचि गररनेछ । 
 

क. वन तथा वन्र्जन्त ुसम्बन्धी अपराध न्रू्नीकरण तथा बनर्न्रणका लाबग बनर्बमत गस्ती पररचालन गने, 
गस्तीमा खर्टने जनशक्तीका लाबग आवयर्क पने खाना र खाजाको व्र्वस्थापन, सवारी साधन ममित, 
भािामा बलने तथा इन्धन व्र्वस्थापन गने, 

ख. वन तथा वन्र्जन्त,ु नदीजन्र् पदाथि चोरी बनकासी सम्बन्धी अपराध अनसुन्धान, मदु्दा दार्री, सरुाकी 
पररचालन गने, 

ग. प्रगबत प्रबतवेदनमा कृर्ाकलाप भएको स्थान, संरक्षण कृर्ाकलापहरूको र्ववरण, फोटो, खचि रकम, 
उपलब्धीहरू, सृण्जत रोजगारी समेतको र्ववरण पेश गनुिपनेछ । 

 

2.15 वन िढेलो रोकथाम तथा बनर्न्रण 
 

र्स कार्िक्रमको मलु उदेयर् वन, वन्र्जन्त ुर वन क्षेरको वन िढेलोबाट प्रभावकारी संरक्षण गनुि रहेको छ।  
र्स शीषिकमा र्वबनर्ोजन भएको वजेट आवयर्कता अनसुार तपबसलमा उल्लेण्खत कृर्ाकलापहरूमा खचि 
गररनेछ । 

क. वन िढेलो बनर्न्रणका लाबग र्ोजना तर्ारी, पूवि तर्ारीका र्क्रर्ाकलापहरु, अग्नी बनर्न्रकको 
व्र्वस्थापन, अण्ग्नरेखा बनमािण तथा ममित, जनचेतना अबभवृर्द्ध, संजाल बनमािण, प्रचार प्रसार, गोष्ठी 
वैठक सञ्चालन, अण्ग्नरोधक सामग्रीहरू खररद तथा र्वतरण, संवदेनण्शल क्षेरहरुमा प्रज्वलनण्शल पदाथि 
हटाउने वा िढाउने,वन िढेलो बनर्न्रणका लाबग खर्टने जनशक्तीका लाबग आवयर्क पने खाना र 
खाजाको व्र्वस्थापन, िढेलो बनर्न्रणमा प्रर्ोग हनेु सवारी साधन ममित, भािामा बलने तथा इन्धन 
व्र्वस्थापन गने, 

ख. प्रगबत प्रबतवदेनमा कृर्ाकलाप भएको स्थान,वन िढेलो लागेको स्थान)ण्जर्पएस कोिीनेट सर्हत( र 
क्षेरफल,वन िढेलो बनर्न्रण तथा रोकथामका लाबग संचाबलत कृर्ाकलापहरूको र्ववरण, फोटो, खचि 
रकम, उपलब्धीहरू, सृण्जत रोजगारी समेतको र्ववरण पशे गनुिपनेछ ।  

 

२.१६ वन अबतक्रमण बनर्न्रण : 
  र्स कार्िक्रमको मलु उदेयर् वन अबतक्रमण हनु नददने र र्वगतमा भएको अबतक्रमण हटाइ पनुः वन क्षेर 
कार्म गने रहेको छ । र्स शीषिकमा र्वबनर्ोजन भएको वजेट आवयर्कता अनसुार तपबसलमा उल्लेण्खत 
कृर्ाकलापहरूमा खचि गररनेछ । 

क. वन अबतक्रमण बनर्न्रणका लाबग र्ोजना तर्ारी र पवुि तर्ारीका कृर्ाकलापहरू गने ।  
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ख. स्थाबनर् तह, सरुक्षा बनकार् र सरोकारवालाहरू सामदुार्र्क/साझेदारी वन उपभोक्ताहरूसाँग छलफल 
गने ।  

ग. वन अबतक्रमण हनु नददन बनर्बमत गस्ती पररचालन गने । अबतक्रमण बनर्न्रणमा खर्टने जनशक्तीका 
लाबग आवयर्क पने खाना र खाजाको व्र्वस्थापन, प्रर्ोग हनेु सवारी साधन ममित, भािामा बलने तथा 
इन्धन व्र्वस्थापन गने, 

घ. वन अबतक्रमण हटाइ तारवार लगाइ वृक्षारोपण र संरक्षणका कार्िक्रमहरू गने ।   
ङ. वन अबतक्रमणकारीहरूलाइ कानून बमोण्जम कारवाही प्रकृर्ा अगािी वढाउने, 
च. प्रगबत प्रबतवेदनमा कृर्ाकलाप भएको स्थान,हटाईएको क्षेरफल, वन अबतक्रमण बनर्न्रणका लाबग 

संचाबलत कृर्ाकलापहरूको र्ववरण, फोटो, खचि रकम, उपलब्धीहरू, सृण्जत रोजगारी समेतको र्ववरण 
पेश गनुिपनेछ ।  
 

२.१७ वन क्षरे बभरका खोला/खोल्सी व्र्बस्थापन तथा नददजन्र् पदाथि संकलन 

वनक्षेरको जग्गा व्र्वस्थापनको अबभन्न अंगको रुपमा वनक्षेरका खोलाखोल्सी व्र्वस्थापन तथा नदीजन्र् पदाथि 
संकलन गने कार्िक्रम गररनेछ । र्ो कार्िक्रमको मतुर् उदे्दयर् वनक्षेर बभर रहेका खहरे तथा खोलामा ढुङगा 
गेग्रान थपु्रदै गई वनक्षेरमा रेबलनबाट बनर्न्रण गने, खहरेको र्कनारा संरक्षण गने, बसल्ट ट्रर्ाप गनि तथा पानी 
ररचाजि गनि खहरेको ण्शर देण्ख आवयर्क ठाउाँमा पोखरी बनमािण गने र र्स क्रममा उत्पादन हनेु नदीजन्र् 
पदाथिको संकलन र बबर्क्रबबतरण गने रहेको छ । 
र्ो कार्िक्रम गनि वनक्षेर बभर रहेका खहरे तथा खोलाहरु पर्हचान गरी गनुि पने कार्िहरु एर्कन गरी र्ोजना 
बनाउन ुपने छ । र्ो र्ोजना बमोण्जम संकलन हनु सक्ने नदीजन्र् पदाथि ठेक्काको प्रकृर्ाबाट संकलन गरी 
उण्चत स्थानमा (खोला खहरेकै उपर्कु्त स्थानमा समेत) घाटगद्दी गनुि पनेछ । र्सरी घाटगद्दी गदै गएपबछ 
५० हजार क्र्रु्वक र्फट पगुेपबछ बललाम गनुि पनेछ । र्स कार्िक्रममा बबबनर्ोण्जत बजेट र्स कार्िको 
र्ोजना तर्ार गनि तथा नदीजन्र् पदाथि संकलनमा खचि गनि सर्कनेछ । बबबनर्ोण्जत बजेट नदीजन्र् पदाथिको 
संकलन खचि भकु्तानी गनि अपगु भएमा नदीजन्र् पदाथि बललाम गरेपबछ प्राप्त हनेु रकमबाट भकु्तानी गनि 
सर्कनेछ । र्सको लाबग आवयर्क रकम धरौटी खातामा राखी बााँकी रकम प्रदेश सरकारको सण्ञ्चत कोषमा 
जम्मा गनुि पनेछ । नदीजन्र् पदाथि बललाम गदाि संकलन खचि थप बलइने शति राखी सूचना प्रकाशन गनुि पने 
छ । 
 

२.१८ वन्र्जन्त ुउद्दार कार्िक्रम 

 र्स कार्िक्रमको उदेयर् घाइते  तथा टुहरुा वन्र्जन्तकुो उद्दार तथा व्र्बस्थापन गनुि रहेको छ । र्स 
ण्शषिकमा र्वबनर्ोण्जत वजेटबाट तपबसलमा उल्लेण्खत कार्िहरू गनि सर्कनेछ ।  

क. घाइते तथा टुहरुा वन्र्जन्तहुरू उद्दार संरक्षणका लाबग आवयर्क पने खोर )केज( को व्र्बस्था गने, 
तत्काल उपचारको लाबग संबण्न्धत स्थानमा परु् र्ाउने । 

ख. घाइते तथा टुहरुा वन्र्जन्तहुरूको लाबग आवयर्क औषधी उपचार र आवयर्क आहाराको व्र्बस्था 
गने ।  

ग. घाइते तथा टुहरुा वन्र्जन्तहुरू पनुस्थापनाको लाबग प्राकृबतक वासस्थान सम्म परु् र्ाउने ।  
घ. मतृ वन्र्जन्तहुरुको ब्र्वस्थापन गने । 
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ङ. प्रगबत प्रबतवेदनमा उद्दार गररएका वन्र्जन्तहुरूको र्ववरण, स्थान, गररएका कृर्ाकलापहरूको र्ववरण, 
फोटो, खचि रकम, उपलब्धीहरू समेतको र्ववरण पेश गनुिपनेछ ।  
 

२ .१ ९ वन अबतक्रमण बनर्न्रणका लाबग वााँसजन्र् र्वरूवा रोपण 

र्स कार्िक्रमको मलु उदेयर् आवादी क्षेर वढाएर वन अबतक्रमण गने प्रवृण्त्त तथा वन क्षेरबाट वन्र्जन्तहुरू 
आवादी/वस्तीमा पस्ने कार्िलाई बनरूत्सार्हत गनि, र वााँसजन्र् पैदावारको उत्पादनमा वृदद्द गरी रोजगारी सृजना 
गनुि रहेको छ । र्स शीषिकमा र्वबनर्ोजन भएको वजेट आवयर्कता अनसुार तपबसलमा उल्लेण्खत 
कृर्ाकलापहरूमा खचि गररनेछ । 

क. वन क्षेरसाँग जोबिएको अबतक्रमण संवदेनण्शल क्षेर पर्हचान गरी क्षेर छनोट गने ।  
ख. वााँसजन्र् र्वरूवा )घना( उत्पादन/खररद गने ।  
ग.  आवादी क्षेर वढाएर वन अबतक्रमण गने प्रवृण्त्त तथा वन क्षेरबाट वन्र्जन्तहुरू आवादी/वस्तीमा 

पस्ने कार्िलाई बनर्न्रण गनि १ बमटर गर्हरो र १ बमटर चौिा नाला /टे्रन्च बनमािण गररनेछ र 
नालाको वन तफि को भागमा २-२ बमटरको दरुीमा स्थाबनर् प्रजाबतको बाक्लो घना हनेु वााँसको र्वरूवा 
रोपण गररनेछ ।  

घ. रोर्पएका र्वरूवाको प्रभावकारी संरक्षणको व्र्बस्था बमलाउने ।  
ङ. प्रगबत प्रबतवदेनमा कृर्ाकलाप भएको स्थान र सो को लम्बाई कृर्ाकलापहरूको र्ववरण, फोटो, खचि 

रकम, उपलब्धीहरू, सृण्जत रोजगारी समेतको र्ववरण पशे गनुिपनेछ ।  
 

२.२० वनपैदावार व्र्बस्थापन संबन्धी सफ्टवेर्र खररद र जिान 

र्स कार्िक्रमको मलु उदेयर् वन क्षेरमा प्रर्वधीको प्रर्ोग गरी सशुासन अबभवृदद्द गनुि रहेको छ । र्स 
ण्शषिकमा र्वबनर्ोण्जत वजेट तपण्शलमा उल्लेण्खत कार्िहरूमा खचि गनि सर्कनेछ । 

क. बिबभजन वन कार्ािलर् तथा सव बिबभजन वन कार्ािलर्हरूमा वन श्रोत सभेक्षण तथा वन पदैावार 
)गोबलर्ा( मापनको लाबग आवयर्क पने तोर्कएको स्पेबसर्फकेसन बमोण्जमको बमबनल्र्ापटप/ट्याब 
खररद गने । 

ख. सेवा प्रदार्क संस्था माफि त सफ्टवेर्र खररद गरी संचालन र जिान संबन्धी प्रार्वबधक सेवा बलने ।   
ग. प्रर्वधी प्रर्ोगको लाबग बिबभजन तथा सव बिबभजन वन कार्ािलर्मा कार्िरत वन प्रार्वबधकहरूलाइ 

आवयर्क पने सीप हस्तान्तरण गने ।  
घ. र्सका अबतररक्त स्थलगत रूपमा प्रर्वधी प्रर्ोगको बनम्ती बसमकािि खररद गने, इन्टरनेट जिान गने । 

 

२ .२१  वैज्ञाबनक वन व्र्बस्थापन कार्िक्रम  
 

वनको हैबसर्तमा सधुार गरी वनको उत्पादन र उत्पादकत्व अबभवृर्द्ध गदै ददगो रूपमा वन पैदावार प्राप्त गने 
उदे्दयर्ले स्वीकृत वैज्ञाबनक वन व्र्बस्थापन कार्िर्वबध, २०७१ को अबधनमा रही सामदुार्र्क वन, साझेदारी 
वन र चक्ला वनमा र्ो कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गररनेछ । र्स कार्िक्रममा बबबनर्ोण्जत बजेट ण्स्वकृत 
कार्िर्ोजना अनसुार पनुरूत्पादन कटान, पनुरूत्पादन तर्ारी कटान, बथबनङ तथा सधुार कटान, पनुरूत्पादन 
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अबभबृर्द्ध कार्िक्रम, अग्नीरेखा ममित संभार, अग्नी रेखा बनमािण, खहरे तथा पानी बनकास व्र्वस्थापन, वन 
संरक्षणर वजै्ञाबनक वन व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना तर्ार गने कार्िलाइि प्राथबमकता ददइि खचि गनुि पनेछ । 

 

२.२१.१ सामदुार्र्क वन व्र्वस्थापन 

 

क. नर्ााँ वन व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना तर्ार गदाि स्वीकृत वजै्ञाबनक वन व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना तर्ार गने 
नम्स बमोण्जम लागत अनमुान तर्ार गनुिपनेछ ।  

ख.  वन कार्िर्ोजना तर्ार गदाि बिबभजन वन कार्िलर्को मानवीर् श्रोतले नभ्र्ाउने अवस्थामा परामशि 
सेवा बलइि कार्िर्ोजना तर्ार गररनेछ । 

ग. परामशि सेवाबाट कार्िर्ोजना तर्ार गदाि समूहसाँग सम्झौता गरी लागत अनमुान र संझौताको आधारमा 
समूह माफि त रकम भकु्तानी गनि सर्कनेछ ।  

घ. कम लागतका )रू.१ लाख भन्दा कम( कार्िर्ोजना बनमािण, संशोधन, बथबनङ लगार्तका 
कार्ािन्वर्नका लाबग अमानतबाट गनि सर्कनेछ ।  

ङ. सामदुार्र्क वनमा पर्हलो पटक कार्िर्ोजना बनमािण गनि वा पर्हलो पटक कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्न 
गनिका लाबग मार रकम खचि गररनेछ । 

च. पनुरूत्पादन कटान पश्चात वा अन्र् कारणबाट बारबेर गनुिपरेमा कटानबाट उत्पाददत हााँगा र्वंगा वा 
बथबनङबाट प्राप्त काठबाट पोल खम्बा तर्ार गरी नेट जालीको बारबेर गनुिपनेछ । वन्र्जन्तकुो 
स्वास्थ्र् सरुक्षा तथा वातावरणीर् दृर्िकोणले समेत बसमेडटको पोल र कााँिेतार प्रर्ोग गनि पाइने 
छैन। 

 

२.२१.२   साझेदारी वन व्र्बस्थापन  

 

र्स ण्शषिकमा र्वबनर्ोण्जत भएको रकम स्वीकृत वन व्र्बस्थापन कार्िर्ोजनामा उल्लेख भएका वन संरक्षण र 
व्र्बस्थापन साँग संबण्न्धत कृर्ाकलापहरू संचालन गनि खचि गररनेछ । र्ो ण्शषिकमा र्वबनर्ोण्जत रकम वन 
क्षेर वार्हरको अन्र् सामाण्जक र्वकास बनमािणका कार्िहरूमा खचि गररने छैन । वन संरक्षण र व्र्बस्थापनका 
आवयर्क कृर्ाकलापहरूको पर्हचान गरी रकम बााँिफााँि गरी बनर्म अनसुार कार्ािन्वर्न गनुिपनेछ )माबथ 
२.२१.१ मा उल्लेख गररएका कृर्ाकलापहरूलाइि प्राथबमकता ददइि गनुि पने(।  

क. पनुरूत्पादन कटान पश्चात वा अन्र् कारणबाट बारबेर गनुिपरेमा कटानबाट उत्पाददत हााँगा र्वंगा वा 
बथबनङबाट पोल खम्बा तर्ार गरी नेट जालीको बारबेर गनुिपनेछ । वन्र्जन्तकुो स्वास्थ्र् सरुक्षा तथा 
वातावरणीर् दृर्िकोणले समेत बसमेडटको पोल र कााँिेतार प्रर्ोग गनि पाइने छैन ।  

ख. कार्िसम्पन्न भए पश्चात तोर्कएको ढााँचामा प्रबतवेदन तर्ार गनुिपनेछ । 

ग.  

२.२१ .३   चक्ला वन व्र्वस्थापन 

र्स शीषिकमा र्वबनर्ोण्जत भएको रकम स्वीकृत वन व्र्बस्थापन कार्िर्ोजना अनसुार वन संरक्षण र 
व्र्बस्थापनसाँग सम्बण्न्धत कृर्ाकलापहरू संचालन गनि खचि गररनेछ।वन संरक्षण र व्र्बस्थापनका आवयर्क 
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र्क्रर्ाकलापहरूको पर्हचान गरी रकम बााँिफााँि गरी बनर्म अनसुार कार्ािन्वर्न गनुिपनेछ )माबथ २.२१.१ मा 
उल्लेख गररएका कृर्ाकलापहरूलाइि प्राथबमकता ददइि गनुि पने( । 

 

क. पनुरूत्पादन कटान पश्चात वा अन्र् कारणबाट बारबेर गनुिपरेमा कटानबाट उत्पाददत हााँगा र्वंगा वा 
बथबनङबाट पोल खम्बा तर्ार गरी नेट जालीको बारबेर गनुिपनेछ । वन्र्जन्तकुो स्वास्थ्र् सरुक्षा तथा 
वातावरण्णर् दृर्िकोणले समेत बसमेडटको पोल र कााँिेतार प्रर्ोग गनि पाइने छैन । 

ख. र्स कार्िक्रम कार्िन्वर्न गदाि चक्ला वन संरक्षण तथा व्र्वस्थापनको लाबग आवयर्क पने भौबतक 
पूवािधार कबम वा नभएमा चौर्कदार भवन, सम्बण्न्धत सव बिबभजन वन कार्ािलर् भवनको ममित 
सम्भार, सवारी साधन व्र्वस्थापन एवं कार्ािलर् सञ्चालन गनि अन्र् आवयर्क र्क्रर्ाकलाप समेत गनि 
सर्कनेछ। तर र्स शीषिकमा र्वबनर्ोजन भएको रकमको २० प्रबतशत भन्दा बढी रकम र्स्ता 
र्क्रर्ाकलापमा खचि गनि पाइिनेछैन ।  

ग. कार्िसम्पन्न भए पश्चात तोर्कएको ढााँचामा प्रबतवेदन तर्ार गनुिपनेछ । 

 

२ .२२ मानव वन्र्जन्त ुद्वन्द्व व्र्बस्थापन कार्िक्रम 

 

र्स कार्िक्रम अन्तगित घाइते तथा टुहरुा वन्र्जन्त ुतथा वन्र्जन्तकुो आक्रमणबाट घाइते मानवको उद्दार गने, 
वन्र्जन्तकुो बनर्बमत आवतजावत गने टुटेको वा सााँघरुरएको जोण्खमर्कु्त बाटोको अध्र्र्न र व्र्वस्थापन 
गने,वासस्थान सधुार गने, छेकबार व्र्बस्थापन गने, पबछ र्फताि हनेु गरी अवस्था अनसुार बढीमा बीस हजार 
रुपैर्ा तत्काल राहतको व्र्बस्थापन गने लगार्तका कृर्ाकलापहरू गनि सर्कनेछ। सामान्र्तर्ा बस्ती र 
जंगलको बीचमा वन्र्जन्तबुाट बारम्बार क्षबत हनेु स्थानमा टे्रन्च खनेर बााँस रोप्ने, वालमेश फेन्स तर्ार गरी 
छेकवार बनमािण गनि सर्कनेछ। त्र्सैगरर ण्चतवुाबाट हनेु क्षबत न्रू्नीकरण गनिको लाबग र्वद्यतु नपगुेका र्वपन्न 
घरधरुीहरुलाई सौर्ि बत्ती जिानको काम समेत गनि सर्कनेछ। मन्रालर्मा रहेको रकम बिबभजन वन 
कार्ािलर्हरूबाट बसफाररस भइ आएको स्थानमा मानव वन्र्जन्त ु द्वन्द्व र व्र्बस्थापनका कृर्ाकलापहरू 
संचालन गनि खचि गनि सर्कनेछ ।  
 

२.२३ वन उद्यम प्रवधिनमा सहर्ोग 

र्स कार्िक्रमको मतुर् उदेयर् वनपैदावारमा आधाररत उद्योग स्थापना गने बनजी वा समदुार्मा आधाररत काष्ठ 
तथा गैरकाष्ठवन पदैावार संबन्धी उद्यम स्थापनाका लाबग सहर्ोग परु्ािउन ुरहेको छ । र्समा र्वबनर्ोण्जत 
रकम तपबसल अनसुार खचि गररनेछ ।  

क. संबण्न्धत कार्ािलर्ले रार्िर् दैबनक पबरकामा बनर्म अनसुार सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गने।  
ख. इच्छुक व्र्वसार्ी वा समदुार्मा आधाररत संघसंस्थाहरूले व्र्वसार्र्क र्ोजना सर्हत प्रस्ताव पेश गने। 

ग. प्राप्त प्रस्तावहरूको मलु्र्ांकन गरी उपर्कु्त प्रस्ताव पेश गने बनजी वा संघसंस्थाहरूलाई कुल लागतको 
पचास प्रबतशतमा नवढ्ने गरी सहर्ोग उपलब्ध गराउन सर्कनेछ । र्स प्रकारको सहर्ोगबाट 
प्रस्तावदाताले उद्यम संचालनका लाबग आवयर्क पने मेबसनरी औजार खररद, भडिारण घर बनमािण, 
कच्चा पदाथि खररद लगार्तका कार्िमा खचि गनि सक्नेछ । 

घ. वन उद्यम प्रवधिनका लाबग क्षेरहरू बसजबनङ, र्ट्रटमेन्ट प्लान्ट, काठ दाउरा र भसुको गणुस्तर 
अबभवृदद्द गने वन जन्र् उद्यम, फबनिचर र काष्ठ प्रर्वबधका सधुारका मेबसन संचालन, बााँस बेतजन्र् 
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उद्यम, जबिवटुी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको र्वकास, र्वस्तार, प्रशोधन र प्र्ाकेण्जङ लगार्तका 
हनेुछन।्  
 

२.२४ र्वबभन्न ददवस, समारोह, प्रचार प्रसार, वार्षिक पणु्स्तका प्रकाशन आदी 

र्स कार्िक्रमको मलु उदेयर् वन, वनस्पबत, वन्र्जन्त,ु जलाधार, जैर्वक र्वर्वधता, बसमसार, वातावरण, 
जलवार् ु पररवतिन लगार्तका र्वषर्मा जनचेतना अबभवृर्द्ध गने रहेको छ । र्स कार्िक्रमबाट आवयर्कता 
अनसुार बनम्न अनसुारका कृर्ाकलापमा खचि गररनेछ । 

क. आम संचारका माध्र्महरू रेबिर्ो, टेबलबभजन र परपबरकाबाट सन्देशमूलक सामग्री बनमािण तथा 
प्रसारण गने,  

ख. सूचनाको हक संवन्धी बबषर्हरूमा कार्ािलर्का गबतर्वबधहरूको बनर्बमत प्रकाशन, सब बिबभजन स्तरमा 
साविजबनक सनुवुाइ, वेभसाइट सञ्चालन गने, 

ग.  पणु्स्तका प्रकाशन, प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन र बबतरण गने, 
घ. वन महोत्सव, र्वश्व बसमसार ददवस, जैर्वक र्वर्वधता ददवस, र्वश्व वातावरण ददवस, प्रदेश स्थापना 

ददवस, वन िढेलो सप्ताह लगार्त अन्र् ददवस तथा समारोहको आर्ोजना गने,  
ङ. कार्िदल र सरोकारवालाहरूसाँगको समन्वर् वैठक, गोष्ठी आदद गने,  
च. प्रगबत प्रबतवदेनमा र्क्रर्ाकलाप भएको स्थान, र्क्रर्ाकलापहरूको र्ववरण, फोटो, खचि रकम, 

उपलब्धीहरूको र्ववरण पेश गनुिपनेछ । 

 

२.२५ सामदुार्र्क वनमा कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्न 

र्स कार्िक्रमको उदेयर् सामदुार्र्क वनको कार्िर्ोजनामा वन संरक्षण र व्र्बस्थापन संबन्धी उल्लेख 
भएका कृर्ाकलाहरू कार्ािन्वर्न गनुि रहेको छ । र्स अन्तगित वन कार्िर्ोजना नवीकरण, 
कार्िर्ोजना तर्ारी, सामदुार्र्क वनको अनगुमन तथा प्रबतवेदन तर्ारी, वन संरक्षण, व्र्बस्थापन र 
संस्थागत र्वकास संबन्धी सामदुार्र्क वनका उपभोक्ताहरुलाइ अबत आवयर्क तालीम संचालन गनि 
सर्कनेछ ।  

 

२.२६ कमिचारीहरूलाइ वन, वातावरण, जलाधार, जैर्वक र्वर्वधता र प्रर्वधी सम्बन्धी तालीम  
 

र्ो कार्िक्रम बनम्नानसुार गररनेछ । 

क. ताबलमहरु संञ्चालन गनिका लाबग वन वातावरण तथा जलाधार क्षेरका कमिचारीहरुको ताबलम 
आवयर्कता पर्हचान भएका र्वषर्हरुलाई प्राथबमकता ददई संचालन गररनेछ ।  

ख. वन, जैर्वक र्वर्वधता र प्रर्वधी संबन्धी र्वबभन्न वन व्र्बस्थापन क्षेरमा ददगो प्रभाव पानि सक्ने 
अध्र्र्न तथा अनसुन्धानका कार्िहरू सेवा प्रदार्क संस्था माफि त गररनेछ । 

ग. र्स ण्शषिकबाट तालीम तथा अनसुन्धानका अबतररक्त पसु्तकालर् व्र्बस्थापन, र्वबभन्न गोष्ठी, तालीम 
संचालनका क्रममा आवयर्क र्फल्ि बगर्र, उपकरण खररद, वार्षिक प्रगबत पणु्स्तका प्रकाशन, वन 
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क्षेरसाँग संबण्न्धत र्वषर्मा तालीम पणु्स्तका बनमािण गने, तालीम िाटावेस सफ्टवेर्र बनमािण गने, रोिर 
तर्ार गनि सर्कनेछ ।  

घ. ताबलमका एकमिु कार्िक्रमहरु र्वभाजन गरी ताबलमको नाम, सहभाबगको स्तर, वजेट, अवबध सर्हतको 
समर्ताबलका )ताबलम क्र्ालेडिर( वनाई साविजबनक गररनेछ ।   

ङ. ताबलमको प्रभावकारीता मूल्र्ांकन गनिका लाबग ताबलम सम्पन्न भए पश्चात अनगुमन गने कार्ि समेत 
सम्वण्न्धत ताबलमको प्र्ाकेजमा नै लागत अनमुानमा राखी कार्िक्रम स्वीकृत गराई मूल्र्ांकन समेत 
गनुिपने छ तर र्ो अनगुमन खचि कुल वजेटको ५ प्रबतशत नवढने गरी )बि.एस.ए., गािी, इन्धन, 
स्टेसनरी, र्फल्ि गीर्र, अनगुमन प्रबतवदेन तर्ारी जस्ता कार्िमा( खचि गनुिपने छ। एक भन्दा वढी 
ताबलमको अनगुमन एकै पटक समेत गनि सर्कने छ । 

 

 

२.२७ वन अनसुन्धान तथा सभेक्षणका लाबग आवयर्क पने उपकरण, मेबसन खररद 

वन अनसुन्धान तथा सभेक्षणका लाबग आवयर्क पने उपकरण, मेबसन सचुना प्रकाशन गरी खररद गररनेछ ।  

 

2.28 वन, वातावरण, जलाधार, जबिबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी संचाबलत 
कार्िक्रमहरुको अनगुमन, प्रबतवेदन प्रकाशन 

 

वन बनदेशनालर्बाट बिबभजन वन कार्ािलर् तथा भू तथा जलाधार व्र्बस्थापन कार्ािलर्हरूबाट संचाबलत वन, 
वातावरण, जैर्वक र्वर्वधता, जबिवटुी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार र जलाधार व्र्बस्थापन संबन्धी 
कृर्ाकलापहरूको बनर्बमत रूपमा अनगुमन गरी वार्षिक प्रगबत प्रकाशन गने गररनेछ ।   
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पररच्छेद ३ 

संस्कृबत तथा पर्िटन र्वकास र प्रबद्धिन 

)30700013( 
क( कार्िर्वबधको सामान्र् मागिदशिन 

1. स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रममा स्थान नतोर्कएका कृर्ाकलापहरुको लाबग सम्बण्न्धत बनवािचन 

क्षेरका माननीर् सदस्र् (प्रदेश सभा) लगार्त सरोकारवालाहरुसाँगको समन्वर्मा उपर्कु्त 
स्थानको छनौट गररनेछ ।  

2. सामदुार्र्क वन क्षेरमा पर्िटन पूवािधार सम्वण्न्ध कार्िहरु वन तथा भू-संरक्षण र्वभागले तर्ार 

गरेको सामदुार्र्क वनमा पर्ािपर्िटन प्रवधिन कार्िर्वबध, २०७५ बमोण्जम सञ्चालन गररनेछ । 
3. रार्िर् वन क्षेरमा सञ्चालन गररने पर्िटन पूवािधार संवण्न्ध र्क्रर्ाकलापहरु सम्बण्न्धत बिबभजन 

वन कार्ािलर् र रार्िर् बनकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेर बभरको कार्िक्रमहरु सम्बण्न्धत रार्िर् 

बनकुञ्ज/संरक्षण क्षेर कार्ािलर्साँग समन्वर् र सहकार्ि गरी बलण्खत सहमती बलएर मार 
गररनेछ। 

4. ऐबतहाबसक प्राण्चन स्मारक तथा परुातत्वसाँग सम्बण्न्धत कार्िहरु परुातत्व र्वभागसंग समन्वर् र 

सहकार्ि गदै नेपाल सरकारको ×ण्चन स्मारक संरक्षण सम्बण्न्ध कार्िर्वधीप्रा , २०६४  "वमोण्जम 
गररनेछ ।   

5. पर्िटन र्वकासका र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गदाि प्रचबलत साविजबनक खररद ऐन, २०६३, 
साविजबनक खररद बनर्मावली, २०६४, साविजबनक खररद सम्बन्धी प्रदेश बनर्मावली ¸ २०७६ 

र प्रदेश नं.5, प्रदेश आथिर्क कार्िर्वबध ऐन, २०७४ लगार्तका प्रचबलत कानूनको पालना 
गररने छ।  

6. र्हलस्टेशन अन्तरगत बनमािण गररने भ्र् ु टावर बनमािण, वन बगैचा स्थापना, र्वश्राम तथा 

मनोरञ्जन घरहरुको स्थानीर् भौगोबलक अवण्स्थबत र धाबमिक, सांस्कृबतक, जैर्वक मौबलकता 
झण्ल्कने गरी परामशिदाताबाट छुट्टाछुटै्ट रुपमा तर्ार भएको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रबतवेदन र 
प्रचबलत कानून बमोण्जम गररनेछ ।  

7. सम्बण्न्धत सरोकारवाला पक्षले सम्बण्न्धत र्ोजनाको लाबग सभे, बिजाईन, नक्सा तथा लागत   
   अनमुान सरकारी बनकार् तथा नेपाल सरकारबाट मान्र्ता प्राप्त सेवा प्रदार्क संस्था वा 

कम्पनीबाट तर्ार गरी पेश गनि सक्ने छ । उक्त कागजातहरु मन्रालर् मातहतका बनकार्मा 
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कार्िरत प्रार्वबधकबाट चेकजााँच गरी आवयर्कता अनसुार पररमाजिन गरी स्वीकृत गनि 
सर्कनेछ। 

8. प्रार्वबधकहरुवाट स्वीकृत आर्ोजनाहरुको सभे बिजाईन तथा लागत ईर्िमेट तर्ार गरी प्रचबलत 
काननु बमोण्जम बोलपर /दरभाउपर  वा उपभोक्ता सबमबत माफि त ्कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि 
सर्कनेछ । 

9. स्थान छनौटः  
✓ वार्षिक कार्िक्रममा स्थान नतोर्कएका र्क्रर्ाकलापहरुका लागी सम्बण्न्धत क्षेरबाट 

बनवािण्चत प्रदेश सभाका सदस्र् ¸ स्थानीर् तह लगार्तका सरोकारवालाहरुको 
समन्वर्मा उपर्कु्त स्थानको छनौट गररनेछ¸ 

✓ स्थान छनौट गदाि सकेसम्म वन क्षेर बार्हर गररनेछ¸ 
✓ समहुद्वारा व्र्वण्स्थत वनमा कार्िक्रम सञ्चालन गनुि परेमा सम्बण्न्धत समहुको कार्ि 

र्ोजनामा उल्लेख भएको हनु ुपने̧  नभएमा संशोधन गरी सम्बण्न्धत अण्ततर्ारवालाबाट 
स्वीकृत गराई गनि सर्कनेछ ।  

ख( उपभोक्ता सबमबतबाट गररने कार्िको कार्िर्वबध 

प्रचबलत साविजबनक खररद ऐन तथा बनर्मावली बमोण्जम पर्िटकीर् पूवािधार बनमािण कार्ि उपभोक्ता सबमबत 
माफि त कार्ािन्वर्न गनि गराउन सर्कनेछ। उपभोक्ता सबमबत माफि त सञ्चालन गने कार्िर्वबध देहार् बमोण्जम 
हनेुछ । 

1. उपभोक्ता सबमबत गठन: सम्बण्न्धत स्थानीर् तहको बनवािण्चत जनप्रबतबनबधको अध्र्क्षतामा लाभग्राही 
समदुार्को भेलाबाट उपभोक्ता सबमबत गठन गनुि पनेछ। उपभोक्ता सबमबतमा अध्र्क्ष¸ सण्चव तथा 
कोषाध्र्क्ष मध्रे् कण्म्तमा १ जना मर्हला सर्हत सामान्र्तर्ा समावेशी प्रकृबतको हनुपुनेछ । 

2. कार्िक्रम सञ्चालन गने कार्ािलर्को प्रार्वबधकहरुको सहर्ोगमा स्थलगत अवलोकन गरी सभे¸ बिजाइन 
तथा लागत अनमुान तर्ार गररनेछ। आवयर्कता अनसुार सम्बण्न्धत र्वषर्को र्वशेषज्ञलाई समेत 
आमण्न्रत गरी लागत अनमुान तर्ार गनि सर्कनेछ। 

3. बिजाइन तथा लागत अनमुान तर्ार गदाि सम्बण्न्धत स्थानीर् तह तथा उपभोक्ता समूहको माग¸ 
सल्लाह¸ सझुाव र आवयर्कतालाई पबन आधारमा बलन सर्कनेछ¸ 

4. लागत अनमुान तर्ार गरी सोको स्वीकृती तथा कार्िक्रम सञ्चालनको बनण्म्त तर्ार गररने प्रस्तावमा 
कार्िक्रमको नाम, कार्िक्रमको उदे्दयर् ,उपभोक्ता सबमबतको र्ववरण , अपेण्क्षत उपलण्ब्ध स्पि खुलेको 
हनु ुपनेछ। 

5. उपभोक्ता सबमबत माफि त बनमािण हनेु पर्िटकीर् पूवािधारहरुको बनमािण पश्चात त्र्सको स्र्ाहार संभार र 
सञ्चालन गने ण्जम्मेवारी र सञ्चालनको मोिाबलटी सर्हतको व्र्वसार्ीक कार्िर्ोजना स्थानीर् तहको 
बसफाररस सर्हतका कागजात उपभोक्ता सबमबतले पेश गनुि पनेछ ।  
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6. उपभोक्ता सबमबत माफि त बनमािण हनेु पर्िटकीर् पूवािधार बनमािणको कूल लागत मध्रे् कण्म्तमा दश 
प्रबतशत सम्बण्न्धत लाभग्राही समदुार्ले नगद वा श्रमदान गनुिपनेछ । र्सको सबुनण्श्चतताको लाबग 
सम्झौता गनुि अगाव ैनगद प्रबतबद्धताको हकमा बनमािण सबमबतको नाममा वैक खाता खोली र्ोजनाको 
कूल लागतको कण्म्तमा दश प्रबतशत रकम खातामा जम्मा गरेको भौचर पेश गनुि पनेछ र श्रमदानको 
हकमा सो बराबरको बलण्खत प्रबतबद्धता गरेको हनुपुनेछ। 

7. उपरोक्तानसुार गठन भएको सबमबतको बनणिर्¸ सम्बण्न्धत बनवािचन क्षेरबाट बनवािण्चत प्रदेश सभाका 
सदस्र् वा कण्म्तमा सम्बण्न्धत स्थानीर् तहको विाको बसफाररस¸ आर्ोजनाका प्रार्वबधकले गररददएको 
लागत अनमुान¸ बिजाईन नक्सा र ममित संभार एवं सञ्चालन कार्िर्ोजना समेत संलग्न गरी उपभोक्ता 
सबमबतले प्रस्ताव /बनवेदन पेश गनुि पनेछ ।  

8. सम्बण्न्धत उपभोक्ता सबमबतबाट बिजाइन तथा लागत अनमुान सर्हतको प्रस्ताव /माग बनवेदन प्राप्त भै 
बिजाइन तथा लागत अनमुान र लागत साझेदारी स्वीकृत भए पश्चात उपभोक्ता सबमबतसंग बनर्मानसुार 

ता गरी कार्ि आदेश ददइने छ ।सम्झौ  
9. कार्िक्रमहरुको सम्झौता गदाि कामको पररमाण  ,लागत ,समर् बसमा ,गणुस्तर जस् ता सचुक समावेस 

गरी गररनेछ । 
10. सम्बण्न्धत कार्ािलर्, बनदेशनालर् तथा मन्रालर्बाट सञ्चाबलत कार्िक्रमहरुको आवयर्कता अनसुार 

अनगुमन गरी सम्बण्न्धत उपभोक्ता सबमबतलाई पषृ्ठपोषण ददइनेछ। 
11. र्ोजना कार्ािन्वर्न /बनमािण गने उपभोक्ता सबमबतको ण्जम्मेवारी बनम्नानसुार हनेुछ । 

➢ उपभोक्ता सबमबत कार्िकारी सबमबत हनेुछ । 
➢ उपभोक्ता सबमबतले कार्िक्रम सम्झौता, कार्ािन्वर्न, समन्वर्, अनगुमन गरी सम्पन्न गने 

लगार्तका संपूणि ण्जम्मेवारी वहन गनेछ । 
➢ उपभोक्ता सबमबतले नण्जकको पार्क पने बैंकमा अध्र्क्षको अबनवार्ि दस्तखत र सण्चव 

वा  कोषाध्र्क्ष मध्रे् एकजनाको ऐण्च्छक गरी संर्कु्त दस्तखतबाट सञ्चालन हनेु गरी 
उपभोक्ता सबमबतको नाममा खाता खोलेको हनुपुनेछ। 

➢ सम्पन्न भएका र्ोजनाको बनरन्तर संरक्षण, सदपुर्ोग, संवद्धिन, ममित संभार गने दार्र्त्व 
उपभोक्ता सबमबतको हनेुछ । 

➢ उपभोक्ता सबमबतले कार्िस्थलमा खर्टएका प्रार्वबधक कमिचारीले ददएका सल्लाह सझुाव 
बमोण्जम कार्ि सञ्चालन गनुि पनेछ । 

➢ उपभोक्ता सबमबतले रकम खचि गदाि प्रचबलत साविजबनक खररद ऐन तथा बनर्मावलीले 
तोकेको प्रकृर्ा परुा गरेर मार खचि गनुिपनेछ। प्रकृर्ा नपरु् र्ाई गररएको खचि भकु्तानी 
हनेु छैन ।  

➢ उपभोक्ता सबमबतले गरेको कामको बील भरपाई र आर्ोजना कार्िक्रम सञ्चालन गने 
कार्ािलर्को प्रार्वबधक कमिचारीले गरेको नाप जााँच एवम ्मूल्र्ाङ्कनका आधारमा बढीमा 
तीन र्कस्तामा एकाउन्ट पेर्ी चेक माफि त भकु्तानी गररनेछ। 

➢ बनर्मानसुार कट्टी गनुि पने कर कट्टा गरेर मार रकम भकु्तानी गररनेछ। 
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ग( सीप र्वकास तथा ताबलम 

 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् पर्िटन क्षेरमा काम गने जनशण्क्तको क्षमता र्वकास माफि त प्रादेण्शक पर्िटन 
क्षेरको र्वकासमा टेवा परु् र्ाउने रहेको छ। र्स कार्िक्रम अन्तरगत बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ। 

क्र 
सं 

ताबलमको नाम सहभागी तथा छनौटको आधार 

१ हण्स्पटाबलर्ट म्र्ानेजमेन्ट 
ताबलम 

र्ो ताबलम र्स प्रदेश बभर रहेका पर्िटक स्तरीर् होटलमा कार्िरत 
कमिचारी, पथप्रदशिक र होमस्टे व्र्वस्थापक तथा होमस्टेमा 
कार्िरत कमिचारीहरुलाई ददइनेछ।  

२ पर्िटन गाइि ताबलम, र्ो ताबलम र्स प्रदेश बभरका प्रमखु पर्िटकीर् गन्तव्र्हरुमा 
स्थानीर् पर्िटक गाइि तर्ार गनि सम्बण्न्धत सरोकारवालासाँग 
समन्वर् गरी ददइनेछ। 

३ होमस्टे व्र्वस्थापन 
ताबलम 

र्ो ताबलम र्स प्रदेश बभर दताि वा अबभलेखीकरण भएका 
होमस्टेका संचालक र व्र्वस्थापकहरुलाई छनौट गरी ददइनेछ। 
ताबलमको प्र्ाकेजमा अवलोकन भ्रमण आवयर्क पने भए सो 
समेत गनि सर्कनेछ। 

 

उल्लेण्खत कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रगबत प्रबतवेदन पेश गदाि समावेश गररने र्वषर्हरु 

क. कार्िक्रमको उदे्दयर् 
ख. छलफल र ताबलमका र्वषर्वस्त,ु 
ग. कार्िक्रम सञ्चालन भएको स्थान, अवबध र बमबत देण्खने ब्र्ानर, सहभागीको फोटो तथा अन्र् दृयर्हरु, 
घ. अवलोकन भ्रमण गररएका स्थान, भ्रमणमा भएका छलफलका र्वषर्वस्त ु, 
ङ. कार्िक्रमको बजेट, भौबतक प्रगबत र र्वत्तीर् प्रगबत, 
च. प्रत्रे्क ताबलमका सहभागीहरुको नाम, ठेगाना समेतको अबभलेख 

 
घ( पर्िटकीर् सेवा प्रवाह 

 
पर्िटकीर् सेवाहरु ट्राभल/टे्रर्कङ एजेन्सीको दताि, नवीकरण, बनर्मन, पर्िटक स्तरीर् होटल लज, बार र 
ररसोटिको दताि र नवीकरण तथा बनर्मन गने तथा प्रदेश कानून बमोण्जम प्रदान गररने अन्र् पर्िटन सम्बन्धी 
सेवा प्रवाहको कार्ि प्रदेश एवम ् प्रचबलत कानून बमोण्जम पर्िटन बिबभजन कार्ािलर् बााँके र रुपन्देहीबाट 
गररनेछ । 
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ङ( प्रचार प्रसार कार्िक्रम 

र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् प्रदेश बभर आन्तररक र बाह्य पर्िटकहरुलाई आकर्षित गनुि रहेको छ। र्स 
अन्तगित बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ। 
 

• पर्िटन प्रवद्धिन िकुमेन्ट्री बनमािणः - र्समा िकुमेन्ट्री तर्ारीको लाबग  कार्िक्षेरगत शति तर्ार गने, 
लागत अनमुान तर्ारी गने र सूचना प्रकाशन गरी प्रण्चबलत कानून बमोण्जम प्राप्त प्रस्तावहरु मूल्र्ाङ्कन 
गरी परामशिदाता छनौट गरी गररनेछ। 

• ब्रोसर टुररि गाइि छपाइ र प्रचार प्रसारः र्समा सामग्री तर्ार गरी र दररेट माग गरी ब्रोसर र 
टुररि गाइि छपाइ तथा र्वतरणको काम गररनेछ। त्र्सैगरी प्रचार प्रसारको लाबग सामाण्जक 
संजालको प्रर्ोग गरी पर्िटकीर् गन्तव्र्हरुको प्रचार प्रसार गररनेछ। 

उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु मन्रालर्को जनशण्क्तले सम्भव भएमा आफै र अन्र्था प्रचबलत कानून बमोण्जम सेवा 
प्रदार्क माफि त गनि सर्कनेछ। 

• बृहत्तर लणु्म्बनी पर्िटन प्रवद्धिन कार्िक्रमः -  
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् लणु्म्बनी समेत बदु्ध सर्कि टका र्वबभन्न स्थानहरुको पर्िटन प्रवद्धिन गनुि रहेको छ। 
र्स कार्िक्रम अन्तरगत बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ। 
  

१. बसद्धाथिनगर न.पा.को बदु्धचोक देण्ख गौतमबदु्ध र्वमानस्थलसम्मका सिकका बीचमा लघ ुबगैचा 
सर्हतको बदु्धमूतीहरु स्थापना, 

२. ससु्ता पण्श्चम नवलपरासीको अनोमा नदी र्कनारमा बसद्धाथि उद्यान बनमािण, 
३. बृहत्तर लणु्म्बनी क्षेरमा रहेका पर्िटकीर् महत्वका स्थानमा मतुर् मतुर् पर्िटकीर् स्थान, दूरी, 

अवण्स्थबत समेत खुलेको होबििङ बोिि तर्ार गरी राखे्न, 
४. लणु्म्बनी क्षेर र बृहत्तर लणु्म्बनी क्षेरमा रहेका बदु्धसाँग सम्बण्न्धत स्थानहरुको र्वस्ततृ र्ववरण  

सर्हतको गाइि बकुलाई चीबनर्ााँ भाषामा अनवुाद गरी प्रकाशन र प्रचार प्रसार, 
५.  बदु्ध दशिन - सरल अध्र्र्न पसु्तकलाई अाँग्रजेी भाषामा उल्था गरी प्रकाशन गने, 
६.  पर्िटन प्रवद्धिनमा आन्तररक पर्िटकको महत्व र्वषर्क गोष्ठी, 
७.  बरर्पर्टक च्र्ाण्न्टङ, 
८.  र्वबभन्न गमु्बाका बभक्षु तथा भन्तेहरुको बृहत्तर लणु्म्बनी क्षेर भ्रमण तथा देशना कार्िक्रम, 
९.  मार्ादेवी प्रसबुत उत्सव कार्िक्रम, 
१०. बदु्ध दशिनको व्र्वहाररक प्रर्ोग सम्बन्धी र्वशेष कार्िशाला गोष्ठी 
११. कोबभि १९ का कारण र्वस्थापनको अवस्थाका पर्िटन उद्योगको प्रवद्धिन र्वषर्क अन्तरर्क्रर्ा 
१२. वृहत ्सार्हत्र् सम्मेलन 
१३.  बृहत्तर लणु्म्बनी पर्िटन प्रवधिनमा सञ्चार क्षेरको भूबमका बारेमा अन्तरर्क्रर्ा तथा प्रबतवेदन 
  तर्ारी 
१४.  लणु्म्बनी फूि फेण्स्टभल 

• बााँके रार्िर् बनकुन्जमा पर्िटन प्रवद्धिन कार्िक्रमः -  
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् बााँके रार्िर् बनकुन्जमा आन्तररक र बाह्य पर्िटकको संतर्ा बृर्द्ध गनुि र 
बनजहरुको बसाइअवबध लम्ब्र्ाउन ु रहेको छ। र्स कार्िक्रम अन्तरगत बााँके रार्िर् बनकुन्जको समन्वर्मा 
पर्ािपर्िटन सम्बन्धी र्क्रर्ाकलाप छनौट गरी सञ्चालन गररनेछ ।   
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• बददिर्ा रार्िर् बनकुन्जमा पर्िटन प्रवद्धिन कार्िक्रमः -  
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् बददिर्ा रार्िर् बनकुन्जमा आन्तररक र बाह्य पर्िटकको संतर्ा बृर्द्ध गनुि र 
बनजहरुको बसाइअवबध लम्ब्र्ाउन ुरहेको छ। र्स कार्िक्रम अन्तरगत बददिर्ा रार्िर् बनकुन्जको समन्वर्मा 
पर्ािपर्िटन सम्बन्धी र्क्रर्ाकलाप छनौट गरी सञ्चालन गररनेछ ।   
 

च( पर्िटन पूवािधार र्वकास   

• ऐबतहाबसक तथा धाबमिक मण्न्दर  /मण्स्जद /आश्रमहरु  संरक्षण एवम ्धाबमिक पर्िटन पूवािधार 
र्वकास 

 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् प्रदेश बभर धाबमिक, सााँस्कृबतक, ऐबतहाबसक मठ, मण्न्दर, आश्रमको संरक्षण गरी 
धाबमिक पर्िटन प्रवद्धिन गनुि रहेकोछ। र्स कार्िक्रम अन्तरगत बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ। 
 

1. बगैचा सर्हतको कनकमनुी बदु्धको प्रबतमा बनमािण बनण्ग्लहवा कर्पलवस्त ु
2. बगैचा सर्हतको क्रकुच्छन्द बदु्धको प्रबतमा बनमािण गोर्टहवा कर्पलवस्त ु
3. अघाि भगवती मण्न्दरमा पर्िटकीर् पवूािधार र्वकास सण्न्धखकि -९ अघािखााँची  
4. कुमालगाउाँ  देवीस्थान मण्न्दर संरक्षण माबलका गा.पा.-६ गलु्मी  
5. ण्शवपरु पल्टा पर्िटन पवुािधार र्वकास महाराजगंज १ कर्पलवस्त ु
6. मदाने माबलका पर्िटकीर् पवुािधार तथा पदमागि बनमािण मदाने २ गलु्मी 
7. अघाि भगवती मण्न्दरमा पर्िटर्कर् पवुािधार र्वकास, सन्धीखकि  ९, अघािखााँची 
8. कुमालगाउाँ देवीस्थान मण्न्दर संरक्षण, माबलका गाउाँपाबलका ६, ७, गलु्मी 
9. मालारानी बामरुक नरबसह क्षेरमा पर्िटकीर् पूबािधार बनमािण, मालारानी, अघािखााँची 
10. माबलका देवालर् मण्न्दर पर्िटन र्वकास, छरदेव ६ अघािखााँची 
11. रंण्जकादेवी मण्न्दर संरक्षण, बगनासकाली २, पोखराथोक, पाल्पा 
12. र्वन्धवाबसनी मण्न्दर संरक्षण र ण्शव मण्न्दर पवुािधार बनमािण, ण्शतगंगा ५, गल्धा, अघािखााँची 
13. रामघाटमा मणु्क्तधाम बनमािण, वाणगंगा ३,कर्पलवस्त ु
14. भगवती मण्न्दर  संरक्षण तथा सम्बद्धिन, सन्धीखकि  २, कुर अघािखााँची 
15. श्री गोपालबसद्ध मण्न्दरको र्वस्ततृ गरुुर्ोजना तर्ारी र धाबमिक पूवािधार बनमािण 
16. कालीका मण्न्दर ण्जणोद्दार, धकुोट ५, गलु्मी 
17. खड्ग भवानीकोट संरक्षण, मदाने ४, पकुोट, गलु्मी 
18. दगुाि मण्न्दर संरक्षण, चन्रःौटा, कर्पलवस्त ु
19. बससहबनर्ाकोट पर्िटर्कर् स्थल व्र्बस्थापन तथा संरक्षण मार्ादेवी ५, कर्पलवस्त ु
20. ण्शवशण्क्त कल्र्ाणी केन्रको धमिशाला बनमािण, बसद्दाथिनगर 
21. छरकोट मण्न्दरमा पर्िटकीर् पबूािधार बनमािण, छरकोट ३, गलु्मी 
22. छरदेवालर् मण्न्दर झलु्केपोखरीको संरक्षण ब्र्बस्थापन, छरदेव ५, अघािखााँची 
23. छरकोट मण्न्दर संरक्षण, रेसुंगा न .पा .१० , गलु्मी 
24. हरकट्टा देवी दगुाि मण्न्दर सरक्षण तथा ब्र्बस्थापन सनुवल १२, नवलपरासी 
25. बनलकडठ बाबाधाम गरुूकुल भवन बनमािण, बटुवल ७, रूपन्देही 
26. कर्पलधाम संरक्षण, कर्पलवस्त ु



  

28 
 

27. समर्माइस्थान पवुािधार बनमािण, कृष्णनगर न .पा .६ , कर्पलवस्त ु
28. रामजानकी मण्न्दर संरक्षण, आःेमसबतर्ा ४, बसन्तपरु, रूपन्देही 
29. रमणेश्रर पर्िटर्कर् पवुािधार, रम्भा १, पाल्पा 
30. ण्शवालर् मण्न्दर संरक्षण तथा बाल उद्यान बनमािण, गैंिहवा ८, रूपन्देही 
31. प्रकटेश्वर  मण्न्दरमा पवुािधार बनमािण, मार्ादेवी ५, रूपन्देही 
32. रामजानकी /दगुाि मण्न्दर पवुािधार र्वकास , महाराजगंज १, कर्पलवस्त ु
33. कालीका देवी मण्न्दर मझुङु क्षेर पर्िटन पवुािधार बनमािण, पाल्पा 
34. श्रृंगेश्वर धामको संरक्षण तथा पर्िटर्कर् पवुािधार र्वकास, रूरू ४, बलेटक्सार, गलु्मी 
35. रेसङु्गा पर्िटीर् पवुािधार र्वकास 
36. षिानन्द मण्न्दर व्र्बस्थापन, गैंिहवा ४, पोहवा, रूपन्देही 
37. हंशेस्वर महादेव मण्न्दर संरक्षण, गढवा ३, गोवरबिहा, दाङ 
38. िुमिुमा मण्न्दर  संरक्षण तथा व्र्वस्थापन, लमही ६, दाङ 
39. बसद्ध मण्न्दर संरक्षण, ण्झम्रकु ६, दहखोला, प्र्ठुान 
40. रामजानकी मण्न्दर संरक्षण, कोइलाबास, दाङ 
41. कालीका भगवती मण्न्दर संरक्षण, घोराही १८, दाङ 
42. वराहदेवस्थल संरक्षण, सबुनलस्मबृत गा .पा ..२ , रोल्पा 
43. बाहे्रखोला वराहदेवस्थल संरक्षण, सबुनलस्मबृत गा .पा .४ , रोल्पा 
44. स्र्ालापानी बराहदेवस्थल संरक्षण, घोराही ४, दाङ 
45. दारेमस्ता मण्न्दर संरक्षण, घोराही १७, चःौघेरा, दाङ 
46. ण्शव मण्न्दर संरक्षण तथा पाकि  बनमािण, तलु्सीपरु न .पा .१२ , बसतलपरु, दाङ 
47. उदर् रामेश्वर ण्शवालर् मण्न्दर संरक्षण, र्वजःौरी, दाङ 
48. बाबाकुटीमा पर्िटर्कर् पवुािधार बनमािण, लमही, दाङ 
49. धारापानी धाबमिक क्षेरमा पाकि  सर्हत भौबतक पवुािधार बनमािण 
50. बछल्लीकोट पर्िटकीर् क्षेर संरक्षण तलु्सीपसर १९ 
51. वनदेवी मण्न्दर र पाकि  बनमािण तथा सौन्दर्ीकरण पण्श्चम नवलपरासी 
52. महामतृ्र्नु्जर् ण्शवासन मण्न्दर पर्िटर्कर् पूवािधार बनमािण, बगनासकाली- ८, पाल्पा 
53. बलर्पनदेवी मण्न्दर संरक्षण र व्र्बस्थापन, तानसेन, पाल्पा 
54. ण्शवालर् मण्न्दर पनुबनिमािण, रोल्पा न .पा.  
55. खंुग्री मण्न्दर बनमािण, रोल्पा 
56. स्वगिद्वारी प्रभमुहाराजको जन्मस्थल संरक्षण तथा पवुािधार र्वकास रुन्टीगढी गा. पा. रोल्पा 
57. गौमखुी /नाङ्गी पर्िटन  पूवािधार र्वकास गौमखुी 
58. स्वगिद्वारी मन्दीरको भौबतक पवूािधार बनमािण क्रमागत 
59. पालकुाथान मण्न्दर संरक्षण, मल्लरानी प्र्ठुान 
60. मगर गमु्बा संरक्षण, तलु्सीपरु ५, दाङ 
61. सत्र् साइ केन्र व्र्बस्थापन 
62. पाण्णनी तपोभूबम क्षेरको पर्िटकीर् पूवािधार बनमािण 
63. लोदाका चोबिला ण्शवालर् मण्न्दर बनमािण छरदेव 7 अघािखााँची  
64. ण्शवालर् मण्न्दरमा पर्िटकीर् पूवािधार बनमािण छरकोट हुाँगा गलु्मी 
65. काबलका मण्न्दर पररसरमा पर्िटकीर् पवूािधरा बनमािण बसर्ारी 5 रुपन्देही 
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66. खिक भवानी मण्न्दरमा पूवािधार बनमािण धकुोट गापा 2 र्पपलधारा गलु्मी 
67. सेनी इमामबािामा पर्िटकीर् पूवािधार बनमािण छरकोट २ बलकोट अघािखााँची 
68. परोहा परमेश्वर धाममा पर्िटकीर् पूवािधार तथा उद्यान बनमािण सैनामैना -१ रुपन्देही 
69. देवी देउराली मण्न्दर ममित चन्रकोट गापा ७ गलु्मी 
70. श्वेत बराहा मण्न्दरमा पूवािधार बनमािण बस. न. पा. ९ रुपन्देही 
 

उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार भएको हकमा र्ोजना वा 
प्रबतवेदनले तोकेको प्राथबमकताका आधारमा सम्बण्न्धत सरोकारवालाहरुको सहभाबगतामा र्क्रर्ाकलापहरु छनौट 
गरेर लागत अनमुान तर्ार गरी कानून बमोण्जम बोलपर/दरभाउपर वा उपभोक्ता सबमबत माफि त कार्ािन्वर्न 
गनुि पनेछ। गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवदेन तर्ार नभएको हकमा सभे, बिजाइन, लागत अनमुान 
तर्ार गरी माबथ उल्लेख गरे बमोण्जम गररनेछ।र्ी कार्िक्रमहरुमा आवयर्कता अनसुार बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु 
गनि सर्कनेछ। 
 

क. मठ, मण्न्दर धमिशाला बनमािण, ण्जणोद्बार र संरक्षण, 
ख. ती स्थान सम्मको पहुाँच मागि ममित तथा बनमािण, पररसरमा बगैचा तथा पाकि  बनमािण, 
ग. आवयर्कता अनसुार सोलार, बबजलुी, बण्त्त र र्पकनीक स्पटको व्र्वस्था  
घ. सूचना केन्र बनमािण, र्वश्राम गृह, शौचालर्, मौबलकता झल्कने संरचना बनमािण, 
ङ. सगुण्न्धत र सजावट हनेु प्रजातीको फूलवारी एवम ् सदाबहार बबरुवा र फलफूलका बबरुवा रोपण 

आदद। 
च. र्स्तै प्रकृबतका अन्र् आवयर्क र्क्रर्ाकलापहरु । 
 

उपर्ुिक्त कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गदाि बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने, वन क्षेरको 
हकमा सम्बण्न्धत स्वीकृत कार्िर्ोजनालाई आधार बनाउने वा माबथल्लो बनकार्बाट स्वीकृबत बलने जस्ता 
र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ु पनेछ। कार्ि सम्पन्न पश्चात सेवा सञ्चालन बनरन्तरता ददने र र्स्ता साविजबनक 
सम्पण्त्तहरु संरक्षणको समेत सबुनण्श्चतता हनेु गरी सम्बण्न्धत संस्था वा बनकार्लाई हस्तान्तरण गनुिपनेछ। 
 

• संग्रहालर्  /दरबार  बनमािण, संरक्षण र व्र्वस्थापन कार्िक्रम 
 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् ऐबतहाबसक एवम ्पःरुाताण्त्वक महत्वका वस्तहुरुको संरक्षण गरी पर्िटन प्रवद्धिन 
गनुि तथा सांस्कृबतक इबतहासको जगेनाि गनुि रहेकोछ। र्स कार्िक्रम अन्तरगत बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन 
गररनेछ। 
 

क. गलु्मी दरवार  संरक्षण, चारपाला गलु्मी 
ख. मण्णमकुुन्दसेन दरबार संरक्षण 
ग. जीवराज आण्श्रत संग्रहालर् व्र्वस्थापन, बटुवल रुपन्देही 
घ. पाल्पा दरबार संग्रहालर् व्र्वस्थापन 
ङ. धकुोट कोट संग्रहालर् बनमािण क्रमागत, धकुोट, गलु्मी 
च. दबलत संग्रहालर् बनमािण, बााँके 
छ. उदर्परुकोट दरबार संरक्षण, प्र्ठुान 



  

30 
 

ज. बभरीकोट दरवार संरक्षण तथा सौन्दर्ीकरण प्र्ठुान 
झ. थारू संग्रहालर् बनमािण /व्र्बस्थापन ,चखौरा, दाङ 
ञ. भइुहारथान संरक्षण, तलु्सीपरु ७, खचिवा, दाङ 

 
उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार भएको हकमा र्ोजना वा 
प्रबतवेदनले तोकेको प्राथबमकताका आधारमा सम्बण्न्धत सरोकारवालाहरुको सहभाबगतामा र्क्रर्ाकलापहरु छनौट 
गरेर लागत अनमुान तर्ार गरी कानून बमोण्जम बोलपर/दरभाउपर वा उपभोक्ता सबमबत माफि त कार्ािन्वर्न 
गनुि पनेछ। गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवदेन तर्ार नभएको हकमा सभे, बिजाइन, लागत अनमुान 
तर्ार गरी माबथ उल्लेख गरेबमोण्जम गररनेछ । र्ी कार्िक्रमहरुमा आवयर्कता अनसुार बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु 
गनि सर्कनेछ । 
 

क. संग्रहालर्को भवन बनमािण र बनमािणाबधन भवनलाई सहर्ोग तथा भवनको स्तरोन्नबत, 
ख. संग्रहालर् संरक्षणका कार्िहरु, 
ग. संग्रहालर्मा राण्खने सामग्री खोज, खररद ,बमलाउने, सजाउने जस्ता व्र्वस्थापनका कार्िहरु, 
घ. पर्िटकलाई सूचना ददन आवयर्क व्र्वस्था, 
ङ. र्स्तै प्रकृबतका अन्र् र्क्रर्ाकलापहरु । 

 
उपर्ुिक्त कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गदाि बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता 
र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ । कार्ि सम्पन्न पश्चात सेवा सञ्चालनमा बनरन्तरता ददने र र्स्ता साविजबनक 
सम्पण्त्तहरु संरक्षणको समेत सबुनण्श्चतता हनेु गरी सम्बण्न्धत संस्था वा बनकार्लाई हस्तान्तरण गनुिपनेछ। 
कार्ि सम्पन्न पश्चात प्रगबत प्रबतवेदनमा कार्ि गनुिपवूि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो, लोकेशन, रोजगारी बसजिना 
र खचि रकम साथ ैगरेको कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख गनुिपनेछ। 
 

• ताल  /बसमसार /झरना /पोखरी /गफुाहरुको र्वकास र  प्रवद्धिन कार्िक्रम 
 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् वातावरणीर् एवम ्पाररण्स्थबतकीर् सन्तलुन जोगाइरात न, पर्ािपर्िटनलाई बढावा 
ददन र पर्िटक आकषिणमा र्ोगदान परु् र्ाउन ु रहेको छ। र्स कार्िक्रम अन्तरगत बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु 
सञ्चालन गररनेछ। 

1. बहउुदे्दयर्ीर् जलाधार बनमािण (५२ घोला) , बदिघाट १० नवलपरासी 
2. नरैनापरु तालको सःौन्दर्ीकरण, बटुवल १६, रूपन्देही 
3. रोर्हणी नदीमा तटवन्ध, हररर्ाली तथा सःौन्दर्ीकरण 
4. तलुसी बिहवा ताल संरक्षण तथा व्र्बस्थापन, मार्ादेवी ४, कर्पलवस्त ु
5. तीनपोखरी ताल संरक्षण, बतनाउ १, पाल्पा 
6. लक्ष्मणघाटमा सेि  /घाट व्र्बस्थापन , वाणगंगा ७, कर्पलवस्त ु
7. पर्िटकीर् ताल सौन्दर्ीकरण, खजरुा ४, बााँके 
8. अनिहवा तालमा पर्िटकीर् पबूािधार बनमािण, राजापरु ८, बददिर्ा 
9. भगाहा ताल ब्र्बस्थापन सर्हत पर्िटकीर् पूबािधार बनमािण, गलुररर्ा ४, बददिर्ा 
10. गरुूवा गाउाँ तलाउमा तटबन्ध बनमािण तथा अन्र् पर्िटर्कर् पवुािधार बनमािण, जानकी गा .पा .  

५, बााँके 
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11. पर्िटकःीर् महत्वका तातोपानी मूल तथा मूहान सरक्षण तथा प्रवधिन 
12. परुन्धरा झरना पर्िटकीर् पवूािधार र्वकास दाङ 
13. गैंिहवा ताल व्र्बस्थापन रुपन्ही 
14. रूरू पर्िटर्कर् क्षेरमा कालीगडिकी नदी तथा ररबिखोला बनर्न्रण आर्ोजना 
15. ताराताल  संरक्षण, मधवुन ७ बददिर्ा 
16. सनुछहरी झरना संरक्षण 
17. बभंग्री स्वगिद्वारी खडिमा पर्िटर्कर् पोखरी बनमािण, प्र्ठुान 
18. बलुबलेु मलु संरक्षण, प्र्ठुान न .पा ९ , प्र्ठुान 
19. सकुीदह पर्िटन पूवािधार बनमािण घोराही १२ 
20. चमेरे गफुा तथा सकेुदह संरक्षण एवम ्सौन्दर्िकरण, तलु्सीपरु-4 

 
उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार भएको हकमा र्ोजना वा 
प्रबतवेदनले तोकेको प्राथबमकताका आधारमा सम्बण्न्धत सरोकारवालाहरुको सहभाबगतामा र्क्रर्ाकलापहरु छनौट 
गरेर लागत अनमुान तर्ार गरी कानून बमोण्जम बोलपर/दरभाउपर वा उपभोक्ता सबमबत माफि त कार्ािन्वर्न 
गनुि पनेछ। गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवदेन तर्ार नभएको हकमा सभे, बिजाइन, लागत अनमुान 
तर्ार गरी माबथ उल्लेख गरे बमोण्जम गररनेछ । र्ी कार्िक्रमहरुमा आवयर्कता अनसुार बनम्न 
र्क्रर्ाकलापहरु गररनेछ । 
 

क. ताल पोखरी बसमसारहरुको बथबग्रकरण र भूक्षर् र अन्र् कारणहरुले हनु सक्ने क्षबतलाई न्रू्नीकरण 
गनि संरक्षणका कार्िहरु गने, 

ख. पानीको उपलब्धता बढाउन र दीगोपना बढाउन जैर्वक /बार्ो इण्न्जबनर्ररङ प्रर्वबधहरुको प्रर्ोग गने, 
ग. पानीको मारात्मक र गणुात्मक वृर्द्धका लाबग पानी संण्चत हनेु क्षेरहरुको आकार बढाउने, सरसफाइ, 

घेरावारा, बााँध बिल बनमािण कार्ि वातावरणमैरी ढंगले गने )पोखरीको िील कराही आकारको हनुपुने 
जसबाट पोखरीमा आउने जाने वन्र्जन्त ुर जनावर तथा मान्छे समेत क्षबत हनुबाट जोबगने छन(्, 

घ. ताल/पोखरी /बसमसार  क्षेरहरुको पर्िटकीर् आकषिण बढाउन र प्रर्ोग गने आवयर्क पवुािधारको 
काम, पहुाँच मागि, नेटवार्र समेतको लाइभ फेण्न्सङ, बगचैा बनमािण, बबजलुी पानीको व्र्वस्था, बबश्राम 
गृह, दृयर्ावलोकन मचान, मनोरन्जन स्थल, शौचालर्, मौबलकता झल्कने संरचनाको साथसाथै 
सगुण्न्धत र सजावट प्रजाबतका फुलवारी एवम ्सदाबहार बबरुवा रोपण, फलफुलको बगैचा र्पकबनक 
स्पट आदद बनमािण, 

ङ.  स्थानीर् समदुार्मा सचेतना बढाउने खालका होबििङ बोििहरु । 
 

उपर्ुिक्त कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गदाि बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता 
र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ । कार्ि सम्पन्न पश्चात सेवा सञ्चालनमा बनरन्तरता ददने र र्स्ता साविजबनक 
सम्पण्त्तहरु संरक्षणको समेत सबुनण्श्चतता हनेु गरी सम्बण्न्धत संस्था वा बनकार्लाई हस्तान्तरण गनुिपनेछ। 
 
कार्ि सम्पन्न पश्चात प्रगबत प्रबतवेदनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ लोकेशन¸ पोखरीको 
क्षमता)घनबमटर(र साइज, रोजगारी बसजिना र खचि रकम साथै गरेको कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख 
गनुिपनेछ । 
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• होमस्टेमा सासं्कृबतक घर बनमािण बाजा  तथा भेषभषुा संरक्षण 
 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् स्थानीर् समदुार्को संलग्नतामा स्थानीर् कला, संस्कृबतको संरक्षण र सम्वद्धिन 
गदै ग्रामीण पर्ािपर्िटनको प्रवद्धिन माफि त ग्रामीण क्षेरका स्थानीर् जनसमदुार्मा स्वरोजगारको अवसर बसजिना 
गरी प्राप्त पर्िटनको लाभ लण्क्षत समदुार्सम्म परु् र्ाउन ुरहेकोछ।  
 
र्समा सूचना प्रकाशन गरी प्रचबलत कानून बमोण्जम दताि भई प्रदेश बभर सञ्चालनमा रहेका सामदुार्र्क 
होमस्टेहरुबाट कार्िर्ोजना सर्हतको प्रस्ताव माग गररनेछ। प्राप्त प्रस्तावहरुको प्राथबमकताक्रम बनधािरण गरी 
लागत सहभाबगताको आधारमा प्रदेश नं. ५ अनदुान व्र्वस्थापन एकीकृत मागिदशिन २०७६ ले तोके बमोण्जम 
अनदुान सहर्ोग ददन सर्कनेछ ।  
 

• पर्िटकीर् सूचना केन्र बनमािण र व्र्वस्थापन 
 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् प्रदेशको पर्िटकीर् गन्तव्र्हरुको जानकारी, भौगोबलक अवस्था तथा सााँस्कृबतक 
पर्हचान, वन र वन्र्जन्त ुसम्बन्धी जानकारी लगार्तका कुराहरु सूचना केन्रमा राखी पर्िटकहरुलाई सरल 
र सहज ढंगले र्थेि सूचनाहरु प्रदान गनुि रहेको छ। र्स कार्िक्रम अन्तरगत बनम्न र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन 
गररनेछ। 
 

क. पर्िटन सूचना केन्र स्थापना, प्र्ठुान 
 

उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि सवे बिजाइन, लागत अनमुान तर्ार गरी प्रचबलत कानून बमोण्जम 
कार्ािन्वर्न गनुि पनेछ। र्ी कार्िक्रमहरुमा आवयर्कता अनसुार बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गनि सर्कनेछ । 
 

क. बिण्जटल सूचना प्रणाली, 
ख. प्रदेश बभरका महत्वपूणि पर्िटकीर् गन्तव्र् स्थल तथा पदमागिहरुको जानकारी एवम ्तस्वीर, 
ग. आबथिक, सामाण्जक, सााँस्कृबतक जानकारी सर्हत ण्जल्ला र प्रदेशको पर्हचान झल्कने तस्वीर, 
घ. प्रदेशमा बभबरने आन्तररक र बाह्य पर्िटकको तथ्र्ाङ्क,स्माटि र्टबभ, बनशलु्क इन्टरनेट, र्टकट काउडटर  
ङ. र र्स्तै प्रकारका अन्र् र्क्रर्ाकलापहरु । 

 
• पाकि  /नउद्या /गािेन बनमािण र र्वकास कार्िक्रम  

 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् भएका पाकि  र उद्यानहरुको स्तरोन्नती र नर्ााँ पाकि /उद्यानहरुको बनमािण गरी 
आन्तररक र बाह्य पर्िटक आकर्षित गनुि रहेकोछ। र्स कार्िक्रम अन्तरगत बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन 
गररनेछ। 
 

1. चहुाई पाकि  बनमािण, ससु्ता गाउपाबलका नवलपरासी 
2. कमलपोखरी स रक्षण तथा पाकि  बनमािण,सरावल १ तलु्सीनगर, नवलपरासी 
3. भगवान बदु्धको अण्स्तधात ुरहेको नण्जकको पोखरी सौन्दर्ीकरण, रामग्राम ७, नवलपरासी 
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4. शर्हद मनोज झपेन्र स्मबृत पाकि  बनमािण, अघािखााँची 
5. अबमता वन वार्टकामा पाकि  बनमािण, बसतगगा १२, अघािखााँची 
6. बल्कोट पौवामा पाकि  बनमािण, छरदेव, अघािखााँची 
7. जालकााँिा गफुा पाकि  बनमािण, मालारानी ४, अघााँखााँची 
8. उनार्चौरमा पाकि  बनमािण, रेसङु्गा ५,६,७ गलु्मी 
9. जेबी पाकि  बनमािण बटुवल -१० 
10. सेमरहवामा सामदुार्र्क पाकि , रोर्हणी ४, रूपन्देही 
11. मलमला पाकि  संरक्षण, सैनामैना ६, रूपन्देही 
12. मामी सती सररर्ा ऐबतहााँबसक स्थलमा पाकि  बनमािण एब  म ्ब्लक छाप्ने, सनुवल ११, नवलपरासी 
13. रामार्पथेकस जलुोण्जकल पाकि  बनमािण, रुपन्देही 
14. मनमोहन स्मृबत पाकि  बनमािण, राप्तःी सोनारी ८, बााँके 
15. ण्चल्डे्रन पाकि  बनमािण, नेपालगंज २० बााँके 
16. शर्हद स्मबृत जैर्वक पाकि  बनमािण, ठाकुरबाबा २, बददिर्ा 
17. शर्हद स्मबृत पाकि  व्र्बसःथ्ापन, बारबददिर्ा ११, बददिर्ा 
18. िकि वागंमा पर्िटर्कर् पाकि  बनमािण, रोल्पा 
19. शर्हद नेर स्मृबत पाकि , दाङ्ग 
20. िडिाखोलामा हररत पाकि  बनमािण बसद्धाथिनगर ३ 
21. गौतमवदु्ध रार्िर् उद्यान बनमािण, देवदह -६ , रूपन्देही 
22. सात दोबाटो रक गािेन,  रोल्पा नगरपाबलका, रोल्पा 
23. द्वन्द्व प्रभार्वत ण्चल्डे्रन पाकि , बरवेणी ७, गैरीगाउाँ, रोल्पा 
24. चतभु ुिज मािी, लुंग्री तटःीर् पाकि , रोल्पा 
25. शर्हद स्मबृत पाकि  बनमािण थवाङ्ग १ 
26. शर्हद स्मबृत पाकि मा पवुािधार बनमािण, प्र्ठुान न .पा. , र्वजवुार, क्रमागत 
27. भू बनोट पाकि , प्र्ठुान 
28. बाह्रकुने दहमा वहउुदे्दयर् पाकि  बनमािण दाङ्ग 
29. दाङको सकुःौरामा दंगीशरण पाकि  व्र्बस्थापन 
30. बंगलाचलुी पाकि  बनमािण, दागं 
31. दंगीशरण थारु Cultural Village तथा पाकि को स्वीकृत बि र्प आर वमोण्जमका पःूवािधार बनमािण 
32. मण्ल्टपरपोज वोटाबनकल गािेन बनमािण घोराही 
33. वोटाबनकल गािेन बनमािण तलु्सीपरु 
34. मानसरोवरको प्रबतकात्मक स्थल सर्हत बोटाबनकल गािेन बनमािण, बााँके 
35. हरैर्ामा पाकि  बनमािण बत न पःा ७ रुपन्देही 

 
उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार भएको हकमा र्ोजना वा 
प्रबतवेदनले तोकेको प्राथबमकताका आधारमा सम्बण्न्धत सरोकारवालाहरुको सहभाबगतामा र्क्रर्ाकलापहरु छनौट 
गरेर लागत अनमुान तर्ार गरी कानून बमोण्जम बोलपर/दरभाउपर वा उपभोक्ता सबमबत माफि त कार्ािन्वर्न 
गनुि पनेछ। गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार नभएको हकमा सभे, बिजाइन, लागत अनमुान 
तर्ार गरी माबथ उल्लेख गरे बमोण्जम गररनेछ।र्ी कार्िक्रमहरुमा आवयर्कता अनसुार बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु 
गनि सर्कनेछ। 
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क. सरोकारवालाहरुसाँगको छलफल र समन्वर्मा कार्िक्रमगत पर्िटकीर् पाकि  उद्यानहरुको बनमािण 

स्तरोन्नती, 
ख. वार्टका बनमािण र स्तरोन्नती, 
ग. बसंढी, फुट टे्रल बनमािण र मण्न्दरमा पाकि  बनमािण तथा बाल उद्यान बनमािण, 
घ. पहुाँच मागि नेट वार्र समेतको लाइभ फेन्सीङ तथा गािेबनङ, 
ङ. पररसरमा आवयर्कतानसुार सोलार बबजलुी र पानीको व्र्वस्था, सूचना केन्र बनमािण, 
च. शेि हाउस, मनोरन्जन स्थल, शौचालर् आदद बनमािण, 
छ. सगुण्न्धत र सजावट प्रजाबतका फूलवारी एवम ् सदाबहार रुख बबरुवा रोपण, फलफूलको बगैचा 

बनमािण। 
 
उल्लेण्खत र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गदाि बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता 
र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ । कार्ि सम्पन्न पश्चात सेवा सञ्चालनमा बनरन्तरता ददने र र्स्ता साविजबनक 
सम्पण्त्तहरु संरक्षणको समेत सबुनण्श्चतता हनेु गरी सम्बण्न्धत संस्था वा बनकार्लाई हस्तान्तरण गनुिपनेछ। र्स्ता 
पाकि हरु बनमािण गदाि वातावरणमैरी र्हसाबले गराउन ुपनेछ। पूवािधार बनमािण गदाि पाकि को कूल क्षेरफलको 
एक चौथाइमा नबढाइ गनुि पनेछ। अन्र् तीन चौथाइ क्षेरफलमा सगुण्न्धत र सजावट प्रजाबतका फूलवारी 
एवम ् सदाबहार रुख बबरुवा लगाइ हररर्ाली तथा रमणीर् पाकि को रुपमा र्वकास गनुिपनेछ। वातावरणीर् 
दृर्िकोणले सकभर कंर्क्रटको प्रर्ोग कम गनुि उपर्कु्त हनु्छ। 
 
कार्ि सम्पन्न पश्चात प्रगबत प्रबतवदेनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ लोकेशन, नक्शा क्षेरफल, 
रोजगारी बसजिना र खचि रकम साथै गरेको कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख गनुि पनेछ। 
 

• भ्रू्टावर बनमािण र ममित संभार 
 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् पर्िटकको लाबग प्राकृबतक दृयर्ावलोकन गनि सहर्ोग गने रहेको छ ।र्समा भ्रू् 
टावर बनमािण, र्टला रोल्पामा कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार भएको हकमा र्ोजना वा 
प्रबतवेदनले तोकेको प्राथबमकताका आधारमा सम्बण्न्धत सरोकारवालाहरुको सहभाबगतामा र्क्रर्ाकलापहरु छनौट 
गरेर लागत अनमुान तर्ार गरी कानून बमोण्जम बोलपर/दरभाउपर वा उपभोक्ता सबमबत माफि त कार्ािन्वर्न 
गनुि पनेछ। गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार नभएको हकमा सभे, बिजाइन, लागत अनमुान 
तर्ार गरी माबथ उल्लेख गरे बमोण्जम गररनेछ । र्ी कार्िक्रमहरुमा आवयर्कता अनसुार बनम्न 
र्क्रर्ाकलापहरु गनि सर्कनेछ। 
 

क. टावर बनमािण 
ख. पहुाँच मागि नेट वार्र समेतको लाईभ फेण्न्सङ्ग तथा गािेबनङ 
ग. पररसरमा आवयर्कता अनसुार सोलार/ बबजलुी/ पानी व्र्वस्था, सूचना केन्र बनमािण 
घ. बबश्राम गृह, मनोरन्जन स्थल, शौचालर् आदद बनमािण 
ङ. सगुण्न्धत र सजावट प्रजातीका फुलवारी एवम ्सदाबहार बबरुवा रोपण फलफुलको बगचैा बनमािण। 
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उल्लेण्खत र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गदाि बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता 
र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ । कार्ि सम्पन्न पश्चात सेवा सञ्चालनमा बनरन्तरता ददने र र्स्ता साविजबनक 
सम्पण्त्तहरु संरक्षणको समेत सबुनण्श्चतता हनेु गरी सम्बण्न्धत संस्था वा बनकार्लाई हस्तान्तरण गनुिपनेछ। 
 
कार्ि सम्पन्न पश्चात प्रगबत प्रबतवेदनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ लोकेशन, नक्शा 
भ्रू्टावरले ओगटेको र उद्यान समेतले ओगटेको क्षेरफल, उचाइ, भ्रू्टावरको क्षमता )एकपटकमा धान्न सक्ने 
मान्छेको संतर्ा( रोजगारी बसजिना र खचि रकम साथै गरेको कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख गनुि पनेछ।  
 

• पदमागि बनमािण, स्तरोन्नबत तथा ममित र सधुार 
 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् पदमागिहरुको स्तरोन्नबत, सधुार तथा बनमािण गरी सरुण्क्षत एवम ्आकषिक बनाइ 
पर्िटन प्रवद्धिनमा सहर्ोग परु् र्ाउने रहेको छ। र्स अन्तरगत बनम्न कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गररनेछ। 
 

क. वोलवमधाम र्हलपाकि  पहचु पर्िटकीर् पदमागि बनमािण सैनामैना २ 
ख. बलम्घा सदीखोला पम्फुका पदमागि बनमािण, सत्र्वती ४,५, गलु्मी 
ग. कमलदह देउराली ओिार पदमागि, पूबि रुकुम 
घ. गौमखुी पर्िटकीर् पदमागि बनमािण 
ङ. गरुरल्ला/र्ासाि टे्रल बनमािण रोल्पा  
च. गरुरल्ला/र्ासाि टे्रल बनमािण रुकुम 
छ. नरपानी–कालीमाटी–पाण्णनी तपोभूबम पदमागि 

 
उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार भएको हकमा र्ोजना वा 
प्रबतवेदनले तोकेको प्राथबमकताका आधारमा सम्बण्न्धत सरोकारवालाहरुको सहभाबगतामा र्क्रर्ाकलापहरु छनौट 
गरेर लागत अनमुान तर्ार गरी कानून बमोण्जम बोलपर/दरभाउपर वा उपभोक्ता सबमबत माफि त कार्ािन्वर्न 
गनुि पनेछ। गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार नभएको हकमा सभे, बिजाइन, लागत अनमुान 
तर्ार गरी माबथ उल्लेख गरे बमोण्जम गररनेछ । र्ी कार्िक्रमहरुमा आवयर्कता अनसुार बनम्न 
र्क्रर्ाकलापहरु गनि सर्कनेछ। 
 

क. पर्िटक पदमागि स्तरोन्नबत सधुार तथा बनमािण कार्िक्रम अन्तरगत मेबसन प्रर्ोग नगरी पदैल मागिको 
छेउ बभत्तामा अस्वभार्वक रुपमा थरु्प्रएको माटो, अवरोध गरेका झािी बटुर्ान कााँिा ढंुङ्गा चट्टान 
बाटोबाट पन्छाउने, 

ख. आवयर्कतानसुार इण्न्जबनर्ररङ्ग बिजाइन गरी बभरालोपनको ग्रिे बमलाउने, वषाितको भेल पानी तकािउने 
नाली बनमािण, बाटो समथर पाने, ढुङ्गा छाप्ने, उकाली ओरालीमा ढंुगा छापी बसंढी बनाउने, 

ग. स-साना खोल्सा खोल्सीमा कल्भटि बनाउने र ढुङ्गा छाप्ने,  
घ. र्वश्राम गृह बनाउने, स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था गने, शौचालर् बनमािण गने, ठाउाँ ठाउाँमा 

पर्िटकलाई आवयर्क पने जानकारी सर्हत समर् दूरीको ददशा बनदेश गने सूचना पाटी वा साइन बोिि 
राखे्न, 

ङ. आवयर्कता अनसुार बबजलुी बण्त्तको व्र्वस्था समेत गने, 
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च. बाटोको दबुै तफि  सम्भव भएसम्म खाली स्थानमा सगुण्न्धत र सजावट हनेु प्रजाबतका फूल एवम ्एवम ्
सदाबहार बबरुवा र फलफूलका बबरुवा रोपण आदद। 
 

उल्लेण्खत र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गदाि बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता 
र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ु पनेछ । र्स्ता साविजबनक सम्पण्त्तहरु संरक्षणको समेत सबुनण्श्चतता हनेु गरी 
सम्बण्न्धत संस्था वा बनकार्लाई हस्तान्तरण गनुिपनेछ। 
 
कार्ि सम्पन्न पश्चात प्रगबत प्रबतवेदनमा कार्ि गनुिपवूि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ एलाइनमेडट, नक्शा,  
पदमागिको सेगमेडट अनसुारको लम्बाइ र चौिाइ, रोजगारी बसजिना र खचि रकम साथै गरेको कामको छोटो 
र्ववरण आदद उल्लेख गनुि पनेछ। 
 

• अन्र् पर्िटन पूवािधार र्वकास र संरक्षणका कार्िक्रमहरु 
 
र्स कार्िक्रमको मतुर् उदे्दयर् पर्िटकीर् संभावना रहेका महत्वपूणि स्थलहरूको पवूािधार र्वकास गरी 
पर्िटकहरूको संतर्ा वृर्द्ध गने र थप पर्िटकीर् गन्तव्र्हरूको र्वकास गने रहेको छ। र्स अन्तरगत बनम्न 
कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गररनेछ। 
 

1. ररब्दीकोट पर्िटकीर् पवुािधार ररब्दीकोट ५ पाल्पःा 
2. अजुिनिााँिा पर्िटकीर् पबूािधार बनमािण, रेसङु्गा ८, गलु्मी 
3. ददब्रङु्गमा पर्िटकीर् पबूािधार बनमािण, चन्रकोट १, गलु्मी 
4. वन वार्टकामा पर्िटकीर् पूबािधार बनमािण, बतलोत्तमा १, रुपन्देही 
5. बटुवल र्हलपाकि मा पवुािधार बनमािण 
6. मदन भडिारी शर्हद स्मबृत प्रबतष्ठान 
7. कङ्के देउराली पर्िटकीर् र्हल स्टेशन बनमािण, मदाने ६, गलु्मी 
8. बभमसेन नेवा समाज संस्कृबत संक्षण, बटुवल ३, रूपन्देही 
9. रामार्पथेकसको ण्जवांश भेर्टएको स्थानमा पहुाँच मागि व्र्बस्थापन, बतनाउ २, ३, पाल्पा 
10. बल्िेङगढीमा पर्िटर्कर् पवुािधार र्वकास, पाल्पा 
11. बमलनपाकि मा पवुािधार बनमािण, बटुवल १३ 
12. एकदेव आले स्मबृत प्रबतष्ठान, रूपन्देही 
13. र्व.पी. कोइराला अध्र्र्न प्रबतष्ठान रुपन्देही  
14. राम्चेमा पर्िटकीर् पवुािधार र्वकास रामपरु ५ पाल्पा 
15. रम्घा र ररम्घा क्षेर पर्िटकीर् पूवािधार र्वकास रम्घा 2 र ५, पाल्पा    
16. र्पपलिााँिामा पर्िटकीर् पवुािधार र्वकास माथागढी २, पाल्पा 
17. ररहार क्षेर पर्िटकीर् पवुािधार बनमािण, दाङ 
18. तसुाराकोटमा भौबतक पूबािधार बनमािण, तसुाराकोट प्र्ठुान 
19. जंगलकुटी व्र्बस्थापन, गढवा ३, दाङ 
20. रूकुम पःवूिमा ढोरपाटन ण्शकार आरक्ष प्रवेश द्वार बनमािण 
21. झााँर्क्रस्थान संरक्षण, प्र्ठुान 



  

37 
 

22. झााँर्क्रढंुगा दहवासे पर्िटन पवुािधार, प्र्ठुान 
23. रुकुमकों तकसेरालाइ पर्िटर्कर् गन्तव्र्को रूपमा बबकास गने 
24. गजेिी दानापरु पर्िटकीर् पवुािधार बनमािण, रुपन्देही 
25. रानीमहलमा पर्िटर्कर् पवुािधार व्र्बस्थापन, पाल्पा 
26. सरार्ाँनाच प्रवधिन कार्िक्रम, प्र्ठुान 
27. लुंगमा पर्िटर्कर् पवुािधार बनमािण, नःौवार्हनी ६, प्र्ठुान 

 
उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार भएको हकमा र्ोजना वा 
प्रबतवेदनले तोकेको प्राथबमकताका आधारमा सम्बण्न्धत सरोकारवालाहरुको सहभाबगतामा र्क्रर्ाकलापहरु छनौट 
गरेर लागत अनमुान तर्ार गरी कानून बमोण्जम बोलपर/दरभाउपर वा उपभोक्ता सबमबत माफि त कार्ािन्वर्न 
गनुि पनेछ। गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार नभएको वा र्क्रर्ाकलाप मार तोकेको बिजाइन 
इर्िमेट नभएको हकमा स्थानीर् सरोकारवालाहरुको समेत सहभाबगतमा स्थलगत रुपमा अवलोकन गरी गनुि 
पने र्क्रर्ाकलापहरु पर्हचान गने र ती र्क्रर्ाकलापहरुको सभे, बिजाइन, लागत अनमुान तर्ार गरी कार्ािन्वर्न 
गनुिपनेछ। र्ी कार्िक्रमहरुमा आवयर्कता अनसुार बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गनि सर्कनेछ । 
 

क. कार्िक्रमको माग अनसुार पर्िटकीर् क्षेरको सूचना म्र्ाप, होबििङ बोिि, पहुाँच मागि, पदमागि मोटरेवल 
बाटो, जलमागि, पार्कि ङ बनमािण र स्तरोन्नती, 

ख. पाकि , बगैचा बनमािण, शौचालर् बनमािण र व्र्वस्थापन, बबजलुी, इन्टरनेटको व्र्वस्था, 
ग. र्पकबनट स्पट, स्वास्थ्र् ण्क्लबनक व्र्वस्थापन, 
घ. मनोरन्जन स्थल र स्थानीर् मौबलकता बोकेको सम्पदा मठ/मण्न्दर/सत्तल आददको बनमािण र 

ण्जणोद्बार, 
ङ. आवयर्कता अनसुार अन्र् पूवािधार बनमािणका कार्िहरु। 

 
उल्लेण्खत र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गदाि बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता 
र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ु पनेछ । र्स्ता पर्िटकीर् क्षरेको पवूािधारहरुको संरक्षण र व्र्वस्थापनको समेत 
सबुनण्श्चतता हनेु व्र्वस्था बमलाउन ुपनेछ । 
 
कार्ि सम्पन्न पश्चात प्रगबत प्रबतवदेनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा, मतुर् 
र्क्रर्ाकलापहरुको नाम र पररमाण, रोजगारी बसजिना र खचि रकम साथै गरेको कामको छोटो र्ववरण आदद 
उल्लेख गनुि पनेछ। 
 

• सासं्कृबतक िबली बनमािण 
 
र्स कार्िक्रमको मःतूर् उदे्दयर् स्थानीर् कला संस्कृबतको संरक्षण र प्रवद्धिन माफि त पर्िटन र्वकासमा टेवा 
परु् र्ाउन ुरहेको छ। र्स अन्तरगत बनम्न कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गररनेछ। 
 

1. पाल्पाको श्रीनगरमा सााँस्कृबतक िबली बनमािण  
2. दाङको घोरदौरामा सााँस्कृबतक िबली बनमािण, 
3. नवुाकोटगढीमा सााँस्कृबतक िवली पूवािधार बनमािण 
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उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि गरुुर्ोजना वा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदनले तोकेका र्क्रर्ाकलापहरु 
उपलब्ध बजेटको आधारमा प्राथबमकीकरण गरी प्र्ाकेज तर्ार गरेर प्रचबलत कानून बमोण्जम बनमाणि गनुि 
पनेछ। 

बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ । बनमािण सम्पन्न 
पश्चात र्स्ता साविजबनक सम्पण्त्तहरु संरक्षण तथा व्र्वस्थापनको समेत सबुनण्श्चतता हनेु व्र्वस्था बमलाउन ु
पनेछ। 

कार्ि सम्पन्न पश्चात प्रगबत प्रबतवेदनमा कार्ि गनुिपवूि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा,  िबलीको क्षमता 
)एकपटकमा अटाउने माबनसहरूको अबधकतम संतर्ा(, पार्कि ङ क्षमता, रोजगारी बसजिना र खचि रकम साथ ै
गरेको कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख गनुि पनेछ। 

 

छ( पूाँजीगत अनसुन्धान तथा परामशि 
 
र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् प्रदेश बभरका पर्िटकीर् सम्भावना बोकेका स्थलहरुको अध्र्र्न, अनसुन्धान र 
दीघिकालीन र्ोजनाको बनमािण गरी पर्िटन प्रवद्धिनमा सघाउ परु् र्ाउन ु रहेको छ। र्स अन्तरगत बनम्न 
कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गररनेछ। 
 

1. साहबसक पर्िटनको गरुुर्ोजना र DPR बनमािण, 
2. र्हल स्टेशन गरुुर्ोजना र DPR बनमािण, 
3. 3D VIRTUAL OUTDOOR TOUR GUIDE APPLICATION UPDATE 
4. रामग्राम संग्रहालर्को DPR बनमािण 
5. बतलामा जनर्दु्ध स्मबृत संग्रहालर्को DPR बनमािण 

 
उल्लेण्खत कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गदाि सम्बण्न्धत र्वज्ञको रार् बलई कार्िसूची)TOR(बनमािण गरी स्वीकृत 
गराइ प्रचबलत कानून बमोण्जम परामशि सेवा खररद गरी सेवा प्रदार्क संस्थाबाट कार्ािन्वर्न गररनेछ। 
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पररच्छेदः ४ 

जबिवटुी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावार व्र्वस्थापन कार्िक्रम 

(३०७०००१४( 

४.१ जिीवटुी र्वरूवा उत्पादन, खेती र्वस्तार  
 र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् वहमूुल्र् प्रजाबतका जिीवटुी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारहरूको संरक्षण, 
व्र्वस्थापन र खेती र्वकासबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध गरी स्थानीर् समदुार्को आर् आजिनमा टेवा 
परु् र्ाउने रहेको छ । र्स प्रदेशमा जबिवटुीको सम्भावनालाई मध्र्नजर गरी पकेट क्षेर र्वशेष जबिवटुी 
बबरुवाहरु उत्पादन गने, बृहत रुपमा जबिवटुी खेती गने र बैकण्ल्पक आर्श्रोतको र्वकास गने रणनीबतका साथ 
र्ो कार्िक्रम संचालन गररनेछ । जबिवटुी खेती पकेट क्षेरमा मार संचालन गररनेछ।पकेट क्षेरको पर्हचान 
बिबभजन वन कार्ािलर्ले स्थानीर् सरोकारवालाहरुको रार् परामशिवाट गनेछ । 

र्स शीषिक अन्तगित आवयर्कता अनसुार बनम्न कृर्ाकलापहरू गररनेछ । 

क. प्राकृबतक रुपमा रहेका जिीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पदैावारको संरक्षण र व्र्वस्थापन गरी दीगो 
उत्पादन गने र्कबसमका कार्िक्रम गररनेछ । र्सका साथै जिीबटुी तथा गैह्रकाष्ठ प्रजातीका र्वरुवा 
उत्पादन गदाि उच्च मूल्र् भएका, बजारमा माग भएको स्थानीर् र्कसानको रुण्च, स्थान र्वशेष 
हावापानीमा हकुि न सक्ने जबिबटुी तथा सगुण्न्धत वनस्पबतका  बबरुवाहरु  उत्पादन गनुिपने छ । 
आवयर्कता अनसुार बहबुर्षिर् र्वरुवा समेत नसिरीमा उत्पादन गररनेछ । 

ख. र्वरूवा उत्पादन गदाि कार्ािलर् आफैले वा सामदुार्र्क वन, बनजी नसिरी, साझेदारी वनसाँग सहकार्ि 
गरी र्वरुवा उत्पादन गररनेछ । र्वरुवा उत्पादन गनि नसर्कएको अवस्थामा गणुस्तररर् र्वरुवा खररद 
गनुि पनेछ । 

ग. जबिबटुी खेती र्वस्तारका लागी पकेट क्षेरमा छनौट भएको प्रजातीको वृहत्तर वकृ्षारोपण गनुिपनेछ, 

र्सरी वृक्षारोपण गदाि स्थानीर् वन समहुसंग सहकार्ि गरी गनुि पनेछ । साविजबनक तथा सरकारी 
जग्गामा वकृ्षारोपण गदाि जग्गा तर्ारी, रोपण र आवयर्क परेमा बारबेर सर्हतको संरक्षणका लागी 
ण्स्वकृत ल.ई. र कार्िसूची (ToR) अनसुारको सम्झौता गरी कार्ि प्रगतीको आधारमा भकु्तानीको 
ब्र्वस्था बमलाउन ुपनेछ । 

घ. पकेट क्षेरमा रहेका बनजी जग्गामा कृषकहरुको समूह बनाइ चक्लाको रुपमा खेती गनि र्वरुवा ढुवानी 
गरी प्रोत्साहन स्वरुप स्थलगत रुपमा नै र्वरुवा उपलब्ध गराउन सर्कनेछ । र्स कार्िको 
प्रभावकारीताका लाबग स्थाबनर् तहसाँग समन्वर् गरी रोपण वारवेर र बसंचाइ आददको ब्र्वस्थापन गनि 
सर्कने छ ।  

ङ. जबिवटुी रोपण गने कृषक समूह, स्थाबनर् वन समूह र सरोकारवालाको समन्वर् बैठक, अन्तरर्क्रर्ा, 
गोष्ठी , स्थलगत कोण्चङ्ग समेतका कृर्ाकलापहरु सञ्चालन गनि सर्कनेछ । 

च. र्स कार्िक्रममा र्वबनर्ोजन भएको वजेटको ४ प्रबतशतमा नवढ्ने गरर सहजीकरण, अनगुमन, ईन्धन 
लगार्तमा खचि गनि सर्कनेछ ।  
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४.२ जिीवटुी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारमा आधाररत उद्यम प्रवधिनमा सहर्ोग  

 

र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् जबिबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधाररत उद्यम र्वकास र प्रबद्धिनमा 
सहर्ोग गरी प्रशोधन तथा र्वक्री र्वतरण सवल र सदुृढ बनाउंदै स्थानीर् स्तरमा आर् आजिन र रोजगारीका 
अवसरहरुको अबभवृद्धी गने रहेको छ । र्स अन्तगित आवयर्कता अनसुार बनम्न कृर्ाकलापहरु गररनेछ। 

 

क. मूल्र् अबभवृद्धी गनि आवयर्क पने संकलन, प्रशोधन र भडिारण र्वबध लगार्तका प्रवधिनात्मक 
कार्िहरुमा सहर्ोग पगु्ने प्रर्वबध र क्षमता र्वकासका कार्िहरु, 

ख. स्थानीर् स्तरमा कच्चा पदाथि उपलब्ध भै सञ्चालन हनु सक्ने र भैरहेका लघ ुउद्यमहरुमा प्रर्वबध तथा 
उपकरणहरुमा सहर्ोग । र्सरी सहर्ोग उपलब्ध गराउाँदा बनण्ज क्षेरको हकमा प्रस्तावना माग गरी 
क्षमता र उपर्कु्तताको आधारमा कुल लागतको बढीमा ५० प्रबतशत सम्म अनदुान उपलब्ध गराउन 
सर्कने छ । 

ग. र्स कार्िक्रममा र्वबनर्ोजन भएको वजेटको ४ प्रबतशतमा नवढ्ने गरर सहजीकरण,सूचना प्रकाशन, 

अनगुमन, ईन्धन लगार्तमा खचि गनि सर्कनेछ ।   
 

४.३ प्रदेशका महत्वपणुि जिीवटुी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारहरूको आबथिक र्वष्लेषण सर्हत 
अध्र्र्न गने  
 

र्स कार्िका लाबग कार्ि क्षेरगत शति तर्ार गने, सूचना प्रकाशन गने, परामशिदाता संस्था छनोट गरी संझौता 
गने, अध्र्र्न कार्ि सर्कए पश्चात परामशिदाता संस्थाले मन्रालर्मा प्रस्ततुीकरण गने, प्रस्ततुीकरणमा प्राप्त 
सझुावहरू समेटी अण्न्तम प्रबतवेदन तर्ार गरी मन्रालर्मा पेश गररनेछ ।  

 

४.४ काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको हवोररर्म संकलन र व्र्वस्थापन 

हवेररर्म तर्ार गनि नमूना संकलन गने कार्ि सेवा प्रदार्क बाट गररने छ।संकबलत नमूना व्र्वण्स्थत 
रुपमा राख्न तथा संरक्षणको लाबग आवयर्क सामाग्रीहरु खररद गररने छ।  
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पररच्छेदः ५ 
भू तथा जलाधार व्र्बस्थापन कार्िक्रम 

(३०७०००१५( 

 

भू तथा जलाधार व्र्वस्थापनका कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सम्बन्धी कार्िर्वबध र्स पररच्छेदमा उल्लेख गररएको 
छ।र्स कार्िक्रमका उदे्दयर् देहार् बमोण्जम रहेका छन।्  

क. भू-वातावरणीर् दृर्िले संवेदनशील, महत्वपूणि र प्राथबमकता प्राप्त जलाधार क्षेरहरुको एर्ककृत 
व्र्वस्थापन गरी जन, धन र पूवािधारको क्षबतमा न्रू्नीकरण गने, 

ख. जल तथा भूबमको संरक्षणबाट जलको उपलब्धता, भूबमको उत्पादकत्वमा पररमाणात्मक र गणुात्मक 
वृर्द्धगरी जनताको सामाण्जक आबथिक समरृ्द्धमा र्ोगदान परु ्र्ाउने, 

ग. अध्र्र्न, अनसुन्धानद्वारा जलवार् ु पररवतिनका कारणले परेका  र पनि सक्ने असर आंकलन गरी 
उपर्कु्त प्रर्वबधको र्वकास र र्वस्तार गने। 

४ .१ कार्िनीबत 
 

कार्िक्रमको मतुर् उदे्दयर् हाबसल गनिको लाबग बनम्न बलण्खत कार्िनीबत रहेका छन।् 

 

क. र्वबभन्न स्तरका जलाधार )बृहत जलाधार, उपजलाधार, सकु्ष्म जलाधार( उपागम अनरुुप जलाधारहरुको 
पर्हचान, वगीकरण र प्राथबमकीकरण गने, 

ख. वगीकरणको आधारमा र्वबभन्न जलाधार व्र्बस्थापन र्ोजनाहरू )प्रादेण्शक, स्थाबनर्( बनाइ कार्ािन्वर्न 
गने, 

ग. एक जलाधार वहउुपार्ोग: एर्ककृत सहभाबगतामूलक जलाधार व्र्वस्थापन प्रकृर्ा अवलम्वन गने, 

घ. संरक्षण कार्िलाई उत्पादनशील,आर्मलुक एवं वजारमखुी ढााँचामा सञ्चालन गने, 

ङ. हररत क्षेरसाँग संबण्न्धत बनकार् )वन, कृर्ष, पशपुालन र जलश्रोत( साँग समन्वर् र साझदेारी कार्म 
गदै एकीकृत सेवा प्रदान गने, 

च. वृहत जलाधार अनरुुप संस्थागत तथा सांगठबनक र्वस्तार र सधुार गदै जाने, 

छ. चरेु क्षेरको जलाधार व्र्वस्थापनलाई र्वशेष प्राथाबमकता ददने, 

ज. जलाधार व्र्वस्थापनका र्वर्वध पक्षहरु बारे प्रचार प्रसार र समन्वर् गने, 

झ. जलवार् ुपररवतिनका कारणले पनिसक्ने संभार्वत जोण्खमको आाँकलन गरी जलाधार स्तरमा आवयर्क र 
उपर्कु्त अनकुुलन/समानकुुलन एवं र्वपद व्र्वस्थापनका कार्िक्रम सञ्चालन गने, 

ञ. Too much water too little water management को अवधारणा अनसुार र्वषेश गरी र्हउाँदको मौसममा 
too little water भएको समर्को लागी संचर्, नवीकरण र सतत ्उपर्ोगमा सघाउ परु् र्ाउने कार्िक्रमा 
र्वषेश जोि ददने, 

ट. संरक्षणका सम्पूणि कार्ि र प्रर्ासहरु उपल्लो भेगको संरक्षण तल्लो भेगको फाइदा भने्न वजै्ञाबनक 
मान्र्ताका साथ ण्जल्लाको उपल्लो जलाधार क्षेर र तल्लो जलाधार क्षेरमा कार्िक्रमहरु एर्ककृत 
रूपमा संचालन गने, 

ठ. वातावरणीर् सेवाको भकु्तानी को लाबग उपर्कु्त प्रणालीको र्वकास गरी कार्ािन्वर्न गने, 
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ि. प्रदेशमा रहेका जबमनहरुको भू-क्षमताका आधारमा उपर्ोग गने, भू-क्षर् जोण्खमर्कु्त जबमनको पर्हचान 
गरी संरक्षणका उपार्हरु अवलम्बन गने, 

ढ. भू-संरक्षणका आधारभूत उपार्हरु अबलम्वन गने। 

 

४ .२ जनशण्क्त व्र्वस्थापन तथा समर्बसमा 
क. जलाधार व्र्वस्थापन कार्ािलर् अन्तरगत रहेका मौजदुा जनशण्क्तहरुको पररचालन गदै जनशण्क्त अभाव 

भएको अवस्थामा प्रचबलत ऐन, बनर्मानसुार सेवा प्रदार्कबाट समेत सहर्ोग बलई कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
गनि सर्कनेछ, 

ख. दोश्रो चौमाबसक अवबध सम्ममा स्थान छनौट, बस्तणु्स्थबतको बबश्लषेण, सभे बिजाईन तथा ल.ई.सम्पन्न 
गरी काम शरुु र तेश्रो चौमाबसक बभर कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरी स्थाबनर् समदुार्हरुलाई 
व्र्वस्थापनको ण्जम्मेवारी हस्तान्तरण समेत गने। 

 

४ .३ खरीद र भकु्तानी प्रकृर्ा तथा गणुस्तर बनरं्रण 

 

क. कुनै पबन वस्त ुवा सेवा खरीद र भकु्तानी गदाि साविजबनक खरीद ऐन, २०६३, साविजबनक खरीद 
बनर्मावली,(दशौं शंसोधन) २०६४, प्रदेश आबथिक कार्िर्वबध ऐन, २०७४ र प्रदेश आबथिक कार्िर्वबध 
बनर्मावली २०७५ को अबधनमा रही गनुिपनेछ, 

ख. कार्िक्रमको आवयर्कता अनसुार ग्र्ार्वन तार जालीको काम गदाि ण्खर्ा नलाग्ने, स्पेबसर्फकेशन भएको 
मेण्शनवाट वबुनएका Heavy Coated G.I. तारजाली खरीद गनुि पनेछ । ण्जल्ला दररेट न्र्नु भै 
सामाग्री उपलब्ध हनु नसक्ने अवस्था भएमा एक तह माबथको सहमबत बलई कानून सम्मत तवरले 
अन्र् र्वकल्प प्रर्ोग गनि सर्कने छ, 

ग. बनमािण कार्ि स्थलमा सो कार्िक्रमसंग सम्बण्न्धत र्ववरणहरु )आर्ोजनाको नाम, लागत रकम, 
उपभोक्ता सबमबतको नाम, ठेगाना, लाभाण्न्वत घरधरुी, कार्िक्रमबाट हनेु मतुर् मतुर् उपलब्धीहरू, 

कार्िलर् प्रमखुको, साईट प्रमखुको नाम, फोन नम्वर आदद( सविसाधारणले देखे्न गरी साविजबनक गनुि 
पनेछ, 

घ. कार्िक्रमको भूक्तानी गनुि भन्दा पर्हले सो कार्िक्रममा भएको खचिको साविजबनक लेखापरीक्षण 
गररसकेको प्रबतवेदन प्राप्त भएपबछ मार भकू्तानी गनुि पनेछ, 

ङ. माबसक खचिको र्ववरण साविजबनक गनुि पनेछ। सम्भव भए सम्म Website माफि त समेत साविजबनक 
गने व्र्वस्था गनुि पनेछ, 

च. लागत, लाभांश, सहभाबगता लगार्तका र्वषर्मा साविजबनक सनुवुाई गने,कार्िक्रमको भकु्तानी पबछ 
उपभोक्ता समूह सदस्र्हरु बीच समन्र्ार्र्क बााँिफााँि, ममित सम्हार, लगार्तका र्वषर्मा अनगुमन 
गनुिपनेछ, 

छ. र्वरुवा उत्पादन, समन्वर्ात्मक गोष्ठी, संरक्षण कार्िको व्र्वस्थापन एवं रेखदेख अनगुमन तथा 
मलु्र्ांकन तथा वार्षिक प्रगबत प्रबतवेदन कार्िक्रम प्रचबलत आबथिक ऐन बनर्मको पररबधबभर रही 
जनशण्क्त माफि त अमानतमा संचालन गनि सर्कनेछ। र्ी बाहेक अन्र् कृर्ाकलापहरु सकेसम्म 
उपभोक्ता सबमबत माफि त र र्वशेष अवस्थामा प्रचबलत कानूनका अबधनमा रर्ह अमानत वा सेवा प्रदार्क 
माफि त संचालन गनि सर्कनेछ, 
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ज. कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गदाि संभव भए सम्म म्र्ानरु्ल रुपमा गनुि पनेछ तर कार्िक्रम /स्थानको प्रकृबत 
हेरी म्र्ानरु्ल रुपमा गदाि बनमािण हनेु संरचनाको गणुस्तरमा कमीआउने/ कार्ि सम्पन्न हनु बढी समर् 
र लागत लाग्ने देण्खएमा र्ाण्न्रक उपकरण प्रर्ोग गनि सर्कनेछ।  

 

४ .४  कार्ािन्वर्न र्वधी 
 

४.४.१ आकण्स्मक पर्हरो व्र्वस्थापन तथा नदी खोला बनर्न्रण 
 

आकण्स्मक रुपमा पर्हरो र खोला/ नदद कटानले भएको र हनु सक्ने जोण्खम न्रू्बनकरण गनि र्ो कार्िक्रम 
संचालन गररने छ। आकण्स्मक रुपमा आइपने र्वपदले व्र्ण्क्तको घरवार नै उदठवास हनेु अवस्था भई र्पबित 
व्र्ण्क्तले उपभोक्ता सबमबत वनाई राहत प्राप्त गनि कदठनाई हनेु अवस्थामा र्पबित व्र्ण्क्तलाई कार्ािलर्वाट 
तत्काल राहत उपलव्ध गराउन klgर्ो कार्िक्रम संचालन गररने छ ।र्स अन्तरगत बनम्न बलण्खत कृर्ाकलाप 
सञ्चालन गनि सर्कने छ। 

 

क. आकण्स्मक रूपमा पर्हरो जाने तथा नदी कटान हनु सक्ने क्षेरहरूको पर्हचान गरी सूचीकरण    

(अबभलेखीकरण) गने, 

ख. त्र्स क्षेरको अवस्था र हनु सक्ने संभार्वत क्षबतको वारेमा सम्वण्न्धत बनकार्हरुबाट सचुना संकलन गरी 
प्रोफाइल तर्ार गने, 

ग. आकण्स्मक रुपमा पर्हरो र नदी कटान भई गाउाँ, वस्ती र रार्िर् महत्वका संरचनामा जोण्खम हनेु अवस्था 
आएमा तत्काल राहत र न्रू्नीकरणको लाबग बनमािण सामग्री उपलब्ध गराउने व्र्वस्था गने, 

घ. भू तथा जलाधार ब्र्वस्थापन कार्ािलर्बाट लागत अनमुान तर्ार गरर सम्बण्न्धत उपभोक्ता समूह र उद्दारमा 
खर्टएका सरुक्षाकमी  माफि त संरक्षण तथा  व्र्वस्थापन सम्बण्न्ध संरचना तर्ार गने। 

 

बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ।कार्ि सम्पन्न 
पश्चात प्रगबत प्रबतवेदनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा, GPS लोकेशन, पर्हरोको 
क्षेरफल, लाभाण्न्वत घरधरुी रोजगारी बसजिना र खचि रकम साथै गरेको कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख 
गनुि पनेछ। 

 

४ .४.२ ग्राबमण सिकसाँग भ-ूसंरक्षण कार्िक्रम  
 

ग्रामीण क्षेरहरुमा बतब्रतर रुपमा ग्राबमण सिकको पवूािधार बनमािणका कार्िहरुले ठूलो पररमाणमा भू- स्खलन 
गराएको कारणले जैर्वक र्वर्वधता, भू-उपर्ोग प्रणाली तथा र्वर्वध क्षेरमा नकारात्मक असर बढ्दै गईराखेको 
सन्दभिमा उक्त कार्िबाट हनुसक्ने जोण्खम न्रू्नीकरण गनुि र्स कार्िक्रमको मतुर् उदे्दयर् रहेको छ। ग्रामीण 
सिकको भू-स्खलन रोकथामका लाबग अवलम्बन गररने प्रर्वबधलाई प्रदशिन स्थलको रुपमा र्वकास गरी प्रवधिन 
गररनेछ र र्वकबसत प्रर्वबधलाई क्रमशः प्रदेश, स्थानीर् तह सम्म हस्तान्तरण गररनेछ।  
र्स कार्िक्रममा वार्ो ईण्न्जबनर्ररङ्ग प्रर्वबधबाट सिकको दार्ााँवार्ााँ हररर्ाली प्रवधिन तथा बभरालो पाखो 
संरक्षणका लाबग जैर्वक र संरचनात्क संरचना बनमािण, सिक आसपासका वस्ती र मानवीर् जोण्खमर्कु्त स-
साना पर्हरो उपचार, गण्ल्छ खोल्सी बनर्न्रण तथा सो सम्बन्धी कुलो नाला बनमािण, सरुण्क्षत भल पानीको 
बनकास जस्ता कार्िहरु पदिछन ् भने र्स कार्िक्रममा सिक बनमािण वा स्तरोन्नबतका उदे्दयर्ले बनमािण हुने 
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सिकको नाला बनमािण, ररटेबनंगवाल बनमािण जस्ता कार्िहरु र्समा समावेश हनेु छैन। 
र्सअन्तरगतबनम्नानसुारकाकृर्ाकलापसन्चालनगनिसर्कनेछ। 

 

क. ग्राबमण सिकको दार्ााँ बार्ााँ हररत प्रर्वबधको र्वकास, गल्छी पर्हरो रोकथाम, भलपानीको व्र्बस्थापन 
गदै एकीकृत जलाधार व्र्बस्थापन गने,  

ख. भू तथा जलाधार व्र्बस्थापन कार्ािलर् माफि त कार्िक्रमको बिजाइन, सभे, लागत इर्िमेट, संझौता, 
कार्ािन्वर्न तथा अनगुमन गने, 

ग. गाउाँ घरमा बनमािण गररने सिक र्कनाराहरूको संरक्षण गनि बार्ो इण्न्जबनर्ररंग प्रर्वधी (टेवापखािल, 

पेबलसेि, चकेड्याम, rip-rap, घााँस तथा वााँसरोपण, अबम्रसो रोपण लगार्तका कृर्ाकलाप) संचालन 
गररनेछ। 

 

बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ। कार्ि सम्पन्न 
पश्चात प्रगबत प्रबतवदेनमा कार्ि गनुिपवूि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा, एलाइनमेडट, लाभाण्न्वत घरधरुी, 
रोजगारी बसजिना र खचि रकम साथै हरेक सेगमेडट अनसुार गरेको कामको र्ववरण र पररमाण आदद उल्लेख 
गनुि पनेछ। 

 

४.४.३ नदी तथा खोला र्कनार व्र्वस्थापन 
 

नदी खोला र्कनारा व्र्वस्थापनका लाबग नदी र्कनारमा संरचनाको बनमािण गदाि नदी बहावको लाबग प्रार्वबधक 
रुपले आवयर्क पने नदीको बहाव क्षेर नघटाई संरचना बनमािण गररन ुपदिछ। र्ो कार्ि संचालन गदाि बार्ो 
इण्न्जबनर्ररंङ्ग प्रर्वबधलाई बढी प्राथबमकता ददन ुपछि। साथै स्थानीर् उपभोक्ताको सहभाबगता र सहकार्ि लाई 
प्राथबमकता ददई सञ्चालन गनुि पनेछ। बार्ोइण्न्जबनर्ररंङ्ग बाहेकका संरचना जस्तै तट्बन्ध, स्पर र चेकड्याम 
बनमािण गनुि पने भएमा नदी, खोलाको बहाव क्षेरकोलाबग आवयर्क ठाउाँ छोिेर नदी र खोलाको अको 
र्कनारामा कटान नबढ्ने गरी मार बनमािण गनुि पनेछ र तटबन्धको संरचना बनमािण गदाि प्रार्वबधक रुपमा 
आवयर्क पने लंण्चंङ एप्रोन, िाइक र स्परहरुको व्र्वस्था गनुि पनेछ।बनबमित संरचनाको दीगो संरक्षण गनिको 
लाबग नदीको दवु ै र्कनारमा संभव भएसम्म हररत पेर्टका बनमािण गनुि पनेछ।र्स अन्तरगत बनम्नानसुारका 
कृर्ाकलापहरु सन्चालन गररनेछ। 

 

क. नदी तथा खोलाको वहावलाई बनर्मन गरी र्कनारमा हनेु अबनर्ण्न्रत कटान र Overflow वाट वस्ती, 
खेतीर्ोग्र् जबमन, नदी उकास जग्गा र महत्वपणुि संरचना संरक्षण गने, 

ख. नदी तथा खोलार्कनारा ण्स्थरीकरण तथा व्र्बस्थापन कार्िक्रम सञ्चालन गदाि छनोट गररएका नदी 
प्रणालीमा नदी प्रणाली एकीकृत श्रोत व्र्बस्थापनका कार्िक्रमहरू सञ्चालन गने, 

ग. नदी र्कनारा व्र्बस्थापनका लाबग नदी र्कनारामा संरचनाको बनमािण गदाि नदी वहावको लाबग 
प्रार्वबधक रूपले आवयर्क पने नदीको वहाव क्षेर नघटाइ गने, 

घ. बनबमित संरचनाको ददगोसंरक्षण गनिकोलाबग नदीको दवुै र्कनारामा स्पर, िाइक तटवन्धन, 

वार्ोइण्न्जबनर्ररंग, हररतपटेीका लगार्तका संरक्षणका कृर्ाकलाप गने। 
 

बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ । कार्ि सम्पन्न 
पश्चात प्रगबत प्रबतवदेनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा, लाभाण्न्वत घरधरुी, रोजगारी 
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बसजिना र खचि रकम साथ ै हरेक सेगमेडट अनसुार गरेको कामको र्ववरण र पररमाण आदद उल्लेख गनुि 
पनेछ। 

 
४.४.४ संवेदनण्शल जलाधार क्षरे संरक्षण 

 

संवेदनण्शल जलाधार क्षेरको आवयर्कता र सो क्षेरसंग जोबिएको उपल्लो तहको पानी ढलोले घेरीएको 
जलाधार क्षेरको संवेदनण्शलतालाई सम्बोधन गने गरी मूलभूत रुपमा एकीकृत जलाधार व्र्वस्थापनको 
माध्र्मद्वारा भू-स्खलनमा न्रू्नीकरण गदै कृबरम रुपमा पानीको मारालाई बढोत्तरी गनुि कार्िक्रमको मूतर् 
उदे्दयर् रहेको छ। र्स अन्तगित बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनि सर्कने छ। 

 

क. स्थानीर् जनप्रबतबनबध तथा सरोकारवालहरुसंग अन्तरकृर्ा, 
ख. उपल्लो तटीर् र तल्लो तटीर् अन्तर सम्बन्धको अवधारणा अनसुारर्ो कार्िक्रम संचालन गने, 

ग. शहरी क्षेरलाई प्रभार्वत पानिसक्ने जलाधार (Up stream) हरुको पर्हचान गरी संवदेनण्शलता र 
प्राथबमकरण गने, 

घ. र्स्ता जलाधार क्षेरबाट शहरले प्राप्तगने वातावरणीर् सेवाको बनरन्तरताको लाबग आवयर्क पने भू–
संरक्षण तथा जलाधार ब्र्वस्थापनका कार्िक्रम संचालन गने, 

ङ. स्थानीर् तहसाँग समन्वर् गरी भू तथा जलाधार ब्र्वस्थापन कार्ािलर्बाट संवेदनण्शल तथा शहरी 
जलाधार क्षेरको पर्हचान गने, 

च. संरक्षण समूह पर्हचान र सशक्तीकरण, 
छ. बथग्रीकरण रोकथाम संरचना बनमािण, 
ज. जल प्रवाहको व्र्वस्थापनको लाबग हररत प्रर्वबध र्वकास, 
झ. पानी श्रोतको अवस्था सवके्षण अध्र्र्न र श्रोत संरक्षण, 
ञ. वृक्षारोपण तथा पनु रोपण, 
ट. संरक्षण पोखरी बनमािण तथा व्र्वस्थापन, 
ठ. पानी ढल बषािझरी तथा वहाव संकलन पोखरी, 
ि. गेग्रान संकलन तथा गल्छी वहाव बनर्न्रणको लाबग चेक ड्याम बनमािण, 
ढ. क्षतीग्रस्त भूमी पनुरुत्थान तथाखेतीवारी संरक्षण, 
ण. भू उपर्ोग प्रर्वबध र्वकास तथा सचेतनामूलक कार्िक्रम, 
त. वातावरणीर् सेवा, जलाधारीर् सेवा भकु्तानी प्रणालीको र्वकास, 

थ. बसंचाई कुलो बनमािण, ममित तथा बबस्तार, 
द. खोला/ नदद/ खहरे बनर्न्रण वा व्र्वस्थापन। 

 

बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ। कार्ि सम्पन्न 
पश्चात प्रगबत प्रबतवदेनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा, लाभाण्न्वत घरधरुी, रोजगारी 
बसजिना र खचि रकम साथै हरेक क्षेर वा ठाउाँ )GPS Location( अनसुार गरेको कामको र्ववरण र पररमाण 
आदद उल्लेख गनुि पनेछ। 
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४.४.५ संवेदनण्शल उपजलाधार क्षरेहरूमा कृर्ष वन प्रणाली प्रवधिन )लाबग िालेघााँस, फलफूलका 
र्वरुवा र्वतरण तथा रोपण( 
 

र्स कार्िक्रम अन्तगित आवयर्क स्थानमा बकृ्षारोपण गनिको लाबग स्थानीर् उपभोक्ताहरुलाई बनण्ज/साविजबनक 
जग्गामा िालेघााँस, फलफूलका र्वरुवा बृक्षारोपण गनि उपभोक्ताको चाहना तथा भू-संरक्षण को र्हसावले 
महत्वपूणि गणुस्तरीर् र्वरुवा रोपण तथा र्वतरण गररने छ।  
भूबमको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउन नददन तथा भू-क्षमताको आधारमा भूबमको र्वकास एवं सधुार गरर भूबम 
उत्पादकत्व संरक्षण गनि िालेघााँस, फलफूलका र्वरुवा र्वतरण गररने छ।र्स अन्तगित बनम्न कार्िक्रमहरु 
सञ्चालन गररने छ। 
 

क. क्षबतग्रस्त भूमी पनुरुत्थान कार्िक्रम, 

ख. बसमान्त, साविजबनक तथा नदी उकास जग्गा संरक्षण र सदपुर्ोग कार्िक्रम, 

ग. िालेघााँस, भईुघााँस, फलफूल रोपण कार्िक्रम। 
 

बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ। कार्ि सम्पन्न 
पश्चात प्रगबत प्रबतवदेनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा, लाभाण्न्वत घरधरुी, रोजगारी 
बसजिना र रोपेको वा र्वतरण गरेको बबरुवाको जात र संतर्ा वृक्षारोपणको क्षेरफल, खचि रकम र गरेको 
कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख गनुि पनेछ। 

 

 

४.४.६ पानी महुान संरक्षण/पोखरी बनमािण कार्िक्रम 
 

प्राकृबतक, मानवीर् तथा जलवार्जुन्र् कारणले र्स प्रदेशका र्वबभन्न स्थानहरुमा पानी श्रोतहरु सकु्दै गईरहेको 
अवस्थालाई सम्वोधन गनि र्ो कार्िक्रम तर् गररएको हो। सतुखा खिेरी न्रू्नीकरणका साथै पानीको मूलहरुको 
संरक्षण गनि बनम्न कार्िहरु गररने छन।् 

क. परम्परागत पोखरीहरुको संरक्षण गने, परुरएका पोखरी उत्खनन गने, गाउाँघरको बाटोमा बग्ने 
भललाईपोखरी बनाई संकलन गने, पोखरी बनाई वढी पानी आउदा खोला खोल्सीमा सरुण्क्षत बनकास 
बनाउने, खोल्सीमा बग्ने पानी आवयर्कता अनसुार खेतबारीमा र खेतबारीको बढी पानी सरुण्क्षत 
बनकास चार्हदा खोल्सी जाने गरी खेत बारीको ण्शरानमा कुलो पोखरीहरु बनाउने, 

ख. पोखरी बनमािणकोलाबग सम्भार्वत स्थान पर्हचान गनि सम्बण्न्धत स्थानीर् तह र उपभोक्ता समूहसाँग 
समन्वर् गरर स्थान छनौट गने, 

ग. स्थान छनौट गदाि साविजबनक ऐलानी, पबतिक्षेर, परम्परागत साना पोखरी भएका क्षेरलाई प्राथबमकता 
ददने, त्र्स्तो स्थान नभएमा सामदुार्र्क वन, रार्िर् वन क्षेरमा रूखर्वरूवाहरू नभएको तथा बनण्ज 
जग्गामा समेत बसचाई पोखरी बनमािण गनिक्षेर छनौट गने, 

घ. परम्परागत कुवा,  ढुङे्ग धारा र पाबनका श्रोतहरुको स  रक्षण गने, 
ङ. पानी श्रोतको शकु्ष्म जलाधार क्षेरमा तारबार गरी वकृ्षारोपण गने, 

च. कार्िक्रम संचालन गनि बनम्न उपार्हरु अवलम्वन गररने छ। 
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बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ। कार्ि सम्पन्न 
पश्चात प्रगबत प्रबतवदेनमा कार्ि गनुिपूवि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा, लाभाण्न्वत घरधरुी, रोजगारी 
बसजिना र रोपेको वा र्वतरण गरेको बबरुवाको जात र संतर्ा वृक्षारोपणको क्षेरफल, खचि रकम र गरेको 
कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख गनुि पनेछ। 

 

४.४.७ गल्छी, पर्हरो तथा खहरे रोकथाम 

 

र्ो कार्िक्रम प्राथबमकता प्राप्त उपजलाधार र नदीप्रणालीमा सञ्चालन गररनेछ।गल्छी, पर्हरो तथा खहरे 
लगार्तका क्षेरमा भसंुरक्षणका कृर्ाकलाप सञ्चालन गदाि माबथल्लो तटीर् क्षेर वा चरेु पहािको बभरालो क्षेरमा 
हनेु सतही ररल र गण्ल्छ जस्ता भकु्षर्को उपचार बार्ोइण्न्जबनर्ररंग प्र्ाकेजबाट गनुिपनेछ। 

र्स कार्िक्रममा तपबसलका उपचार र्वधी प्रर्ोगगनि सर्कनेछः 
क. वनस्पबत तथा ससाना संरचना, पानी बनकास, 

ख. कम खण्चिलो भूप्रर्वबध, 

ग. Dry stone, loose stone, brush woodcheckdam. 

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

ङ. Contour trenching, contour bunding, jute netting. 

च. स-साना इण्न्जबनर्ररंग संरचना, 
छ. घााँसरोपण, वााँसरोपण, वकृ्षारोपण, हााँगारोपणआदद, 

ज. र्स कार्िक्रम स्थानीर् तहसाँग समन्वर् गरी उपभोक्ता सबमबत माफि त सञ्चालन गने,   

झ. सभे बिजाईन तथा ल .ई. : र्समा स्थलगत नक्सा (लोकेशन म्र्ाप) , प्रभार्वत क्षेरको भ ुउपर्ोग देखीने 
खेस्रा नक्सा,र्वबभन्न भागको लम्बाइ, चौिाइ, गर्हराई, माटो तथा भू बनौट, प्रकोपको प्रकृबत (Mud 

flow, debris flow, Gulley Erosion size etc) तथा प्रभार्वत हनेु घर पररवार संरचना वा 
सरुण्क्षत हनेु जग्गा जमीनको क्षेरफल जस्ता र्वषर्हरु समावेश हनेु छन,् 

ञ. इण्न्जबनर्ररङ्ग संरचना बनमािण र संरक्षण वृक्षारोपण गररनेछ। 
 

बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ।कार्ि सम्पन्न 
पश्चात प्रगबत प्रबतवदेनमा कार्ि गनुिपवूि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा, गल्छीको साइज (लम्वाइ चौिाइि 
र गर्हराइि(, र्क्रर्ाकलापको नाम र पररमाण, संरक्षण भएको क्षेरफल, लाभाण्न्वत घरधरुी, रोजगारी बसजिना र 
खचि रकम र गरेको कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख गनुि पनेछ। 
 

४.४.८ प्रचार प्रसार, Activity Profile र र्ोजना तजुिमा गोष्ठी  
 

र्स कार्िक्रमबाट भ ू संरक्षण तथा जलाधार व्र्वस्थापन सम्बन्धी जलाधार उपजलाधार प्राथबमकीकरण तथा 
र्ोजना तजुिमा र जनचेतना अबभबृर्द्ध गने उदे्दयर्ले प्रचार प्रसार, अन्तरर्क्रर्ा गोर्ष्ठ ताबलम आदद संचालन 
गररनेछ।र्स अन्तगित बनम्न बलण्खत र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गररनेछ। 

क. पचािपम्पलेट– रेबिर्ो, टेबलबभजन होबििङबोिि आदद, 

ख. वार्षिक प्रबतवेदन, ददवस समारोह, ण्जल्लाको पंचवषीर्र्ोजना बनमािण आदद, 

ग. वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण अन्तगित संरक्षण, व्र्वस्थापन, वन अबतक्रमण, वनिढेलो बनर्न्रण 
लगार्तका कार्िक्रमहरु रेबिर्ो, टेबलबभजनबाट प्रसारण गनुिपरेमा रेबिर्ो टेबलबभजनसाँग संझौता गरी 
कार्िक्रम संचालन गनि सर्कनेछ,  
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घ. जलाधार / उपजलाधार प्राथबमकीकरण तथा र्ोजना तजुिमा। 
 

४.४.९ खोलाको व्र्वस्थापन गरी पानीको बहउुद्दणे्यर्र् उपर्ोग (जलवारू् पररवतिन अनकुुलन) 

 

प्रदेशमा रहेका चारवटा सव वेबसन मध्रे्को वाणगंगा सव वेबसन अन्तरगत पने बबबभन्न जलाधार र उपजलाधार 
क्षेरहरुका पानीका स्रोतहरुको व्र्वस्थापन गरी पानीको बहउुदे्दण्शर् उपर्ोग गनुि र्स कार्िक्रमको लक्ष्र् 
रहेको छ।पानीका स्रोतहरु जस्तै खोला, खहरे, खोल्सी, बसमसार, ताल, पोखरी, कुवा आदद मध्रे् खोलाको 
व्र्वस्थापन एक महत्वपूणि चनुौती रहेको छ।तल्लो तर्टर् खोलाको व्र्वस्थापनको कार्िहरु जस्तै spur, 

embankment construction with bioengineering works गने र ड्याम वा कुलो बनमािण गरी 
बसचाईको लागी आवयर्क प्रवन्ध गररनेछ।र्स कार्िक्रमलाई कार्ािन्वर्न गनि बनम्न बलण्खत कार्िर्वधी 
अपनाईनेछ। 

 
क. कार्िक्रम संचालनको लागी उपर्ुिक्त स्थानको छनौट गने जसको लागी सचुना संकलन (primary 

and secondary data collection), स्थानीर् तहहरुसंग समन्वर्, अवलोकन आदद कार्ि गररनेछ, 

ख. र्स कार्िक्रमबाट बनजी जग्गामा रहेको माछा पोखरीहरुमा पानीको उपलब्धताको लागी संरचना 
बनमािण पबन गनि सर्कनेछ, 

ग. जलवारू् पररवतिनको कारणबाट सृजना हनु सक्ने सम्भाव्र् जोण्खमलाई आधार मानी खोलाको 
व्र्वस्थापन गरी पानीको बहउुदे्दयर्ीर् उपर्ोग गररनेछ। 

 

बनर्बमत अनगुमन गने, होबििङ बोििको व्र्वस्थापन गने जस्ता र्वषर्हरुलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ।कार्ि सम्पन्न 
पश्चात प्रगबत प्रबतवदेनमा कार्ि गनुिपवूि र कार्ि सम्पन्न पश्चातको फोटो¸ नक्शा, गल्छीको साइज (लम्वाइ चौिाइि 
र गर्हराइि(, र्क्रर्ाकलापको नाम र पररमाण, संरक्षण भएको क्षेरफल, लाभाण्न्वत घरधरुी, रोजगारी बसजिना र 
खचि रकम र गरेको कामको छोटो र्ववरण आदद उल्लेख गनुि पनेछ। वार्षिक प्रबतवेदन तर्ार गदाि कार्ि 
प्रगबतको माबसक, आवबधक र वार्षिक प्रबतवदेन तथा वार्षिक संरक्षण पाश्विण्चर )Activity Profile( तोर्कएको 
ढााँचामा तर्ार गररनेछ। 

4.4.10  नदद प्रणालीमा आधाररत उपजलाधार क्षरेहरूको संभाव्र्ता अध्र्र्न तथा र्वस्ततृ 
र्ोजना बनमािण  

ण्जल्लाका उपजलाधारहरुको पर्हचान, वगीकरण, प्राथबमर्ककरण र प्राथबमकता प्राप्त उपजलाधारहरुको र्वस्ततृ 
व्र्वस्थापन र्ोजना बनमािणको काम र्स कार्िक्रम अन्तरगत गररने छ। र्स अन्तरगत गररने र्वस्ततृ 
कृर्ाकलाप र र्वधी तल बुाँदाहरुमा उल्लेख गरीएको छ। 
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4.4.11 बतनाउ, राप्ती र बबई नदी प्रणालीमा आधाररत जलाधार व्र्बस्थापन र्ोजना बनमािण 
गने ।  
बतनाउ, राप्ती र बबई नदी प्रणालीका जलाधार क्षेरहरु र बार्षिक कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लागी ती 
जलाधारहरुका उपजलाधारहरु पर्हचान वगीकरण, प्राथबमर्ककरण र र्वस्ततृ जलाधार व्र्वस्थापन र्ोजनाको 
काम र्स कार्िक्रम अन्तरगत गररने छ। सो को लागी तल उल्लेण्खत कार्िर्वधी अपनाइनेछ। 

क. जलाधार/ उपजलाधारक्षेरहरुको प्राथबमर्ककरण गदाि बहृत ्जलाधार ब्र्ावस्थापन केन्र र सम्बण्न्धत 
ण्जल्ला समन्वर् सबमबत संग समन्वर् गरी भू उपर्ोग, भ ूप्रणाली, भू गभि, बभरालोपना जस्ता भू जैर्वक 
तथा जनघनत्व, सामाण्जक एवं आबथिक पक्षहरुको मानकको  आधारमा जलाधार तथा उपजलाधार 
प्राथबमकीकरण गने, 

ख. संवेदनण्शल जलाधारक्षेरहरुको ब्र्वस्थापन गदाि भू क्षर् पर्हरोग्रस्त क्षेर, जोखीम क्षेर, संवेदनण्शल 
क्षेरको उपचार (Hot spot ) तथा महत्वपणुि जलाधार क्षेर )जस्तो शहरी जलाधार( जलर्वद्यतु जलाधार, 
पर्ािवरणीर् जलाधार, बसमसार क्षेरको जलाधार व्र्वस्थापनलाई जलाधार तथा उपजलाधार क्षेर 
प्राथबमकीकरणमा आधार बलने, 

ग. सार्वक भू तथा जलाधार संरक्षण र्वभागद्धारा प्रकाण्शत Sub-watershed Priotization Guidelines 
तथा Watershed Characterizations  Atrtributesहरुको उपर्ोग गनि सर्कने छ, 

घ. प्राथबमकतामा परेको जलाधार उपजलाधारहरुको स्थाबनर् जनसमदुार् तथा जनप्रबतबनबधहरुको 
सहभाबगतामा सामाण्जक, आबथिक तथा प्राकृबतक स्रोतहरुको ण्स्थबत पत्ता लगाई जलाधार संरक्षण तथा 
ब्र्ावस्थापन सम्बण्न्ध आवयर्कता पर्हचान गरी जलप्रवाह प्रणाली, भू-उपर्ोग, भू-प्रणाली, भू-गभि , 

बभरालोपना जस्ता भू-जैर्वक तथा जनघनत्व, सामाण्जक आबथिक पक्षहरुका आधारमा जलाधार 
ब्र्ावस्थापन र्ोजना तर्ार गने, 

ङ. र्सरी जलाधार ब्र्ावस्थापन र्ोजना तर्ारी गदाि भू-क्षमता र भू-उपर्ोका साथै भू-क्षर्, पर्हरोग्रस्त क्षेर, 

जोखीम क्षेर, संवेदनण्शल तथा जोण्खमर्कु्त )Hazard prone), क्षेरको पर्हचान तथा जल भडिारण 
तथा पनुभिरण, सतुखाग्रस्त क्षेरमा पानी श्रोत संरक्षण, पोखरी, पानी सोसाउने कुलो, कन्टुर टे्रन्च, रनअफ 
हाभेण्स्टरङ ड्यामजस्ता कार्िक्रम तथा कृर्ाकलापहरुको र्ोजना तर्ार गरीने छ। 

च. साथै जलाधार उपजलाधार र्ोजनामा ग्रामीण सिकसंग भू संरक्षण, बसचाइ कुलो जस्ता वातावरण मेरी 
र्वकास, जलबार् ु अनकुुलन तथा समानकुुलन, लैबगक संवदेनबसल तथा समावेबसता  जस्ता 
अन्तरसम्बण्न्धत पक्षहरुलाई समेटी जलाधार उपजलाधार ब्र्ावस्थापन र्ोजना तर्ार गने, 

छ. जलाधार उपजलाधार र्ोजना तजुिमाले बनदेण्शत गरेका कार्िक्रमहरुको आवबधक तथा वार्षिक र्ोजना 
तजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गने। 

कार्ािलर् अन्तगित रहेका मौजदुा जनशण्क्तहरुको पररचालन गदै जनशण्क्त न्रू्न भएको अवस्थामा प्रचबलत ऐन, 

बनर्मानसुार सेवा प्रदार्क बाट समेत कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि सर्कनेछ। 
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पररच्छेदः ६ 

वाण्णज्र् तथा आपूबति 
)३०७०००१६( 

६.१   र्वद्यालर् वा समदुार्स्तरमा उपभोक्ता जागरण क्लव गठन गरी उपभोक्ता ण्शक्षा 
कार्िक्रमःः 
 

र्स प्रदेश बभरका बाह्र वटै ण्जल्लामा घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर् वा र्वकास सबमबत माफि त प्रत्रे्क 
ण्जल्लामा कण्म्तमा १० वटा उपभोक्ता समदुार्/क्लव गठन गरी ती क्लवहरु माफि त उपभोक्ता ण्शक्षा जागरण 
कार्िक्रम संचालन गररने छ।उपभोक्ता जागरण ण्शक्षा सम्वन्धी प्रचारात्मक सामाग्री बनदेशनालर्वाट उपलव्ध 
हनेुछ।र्स कार्िक्रमको रकम दैबनक भ्रमण भत्ता, र्ातार्ात खचि, स्टेशनरी तथा ण्चर्ापानमा खचि गनि सर्कनेछ । 

 

६.२  प्रत्रे्क ण्जल्लामा दश वटा र्वद्यालर्मा उपभोक्ता प्रण्शक्षक माफि त उपभोक्ता जागरण 
कक्षा सञ्चालन गने 

 

पर्हलो चरणमा प्रत्रे्क ण्जल्लाका १०/१० वटा  र्वद्यालर् छनोट गरी प्रबत एक र्वद्यालर्वाट १/१ जना 
ण्शक्षकलाइ एक ददने उपभोक्ता प्रण्शक्षक अबभमखुीकरण गरी बनजहरुबाट कण्म्तमा दईु र्वद्यालर्मा प्रबत 
र्वद्यालर् कण्म्तमा ५० जनालाई उपभोक्ता ण्शक्षा प्रदान गररनेछ।र्स कार्िक्रमको रकम एक ददने अबभमखुीकरण 
कार्िक्रम, प्रण्शक्षक भत्ता र ण्चर्ापानमा खचि गनि सर्कनेछ । 

 

६.३ व्र्वसार्ीहरुबीच अन्तर्क्रि र्ा 
 

व्र्वसार्ीहरुसाँग प्रदेशस्तरीर् अन्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम गररनेछ ।  
र्ो कार्िक्रममा बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गररनेछ । 

)क( सहभागी छनौट गने। 

)ख( र्वद्यमान ऐन कानूनहरुको वारेमा प्रस्ततुीकरण गने । 

)ग( व्र्वसार्ीहरुका समस्र्ा अवसर र चनुौती उपर छलफल गने । 

)घ( प्रबतवेदन तर्ार गने । 

 

६.४ बजार अनगुमन बनरीक्षणवाण्णज्र् र  

 

व्र्ापार व्र्वसार्लाई मर्ािददत र उपभोक्तालाई गणुस्तरीर् उपभोग्र् वस्त ुतथा सेवा उपलव्ध गराउने उदे्दयर्ले 
र्ो कार्िक्रम संचालन गररनेछ।उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् र उद्योग, वाण्णज्र् तथा उपभोक्त 
र्हत संरक्षण बनदेशनालर्ले प्रदेश बभरका सब ैण्जल्लाहरुमा रहेका वाण्णज्र् र बजार अनगुमन गनुि पनेछ भने 
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सम्बण्न्धत घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर्/सबमबतहरुले आफ्नो ण्जल्ला बभर अनगुमन गनुि पनेछ। अनगुमन 
गदाि आवयर्कता अनसुार स्थानीर् तह, स्थानीर् प्रशासन लगार्तका बनकार्हरुसाँग समन्वर् गरी प्रचबलत 
कानून बमोण्जम बाण्णज्र् बजार अनगुमन गरी सम्वण्न्धत बनकार्मा प्रबतवेदन पेश गनुि पनेछ । 

बजार अनगुमनमा खर्टएका टोलीलाई खाजा, आवयर्कता अनसुार र्ातार्ात खचि र बनर्मानसुारको भत्तामा 
रकम खचि गनि सर्कनेछ । 

 

६.५ उद्योग तथा वाण्णज्र् फमिको तथ्र्ाङ्कहरुको अपिेट 

 

प्रदेश बभर सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा बाण्णज्र् फमिहरुको अबभलेखलाइि व्र्वण्स्थत गनिको लाबग तथ्र्ाङ्क 
संकलन गरी अध्र्ावबधक गररनेछ ।प्रत्रे्क घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर् तथा र्वकास सबमबतले तोर्कएको 
बजेटबभर खचि गने गरी आफ्ना कार्ािलर्मा दताि भएका उद्योग तथा वाण्णज्र् फमिहरुको तथ्र्ाङ्क अध्र्ावबधक 
गरी प्रत्रे्क मर्हनाको र्ववरण सम्बण्न्धत बनकार्मा अको मर्हनाको तीन गते बभर पेश गनुि पनेछ।  

 

६.६ उद्योग तथा वाण्णज्र् प्रशासन 

 

उद्योग वाण्णज्र् तथा उपभोक्ता र्हत संरक्षण बनदेशनालर् र घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर्/घरेल ुतथा साना 
उद्योग र्वकास सबमबतहरुले उद्योग तथा वाण्णज्र् फमिहरुको दताि, नवीकरण तथा प्रमाणपर प्रदान गनि 
आवयर्क दताि/नवीकरण अबभलेख र्कताव र प्रमाणपरको छपाई तथा अबभलेख व्र्वस्थापनको लाबग आवयर्क 
अन्र् सामाग्री खररद र्स कार्िक्रमका लाबग छुट्याईएको रकमबाट गनुिपनेछ । 

 

६.७ वाण्णज्र् तथा आपूबति सम्बन्धी कानूनको बनमािणः 
 

वाण्णज्र् क्षेरका आवयर्क ऐन, बनर्म, कार्िर्वबध, बनदेण्शका र मापदडि तर्ार गनुि वा पररमाजिन गनुि र्स 
कार्िक्रमको उदे्दयर् रहेको छ । ऐन¸ बनर्म र कार्िर्वबध तर्ार गदाि आवयर्कता अनसुार र्वषर् र्वज्ञहरु तथा 
सरोकारवालाहरु साँग छलफल, रार् संकलन, बैठक, परामशि सेवा, गोष्ठी, छपाई सम्बन्धी कार्िहरु गररनेछ । 

 

६ .८ उपभोक्ता ददवस 

 

र्वश्व उपभोक्ता ददवस मनाई उपभोक्ताहरुलाई आफ्नो हक अबधकार बारे जनचेतना अबभबृर्द्ध गनि र्ो कार्िक्रम 
सञ्चालन गररनेछ ।उद्योग, वाण्णज्र् तथा उपभोक्ता र्हत संरक्षण बनदेशनालर्, घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर् र 
घरेल ुतथा साना उद्योग र्वकास सबमबतले माचि १५ को ददन उपभोक्ता ददवस कार्िक्रम मनाउन ुपनेछ । 

 

६.९    पेट्रोल पम्पहरुको अनगुमन बनरीक्षण  

पेट्रोल पम्महरुले प्रदान गने ईन्धनको पररमाण र गणुस्तर बनर्मन गनि र्ो कार्िक्रम गररनेछ । 
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मन्रालर्/ बनदेशनालर्ले प्रदेश बभर रहेका पेट्रोल पम्महरुको सरोकारवालाहरुको समन्वर्मा अनगुमन बनरीक्षण 
गनेछ।र्समा बबबनर्ोण्जत बजेट अनगुमन टोलीको खाजा, आवयर्कता अनसुारको र्ातार्ात खचि, बनर्मानसुारको 
भत्ता आददमा खचि गनि सर्कनेछ । 

 

६.१० प्रदेशस्तरीर् आपूबति संर्न्र सञ्चालन र माग आपूबति र्वश्लशेण 

 

र्स कार्िक्रमको लाबग एउटा प्रदेशस्तरीर् संर्न्र गठन र संचालन गररनेछ। अत्र्ाबयर्क वस्तकुो माग, 
आपूबति र भडिारणको प्रबतवदेन तर्ार गनुि र्स कार्िक्रमको उदे्दयर् हनेुछ।र्समा र्वबनर्ोण्जत रकम बैठक भत्ता, 
र्ातर्ात खचि, गोष्ठी, खाजा, स्टेशनरी, सेवा प्रदार्क संस्था पररचालन आददमा खचि गररनेछ। 

 

६.११   प्रचार प्रसार  )रेबिर्ो परपबरका( 

 

बाह्र वटै घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर्/सबमबतहरु माफि त रेबिर्ो परपबरका माफि त वाण्णज्र् सम्वन्धी 
कानून, उपभोक्ता ण्शक्षा जस्ता चेतनामलुक सूचनाहरुको प्रचार प्रसार गररनेछ।संचार माध्र्महरुसंग संझौता 
गरी प्रचार प्रसार गररनेछ। 

 

६.१२ उपभोक्ता जागरण अबभर्ान- प्रचार सामाग्री तर्ारी 
 

उपभोक्ता जागरण अबभर्ान संचालनका लाबग प्रचार प्रसार सामाग्री तर्ार गररनेछ। 

 

६.13 उद्योग तथा वाण्णज्र् मेला प्रदिशनी  

प्रदेश बभरका लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्योगहरुबाट उत्पाददत वस्तहुरुको पर्हचान, प्रचार प्रसार र 
बजारीकरणमा टेवा परु् र्ाई आन्तररक उत्पादनमा बृद्ध ल्र्ाउने उदे्दयर्ले र्ो कार्िक्रम गररनेछ।ण्जल्लामा उद्योग 
तथा वाण्णज्र् क्षेरका संघ संस्थाबाट आर्ोजना हनेु औद्योबगक तथा व्र्ापार मेलामा लघ,ु घरेल ुतथा साना 
उद्योगहरुबाट उत्पाददत बस्तहुरुको प्रदशिन गनिको लाबग रकम खचि गररनेछ।  

६.१५ खाद्य वस्तकुो गणुस्तर मापन प्रर्ोगशाला स्थापना )बहवुषीर् कार्िक्रम( 

 

खाद्य वस्तकुो गणुस्तर मापन गने प्रर्ोगशाला स्थापना गनि भौबतक पूवािधार र्वकास मन्रालर् माफि त आ.व. 
२०७५/७६ देण्ख बनमािण कार्ि सरुु भएकोमा आ.व. २०७७/७८ मा प्रर्ोगशाला भवन बनमािण सम्पन्न हुनेछ । 
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पररच्छेदः ७ 
 

औद्योबगक र्वकास तथा प्रवद्धिन कार्िक्रम 

)३०७०००१७( 

र्स कार्िक्रमको मूलभूत उदे्दयर् उद्यमी बन्न चाहनेहरुका लाबग ताबलम, सीप तथा प्रर्वबध हस्तान्तरण गदै उद्योग 
तथा उद्यम स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गने, लघ ुतथा घरेल ुउद्योगहरुको स्तरोनण्न्तमा सहर्ोग गने र र्वशेष 
गरी कोबभि १९ को महामारीका कारण उत्पन्न असहज अवस्थामाका रोजगारी गमुाई स्वदेश फकेका र देशमै रही 
उद्यम गने इच्छा भएका र्वपन्न, मर्हला, जनजाबत र वण्ञ्चबतकरणमा पाररएका समदुार् समेतलाई उद्यमक्षेरमा लगाई 
स्वरोजगार गनुि रहेको छ । औद्योबगक र्वकास तथा प्रवद्धिनका देहार्का कार्िक्रमहरु देहार् बमोण्जम सञ्चालन गररने 
छन् ।   

१. वेवसाइट र बिण्जटल विापर 

प्रदेश मन्रालर् अन्तरगत सञ्चाबलत घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर् र घरेल ुतथा साना उद्योग र्वकास 
सबमबतहरुका कार्िहरुलाई सूचनामूलक तथा पारदशी वनाउनका लाबग १२ वटै कार्ािलर्हरुको वेवसाइट 
अपिेट गने र साविजबनक खररद ऐन तथा बनर्मावली अनसुार बिण्जटल नागररक विापर तर्ार गरी 
सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

 

२ . र्वपन्नमखुी आर्मूलक सीप र्वकास ताबलम 
गररवीको रेखामनुी रहेका र्वपन्नवगिहरुमा सीप र्वकास गरी आर्-आजिन तथा रोजगारी शृ्रजनाबाट गररवी 
बनवारणमा सहर्ोग परु् र्ाउने उदे्दयर्ले प्रत्र्ेक ण्जल्लामा १५ जना उद्यमीलाई ताबलम प्रदान गररने छ । 

)क( कार्िक्रम संचालन र सहभागी छनौटका बनम्न सूचकहरुका आधारमा स्थानीर् तहहरुसाँगको 
समन्वर्नमा ताबलमको माग संकलन गनुि पनेछ । 

1 .  उमेर १८ देण्ख ४० वषिको र्वपन्न घरपररवारका सदस्र् 

2 .  नेपाली नागररक  
3 .  साधारण लेखपढ गनि सक्ने  

4 .  ताबलम पश्चात व्र्वसार् सञ्चालन गने इच्छा भएको   

5 .  स्थानीर् बनकार्को समन्वर्नमा सहभागी छनौट गने  । 

)ख( ताबलम कार्िक्रमको लागत अनमुान तर्ार गने । 

)ग( स्थानीर् स्रोत साधन र सीपको पर्हचान गरी प्रण्शक्षाथीलाई मागको आधारमा सीप र्वकास ताबलम  
सञ्चालन गने । 

)घ( घरेल ुकार्ािलर्हरुले स्थानीर् तहसाँग समन्वर् गरी संचाबलत ताबलम कार्िक्रमहरुको अनगुमन गने 
र अनगुमनको क्रममा देण्खएका सधुार गनुि पने कुराहरुमा सुझाब ददने । 

)ङ( स्थानीर् तहहरुलाई ण्जम्मेवार वनाउन सहण्जकरण गने । 

)च( ताबलम समापन भए पश्चात ताबलम सम्पन्न प्रबतवेदन तर्ार पाने। एक /एक प्रबत ताबलम प्रबतवेदन 
बनदेशनालर्लाई र मन्रालर्मा पठाउने  । 
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)छ( ताबलम पश्चात सहभागी प्रण्शक्षाथी मध्र्े उद्यम संचालन गनेको लाबग प्रर्वबध हस्तान्तरण शीषिकबाट 
प्रर्वबध हस्तान्तरण गनि सर्कने । 

 

३. मकु्त कमैर्ा, कम्लरी, माझी, कुमाल, हबलर्ा तथा लोपन्मखु, बसमान्तकृतहरुलाई सीप 
मूलक ताबलम  

समाजमा पछािी परेका तथा अबसरबाट बण्न्चतहरुलाई आबथिक कृर्ाकलापमा संलग्न गराइ संवृर्द्धतफि  
अगाबि बढन प्रेररत गने उदे्दयर्ले प्रत्र्ेक ण्जल्लामा १० जना उद्यमीलाई ताबलम प्रदान गने । 

)क( कार्िक्रम संचालन र सहभागी छनौटका बनम्न सूचकहरु तर्ार गने र र्सैको आधारमा स्थानीर् 
तहहरुसाँगको समन्वर्नमा ताबलमको माग संकलन गनुि पनेछ। 

1 .  उमेर १८ देण्ख ४० वषिको मकु्त कमैर्ा, कम्लरी, माझी, कुमाल, हबलर्ा तथा लोपन्मखु, 
बसमान्तकृतहरु 

2 .  नेपाली नागररक 

3 .  साधारण लेखपढ गनि सक्ने  

4 .  ताबलम पश्चात व्र्वसार् सञ्चालन गने इच्छा भएको  
)ख( स्थानीर् बनकार्को समन्वर्नमा सहभागी छनौट गने  । 

)ग( ताबलम कार्िक्रमको लागत अनमुान तर्ार गने । 

)घ( स्थानीर् स्रोत साधन र सीपको पर्हचान गरी प्रण्शक्षाथीलाई मागको आधारमा सीप र्वकास ताबलम 
सञ्चालन गने । 

)ङ( घरेल ुकार्ािलर्हरुले स्थानीर् तहसाँग समन्वर् गरी संचाबलत ताबलम कार्िक्रमहरुको अनगुमन गने 
र अनगुमनको क्रममा देण्खएका सधुार गनुि पने कुराहरुमा सुझाब ददने । 

)च( स्थानीर् तहहरुलाई ण्जम्मेवार वनाउन सहण्जकरण गने । 

)छ( ताबलम समापन भए पश्चात ताबलम सम्पन्न प्रबतवेदन तर्ार पाने । एक एक प्रबत प्रबतवेदन उद्योग, 
वाण्णज्र् तथा उपभोक्ता संरक्षण र्हत बनदेशनालर् र मन्रालर्मा पठाउने  । 

)ज( ताबलम पश्चात सहभागी प्रण्शक्षाथी मध्र्े उद्यम संचालन गनेको लाबग प्रर्वबध हस्तान्तरण शीषिकबाट 
प्रर्वबध हस्तान्तरण गनि सर्कने।  

 

४ . सीप र्वकास तथा रोजगार कार्िक्रम बभन्न क्षमता¸ एकल मर्हला¸ दबलत तथा जनजातीहरुका 
लाबग सीप मूलक ताबलम 

बभन्न क्षमताको पर्हचानबाट जागरुक गराइ आर् आजिनका लाबग उत्प्रेररत गरी सीप र्वकास माफि त 
रोजगारको बसजिना गने उदे्दयर्ले प्रत्र्ेक ण्जल्लामा १५ जना उद्यमीलाई ताबलम प्रदान गने । 

)क( घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर्हरुले कार्िक्रम संचालन र सहभागी छनौटका बनम्न सूचकहरु 
तर्ार गने र्सैको आधारमा स्थानीर् तहहरुको समन्वर्नमा ताबलमको माग संकलन गने । 

1 .  उमेर १८ देण्ख ४० वषिको बभन्न क्षमता¸ एकल मर्हला¸ दबलत तथा जनजाती 
2 .  नेपाली नागररक 

3 .  साधारण लेखपढ गनि सक्ने  

4 .  ताबलम पश्चात व्र्वसार् सञ्चालन गने इच्छा भएको  

5 .  स्थानीर् बनकार्को समन्वर्नमा सहभागी छनौट गने  । 
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)ख( ताबलम कार्िक्रमको लागत अनमुान तर्ार गने । 

)ग( स्थानीर् स्रोत साधन र सीपको पर्हचान गरी प्रण्शक्षाथीलाई मागको आधारमा सीप र्वकास ताबलम 
सञ्चालन गने । 

)घ( घरेल ुकार्ािलर्हरुले संचाबलत ताबलम स्थानीर् तहसाँग समन्वर् गरी कार्िक्रमहरुको अनगुमन गने 
र अनगुमनको क्रममा देण्खएका सधुार गनुि पने कुराहरुमा सुझाब ददने । 

)ङ( स्थानीर् तहहरुलाई ण्जम्मेवार वनाउन सहण्जकरण गने । 

)च( ताबलम समापन भए पश्चात ताबलम सम्पन्न प्रबतवेदन तर्ार गने। एक     एक  प्रबत प्रबतवेदन उद्योग, 
वाण्णज्र् तथा उपभोक्ता संरक्षण र्हत बनदेशनालर् र मन्रालर्मा पठाउने  । 

)छ( ताबलम पश्चात सहभागी प्रण्शक्षाथी मध्र्े उद्यम संचालन गनेको लाबग प्रर्वबध हस्तान्तरण ण्शषिकबाट 
प्रर्वबध हस्तान्तरण गनि सर्कने ।  

 

५. भगत सविजीत  /र्वपन्न दबलत लण्क्षत   

 

र्वपन्न दबलतहरुलाई परम्परागत ताबलम, सीप र प्रर्वबध हस्तान्तरण गरी स्वरोजगारी बसजिना गनुि र्स 
कार्िक्रमको उद्देयर् रहेको छ । र्ो कार्िक्रम देहार् बमोण्जम कार्ािन्वर्न गररने छ ।  

१. सहभागी छनौटः  

• कार्िक्रम सञ्चालन गनि तोर्कएको कार्ािलर्ले रार्िर्स्तरको पबरकामा सूचना प्रकाशन 
गरी ताबलम, सीप र प्रर्वबध प्राप्त गनि चाहने प्रदेशबभरका दबलत समदुार्बाट दरखास्त 
माग गने  । 

• र्स्तो बनवेदन सम्बण्न्धत ण्जल्लाको घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ािलर्मा बझुाउन 
सर्कने ।  

• बनवेदनमा देहार्का कुरा उल्लेख भएको हनु ुपने । 

➢ बनवेदकको नाम  

➢ स्थार्ी ठेगाना 
➢ सम्पकि  ठेगाना 
➢ सम्पकि  मोवाइल नम्वर 

➢ बलन चाहेको ताबलमको र्वषर्क्षेर 

➢ ताबलम पश्चात गनि चाहेको व्र्वसार् 

    

• म्र्ादबभर परेका बनवेदनहरु सम्बण्न्धत कार्ािलर्ले सूचनाको म्र्ाद समाप्त भएपबछ 
सूचना जारी गने कार्ािलर्मा पठाई ददने ।  

•  ण्जम्मेवार कार्ािलर्ले बनवेदन संतर्ा, बनवेदकको चाहना र कार्िक्रमको उद्देयर् 
अनरुुप ताबलम र सीप प्रदान गररने र्वषर्क्षेर र सहभागी संतर्ा बनधािरणा गने।   

   

२. ताबलम कार्िक्रमः   

• सहभागी र ताबलम ददइने र्वषर्क्षेर बनधािरण भएपबछ कार्ािलर्ले ताबलमको 
कार्िक्रम बनाउने । 
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• सूचना प्रकाशन ताबलमको लाबग प्रण्शक्षक, हलभािा, सहभागीको आवास, खाना, 
खाजा, आातेजाते र्ातार्ात , ताबलम सामग्री, ताबलम पश्चात हस्तान्तरण गररने 
प्रर्वबध लगार्तको लागत अनमुान तर्ार गने । 

• प्रण्शक्षणका लाबग आवयर्क सेवा प्रदार्क छनौट गरी सम्झौता गने ।  

•  सहभागीहरुलाई ताबलम शरुु हनुे बमबतको सूचना ददने ।  

•  ताबलम सञ्चालन गने । 

• कार्िक्रमको एक प्रबतसतसम्म रकम कार्ािलर्ले सूचना प्रकाशन लगार्तका 
ओभरहेि वापत खचि गनि पाउने ।  

• प्रर्वबध सहर्ोगतफि  रु. दइुलाखसम्मको प्रर्वबध ददन सर्कने ।  

३. प्रर्वबध हस्तान्तरण   

• ताबलम समापन भएपबछ सहभागीलाई प्रमाणपर ददने ।  

• प्रर्वबध हस्तान्तरण गने ।  

• प्रण्शक्षाथीहरुलाई उद्योग व्र्वसार् दताि गनि सहण्जकरण गने ।  

४.  कार्ि सम्पन्न तथा प्रगबत प्रबतवेदनः कार्ि सम्पन्न भए पश्चात बनम्न र्ववरण खुलाई बप्तवेदन 
तर्ार गरी बनदेशनालर् र मन्रालर्मा पठाउने । 

• ताबलमका सहभागीहरुको र्ववरण , 

• ताबलम सम्पन्न गनेहरुको र्वववरण  

• प्रर्वबध सहर्ोग बलनेहरुको र्ववरण)प्रर्वबधको नाम सर्हत( 

६ . ण्जल्ला स्तरमा लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्यमीहरुलाई प्रर्वबध हस्तान्तरण 

नर्ााँ सृजना भएका उद्यमीलाई ताबलम अवबध मै र स्तरोन्नतीका लाबग सूचना प्रकाशन गरी प्रर्वबध 
हस्तान्तरण गरी उद्यम/उद्योगको र्वकास र र्वस्तारमा टेवा परु्ािइ रोजगारीको बृर्द्ध माफि त गरीबी 
न्र्ूबनकरणमा सहर्ोग गने उदे्दयर्ले र्ो कार्िक्रम गररनेछ। कार्िक्रम बनम्नानसुार गररनेछ । 

घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर्/   सबमबतको कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेको सीप ताबलम र गररवी बनवारणका 
लाबग लघ ुउद्यम र्वकास कार्िक्रम अन्तरगत सृजना तथा स्तरोन्नबत भएका उद्यमीहरुको लाबग आवयर्क 
प्रर्वबध (मेण्शन औजार)प्रचबलत काननु बमोण्जम खररद गरी उपलब्ध गराउन सर्कनेछ । 

)क( प्रर्वबध )मेण्शन औजार( को खररद मूल्र्को उद्यमीले व्र्होने २० प्रबतशत मूल्र् रकम प्रदेश कोष 
तथा लेखा बनर्न्रक कार्ािलर्को र्वर्वध खातामा जम्मा गरे पश्चात मार सम्बण्न्धत उद्यमीको 
साझेदारी हनेुछ ।  

)ख( स्थानीर् तहहरुको समन्वर्मा प्रर्वबध हस्तान्तरण गने । 

)ग( प्रर्वबध सहर्ोग प्राप्त गनिको लाबग आवयर्क पने उद्यमीहरुले आफ्नो व्र्वसार्को कार्िर्ोजना 
तर्ार गरी पेश गनुि पनेछ । र्सैको आधारमा प्रर्वबध हस्तान्तरण गररनेछ । 

)घ( कार्ािलर्ले प्रर्वबध हस्तान्तरण कार्ि सम्पन्नताको प्रबतवेदन तर्ार पाने र बनदेशनालर् र 
मन्रालर्लाई एक  एक प्रबत पठाउने ।   
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)ङ( ण्जल्ला घरेल ुकार्ािलर्¸ स्थानीर् तह¸ बनदेशनालर् र मन्रालर्ले प्रर्वबध प्राप्त गरेका उद्यमहरुको 
स्थलगत कार्ि संचालनको अनगुमन गने ।  

 

७. उद्योग ददवस मनाउने 

ऐबतहाबसक जानकारी तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरी जनसहभाबगता अबभवृर्द्ध गने । 

)क( उद्योग ददवस मनाउन अन्र् कार्ािलर् तथा सरोकार वाला संघ संस्थालाई कार्िक्रमको जानकारी 
गराइ तैर्ारी गने । 

)ख( प्रचार प्रसार गने । 

)ग( उद्योग स्थापनाको ददन भलेा वा गोष्ठी वा प्रदिशनी वा प्रभातफेरी लगार्तका आदद कार्िक्रम 
संचालन गनि सर्कनेछ । 

)घ( प्रबतवदेन तर्ार गने । 

)ङ( उद्योग ददवस हरेक मंबसर ९ गते मनाउन ुपनेछ । 

 

८.  बदु्धकाबलन र बदु्ध संस्कृतमा आधाररत काष्ठकला¸ लबलतकला र मबुतिकला सम्बण्न्ध 
कलाकार उत्पादन गने 

 

वदु्धकाबलन ऐबतहाबसक सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्धिन र प्रविद्धन भइ संस्कृबतको प्रवद्धिन हनुकुा साथ ै
रोजगारी तथा आर् आजिन गनि मद्दत गनेछ । 

र्ो कार्िक्रममा बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गररनेछ । 

)क( सहभागी छनौट 

• वदु्धकाबलन संस्कृबतमा आधाररत काष्ठकला¸ लबलतकला तथा मबुतिकला सम्बन्धी ताबलम बलन 
इच्छुक सहभागी छनौट गनि ३० )तीस( ददने सूचना प्रकाशन गने।  

• ताबलममा सहभागी हुन इच्छुक व्र्ण्क्तहरुले सम्बण्न्धत ण्जल्लाका घरेल ु कार्ािलर् र उद्योग, 
वाण्णज्र् तथा उपभोक्ता र्हत संरक्षण बनदेशनालर्मा बनवेदन ददने व्र्वस्था गने। 

• प्राप्त बनवेदन र्वश्लेषण गरी सहभागी छनौट गने। 

• बनवेदनको ढााँचा र सहभागी छनौटका आधारहरु बनदेशनालर्ले तर्ार गरी कार्ािन्वर्नममा 
ल्र्ाउने। 

)ख( सहभाबग संतर्ा र ताबलम अवबधको आधारमा प्रचबलत नम्सि अनसुार लागत अनमुान तर्ार गने। 

)ग( ताबलम प्रदान गनि सेवा प्रदार्क छनौटका लाबग कार्िक्षेरगत शति (TOR) तर्ार गरी सेवा प्रदार्क 
छनौट गने। 

)घ( प्रण्शक्षाथीलाई सीप र्वकास ताबलम सञ्चालन गनिका लाबग आवयर्क प्रर्वबध हस्तान्तरण गने 
व्र्वस्था बमलाउने।                     

)ङ( मन्रालर् र बनदेशनालर्बाट संचाबलत ताबलम कार्िक्रमहरुको अनगुमन गने।                                

)च( सहभागीहरुलाई ताबलम पश्चात व्र्वसार् दताि गनि र संचालन गनि प्रोत्साहान गने । 

)छ( ताबलम समापन भए पश्चात ताबलम सम्पन्नताको प्रबतवेदन तर्ार गने।एक प्रबत ताबलम प्रबतवेदन 
मन्रालर्मा पठाउने । 
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९ . सञ्चाबलत उद्यमीहरुको उद्योग स्तरोन्ती ताबलम 

पााँच वषि वा सो भन्दा अगाबिदेण्ख उद्योग संचालन गरी आर्-आजिन तथा रोजगारी गरररहेका उद्यमीहरुको 
लाबग क्षमता अबभवृर्द्धमा सहर्ोग परु् र्ाउने उदे्दयर्ले प्रत्र्ेक ण्जल्लामा २० जना उद्यमीहरुको स्तरोन्नती 
ताबलम सञ्चालन गररनेछ। 

र्ो कार्िक्रम सञ्चालन र्वबध देहार् अनसुार हुनेछ। 

)क( कार्िक्रम संचालन र सहभागी छनौटका बनम्न सूचकहरुका आधारमा स्थानीर् तहहरुसाँगको 
समन्वर्नमा ताबलमको माग संकलन गनुि पनेछ । 

1 .  नेपाली नागररक  
2 .  उद्योग नर्वकरण गरेको प्रमाण पर 

 )ख( स्थानीर् तहको समन्वर्नमा सहभागी छनौट गने  । 

)ग( ताबलम कार्िक्रमको लागत अनमुान तर्ार गने । 

)घ( आवयर्कताको आधारमा प्रण्शक्षाथीलाई स्तरोन्नतीका लाबग ताबलम प्रदान गने र ताबलम कार्िक्रममा  
स्थलगत अवलोकन भ्रमण समावेश गनि सर्कने। 

)ङ( ताबलम समापन भए पश्चात ताबलम सम्पन्न प्रबतवेदन तर्ार गने। एक/एक प्रबत ताबलम प्रबतवेदन 
बनदेशनालर्लाई र मन्रालर्मा पठाउने । 

 

१०. परम्परागत सीप र प्रर्वबधमा आधाररत नर्ााँ उद्यमी तर्ार 

वैदेण्शक रोजगारीबाट फकेका तथा स्वदेशमै उद्यम गनि चाहने नव उद्यमीलाई लगानी )मेण्शन उपकरण( का 
आधारमा लगानीको ५०% वा रु. पााँच लाख मध्रे् जनु कम हनु्छ सो बराबरको रकम अनदुान ददने र्स 
कार्िक्रमको उदे्दयर् हुनेछ। 

क .उद्योगीहरुको छनौट प्रर्क्रर्ा 
सूचना प्रकाशन गनुि पनेः   
)१( र्ो कार्िर्वबध बमोण्जम अनदुान प्रदान गररने उद्योगीहरुको छनौट गने प्रर्ोजनका लाबग चाल ुआ.ब.मा 
दताि भएका उद्योगीहरुबाट प्रस्ताव माग गनि सम्बण्न्धत कार्ािलर्ले ३० ददन म्र्ाद भएको सूचना रार्िर् दैबनक 
पबरकामा प्रकाशन गनुिपनेछ। 

)२(  र्ो कार्िक्रम अन्तगित अनदुान प्राप्त गनि चाहने उद्योगीले देहार्का कागजात सर्हत सूचनाको म्र्ाद 
बभर कार्ािलर्मा प्रस्ताब पेश गनुिपनेछ ।  
• चाल ुआ.ब.मा दताि भएको उद्योग दतािको प्रमाणपर  
• उद्योग रहेको स्थान 

• उद्योगको हालको अवस्था 
• उद्योगको अबधकृत पूाँजी 
• उद्योगले उत्पादन गने माल वस्त ु 

• उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता 
• उद्योगमा आवयर्क जनशण्क्त 

• उद्यमीले बलन चाहेको प्रर्वबध 

• र्स अगाबि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहका कुनै बनकार्बाट र्स्तो सहबुलर्त 
वा अनदुान नबलएको स्वघोषणा पर । 
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)३(  उपदफा )१( बमोण्जम बनवेदन प्राप्त भए पबछ कार्ािलर्ले ती बनवेदनहरु मूल्र्ाङ्कनको लाबग 
मूल्र्ाङ्कन सबमबतमा पेश गनेछ ।  

)४( प्राप्त बनवेदनहरुको मूल्र्ाङ्कनको लाबग बनम्न बमोण्जमको मूल्र्ाङ्कन सबमबत रहनेछ । 

क. सम्वण्न्धत कार्ािलर्को कार्ािलर् प्रमखु     संर्ोजक 

ख. प्रदेश कोष लेखा इकाइको प्रबतबनबध     सदस्र् 

ग. ण्जल्ला समन्वर् सबमबतको कमिचारी प्रबतबनबध    सदस्र् 

घ. कार्ािलर् प्रमखुले तोकेको कमिचारी       सदस्र् सण्चव 

सबमबतका संर्ोजक र सदस्र्हरुले देहार् बमोण्जमको सूचकका आधारमा मूल्र्ांकन गरी उद्योगीहरुको 
प्राथबमकता क्रम बनधािरण गरी अनदुानका लाबग बसफाररस गनुि पनेछ । 

५. अनदुान पाउने उद्योग छनौट गदाि मूल्र्ाङ्कनका आधारहरुः 

क्र.स. मूल्र्ाङ्कनका आधार 
पूणािङ्क प्रदान गररने 

अंक 

१ समावेशी उद्योग  १०  

 एकल मर्हलाले संचालन गरेको उद्योग  10 
 मर्हलाले संचालन गरेको उद्योग  8 

 परुुषले संचालन गरेको उद्योग  6 
२ अपाङ्गता भएका व्र्ण्क्तले संचालन गरेको उद्योग ५ ५ 

३ दबलत वा अल्पसतर्क समदुार्का व्र्ण्क्तले संचालन गरेको 
उद्योग 

५ ५ 

४ संचाबलत उद्योग १०  

बैदेण्शक रोजगारीबाट फकेका व्र्ण्क्तवाट संचाबलत उद्योग    १० 
अन्र् व्र्ण्क्तवाट संचाबलत उद्योग    ८ 

५ स्थानीर्स्तरमा प्राप्त भएको कच्चापदाथिमा आधाररत उद्योग १० १० 

६ उद्योगले सृजना गने रोजगारी संतर्ा १५  

५ जना भन्दा माबथ रोजगारी सृजना गने उद्योग    १५ 

५ जना भन्दा कम रोजगारी सृजना गने उद्योग  १० 

७ आर्ात प्रबतस्थापनलाई सहर्ोग गने प्रकारको उद्योग १० १० 

८ बनर्ाित मूलक बस्त ुउत्पादन गने उद्योग ५ ५ 
९ अत्र्ावयर्क वस्त ुभनी तोर्कएका बस्त ुउत्पादन गने 

उद्योग 
१५ १५ 

१० वातावरणीर् व्र्वस्थापन गररएको उद्योग १० १० 

११ स्वास्थ्र् सरुक्षा प्रवन्ध अपनाईएको उद्योग ५ ५ 

कूल अंक १००  
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रिव्र्ः क( उल्लेण्खत मूल्र्ाङ्कनका आधारमा मूल्र्ाङ्कन गदाि कण्म्तमा ६० वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने 
उद्योगहरुलाई मार छनौटमा समावेश गराईनेछ। 

ख  )बनर्मानसुार उद्योग दताि¸  नर्वकरण¸ प्र्ान वा भ्र्ाटमा दताि  ̧ तथा व्र्वसार्ीक र्ोजना जस्ता कागतपर 
पेश नगने उद्योगलाई मूल्र्ाङ्कनमा समावेश गररने छैन । 

ग  )व ःैदेण्शक रोजगारीबाट फकेका व्र्वसार्ीले सो पिुी हनेु कागजात पेश गरेको हनु ुपनेछ ।  

घ( कार्ािलर्ले माबथ उल्लेण्खत बुाँदा नं. क )२( र )५( को आधारमा प्रस्ताबको ढााँचा तर्ार गनुिपनेछ।   

ख. सम्झौता गनुि पनेः प्राथबमकता क्रम बनधािरण भई अनदुान सम्वन्धी बनणिर् भए पश्चात कार्ािलर्ले 
उद्यमीसंग अनदुान उपलव्ध गराउने र्वषर्मा सम्झौता गनुि पनेछ । 

सम्झौतामा देहाएका कुरा उल्लेख भएको हुन ुपनेछ । 

)क( उद्योगको नाम र ठेगानाः 
)ख( उद्योगको र्कबसमः 
)ग( उद्योगबाट उत्पादन शरुु बमबतः 
)घ( उद्योग सञ्चालनका लाबग उद्योग वा फमिले खररद गने मेण्शन उपकरणको बील र ती 

उपकरण उद्योगमा जिान भएको प्रमाण पेश भएपबछ मारै मेण्शनरी उपकरण खररद गदाि 
लागेको रकमको पचास प्रबतशत वा रु. पााँच लाख मध्रे् जनु कम हुन्छ सो रकम अनदुान 
उपलब्ध हुने व्र्होरा। 

ग. अनदुान रकम भकु्तानी सम्बन्धी व्र्वस्थाः 
▪ सम्झौता बमोण्जम उद्योगमा मेण्शन उपकरण जिान भए पबछ उद्योगीले सोको बबल भपािई र जिान 

भएको प्रमाण संलग्न राखी सम्वण्न्धत कार्ािलर्मा बनवेदन ददन ुपनेछ। 

▪ बनवेदन प्राप्त भए पबछ कार्ािलर्ले उद्योगको स्थलगत जााँचबझु गरी प्रबतवेदन पेश गनुिपनेछ । 

▪ प्रबतवेदनबाट संझौताको शति अनसुार उद्योग स्थापना/संचालन भएको देण्खएमा कार्ािलर्ले सम्झौता 
अनसुारको अनदुानको रकम उद्योगीको बैंक खातामा भकु्तानी ददनेछ ।  

▪ सूचना प्रकाशन¸ बैठक तथा अनगुमन लगार्तका कार्िका लाबग र्स कार्िक्रमको तीन प्रबतशतसम्म 
रकम खचि गनि सर्कनेछ । 

 

११. प्रदेश स्तरीर् मर्हला उद्यमीहरुसाँग अनत्रर्क्रर्ा गोष्ठी 
मर्हला उद्यमीहरुले उद्योग सञ्चालन गदाि परेका समस्र्ा र चनुौतीहरुको समाधान र भावी कार्िददशा पर्हचान 
गनिका लाबग र्ो कार्िक्रम संचालन गररने छ।  

कार्ि संचालन र्वबध र प्रकृर्ाः 
)क( सहभागी छनौट 

)ख( अन्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम संचालन  

)ग( अन्तरर्क्रर्ामा प्रस्ततु भएका सझुाव समावेश गरी प्रबतवेदन तर्ार गने 
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१२. वन क्षेरमा लैंबगक तथा सामाण्जक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तरर्क्रर्ा गोष्ठी  

 प्रदेश बभरका सामदुार्र्क वन सबमबत/समहुमा मर्हला, दबलत, जनजाती, मधेसी समदुार्, अपांग तथा आबथिक 
समाण्जक रुपले पछाबि परेका समदुार्को पाँहुच र प्रबतबनबधत्वप्रबत चेतना अबभवृर्द्ध गनि र सरोकारवालाहरुको 
समस्र्ाहरु,अवसरहरु तथा प्राप्त लाभको समानपुाबतक र्वतरण सम्बन्धी जानकारी ददन प्रदेश स्तरीर् वन क्षेरमा 
लैंबगक तथा सामाण्जक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तरर्क्रर्ा गोष्ठी सम्पन्न गने मूतर् उदे्दयर् रहेको छ ।  
 

कार्ि संचालन र्वबध र प्रकृर्ाः 
)क( सहभागी छनौट 

)ख( अन्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम संचालन  

)ग( अन्तरर्क्रर्ामा प्रस्ततु भएका सझुाव समावेश गरी प्रबतवेदन तर्ार गने 

  

१३. उत्पाददत वस्तकुो गणुस्तर र लेभबलङ सम्बन्धमा अबभमखुीकरण गोर्ष्ठ 

 

प्रदेशमा स्तरमा उत्पाददत वस्तकुो गणुस्तर र लेभबलङ सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने र्स कार्िक्रमको मूतर् 
उदे्दयर् रहेको छ ।  
 कार्ि संचालन र्वबध र प्रकृर्ाः 

)क( सहभागी छनौट 

)ख( कार्िक्रम संचालन 

)ग( कार्िक्रममा प्रस्ततु भएका सझुाव समावेश गरी प्रबतवेदन तर्ार गने 

 

१४. कमिचारीको क्षमता अबभबरृ्द्ध ताबलम  
 

बनदेशनालर्बाट उद्योग¸ वाण्णज्र् प्रशासन तथा प्रर्वबध मैबर जनशण्क्त तर्ारका लाबग आवयर्क ताबलमहरुको 
पर्हचान गरी ताबलम संचालन गररनेछ ।  

१५. वार्षिक तथा अधिवार्षिक र्ोजना तजुिमा तथा प्रगबत समीक्षा गोष्ठी 
 

लक्ष्र् अनसुारको प्रगबत हाबसल भए नभएको समीक्षा गनुि र्स कार्िक्रमको उदे्दयर् रहेको छ ।  
मन्रालर् र मातहतका कार्ािलर्हरुको उपण्स्थतीमा वार्षिक तथा चौमाबसक प्रगबत सबमक्षा संचालन गररनेछ। 

 

 १६ . उद्योगहरुलाई अनदुान 

)क( अल्लो प्रशोधन उद्योगहरुलाई अनदुान सहर्ोग 

)ख( अदवुा उद्योगलाई अनदुान 

)ग( ण्चउरी साबनु उद्योगलाई अनदुान 

)घ( गलैँचा उत्पादन गने उद्योगलाई उन प्रशोधन गने मेबसन अनदुान 

)ङ( नेपाली हाते कागज कारखाना स्थापनाका लाबग अनदुान 

)च( कोईला गणुस्तर मापन र्न्र खररदको लाबग ईटा व्र्वसार्ीलाई नगद अनदुान 
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)छ( कागज उद्योगलाई अनदुान सहर्ोग 

 

माबथ उल्लेण्खत नर्ााँ वा पूराना दबैु उद्योगहरु लाई अनदुान ददन सर्कने छ।उद्योगी छनौटको र्वबध र 
प्रकृर्ा बुाँदा नं. १० को आधारमा गररने छ।मूल्र्ांकन सबमबतले आवयर्कता अनसुार मूल्र्ांकनका आधार र 
अंकमा पररवतिन गनि सक्नेछ। स्वीकृत बजेट, प्राप्त प्रस्ताव र मूल्र्ांकन सबमबतले गरेको मूल्र्ांकनका 
आधारमा उद्योगीलाई अनदुान प्रदान गररने रकम बनधािरण गररने छ। 
  

 
१६. ऐन,नीबत, बनर्मावली, कार्िर्वबध तथा बनदेण्शका बनमािण तथा पररमाजिन 

 

उद्योग, वाण्णज्र् क्षेरका आवयर्क ऐन,बनर्म, कार्िर्वबध, बनदेण्शका र मापदडि तर्ार गनुि वा पररमाजिन गनुि 
र्स कार्िक्रमको उदे्दयर् रहेको छ । ऐन¸ बनर्म र कार्िर्वबध तर्ार गदाि आवयर्कता अनसुार र्वषर् 
र्वज्ञहरु तथा सरोकारवालाहरु साँग छलफल, रार् संकलन, बैठक, परामशि सेवा, गोष्ठी, छपाई सम्बन्धी 
कार्िहरु गररनेछ। 

 

२३ . लघ ुघरेल ुतथा साना उद्योगहरुको अनगुमन बनरीक्षण 

 

प्रदेशमा संचालनमा रहेका उद्योगहरुले उत्पादन गने वस्तहुरुको गणुस्तरीर्ता कार्म गरी बजारमा आपूबति 
सबुनश्चतता गनि उद्योगहरुको बनर्बमत अनगुमन बनरीक्षण गररनेछ । 

र्ो कार्िक्रममा बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गररनेछ । 

)क( आवयर्कता अनसुार उद्योगहरुको अनगुमन तथा बनररक्षण गने। 

)ख( बनररक्षणको क्रममा देण्खएका सधुार गनुि पने कुराहरुमा सल्लाह एवं सझुाव ददने । 

)ग( अबनर्बमतता देण्खएमा आवयर्क कारवाही गने । 

)घ( उद्योग अनगुमनको वार्षिक प्रबतवेदन तर्ार गने । 

 

२४ . लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग र्वकास कोषको संचालन 

 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग र्वकास कोषको संचालन ×उद्यम र्वकास कोष सञ्चालन बनर्मावली, २०७७" 
वमोण्जम संचालन हुनेछ । 

 

२५ . उद्योगीहरुसंग प्रदेश स्तरीर् अन्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम 

 

उद्योगीहरुसाँग प्रदेशस्तरीर् अन्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम गररनेछ ।  
र्ो कार्िक्रममा बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गररनेछ । 

)क( सहभागी छनौट गने। 

)ख( र्वद्यमान ऐन कानूनहरुको वारेमा प्रस्ततुीकरण गने । 

)ग( उद्यमी व्र्वसार्ीहरुका समस्र्ा अवसर र चनुौती उपर छलफल गने । 
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)घ( प्रबतवेदन तर्ार गने । 

 

२६ . नेपालगंज र दाङमा प्रदेशस्तरको प्रदिशनी कक्ष स्थापनाको संभाव्र्ता अध्र्र्न 

 

नेपालगंज र दाङमा प्रदेशस्तरको स्थार्ी प्रदिशनी स्थल स्थापनाको संभाव्र्ता अध्र्र्न गनुि र्स कार्िक्रमको 
उदे्दयर् रहेको छ । 

र्ो कार्िक्रम देहार् बमोण्जम कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

)क( लागत अनमुान र कार्िक्षेरगत शति तर्ार गने 

)ख( परामशिदाता छनौट गने 

)ग( छनौट भएको परामशिदाताबाट अध्र्र्न गने 

 

२७ . लणु्म्वनी कोररिोरका उद्योगहरुको स्थानान्तरण सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रबतवेदन 

 

लमु्बीनी कोररिोरका उद्योगहरुको स्थानान्तरण गनिका लाबग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनुि र्स कार्िक्रमको 
उदे्दयर् रहेकोछ। 

र्ो कार्िक्रम देहार् बमोण्जम कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

)क( लागत अनमुान र कार्िक्षेरगत शति तर्ार गने 

)ख( परामशिदाता छनौट गने 

)ग( छनौट भएको परामशिदाताबाट अध्र्र्न गने 

 

२८ . स्वदेशी श्रमले र्वदेशी श्रमलाई प्रबतस्थापन गने क्षरेहरुको अध्र्र्न 

 

 स्वदेशी श्रमले र्वदेशी श्रमलाई प्रबतस्थापन गने क्षेरहरुको अध्र्र्न गनुि र्स कार्िक्रमको उदे्दयर् रहेकोछ।  
र्ो कार्िक्रम देहार् बमोण्जम कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

)क( लागत अनमुान र कार्िक्षेरगत शति तर्ार गने 

)ख( परामशिदाता छनौट गने 

)ग( छनौट भएको परामशिदाताबाट अध्र्र्न गने 

 
 

२९ . खाद्य उद्योगहरुको अध्र्र्न प्रबतवेदन 

 

प्रदेश बभरका खाद्य उद्योगहरुको अध्र्र्न गरी खाद्यान्नको आपूबति र्वश्लेषण र्ो कार्िक्रमको उदे्दयर् रहेको 
छ। 

  
र्ो कार्िक्रम देहार् बमोण्जम कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

)क(  लागत अनमुान र कार्िक्षेरगत शति तर्ार गने 

)ख(  परामशिदाता छनौट गने 

)ग(  छनौट भएको परामशिदाताबाट अध्र्र्न गने 
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३० . स्वदेशी सामान प्रदशिनी तथा बबक्री कक्ष 

 

स्वदेशी उत्पादनको उपभोग प्रबत उपभोक्ताको रुची वढाउन र बबक्री प्रबद्धिन गनुि र्स कार्िक्रमको उदे्दयर् 
हुनेछ । 

र्ो कार्िक्रम देहार् बमोण्जम संचालन गररनेछ। 

)क( बटुवल, दाङ र नेपालगन्जको मतुर् वजार केन्रमा एक एक वटा बिपाटिमेन्टल स्टोर रहने छ। 

)ख( बिपाटिमेन्टल स्टोर संचालन र व्र्वस्थापनका लाबग सम्बण्न्धत ण्जल्लाको घरेल ुतथा साना उद्योग 
महासंघको इकाई वा संघ, उद्योगी व्र्वसार्ीसाँग सम्बण्न्धत संघ संगठन र र्ो कार्िक्रमको उदे्दयर् 
अनकुुलकका सहकारी संस्थाहरु साँग प्रस्ताब माग गरी सूचना प्रकाशन गररने छ। 

)ग( प्रस्ताव मूल्र्ांकन गरी संघ संस्था छनौट गने कार्ि देहार् बमोण्जमको सबमबतले गनेछ। मलु्र्ाङ्कनका 
आधार सबमबत आफैले बनधािरण गनि सक्नेछ। 

१. सम्वण्न्धत कार्ािलर्को कार्ािलर् प्रमखु     संर्ोजक 

२. प्रदेश कोष तथा लेखा बनर्न्रक इकाइका प्रबतबनबध         सदस्र् 

३. ण्जल्ला समन्वर् सबमबत कार्ािलर्को कमिचारी प्रबतबनबध  सदस्र् 

४. सम्वण्न्धत शाखा प्रमखु      सदस्र् सण्चव 

 

)घ( बिपाटिमेन्टल स्टोर संचालन गनिका लाबग २५०० स्वार्र र्फट क्षेरफलको हल, हलको उपलब्धता 
नहुने अवस्थामा एउटै भवन र सो पबन उपलब्ध नभएमा बीस बमटर दूरी बभरका हल वा भवन 
भािामा बलई छनौट भएका संस्थालाई उपलब्ध गराइने छ । 

)ङ( चाल ु आ.ब.मा स्वीकृत बजेट मध्र्े घरभािा बतरेर बााँकी रहने रकम बिपाटिमेन्टल स्टोर बभर 
आवयर्क पने र् र्ाक, काउडटर, कम्प्र्टुर, र्प्रडटर र सजावटका कार्िमा खचि गनि सर्कने छ। 

)च( स्वीकृत कार्िक्रमको बढीमा तीन प्रबतशत सम्म रकम सूचना प्रकाशन, इन्धन अनगुमन लगार्तमा 
खचि गनि सर्कने छ।   

)छ( बिपाटिमेन्टल स्टोरमा प्रदेश ५ बभरका कृषक, लघ ुघरेल ुतथा साना उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका 
उपज तथा सामग्रीहरु मार बबर्क्र गनुिपनेछ। 

३१ . लनका लाबग सहर्ोगकोशेली घर सञ् चा  

 

स्थानीर् उत्पादनहरुको स्थानीर् स्तरमै बजारीकरण गनि कोशेली घर संचालन गने र्स कार्िक्रमको उदे्दयर् 
रहेको छ । र्ो कार्िक्रममा बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गररने छ ।  
)क( स्थानीर् तहसंगको सहकार्िमा स्थान छनौट गने ।  

)ख( सूचना प्रकाशन गरी सस्था छनौट गने र सम्झौता गने । 

)ग( कोशेली घरमा स्वदेशी पर्िटकीर् बस्त ु तथा स्थानीर् कृषक तथा उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका 
वस्तहुरुको र्वर्क्र र्वतरण गनुिपनेछ। 

)घ( कोशेली घर संचालनको लाबग घरभािा र आवयर्क फबनिचरहरुको खररदमा रकम खचि गररनेछ। 

 

 



  

65 
 

३२ . घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर्को अबभलेख व्र्वस्थापन 

 

 र्स मन्रालर् अन्तरगत रहेका ७ वटा घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर् तथा ५ वटा घरेल ुतथा साना 
उद्योग र्वकास सबमबत कार्ािलर्हरुले आफ्नो कार्ािलर्ले सम्पादन गने काम कारवार्हहरुसंग सम्वण्न्धत 
अबभलेख व्र्वस्थापन गनेछ। र्ो कार्ि सेवा करारबाट सम्पादन गनि सर्कनेछ। 

 

३३ . बलेुटीन / प्रकाशन 

 

 मन्रालर् तथा मातहतका बनकार्हरुबाट सम्पादन गरेको कार्ि, बसकाई र उपलब्धीहरुको संगालोको रुपमा 
बलेुटीन प्रकाशन गररनेछ। 

 
३४ . आन्तररक उत्पादनको मेला प्रदशिनी 
 

र्समा वाण्णज्र् तफि को कार्िर्वबध बमोण्जम हनेुछ। 

 

३६ . लनउद्योगको सफ्टवेर्र सञ् चा  

 उद्योग वाण्णज्र् तथा उपभोक्ता र्हत संरक्षण बनदेशनालर्ले आव २०७६।७७ मा बनमािण गरेको उद्योग 
दताि सम्वण्न्ध कम्पटुर सफ्टवेर्रलाई संचालन गररनेछ।र्सको लाबग बनम्न कार्ि गररनेछ। 

)क( सफ्टवेर्र अनलाइन भसिनमा संचालन गनि आवयर्क कार्िहरु गने। 

)ख( सफ्टवेर्र संचालनको लाबग सम्बण्न्धत कमिचारीहरुलाई ताबलम ददने। 

)ग( बनदेशनालर् र १२ वटै घरेल ुकार्ािलर्हरुमा र्ो सफ्टवेर्रको कार्ािन्वर्न गने। सफ्टवेर्र संचालनमा 
आइपने प्रार्वबधक समस्र्ाहरुको समाधान सफ्टवेर्र बनमािण गने सेवा प्रदार्कले गनुिपने।   

 

३७ . शाबलग्राम अध्र्र्न 

 

पूवीर् दशिनको महत्वपूणि खबनज तत्व शाबलग्रामको महत्व, उपादेर्ता र उपलब्धताको र्वषर्मा अध्र्र्न 
गनुि र्स कार्िक्रमको मूल उदे्दयर् हुनेछ। 

)क( लागत अनमुान र कार्िक्षेरगत शति तर्ार गने 

)ख( परामशिदाता छनौट गने 

)ग( छनौट भएको परामशिदाताबाट अध्र्र्न गने 

 

३८ . बतलोत्तमा औद्योबगक  ग्राम स्थापना 
 

बतलोत्तमा औद्योबगक ग्राम स्थापनाको लाबग भौबतक पूवािधार बनमािणमा टेवा परु्र्ािउन ु र्स कार्िक्रमको 
उदे्दयर् रहेको छ । 

र्ो कार्िक्रममा बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गररनेछ । 
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)क( बतलोत्तमा नगरपाबलकासंग सहकार्ि गरी औद्योबगक ग्रामको DPR वमोण्जम भौबतक पूवािधार   
बनमािणकोलाबग लागत अनमुान तर्ार गने , 

)ख( सूचना प्रकाशन गने , 
)ग(  सम्झौता गने , 
)घ(  कार्ि मलु्र्ांकन गने , 
)ङ(  अनगुमन प्रबतवेदनको आधारमा भकु्तानी ददने । 

 

३९ . प्रदेशका १५  पाबलकामा औद्योबगक ग्राम र्वस्ततृ अध्र्र्न  

 

प्रदेश सरकारको नीबत कार्िक्रम तथा बजेट बक्तब्र्मा र्वशेष प्राथबमकताकासाथ राण्खएको कार्िक्रमको 
आधारमा एक प्रदेश बनवािचन क्षेरमा एक औद्योबगक ग्राम स्थापनाको लाबग र्वस्तृत अध्र्र्न गनुि र्स 
कार्िक्रमको उदे्दयर् रहेको छ। र्ो कार्िक्रममा बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गररनेछ । 
)क( बनदेशनालर्ले कार्िक्षेरगत शति तर्ार गरी ण्जल्ला कार्ािलर्हरुमा पठाउने । 

)ख( कार्ािलर्ले सेवा प्रदार्क छनौटका आधार तर्ार पारी प्रचबलत कानून बमोण्जम छनौट गने ।  

)ग( सम्झौता गरी कार्ि ण्जम्मेवारी ददने ।  
)घ( औद्योबगक ग्राम घोषणा तथा संचालन कार्िर्वबध २०७५को ढााँचामा प्रबतवेदन तर्ार भएको हुनपुने। 

)ङ( प्रबतवेदनलाई कार्ािन्वर्नमा सहण्जकरणको लाबग बनदेशनालर्, मन्रालर् र स्थानीर् तहलाइ पठाउने। 

 

४० . बटुवल औद्योबगक क्षरेको औद्योबगक पूवािधार सधुार 

 

बटुवल औद्योबगक क्षेरको औद्योबगक पूवािधार सधुार गनुि र्स कार्िक्रमको उदे्दयर् रहेकोछ। र्स अन्तगित 
औद्यबगक क्षेर बभर सिक ममित संभार गररनेछ।र्ो कार्िक्रममा बनम्न र्क्रर्ाकलापहरु गररनेछ । 

)क( वटुवल उपमहानगरपाबलकासंग सहकार्ि गरी औद्योबगक क्षेरबभरको ममित गनुिपने सिकको लागत 
अनमुान तर्ार गने , 

)ख( सूचना प्रकाशन गने , 
)ग( सम्झौता गने , 
)घ( कार्ि मलु्र्ांकन गने, 
)ङ( अनगुमन प्रबतवेदनको आधारमा भकु्तानी ददने । 

 

४१. कार्िर्वबधमा उल्लेण्खत कार्िक्रमहरुको खचिको सम्वन्धमा 
र्स कार्िर्वबधमा उल्लेख भएका सीप ताबलम सम्बण्न्ध कार्िक्रम सञ्चालन गदाि कार्िक्रममा छुट्टाइएको रकम 
तपण्शलका शीषिकमा खचि गनि सर्कनेछ । 

)क( सहभागीहरूहरुको खाजा खचि । 

)ख( स्टेशनरी तथा ताबलम सामग्री । 

)ग( प्रण्शक्षक पाररश्रबमक । 

)घ( कार्िक्रम उद्दघाटन/समापन 
)ङ( ताबलम अवबध र ताबलम पश्चातको अनगुमन । 
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)च( र्ातार्ात, ईन्धन व्र्वस्थापन । 

)छ( हल भािा । 

)ज( संर्ोजक तथा सहर्ोगी भत्ता । 

)झ( सहभाबग छनौट लगार्त खचि। 

)ञ( सम्पूणि कार्िक्रमहरु संचालन गनि एक जना चतथुि तहको उद्यम र्वकास सहजकतािको बनर्णु्क्त गदाि 
आवयर्क हुने पाररश्रबमक ।  

उपरोक्त बाहेक अन्र् कार्िक्रम सञ्चालन गदाि कार्िक्रममा छुट्टाइएको रकम तपण्शलका शीषिकमा खचि गनि 
सर्कनेछ । 

)क( र्वषर्वस्तकुो र्ववरण सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क संकलन गने कार्ि । 

)ख( र्वषर्वस्तकुो पर्हचान र र्वश्लेषण गने कार्ि गदाि बमर्टङ¸ सेबमनार र गोष्ठी सम्बन्धी कार्ि । 

)ग( कार्िक्रम सञ्चालन गने क्रममा सहभाबग भत्ता व्र्वस्था तथा प्रण्शक्षकलाई लामो/छोटो अवबधमा सेवा 
करार सम्झौता अनगुमन तथा भ्रमण खचिको व्र्वस्था । 

)घ( प्रर्वबध हस्तान्तरणमा साधनको पर्हचान बनर्मानसुार खररद तथा हस्तान्तरण र सञ्चालन सम्बन्धी शीप 
वृर्द्धको प्रण्शक्षणको व्र्वस्था गदाि हुने खचि । 

)ङ( माबथ उल्लेख भएको र्वषर् अबतररक्त अन्र् कार्िक्रम साँग सम्बण्न्धत र्वषर् जस्तै कार्िक्षेरगत शति 
तर्ार, कार्िर्वबध बनाउने, सबमक्षा गने प्रबतवेदन तर्ार पाने जस्ता कार्िहरु । 
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पररच्छेदः ८ 

खानी तथा खबनज अन्वेषण र व्र्वस्थापन 

)3070001८( 

१ बनमािणजन्र् खबनज सामाग्रीको उत्खनन 

 
र्स कार्िक्रम संचालनका लाबग प्रदेशबाट संभाव्र्ता अध्र्र्न र र्वस्ततृ अध्र्र्न प्रबतवेदन सम्पन्न भै सके पबछ 

तोर्कएको स्थानमा प्रचबलत कानून बमोण्जम खररद प्रकृर्ा अपनाइ बनमािण जन्र् खबनज सामग्रीको उत्खनन 

कार्ि शरुू गररनेछ ।  
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पररच्छेदः ९ 

वातावरण तथा जलवार् ुअनकुुलन कार्िक्रम 

)30700019( 

१. प्रदषुण मापन प्रर्ोगशाला स्थापना तथा जिान 

 

वातावरणीर् कानून एवं मापदडिको बनर्मन गरी प्रदेशमा स्वच्छ र स्वस्थ्र् वातावरण कार्म गने 

उदे्दयर्ले वातावरणीर् प्रर्ोगशाला स्थापना गररनेछ। 

▪ प्रर्ोगशालामा आवयर्क पने मेबसन/उपकरणको स्पेण्शर्फकेसन र लागत अनमुान  तर्ार गने। 

▪ प्रचबलत कानून बमोण्जम मेबसन/उपकरण खररद गने। 

▪ प्रर्ोगशालाको लागी वातानकुुबलत कक्ष बनाउने । 

▪ उपकरण र प्रर्ोगशाला संचालन सम्बन्धी आवयर्क ताबलम प्रदान गने। 

 

२. ड्रोनबाट वातावरणीर् अनगुमन )ड्रोन खररद र जिान समेत( 

 

वातावरणीर् अनगुमन गनि आवयर्क ड्रोन, उपकरण र सामाग्री प्रचबलत कानून अनसुार खररद 
गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाइनेछ।  

▪ ड्रोन र आवयर्क सामाग्री/उपकरणको स्पेण्शर्फकेसन र लागत अनमुान तर्ार गने। 

▪ प्रचबलत कानून बमोण्जम खररद गने। 

▪ ड्रोन संचालन सम्बन्धी आवयर्क ताबलम प्रदान गने। 

▪ उिान अनबुमत एवं लाईसेन्सको लागी आवेदन ददई सो प्राप्त गने। 

 

३. प्लार्िक जन्र् पदाथि बनर्न्रण तथा पून प्रर्ोग सम्बन्धी अध्र्र्न गने। 

 

प्रदेश ५ मा प्लार्िक जन्र् वस्त/ुपदाथि बनर्न्रण तथा पून प्रर्ोग सम्बन्धी अध्र्र्न गने र्ो 
कार्िक्रमको उद्देयर् रहेकोछ।  

• कार्िसूण्च र लागत अनमुान तर्ार गने। 

• प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन गने। 

• सेवा प्रदार्क छनौट गने। 

• छनौट भएको सेवा प्रदार्कबाट अध्र्र्न गने। 

 

४. एर्ककृत नगर फोहरपानी प्रशोधन सम्बन्धी अध्र्र्न गने। 

छनौट गररएका नगरपाबलकाहरुमा फोहरपानी प्रशोधनको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने र्स कार्िक्रमको 
उद्देयर् रहेकोछ। र्स कार्िका लाबग बनम्न कृर्ाकलाप गररनेछ। 
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• नगरपाबलका छनौट गने। 

• कार्िसूण्च र लागत अनमुान तर्ार गने। 

• प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन गने। 

• सेवा प्रदार्क छनौट गने। 

• छनौट भएको सेवा प्रदार्कबाट अध्र्र्न गने। 

 

५. फोहरमैला प्रशोधन केन्र स्थापना। 

सैनामैना नगरपाबलकासंगको सहकार्िमा फोहरमैला प्रशोधन केन्र )पूवािधार( स्थापना गने र्ो 
कार्िक्रमको उद्देयर् रहेकोछ।र्स कार्िका लाबग बनम्न कृर्ाकलाप गररनेछ। 

 

• आवयर्क र्फल्ि बनरीक्षण गरी कार्ािन्वर्नको मोिाबलटी तर् गने। 

• कार्िसम्पादनको लागी स्वीकृत बि.र्प.आर अनसुार काम गनि ठेक्का सम्झौता गने। 

 
 

 

 

 
 


