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बूमभका 

चुये ऩहाड बू-जैववक, बौगर्बिक आदद दृष्टटकोणरे कभरो, सॊवेदनशीर वातावयण य वन-वनस्ऩततको बण्डाय यही आएकोभा 
ववगत केही दशकको ववकासका प्रमासभा व्माऩक ऺमीकयण य ववनाश बएकोछ। चुये ऩहाड, दनू बावय तथा तयाई भधेशको 
सम्फन्ध एक आऩसभा अन्मोन्माश्रित ढङ्गरे गाॉर्सएको छ । चुयेरे आफ्नो ऺेत्रको प्राकृततक भर, जरयस्रोतफाट दनू तथा 
तयाई भधेशको कृवष व्मवसाम तथा वार्सन्दाराई टेवा ददॊदै आएको बएताऩतन हार आएय मसको क्रर्भक ववनाशसॉगै मसरे 
प्रकोऩ य त्रास ददन थारेको छ । मसको अनुऩमुक्त वा गरत उऩमोगरे के दनू, के बावय, के तयाई भधेश सफैराई प्रततकूर 
असय ऩारययहेको छ । चुयेका र्बयारा ऩाखाहरूभा अव्मवष्स्थत खेतीऩाती  यऩशुऩारन तथा अतनमष्न्त्रत चरयचयनरे गदाि 
चुयेको भाटो फगेय तयाईभा ऩुगेको छ । मसैगरय झन चुयेको घोच य बावयभा खोरा-नदीफाट फारुवा, ढुङ्गा, श्रगट्टी अत्मश्रधक 
य हचुवा ककर्सभरे सङ्करन हुॉदा तयाईको जर्भन कटान य फाढीको चऩेटाभा ऩयेको छ। 

जनशष्क्त य जर्भन तयाई भधेशको भुख्म स्रोत बए ऩतन ववगत केही सभमदेखख मुवाहरू योजगायीको राश्रग ववदेश ऩरामन 
हुने साथै बूस्खरन, नदीकटान य फाढीजस्ता फढ्दो प्राकृततक प्रकोऩरे जर्भनको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व घट्दै छ । महाॉ 
ववशेषगयी दक्षऺणी बेगभा वनजन्म स्रोतको चयभ अबाव छ । मसयी जनशष्क्त य जर्भनको धनी बएऩतन तयाई भधेशको 
उश्रचत ववकास हुन ेअवसयहरु ववर्बन्न कायणरे गुर्भयहेको छ । मी सभस्माहरुराइ भनन गयी नेऩार सयकायरे ववगत केही 
वषिदेखख चुये ऺेत्रभा सॊयऺणका ववर्बन्न प्रमासहरु थारेको श्रथमो । तय मस्ता कामिक्रभहरुरे आशातीत सपरता ऩाउन 
सकेको छैन । मसका भुख्म कायणहरुभा सभस्माको दाॉजोभा सभाधानका प्रमास तनकै न्मून हुनु, सभस्माको जड अथाित ्चुये 
ऩहाड (उऩल्रो तटीम ऺेत्र) भा सॊयऺणका व्माऩक कक्रमाकराऩ गरयनुको सट्टा तल्रो तटीम ऺेत्रभा कामिक्रभरे व्माऩकता 
ऩाउनु, कामिक्रभहरु एकीकृत रुऩभा सभन्वमात्भक तरयकारे रागू नगरयनु, आदद यहेका छन ् । मी प्रमासहरुको र्सकाइको 
आधायभा याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भतत २०७१ सारभा गठन बमो । ववगतको अनुबवराई सॉगाल्दै मो 
सर्भततरे चुयेऩहाड, बावय, तयाई भधेश य दनूराई एउटै बू-ऩरयश्रध भानेय मसको सभग्रभा नै ब्मवस्थाऩन गने नीतत 
अवरम्फन गयेको छ । 

चुये सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन एक फहुसयोकायमुक्त, फहुववषमक, अन्तयववषमक य फहुआमार्भक प्रमासफाट भात्र सम्बव छ । 
चुयेको वनजङ्गर भात्र सॊयऺण गयेय महाॉको सभस्माको साभाधान हुदैन । त्मसैरे वन ब्मवस्थाऩनकासाथै जराधाय सॊयऺण, 
कृवष प्रणारी सुधाय, ऩशुऩारन ब्मवस्थाऩन, नदी तनमन्त्रण, र्सभसाय य जर सॊयऺण आदद आवश्मक देखखएको छ । मसभा 
ऩतन नदीप्रणारीको उऩल्रो य तल्रोतटीम सभुदामको ऩायस्ऩरयक सभन्वम य सहकामि अऩरयहामि छ। 

मसैरे चुये, दनू, तयाई भधेशको सॊयऺण य एकककृत ब्मवस्थाऩनका राश्रग एक गुरूमोजना तजुिभा गयी सफै 
सयोकायवाराहरूको सहकामिभा सघन रुऩरे कामिक्रभ सञ्चारन गनि अऩरयहामि छ । चुयेसॊयऺणभा अनुबवी फहु-ववषमक 
ववऻहरूको एक याष्टरम टोरीरे स्थरगत अध्ममन, स्थानीम सभुदाम य ष्जल्राष्स्थत साभाष्जक, प्राववश्रधक तनकाम तथा 
याजनीततक दरका प्रतततनश्रधहरूसॉग ऩयाभशि, केन्रभा ववऻ य ववर्बन्न तनकामहरूसॉग ऩयाभशि, तथा भाननीम 
साॊसदज्मूहरूसभेतको ऩयाभशिभा मो गुरूमोजना तमाय गरयएको छ । गुरूमोजनारे चुयेऩहाड, दनू, बावय, तयाई भधेशको 
नदीप्रणारीभा आधारयत एकीकृत सॊयऺणका मोजना प्रस्तुत गयेको छ । मो मोजना कामािन्वमनभा सफैको सहमोग य 
सहकामिको अऩेऺा गरयएको छ । 
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सायाॊश 

ऩरयचम: दहभारम ऩवित िृॊखराभध्मेको दक्षऺणभा अवष्स्थत तुरनात्भक रुऩरे होचो ऩहाडी बू-खण्डको फाहुल्मता यहेको 
ऺेत्रराई चुये िृॊखरा बतनन्छ । चुये ऺेत्रर्बत्र चुये ऩहाडको साथै चुये ऩहाडर्बत्र नदीरे फनाएका केही खोंचहरुका साथै 
दनू उऩत्मका (अथवा र्बत्री भधेश) ऩदिछन।् चुये ऺेत्रभा भुख्मतमा फरौटे ढुङ्गा (sandstone), भाटे ढुङ्गा 
(mudstone) य सङ्गुदटका (conglomerate) ऩाइन्छन ् य मी चट्टानहरु ऩुयै खॉददरो बईनसकेको हुनारे तछट्टै 
ऺमीकयण हुने अवस्थाभा छन ्। चुये िृॊखरा ऩारयष्स्थकीम रुऩभा बावय य तयाई भधेशसॉग गाॉर्सएय अर्बन्न अङ्गको ] 
रुऩभा यहेकारे त्मस ऺेत्रको सॊयऺणको राश्रग चुये ऩहाड य त्महाॉका नदीरे फनाएका साॉघुया खोंचहरु, दनू उऩत्मका 
(र्बत्री भधेश), बावयका साथै तयाई भधेशराई एउटै ब-ूऩरयश्रध (करयफ ३९,२५,२०४ हेक्टय ऺेत्रपर) को रुऩभा भनन 
गयी तदनुरुऩ सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन गनुि अऩरयहामि देखखन्छ । 
 
चुये ऺेत्र बौगर्बिक, जैववक, जरचक्र (hydrological Cycle), तथा ऩारयष्स्थकीम दृष्टटकोणरे ववर्शटट बएको य सन ्
१९५० को दशकऩश्चात ्बएको औरो उन्भूरन य ऩूवि-ऩष्श्चभ याजभागिको तनभािणसॉगै भानव फस्तीको ववस्ताय बई 
चुये- तयाई भधेश ब-ूऩरयश्रधभा देशको आधाबन्दा फढी (१,४७,४८,६७२ - २०६८ को जनगणनाअनुसाय) जनता फसोफास 
गनि ऩुगे य ततनका कक्रमाकराऩका कायण मस ऺेत्रको प्राकृततक स्रोतको नवीकयणीम ऺभताबन्दा फढी दोहन हुन 
ऩुग्मो । त्मस ऩतछका नीतत, कामिक्रभ य आमोजनाहरुरे चुये सॊयऺणभा मोगदान ऩ-ुमाउदै आएऩतन ततनको कामिऺ ेत्र 
सानो बौगोर्रक ऺते्रभा सीर्भत हुनु य उऩल्रो य तल्रो तटको अन्तयसम्फन्धराई ऩमािप्त ढॊगरे सम्फोधन गनि 
नसक्दा आशातीत प्रततपर हार्सर हुन सकेन । 

चुये ऺेत्रको ब्रफग्रदो वातावयणीम अवस्थारे गदाि चुये-तयाई भधेश ब-ूऩरयश्रधभा ऩायेको प्रततकूर प्रबावप्रतत सॊवेदनशीर 
बई नेऩार सयकायरे आश्रथिक वषि २०६६/६७ भा याटरऩतत चुये सॊयऺण कामिक्रभ कामािन्वमनको सुरुवात गयेकोभा 
त्मसराई अझ सशक्त ढॊगरे अतघ फढाउनको राश्रग वव.सॊ. २०७१ आषाढ २ गत ेयाटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण 
ववकास सर्भतत गठन गयी मसराई सभग्र चुये-तयाई भधेस ऺेत्रको गुरु मोजना तमाय गयी सोअनुरुऩ कामिक्रभ 
कामािन्वमन गनि तनदेर्शत गयेअनुसाय मो गुरु मोजना तमाय गरयएको छ । चुये ऺेत्रभा वातावयणीम ऺतत बई 
वातावयणीम सेवाको अतनष्श्चतता हुन ऩुगेकोरे उत्ऩादकत्वभा ह्रास आई जनताको द:ुख य ववऩद् j[l4 बएको 
ववद्मभान अवस्थाराई ऺमीकयण प्रकक्रमा न्मूनीकयणका कक्रमाकराऩ सञ्चारन गयी वातावयणीम सेवाको ददगो 
उऩरब्धता सुतनष्श्चत गने अवधायणा मो गुरु मोजनारे र्रएको छ ।  

सन्दबि साभग्रीहरुको अध्ममन तथा ववश्रेषण, केन्रदेखख स्थानीमस्तयसम्भ ऩयाभशि एवॊ स्थरगत अध्ममन 
अवरोकनका आधायभा तमाय गरयएको भस्मौदाभा स्वतन्त्र ववऻहरु तथा केन्र य ष्जल्रास्तयभा सयोकायवाराहरुरे 
उऩरब्ध गयाएका ऩटृठऩोषण सभेतराई सभामोजन गयी गुरु मोजनाराई अष्न्तभ रुऩ ददइएको छ ।  

फीस वषि अवश्रधको मो गुरु मोजनाभा ऩदहरो ५ वषिको राश्रग कामि मोजना य सोही आधायभा १०, १५ य २० वषिको 
राश्रग प्रऺेवऩत मोजना सभावेश गरयएको छ । मस गुरु मोजनाभा चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयश्रध सॊयऺण तथा 
ब्मवस्थाऩनको सभष्टटगत ब्रफम्फ, वस्तुष्स्थतत ववश्रेषण य मोजना सभेदटएको छ । गुरु मोजनाको ऩदहरो ऩूयक 
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खण्डभा ऩदहरो ऩाॉच वषिभा कामािन्वमन गरयने ६४ नदी प्रणारीहरुको एकीकृत नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩन मोजना 
सभावेश गरयएको छ । त्मसयी नै गुरु मोजनाको दोस्रो ऩयूक खण्डभा चुयेरे सभेटेको ३६ ष्जल्राका ष्जल्रास्तयीम 
मोजना सभावेश गरयएको छ । मसका साथै एक छुट्टै ऩरयर्शटट (Appendix) तमाय गयी गुरु मोजना तनभािणको 
र्सरर्सराभा तमाय ऩारयएका ववववध ववषमका आधायऩत्रहरुराई ;ª\गारोको रुऩभा सॊग्रदहत गरयएको छ ।  

बू-जैववक य आश्रथिक साभाष्जकऩऺरे सभष्टटगत रुऩभा चुयेको हैर्समतभा प्रबाव ऩायेकोरे मी दवुै ऩऺराई सभेट्ने गयी 
बू-जैववक अवस्था य आश्रथिक साभाष्जक अवस्थाको ववश्रेषण गुरु मोजनाभा सभावेश गरयएको छ । 
 
गुरु मोजनारे चुये तथा तयाई भधेशराई श्रचयेय नेऩार-बायत सीभा ऩाय गने नदीहरुराई उद्गभ स्थरको आधायभा चाय 
वगिभा ववबाजन गयेको छ । ब्मवस्थाऩकीम प्रमोजनको राश्रग धेयै राभा नदीहरु वा ठूरा जराधाय ऺेत्र बएका वा 
जराधाय ववशेषताभा स्ऩटट र्बन्नता ऩाइएका केही प्रणारीराई खण्ड-खण्डभा ववबाजन सभेत गरयएको छ । मसयी 
नक्साङ्कन गरयएका नदी प्रणारीभा १६४ प्रणारीहरु ऩरयगणना गरयएको छ ।  
 
चुये, दनू, बावय य तयाई भधेशको सभष्टटगतभा क्रभश: कृवष तथा फस्तीरे ढाकेको ४८.१९ प्रततशत, वन, झाडी तथा 
घाॉसे भैदानरे ढाकेको ४७.१६ प्रततशत य नदी फगयरे ढाकेको ४.६५ प्रततशत देखखएताऩतन त्मस र्बत्रका बौगोर्रक 
इकाइिहरुभा बू-छत्रको अनुऩात अत्मन्त र्बन्न छ । चुये ऩहाडको (खोँचसदहत) ८३.४७ प्रततशत ऺेत्रपर वन, झाडी य 
घाॉसे भैदानरे ढाकेको छ बने १३.१६ प्रततशत कृवष तथा फस्तीरे य ३.३७ प्रततशत नदी फगयरे ढाकेको छ । मसको 
ठीक ववऩयीत तयाई-भधेशको ८३.१८ प्रततशत ऺेत्रपर कृवष तथा फस्तीरे, १२.५९ प्रततशत वन, झाडी य घाॉसे भैदानरे, 
य ४.२३ प्रततशत नदी फगयरे ढाकेको छ । दनूको हकभा ५७.७३ प्रततशत बूबाग वन, झाडी य घाॉसे भदैानरे ढाकेको 
छ बने ३३.३६ प्रततशत कृवष तथा फस्तीरे य ८.९१ प्रततशत नदी फगयरे ढाकेको छ । त्मसयी नै बावयको ५८.४० 
प्रततशत बूबाग कृवष तथा फस्तीरे, ३५.०९ प्रततशत वन, झाडी य घाॉसे भैदान, य ६.५१ प्रततशत नदी फगयरे ढाकेको 
छ ।  
 
गुरु मोजनाको आकृतत: तथ्मगत आधाय, केन्र, ष्जल्रा, सभुदामस्तयभा गरयएको ऩयाभशि य स्थरगत अवरोकन 
सभेतराई सभेटेय मो गुरु मोजना तमाय गरयएको छ । मसभा गुरु मोजनाको यणनीततक भागिश्रचत्र, कामि मोजना य 
कामिक्रभ कामािन्वमनको राश्रग आवश्मक सॊयचनागत ब्मवस्था सभावेश गरयएको छ । यणनीततक भागिश्रचत्रभा गुरु 
मोजनाको दयूदृष्टट, रक्ष्म, उद्देश्म, आशातीत उऩरष्ब्ध य कामिक्रभहरु सभावेश गरयएको छ ।  

दयूदृष्टि (Vision): "सॊयक्षऺत, तथा प्राकृततक सन्तुरनसदहतको चुये-तयाई भधेश दनू बू-ऩरयश्रध, वातावयणीम वस्तु य 
सेवाको सतत प्रवाहसाथै आश्रथिक सभदृ्श्रध" 

रक्ष्म (Goal): "चुये ऺेत्रको प्राकृततक स्रोत सॊयऺण, ददगो ब्मवस्थाऩन, ऩारयष्स्थततकीम सेवाको सम्वधिन गरयफी 
न्मूनीकयण एवभ सभधृ्द नेऩारको याष्टरम रक्ष्मभा टेवा ऩ-ुमाउने"  
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गुरु मोजनारे ३ उद्देश्महरु साथै ती उद्देश्महरु हार्सर गनिका राश्रग ८ आशातीत उऩरष्ब्धहरु तनधाियण गयेको छ । गुरु 
मोजनारे अॊश्रगकाय गयेका तीन उद्देश्महरुअनुरुऩ ८ आशातीत उऩरष्ब्धहरुसॉग सोझै सम्फन्ध याख्न ेय ३० फहुववषमगत 
ऺेत्र तथा सॊस्थागत ववकाससॉग सम्फष्न्धत १२ सभेत ४२ वटा भुख्म कामिक्रभहरु तनधाियण गरयएको छ । तरको 
तार्रकाभा उद्देश्म, आशातीत उऩरष्ब्ध य तदनुरुऩ कामिक्रभहरु फहुववषमगत कामिक्रभ य ततनका ववस्तारयत कामिक्रभहरु 
प्रस्तुत गरयएको छ ।  

उद्देश्म (Objective) १: बौगर्बिक, बौगोर्रक अवस्था य ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी अनुकूर चुये ऩहाड (खोंचसदहत) य 
बावय ऺेत्रका प्राकृततक स्रोतहरु (बूर्भ, ऩानी, वनस्ऩतत य जैववक ववववधता) को ददगो ब्मवस्थाऩन सुतनष्श्चत गयी त्महाॉ 
फसोफास गने व्मष्क्त तथा सभुदामको जरवामु ऩरयवतिनतथा प्राकृततक प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयण गने । 

आशातीत उऩरष्धध तथा कामयक्रभहरु 

१.१ प्राकृततक स्रोत ऺम/ह्रास न्मूनीकयण 

१.१.१सयकायी स्वार्भत्वको वन वा साविजतनक बूर्भ नक्साङ्कन फभोष्जभ तनक्मौर (Land Use Zone Map को 
आधायभा) 

१.१.२ वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि छुट्दटने गयी वन ऺेत्रको नक्साङ्कन (नाऩी ववबागको ब-ूधयातरीम नक्साको 
आधायभा)  

१.१.३ वन अततक्रभण तनमन्त्रण  

१.१.४ ऺततग्रस्त साविजतनक बूर्भ ऩुनरुत्थान 

१.१.५ वन ऺेत्र तथा फगयभा चरयचयन ब्मवस्थाऩन वा तनमन्त्रण  

१.१.६ ब्मफसातमक ऩशुऩारन  

१.१.७ र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम फारी ववस्ताय 

१.२ िाताियण ष्थथयीकयण य उत्ऩादकत्ि िदृ्चध 

१.२.१ वन ब्मवस्थाऩन  

१.२.२ गैह्रकाटठ वन ऩैदावाय ववकास तथा ब्मवस्थाऩन  

१.२.३ जैववक ववववधता सॊयऺण  

१.२.४ र्सभसाय ब्मवस्थाऩन  

१.२.५ वषाितको ऩानी सङ्करन तथा बण्डायण, बूर्भगत जर ऩुनबियण य सतहभुतनको ऩानी उऩमोग 

१.२.६ वातावयणभैत्री बौततक ऩूवािधाय प्रोत्साहन 

१.२.७ र्भचाहा वनस्ऩतत प्रजातत तनमन्त्रण 
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१.३ जर िामु ऩरयितयन तथा जर उत्ऩनन्न प्रकोऩजोखिभ प्रबाि न्मूनीकयण 

१.३.१ नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग ब्मवस्थाऩन 

१.३.२ जोखखभ ऺेत्रभा यहेका फस्ती ब्मवस्थाऩन  

१.३.३ वन डढेरो न्मूनीकयण तथा तनमन्त्रण 

उद्देश्म (Objective) २: चुये ऩहाड, दनू य तयाई भधेशभा जर-उत्ऩन्न प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयणको साथै 
वातावयणीम सेवा प्रवाहको तनयन्तयता ददने । 

आशातीत उऩरष्धध तथा कामयक्रभहरु 

२.१ एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत धमिथथाऩन ऩूिायधाय 

२.१.१ नदी प्रणारीस्तयको नदी ब्मवस्थाऩन सॊमन्त्र ववकास  
२.१.२ एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ववकास कामि मोजना 
 

२.२ उऩल्रो जराधाय ऺेत्रका बू-थिरनग्रथत ऺेत्र ष्थथयीकयण 

२.२.१ बू-ऺमग्रस्त ऺेत्रको उऩचाय  

२.२.२ ऩानी भुहान सॊयऺणरगामत सभुदामभा आधारयत बू-सॊयऺण 

२.३ नदी किान तथा डुिानफाि हुने ऺतत न्मूनीकयण 

२.३.१ नदी ककनाया ष्स्थयीकयण  

२.३.२ नदी ककनाया हरयत ऩेदटका ववकास 

उद्देश्म (Objective) ३: गाहिस्थ ऊजाि उऩमोगभा सुरबताका साथै याष्टरम वनफाट टाढा यहेका वार्सन्दा (खासगयी 
तयाई भधेश) राई काठ, दाउया य अन्म इन्धन िोतको उऩमोगभा ऩहुॉच वदृ्श्रध गने । 

आशातीत उऩरष्धध तथा कामयक्रभहरु 

३.१ िन ऺेत्रफाहहय िनविकास (Trees Outside Forests) 

३.१.१ स्तयीम ब्रफरुवा तथा फीउ ब्मवस्थाऩन  

३.१.२ तनजी वन प्रफधिन तथा व्मवसामीकयण य ब्रफरुवा उत्ऩादन, वृऺ ायोऩण य ब्मवस्थाऩन   

 

३.२ निीकयणीम ऊजाय प्रविचध विथताय 

३.२.१ गोफय ग्माॉस ववस्ताय  

३.२.२ गाहिस्थ सौमि ऊजाि ववस्ताय 

३.२.३ रघु जरववद्मुत ्ववकास तथा उऩमोग  



v 
 

३.२.४ याष्टरम ववद्मुत प्रसायणभा ऩहुॉच ववस्ताय 

३.२.५ फामो ब्रिकेट तथा सुधारयएको चुरो प्रब्रफश्रध उऩमोग/ ववस्ताय 

 

४. फहुबफषमगत ऺेत्र तथा सॊथथागत विकाससॊग सम्फष्न्धत कामयक्रभहरु 
भाश्रथ उल्ल्रेखखत उदेश्महरु य उऩरष्ब्धहरु हार्सर गनि सहमोग हुनेगयी तनम्न उल्रेखखत फहुब्रफषमगत ऺेत्र तथा 
सॊस्थागत ववकाससॊग सम्फष्न्धत कामिक्रभहरु सभाफेस गयीएको छ : 
 

४.१ आकष्थभक विऩद् धमिथथाऩन 

४.१.१ ऺतत वववयण सॊकरन 

४.१.२ ववऩद् ब्मवस्थाऩन सहमोग 

 

४.२ ऩमायऩमयिन प्रफर्धदयन 

४.२.१ ऩमािऩमिटन सम्बाव्मता अध्ममन  

४.२.२ ऩमािऩमिटन ववकास सहमोग 

 

४.३ भहहरा, दमरत, आहदिासी, तथा  सीभान्तकृत सभुदामको सहबाचगता प्रफर्धदयन 
४.३.१ भदहरा, दर्रत, आददवासी, तथा सीभान्तकृत सभुदामभैत्री सचतेना साभग्री उत्ऩादन तथा प्रसायण  
४.३.२ सीऩभूरक ऺभता ववकास  

४.३.३ सभुदामभा आधारयत सॊस्थाभा सहबाश्रगता  

४.३.४ गुरु मोजना कामािन्वमन र्सरर्सराभा सषृ्जत योजगायीभा प्राथर्भकता 
४.३.५ भदहरा, दर्रत, आददवासी, तथा सीभान्तकृत सभुदामभैत्री प्राकृततक स्रोत सॊयऺण नभुना प्रदशिन 

 

४.४ जरिामु अनुकूरन 

४.४.१ जरवामु ऩरयवतिनका जोखखभहरुको रोखाजोखा नक्शाॉकन य प्राथर्भकयण  

४.४.१ स्थानीमस्तयभा जरवामु अनुकूरन कामिक्रभ (LAPA) वा सभुदामस्तयभा जरवामु अनुकूरन कामिक्रभ (CAPA) 
तनभािण य कामािन्वमनभा सहमोग 

 

४.५ िैऻातनक य कामयभूरक अनुसन्धान तथा प्रविचध विकास 

४.५.१ वन ब्मवस्थाऩन प्रणारीअनुसाय हुन सक्ने औसत वावषिक फदृ्श्रधदयभा (Mean Annual Increment-MAI) फदृ्श्रध 
(चुये, बावय दनू य तयाई भधेश) 
४.५.२ वन ब्मवस्थाऩन प्रणारी साऩेऺ बूऺ म दयसम्फन्धी कामिभूरक अनुसन्धान  

४.५.३ ब्मवस्थाऩन गरयएको नदी प्रणारीको थेग्रानको भात्रा य धर्भरोऩनसम्फन्धी कामिभूरक अनुसन्धान  

४.५.४ गैय ऩयम्ऩयावादी नदी ककनाया सॊयऺण प्रववश्रधसम्फन्धी म्मानुअर ववकास  

४.५.५ प्राकृततक स्रोत य सभुदामफीच अन्तय सम्फन्ध य तनबियताफाये खोज तथा अर्बरेखीकयण  

४.५.६ खुरा चरयचयनसदहत य फॊधुवा ऩशुऩारनफीच तुरनात्भक अध्ममन (आश्रथिक, साभाष्जक य वातावयणीम ऩऺ)  

४.५.७ ऩयम्ऩयागत र्बयारो खेती य खनजोत कभ गनुि ऩने फहुवषॉम खेती प्रणारीफीच तुरनात्भक अध्ममन (आश्रथिक, 
साभाष्जक य वातावयणीम ऩऺ) 
४.५.८ काॉसको आश्रथिक भूल्म फदृ्श्रध सम्बाव्मता ऩयीऺण य प्रववश्रध ववकास  

४.५.९ ऩदहयो नक्साङ्कन, वगॉकयण य तनमन्त्रण प्राथर्भकता य प्रववश्रध  
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४.५.१० फाॉस उत्ऩादन, भूल्म अर्बफदृ्श्रधय फजारयकयण  
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तनदेशक मसद्धान्त: मो गुरु मोजनारे कामािन्वमन क्रभराई तनदेर्शत गनि तनम्न आधायबूत र्सद्धान्तहरु अवरम्फन 
गयेको छ :  

 िोतको ददगो उऩमोग य उत्ऩादन प्रणारीको सुतनष्श्चतता गने ; 

 जरवामु ऩरयवतिन य मसको प्रबाव न्मूतनकयण गने खारका कामिक्रभहरुराई प्राथर्भकता ददने ; 

 स्थरीम ऩमािवयणको सॊयऺण, ऩुनिस्थाऩना य ददगो उऩमोगको प्रवधिन गने, वनको ददगो ब्मवस्थाऩन 
गने, भरुबूर्भकयण य बूऺम योक्ने तथा जैववक ववववधता सॊयऺण गने ; 

 ववषम ऺेत्रगत मोजना तथा यणनीततरे रक्षऺत गयेका उद्देश्म तथा कामिक्रभराई वातावयणीम दृष्टटरे 
ऩरयऩूयण गने ;  

 जरवामु अनुकरन तथा गरयवी न्मूतनकयण जस्ता कामिक्रभहरु तनभािण य कामािन्वमन गदाि भदहरा, 
दर्रत, आददवासी य र्सभान्तकृत सभुदामको सभावेशीकयणराई भुरप्रवाहीकयण गने ;  

 कामिक्रभ कामािन्वमनभा सयकायी, गैय सयकायी य साभुदातमक सङ्घ-सॊस्थाहरुराई ततनको ववशेषऻता, 
ऺभता तथा कामिऺ ेत्र (ववषमगत य बौगोर्रक) का आधायभा सकक्रम गयाई ष्जम्भेवायी ददने ;  

 नदी प्रणारीको उऩल्रो जराधाय य तल्रो तटराई एउटै इकाइिको रुऩभा हेयी एकीकृत मोजना तजुिभा 
गने ; 

 उऩरष्ब्ध अनुबव य प्रभाणभा आधारयत (Evidence-based) बएय तनयन्तय नीतत, कामिक्रभ, 
कामािन्वमन प्रकक्रमा य प्रववश्रध ऩरयभाजिन गने ; य 

 कामिक्रभको हयेक चयण (मोजना तजुिभा, कामािन्वमन, भभित सुधाय, अनुगभन तथा राबको फाॉडपाॉड) 
भा स्थानीम सभुदामको सहबाश्रगता सुतनष्श्चत गने ।  

कामायन्िमन तहगत इकाइय: गुरु मोजनाभा केन्र, नदी प्रणारी य स्थानीम तह गयी तीन तहभा कामािन्वमन गने गयी 
कामिक्रभहरु तनधाियण गरयएको छ । केन्रीमतहफाट गरयने कामिक्रभहरुभा नीततगत सधुाय, उच्चस्तयीम तनदेशन, 
केष्न्रमस्तयको सभन्वम, प्राववश्रधक तथा प्रकक्रमागत नीतत, कामिनीतत यभागिदशिन/तनदेर्शका ववकास, साविजतनक 
सञ्चाय यणनीतत ववकास, सूचना साभग्री उत्ऩादन, अनुसन्धान, अनुगभन प्रणारी ववकास य स्थानीमस्तय वा नदी 
प्रणारीभा सभावशे नगरयएका सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारीभा सञ्चारन गरयने कामिक्रभहरु सभावेश गरयएको छ । नदी 
प्रणारी तहका कामिक्रभभा उऩल्रो जराधाय ऺेत्रका बू−ऺमग्रस्त स्थरहरुको उऩचाय, सभुदामभा आधारयत बू तथा 
जर सॊयऺण (ऩानी भुहान) य तल्रो तटीम ऺेत्रका नदी ककनाया सुदृढीकयण य हरयत ऩेटी तनभािण जस्ता कामिक्रभराई 
प्रभुखताका साथ सभावेश गरयएको छ । त्मसयी नै स्थानीम तहस्तयीम कामिक्रभभा वन अततक्रभण तनमन्त्रण, 
ऺततग्रस्त साविजतनक बूर्भ ऩुनरुत्थान, चरयचयन तनमन्त्रण तथा ब्मवस्थाऩन, नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग ब्मवस्थाऩन, 
सॊवेदनशीर ऺेत्रभा यहेका फस्ती ब्मवस्थाऩन, र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम फारी ववस्ताय, र्सभसाय ब्मवस्थाऩन, 
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वन डढेरो तनमन्त्रण, वषाितकोऩानी सङकरन तथा बण्डायण, बूर्भगत जर ऩुनबियण य सतह भुतनको ऩानी उऩमोग 
जस्ता कामिक्रभ ऩदिछन ्।  

कामयक्रभ कामायन्िमन साझा यणनीतत: 

 कामिक्रभस्थर मककन गदाि, डडजाइन गदाि, कामािन्वमन य कामिक्रभ उऩरष्ब्धऩश्चात ्प्राप्त हुने राबभा ऩहुॉच 
स्थाऩना गने सफै चयणभा प्रबाववत तथा राबाष्न्वत सभुदामको सकक्रम सहबाश्रगता गयाइनेछ । सभुदामभा 
आधारयत सॊस्था (ववद्मभान वा नवगदठत) को भाध्मभफाट प्रबाववत तथा राबाष्न्वत सभुदामराई गुरु मोजना 
कामािन्वमनभा सॊरग्न गरयनेछ । मसयी सभुदामराई सॊरग्न गयाउॉ दा भदहरा, दर्रत, आददवासी, जनजाततको 
उश्रचत प्रतततनश्रधत्व सुतनष्श्चत गनुिको साथै उनीहरुको चासोराई सम्फोधन गरयनेछ ।  

 प्राथर्भकता प्राप्त नदी प्रणारी तथा स्थानीम तहका कामिक्रभहरु एकीकृत स्रोत ब्मवस्थाऩन कामि मोजनाको 
आधायभा तमाय ऩरयएको ववस्ततृ डडजाइन य अनुभातनत रागतको आधायभा वावषिक कामिक्रभभा सभावेश गयी 
सोही अनुसाय कामािन्वमन गरयनेछ । प्रामM सफै कामिक्रभहरु फहुवषॉम प्रकृततको हुने य सुरुको केही वषि हेयचाह 
य भभित सम्बाय सभेत गनि ऩने बएकोरे सोहीअनुसाय फहुवषॉम कामिक्रभ तम गयी कामािन्वमन गरयनेछ ।  

 गुरु मोजना कामािन्वमन भुख्मतमा नेऩार सयकायका तनकाम य स्थानीम सयकाय भापि त सञ्चारन गरयने 
बएताऩतन साभाष्जक ऩरयचारन, ऩैयवी, सूचना प्रफाह आदद कामिहरुभा गैय सयकायी सॊस्थाराई सॊरग्न  
गयाइनेछ l 

 सयकायका तनकामहरु य गैयसयकायी सॊघ–सॊस्थाहरुभा उऩरब्ध नबएका ववर्शटट दऺता आवश्मक ऩने य 
सघनरुऩरे तनष्श्चत सभमभा तनष्श्चत गुणस्तयको प्रततपर ददने खारका कक्रमाकराऩभा तनजी ऺेत्रराई सॊरग्न 
गयाइनेछ ।  

 अनुसन्धानात्भक कामिहरु केवर सैद्धाष्न्तक ऻानभा सीर्भत याखखने प्रमोजनराई गरयने छैन । अनुसन्धानका 
नततजाराई व्मवहायभा अभ्मास गयी क्रभश: ऩरयभाजिन गरयनेछ । 

 कामिक्रभ कामािन्मन गने स्थानहरुभा मदद अन्म तनकामहरुफाट सभान प्रकृततका कामिक्रभहरु सॊचारन बएभा 
सभन्वम गयी कामिक्रभ नदोहोयीने सुतनष्स्चत गरयनेछ अथाित साझदेाय सॊस्थाभापि त कामिक्रभहरु सञ्चारन गदाि 
एकै कामिक्रभभा दोहोयो रगानी नगने सुतनष्श्चत गरयनेछ । 

 स्थानीमस्तयभा कामिक्रभ ऩदहचान य रागु गदाि स्थानीम सयकायको अऩनत्व सुतनष्स्चत गरयनेछ l 

वितीम सॊमन्त्र: नेऩार सयकायको आफ्नै स्रोत तथा दात ृतनकामरगामत अन्म स्रोतफाट नेऩार सयकाय भापि त चुये-तयाई 
भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततभा प्राप्त हुने स्रोत ऩरयचारन गयी चुये-तयाई भधेश सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन गुरु मोजना 
कामािन्वमन गरयनेछ । चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततको नाभभा प्राप्त हुने स्रोत मोजना कामािन्वमनको राश्रग 
गुरु मोजनारे ऩदहल्माएका कामिक्रभ सञ्चारनको राश्रग उऩमुक्त सयकायी, गैयसयकायी, सभुदामभा आधारयत य ववर्शटट 
ववशेषऻता बएका नीष्ज सॊस्था य व्मष्क्तभापि त ऩरयचारन गरयनेछ ।  
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योजगायी तथा विमशटि दऺता: मी कामिक्रभ सञ्चारन गने क्रभभा ववर्बन्न ववषमका उच्च दऺता तथा भध्मभ दऺता 
बएका प्राववश्रधकहरु रगामत स्थरगतरुऩभा कामिसम्ऩादन गने दऺ तथा अधिदऺ काभदायहरुको आवश्मकता ऩदिछ । 
वन ब्मवस्थाऩन, ऩशुऩारन, कृवष बूर्भ ब्मवस्थाऩन, नदी ब्मवस्थाऩन जस्ता ऺते्रभा काभ गनिको राश्रग ठूरो 
सॊख्माभा दऺ तथा अधिदऺ काभदायको आवश्मकता ऩने बएकोरे प्रचुय भात्राभा योजगायीको अवसय सजृना हुने 
देखखन्छ । ऩदहरो ५ वषिको अवश्रधभा स्थानीमस्तयभा ७३ राख १५ हजाय िभददन फयाफय दऺ काभदाय य ४ कयोड 
५५ राख १५ हजाय िभददन फयाफय अधिदऺ काभदायसदहत कुर ५ कयोड २८ राख ३० हजाय िभददन फयाफय 
योजगायीको अवसय सजृना हुने अनुभान छ ।  

रगानी मोजना: गुरु मोजनाको २० वषिको अवश्रधभा २०७२ सारको भूल्मभा रु. २ खफि ४९ अफि ७० कयोड १ राख 
छमान्नब्फे हजाय रगानी आवश्मक ऩने अनुभान गरयएको छ । कुर रगानीभध्मे रु. ८० अफि ८५ कयोड ६२ राख ५३ 
हजाय ऩदहरो ५ वषि, रु. ६७ अफि १ कयोड ३५ राख ३९ हजाय दोिो ५ वषि, रु. ५१ अफि ९५ कयोड ६३ राख २९ हजाय 
तिेो ५ वषि य रु.  ४९ अफि ८७ कयोड ४० राख ७५ हजाय चौथो ५ वषिभा रगानी गनुिऩने अनुभान छ । ऩदहरो ५ 
वषिको राश्रग अनुभातनत रागतभध्मे ऩदहरो वषि रु. ९ अफि ८७ कयोड ५ राख १२ हजाय, दोिो वषि रु. १८ अफि २४ 
कयोड २ राख ३४ हजाय, तेिो वषि रु. २१ अफि २० कयोड ४३ राख ८९ हजाय, चौथो वषि रु. १८ अफि ४८ कयोड ७५ 
राख १ हजाय य ऩाचौ वषि रु. १३ अफि ५ कयोड ३६ राख १६ हजाय रगानी आवश्मक ऩने अनुभान छ ।  

कामायन्िमन धमिथथा 

नीततगतयकानुनी सुधाय: गुरु मोजनाराई प्रबाफकायी कामािन्वमन गनि ववद्मभान ऐनहरुभा बएका पयक-पयक 
प्रावधानरे गदाि उत्ऩन्न ववयोधाबासऩूणि अवस्था, ऺेत्राश्रधकायको दोहोयोऩन सभेतराई नीततगत, कानुनी तथा व्मवहाय 
सुधायको भाध्मभफाट सम्फोधन गरयने प्रस्ताव गरयएको छ । चुये स्रोत उऩमोग तथा सॊयऺणसॉग प्रत्मऺ सम्फन्ध याख्ने 
ऐनहरुफीच साभन्जस्मता स्थावऩत हुने गयी एकीकृत ऐनको र्सपारयस गरयएको छ । नदीको स्वार्भत्व य ष्जम्भेवायी 
ककटान गने, नदी ककनायाभा हरयत ऩेटी ववकास गने जस्ता कामिक्रभ सञ्चारन गदाि बोग्नु ऩने जदटरता सम्फोधन 
हुने गयी ववर्बन्न कानुनी तथा नीततगत सुधाय गनि सुझाइएको छ । व्मवहारयक रुऩभा ऩनुप्रािष्प्त गनि कदठन बएका 
अततक्रर्भत वन ऺेत्रको सट्टा बनाि स्वरुऩ नमाॉ ऺेत्रभा वन ववकास गनिको राश्रग नीततगत तथा कानुनी सुधायको 
प्रस्ताव गरयएको छ । ब-ूउऩमोग नीतत, २०६९ रे र्बयारो बूर्भभा फहुवषॉम फारी ववस्ताय गनि प्रोत्साहन गयेको 
बएताऩतन उक्त नीतत न्मून गततभा कामािन्वमन बएकोरे कामािन्वमनभा तीव्रता ल्माउन सहकामि गने प्रस्ताव 
गरयएको छ । त्मसयी नै सोही नीततरे र्सभसाय ब्मवस्थाऩनको राश्रग नीततगत ब्मवस्था गयेको बएताऩतन 
कामािन्वमनभा नदेखखएकोरे कामािन्वमनको राश्रग र्सपारयस गरयएको छ । नदीजन्म ऩदाथि उऩमोगभा फहुवषॉम 
कयायको ब्मवस्था गने कामिक्रभ यहेको छ । त्मस्तो कयाय गनिको राश्रग कानुनी अवयोध नबएताऩतन कामािन्वमनभा 
नदेखखएकोरे तदनुरुऩ कामािन्वमनको र्सपारयस गरयएको छ । नदीजन्म ऩदाथि कच्चा ऩदाथिको रुऩभा फाह्म 
तनकासीको राश्रग तनषेश्रधत गने र्सपारयस गरयएको छ । वातावयण सॊयऺण ऺेत्र कामभ गयेको चुयेको ऺेत्रर्बत्र घना 
फस्ती तथा सहयी ऺेत्र जस्तै हेटौंडा, नायामणघाट, दाङ आदद सभेत यहेका दनूका सभथय बाग सभेत ऩनि गएकोभा 
दनू ऺेत्रराई वातावयण सॊयऺण ऺेत्रफाट हटाउने गयी नक्सा ऩरयभाजिन गने र्सपारयस गरयएको छ । नदी प्रणारी 
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ब्मवस्थाऩनको र्सरर्सराभा प्राववश्रधक आवश्मकताको आधायभा भहाबायत ऺेत्रभा ऩतन बू-स्खरन तनमन्त्रणका 
कामिक्रभ सञ्चारन गनि र्सपारयस गरयएको छ ।  

सॊथथागत सॊयचना: गुरु मोजना कामािन्वमनको राश्रग केन्रस्तय, ऺेत्र वा प्रदेशस्तय, स्थानीमस्तय य सभुदामस्तयभा 
कक्रमाशीर यहने गयी सॊस्थागत सॊयचना प्रस्ताव गरयएको छ । मी सॊयचनाहरुरे नीतत तथा कानुनी सहजता, 
कामािन्वमन तथा अनुगभन य भूल्माङ्कन सभेत गयी तीन प्रकायका कामि सम्ऩादन गने प्रस्ताव गरयएको छ । नीतत 
तथा कानुनी सहजताभा ब्मवस्थावऩका सॊसदअन्तगितको वातावयण सॊयऺण सर्भतत, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रीको 
अध्मऺताभा उच्चस्तयीम तनदेशक सर्भतत, सम्फष्न्धत भन्त्रारमहरु य याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास 
सर्भततको बूर्भका आवश्मक छ । कामिक्रभ कामािन्वमन य अनुगभनको राश्रग केन्रस्तयभा याटरऩतत चुये-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भततको अध्मऺको सॊमोजकत्वभा गठन गरयने केन्रीम सभन्वम सर्भतत, सम्फष्न्धत भन्त्रारम य 
भातहतका ववबागहरु, ववशेषऻ तनकामहरु य याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततको ष्जम्भेवायी ऩदहचान 
गरयएको छ । प्रदेश य स्थानीम तहभा याष्टरम ऩुनिसॊयचना अनुसायको कामािन्वमन तहको तनभािण गयी कामिक्रभ राग ु
गरयनेछ । मसभा प्रादेशीक य स्थानीम तहका सयकायको प्रततश्रधत्व हुने गयी सभन्वम सर्भतीहरु गठन गरयनेछन । 
एक वा दइु प्रदेशहरुको वीचभा कामािक्रभ सभन्वम कामािरम (Cluster Office) यहनेछ । चुये बु-ऩरयधी र्बत्र मस्ता 
कामािरमहरु ऩाॉचवटा यहनेछन । प्रत्मेक कामािरमहरुभा सर्भततका एक सदस्मको नेततृ्वभा यहनेछ । 

त्मसयी नै स्थानीमस्तयभा नदी प्रणारी स्तयीम सञ्जार, उऩबोक्ता सभूह, कृषक, व्मष्क्त वा तनजी तनकाम सभेतराई 
कक्रमाशीर गयाउने प्रस्ताव गरयएको छ । भूल्माङ्कन कामिको राश्रग केन्रस्तयभा ब्मवस्थावऩका सॊसदअन्तगितको 
वातावयण सॊयऺण सर्भतत, आन्तरयक भूल्माङ्कन टोरी य फाह्म भूल्माङ्कन टोरीको ब्मवस्था गरयएको छ । त्मसयी 
नै ष्जल्रास्तय य स्थानीमस्तयभा तदनुरुऩ सहबाश्रगतात्भक भूल्माङ्कन टोरीको प्रस्ताव गरयएको छ । 

कतयव्म य ष्जम्भेिायी: गुरु मोजनाभा सभावेश प्रत्मेक कामिक्रभको राश्रग भुख्म ष्जम्भेवाय तनकाम य सहमोगी 
तनकामहरुको वववयण सभावेश गरयएको छ । उदाहयणको राश्रग वन अततक्रभण तनमन्त्रण कामिक्रभ सञ्चारन गने 
भुख्म ष्जम्भेवायीभा ष्जल्रा वन कामािरम तथा सहमोगी तनकामहरुभा ष्जल्रा प्रशासन कामािरम (ष्ज.प्र.का.) य सुयऺा 
तनकाम उल्रेख गरयएको छ ।  

ऺभता अमबविद्चध: कामािन्वमनभा प्रत्मऺ सॊरग्न हुने १) गुरु मोजना कामािन्वमन गने तनकामहरुभा कामियत 
जनशष्क्त, २) सभुदामभा आधारयत सॊस्थाका ऩदाश्रधकायी, ३) कृषक, य ४) भजदयु, सभेत ४ वगिको सीऩ तथा दऺता 
अर्बवदृ्श्रध गने प्रस्ताव गरयएको छ । मी चायै वगिका ऺभता अर्बफदृ्श्रधको दामया य ऩरयभाण सभष्टटगत आवश्मकता 
ऩदहचान (Comprehensive need assessment) ऩश्चात ् मककन गरयने बएताऩतन केही ववषमहरु ऩदहचान गरयएका 
छन ्।  

सूचना तथा सञ्चाय: जनसभुदामको भनोबावराई सॊयऺणभुखी ढाॉचाभा रुऩान्तयण गनि सशक्त सञ्चाय यणनीतत 
(Communication Strategy) प्रस्ताव गरयएको छ य सोही नीततरे ऩदहचान गयेका ववषम य ववश्रधअनुसाय सञ्चाय 
साभग्री उत्ऩादन तथा प्रसायण गरयनेछ । सूचना प्रसायणका राश्रग वेफसाईट, स्थानीम एप.एभ. येडडमो, एस ् .एभ.् 
एस.् तथा भोफाइर एप्स (Mobile Apps) राई प्राथर्भकताकासाथ उऩमोग गरयनेछ ।  
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अनुगभन तथा भूल्माङ्कन 

नततजाभरूक अनुगभन मोजना: प्रबाव सूचक, असय सचूक य उऩरष्ब्ध सूचकसभेतराई सभेटेय प्रत्मेकको राश्रग 
आवश्मक सूचना, साववक अवस्था, सन्दबि स्थान, सभम, स्रोत, तरयका य ष्जम्भेवायी खुल्ने गयी नततजाभूरक 
अनुगभन कामि मोजना सभावेश गरयएको छ । कामिक्रभ कामािन्वमनको अनुगभन तनयन्तय प्रकृमा हुनेछ । प्रादेशीक य 
स्थानीम तहभा वन्ने सभन्वम सर्भतीको फैठक प्रत्मेक ६ भदहनाभा वसी कामिक्रभको सर्भऺा गरयनेछ । मसैगयी 
कामािन्वमन इकाइिका वैठक प्रत्मेक २ भदहनाभा वसी सर्भऺा गरयनेछ । कामि मोजनाअनुसाय प्रबाव सूचकको 
अनुगभन दशौं वषि य फीसौं वषिको तिेो चौभार्सकभा सम्ऩन्न गरयनेछ । त्मसयी नै असय सूचक य उऩरष्ब्ध सूचकको 
अनुगभन ऩाॉचौ वषि, दशौं वषि, ऩन्रौं वषि य फीसौं वषिको दोिो चौभार्सकभा सम्ऩन्न गने गयी कामि मोजना 
फनाइएको छ । गुरु मोजनाको सोंच तार्रकाभा ४ वटा ऩूवािनुभान सभावेश छन ् य ती चायै ऩूवािनुभान सभेतको 
अनुगभन सभावेश गरयएको छ । त्मसयी नै तीनवटा जोखखभ तथा अतनष्श्चतताको ब्मवस्थाऩन (Mitigation 

measures) सुझाइएको छ ।  

चुये-तयाई भधेशकोराचग सूचना प्रणारी: नततजाभूरक अनुगभन मोजनाको आधायभा आवश्मक सूचना ऩदहचान गयी 
सोहीअनुसाय सूचना प्रणारी ववकास गनेय ब-ूसूचना प्रणारी सभेतको उऩमोग गयी प्रत्मेक स्थानीम तहरे कामिक्रभ य 
उऩरष्ब्धको सूचना य केन्रस्तयभा सफ ैस्थानीम तहको सभष्टटगत कामिक्रभ य उऩरष्ब्धको सूचना सुरू वषिदेखख नै 
सॊकरन गने य प्रत्मेक वषि अद्मावश्रधक गने प्रस्ताव गरयएको छ । 

भुख्म-कोशेढुङ्गाहरु (Milestones): गुरु मोजना सपरताका ९ भुख्म गन्तव्महरु छन ् (तार्रका ३४) य प्रत्मेक 
गन्तव्मको ऩदहरो ५ वषिको राश्रग ऩरयभाणात्भक भाऩन ब्रफन्द ु सभावेश गरयएको छ । गन्तव्महरुभा क्रभश: 
अततक्रर्भत वन ऺेत्र अततक्रभण भुक्त बई ऩुन: वन वृऺ  हुककि एको, खुरा चरयचयन अभ्मस्त ऩशुऩारक घयऩरयवायरे 
फॉधुवा ऩशुऩारन प्रणारी अऩनाएको, वषेनी खनजोत गयी खेती गरयएको १९ डडग्री वा सोबन्दा फढी र्बयारो जर्भनभा 
फहुवषॉम फारी ववस्ताय, उऩमुक्त वन सम्फधिनप्रणारी अऩनाई वन ब्मवस्थाऩन, वषाितको ऩानी सङ्करन तथा 
बण्डायण, बूर्भगत जर ऩुनबियण, सतहभुतनकोऩानी उऩमोग सॊयचना ववकास य र्सभसाय ब्मवस्थाऩन, नदीजन्म 
ऩदाथि उऩमोग ब्मवस्थाऩन, बू-स्खरन वा फाढी सॊवेदनशीर ऺेत्रभा यहेका घयको सुयक्षऺत ब्मवस्थाऩन, एकीकृत नदी 
प्रणारी ब्मवस्थाऩन - उऩल्रो जराधय ब्मवस्थाऩन, नदी ककनायाभा तटफन्ध य नदीको दाॉमा फाॉमा हरयत ऩेटी 
ववकास, वन ऺेत्र फादहय योवऩएका फाॉस, रुख हुककि एको, सभावशे गरयएका छन ्।  

भूल्माङ्कन मोजना: गुरु मोजनाको २० फषे कामिकारराई प्रत्मेक ५ वषिको अन्तयारभा ४ अवश्रध हुने गयी खष्ण्डत 
गरयएको छ य प्रत्मेक अवश्रधको तिेो वषिभा भध्मावश्रध य ऩाॉचौ वषिभा अवश्रध–अन्त्म (End of Program) भूल्माङ्कनको 
मोजना छ । दवुै प्रकायका भलू्माङ्कनका आधायहरुभा सान्दर्बिकता, प्रबावकारयता, कामिदऺता, प्रबाव य ददगोऩना 
हुनेछन ् । भध्मावश्रध भूल्माङ्कनको ष्जम्भेवायी याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भतत य साझदेाय 
तनकामभा अनुगभन भूल्माङ्कनको ष्जम्भेवायी ऩाएका ऩदाश्रधकायीहरुको सभूहरे य अवश्रध–अन्त्म भूल्माङ्कन याष्टरम 
स्तयका ऺेत्रगत ऻान बएका भूल्माङ्कन ववऻ सभूहरे सम्ऩन्न गने प्रस्ताव गरयएको छ ।  
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१. ऩरयचम 
गुरु मोजनाको ऩरयचम खण्डभा चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयश्रध: ऩरयवेश; अवधायणा य आवश्मकता; गुरु मोजना तनभािण 
प्रकक्रमा; गुरु मोजनाको सॊयचना य गुरु मोजनाको ऩरयश्रध तथा सीर्भतता सभावेश गरयएको छ ।  

१.१ चुये - तयाई भधेश बू-ऩरयचध: ऩरयिेश 

चुये वा चुये िृॊखरा दहभारम ऩवितभाराको दक्षऺणभा अवष्स्थत तथा दहभारम ऩवितभारासॉगै ऩूवि-ऩष्श्चभ तष्न्कएय 
यहेको छ । मसराई बौगर्बिक बाषाभा र्शवार्रक (Siwalik) अथवा सफ-दहभारम (Sub-Himalaya) ऩतन बन्ने 
गरयन्छ । नेऩारको ऩष्श्चभ भहाकारीदेखख ऩूविभा भेची नदीसम्भ झन्ड ै८०० ककरो र्भटय (कक.र्भ.) तन्केय यहेको चुये 
िृॊखरार्बत्र नदीरे फनाएका केही खोंचहरु जस्तै र्सन्धुरीको भरयन खोँच य कभरा खोँच, डडरेधुयाको यङगुन  
उऩत्मका साथै दनू उऩत्मका (अथवा र्बत्री भधेश) जस्तै दाङ, देउखुयी, सुखेत, श्रचतवनको उऩत्मकाहरुसभेत ऩदिछन ्। 
चुये िृॊखरा नेऩारका ७५ भध्मे ३६ ष्जल्राका केही बाग ओगट्ने गयी पैर्रएको छ य त्मसको तथ्माङ्कगत वववयण 
अनुसूची १ भा सभावेश गरयएको छ । मसको चौडाइ (उत्तय-दक्षऺण) अऩवादफाहेक ठाउॉअनुसाय १० देखख ५० कक.र्भ. 
सम्भ बएको ऩाइएको छ । दनू फनेका स्थानभा चुयेको चौडाइ धेयै ऩाइएको छ बने मसको चौडाइको घटफढभा 
एकरुऩता देखखॊदैन । सफैबन्दा कभ चौडाइ बने झाऩाको शाष्न्तनगय गाउॉ  ववकास सर्भतत (गा.वव.स.) य इराभको 
इरुटाय गा.वव.स.को र्सभानाभा दटभाइ  खोराको खोंचभा ३५० र्भटयबन्दा ऩतन कभ देखखन्छ । चुयेरे नेऩारको कुर 
ऺेत्रपरको १२.७८% ओगटेको छ य सोही ऺेत्रराई नेऩार सयकायरे वातावयण सॊयऺण ऺेत्रको रुऩभा २०७१ सारभा 
घोषणा गयेको छ । नेऩारभा चुये ऩहाडको उचाइ सभुर सतहदेखख १२० र्भटय (सप्तयी ष्जल्राको ठेर्रमा गा.वव.स.-९ 
फयारगाउॉ  नष्जक) फाट सुरु बई १९७२ र्भटय (कैरारी ष्जल्राको सहजऩुय गा.वव.स.भा ऩने बासुको ऩहाड) सम्भ 
ऩुगेको छ । 

उत्ऩवि य प्रकृतत: नेऩार दहभारमभा ऩने चुये ऩवितका चट्टानहरु बौगर्बिक सभमअनुसाय भामोर्सन (Miocene) 
मुगको भध्म (आजबन्दा करयफ १.५ कयोड वषि ऩदहरे) देखख प्रेइस्टोसीन (Pleistocene) मुगको ऩतछल्रो सभम 
(आजबन्दा करयफ १० राख वषि अतघ) सम्भको कारखण्डफीच दहभारमऩवित िृॊखरा अष्ग्रदै गदाि दहभारम य 
दहभारमबन्दा ऩायी ततब्फती ऩठायफाट फगेय आउने नदीहरुरे थुऩायेका थेगयहरुफाट फनेको देखखन्छ । बौगर्बिक सभम 
अनुसाय भामोर्सनको ऩतछल्रो मुगदेखख थुवप्रन सुरु गयेका थेगयहरुरे फनेका ऩत्रे चट्टानहरु बएकोरे चुये ऺेत्रभा ऩाइने 
चट्टानहरु ऩूयै खॉददरो बईनसकेको हुनारे तछट्टै ऺमीकयण हुने अवस्थाभा छन ्। मस ऺते्रभा भुख्मतमा फरौटे ढुङ्गा 
(sandstone), भाटे ढुङ्गा (mudstone) य सङ्गुदटका (conglomerate) ऩाइन्छन ् । मी तीन थयीका चट्टानका 
अततरयक्त धेयै स्थानहरुभा खासगयी ठूराठूरा नदीका ककनायहरुभा खुकुरो गयी फसेको गेग्र्मानजन्म थेगयको फाक्रो 
थुप्रो टायको रुऩभा फसेको य बूऺमका दृष्टटरे अतत नै सॊवदेनशीर अवस्थाभा छन ् । झट्ट हेदाि कडा चट्टान झैं 
राग्ने फरौटे ढुङ्गाअरुबन्दा फर्रमो ऩतन छ, तय नयभ भाटे ढुङ्गार्सत ऩत्र-ऩत्र र्भरेय फसेको हुॉदा नयभ चट्टान 
तछट्टै खखइने य फर्रमो बएऩतन आड गुभाउॉ दा फरौटे चट्टान ऩतन बष्त्कएय जाने उच्च जोखखभभा यहन्छ ।  

चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयचध: चुये ऩवित िृॊखरा ऩारयष्स्थततकीम रुऩभा बावय य तयाई भधेशसॉग मसयी गाॉर्सएय यहेको छ 
कक मसको सॊयऺण य ब्मवस्थाऩनको कुया गदाि तमनराई अरग गनि सककदैन । चुये सॊयऺणको राश्रग चुये ऩहाड य 
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त्महाॉका नदीरे फनाएका साॉघुया खोचहरु, दनू उऩत्मका (र्बत्री भधेश), बावयकासाथै तयाई भधेश वातावयणीम दृष्टटरे 
एकै ब-ूऩरयश्रधका अर्बन्न अवमवहरु बएकारे ती सफैराई सभेटेय चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयश्रधको रुऩभा हेरयनु अऩरयहामि 
हुन आउॉछ । तसथि, चुये ऩहाडको ऺमीकयण य तयाई भधेशभा आउने फाढीजन्म प्रकोऩफाट हुने ऺतत न्मूनीकयणको 
साथै मी ऺेत्रका ददगो ववकासका राश्रग चुये-तयाई भधेश ब-ूऩरयश्रधराई सभष्टटगत तरयकारे एउटै फहृत इकाइिको रुऩभा 
मोजनाफद्ध ढङ्गरे हेनुि य व्मवष्स्थत गनुिऩने भहसुस गरयएको छ ।  

१.२ अिधायणा य आिश्मकता 
चुये सॊयऺण ऺेत्र बौगर्बिक, जैववक, जरचक्रीम (hydrologically), तथा ऩारयष्स्थततकीम दृष्टटकोणरे ववर्शटट बएकोरे 
मसराई ववशेष ध्मान ददनु आवश्मक छ । सन १९५० को दशकसम्भ चुये ऩहाड, दनू य बावय ऺेत्र औरोको कायणरे 
सीर्भत फस्ती यहेकोरे उक्त ऺेत्र प्राकृततक रुऩरे सॊवेदनशीर हुॉदाहुॉदै ऩतन वातावयणीम दृष्टटकोणरे अखष्ण्डत 
अवस्थाभा श्रथए । औरो उन्भूरनकासाथै ऩूवि-ऩष्श्चभ याजभागिको तनभािणसॉगै मो ऺेत्रभा व्माऩक फसोफास फढ्दै   
गमो । भानवीम कक्रमाकराऩको वदृ्श्रध सॉगसॉगै वनववनाशका साथै चुयेका अन्म स्रोतको नवीकयणीम ऺभता बन्दा फढी 
दोहन हुन ऩुग्मो । हार चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयश्रधभा देशको आधाबन्दा फढी (१४७,४८,६७२ - २०६८ को 
जनगणनाअनुसाय) जनता फसोफास गदिछन ् । मसयी भानवीम कक्रमाकराऩको चाऩरे गदाि महाॉको ऩारयष्स्थकीम 
प्रणारीफीचको सन्तुरन खष्स्कन गई मस ऺेत्रभा जैववक ववववधता, वन ऩैदावाय, कृवष बूर्भको उत्ऩादकत्व आददभा 
ह्रास आउनुकासाथै तयाई भधेशका उविय जर्भनहरु ऩतन नदी कटान य ततनरे ल्माएका थेगय (sediments) थुवप्रई 
फगयभा ऩरयणत बइयहेको प्रशस्त उदाहयण देखखन्छ । ववगतभा उऩल्रो य तल्रो तटको अन्तय-सम्फन्धको ऩमािप्त 
ख्मार नगदाि मस ऺेत्रभा गरयएका सॊयऺणका प्रमासहरुरे अऩेक्षऺत प्रततपर प्राप्त नहुनुको परस्वरुऩ चुये ऺते्रको 
ऩारयष्स्थकीम सन्तुरन डगभश्रगन ऩुग्मो ।  

सयकायको तपि फाट चौथो ऩञ्चवषॉम मोजनाभा चुये सॊयऺणको फायेभा उल्रेख बए ऩतन तदनुरुऩ खासै कामिक्रभ राग ू
गरयएन । छैटौं ऩञ्चवषॉम मोजनाकारसम्भ सोही अवस्था यदहयह्मो । ऩतछ वन ववकास गुरु मोजनारे चुये ऺेत्रराई 
ववशेष ऺेत्रको रुऩभा ऩदहचान गयी मस ऺेत्रभा सॊवेदनशीर बएय प्राकृततक स्रोतको ब्मवस्थाऩन गरयनु ऩने उल्रेख 
बएको ऩाइन्छ । करयफ सोही सभमभा तमाय बएको याष्टरम सॊयऺण यणनीतत (National Conservation Strategy) 
रे चुये ऺेत्रको सॊवेदनशीरताराई उजागय गदै मस ऺेत्रभा ववशेष यणनीतत अन्तगित सॊयऺण कामिक्रभहरु रागू गनि 
सुझाव ददएको ऩाइन्छ । त्मसऩतछ तमाय बएको नेऩार वातावयणीम नीतत तथा कामि मोजना (Nepal 
Environmental Policy and Action Plan) रे ऩतन चुये ऺेत्रको सॊवेदनशीरताराई दृष्टटगत गदै मस ऺेत्रभा 
सॊयऺणका ववशेष कामिक्रभहरु कामािन्वमन गनि सुझाव ददएको श्रथमो ।  

आठौं ऩञ्चवषॉम मोजनाकारदेखख चुये ऺेत्रको सॊयऺणभा ब्रफशेष जोड ददॊदै आइएको छ । मसैअनुरुऩ मस ऺेत्रभा केही 
आमोजनाहरुको कामािन्वमन सुरु बमो । कृवष ऺते्रको दीघिकारीन मोजना (Agriculture Perspective Plan-1995) 
रे ऩतन चुयेको ब्रफग्रदो ऩारयष्स्थततकीम अवस्थाराई ववचाय गदै बूर्भगत जरस्रोत ऩुनबिण्डायणभा चुये-बावय ऺेत्रको 
मोगदान य मसरे तल्रो तटीम ऺेत्रभा ऩाने असयहरुराई ऩतन ध्मानभा याख्दै मस ऺेत्रको वन तथा जराधाय सॊयऺण 
तथा ब्मवस्थाऩनभा जोड ददएको ऩाइन्छ । दशौं ऩञ्चवषॉम मोजनाकारभा सयकायरे तयाई बू-ऩरयश्रधको अवधायणा 
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अङ्गीकाय गयी मस ऺेत्रको जैववक ववववधता सॊयऺण गनि सककमोस ्बन्ने दृष्टटरे तयाई बू-ऩरयश्रध यणनीतत सभेत 
जायी गयेको ऩाइन्छ । मसै अवश्रधभा मस ऺेत्रको सभग्र सॊयऺणको आवश्मकता य सॊवेदनशीरताराई ध्मान ददॊदै 
सयकायरे चुये ऺेत्रको कामिक्रभ यणनीतत तमाय गयेको अर्बरेख ऩाइन्छ । मी नीतत, यणनीतत तथा मोजनाहरूको 
सेयोपेयोभा यहेय चुयेका ववर्बन्न ष्जल्राहरुभा ववर्बन्न सभमभा कामिक्रभहरु सञ्चारन बएको ऩाइन्छ । मस्ता 
प्रमासहरु साना-साना ऺेत्रभा सञ्चारन बएकोरे तमनरे केही याम्रा र्सकाइहरु ददए ऩतन सभग्रभा सभस्माको दाॉजोभा 
ज्मादै न्मून प्रबाव भात्र ऩानि सकेका छन ्।  

चुये ऺेत्रको ब्रफग्रदो वातावयणीम अवस्थारे गदाि चुये-तयाई भधेश ब-ूऩरयश्रधभा ऩायेको प्रततकूर प्रबावप्रतत सॊवेदनशीर 
बई नेऩार सयकायरे आश्रथिक वषि २०६६/६७ भा याटरऩतत चुये सॊयऺण कामिक्रभ कामािन्वमनको सुरुवात गयेकाभा 
आश्रथिक वषि २०७०/२०७१ देखख सोही कामिक्रभराई याष्टरम गौयवको कामिक्रभको रुऩभा र्रइएकोछ । मततरे ऩतन 
अऩेक्षऺत नततजा आउन नसकेकोरे नेऩार सयकायरे २०७१ आषाढ २ गत ेयाटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास 
सर्भतत गठन गयी सोही सर्भतत भापि त सभग्र चुये ऺेत्रको गुरु मोजना तमाय गयी सो अनुरुऩ कामिक्रभ कामािन्वमन 
गनि तनदेर्शत गयेअनुसाय मो गुरु मोजना तमाय गरयएको छ ।  

चुये-तयाई भधेशको वातावयणीम अवस्था, त्मसफाट उत्ऩादकत्वभा ऩयेको असय य अन्ततोगत्वा भानव जीवनभा ऩने 
प्रबावराई केन्रब्रफन्दभुा याखेय ववद्मभान अवस्थाराई ववश्रेषण गयी गुरु मोजनाको कामािन्वमनऩश्चात ् आशातीत 
अवस्थाको प्रततब्रफम्फ झल्कने गयी तमाय गरयएको गुरु मोजनाको अवधायणात्भक खाका श्रचत्र १ भा ददइएको छ । चुये 
बू-ऩरयश्रधको वातावयणीम ऺतत बई वातावयणीम सेवाको अतनष्श्चतता हुन ऩुगेकोरे उत्ऩादकत्वभा ह्रास आई जनताको 
द:ुख य ववऩद फदृ्श्रधबएको ववद्मभान अवस्था उक्त खाकाभा दशािइएको छ । मस्तो अवस्था सजृना हुनभा भूरत: 
प्राकृततक अवस्था खासगयी कभरो बौगर्बिक फनौटभा जरवामु ऩरयवतिनको असयसभेतरे सॊवेदनशीरताभा वदृ्श्रध बई 
यहेकोभा भानव कक्रमाकराऩ खासगयी अव्मवष्स्थत फसोफास, वन ऩैदावायको अव्मवष्स्थत दोहन, बू-ऺभता अभैत्री 
कृवष प्रणारी, घयऩारुवा चौऩामाको खुरा चरयचयन, नदीजन्म ऩदाथिको अव्मवष्स्थत उत्खनन,् वन डढेरो, वातावयण-
अभैत्री बौततक ऩूवािधाय ववकास जस्ता कायणरे वातावयणीम अवस्था नाजुक बइयहेको छ । ऺमीकयण प्रकक्रमा 
न्मूनीकयणका कक्रमाकराऩ सञ्चारन गयी मस ऺेत्रको वातावयणीम सेवाको ददगो उऩरब्धता सुतनष्श्चत गने 
अवधायणाकासाथ मो गुरु मोजना तनभािण गरयएको छ ।  

१.३ गुरु मोजना तनभायण प्रक्रक्रमा 
गुरु मोजना तनभािण क्रभभा सफैबन्दा ऩदहरे सयोकायवारा तथा ववऻहरु सष्म्भर्रत ऩवूितमायी कामिशारा गोटठी 
सञ्चारन गरयएको श्रथमो । सो गोटठीभा सहबागीहरुरे गुरु मोजना तनभािण प्रकक्रमा फायेभा सुझावहरु ददएका श्रथए । 
सुझाव सङ्करनकै क्रभभा ब्मवस्थावऩका सॊसदको वातावयण सर्भतत य चुये-तयाई भधेश ऺेत्रफाट ब्मवस्थावऩका 
सॊसदभा प्रतततनश्रधत्व गने साॊस दहरु सष्म्भर्रत अन्तयकक्रमा गोटठी आमोजना गयी गुरु मोजना तनभािण प्रकक्रमा 
फायेभा सुझावहरु प्राप्त गरयमो । याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततको राश्रग गुरु मोजना तनभािण 
प्रकक्रमा य कामि मोजना तमाय गनि उल्रेखखत सुझावहरु अत्मन्त भहत्वऩूणि हुन ऩुगे । गुरु मोजना तनभािण प्रकक्रमा य 
कामि मोजनारे इङ्श्रगत गयेअनुसाय याटरऩतत चुये-तयाई भधेस सॊयऺणववकास सर्भततरे आवश्मक ववऻ जनशष्क्तको 
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ऩदहचान गनुिको साथै ववऻ टोरी तनमुक्त गयेको श्रथमो । ववऻ टोरी तनमुष्क्तऩश्चात ्सो टोरीको सहकामिभा सर्भततरे 
गुरु मोजना तनभािण प्रकक्रमा तथा कामि मोजना ऩुनयावरोकन गयी ऩरयभाजिन गयेको श्रथमो । तत्ऩश्चात गुरु मोजना 
तनभािण टोरीरे सर्भततको सहमोग सभेतभा सन्दबि साभग्रीहरुको सङ्करन गयी ततनको ववस्ततृ अध्ममन ग-मो । 
सन्दबि साभग्रीहरुभा ववर्बन्न तथ्माङ्क, बू-उऩग्रहीम श्रचत्र (satellite image), नक्सा तथा अन्म सूचनाहरू ऩदिछन ्। 
सॊकर्रत बू-उऩग्रहीम श्रचत्र तथा नक्शाहरुको उऩमोग गयी ब-ूसूचना प्रणारी (Geographical Information System 
(GIS) प्रववश्रधभापि त ्नदी प्रणारी ऩदहचान, ततनको ऩरयगणना, जराधाय सीभाङ्कन, ब-ूउऩमोग, नदी फहाव, फस्ती 
ववस्ताय आददको सभमगत ऩरयवतिनको नक्साङ्कन तथा ववश्रेषण गरयएको श्रथमो । मसयी तमाय गरयएको नक्सा 
तथा सूचनाहरुको गुरु मोजना टोरीरे स्थरगत प्रभाणीकयण ग-मो ।  

भुख्म सन्दबि साभग्रीहरुको अध्ममन ववश्रेषणऩश्चात ्स्थानीमस्तयभा ऩयाभशि तथा अध्ममनका राश्रग आवश्मक ववश्रध 
य साभग्रीहरु तमाय गयी र्सन्धुरी तथा भहोत्तयी ष्जल्राभा मसको ऩयीऺण गरयएको श्रथमो । साथै मी दवुै ष्जल्राका 
नदी प्रणारीहरुको स्थरगत अध्ममनसभेत गुरु मोजना टोरीरे सम्ऩन्न ग-मो । स्थानीमस्तयफाट प्राप्त अनुबव 
सभेतको आधायभा केन्रीमस्तयका सयोकायवाराहरुसॉग अन्तयकक्रमात्भक गोटठीभापि त गुरु मोजना तनभािण प्रकक्रमा य 
ववश्रधफाये सुझाव सङ्करन गरयएको श्रथमो । स्थानीमस्तयको अनुबव य केन्रीमस्तयको सुझावराई सभामोजन गयी गुरु 
मोजना तनभािण ववश्रध य साभग्रीहरु ऩरयभाष्जित गरयए ।  

त्मसऩतछ चुये ऺेत्रका फाॉकी ३४ ष्जल्राका नदी प्रणारीहरुको स्थरगत अध्ममन गनुिका साथै त्मस ऺेत्रका वार्सन्दाहरु 
(भदहरा, दर्रत, आददवासी य सीभान्तकृत सभुदामहरु रगामत) सॉग ऩतन प्रणारीको ववर्बन्न स्थानहरुभा एकर 
अन्तवािताि तथा सभूहगत छरपरहरु सञ्चारन गयी व्माऩक सूचना सङ्करन गरयएको श्रथमो । एकर अन्तवािताि तथा 
सभूहगत छरपरहरुभा ऩूविदेखख ऩष्श्चभसम्भ गयी जम्भा ४१९ जना सहबागी श्रथए । त्मसै गयी ववर्बन्न ष्जल्राका 
२५४ वटा सयकायी कामािरम य २८९ वटा गैय सयकायी सॊस्थाका प्रभुख तथा ऩदाश्रधकायीहरु सभेतरे छरपरका 
भाध्मभफाट सुझाव ददएका श्रथए । साथै १८७ जना स्थानीम तथा ष्जल्रास्तयीम ववर्बन्न याजनीततक दरका 
प्रतततनश्रधहरुसॉग मथेटट छरपर गयी सुझाव सङ्करन गरयएको श्रथमो । चुये ऺेत्रका ष्जल्राहरुभा ष्जल्रास्तयीम 
सयोकायवाराहरुसॉग एक ददवसीम अन्तयकक्रमात्भक गोटठी भापि त सुझावहरु प्राप्त बएका श्रथए । मस प्रकायका २९ 
वटा एक ददवसीम गोटठीहरुभा १,०८१ जनारे आफ्ना सुझावहरु उऩरब्ध गयाएका श्रथए । मसयी नै ववर्बन्न चयणभा 
बएको छरपरको भाध्मभफाट १०३ जना सम्फष्न्धत ववऻहरुफाट सुझावहरु प्राप्त बएको श्रथमो । सुझाव सङ्करनकै 
क्रभभा चुये-तयाई भधेश ऺेत्रफाट प्रतततनश्रधत्व गने तथा सॊसदीम वातावयण सर्भततका गयी करयफ १३० जना 
साॊसदज्मूहरुफाट सभेत उल्रेखनीम सुझावहरु प्राप्त बएका श्रथए । मसयी प्राप्त सुझाव य गुरु मोजना टोरीका ववषम 
ववऻहरुरे गयेका ववश्रेषणका नततजाको आधायभा गुरु मोजनाको यणनीततक भागिश्रचत्र तथा कामिक्रभहरु तनधाियण गयी 
भस्मौदा तमाय गरयएको श्रथमो । भस्मौदा गुरु मोजना ५ जना ववषमगत ववऻहरुरे ऩुनयावरोकन, यणनीततक 
वातावयण भूल्माङ्कन य केन्रीमस्तय य ष्जल्रास्तयका सयोकायवारासॉगको ऩयाभशिफाट प्राप्त सुझाव सभेतराई सभेटेय 
अष्न्तभ रुऩ ददइएको छ । मसयी भस्मौदा सम्फन्धभा सुझाव सङ्करन गनि ष्जल्रास्तयका सयोकायवाराहरुको राश्रग 
२१ ऩटक गोटठीको आमोजना बएकोभा ३१ ष्जल्राका ७५० जनाको सहबाश्रगता श्रथमो य केन्रस्तयभा ४ ऩटक 
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अन्तयकक्रमा गरयएकोभा १७७ जनाको सहबाश्रगता यह्मो । गुरु मोजना तनभािण गनि अऩनाइएको प्रकक्रमाको रुऩयेखा 
श्रचत्र २ भा प्रस्तुत गरयएको छ ।  
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चचत्र १: गुरु मोजना तनभायणको अिधायणात्भक िाका (Conceptual Diagram)

प्राकृततक 

 कभरो बौगर्बिक वनावट  

 जरवामु ऩरयवतिन 

चुये बू-ऩरयश्रधको 
वातावयणीम ऺतत 

वातावयणीम सेवाको 
अतनष्श्चतता 

ऺमीकयण प्रकक्रमा 
न्मूनीकयण गने 
कक्रमाकराऩहरु 
अतनष्श्चतता

 उत्ऩादकत्वभा ह्रास 

 जनताको द:ुख य 
ववऩद्भा वदृ्श्रध 

वातावयणीम सेवाको 
सतत/ ददगो 
उऩरब्धता 

 उत्ऩादकत्वभा वदृ्श्रध 

 जनताको द:ुख य 
ववऩदभा कभी 

विद्मभान अिथथा गुरुमोजना कामायन्िमन ऩतछको अिथथा 

भानि सषृ्जत 

 अव्मवष्स्थत फसोफास  

 वन ऩैदावायको अव्मवष्स्थत दोहन  

 बू-ऺभता अभैत्री कृवष प्रणारी  

 घयऩारुवा चौऩामा खुरा चरयचयन 

 नदीजन्म ऩदाथिको अव्मवष्स्थत 
उत्खनन ् 

 वन डढेरो 
 वातावयण अभैत्री ववकासका ऩवूािधाय 
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चचत्र २: गुरु मोजना तनभायण प्रक्रक्रमा
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१.४ गुरु मोजनाको सॊयचना 
फीस वषि अवश्रधको मो गुरु मोजनाभा ऩदहरो ५ वषिको राश्रग अधि ववस्ततृ (Semi detail) कामि मोजना य सोही 
आधायभा १०, १५ य २० वषिका राश्रग प्रऺेवऩत मोजना सभावशे गरयएको छ । मो गुरु मोजनाभा चुये-तयाई भधेश ब-ू
ऩरयश्रध सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩनको सभष्टटगत ब्रफम्फ सभेदटएको छ । मसभा वस्तुष्स्थतत ववश्रेषण य मोजना 
सभेदटएको छ । वस्तुष्स्थतत ववश्रेषणभा सभावेश गरयएको तथ्माङ्कहरु गुरु मोजना कामािन्वमनको र्सरर्सराभा य 
कामािन्वमन ऩश्चात ्उऩरष्ब्ध भूल्माङ्कन गने अवस्थाभा आधायबूत सूचनाको रुऩभा उऩमोग गनि सककन्छ । गुरु 
मोजनाको ऩदहरो ऩूयक खण्डभा ऩदहरो ऩाॉच वषिभा कामािन्वमन गरयने ६४ नदी प्रणारीहरुको एकीकृत नदी प्रणारी 
ब्मवस्थाऩन मोजना सभावेश गरयएको छ l गुरु मोजनाको दोस्रो ऩूयक खण्डभा चुयेरे सभेटेको ३६ ष्जल्राका 
ष्जल्रागत मोजनाहरु सभावशे गरयएको छ, जसराई स्थानीम तह अनुरुऩ ऩरयभाजिन गयी राग ु गरयनेछ । गुरु 
मोजनाको ऩरयर्शटटभा गुरु मोजना तनभािणको र्सरर्सराभा तमाय ऩारयएको ववववध ववषमका आधायऩत्रहरु 
(Background Paper) सभेदटएका छन ्।  

१.५ गुरु मोजनाको ऩरयचध (Scope) तथा सीमभतता (Limitations) 
गुरु मोजना तनभािण ऩूवि तमायीको क्रभभा तमाय ऩारयएको कामिसूची (Terms of Reference) य याटरऩतत चुये-तयाई 
भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततका ऩदाश्रधकायी य ववऻ सभूहफीच ऩटक-ऩटक बएका छरपर सभेतको आधाय य 
ऩरयश्रधर्बत्र यही मो गुरु मोजना तमाय ऩारयएको छ । नेऩार सयकायरे प्रततऩादन गयेका ववद्मभान ऺेत्रगत नीतत, 
यणनीतत, मोज नाराई वातावयणीम दृष्टटरे ऩरयऩूयण गने गयी गुरु मोजना तनभािण गरयएको छ । चुये-तयाई भधेश बू-
ऩरयश्रधभा सञ्चार्रत ववकासका ववर्बन्न कक्रमाकराऩहरुभा वातावयणीम ऩऺप्रतत सॊवेदनशीर बई ववकास य 
वातावयणराई सन्तुर्रत ढङ्गफाट अगाडड फढाउनको राश्रग ववकासभा वातावयणीम ऩऺको भूरप्रवाहीकयणराई मो गुरु 
मोजनारे प्रोत्साहन गदिछ । मो गुरु मोजनाभा सभावेश गरयएका तथ्माङ्कहरु ववर्बन्न स्रोतफाट सङ्करन गरयएको य 
सङ्कर्रत तथ्माङ्कहरु कततऩम अवस्थाभा पयक वषिका यहेका हुॉदा ववश्रेषणभा केदह पयकऩन देखखन सक्दछ l  
त्मस्ता सूचना तथा तथ्माङ्कहरु सभष्टटगत अधि ववस्ततृ आवश्रधक मोजना तनभािणको राश्रग ददइएको ऩरयवेशभा 
उऩमुक्त बएऩतन ववस्ततृ कामि मोजनाको राश्रग स्थरगत रुऩभा गदहयो अध्ममन आवश्मक छ । मो गुरु मोजनाभा 
सभावेश गरयएका कामिक्रभहरु चुये सॊयऺण ऺेत्रराई केन्रब्रफन्दभुा याखेय चुये-तयाई बावय य दनू सदहतको बू-ऩरयश्रधभा 
सञ्चारन गरयनेछन ् । कुनै नदी प्रणारीभा भहाबायत ऺेत्रफाट आएको थेग्रानरे स्ऩटट य उल्रेखनीम असय ऩायेको 
अवस्थाभा भहाबायत ऺेत्रभा ऩतन कामिक्रभ सञ्चारन गरयने गयी कामिक्रभहरु तम गरयएका छन ् । वातावयण तथा 
जैववक ववववधता सॊयऺणको भूर थरो सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी (याष्टरम तनकुञ्ज/वन्मजन्तु आयऺ/सॊयऺण ऺेत्र/भध्मवतॉ 
ऺेत्र) बएकोरे त्महाॉ सञ्चारन बइयहेका कामिक्रभको तनयन्तयताको राश्रग त्मस्ता ऺेत्रभा सञ्चारन गनि रक्षऺत 
कामिक्रभहरु तनधाियण गरयएको छ ।  

२. िथतुष्थथतत विश्रेषण 
गुरु मोजना तनभािणको राश्रग आवश्मक तथ्माङ्क तथा जानकायीराई व्मवष्स्थत गनि य तथ्मगत आधायभा मोजना 
तनभािण य कामािन्वमन य भूल्माङ्कनको क्रभभा ऩतन सहमोग ऩुगोस ्बनी ववद्मभान वस्तुष्स्थतत ववश्रेषण गरयएको 
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छ । ब-ूजैववक य आश्रथिक साभाष्जक ऩऺरे सभष्टटगत रुऩभा चुयेको हैर्समतभा प्रबाव ऩायेकोरे मी दवु ै ऩऺराई 
सभेट्ने गयी ब-ूजैववक अवस्था य आश्रथिक साभाष्जक अवस्थाको ववश्रेषण सभावेश गरयएको छ ।  

२.१ बू-जैविक अिथथा 
बू-जैववक अवस्थाभा ब-ूगबि (Geology) तथा बू-आकृतत (Geomorphology); सॊवेदनशीर ऺेत्र (Susceptible Area); 
नदी प्रणारी (River System), ब-ूछत्र य ब-ूउऩमोग (Land Cover and Land Use); जरवामु (Climate), जरवामु 
ऩरयवतिन (Climate Change); वातावयणीम सेवा (Environmetal Services); वन, वनस्ऩतत य जैववक ववववधता 
(Forest, Vegetation and Biodiversity), कृवष तथा ऩशुऩारन (Agriculture and Livestock); र्सभसाय, धार्भिक 
तथा साॉस्कृततक सम्ऩदा य प्रागऐ्ततहार्सक तथा ऩुयाताष्त्वक भहत्वका स्थरहरु, (Wetlands, Religious and 

Cultural Heritage, Paleohistoricaland Archaeological Sites), बूर्भगत जर (Groundwater); य नदीजन्म 
ऩदाथिराई (Riverbed Materials) सभावेश गरयएको छ ।  

२.१.१ बू-गबय तथा बू-आकृतत 

दहभारम ऩवित िृॊखराभध्मेको दक्षऺणभा अवष्स्थत नेऩारको ऩष्श्चभ भहाकारीदेखख ऩूवि भेचीसम्भ झन्ड ै८०० कक.र्भ. 
तष्न्कएय यहेको य तुरनात्भक रुऩरे होचो ऩहाडी बू-खण्डराई चुये वा चुये िृॊखरा बतनन्छ । साधायणतमा भहाबायतको 
दक्षऺणी सीभाभा यहेको भुख्म सीभान्त भ्रॊश (Main Boundary Thrust - MBT) य तयाई भधेशको उत्तयी सीभाभा 
यहेको भुख्म अग्र भ्रॊश (Main Frontal Thrust - MFT) बनी श्रचतनने दईु भ्रॊशहरुका वीचको बूबाग नै चुये हो । 
उल्रेखखत बूबाग र्बत्र ऩने नदीरे फनाएका साॉघुया खोंचहरु (र्सन्धुरीको भयीन, डडले्धुयाको यङ्गुन) य दनू उऩत्मका 
वा र्बत्री भधेश (दाङ, देउखुयी, सुखेतको वीयेन्रनगय, श्रचतवन य उदमऩुयको ब्रत्रमुगा) ऩतन चुये िृॊखराको अर्बन्न 
अङ्ग हुन ्। सभष्टटगत रुऩभा बावय ऩतन तयाई भधेशकै खण्ड बएताऩतन त्महाॉ ऩाइने बौगर्बिक ऩदाथिका र्बन्नतारे 
गदाि ब-ूआकृततभा स्ऩटट र्बन्नता ऩाइन्छ । तसथि, खस्रा खारका थेगयहरु थुवप्रएय फनेको बागराई बावय य भर्सनो 
थेगयहरु थुवप्रएको बागराई तयाई भधेश बनी छुट्माइएको छ । त्मसयी नै चुये ऩहाड र्बत्रका नदीरे फनाएका साॉघुया 
खोंचहरुभा ऩतन बू-आकृततको दृष्टटरे र्बन्नता ऩाइन्छ । चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयश्रधको बौगोर्रक ववबाजन श्रचत्र ३ भा 
ददइएको छ ।  

पैरावटको दृष्टटरे सफैबन्दा फढी बाग तयाई भधेश य क्रभश: चुये ऩहाड, बावय, दनू य नदीरे फनाएका साॉघुया 
खोंचहरुरे ढाकेका छन ्। बौगोर्रक ववबाजन अनुसायको ऺेत्रपर तार्रका १ भा ददइएको छ ।  
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तामरका १: चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयचधको बौगोमरक विबाजन अनुसायको ऺेत्रपर 
चुये-तयाई भधेशको बौगोमरक बू- िण्ड ऺेत्रपर (हे.) प्रततशत 

चुये ऩहाड १३,५२,४३३ ३४.४६ 
नदीरे फनाएका साॉघुया खोंच ८८,०८६ २.२४ 
दनू (र्बत्री भधेश) ३,२८,०१८ ८.३६ 
बावय  ५८४,४९९ १४.८९ 
तयाई भधेश १५,७२,१६८ ४०.०५ 
जम्भा  ३९,२५,२०४ १०० 

स्रोत: नाऩी ववबाग, स्थररुऩ नक्सा (digital layer) को आधायभा 
 

चुये िृॊखरा भुख्मतमा फरौटेढुङ्गा (sandstone), भाटे ढुङ्गा (mudstone) य सङ्गुदटका (conglomerate) जस्ता 
चट्टानहरुरे फनेको बएताऩतन शेर (shale), भारि (marl) य क्रेस्टोन (claystone) ऩतन थोयै भात्राभा ऩाइन्छ । 
मसफाहेक चुयेका चट्टान फन्नुबन्दा ऩुयाना य कडा खारका स्मान्डस्टोन, शेर, य चुनढुङ्गा ऩतन स्थानीम भ्रॊशको 
भाध्मभफाट सतहभा तनष्स्कएका छन ् य तमनीहरु Pre-Siwalik चट्टानका नाभरे श्रचतनन्छ । मस्ता चट्टानहरु 
भकवानऩुयको र्शखयऩुय गा.वव.स. देखख र्सन्धुरीको कवऩराकोट गा.वव.स. सम्भका केही ठाउॉ हरुभा देखखनुको साथै 
अश्रधकतभ चौडाइ ४,५०० र्भटय सदहत झन्ड ै४० ककभी ऩूवि ऩष्श्चभ तष्न्कएको छ । त्मसैगयी र्सन्धुरीको र्सथौरी 
गा.वव.स. देखख उदमऩुयको रयस्कु गा.वव.स. सम्भ करयफ ७-८ सम र्भटयको चौडाइसदहत ४० कक.र्भ. ऩूवि ऩष्श्चभ 
तष्न्कएको छ । दनू उऩत्मकाहरु ववकास क्रभको प्रायष्म्बक कारखण्डभा (१० हजाय वषिअतघ) श्रथश्रग्रएको (Lacustrine 
sediments) य त्मसऩतछ भहाबायत य चुये ऩहाडफाट फग्ने  खोरा नाराहरुरे थुऩायेका नदीजन्म थेगय (Fluvial 
sediments) बरयएय फनेका खुकुरो थेग्र्मानहरु जनाउने क्वाटयनयी डडऩोष्जट (Quarternary Deposits) हुन ् । 
मस्ता थेग्र्मानहरु सुखेत, दाङ, देउखुयी, श्रचतवन, य उदमऩुयका दनू उऩत्मकाहरुभा देखखन्छन ् । त्मसैगयी नदीजन्म 
थेगय बरयएय फनेको तयाई भधेशभा ऩतन क्वाटनयी डडऩोष्जट ऩाइन्छ । बौगर्बिक ववबाजनका नक्सा श्रचत्र ४ भा 
ददइएको छ ।  

चुयेभा ऩाइने भुख्म चट्टानहरुको अनुऩात (proportion) तथा ती चट्टानहरुको फन्ने क्रभ (जेटठता) का आधायभा 
क्वाटयनयी डडऩोष्जट, उऩल्रो र्शवार्रक, भध्म र्शवार्रक, तल्रो र्शवार्रक य वप्र-र्शवार्रक गयी ऩाॉच वगिभा 
वगॉकयण गरयएको छ । वगॉकयणका आधाय, ढाकेको ऺेत्रपरको अनुऩात य ववशेषता तार्रका २ भा ददइएको छ ।  
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चचत्र ३: चुये-तयाई भधेशको बौगोमरक विबाजन 

 

 
चचत्र ४: चुये-तयाई भधेशको बौगमबयक विबाजन 

स्रोत: खानी तथा ब-ूगबि ववबागको बौगर्बिक नक्सा 
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तामरका २: बौगमबयक विबाजनका आधाय सहहतको विियण 

बौगमबयक 
विबाजन 

धेयैभात्राभा ऩाइने चट्िानहरु 
थोयैभात्राभा ऩाइने 
चट्िानहरु 

ऺेत्रपर 
(प्रततशतभा) 

विषेशता 

क्वाटयनयी 
डडऩोष्जट 

नदी वा तराउभा खुकुरोगयी थेश्रग्रएको थेग्र्मान ६३.८ ऩत्रे ब-ूऺम; र्बयारोभा बएको 
खण्डभा खहयेहरुको ववकास 

उऩल्रो 
र्शवार्रक 

सङगुदटका (conglomerate) 
खुकुरोगयी जम्भा बएको 
गेग्र्मानजन्म टायहरु 
(Unconsolidated gravel-
dominated terraces) 

फरौटे ढुङ्गा 
(sandstone), 
भाटेढुङ्गा 
(mudstone) 

७.५ रेदो ऩदहयो य खहयेहरुको ववकास 
(Debris Flow), खोल्से बू-ऺम 
(Gully erosion), गेग्र्मानजन्म 
थेगय (Debris Fan) 

भध्म 
र्शवार्रक 

फरौटे ढुङ्गा (sandstone)  भाटेढुङ्गा 
(mudstone),  
शेर (shale)  

१७.३ चट्टानहरु छुट्दटने य खस्ने 
(Rock Fall), बीयजन्म नदी 
कटान (Bank cuttingcliffs) 

तल्रो 
र्शवार्रक 

भाटेढुङ्गा (mudstone), 
क्रेस्टोन (claystone), शेर 
(shale) 

फरौटे ढुङ्गा(fine-
grained 
sandstone) 

११.० साना-ठूरा ऩदहयोहरु (Shallow 
and Deep Landslides); दहरे 
ऩदहयो (Mud slides); ऩत्रे ब-ू
ऺम(Erosion) 

वप्र-र्शवार्रक भहाबायतका चट्टानसॉग केही 
र्भल्दाजुल्दा फरौटे ढुङ्गा 
(Hard sandstone), शेर 
(Shale),  

चुनढुङ्गा 
(Limestone) 

०.४ चुयेभा ऩाइने भुख्म 
चट्टानहरुबन्दा फर्रमा बएकोरे 
ऩदहयो तथा बूऺमको दृष्टटरे 
जोखखभ कभ  

स्रोत: खानी तथा ब-ूगबि ववबागको बौगर्बिक नक्साको आधायभा 
 

२.१.२ सॊिेदनशीर ऺेत्र 

चुये-तयाई भधेश जर उत्ऩन्न प्रकोऩको दृष्टटरे ब-ूस्खरनका (Slope Instability) य फाढी डुफानको (Flood and 
Inundation) आधायभा सॊवेदनशीर छ । भुख्मतमा चुये ऩहाड खण्ड बू-स्खरनको दृष्टटरे सॊवेदनशीर छ बने दनू, 
बावय य सफैबन्दा फढी तयाई भधेश फाढी तथा डुफानको दृष्टटरे सॊवेदनशीर छ ।  

२.१.२.१ बू-थिरन सॊिेदनशीर ऺेत्र 

स्थर स्वरुऩ (Topography), ब-ूगबि (Geology), ब-ूआकृतत (Geomorphology) य जरवामुको आधायभा चुये 
ऩहाडको बूबागराई ब-ूस्खरन सॊवेदनशीरताको (Slope Instability Susceptibility) दृष्टटरे उच्च सॊवेदनशीर, 
भध्मभ सॊवेदनशीर य न्मून सॊवेदनशीर ऺते्रभा ववबाजन गरयएको छ । ब-ूसूचना प्रणारी (GIS) प्रववश्रध प्रमोग 
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गरयएको मो ववश्रेषणभा नाऩी ववबागको स्थर स्वरुऩ भानश्रचत्र (Topographical Map), खानी तथा बू-गबि 
ववबागको ब-ूगबि भानश्रचत्र (Geological map), ब-ूआकृततको राश्रग स्थर स्वरुऩ भानश्रचत्र य बू-उऩग्रह तष्स्वय, य 
जरवामुको राश्रग जर तथा भौसभ ववऻान ववबागको वषाितसम्फन्धी तथ्माङ्कहरु प्रमोग गरयएको छ । गुगर अथि 
२०१५ भा देखखएका ब-ूऺमग्रस्त ऺेत्र य स्थरगत तनयीऺणफाट सभेत वैधता ऩयीऺण गयी बू-स्खरन सॊवेदनशीर 
ऺेत्रको भानश्रचत्र तमाय ऩारयएको छ । ब-ूस्खरन सॊवेदनशीर ऺेत्र नक्साङ्कनको ववस्ततृ ववश्रध गुरु मोजनाको 
ऩरयर्शटटभा सङ्ग्रदहत छ । मसयी चुये-तयाई भधेशका नदी प्रणारीराई आधाय भानी तमाय गयेको ऩहाडी खण्ड (केही 
प्रणारीको भहाबायतको बाग सभावेश) को कुर १९,४९,६१३ हे.भध्मे ३४.१२ प्रततशत उच्च सॊवेदनशीर ऺेत्र, ४१.३६ 
प्रततशत भध्मभ सॊवेदनशीर ऺेत्र य २४.५२ प्रततशत न्मून सॊवेदनशीर ऺेत्रभा ऩदिछ । ब-ूस्खरन सॊवेदनशीर ऺेत्रको 
भानश्रचत्र श्रचत्र ५ भा ददइएको छ ।  

मसयी चुये ऩहाडको एक ततहाईबन्दा फढी बाग बू-स्खरनको दृष्टटरे] अतत सॊवेदनशीर, ४० प्रततशतबन्दा फढी बाग 
भध्मभ सॊवेदनशीर ऩाइएकोरे वातावयणीम दृष्टटरे ] चुये ऺेत्र प्राकृततक रुऩरेनै सॊवेदनशीर बएको ऩुष्टट हुन्छ ।  

२.१.२.२ फाढी सॊिेदनशीर ऺेत्र 

नदी धाय ऩरयवतिन, फाढी, थेग्रान, कटान ऩदहचानका आधायभा फाढी सॊवेदनशीर ऺेत्रको नक्साङ्कन गरयएको छ य 
उक्त नक्सा श्रचत्र ६ भा ददइएको छ । उक्त नक्साङ्कनको राश्रग ववर्बन्न वषिका Satellite Image/Google Earth 
Imageववश्रेषण तथा स्थरगत अवरोकनको सूचना प्रमोग गरयएको छ । उक्त नक्साङ्कन अनुसाय ८९,७९७ हे. 
उच्च सॊवेदनशीर, य १४५,७९४ हे. भध्मभ सॊवेदनशीर ऺेत्रभा ऩदिछन ्। मसयी तयाई भधेश य दनूको कुर बू-बागभध्मे 
करयफ १२ प्रततशत फाढी तथा डुफान सॊवेदनशीर ऺेत्रभा ऩने देखखएकोरे उल्रेखनीम भात्राभा दनू तथा तयाई भधेश 
फाढी तथा डुफानफाट प्रबाववत बएको ऩुष्टट हुन आउॉछ ।  
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चचत्र ५: ब-ूथिरन सॊिेदनशीर ऺेत्र 
 

 

चचत्र ६: फाढी सॊिेदनशीर ऺेत्र 
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२.१.३ नदी प्रणारी 
चुये तथा तयाई भधेशराई श्रचयेय नेऩार-बायत सीभा ऩाय गने नदीहरुराई उद्गभ स्थरको आधायभा चाय वगिभा 
ववबाजन गरयएको छ । ब्मवस्थाऩकीम प्रमोजनको राश्रग धेयै राभा नदीहरु वा ठूरा जराधाय ऺेत्र बएका वा जराधाय 
ववशेषताभा स्ऩटट र्बन्नता ऩाइएका केही प्रणारीराई खण्ड-खण्डभा ववबाजन सभेत गरयएको छ । मसयी नक्साङ्कन 
गरयएका प्रणारीभा उच्च दहभार य दहभारफाट उत्ऩवत्त बई फाहै्र भदहना ऩानी फग्ने २७ वटा, भध्म ऩहाडफाट उत्ऩवत्त 
बई फाहै्र भदहना ऩानी फग्ने ७६ वटा, चुयेफाट उत्ऩवत्त बई वषािमाभभा भात्रऩैानी फग्ने ४८ वटा य तयाई भधेशफाट 
उत्ऩवत्त बई प्राम:फाहै्र भदहना ऩानी फग्ने १३ वटा सदहत १६४ प्रणारीहरु ऩदहचान गरयएको छ । नदी प्रणारीहरुको 
नक्सा श्रचत्र ७ भा ददइएको छ । नक्साभा देखाइएका नदी प्रणारीहरुको नाभ तार्रका ३ भा य ती प्रणारीभा र्भर्सने 
सहामक नदी नाराहरुको वववयणका साथै जराधाय ऺेत्रको ऺते्रपर अनुसूची २ भा ददइएको छ ।  
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चचत्र ७: नदी प्रणारीहरुको नक्सा 
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तामरका ३: नदी प्रणारीहरुको विियण 
नदी 
उद्गभ 
थथर 

नदी प्रणारीका नाभ * 

उच्
च 

दह
भा
र 

य 
दह
भा
र 

- 
२७

 

१. कोशी २ (१४) २. कोशी ३ (१५) ३. कोशी ४ (१६)  ४. कोशी १ (१७)  ५. कोशी ५ (१८)  
६. नायामणी २ (८५)  ७. नायामणी १ 

(८६)  
८. नायामणी ३ 
(८७)  

९. नायामणी ४ 
(८८)  

१०. नायामणी ५ 
(९२)  

११. बेयी १ (१३१)  १२. बेयी २ (१३३)  १३. बेयी ४ (१३४) १४. बेयी ५ (१३५)  १५. बेयी ३ (१३६)  
१६. बेयी ६ (१३७) १७. बेयी ७ (१३८) १८. बेयी ९ (१३९) १९. बेयी ८ (१४०) २०. कणािरी २ 

(१४१) 
२१. कणािरी १ (१४२) २२. कणािरी ३ 

(१४३) 
२३. कणािरी ४ 
(१४४)  

२४. कणािरी ५ 
(१४५) 

२५. कणािरी ६ 
(१४६) 

२६. तल्रो कणािरी 
(१४८) 

२७. भहाकारी 
(१४९) 

   

भध्
म 

ऩह
ाड 

- 
७६

 

१. भेची (१)  २. ब्रफयीङ (३)  ३. कन्काई (४) ४. यतुवा (७) ५. फक्राहा (८) 
६. श्रचसाङ (९) ७. सुनसयी (१३) ८. ब्रत्रमुगा १ (१९) ९. ब्रत्रमुगा २ (२०) १०. कभरा ६ (३३)  
११. कभरा ५ (३४)  १२. कभरा ४ 

(३५)  
१३. कभरा ३ 
(३६) 

१४. कभरा २ 
(३७) 

१५. कभरा १ (३८)  

१६. कभरा ८ (३९) १७. कभरा ७ 
(४०) 

१८. कभरा-
चायनाथ (४१) 

१९. फागभती ६ 
(५१) 

२०. फागभती ५ (५२) 

२१. फागभती ४ (५३)  २२. फागभती ३ 
(५४) 

२३. फागभती २ 
(५५)  

२४.फागभती ९ 
(५६)  

२५. फागभती ८ (५७)  

२६. फागभती ७ (५८) २७. फागभती नदी 
- चादी  खोरा 
(५९) 

२८. फागभती १ 
(६१) 

२९. फागभती १० 
(६२) 

३०. फकैमा ४ (६३) 

३१. कभरा ९ (६४)  ३२. फकैमा ५ (६५)  ३३. फकैमा २ (६६)  ३४. फकैमा १ (६७)  ३५. फकैमा ३ (६८)  
३६. ऩूवि याप्ती १ (७७)  ३७. ऩूवि याप्ती ३ 

(७८)  
३८. ऩूवि याप्ती ४ 
(७९)  

३९. ऩूवि याप्ती ६ 
(८०) 

४०. ऩूवि याप्ती २ 
(८१) 

४१. ऩूवि याप्ती ५ (८२)  ४२. ऩूवि याप्ती ७ 
(८३)  

४३. अरुण  खोरा 
(८९)  

४४. ब्रफनम  खोरा 
(९०) 

४५. ततनाउ ३ (९५) 

४६. ततनाउ २ (९६)  ४७. ततनाउ १ 
(९७)  

४८. वाणगङ्गा१ 
(१००) 

४९. वाणगङ्गा२ 
(१०१) 

५०. वाणगङ्गा३ 
(१०२)  

५१. ऩष्श्चभ याप्ती ४ ५२. ऩ. याप्ती २ ५३. ऩ. याप्ती ३ ५४. ऩ. याप्ती १ ५५. ऩ. याप्ती ७ 
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नदी 
उद्गभ 
थथर 

नदी प्रणारीका नाभ * 

(१०५) (१०६) (१०७)  (१०८) (१०९)  
५६. ऩ. याप्ती ६ (११०)  ५७. ऩ. याप्ती ५ 

(११२)  
५८. ऩ.याप्ती ८ 
(११३)  

५९. ऩ. याप्ती १० 
(११४)  

६०. ऩ. याप्ती ९ 
(११५)  

६१. फफई १ (११७)  ६२. फफई २ (११८) ६३. फफई ४ (११९)  ६४. फफई ५ (१२०)  ६५. फफई ३ (१२१)  
६६. फफई ६ (१२२)  ६७. फफई ७ (१२३)  ६८. फफई ८ (१२४) ६९. फफई ९ (१२५)  ७०. फफई १० (१२६) 
७१. ऩ. याप्ती ११ 
(१२७)  

७२. फफई ११ 
(१३०)  

७३. ऩुन्तुया (१६१)  ७४. यङगुन२ 
(१६२)  

७५. यङगुन१ (१६३)  

७६. र्ससि गाड (१६४)     

चुये
 -
 ४

८ 

१. रोहान्रा (१०) २.फुढी  खोरा 
(१२) 

३. ऩौदा (२१)  ४. भहुरी (२२)  ५. खाॉडो (२४) 

६. खडक (२६) ७.ववहुर (२७)  ८. फरान (२८)  ९. फडहय-गागन 
(३०)  

१०. घुभॉ (३१)  

११. फताहा (३२)  १२. फरुवा-
ब्रफराउती (४२)  

१३. जराद (४३)  १४. ब्रफगही (४४)  १५. यातु (४५)  

१६. भयाहा (४६) १७.फाॉके हदॊ (४७)  १८. खझभ (४९)  १९. रखनदेही 
(५०)  

२०. रभाहा-झाज 
(६०)  

२१. ऩसाहा (७०)  २२. दधुौया (७१)  २३. ततराफे (७३)  २४. बरुवाई-
फखरयमा (७५)  

२५. ठूटे-र्शखयफास 
(७६)  

२६. रयउ(८४)  २७. तुरयमा - खाये  
खोरा (९३) 

२८. सखौया-योहणी 
(९४) 

२९. कञ्चन-
ऩदहरी-इन्गुरयमा 
(९८) 

३०. सूयाही (१०३) 

३१. छाश्रग्रहवा (१०४) ३२. बउरयसार-
घाङ्ग्रावार-
कोइराफास - 
बैसाही (१११)  

३३. र्सङ्गादहमा-
केयफातनमा-चुनहवा 
(११६) 

३४. दनूदवा-फेहा-
दोन्रा-अर्भरा-
ककयण (१२८) 

३५. भान (१२९) 

३६. ओयाही (१३२) ३७. ठूरीगाड - 
खौयार - सल्रे 
(१४७) 

३८. ऩथयी - कहाि  
खोरा (१४९)  

३९. कान्रा (१५०) ४०. सभुाि कटैनी 
(र्रक्भा-कटैनी) 
(१५१) 

४१. चौभारा-घुयाहा 
(१५२)  

४२. खुदटमा (१५३) ४३. भोहना (१५४) ४४. भछेरी-दोंदा 
(१५५) 

४५. स्मारी - 
फनहाया (१५६) 
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नदी 
उद्गभ 
थथर 

नदी प्रणारीका नाभ * 

४६. चौधाय  खोरा 
(१५७) 

४७. फाहुनी  खोरा 
(१५८)  

४८. सादनी  खोरा 
(१६०) 
 

  

तय
ई 

भधे
श-

 १
३ 

१. अदवुा वैयाङ (२) २. ककसनी  खोरा 
(५) 

३. गौरयमा (६) ४. सीघीमा (११) ५. तीरजुगा (२३) 

६. घोयदाह नदी (२५) ७. ब्रत्रसूरा-
कटतनमा-
कल्माणदही (२९) 

८. सऩहा-सीॊगाही-
फनायी (४८) 

९. तीमाय-अधुवा 
(६९) 

१०. सरयसवा (७२) 

११. ढोङ्गाही (७४) १२. झयाही-बरुही 
(९१) 

१३. ततराय-कोथी-
भाश्रथ-र्सभायी-
भुसर (९९) 

  

स्रोत: नाऩी ववबागको धयातरीम नक्साभा आधारयत  
* मो तार्रकाभा ददइएको नदी प्रणारीको नाभ ऩतछ कोटठर्बत्र ददइएको सङ्ख्माअनुसाय नदी प्रणारी नक्साभा सॊकेत नम्फय 

याखखएको छ ।  
 

२.१.४ बू-छत्र (Ground Cover) य बू-उऩमोग (Land Use) 

चुये ऩहाड, दनू, बावय य तयाई भधेशको सभष्टटगतभा क्रभश: कृवषरे ढाकेको ४८.१९ प्रततशत, वन, झाडी तथा घाॉसे 
भैदानरे ढाकेको ४७.१६ प्रततशत य नदी फगयरे ढाकेको ४.६५ प्रततशत देखखएताऩतन त्मस र्बत्रका बौगोर्रक 
इकाइिहरुभा ब-ूछत्रको अनुऩात अत्मन्त र्बन्न छ । चुये ऩहाडभा वन, झाडी य घाॉसे भैदानरे ढाकेको ऺेत्रको अनुऩात 
तनकै फढी छ बने तयाई भधेशभा त्मसयी नै कृवष ऺेत्रको अत्मश्रधक फाहुल्मता छ । दनूभा कृवष ऺेत्रको अनुऩात झन्डै 
५८ प्रततशत छ बने बावयभा करयफ त्मततनै अनुऩातभा वन, झाडी तथा घाॉसे भैदानरे ढाकेको छ । नदी फगयको 
हकभा दनू तथा बावयभा मसको पैरावट अत्मश्रधक छ । तयाई भधेशभा कुनै ठाउॉभा नदी पैरावट अत्मश्रधक 
देखखएताऩतन दक्षऺणतपि  नेऩार-बायत सीभा नष्जक नदी साॉघुरयएय गएकारे सभष्टटभा अनुऩात कभ देखखन्छ । ब-ू
छत्रको बौगोर्रक अवष्स्थतत श्रचत्र ८ य तदनुसाय तथ्माङ्क तार्रका ४ भा ददइएको छ ।  
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 चचत्र ८: बू-ऺेत्र नक्सा  
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तामरका ४: बौगोमरक ऺेत्र अनुसाय बू-छत्रको विियण 

बू-छत्रको (Land Cover) अनुसायको ऺेत्रपर य त्मसको प्रततशत  

बौगोमरक ऺेत्र 
कृवष य अन्म 

िन, झाडी तथा घाॉसे 
भैदान 

नदीफगय जम्भा 

हेक्िय प्रततशत हेक्िय प्रततशत हेक्िय प्रततशत हेक्िय 

चुयेऩहाड १,८९,५९३ १३.१६ १२,०२,४६१ ८३.४७ ४८,४६५ ३.३७ १४,४०,५१९ 

दनू (मबत्री भधेश) १,८९,३५३ ५७.७३ १०९,४२९ ३३.३६ २९,२३६ ८.९१ ३२८,०१८ 

बािय २,०५,१२० ३५.०९ ३४१,३३० ५८.४० ३८,०४९ ६.५१ ५,८४,४९९ 

तयाई भधेश १३,०७,७६९ ८३.१८ १,९७,९०४ १२.५९ ६६,४९५ ४.२३ १५,७२,१६८ 

जम्भा १८,९१,८३६ ४८.१९ १८,५१,१२४ ४७.१६ १८२,२४४ ४.६५ ३९,२५,२०४ 
स्रोत: Interpretation and analysis of Google Image 2014, and Landsat 2014 

२.१.५ जरिामु, जरिामु ऩरयितयन 

जरवामुरे वातवयणभा ठूरो असय ऩारययहेको हुन्छ । त्मसको साथै ववश्वव्माऩी जरवामु ऩरयवतिनका घटनारे 
वातावयणका साथसाथै भानव जीवनभा अनऩेक्षऺत असयहरु ऩारययहेको हुन्छ । जरवामुका ववववध आमाभभध्मे 
भुख्म सूचक खासगयी वषाि य ताऩक्रभरे चुये ऺेत्रको वातावयणभा फढी प्रबाव ऩाने य सॊयऺणका कामिक्रभ 
सञ्चारन गदाि सभेत ती ऩऺराई फढी ध्मान ददनु ऩने बएकोरे तत्सम्फन्धी तथ्माङ्कको ववश्रेषण मस 
दस्तावेजभा सभावेश गरयएको छ ।  

२.१.५.१ िषाय 
चुयेको आसऩासभा यहेका तयाई भधेश य दनूका ३० वटा जरवामु भाऩन केन्रभा सन १९८४ देखख २०१३ सम्भ 
भाऩन गरयएका वावषिक वषािको सभष्टटगत औसत १,८३४ र्भ.र्भ.भध्मे सफैबन्दा फढी वषािमाभभा (जुन-सेप्टम्फय) 
करयफ ८४ प्रततशत य त्मसऩतछ क्रभश: गटृभमाभभा (भाचि-भई) ९ प्रततशत, शयदमाभभा (अक्टोफय-नोबेम्फय) ४ 
प्रततशत य दहउॉ दमाभभा (डडसेम्फय-पेिुअयी) ३ प्रततशत हुन आउॉछ । केही अऩवादफाहेक वषािको वावषिक ऩरयभाण 
साधायणतमा सुदयू-ऩष्श्चभफाट क्रभश: फढ्दै गएय सफबैन्दा फढी झाऩाभा ऩाइएको छ । औसत वावषिक वषािको 
स्थातनक (spatial) प्रववृत्त श्रचत्र ९ भा ददइएको छ ।  
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चचत्र ९: िावषयक  सत िषायको थथातनक प्रिवृि 
 

वावषिक वषाि ऩरयभाण ऩरयवतिन प्रववृत्त र्भश्रित छ, कुनै केन्रभा फढेको य कुनैभा घटेको छ । दहउॉ दमाभभा 
वषाितको ऩरयभाण घट्ने य केही भाऩन केन्रभा गटृभ माभभा ऩतन घट्ने प्रववृत्त छ । मी दवुै माभभा वषािको 
ऩरयभाणबन्दा उध्विवाटऩीकयण फढी बई श्रचस्मान ऋणात्भक यदहयहेको अवस्थाभा वषाित ् ऩरयभाण घट्नारे ती 
माभभा रगाइने फारी (दहउॉ द–गहुॉ, भुसुयो य तोयीस गटृभ– भकै) उत्ऩादनभा नकायात्भक असय ऩदै जाने रऺण 
देखखएको छ । प्रतततनश्रधभूरक ऩाॉच भाऩन केन्रका वषाित ्ऩरयभाण ऩरयवतिन प्रववृत्त तार्रका ५ भा ददइएको छ । 

तामरका ५: ऩष्श्चभफाि ऩूियका ऩाॉच भाऩन केन्रभा १९८४ देखि २०१३ सम्भ भाऩन गरयएको िषायतको विश्रेषण 

माभ (Season) 

सन १९८३ देखि २०१३ सम्भ विमबन्न केन्रभा भाऩन गरयएको िषायको माभ अनुसाय 
ऩरयितयन प्रिवृि (मभ.मभ. प्रतत िषय) 

कञ्चनऩुय 
चचसाऩानी 
(कैरारी) 

फुििर 
(रुऩन्देही) 

कभैमा 
(सरायही) 

धयान 
(सुनसयी) 

गैड े(झाऩा) 

गटृभ माभ 
(भाचय-भई) 

- ०.२१६ + १.०९५ + २.८०८ +०.५५० - ०.१९६ - ०.७५३ 

िषाय माभ 
(जुन-सेप्िेम्फय) 

- ०.८३३ - ०.५३८ - २७.५८० +६.१३७ - १६.६५० - २१.५८० 

शयद माभ (अक्िोफय- 
नोबेम्फय) 

+२.७५० - २.८९३ - १.६४२ +०.९२० - २.३३२ - २.२७२ 

हहउॉ द माभ (डडसेम्फय-
पेब्रुअयी) 

- ०.१९४ - १.६८७ - १.१३२ - ०.४४३ - १.२५१ - ०.६३१ 

स्रोत: जर तथा भौसभ ववऻान ववबागको तथ्माङ्क ववश्रेषण  
 

नेऩारभा साभान्मतमा: भनसुन जून १० तारयखभा ऩूवॉ ऺेत्रभा सुरू बई काठभाडौंभा १२ जूनभा आइऩुग्छ । सन ्
१९६७ देखख २०१५ सम्भको तथ्माङ्क ववश्रेषण गदाि करयफ १५ वषिको पयकभा १० देखख १५ ददनसम्भ दढरो 
आगभन हुने गयेको छ (हेनुिहोस अनुसूची ३) । भनसुन आगभन प्रववृत्त अनुसूची ३ भा सॊरग्न छ । मसयी 



23 
 

भनसुन आगभनको अतनष्श्चततारे प्रभुख अन्नफारी धान खेतीको तार्रकाराई गम्बीय असय ऩायेको छ । 
खासगयी ववगतका वषिहरुभा भनसुन आगभनको दढराइरे सभमभा धान खेती गनि कदठनाइ बएको सञ्चाय 
भाध्मभभा आउने गयेको छ ।  

चौववस घण्टाभा १०० र्भ.र्भ. बन्दा फढी वषाि हुॉदा ब–ूस्खरनको जोखखभ हुन्छ य मो ऩरयभाण फढ्दै जाॉदा 
जोखखभको भात्रा ऩतन फढ्दै जान्छ । कभरो बौगर्बिक सॊयचना बएको चुये ऺेत्रभा २४ घण्टाभा अश्रधकतभ 
वषाितको ऩरयभाण य घटना सङ्ख्मा (Frequency) रे ऩहाडी बेगभा ब–ूस्खरन य तल्रो तटीम  ऺेत्रभा थेगय 
ऩुयम्ाउने प्रकक्रमाराई अत्मश्रधक असय ऩादिछ । ववगत ३० वषिको तथ्माङ्क ववश्रेषण गदाि झाऩादेखख कञ्चनऩुय 
सम्भका सफ ै भाऩन केन्ररे प्रशस्त मस्ता घटना भाऩन गयेको देखखन्छ । ववर्बन्न भाऩन केन्रहरुभा भाऩन 
गरयएको २४ घण्टाको उच्चतभ ऩरयभाण श्रचत्र १० भा ददइएको छ । 

 

 
चचत्र १०: चौविस घण्िाको अचधकतभ िषाय 

झाऩाको गैंड ेभाऩन केन्ररे सन ्१९८४ भा २४ घण्टाभा ४३७ र्भ.र्भ.सम्भ ऩतन वषाि भाऩन गयेको छ । मी सफै 
तथ्माङ्कहरुरे चुये ऺेत्र बू-स्खरनको दृष्टटरे जोखखभभा यहेको सङ्केत गदिछ । तार्रका ६ भा ववर्बन्न भाऩन 
केन्रभा भाऩन गरयएका २४ घण्टाको वषाि ऩरयभाण अनुसाय घटना सङ्ख्मा य ततनफाट हुन सक्ने बू–स्खरनका 
प्रकृततफाये जानकायी सभावेश गरयएको छ ।  
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तामरका ६: ऩष्श्चभफाि ऩूियका ऩाॉच भाऩन केन्रभा १९८४ देखि २०१३ सम्भ भाऩन गरयएको २४ घण्िाको िषाय 
ऩरयभाण य बू-थिरन जोखिभता 

िषाय ऩरयभाण 
(मभ.मभ. प्रतत 
२४ घण्िा) 

सन   १९८३ देखि २०१३ सम्भ विमबन्न केन्रभा भाऩन गरयएको २४ 
घण्िाको िषायत   ऩरयभाण घिना सॊख्मा (Frequency)* 

सम्बाव्म ब-ूथिरन** 
कञ्चनऩुय चचसाऩानी 

(कैरारी) 
फुििर 
(रुऩन्देही) 

कभैमा 
(सरायही) 

धयान 
(सुनसयी) 

गैड े
(झाऩा) 

१०० - १३० ४४ ४७ ५५ ४३ ३१ ७४ कभ गदहयाइका साना साना 
ऩदहया (small scale shallow 
landslides) 

१३० - २५० ३३ ३८ ४२ ३३ २६ ६१ भाटो धष्स्सएय फग्ने, ऩदहया, 
रेदो ऩदहयो (Slumps, 
landslides, debris flow) 

२५० - ३०० ३ ३ २ ० २ २ ठूरा ऩदहयाको उल्रेखनीम 
फदृ्श्रध (Abrupt increase in 
large landslides) 

>३०० १ ० २ ४ २ १ सफैततय एकैसाथ पैर्रएय जाने 
रेदो ऩदहयो (Extensive and 
simultaneous debris flow) 

स्रोत: *जर तथा भौसभ ववऻान ववबागको तथ्माङ्क ववश्रेषण 
**Chalise and Khanal, 2001 
 
मसयी ब-ूस्खरन गनि सक्ने ऩरयभाणका वषाितका प्रशस्त घटनाहरु अर्बरेख गरयएफाट बववटमभा ऩतन त्मस्ता 
घटना दोहोरयने अनुभान गनि सककन्छ । तसथि मस्ता घटनाफाट हुने ऺतत न्मूनीकयणको राश्रग ऩूवितमायी 
आवश्मक देखखन्छ ।  

२.१.५.२ ताऩक्रभ 

नेऩारका २५ वटा जरवामु भाऩन केन्रभा सन १९८३ देखख २०१३ सम्भ भाऩन गरयएको ताऩक्रभ ववश्रेषण गदाि 
औसत अश्रधकतभ य औसत न्मूनतभ फीचको र्बन्नता त्मतत धेयै छैन । औसत अश्रधकतभ २८.२ - ३१.८ डडग्री 
सेष्ल्समसको फीचभा य औसत न्मूनतभ १५.८ - २०.४ डडग्री सेष्ल्समसको फीचभा ऩाइन्छ । तय अत्मन्त 
(Extreme) ताऩक्रभराई तनमाल्दा अश्रधकतभ य न्मूनतभ फीचको ववषभता उल्रेखनीम छ । गभॉभा (अवप्रर-
जुराई) अत्मन्त अश्रधकतभ ४४.५ य जाडोभा (जनवयी- पेव्रुअयी) अत्मन्त न्मूनतभ ताऩक्रभ शून्म डडग्री 
सेष्ल्समससम्भ ऩतन भाऩन गरयएको छ । ताऩक्रभको वववयण अनुसूची ४ भा ददइएको छ ।  

ऩष्श्चभी तयाई भधेश ऺेत्रभा औसत ताऩक्रभ प्रतत वषि ०.०१ देखख ०.०४ डडग्री सेष्ल्समसरे फढेको छ । अत्मन्त 
न्मूनतभ तथा अश्रधकतभ ताऩक्रभको ववषभतारे गदाि जाडोभा अतत जाडो य गभॉभा असह्म गभॉ हुन थारेको छ 
(NAPA, 2005) । ऩूवॉ तयाई भधेश य भध्म तयाई भधेश ऺेत्रभा औसत ताऩक्रभ क्रभश: प्रतत वषि ०.०३ देखख 
०.०५ य ०.०२ देखख ०.०३ डडग्री सेष्ल्समस सम्भरे फढेको छ । ताऩक्रभ वदृ्श्रधरे ऩानि सक्ने असयहरु 
अनुसन्धानकै ववषम बए ऩतन अवप्रर, भे य जूनको ऩदहरो खण्डभा हुने वदृ्श्रधरे उध्विवाटऩीकयणभा तीव्रता आई 
भाटोको श्रचस्मानराई अझ ऋणात्भक तुल्माउनारे भकै फारीराई नकायात्भक असय ऩुमािउने सङ्केत ऩाइन्छ ।  
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२.१.५.३ शीतरहय 
दहउॉ द माभभा ताऩक्रभ घटेय शीतब्रफन्दभुा ऩुगेको अवस्थाभा वामुभण्डरभा ववद्मभान जरकणभा ऩरयणत बई 
कुदहयोको स्वरुऩ ग्रहण गदिछ । कुदहयोको उऩष्स्थततरे ब्रफहान सूमिको ककयण ऩथृ्वीभा ऩुग्न नसकी ताऩक्रभ फढ्न 
सक्दैन तय यातको सभम ऩथृ्वीको न्मानोऩन उत्सगि कक्रमा तनयन्तय चर्रयहनारे ब्रफहानऩख धेयै श्रचसो हुन ऩुग्छ । 
मस्तो चक्र घुर्भयहॉदा दवुै न्मूनतभ य अश्रधकतभ ताऩक्रभ घट्ने भात्र नबई न्मूनतभ य अश्रधकतभ ताऩक्रभ 
फीचको पयक ऩतन कभ हुन गई तयाई भधेशभा शीतरहय ऩैदा हुन्छ । मसयी ताऩक्रभ घट्नुको साथै सूमिको 
ककयण फारीभा ऩने सभम सभेतको कभीरे गदाि दहउॉ दे खेती खासगयी तोयी फारी य तयकायी फारी (गोरबेडा, 
आरु, काउरी आदद) भा नकायात्भक असय ऩायेको कृषकहरुको अनुबव छ । ववगत ५-१० वषिको अवश्रधभा 
र्शतरहयको आगभन साववकबन्दा केही ददन अगाडड सुरु बई साववकबन्दा ऩतछसम्भ चारू यहने गयेको छ । मो 
ऩरयष्स्थतत खोंच य चुयेको घाॉचभा नहुने बएकोरे महाॉका कृषकरे गोरबेंडा तथा आरु खेतीफाट भनग्म आम्दानी 
तनकाल्न सक्ने अवसय सजृना बएको छ ।  

२.१.६ िाताियणीम सेिा 
चुये ऺेत्रफाट प्रत्मऺ प्रमोग गनि सककने वस्तुहरु जस्तै खाद्मान्न, ऩशुजन्म ऩदाथि (दधू, भास,ु छारा, हाड), 
काठदाउया, घाॉस, डारे घाॉस, कऩडा फनाउने येसा, जडीफुटी यऩानीजस्ता ऩदाथिहरु भानव उऩमोगको राश्रग प्राप्त 
बइयहेको छ । त्मस्तै वातावयण सन्तुरन याख्न े कामिभा ऩतन चुये वातावयण, खासगयी त्महाॉको प्राकृततक 
वातावयणरे वामुको गुणस्तय तथा जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन,ऩानी फहाव तथा गुणस्तय अनुकूरन, बू–ऺम 
न्मूनीकयण यजर-उत्ऩन्न प्रकोऩ न्मूनीकयण जस्ता कामिभा सहमोग ऩु-माइयहेको छ । मसको साथै मसको 
साॊस्कृततक भहत्व ऩतन उल्रेखनीम छ । चुयेका कततऩम ठाउॉ हरु दृश्म अवरोकनको राश्रग उऩमुक्त छन ्। त्मस्तै 
धार्भिक तथा आध्माष्त्भक भहत्व फोकेका स्थानहरु प्रशस्तै छन ् । ऩमािऩमिटनका स्थरहरु सभेत बएकारे 
वातावयणीम सेवाको तनयन्तयताको राश्रग चुयेको ब्मवस्थाऩन भहत्वऩूणि छ ।  

चुयेको प्राकृततक स्रोत उऩमोगभा ऩनि गएको अत्मश्रधक चाऩका कायण चुये ऺेत्रको प्राकृततक सन्तुरन खल्फर्रएको 
छ य परस्वरुऩ साववकभा सहजै प्रकृततभा ऩाइने जङ्गरी पर, कन्दभूर, वन्मजन्तु, भाछा, भह, जडीफुटी, 
ववशेष प्रजाततका काठजस्ता ऩदाथि ऩाइन छाडकेारे त्मस्ता ऩदाथिभा ऩयम्ऩयागत रुऩभा आश्रित चऩेाङ, याउटे, 
याजी, दनुवाय, भाझीहरुराई जीववकोऩाजिनभा कदठनाइ उत्ऩन्न बएको छ ।  

वनको हैर्समत ह्रास बई सम्बाव्मताबन्दा तनकै कभ ऩरयभाणभा उत्ऩादकत्व कामभ हुन ऩुगेकोरे वन 
ऩैदावायभाश्रथको आत्भतनबियता गुभेको छ य वन ऩदैावाय आमात गने ष्स्थततभा ऩुगेको छ । चुये ऺमीकयणको 
परस्वरुऩ ऩानीका भुहान सुक्ने गयेको स्थानीमको अनुबव छ । ब-ूऺमभा बएको फढोत्त्तयीरे चुये ऩहाडभा 
फसोफास गनेराई ब-ूस्खरनजन्म ववऩद् य दनू तथा तयाई भधेशभा फस्नेराई फाढी डुफानरे प्रबाववत ऩारययहेको  
छ ।  

मी सफ ै ष्स्थततराई ववचाय गदाि वातावायणीम सेवा तनयन्तयताभा अवयोध सजृना बएको सङ्केत प्रटट हुन   
आउॉछ ।  
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२.१.७ िन, िनथऩतत य जवैिक विविधता 
वातावयण सॊयऺणभा वन, वनस्ऩतत य जैववक ववववधताको ववर्शटट बूर्भका यहने बएकोरे ततनका अवस्थाफाये 
तर वववेचना गरयएको छ ।  

२.१.७.१ िन य िनथऩतत 
चुयेरे ओगटेको कुर बू-बागभध्मे २०६७ (वव.स.) को तथ्माङ्क अनुसाय ७३.५६% (७२.३७%वन, १.१९% OWL) 
वन, पुटकय रूख तथा झाडी फुट्मान सभेतरे ढाकेको छ । ववगत १५ वषिको (२०५२ देखख २०६७ सार) अवश्रधभा 
वनरे ढाकेको ऺेत्र प्रतत वषि ०.१८% को दयरे सङ्कुचन हुन ऩुग्मो (FRA/DFRS, 2014b) । मो ऺेत्रभा १) 
खमय र्ससौ/ र्ससौ खमय, २) सार वन, ३) तयाई र्भश्रित वन, ४) सार तयाई र्भश्रित वन ५) तल्रो र्भश्रित 
चौडाऩातवेन, ६) सल्रा वन गयी ६ प्रकायका वन ऩाइन्छ य सोही अनुसायका वनस्ऩततहरु य जीवजन्तु सभेत 
ऩाइन्छन ् । चुये ऺेत्रको वनरे ढाकेको कुर ब-ूबागभध्मे २४% (केन्रवतॉ ऺेत्र १८%, भध्मवतॉ ऺेत्र ६% ) 
सॊयक्षऺत ऺेत्र र्बत्र ऩदिछन ्। फाॉकी ७६% वनरे ढाकेको ऺेत्रराई साभुदातमक वन, कफुर्रमती वन, य सयकायद्वाया 
व्मवष्स्थत वनको रुऩभा ब्मवस्थाऩन बइयहेको छ । साभुदातमक वन तथा भध्मवतॉ साभुदातमक वन फस्तीको 
नष्जकभा यहेकोरे स्थानीम जनसभुदामरे नै ब्मवस्थाऩन गयेका बएऩतन सयकायी वनको तुरनाभा भानवीम चाऩ 
फढी नै ऩयेको छ (FRA/DFRS, 2014b) ।  

तयाई भधेशरे (बावय सदहत) ओगटेको कुर बूबागभध्मे २०६७ को तथ्माङ्क अनुसाय २०.८८% (२०.४१% - वन, 
०.४७%- OWL) वन, पूटकय रूख तथा झाडी फुट्मान सभेतरे ढाकेको छ । ववगत १९ वषिको (२०४८ देखख २०६७ 
सार) अवश्रधभा वनरे ढाकेको ऺेत्र प्रतत वषि ०.४% को दयरे स 'चन हुन ऩुग्मो (FRA/DFRS, 2014a) । त्मस्तै 
२०५८ देखख २०६७ सार फीचको ९ वषिको अवश्रधभा ०.४४ % प्रततवषिको दयरे वनरे ढाकेको बू-बाग अन्म 
प्रमोजनभा गएको छ । कैरारी, फददिमा य कवऩरवस्तुभा वन सॊकुचनचन तनयन्तय उच्चदयभा छ बने फाॉके, 
नवरऩयासी य र्सयहाभा बने उक्त अवश्रधभा वनरे ढाकेको ऺेत्र केही फढेको छ । साववकभा वनरे ढाकेको ऺेत्रको 
ठूरो दहस्सा - ६२% कृवषभा ऩरयणत बएको छ, १५% नदी फगय, पुटकय रुख तथा झाडीभा ४%, घाॉसे भैदानभा 
४% य १५% अन्मभा (फाझो) ऩरयणत बएको छ । मो ऺेत्रभा १) सार वन, २) खमय र्ससौ वन, ३) सार तयाई 
र्भश्रित वन, ४) तयाई र्भश्रित वन सभेत ४ प्रकायका वन ऩाइन्छ य सोही अनुसायका वनस्ऩततहरु सभेत   
ऩाइन्छ । वनरे ढाकेको कुर बूबागको २३.५५% सॊयक्षऺत ऺेत्रर्बत्र (केन्रवतॉ ऺेत्र १६.९७%, भध्मवतॉ ऺेत्र 
६.५८%) ऩदिछ बने फाॉकी ७६.४५% साभुदातमक वन, साझदेायी वन, कफुर्रमती वन, य सयकायद्वाया व्मवष्स्थत 
वनको रुऩभा ब्मवस्थाऩन बइयहेको छ ।  

अव्मवष्स्थत कटान (रूख, फल्रा फष्ल्र, राथ्रा), चरयचयन, आगरागीफाट तयाई भधेशको वन आक्रान्त छ । मो 
ऺेत्रका २६ ष्जल्राभा २०६२-६३ देखख २०६६-६७ सम्भभा ८७,२०१ हेक्टय वन अततक्रर्भत बएको तथ्माङ्कफाट 
देखखन्छ (हेनुिहोस अनुसूची ५) ।  

वनरे ढाकेको ऺेत्रराई र्बयारोऩनको आधायभा वगॉकयण गदाि सफैबन्दा फढी ०८.५ डडग्रीभा य त्मसऩतछ क्रभश: 
८.५१९ डडग्री, १९३१ डडग्री, य सफैबन्दा कभ ३१ डडग्रीबन्दा फढी र्बयारोऩनभा ऩाइन्छ । बौगोर्रक खण्ड 
छुट्दटने गयी र्बयारोऩन अनुसाय वनरे ढाकेको ऺते्रपर तार्रका ७ भा ददइएको छ ।  
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तामरका ७: मबयारोऩन अनुसाय िनरे ढाकेको ऺेत्र 

मबयारोऩना 
(डडग्रीभा) 

िनरे ढाकेको ऺेत्रपर (हेक्िय) 

चुयेऩहाड दनू बािय तयाई भधेश कुर 

ऺेत्रपर प्रततसत ऺेत्रपर प्रततसत ऺेत्रपर प्रततसत ऺेत्रपर प्रततसत ऺेत्रपर प्रततसत 

<८.५ २३०३१३ १९.१५ १०३०९१ ९४.२१ ३३४२७१ ९७.९३ १९७८०८ ९९.९५ ८६५४८२ ४६.७५ 

≥८.५-१९ ३६९५०६ ३०.७३ ५,६३७ ५.१५ ६,२४४ १.८३ ९५ ०.०५ ३८१४८२ २०.६१ 

≥१९-३१ ४१००९१ ३४.१० ६६७ ०.६१ ७३७ ०.२२ १ ०.०० ४११४९६ २२.२३ 

≥३१ १९२५५२ १६.०१ ३४ ०.०३ ७८ ०.०२ ० ०.०० १९२६६४ १०.४१ 

कुर १२०२४६१ १००.०० १०९४२९ १००.०० ३४१३३० १००.०० १९७९०४ १००.०० १८५११२४ १००.०० 
स्रोत: Interpretation and analysis of Google Image 2014, and Landsat 2014 

 

दनू, बावय य तयाई भधेशको करयफ सफै वन य चुये ऩहाडका ऩतन करयफ आधा वन १९ डडग्रीबन्दा कभ र्बयारोभा 
यहेकोरे उऩमुक्त वन सम्फद्र्धन ऩद्धतत अनुसाय ब्मवस्थाऩन गयेभा उत्ऩादकत्व फदृ्श्रध सम्बावना प्रचुय     

देखखन्छ ।  

२.१.७.२ जैविक विविधता 
चुये, तयाई भधेश जैववक ववववधताको दृष्टटरे भहत्वऩूणि ऺेत्र हो । नेऩारको ११८ ऩारयष्स्थततकीम प्रणारीभध्मे १४ 
वटा चुये ऩहाडभा य १२ वटा तयाई भधेश ऺेत्रभा ऩदिछन ्। मी २६ प्रणारीभध्मे २३ वन ऺेत्र य ३ कृवष ऺेत्रभा 
ऩदिछन ्(NBSAP-Table 3) । 

चुये-तयाई भधेश ब-ूऩरयश्रध फाघ, हात्ती, गैंडा, अनाि जस्ता ठूरा स्तनधायी वन्मजन्तुको वासस्थान हुनुकोसाथै 
वनस्ऩततको प्रचुय उऩष्स्थततरे गदाि जैववक ववववधताको राश्रग भहत्वऩूणि भातनन्छ । मो ऺेत्रभा २८१ रूख प्रजातत, 
१८६ झाडी-फुट्मान प्रजातत य ३२२ झाय-ऩात (herbaceous) प्रजाततका वनस्ऩततहरु अर्बरेख गरयएको छ । 
जैववक ववववधता सॊयऺणको राश्रग याष्टरम तनकुञ्ज य वन्मजन्तु आयऺहरु जस्ता सॊयक्षऺत ऺेत्र स्थाऩना गरयएका 
छन ्(FRA/DFRS, 2014b) । त्मसयी नै बावय तथा तयाई भधेशका वन ऺेत्रभा १६४ रूख प्रजातत, ७२ झाडी-
फुट्मान प्रजातत य १०९ झाय-ऩात (herbaceous) प्रजातत, ३० रहये य ५ epiphyte प्रजाततका वनस्ऩततहरु 
अर्बरेख गरयएको छ । त्मसयी नै मस ऺेत्रभा अर्बरेख गरयएका ६५ प्रजाततका स्तनधायी वन्मजन्तुभध्मे ८ वटा 
IUCN Red list को सॊकटाऩन्न (Endangered) सभूह य १५ वटा याष्टरम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्तु सॊयऺण ऐन 
२०२९ रे सॊयक्षऺत सूची भा सभावेश गयेको छ (FRA/DFRS, 2014a) । 

जीवजन्तु ववववधताको दहसाफरे नेऩारभा ऩाइने १,९१८ प्रजाततभध्मे १,३०८ चुये तथा तयाई भधेशभा ऩाइन्छ 
(तथ्माङ्क तार्रका ८ भा छ) । नेऩारभा ऩाइने सॊकटभा ऩयेका ४९३ प्रजाततभध्मे  ३१९ मही ऺेत्रभा ऩाइनुरे ऩतन 
मो ऺेत्र सॊयऺणको दृष्टटरे भहत्वऩूणि छ । 
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तामरका ८: नेऩारभा ऩाइने जैविक विविधताको तथ्माङ्क 

सभूह नेऩारभा ऩाइने 
सॊख्मा 

चुये य तयाईभा ऩाइने 
सॊख्मा 

नेऩारभा ऩाइने 
सॊकिाऩन्न सॊख्मा 

चुये य तयाईभा ऩाइने 
सॊकिाऩन्न सॊख्मा 

प्रजातत प्रजातत % प्रजातत प्रजातत % 
ऩुतरी ६३५ ३२५ ५१.२ १४२ ३७ २६.० 
भाछा १८५ १५४ ८३.२ ३५ २५ ७१.४ 
उबमचय ४३ २२ ५१.२ - - - 
सरयसऩृ १०० ६८ ६८.० ३४ २५ ७३.५ 
चया ८४४ ६४८ ७७.८ २२६ १८३ ८१.० 
थतनधायी १८१ ९१ ५१.१ ५६ ४९ ८७.५ 
कुर १,९८८ १,३०८ ६६.३ ४९३ ३१९ ६४.७१ 

स्रोत: Biodiversity Profile of the Tarai and Siwalik Physiographic Zones, BPP, 1995) 
 

जैववक ववववधताका भहत्वराई ह्रदमॊगभ गयी मस ऺेत्रभा याष्टरम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्तु सॊयऺण ऐन,२०२९ को 
आधायभा ७ वटा ऺेत्र सॊयक्षऺत ऺेत्र घोषणा गयी ब्मवस्थाऩन गरयएको छ । सॊयक्षऺत ऺेत्रको वववयण तार्रका ९ 
भा ददइएको छ ।  

तामरका ९: सॊयक्षऺत ऺेत्रको तथ्माङ्क 

क्र. स. सॊयक्षऺत ऺेत्रको नाभ 
ऺेत्रपर (िगय क्रक. मभ. भा) 

कैक्रपमत 
तनकुञ्ज/आयऺ भर्धमितॉ ऺेत्र कुर 

१ श्रचतवन याष्टरम तनकुञ्ज ९३२ ७५० १६८२  
२ फददिमा याष्टरम तनकुञ्ज ९६८ ५०७ १४७५  
३ फाॉके याष्टरम तनकुञ्ज ५५० ३४३ ८९३  
४ शुक्रापाॉटा वन्मजन्तु आयऺ ३०५ २४३.५ ५४८.५  
५ ऩसाि वन्मजन्तु आयऺ ६३७.३७ २८५.३ ९२२.६७  
६ कोशी टप्ऩु वन्मजन्तु आयऺ १७५ १७३ ३४८  
७ कृटणसाय सॊयऺण ऺेत्र १६.९५ - १६.९५  

 चुये तयाई ऺेत्रका सॊयक्षऺत 
ऺेत्ररे ओगटेको ऺेत्र 

३,५८४.३२ २,३०१.८ ५,८८६.१२ ४% (रगबग) 

स्रोत: नेऩारका सॊयक्षऺत ऺेत्रहरु, याष्टरम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्तु सॊयऺण ववबाग,२०७० 
 
मसको अरावा केही भहत्वऩूणि स्थरको सॊयऺण अथवा वन्मजन्तुको आवागभनभा सुरबता होस ्बन्ने उद्देश्मरे 
केही ऺेत्रराई वन ऐन, २०४९ अनुसाय सॊयक्षऺत वन घोषणा गयी सॊयऺणका प्रमास बईयहेको छ । सॊयक्षऺत वनको 
वववयण तार्रका १० भा ददइएको छ ।  
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तामरका १०: सॊयक्षऺत िनको तथ्माङ्क 
क्र.स. िनको नाभ ऺेत्रपर (हे.) अिष्थथतत 

१ काॉके्र ब्रफहाय १,७५५ सुखेत 
२ फयण्डाबाय १०,४६६ श्रचतवन 
३ रारझाडी-भोहना २९,६४२ कैरारी-कञ्चनऩुय 
४ फसन्ता ६९,००१ कैरारी 
५ खाता ४,५०३ फददिमा 
६ धनुषाधाभ ४३० धनुषा 
७ सुयाई नाका ५,१५२ कवऩरवस्तु 
८ गौभुखी २६,२०४ प्मुठान 
९ याभधुनी २,०५० सुनसयी 
१० र्सवार्रक ३१,१०८ डडले्धुया 

जम्भा १८०,३११  
स्रोत: NBSAP, 2014, Table 15 य ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन मोजनाहरु 

 

मतत हुॉदा हुॉदै ऩतन ११ वटा ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहय यहेका छन ् (तार्रका ११) । 
ततनीहरुको सॊयऺण हुन अत्मन्त आवश्मक छ ।  

तामरका ११: सॊयक्षऺत ऺेत्र मबत्र नऩयेका ऩारयष्थथततकीम प्रणारीहरु* 

क्र. 
स. 

ऩारयष्थथततकीम प्रणारीको 
साङ्केततक सॊङख्मा 

ऩारयष्थथततकीम प्रणारीको क्रकमसभ ऺेत्र 

चुये ऩारयष्स्थततकीम प्रणारीहरु 
१ ६२०६ उवत्तस Alnus nitida नदी तटीम वन ऩष्श्चभ 
२ ७१०२ उटण नदी तटीम  वन (कारो र्शयीष Albizia lebbek, टूनी Toona ciliata ऩष्श्चभ 
३ ७१०२ चुयेको दक्षऺणी भोहयाको भेसोकपदटक उटण वन ऩष्श्चभ 
४ ७१०६ चुये उटण ऩतझय वन ऩष्श्चभ 
५ ७१२० उटण ऩहाडी सार वन ऩूवि 
६ ७१२२ सार Shorea robusta, असाये Lagerstroemia parviflora फाक्रो वन ऩूवि 
७ ७१२३ अस्ना Terminalia tomentosa, फयो T. belerica फाक्रो वन ऩूवि 
८ ७२०४ भधेश उऩत्मका सार वन ऩष्श्चभ 

तयाई ऩारयष्स्थततकीम प्रणारीहरु 
९ ७१२४ सार वन ऩूवि 
१० ७२०३ र्सभर Bombax ceiba, गुटेर Trewia nudiflora नदी तदटम वन ऩष्श्चभ 
११ ७२२१ उटण र्भश्रित श्रचस्मान वन ऩूवि 
स्रोत: *An Assessment of the Representation of the Terrestrial Ecosystems in the Protected Areas 

System of Nepal, BPP, 1996 
 



30 
 

२.१.८ कृवष तथा ऩशऩुारन 

चुये-तयाई भधेश ब-ूऩरयश्रधको सफैबन्दा ठूरो ब-ूबाग कृवष उऩमोगभा यहेको छ य ऩशुऩारन कृवष प्रणारीको 
अर्बन्न अङ्गको रुऩभा यदहआएको छ । कृवष प्रणारीका ववववध आमभहरुभध्मे चुये सॊयऺण ऺेत्रको प्राकृततक 
वातावयण सन्तुरनको दृष्टटरे सान्दर्बिक कृवष प्रणारी य ऩशुऩारनको अवस्था क्रभश: प्रस्तुत गरयएको छ ।  

२.१.८.१ कृवष प्रणारी 
जनसङ्ख्माको ठूरो दहस्सा कृवषकामिभा रागे ऩतन देश खाद्मान्नभा आत्भतनबिय हुन सकेको छैन । भाटो उवियता 
भाऩनको भुख्म सूचकभध्मेको जैववक ऩदाथि (Organic Matter) आवश्मकताको एक चौथाइ (चादहने ४ प्रततशत 
य हार बएको १ प्रततशत) भात्र छ (ADS, 2014) । कृवष प्रणारीभा ऩयम्ऩयागत प्रववश्रधको फाहुल्मता मथावत 
बए ऩतन तयाई भधेश तथा दनू ऺेत्रको कृवष माष्न्त्रकयणततय उन्भुख छ । ऩयम्ऩयागत तरयकारे कृषक स्वमॊरे 
फीउब्रफजन छनौट गयी जोगाइयाख्न ेअभ्मास हयाउॉ दै गएको य त्मससम्फन्धी सेवा स्थानीमस्तयभा खुरेका तनजी 
ऺेत्रका एग्रो बेट (Agro-vet) हरुरे प्रदान गने गयेका छन ् । त्मस्ता सेवा प्रदामकरे उऩरब्ध गयाउने सेवाको 
गुणस्तय सुतनष्श्चत गने बयऩदो सॊमन्त्र नबएकोरे मदाकदा ककसानहरु सभमभा गुणस्तयीम फीउब्रफजन, भरखाद, 
प्राववश्रधक सल्राहजस्ता सभस्माभा ऩने गयेका छन ् । ब्मफसातमक उन्भुख कृषकरे कृवष प्रणारी तथा फारी 
छनौट गदाि फजायको भागसभेतराई ध्मान ददन थारेका छन ् । उदाहयणको राश्रग ऩशु आहायको राश्रग ठूरो 
ऩरयभाणभा भकैको भाग बएकोरे ककसानहरु भकै खेतीभा उत्सादहत देखखन््न ्य नेऩार सयकायरे ऩतन उत्ऩादन 
फढाउन धेयै ष्जल्राभा भकै र्भसन कामिक्रभ सञ्चारन गरययहेको छ । त्मसयी नै फजायको भाग ऩमािप्त बएकोरे 
भत्स्मऩारनभा कृषकको आकषिण फदढयहेको छ । प्रववश्रध तथा ब्मवस्थाऩकीम सुधाय गयेय प्रचुय भात्राभा 
भत्स्मऩारनको उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध गनि सककन्छ । झाऩा ष्जल्राभा कृषकरे अऩनाउॉ दै आएको प्रववश्रधफाट 
औसतभा ३.५ टन प्रतत हेक्टय (हे.) यदह आएकोभा अर्बमानभुखी भाछाऩारनभा बने झण्डै १२ टन प्रतत हे. 
उत्ऩादन बएको ष्जल्रा कृवष कामािरमको प्रततवेदनभा उल्रेख छ । त्मसयी नै कृवष ववकास यणनीतत (ADS, 
2014) रे ऩतन भत्स्मऩारनको हारको ३.६ टन प्रतत हे. उत्ऩादन फढाएय १० टन प्रतत हे. ऩु-माउने सम्बावना 
औॊल्माएको छ । मुवाको ठूरो दहस्सा वैदेर्शक योजगायभा गएकोरे जनशष्क्तको अबाव सभेतरे खेतीभा आकषिण 
कभ छ । मसरे गदाि भदहराहरुको घयर्बत्र य फादहयको काभको फोझ फढेको छ । साथै भदहराहरुभा प्राववश्रधक 
सीऩ य र्सॊचाइको सीर्भततारे गदाि उत्ऩादनभा कभी आएको छ । प्राववश्रधक सीऩ, र्सॊचाइको सीर्भतता य 
भरखादको सभुश्रचत प्रमोग नबएफाट धान फारी सम्बाव्मताको एक ततहाइबन्दा कभ (सम्बाव्मता १० - १२ टन 
प्रतत हे. - हार २.७२ टन प्रतत हे.) य तयकायीको करयफ दईु ततहाई (सम्बाव्मता १७ टन प्रतत हे. - हार १२.८ टन 
प्रतत हे.) भात्र उत्ऩादन र्रन सकेको छ । ब-ूउऩमोग नीतत कामािन्वमन हुन नसकेकोरे उविय बूर्भ घडयेीको रुऩभा 
फाॉझै छोडडएको छ ।  

चुयेको र्बयारो जर्भनभा खनजोत गयी खेती गने क्रभ जायी छ । चुये ऩहाडभा मस्तो खेती गरयएको कुर 
१,८९,५९३ हे. भध्मे १ डडग्रीबन्दा कभ ढारसम्भ २९,८९० हे. (१५.७७%), १-५ डडग्री ढारसम्भ २८,७९७ हे. 
(१५.१९%), ५-१० डडग्री ढारसम्भ २६,९६२ हे. (१४.२२%), १०-१९ डडग्री ढारसम्भ ५३,००५ हे. (२७.९६%), १९-३१ 
डडग्री ढारसम्भ ४०,९३४ हे. (२१.५९%) य ३१ डडग्रीबन्दा फढी ढार बएको १०,००५ हे. (५.२६%) छ । नेऩार 
सयकाय नाऩी ववबागरे प्रकाशन गयेको Land Capability Report रे ५-३० डडग्री ढार बएको बूर्भभा कृवष गनुि 
ऩयेभा अतनवामि रुऩभा गह्रा तनभािण गनुि ऩने य ३० डडग्रीबन्दा भाश्रथ खेती गनुि नहुने सुझाव ददएको छ । 
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भाश्रथको तथ्माङ्क य जर्भनको ऺभताराई दाॉजेय हेदाि चुये ऺते्रभा गरयएको खेती प्रणारी अनुऩमुक्त बएको स्ऩटट 
हुन आउॉछ य सधुायको टड्कायो आवश्मकता छ । बौगोर्रक ववबाजन छुट्दटने गयी ववर्बन्न ढारभा गरयएको 
कृवष ऺेत्रको तथ्माङ्क तार्रका १२ भा ददइएको छ ।  

तामरका १२: मबयारोऩन अनुसाय कृवष ऺेत्रको विियण (हे.) 
मबयारोऩन (डडग्रीभा) चुयेऩहाड दनू बािय तयाई भधेश कुर 

<१ २९,८९० १,३६,६१८ १,५७,७४४ १२,९३,१४७ १६,१७,३९९ 
≥१-५ २८,७९७ ४३,२१३ ४०,२१९ १४,३१५ १,२६,५४४ 
≥५-१० २६,९६२ ६,५९८ ५,०३४ २९२ ३८,८८६ 
≥१०-१९ ५३,००५ २,५१७ २,१२४ १५ ५७,६६१ 
≥१९-३१ ४०,९३४ ४०७ ० ० ४१,३४१ 
≥३१ १०,००५ ० ० ० १०,००५ 
कुर १,८९,५९३ १,८९,३५३ २,०५,१२१ १३,०७,७६९ १८,९१,८३६ 

स्रोत: Google Earth Image 2015, Landsat data, 2010, Rapid Eye Image, 2010  

२.१.८.२ ऩशुऩारन 

चुये-तयाई भधेश ऺेत्रभा भुख्मतमा गाई-गोरु, बैंसी-याॉगा, बेडा-फाख्रा य सुॉगुयसभेत चाय प्रकायका घयऩारुवा चौऩामा 
ऩशु ऩाइन्छ । चुये सॊयऺण ऺेत्ररे (चुये ऩहाड य दनु) ओगटेको बागभा सयदय प्रतत घय ऩरयवायरे सफैबन्दा फढी 
बेडाफाख्रा (२.५२ वटा) य त्मसऩतछ क्रभश: गाई-गोरु (१.२९ वटा), बैंसी-याॉगा (०.४९ वटा) य सुॉगुय (०.२२ वटा) 
ऩारन गयेका छन ्। चुये सॊयऺण ऺेत्रका घयऩारुवा चौऩामा ऩशुको वववयण अनुसूची ६ भा सॊरग्न गरयएको छ । 
ऩशुऩारन भुख्मतमा ऩयम्ऩयागत शैरीको तनवािहभुखी यही आएकोरे उत्ऩादकत्व न्मून छ । उदाहयणको राश्रग कृवष 
यणनीतत (ADS, 2014) रे बैंसीरे एक वेतभा सयदय २,००० र्रटय दधू उत्ऩादन गनुिऩनेभा केवर ९०० र्रटय 
भात्र उत्ऩादन गयेको औॊल्माएको छ । त्मसयी नै जसॉ गाईरे एक फेतभा ४,००० र्रटय य स्थानीम य जसॉ 
फीचको क्रसरे १,६०० देखख २,००० र्रटय उत्ऩादन ददन सक्छ तय स्थानीम गाईरे केफर ४५० र्रटय प्रतत फेत 
उत्ऩादन ददइयहेको छ (रूरप्रसाद, २०७१/२०७२) । स्थानीम गाईको दगु्ध उत्ऩादकत्व कभ बएकोरे ततनको 
ब्मवस्थाऩनभा न्मून रगानी गने य न्मून रगानीको कायण उत्ऩादकत्व नफढ्ने गोरचक्रभा पसेको छ । मस्ता 
उत्ऩादकत्व कभ बएका गाई, बैंसीराई साविजतनक वन वा  खोरा ककनायाभा खुरा चरयचयन गयाइन्छ । 
घयऩारुवा चौऩामा ऩशुको उत्ऩादकत्व कभ हुनुको कायणहरुभा कभसर नश्र, हाडनाताभा प्रजनन (Inbreeding), 
ऩशु आहायको कभी य कभजोय ऩशु स्वास्थ्म ऩदहचान बएको छ । वनभा तनवािध चरयचयन गयाउन ऩाउने अवसय 
देखेय ऩशु आहायको ऩवािह नगयी कभ रागतभा ऩाइने स्थानीम चौऩामा ऩशु, खासगयी फाख्रा तथा गाईऩारनभा 
स्थानीमको आकषिण देखखन्छ । स्थरगत अध्ममनको क्रभभा वन ऺेत्रभायाख्न े (उदाहयण: कैरारीको फूढीतोरा 
ऺेत्र), सॊमुक्त चरयचयन (उदाहयण: यौतहटको चेत नगय, सरािहीको घुयकौरी य कैरारीको ऩथयैमा  खोराको 
भाश्रथल्रो तट) भा प्रत्मऺ देखखमो । मसो हुॉदाहुॉदै केही ककसानरे ब्मफसातमक ऩशुऩारन सुरु गयेको ष्जल्रास्तयीम 
सयोकायवाराको ऩयाभशिफाट फखुझएको छ । ब्मफसातमक ऩशुऩारन गनेरे उत्ऩादकत्वराई भहत्व ददने बएकोरे 
खुरा चरयचयन गयाउॉ दैनन ्।  
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२.१.९ मसभसाय, धामभयक तथा साॉथकृततक सम्ऩदा य प्रागऐततहामसक (Paleohistorical) तथा 
ऩुयाताष्त्िक (Archaeological) भहत्िका थथरहरु 

याभसाय सूचीभा सूचीकृत बएका अन्तयािष्टरम भहत्वको र्सभसाय ऺते्रहरु क्रभश: कोशीटप्ऩु (सुनसयी, सप्तयी, 
उदमऩुय), फीसहजायी तार (श्रचतवन), जगदीशऩुय तार (कवऩरवस्तु) य घोडाघोडी तार (कैरारी) रगामत 
ठूरोसॊख्माभा तार, तरैमाहरु चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयश्रध अन्तगितका ष्जल्राहरुभा ऩाइन्छन ् । त्मस्तै मी 
ष्जल्राहरुभा आन्तरयक तथा फाह्म ऩमिटकराई आकषिण गने धार्भिक तथा साॉस्कृततक सम्ऩदा प्रचुय भात्राभा 
ऩाइन्छ । सम्फष्न्धत ष्जल्राका ऩाश्विश्रचत्र य अन्म कामािरम खासगयी ष्जल्रा कृवष कामािरमहरुका प्रततवेदनहरुभा 
४३८ र्सभसाय य ८२० धार्भिक तथा साॉस्कृततक सम्ऩदाहरुको अर्बरेख गयेको ऩाइन्छ । सायाॊशको रुऩभा प्रत्मेक 
ष्जल्राभा यहेका र्सभसाय तथा धार्भिक तथा साॉस्कृततक सम्ऩदाको सॊख्मात्भक वववयण तार्रका १३ भा ददइएको 
छ । उल्रेखखत ४३८ भध्मे वातावयणीम सेवाका दृष्टटरे फढी भहत्व याख्न े १०१ र्सभसायका नाभ य 
नक्साङ्कनसदहतको बौगोर्रक अवष्स्थतत अनुसूची ७ भा ददइएको छ । सफै र्सभसाय य धार्भिक तथा साॉस्कृततक 

सम्ऩदाका वववयण गुरु मोजनाको ऩरयर्शटटभा सभावेश गरयएको छ । साविजतनक र्सभसाय य धार्भिक तथा 
साॉस्कृततक सम्ऩदाहरुका जैववक ववववधता, आध्माष्त्भकता य भनोवैऻातनक दृष्टटरे ] अऩाय भह्त्व बएताऩतन केही 
अऩवादफाहेक अव्मवष्स्थत हुनुको साथै अततक्रभणको चऩेटाभा सभेत ऩयेका छन ्।  

तामरका १३: मसभसाय य धामभयक तथा साॊथकृततक सम्ऩदाका ष्जल्रागत तथ्माङ्क 

क्र.स. ष्जल्रा 
मसभसाय 
(सॊख्मा) 

धामभयक तथा 
साॉथकृततक 

सम्ऩदा (सॊख्मा) 
क्र.स. ष्जल्रा 

मसभसाय 
(सॊख्मा) 

धामभयक तथा 
साॉथकृततक 

सम्ऩदा (सॊख्मा) 
१ इराभ  ३० १४ १९ भकवानऩुय १ २६ 
२ झाऩा २० १४ २० श्रचतवन १७ २२ 
३ भोयङ ४ ९ २१ तनहुॉ १ ६६ 
४ सुनसयी २ ६ २२ नवरऩयासी ४८ ४५ 
५ धनकुटा  २ १३ २३ ऩाल्ऩा ५ २८ 
६ बोजऩुय ७ ८ २४ रुऩन्देही ३३ ३८ 
७ उदमऩुय ४ १० २५ कवऩरवस्तु  ११ ४६ 
८ सप्तयी १० १९ २६ अघािखाॉची ७ १४ 
९ र्सयहा ३५ १९ २७ दाङ १७ ५२ 
१० धनुषा २७ २८ २८ सल्मान २ १२ 
११ र्सन्धुरी २ १६ २९ प्मुठान ५ २२ 
१२ काभे्रऩराञ्चोक ६ ३२ ३० फददिमा  ७ १४ 
१३ रर्रतऩुय  १० ५९ ३१ फाॉके १५ ८ 
१४ भहोत्तयी १३ ४२ ३२ सुखेत  १० १३ 
१५ सरािही २३ २३ ३३ कैरारी १५ १९ 
१६ यौतहट १२ ९ ३४ डडले्धुया - १३ 
१७ फाया ८ १५ ३५ डोटी ३ ५ 
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१८ ऩसाि ६ ३० ३६ कञ्चनऩुय २० ११ 
जम्भा २२१ ३६६   २१७ ४५४ 

स्रोत: सम्फष्न्धत ष्जल्राका ऩाश्वि श्रचत्रहरु य अन्म कामािरमहरुका प्रततवेदन  
 

त्मसयी नै मस ऺेत्रभा ७ प्रागऐ्ततहार्सक य ८ ऩुयाताष्त्वक भहत्वका स्थरहरु ऩदहचान बएको छ य ततनीहरुको 
अवष्स्थतत श्रचत्र ११ भा ददइएको छ, य तदनुसाय वववयण तार्रका १४ भा ददइएको छ ।  

 

चचत्र ११: प्राग  ऐततहामसक तथा ऩुयाताष्त्िक भहत्िका थथरहरु 
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तामरका १४: प्राग  ऐततहामसक तथा ऩुयाताष्त्िक भहत्िका थथरहरु 

क्र.सॊ. थथर ष्जल्रा थथानीम ऺेत्र बफशेषता 
क) प्राग  ऐततहामसक भहत्िऩूणय थथरहरु 

१ चाफेनी-सातऩाटी 
ऺेत्र 

नवरऩयासी ब्रत्रवेणीघाटदेखख ऩष्श्चभ, 
गण्डक नहयदेखख उत्तय चुये 
पेदीसम्भ 

भध्म प्रेइस्टोर्सन मुगको चौऩामा 
प्रजाततको रगामत अन्म जीवावशेष 
ऩाइएको 

२ यातु खोरा ऺेत्र भहोत्तयी फददिवासदेखख उत्तयभा यहेको 
ऩातु ऺेत्रको चुये य बावय 

प्राग तथा भध्ममुगीन भानवरे 
प्रमोग गने गयेका ववर्बन्न ढुङ्गे 
हततमायहरु ऩाइएको; साथै स्तनधायी 
जीवको जीवावशेषहरु ऩाइएको 

३ फफई खोरा-फार्रभ  
खोरा ऺेत्र 

दाङ याभऩुय गा.वव.स.भा ऩने 
फफई  खोरा य फार्रभ  
खोरा आसऩास ऺेत्र 

घोडा य चौऩामा प्रजाततका साथै 
केही स्तनधायी य घर्स्रने जीवहरुको 
जीवावशेषहरु ऩाइएको 

४ सुयइ खोरा ऺेत्र दाङ-
कवऩरवस्तु 

सुयइ  खोरा, दोवाटा, धान  
खोरा ऺेत्रको चुये ऩहाड 

ष्जयाप, सुॉगुय, गोही तथा चौऩामा 
प्रजाततका साथै अन्म स्तनधायी 
जीवहरुको जीवावशेष ऩाइएको 

५ तुई खोरा-
शीतरऩुय ऺेत्र 

दाङ शीतरऩुय नष्जकको फफई  
खोरादेखख दक्षऺण तुई  
खोरा ऺेत्रको गदयी, 
श्रगश्रधतनमा रगामत स्थर 

प्रेइस्टोर्सनको शुरुदेखख होरोर्सन 
मुगका भानवरे प्रमोग गने गयेका 
हात ेफन्चयो रगामतका ढुङ्गे 
हततमायहरु ऩाइएको 

६ ततनाउ खोरा ऺेत्र रुऩन्देही-
ऩाल्ऩा 

ऩाल्ऩाको र्सद्धनाथ फाफा 
भष्न्दयदेखख उत्तयतपि  झुम्सा  
खोरा र्भर्सने 
स्थानसम्भको ऺेत्र 

झन्ड ै१ कयोड वषि ऩदहरेको भानव 
जातीम ‘याभावऩथेकस’को दाॉत 
रगामत अन्म स्तनधायी जीवहरुको 
जीवावशेष ऩाइएको 

७ फयाह ऺेत्र सुनसयी सप्तकोशी नदीको ककनाय य 
कोकाहा  खोरा वरयऩरयको 
चुये बूबाग (फयाहऺेत्र) 

प्रागऐ्ततहार्सक भानवहरुरे प्रमोग 
गयेका ढुङ्गे हततमायहरु बेदटएको 

८ रुष्म्फनी रुऩन्देही रुम्वीनी वुद्ध जन्भस्थर 

९ जनकऩुय धनुषा जनकऩुय सीता जन्भस्थर 

ि) ऩुयाताष्त्िक भहत्ि बएका थथरहरु 
८ ककचकफध झाऩा ऩथृ्वीनगय गा.वव.स.  
९ बेडडमायी भोयङ वुद्धनगय गा.वव.स.  
१० र्सम्रौनगढ फाया गोरगञ्ज गा.वव.स.  
११ भुततिमा सरािही भुततिमा गा.वव.स.  
१२ याभग्राभ स्तुऩा नवरऩयासी याभग्राभ नऩा  
१३ गोदटहवा कवऩरवस्तु गोदटहवा गा.वव.स.  
१४ सुकौयाकोट दाङ उयहयी गा.वव.स.  
१५ काॉके्रब्रफहाय सुखेत रादटकोइरी गा.वव.स.  

स्रोत: Website of Department of Archaeology / MoCTCA: www.doa.gov.np.  

Date of access: 2015/12/27 

http://www.doa.gov.np/
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२.१.१० बूमभगत जर 

ऩूविदेखख ऩष्श्चभसम्भकै तयाई भधेशभा बूर्भगत जर (Groundwater) एक भहत्वऩूणि स्रोतको रुऩभा यहेको छ । 
घयामसी प्रमोजन तथा र्सॊचाइभा बूर्भगत जरको मोगदान उल्रेखनीम यहदै आएको छ । साधायणतमा: बू-
सतहफाट ५० र्भटय तरसम्भ सष्ञ्चत वा प्रसाय हुने जर तहराई Shallow Aquifer य सोबन्दा तरको तहराई 
Deep Aquifer बतनन्छ । मद्मवऩ स्थानीमस्तयको बौगोर्रक अवष्स्थततरे जर तहको गदहयाइराई असय 
ऩारययहेको हुन्छ ।  

मी दवुै प्रकायका Aquifer हरुभा सष्ञ्चत हुने य प्रसारयत हुने ऩानीको स्रोत बनेको जर्भनर्बत्र सोर्सने सतहको 
ऩानी नै हो । तयाई भधेशभा उऩरब्ध बूर्भगत ऩानी खासगयी चुये ऩहाड तथा बावय ऺते्रभा ऩने वषािको ऩानी, 
जर्भनभुतन सोर्सने प्रकक्रमा य प्रवतृतभा तनबिय गदिछ । तयाई भधेश तथा बावय ऺेत्रभा बूर्भगत ऩानीको सतह 
घटफढ हुनुभा खासगयी चुये तथा बावय ऺेत्रभा हुने वषािको ऩरयणाभ य प्रववृत्त जर्भनरे सोस्ने ऺभता, जर्भनभुतन 
उक्त ऩानीराई सञ्चम गने Aquifer को गुणका साथै बावय तथा तयाई भधेशभा उत्खनन ्गयी तनकाल्ने बूर्भगत 
ऩानीको ऩरयभाण य प्रकक्रमाभा तनबिय हुने गयेको देखखन्छ । बावय ऺेत्रका वन ऺेत्रको भाटो खुकुरो बएकोरे 
वषाितको सोसनगयी बूर्भगत जर ऩुनबियणभा ठूरो मोगदान ऩ-ुमाइयहको य त्महाॉ तनभािण बइयहेको सॊयचनारे 
ऩानी सोसन गने ऺते्र घट्न गई जर्भनभा तछयेय जाने ऩानीको भात्रा घट्न गई अन्तत: जर ऩुनबियणभा 
नकायात्भक असय गदिछ ।  

हारको ष्स्थततभा तयाई भधेशको सभष्टटगत वावषिक बूर्भगत जर ऩुनबियणको केवर १२% भात्र खऩत हुने 
गयेकोरे श्रचन्ता गरयहाल्नु ऩने अवस्था नयहे ऩतन कुनै कुनै स्थानभा अर्र सतकि  यहनु उश्रचत हुन्छ । बूर्भगत 
जर ऩुनबियण य खऩतको वववयण तार्रका १५ भा ददइएको छ ।  

तामरका १५: िावषयक रुऩभा िषायतको ऩानीफाि हुने बूमभगत ऩानीको ऩुनबययण (Recharge) य मसको उऩमोग 
अिथथा 

ऩुनबियण (Recharge) फाट सञ्चम हुने बूर्भगत ऩानीको ऩरयभाण  ८८० कयोड घन र्भटय 
र्सॊचाइ तथा औद्मोश्रगक प्रमोजनका राश्रग तनकार्रने ऩानीको ऩरयभाण ७५.६ कयोड घन र्भटय  
वऩउने ऩानीका राश्रग तनकार्रने ऩानीको ऩरयभाण २९.७ कयोड घन र्भटय  
फचत हुने बूर्भगत ऩानीको ऩरयभाण ७७४.७ कयोड घन र्भटय  

स्रोत: http://www.gwrdb.gov.np/hydrogeological_studies.php accessed on 22 September 2015 
 

नेऩारको ऩूविदेखख ऩष्श्चभसम्भ सभान वषाि नहुने य भाटोको गुण ऩतन पयक-पयक हुने बएकारे सभान भात्राभा 
बूर्भगत जर ऩूनबियण (Recharge) नहुने बएका कायण ऩतन स्थानअनुसाय बूर्भगत ऩानीको उऩरब्धता य 
मसको सतह (Groundwater Level) भा पयक हुनु स्वाबाववक हो । ववगत ४ - ५ वषि बूर्भगत जरस्रोत 
ववकास सर्भततफाट भाऩन गरयएका सुख्खा (May) य वषाित ्माभ (September) का तथ्माङ्क ववश्रेषण गदाि 
ऩूविका झाऩा य भोयङ ष्जल्राभा भौसभीरुऩभा हुने साभान्म घटफढ फाहेक बूर्भगत ऩानीभा उल्रेखनीम श्रगयावट 
आएको देखखॊदैन बने सुनसयी ष्जल्राको उत्तयी बेगभा ऩानीको सतह साभान्म घट्दै गएको देखखन्छ । सुनसयी 
ष्जल्राको भध्म तथा दक्षऺणी बेगभा बने बूर्भगत ऩानीको सतहभा साभान्म भौसभी घटफढ भात्र देखखन्छ । 
सप्तयी, र्सयहा, धनुषा, भहोत्तयी, सरािही, य यौतहटका उत्तयीबेगहरुभा बूर्भगत ऩानीको सतह केही घट्दै गएको 
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देखखन्छ तय मी ष्जल्राहरुका दक्षऺणी बेगभा बने बूर्भगत जर तहको घटफढ उल्रेखनीम छैन । फाया य ऩसाि 
ष्जल्राभा बने बूर्भगत ऩानीको तहभा भौसभीफाहेक कुनै घटफढ देखखदैन । श्रचतवन य रुऩन्देही ष्जल्राभा 
साभान्म रुऩभा ऩानीको तह घट्दै गएको छ बने दाङ ष्जल्राको दाङ उऩत्मकाभा बूर्भगत ऩानीको तह 
उल्रेखनीम भात्राभा घट्दै गएको देखखन्छ । अन्म ष्जल्राहरु, नवरऩयासी, कवऩरवस्तु, दाङको देउखुयी उऩत्मका, 
फाॉके, फददिमा, कैरारी, य कञ्चनऩुयभा भौसभी फाहेक सभस्मा हुनेगयी ऩानीको तह घटेको देखखदैन ।  

मसयी हेदाि नेऩारका भध्म तथा ऩूवॉ तयाई भधेशका बू-बागहरुका उत्तयी तथा केही भध्म बेगहरु बावय प्रदेशभा 
ऩने बएकारे ऩतन उक्त ऺेत्रहरुभा बूर्भगत ऩानीको तह घट्दै गएको हुनसक्ने देखखन्छ । स्थानीमहरुसॉगको 
अन्तकक्रि माभा ऩतन ष्जल्राका उत्तयी ऺेत्रहरुभा इनाय तथा ट्मुवेरहरुभा सुख्खा माभभा ऩानी कभ हुॉदै गएको य 
कततऩम इनायहरु सुक्ने गयेको जानकायी आएफाट ऩतन बावय तथा भध्म तयाई भधेशसम्भ बूर्भगत ऩानीको 
तहभा श्रगयावट आउॉ दै गएको बन्न सककन्छ । मसयी सुख्खा माभभा ऩानी कभ हुॉदा भदहराहरुराई ऩानी सङ्करन 
गनि टाढा जानु ऩदाि उनीहरुको सभम अरु काभको राश्रग कभ हुन्छ य ऩानीको अबावरे घयऩरयवायको स्वास्थ्मभा 
ऩतन असय ऩयेको ऩाइन्छ । ऩानीको तह घट्नुभा बूर्भगत ऩानीको ऩनुबियणभा कभी आउनु भात्रै नबएय फढ्दो 
जनसङ्ख्मारे फढी उऩबोग गनािरे सभेत बएको हुन सक्दछ । मथेटट वैऻातनक अध्ममनको अबावभा उऩरब्ध 
बएका सीर्भत तथ्माङ्कको आधायभा बूर्भगत ऩानीको तह घट्ने प्रववृत्तको आॉकरन गनि य चुये ऺेत्रको ववनाशरे 
कततको मोगदान ऩु-माएको छ बनी तनक्मौर गनि सककदैन । बूर्भगत जरको अवस्थाफाये गरयएको ववश्रेषण गुरु 
मोजनाको ऩरयर्शटटभा सङ्ग्रदहत छ ।  

२.१.११ नदीजन्म ऩदाथय 
नदीजन्म ऩदाथि खासगयी ढुङ्गा, श्रगट्टी, फारुवा चुये ऩहाड, दनू, बावय य तयाई भधेशभा भहत्वऩूणि स्रोतको रुऩभा 
स्थावऩत बएको छ य स्थानीम सयकायरे याजश्व आजिनको दह्रो आधायको रुऩभा र्रने सभेत गयेका छन ्। साझा 
सम्ऩवत्त बएकोरे मसरे तनजी ऺेत्र रगामत धेयै प्रकायका सयोकायवाराहरुराई अत्मश्रधक आकषिण गरययहेको छ । 
नदीजन्म ऩदाथिको उऩरब्धता य उऩमोगको अवस्थाराई दृष्टट गयेय हार उत्खननको  स्थर, उत्खनन गनि सककने 
सम्बाव्म स्थर य उत्खनन्का अभ्मासका फायेभा ववश्रेषण गरयएको छ ।  

२.१.११.१ हार नदीजन्म ऩदाथय उत्िनन   गरयएका थथरहरु 

व्माऩारयक प्रमोजनको राश्रग साधायणतमा तत्कार्रन सम्फष्न्धत ष्जल्रा ववकास सर्भततको स्वीकृततभा तनजी 
कम्ऩनीहरुरे नदीजन्म ऩदाथि उत्खनन ्गयी ब्रफक्री ववतयण गदिछन ्। प्राप्त तथ्माङ्कको आधायभा २७ ष्जल्राका 
२४२ स्थरभा उत्खनन ्गरयएको ऩाइएको छ । उत्खनन ्गरयएका स्थरहरुको अवष्स्थतत श्रचत्र १२ भा य तदनुरुऩ 
ष्जल्रागत तथ्माङ्क तार्रका १६ भा ददइएको छ ।  
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चचत्र 1: नदीजन्म ऩदाथय उत्िनन ऺेत्र 
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तामरका १६: नदीजन्म ऩदाथय उत्िनन   गरयएका य उत्िनन   गनय सक्रकने सम्बाव्म थथर सॊख्माको तथ्माङ्क 

क्र.स. ष्जल्रा 
हार उत्िनन   
गरयएका थथर 
(सॊख्मा)* 

उत्िनन   
सम्बाव्म थथर 
(सॊख्मा)** 

क्र.स. ष्जल्रा 
हार उत्िनन   
गरयएका थथर 
(सॊख्मा)* 

उत्िनन   
सम्बाव्म थथर 
(सॊख्मा)** 

१ इराभ  ० ३ १९ भकवानऩुय ६ ९ 
२ झाऩा ६ ११ २० श्रचतवन ५ ० 
३ भोयङ ३१ ५ २१ तनहुॉ - - 
४ सुनसयी १५ ४ २२ नवरऩयासी २० ४ 
५ धनकुटा  - - २३ ऩाल्ऩा १ ३ 
६ बोजऩुय - - २४ रुऩन्देही २ १ 
७ उदमऩुय ६ ३ २५ कवऩरवस्तु ० ६ 
८ सप्तयी ९ ३ २६ अघािखाॉची - - 
९ र्सयहा १८ १६ २७ दाङ ९ ८ 
१० धनुषा १६ ३ २८ सल्मान - - 
११ र्सन्धुरी १५ ११ २९ प्मूठान - - 
१२ काभे्रऩराञ्चोक - - ३० फददिमा ५ ० 
१३ रर्रतऩुय  - - ३१ फाॉके ५ ० 
१४ भहोत्तयी २ ७ ३२ सुखेत १ ४ 
१५ सरािही २० ७ ३३ कैरारी २५ २ 
१६ यौतहट ७ ५ ३४ डडले्धुया ४ १ 
१७ फाया ५ ११ ३५ डोटी - - 
१८ ऩसाि ८ ४ ३६ कञ्चनऩुय १ ५ 

जम्भा १५८ ९३   ८४ ४३ 
हार उत्खनन ्गरयएका २४२ य उत्खनन ्गनि सॊबाव्म १३६ स्थर सदहत कुर ३७८ स्थर 

स्रोत: *  = सम्फष्न्धत ष्जल्राको प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩरयऺण प्रततवेदन य ष्जल्रास्तयीम सयोकायवारासॉगको अन्तयकक्रमा 
** = ष्जल्रा य स्थानीमस्तयका सयोकायवारासॉगको छरपर, स्थरगत अवरोकन, Image Interpretation  

 

२.१.११.२ उत्िनन   गनय सक्रकने सम्बाव्म थथर 

भाश्रथल्रो तटीम जराधाय ऺते्रफाट फगेय आएका थेगय श्रथगे्रय नदी सतहभाश्रथ उठेको स्थरफाट त्मस्तो थेगय 
उत्खनन ् गनािरे एकाततय तनभािण साभग्रीको रुऩभा ती वस्तु प्रमोग गनि सककन्छ बने अकोतपि  नदी फगय 
पैरावट तनमन्त्रण गनि सककन्छ । त्मसयी उत्खनन ् गरयने वस्तुको ऩरयभाण वावषिक रुऩभा श्रथग्रने थेगयको 
ऩरयभाणबन्दा फढी हुनु हुॉदैन । तसथि त्मस्तो उत्खननको ऩरयभाण आॉकरनऩश्चात ् प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गयी त्मस्ता अध्ममन प्रततवेदनरे तनदेर्शत गयेफभोष्जत उत्खनन ्गनुि 
उश्रचत हुन्छ । मस्ता हार उत्खनन ्नगरयएका तय उत्खनन ्गनि सककने १३६ स्थरको अवष्स्थतत श्रचत्र ११ य 
तदनुसाय ष्जल्रागत तथ्माङ्क तार्रका १६ भा ददइएको छ ।  
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२.१.११.३ उत्िननका अभ्मास 

हार नदीजन्म ऩदाथिको उत्खनन ्साभान्मत: नीष्ज ऺेत्रराई ठेक्काभा ददई गने गरयएको छ l नदीजन्म ऩदाथि 
उत्खनन ् गने ठेक्का रगाउनु ऩदहरे तत्कार्रन सम्फष्न्धत ष्जल्रा ववकास सर्भततरे प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण प्रततवेदन (Initial Environment Examination Report) तमाय गने गयेको छ । उक्त प्रततवेदनभा 
उत्खनन ्गने स्थर, त्मसको रम्फाइ, औसत गदहयाइ य नदीको फीच बागफाट उत्खनन ्गने गयी औसत चौडाइको 
आधायभा उत्खनन गरयने ऩरयभाण सभेत ककटान गरयएको हुन्छ । नदीभा ऩुर फनाइएको छ बने ऩुरको तर 
भाश्रथ ५०० र्भटय छोडये भात्र उत्खनन ्गने स्थर तोककएको हुन्छ । अऩवादफाहेक मस्ता प्रततवेदन ठेक्काऩश्चात ्
ववयरै हेरयन्छन ् । ठेकेदायरे प्रायष्म्बक वातावयणीम प्रबाव अध्ममन प्रततवेदनभा रेखखएको भाऩदण्ड ऩारना 
गदैनन ्य अनुगभन तथा तनमभन गने सॊमन्त्र प्रबावकायी छैन । उत्खनन ्गने ठेक्का र्रएऩतछ तोककएकोबन्दा 
तनकै फढी ऩरयभाणभा उत्खनन ् हुने गयेको अनुभान छ । ठेक्का ऩट्टाको याजश्व तनधाियण गदाि तथा प्राप्त 
याजश्वको फाॉडपाॉट गदाि उत्खनन ्तथा ढुवानीको क्रभभा हुने बौततक तथा वातावयणीम ऺततराई आधाय भातनएको 
हुॉदैन । मसयी एकाततय नदीसम्भको ऩहुॉच य नदीजन्म ऩदाथिको फजाय सहजबएका ऺेत्र जस्तै ततनाउ (रुऩन्देही), 
दधुौया (फाया) का सहामक नदीहरु (ब्रफजौये य चुये), य यातु (भहोत्तयी य धनुषाको र्सभाना) भा अत्मश्रधक 
उत्खननको कायण बू-ऺम, ऩदहयो तथा नदी ककनाया कटान जस्ता प्रकोऩहरुको जोखखभ फढेको ऩाइन्छ बने 
अकोतपि  सडक य फजायको सहज ऩहुॉच नबएका कततऩम नदीहरु (जस्तै: यॊगुन नदी, डडले्धुया) भा थुवप्रएका 
नदीजन्म ऩदाथिको उत्खनन ्हुन नसकेकै कायण फाढी, ढुवान जस्ता प्रकोऩहरुको जोखखभ फढेकोसभेत ऩाइन्छ l 

२.२ आचथयक साभाष्जक अिथथा 
आश्रथिक य साभाष्जक ऺेत्रभा फस्ती य जनसङ्ख्मा; ऩेशा; ऊजाि उऩमोग; ववद्मभान य ववकास क्रभका भहत्वऩूणि 
बौततक सॊयचना य साविजतनक सुववधाहरुका साथै ववद्मभान सॊस्था य सॊयचनाहरु सभावेश गरयएका छन ्।  

२.२.१ फथती य जनसङ्ख्मा 
केन्रीम तथ्माङ्क ववबागरे २०६८ सारभा गयेको जनगणनाको आधायभा चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयश्रधको कुर 
२८,४३,५०४ घयधुयीभा यहेका १,४७,४८,६७२ जनसङ्ख्माभध्मे ५२ प्रततशत भदहरा य फाॉकी ४८ प्रततशत ऩुरुष छन ्। 
कुर घयधुयीभध्मे ४९.९० प्रततशत ऩहाडी भूरका (खस आमि - २७.००%, आददवासी जनजातत - १७.३८%, दर्रत - 
५.५२%), ४३.०० प्रततशत तयाई भधेश भूरका (भधेशी - २२.८१%, आददवासी जनजातत - १४.०६%, दर्रत - 
६.१३%), भुसरभान ६.२६ प्रततशत, साॉस्कृततक सभूह ०.४१ प्रततशत य ०.४३ प्रततशतको स्ऩटट खुरेको ऩाइएन । 
मस ऺेत्रफाट प्रतत १०० घयधुयी ३४ जना ववदेशभा यहेकोसभेत तथ्माङ्क ऩाइमो ।  

चुये सॊयऺण ऺेत्रभा भूरत: ग्राभीण फस्तीको फाहुल्मता बएऩतन केही बू-बाग नगयऩार्रकाभासभेत ऩदिछ । 
कततऩम साब्रफकको गा.वव.स., न.ऩा. तथा ततनीहरुको वडा र्सभाना ऩूणिरुऩभा चुयेको बौगोर्रक सीभार्बत्र ऩछिन ्
बने फाॉकी आॊर्शक रुऩभा ऩदिछन ् । ऩूयै वा आॊर्शक रुऩभा ऩने साब्रफकका गा.वव.स. य ततनका वडा सङ्ख्मा 
क्रभश: ३५२ य २,०२३ छन ्बने मसयी साब्रफकका नै न.ऩा. य ततनका आसऩासभा यहेका वडाहरु क्रभश: २३ य 
३०१ हुन आउॉछन ्(२०७२ सार वैशाखसम्भको ववबाजनअनुसाय) ।  

चुये सॊयऺण ऺेत्रको कुर घयधुयी ७,६८,९९९ भा यहेका ३५,७६,७५५ जनसङ्ख्माभध्मे भदहरा य ऩुरुषको अनुऩात 
क्रभश: ५२.६६ प्रततशत य ४७.३४ प्रततशत छ (हेनुिहोस अनुसूची ८) । मस ऺेत्रको कुर घयधुयीभध्मे ८३.१७ 
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प्रततशत ऩहाडी भूरका (खस आमि - ३७.८५%, आददवासी जनजातत - ३४.७९%, दर्रत - १०.५३%), १५.१५ 
प्रततशत तयाई भधेश भूरका (भधेशी - ३.५३%, आददवासी जनजातत - १०.६६%, दर्रत - ०.९६%), भुसरभान 
१.०८ प्रततशत, साॉस्कृततक सभूह ०.१८ प्रततशत य ०.४२ प्रततशतको स्ऩटट खुरेको ऩाइएन । मस ऺेत्रफाट प्रतत 
१०० घयधुयी ४१ जना ववदेशभा यहेको सभेत तथ्माङ्क ऩाइमो ।  

त्मसयी नै बावयसदहत तयाई भधेशभा यहेका कुर घयधुयी २०,७४,५०५ भा यहेका १,११,७१,९१७ जनसङ्ख्माभध्मे 
भदहरा य ऩुरुषको अनुऩात क्रभश: ५०.८२ प्रततशत य ४९.१८ प्रततशत छ । महाॉ यहेका कुर घयधुयीभध्मे ३७.६५ 
प्रततशत ऩहाडी भूरका (खस आमि - २३.०४%, आददवासी जनजातत - १०.९३%, दर्रत - ३.६८%), ५३.४८ 
प्रततशत तयाई भधेश भूरका (भधेशी - ३०.०६%, आददवासी जनजातत - १५.३७%, दर्रत - ८.०५%), भुसरभान 
८.२१ प्रततशत, साॉस्कृततक सभूह ०.५५ प्रततशत य ०.११ प्रततशतको स्ऩटट खुरेको ऩाइएन । मस ऺते्रफाट प्रतत 
१०० घयधुयी ३२ जना ववदेशभा यहेको सभेत तथ्माङ्क छ ।  

ष्जल्रागत आधायभा घयधुयी, जनसङ्ख्मा य जाततमताको वववयण अनुसूची ८ भा सभावेश गरयएको छ । भाश्रथको 
तथ्माङ्करे चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयश्रधभा र्भश्रित सभुदामका व्मष्क्तहरु फसोफास गरययहेको देखाउॉछ ।  

सन १९९३ भा चुये ऩहाडभा ८०,१८१ घयहरु यहेकोभा २०१४ भा त्मो सॊख्मा करयफ ६८ प्रततशतरे फढेय १३४,७०० 
हुन ऩुगेको छ । मो तथ्माङ्करे चुयेभा घय फनाई फसोफास गने क्रभको तनयन्तयता झल्काउॉछ । ती घयहरुभध्मे 
२९,१७९ (२१.६६%) बू-स्खरनको दृष्टटरे उच्च सॊवेदनशीर ऺेत्र, ८१,३५० (६०.३९%) भध्मभ सॊवेदनशीर ऺेत्र य 
२४,१७१ (१७.९५%) न्मून सॊवेदनशीर ऺेत्रभा ऩदिछन ्। त्मसयी नै दनू, बावय य तयाई भधेशका नदी ककनायाभा 
सभेत घयहरु छन ् । नदी ककनायाका फाढी तथा डुफानको दृष्टटरे ]उच्च सॊवेदनशीर ऺेत्रभा १४,२४४ य भध्मभ 
सॊवेदनशीर ऺते्रभा ६६,५२३ घयहरु देखखन्छन ् । भाश्रथको तथ्माङ्कफाट चुये ऺेत्रभा फस्तीको चाऩ फढ्ने क्रभभा 
यहेका य ब-ूस्खरन सॊवेदनशीर ऺेत्रभा सभेत धेयै घयऩाइएकोरे अततजन्म वषाित ् बएको अवस्थाभा ठूरो 
ऩरयभाणभा जनधन ऺततहुने सम्बावना देखखन्छ । त्मसयी नै दनू, बावय य तयाई भधेशभा फाढी तथा डुफानरे 
जनधन ऺतत हुने सम्बावना छ ।  

उच्च बू-स्खरन सॊवेदनशीर ऺेत्र य उच्च फाढी सॊवदेनशीर ऺेत्रभा यहेका घयहरु क्रभश: श्रचत्र १३ य श्रचत्र १४ भा 
ददइएको छ ।  
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चचत्र १३: उच्च बू-थिरन सॊिेदनशीर ऺेत्रभा यहेका घयहरू 
 

 

 

चचत्र १४: उच्च फाढी सॊिेदनशीर ऺेत्रभा यहेका घयहरु 
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२.२.२ ऩेशागत विियण 

केन्रीम तथ्माङ्क ववबागरे २०६८ भा सम्ऩन्न जनगणनाको आधायभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा फसोफास गने आश्रथिक 
रुऩरे कक्रमाशीर (१० वषिबन्दा भाश्रथ उभेय सभूह) व्मष्क्तभध्मे ४८.४२ प्रततशत भदहरा य फाॉकी ५१.५८ प्रततशत 
ऩुरुष छन ् । आश्रथिक रुऩरे कक्रमाशीर जनसङ्ख्माको सफैबन्दा ठूरो दहस्सा (६०.१७%) खेतीऩाती (दऺ तथा 
अधिदऺ काभदाय - कृवष, वन य भत्स्मऩारन) भा सॊरग्न छन ् य त्मसभध्मे ५६.५१ प्रततशत भदहरा छन ् । 
त्मसऩतछको ठूरो दहस्सा साधायण अदऺ काभदाय (९.६३%) को रुऩभा काभ गदिछन ्। जीववकोऩाजिनका अन्म 
ऩेशाभा सॊरग्न व्मष्क्तहरुभध्मे कुर कक्रमाशीर सॊख्माको क्रर्भक अनुऩात (फढीफाट घटी क्रभभा) अनुसाय क्रभश: 
र्शल्ऩकरा य त्मससम्फन्धी व्माऩाय (८.१२%), सेवा तथा व्माऩाय सहामक (८.०५%), ऩेशेवय ववऻ (३.३३%), मन्त्र 
सञ्चारक तथा र्भस्त्री (२.६६%), प्राववश्रधक तथा ऩेशेवय सहामक (१.७३%), ब्मवस्थाऩक (१.४३%), कामािरम 
सहामक (०.९३%) य सशस्त्र फर (०.१९%) ऩदिछन ्बने फाॉकक ३.७६% अन्म ऩेशाभा छन ्। दऺ तथा अधिदऺ 
(कृवष, वन, भत्स्मऩारन- ५६.५१%) य साधायण तथा अदऺ (५०.७६%) काभभा भदहरा काभदायको अनुऩात फढी 
छ बने अन्म सफैभा ऩुरुष काभदायको फाहुल्मता छ । प्रतत १०० घयधुयी ४१ जनाको दयरे वैदेर्शक योजगायीभा 
सॊरग्न यहेय ऩारयवारयक आम वदृ्श्रधभा टेवा ऩ-ुमाइयहेका छन ्। ववर्बन्न ऩेशाभा सॊरग्न जनसङ्ख्माको वववयण 
तार्रका १७ भा ददइएको छ ।  

आश्रथिक रुऩरे सकक्रम जनसङ्ख्माको ६० प्रततशत कृवषभा तनबिय यहनु य त्मसभध्मे भदहराको दहस्सा ऩुरुषबन्दा 
तनकै फढी बएकोरे कृवष ऩेशाभा प्रववश्रध सुधाय गयी उत्ऩादकत्व फढाउनु ऩने य भदहरा सहबाश्रगताभा जोड ददनुऩने 
देखखन्छ। 

तामरका १७: विमबन्न ऩेशाभा सॊरग्न जनसॊख्मा विियण 

ऩेशा 
विमबन्न ऩेशाभा सॊरग्न जनसॊख्मा (दश िषयबन्दा भाचथ) 

कुर ऩेशाभा 
सॊरग्नभर्धमेको % 

सम्फष्न्धत ऩेशाभा 
सॊरग्नभर्धमे भहहराको % 

सम्फष्न्धत ऩेशाभा 
सॊरग्नभर्धमे ऩुरुषको % 

सशथत्र िर ०.१९ १३.४२ ८६.५८ 

धमिथथाऩक १.४३ ३९.१२ ६०.८८ 

ऩेसेिय विऻ ३.३३ ३६.९७ ६३.०३ 

प्राविचधक तथा ऩेसेिय सहामक १.७३ २३.७९ ७६.२१ 

कामायरम सहामक ०.९३ ३१.३२ ६८.६८ 

सेिा तथा व्माऩाय सहामक ८.०५ ३६.६८ ६३.३२ 

दऺ य अधयदऺ काभदाय (कृवष, िन, भत्थम) ६०.१७ ५६.५१ ४३.४९ 

मशल्ऩकरा य त्मस सम्फष्न्धत व्माऩाय 
काभदाय  

८.१२ २३.९१ ७६.०९ 

मन्त्र सञ्चारक तथा मभथत्री २.६६ ४.८७ ९५.३१ 

साधायण तथा अदऺ काभदाय ९.६३ ५०.७६ ४९.२४ 

निुरेको ३.७६ ५३.०६ ४६.९४ 

जम्भा १००.०० ४८.४३ ५१.५७ 
विमबन्न ऩेशाभा सॊरग्न कुर सॊख्मा १४,८१,४०९ 

वैदेर्शक योजगायभा सॊरग्न कुर सॊख्मा ३,१४,२२७ (४१ जना प्रतत १०० घयधुयी) 
स्रोत: के.त.वव. जनगणना २०६८ को ववश्रेषण 
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२.२.३ ऊजाय उऩमोग 

चुये तथा दनूको गाहिस्थ्म ऊजािको ३ चौथाइबन्दा बढी बाग दाउयारे ओगटेको छ बने फाॉकी एर.वऩ.जी., गोफय 
ग्माॉस य केही भात्राभा गुईंठा ऩतन प्रमोगभा आएको छ । तयाई भधेशको हकभा ठूरो अनुऩातभा गुईंठा फाल्ने 
घयधुयीहरु ऩाइन्छ; त्मसऩतछ एर.वऩ. ग्माॉस., दाउया, ढोड, ऩयार य केही गोफय ग्माॉस प्रमोगकताि सभेत ऩाइन्छ ।  

तयाई भधेश तथा चुये ऺेत्रभा घयऩारुवा ऩशु प्रशस्त बएको य ताऩक्रभ ऩतन अनुकूर बएकोरे गोफय ग्माॉसको 
प्रचुय सम्बावना छ । त्मस्तै चुये ऩहाडका कततऩम ठाउॉभा रघु जरववद्मुत ् उत्ऩादन गनि सककने फाहै्र भदहना 
ऩानी फग्ने खोरा सभेत ऩाइन्छ । उऩरब्ध सूचना तथा स्थरगत अवरोकनका आधायभा साना जरववद्मुत ्
उत्ऩादन गनि सककने प्रायष्म्बक ऩदहचान बएका सम्बाव्म स्थरहरुको वववयण तार्रका २२ भा ददइएको छ ।  

गाहिस्थ सौमि ऊजािको प्रशस्त सम्बावना छ य कततऩम स्थानभा सीर्भत भात्राभा उज्मारोको राश्रग घय-घयभा 
सौमि ऊजाि जडान सभेत गरयएको छ । दाउया खऩत कभ गने सुधारयएको चुरो य खेय जाने जैववक वस्तु प्रमोग 
गयेय फनाइने फामोब्रिकेटको प्राववश्रधक सम्बावना य प्रववश्रधसभेत उऩरब्ध छ तय, सभुदामको रुश्रच एकसभान   
छैन । कुनै सभुदामभा रोकवप्रम बएऩतन अकोभा आकषिण छैन ।  

२.३ विद्मभान य विकासक्रभका भहत्िऩूणय बौततक सॊयचना य साियजतनक सुविधाहरु 

चुयेको प्राकृततक वातावयणसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े र्सॉचाई, सडक तथा येरवे, खानेऩानी, तथा जरववद्मुत ्मो 
ऩरयच्छेदभा सभावेश गरयएको छ । कुनै अवस्थाभा मस्ता सॊयचना तनभािण गदाि वा सञ्चारन गदाि प्राकृततक 
वातावयणभा प्रत्मऺ असाय ऩारययहेको हुन्छ बने कुनै अवस्थाभा प्राकृततक वातावयणभा आएको ह्रासरे त्मस्ता 
सॊयचनाको औश्रचत्म धयाऩभा ऩयेका हुन्छन । उदाहयणको राश्रग, नदीजन्म ऩदाथिको अत्मश्रधक दोहनको परस्वरुऩ 
र्सॊचाइको इन्टेक उऩमोगब्रफहीन बएको वा ऩुर बार्सएका प्रशस्त उदाहयणहरु ऩाइन्छन ्।  

२.३.१ मसॊचाइ 
नेऩारभा ठूरा, भझौरा य साना र्सॊचाइ मोजनाहरूरे र्सॊचाइ सुववधा उऩरब्ध गयाइयहेका छन ्। चुये-तयाई भधेश 
ऺेत्रभा नेऩारका प्रभुख र्सॊचाइ मोजनाहरु सञ्चार्रत छन ्। ठूरा तथा भझौरा ३०० सतह र्सॊचाइ मोजनाहरुफाट 
४,६२,७५४ हेक्टय जर्भनभा र्सॊचाइ सुववधा उऩरब्ध बइहेको छ । साना र्सॊचाइ मोजनाफाट सभेतर्सॊचाइ सुववधा 
उऩरब्ध बएऩतन तथ्माङ्क उऩरब्ध नबएको कायण सभावेश गरयएको छैन । बूर्भगत जर र्सॊचाइतपि  स्मारो 
ट्मुफवेरका १,२४,०६२ य डडऩ ट्मूफवेरका ९७७ मोजनाहरुरे कुर ४,१४,३५५ हेक्टय जर्भनभा र्सॊचाइ बइयहेको   
छ । र्सॊचाइ मोजनाको वववयण अनुसूची ९ भा सभावेश गरयएको छ ।  

२.३.२ सडक (ऩुर ऩुरेसासहहत) य येरि े

चुये ऺेत्र सभावशे बएका सफ ै ष्जल्राका चुये बौगोर्रक ऺते्रभा धेयै थोयै सडक तनभािण बएको छ । सयकायको 
अर्बरेखभा देखखने ३६३ खण्डभा ववबक्त सडकको कुर रम्फाई ६,५७६.६२ ककरोर्भटय हुन आउॉछ । ग्राभीण 
सडकको सायाॊश तार्रका १८ भा ददइएको छ । मी फाहेक ऩतन स्थानीमस्तयभा गा.वव.स., साभुदातमक वन 
उऩबोक्ता सभूहरगामतरे तनभािण गयेका धेयै सडकहरु ऩाइन्छन ् । केही याष्टरम भहत्वका सडकहरु खासगयी 
करयफ ३२० ककरोर्भटय राभो धयान-चतया-गाईघाट-कटायी-र्सन्धुरी-हेटौंडा, तनजगढ-काठभाडौं रतु भागि तनभािण 
हुने क्रभभा छन ् । त्मसयी नै ऩूवि-ऩष्श्चभ येरभागिको केही खण्ड चुये ऺेत्रभा ऩदिछ । एकाततय मी सडक तथा 
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येरभागि तनभािण, स्तयोन्नतत य भभित सम्बायको राश्रग चुयेका स्रोत खासगयीढुङ्गा, श्रगट्टी, फारुवाको आवश्मकता 
तनयन्तय यहन्छ य अकोतपि  त्मस्ता सॊयचनारे ठूरो सॊख्माभा भानव फस्ती वा अन्म कक्रमाकराऩ आकवषित 
गरययहेको छ । मी सफै गततववश्रधको भाय चुयेको नाजुक बौगर्बिक सॊयचनारे व्महोनुि ऩरययहेको छ । तसथि, मस्ता 
सॊयचना ववकास वा सञ्चारन गदाि ववशेष सतकि ता अऩनाउन नसके सभस्मा ववकयार हुन ऩुग्छ ।  

तामरका १८: ग्राभीण सडकको ष्जल्रागत तथ्माङ्क 

क्र.स. ष्जल्रा 
सडक िण्ड 
(सॊख्मा) 

सडकको रम्फाइ 
(क्रकरो मभिय) 

क्र.स. ष्जल्रा 
सडक िण्ड 
(सॊख्मा) 

सडकको रम्फाइ 
(क्रकरो मभिय) 

१ इराभ  ९ १७४.५० १९ भकवानऩुय २७ ४३६.०२ 
२ झाऩा ४ ६७.२० २० श्रचतवन ५१ ३४८.०० 
३ भोयङ ८ १९४.५१ २१ तनहुॉ १ ४६.२९ 
४ सुनसयी ८ १६६.८० २२ नवरऩयासी १४ २९४.५० 
५ धनकुटा  २ ३२.०० २३ ऩाल्ऩा १६ ३११.०० 
६ बोजऩुय १ १८.५१ २४ रुऩन्देही ११ १०२.०५ 
७ उदमऩुय १४ २६२.९० २५ कवऩरवस्तु  ५ ५५.०० 
८ सप्तयी २ २१.६२ २६ अघािखाॉची ५ १४७.५० 
९ र्सयहा ५ ५६.०० २७ दाङ ४६ ८८४.६७ 
१० धनुषा १ १७.०० २८ सल्मान ३ १०३.१९ 
११ र्सन्धुरी १४ ४५९.३५ २९ प्मूठान उऩरब्ध नबएको 
१२ काभे्रऩराञ्चोक १ ५०.०० ३० फददिमा  ४ ११२.०० 
१३ रर्रतऩुय  १ ३८.०० ३१ फाॉके २० २०३.६८ 
१४ भहोत्तयी १ ११.०० ३२ सुखेत  ४६ १,११३.१० 
१५ सरािही ३ ५२.५० ३३ कैरारी २१ ४७८.०० 
१६ यौतहट २ ३२.०० ३४ डडरेधुया  ३ ८३.०० 
१७ फाया २ १९.२० ३५ डोटी १ ६८.०० 
१८ ऩसाि २ २७.०० ३६ कञ्चनऩुय ९ ९०.५३ 

जम्भा ८० १,७००.०९   २८३ ४,८७६.५३ 
जम्भा सडक खण्ड सॊख्मा ३६३ य सडकको जम्भा रम्वाइ ६,५७६.६२ ककरो र्भटय 

स्रोत: र्स.नॊ. १ देखख २६, २८, २९, ३१, ३२: Rural Transportation Information Management System (RuTIMS), DoLIDAR 
र्स.नॊ. २७: DTMP, Dang ; र्स.नॊ ३०: DTMP, Bardiya;  
र्स.नॊ. ३३ देखख ३६: ग्राभीण सडक अर्बरेख, DoLIDAR 
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२.३.३ िानऩेानी 
चुये-तयाई भधेशका ७० प्रततशतबन्दा फढी घयधुयी तथा जनसङ्ख्मा घयामसी प्रमोजनको राश्रग ऩाइऩफाट ववतरयत 
वा चाऩाकरफाट तनकार्रएको ऩानी उऩमोग गदिछन ्। ऩाॉच बागको एक बागबन्दा केही फढी घयधुयी कुवाको ऩानी 
प्रमोग गदिछन ्बने केही घयधुयी भूर य नदी नाराको ऩानी प्रमोग गदिछन ्। चाऩाकर साब्रफकको तुरनाभा फढी 
गदहयाइभा गाड्नु ऩयेको, कुवा तथा भूर सुक्ने गयेको य नदी नाराको ऩानी प्रदवुषत बएको स्थानीमको अनुबव छ 
जसरे गदाि भदहरा/फारफार्रकाको स्वास्थ्मभा फढी असय ऩयेको छ । खानेऩानी उऩरब्धताको ककर्सभ य 
प्रमोगकतािको तथ्माङ्क तार्रका १९ भा ददइएको छ । खानेऩानी उऩमोगको ष्जल्रागत वववयण अनुसूची १० भा 
सॊरग्न छ ।  

तामरका १९: िानेऩानी उऩमोगको अनुसाय घयधुयीको तथ्माङ्क 

उऩमोग गने घयधुयी य 
जनसङ्ख्मा 

िानेऩानी उऩरधधताको क्रकमसभ 
ऩाइऩफाि वितरयत 
य चाऩाकर 

कुिा भूर नदी नारा जम्भा 

उऩमोग गने घयधुयी ५,७०,३६५ १,६७,७१५ २६,१५१ १७,०१८ ७,८१,२४९ 
कुर घयधुयीको प्रततशत ७३.०१ २१.४७ ३.३५ २.१८ १००.०० 
उऩमोग गने जनसङ्ख्मा २५,८६,७०९ ७,७९,७३३ १,२६,२५९ ८४,०५४ ३५,७६,७५५ 
कुर जनसङ्ख्माको प्रततशत ७२.३२ २१.८० ३.५३ २.३५ १००.०० 

स्रोत: के.त.वव, जनगणना २०६८ ववश्रेषण  
 

स्थानीमस्तयभा ऩानीका भूरहरु सुक्ने, प्रदवूषत हुने जस्ता ऩरयष्स्थततको साभना गनि ऩानी भुहान सॊयऺण 
ब्मवस्थाऩनको आवश्मकता देखखन्छ ।  

२.३.४ जरविद्मुत  , विद्मुत प्रसायण राइन 

उऩरब्ध सूचना तथा तथ्माङ्कको आधायभा जरववद्मुत ्केन्र तथा ववद्मुत ्प्रसायण राइनको फायेभा तर वणिन 
गरयएको छ ।  

२.३.४.१ जरविद्मुत   केन्र 
नेऩार ववद्मुत ् प्राश्रधकयणको अध्ममन प्रततवेदन (२०१४) अनुसाय नेऩारको चुये-तयाई भधेश ऺेत्रभा हार कुर 
४१.२२ भेगाफाट उत्ऩादन ऺभता बएका ४ वटा जरववद्मुत केन्रहरु सञ्चारनभा छन ् य ७ भेगाफाट उत्ऩादन 
ऺभताको एक तनभािणाधीन अवस्थाभा छ । जरववद्मुत ्केन्रको वववयण तार्रका २० भा ददइएको छ ।  
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तामरका २०: जरविद्मुत   केन्रको विियण 
क्र.सॊ. जरविद्मुत   केन्र ठेगाना ऺभता 
१ चतया जरववद्मुत ्केन्र चतया, सुनसयी ३.२ भेगाफाट 
२ गण्डक जरववद्मुत ्केन्र सुयजऩुया-५, नवरऩयासी १५ भेगाफाट 
३ ततनाउ जरववद्मुत ्केन्र दोबान-७, ऩाल्ऩा १.०२४ भेगाफाट 
४ भाई जरववद्मुत ्केन्र भाई खोरा, ईराभ २२ भेगाफाट 
५ भाई क्मास्केड जरववद्मुत ्केन्र दानाफायी-८, ईराभ ७ भेगाफाट (तनभािणाधीन) 

२.३.४.२ विद्मुत   प्रसायण राइन 

प्रसायण राइनको ऺभताको आधायभा वगॉकृत ६६ केबी, १३२ केबी, २२० केबी य ४०० केबीका गयी चाय प्रकायका 
२४ ववद्मुत\ प्रसायण राइन चुये-तयाई भधेश ऺेत्रभा तनभािण गरयएको य तनभािणाधीन छन ्। ६६ केबी ऺभताका ५ 
प्रसायण राइन सञ्चारनभा छन ्य १३२ केबीका ९ भध्मे ५ सञ्चारनभा य ४ तनभािणाधीन अवस्थाभा छन ्। 
त्मसयी नै २२० केबीका ६ य ४०० केबीका ४ प्रसायण राइन तनभािणाधीन अवस्थाभा छन ्। मी प्रसायण राइनको 
ददगोऩनारे याष्टरम अथितन्त्रभा ठूरो भहत्व याख्दछन ् । मी प्रसायण राइन वातावयणीम सॊवेदनशीर ऺेत्र बएय 
जाने बएकोरे चुये सॊयऺणरे मस्ता सॊयचनाको ददगोऩनभा मोगदान ऩु-माउॉछ । अको ऩाटोभा त्मस्ता प्रसायण 
राइन तनभािण य सञ्चारनभा वातावयणीम ऩऺराई ख्मार गरयएन बने ऩदहरे वातावयणभा असन्तुरन ऩैदा हुन्छ 
य अन्तत: सॊयचनारे ऺतत व्महोनुि ऩदिछ । प्रसायण राइनको अवष्स्थतत श्रचत्र १५ भा तदनुसाय वववयण तार्रका 
२१ भा ददइएको छ ।  
 

 
चचत्र १५: विद्मुत प्रसायण राइन 
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तामरका २१: विद्मुतप्रसायण राइनको तथ्माङ्क 
ऺभताको आधायभा 
प्रसायण राइनको 
क्रकमसभ 

सुरु य अष्न्तभ बफन्द ु ितयभान ष्थथतत कैक्रपमत 

६६ केबी प्रसायण 
राइन 

फदिघाट – भहेन्रनगय सञ्चारन बइयहेको भहेन्रनगयफाट बायतको टनकऩुयसम्भ 
जोडडएको  

फदिघाट - गण्डक  सञ्चारन बइयहेको गण्डकफाट बयतको याभनगयसम्भ जोडडएको 
हेटौंडा-ऩयवानीऩुय-ववयगञ्ज सञ्चारन बइयहेको  
हेटौंडा-कुरेखानी १  सञ्चारन बइयहेको कुरेखानी १ फाट काठभाडौंसम्भ जोडडएको 

१३२ केबी प्रसायण 
राइन 

झाऩाको अनायभतन-हेटौंडा सञ्चारन बइयहेको  
दहुवी-फदिघाट  सञ्चारन बइयहेको  
फुटवर-भहेन्रनगय तनभािणाश्रधन फुटवरफाट भहेन्रनगय ६६ केबी प्रसायण 

राइन सभेत बएको  
रभही-खझम्रुक  सञ्चारन बइयहेको  
फुटवर-कारीगण्डकी सञ्चारन बइयहेको कार्रगण्डकीफाट ऩोखयासम्भ जोडडएको 
बयतऩुय – भस्मािङ्दी सञ्चारन बइयहेको  
दभक-इराभ-काफेरी तनभािणाधीन  
र्भचैमा-ओखरढुङ्गा तनभािणाधीन  
अत्तरयमा-फुडय-फैतडी तनभािणाधीन  

२२० केबी प्रसायण 
राइन 

इनरुवा-फसन्तऩुय तनभािणाधीन  
ढल्केवय-ताभाकोशी  तनभािणाधीन  
बयतऩुय-भस्मािङ्दी तनभािणाधीन भनाङसम्भ ववस्ताय 
फुटवर-भोदी याहुघाट तनभािणाधीन  
बयतऩुय-फदिघाट तनभािणाधीन  
बयतऩुय-हेटौंडा  तनभािणाधीन  

४०० केबी प्रसायण 
राइन 

ढल्केफय-भजफ्पयऩुय 
(बायत) 

तनभािणाधीन नेऩार-बायत ववद्मुत व्माऩाय प्रमोजन  

ढल्केफय-दहुफी तनभािणाधीन  
ढल्केफय-हेटौंडा  तनभािणाधीन  
फुटवर-फदिघाट  तनभािणाधीन  

२.३.४.३ जरविद्मुत उत्ऩादनका राचग प्रायष्म्बक ऩहहचान गरयएका थथरहरु 

चुये ऺेत्र बौगर्बिक दृष्टटरे] सॊवेदनशीर बएताऩतन केही स्थानभा साना जरववद्मुत केन्र स्थाऩना गयी स्थानीम 
भाग ऩूतति गने सम्बावना बएकोरे केही स्थान ऩदहचान गरयएको छ य ततनको वववयण तार्रका २२ भा ददइएको 
छ । मो वववयण प्रायष्म्बक अनुभानको आधायभा तमाय ऩरयएकोरे प्राववश्रधक अध्ममनऩश्चात ्भात्र मककन गनि 
सककन्छ ।  
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तामरका २२: साना जरविद्मुत   उत्ऩादन गनय सक्रकने प्रायष्म्बक ऩहहचान गरयएका केही थथानहरु 
 नदी ष्जल्रा गा.वि.स. नदी ष्जल्रा गा.वि.स. 
१. कन्काइ भाई इराभ दानाफयी, भहाभाई २. नुनसयी ईराभ  साकऩाया  

झाऩा  दोभुखा गैड े  भोयङ भधुभल्रा 
३.श्रचसाङ  खोरा भोयङ रेटाङ ४. ऩसाहा  फाया  यतनऩुयी 
५. ततनाउ ऩाल्ऩा दोबान ६. तावा  खोरा उदमऩुय k~rfjtL 
७. फङ्गयी  फाया अभरेखगञ्ज ८. रार फकैमा भकवानऩुय छततवन 
९. झुम्सा  ऩाल्ऩा गोठादी १०. वाणगॊगा अघािखाॉची र्सभरऩानी 
११. ग्वाय  खोरा दाङ ब्रफजोयी १२. बेयी  सुखेत बेयी-फफई डाइबसिन 
१३. ठूरीगाड डोटी रक्ष्भीनगय १४. कान्रा  कैरारी भहन्मार  

सहजऩुय  कैरारी ऩन्डौन 

२.४ विद्मभान सॊथथा य सॊयचनाहरु 
चुयेसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े (कक्रमाकराऩफाट चुयेको हैर्समतभा असय ऩाने) सयकायी सॊस्थाहरु, गैयसयकायी 
सॊस्थाहरु, साभुदातमक सॊस्थाहरुय ततनका बूर्भका क्रभश: तरका उऩदपाहरुभा उल्रेख गरयएको छ ।  

२.४.१ सयकायी सॊथथाहरु 

चुये ऺेत्र सॊयऺणसॉग तनकटतभ सम्फन्ध यहेका कामिक्रभ कामािन्वमन गनि साब्रफकका स्थानीम तहकासयकायी 
सॊस्थाहरुको वववयण तार्रका २३ भा ददइएको छ ।  

तामरका २३: चुये ऺेत्र सॊयऺणसॉग तनकितभ सम्फन्ध यहेका साबफककासयकायी सॊथथाहरुको विियण 
सॊथथाहरु भुख्म बूमभका 

ष्जल्रा ववकास सर्भततको 
कामािरम (३६) 

o ढुङ्गा, श्रगट्टी, फारुवा तनकाल्न प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) गयाई 
ढुङ्गा, श्रगट्टी, फारुवा खझक्ने ठेक्का रगाउने, तनमभन गने ।  

o चुये ऺेत्रभा ववकास तनभािणका काभ गने ।  
o नदी ककनाया सॊयऺणको राश्रग तायजारी उऩरब्ध गयाउने  

ष्जल्रा वन कामािरम (३६) o वन प्रशासन य ब्मवस्थाऩन 
o प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩरयऺण प्रततवेदन अनुसाय नदीजन्म ऩदाथि उत्खनन 

अनुगभन तथा तनमभन (वन ऺेत्रको भात्र) 
o साभुदातमक वन उऩबोक्ता सर्भतत दताि, कामि मोजना तनभािण तथा नवीकयण 

सहमोग, साझदेायी वन दताि तथा तनमभन, धार्भिक वन दताि तनमभन  
o वन उऩबोक्ता सभूहहरुको ऺभता वदृ्श्रध सहमोग  
o काठ दाउया आऩूतति ब्मवस्थाऩन 

ष्जल्रा ब-ूसॊयऺण कामािरम 
(३२) 
 

o उऩजराधाय ब्मवस्थाऩन कामि मोजना तनभािण  
o बू-सॊयऺण  
o सॊयऺणभुखी ब-ूब्मवस्थाऩन 
o ऩानी भुहान सॊयऺण, वषाितकोऩानी, जरुवाऩानी सङ्करन, उऩमोग 
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सॊथथाहरु भुख्म बूमभका 
o उऩबोक्ता सभूह गठन तथा ऺभता अर्बवदृ्श्रध 

ष्जल्रा कृवष ववकास 
कामािरम (३६) 

o सॊयऺणभुखी कृवष प्रववश्रध ववकास तथा ववस्ताय 
o कृवष आम वदृ्श्रधभा टेवा  
o कृषक सभूह गठन, अर्बरेखीकयण, ऺभता वदृ्श्रध 
o कृवष अनुदान, अनुगभन  

ष्जल्रा ऩशुसेवा कामािरम 
(३६) 

o ऩशु नश्र सुधाय  
o ऩशु स्वास्थ्म सेवा  
o ऩशु आहाय ब्मवस्थाऩन 
o चरयचयन ब्मवस्थाऩनभा प्राववश्रधक सहमोग 
o कृषक सभूह गठन, अर्बरेखीकयण, ऺभता वदृ्श्रध, ऩशुसुधाय 

जर-उत्ऩन्न प्रकोऩ 
डडर्बजन कामािरम  

o नदी तनमन्त्रण  
 

ष्जल्रा घयेरु तथा साना 
उद्मोगकामािरम (३६) 

o घयेरु उद्मोगसम्फन्धी तार्रभ य ऩयाभशि 
o घयेरु उद्मोगदताि तथा तनमभन  

र्सॊचाइ डडर्बजन कामािरम o ठूरा तथा भझौरा र्सॊचाइ तनभािण, भभित य सञ्चारन 
o नहय ककनाया सॊयऺण, वृऺ ायोऩण 
o जर उऩबोक्ता सभूह दताि, ब्मवस्थाऩन सहमोग, दऺता अर्बवदृ्श्रध 

भदहरा तथा फारफार्रका 
कामािरम (३६)  

o भदहरा, फारफार्रका तथा ज्मेटठ नागरयक सेवा  
o भदहराको आमआजिनभा सहमोग ऩुग्ने तार्रभ तथा आश्रथिक सहमोग 

ष्जल्रा नाऩी कामािरम (३६)  o जग्गाको नक्साङ्कन, जग्गा र्सभाना तनधाियण तथा प्रभाणीकयण 
गाउॉ  ववकास सर्भतत 
कामािरम 

o साविजतनक जग्गा स्वार्भत्व तथा ब्मवस्थाऩन  
o फस्ती ववकास, घय तनभािण ब्मवस्थाऩन तनमभन 
o बौततक सॊयचना ववकास, ब्मवस्थाऩन 
o वातावयण सॊयऺण 
o बू-सॊयऺण, नदी तनमन्त्रणको राश्रग तायजार्र ववतयण  
o साॉस्कृततक भहत्वका सम्ऩदा तथा र्सभसाय सॊयऺण ब्मवस्थाऩन  

नगयऩार्रका कामािरम o साविजतनक जग्गा स्वार्भत्व तथा ब्मवस्थाऩन  
o फस्ती ववकास, घय तनभािण ब्मवस्थाऩन तनमभन 
o बौततक सॊयचना ववकास, ब्मवस्थाऩन 
o वातावयण सॊयऺण 
o बू-सॊयऺण, नदी तनमन्त्रणको राश्रग तायजारी ववतयण  
o साॉस्कृततक भहत्वका सम्ऩदा तथा र्सभसाय सॊयऺण ब्मवस्थाऩन 

ष्जल्रा वनस्ऩतत कामािरम 
(६)  

o जडडफुटीको ववकास गने 
o वनस्ऩतत अर्बरेखीकयण तथा सॊयऺण  

याष्टरम तनकुञ्ज, वन्म 
जन्तु आयऺ कामािरम (५) 

o सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी ब्मवस्थाऩन, जैववक ववववधता सॊयऺण 
o भध्मवतॉ ऺेत्र ब्मवस्थाऩनभा स्थानीम सभुदामराई ऩरयचारन, तनमभन  
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२.४.२ गैय-सयकायी सॊथथाहरु 

चुये ऺेत्र सॊयऺणसॉग सयोकाय याख्न ेधेयै गैय-सयकायी सॊस्थाहरु छन ्। अश्रधकाॊश गैय-सयकायी सॊस्थाहरु सभुदामको 
चतेनास्तय वदृ्श्रध गने, ऺभता ववकासभा सहमोग गने य केहीरे सॊयऺण कामिभा प्रत्मऺ कामिक्रभ सञ्चारन 
गयेको ऩाइएको छ । त्मस्ता केही सॊस्थाहरुको वववयण तार्रका २४ भा ददइएको छ ।  

  
तामरका २४: चुये ऺेत्र सॊयऺणसॉग तनकितभ सयोकाय याख्न ेगैय -सयकायी सॊथथाहरुको विियण 

सॊथथाहरु भुख्म बूमभका 
साभुदातमक वन 
उऩबोक्ता भहासङ्घ 

o साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहहरुराई सङ्गदठत गयी उऩबोक्ता हक सुयक्षऺत 
गनिको राश्रग सचतेना, ऩैयवी  

o साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहको ऺभता अर्बवदृ्श्रध 
वन सम्ऩदा उऩबोक्ता 
याष्टरम भहासङ्घ 

o वन उऩबोक्ता सभूहहरुराई सङ्गदठत गयी उऩबोक्ता हक सुयक्षऺत गनिको राश्रग 
सचतेना, ऩैयवी 

o वन उऩबोक्ता सभूहको ऺभता अर्बवदृ्श्रध 
साझदेायी वन उऩबोक्ता 
भहासङ्घ 

o साझदेायी वन उऩबोक्ता सभूहहरुराई सङ्गदठत गयी उऩबोक्ता हक सुयक्षऺत 
गनिको राश्रग सचतेना, ऩैयवी 

o साझदेायी वन उऩबोक्ता सभूहको ऺभता अर्बवदृ्श्रध 
र्सॉचाई जर उऩबोक्ता 
सभूह भहासङ्घ 

o जर उऩबोक्ता सभूहहरुराई सङ्गदठत गयी उऩबोक्ता हकको सुयऺाको राश्रग 
सचतेना, ऩैयवी  

o जर उऩबोक्ता सभूहको ऺभता अर्बवदृ्श्रध 
आददवासी जनजातत 
भहासङ्घ 

o आददवासी जनजाततको प्राकृततक स्रोत भाश्रथको हक अश्रधकाय सुयक्षऺत तथा 
ऩहुॉचफाये सचेतना य ऩैयवी  

दर्रत भहासङ्घ o दर्रतहरुको प्राकृततक स्रोत भाश्रथको हक अश्रधकाय सुयक्षऺत तथा ऩहुॉचफाये सचतेना 
य ऩैयवी 

२.४.३ साभुदातमक सॊथथाहरु 

चुये ऺेत्रका स्रोत ब्मवस्थाऩन तथा उऩमोगसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न ेसाभुदातमक सॊस्थाहरुको वववयण तार्रका २५ 
भा ददइएको छ ।  

तामरका 1: साभुदातमक सॊथथाहरुको विियण 
सॊथथाहरु भुख्म बूमभका 

साभुदातमक वन 
उऩबोक्ता सभूह  

o सभुदामका सदस्महरुराई सङ्गदठत गने, सभूहभा आफद्ध गयाउने ( साभाष्जक 
ऩरयचारन) 

o वन कामि मोजना फनाउने, दताि गयाउने, नवीकयण गयाउने  
o कामि मोजना अनुसाय वन ब्मवस्थाऩन, वन ऩैदावाय सङ्करन, ववतयण  
o वन अततक्रभण तनमन्त्रण, अततक्रर्भत ऺेत्र ऩुनप्रािष्प्त, वन ववकास 

साझदेायी वन o साझदेायी वनका उऩबोक्ता सभूहका सदस्महरुराई सङ्गदठत गने (साभाष्जक 
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उऩबोक्ता सभूह  ऩरयचारन) 
o वन ब्मवस्थाऩन मोजना तमाय 
o वन ब्मवस्थाऩन, ऩैदावाय सङ्करन, ववतयण, ब्रफक्री  
o वन अततक्रभण तनमन्त्रण, अततक्रर्भत ऺेत्र ऩुनप्रािष्प्त, वन ववकास  

कफरु्रमती वन 
उऩबोक्ता सभूह  

o कामि मोजना तनभािणभा सकक्रम सहबाश्रगता 
o कामि मोजना कामािन्वमन  

बू-सॊयऺण उऩबोक्ता 
सभूह  

o बू-सॊयऺण मोजना तनभािणभा सहबाश्रगता 
o मोजना कामािन्वमन 
o कामािन्वमनऩश्चात ्सञ्चारन, भभित सम्बाय  

र्सॊचाइ जर 
उऩबोक्ता सभूह 

o र्सॊचाइ कुरो सञ्चारन, भभित,ऩानी ववतयण  

कृषक सभूह  o कृषक सङ्गदठत गने, साभूदहक मोजना तनभािण, कृवष सुधाय तथा ऩशु ववकास 
कामिक्रभ सञ्चारन  

कृवष सहकायी सॊस्था o कृषक सङ्गदठत गने, फचत सङ्करन, ऩरयचारन, साभूदहक मोजना तनभािण, कृवष 
सुधाय तथा ऩशु ववकास कामिक्रभ सञ्चारन 

२.४.४ विद्मभान नीतत य कानुनी प्रारुऩ 

नेऩारभा वातावयण सॊयऺण वा ऺतत न्मूनीकयणका राश्रग कानुन, नीतत, य यणनीततहरुको तजुिभा बएको छ । ती 
कानुन, नीतत, य यणनीततभध्मे केही वातावयण य प्रकृतत सॊयऺण, वन सॊयऺण, जैववक ववववधता सॊयऺणभा ऩूणि 
रक्षऺत छन ्बने केही अन्मभा दईु-तीन वटा प्रावधानहरु ऩाइन्छन ्। उदाहयणको राश्रग, याष्टरम तनकुञ्ज तथा 
वन्मजन्तु सॊयऺण ऐन, वन ऐन, वातावयण सॊयऺण ऐन ऩूणित: प्रकृतत सॊयऺण, प्रदषूण योकथाभ तथा तनमन्त्रण 
रक्षऺत छन ्। जरस्रोत ऐन, खानी तथा खतनज ऩदाथि ऐन, स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन, ऩमिटन ऐनभा जैववक 
ववववधता, प्रकृतत, वन य वातावयण सॊयऺणसम्फन्धी दईु-तीन वटा प्रावधान सभावशे बएको ऩाइन्छ ।  

मो गुरु मोजना वस्तुत: वातावयण सॊयऺण रक्षऺत बएकोरे मससॉग सम्फष्न्धत कानुनहरु १) नेऩारको सॊववधान 
२) वन ऐन, २०४९, ३) याष्टरम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्तु सॊयऺण ऐन, २०२९, ४) वातावयण सॊयऺण ऐन, २०५३, 
५) बू तथा जराधाय सॊयऺण ऐन, २०३९, ६) जरचय सॊयऺण ऐन, २०१७, ७) बूर्भसम्फन्धी ऐन, २०२१, ८) 
स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन, २०५५, ९) जरस्रोत सॊयऺण ऐन, २०४९, १०) खानी तथा खतनज ऩदाथि ऐन, २०४२, 
१०) भारऩोत ऐन, २०३४, १२) जग्गा प्राष्प्त ऐन, २०३४, १३) औद्मोश्रगक व्मवसाम ऐन, २०३८, भुख्म हुन ् । 
वातावयणीम नीततहरुभा १) वन नीतत २०७१, २) नेऩार याष्टरम जैववक ववववधता यणनीतत तथा कामि मोजना 
२०१४-२०२०, ३) याष्टरम बू-उऩमोग नीतत २०६९, ४) याष्टरम र्सभसाय नीतत २०६९, ५) कृवष ववकास यणनीतत 
२०७२ प्रभुख हुन ्।  

ववयोधाबाष बएका वा अश्रधकाय ऺेत्र फाखझएका कायण कततऩम अवस्थाभा वातावयण सॊयऺण प्रमास परदामी हुन 
नसक्ने अवस्था सभेत छ । उदाहयणको राश्रग नदीजन्म ऩदाथिको स्वार्भत्व सम्फन्धभा स्थानीम स्वामत्त शासन 
ऐन, २०५५ रे ष्जल्रा ववकास सर्भतत एवॊ गाॉउ ववकास सर्भततराई प्रदान गयेको छ बने खानी तथा खतनज 
ऩदाथि ऐन, २०४२ रे त्मस्ता ऩदाथिको सम्ऩूणि स्वार्भत्व नेऩार सयकायराई ददएको छ य मसको कामािन्वमनको 
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ष्जम्भेवायी खानी तथा बूगबि ववबागराई ददएको छ । त्मसयी नै वन ऐन, २०४९ रे वन ऺते्र र्बत्र ऩाइने त्मस्ता 
ऩदाथिको स्वार्भत्व ष्जल्रा वन कामािरमरे कामािन्वमन गने गयी नेऩार सयकायको स्वार्भत्वभा ददएको छ । 
ऩुनश्च: औद्मोश्रगक व्मवसाम ऐन, २०३८ रे मस्ता ऩदाथिराई कच्चा ऩदाथिको रुऩभा प्रमोग गने गयी ष्जल्रा 
घयेरु तथा साना उद्मोग कामािरमरे क्रसय उद्मोग स्थाऩनाको अनुभतत ददन सक्ने ब्मवस्था गयेको छ ।  

ववर्बन्न ऐनभा बएका पयक प्रावधानका कायण नदीजन्म ऩदाथिको मथोश्रचत ब्मवस्थाऩन गनि कदठनाइ बइयहेको 
अवस्थाभा नेऩारको सॊब्रफधान अनुरुऩ देशको ऩुनसयंचना बैयहेको य कानुनी सॊयचनाको सुधाय बै यहेको हुॉदा भाश्रथ 
उष्ल्रष्त्खत सवारहरुको सभमोश्रचत सम्फोधन चुये ऐन य तनमभावरी तनभािण गरय गरयनेछ । ववर्बन्न कानुन 
तथा नीततफाये ववश्रेषण गुरु मोजनाको ऩरयर्शटट (Appendix) भा सङ्ग्रहीत छ ।  

३. गुरु मोजनाका आकृतत 
तथ्मगत आधाय, केन्र, ष्जल्रा, सभुदामस्तयभा गरयएको ऩयाभशि य स्थरगत अवरोकन सभेतराई सभेटेय मो 
गुरु मोजना तमाय गरयएको छ । मसभा गुरु मोजनाको यणनीततक भागिश्रचत्र, कामि मोजना य कामिक्रभ 
कामािन्वमनको राश्रग आवश्मक सॊयचनागत ब्मवस्था सभावेश गरयएको छ ।  

३.१ यणनीततक भागयचचत्र (Roadmap) 

यणनीततक भागिश्रचत्र गुरु मोजनाको केन्रबाग बएकोरे मो ऩरयच्छेदभा गुरु मोजनाको दयूदृष्टट, रक्ष्म, उद्देश्म, 
आशातीत उऩरष्ब्ध य कामिक्रभहरु सभावेश गरयएको छ । ऩुनश्च: रक्ष्म, उद्देश्म, आशातीत उऩरष्ब्ध य 
कामिक्रभहरु सभेदटएको सोँचतार्रका अनुसूची ११ भा सॊरग्न गरयएको छ ।  

३.१.१ दयूदृष्टि (Vision) 

सॊयक्षऺत, तथा प्राकृततक सन्तुरन सदहतको चुये-तयाई भधेश दनू बू-ऩरयश्रध, वातावयणीम वस्तु य सेवाको सतत 
प्रवाहसदहत आश्रथिक सभद्श्रध हार्सर गनुि ।  

३.१.२ रक्ष्म (Goal) 

चुये ऺेत्रको प्राकृततक स्रोत सॊयऺण, दीगो ब्मवस्थाऩन, ऩारयष्स्थततकीम सेवाको सम्फद्र्धन द्वाया गरयफी 
न्मूनीकयण एवॊ सभदृ्ध नेऩारको याष्टरम रक्ष्मभा टेवा ऩ-ुमाउने ।  

३.१.३ उद्देश्म  (Objectives) 

गुरु मोजनारे अङ्गीकाय गयेको रक्ष्म हार्सर गनि तनधाियण गरयएका तीन उद्देश्महरु क्रभश: प्रस्तुत गरयएको छ ।  

उद्देश्म १: बौगर्बिक, बौगोर्रक अवस्था य ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी अनुकूर चुये ऩहाड (खोंचसदहत) य बावय ऺेत्रका 
प्राकृततक स्रोतहरु (बूर्भ,ऩानी, वनस्ऩतत य जैववक ववववधता) को ददगो ब्मवस्थाऩन सुतनष्श्चत गयी जरवामु 
ऩरयफतिन तथा प्राकृततक प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयण गने । 

आशातीत उऩरष्धध 

१) प्राकृततक स्रोत ऺम/ह्रास न्मूनीकयण,  
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२) वातावयण ष्स्थयीकयण य उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध, य  

३) जोखखभ प्रबाव न्मूनीकयण 
 

उद्देश्म २: चुये ऩहाड, दनू य तयाई भधेशभा जरउत्ऩन्न प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयणको साथै वातावयणीम 
सेवा प्रवाहको तनयन्तयता ददने  

आशातीत उऩरष्धध 

१) एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ब्मवस्थाऩन ऩूवािधाय,  
२) उऩल्रो जराधाय ऺते्रका ब-ूस्खरन ग्रस्त ऺेत्र ष्स्थयीकयण, य  

३) नदी कटान तथा ढुवानफाट हुने ऺतत न्मूनीकयण,  
 
उद्देश्म ३: गाहिस्थ ऊजाि उऩमोगभा सुरबताका साथै याष्टरम वनफाट टाढा यहेका वार्सन्दा (खासगयी तयाई भधेश) 
राई काठ, दाउयाय अन्म इन्धन िोतको उऩमोगभा ऩहुॉच वदृ्श्रध गने । 

आशातीत उऩरष्धध 

१) वन ऺेत्र फादहय वन ववकास (Trees Outside forests) 

२) नवीकयणीम ऊजाि प्रववश्रध ववस्ताय, 
३) तनजी वन ब्मवस्थाऩन य व्मवसामीकयणभा सहमोग गने 
 
मी उऩरष्ब्धहरुको उऩरष्ब्ध सूचक तथा ऩुटट्माईंका आधायहरु अनुसूची ११ भा याखखएको सोंच तार्रका (Logical 
Framework) भा खुराइएको छ ।  

३.१.४  तनदेशक मसद्धान्तहरु (Guiding Principle) 

मो गुरु मोजनारे कामािन्वमन क्रभराई तनदेर्शत गनि तनम्न आधायबूत र्सद्धान्तहरु अवरम्फन गयेको छ :  

 िोतको ददगो उऩमोग य उत्ऩादन प्राणरीको सुतनष्श्चत गने ;  
 जरवामु ऩरयवतिन य मसको प्रबाव न्मूतनकयण गने खारका कामािक्रभहरुराइ प्राथार्भकता ददने ;   
 स्थरीम ऩमािवयणको सॊयऺण, ऩुनिस्थाऩना य ददगो उऩमोगको प्रवधिन गने, वनको ददगो ब्मवस्थाऩन गने, 

भरुबूर्भकयण य बूऺम योक्ने तथा जैववक ववववधता सॊयऺण गने ; 
 ववषम ऺेत्रगत मोजना तथा यणनीततरे रक्षऺत गयेका उद्देश्म तथा कामिक्रभराई वातावयणीम दृष्टटरे 

ऩरयऩूयण गने ; 
 जरवामु अनुकरन तथा गरयवी न्मूतनकयण जस्ता कामिक्रभहरु तनभािण य कामािन्व्मन गदाि भदहरा, दर्रत, 

आददवासी य र्सभान्तकृत सभुदामको सभावेशीकयणराई भुरप्रवाहीकयण गने ; 

 कामिक्रभ कामािन्वमनभा सयकायी, गैय सयकायी य साभुदातमक सङ्घ-सॊस्थाहरुराई ततनको ववशेषऻता, ऺभता 
तथा कामिऺ ेत्र (ववषमगत य बौगोर्रक) का आधायभा सकक्रम गयाई ष्जम्भेवायी ददने, नदी प्रणारीको उऩल्रो 
जराधाय य तल्रो तटराई एउटै इकाइिको रुऩभा हेयी एकीकृत मोजना तजुिभा गने ; 
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 उऩरष्ब्ध अनुबव य प्रभाणभा आधारयत (Evidence-based) बएय तनयन्तय नीतत, कामिक्रभ, कामािन्वमन 
प्रकक्रमा य प्रववश्रध ऩरयभाजिन गने ; 

 स्थानीम सभुदामको सहबाश्रगता कामिक्रभको हयेक चयण (मोजना तजुिभा, कामािन्वमन, भभित सुधाय, 
अनुगभन तथा राबको फाॉडपाॉड) भा सुतनष्श्चत गने । 

३.१.५ कामयक्रभ 

गुरु मोजनारे अङ्गीकाय गयेका तीन उद्देश्महरु अनुरुऩ ८ आशातीत उऩरष्ब्धहरुसॉग सोझै सम्फन्ध याख्न े ३१ य 
अन्तयववषमक ऺेत्र तथा सॊस्थागत ववकाससॉग सम्फष्न्धत ११ सभेत ४२ प्रकायका कामिक्रभहरु गुरु मोजनाभा 
तनधाियण गरयएको छ । मी कामिक्रभहरुको आशातीत उऩरष्ब्धहरुको सम्फन्ध अनुसूची ११ भा याखखएको सोंच 
तार्रकाभा देखाइएको छ ।  

३.१.६ कामायन्िमन तह 
 गुरु मोजनाभा केन्र, नदी प्रणारी, प्रादेर्शक यस्थानीम तहभा कामािन्वमन गने गयी कामिक्रभहरु तनधाियण 

गरयएको छ ।  

 केन्रीम तहभा सम्ऩादन गरयने कामिक्रभभा नीततगत सुधाय; उच्चस्तयीम तनदेशन; केन्रीमस्तयको सभन्वम; 
प्राववश्रधक तथा प्रकक्रमागत नीतत, कामिनीतत, भागिदशिन तनदेर्शका ववकास; साविजतनक सञ्चाय यणनीतत 
ववकास; सूचना साभग्री उत्ऩादन; अनुसन्धान; अनुगभन प्रणारी ववकास य नदी प्रणारी तथास्थानीम 
तहभा सभावेश नहुने सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारीभा सञ्चारन गरयने कामिक्रभ सभावेश गरयएको छ ।  

 नदी प्रणारी तहभा उऩल्रो जराधाय ऺेत्रका ब-ूऺमग्रस्त स्थरहरुको उऩचाय, सभुदामभा आधारयत बू 
तथा जर सॊयऺण (ऩानी भुहान) य तल्रो तटीमऺेत्रका नदी ककनाया सुदृढीकयण य हरयत ऩेटी तनभािण 
जस्ता कामिक्रभराई प्रभुखताका साथ सभावेश गरयएको छ । स्थानीम तहभा सभावेश गरयएका कामिक्रभहरु 
उऩमुक्तताको आधायभा नदी प्रणारी अन्तगित प्राथर्भकताकासाथ सभावेश गरयनेछ । 

 प्रादेर्शक य स्थानीम तहका कामिक्रभभा वन अततक्रभण तनमन्त्रण, ऺततग्रस्त साविजतनक बूर्भ ऩुनरूत्थान, 
चरयचयन तनमन्त्रण तथा ब्मवस्थाऩन, नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग ब्मवस्थाऩन, सॊवेदनशीर ऺेत्रभा यहेका 
फस्ती ब्मवस्थाऩन तथा स्थानान्तयण, र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम फारी ववस्ताय, र्सभसाय ब्मवस्थाऩन, 
वन डढेरो तनमन्त्रण, वषाितको ऩानी सङ्करन तथा बण्डायण, बूर्भगत जर ऩुनबियण य सतह भुतनको 
ऩानी उऩमोग जस्ता कामिक्रभ ऩदिछन ्।  

 प्रादेर्शक य स्थानीम तहभा सभावेश गरयएका सफै प्रकायका कामिक्रभहरु उऩमुक्तताको आधायभा एकीकृत 
नदी प्रणारी स्रोत ववकास कामि मोजनाभा प्राथर्भकताका साथ सभावेश गयी कामािन्वमन गरयनेछ । तम 
कामिक्रभहरु छनोट य कामािन्वमन गदाि स्थानीम तहहरु् गाउॉ  ऩार्रका, नगयऩार्रका, उऩभहानगयऩार्रका य 
भहानगयऩार्रकाहरुको सभन्वम, सहकामि य अऩनत्व यहने गयी रागु गरयनेछ । 
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३.१.७ कामयक्रभ कामायन्िमन साझा यणनीतत 

सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहय सञ्चारन गरयने सफै प्रकायका कामिक्रभ कामािन्वमनका राश्रग तनम्न यणनीतत अवरम्फन 
गरयनेछ : 

 कामिक्रभस्थर मककन गदाि, डडजाइन गदाि, कामािन्वमन य कामिक्रभ उऩरष्ब्धऩश्चात ्प्राप्त हुने राबभा ऩहुॉच 
स्थाऩना गने सफै चयणभा प्रबाववत तथा राबाष्न्वत सभुदामको सकक्रम सहबाश्रगता गयाइनेछ । सभुदामभा 
आधारयत सॊस्था (ववद्मभान वा नवगदठत) को भाध्मभफाट प्रबाववत तथा राबाष्न्वत सभुदामराई गुरु 
मोजना कामािन्वमनभा सॊरग्न गरयनेछ । मसयी सभुदामराई सॊरग्न गयाउॉ दा भदहरा, दर्रत, आददवासी, 
जनजाततको उश्रचत प्रतततनश्रधत्व सुतनष्श्चत गनुिको साथै उनीहरुको चासोराई सम्फोधन गरयनेछ ।  

 प्राथर्भकता प्राप्त नदी प्रणारी तथा स्थानीम तहका कामिक्रभहरु एकीकृत स्रोत ब्मवस्थाऩन कामि मोजनाको 
आधायभा तमाय ऩरयएको ववस्ततृ डडजाइन य अनुभातनत रागतको आधायभा वावषिक कामिक्रभभा सभावेश 
गयी सोही अनुसाय कामािन्वमन गरयनेछ । प्रामM सफै कामिक्रभहरु फहुवषॉम प्रकृततको हुने य सुरुको केही वषि 
हेयचाह य भभित सम्बाय सभेत गनि ऩने बएकोरे सोहीअनुसाय फहुवषॉम कामिक्रभ तम गयी कामािन्वमन 
गरयनेछ ।  

 गुरु मोजना कामािन्वमन भुख्मतमा नेऩार सयकायका तनकाम य स्थानीम सयकाय भापि त सञ्चारन गरयने 
बएताऩतन साभाष्जक ऩरयचारन, ऩैयवी, सूचना प्रफाह आदद कामिहरुभा गैय सयकायी सॊस्थाराई सॊरग्न 
गयाइनेछ l 

 सयकायका तनकामहरु य गैयसयकायी सॊघ–सॊस्थाहरुभा उऩरब्ध नबएका ववर्शटट दऺता आवश्मक ऩने य 
सघनरुऩरे तनष्श्चत सभमभा तनष्श्चत गुणस्तयको प्रततपर ददने खारका कक्रमाकराऩभा तनजी ऺेत्रराई 
सॊरग्न गयाइनेछ ।  

 अनुसन्धानात्भक कामिहरु केवर सैद्धाष्न्तक ऻानभा सीर्भत याखखने प्रमोजनराई गरयने छैन । 
अनुसन्धानका नततजाराई व्मवहायभा अभ्मास गयी क्रभश: ऩरयभाजिन गरयनेछ । 

 कामिक्रभ कामािन्मन गने स्थानहरुभा मदद अन्म तनकामहरुफाट सभान प्रकृततका कामिक्रभहरु सॊचारनबएभा 
सभन्वम गयी कामिक्रभ नदोहोयीने सुतनष्स्चत गरयनेछ अथाित साझदेाय सॊस्थाभापि त कामिक्रभहरु सञ्चारन 
गदाि एकै कामिक्रभभा दोहोयो रगानी नगने सुतनष्श्चत गरयनेछ । 

 स्थानीमस्तयभा कामिक्रभ ऩदहचान य रागु गदाि स्थानीम सयकायको अऩनत्व सुतनष्स्चत गरयनेछ l 

३.१.८ वििीम सॊमन्त्र 

 चुये-तयाई भधेश सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन गुरु मोजना कामािन्वमनको राश्रग नेऩार सयकायको आफ्नै स्रोत 
तथा दात ृतनकामरगामत अन्म स्रोतफाट नेऩार सयकायभापि त प्राप्त हुने स्रोत ऩरयचारन गरयनेछ ।  

 सॊतघम, प्रदेर्सक य स्थानीम तहफाट तजुिभा बै स्वीकृत बएका मोजना तथा कामिक्रभह रुगुरु मोजनारे 
तनददिटट गयेफभोष्जभ सर्भततको तनणिम अनुरुऩ कामािन्मन गरयनेछ l 

 याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततफाट स्वीकृत मोजना तथा कामिक्रभको ववतनमोष्जत फजेट 
नेऩार सयकाय वा सर्भततको आश्रथिक कामिववश्रध फभोष्जभ खचि ब्मवस्थाऩन गरयनेछ l  

 मसैगयी स्थानीमस्तयभा जुट्न सक्ने आश्रथिक िोतहरुको अश्रधकतभ उऩमोग गरयनेछ । मी िोतहरुभा 
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साभुदातमक वा साझदेायी वन उऩबोक्ता सभुहहरुको कोष, भहानगयऩार्रका, उऩभहानगयऩार्रका, 
नगयऩार्रका य गाउॉ ऩार्रकाभा यहेका कोषहरु य तनष्श्चत ऺेत्रभा काभ गरययहेका दाततृनकामका 
ऩरयमोजनाहरुफाट जुटाउन सककनेछ । स्थानीमस्तयभा नेऩार सयकायफाट जाने कोषभा स्थानीम तहफाट 
प्राप्त हुने िोत सभेत जुटाई प्रबावकायी रुऩभा कामिक्रभ तनभािण य रागु गनि प्रोत्साहीत गरयनेछ । 

 चुये-तयाई भधेस सॊयऺण ववकास सर्भततको फजेटको स्रोत य फजेट तनकासा प्रकक्रमाराई श्रचत्र १६ भा 
देखाइएको छ ।  

 
चचत्र १६ वििीम सॊमन्त्र 

३.२ गुरु मोजना 
मो २० वषॉम गुरु मोजनाको मसबन्दा ऩदहरेका ऩरयच्छेद ३.१.३ देखख ३.१.५ भा रक्ष्म, उद्देश्म, आशातीत 
उऩरष्ब्ध य तदनुसायका कामिक्रभहरु उल्रेख गयी सककएको छ । ततनै कामिक्रभहरुको आवश्रधक रक्ष्म य प्रत्मेक 
कामिक्रभको साय सङ्ऺेऩ तथा कामािन्वमन यणनीतत मस ऩरयच्छेदभा सभावेश गरयएको छ ।  

३.२.१ कामयक्रभ तथा आिचधक रक्ष्म 

गुरु मोजनारे ऩदहचान गयेका भुख्म कामिक्रभहरु य ततनका ऩदहरो ५ वषि, ऩदहरो १० वषि सम्भ, ऩदहरो १५ 
वषिसम्भ य २० वषिको रक्ष्म तार्रका २६ भा ददइएको छ । नदी प्रणारीगत ववस्ततृ कामिक्रभ य ष्जल्रागत 
ववस्ततृ कामिक्रभ क्रभश: गुरु मोजनाको ऩदहरो य दोस्रो ऩूयक खण्डभा ददइएको छ ।  

प्रादेर्शक सॊयचनाका 
ब्रफषमगत तनकामहरु 

व्मष्क्ततथानीष्ज

सॊस्थाहरु  

सॊतघम सयकायका तनकामहरु  

वन, वातावयण, ब-ूसॊयऺण, 
कृवषतथाऩशुववकास, प्राकृततक प्रकोऩ 

व्मफस्थाऩन रगामत सॊग 
सम्फष्न्धत कामािन्वमन तनकामहरु 

नेऩारी सेना, याष्टरम ब्रफकास तथा 
सुयऺा भहातनदेशनारम 

साभुदातमक तथा 
गैयसयकायी सॊघ-

सस्थाहरु  

ववश्वब्रफद्ध्मारमहरु 
य अन्तगितका 

ब्रफबाग/सॊस्थानहरु 

स्थानीम सयकायहरु 
(गाउॉ /नगय/उऩभहानगय
/भहानगय ऩार्रकाहरु)  

याटरऩतत चुये-तयाइ भधेस 
सॊयऺण विकास समभतत 

दात ृतनकाम तथा 
ववकास साझेदाय 
सॊस्थाको सहमोग 

नेऩार सयकायको 

अनदुान  
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तामरका २६: भुख्म कामयक्रभहरुको विियण 

भुख्म कामयक्रभ तथा आिचधक रक्ष्म इकाइय आिचधक रक्ष्म 

उद्देश्म १: बौगर्बिक, बौगोर्रक अवस्था य ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी अनुकूर चुये ऩहाड (खोंचसदहत) य बावय ऺते्रका 
प्राकृततक स्रोतहरुको (बूर्भ, ऩानी, वनस्ऩतत य जैववक ववववधता) ददगो ब्मवस्थाऩराइि  सुतनष्श्चत गयी त्महाॉ फसोफास 
गने व्मष्क्त तथा सभुदामको जरवामु तथा प्राकृततक प्रकोऩफाटहुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयण गने ।  

आशातीत उऩरष्ब्ध 

१) प्राकृततक स्रोत ऺम/ह्रास न्मूनीकयण,  

२) वातावयण ष्स्थयीकयण य उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध, य  

३) जोखखभ प्रबाव न्मूनीकयण सदहत ३ उऩरष्ब्धहरु 

भुख्म कामिक्रभ 
१.१.१ सयकायी स्वार्भत्वको वन वा 
साविजतनक बूर्भ नक्साङ्कन 
फभोष्जभ तनक्मौर (Land Use Zone 

Map को आधायभा) 

ष्जल्रा ३६  ३६ ३६ ३६ 

१.१.२ वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि 
छुट्दटने गयी वन ऺेत्रको नक्साङ्कन 
(नाऩी ववबागको ब-ूधयातरीम 
नक्साको आधायभा)  

ष्जल्रा सॊख्मा ३६ ३६ ३६ ३६ 

१.१.३ वन अततक्रभण तनमन्त्रण हेक्टय १४,१५० ६०,००० ८०,००० १००,०००  
१.१.४ ऺततग्रस्त साविजतनक बूर्भ 
ऩुनरुत्थान 

साब्रफककोगा.वव.स 
/ न.ऩा. वडा 

सॊख्मा 

१,२९७ २,३२४ २,३२४ २,३२४ 

१.१.५ वन ऺेत्र तथा फगयभा 
चरयचयन ब्मवस्थाऩन वा तनमन्त्रण 

कृषक सभूह 
सॊख्मा 

४,८०० ९,८०० ११,००० ११,००० 

१.१.६ ब्मफसातमक ऩशुऩारन पाभि सॊख्मा ६८ १३९ १५७ १५७ 
१.१.७ र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम 
फारी ववस्ताय 

हेक्टय ७,२६५ १६,००० २५,००० ३०,६०० 

१.२.१ वन ब्मवस्थाऩन हेक्टय १,६५,६७५ ३,००,००० ४,००,००० ५,००,००० 

१.२.२ गैयकाटठ वन ऩैदावाय ववकास 
तथा ब्मवस्थाऩन 

 आवश्मकता 
अनुसाय 

आवश्मकता 
अनुसाय 

आवश्मकता 
अनुसाय 

आवश्मकता 
अनुसाय 

१.२.३ जैववक ववववधता सॊयऺण (११ 
ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी य ७ सॊयक्षऺत 
प्रणारी ऺेत्र)  

प्रणारी सॊख्मा १८ १८ १८ १८ 

१.२.४ र्सभसाय ब्मवस्थाऩन  सॊख्मा ८९ १६० २५० ३४० 

१.२.५ फषाितको ऩानी सङ्करन तथा 
बण्डायण, बूर्भगत जर ऩुनबियण य 
सतहभुतनको ऩानी उऩमोग 

सॊख्मा ९८०  २,००० ३,००० ४,००० 

१.२.६ वातावयणभैत्री बौततक ऩूवािधाय ष्जल्रा ३६ ३६ ३६ ३६ 
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प्रोत्साहन 
१.२.७ र्भचाहा वनस्ऩतत प्रजातत 
तनमन्त्रण 

प्रजातत सॊख्मा ४ ४ ४ ४ 

१.३.१ नदीजन्म ऩदाथि 
उऩमोग/ब्मवस्थाऩन 

नदी सॊख्मा १८० १८० १८० १८० 

१.३.२ सॊवेदनशीर ऺेत्रभा यहेका 
फस्ती ब्मवस्थाऩन  

घय सॊख्मा २०,५०५ ३६,००० ४०,००० ४३,४२३ 

१.३.३ वन डढेरो न्मूनीकयण तथा 
तनमन्त्रण 

साब्रफकका 
गा.वव.स./न.ऩा. 
वडा सॊख्मा 

१,४९८ २,३२४ २,३२४ २,३२४ 

 

उद्देश्म २:चुये ऩहाड, दनू य तयाई भधेशभा जर-उत्ऩन्न प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयणको साथै वातावयणीम 
सेवा प्रवाहको तनयन्तयता ददने । 
आशातीत उऩरष्ब्ध 

१) एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ब्मवस्थाऩन ऩूवािधाय,  

२) उऩल्रो जराधाय ऺते्रका ब-ूस्खरन ग्रस्त ऺेत्र ष्स्थयीकयण, य  

३) नदी कटान तथा ढुवानफाट हुने ऺतत न्मूनीकयण 

भुख्म कामिक्रभ 
२.१.१ नदी प्रणारीस्तयको नदी 
ब्मवस्थाऩन सॊमन्त्र ववकास  

नदी 
प्रणारी 
सॊख्मा 

६४ १०४ १३४ १६४ 

२.१.२ एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ववकास 
कामि मोजना 

नदी 
प्रणारी 
सॊख्मा 

६४ १०४ १३४ १६४ 

२.२.१ बू-ऺमग्रस्त ऺेत्रको उऩचाय  नदी 
प्रणारी 
सॊख्मा 

६४ १०४ १३४ १६४ 

२.२.२ ऩानी भुहान सॊयऺण रगामत 
सभुदामभा आधारयत बूसॊयऺण 

नदी 
प्रणारी 
सॊख्मा 

६४ १०४ १३४ १६४ 

२.३.१ नदी ककनाया ष्स्थयीकयण नदी 
प्रणारी 
सॊख्मा 

६४ १०४ १३४ १६४ 

२.३.२ नदी ककनाया हरयत ऩेटी ववकास नदी 
प्रणारी 
सॊख्मा 

६४ १०४ १३४ १६४ 

उद्देश्म ३: गाहिस्थ ऊजाि उऩमोगभा सुरबताका साथै याष्टरम वनफाट टाढा यहेका वार्सन्दा (खासगयी तयाई भधेश) राई 
काठ, दाउयाय अन्म इन्धन िोतको उऩमोगभा ऩहुॉच वदृ्श्रध गने । 
आशातीत उऩरष्ब्ध 

१० वन ऺेत्र फादहय वनको ववकास (Trees outside Forests) 
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२० नवीकयणीम ऊजाि प्रववश्रध ववस्ताय 

३. तनजी वन प्रफधिन तथा व्मवसामीकयण l 
भुख्म कामिक्रभ 
३.१.१ गुणस्तयीम ब्रफरुवा तथा फीउ 
ब्मवस्थाऩन  

ब्रफरुवा 
सॊख्मा 

१,३०,७१,००० २,२२,२३,००० ३,३३,३४,००० ४,४४,४५,००० 

३.१.२ तनजी वन प्रफधिन तथा 
व्मवसामीकयण य ब्रफरुवा उत्ऩादन, 
वृऺ ायोऩणय ब्मवस्थाऩन   

हुकेको 
ब्रफरुवा 
सॊख्मा 

८९,१४,००० २,००,००,००० ३,००,००,००० ४,००,००,००० 

३.२.१ गोफयग्माॉस ववस्ताय  घयधुयी ८१,१३७ १,२१,७०० १,२१,७०० १,२१,७०० 

३.२.२ गाहिस्थ सौमि ऊजाि ववस्ताय घयधुयी ३८,५८४ ५७,९०० ५७,९०० ५७,९०० 

३.२.३ रघु जरववद्मुत ववकास तथा 
उऩमोग 

ककरोफाट २६१ ५०० ५०० ५०० 

३.२.३ याष्टरम ववद्मुत प्रसायणभा ऩहुॉच 
ववस्ताय 

वषि ५ १० १५ २० 

४.१ आकष्स्भक ववऩद् ब्मवस्थाऩन वषि ५ १० १५ २० 

४.२ ऩमािऩमिटन प्रवधिन य ववकास वषि ५ १० १५ २० 

४.३ भदहरा, दर्रत, आददवासी, तथा 
सीभान्तकृत सभुदामको सहबाश्रगता 

ष्जल्रा ३६ ३६ ३६ ३६ 

४.४ जरवामु अनुकूरन वषि ५ १० १५ २० 

४.५ वैऻातनक य कामिभूरक अनुसन्धान 
तथा प्रववश्रध ववकास  

ववषम 
सॊख्मा 

१८ आवश्मकता 
अनुसाय 

आवश्मकता 
अनुसाय 

आवश्मकता 
अनुसाय 

४.६ साविजतनक सञ्चाय  वषि ५ १० १५ २० 

४.७ भानवीम ऺभता ववकास (४ वगि)  वषि ५ १० १५ २० 

४.८ मोजना तजुिभा तथा अन्तय-तनकाम 
सभन्वम (केन्र, प्रदेशय स्थानीम तह) 

वषि ५ १० १५ २० 

४.९ अनुगभन तथा भूल्माङ्कन  वषि ५ १० १५ २० 

४.१० ऐन, तनमभ, नीतत, कामिनीतत, 
भागिदशिन, तनदेर्शका तनभािण 

सॊख्मा आवश्मकता 
अनुसाय 

आवश्मकता 
अनुसाय 

आवश्मकता 
अनुसाय 

आवश्मकता 
अनुसाय 

४.११ गुरु मोजना कामिन्वमन प्रायम्ब 
(Master Plan Inception)  

ष्जल्रा ३६ ३६ ३६ ३६ 

४.१२ साभाष्जक ऩरयचारन वषि ५ १० १५ २० 
 

३.२.२ कामयक्रभहरुको साय सङ्ऺेऩ तथा कामायन्िमन यणनीतत 

तीन उद्देश्महरु य प्रत्मेकका आशातीत उऩरष्ब्ध तथा ततनका कामिक्रभहरु भाश्रथ खण्ड ३.१.३ देखख ३.१.५ 
सम्भभा उल्रेख गरयसककएको छ । प्रत्मेक आशातीत उऩरष्ब्धअन्तगितका कामिक्रभ य फहुववषम अन्तगितका 
कामिक्रभहरुसभेतको साय सङ्ऺेऩ य कामािन्वमन यणनीतत क्रभश: प्रस्तुत गरयएको छ ।  
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३.२.२.१ प्राकृततक स्रोत ऺम/ह्रास न्मूनीकयण 

उद्देश्म १ को ऩदहरो आशातीत उऩरष्ब्ध "प्राकृततक स्रोत ऺम/ह्रास न्मूनीकयण" हार्सर गनिको राश्रग सयकायी 
स्वार्भत्वको वन वा साविजतनक बूर्भ नक्साङ्कन फभोष्जभ तनक्मौर, वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि छुट्दटने गयी वन 
ऺेत्रको नक्साङ्कन, वन अततक्रभण तनमन्त्रण, ऺततग्रस्त साविजतनक बूर्भ ऩुनरुत्थान, वन ऺेत्र तथा फगयभा 
चरयचयन ब्मवस्थाऩन वा तनमन्त्रण, ब्मफसातमक ऩशुऩारन, र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम फारी ववस्तायसभेत 
सात कामिक्रभहरु तम गरयएको छ । प्रत्मेक कामिक्रभको साय सङ्ऺेऩय कामािन्वमन यणनीतत क्रभश: तर प्रस्तुत 
गरयएको छ ।  

सयकायी थिामभत्िको िन िा साियजतनक बूमभ नक्साङ्कन फभोष्जभ तनक्मौर 

सयकायी स्वर्भत्वको वन एवभ ्वन फादहयको साविजतनक बूर्भ खासगयी नदी ककनाया, साविजतनक फाटो, र्सभसाय 
ऺेत्र, ऩानी ऩधेयोको छेउछाउ अततक्रर्भत छ य स्थरगत रुऩभा तनजी तथा साविजतनक बूर्भ छुट्माउन सककदैन । 
कततऩम साविजतनक बूर्भ हेयचाहको अबावरे ह्रासग्रस्त छन ्य वषाितको ऩानी सोस्ने ऺभता सभेत ह्रास आइयहेको 
छ । मो कामिक्रभको उद्देश्म त्मस्ता वन तथा साविजतनक बूर्भ ऩदहचान गने, नक्साङ्कन गने य तथ्माङ्क 
सजृना वा अध्मावश्रधक गने हो । मो कामिक्रभ सम्ऩन्न बएऩतछ ष्जल्रार्बत्रको वन बरू्भको साथै साविजतनक 
बूर्भको मककन तथ्माङ्क उऩरब्ध हुन्छ । मो कामिक्रभको कामािन्वमन यणनीतत तनम्नानुसाय तम गरयएको छ :  

 चुये सॊयऺण ऺेत्र य बावय तथा तयाई भधेशको वन य नदी ककनायाराई दृष्टटयाखी बूर्भसुधाय 
तथाब्मवस्था भन्त्रारमरे तमाय ऩायेको Land Use Zone Map को आधायभा वन वा साविजतनक बूर्भ 
तनक्मौर गरयनेछ । मो कामिको राश्रग बूर्भसुधाय तथा ब्मफस्थाभन्त्रारमको बू-उऩमोग आमोजनाको 
प्राववश्रधक सहमोग य नाऩीसम्फन्धी कामािरमको प्रत्मऺ सॊरग्नता यहनेछ ।  

िन धमिथथाऩकीम इकाइय छुट्हिने गयी िन ऺेत्रको नक्साङ्कन  

चुये, बावय तथा तयाई भधेशका वनहरु सयकायद्वाया व्मवष्स्थत वन, साझदेायी वन, सॊयक्षऺत वन, सॊयक्षऺत ऺेत्र, 
चक्रा वन साभुदातमक वन, कफुर्रमती वन, धार्भिक वनका रुऩभा ब्मवस्थाऩन बइयहेको छ । त्मस्ता वनहरुको 
अवष्स्थतत य ब-ूधयातरसम्फन्धी जानकायीको अऩमािप्ततारे ष्जल्राको सभष्टटगत वन ब्मवस्थाऩन मोजना 
तनभािण गनि य कामािन्वमन गनि चुनौततऩूणि छ । वन ब्मवस्थाऩनराई अझ वस्तुऩयक तुल्माउन सहज होस ्बनेय 
सफै प्रकायका वनहरु स्ऩटट खुल्ने गयी नक्साङ्कन तथा तदनुरुऩ वववयण तमाय गनि वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि 
छुट्दटने गयी वन ऺेत्रको नक्साङ्कन गरयनेछ । मस्तो नक्साङ्कनको ववश्रध तथा कामािन्वमन यणनीतत 
तनम्नानुसाय छ :  

बू-धयातरीम नक्साराई आधाय नक्सा भानेय सफै प्रकायका वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि (सयकायद्वाया व्मवष्स्थत 
वन, सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी, साभदुातमक वन, साझदेायी वन, कफुर्रमती वन, धार्भिक वन, तनजी वन आदद) य वनको 
ककर्सभ (Forest Type), अवस्था (Condition) य जभीनको र्बयारोऩन सभेत छुट्दटने गयी GIS प्रववश्रधद्वाया 
नक्साङ्कन गयी सोहीअनुसाय तथ्माङ्क अध्मावश्रधक गरयनेछ । मस्तो नक्साभा बौगोर्रक ववबाजनसभेत 
सभावेश गरयनेछ ।  
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िन अततक्रभण तनमन्त्रण 

वन ऺेत्र अततक्रभणको प्रायष्म्बक तथ्माङ्क उऩरब्ध बएऩतन सारवसारी अद्मावश्रधक हुन सकेको छैन य त्मस्तो 
अततक्रर्भत ऺेत्रको मककन नक्साङ्कन ऩतन सफै ष्जल्राको उऩरब्ध छैन । वन ऺेत्रको तनगयानी, ब्मवस्थाऩन 
ऩऺ कपतरो बएको अवसयभा त्मस्ता अततक्रभण हुने य अततक्रभणको जानकायी प्राप्तऩश्चात ् तत्कार 
ऩुनप्रािष्प्तको साथिक प्रमास नहुॉदा मो सभस्मारे जदटर रुऩ र्रएको छ । अततक्रभण तनमन्त्रणको राश्रग 
अततक्रभण ववस्ताय योक्ने, अततक्रर्भत ऺेत्र ऩुनप्रािप्त गने य तुरुन्त व्मवष्स्थत उऩमोगभा ल्माउनु उश्रचत हुन्छ । 
वन अततक्रभण व्मष्क्तगत, सभूहगत य सॊस्थागत दहसाफरे बएको छ । व्मष्क्तगत रुऩरे अततक्रभण गनेहरुभा 
फसोफास य जीववकोऩाजिनको अन्म ववकल्ऩ नबएका, खुरा चरयचयन गयाई ऩशुऩारनको अवसय देखेका, फसोफास 
गयी वनजन्म ऩदाथि सङ्करन गयी अन्मत्र ऩठाउने गयेका य सम्ऩवत्त ववस्तायको राश्रग जर्भन ओगटेका गयी चाय 
वगिका घयऩरयवाय ऩदिछन ् । सभूहगत रुऩरे अततक्रभण गनेहरुभा आयऺ ववस्तायफाट प्रबाववत, प्राकृततक 
प्रकोऩऩीडडत, भुक्त कभैमा, भुक्त हर्रमा य अन्म सभूह ऩदिछन ् । सॊस्थागत रुऩरे व्माऩारयक नापाभूरक, 
धार्भिक साॊस्कृततक, गैय नापाभूरक, सॊस्थागत दहत तथा सेवाका उद्देश्मरे सभेत वन ऺेत्र अततक्रभणभा ऩयेको 
छ । तसथि वन अततक्रभणको मो भुद्दा जदटर छ य याजनैततक, साभाष्जक य आश्रथिक ऺेत्रसॉगसभेत प्रत्मऺ 
गाॉर्सएको छ । मो ववषमराई सम्फोधन गनि अतत जरुयी छ य मसको राश्रग फहुऩऺीम सहमोग य सहकामि 
अऩरयहामिसभेत बएकोछ । वन अततक्रभण यणनीतत २०६८ रे केन्रभा फहु-भन्त्रारम य ष्जल्राभा फहु-कामािरम 
सभावेश गरयएका सॊमन्त्र तनभािण गयी काभ गदाि केही सपरतासभेत हार्सर गयेको छ । मो कामिराई 
तीव्रताकासाथ व्मवष्स्थत गनिको राश्रग तनम्न ववश्रध तथा कामािन्वमन यणनीतत अऩनाइनेछ :  
 

 चुये सॊयऺण ऺेत्रराई प्राथर्भकताभा याखेय चुये-तयाई भधेश बू-ऩरयश्रधर्बत्र ऩने अततक्रर्भत वन ऺेत्र 
नक्साङ्कनसदहत मककन गरयनेछ । प्रत्मेक अततक्रर्भत ऺेत्रको आश्रथिक साभाष्जक ऩऺको अध्ममनका 
साथै ब्मवस्थाऩनका ववकल्ऩहरु ऩदहचान गरयनेछ । सोही अध्ममनको आधायभा ब्मवस्थाऩनको राश्रग 
प्राथर्भकीकयण गयी कामि मोजना तमाय गरयनेछ ।  

 अततक्रर्भत ऺेत्र ऩुनप्रािष्प्त, वन अततक्रभण ब्रफस्ताय हुन नददन य वन ववकासका कामिक्रभ साथसाथै 
सञ्चारन गने गयी कामि मोजना फनाइनेछ य तुरुन्त कामािन्वमन सभेत गरयनेछ । मो कामि वन 
अततक्रभण यणनीतत २०६८ भा ब्मवस्था बए फभोष्जभ गरयनेछ ।  

 अततक्रर्भत ऺेत्रभा सहयी ववकास वा व्माऩारयक प्रततटठान सभेत तमाय बइसकेको य त्मस्तो ऺेत्र 
ऩुनप्रािष्प्त व्मवहायभा ल्माउनसभेत कदठन बएको अवस्था ववद्मभान यहेकोरे आवश्मकताअनुसाय कानुनी 
य नीततगत सुधाय गयी सभाधान गरयनेछ ।  

 

ऺततग्रथत साियजतनक बमूभ ऩनुरुत्थान 

वनसॉग नजोडडएको तय व्मष्क्तको स्वार्भत्वभा नयहेको साविजतनक जग्गा अततक्रर्भत हुने वा अव्मवष्स्थत 
उऩमोगरे ऺततग्रस्त हुन ऩुगेको छ । मस्ता जग्गाहरु  खोराको ककनाया, फाटो, ऩधेया, साविजतनक  ऩोखयी, 
धार्भिक तथा साॉस्कृततक स्थर, र्सॊचाइ प्रणारी, गौचयन जस्ता ऺेत्रभा ऩाइन्छ । मस्ता ऺततग्रस्त जग्गाको 
ऩुनरुत्थान गनि तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अऩनाइनेछ ।  
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 सीभाङ्कन मककन गरयएको चुये सॊयऺण ऺेत्रर्बत्र ऩने य वन ऺेत्र फादहयका साविजतनक जग्गाको 
वडाअनुसाय वववयण तमाय गरयनेछ । त्मस्ता साविजतनक जग्गाको उऩमोग, ऺततको अवस्था, आश्रथिक 
साभाष्जक ऩऺको अध्ममनकासाथै ऺतत ऩुनरूत्थान हुने गयी ब्मवस्थाऩनका ववकल्ऩहरु ऩदहचान  
गरयनेछ । सोही अध्ममनको आधायभा ब्मवस्थाऩनको राश्रग प्राथर्भकीकयण गयी कामि मोजना तमाय 
गरयनेछ य क्रभश: कामािन्वमन गरयनेछ ।  

िन ऺेत्र तथा फगयभा चरयचयन धमिथथाऩन िा तनमन्त्रण 

घयऩारुवा चौऩामा ऩशु तनवािध रुऩरे अश्रधकाॊश वन तथा नदी फगयभा चरयचयन गयाइने अभ्मास छ । चयनरे 
धान्ने ऺभताबन्दा फढी ऩशु चयाउनारे वनस्ऩतत ऩुन: उत्ऩादन हुन नसकी जर्भनको सतह नाङ्श्रगएको कायणरे 
वनर्बत्रैफाट ऩतन प्रशस्त बू-स्खरन बएको छ । ऩशुधन स्थानीम सभुदामको जीववकोऩाजिनको भहत्वऩूणि आधाय 
बएको य ऩयम्ऩयागत व्मवसामसभेत बएकोरे एकाततय मस्तो अभ्मासराई एक्कासी ऩरयवतिन गनि सककॊ दैन बने 
अकोतपि  मस्तो अभ्मासराई तनयन्तयता ददॊदा चुये ववनाश बएय कारान्तयभा व्मष्क्त, सभुदाम य याटररे ठूरो 
ऺतत व्महोनुिऩने देखखन्छ । मो कामिक्रभ जनसभुदामको व्मवहाय ऩरयवतिन गनेतपि  रक्षऺत बएकोरे ऩशु 
उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध य ऩशु सॊख्माभा तनमन्त्रणका साथै खुरा चरयचयन नगयाउने अभ्मास स्थावऩत गयाउने गयी 
सञ्चारन गनि प्रस्ताव गरयएको छ । मो कामिक्रभ सञ्चारन गनि तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अवरम्फन   
गरयनेछ :  

 चुये सॊयऺण ऺेत्रभा ऩने वन य चुये सॊयऺण ऺेत्रभा सभावेश स्थानीम तहका वडाहरूभा नदी फगयभा 
चरयचयन ब्मवस्थाऩन तथा तनमन्त्रणको उद्देश्मरे  कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

 घयऩारुवा चौऩामा गाई-गोरु, बेडा-बाख्रा य बैसी-याॉगाखुरा चरयचयन प्रबाववत ऺेत्र य चरयचयन गयाउने, य 
र्बयारो जर्भनभा सॊयऺण ववश्रध नअऩनाई खेती गने घयऩरयवाय य सभुदामकको स्थानीम वा ष्जल्रा 
तहका ब्रफषमगत कामािरमरे वा सॊमुक्त टोरीरे ऩदहचान गनेछन ् । मस्ता घयऩरयवाय प्राम सभुदामभा 
आधारयत सॊस्थासॉग आफद्ध (उदाहयण: साभुदातमक वन, सहकायी, कृषक सभूह, र्सॊचाइ जर-उऩबोक्ता 
सभूह आदद) हुने गयेकारे ततनै सॊस्थाभापि त ऩदहचान गने य ऩहुॉच स्थाऩना गरयनेछ ।  

 ऩदहचानऩश्चात ्सयदय २५ घयधुयीराई जुटाएय सभूह फनाइनेछ । मी सभूहभा सभावेश घयधुयी अको कुनै 
ठूरो सभूहको सदस्म यहेको खण्डभा सोही सभूहको उऩसभूहको रुऩभा ववकास गरयनेछ । उदाहयणको 
राश्रग कुनै साभुदातमक वनको सदस्म यहेक घयधुयीहरुराई सोही साभुदातमक वनको उऩसभूहको रुऩभा 
ववकास गरयनेछ । मस्ता सभूहरे खुरा चरयचयनयदहत ऩशु ब्मवस्थाऩन य कृवष प्रणारी सुधायका काभहरु 
एकीकृत रुऩभा सञ्चारन गनेछन ्।  

 चरयचयन तनमन्त्रण वा व्मवष्स्थत गनि एकाततय वन ब्मवस्थाऩन मोजना / कामि मोजनाभा चरयचयन 
तनमन्त्रणराई प्राथर्भकता ददइनेछ बने साथसाथै ऩशु उत्ऩादकत्व वदृ्श्रधकोराश्रग नश्र सुधाय, ऩशु 
स्वास्थ्म सेवा, ऩशु आहाय ब्मवस्थाऩन,तथा खोय सुधायका कामिक्रभ सभूहगत ब्मफसातमक मोजनाको 
आधायभा सघन रुऩरे सञ्चारन गरयनेछ । व्मावसातमक मोजनाभा चरयचयन ब्मवस्थाऩन/तनमन्त्रण य 
ऩशु उत्ऩादकत्व वदृ्श्रधराई साथसाथै रश्रगनेछ । सोही मोजनाभा र्बयारो कृवष बूर्भराई कभ खनजोत 
गनुिऩने फहुवषॉम खेती प्रणारीभा रुऩान्तरयत गरयने ऩऺ सभेत सभावेश गरयनेछ ।  
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 मोजना कामािन्वमनऩश्चात ्उऩरष्ब्धराई भुख्म आधाय भानेय सहबाश्रगताभूरक भूल्माङ्कन गरयनेछ । मो 
कामिभा सभुदामकको स्थानीम तहका ब्रफषमगत कामािरमरे वा सॊमुक्त टोरी (ऩशुसेवा कामािरम, कृवष 
सेवा कामािरम, वन कामािरम, सम्फष्न्धत सभुदामका प्रतततनश्रधरगामत ष्जल्रा सभन्वम सर्भतत, 
स्थानीम तहका प्रतततनश्रध य स्वतन्त्र जानकाय व्मष्क्तसभेतराई) उऩमुक्तताको आधायभा सॊरग्न  
गयाइनेछ । मस्तो भूल्माङ्कनफाट उत्कृटट ठहरयएका सभुदामराई प्रोत्साहनस्वरुऩ थऩ सहमोग उऩरब्ध 
गयाइनेछ । थऩ सहमोगको रुऩभा उदाहयणको राश्रग ब्रफभा यकभको ककस्ता ततरयददने वा साना दधू 
श्रचस्मान केन्र स्थाऩना हुन सक्दछ ।  

 केही स्थानभा चरयचयन तनमन्त्रण अर्बमानको रुऩभा खुरा चरयचयनभुक्त गा.वव.स. घोषणा अर्बमान 
सञ्चारन बएका छन ्। मस्ता घोषणाराई प्रबावकायी कामािन्वमन य अन्म स्थानीम तहराई उत्पे्ररयत 
सभेत गनि भाश्रथ वणिन गरयएका कामिक्रभहरु सघन रुऩरे सञ्चारन गरयनेछ य मस्तो घोषणा य 
कामािन्वमनभा अग्रणी बूर्भका तनवािह गने व्मष्क्त, सभुदाम तथा सॊस्थाराई सम्भानको ब्मवस्था 
गरयनेछ ।  

धमफसातमक ऩशुऩारन 

सभदृ्श्रधको राश्रग ब्मफसातमकता आवश्मक छ । तयाई भधेश य दनू ऺेत्रभा ब्मफसातमक ऩशुऩारन ववकास हुने 
क्रभभा छन ्। मो गुरु मोजनारे साना ककसानहरुराई क्रभश: ब्मफसातमकतातपि  उन्भुख गयाउने उद्देश्मरे केही 
ब्मफसातमक ऩशुऩारन पाभि ववकासभा सहमोग ऩु-माउने प्रस्ताव गयेको छ य उक्त कामिको राश्रग तनम्न ववश्रध 
तथा यणनीतत अऩनाइनेछ :  

 चुये सॊयऺण ऺेत्रका स्थानीम तहभा आवश्मक्ता अनुसाय न्मूनतभ एक ब्मफसातमक ऩशुऩारन पाभि 
ववकास गनि कृषकराई प्राववश्रधक तथा आश्रथिक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । मस्तो पाभि वन ऺेत्र तथा 
फगयभा चरयचयन ब्मवस्थाऩन तथा तनमन्त्रण कामिक्रभको राश्रग गठन गरयएका सभूहभध्मेफाट छनौट 
गरयनेछ । मस्तो पाभि कारान्तयभा फीउ ऩशु उत्ऩादन गनि य कृषकराई आधायबूत प्राववश्रधक 
सूचनासभेत उऩरब्ध गयाउने गयी ववकास गरयनेछ ।  

 
मबयारो कृवष बूमभभा फहुिषॉम फारी विथताय 

बू-उऩमोग तनधाियणको भुख्म आधाय त्मसको ऺभता नै हो । चुये ऩहाडको बौगर्बिक फनौट कभजोय बएकोरे 
र्बयारो बूर्भभा खनजोत गरययहनु हुॉदैन । मसो गनािरे ब-ूस्खरन हुन भद्दत ऩुग्छ । नाऩी ववबागरे प्रकाशन 
गयेको Land Capability Report अनुसाय ०-१ डडग्री र्बयारोऩनसम्भ तनवािधखेतीगनि सककने, १-५ डडग्री 
र्बयारोऩनसम्भ साभान्म सॊयऺण ववश्रध अऩनाएय खेती गनि सककने य ५-३० डडग्रीसम्भ सॊयऺणका ऩमािप्त 
ववश्रधसदहत भात्र खेती गनि सककने य सोबन्दा भाश्रथ खेतीऩाती गनि नहुने बनी र्सपारयस गयेको छ । उक्त 
र्सपारयस य स्थरगत अवरोकन सभेतका आधायभा ०-५ डडग्री र्बयारो बागभा खेतीका उन्नत प्रववश्रध अऩनाएय 
उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध गनि सककने प्रस्ताव गरयएको छ । त्मस्तै ३१ डडग्रीबन्दा फढी र्बयारो बागभा खनजोत गनुिऩने 
कुनै प्रकायको खेती गनि नहुने य ५-३१ डडग्री र्बयारोराई तीन सभूहभा ववबाजन गयी क्रभश: खनजोत कभ गनुि 
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ऩने फहुवषॉम खेती प्रणारीभा रुऩान्तयण गने प्रस्ताव गरयएको छ । तार्रका २७ भा र्बयारोऩनको आधायभा 
र्सपारयस गरयएको कृवष प्रणारीसम्फन्धी वववयण सभावेश गरयएको छ ।  

तामरका २७: मबयारोऩनको आधायभा मसपारयस कृवष प्रणारी 
मबयारोऩन 
(डडग्री) 

मसपारयस गयेको कृवष प्रणारी 

<१ जर सङ्करन, जर सञ्चम य सदऩुमोगसदहत उन्नत प्रववश्रध अऩनाई अश्रधकतभ उत्ऩादन र्रने खेती प्रणारी 
≥१ – ५ जर सङ्करन, जर सञ्चम य सदऩुमोगसदहत केही सॊयऺण प्रववश्रध जस्तै गह्रासुधाय, खोल्सी तनमन्त्रणसदहत 

उन्नत प्रववश्रध अऩनाई अश्रधकतभ उत्ऩादन र्रने खतेी प्रणारी 
≥५ – १० र्बयारोऩना घटाउन उऩचाय गने गह्रासुधाय, न्मूनतभ खनजोत, खडयेी सहन सक्न ेफारी (कोदो, जुनेरो), फधुॉवा 

ऩशुऩारन, बुइघाॉस डारेघाॉस योऩण 

≥१० - १९ र्बयारोऩना घटाउन उऩचाय गने गह्रासुधाय; न्मूनतभ खनजोत; खडयेी सहन सक्ने फारी (कोदो, जुनेरो); फधुॉवा 
ऩशुऩारन;  बुइघाॉस, डारेघाॉस, परपूर योऩण;  कृवषवन  

≥१९ -३१ फधुॉवा ऩशऩुारन, बुइघाॉस डारेघाॉस, रूखजातत ब्रफरूवा, परपूर, कृवषवन, कन्दभूर, च्माउखेती, भौयीऩारन आदद   

≥३१ स्थामी रूखजातत ब्रफरूवा (कागती, ककम्फु, जडडफुटी, परपूर), कन्दभूर, च्माउखेती, भौयीऩारन आदद  

 

भाश्रथ प्रस्ताववत कामिक्रभ कामािन्वमनको राश्रग तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अवरम्फन गरयनेछ ।  

 चरयचयन ब्मवस्थाऩन तथा तनमन्त्रणको राश्रग सङ्गदठत सभूहभापि त कृवष य ऩशुऩारनराई एकीकृत गयी 
र्बयारो कृवष बूर्भराई क्रभश: फहुवषॉम खेती प्रणारीभा रुऩान्तरयत गरयनेछ ।  

 ऩदहरो चयणभा १९ डडग्री वा सोबन्दा फढी र्बयारो जर्भनराई प्राथर्भकता ददइनेछ य क्रभश: १९ 
डडग्रीबन्दा कभ र्बयारोभा ववस्तारयत गरयनेछ ।  

 फहुवषॉम फारी ववस्ताय गने कृषकहरुराई प्रोत्साहनस्वरुऩ कृषकको चाहनाअनुसाय ब्मफसातमक मोजनाभा 
सभावेश बएका प्रजाततका ब्रफरुवा तथा फीउब्रफजन उऩरब्ध गयाइनेछ य योऩणऩश्चात ्आगाभी २ वषिसम्भ 
तनदेर्शका तमाय गयी ब्रफरुवा हुककि एको आधायभा प्रोत्साहन सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

३.२.२.२ िाताियण ष्थथयीकयण य उत्ऩादकत्ि िदृ्चध 

ऩदहरो उद्देश्मको दोस्रो आशातीत उऩरष्ब्ध "वातावयण ष्स्थयीकयण य उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध" हार्सर गनिको राश्रग 
वन ब्मवस्थाऩन, गयैकाटठ वन ऩैदावाय ववकास तथा ब्मवस्थाऩन, जैववक ववववधता सॊयऺण, र्सभसाय 
ब्मवस्थाऩन, वषाितको ऩानी सङ्करनतथा बण्डायण, बूर्भगत जर ऩुनबियण य सतहभुतनको ऩानी उऩमोग, 
वातावयणभैत्री बौततक ऩूवािधाय प्रोत्साहन, य र्भचाहा वनस्ऩतत प्रजातत तनमन्त्रणसभेत गयी सात प्रकायका 
कामिक्रभहरु तनधाियण गरयएको छ । प्रत्मेक कामिक्रभको साय सङऺेऩको साथै कामािन्वमन ववश्रध तथा यणनीतत 
क्रभश: तर सभावेश गरयएको छ ।  

िन धमिथथाऩन 

मो गुरु मोजनारे चुये, बावय, तयाई भधेश य दनूका सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी (याष्टरम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्तु 
आयऺ) फादहयका वन सकक्रम ब्मवस्थाऩन प्रणारीको दामयाभा ल्माउने रक्ष्म र्रएको छ । ब्मवस्थाऩनरे एकाततय 
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वनको हैर्समत सुश्ररन गई उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध य अकोतपि  वातावयणीम सेवाको तनयन्तयतासभेतराई ध्मान ऩु-
माउनेछ । वातावयणीम सेवाभा ब-ूस्खरन न्मूनीकयण, बूर्भगत जर ऩुनबियणय जर प्रवाह ब्मवस्थाऩन जस्ता 
ववषमराई ध्मान ददइनेछ य जैववक ववववधता सॊयऺण, गैयकाटठ वन ऩैदावाय ब्मवस्थाऩनराई वन ब्मवस्थाऩन 
कक्रमाकराऩभा भूरप्रवाहीकयण गरयनेछ ।  

चुये ऩहाड, बावय य दनू ब-ूस्खरनको दृष्टटरे अतत सॊवेदनशीर ऺते्रभा ऩदिछन ्। सॊवेदनशीरताका धेयै तत्वभध्मे 
जर्भनको र्बयारोऩन अतत भहत्वऩूणि बएकोरे र्बयारोऩनको ऩरयभाण (डडग्री)राई वन ब्मवस्थाऩन प्रणारी 
छनौटको आधाय भातननेछ । गुरु मोजनारे सम्ऩूणि वनराई र्बयारोऩन य ब-ूस्खरन सम्बाव्मताराई ध्मानभा 
याखी स्थान अनुकूर ३ पयक उद्देश्म केष्न्रत १) उत्ऩादनभुखी वन ब्मवस्थाऩन  (Production Oriented 
Forest Management), २) सॊयऺणभुखी वन ब्मवस्थाऩन (Conservation Oriented Forest 
Management), य ३) सॊयक्षऺत वन ब्मवस्थाऩन (Protection Forest Management) अनुकूर वन सम्वद्िधन 
प्रणारी प्रस्ताव गरयएको छ । उऩमुक्त वन सम्वद्िधन प्रणारीअनुसाय वन ब्मवस्थाऩनको राश्रग तनम्न ववश्रध 
तथा यणनीतत अवरम्फन गरयनेछ ।  

 सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहयका सफ ै वनभा र्बयारोऩनाको आधायभा उऩमुक्त वन सम्फद्र्धन प्रणारी 
अऩनाई वन ब्मवस्थाऩन गरयनेछ । ब्मवस्थाऩनको राश्रग छनौट गरयएका नदी प्रणारीभा ऩने वन 
ब्मवस्थाऩनराई प्राथर्भकता ददइनेछ । नदी ककनायाफाट ३० र्भटय दयूीसम्भको ऺेत्रफाट ढरेको, भयेको, 
सुकेको फाहेकका रुख ब्रफरुवा कटान गरयने छैन ।  

 ८.५ डडग्रीबन्दा कभ र्बयारोभा बएका वन उत्ऩादकत्व वदृ्श्रधको उद्देश्म याखी उऩमुक्त वन सम्वद्िधन 
प्रणारी (Silviculture System) को आधायभा कामि मोजना फनाई सोहीअनुसाय कामािन्वमन गरयनेछ ।  

 ८.५ डडग्रीबन्दा फढी य १९ डडग्रीबन्दा कभ र्बयारोभा बएको वन सम्बाव्म ब-ूऺमराई न्मूनीकयण गने 
गयी उत्ऩादकत्व वदृ्श्रधको उद्देश्म याखी उऩमुक्त सम्वद्िधन प्रणारी (Silviculture System) को आधायभा 
कामि मोजना फनाई सोहीअनुसाय कामािन्वमन गरयनेछ ।  

 १९ डडग्रीबन्दा फढी य ३१ डडग्रीबन्दा कभ र्बयारोभा बएको वन सॊयऺणराई प्राथर्भकता ददन उऩमुक्त 
वन सम्वद्िधन प्रणारी (Silviculture System) को आधायभा कामि मोजना फनाई सोहीअनुसाय कामािन्वमन 
गरयनेछ ।  

 ३१ डडग्रीबन्दा फढी र्बयारोभा बएको वन सॊयक्षऺत गरयनेछ । सम्बव बएसम्भ ढरेका, सुकेका, भयेका 
रुख तनकाल्न सककनेछ । मस्ता वनफाट घाॉस, डारे घाॉस य व्मवष्स्थत तरयकारे गैयकाटठ वन ऩैदावाय 
सङ्करन गनि सककनेछ ।  

 वन सम्वद्िधन प्रणारी (Silviculture System) को आधायभा कामि मोजना तनभािण तथा कामािन्वमनको 
राश्रग सफै ब्मवस्थाऩकीम इकाइिका वनहरु (सयकायद्वाया व्मवष्स्थत वन, साझदेायी वन, सभादातमक वन 
आदद) सभावेश गरयनेछ । हार साझदेायी वनभा मस्तो प्रणारीअनुसाय ब्मवस्थाऩन सञ्चारन बइयहेकोरे 
मसराई तीव्रता ददइनेछ ।  

 वन सम्वद्िधन प्रणारी (Silviculture System) को आधायभा ब्मवस्थाऩन गनिको राश्रग एकीकृत नदी 
प्रणारी ब्मवस्थाऩनको राश्रग छनौट गरयएका उऩल्रो जराधाय ऺेत्रभा यहेका वनराई उच्च प्राथर्भकता 
ददइनेछ । त्मस ऺेत्रका वन प्राम् साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहरे ब्मवस्थाऩन गदै आएका छन ्। 
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तसथि: साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहको अगुवाइभा प्रत्मेक नदी प्रणारीभा वन कामि मोजना 
ऩरयभाजिन गयी कामािन्वमन गरयनेछ य क्रभश: अन्म वनभा ववस्ताय गरयनेछ ।  

 साभुदातमक वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना तनभािण गनि य ऩदहरो वषिको कामािन्वमनको राश्रग प्राववश्रधक 
तथा आश्रथिक सहमोगको ब्मवस्था र्भराइनेछ । कामिक्रभ कामािन्वमनफाट प्राप्त वन ऩैदावायको 
आम्दानीफाट क्रभश: दोस्रो वषिदेखखको कामािन्वमन खचि व्महोनि प्रोत्साहन गरयनेछ । खचि धान्न सक्ने 
ऩरयभाणभा आम्दानी हुन नसक्ने वनको हकभा औश्रचत्मको आधायभा आगाभी वषिको राश्रग थऩ आश्रथिक 
सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 साझदेायी वनको हकभा वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना तनभािण गनि य ऩदहरो वषिको कामािन्वमनको 
राश्रग प्राववश्रधक तथा आश्रथिक सहमोगको ब्मवस्था र्भराइनेछ । कामिक्रभ कामािन्वमनफाट प्राप्त वन 
ऩैदावायको आम्दानीफाट क्रभश: दोस्रो वषिदेखखको कामािन्वमन खचि व्महोनुि ऩनेछ ।  

 आगाभी ५ वषिभा सव ैप्रकायका वन प्रणारीहरुभा वन सम्वद्िधन प्रणारी (Silvicultural System) भा 
आधारयत वन  व्मफस्थाऩन  गरयने छ । सवै कामि मोजनाहरुराई  सोहीअनुसाय ऩरयभाजिन गरयनेछ ।  
वन सम्वद्िधन प्रणारीहरुभा आधारयत  वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना तमाय बई राग ुनबएसम्भ काठ 
दाउयाको सहज आऩूतति, याजश्व आम्दानी, वन डढेरोको जोखखभ न्मूनीकयण, वनको ऩुनरुत्ऩादन एवभ ्
बुकम्ऩऩछीको ऩुनतनभािणको याष्टरम आवश्मकतासभेतराई भध्मनजय गदै ववध्मभान तनदेर्शका तथा 
कामिब्रफश्रधहरुभा आवश्मक ऩरयभाजिन गयी सफ ै व्मफस्थाऩकीम प्रणारीका वन ऺेत्रफाट ढरेका, सुकेका य 
भयेका रुखहरु हटाइने छ ।  

 वन कामि मोजनारे ब-ूस्खरन ऺेत्रको उऩचाय, भहत्वऩूणि गैयकाटठ वन ऩैदावायको सम्वद्िधन य 
सङ्कटाऩन्न य रोऩोन्भुख प्रजाततको सॊयऺणभा ववशेष ध्मान ऩु-माउनेछ ।  

 वन ब्मवस्थाऩनफाट प्राप्त वन ऩैदावाय ववतयणको प्राथर्भकता क्रभ क्रभश: सम्फष्न्धत सभुदाम, तछभेकी 
सभुदाम, सम्फष्न्धत नदी प्रणारी अन्तगितका स्थानीम तह य त्मसऩतछ अन्मराई हुने गयी ब्मवस्था 
र्भराइनेछ ।  
 

गयैकाटठ िन ऩदैािाय विकास तथा धमिथथाऩन 
गयैकाटठवन ऩैदावाय वन ब्मवस्थाऩनको अर्बन्न अङ्ग हो । चुये तथा तयाई भधेशका वनभा गैयकाटठ ऩैदावायका 
धेयै प्रजातत ऩाइन्छन ् । ती सफै प्रजाततको सॊयऺण जैववक ववववधताको दृष्टटरेसभेत भहत्वऩूणि छ । फजाय 
उऩरब्धताको कायण आश्रथिक रुऩरे आकषिक, अश्रधकाॊश ऺेत्रभा ववस्ताय गनि सककने तथा बू-सॊयऺण कामिभा 
मोगदान ऩ-ुमाउने खारका ऩदहरो प्राथर्भकताका ८ तथा दोस्रो य तसे्रो प्राथर्भकताका दवुैभा ७ का दयरे २२ 
प्रजाततराई वन ब्मवस्थाऩन तथा खेती गयेय ववस्ताय गने गुरु मोजनारे सोच र्रएको छ । छनौट गरयएका २२ 
प्रजाततको वववयण तार्रका २८ भा ददइएको छ ।  
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तामरका २८: विथताय गरयने गैयकाटठ िन ऩैदािाय प्रजातत विियण 
प्राथमभकताअनुसाय प्रजाततको नाभ  

ऩहहरो प्राथमभकता दोस्रो प्राथमभकता तसे्रो प्राथमभकता 
खमय फेर रुराऺ 
फाॉस फाब्रफमो फफुर 

अर्म्रसो याजवृऺ  हयो 
अभरा फडहय गुजो 
तजेऩात फोझो श्रचउयी 
तनगारो वऩऩरा भारश्रगयी 
फेत भौवा फयो 

काउरो   
 

उल्रेखखत प्रजाततको ववस्ताय गयी उत्ऩादन फढाउनको राश्रग तनम्न ववश्रध तथा कामािन्वमन यणनीतत अवरम्फन 
गरयनेछ :  

 वन ब्मवस्थाऩन मोजना तमायीको राश्रग ऩरयगणना (Inventory) गदाि मी प्रजाततहरुराई अतनवामि 
सभावेश गरयनेछ य वन ब्मवस्थाऩन मोजनाभा मी प्रजातत ववकासराई वन ब्मवस्थाऩन मोजना य 
त्मसको कामािन्वमनभा भूरप्रवाहीकयण गरयनेछ ।  

 ऩयस्थानभा सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩनको राश्रग खेती गनि चाहने कृषकराई प्राववश्रधक सहमोग य 
फोटब्रफरुवा उऩरब्ध गयाउनुको साथै उऩरष्ब्धको आधायभा तनदेर्शका तमाय गयी योऩणऩश्चात ्आगाभी 
दईु वषिसम्भ प्रोत्साहनको राश्रग आश्रथिक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । र्बयारो खेती गरयएको जर्भनभा 
फहुवषॉम गैयकाटठ ऩैदावायको राश्रग रगाइने वनस्ऩतत खेती ववस्तायराई प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

जैविक विविधता सॊयऺण 

चुये-तयाई भधेश जैववक ववववधताको दृष्टटरेभहत्वऩूणि ऺेत्र बएकोरे राभो सभमदेखख सॊयऺणको तनयन्तय प्रमास 
बइयहेको छ । मस ऺते्रभा जैववक ववववधता सॊयऺणका राश्रग चाय याष्टरम तनकुञ्ज य दईु वन्मजन्तु आयऺ य 
एक सॊयऺण ऺेत्र कक्रमाशीर छन ्। मी याष्टरम तनकुञ्ज, वन्मजन्तु आयऺ य सॊयऺण ऺेत्र ब्मवस्थाऩनका राश्रग 
ब्मवस्थाऩन मोजना तनभािण य ऩरयभाजिन हुने गयेका छन ् । जैववक ववववधता सॊयऺणको राश्रग मस्ता ऺेत्रको 
ब्मवस्थाऩन तनवविकल्ऩ बएकोरे ततनका ब्मवस्थाऩन मोजना कामािन्वमनभा सभेत सहमोग ऩ-ुमाइनेछ । त्मसयी 
नै सॊयऺण ऺेत्र फादहयका जैववक भागि, bottleneck सभेतको सॊयऺण गयी वन्मजन्तुको आवागभन सहज फनाउन 
११ स्थान (कुर १८०,३११ हे.) सॊयक्षऺत वन घोषणा गयी जैववक ववववधता रक्षऺत कामिक्रभ सञ्चारनभा छ । मी 
ऺेत्रभा वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारमको तयाई बू-ऩरयश्रध कामिक्रभभापि त ् ऩतन सॊयऺणका कक्रमाकराऩहरु 
सञ्चारनभा छन ् । उल्रेखखत कामिक्रभहरुराई कदय गदै मो गुरु मोजना सॊयक्षऺत ऺेत्र फादहय यहेका 
ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी य सङ्कटाऩन्न प्रजातत सॊयऺण रक्षऺत छ । वनऺेत्रर्बत्र ऩने चुयेका १३ य तयाई भधेशका 
१० ऩारयष्स्थततकीम प्रणारीभध्मे चुयेका ८ य तयाई भधेशका ३ ऩारयष्स्थततकीम प्रणारीको अवस्थाफाये न्मून 
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जानकायी छ । याष्टरमस्तयभा यातो सूचीभा ऩयेका य प्रततफष्न्धत प्रजाततको सूची उऩरब्ध बएताऩतन चुये तथा 
तयाई भधेशभा सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहय त्मस्ता प्रजाततहरुको फासस्थान, अवस्था य सुधायगनुि ऩने वस्तुऩयक 
कक्रमाकराऩफाये ऩमािप्त सूचनाको कभी अनुबव गरयएको छ । याष्टरम तनकुञ्ज वा वन्मजन्तु आयऺर्बत्र ऩतन 
सम्फष्न्धत ब्मवस्थाऩन मोजनारे रक्षऺत गयेको तय ववववध कायणरे कामािन्वमन गनि नसककएका केही भहत्वऩूणि 
कामिक्रभहरु शीघ्र कामािन्वमन गनि आवश्मकसभेत यहेकोरे त्मस्ता कामिक्रभ सञ्चारनका ववश्रध तथा कामािन्वमन 
यणनीतत तनम्नानुसाय प्रस्ताव गरयएको छ :  

 याष्टरम तनकुञ्ज, वन्मजन्तु आयऺ, य सॊयऺण ऺेत्रका ब्मवस्थाऩन मोजनाअनुसाय ऩानी भुहान 
सॊयऺण, ऩोखयी तनभािण/सुधाय तथा नदी ककनाया सॊयऺण आदद कामिभा सहमोग गरयनेछ ।  

 सॊयक्षऺत ऺेत्र फादहयका ११ ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी (८ चुये ऩहाड य ३ तयाई भधेश) को नक्साङ्कन, 
अवस्था अध्ममन य सॊयऺणका उऩामहरु ऩदहचान गरयनेछ य ऩदहचान गरयएका उऩामहरु सम्फष्न्धत 
वन कामि मोजनाभा भूरप्रवाहीकयण गरयनेछ । कुनै प्रणारीको राश्रग ववशेष ब्मवस्था गनुि ऩयेभा 
सोहीअनुसाय गरयनेछ ।  

 सॊयक्षऺत सूचीभा ऩयेका तय सॊयक्षऺत प्रणारी फादहय ऩाइने वनस्ऩतत प्रजाततका वासस्थान, ततनका 
अवस्था य सुधायका कामिक्रभफाये अध्ममन गरयनेछ य अध्ममनफाट र्सपारयस बए फभोष्जभ 
सम्फष्न्धत वन कामि मोजनाभा भूरप्रवाहीकयण गरयनेछ ।  

मसभसाय धमिथथाऩन 

र्सभसाय नीतत २०६९ र्सभसाय ब्मवस्थाऩनको भुख्म आधाय हो। मो नीततरे र्सभसायराई स्वार्भत्वको आधायभा 
१) सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारीर्बत्र ऩने, २) वन ऺेत्रभा ऩने, ३) सयकायी तनकाम, स्थानीम तनकाम वा स्वामत्त सॊस्थाको 
स्वार्भत्व वा बोगचरनभा बएको, य ४) तनजी स्वार्भत्वभा बएको सभेत गयी ४ वगिभा वगॉकयण गयेको छ । 
सॊयक्षऺत प्रणारीर्बत्रका र्सभसायको हकभा सम्फष्न्धत ब्मवस्थाऩन मोजनारे त्मसको र्सभसाय सॊयऺणको ऩाटो 
सभावेश गयेको हुन्छ; तसथि ततनको अवस्था त्मतत श्रचन्ताजनक छैन । तनजी स्वार्भत्वको र्सभसायको हकभा 
सम्फष्न्धत जग्गाधनीरे ब्मवस्थाऩन तथा उऩमोग गदै आएका छन ् । वनऺेत्रका कततऩम र्सभसायका साथै 
सयकायी तनकाम, स्थानीम तनकाम वा स्वामत्त सॊस्थाको स्वार्भत्व वा बोगचरनभा बएको  ऩोखयीहरु अष्स्तत्व 
जोगाउन सङ्घषियत छन ्। अततक्रभण, बष्त्कने वा ऩुरयने य प्रदषूणजस्ता कायणरे त्महाॉको जैववक ववववधताभा 
नकायात्भक असय ऩनुिकोसाथै र्सभसायभा आश्रित आददवासी जनजाततको जीववकोऩाजिन सभेत सङ्कटऩूणि 
ष्स्थततभा ऩुगेको छ । मी र्सभसायहरु सतहऩानीको स्रोत भात्रै नबई बूर्भगत जर ऩुनबियणको भाध्मभ सभेत  
हुन ्। वस्तु ववश्रेषणभा सभावेश गरयएका य ब्मवस्थाऩनका राश्रग प्रायष्म्बक छनौटका १०१ य सूचनाको कभीरे 
छुट्न गएका र्सभसायभध्मे जैववक ववववधता, साॉस्कृततक भहत्व य ऩमिटकीम सम्बावनासभेत बएका आधायभा 
प्राथर्भकीकयण गयी क्रभश: ब्मवस्थाऩन गने गुरु मोजनाको प्रस्ताव छ । मसयी प्राथर्भकताअनुसायका र्सभसाय 
ब्मवस्थाऩनका राश्रग तनम्न ववश्रध तथा कामािन्वमन यणनीततअवरम्फन गरयनेछ ।  

 चुये-तयाई भधेस ऺेत्रभायहेका र्सभसायहरुको नक्शाॊकन य अर्बरेखीकयण गयी प्राथर्भकताको आधायभा 
क्रभश: ष्जणोद्धाय, सॊयऺण य व्मफस्थाऩन गरयने छ l  
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 सॊयक्षऺत प्रणारी फादहय ऩने तनजी स्वार्भत्व फाहेकका, जैववक ववववधता, साॉस्कृततक भहत्व तथा 
ऩमिटकीम सम्बावना बएका र्सभसायको ब्मवस्थाऩनको राश्रग सीभाङ्कन, सॊयऺण, ऩुनरुत्थानभा सहमोग 
ऩु-माइनेछ ।  

 सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहयका र्सभसायहरुको सॊयऺण दातमत्व कुनै खास तनकामराई ककटानसभेत 
नबएको य ककटान बएकोभा ऩतन ऺभता अबावरे सॊयऺण हुन नसकेकोरे सयकायका तनकाम, स्थानीम 
सयकायका तनकाम, गुठी, स्थानीम सभुदाम आददरे सॊयऺणको प्रस्ताव गनि सक्ने य प्रस्तावको 
औश्रचत्मको आधायभा सॊयऺण ब्मवस्थाऩनको राश्रग सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 मसयी सॊयऺण गरयएका र्सभसायहरुभा भत्स्मऩारनको सम्बावना देखखएभा र्सभसायसॉग सम्फष्न्धत 
उऩबोक्ता वा ब्मवस्थाऩन सर्भततराई नष्जकको भत्स्म ववकाससॉग सम्फष्न्धत तनकामसॉग सम्ऩकि  गनि 
सहजीकयण गरयनेछ ।  

िषायतको ऩानी सङ्करन तथा बण्डायण, बमूभगत जर ऩनुबययण य सतहभतुनको ऩानी उऩमोग 

वषाितको ऩानी सङ्करनतथा बण्डायण, बूर्भगत जर ऩुनबियण (Water Recharge) य सतहभुतनकोऩानी उऩमोग 
गनिका राश्रग सॊयचना तनभािण गनिको राश्रग २८६ स्थान प्रायष्म्बक ऩदहचान गरयएको छ (हेनुिहोस अनुसूची १२) । 
प्रायष्म्बक ऩदहचान बएका स्थरराई प्रायम्ब ब्रफन्दकुो रुऩभा र्रदै सॊयऺण कामिक्रभको राश्रग तनम्न ववश्रध तथा 
यणनीतत अवरम्फन गरयनेछ :  

 मी प्रायष्म्बक ऩदहचान बएका स्थानहरुको स्थरगत तनयीऺणऩश्चात ्प्राववश्रधक तथा साभाष्जक अवस्था 
सभेत आॉकरन गयी स्थानीम उऩबोक्ताको सकक्रम सहबाश्रगता य सहमोगभा ववस्ततृ सवेऺण तथा रागत 
अनुभान तमाय गने प्रस्ताव गरयएको छ । मसयी सवेऺण, डडजाइन तथा रागत अनुभानभा भुख्म 
सॊयचना, प्रस्ताववत सॊयचनाको सुयऺा यऩानी सदऩुमोग य तनभािणऩश्चात ् येखदेखसभेतको सभुश्रचत 
ब्मवस्था सभेदटनेछ ।  

 सम्फष्न्धत डडजाइन तथा रागत अनुभानको आधायभा फजेट ववतनमोजनको ब्मवस्था र्भराइनेछ ।  

 प्राकृततक रुऩरे तीनततय उच्च बाग बएको य एकातपि  भात्र फाॉध फनाउॉ दा  ऩोखयी तमाय हुने 
खोल्सीहरुभा तरदेखख भाश्रथसम्भ रहयै  ऩोखयी तनभािण गरयनेछ । मस्ता स्थरहरु चुये ऩहाडको पेदभा 
ऩाइन्छन ् । मसयी फनाइएका  ऩोखयीभा भाछाऩारन, र्सॊचाई य अन्म घयामसी प्रमोजनभा उऩमोग 
गरयनेछ । कुनै स्थरभा जरुवाऩानी ऩाइएभा त्मसराई ऩतन  ऩोखयीभा र्भसाइनेछ ।  

 नदी ककनाया सॊयऺण गनि बौततक सॊयचना तनभािण गदाि नदी कटानफाट जोश्रगएको ऺते्र बूर्भगत जर 
ऩुनबियण (Water Rechage) को राश्रग उऩमुक्त हुन्छ । त्मस्तो ऺेत्रभा घाॉस, फाॉस, रुख हुकािएय य साना-
साना सॊयचना तनभािण गयी बरऩानी तनमष्न्त्रत गयी बूर्भगत जर ऩुनबियण (Water Recharge)भा 
सहमोग ऩु-माइनेछ ।  

 नदी सतहभा थेगय श्रथगे्रयऩानीको सतह दब्रफन ऩुगेको छ । त्मस्तो स्थानभा सतहभुतनफाटै सॊयचना 
फनाएय खानेऩानी तथा र्सॊचाइ कुरो तनभािण गरयनेछ ।  

 भाश्रथका कक्रमाकराऩ एकै वषिभा सम्ऩन्न नहुने बएकोरे फहुवषॉम मोजना (सयदय ३ वषि) फनाई सोही 
अनुसाय सम्ऩन्न गरयनेछ ।  
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 मसयी ववकास गरयएका सॊयचनाको उऩमोग गयी भत्स्मऩारनको सम्बावना देखखएभा सम्फष्न्धत 
उऩबोक्ता सभूहराई नष्जकको भत्स्म ववकाससॉग सम्फष्न्धत तनकामसॉग सम्ऩकि  गनि सहजीकयण 
गरयनेछ ।  

 मो कामिक्रभ सञ्चारन गदाि ध्मान ददइनु ऩने प्राववश्रधक ऩऺको दटऩोट गरुु मोजनाको ऩरयर्शटटभा 
सङ्ग्रदहत छ ।  

िाताियणभतै्री बौततक ऩिूायधाय प्रोत्साहन 

बौततक ऩूवािधाय तनभािण वातावयणभैत्री फनाउने प्रशस्त नीततगत तथा कानुनी ब्मवस्था छ य कामािन्वमनका राश्रग 
ववषम ऺेत्रगत तनदेर्शकासभेत छन ् । वातावयण सॊयऺण ऐन य तनमभावरीभा ववकास तनभािणका मोजना 
कामािन्वमन अगावै IEE/EIA गनुि ऩने य ती अध्ममनरे र्सपारयस गयेका सुधायात्भक उऩामहरु अऩनाउनु ऩने 
फाध्मकायी कानुनी ब्मवस्था छ । मसराई सॊस्थागत गनि प्राम: सफै भन्त्रारमको काभको प्रकृततअनुसाय IEE/EIA 
तनदेर्शकासभेत छन ्। मसको साथैप्राववश्रधक तनदेर्शका (उदाहयणका राश्रग Nepal Road Standard) सभेतभा 
वातावयणभैत्री फनाउने उल्रेख छ । तथावऩ धेयै सॊयचना वातावयणभैत्री छैनन ्। सयकायको एक तनकामरे गयेको 
काभभा अको तनकामरे हस्तऺेऩ गने बन्दा सम्फष्न्धत तनकामराई नै वातावयणभैत्री सॊयचना तनभािण तथा 
सञ्चारन गनि उत्पे्ररयत तथा जवापदेदहता वदृ्श्रध गनि तनम्न गततववश्रध तथा यणनीतत अवरम्फन गरयनेछ ।  

 बौततक ऩूवािधाय ववकास तथा सञ्चारन वातावयणभैत्री फनाउन ववद्मभान कानुन य ववषम ऺेत्रगत नीतत, 
तनदेर्शका, भाऩदण्ड ऩारना गनि अर्बपे्ररयत गरयनेछ । मसको राश्रग मस्ता सॊयचना ववकास तथा 
सञ्चारन गदाि वातावयणभा ऐन तनमभ, तनदेर्शका, भाऩदण्डका ऩारन, वतावयणभा ऩयेको असय 
(सकायात्भक-नकायात्भक) आददको अवस्था अध्ममन (Case study) गरयनेछ ।  

 अवस्था अध्ममनफाट आएको नततजा य अवरम्फन गरयनु ऩने कक्रमाकराऩहरु (गनि हुने य गनि नहुने) 
फाये सभान धायणा फनाउन आभ-सञ्चाय भाध्मभफाट सविसाधायणराई जानकायी गयाइनेछ य 
वेबसाइटभासभेत याखखनेछ ।  

 बौततक ऩूवािधाय ववकास तथा सञ्चारन वातावयणभैत्री फनाउन सजग तुल्माउन नीतत तनभािण तहका 
(याजनीततक, प्रशासतनक) व्मष्क्तत्वहरुको राश्रग वातावयणभैत्री ऩवूािधाय य अभैत्री ऩूवािधाय बएका 
स्थरहरुको स्थरगत अवरोकन भ्रभण गयाइनेछ । याजनीततक व्मष्क्तहरुभा भुख्मतमा ब्मवस्थावऩका 
सॊसदर्बत्रको वातावयण सर्भततका भाननीम साॊसदहरुराई रक्षऺत गरयनेछ ।  

 सॊसदर्बत्रको वातावयण सर्भततका भाननीम साॉस दहरुराई वातावयणभैत्री ऩूवािधाय य अभैत्री ऩुवािधाय 
बएका स्थरहरुको स्थरगत भ्रभण आमोजना गरयने प्रस्ताव गरयएकोछ  । 

मभचाहा िनथऩतत प्रजातत धमिथथाऩन  

Mikenia micrantha, Lantana camara, Chromolaena odorata, Parthenium hysterophorus सभेत चाय वनस्ऩतत 
र्भचाहा प्रजाततका रुऩभा प्रगाढ रुऩभा देखखएका छन ्। मी प्रजाततहरु खासगयी वन बूर्भ य केही कृवष बूर्भभा 
देखा ऩयेका छन ्। मस्ता प्रजाततरे वन, कृवष य वातावयणीम सेवा प्रवाहभा ऩायेका असयफाये तथ्मऩयक सूचना य 
योकथाभका उऩामका फायेभा ऻान य प्रववश्रध अऩमािप्त छ । मो तथ्मराई आत्भसात ् गदै र्भचाहा प्रजातत 
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ब्मवस्थाऩनका तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत प्रस्ताव गरयएको छ ।  

 Mikenia micrantha, Lantana camara, Chromolaena odorata, Parthenium hysterophorus सभेत चाय 
वनस्ऩतत र्भचाहा प्रजाततका ववस्ताय k|j[lQ, ऩारयष्स्थततकीम सेवा तनयन्तयताभा ऩाने असय, 
तनमन्त्रणका उऩामहरु कामिभूरक अनुसन्धान (Action Research) को आधायभा मककन गयी तनमन्त्रणको 
राश्रग वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजनाभा भूरप्रवाहीकयणको ढाॉचा तमाय गरयनेछ । सोही अध्ममनको 
आधायभा वन ब्मवस्थाऩनभा मोजनाभा र्भचाहा प्रजातत तनमन्त्रण कक्रमाकराऩ सभावेश गरयनेछ ।  

 कृवष बूर्भभा अध्ममनरे र्सपारयस गयेफभोष्जभ कृवष प्रसाय साभग्रीभा सभावेश गरयनछे य र्बयारो 
कृवष बूर्भभा फहुवषॉम फारी ववस्ताय क्रभभा र्भचाहा प्रजातत तनमन्त्रणका उऩामसभेत सभावेश  
गरयनेछ ।  

३.२.२.३ जोखिभ प्रबाि न्मूनीकयण 

ऩदहरो उद्देश्मको तसे्रो आशातीत उऩरष्ब्ध हार्सर गनि नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग ब्मवस्थाऩन, जोखखभ ऺेत्रभा 
यहेका फस्ती ब्मवस्थाऩन य वन डढेरो न्मूनीकयण तथा तनमन्त्रणसदहत तीन प्रकायका कामिक्रभहरु तम गरयएको  
छ । प्रत्मेक कामिक्रभको साय सङ्ऺेऩ य कामािन्वमन यणनीतत क्रभश: तर प्रस्तुत गरयएको छ ।  

नदीजन्म ऩदाथय उऩमोग/धमिथथाऩन 

नदीजन्म ऩदाथि आश्रथिक वस्तु बएकोरे सष्जरै ढुवानी गनि सककने ठाउॉभा अत्मश्रधक उत्खनन य केही रगानी 
गनुि ऩने ठाउॉभा त्मसै खेय गएको अवस्था छ । मसराई व्मवष्स्थत गयेय फजायको आवश्मकता ऩूतति गनिकोसाथै 
वातावयणभा ऩने प्रततकूर असय न्मून गने अवधायणा गुरु मोजनारे अङ्श्रगकाय गयेको छ । नदीजन्म ऩदाथि 
उऩमोग ब्मवस्थाऩनको राश्रग तनम्न ववश्रध तथा कामािन्वमन यणनीतत प्रस्ताव गरयएको छ :  

 नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग गदाि वावषिक थेग्रान (Annual Deposition) को ऩरयभाणराई आधाय भानी वावषिक 
उत्खनन ्ऩरयभाण (Annual Excavation Amount) तनधाियण गरयनेछ ।  

 नदीको अवस्था य थेगय थेग्रने प्रववृत्तसभेतराई ध्मान ददई सम्फष्न्धत नदीको सफै खण्ड सभावेश हुने 
गयी एक नदी एक मोजनाको अवधायणाअनुसाय फहुवषॉम (३ देखी ५ वषि) तनदेर्शका फनाई 
सोहीअनुसाय उत्खनन ्मोजना (Excavation Plan) तमाय गरयनेछ । सोही उत्खनन ्मोजनाको आधायभा 
प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण (Initial Environmental Examination) वा वातावयण प्रबाव भूल्माङ्कन 
(Environmental Impact Assessment) गरयनेछ । मस्तो ऩयीऺण वा भूल्माङ्कनभा उत्खनन ् स्थर, 
ढुवानी भागि, प्रशोधन केन्र य फजायसम्भ ढुवानी गदाि ऩने असय सभेतराई सभावेश गरयनेछ । 
नदीजन्म ऩदाथिको याजश्व तनधाियण गदाि मी सफै भूल्मराई आधाय भातनने छ l 

 उत्खनन,् प्रशोधन, ब्रफक्री ववतयणको राश्रग फहुवषॉम ठेक्काऩट्टाको ब्मवस्था र्भराइनेछ । मसो गनािरे 
ठेकेदायरे हताय-हतायभा फढी उत्खनन ्गने प्रववृत्त तनमष्न्त्रत हुनेछ ।  

 अनुगभनको राश्रग तनमन्त्रण ब्रफन्द ु(Control Points) स्थाऩना गरयनेछ य तनमर्भत अनुगभन गयी प्राप्त 
नततजाको आधायभा तनयन्तय तनमभन गरयनेछ ।  
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 दगुिभ ऺेत्र, कभ उऩमोगी नदीजन्म ऩदाथि आददको कायण ठेक्का राग्न नसक्ने तय सम्बाववत फाढी, 
ढुवान जस्ता प्रकोऩहरु न्मूनीकयणको तनष्म्त उत्खनन गनुि ऩने नदीहरुको हकभा नदीजन्म ऩदाथि 
उत्खननको तनष्म्त तनजी ऺेत्रराई प्रोत्साहन गने गयी ववशेष ब्मफस्था र्भराइने छ l  

 नददजन्म ऩदाथिको उत्खनन तथा ब्रफकक्रफाट प्राप्त याजस्वको तनष्श्चत अॊश सोदह नदीको ककनाया तथा 
जराधाय ऺेत्रको सॊयऺण य ब्मवस्थाऩनभा उऩमोग गरयनेछ l 

सॊिेदनशीर ऺते्रभा यहेका फथती धमिथथाऩन 

चुये ऩहाड य नदी ककनायाका सॊवेदनशीर ऺेत्रका घयहरुको प्रायष्म्बक ऩदहचान गरयएको छ । ती घयहरुराई 
मथावत ्याखी याख्नारे कुनै ऩतन फखत भानवीम वा धन ऺतत हुन सक्छ । तसथि त्मस्ता फस्तीहरु व्मवष्स्थत 
गने तथा आवश्मकताअनुसाय स्थानान्तयणको सोच याखखएको छ ।  

फस्ती ववकास, सहयी मोजना तथा बवन तनभािणसम्फन्धी आधायबूत भागिदशिन, २०७२ रे फाढी, ऩदहयो, ब-ूस्खरन 
जस्ता कायणरे जोखखभ देखखएका ऺेत्रभा बवन तनभािणभा योक रगाउन ष्जल्रा दैवव प्रकोऩ उद्धाय सर्भततरे 
र्सपारयस गयेभा स्थानीम तनकामरे प्रततफन्ध कामािन्वमन गनुिऩने ब्मवस्था गयेको छ । गुरु मोजना 
तनभािणक्रभभा चुये ऩहाडभा बू-स्खरनग्रस्त सॊवेदनशीर ऺेत्र य चुये, बावय, दनू, तयाई भधेशभा फाढी सॊवेदनशीर 
ऺेत्रको प्रायष्म्बक नक्सा तमाय बएको छ । मसैराई आधाय भानेय प्राकृततक प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत य सम्फष्न्धत 
गाउॉ  ववकास सर्भतत तथा नगयऩार्रकाको सहकामिभा स्थरगत अध्ममनसभेत गयी नक्सा ऩरयभाजिन तथा 
अनुभोदन गनिको राश्रग प्रस्ताव गरयएको छ । मसयी अनुभोददत नक्सार्बत्र नमाॉ बवन तनभािणभा प्रततफन्ध 
रगाउनको राश्रग प्राकृततकप्रकोऩ तथा उद्धाय सर्भततरे सम्फष्न्धत गाउॉ  ववकास सर्भतत वा नगयऩार्रकाराई 
र्सपारयस गनुि ऩने प्रस्ताव गरयएको छ । फस्ती ब्मवस्थाऩन तथा स्थानान्तयणको राश्रग तनम्न ववश्रध तथा 
कामािन्वमन यणनीतत अऩनाइनेछ :  

 प्रायष्म्बक ऩरयगणनाको आधायभा सॊवेदनशीर ऺेत्रका तनदेर्शका फनाई प्रत्मेक घयहरुका वववयण तमाय 
गरयनेछ । मस्तो वववयणभा घयधनीको नाभ, ऩरयवाय सङ्ख्मा य ततनको उभेय तथा शैक्षऺकस्तय, 
जीववकोऩाजिनको भुख्म आधाय, ऩरयवायको कुनै सदस्मरे अन्मत्र काभ गयेय आम गये-नगयेको, अन्मत्र 
घय फनाउने जर्भन बए नबएको, स्थानान्तयण हुने चाहना बए नबएको य चाहना बए के सहमोग 
आवश्मक ऩनेसभेत सभावेश गरयनेछ ।  

 भाश्रथ उल्रेख गरयएका वववयणका आधायभा चुये सॊयऺण ऺेत्रका बू-स्खरन उच्च सॊवेदनशीर ऺेत्र य 
बावय तथा तयाई भधेशका नदी प्रणारीका उच्च फाढी सॊवेदनशीर ऺेत्रका घय तथा फस्ती ब्मवस्थाऩन 
वा स्थानान्तयणको प्राथर्भकता तनधाियण गरयनेछ ।  

 घय ब्मवस्थाऩन सम्फन्धभा सङ्करन गरयएको वववयणका आधायभा Resilient house (उदाहयणका 
राश्रग डुफान ऺेत्रभा बर फगेय जान सक्ने गयी खम्फा उठाएय घय फनाउने) वा स्थानान्तयण जस्ता 
ववकल्ऩ सदहतको सभुदामभा आधारयत ब्मवस्थाऩन कामि मोजनाको तमाय गरयनेछ । मी दवुै ववकल्ऩ 
आश्रथिक-साभाष्जक दृष्टटरे अत्मन्त जदटर छन ्। घय तनभािण ढाॉचा ऩरयवतिन गनि कभै घयधनी इच्छुक  
हुन्छन ्। ववगतभा सयकायरे सट्टा-बनाि ददएय स्थानान्तयण गयेका फस्ती ऩुन: ऩुयानै ठाउॉभा पकेका 
धेयै उदाहयणहरु छन ् । तसथि स्वमभ ् फस्ती सनि (Volunteer relocation) चाहनेहरुको राश्रग 
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प्रोत्साहन गरयनेछ । स्थानीम ऩरयष्स्थततअनुसाय स्थानीम तहको अगुवाइभा सनि चाहेको ठाउॉभा बौततक 
सुववधा सुधाय ववकास, ऩरयवायको सद्स्मराई छात्रवतृत, सीऩसम्फन्धी तार्रभ, तनष्श्चत अवश्रधको राश्रग 
योजगायी, सहुर्रमतऩूणि ऋणजस्ता ववकल्ऩ हुन सक्छन ्। जोखखभ ऺेत्रभा फसोफास तनरुत्साहन गनिको 
राश्रग अन्तय-तनकाम सभन्वमद्वाया त्मस्ता ऺेत्रभा बौततक सुववधा ववकासभा योक रगाइनेछ ।  

 उष्ल्रखखत मोजना तमायी तथा कामािन्वमन ष्जल्रा दैववप्रकोऩ उद्धाय सर्भततको सहमोगभा सम्फष्न्धत 
स्थानीम तहरे सम्ऩादन गनेछन ्।  

िन डढेरो न्मनूीकयण तथा तनमन्त्रण 

वन डढेरो अश्रधकाॊश भानवीम राऩयवाही वा जानीजानी रगाइने गयेकारे भानवीम व्मवहाय ऩरयवतिनद्वाया 
तनमन्त्रण गने प्रस्ताव गरयएको छ । सचतेना य बववतव्मभा आगरागी बएभा स्वमभसेवी ऩरयचारन गयी 
तनमन्त्रणको गरयने प्रस्ताव गरयएको छ । वन डढेरो न्मूनीकयण तथा तनमन्त्रणको राश्रग तनम्न ववश्रध तथा 
कामािन्वमन यणनीतत अऩनाइनेछ :  

 वन डढेरो प्रबाववत ऺेत्रका वडाहरुको ऩदहचान गरयनेछ य प्रत्मेक वडाभा स्वमभसेवी सभूह तमाय 
गरयनेछ य सोही सभूहभापि त डढेरो तनमन्त्रण चेतना वदृ्श्रध गयाइनेछ । सचतेनाको राश्रग स्थानीम 
एप.एभ. येडडमो य SMS द्वाया खफयदायी गरयनेछ ।  

 प्रत्मेक स्वमभसेवी सभूहका २० ज नाराई अग्नी तनमन्त्रण तार्रभ ददइनेछ य अग्नी तनमन्त्रणका 
आधायबूत उऩकयण (fire fighting equipement) का साथै व्मष्क्तगत सुयऺा साभग्री (Fire-fighting 
Safety Gears) सभेत उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 आवश्मकता अनुसायको अग्नी येखा तनभािण गनि प्राववधीक य आश्रथिक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
 आगरागी हुने सुख्खा सभम अगावै सॊम्बाव्म जोखखभ य आगरागी उत्ऩवत्त हुने ऺेत्रभा तनष्श्चत बागभा 

तनमष्न्त्रत रुऩभा आगो रगाईने छ (Advance Control Fire) 
 मसै गयी कुनै ऺेत्रभा आगोरागी बएभा ववऩरयत ददशाफाट आगो (Counter Fire) रगाइ तनमन्त्रणभा 

र्रन सहमोग गरयनेछ ।  
 चुये ऺेत्रभा वन ढडरेोको जोखीभ न्मून गनि आगरागी सॊबाववत जोखीभ ऺेत्रहरुभा जररयचाजि  ऩोखयीहरु 

तनभािण गरयनेछ ।   

३.२.२.४ एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत धमिथथाऩन ऩिूायधाय 
दोस्रो उद्देश्मको ऩदहरो आशातीत उऩरष्ब्ध "एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ब्मवस्थाऩन ऩूवािधाय" हार्सर गनिको 
राश्रग नदी प्रणारीस्तयको नदी ब्मवस्थाऩन सॊमन्त्र ववकास य एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ब्मवस्थाऩन 
मोजनासदहत दईु कामिक्रभहरु तम गरयएको छ । प्रत्मेक कामिक्रभको सायसङ्ऺेऩ य कामािन्वमन यणनीतत क्रभश: 
तर प्रस्तुत गरयएको छ ।  
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नदी प्रणारीथतयको नदी धमिथथाऩन सॊमन्त्र विकास 

देशबरय नै नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩनको तनददिटट तनकामको अबावभा ब्मवस्थाऩनको दातमत्व र्रने तनकाम छैन । 
मस्तो ब्मवस्था हुन आवश्मक छ य क्रभश: ववकास हुने अऩेऺा गरयएको छ । त्मस्तो ब्मवस्था नबएसम्भका 
राश्रग तनम्नानुसायको ववश्रध य यणनीतत अवरम्फन गयी नदी प्रणारीस्तयको तनदेर्शका फनाई नदी ब्मवस्थाऩन 
सॊमन्त्र ववकास गरयनेछ ।  

 एकीकृत नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩनको राश्रग छनौटभा ऩयेका नदी प्रणारीको राश्रग उऩल्रो जराधाय 
ऺेत्रदेखख दनू तथा तयाई भधेशका नदीफाट प्रबाववत सभुदाम यस्थानीम तहको प्रतततनश्रधत्व हुने गयी 
ववर्बन्न खण्डको नदी ब्मवस्थाऩन सभूह तनभािण गरयनेछ य ती सफ ैसभूहको प्रतततनश्रधत्व हुने गयी नदी 
प्रणारीस्तयको नदी ब्मवस्थाऩन सञ्जार तनभािण गरयनेछ ।  

 मस्ता सभूह तथा सञ्जारहरुरे स्थानीमस्तयभा कामिक्रभ तजुिभा तथा कामािन्वमनको राश्रग स्थानीम 
सभुदामराई सचतेना, सभन्वम, ऩरयचारन य कामिक्रभ कामािन्वमनऩश्चात ् तनयन्तय ब्मवस्थाऩनको 
ष्जम्भेवायी र्रनेछन ्।  

 नदी ब्मवस्थाऩन सभूह तथा सञ्जारराई कक्रमाशीर य सऺभ तुल्माउनको राश्रग सम्फद्ध 
प्रतततनश्रधहरुराई सभूह तथा सञ्जारको बूर्भका य ती बूर्भका तनवािह गनि आवश्मक ऻान सीऩ हार्सर 
गने प्रकृततका सचतेना तथा तार्रभ कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

 प्रायम्बभा मस्ता सभूह तथा सञ्जारहरु साभाष्जक सङ्घ सॊस्था दताि ऐनअनुसाय दताि तथा कारान्तयभा 
उऩमुक्त ऐनअनुसाय दताि हुने ब्मवस्था र्भराइनेछ ।  

एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत धमिथथाऩन मोजना 

एकीकृत प्राकृततक स्रोत ब्मवस्थाऩनको अवधायणा अनुरुऩ नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩन मोजना तमाय गरयनेछ । 
मस्तो मोजना तमायीको राश्रग तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अवरम्फन गरयनेछ :  

 छनौट गरयएका नदी प्रणारीहरुको राश्रग उऩल्रो जराधाय ऺेत्रका ब-ूस्खरनग्रस्त स्थरहरु य तल्रो 
तटीम ऺेत्रभा नदी ककनाया कटान ऺेत्रहरु य सम्बाव्म उऩचाय ववश्रधहरु प्रस्ताव गरयएको छ । त्मसराई 
प्रस्थान ब्रफन्दकुो रुऩभा र्रएय सभष्टटगत स्रोत ब्मवस्थाऩन मोजना तनभािण गरयनेछ य सोही 
मोजनाअनुसाय वावषिक कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । मस्तो कामि मोजना फनाउॉ दा प्रत्मेक स्थरको 
राश्रग छुट्टा छुट्टै डडजाइन य रगानी अनुभान गरयनेछ । कामिक्रभहरु फहुवषॉम प्रकृततको हुने य 
सपरताको राश्रग केही वषि तनयन्तय येखदेख य भभित जरुयी हुने बएकोरे ब्मवस्थाऩन मोजनाभा मो 
ऩऺराई सभावेश गरयनेछ ।  

 स्रोत ब्मवस्थाऩन मोजनाभा उऩल्रो जराधाय ऺेत्र य तल्रो तटीम ऺेत्रका कामिक्रभ सभावेश गरयनेछ । 
नदी ककनाया ष्स्थयीकयण य हरयत ऩेटी तनभािणराई अर्बन्न अङ्गको रुऩभा सभावेश गरयनछे ।  

 वन ब्मवस्थाऩन, चरयचयन ब्मवस्थाऩन, वन डढेरो तनमन्त्रण, र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम खेती 
ववस्ताय, जोखखभका फस्ती ब्मवस्थाऩन जस्ता कामिक्रभहरु ऩतन एकीकृत स्रोत ब्मवस्थाऩन मोजनाभा 
सभावेश गरयनेछ ।  

 ब्मवस्थाऩन मोजनाभा नदीजन्म ऩदाथि उऩमोगको ऩऺ सभावेश गरयनेछ ।  
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 वातावयण-अभैत्री बौततक ऩूवािधाय तनभािण बएको मा हुने क्रभभा यहेको ऩाइएभा त्मस्तो कामिक्रभ 
सञ्चारन गने तनकामराई वातावायण भैत्री तुल्माउन उत्पे्ररयत गरयनेछ ।  

३.२.२.५ उऩल्रो जराधाय ऺेत्रका ब-ूथिरनग्रथत ऺेत्र ष्थथयीकयण 

दोस्रो उद्देश्मको दोस्रो आशातीत उऩरष्ब्ध "उऩल्रो जराधाय ऺेत्रको उऩचाय" हार्सर गनि बू–ऺमग्रस्त ऺेत्रको 
उऩचाय यऩानी भुहान सॊयऺण रगामत सभुदामभा आधारयत बू-सॊयऺण कामिक्रभसदहत दईु कामिक्रभ तम गरयएको 
छ य प्रत्मेक कामिक्रभको सायसङ्ऺऩे य कामािन्वमन यणनीतत क्रभश: तर प्रस्तुत गरयएको छ ।  

ब–ूऺमग्रथत ऺेत्रको उऩचाय 

बू–ऺमग्रस्त ऺेत्रभा भुख्मतमा ऩदहयो य खोल्सीराई सभावेश गरयएको छ । मस्ता ब–ूऺमग्रस्त ऺेत्रको उऩचाय गनि 
तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अवरम्फन गरयनेछ :  

 छनौट गरयएका नदी प्रणारीभा नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩन मोजनारे तोकेको स्थानभा सोही मोजनारे 
तोकेका प्रकृततको कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

 वावषिक कामिक्रभ फनाउनुऩूवि कामिक्रभ स्थरको स्थानीम उऩबोक्ता सभेतको सॊरग्नताभा ववस्ततृ मोजना 
तमाय गरयनेछ य मोजनाअनुसाय रागत अनुभान तमाय गरयनेछ । अनुभातनत रागतको आधायभा स्थान 
ककटानीसदहतको कामिक्रभको राश्रग फजेट ववतनमोजनको ब्मवस्था र्भराइनेछ ।  

 बू–ऺमग्रस्त ऺेत्रको (ऩदहया, खोल्सी) उऩचाय फहुवषॉम प्रकृततको हुने बएकोरे सोअनुसाय कामिक्रभ 
फनाइनेछ ।  

 कामिक्रभको प्रववश्रध छनौट गदाि सयर, ददगो य उऩबोक्तारे सष्जरै हेयववचाय य भभितसम्बाय गनि सक्न े
प्रकृततका य वनस्ऩतत सॊयचना (Bioengineering) प्रववश्रधराई उच्च प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

ऩानी भहुान सॊयऺण रगामत सभदुामभा आधारयत ब-ूसॊयऺण कामयक्रभ 

ऩानी भुहान, स-साना  ऩोखयी सॊयऺणफाट सभुदामरे तत्कार याहत भहसुस गने खारका गततववश्रधहरु मो 
कामिक्रभअन्तगित ऩदिछन ्य सभुदामभा आधारयत बू-सॊयऺण कामिक्रभ सञ्चारन गनि तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत 
अवरम्फन गरयनेछ :  

 ऩानी भुहान सॊयऺण रगामत स्थानीम सभुदामरे ऩदहचान गयेका साना प्रकृततका ब ूतथा जर सॊयऺण 
कामिक्रभ सभुदामसॉको सहकामिभा तमाय गरयनेछ य सोहीअनुसाय कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

 मस्तो कामिक्रभहरु सञ्चारन गदाि भदहरा, दर्रत, सीभान्तकृत सभुदामराई प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

३.२.२.६ नदी किान तथा ढुिानफाि हुने ऺतत न्मनूीकयण 

दोस्रो उद्देश्मको तसे्रो आशातीत उऩरष्ब्ध "नदी कटान तथा ढुवानफाट हुने ऺतत न्मूनीकयण" हार्सर गनि नदी 
ककनाया ष्स्थयीकयण य नदी ककनाया हरयत ऩेटी ववकास सभेत दईु कामिक्रभहरु तम गरयएको छ य दवु ैकामिक्रभको 
साय सङ्ऺेऩ य कामािन्वमन यणनीतत क्रभश: तर प्रस्तुत गरयएको छ । 
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नदी क्रकनाया ष्थथयीकयण  

नदी ककनाया ष्स्थयीकयण आश्रथिक, साभाष्जक य याजतनततक रुऩरेसभेत सॊवेदनशीर छ । स्थानीमस्तयभा मोजना 
तनभािणको अवस्थाभा खासै चासो नयाख्न ेवा सयोकायवाराराई जानकायी प्राप्त नहुने य कामािन्वमनको अवस्थाभा 
वववाद उत्ऩन्न बई कामि सम्ऩादनभा फाधा ऩने गयेको छ । तसथि मोजना तजुिभादेखख कामािन्वमनसम्भभा 
स्थानीम सभुदामको सकक्रम सॊरग्नता अतनवामि छ । नदी ककनाया ष्स्थयीकयण कामिक्रभ सञ्चारन गदाि अऩनाइने 
ववश्रध तथा यणनीतत तनम्नानुसाय हुनेछन ्:  

 छनौट गरयएका नदी प्रणारीभा नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩन मोजनारे तोकेको स्थानभा सोही मोजनारे 
तोकेका प्रकृततको कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

 नदी ककनाया ष्स्थयीकयणका राश्रग नदी ककनायाभा सॊयचना तनभािणको डडजाइन गदाि नदी फहावको राश्रग 
प्राववश्रधक रुऩरे आवश्मक ऩने फहाव ऺेत्र (नदीको चौडाई) कुनै ऩतन कायणरे घटाइने छैन ।  

 वावषिक कामिक्रभ फनाउनु ऩूवि नदीको तनष्श्चत खण्डभा फनाइने सॊयचनाफाये स्थानीम उऩबोक्ता सभेतको 
सॊरग्नताभा ववस्ततृ मोजना तमाय गरयनेछ य मोजनाअनुसाय रागत अनुभान तमाय गरयनेछ । 
अनुभातनत रागतको आधायभा स्थान ककटानीसदहतको कामिक्रभको राश्रग फजेट ववतनमोजनको ब्मवस्था 
र्भराइनेछ ।  

 नदी ककनाया सॊयऺण कामिक्रभ फहुवषॉम प्रकृततको हुने बएकोरे सोअनुसाय कामिक्रभ फनाइनेछ ।  

 कामिक्रभको प्रववश्रध छनौट गदाि सयर, ददगो य उऩबोक्तारे सष्जरै हेयववचाय य भभितसम्बाय गनि सक्न े
प्रकृततकाराई प्राथर्भकता ददइनेछ । वनस्ऩतत सॊयचना (Bioengineering) प्रववश्रधराई उच्च प्राथर्भकता 
ददइनेछ ।  

नदी क्रकनायाभा हरयत ऩेिीको विकास 

हरयत ऩेटी तनभािण नदी ब्मवस्थाऩन कामि मोजनाको अर्बन्न अङ्गको रुऩभा कामािन्वमन गरयनेछ य मसको 
राश्रग तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अऩनाइनेछ :  

 नदीका दवुै ककनायाभा ३० र्भटय चौडा घाॉस, फाॉस य रूख प्रजातत र्भराएय हरयत ऩेटी ववकास गरयनेछ ।  

 हरयत ऩेटी तनभािण फहुवषॉम प्रकृततको बएकोरे सोहीअनुसाय रागत अनुभान य फजेट ववतनमोजन 
गरयनेछ ।  

 हरयत ऩेटी ऺेत्रभा ऩने जर्भन तनजी स्वार्भत्वभा बए जग्गाधनी स्वमभरे य साविजतनक बएभा 
सभुदामरे ब्मवस्थाऩन गनेछन ्।  

 तनजी ऺेत्ररे हरयत ऩेटी ववकास गनि चाहेभा जग्गा कफुर्रमतभा र्रन सहजीकयण गरयनेछ ।  

३.२.२.७ िन ऺेत्र फाहहय िन विकास (Tree outside Forest) 

तसे्रो उद्देश्मको ऩदहरो आशातीत उऩरष्ब्ध हार्सर गनि स्तयीम ब्रफरुवा उत्ऩादन गयी उऩरब्ध नीष्ज तथा 
सभाष्जक जग्गाहरुभा ब्रफरुवा योप्ने य हुकािउने गयी दईु कामिक्रभ तम गरयएको छ । मी दवुै कामिक्रभ साय सङ्ऺऩे 
य कामािन्वमन यणनीतत क्रभश: तर प्रस्तुत गरयएको छ ।  
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थतयीम बफरुिा तथा फीउ धमिथथाऩन 

तनजी वन ववकासको राश्रग ब्रफरुवा ववतयणको कामिक्रभ धेयै वषिदेखख सञ्चारन बइयहेको बए ताऩतन ववतयण 
गरयएको ब्रफरुवा सङ्ख्माको अनुऩातभा अतत कभ ब्रफरुवा हुककि एको ऩाइएको छ । ब्रफरुवा हुकि न नसक्नुको 
कायणभध्मे आवश्मक गुणस्तयको ब्रफरुवा नहुनुराई प्रभुखताकासाथ औॊल्माइएको छ । स्थानीमको चाहनाअनुसाय 
ब्रफरुवा उत्ऩादन हुनु ऩनेभा उत्ऩादनऩश्चात ्योप्ने कृषकको खोजी हुनारे सभेत कृषकको योजाइको ब्रफरुवा उऩरब्ध 
हुन सकेको छैन । तसथि ब्रफरूवा तथा फीउ ब्मवस्थाऩनको राश्रग तनम्न ववश्रध तथा कामािन्वमन यणनीतत अऩनाई 
स्तयीम ब्रफरुवा तथा फीउ ब्मवस्थाऩन गरयनेछ :  

 वन फादहय खासगयी तनजी ऩतति जग्गा य साविजानीक जग्गाहरुभा वृऺ  ववकास गनिको राश्रग सम्बाव्म 
स्थरहरु, व्मष्क्त तथा सभुदामहरु ऩदहचान गरयनेछ । मसयी ऩदहचान गरयएका सभुदामसॉगको छरपरको 
आधायभा प्रजातत य आवश्मक ब्रफरुवा सङ्ख्माको अनुभान गयी ब्रफरुवा उऩरब्धता मोजना तमाय गरयनेछ ।  

 आधुतनक प्रववधीको प्रमोग गयी चुये ऺेत्रको अनुकुरनका राश्रग उऩमुक्त हुने ववरुवाहरु उत्ऩादन गनि 
नीष्ज ऺेत्रभा सभेत रगानी गरयनेछ । ब्रफरुवा उऩरब्धता मोजनाअनुसाय भाग बएको प्रजाततको 
गुणस्तयमुक्त (उचाइ, डाॉठको भोटाई) ब्रफरुवा उत्ऩादन मोजना कामािन्वमन गरयनेछ । मस्तो ब्रफरुवा 
उत्ऩादन कामिभा तनजी ऺेत्रराई प्रोत्साहन गरयनेछ । ब्रफरुवा उत्ऩादनभा सॊरग्न नसियीहरुराई खरयद 
सुतनष्श्चत गयी तोककएको भाऩदण्डअनुसाय ब्रफरुवा उत्ऩादन गयाइनेछ य सम्फष्न्धत कृषकराई उऩरब्ध 
गयाइनेछ । फाॉसका आॉख्रा वा दटस्मुकल्चयफाट उत्ऩादन गरयएको ब्रफरुवाराई प्राथर्भकता ददइनेछ । 
मसको साथै काठदाउया, परपूर, गैयकाटठ प्रजाततका ब्रफरुवाराई सभावेश गरयनेछ । सोझै फीउ छयेय 
ब्रफरुवा हुकािउन सक्ने ठाउॉको राश्रग फीउको ब्मवस्था र्भराइनेछ ।  

तनजी िन प्रफधयन तथा व्मिसामीकयण य बफरुिा उत्ऩादन,िृऺ ायोऩणय धमिथथाऩन 

ब्रफरुवा योऩणऩश्चात ्त्मसको अवस्थाफाये खोजखफय नगनािरे अतत कभ सङ्ख्माभा ब्रफरुवा हुककि ने गयेको छ । मो 
अवस्थाराई सम्फोधन गनि तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अवरम्फन गरयनेछ :  

 कृषक, सङ्घसॊस्था, सभुदामराई ब्रफरुवा योऩणको राश्रग स्तयीम ब्रफरुवा वा फीउ सम्फष्न्धत नसियी भापि त ्
उऩरब्ध गयाइनेछ । मसयी फीउ, ब्रफरुवा प्राप्त गने व्मष्क्त वा सॊस्थाको अर्बरेख याखखनेछ ।  

 ब्रफरुवा योऩण गयेको आगाभी वषि स्थरगत तनयीऺण तथा गणनाको आधायभा प्रत्मेक जीववत ब्रफरुवाको 
राश्रग तनदेर्शका फनाई तनष्श्चत नगद प्रोत्साहन सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । मस्तो नगद प्रोत्साहन 
सहमोग रगाताय दईु वषिसम्भ उऩरब्ध गयाइनेछ । ब्रफरुवा योऩनको चौथो वषिदेखख केही भात्राभा ब्रफरुवारे 
उत्ऩादन ददने बएकोरे प्रोत्साहन सहमोग आवश्मक नऩने अनुभान छ ।  

 गुणस्तयीम ववरुवा उत्ऩादन, योऩण य ब्मवस्थाऩन गयी वढी बन्दा वढी प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ पाइदाहरुका 
राश्रग मसभा सॊरग्न हुनेहरुराई भागिदशिन प्रदान गनि एउटा म्मानुअरको ववकास गयी 
आवश्मकताअनुसाय तार्रभ प्रदान गरयनेछ ।  
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३.२.२.८ निीकयणीम ऊजाय प्रविचध विथताय 

तसे्रो उद्देश्मको दोस्रो आशातीत उऩरष्ब्ध "नवीकयणीम ऊजाि ववस्ताय" हार्सर गनि गोफय ग्माॉस ववस्ताय, गाहिस्थ 
सौमि ऊजाि ववस्ताय, रघु जरववद्मुत ववकास तथा उऩमोग, याष्टरम ववद्मुत\प्रसायणभा ऩहुॉच ववस्तायसभेत गयी 
चाय कामिक्रभहरु तम गरयएको छ य प्रत्मेकको साय सङ्ऺेऩ य कामािन्वमन यणनीतत क्रभश: तर प्रस्तुत गरयएको 
छ ।  

गोफय ग्माॉस विथताय 

गोफय ग्माॉस ववस्तायरे एकातपि  गाहिस्थ ऊजािभा अत्भतनबियता वदृ्श्रध हुन्छ बने अकोतपि  दाउयाको राश्रग कादटने 
रुख जोश्रगन ऩुग्छ । गोफय ग्माॉस ववकासको राश्रग सयकायरे अनुदानको ब्मवस्था गयेको छ य तनजी ऺेत्रका सेवा 
प्रदामक सॊस्थाहरुरे सेवा प्रदान गरययहेकै छन ्। उक्त कामिक्रभको राब र्रॊदै मो गुरूमोजनारे मस्ता कामिक्रभराई 
सघन तुल्माउन तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अवरम्फन गयेय गोफय ग्माॉस ववस्ताय गरयनेछ ।  

 गोफय ग्माॉस ववस्तायको कामिक्रभ चुये सॊयऺण ऺेत्र, बावय य तयाई भधेशभा सञ्चारन गरयनेछ । मो 
कामिक्रभ सञ्चारनको राश्रग वैकष्ल्ऩक ऊजाि प्रवद्िधन केन्रभा सूचीकृत सेवा प्रदामक य सभुदामफीच 
सम्ऩकि  स्थाऩनाको राश्रग सहजीकयण गरयनेछ ।  

 सेवा प्रदामक सॊस्थारे सयकायफाट प्राप्त अनुदान उऩमोग गयी गोफयग्माॉस जडान गनेछन ्। सेवाग्राहीराई 
गोफयग्माॉस जडान गनि थऩ उत्पे्ररयत गनि कृषकरे व्महोनि ऩने बागको तनष्श्चत अॊश जडानको आधायभा 
प्रोत्साहन सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

गाहयथथ सौमय ऊजाय विथताय 

सौमि ऊजािको प्रमोगरे जनजीवनभा सुरबता प्रदान गने बएकोरे गुरु मोजनारे गाहिस्थ सौमि ऊजाि कामिक्रभराई 
प्रोत्साहन गने तम गयेको छ । मसको राश्रग अऩनाइने ववश्रध तथा यणनीतत तनम्नानुसाय हुनेछ ।  

 फॉधुवा ऩशुऩारन अभ्मासभा रागेका सभूहराई रक्षऺत गयी सेवाप्रदामक सॊस्था य सभूहफीच सम्ऩकि  
स्थाऩनाको राश्रग सहजीकयण गरयनेछ ।  

 सेवा प्रदामक सॊस्थारे सयकायफाट प्राप्त अनुदान उऩमोग गयी सौमि ऊजाि जडान गरयददने छन ् । 
अनुगभनको राश्रग प्रोत्साहन सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

रघ ुजरविद्मतु विकास तथा उऩमोग 

चुयेका केही नदीफाट Micro-hydro य Pico-hydro को सभेत सम्बावना बएको प्रायष्म्बक अनुभान छ । साना 
जरववद्मुत ववकासको राश्रग सयकायरे अनुदानको ब्मवस्था गयेको छ य तनजी ऺेत्रका सेवा प्रदामक सॊस्थाहरुरे 
तनभािण तथा सञ्चारनसम्फन्धी प्राववश्रधक सेवा प्रदान गरययहेकै छन ्। उक्त कामिक्रभको राब र्रॊदै मो गुरूमोजनारे 
मस्ता कामिक्रभराई सघन तुल्माउन तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अवरम्फन गरयनेछ :  

 सम्बाव्मता अध्ममनको राश्रग केही आश्रथिक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
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 सयकायफाट प्राप्त अनुदान उऩमोग गदै थऩ उत्पे्रयणाको राश्रग तनष्श्चत प्रोत्साहन सहमोग उऩरब्ध 
गयाइनेछ ।  

याष्टरम विद्मतुप्रसायणभा ऩहुॉच विथताय 

ववकट स्थानभा फसोफास गयेका ऩरयवायका कततऩम व्मष्क्तहरुको व्मवष्स्थत तथा सुववधामुक्त स्थानभा फसोफास 
गने प्रववृत्त फढी यहेको छ य फसोफासका नमाॉ स्थरहरु ववकास हुने क्रभभा छन ् । छरयएय फसेको फस्तीराई 
एकीकृत गनि सके चरयचयन व्मवष्स्थत गनि य र्बयारो जर्भनभा फहुवषॉम खेती ववस्ताय गनि सभेत अनुकूर हुने 
बएकोरे फस्ती ब्मवस्थाऩनको आधायबूत वस्तुभध्मेको ववद्मुत आऩूततिको राश्रग याष्टरम प्रसायण राइनको 
ववस्तायभा सहमोग ऩु-माउन तनम्न ववश्रध तथा यणनीतत अवरम्फन गरयनेछ ।  

 व्मवष्स्थत फसोफास, व्मवष्स्थत चरयचयन गयेका वा त्मसतपि  उन्भुख फस्तीभा याष्टरम ववद्मुत       
प्रसायणभा ऩहुॉच स्थाऩना गनि आश्रथिक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 चरयचयनभुक्त ऺेत्र घोषणा गयी प्रबावकायी कामािन्वमनसभेत बएका ऺते्रको वार्सन्दाको भागराई 
प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

३.२.२.९ निीकयणीम ऊजाय एफॊ फामोबब्रकेि तथा सधुारयएको चुरो प्रविचध विकास 

नवीकयणीम ऊजाि प्रववश्रधभध्मेको फामोब्रिकेट य सुधारयएको चुरोको सपरता र्भश्रित ऩाइएको छ । कुनै ठाउॉ  वा 
सभुदामभा अत्मन्त सपर साववत बएको प्रववश्रध अको सभुदाम वा स्थानभा स्वीकामि बएको छैन । तसथि, मी 
कामिक्रभहरु सभुदामस्तयभा प्रमोगात्भक ऩरयभाणभा सञ्चारन गयी प्राप्त नततजाको आधायभा क्रभश: ववस्ताय 
गरयनेछ । मसको राश्रग अऩनाइने ववश्रध तथा यणनीतत तनम्नानुसाय हुनेछन ्:  

 घयऩरयवायको आवश्मकता ऩूतति गनि रक्ष्मसदहत केही सभुदामका भदहराराई फामोब्रिकेट तथा सुधारयएको 
चुरो प्रववश्रधफाये तार्रभ य तार्रभ ऩश्चात ् ब्रिकेट फनाउने साधायण हात े उऩकयण (साॉचो) उऩरब्ध 
गयाइनेछ । मसभा सहबागी छनौट गदाि गुॉइठा प्रमोग गनेराई प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

 तार्रभप्राप्त सहबागीहरुरे प्रववश्रध अऩनाएको आधायभा क्रभश: अन्मत्र ववस्ताय गनेछन ।  

३.२.२.१० अन्तय विषमगत ऺेत्र 

गुरु मोजनारे ऩदहचान गयेका कुनै एक उद्देश्मसॉग सीर्भत गनि नसककने तय उद्देश्म प्राष्प्तका राश्रग भहत्वऩूणि 
मोगदान ऩ-ुमाउने कामिक्रभहरुराई फहु अन्तयववषमगत ऺेत्रभा सभावशे गरयएका छन ् । आकष्स्भक प्रकोऩ 
ब्मवस्थाऩन, ऩमािऩमिटन, भदहरा, दर्रत, आददवासी, तथा सीभान्तकृत सभुदामको सहबाश्रगता, जरवामु 
अनुकूरन, वैऻातनक य कामिभरूक अनुसन्धान तथा प्रववश्रध ववकास, साविजतनक सञ्चाय, भानवीम ऺभता ववकास 
अन्तय-ववषमगत ऺेत्र अन्तगित ऩने गयी तम गरयएको छ य प्रत्मेकको साय सङ्ऺेऩ तथा कामािन्वमन यणनीतत 
क्रभश: प्रस्तुत गरयएको छ ।  

आकष्थभक प्रकोऩ धमिथथाऩन 

 आकष्स्भक रुऩभा जर-उत्ऩन्न प्रकोऩको तत्कार सभाधानको राश्रग केही फजेट छुट्माइनेछ ।  
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 चुये सॊयऺणको राश्रग ववकास गरयएका सॊयचनाभा ऺतत ऩुग्न गई तत्कार उऩचाय नगयेभा थऩ ऺतत हुन 
सक्ने अवस्था तनयाकयण गनि य प्राथर्भकताभा नऩयेका नदी प्रणारीका हकभा तत्कार ब्मवस्थाऩन 
नगयेभा उल्रेखनीम जनधनको ऺतत हुन सक्ने अवस्थाभा फजेट उऩमोगको प्राथर्भकता हुनेछ । 

ऩमायऩमयिन प्रफधयन 

 स्थानीमस्तयभा ऩमािऩमिटनको राश्रग ऩहर बइयहेको स्थान ववशेषहरुराई सभेटेय सॊबाव्मता अध्ममन 
गरयनेछ ।  

 सम्बाव्मता अध्ममन प्रततवेदनरे र्सपारयस गयेका य स्थानीमरे अग्रसयता र्रएका गततववश्रधभा सहमोग 
उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 

भहहरा, दमरत, आहदिासी, तथा सीभान्तकृत सभदुामको सहबाचगता 

 भदहरा, दर्रत, आददवासी तथा सीभान्तकृत सभुदामका व्मष्क्तहरुको सहबाश्रगता य राबभा ऩहुॉच वदृ्श्रध 
गनि सभुदाम अनुकूर सचतेना साभग्री उत्ऩादन तथा प्रसायण गरयनेछ । त्मसको साथै सीऩभूरक ऺभता 
ववकासका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

 सभुदामभा आधारयत सॊस्थाहरुभा त्मस्ता सभुदामको प्रतततनश्रधत्व य सहबाश्रगताको सुतनष्श्चतता    
गरयनेछ ।  

 मो गुरु मोजना कामािन्वमनको र्सरर्सराभा सषृ्जत योजगायीभा प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

 सम्बव बए सम्भ स्थानीम तहभा भदहरा, दर्रत, आददवासी तथा सीभान्तकृत सभुदामभैत्री प्राकृततक 
स्रोत सॊयऺण नभुना ऺेत्र ववकास गरयनेछ । मस्ता नभुना ऺेत्रभा कामिफोझ कभ गनि सहमोग ऩु-माउने 
खारका उन्नत उऩकयणहरुको प्रमोग सभेत सभावेश गरयनेछ ।  

जरिाम ुअनकूुरन 

 जरवामू ऩरयवतिनको असयका दहसावरे चुये धेयै सम्वेदनशीर ऺेत्र हो । तसथि मसको मथोश्रचत सम्वोधन 
गनि अन्म तनकामहरुको सहमोग तथा सॊरग्नताभा तनम्न कामिहरु गरयनेछन ्: 

 जोखखभ ऺेत्रहरुको ऩदहचान,  नक्साॉकन य प्राथार्भकीकयण । 

 प्राथार्भकताभा ऩयेका स्थानहरुको सभुदामस्तयको अनुकुरन मोजना वनाउने । 

 सहमोगी तनकाम तथा आफ्नै िोतफाट वनेका कामि मोजना रागु गने वा राग ुगयाउन सहजीकयण   
गने ।  

 जरवामु अनुकूरनको राश्रग तमाय गरयएका स्थानीम जरवामु अनुकूरन कामि मोजना/साभुदातमक 
जरवामु अनुकूरन कामि मोजना (LAPA/CAPA) भा उल्रेख बएका चुये सॊयऺणभा सहमोग ऩु-माउने 
खारका कामिक्रभ सञ्चारन गनि सहमोग ददइनेछ ।  
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िऻैातनक य कामयभरूक अनसुन्धान तथा प्रविचध विकास 

 चुये सॊयऺणभा प्रत्मऺ सम्फन्ध याख्न ेववषमको कामिभूरक अनुसन्धान तथा प्रववश्रध ववकास गरयनेछ ।  

 कामिभूरक अनुसन्धान तथा प्रववश्रध ववकासको राश्रग शैक्षऺक प्रततटठान, अनुसन्धानात्भक सॊस्था, तनजी 
अनुसन्धानकतािसभेतराई सॊरग्न गयाइनेछ ।  

साियजतनक सञ्चाय 

 साविजतनक सञ्चायभापि त चुये सॊयऺणभा सकायात्भक सोच ववकास गनि य व्मवहायभा ऩरयभाजिन गनिको 
राश्रग साविजतनक सञ्चाय यणनीतत तमाय गरयनेछ ।  

 साविजतनक सञ्चाय यणनीततको आधायभा कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

ऺभता विकास 

गुरु मोजना कामिन्वमनको राश्रग आवश्मक ऻान सीऩ ददराएय भानव ऺभता ववकास गरयनेछ । गुरु मोजना 
कामािन्वमनभा प्रत्मऺ सॊरग्न हुने तनकामभा कामियत कभिचायी, सभुदामभा आधारयत सॊस्थाका ऩदाश्रधकायी, कृषक 
तथा भजदयुहरु ऺभता ववकास कामिक्रभफाट राबाष्न्वत हुनेछन ्। मसयी ऺभता ववकास कामिक्रभभा सहबाश्रगता 
छनौट गदाि भदहरा, दर्रत, आददवासी, सीभान्तकृत सभुदामका व्मष्क्तहरुराई प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

३.२.५ योजगायी तथा विमशटि दऺता 
मी कामिक्रभ सञ्चारन गने क्रभभा तनम्न प्रकृततका ववर्शटट दऺता बएकारे अवसय ऩाउने तथा दऺता हार्सर 
गने प्रऺेऩण गरयएको छ ।  

१) GIS and Remote SensingPractitioner, २)बूगबिशास्त्री, ३) इष्न्जतनमय, ४) मोजनाकाय, ६) वन 
प्राववश्रधक, ७) कृवष प्राववश्रधक, ८) ऩशुसेवा प्राववश्रधक, ७) नसियी सञ्चारक तथा प्राववश्रधक, ८) नसियी काभदाय, ९) 
नववकयणीम ऊजाि प्राववश्रधक, १०) साना उद्मभ ववकास मोजनाकाय (Small enterprise development 
planner), ११) तार्रभ सञ्चारक तथा प्रर्शऺक, १२) अनुसन्धानकताि, १३) सहजकताि, १४) नदी 
ब्मवस्थाऩनसम्फन्धी दऺ तथा अधिदऺ काभदाय, य १५) वन ब्मवस्थाऩन दऺ तथा अधिदऺ काभदाय । 

मी कामिक्रभरे तनम्न ऺेत्रभा थऩ योजगायी सजृना गने अनुभान छ :  

१) वन ब्मवस्थाऩन, २) ऩशुऩारन, ३) नसियी काभदाय, ४) नदी ब्मवस्थाऩन, ४) उद्मभ ववकास, ५) नवीकयणीम 
ऊजाि ववस्ताय, य ६) भानव सॊसाधन ववकास 

गुरु मोजना कामािन्वमनको र्सरर्सराभा ऩदहरो ५ वषिको अवश्रधभा स्थानीमस्तयभा कुर ५ कयोड २८ राख ३० 
हजाय िभददन फयाफय योजगायीको अवसय सजृना हुने अनुभान छ । कुर योजगायीको अवसयभध्मे ७३ राख १५ 
हजाय फयाफय दऺ काभदायका राश्रग य ४ कयोड ५५ राख १५ हजाय िभददन फयाफय अधिदऺ काभदायको राश्रग 
हुनेछ । ऩदहरो ५ वषिको राश्रग प्रत्मेक वषि छुट्दटने गयी आवश्मक िर्भकको सङ्ख्मात्भक वववयण तार्रका २९ 
भा ददइएको छ ।  
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तामरका २९: योजगायीका अिसयको विियण 
श्रमभक 
प्रकाय 

योजगायीको अिसय (श्रभहदन) 

५ िषयको जम्भा ऩहहरो िषय दोस्रो िषय तसे्रो िषय चौथो िषय ऩाॉचौ िषय 

दऺ ७३,१५,००० ८,७५,००० १७,०७,००० १९,७५,००० १६,७०,००० १०,८८,००० 

अधयदऺ ४,५५,१५,००० ५४,४१,००० १,०६,१६,००० १,२२,९१,००० १,०३,९४,००० ६७,७३,००० 

जम्भा ५,२८,३०,००० ६३,१६,००० १,२३,२३,००० १,४२,६६,००० १,२०,६४,००० ७८,६१,००० 
 

३.३ नदी प्रणारी य थथानीमतहका कामयक्रभ 

३.३.१ नदी प्रणारी 
भेचीदेखख भहाकारीसम्भका १६४ नदी प्रणारीभा एकै साथ कामिक्रभ सञ्चारन गनि ववद्मभान स्रोत, साधन य 
भानवीम ऺभता सभेतको सीर्भततारे गदाि ऩदहरो ५ वषिभा कामिक्रभ सञ्चारन गरयने प्रणारीहरुको प्राथर्भकता 
तनधाियण गनुि ऩयेकोरे तनम्न आधाय तथा प्रकक्रमा अनुसयण गयी ६४ वटा प्रणारी छनोट गरयएको छ :  

 चुये बू-ऩरयश्रधफाट फग्ने सफै नदीहरुराई १६४ वटा प्रणारीभा ववबाजन ।  
 ती नदी प्रणारीराई नदीको धयातरीम ववशेषता (सॊवेदनशीर ऺेत्र/अष्स्थय धयातर य बू-उऩमोग), नदी-

स्वरुऩ/ष्स्थयता (नदीधाय ऩरयवतिन य फाढी एवभ ् थेगय), ववगतको ववऩद् अर्बरेख तथा भानव चाऩको 
आधायभा ववबाजन ।  

 हयेक नदी प्रणारीरे तल्रो तटीम ऺेत्रभा ऩाने प्रबाव य तल्रो तटीम ऺेत्रको प्रबाववत हुने जनसङ्ख्माको 
आॉकरनको आधायभा उच्च, भध्मभ तथा न्मून गयी तीन वगिभा ववबाजन ।  

 भाश्रथ तमाय बएको सूचीफाट ३४ नदी प्रणारीको छनौट ।  
 याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततफाट हार कामिक्रभ सञ्चारन बई याखेको ३० नदी 

प्रणारीभा कामिक्रभ मथावत ् रुऩरे सञ्चारन गरयनु ऩने, अन्मथा हारसम्भको त्महाॉको रगानीको 
प्रततपर न्मून वा नगन्म हुने मथाथि । मसयी छनोट गरयएका नदी प्रणारीहरुको नाभावरी तार्रका ३० 
भा ददइएको छ ।  

तामरका ३०: छनोि गरयएका नदी प्रणारीहरु 
क्र. स. ष्जल्रा नदी प्रणारीको नाभ 

१ इराभ/झाऩा भेची नदी प्रणारी 
२ इराभ/झाऩा ब्रफरयङ नदी प्रणारी 
३ इराभ रोददमा  खोरा (कन्काइ नदी प्रणारी) 
४ इराभ/झाऩा/भोयङ यतुवा नदी प्रणारी 
५ भोयङ/इराभ फक्राहानदी प्रणारी 
६ भोयङ श्रचसाङ नदी प्रणारी 
७ भोयङ रोहान्रानदी प्रणारी 
८ भोयङ/सुनसयी फुढीनदी प्रणारी 
९ सुनसयी सुनसयीनदी प्रणारी (सदुि, सेउती  खोरा) 
१० सप्तयी भहुरी-सुन्दयीनदी प्रणारी 
११ सप्तयी खाॉडो नदी प्रणारी 
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क्र. स. ष्जल्रा नदी प्रणारीको नाभ 
१२ सप्तयी/उदमऩुय खडक नदी प्रणारी 
१३ सप्तयी ववहुर नदी प्रणारी 
१४ उदमऩुय ब्रत्रमुगा-२ नदी प्रणारी (कॊ ग-र्सवाइ-हडडमा) 
१५ सप्तयी/र्सयाहा/उदमऩुय फराननदी प्रणारी 
१६ र्सयाहा फताहा नदी प्रणारी 
१७ र्सयाहा फडहय-गागननदी प्रणारी 
१८ र्सयाहा/उदमऩुय घूभॉनदी प्रणारी 
१९ र्सन्धुरी/र्सयाहा/धनुषा/उदमऩुय कभरा-९नदी प्रणारी (फेल्सोट  खोरा) 
२० धनुषा जरादनदी प्रणारी 
२१ धनुषा/भहोत्तयी ब्रफगही –औयहीनदी प्रणारी 
२२ धनुषा/भहोत्तयी यातुनदी प्रणारी 
२३ भहोत्तयी भयाहा नदी प्रणारी 
२४ भहोत्तयी/सरािही फाॉके-हदॊनदी प्रणारी 
२५ र्सन्धुरी फागभती-४ नदी प्रणारी (घाॉघय  खोरा) 
२६ सरािही खझभ नदी प्रणारी 
२७ सरािही रखनदेहीनदी प्रणारी 
२८ यौतहट/भकवानऩुय फागभती नदी -चादी  खोरा (हददिमा)  
२९ यौतहट रभहा झाॉझ नदी प्रणारी 
३० भकवानऩुय फागभती-१० नदी प्रणारी (चौदा  खोरा) 
३१ भकवानऩुय/फाया/यौतहट फकैमा नदी प्रणारी (दहयाभुनी, रार) 
३२ फाया/भकवानऩुय ऩसाहानदी प्रणारी (शष्क्त, फॉगायी) 
३३ फाया दधुौया नदी प्रणारी 
३४ ऩसाि/फाया ततराफे नदी प्रणारी (बेडाहा) 
३५ श्रचतवन/भकवानऩुय ऩूवियाप्ती-४ नदी प्रणारी (रोथय  खोरा) 
३६ श्रचतवन ऩूवि याप्ती-६ नदी प्रणारी (उऩल्रो कमय) 
३७ श्रचतवन रयउ नदी प्रणारी (फगाई) 
३८ नवरऩयासी नायामणी-३ नदी प्रणारी (देउसत भयाही) 
३९ ऩाल्ऩा/नवरऩयासी अरुणनदी प्रणारी 
४० नवरऩयासी झयाही-बरुहीनदी प्रणारी 
४१ रुऩन्देही/नवरऩयासी सखौयायोदहणी नदी प्रणारी (घोडाहा) 
४२ अघािखाॉची/कवऩरवस्तु वाणगॊगा नदी प्रणारी 
४३ प्मूठान / अघािखाॉची ऩष्श्चभ याप्ती-१ नदी प्रणारी 
४४ अघािखाॉची/कवऩरवस्तु/दाङ ऩष्श्चभ याप्ती-४ नदी प्रणारी (यनर्सॊ) 
४५ दाङ/अघािखाॉची ऩष्श्चभयाप्ती-६ नदी प्रणारी 
४६ दाङ ऩष्श्चभ याप्ती ५ नदी प्रणारी (गुयङ्ग) 
४७ दाङ ऩष्श्चभ याप्ती-८ नदी प्रणारी (अजुिन-भसोट) 
४८ दाङ ऩष्श्चभ याप्ती-९ नदी प्रणारी (भहाततनी) 
४९ सल्मान फफई-९ नदी प्रणारी (शायदा) 
५० फाॉके ऩष्श्चभ याप्ती-१० नदी प्रणारी (याप्ती) 
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क्र. स. ष्जल्रा नदी प्रणारीको नाभ 
५१ फददिमा फफई-११ नदी प्रणारी 
५२ सुखेत बेयी-१ नदी प्रणारी (गोच)े 
५३ सुखेत तनकास नदी प्रणारी (पराॊटे) 
५४ कैरारी कान्रानदी प्रणारी 
५५ कैरारी सुभाि-कटेनी नदी प्रणारी (र्रकभा,कटेनी) 
५६ कैरारी खुदटमानदी प्रणारी 
५७ कैरारी/कञ्चनऩयु भोहनानदी प्रणारी 
५८ डोटी कणािरी-६ नदी प्रणारी (ठुरीगाड) 
५९ कञ्चनऩुय/कैरारी/डडरेधुया भछेरी-दोंदानदी प्रणारी 
६० कञ्चनऩुय/कैरारी/डडरेधुया स्मारी-फनहायानदी प्रणारी 
६१ डडरेधुया यॊगुन नदी प्रणारी 
६२ डडरेधुया ऩुनतुया नदी प्रणारी 
६३ कञ्चनऩुय चौधाय नदी प्रणारी (यौटेरा, खनीमा) 
६४ कञ्चनऩुय भहाकारी नदी प्रणारी (काभीकाटे, जोगफुढा) 

 

मी सफै नदी प्रणारीहरुको अधि ववस्ततृस्तयको भुख्म कामिक्रभ य रागतसभेतको कामि मोजना गुरु मोजनाको 
ऩदहरो ऩूयक खण्डभा छ । मी ६४ प्रणारीहरुभध्मे ३८ वटा कुनै एक ष्जल्रार्बत्र सीर्भत छन ्बने २६ वटा २ वा 
सोबन्दा फढी ष्जल्राभा पैर्रएका छन ् । तसथि ऩदहरो ऩयूक खण्डभा बएको नदी प्रणारीस्तयका मोजनाहरु 
ववर्बन्न ष्जल्राभा ऩने बएको य कामािन्वमनको फेरा ष्जल्रागत ववबाजनभा सहज होस ् बनेय सम्फष्न्धत 
ष्जल्रा कामिक्रभभा सभेत सभावेश गरयएको छ ।  

३.३.२ थथानीम तह  
ऩरयच्छेद ३.२.१ भा सभावेश गरयएका उद्देश्म १, २ य ३ सॉग सोझै सम्फन्ध याख्न ेकामिक्रभहरु सभेटेय तमाय 
गरयएको चुये ऺेत्रभा ऩयेका जम्भा ३६ ष्जल्राका कामि मोजनाहरु मस गुरु मोजनाको दोस्रो ऩूयक खण्डभा ददइएको 
छ ।  

३.४ रगानी मोजना 
गुरु मोजनाको २० वषिको अवश्रधभा २०७२ सारको भूल्मभा रु. २ खफि ४९ अफि ७० कयोड १ राख ९६ हजाय 
रगानी आवश्मक ऩने अनुभान गरयएको छ । कुर रगानीभध्मे रु. ८० अफि ८५ कयोड ६२ राख ५३ हजाय ऩदहरो 
५ वषि, रु. ६७ अफि १ कयोड ३५ राख ३९ हजाय दोिो ५ वषि, रु. ५१ अफि ९५ कयोड ६३ राख २९ हजाय तेिो ५ 
वषि य रु. ४९ अफि ८७ कयोड ४० राख ७५ हजाय चौथो ५ वषिभा रगानी गनुिऩने अनुभान छ । प्रत्मेक ५ वषि 
अवश्रध छुट्दटने गयी भुख्म कामिक्रभ तथा प्रशासतनक तपि को रगानी अनुभान तार्रका ३१ भा ददइएको छ । 
रागत अनुभानभा सयकायका ववर्बन्न तनकामभा कामियत ्कभिचायीहरुको सारवसारी खचि तथा ततनरे प्रमोग गने 
बौततक सवुवधाको रागत सभावेश गरयएको छैन । ऩदहरो ५ वषिको राश्रग प्रत्मेक ५ वषि छुट्दटने गयी भुख्म 
कामिक्रभ तथा प्रशासतनक तपि को रगानीसभेत अनुभान गरयएको छ । ऩदहरो ५ वषिको राश्रग अनुभातनत 
रागतभध्मे ऩदहरो वषि रु. ९ अफि ८७ कयोड ५ राख १२ हजाय, दोिो वषि रु. १८ अफि २४ कयोड २ राख ३४ 
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हजाय, तेिो वषि रु. २१ अफि २० कयोड ४३ राख ८९ हजाय, चौथो वषि रु. १८ अफि ४८ कयोड ७५ राख १ हजाय य 
ऩाचौ वषि रु. १३ अफि ५ कयोड ३६ राख १६ हजाय रगानी आवश्मक ऩने अनुभान छ ।  

प्रत्मेक वषि छुट्दटने गयी भुख्म कामिक्रभ तथा प्रशासतनकतपि को रगानी अनुभान तार्रका ३२ भा ददइएको छ । 
बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्त्रारमद्वाया जायी गयेको तनभािण कामिको दय ववश्रेषण नम्स ्ि, वन तथा बू-
सॊयऺण भन्त्रारमरे जायी गयेको वन, वनस्ऩतत, वन्मजन्तु तथा बू-सॊयऺणसम्फन्धी ववकास तनभािण कामिक्रभको 
राश्रग दय ववश्रेषण नम्स ्ि २०७०, याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततरे आ.फ. २०७२/२०७३ को 
राश्रग ववतनमोजन गयेको फजेट, ववर्बन्न ष्जल्रा ष्स्थत कामािरमको अनुबव, ववऻसॉगको ऩयाभशिसभेतको 
आधायभा ऩदहरो ५ वषिको रागत अनुभान तमाय गयी सोही आधायभा दोस्रो, तसे्रो य चौथो ५ वषि अवश्रधको 
प्रऺेऩण गरयएको छ । कततऩम कामिक्रभहरुको रागत सीर्भत अनुबवको आधायभा तमाय ऩारयएको सभेत हुॉदा 
कामािन्वमन अनुबव य कामिभरूक अनुसन्धानको आधायभा ऩरयभाजिन गनुि ऩने आवश्मकता देखखन्छ । रागत 
अनुभान ववश्रेषण नभुना अनुसूची १३ भा सॊरग्न गरयएको छ । 

तामरका ३१: प्रत्मेक ५ िषयको छुट्हिने गयी २० िषयको रागत अनुभान 
कामयक्रभ 
शीषयक नम्फय 

कामयक्रभ अनुभातनत रागत (रु. हजायभा) 

ऩहहरो ५ िषय दोस्रो ५ िषय तसे्रो ५ िषय चौथो ५ िषय २० िषय 
 उद्देश्म १: बौगर्बिक, बौगोर्रक अवस्था य ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी अनुकूर चुये ऩहाड (खोंचसदहत) य बावय ऺेत्रका 

प्राकृततक स्रोतहरुको (बूर्भ,ऩानी, वनस्ऩतत य जैववक ववववधता) ददगो ब्मवस्थाऩनराइ  सुतनष्श्चत गयी जरवामु 
ऩरयफतिन तथा प्राकृततक प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयण गने । 

आशातीत उऩरष्धध: 
१) प्राकृततक स्रोत ऺम/ह्रास न्मूनीकयण,  

२) वातावयण ष्स्थयीकयण य उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध, य  

३) जोखखभ प्रबाव न्मूनीकयण । 
१.१.१ सयकायी स्वार्भत्वको वन वा 

साविजतनक बूर्भ नक्साङ्कन 
फभोष्जभ तनक्मौर (Land Use 
Zone Map को आधायभा) 

५,४०,००  -   -   -  ५,४०,००  

१.१.२ वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि 
छुट्दटने गयी वन ऺेत्रको 
नक्साङ्कन (नाऩी ववबागको बू-
धयातरीम नक्साको आधायभा)  

६,४८,०० ३,२४,००  ३,२४,०० ३,२४,०० १६,२०,०० 

१.१.३ वन अततक्रभण तनमन्त्रण १,२६,६३,४०  ४,१०,३३,०० १,७८,९८,८० १,७८,९८,८० ८,९४,९४,००  

१.१.४ ऺततग्रस्त साविजतनक बूर्भ 
ऩुनरुत्थान 

१,३७,९३,५०  १,०९,२२,०७ - - २,४७,१५,५७ 

१.१.५ वन ऺेत्र तथा फगयभा चरयचयन 
ब्मवस्थाऩन वा तनमन्त्रण ३,३७,३७,५१  ३,५१,४३,२४ १,४०,५७,३०  - ८,२९,३८,०५ 

१.१.६ ब्मफसातमक ऩशुऩारन (नभुना 
पाभि) 

२,५८,१५  २,६९,५४ ६८,३३  - ५,९६,०२  
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१.१.७ र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम 
फारी ववस्ताय 

४२,९०,२० ५१,७६,०० ५३,१४,७७  ३३,०३,९७ १,८०,८४,९४  

१.२.१ वन ब्मवस्थाऩन ८३,५९,३५ ६७,७७,५०  ५०,४५,६३  ५०,४५,६३ २,५२,२८,११  

१.२.२  गैयकाटठ ऩैदावय ववकास तथा 
ब्मवस्थाऩन 

फजेट वन ब्मवस्थाऩन कामिक्रभभा सभाफेश छ । 

१.२.३ जैववक ववववधता सॊयऺण (११ 
ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी य ७ 
सॊयक्षऺत प्रणारी ऺेत्र) 

३५,५०,००  ३२,५०,००  ३२,५०,०० ३२,५०,०० १,३३,००,००  

१.२.४ र्सभसाय ब्मवस्थाऩन  ४,४९,८१,००  ३,५८,८३,७२ ४,५४,८६,४१  ४,५४,८६,४१ १७,१८,३७,५४  

१.२.५ वषाितको ऩानी सङ्करनतथा 
बण्डायण, बूर्भगत जर 
ऩुनबियण य सतहभुतनकोऩानी 
उऩमोग 

१,४०,५०,०० १,४६,२३,४७ १,४३,३६,७४  १,४३,३६,७४ ५,७३,४६,९५  

१.२.६ वातावयणभैत्री बौततक ऩूवािधाय 
प्रोत्साहन १,५०,०० १,५०,०० १,५०,०० १,५०,०० ६,००,००  

१.२.७ र्भचाहा वनस्ऩतत प्रजातत 
तनमन्त्रण 

३,६०,०० ६०,००  ६०,०० ६०,००  ५,७०,०० 

१.३.१ नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग 
ब्मवस्थाऩन 

१९,९३,००  १९,९३,०० १९,९३,०० १९,९३,०० ७९,७२,००  

१.३.२ सॊवेदनशीर ऺेत्रभा यहेका फस्ती 
ब्मवस्थाऩन  

४,५९,६७,२०  ३,४७,३६,०० १,१२,०८,७८  ७६,७३,५३  ९,९५,८५,५१  

१.३.३ वन डढेरो न्मूनीकयण तथा 
तनमन्त्रण ७०,३४,१०  २,२२,२७,०९ २,२२,२७,०९ २,२२,२७,०९ ७३,७१,५३७ 

 उद्देश्म २: चुये ऩहाड, दनू य तयाई भधेशभा जर उत्ऩन्न प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयणको साथै वातावयणीम 
सेवा प्रवाहको तनयन्तयता ददने । 

आशातीत उऩरष्धध: 
१) एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ब्मवस्थाऩन ऩूवािधाय,  

२) उऩल्रो जराधाय ऺते्रका ब-ूस्खरनग्रस्त ऺेत्र ष्स्थयीकयण, य  

३) नदी कटान तथा ढुवानफाट हुने ऺतत न्मूनीकयण । 
२.१.१ नदी प्रणारीस्तयको नदी 

ब्मवस्थाऩन सॊमन्त्र ववकास  ३९,२२,००  २४,५१,२५  १८,३८,४४ १८,३८,४४  १,००,५०,१३ 

२.१.२ एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत 
ववकास कामि मोजना  

१०,७५,०० ६७,१८,७५  १८,३८,४४ १८,३८,४४ १,१४,७०,६३ 

२.२.१ बू–ऺमग्रस्त ऺेत्रको उऩचाय 

५०,९५,०८,८६ ३५,८४,४२,९१  २९,७५,०७,६१ २९,७५,०७,६१ १,४६,२९,६६,९९ 

२.२.२ ऩानी भुहान सॊयऺण रगामत 
सभुदामभा आधारयत बू-सॊयऺण 

२.३.१ नदी ककनाया ष्स्थयीकयण 
२.३.२ 

 
नदी ककनाया हरयत ऩेदटका 
ववकास 
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 उद्देश्म ३: गाहिस्थ ऊजािउऩमोगभा सुरबताका साथै याष्टरम वनफाट टाढा यहेका वार्सन्दा (खासगयी तयाई भधेश) राई 
काठ, दाउया उऩमोगभा ऩहुॉच वदृ्श्रध गने . 
 
आशातीत उऩरष्धध: 
१) वन ऺेत्र फादहय वन ववकास, य  
२) नवीकयणीम ऊजाि प्रववश्रध ववस्ताय । 

३.१.१ स्तयीम ब्रफरुवा तथा फीउ 
ब्मवस्थाऩन  

५८,८१,८० ४१,१७,९९ ४९,९९,६७ ४९,९९,६७  १,९९,९९,१३ 

३.१.२ ब्रफरुवा उत्ऩादन, वृऺ ायोऩणय 
ब्मवस्थाऩन   ४४,५७,०७  ५५,४३,०९  ५०,००,०८  ५०,००,०८ २,००,००,३२  

३.२.१ गोफयग्माॉस ववस्ताय  १,३९,३९,२०  ६९,५१,५२  -   -  २,०८,९०,७२  

३.२.२ गाहिस्थ सौमि ऊजाि ववस्ताय ८,१०,३७ ४,०५,६९  -   -  १२,१६,०६  

३.२.३ रघु जरववद्मुत ववकास तथा 
उऩमोग  २,०३,२६ १,८६,१२  -   -  ३,८९,३८  

३.२.४ याष्टरम ववद्मुत प्रसायणभा 
ऩहुॉच ववस्ताय 

२८,४०,००  २८,४०,०० २८,४०,०० २८,४०,०० १,१३,६०,००  

४.१ आकष्स्भक प्रकोऩ ब्मवस्थाऩन १,००,००,०० १,००,००,०० १,००,००,०० १,००,००,०० ४,००,००,०० 

४.२ ऩमािऩमिटन  ३१,००,०० ५०,००,०० ५०,००,०० ५०,००,०० १,८१,००,०० 

४.३ भदहरा, दर्रत, आददवासी, तथा 
सीभान्तकृत सभुदामको 
सहबाश्रगता 

१९,५०,००  १९,५०,०० १९,५०,०० १९,५०,००  ७८,००,०० 

४.४ जरवामु अनुकूरन  ५०,००,०० ५०,००,००  ५०,००,०० ५०,००,०० ५०,००,०० 

४.५ वैऻातनक य कामिभूरक 
अनुसन्धान तथा प्रववश्रध ववकास  

५६,३०,०० ५६,३०,०० ५६,३०,०० ५६,३०,०० २,२५,२०,००  

४.६ साविजतनक सञ्चाय  १३,००,००  १३,००,००  १३,००,००  १३,००,००  ५२,००,०० 

४.७ भानवीम ऺभता ववकास (रक्षऺत 
वगि ४) 

५०,००,०० ५०,००,०० ५०,००,०० ५०,००,०० २,००,००,०० 

४.८ मोजना तजुिभा तथा अन्तय 
तनकाम सभन्वम (केन्र, ऺेत्र, 
ष्जल्रा)  

८,१५,०० ८,१५,०० ८,१५,०० ८,१५,०० ३२,६०,००  

४.८.३ आगाभी ५ वषिको कामि मोजना 
ववकास  ३,५०,००  ३,५०,००  ३,५०,००  -  १०,५०,००  

४.९.१ नततजाभुखी अनुगभन प्रणारी 
ववकास  

१,६०,००  १,६०,०० १,६०,०० १,६०,०० ६,४०,०० 

४.९.२ सूचना/तथ्माङ्क सङ्करन 
(केन्र, ऺेत्र, ष्जल्रा), ववश्रेषण 
तथा नततजा प्रकाशन 

१०,००,०० १०,००,०० १०,००,०० १०,००,०० ४०,००,००  

४.९.३ उऩरष्ब्ध भूल्माङ्कन ७०,०० ७०,०० ७०,०० ७०,०० ७०,०० 
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४.१० 
 

ऐन, तनमभ, नीतत, कामिनीतत, 
भागिदशिन, तनदेर्शका तनभािण  ३,६०,०० ३,६०,०० ३,६०,०० ३,६०,०० १४,४०,००  

५.० गुरु मोजना कामािन्वमन प्रायम्ब 
(Master Plan Inception) 

२,१६,००  -   -   -  २,१६,०० 

६.० साभाष्जक ऩरयचारन ७५,००,०० ७५,००,०० ७५,००,०० ७५,००,०० ३,००,००,०० 

कुरकामयक्रभ िचय ७७,७४,६३,९७ ६४,४३,६०,९५ ४९,९५,८०,०९  ४७,९५,५८,४१ २,४०,०९,६३,४२  
७.० प्रशासतनक खचि (कामिक्रभ 

खचिको ४%) ३,१०,९८,५६ २,५७,७४,४४ १,९९,८३,२० १,९१,८२,३४ ९,६०,३८,५४ 

कुर जम्भा  ८०,८५,६२,५३  ६७,०१,३५,३९ ५१,९५,६३,२९ ४९,८७,४०,७५ २,४९,७०,०१,९६ 
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तामरका ३२: ऩहहरो ५ िषयको कुर रक्ष्मसहहत प्रत्मेक िषयको छुट्हिनेगयी ५ िषयको रागत अनुभान 

कामयक्रभ 
शीषयक नम्फय 

कामयक्रभ इकाइय ऩहहरो ५ 
िषयको रक्ष्म 

५ िषयको अनुभातनत रागत (रु. हजायभा) 

ऩहहरो िषय दोस्रो िषय तेस्रो िषय चौथो िषय ऩाॉचौ िषय कुर 

१.१.१ 
सयकायी स्वार्भत्वको वन वा साविजतनक 
बूर्भ नक्साङ्कन फभोष्जभ तनक्मौर 
(Land Use Zone Mapको आधायभा) 

ष्जल्रा सङ्ख्मा ३६ ४,६५,०० - - ७५,०० - ५,४०,०० 

१.१.२ 
वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि छुट्दटने गयी 
वन ऺेत्रको नक्साङ्कन (नाऩी ववबागको 
बू-धयातरीम नक्साको आधायभा) 

ष्जल्रा सङ्ख्मा ३६ ५,५८,०० - - ९०,०० - ६,४८,०० 

१.१.३ वन अततक्रभण तनमन्त्रण हेक्टय १४,१५० ३,१८,५० २४,७१,३० २९,५०,९० ३२,९९,४० ३६,२३,३० १,२६,६३,४० 

१.१.४ ऺततग्रस्त साविजतनक बूर्भ ऩुनरुत्थान गा.वव.स/न.ऩा. 
वडा सङ्ख्मा १,२९७ १५,२१,५० ३४,६०,३० ३४,९८,६० ३१,९९,१० २१,१४,०० १,३७,९३,५० 

१.१.५ वन ऺेत्र तथा फगयभा चरयचयन 
ब्मवस्थाऩन वा तनमन्त्रण 

कृषक सभूह 
सङ्ख्मा ४,८०० ४४,२०,५० ६८,६३,८६ ८३,२५,१७ ७६,३७,५७ ६४,९०,४१ ३,३७,३७,५१ 

१.१.६ ब्मफसातमक ऩशुऩारन (नभुना पाभि) पाभि सङ्ख्मा ६८ १५ ६,०० १,३५,५० ७७,७५ ३८,७५ २,५८,१५ 

१.१.७ र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम फारी 
ववस्ताय 

हेक्टय ७२,६५ ४,४२,४० ८,२९,०० ११,५६,६० १२,४५,८० ६,१६,४० ४२,९०,२० 

१.२.१ वन ब्मवस्थाऩन हेक्टय १६,५६,७५ ४,०९,१५ १६,१४,६५ २०,४७,०५ २३,९६,३५ १८,९२,१५ ८३,५९,३५ 
१.२.२  गैयकाटठ ऩैदावय ववकास तथा ब्मवस्थाऩन फजेटको ब्मवस्था फन ब्मवस्थाऩन कामिक्रभभा सभाफेश छ ।  

१.२.३ 
जैववक ववववधता सॊयऺण (११ 
ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी य ७ सॊयक्षऺत 
प्रणारी ऺेत्र) 

प्रणारी सङ्ख्मा १८ ८,००,०० ८,००,०० ६,५०,०० ६,५०,०० ६,५०,०० ३५,५०,०० 

१.२.४ र्सभसाय ब्मवस्थाऩन सङ्ख्मा ८९ २,२१,०० १,१३,५०,०० १,२७,२०,०० १,११,९०,०० ९५,००,०० ४,४९,८१,०० 
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कामयक्रभ 
शीषयक नम्फय 

कामयक्रभ इकाइय ऩहहरो ५ 
िषयको रक्ष्म 

५ िषयको अनुभातनत रागत (रु. हजायभा) 

ऩहहरो िषय दोस्रो िषय तेस्रो िषय चौथो िषय ऩाॉचौ िषय कुर 

१.२.५ 
वषाितको ऩानी सङ्करन तथा बण्डायण, 
बूर्भगत जर ऩुनबियण य 
सतहभुतनकोऩानी उऩमोग 

सङ्ख्मा ९८० १,०५,०० २६,५०,००  ३७,६५,०० ४२,००,०० ३३,३०,०० १,४०,५०,०० 

१.२.६ वातावयणभैत्री बौततक ऩूवािधाय प्रोत्साहन ष्जल्रा ३६ ३०,०० ३०,०० ३०,०० ३०,०० ३०,०० १,५०,०० 

१.२.७ र्भचाहा वनस्ऩतत प्रजातत तनमन्त्रण प्रजातत सङ्ख्मा ४ १,००,०० १,००,०० १,२०,०० २०,०० २०,०० ३,६०,०० 

१.३.१ नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग ब्मवस्थाऩन नदी सङ्ख्मा १८० ९,१३,५० ३,४६,५० २,९३,५० २,५९,५० १,८०,०० १९,९३,०० 

१.३.२ 
सॊवेदनशीर ऺेत्रभा यहेका फस्ती 
ब्मवस्थाऩन घय सङ्ख्मा २०,५०५ ४,६७,१० ८५,३९,१० १,२५,४३,५० १,२६,१८,७० १,१७,९८,८० ४,५९,६७,२० 

१.३.३ वन डढेरो न्मूनीकयण तथा तनमन्त्रण गा.वव.स./न.ऩा. 
वडा सङ्ख्मा १,४९८ ३५,८८,०० ११,५६,३० १२,२८,०० ७,१४,१० ३,४७,७० ७०,३४,१० 

२.१.१ 
नदी प्रणारीस्तयको नदी ब्मवस्थाऩन 
सॊमन्त्र ववकास 

नदी प्रणारी 
सङ्ख्मा ६४ ७,६२,०० १४,७०,०० ६,२०,०० ५,४०,०० ५,३०,०० ३९,२२,०० 

२.१.२ 
एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ववकास कामि 
मोजना 

नदी प्रणारी 
सङ्ख्मा ६४ ७८,७,५० २७,५,०० १२,५० - - १,०७,५,०० 

२.२.१ 
बू–ऺमग्रस्त ऺेत्रको उऩचाय 

नदी प्रणारी 
सङ्ख्मा ६४ ६,८०,८०,३० १२,०३,८४,४३ १३,८४,४२,५६ ११,३९,०३,३५ ६,८६,९८,२२ ५०,९५,०८,८६ 

२.२.२ 
ऩानी भुहान सॊयऺण रगामत सभुदामभा 
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३.५ सूचनाको कभी य अमबरेिन िा अनुसन्धान आिश्मकता 
गुरु मोजना तनभािण क्रभभा आवश्मक ऩदहचान गरयएका कततऩम सूचनाहरुको कभी भहसुस हुन ऩुग्मो । आगाभी 
ददनभा त्मस्ता सूचनाहरुको अबाव कभ गनि आवश्मक बएकारे मस ऩरयच्छेदभा ततनीहरुको वववेचना गरयएको  
छ ।  

 धमिथथाऩकीम इकाइय सहहतको िन ऺेत्र नक्साङ्कन: चुये-तयाई भधेश ऺेत्रका वन ष्जम्भेवायीको दहसाफरे 
ववर्बन्न ब्मवस्थाऩन ऩद्धतत (सयकायद्वाया व्मवष्स्थत वन, साभुदातमक वन, साझदेायी वन, कफुर्रमती 
वन य धार्भिक वन) अऩनाइएको छ । तय, ततनीहरुको सीभाङ्कन सदहतको ष्जल्रास्तयीम नक्सा 
उऩरब्ध छैन । मो गुरु मोजना कामािन्वमन क्रभभा नाऩी ववबागफाट प्रकार्शत भानश्रचत्रभा (स्थररुऩ 
भानश्रचत्र) चुये, दनू, बावय य तयाई भधेशका त्मस्ता वन नक्साङ्कन गरयने य सोही नक्साभा वनको 
ककर्सभ य अवस्था सभेत सभावेश गरयने प्रस्ताव गरयएको छ ।  

 िन उत्ऩादकत्ि: चुये-तयाई भधेशऺेत्रको वन सकक्रम वन ब्मवस्थाऩन प्रणारीभा रैजाने सुरुवात हुने 
क्रभभा छ तय ववर्बन्न बौगोर्रक बू-खण्डभा गरयने पयक वन ब्मवस्थाऩन प्रणारीरे उत्ऩादकत्व (MAI) 
वदृ्श्रधभा ऩाने असयको ऩरयभाणात्भक जानकायी छैन । त्मस्तो जानकायी उत्ऩादन गनि चुये, दनू, बावय 
य तयाई भधेशभा ब्मवस्थाऩन गरययहेको वनको अध्ममन प्रटफाट तनयन्तय तथ्माङ्क सङ्करन गयेय 
केही वषिऩतछ त्मस्तो सूचना प्राप्त गने प्रस्ताव गरयएको छ ।  

 िन धमिथथाऩन अनुसाय बू–ऺम दय: वन ब्मवस्थाऩनका पयक प्रणारी अऩनाउॉ दा ब–ूऺम दयभा के-
कस्तो असय ऩदो यहेछ बन्ने सूचना प्राप्त गनिको राश्रग पयक ब्मवस्थाऩन प्रणारी अऩनाइएका वनको 
अध्ममन प्रट तनधाियण गयी Pin Method फाट वावषिक ब–ूऺम दय तनधाियण गरयनेछ । मो सूचनारे 
आगाभी ददनभा ब-ूस्खरन हुन सक्ने ठाउॉभा के-कस्तो वन ब्मवस्थाऩन प्रणारी उऩमुक्त हुन्छ बन्ने 
तथ्मगत जानकायी प्राप्त हुन्छ ।  

 नदी धमिथथाऩन, थेगय फग्ने य थेग्रान जम्भा: नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩनऩश्चात ् थेगय फग्ने य थेग्रान 
जम्भा हुने प्रवतृतभाऩयेको असय कामिक्रभ प्रबावकारयता भूल्माङ्कनको राश्रग आवश्मक छ । तसथि मस्ता 
नदी प्रणारीभा control points स्थाऩना गयी जम्भा बएको थेग्रानको भात्रा यऩानीको नभुना ऩयीऺण 
गयी धर्भरोऩन (sediment load) भाऩन तथ्माङ्क तनमर्भत सङ्करन गरयने प्रस्ताव गरयएको छ ।  

 काॉस तथा मसरुको उऩमोचगता: चरयचयन तनमन्त्रणऩश्चात ्फगयभा आपैं  आउने काॉस, र्सरुरे नदी कटान 
तनमन्त्रणभा ठूरो मोगदान ऩु-माइयहेको छ । ती जैववक वस्तुको आश्रथिक उऩमोश्रगताफाये थऩ जानकायी 
प्राप्त गनि सकेभा त्मस्ता वनस्ऩतत सुयऺणभा सभुदामको सकक्रमता अऩेक्षऺत छ । काॉसको सम्बाव्म 
उऩमोगभा साइरेज, प्माककङ्गको फाकस फनाउने ऩेऩय ऩल्ऩ, फामोब्रिकेट आदद हुन सक्छन ् । केही 
आददवासी सभुदामरे काॉसफाट हस्तकराका साभग्री फनाउॉ दै आएका ऩतन छन ्। मस्ता प्रववश्रध ववकास 
बएभा नदी फगयराई चरयचयन वा खनजोत गयी खेती गनुि ऩने अवस्था यहॉदैन । तसथि मी वनस्ऩततका 
उऩमोश्रगताफाये अध्ममन गयी उऩमोग गने प्रववश्रध ववकासभा सहमोग गरयने प्रस्ताव गरयएको छ ।  

 मबयारो कृवष बूमभभा फहुिषॉम िेती प्रणारी: र्बयारो जर्भनभा ऩयम्ऩयागत खेती प्रणारी अऩनाउॉ दा ब-ू
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स्खरनको जोखखभ फढेको सवित्र भहसुस बएकै छ । मस्तो खेतीफाट आश्रथिकराब ऩतन ऋणात्भकयहेको 
धेयैको अनुभान छ तथावऩ मो प्रणारी स्व्स्पूति ववस्ताय बइयहेको छ । चुयेको र्बयारो जर्भनभा 
ववद्मभान खनजोत गयी खेती गने प्रणारीराई क्रभश: फहुवषॉम खेती प्रणारीभा रुऩान्तयण गनिको राश्रग 
स्थान तथा सभुदाम साऩेऺ खेती प्रणारी ववकास गनुि ऩने बएकोरे छनौट गरयएका ककसानको खेतीभा 
ककसानद्वाया नै पयक प्रणारी अऩनाउन सहमोग गयी प्रकक्रमा, नततजा य अनुबव अर्बरेख गयी क्रभश: 
तार्रभ तथा प्रचायप्रसाय साभग्रीभा सभावशे गरयने प्रस्ताव गरयएको छ ।  

 सॊयऺण प्रविचधको प्रबािकारयता: बू-सॊयऺणका राश्रग तनभािण गरयएका सॊयचनाहरुको प्रबावकारयता 
र्भश्रित ऩाइएको छ । एउटा ष्जल्राभा सपर प्रववश्रध अको ष्जल्राभा रागू गरयएको छैन । तसथि 
त्मस्ता सपर प्रववश्रधहरुको फायेभा अध्ममन गयी घटना अध्ममन (Case Studies) सफैको जानकायीको 
राश्रग वेफसाइटभा याखखने प्रस्ताव गरयएको छ ।  

 प्राकृततक स्रोतभाचथको तनबययता: प्राकृततक स्रोतभा कुन सभुदामको के-कस्तो तनबियता छ बन्ने तथ्मगत 
जानकायी नबएकोरे मोजना तनभािणभा असष्जरो ऩरययहेको छ । त्मसराई सम्फोधन गनि त्मस्ता 
सभुदामको वन स्रोत, र्सभसाय, नदीजन्म ऩदाथिजस्ता वस्तुप्रतत तनबियता अध्ममन गने प्रस्ताव गरयएको 
छ ।  

 फॉधुिा ऩशुऩारन: ऩशुऩारनभा चर्रआएको खुल्रा चरयचयन प्रणारीराई क्रभश: फॉधुवा प्रणारीभा 
रुऩान्तयण गनेतपि  गुरु मोजनाका कामिक्रभ रक्षऺत छन ्। मसयी प्रणारी ऩरयवतिन गदाि कृवष आहायको 
राश्रग कभ जर्भनरे ऩुग्ने अनुभान छ य त्मससम्फन्धी केही सूचनाहरु सभेत ऩशुसेवासम्फन्धी सूचना 
साभग्रीभा ऩाइन्छ । तथावऩ चुये ऺेत्रभा प्रतत ऩशु इकाइि (Livestock Unit- LSU) खुरा चयाउॉ दा य 
फॉधुवाभा के-कतत जर्भन चादहने य आश्रथिक रुऩरे के-कतत पाइदा ऩुग्ने सभेतको तथ्मगत जानकायी 
बएभा बावी मोजना फनाउन सहमोगी हुने य कृषकराई अर्बपे्ररयत गनि सभेत सहज हुने बएकोरे त्मस 
प्रकायको Action Research प्रस्ताव गरयएको छ ।  

 धमफसातमक ऩशुऩारन: नश्र सुधाय, ऩशु आहाय, ऩशु स्वास्थ्म सुधाय जस्ता कामिक्रभभापि त ्तनवािहभुखी 
ऩशुऩारनफाट ब्मफसातमक ऩशुऩारनतपि  रुऩान्तरयत गनेतपि  गुरु मोजना रक्षऺत छ । मसयी रुऩान्तयीत 
गदाि उत्ऩादकत्व (दधू, भासु) भा आएको ऩरयवतिन भाऩनको राश्रग केही ककसानहरुराई तनमर्भत 
तथ्माङ्क याख्न े ब्मवस्था र्भराइनेछ य ती तथ्माङ्कको ववश्रेषण गयी तथ्मगत जानकायी सङ्करन 
गरयनेछ । मी जानकायी ककसानराई उऩरब्ध गयाइनुकोसाथै बावी मोजना तनभािणभासभेत प्रमोग 
गरयनेछ ।  

४. कामायन्िमन धमिथथा 
४.१ नीततगत य कानुनी सुधाय 
मो गुरु मोजना प्रबावकायी तवयरे रागू गनि कततऩम प्रावधानहरु हार ववद्मभान नीतत तथा कानुनरे नै सॊबव 
बएकोरे ततनको प्रमोग गनि आवश्मक छ बने केही प्रावधानहरुका राश्रग नीततगत य कानुनी सुधाय सभेत 
आवश्मक ऩने देखखन्छ । 



95 
 

४.१.१ चुये सॊयऺणको राचग एकीकृत ऐन 

चुये सॊयऺण ऺेत्र वातावयण सॊयऺण ऐन अनुसाय घोषणा बएको बएताऩतन मो गुरु मोजनाका कततऩम 
कक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गनि अन्म ऐन, तनमभहरु आकवषित हुन्छन ् । त्मसयी नै कततऩम ऐन तनमभहरु गुरु 
मोजना कामािन्वमनभा फाधक वा अल्भल्माउने खारका सभेत बएकोरे चुये सॊयऺणका सफै ऩऺ सभेदटने गयी 
एकीकृत ऐन आवश्मक छ । मस्तो ऐनभा चुये ऺते्रको ऩारयष्स्थततकीम प्रणारीको सॊयऺण तथा सम्वद्िधन, ददगो 
ववकास, वातावयणीम सेवाको बुक्तानी, वन ऺेत्रको सुयऺा तथा वन ब्मवस्थाऩन, जैववक ववववधता सॊयऺण, नदी 
प्रणारी तथा नदीजन्म ऩदाथि ब्मवस्थाऩन, सॊवेदनशीर ऺेत्रका फसोफास ब्मवस्थाऩन जस्ता ववषमहरु सभेदटनु ऩने 
देखखन्छ ।  

४.१.२ नदीको थिामभत्ि िा ष्जम्भेिायी 
जरस्रोत ऐन, २०४९को दपा ३ फभोष्जभ नेऩार याज्मर्बत्र यहेको जरस्रोतको स्वार्भत्व नेऩार याज्मभा तनदहत   
छ । मस ब्मवस्थाअनुसाय जर्भनभाश्रथ वा ब–ूसतह र्बत्र यहेको जरभा नेऩार याज्मको भात्र अश्रधकाय छ । मस 
अश्रधकायराई ववर्बन्न भन्त्रारम य तनकामरे प्रमोग गयी जर सम्ऩदाको उऩमोग गरययहेका छन ्तथावऩ ततनको 
सॊयऺण सम्वद्िधनभा मथेटट ध्मान ऩुगेको छैन ।  

वन ऐन, २०४९, को दपा ४९ (छ) भा सोही ऐन य तनमभावरीभा ब्मवस्था बएको अवस्थाफाहेक याष्टरम वनफाट 
श्रगट्टी, ढुङ्गा, फारुवा तनकाल्न नऩाइने ब्मवस्था गयेको छ । चुये ऺेत्रका अश्रधकाॊश नदीहरु याष्टरम वन बएय 
फग्दछन,् तसथि त्मस्ता नदीको स्वार्भत्व तथा ब्मवस्थाऩनभा सम्वष्न्धत वन कामािरमको बूर्भका आकवषित हुने 
देखखन्छ ।  

बू तथा जराधाय सॊयऺण ऐन, २०३९ को दपा १० को उऩदपा (१) रे सम्फष्न्धत अश्रधकृतको ऩूवि स्वीकृतत वेगय 
प्राकृततक प्रकोऩ बएको वा हुन सक्ने ऺेत्रको नदी फहावराई असय ऩाने कुनै ऩतन गततववश्रध गनि तनषेध गयेको   
छ । स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन, २०५५ को दपा ६८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) अनुसाय गाउॉ  ववकास 
ऺेत्रर्बत्रको कुनै व्मष्क्त ववशेषको तनजी हक नबएको य नेऩार सयकाय वा तात्कार्रन ष्जल्रा ववकास सर्भततको 
स्वार्भत्वभा नयहेको साविजतनक ढर,  नारा, ऩुर,  ऩोखयी, देवारम, र्शवारम, ऩाटी, ऩौवा, घय, कुवा, धाया, इनाय, 

गौचय,ऩानीघाट, तनकास य फाटो य खण्ड (घ) अनुसाय प्राकृततक सम्ऩदा उऩय स्थानीम तहको स्वार्भत्व यहनेछ य 
त्मस्तो सम्ऩवत्तको येखदेख भभित, सम्बाय तथा प्रफन्ध स्थानीम तहरे गनुिऩने छ । प्राकृततक सम्ऩदाको 
ऩरयबाषार्बत्र नदी, नारा, तार, तराउ, ऩोखयीसभेत ऩने प्रटट नै छ ।  

स्थानीम स्वामत्त शासन ऐेन, २०५५ को दपा ६८ तत्कार्रन गाउॉ  ववकास सर्भतत कोषको ब्मवस्था गयेको छ । सो 
कोषभा साविजतनक  खोरा  नाराकोऩानी साविजतनक प्रमोगफाहेक अन्म प्रमोगफाट प्राप्त यकभ सभेत सभावेश 
हुने ब्मवस्था छ (दपा ६८ (१) (घ) ) । त्मस्त ै स्थानीम स्वामत्त शासन ऐेनरे तात्कार्रन ष्जल्रा ववकास 
सर्भततरे आफ्नो ऺेत्रर्बत्रका नदी नाराको फारुवा, श्रगट्टी, ढुङ्गा, स्रेट, भाटो  दहतय वहतय आदद तोककएफभोष्जभ 
ब्रफक्री गनि सक्नेछ । मसयी वस्तुहरूको ब्रफक्रीफाट प्राप्त यकभभध्मे ३५–५० प्रततशतसम्भ यकभ सम्फष्न्धत 
स्थानीम तहराई ददनुऩने फाध्मात्भक ब्मवस्था सभेत गयेको छ (दपा २१८) ।  
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र्सॊचाइ भन्त्रारम, ऊजाि भन्त्रारम य मी भन्त्रारमअन्तगितका ववर्बन्न तनकामहरुरे नदी य नदीजन्म स्रोतहरुको 
उऩमोग गरययाखेका छन ् । मसयी नदीभा ववर्बन्न तनकामरे अश्रधकाय प्रमोग गयी याखेका छन ् । तय, नदीको 
सॊयऺणभा फहुतै कभ ध्मान ददन्छन ् । मो अवस्था कामभ याख्दासम्भ नदीको सॊयऺणको ऩरयकल्ऩना गनि 
भनार्सव हुॉदैन ।  

भाश्रथका उदाहयणफाट नदी स्वार्भत्वभा ऺेत्राश्रधकाय फाखझएको देखीएता ऩतन नेऩारको सॊववधान २०७२ तथा त्मस 
अन्तगित फन्ने ऐनरे ऺेत्राश्रधकाय सुतनष्श्चत गने अऩेऺा गरयएको छ । मसका राश्रग मस गुरु मोजनाभा नीततगत 
तथा कानुनी सुधायको प्रस्ताव गरयएकोछ । 

४.१.३ जोखिभ ऺेत्रभा (बू-थिरन सॊिेदनशीर, फाढी सॊिेदनशीर) अिष्थथत फसोफास धमिथथाऩन 

याष्टरम ब–ूउऩमोग नीतत, २०६९ ववकास य वातावयणफीच सन्तुरन कामभयाख्न वातावयणका दृष्टटरे सॊवेदनशीर 
ऺेत्रको ऩदहचान तथा सॊयऺण गरयने, जरवामु ऩरयवतिनको असयराई सभेत ध्मानभा याखी ददगो ववकासका 
र्सदान्त आधायभा ववकास तनभािणका कामिहरु सञ्चारन गरयने य प्राकृततक प्रकोऩको दृष्टटकोणरे जोखखभमुक्त 
ऺेत्रभा फसोफास गने प्रवतृतराई तनरुत्सादहत गरयने जस्ता नीततहरु अवरम्फन गयेको छ । सोही नीततरे 
बौगोर्रक एवभ ्ऩमािवयणीम ववववधता कामभ याख्न फढ्दो बू–स्खरन, बू–ऺम तथा उच्च जनसङ्ख्मा वदृ्श्रध य 
फसाइसयाईका कायण जर्भनभा ऩरययहेको प्रततकूर प्रबावराई तनमन्त्रण गनि जोड ददइने, बू–ऺमका दृष्टटरे ज्मादै 
सॊवेदनशीर ऺेत्रहरूको सॊयऺण गनि तनजी स्वार्भत्वको जग्गा बएभा तनजी वन तथा सयकायी वा साविजतनक 
बएभा सॊयऺणभुखी साभदुातमक वनको ववकासका तनष्म्त प्रोत्साहन गरयने यणनीतत तथा कामिनीतत अवरम्फन 
गयेको छ ।  

ववकास य वातावयणफीच सन्तुरन कामभ याख्न र्रइएका नीततहरु कामािन्वमनभा ल्माउन यणनीतत तथा 
कामिनीततअन्तगितका तयाईको जराधायऺेत्रको रुऩभा यहेको चुये तथा बावय ऺेत्रको सॊयऺण गनि ववशेष मोजना 
फनाई कामािन्वमन गरयने मस ऺेत्रको जभीन सॊवेदनशीर बएकोरे मसको सॊयऺणको राश्रग प्रततकूर असय ऩाने 
गयी छरयएय यहेका भानव फस्तीराई क्रभश् स्थानान्तयण गनि एकीकृत फस्ती ववकासका राश्रग कामिक्रभहरु 
ल्माइने यणनीतत तथा कामिनीतत सभेत अवरम्फन गयेको छ । मस्ता सकायात्भक प्रावधानका फावजुद याष्टरम ब-ू
उऩमोग नीतत कामािन्वमनभा आएको छैन ।  

वन नीतत, २०७१ को ददगो वन ब्मवस्थाऩनद्वाया वन ऺेत्रको उत्ऩादकत्व य वन ऩैदावायको उत्ऩादन वदृ्श्रध गने 
नीतत अन्तगितको र्बयारोऩन य ब–ूऺमको सॊवेदनशीरताको आधायभा ब्मवस्थाऩन गनि वन ऺेत्रको वगॉकयण 
गरयने बन्ने छ जुन हारसम्भ कामािन्वमनभा आएको छैन । 

बूर्भसम्फन्धी ऐन, २०२१को दपा ५१ अनुसाय मस ऐनफभोष्जभ बू–उऩमोग कामिक्रभ सञ्चारन बएको ऺेत्रभा 
कसैरे कुनै एक उऩमोगको राश्रग तनधािरयत जग्गाराई तोककएको सर्भततको स्वीकृतत नर्रई अको उऩमोगभा 
रगाउन नहुने प्रततफन्ध रागेको छ तय बू-उऩमोग कामिक्रभ नै रागू नबएको अवस्थाभा मो ऐनको सकायात्भक 
प्रावधान कामािन्वमनभा आएको छैन ।  

भाश्रथका छरपरको आधायभा य नीतत य कानुनी प्रावधानहरुको कभीनबएको बन्न सककन्छ तय ततनीहरुको 
प्रबावकायी कामािन्वमनभा ब्रफरम्फ बइयहेको छ । चुये सॊयऺण ऺेत्र य तयाई भधेश ऺेत्रको सॊयऺण गनि फनेको मो 
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गुरु मोजना कामािन्वमनको राश्रग सॊवेदनशीर ऺेत्रभा छरयएय यहेका भानव फस्तीराई क्रभश् व्मवष्स्थत गने 
कामिनीततको प्रबावकायी कामािन्वमन जरुयी छ । 

४.१.४ नदी क्रकनाया सॊयऺणका राचग हरयत ऩेिी 
याष्टरम ब–ूउऩमोग नीतत, २०६९ रे सडक,  ऩोखयी य नहयको दामाॉ-फामाॉ हरयत ऩेटी (Green Belt) तनभािणको 
राश्रग प्रोत्साहन गने नीतत र्रएको छ ।  

सोही नीततरे नदी नाराहरुको प्राकृततक फहाव, सीभा य भाऩदण्डराई असय ऩने गयी बूर्भको प्रमोग गनि नऩाइने 
ब्मवस्था र्भराइने उल्रेख गयेको छ । नदी उकासभा वृऺ ायोऩण गयी वन ववकास गरयनेसभेत सोही नीततभा 
उल्रेख छ ।  

त्मसको साथै याष्टरम ब–ूउऩमोग नीतत, २०६९ रे ब–ूऺमका दृष्टटरे ज्मादै सॊवेदनशीर ऺेत्रहरूको सॊयऺण गनि 
तनजी स्वार्भत्वको जग्गा बएभा तनजी वन तथासयकायी वा साविजतनक बएभा सॊयऺणभुखी साभुदातमक वनको 
ववकासका तनष्म्त प्रोत्साहन गरयने प्रावधान सभावेश गयेको छ । 

याष्टरम ब–ूउऩमोग नीततअन्तगित याज्मराई सॊवेदनशीर ऺेत्रहरूको सॊयऺण गने ष्जम्भेवायी तथा सॊयऺण गनिका 
राश्रग चादहने अश्रधकायको ऩदहचान गयेको छ । नीतत कामािन्वमन अनुकूर कानुनी ब्मवस्था र्भराउनकोसाथै 
मस्ता ष्जम्भेवायी ऩयूा गनि याज्मरे दृढताकासाथ आवश्मक कदभ अऩनाउनु ऩछि ।  

४.१.५ मबयारो कृवष बूमभभा फहुिषॉम फारी विथताय 
गुरु मोजनारे र्बयारो बूर्भभा फहुवषॉम फारी ववस्ताय गने प्रस्ताव गयेको छ । ववद्मभान याष्टरम ब–ूउऩमोग 
नीतत, २०६९ रे कृवष बूर्भको ऺभताअनुसाय वगॉकयण गयी सोअनुरुऩ फारी रगाउन प्रोत्साहन गरयने यणनीतत मो 
प्रस्ताव कामािन्वमनको राश्रग अनुकूर छ । याष्टरम ब–ूउऩमोग नीतत, २०६९ कामािन्वमन बएभा र्बयारो कृवष 
बूर्भभा फहुवषॉम फारी ववस्ताय गनि सहज हुन्छ । तसथि याष्टरम बू-उऩमोग नीतत कामािन्वमनभा सहकामिको 
राश्रग प्रस्ताव गरयएको छ ।  

४.१.६ साियजतनक मसभसाय सॊयऺण 

याष्टरम ब–ूउऩमोग नीतत, २०६९ रे अङ्गीकाय गयेको नदी नारा, तारतरैमा य र्सभसाय ऺेत्रको वववयण तमाय 
गयी, जैववक तथा ऩमिटकीम दहसावरे तनष्श्चत दयूीसम्भ प्रवेश तनषेध ऺेत्र (No Go Zone) को रुऩभा ववकास 
गरयन े प्रावधान साविजतनक र्सभसाय सॊयऺणको राश्रग अनुकूर छ । मसका साथसाथै तार–तरैमा, सयकायी, 
साविजतनक  ऩोखयीजस्ता र्सभसाय ऺेत्रहरुको सीभा अततक्रभण नहुने तथा गुणस्तयभा ह्रास नहुने गयी मसको 
प्राकृततक उऩमोग य ऩमिटन प्रवद्िधनको कामिभा फाहेक अन्म प्रमोजनभा उऩमोग गनि नऩाइने ब्मवस्था 
र्भराइनेसभेत बू–उऩमोग नीततभा उल्रेख बएफाट र्सभसाय सॊयऺणभा नीततगत सुरबता देखखए ऩतन मसको 
कामािन्वमन हुन आवश्मक छ ।  

४.१.७ नदीजन्म ऩदाथय सङ्करनको राचग फहुिषॉम कयाय 
हार ववद्मभान ब्मवस्थाअनुसाय नदीजन्म ऩदाथिको राश्रग वषेनी ठेक्का ऩट्टा रगाउने य त्मसको राश्रग वषेनी 
IEE गने गरयएको छ । मो प्रकक्रमा ऩूया गनि धेयै सभम प्रशासतनक य IEE भा राग्ने हुनारे फहुवषॉम IEE/EIA 
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गयेय फहुवषॉम कयायको प्रावधान बए प्रबावकायी तरयकारे मसको ब्मवस्थाऩन गनि सककने देखखन्छ। हार 
ववद्मभान कानुनी प्रावधानअनुसाय नै ऩतन मो गनि सककन्छ । तय मस्तो ब्मवस्थाको तनमभन उऩमुक्त य 
प्रबावकायी हुनुऩछि । EIA/IEE रे ददएको न्मूनीकयणका प्रावधानहरुको ऩूणि ऩारना य अनुगभन गनुिऩदिछ । मसका 
राश्रग ठेक्का रगाउने तनकाम नै ष्जम्भेवाय हुनुऩने हुन्छ । मस्तो ब्मवस्था नदी तथा अन्म प्राकृततक स्रोतको 
सॊयऺणका साथै प्रशासतनक कायणरे ऩतन उऩमुक्त देखखन्छ । 

४.१.८ नदीजन्म ऩदाथय फाह्म तनकासी 
नदीजन्म ऩदाथि फाह्म तनकासी खुरा गदाि मस्ता ऩदाथिको अत्मश्रधक दोहन हुन ऩुगी वातावयणभा उल्रेखनीम 
प्रततकूर असय ऩनुिकोसाथै याज्मरे प्राप्त गने याजस्वबन्दा त्मस्ता ऩदाथि उत्खनन,् प्रशोधन य ढुवानीको 
र्सरर्सराभा ऺतत ऩुगेका बौततक सॊयचना भभित सुधाय गनि कैमौं गुणा फढी खचि राग्ने अध्ममन प्रततवेदनरे 
देखाएको छ । त्मसको साथै तनमभन गनि सभेत कदठनाई ऩयेको प्रशस्त अनुबव छ । तसथि नदीजन्म ऩदाथि 
कच्चा ऩदाथिको रुऩभा फाह्म तनकासी प्रततफन्ध गनि र्सपारयस गरयएको छ ।  

४.१.९ चुये सॊयऺण ऺेत्रको नक्सा ऩरयभाजयन  

नेऩार सयकायको र्भतत २०७१ सार असाय २ गतकेो तनणिमअनुसाय चुये ऺेत्रराई वातावयण सॊयऺण ऺेत्र कामभ 
गने घोषणा गयेको छ । सोही तनणिमअनुसाय चुये ऩहाड, खोंच य दनू सभेत र्भराएय नेऩारको १२.७८ प्रततशत बू-
बाग ऩदिछ । मस र्बत्र दनूका (र्बत्री भधेश) घना फस्ती बएका सहयी ऺेत्रहरु खासगयी याप्ती उऩत्मका (श्रचतवन, 
हेटौंडा) दाङ, देउखुयी, सुखेतसभेत ऩदिछन ्। मस्ता ऺेत्रहरुराई वातावयण सॊयऺण ऺेत्र कामभ गरययहनु व्मवहारयक 
नहुने बएकोरे मस्ता ऺेत्रराई नक्सा ऩरयभाजिन गयी वातावयण सॊयऺण ऺेत्रफाट हटाउन र्सपारयस गरयएको छ । 
चुये य बावय छुट्माउने ववर्बन्न नक्साभा केही र्बन्नता ऩाइएकोरे चुयेको ऺेत्रपर ऩतन पयक हुने गयेको छ 
तसथि वातावयण सॊयऺण ऺेत्रको नक्सा ऩरयभाजिन गदाि चुये य बावयको सीभाना सभेत ऩरयभाजिन गरयनु उऩमुक्त 
हुन्छ ।  

४.१.१० नदी प्रणारी धमिथथाऩनभा भहाबायत ऺेत्रको ऩतन सभािेमशता 
चुये तनकट भहाबायत ऺेत्रभा बू-स्खरन (ऩदहयो) को कायण कततऩम चुयेका नदी प्रणारीभा उल्रेखनीम ऩरयभाणभा 
थेग्र्मान थुवप्रएका छन ् । त्मस्ता ऺेत्रराई वास्ता नगयी चुयेभा भात्र कामिक्रभ सञ्चारन गदाि नदी ब्मवस्थाऩन 
प्रबावकायी नहुने हुॉदा प्राववश्रधक दृष्टटरे सॊयऺण कामि सञ्चारन गनि ऩने देखखएका भहाबायतभा अवष्स्थत ऺेत्र 
बएताऩतन त्मस्ता ब-ूस्खरनग्रस्त स्थरभा सॊयऺणका कामिक्रभ सञ्चारन गनि फाधा नऩने नीततगत ब्मवस्थाको 
राश्रग र्सपारयस गरयएको छ । 

४.२ सॊथथागत सॊयचना 
गुरु मोजना कामािन्वमनको राश्रग केन्र, नदी प्रणारी, प्रदेश, स्थानीम तह य सभुदाम कक्रमाशीर यहने गयी 
सॊस्थागत सॊयचना प्रस्ताव गरयएको छ । मी सॊयचनाहरुरे नीतत तथा कानुनी सहजता, कामािन्वमन तथा 
अनुगभन य भूल्माङ्कनसभेत गयी तीन प्रकायका कामि सम्ऩादन गने प्रस्ताव गरयएको छ ।  
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नीतत तथा कानुनी सहजताभा ब्मवस्थावऩका सॊसद्अन्तगितको वातावयण सॊयऺण सर्भतत, भाननीम वन तथा बू-
सॊयऺण भन्त्रीको अध्मऺताभा उच्चस्तयीम तनदेशन सर्भतत, सम्फष्न्धत भन्त्रारमहरु, य याटरऩतत चुये-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भततको सकक्रम बूर्भका आवश्मक देखखएको छ । 

केष्न्रमस्तयभा कामिक्रभ कामािन्वमन य अनुगभनका राश्रग याटरऩतत चुये तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततको 
अध्मऺको सॊमोजनभा सम्वष्न्धत सयोकायवारा भन्त्रारम, ववबाग, ववशेषऻ तनकामका उच्च ऩदाश्रधकायी यहेको एक 
कामिक्रभ सभन्वम सर्भतत यहने छ । मसको  सश्रचवारम सर्भततको कामािरमभा यहनेछ । 

प्रदेशस्तयभा याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततको सदस्मको सॊमोजकत्वभा सम्फष्न्धत प्रादेर्शक 
भन्त्रारमरे भनोनमन गयेका स्थानीम तहका तनवािश्रचत प्रतततनश्रधहरु य भातहतका ववबागीम सयोकायवारा 
तनकामका ऩदाश्रधकायीहरुको प्रतततनश्रधत्व यहने गयीप्रादेर्शक सभन्वम सर्भतत कक्रमाशीर यहने छन ् । मसको 
सश्रचवारम सर्भततको कल्स्टय अकपस यहनेछ । 

स्थातनम तहको हकभा तनवािश्रचत प्रभुखको अध्मऺताभा स्थातनम तहका ववषमगत कामािरम (वन, कृवष, बू- 
सॊयऺण सुयऺा तनकाम, गैयसयकायी तथा तनजी वन सञ्जार साभुदातमक/साझदेायी वन उऩबोता भहासॊघ सभेतको) 
प्रतततनश्रधत्व बएको स्थानीम तहको मोजना तजुिभा, कामािन्वमन य अनुगभनभा सहमोग ऩुमािउने एक सभन्वम 
सर्भतत प्रस्ताव गरयएको छ । त्मसयी नै सभुदामस्तयभा नदी प्रणारीस्तयीम सञ्जार, उऩबोक्ता सभूह, कृषक, 
व्मष्क्त वा तनजी तनकाम सभेतराई कक्रमाशीर गयाउने प्रस्ताव गरयएको छ । भलू्माङ्कन कामिको राश्रग 
केन्रस्तयभा ब्मवस्थावऩका सॊसद्अन्तगितको वातावयण सॊयऺण सर्भतत, आन्तरयक भूल्माङ्कन टोरी य फाह्म 
भूल्माङ्कन टोरीको ब्मवस्था गरयएको छ । सॊस्थागत सॊयचनाको प्रारूऩ श्रचत्र १७ भा ददइएको छ य सोही 
सॊयचनाभा प्रततब्रफष्म्फत उच्च स्तयीम तनदेशन सर्भतत, केन्रीम सभन्वम सर्भतत, प्रदेर्शक सभन्वम सर्भतत, 
स्थानीम तहको सभन्वम सर्भतत, ष्जल्रा प्राववश्रधक सर्भतत य नदी प्रणारीस्तयीम सञ्जारको गठन तथा 
कामिवववयण अनुसूची १४ भा सॊरग्न गरयएको छ । 
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चचत्र १७: सॊथथागत सॊयचना 
 

मो गुरु मोजना कामिन्वमन गने भुख्म ष्जम्भेवायी याटरऩतत चुये-तयाई भधेस सॊयऺण ववकास सर्भततको हुनेछ l 
भुख्मत: मो गुरु मोजनाको आधायभा ववर्बन्न कामािन्वमन तनकामहरुसॊग सभन्वम गयी फावषिक मोजना तजुिभा 
गने तथा मोजना कामािन्वमनको अनुगभन गने दातमत्व ववकास सर्भततको हुनेछ l तसथि मोजना तजुिभा य 
अनुगभनराई प्रबावकायी फनाई गुरु मोजनाको रऺ प्राष्प्तभा सुतनष्श्चतता ल्माउन सर्भततको ववद्मभान 
सॊयचनाभा ऩरयभाजिन गयी प्रादेर्शक ववबाजन अनुसायका कामािरमहरु स्थाऩना गनि य प्रादेर्शक कामािरमराई 
फर्रमो सॊगठनको रुऩभा ववकास गनि सर्भततको एक सदस्म सदहत न्मुनतभ सॊख्माभा स्थामी कभिचायीको 
व्मफस्था गनि र्सपारयस गरयएको छ l 

नीतत तथा कानुनी सहजता नततजा 
भूल्माङ्कन 

प्रदेश स्तय  

स्थानीम तह  

स्थानीम स्तय  

स्थनीम तहका प्रतततनश्रध  

कामिक्रभ कामािन्वमनसम्फन्धी 
सयकायी, स्थानीम सयकायी, 
गैयसयकायी, तनजी तनकामहरु 

 

 

स्थानीम तह  

नदी प्रणारी स्तयीम सञ्जार 

उऩबोक्ता सभूह 

कृषक / व्मष्क्त / तनजी तनकाम 
स्थानीम स्तय 

 

स्थानीम तहका 
सहबागी  

चयेुसञ्जार 

उऩबोक्ता सभूह 

कृषक/व्मष्क्त/ तनजी 
ऺेत्र सदहतको 
भूल्माङ्कन टोरी 

 

 

व्मवस्थावऩका सॊसद् (वातावयण 
सॊयऺण सर्भतत) 

उच्च स्तयीम तनदेशन सर्भतत 

सम्फष्न्धत भन्त्रारमहरु  

याटरऩतत चयेु-तयाई भधेश सॊयऺण 
ववकास सर्भतत 

केन्रीम सभन्वम सर्भतत  

सम्फष्न्धत भन्त्रारमहरु य 
भातहतका ववबागहरु 

 ववशेषऻ तनकाम (सुयऺा 
तनकाम, ववश्वववद्मारम, 
अनसुन्धानात्भक तनकाम) 

याटरऩतत चयेु-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भतत 

 

व्मवस्थावऩका सॊसद 
(वातावयण सॊयऺण सर्भतत) 

आन्तरयक भूल्माङ्कन टोरी 
फाह्म भूल्माङ्कन टोरी 

 

प्रादेर्शक सभन्वम सर्भतत  

सम्फष्न्धत भन्त्रारम तथा 
ववबाग भातहतका  
कामािरमहरु 

याटरऩतत चयेु-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भततको 
ऺेत्रीम कामािरम  

कामि वववयण 
सॊगठनात्भक स्तय 

कामिक्रभ कामािन्वन तथा 
अनुगभन  

s]Gb| :t/ 
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४.३ जनशष्क्त 

गुरु मोजना कामािन्वमनको राश्रग याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततरे ववर्बन्न ववषमभा 
प्राववश्रधक सहमोग उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततको ववद्मभान 
सॊयचनाभा आवश्मक प्राम: सफै ववषमका प्राववश्रधकहरुको प्रावधान बए ऩतन ऩशुसेवासम्फन्धी प्राववश्रधकको 
ब्मवस्था छैन । दयफन्दीको ब्मवस्था बएऩतन केही ववषमभा खासगयी र्सतनमय डडर्बजनर इष्न्जतनमयको दयफन्दी 
ऩूतति बएको देखखॊदैन । नदी ब्मवस्थाऩन कामिक्रभ सञ्चारनभा ठूरो ऩरयभाणभा इष्न्जतनमरयङ्ग कामि सभावेश 
बएकोरे मो दयफन्दी अववरम्फ ऩूतति गनि र्सपारयस गरयएको छ । त्मसयी नै ऩशुसेवातपि  ऩतन ववशेषऻ सेवा ऩु-
माउन सक्ने याज ऩत्राङ्ककत द्ववतीम िेणी फयाफयको थऩ दयफन्दी कामभ गयी अववरम्फ ऩदऩूतति सभेत गनि 
र्सपारयस गरयएको छ । नेऩार सयकायको भौजुदा दयफन्दीफाट मस्ता दयफन्दी ऩूतति गनि दढराइ हुने देखखएभा 
कयाय सेवाफाट ऩूतति गने सभेत र्सपारयस गरयएको छ ।  

४.४ कतयव्म य ष्जम्भेिायी 
कामिक्रभ सञ्चारनभा धेयै तनकामको अगुवाई, सहमोग य सॊरग्नता आवश्मक ऩदिछ । तार्रका ३३ भा प्रत्मेक 
कक्रमाकराऩको राश्रग ऺेत्रगत ववशेषऻता य कामि ऺेत्रको आधायभा भुख्म ष्जम्भेवायी य सहमोगीको प्रस्ताव 
गरयएको छ ।  

तामरका ३३: कामयक्रभ सञ्चारन गने ष्जम्भेिाय तनकामहरुको विियण 
कामयक्रभ 

सङ्केत नम्फय 
कामयक्रभहरु भुख्म ष्जम्भेिायी सहमोगी 

१.१.१ सयकायी स्वार्भत्वको वन वा साविजतनक बूर्भ 
नक्साङ्कन फभोष्जभ तनक्मौर (Land Use 

Zone Map को आधायभा) 

याष्टरम ब-ूउऩमोग आमोजना 
(या.बू.उ.आ.) /नाऩी कामािरम  

वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम, स्थानीम तह 

१.१.२ वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि छुट्दटने गयी वन 
ऺेत्रको नक्साङ्कन (नाऩी ववबागको ब-ू
धयातरीम नक्साको आधायभा) 

वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

याटरऩतत चुये-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भतत 
(या.चु.त.भ.सॊ.वव.स.)  

१.१.३ वन अततक्रभण तनमन्त्रण वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

ष्जल्रा प्रशासन कामािरम 
(ष्ज.प्र.का.), सुयऺा तनकाम  

१.१.४ ऺततग्रस्त साविजतनक बूर्भ ऩुनरुत्थान स्थानीम तह ब्रफषमगत कामािरमको 
प्राब्रफश्रधक सहमोग  

१.१.५ वन ऺेत्र तथा फगयभा चरयचयन ब्मवस्थाऩन 
वा तनमन्त्रण 

ऩशु सेवासम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

कृवषसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम, वन उऩबोक्ता 
सभूह (व.उ.स.)  

१.१.६ ब्मफसातमक ऩशुऩारन (नभुना पाभि) ऩशु सेवासम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

१.१.७ र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम फारी ववस्ताय कृवषसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

ऩशु सेवासम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

१.२.१ वन ब्मवस्थाऩन वनसम्फन्धी ववषमगत कामिर/ 
व.उ.स.  

व.उ.स / वनसम्फन्धी 
ववषमगत कामािरम 

१.२.२ गयैकाटठ वन ऩैदावाय ववकास तथा वनसम्फन्धी ववषमगत व.उ.स / वनसम्फन्धी 
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कामयक्रभ 
सङ्केत नम्फय 

कामयक्रभहरु भुख्म ष्जम्भेिायी सहमोगी 

ब्मवस्थाऩन कामािरम/ व.उ.स.  ववषमगत कामािरम 

१.२.३ जैववक ववववधता सॊयऺण वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम/ व.उ.स.  

व.उ.स./ सम्फष्न्धत 
ववषमगत कामािरम  

१.२.४ र्सभसाय ब्मवस्थाऩन गा.वव.स./ न.ऩा./ र्सभसाय 
सम्फद्ध सॊस्था 

ववर्शटट सेवा प्रदामक 
तनकाम, या.चु.त.भ.स.वव.स. 

१.२.५ वषाितको ऩानी सङ्करनतथा बण्डायण, 
बूर्भगत जर ऩुनबियण य सतहभुतनकोऩानी 
उऩमोग 

ब-ूसॊयऺणसम्फन्धी ब्रफषमगत 
कामािरम/ उऩबोक्ता सभूह 

वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम, स्थानीम तह.  

१.२.६ वातावयणभैत्री बौततक ऩूवािधाय प्रोत्साहन या.चु.त.भ.स.वव.स. ब्मवस्थावऩका सॊसद 
(वातावयण सॊयऺण 
सर्भतत), उच्चस्तयीम 
तनदेशन सर्भतत, 
सम्फष्न्धत भन्त्रारमहरु 

१.२.७ र्भचाहा वनस्ऩतत प्रजातत तनमन्त्रण या.चु.त.भ.स.वव.स. / 
अनुसन्धानकताि (सॊस्था / 
व्मष्क्त) 

वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम, याष्टरम तनकुञ्ज 
तथा आयऺ कामािरमहरु  

१.३.१ नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग ब्मवस्थाऩन स्थानीम तह / 
या.चु.त.भ.स.वव.स. 

ष्ज.प्र.का, सुयऺा तनकाम, 
वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

१.३.२ सॊवेदनशीर ऺेत्रभा यहेका फस्ती ब्मवस्थाऩन स्थानीम तह ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्दाय 
सर्भतत (ष्ज.दै.प्र.उ.स.) 

१.३.३ वन डढेरो न्मूनीकयण तथा तनमन्त्रण स्थानीम तह वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम, ष्ज.दै.प्र.उ.स. 

२.१.१ नदी प्रणारीस्तयको नदी ब्मवस्थाऩन सॊमन्त्र 
ववकास 

गयै सयकायी सॊस्था (गै.स.स) सम्फष्न्धत प्राब्रफश्रधक 
ववषमगत कामािरम 

२.१.२ एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ववकास कामि 
मोजना 

या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. सम्फष्न्धत प्राब्रफश्रधक 
ववषमगत कामािरम 

२.२.१ बू–ऺमग्रस्त ऺेत्रको उऩचाय ब-ूसॊयऺणसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

ववषमगत कामािरम 
कामािरमहरु, उऩबोक्ता 
सभूह 

२.२.२ ऩानी भुहान सॊयऺण रगामत सभुदामभा 
आधारयत बू-सॊयऺण 

ब-ूसॊयऺणसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

ववषमगत कामािरमहरु, 
उऩबोक्ता सभूह 

२.३.१ नदी ककनाया ष्स्थयीकयण जर उत्ऩन्न प्रकोऩ 
तनमन्त्रणसॊग सम्फष्न्धत 
ववषमगत कामािरम  

नदी ब्मवस्थाऩन सञ्जार 
(न.व्म.स.), स्थानीम तह. 

२.३.२ नदी ककनाया हरयत ऩेटी ववकास जर उत्ऩन्न प्रकोऩ 
तनमन्त्रणसॊग सम्फष्न्धत 
ववषमगत कामािरम 

स्थानीम तह, गै.स.स., 
वनसम्फन्धी ववषमगत 
कामािरम 

३.१.१ स्तयीम ब्रफरुवा तथा फीउ ब्मवस्थाऩन वनसम्फन्धी ववषमगत तनजी ऺेत्र, ष्ज. प्रा. स.  
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कामयक्रभ 
सङ्केत नम्फय 

कामयक्रभहरु भुख्म ष्जम्भेिायी सहमोगी 

कामािरम, कृवषसम्फन्धी 
ववषमगत कामािरम 

३.१.२ ब्रफरुवा योप्ने य हुकािउने कृषक, उऩबोक्ता तनजी ऺेत्र, ष्ज. प्रा. स. 
३.२.१ गोफयग्माॉस ववस्ताय ऩशु सेवासम्फन्धी ववषमगत 

कामािरम, स्थानीम तह 

तनजी सेवा प्रदामक  

३.२.२ गाहिस्थ सौमि ऊजाि ववस्ताय स्थानीम तह  तनजी सेवा प्रदामक 

३.२.३ रघु जरववद्मुत ववकास तथा उऩमोग या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. तनजी सेवा प्रदामक 

३.२.३ याष्टरम ववद्मुत प्रसायणभा ऩहुॉच ववस्ताय या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. तनजी सेवा प्रदामक 

४.१ आकष्स्भक ववऩद् ब्मवस्थाऩन सम्फष्न्धत तनकाम या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 
४.२ ऩमािऩमिटन सम्फष्न्धत सङ्घ सॊस्था, 

स्थानीम तह  

या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 

४.३ भदहरा, दर्रत, आददवासी, तथा सीभान्तकृत 
सभुदामको सहबाश्रगता 

सम्फष्न्धत तनकाम या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 

४.४ जरवामु अनुकूरन स्थानीम तह  या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 
४.५ वैऻातनक य कामिभूरक अनुसन्धान तथा 

प्रववश्रध ववकास 
ब्रफश्व ब्रफद्मारम/अनुसन्धान 
गने सॊस्था (उदाहयण: नेऩार 
कृवष अनुसन्धान ऩरयषद्, 

नेऩार ववऻान तथा प्रववश्रध 
प्रततटठान)/ या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 

या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 

४.६ साविजतनक सञ्चाय या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. सेवा प्रदामक 

४.७ भानवीम ऺभता ववकास सम्फष्न्धत तनकामका तार्रभ 
इकाइि 

या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 

४.८ मोजना तजुिभा तथा अन्तय तनकाम सभन्वम सम्फष्न्धत तनकाम/ष्जल्रा, 
ऺेत्र य केन्रस्तयको सभन्वम 
सर्भततहरु  

या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 

४.९ अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फष्न्धत तनकाम/ष्जल्रा, 
ऺेत्र य केन्रस्तयका सभन्वम 
सर्भततहरु  

या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 

४.१० ऐन, तनमभ, नीतत, कामिनीतत, भागिदशिन, 
तनदेर्शका तनभािण 

सम्फष्न्धत भन्त्रारम, ववबाग या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. 

५.० 

 
गुरु मोजना कामिन्वमन प्रायम्ब (Master 

Plan Inception) 

या.चु.त.भ.सॊ.वव.स. ष्जल्रा सभन्वम सर्भतत 

६.० साभाष्जक ऩरयचारन छनौट बएको गै.स.स.  या.चु.त.भ.सॊ.वव.स./ 
ष्ज.प्रा.स. 
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४.६ ऺभता अमबिदृ्चध य सूचना तथा सञ्चाय 

४.६.१ ऺभता अमबिदृ्चध 

गुरु मोजना सपर कामािन्वमनको राश्रग त्मसभा सॊरग्न सॊस्था तथा व्मष्क्तहरुको तनष्श्चत ऺभता आवश्मक  
ऩदिछ । ऺभता बन्नारे १) सॊरग्न हुने जनशष्क्तको ववषमवस्तुसम्फन्धी ऻान तथा सीऩ, २) बौततक साधन तथा 
उऩकयण, ३) आवश्मक भात्राभा जनशष्क्तसभेत ऩदिछन ् । गुरु मोजना कामािन्वमन गने तनष्श्चत ऺभता 
आवश्मक ऩने सॊस्था तथा जनशष्क्तभा १) गुरु मोजना कामािन्वमन गने तनकामहरु (सयकायी तथा स्थानीम 
सयकायी) य त्महा कामियत कभिचायीहरु, २) सभुदामभा आधारयत सॊस्था तथा ऩदाश्रधकायीहरु, ३) कृषक, य ४) 
भजदयु, सभेत चाय वगिको बूर्भका हुनेछ । तसथि ती चायै प्रकायका सॊस्था तथा जनशष्क्तको ऺभता ववकास गने 
प्रस्ताव गरयएको छ । मी चायै वगिका ऺभता अर्बवदृ्श्रधद्वाया य ऩरयभाण सभष्टटगत आवश्मकता ऩदहचान 
(Comprehensive Need Assessment) ऩश्चात मककन गरयने बएताऩतन केही ववषमहरु ऩदहचान गरयएका छन ्। 
मसयी ऩदहचान गरयएका ववषमहरुभा:  

 सयकायी तनकामहरुको राचग: १) GPS प्रमोग, २) वन ऩरयगणना, ३) Small Structure Design and 
Supervision, ४) Bio-engineering, ५) एकीकृत स्रोत ब्मवस्थाऩन मोजना तनभािण । मो कामिको 
राश्रग कष्म्तभा ऩाॉच ऺते्रभा Training Field Sites ऩदहचान तथा ववकास गरयनेछ । तार्रभफाट प्राप्त 
सीऩ प्रमोग गनि सहज फनाउनको राश्रग आधायबूत उऩकयण जस्तै GPS तथा अन्म उऩकयण उऩरब्ध 
गयाइनेछ । जनशष्क्तको कभी बई कामिक्रभ ववस्ताय गनि फाधा ऩने अवस्थाभा सेवाप्रदामकफाट सेवा 
खरयद गने प्रस्ताव गरयएको छ । 

 थथानीम सयकायी तनकामहरुको राचग: १) Database Management, २) एकीकृत स्रोत ब्मवस्थाऩन 
मोजना तनभािण, ३) वातावयणभैत्री बौततक ऩूवािधाय ववकास ।  

 सभुदामभा आधारयत सॊथथाका ऩदाचधकायी: १) वन सम्वद्िधन प्रणारी अनुसाय वन ब्मवस्थाऩन,      
२) ब्रफरुवा उत्ऩादन, ३) उऩल्रो जराधाय ऺेत्रभा ब-ूसॊयऺणको राश्रग वा तल्रो तटभा नदी ककनाया 
सॊयऺणको राश्रग तनभािण गदाि ध्मान ददइनु ऩने ववषमहरु ।  

 कृषकको राचग: १) सॊयऺणभखुी खेती प्रणारी, २) ब्रफरुवा उत्ऩादन, ३) ऩशु स्वास्थ्म, ४) ऩशु आहाय 
ब्मवस्थाऩन । केही ककसानहरुरे भाश्रथ उल्रेख गयेका ववषमभा प्रमोगात्भक ववश्रधद्वाया सीऩ ववकास गयी 
सोही सीऩको आधायभा व्मवसाम सञ्चारन गयी भनग्म पाइदा र्रइयहेका ऩतन छन ्य ततनभा साभान्म 
सुधाय गयेय अझ उन्नत फनाउने सम्बावना ऩतन छ। त्मस्ता ककसानहरु ऩदहचान गयेय ततनीहरुको खेत, 
फायी आददराई तार्रभस्थर य ककसान स्वमभराई व्मवहारयक र्शऺकको रुऩभा ववकास गने प्रस्ताव 
गरयएको छ । ऻान सीऩ आजिन गनि चाहने ककसानहरुरे व्मवहारयक र्शऺकको रुऩभा ववकर्सत 
ककसानकोभा काभ गदै र्सक्ने ब्मवस्थाको प्रस्ताव गरयएको छ । सयकायी तनकामका प्राववश्रधकहरुरे 
व्मवहारयक र्शऺकराई सहमोग गनेछन ्। 

 भजदयुहरुको राचग: १) वन काठ कटान-भुछान-ढुरान, २) वन सम्वद्िधन (Silviculture Operation), 
३) तटफन्ध तनभािण तथा भभित सुधाय, ४) ब-ूसॊयऺणका राश्रग ववर्बन्न सॊयचना तनभािण तथा भभित   
सुधाय । मस्ता तार्रभहरु कामिस्थरभा नै सञ्चारन गयाइनेछ य मस्तो तार्रभफाट एकाततय कामिप्रगतत 
हुनेछ बने साथसाथै सीऩ वदृ्श्रध सभेत हुनेछ ।  
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४.६.२. सूचना तथा सञ्चाय 
चुये सॊयऺणका कामिक्रभ चुये ऺेत्रभा फसोफास गने सभुदामको व्मवहाय ऩरयवतिनतपि  रक्षऺत छ । व्मवहाय ऩरयवतिन 
गनि आभ सभुदामको भनोबावनाको प्रभुख बूर्भका हुन्छ । जनसभुदामको भनोबावराई सॊयऺणभुखी ढाॉचाभा 
रुऩान्तयण गनि सशक्त सञ्चाय यणनीतत (Communication Strategy) प्रस्ताव गरयएको छ य सोही नीततरे 
ऩदहचान गयेका ववषम य ववश्रधअनुसाय सञ्चाय साभग्री उत्ऩादन तथा प्रसायण गरयनेछ । यणनीतत तमाय गने 
र्सरर्सराभा जनसभुदामको फझुाइ य तथ्मगत सूचनाफीचको दयूी हटाउने ववषमराई प्राथर्भकताभा याखेय बावी 
ददनहरुभा चुये सॊयऺण अगाडड फढाइनेछ । उदाहयणको राश्रग चुये के हो य मसको पैरावट कहाॉसम्भ छ बन्ने 
फायेको फुझाइभा एकरुऩता छैन । तसथि प्रत्मेक ष्जल्राको राश्रग चुयेको सीभाना छुट्दटने नक्सा सदहत 
सयोकायवाराहरुको अवरोकन कामिक्रभ प्रस्ताव गरयएको छ । मो सभूहभा गुरु मोजना कामािन्वमनभा सभावेश 
गरयएका सफै तनकाम, स्थानीम याजनीततक ऩाटॊका प्रतततनश्रध, गाउॉ  ववकास सर्भतत, नगयऩार्रकाका प्रतततनश्रध, 
सञ्चायकभॉ, स्थानीम र्शऺकराई सहबागी गयाउने प्रस्ताव गरयएको छ ।  

त्मसयी नै चुयेको ववशेषता, चुये स्रोतको अवस्था, स्रोत दोहनको असय, सम्बाव्म उऩचाय जस्ता सूचना सभावेश 
गयी सविसाधायण ककसानरक्षऺत सयर बाषाभा सूचना प्रसायण गरयनेछ ।सूचना प्रसायण गनि एप.एभ. येडडमो, 
एस.्एभ.्एस.् तथा भोफाइर एप्स ् (Moblie Apps) प्रमोगराई प्राथर्भकता ददइनेछ । स्थानीम एप.एभ. का 
सञ्चायकभॉराई चुये सॊयऺणभा सहमोग ऩुग्ने सूचनाफाये तार्रभको ब्मवस्था गने प्रस्ताव गरयएको छ । मस्ता 
तार्रभ प्राप्त सञ्चायकभॉहरुराई गाउॉभा गएय स्थरगत अवरोकन य ककसानसॉग अन्तवाितािसभेतफाट सूचना 
सङ्करन गयी प्रसायण गयाउने प्रस्ताव गरयएको छ । 

चुये तयाई, भधेशभा आईऩनि सक्ने प्राकृततक ववऩदको ऩूवि सूचना प्रणारी ववकस गनि याष्टरम भौसभ अनुभान 
भहाशाखा ववऩद् ब्मवस्थाऩन भहाशाखा तथा ववर्बन्न सयकायी तथा गैय सयकायी तनकामहरुसॉग सभन्वम  
गरयनेछ । आवश्मक सूचनाहरु स्थानीम साभुदातमक येडडमो, भोवाइर एप्स आददफाट प्रशायण गरयनेछ । साथै 
अतत जोखखभ य ववऩत ग्रस्त स्थानहरुभा साइयनको ब्मवस्था गरयनेछ । 

५. अनुगभन तथा भूल्माङ्कन 
अनुगभन तथा भूल्माङ्कन प्रमोजनको राश्रग मस ऩरयच्छेदभा नततजाभूरक अनुगभन मोजना, चुये-तयाई भधेशको 
राश्रग याष्टरम सूचना प्रणारी, भुख्म कोशेढुङ्गाहरु, य भूल्माङ्कन मोजना सभावेश गरयएको छ ।  

५.१ नततजाभूरक अनुगभन मोजना 
मो गुरु मोजनाको प्रबावकायी य साथिक कामािन्वमनका राश्रग अनुगभन तथा भूल्माङ्कन अऩरयहामि यहेकोरे एक 
सयर य नततजाभूरक अनुगभन तथा भूल्माङ्कन कामि मोजना महाॉ अवरम्फन गरयएको छ । गुरु मोजनाका 
उद्देश्महरु तनददिटट सभमभा तोककएको ऩरयभाण य अऩेक्षऺत गुणस्तय कामभ हुने गयी नततजा प्राप्त बए 
नबएकोफाये तथ्मगत जानकायी अद्मावश्रधक गने भूर औजायको रुऩभा एक नततजाभूरक अनुगभन मोजना तमाय 
ऩारयएको छ । मसरे तनणिम तथा नीतत तनभािण प्रकक्रमाराई प्रभाणभा आधारयत फनाउन आवश्मक तथ्माङ्क य 
सूचना उऩरब्ध गयाउनुको साथै ऩायदर्शिता तथा साभाष्जक जवापदेदहता अर्बवदृ्श्रधभापि त सुशासन प्रवद्िधन गनि 
ठूरो मोगदान ऩ-ुमाउनेछ ।  
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कामिक्रभ कामािन्वमनको अनुगभन प्रकृमाराई तनमर्भत वनाइनेछ । प्रत्मेक तहको कामिक्रभ कामािन्वमन ईकाई य 
चुये तयाई भधेश ववषम सर्भततरे प्रत्मेक २ भदहनाभा वैठक वसी कामािन्वमन य उऩरब्धीको सर्भऺा गनेछ । 
मसै गयी प्रदेश य स्थानीम तहभा स्थाऩना हुने सभन्वम सर्भततरे प्रत्मेक ६ भदहनाभा कामािन्वमन य उऩरब्धीभा 
छरपर गयी आवश्मक सुझाव उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

नेऩार सयकायरे हार अवरम्फन गयेको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन प्रकक्रमाअन्तगितको अन्तरयभ तह (प्रततपर, 
प्रकक्रमा, रगानी) तथा कामि सम्ऩादन तहको अनुगभन प्रकक्रमा मथावत नै यहनेछ। साथै कामिक्रभहरुको 
कामािन्वमनको क्रभभा कामि सम्ऩादन तहको अनुगभनका राश्रग सफै सयोकायवाराहरु (ववशेष गयी सेवाप्रदामक 
तथा सेवाग्राही) को सहबाश्रगताभा सहबाश्रगताभूरक अनुगभन ऩतन गरयनेछ ।  

मो कामि मोजना ववशेषगयी नततजा शङृ्खरा (result chain) भा आधारयत छ य अष्न्तभ तह (भुख्मतमा: प्रबाव य 
असय) को अनुगभनभा केष्न्रत यहेको छ। तथावऩ मो कामि मोजनारे प्रबावसूचक, असय सूचकका साथै प्रततपर 
सूचकको ऩतन अनुगभन गनेछ । अष्न्तभ तहको अनुगभनभा सहबाश्रगताभूरक अनुगभन ऩतन गरयनेछ।  

मो गुरु मोजनाका राश्रग तमाय गरयएको अनुगभन मोजना अनुसूची १५ भा सॊरग्न गरयएको छ ।  

५.२ चुये-तयाई भधेशको राचग सूचना प्रणारी 
गुरु मोजनारे सभेटेका सफ ै प्रकायका कामिक्रभहरुको ष्जल्रास्तय य याष्टरमस्तयभा सूचना सङ्करन तथा 
अद्मावश्रधक गनि अतत आवश्मक छ । ष्जल्रास्तयभा प्रत्मेक ष्जल्रारे कामिक्रभ य उऩरष्ब्धको सूचना य 
केन्रस्तयभा सफै ष्जल्राको सभष्टटगत कामिक्रभ य उऩरष्ब्धको सूचना सुरू वषिदेखख नै सङ्करन गने य प्रत्मेक 
वषि अद्मावश्रधक गनुि ऩने बएकोरे बू-सूचना प्रणारी (GIS) को भाध्मभफाट मस्ता सूचना नक्साङ्कन सभेत 
गरयने प्रस्ताव गरयएको छ । ऩरयच्छेद ३.२.१ भा ददएको कामिक्रभहरुको पेहरयस्त य ऩरयच्छेद ५.१ भा ददइएको 
नततजाभूरक अनुगभन मोजनाको आधायभा आवश्मक सूचना ऩदहचान गयी सोहीअनुसाय सूचना प्रणारी ववकास 
गनि प्रस्ताव गरयएको छ ।  

५.३ भुख्म कोशढुेङ्गाहरु (Milestones) 

गुरु मोजना सपरताका ९ भुख्म गन्तव्म तनधाियण गरयएका छन ्य ऩदहरो ५ वषिको राश्रग ऩरयभाणात्भक भाऩन 
ब्रफन्द ुसभेत मककन गयी तार्रका ३४ भा सभावेश गरयएको छ ।  

तामरका ३४: कोशेढुङ्गाहरु 

क्र.स. भुख्म गन्तव्म (ऩहहरो ५ िषय) 
ऩरयभाणात्भक भाऩन 

बफन्द ु

१ अततक्रर्भत वन ऺेत्र अततक्रभण भुक्त बई ऩुन: वन वृऺ  हुककि एको  १४,००० हेक्टय 

२ खुरा चरयचयन अभ्मस्त ऩशुऩारक घयऩरयवायरे फॉधुवा ऩशुऩारन प्रणारी अऩनाएको  १,२०,००० घयधुयी 

३ वषेनी खनजोत गयी खेती गरयएको १९ डडग्री वा सोबन्दा फढी र्बयारो जर्भनभा 
फहुवषॉम फारी ववस्ताय  

७,२६५ हेक्टय 

४ उऩमुक्त वन सम्वद्िधन प्रणारी अऩनाई वन ब्मवस्थाऩन  १६५,६७५ हेक्टय 

५ वषाितको ऩानी सङ्करन तथा बण्डायण, बूर्भगत जर ऩुनबियण, सतहभुतनको ऩानी १,०६९ स्थर  
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उऩमोग सॊयचना ववकास य र्सभसाय ब्मवस्थाऩन 

६ नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग ब्मवस्थाऩन  १८० नदीहरु  

७ बू-स्खरन वा फाढी सॊवेदनशीर ऺेत्रभा यहेका घयको सुयक्षऺत ब्मवस्थाऩन २०,५०५ घय  

८ एकीकृत नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩन - उऩल्रो जराधय ब्मवस्थाऩन, नदी ककनायाभा 
तटफन्ध य नदीको दाॉमा फाॉमा हरयत ऩेटी ववकास  

६४ नदी प्रणारीहरु 

९ वन ऺेत्र फादहय योवऩएका फाॉस, रुख हुककि एको  ८,९१४,००० वटा 

५.४ भूल्माङ्कन मोजना 
मो गुरु मोजना २० वषिको राश्रग तमाय गयी प्रत्मेक ५ वषि अवश्रधको राश्रग खण्डीकृत गरयएकोरे प्रत्मेक ५ वषिभा 
भूल्माङ्कन गरयनेछ । भध्मावश्रध य अवश्रध-अन्त्म (End of program) गयी दईु प्रकायका भूल्माङ्कन प्रस्ताव 
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छ । भूल्माङ्कनको कामितार्रका तार्रका ३५ भा ददइएको छ ।  

तामरका ३५: भूल्माङ्कनको कामयतामरका 
भूल्माङ्कन 
प्रकाय 

भूल्माङ्कनका आधायहरु सभम कसरे गने ऩरयचारन ष्जम्भेिायी 

भध्मावश्रध 
भूल्माङ्कन 

सान्दर्बिकता, 
प्रबावकारयता, कामिदऺता, 
प्रबाव, ददगोऩना  

तसे्रो वषि, 
आठौं वषि, 
तहे्रौं वषि, 
अठायौं वषि 

या.चु.त.भ.वव.स. य साझदेाय 
तनकामभा अनुगभन 
भूल्माङ्कनको ष्जम्भेवायी 
ऩाएका ऩदाश्रधकायीहरुको 
सभूहद्वाया 

या.चु.त.भ.वव.स. 

अवश्रध–अन्त्म 
भूल्माङ्कन  

सान्दर्बिकता, 
प्रबावकारयता, कामिदऺता, 
प्रबाव, ददगोऩना 

ऩाॉचौ वषि, दसौं 
वषि, ऩन्रौं 
वषि, फीसौं वषि 

याष्टरमस्तयका ऺेत्रगत ऻान 
बएका भूल्माङ्कन ववऻ 
सभूह  

या.चु.त.भ.वव.स. 
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गरयफी तनवायणका राश्रग रघु pBd ववकास कामिक्रभ: आन्तरयकीयण तथा तुरनात्भक सम्फन्धभा (फषि?), घयेर ु
तथा साना उद्मोग कामािरम, र्सयहा,  

घटार धार्भिक वन ऺेत्र (फषि?), ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुया 

घयेरु तथा साना उद्मोग कामािरम, कञ्चनऩुय, श्रचनायी, २०७१, घयेरु तथा साना उद्मोग कामािरम, कञ्चनऩुय 

घाॉसेफारी फीउ उत्ऩादन स्रोत वववयणसम्फन्धी ऩुष्स्तका, फषि?, ऩशु सेवा ववबाग, याष्टरम चयन तथा ऩशु आहाया 
केन्र, हरयहयबवन  

चक्रा वनको वन व्मस्थाऩन मोजना, ष्जल्रा वन कामािरम, दाङ, आषाढ, २०६९ 
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श्रचतवन उद्मोग ददग्दशिन डाइयेक्री २०६२, श्रचतनव उद्मोग सङ्घ 

चुये ऺेत्र वन सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन मोजना, ष्जल्रा वन सभन्वम सर्भतत, झाऩा २०६८ 

चुये ऺेत्रभा चाऩ कभ गनि तयाईका वन नबएका दक्षऺणी बेगभा तनजी जग्गाभा वृऺ ायोऩण कामिक्रभको प्रचाय 
प्रसाय र्रपरेट २०६८ 

चुये ववनाशको साभाष्जक-आश्रथिक प्रबाव भूल्माङ्कन अध्ममन प्रततवेदन, नेऩार वन प्राववश्रधक सॊघ, काठभाडौं, 
२०७० 

चुये सॊयऺण: सपरताको कथा, २०७०. याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भतत 

चुये-तयाई भधेश सॊयऺण आ.फ. २०७१/०७२ को वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास 
सर्भतत, २०७२ 

चुये-तयाई भधेश सॊयऺण आ.फ. २०७२/०७३ को वावषिक कामिक्रभ तथा फजेट, याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण 
ववकास सर्भतत, २०७२ 

चौधयी, छोटे रार, ऩौडरे, श्माभकृटण, २०६५. नेऩारभा फेत सॊयऺण, ब्मवस्थाऩन य ववकासका उऩामहरु  

चौयीडाॉडा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित भतनकाऩुय गा.वव.स. वडा नॊ. ३, कुतनमा टोर फाॉकेको 
सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७४/०७५ सम्भ, चौयीडाॉडा 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, भतनकाऩुय गा.वव.स. वडा नॊ. ३, फाॉके 

छग्रहवा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित काम्दी गा.वव.स. वडा नॊ. ९, खटकेनऩुय गाउॉ  फाॉकेको 
सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७४/०७५ सम्भ, छग्रहवा 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, काम्दी गा.वव.स. वडा नॊ. ९, फाॉके 

जगदीशऩुय जराशम ऩञ्च वषॉम ब्मवस्थाऩन मोजना (आ. फ. २०७०—२०७४) तनष्ग्रहवा, कवऩरफस्तु, जगदीशऩुय 
जराशम फहुसयोकाय भञ्च, तनष्ग्रहवा १ कवऩरवस्तु 

जडीफुटी खेती ववस्ताय तथा ब्मवस्थाऩन तार्रभ, कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन, आ.फ. २०६७/०६८, ष्जल्रा वन 
कामािरम, डडरेधुया 

जडीफुटी ववकास कामिक्रभको प्रगतत वववयण, आ.फ. २०६८/०६९, ष्जल्रा वन कामािरम, सरािही 

जनभुखी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहरे साभुदातमक वन हस्तान्तयणको राश्रग तमाय ऩायेको प्रायष्म्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन (Initial Environmental Examination), जनभुखी साभुदातमक वन 
उऩबोक्ता सभहू, कचनाऩुय-२, फाॉके, वैशाख, २०६८ 

जम दगुाि बवानी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहरे साभुदातमक वन हस्तान्तयणको राश्रग तमाय ऩायेको 
प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन (Initial Environmental Examination), जम दगुाि बवानी 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, कचनाऩुय-३, फाॉके, वैशाख, २०६८ 
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जमसयस्वती साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित भतनकाऩुय गा.वव.स. वडा नॊ. ३ ववच टोर, थऩुवा फाॉकेको 
सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७४/०७५ सम्भ, जमसयस्वतत 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, भतनकाऩुय-४, थऩुवा, फाॉके 

जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन मोजना (आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७३/०७४ सम्भ) गोफयडडहा गा.वव.स. वडा 
न. १ जनसेवा साभुदातमक वन उऩबोक्ता जुयाउने दाङ 

जरवामु ऩरयवतिन तथा येड सम्फन्धभा वन, बूर्भ य आददवासी जनजाततको अश्रधकाय, नेऩार आददवासी जनजातत 
भहासङ्घ, जरवामु ऩरयवतिन य येड साझदेायी कामिक्रभ, २०६७ 

जरवामु ऩरयवतिन स्थानीम अनुकूरन कामि मोजना (Climate Change Local Adaptation Plan for Action, 
LAPA), ब्रफनौना गाउॉ  ववकास सर्भतत, फाॉके (आ.फ. २०७१/०७२ देखख २०७५/०७६ सम्भ), ब्रफनौना गाउॉ  ववकास 
सर्भत, फाॉके, चैत्र, २०७१ 

जरवामु ऩरयवतिन स्थानीम अनुकूरन कामि मोजना (Climate Change Local Adaptation Plan for Action, 
LAPA), ब्रफनौना गाउॉ  ववकास सर्भतत, फाॉके (आ.फ. २०७१/०७२ देखख २०७५/०७६ सम्भ) 

जरवामु ऩरयवतिन स्थानीम अनुकूरन कामि मोजना, पूरफायी गाउॉ  ववकास सर्भतत, दाङ (आ.फ. २०७१/७२ देखख 
२०७५/०७६ सम्भ), पूरफायी गाउॉ  ववकास सर्भतत, दाङ, चैत्र २०७१ 

जरवामु ऩरयवतिन स्थानीम अनुकूरन मोजना (Climate Change Local Adaptation Plan for Action, 
LAPA), ठाकुयåf/f गाउॉ  ववकास सर्भतत, फददिमा (आ.फ. २०७१/०७२ देखख २०७५/०७६ सम्भ), ठाकुयåf/f गाउॉ  
ववकास सर्भतत, फददिमा, २०७ 

जरवामु ऩरयवतिन स्थानीम अनुकूरन मोजना (Climate Change Local Adaptation Plan for Action, 
LAPA), सतफरयमा गाउॉ  ववकास सर्भतत, दाङ (आ.फ. २०७२/०७३ देखख २०७६/०७७ सम्भ), सतफरयमा गाउॉ  
ववकास सर्भतत, दाङ, २०७१ 

ष्ज.व.का कवऩरवस्तुको ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, आ.फ. २०६५/०६६ देखख २०६९०/०७० सम्भ 

ष्जल्रा pBd ववकास यणनीततक मोजना, २०७१/०७२ देखख २०७५/०७६ सम्भ, ष्जल्रा ववकास सर्भततको 
कामािरम, कैरारी, उद्मभ ववकास इकाइि कैरारी, २०७१ 

ष्जल्रा आऩतकारीन मोजना २०६७ (फाढीको ऩरयष्स्थतत), ष्जल्रा प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, भहोत्तयी, २०६७ 

ष्जल्रा घयेरु तथा साना उद्मोगकामािरम, भोयङको प्रततवेदन, २०६९ 

ष्जल्रा जनसङ्ख्मा ऩाश्विश्रचत्र, र्सन्धुरी, २०७१, र्सन्धुरी 

ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरमको कामिक्रभ तथा वावषिक प्रगततको प्रततवेदन आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा 
कामािरम, सरािही 

ष्जल्रा ऩशुसेवा कामािरम, फाॉकेको वावषिक प्रततवेदन, आ.फ.२०७०/०७१ 

ष्जल्रा ऩाश्विश्रचत्र भोयङ- २०७०, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, भोयङ 

ष्जल्रा ऩाश्विश्रचत्र, इराभ, २०६३, शाखा तथ्माङ्क कामािरम, ऩाॉचथय 
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ष्जल्रा ऩाश्विश्रचत्र, कञ्चनऩुय (फषि?), ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, कञ्चनऩुय 

ष्जल्रा ऩाश्विश्रचत्र, भोयङ २०६९, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, भोयङ 

ष्जल्रा ऩाश्विश्रचत्र, रर्रतऩुय आ.फ. २०७०/७१ 

ष्जल्रा ऩाश्विश्रचत्र, सरािही, आ.फ. २०७०/७१ 

ष्जल्रा प्रकोऩ आकष्स्भक मोजना, दाङ, २०६८ 

ष्जल्रा प्रकोऩ ब्मवस्थाऩन मोजना २०६४, ष्जल्रा ववकास सर्भतत, बयतऩुय, श्रचतवन 

ष्जल्रा प्रोपाइर सदहतको वावषिक ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, र्सन्धुरी 

ष्जल्रा प्रोपाइर सदहतको वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०६८/०६९, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, दाङ 

ष्जल्रा प्रोपाइर सदहतको वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, कवऩरवस्तु 

ष्जल्रा प्रोपाइर सदहतको वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०६९/०७०, ऩशु सेवा कामािरम, ऩाल्ऩा 

ष्जल्रा प्रोपाइर सदहतको वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, झाऩा 

ष्जल्रा फाॉके भतनकाऩुय गा.वव.स. वडा नॊ. ३ अन्तगित तल्रो भदनाऩुय टोरको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन 
अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७३/०७४ सम्भ, भतनकाऩुय-३, तल्रो भदनाऩुय टोर, फाॉके 

ष्जल्रा वन कामािरम उदमऩुयको ऩाश्विश्रचत्र, आ.फ. २०७०/०७१ 

ष्जल्रा वन कामािरम धनकुटाको वावषिक प्रगतत आ.फ. २०७०/०७१ 

ष्जल्रा वन कामािरम धनुषाको वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१ 

ष्जल्रा वन कामािरम ऩाल्ऩाको ऩञ्चवषॉम कामि मोजना , आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम फददिमाको ऩञ्चवषॉम कामि मोजना, आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम फाॉकेको ऩञ्चवषॉम कामि मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख आ.फ. २०७३०/०७४ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम बोजऩुयको ऩञ्चवषॉम कामि मोजना, आ.फ. २०६७/०६८ देखख आ.फ. २०७१/०७२ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम भहोत्तयीकोऩञ्चवषॉम मोजना, आ.फ. २०७०/७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम भोयङको ऩञ्चवषॉम कामि मोजना, आ.फ. २०६९/७० देखख आ.फ. २०७३/०७४ 

ष्जल्रा वन कामािरम सरािहीको वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१ 

ष्जल्रा वन कामािरम सरािहीफाट साझदेायी वनसम्फन्धी हारसम्भ बए गयेका कामिहरु, ववद्मभान अवस्था, 
कामािन्वमनभा आइऩयेका सभस्मा, सभाधानका उऩाम य अन्म सवारहरु, ष्जल्रा वन कामािरम, सरािही, फषि? 

ष्जल्रा वन कामािरम र्सयहाको वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०७१/०७२ 

ष्जल्रा वन कामािरम सुखेतको ऩञ्चवषॉम कामि मोजना, आ.फ. २०७०/७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ 

ष्जल्रा वन कामािरम, अघािखाॉची प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१ 
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ष्जल्रा वन कामािरम, अघािखाॉचीको ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना आ.फ. २०६५/०६६ देखख आ.फ. 
२०६९/०७० सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम, एक झरक २०६८, ष्जल्रा वन कामािरम, फाॉके  

ष्जल्रा वन कामािरम, कञ्चनऩुयको ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख आ.फ. 
२०७३/०७४ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम, कैरारीको प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१ 

ष्जल्रा वन कामािरम, श्रचतवन ऩञ्चवषॉम ब्मवस्थाऩन मोजना, आ.फ. २०७०/७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम, झाऩाको ऩञ्चवषॉम मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख आ.फ. २०७३/०७४ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुयाको IEE प्रततवेदन, २०६९ 

ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुयाको आ.फ. २०७०/०७१ को प्रस्ताववत वावषिक कामिक्रभहरु 

ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुयाको ऩञ्चवषॉम कामि मोजना आ.फ. २०६९/०७० देखख आ.फ. २०७३/०७४ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम, दाङको ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना २०६९, आ.फ. २०६९/०७० देखख आ.फ. 
२०७३/०७४ सम्भ, ष्जल्रा वन कामािरम, दाङ, भॊर्सय २०६९ 

ष्जल्रा वन कामािरम, नवरऩयासीको कामिक्रभ सॉगारो, ष्जल्रा वन कामािरम, नवरऩयासी  

ष्जल्रा वन कामािरम, रुऩन्देहीको वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१ 

ष्जल्रा वन कामािरम, यौतहटको वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१ 

ष्जल्रा वन कामािरम, सप्तयीको ऩञ्चवषॉम कामि मोजना, आ.फ. २०६४/०६५ देखख आ.फ. २०६८/०६९ सम्भ 

ष्जल्रा वन कामािरम, र्सन्धुरीको वावषिक प्रगतत प्रततवेदन (आ.फ. २०७०/०७१), ष्जल्रा वन कामािरम, र्सन्धुरी 

ष्जल्रा वन कामािरम, सुनसयीअन्तगित सञ्चार्रत कामिक्रभहरुको वावषिक ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वन 
कामािरम, सुनसयी 

ष्जल्रा वन कामािरम, सुनसयीअन्तगित सञ्चार्रत कामिक्रभहरुको वावषिक ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वन 
कामािरम, सुनसयी 

ष्जल्रा वन ऺेत्र मोजना (सन ्२०१२ देखख २०२६ सम्भ), ष्जल्रा वन सभन्वम सर्भतत, डडेरधुया ष्जल्रा 

ष्जल्रा वन ऺेत्र मोजना, प्मूठान ष्जल्रा, प्मूठान ष्जल्राका वन ऺेत्रका सयोकायवाराहरु, २०६६ 

ष्जल्रा वन ऺेत्र सभन्वम सर्भततको गठन तथा सञ्चारन तनदेर्शका, २०६८, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम 

ष्जल्रा वन ऩञ्चवषॉम कामि मोजना सभीऺा (आ.फ. २०६४/०६५−२०६८/०६९), ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुया 

ष्जल्रा वस्तुगत वववयण, २०७१, तथ्माङ्क कामािरम, ऩाल्ऩा  

ष्जल्रा वस्तुगत वववयण, आ.फ. २०६१/०६२, केन्रीम तथ्माङ्क ववबाग, शाखा तथ्माङ्क कामािरम, डडरेधुया 

ष्जल्रा वस्तुगत वववयण, दाङ, शाखा तथ्माङ्क कामािरम, दाङ, २०६२ 
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ष्जल्रा वस्तुगत वववयण, नवरऩयासी, २०७१, तथ्माङ्क कामािरम, श्रचतवन, 

ष्जल्रा वस्तुगत वववयण, फददिमा, आ.फ. २०६३/०६४, केन्रीम तथ्माङ्क ववबाग, शाखा तथ्माङ्क कामािरम, फाॉके 

ष्जल्रा वस्तुगत वववयण, सुखेत (आ.फ. २०६४/०६५), शाखा तथ्माङ्क कामािरम, सुखेत 

ष्जल्रा ववकास मोजना, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, र्सन्धुरी, २०६९ 

ष्जल्रा ववकास मोजना, आ.फ. २०७१/०७२ को कामिक्रभ तथा फजेट, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, सूचना 
तथ्माङ्क तथा अर्बरेख शाखा, सुखेत 

ष्जल्रा ववकास मोजना, आ.फ. २०७१/०७२, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, दाङ 

ष्जल्रा ववकास मोजना, आ.फ. २०७१/०७२, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, र्सन्धुरी, २०७० 

ष्जल्रा ववकास मोजना, वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०७१/०७२, ष्ज.वव.स., फाया 

ष्जल्रा ववकास सर्भतत, उद्मभ ववकास इकाइि, कैरारी, आ.फ. २०७१/०७२ 

ष्जल्रा ववऩद ऩूवि तमायी तथा प्रततकामि मोजना, २०६८, ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, दाङ 

ष्जल्रा ववऩद ऩूवितमायी तथा प्रततकामि मोजना, २०७०, ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, झाऩा, नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी, झाऩा ष्जल्रा शाखा 

ष्जल्रा ववऩद् ऩवूि तमायी तथा प्रततकामि मोजना, २०६९, ष्जल्रा दैवीप्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, फददिमा 

ष्जल्रा ववऩद् ऩूवितमायी तथा अनुकक्रमा मोजना, २०६८, ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, झाऩा  

ष्जल्रा ववऩद् ऩूवितमायी तथा प्रततकामि मोजना (फाढीको ऩरयष्स्थतत), २०६८, ष्जल्रा फाॉके, ष्जल्रा ववऩद् 
ब्मवस्थाऩन सर्भतत 

ष्जल्रा ववऩद् ऩूवितमायी मोजना, २०७०, ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, सुखेत  

ष्जल्रा ववऩद् ब्मवस्थाऩन मोजना तजुिभा तनदेर्शका, २०६९, नेऩार सयकाय, सङ्घीम भार्भरा तथा स्थानीम 
ववकास भन्त्रारम 

ष्जल्रा ववऩद् ब्मवस्थाऩन मोजना तजुिभा तनदेर्शका, २०६९, सङ्घीम भार्भरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारम 

ष्जल्रा ववऩद् ब्मवस्थाऩन मोजना, २०७१, ष्जल्रा ववकास सर्भतत, भकवानऩुय 

ष्जल्रा ववऩद् ब्मवस्थाऩन मोजना, २०७१, ष्जल्रा ववऩद् ब्मवस्थाऩन सर्भतत, दाङ तथा ष्जल्रा ववकास सर्भतत, 
दाङ 

ष्जल्राको ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजनाको (IEE) प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, ष्जल्रा 
वन कामािरम, सुखेत, २०७१ 

ष्जल्राको ऩरयचम तथा ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, दाङåf/f सञ्चार्रत कामिक्रभको एक झरक, ष्जल्रा कृवष 
ववकास कामािरम, दाङ, २०७२ 

ष्जल्राको ऩाश्विश्रचत्र, २०५८, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, झाऩा 
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ष्जल्राको वस्तुगत वववयण, २०६५, अघािखाॉची, केन्रीम तथ्माङ्क ववबाग, शाखा तथ्माङ्क कामािरम, कवऩरवस्तु 

जोशी, जगन्नाथ, ब्रत्रऩाठी, देवशेभणी, िेटठ, कुभुद, ऩोखयेर, देवीचन्र, २०६८, तयाईको वन ब्मवस्थाऩन: सभस्मा, 
सवार, अवसय य ववकल्ऩहरु, नेऩार वन प्राववश्रधक सङ्घ  

झा, सुष्जतकुभाय, चुये ववनाश य तयाई भधेशभा मसको प्रबाव, हाम्रो कल्ऩवृऺ , वन ववबाग, प्रचाय प्रसाय ववबाग, 
काठभाडौं, बार २०७१, वषि २६, अङ्क २७९ 

झाऩा ष्जल्राको कन्काई  खोराफाट ढुङ्गा, श्रगट्टी, फारुवा आददसङ्करन कामिको प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण 
(IEE) प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, झाऩा, भाघ, २०७१ 

झाऩा ष्जल्राको तनन्दा  खोराफाट ढुङ्गा, श्रगट्टी, फारुवा आददसङ्करन कामिको प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण 
(IEE) प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, झाऩा, चैत्र २०७१ 

झाऩा ष्जल्राको ब्रफरयङ्ग खोरा (फुधफाये ऺेत्र) फाट ढुङ्गा, श्रगट्टी, फारुवा आदद सङ्करन कामिको प्रायष्म्बक 
वातावयणीम ऩरयऺण (IEE) प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, झाऩा, बार, २०७१ 

डडरेधुया ष्जल्राको ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना स्वीकृततका राश्रग तमाय गरयएको प्रायष्म्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुया, भॊर्सय, २०६९ 

डडरेधुया ष्जल्राको ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुया, भॊर्सय २०६९ 

डडरेधुयाको चुये वन सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन मोजना, ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुया, २०६८ 

तयाई तथा र्सवार्रकका राश्रग जैववक वववधता ऺेत्र कामिक्रभ उऩरष्ब्ध आ. फ. २०५७−२०६७, ऺेत्रीम सहमोग 
इकाइि, हेटौंडा, भकवानऩुय 

ततरौयाकोट वनको साझदेायी ब्मवस्थाऩन मोजना, ष्जल्रा वन कामािरम, कवऩरवस्तु, आ.फ. २०६५/०६६ 

ततृीम चौभार्सक तथा वावषिक प्रगतत (आ.फ. २०७०/०७१), कृवष ववकास कामािरम, ईराभ 

थाऩा केशव, सन्देश न्मौऩाने, येसना उदास य कृटण रम्सार, जरवामु ऩरयवतिन य कृवष् कृषकका राश्रग सहमोगी 
ऩुष्स्तका, री-फडि, ऩोखया, २०६८ 

दाहाखानी गाउॉ  ववकास सर्भतत, श्रचतवन जरवामु ऩरयवतिन स्थानीम अनुकूरन मोजना, २०७० 

दगुाि भदहरा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा र्बम्भाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. दगुािनगय 
सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ, 
र्बम्भाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ४, दगुािनगय तथा दगुाि भदहरा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, र्बम्भाऩुय-४, 
फददिमा 

देवरयमा वनस्ऩतत उद्मान, २०७१, ष्जल्रा वनस्ऩतत कामािरम, कैरारी 

दोस्रो चाय वषे यणनीततक ववकास मोजना (आ.फ. २०७२/०७३−२०७५/०७६), नेऩार येडक्रस सोसाइटी, भोयङ ष्जल्रा 
शाखा, ववयाटनगय 
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धनकुटा ष्जल्राको वस्तुगत वववयण, २०६२ 

धनगढी, कैरारीभा यहेका भानव स्रोत य सङ्घ सॊस्थाहरुको स्रोत ऩुष्स्तका, २०७०, उद्मोग वाखणज्म सङ्घ, 
कैरारी  

धनुषा ष्जल्रा ववऩद् ब्मवस्थाऩन मोजना, District Disaster Management Plan (DDMP), आ.फ. 
२०७१−२०७५, ष्जल्रा ववकास सर्भतत, धनुषा, असाय २०७१ 

धनुषा ष्जल्राको तथ्माङ्कगत वववयण, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, २०६८, जनकऩुयधाभ  

धनुषा ष्जल्राको ऩञ्चवषॉम वन कामि मोजना (आ.फ. २०७०/०७१−२०७४/०७५), प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण 
प्रततवेदन, ष्जल्रा वन कामािरम, धनुषा, २०७० 

धनुषा ष्जल्राको ऩञ्चवषॉम वन कामि मोजना (आ.फ. २०७०/०७१−२०७४/०७५), ष्जल्रा वन कामािरम, धनुषा, 
२०७० 

धनुषाभा तनजी वनको ऩदहचान, वनको अवस्था तथा डाटाफेस प्रततवेदन, ष्जल्रा वन कामािरम, जनकऩुय, २०७१ 

नवदगुाि बगवती साभदुातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा याजाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ४, 
शाष्न्तऩुय सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ 
याजाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ४, शाष्न्तऩुय सभुदाम तथा नवदगुाि बगवती साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, 
याजाऩुय-४, फददिमा 

नेऩार याटरऩतत चुये सॊयऺण कामिक्रभको प्रगतत वववयण, आ.फ. २०६८/०६९, ष्जल्रा वन कामािरम, सरािही 

नेऩार सयकाय, २०७२. फस्ती ववकास, सहयी मोजना तथा बवन तनभािणसम्फन्धी आधायबूत भागिदशिन, नेऩार 
सयकाय, सङ्घीम भार्भरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारम, र्सॊहदयफाय, काठभाडौं 

नेऩार सयकाय, सन ् २०१५, कृवष ववकास यणनीतत (२०१५−२०३५), कृवष ववकास भन्त्रारम (Agriculture 
Development Strategy, 2015−2035 AD) 

नेऩारका प्रभुख उटण प्रदेशीम गैयकाटठ वन ऩैदावायहरुको खेती प्रववश्रध, तयाई तथा चुये ऺेत्रभा गैयकाटठ वन 
ऩैदावायको दीगो ब्मवस्थाऩन तथा ववकास कामिक्रभ, प्राववश्रधक सहमोग कामिक्रभ, काठभाडौं, भॊर्सय, २०७१ 

नेऩारको अन्तरयभ सॊववधान, २०६३, कानुन ककताफ ब्मवस्था सर्भतत 

ऩञ्चकी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा दौरतऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. २, भुयगहवा 
सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ 
सम्भ, दौरतऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. २, भुयगहवा सभुदाम तथा ऩञ्चकी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, 
दौरतऩुय-२, फददिमा 

ऩञ्चकी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा दौरतऩुय गा.वव.स., वडा नॊ, ९, चनौया तथा 
बरारी टोरको सभदुामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
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Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ 
सम्भ, दौरतऩुय गा.वव.स., वडा नॊ, ९, चनौया तथा बरारी टोर तथा ऩञ्चकी साभुदातमक वन उऩबोक्ता 
सभूह, दौरतऩुय-२, फददिमा 

ऩञ्चवषॉम कामि मोजना (आ.फ. २०६५/६६ - २०६९/०७०) को राश्रग प्रायष्म्बकत वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) 
प्रततवेदन, २०६५, ष्जल्रा वन कामािरम, सप्तयी 

ऩञ्चवषॉम कामि मोजना (आ.फ. २०६९/०७०−०७३/०७४) को राश्रग प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततफेदन, २०६९, 
ष्जल्र वन कामािरम, भोयङ 

ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, आ.फ. २०६९/७० देखख २०७३/०७४ सम्भ, ष्जल्रा वन कामािरम, ऩसाि 

ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, आ.फ. २०७०/०७१−२०७४/०७५, ष्जल्रा वन कामािरम, नवरऩयासी, 
२०७० 

ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजान आ.फ. २०६९/०७०−२०७४/००७५, ष्जल्रा वन कामािरम, फाया  

ऩसाि ष्जल्रा ऩाश्विश्रचत्र, २०७०, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, ऩसाि 

ऩसाि ष्जल्रा ववऩद् ब्मवस्थाऩन मोजना, २०७१−२०७५, ष्जल्रा ववकास सर्भतत, ऩसाि, २०७१ 

ऩसाि ष्जल्राको वस्तुगत वववयण, २०६१, तथ्माङ्क ववबाग, ऩसाि, वीयगॊज, २०६२ 

ऩशु आहाया ववकास याष्टरम अर्बमान कामिक्रभ सञ्चारन तनदेर्शका, २०७०,ऩशु सेवा ववबाग, याष्टरम चयन तथा 
ऩशु आहाया केन्र, हरयहयबवन 

ऩदहयो य मसको योकथाभ, ब्रत्रवव 

ऩाण्ड,े घनश्माभ, साभुदातमक वन उध्मभका चुनौतत य सम्बावनाहरु, साभुदातमक वन उऩबोक्ता भहासङ्घ, 
नेऩार, चैत्र २०६८  

प्रगतत ऩुष्स्तका आ.फ. २०६९/०७०, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, नवरऩयासी 

प्रथभ आवश्रधक ष्जल्रा ववकास मोजना, आ.फ. २०७२/०७३−२०७६/०७७), ष्जल्रा ववकास सर्भतत, फददिमा 

प्राकृततक कृवष य वानस्ऩततक ववषादी, फषि?, याजघाट जनकल्माण भञ्च, भोयङ 

प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, २०६६ को सायाॊश, जनएकता भदहरा साभुदातमक वन, फाॉके 

प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, फषि?, कभरा य ग्वाङ खोरा, र्सन्धुरी 

प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, फषि?, घ्माम्ऩे खोरा, र्सन्धुरी 

प्रोपाइरसदहतको वावषिक ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, र्सयहा 

प्रोपाइरसदहतको वावषिक प्रगतत प्रततवेदन ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, ऩसाि 

पूरजोय फाफा वनको साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, आ.फ. २०६६/२०६७ देखख २०७०/२०७१ सम्भ, 
पूरजोय फाफा वनको साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन सभूह तथा ष्जल्रा वन कामािरम, सरािही, २०६६ 



119 
 

पूरजोय फाफा वनको साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजनाको प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन (आ.फ. 
२०६६/६७ देखख २०७०/०७१ सम्भ), पूरजोय फाफा वनको साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन सभूह तथा ष्जल्रा वन 
कामािरम, सरािही, रारफन्दी, िावण २०६६ 

फयण्डाबाय सॊयक्षऺत वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, वन ववबाग, काठभाडौं, २०६८ 

फददिमा ष्जल्राको ऩाश्विश्रचत्र, २०७०, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, फददिमा 

फददिमा- फाढी प्रकोऩ गततववश्रध, २०७१, ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, फददिमा 

फसन्ता सॊयक्षऺत वन कामािरम, प्रगतत प्रततवेदन २०७०/०७१, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम, फसन्ता सॊयक्षऺत वन 
कामिक्रभ, ऩहरभानऩुय, कैरारी 

फसन्ता सॊयक्षऺत वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, वन ववबाग, २०६८ 

फहुभूल्म यत्न ऩत्थय ब्मफसातमक सूचना ऩुष्स्तका २०७०, घयेरु तथा साना उद्मोग ववकास सर्भतत, भुख्म शाखा, 
सुखेत 

फाॉके ष्जल्राको चुये शङृ्खराको वन ऺेत्र सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन कामािन्वमन तथा यणनैततक मोजना भस्मौदा, 
मोजना अवश्रध २०६८ देखख २०७७ सम्भ, ष्जल्रा वन कामािरम, फाॉकेका सयोकायवाराहरु 

फाॉके ष्जल्राभा ऩाइने व्माऩारयक भहत्व जडडफुटी प्रजाततहरुको उत्ऩादन तथा ब्मवस्थाऩन सहमोगी ऩुष्स्तका, 
२०६९, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम, फाॉके  

फाफुकुवा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित कष्म्द गा.वव.स. वडा नॊ. ९ रडडमाघाट गाउॉ  फाॉकेको 
सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७४/०७५ सम्भ, फाफुकुवा 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित कष्म्द गा.वव.स. वडा नॊ. ९ रडडमाघाट गाउॉ , फाॉके 

फाफुकुवा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फाॉके ष्जल्रा, फसुदेवऩुय-१, पायभ टोरको सभुदामस्तयीम 
जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९०/०७० देखख २०७४/०७५ सम्भ, फाफुकुवा साभुदातमक वन 
उऩबोक्ता सभूहअन्तगित, पायभ टोर, वसुदेवऩुय-१, फाॉके 

फाया ष्जल्राको दधुौया तथा धन्साय नदीफाट ददगोरुऩभा ढुङ्गा, श्रगट्टी तथा फारुवा उत्खनन ् तथा सङ्करन 
कामिका राश्रग तमाय ऩारयएको प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, असोज २०७०, ष्ज.वव.स., फाया  

फाया ष्जल्राको फारगङ्गा य ऩसाहा नदीफाट ददगोरुऩभा ढुङ्गा, श्रगट्टी तथा फारुवा उत्खनन ् तथा सङ्करन 
कामिका राश्रग तमाय ऩारयएको प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, असोज २०७०, ष्ज.वव.स., फाया  

फाया ष्जल्राको रारफकैमा नदीफाट ददगोरुऩभा ढुङ्गा, श्रगट्टी तथा फारुवा उत्खनन ्तथा सङ्करन कामिका राश्रग 
तमाय ऩारयएको प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, असोज २०७०, ष्ज.वव.स., फाया 

फाया ष्जल्राको वस्तुगत वववयण, केन्रीम तथ्माङक् ववबाग, शाखा तथ्माङ्क कामािरम, ऩसाि, वीयगॊज, २०६३ 

फारगङ्गा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा याजाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ७, यजऩुरुवा 
सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ 
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सम्भ, याजाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ७, यजऩुरुवा सभुदाम तथा फारगङ्गा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, 
याजाऩुय-७, फददिमा 

फारी ववकास कामिक्रभ वावषिक प्रगतत ऩुष्स्तका (आ.फ. २०६९/०७०), कृवष ववबाग, फारी ववकास तनदेशनारम, 
हरयहयबवन 

फाह्र वन ऺेत्रको साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन मोजना, फाह्र साझदेायी वनका सयोकायवाराहरु तथा ष्जल्रा वन 
कामािरम, कैरारी, २०६६ 

ब्रफसिना भदहरा भध्मवतॉ साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा ऩाताबाय गा.वव.स., वडा नॊ. ४, 
याजीऩुय सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना, आ.फ. २०७०/०७१ देखख 
आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ, ऩाताबाय गा.वव.स., वडा नॊ. ४, याजीऩुय सभुदाम तथा ब्रफसिना भदहरा भध्मवतॉ 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, ऩाताबाय-४, फददिमा 

ब्मफसातमक गाई बैंसी ऩारन प्रववश्रध, आ.फ. २०७१/०७२, केन्रीम गाई बैंसी प्रवद्िधन कामािरम, रर्रतऩुय 

बायतार वन ऺेत्रको साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन मोजना, बायतार साझदेायी वनका सयोकायवाराहरु तथा ष्जल्रा 
वन कामािरम, कैरारी, २०७१ 

बारुपाॉटा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा र्बम्भाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ७, फेरासा 
सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ 

बारुपाॉटा साभदुातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा र्बम्भाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ७ र्बम्भाऩुय 
सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ 

बेयी–कणािरी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा याजाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. २, धोब्रफनऩुय 
सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ 
याजाऩुय गा.वव.स. वडा नॊ. २, धोब्रफनऩुय सभुदाम तथा बेयीकणािरी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, याजाऩुय-
२, फददिमा 

भकवानऩुय ष्जल्राको ब-ूसॊयऺण गुरु मोजना आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, भकवानऩुय, 
हेटौंडा 

भत्स्म प्रोपाइर, फषि?, ष्जल्रा कृवष ववकास कामिक्रभ, ऩसाि 

भहाबायत सॊयक्षऺत वन, ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुया, वैशाख २०७१  

भदहरा तथा फारफार्रका कामािरम वावषिक प्रगतत ऩुस्तक २०७०/०७१, भदहरा तथा फारफार्रका कामािरम, उदमऩुय  

भदहरा ववकास कामिक्रभ वावषिक प्रततवेदन २०७०/०७१, भदहरा तथा फारफार्रका ववबाग, कैरारी 

भदहरा ववकास कामिक्रभ सङ्क्षऺप्त श्रचनायी, फषि?, भदहरा तथा फारफार्रका कामािरम, रुऩन्देही 
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भदहरा ववकास कामिक्रभ, कवऩरवस्तु प्रगतत ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, भदहरा तथा फारफार्रका कामािरम, 
कवऩरवस्तु 

भदहरा दहॊसा तथा बेदबाव ववरुद्धको अर्बमान (सन ् २०११/२०१२), दर्रत भदहरा अश्रधकाय भञ्च, नेऩार, 
धनगढी, कैरारी  

भहोत्तयी ष्जल्रा आवश्रधक ष्जल्रा ववकास मोजना, (आ.फ. २०७२/०७३−२०७६/०७७), ष्जल्रा ववकास सर्भतत, 
भहोत्तयी, भाघ २०७१ 

भहोत्तयी ष्जल्रा वस्तुगत वववयण, शाखा तथ्माङ्क कामािरम, भहोत्तयी, २०६५ 

भहोत्तयी ष्जल्रा वस्तुष्स्थतत श्रचत्रण तथा ववश्रेषण २०७१, ष्जल्रा ववकास सर्भतत, २०७१ 

भहोत्तयीdf तनजी वनको ऩदहचान, वनको अवस्था तथा डाटाफेस प्रततवेदन, २०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, भहोत्तयी 

भामादेवी साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन मोजना, आ.व २०६९।०७०. ष्जल्रा वन कामािरम, कवऩरवस्तु 

भुनार भदहरा साभदुातमक वन उऩबोक्ता सभूह अन्तगित फददिमा ष्जल्रा र्बम्भाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. २, छोट्की 
र्बम्भाऩुय सभुदामको सभदुामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४/०७५ 
सम्भ, र्बम्भाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. २, छोट्की र्बम्भाऩुय सभुदाम तथा भुनार भदहरा साभुदातमक वन 
उऩबोक्ता सभूह, र्बम्भाऩुय-२, फददिमा 

भेन्थको ऩरयचम तथा खेती ववश्रध, २०७०, ष्जल्रा वनस्ऩतत कामािरम, कैरारी  

मादव, ना. प्र. २०६७. ददगो वन ब्मवस्थाऩनफाट आम आजिन तथा योजगायीको स्रोत अनुबव य आवश्मकता, 
रुऩान्तयण नेऩार 

मादव, ना. प्र. २०६८. वनको ददको ब्मवस्थाऩन य काविन शोसन तथा बण्डाय 

यक्तसञ्चाय सेवा वावषिक स्भारयका फुरेदटन २०७१, नेऩार येडक्रस सोसाइटी, भोयङ ष्जल्रा शाखा, ववयाटनगय  

याप्तीऩीडडत साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फाॉके ष्जल्रा, पते्तऩुय-९ खल्रा टऩयी र्रवाङगी टोरको 
सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७४/०७५ सम्भ, याप्तीवऩडडत 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, पते्तऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ९, फाॉके 

याभधुनी सॊयक्षऺत वन कामिक्रभ वावषिक ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, सुनसयी 

याटरऩतत चुये सॊयऺण कामिक्रभ कामािन्वमन तनदेर्शका २०६८, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम, याटरऩतत चुये 
सॊयऺण कामिक्रभ सभन्वम एकाइ, काठभाडौं 

याटरऩतत चुये सॊयऺण कामिक्रभ प्रततवेदन २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, र्सन्धुरी 

याटरऩतत चुये सॊयऺण कामिक्रभ प्रोपामर आ.फ. २०७०/०७१, उदमऩुय 

याटरऩतत चुये सॊयऺण कामिक्रभ, वावषिक प्रगतत प्रततवेदन २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, र्सन्धुरी 

याटरऩतत चुये सॊयऺण वावषिक कामिक्रभ प्रगतत प्रोपाइर आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, फाया 
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याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततको सङ्गठन सॊयचना तथा जनशष्क्त मोजना, याटरऩतत चुये-
तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततको सश्रचवारम, खुभरताय, रर्रतऩुय, २०७१ 

याष्टरम वन अर्बरेखीकयण, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, सुनसयी 

याष्टरम वन ववकास तथा ब्मवस्थाऩन कामिक्रभको प्रगतत वववयण, आ.फ. २०६८/०६९, ष्जल्रा वन कामािरम, 
सरािही 

रयजार, कृटणप्रसाद, २०७०. ब्मफसातमक फाख्राऩारन, केन्रीम बेडाफाख्रा प्रवद्िधन कामािरम, रर्रतऩुय 

रयठ्ठा य तजेऩातको उत्ऩादन तथा ब्मवस्थाऩन सहमोगी ऩुष्स्तका, ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुया, २०६८ 

रुरप्रसाद ऩौडरे, २०७१/०७२. ब्मफसातमक गाई बैंसीऩारन प्रववश्रध, ऩशु सेवा ववबाग, केन्रीम गाई बैंसी प्रवद्िधन 
कामािरम, रर्रतऩुय  

रुऩन्देही ष्जल्राको ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना (आ.फ. २०७०/०७१−२०७४-०७५), ष्जल्रा वन 
कामािरम, वसन्तऩुय, रुऩन्देही, २०७० 

रुऩन्देही ष्जल्राको फेतकुइमा गा.वव.स ष्स्थत ततनाउ नदीको भचािवाय घाटको वगयऺेत्रफाट ददगो रुऩभा ढुङ्गा, 
श्रगट्टी तथा फारुवाको सङ्करन/उत्खनन ् ऩूवि प्रायष्म्बक वातावयण ऩयीऺण, ष्जल्रा ववकास सर्भततको 
कामािरम, रुऩन्देही, २०७१ 

यौतहट ष्जल्राको वस्तुगत वववयण, शाखा तथ्माङ्क कामािरम, ऩसाि, २०६४ 

रहानको सङ्क्षऺप्त ऩरयचम तथा वन ववकास कामिको प्रगतत प्रततवेदन आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, 
र्सयहा 

राटीझोडा साझदेायी वनको ब्मवस्थाऩन मोजना, आ.फ. २०७१/०७२, ष्जल्रा वन कामािरम, भोयङ, राटीझोडा 
साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन सभूह तथा सर्भतत 

रारजीऩुय साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा याजाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ८ य ९, 
रारजीऩुय (ततघ्रा) सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate 
Change Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. 
२०७४/०७५ सम्भ, याजाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ८ य ९, रारजीऩुय (ततघ्रा) सभदुाम तथा रारजीऩुय साभुदातमक 
वन उऩबोक्ता सभूह, याजाऩुय-८ य ९, फददिमा 

रारझाडी-भोहना सॊयक्षऺत वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, २०६८, वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम, वन ववबाग, 
फफयभहर  

रारीगुयाॉस साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा याजाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ५, टेडडमा 
सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना (Climate Change 
Community level Adaptation Plan of Action-CAPA) आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७४-/०७५ 
सम्भ याजाऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ५, टेडडमा सभुदाम तथा रारीगुयाॉस साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, 
याजाऩुय-५, फददिमा 
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रेखपसाि गाउॉ  ववकास सर्भततको ववऩद् जोखखभ ब्मवस्थाऩन मोजना, २०७१, स्थानीम ववऩद् जोखखभ ब्मवस्थाऩन 
सर्भतत, रेखपसाि गा.वव.स., सुखेत 

वन अततक्रभण तनमन्त्रण तथा सहबाश्रगताभूरक ब्मवस्थाऩन कामि मोजना (आ.फ. २०७०/०७१), ष्जल्रा वन 
कामािरम, कैरारी 

वन अततक्रभणसम्फन्धी तथ्माङ्क वववयण २०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, नवरऩयासी  

वन कामि मोजना, झाऩा, आ.फ. २०६३/०६४ 

वन ऺेत्रको राश्रग प्रायष्म्बक वातावयणीम ऩयीऺणको कामिसूची  तथा प्रततवेदनको ददग्दशिन, वातावयण भहाशाखा, 
वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम, २०६१ 

वन डढेको, ष्जल्रा वन कामािरम, डडरेधुया, भाघ २०७०  

वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम, र्सॊचाइ भन्त्रारम य कृवष भन्त्रारमअन्तगितका ववर्बन्न ववबाग य भातहतका 
ष्जल्रागत कामािरम तनकामहरुको आ.फ. २०७२/०७३ को स्वीकृत वावषिक कामिक्रभ, याटरऩतत चुये-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भतत, २०७२ 

वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, आ.फ. २०६४/०६५−०६८/०६९, ष्जल्रा वन कामािरम, फाॉके 

वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, ष्जल्रा वन कामािरम, सप्तयी, २०७१ 

वन ववबाग डटेाफेस (साभदुातमक वन, तनजी वन), २०७२ 

वन ववबागअन्तगित सञ्चार्रत कामिक्रभहरुको कामिक्रभ कामािन्वमन कामिववश्रध, २०७१, वन ववबाग, २०७१ 

वन, वनस्ऩतत, वन्मजन्तु तथा ब-ूसॊयऺणसम्फन्धी ववकास तनभािण कामिक्रभका राश्रग दय ववश्रेषण, नम्सि २०७०, 
वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम, २०७० 

वनऺेत्रको रैङ्श्रगक तथा साभाष्जक सभावेशीकयण यणनीतत, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम, २०६५ 

वनजङ्गर सॊयऺण य ददगो ब्मवस्थाऩनभा आददवासी जनजाततहरुको बूर्भका, नेऩार आददवासी जनजातत 
भहासङ्घ, जरवामु ऩरयवतिन य येड साझदेायी कामिक्रभ, २०६९ 

वनसम्फन्धी सङ्क्षऺप्त जानकायी, २०७०/०७१, वना तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम, ष्जल्रा वन कामािरम, कञ्चनऩुय 

वनसम्फन्धी सङ्क्षऺप्त जानकायी, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, कञ्चनऩुय 

वनस्ऩतत ऩरयचम तथा खेती ववश्रध, २०७०, ष्जल्रा वनस्ऩतत कामािरम, कैरारी 

वातावयण भन्त्रारम, २०१०, जरवामु ऩरयवतिनका अनुकूरनकाराश्रग याष्टरम कामि मोजना (Ministry of 
Environment, 2010, National Adaptation Programme of Actions to Climate Change) 

वावषिक कृवष कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क एक झरक आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, भकवानऩुय  

वावषिक कृवष कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका,  आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, फददिमा 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा उऩरष्ब्ध ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, 
धनगढी, कैरारी  
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वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क एक झरक आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, 
र्सयहा 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका (आ.फ. २०७०/०७१), ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, 
रुऩन्देही 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका (आ.फ. २०७१/०७२), ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, 
र्सन्धुरी 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका आ.फ. २०६९/०७०, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, यौतहट 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामिक्रभ, सप्तयी 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, उदमऩुय 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, ऩाल्ऩा 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, सुखेत 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका आ.व २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, 
नवरऩयासीवावषिक प्रकाशन २०७१, नेऩार येडक्रस सोसाइटी, भोयङ ष्जल्रा शाखा, ववयाटनगय 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका एक झरक आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास 
कामािरम, सुनसयी 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका एक झरक आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास 
कामिक्रभ, ऩसाि 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका एक झरक आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास 
कामािरम, कवऩरवस्तु 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका वावषिक प्रगतत प्रततवेदन आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष 
ववकास कामािरम, फाया  

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका, आ.फ. २०६९/०७०, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, सरािही 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, 
जनकऩुयधाभ, धनुषा 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क आ.फ. २०७०/०७१, 
भध्मऩष्श्चभाञ्चर ऺेत्रीम कृवष कामािरम, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, फाॉके 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा तथ्माङ्क, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, झाऩा 

वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा प्रगतत एक झरक, आ.फ. २०६८/०६९, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, दाङ, 
२०६९ 
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वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ तथा प्रगतत एक झरक, आ.फ. २०६९/०७०, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, दाङ, 
२०७० 

वावषिक कृवष ववकास, कामिक्रभ आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, श्रचतवन 

वावषिक ष्जल्रा ववकास मोजना, सल्मान, आ.फ. २०७१/७२, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, सल्मान, २०७० 

वावषिक ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, फाॉके  

वावषिक ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, सुखेत 

वावषिक ऩुष्स्तका, ष्जल्रा प्रोपाइरसदहत आ.फ. २०६९/०७०, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, सप्तयी 

वावषिक प्रगतत तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, कञ्चनऩुय 

वावषिक प्रगतत तथ्माङ्क ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१ य वावषिक कृवष ववकास कामिक्रभ आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा 
कृवष ववकास कामािरम, भोयङ 

वावषिक प्रगतत ऩुष्स्तका (ष्जल्रा प्रोपाइर सभेत) आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, यौतहट 

वावषिक प्रगतत ऩुष्स्तका (ष्जल्रा प्रोपाइर सभेत) आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु ववकास कामािरम, धनुषा 

वावषिक प्रगतत ऩुष्स्तका आ.फ. २०७०/०७१, भदहरा तथा फारफार्रका कामािरम, फाया  

वावषिक प्रगतत ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, भदहरा तथा फारफार्रका कामािरम, सुनसयी 

वावषिक प्रगतत ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७१/०७२, याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भतत, २०७२ 

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन (आ.फ. २०६९/०७०), ऩशु सेवा ववबाग, हरयहयबवन  

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन (ष्जल्रा प्रोपाइर सभेत), आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, सुनसयी 

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन (प्रोपाइरसदहत) आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, फाया  

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ.  २०७०/०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, कञ्चनऩुय  

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. ०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, अघािखाॉची 

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०६८/०६९, भदहरा तथा फारफार्रका कामािरम,सुखेत 

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०६९/०७०, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, फददिमा 

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, रुऩन्देही 

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, ऩाल्ऩा  

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वनस्ऩतत कामािरम, कैरारी  

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१, भदहरा तथा फारफार्रका कामािरम, सरािही 

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०७१/०७२, ष्जल्रा वन कामािरम, भोयङ, ववयाटनगय 

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, तथा तथ्माङ्क ऩुष्स्तका आ.फ. २०६९/०७०, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, नवरऩयासी 
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वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, ऩुष्स्तका (ष्जल्रा प्रोपाइर सभेत) आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, भोयङ 

वावषिक प्रगतत प्रततवेदन. आ.फ. २०७०/०७१, फाख्रा ववकास पाभि, ऩशु सेवा ववबाग, फुढीतोरा, कैरारी  

वावषिक प्रगतत वववयण, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, श्रचतवन 

वावषिक प्रगतत सभीऺा ऩुष्स्तका, आव २०७०/०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, रुऩन्देही 

वावषिक प्रततवेदन तथा आश्रथिक प्रततवेदन, २०७१, नेऩार येडक्रस सोसाइटी, ष्जल्रा शाखा, र्सयहा 

वावषिक प्रततवेदन तथा आश्रथिक प्रततवेदन, २०७१, नेऩार येडक्रस सोसाइटी, ष्जल्रा शाखा, र्सयहा 

वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०६१/०६२, बू तथा जराधाय सॊयऺण ववबाग, ष्जल्रा ब-ूसॊयऺण कामािरम, सुखेत 

वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०६९/०७०, कैरारी pBf]u वाखणज्म सङ्घ  

वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०६९/०७०, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, तनहुॉ 

वावषिक प्राववश्रधक प्रगतत प्रततवेदन आ.फ. २०६९/०७०, ष्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम, कञ्चनऩुय  

वावषिक प्राववश्रधक प्रततवेदन (आ.फ. २०६८/०६९), ऩशु सेवा ववबाग, ऩशु सेवा तनदेशनारम, हरयहयबवन 

ववकास आवाज, धनुषा, २०७१, ष्जल्रा ववकास सर्भततको कामािरम, धनुषा 

ववऩद ऩूवि तमायी तथा प्रततकामि मोजना ऩुनयावरोकन २०७१/०७२, ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, रुऩन्देही 

ववऩद ऩूवितमायी तथा प्रततकामि मोजना ऩाल्ऩा, २०६८, ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, ऩाल्ऩा 

ववऩद् ऩूवि तमायी तथा प्रततकामि मोजना, २०६९, ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, कैरारी 

ववऩद् ऩूवितमायी तथा प्रततकामि मोजना, २०६९, ष्जल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सर्भतत, कञ्चनऩुय 

ववऩद् ऩूवितमायी तथा प्रततकामि मोजना, २०७०, भकवानऩुय 

ववऩद् ऩूवितमायी मोजना, २०६८, र्सन्धुरी, ष्जल्रा ववऩद् ब्मवस्थाऩन सर्भतत, र्सन्धुरी 

वृऺ  सुधाय, वृऺ ायोऩण तथा तनजी वन कामिक्रभअन्तगित सञ्चार्रत वन दशक कामिक्रभको कामिक्रभ कामािन्वमन 
कामिववश्रध, २०७१, वन ववबाग, काठभाण्डौं, २०७१ 

वैऻातनक वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना आ.फ. २०७०/०७१ देखख आ.फ. २०७९/०८० सम्भ, िी ब्रत्रशष्क्त साभुदातमक 
वन उऩबोक्ता सभूह, भोतीऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ५, ८ य ९, कवऩरवस्तु, २०७० 

वैऻातनक वन ब्मवस्थाऩन कामिववश्रध २०७१, वन ववबाग, २०७१ 

र्शवगढी सुयाइनाका सॊयक्षऺत वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, कवऩरवस्तु, आ.फ. २०७१/०७२−२०८०/०८१), ष्जल्रा 
वन कामािरम, २०७०  

शुक्रापाॉटा वन्मजन्तु आयऺ कामािरम, वावषिक प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम, 
याष्टरम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्तु सॊयऺण ववबाग, कञ्चनऩुय  
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िी सत्ती कणािरी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, स्भारयका, २०५९, सत्ती कणािरी साभुदातमक वन उऩबोक्ता 
सभूह, कैरारी 

सॊयऺण प्रचाय प्रसाय ऩुष्स्तका, आ.फ. २०६८/०६९, ष्जल्रा बू-सॊयऺण कामािरम, र्सयहा 

सदाफहाय साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फाॉके ष्जल्रा, पते्तऩुय-८ ठूरोऩुरुवा टोर, जुयैमाको 
सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७४/०७५ सम्भ, सदाफहाय 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, पते्तऩुय गा.वव.स., वडा नॊ. ८, जुयैमा, फाॉके 

सनकट्टी भध्मवतॉ साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा ऩाताबाय गा.वव.स., वडा नॊ. ९, 
सनकट्टी सभुदामको सभदुामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना, आ.फ. २०७०/०७१ देखख 
आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ, ऩाताबाय गा.वव.स., वडा नॊ. ९, सनकट्टी सभुदाम तथा सनकट्टी भध्मवतॉ 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, ऩाताबाय-९, फददिमा 

सप्तयी ष्जल्रा वस्तुष्स्थतत श्रचत्रण (ऩाश्विश्रचत्र), २०७१, ष्जल्रा ववकास सर्भतत, २०७१ 

सभमबवानी वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित ववनौना गा.वव.स. वडा नॊ. ९ हेभऩुयको सभुदामस्तयीम जरवामु 
ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०७०/७० देखख २०७५/०७६ सम्भ, सभमबवानी वन उऩबोक्ता सभूह, 
ववनौना गा.वव.स., वडा नॊ. ९, फाॉके 

सभष्टटगत प्रगतत प्रततवेदन ऩुष्स्तका, २०६८, ष्जल्रा बू-सॊयऺण भन्त्रारम, यौतहट  

सरािही ष्जल्राको आवश्रधक ववकास मोजना तजुिभा (आ.फ. २०७१/०७१−२०७६/०७७), ष्ज.वव.स. सरािही, ऩुस २०७१, 

सरािही ष्जल्राको पूरजोय फाफा वनको साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजनाको प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺणको कामिसूची, पूरजोय फाफा वनको साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन सभूह तथा ष्जल्रा वन कामािरम, 
सरािही, रारफन्दी, २०६६ 

साझदेायी वन ब्मवस्थाऩन तनदेर्शका, २०६८, वन ववबाग, काठभाडौं 

साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन ववश्रेषण प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा 
वन कामािरम, रुऩन्देही 

साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहको वावषिक ऩुष्स्तका, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, दाङ 

साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहहरुको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन ववश्रेषणात्भक प्रततवेदन, आ.फ. २०७१/७२, 
ष्जल्रा वन कामािरम, सुखेत 

साभुदातमक वन कामिक्रभको वावषिक अनुगभन तथा भूल्माङ्कन ववश्रेषण प्रततवेदन (आ.फ. २०७०/०७१), ष्जल्रा 
वन कामािरम, र्सन्धुरी 

साभुदातमक वन ववकास कामिक्रभ, वावषिक प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा वन कामािरम, फाया 

साभुदातमक वन ववकास कामिक्रभको प्रगतत प्रततवेदन, आ.फ. २०६८/०६९, ष्जल्रा वन कामािरम, सरािही 

साभुदातमक वन स्रोत सवेऺण तथा ब्मवस्थाऩन, भागि दशिन, २०६६ 
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साभुदातमक वनको काठ/दाउया सङ्करन तथा ब्रफक्री-ववतयण तनदेर्शका, २०७१, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम 

र्सद्देश्वयी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित ववनौना गा.वव.स. वडा नॊ. ५, टडवा गाउॉ , फाॉकेको 
सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७४/०७५ सम्भ, टडवा गाउॉ , 
र्सद्देश्वयी सा.व.उ.स., ववनौना-५, फाॉके 

र्सद्धफाफा साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित पते्तऩुय गा.वव.स. वडा नॊ. ८, रक्ष्भीयाजऩुय, फाॉकेको 
सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०६९/०७० देखख २०७४/०७५ सम्भ, र्सद्धफाफा 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित पते्तऩुय गा.वव.स. वडा नॊ. ८, रक्ष्भीयाजऩुय, फाॉके 

र्सन्धुरी ष्जल्राको कृवष तथा खाद्म सुयऺाको ववषमगत मोजना, आ.फ. २०७०/०७१, ष्जल्रा कृवष ववकास 
कामािरम, र्सन्धुरी 

र्सन्धुरी ष्जल्राको कृवष तथ्माङ्क (आ.फ. २०६९/०७०), ष्जल्रा कृवष ववकास कामािरम, र्सन्धुरी 

र्सन्धुरी ष्जल्राको वस्तुगत वववयण, शाखा तथ्माङ्क कामािरम, र्सन्धुरी याभेछाऩ, २०५० 

र्सयहा ष्जल्राको कभरा  खोराफाट ढुङ्गा, श्रगट्टी सङ्करन तथा उत्खनन ्कामिका राश्रग प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भतत कामािरम, र्सयहा, भॊर्सय, २०७१  

र्सयहा ष्जल्राको खुट्टी  खोराफाट ढुङ्गा, श्रगट्टी सङ्करन तथा उत्खनन ्कामिका राश्रग प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भतत कामािरम, र्सयहा, भॊर्सय, २०७१ 

र्सयहा ष्जल्राको गागन  खोराफाट ढुङ्गा, श्रगट्टी सङ्करन तथा उत्खनन ्कामिका राश्रग प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भतत कामािरम, र्सयहा, भॊर्सय, २०७१  

र्सयहा ष्जल्राको घुभॉ  खोराफाट ढुङ्गा, श्रगट्टी सङ्करन तथा उत्खनन ्कामिका राश्रग प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भतत कामािरम, र्सयहा, भॊर्सय, २०७१  

र्सयहा ष्जल्राको फरान  खोराफाट ढुङ्गा, श्रगट्टी सङ्करन तथा उत्खनन ्कामिका राश्रग प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भतत कामािरम, र्सयहा, भॊर्सय, २०७१ 

र्सयहा ष्जल्राको भैनावती  खोराफाट ढुङ्गा, श्रगट्टी सङ्करन तथा उत्खनन ् कामिका राश्रग प्रायष्म्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भतत कामािरम, र्सयहा, भॊर्सय, २०७१  

र्सयहा ष्जल्राको सये  खोराफाट ढुङ्गा, श्रगट्टी सङ्करन तथा उत्खनन ्कामिका राश्रग प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण प्रततवेदन, ष्जल्रा ववकास सर्भतत कामािरम, र्सयहा, भॊर्सय, २०७१ 

सुनखोरी साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित ववनौना गा.वव.स., वडा नॊ. ३, ररही, फाॉकेको सभुदामस्तयीम 
जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन मोजना, आ.फ. २०७०/०७१ देखख २०७५/०७६ सम्भ, सुनखोरी साभुदातमक वन 
उऩबोक्ता सभूह, ववनौना गा.वव.स. वडा नॊ. १,२,३, फाॉके 

सुनसयी ष्जल्राको ऩञ्चवषॉम वन ब्मवस्थाऩन कामि मोजना, आ.फ. २०७१/०७२−२०७५/०७६, ष्जल्रा वन 
कामािरम, सुनसयी 

सूमिऩटुवा गाउॉ  ववकास सर्भतत, फददिमा; स्थानीम अनुकूरन कामि मोजना, २०७० 
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सेवा प्रवाह सयरीकयण-सहजीकयण तथा जानकायी २०७१, घयेरु तथा साना उद्मोग कामािरम, कैरारी 

हरयमारी भध्मवतॉ साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूहअन्तगित फददिमा ष्जल्रा ऩाताबाय गाब्रफस, वडा नॊ. ४, 
फनघुस्रा सभुदामको सभुदामस्तयीम जरवामु ऩरयवतिन एकीकृत अनुकूरन आमोजना, आ.फ. २०७०/०७१ देखख 
आ.फ. २०७४/०७५ सम्भ, ऩाताबाय गा.वव.स. वडा नॊ. ४, वनघुस्रा सभुदाम तथा हरयमारी भध्मवतॉ 
साभुदातमक वन उऩबोक्ता सभूह, ऩाताबाय-४, फददिमा 
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शधदािरी तथा ऩरयबाषा (Glossary) 

शधद तथा िाक्माॊश शधदाथय तथा ऩरयबाषा 
उऩत्मका (Valley) वरयऩरय ऩहाडरे घेयेको सभथय बूबाग अथवा ऩहाडको फीचभा नदीरे कटान गयेय फनाएको चौडा 

सभथय बूबाग । 
कफुर्रमती वन 
(Leasehold Forest) 

कुनै सॊस्था वा सभुदामराई वन ऐन २०४९ फभोष्जभ तनष्श्चत अवश्रधको राश्रग कफुर्रमती वनको 
रुऩभा नेऩार सयकायद्वाया प्रदान गरयएको याष्टरम वन । 

खोंच (Gorge or Narrow 
River Valley) 

चुये ऩहाडराई श्रचयेय फग्ने नदीहरुरे दवुै ककनायभा फनाएका साॉघुया सभथय पाॉटहरु । 

खोल्सी 
(Gully) 

दईु डाॉडा फीच वा र्बयारो धयातरभा ऩानी फग्दै जाॉदा फनेको गदहयो य साॉघुयो सोतो वा प्राकृततक 
कुरो । 

गैयकाटठ वन ऩैदावाय (Non-
Timber Forest 
Products) 

वनफाट प्राप्तहुने काटठ प्रमोजनफाहेकका सफै प्रकायका वस्तु तथा सेवाहरु ।  

चुये-तयाई भधेश ब-ूऩरयश्रध  
(Chure-Tarai Madhesh 
Landscape) 

ऩुवि भेचीदेखख ऩष्श्चभ भहाकारीसम्भ पैर्रएको चुये ऩहाड, खोंच, दनू, बावय य तयाई भधेश 
सभेतको िृॊखराराइ जनाउॉछ । 

चुये ऩहाड 
(Chure hill) 

दहभारम ऩवितभाराको सफैबन्दा दक्षऺणभा ऩूवि ऩष्श्चभ पैर्रएय यहेको भुख्म र्सभान्त भ्रॊश 
(Boundary thrust) य भुख्म अग्र भ्रॊश (Main frontal thrust) फीचको ऩहाडी z[ªvnf 

चुये सॊयऺण ऺेत्र 
(चुयेवातावयण सॊयऺण ऺेत्र) 

नेऩार सयकायरे २०७१ सार असाय २ गत ेऩूविभा इराभदेखख ऩष्श्चभभा कञ्चनऩुयसम्भ ३६ 
ष्जल्राको केही बाग छुने गयी वातावयण सॊयऺण ऺेत्रको रुऩभा घोषणा गयेको बूबाग । मो ऺेत्र 
र्बत्र चुये ऩहाड, खोंच, दनू वा र्बत्री भधेशसदहत नेऩारको करयफ १२.७८ प्रततशत बूबाग ऩदिछ ।  

जरवामु अनुकूरन  
(Climate Adaptation) 

जरवामु ऩरयवतिन (ताऩक्रभ वृ[द्श्रध, अततवटृटी, अनावटृटी आदद) काअसयहरूराई (जोखखभराई) 
कभ गने कक्रमाकराऩहरू। 

जैववक ववववधता 
(Biodiversity) 

ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी (Ecosystem) को ववववधता, प्रजातीम ववववधता (species diversity) 
तथा वॊशाणु ववववधता (Genetic diversity) ।  

टाय (River Terrace)  खोरा वा नदी फग्ने स्थानबन्दा केही अग्रो स्थानभा यहेको सभथय गह्राहरु।  
तयाई भधेश चुये ऩहाडको दक्षऺणभा अवष्स्थत नदीरे फगाएय ल्माएको भर्सनो फारुवा तथा भाटो कपॊ ष्जएय 

फनेको सभथय बूबाग ।  
थेगय (Sediment)  खोरा वा नदीरे फगाएय ल्माउने ढुङ्गा, भाटोजन्म ऩदाथिहरु । 
थेग्र्मान (Deposits)  खोरा वा नदीरे फगाएय ल्माएको थेगयहरु थेश्रग्रएय फनेको थुप्रो । 
दनू / र्बत्री भधेश  चुये ऩहाडरे घेरयएका उऩत्मकाहरु (जस्तै: श्रचतवन, दाङ, सखेुत) 
नदी धाय स्थानान्तयण 
(River channelshifting) 

सभमक्रभसॉगै नदीरे कटान य ऩटान गने क्रभभा आफ्नो धाय सादै जाने प्रकक्रमा । 

नदीजन्म ऩदाथि (River 
Bed Materials) 

नददको भाश्रथल्रो बागफाट फगी आएय सतहभा थुवप्रएको वा श्रथश्रग्रएको ढुङ्गा श्रगट्दट वारुवा 
आदद । 

नदी प्रणारी (River 
System) 

भुख्म नदीको सुरु ब्रफन्ददेुखख तनकास ब्रफन्दसुम्भका सहामक नदीसदहतका जराधाय ऺेत्र ।  

नवीकयणीम 
ऊजाि(Renewable 
Energy) 

प्राकृततक प्रकक्रमाåf/f स्वत: नवीकयण हुने ऊजाि । 
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शधद तथा िाक्माॊश शधदाथय तथा ऩरयबाषा 
ऩदहयो (Landslide) साभान्मतमा: र्बयारो जर्भनभा कभजोय ब-ूगबि वा अत्माश्रधक वषािका कायण ढुॊगा, भाटो बत्केय 

तर खसेको ष्स्थतत । 
ऩमािऩमिटन (Eco-tourism) प्राकृततक वातावयणको आनन्द र्रने ऩमिटकरक्षऺत ऩमिटन सेवा ।  
ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी 
(Ecosystem) 

कुनै तनष्स्चत ऺेत्रभा बएका वनस्ऩतत, जन्तु, सूक्ष्भ जीवाणु सदहतको चरामभान जीव सभुदाम 
य ततनका वरयऩरय यहेका तनजॉव वातावयण फीचको तनयन्तय बइयहने प्राकृततक अन्तयकक्रमा । 

प्रायष्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण (Initial 
Environmental 
Examination) 

वातावायण सॊयऺण ऐन, २०५३ भा ब्मवस्था बए अनुसाय कुनै प्रस्तावको कामािन्वमन गदाि 
प्रस्तावरे वातावयणभा उल्रेखनीम प्रततकूर प्रबाव ऩाने वा नऩाने, त्मस्तो प्रबावराई कुनै 
उऩामद्वाया हटाउन वा कभ गनि सककन ेवा नसककन ेसम्फन्धभा मककन गनि तमाय गरयन े
ववश्रेषणात्भक अध्ममन तथा भूल्माङ्कनसम्फन्धी प्रततवेदन । 

फगय (Active Flood 
Plain) 

खोरा वा नदीको ऩानी फग्ने धायसॉग जोडडएको ढुङ्गा, फारुवा, भाटो आदद थुवप्रएको स्थान ।  

फाढी भैदान (Flood Plain) प्रत्मेक वषिजसो वषाितको सभमभा फाढी आउॉदा नदीरे छोप्ने य दहउॉ दभा छोड्ने नदीको 
फहावसॉगैको ऺेत्र अथाित ्फगय । 

फरौटे ढुङ्गा (Sandstone) फारुवारे फनेको चट्टान । 
बावय  चुये ऩहाडको दक्षऺणतपि  अवष्स्थत चुये ऩहाड खखइएय फाॉकी यहेको अवशेष वा गेग्र्मान थेश्रग्रएय 

फनेको करयफ सभथर बाग ।  
बू-आकृतत 
(Geomorphology) 

ऩथृ्वीको धयातरीम स्वरूऩ य त्मसभा कक्रमाशीर बौगर्बिक प्रकक्रमाहरूको अन्तय सम्फन्ध । 

बूगबि (Geology) ऩथृ्वीको बौततक सॊयचना तथा ऩदाथिसम्फन्धी ब्रफऻान ।  
बू-ऺेत्र (Land Cover) बू-सतह ढाककयाखेको बौततक वस्तु । 
बूऺम (Soil Erosion) फाढी ऩदहयो वा अत्मश्रधक वषािका कायण जर्भनको सतह खखइदै गई भाटो फग्दै जाने प्रकक्रमा ।  
भ्रॊश (Thrust) ऩथृ्वीको सतहर्बत्र आन्तरयक गततशीरतारे गदाि चट्टानहरुको वऩण्ड पुटेय टुकक्रएको वऩण्ड 

ऩदहरेको स्थानबन्दा भाश्रथततय श्रचष्प्रएय सदाि फन्ने बौगर्बिक सॊयचना । 
भष्क्कनु (Weathering) साभान्मतमा: घाभ,ऩानीरे गदाि चट्टानहरुको सतहभा यासामतनक प्रततकक्रमा बई चट्टानहरु 

कभजोय हुनु । 
भाटे ढुङ्गा (Mudstone) दहरो भाटोफाट फनेको चट्टान ।  
भुख्म अग्र भ्रॊश (Main 
Frontal Thrust) 

दहभारम ऩवित िृॊखराको सफैबन्दा दक्षऺणभा बेदटने ऩूवि-ऩष्श्चभ तष्न्कएय यहेको भ्रॊश, जसभा 
तयाई भधेशको बूबाग भाश्रथ र्शवार्रक अथाित ्चुये ऩहाडको चट्टान श्रचष्प्रएय सने गदिछ ।  

भुख्म सीभान्त भ्रॊश (Main 
Boundary Thrust) 

भहाबायत अथवा तनम्न दहभारम ऺेत्रका चट्टानहरु र्शवार्रक अथाित ्चुये ऩहाडका 
चट्टानहरुभाश्रथ श्रचष्प्रएय सने गयी फनेको भ्रॊश । 

वन अततक्रभण (Forest 
Encroachment) 

वन ऺेत्रभा अनाश्रधकृत तवयरे वन पडानी गयी अन्म प्रमोजनको रागी उऩमोग गने कामि ।  

वन डढेरो (Forest Fire)  वन ऺेत्रभा हुने आगरागी ।  
वन ऩैदावाय (Forest 
Products) 

वनस्ऩततजन्म, वन्मजन्तुजन्म ऩदाथि य चट्टान, ढुङ्गा, फारवुा, भाटो आदद ।  

वातावयणीम सेवा 
(Ecosystem Service) 

ऩारयष्स्थककम प्रणारीफाट प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा भानवराइ प्राप्त हुने वस्तु वा सेवा । 
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शधद तथा िाक्माॊश शधदाथय तथा ऩरयबाषा 
वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन 
(Environmental Impact 
Assessment) 

वातावयण सॊयऺण ऐन, २०५३ भा ब्मवस्था बएअनुसाय कुनै प्रस्तावको कामािन्वमन गदाि 
प्रस्तावरे वातावयणभा उल्रेखनीम प्रततकूर प्रबाव ऩाने वा नऩाने, त्मस्तो प्रबावराई कुनै 
उऩामद्वाया हटाउन वा कभ गनि सककन ेवा नसककन ेसम्फन्धभा मकीन गनि तमाय गरयन े
ववस्ततृ अध्ममन तथा भूल्माङ्कनसम्फन्धी प्रततवेदन । 

ववऩद् (Disaster) ववऩद अष्स्थत्वको साधायण अवस्थाराई प्रबाव ऩाने प्रकोऩ हो जसरे प्रबाव ऩयेका सभदुामको 
ऩुन् सभान्म अवस्थाभा पकने ऺभता बन्दा वढी असय ऩादिछ ।. 

र्शवार्रक दहभारम ऩवितभाराको सफैबन्दा दक्षऺणी तथा बौगर्बिक दहसाफरे सफैबन्दा कान्छो ऩहाडी  
िृॊखरा । 

शीतरहय (Cold Wave) कुनै ऺेत्रभा २४ घण्टाभा हावाको ताऩक्रभ अत्मन्त तछटै श्रचर्सदै जाने अवस्था । 
सॊकटासन्न(Hazard) मो मस्तो अवस्था (जस्तै वाढी, ऩदहयो, आगरागी) हो जसरे जीवन, स्वाथ्म, धन सम्ऩवत्त य 

वातावयणभा बम उत्ऩन्न गयाउदछ ।  
सङ्गुदटका 
(Conglomerate) 

प्राचीन सभमभा नदी वा  खोरारे फगाएय ल्माएको गेग्र्मानजन्म रेदो थेगयहरु र्भहीन भाटो वा 
चुनजस्ता वस्तुहरुर्सत र्भरेय चाऩ य ताऩरे गदाि खॉददरो बई फनेको ऩत्रे चट्टान । 

सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी 
(Protected Area 
System)  

याष्टरम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्तु सॊयऺण ऐन, २०२९ अनुसाय घोषणा गरयएका याष्टरम तनकुञ्ज, 
वन्मजन्तु आयऺ, सॊयऺण ऺेत्र य ततनका भध्मवतॉ ऺेत्र ।  

सॊयक्षऺत वन (Protection 
Forest) 

ववशेष वातावयणीम, वैऻातनक वा साॉFस्कृततक भहत्वको ठानी नेऩार सयकायरे वन ऐन, २०४९ 
फभोष्जभ सॊयक्षऺत वनको रूऩभा घोवषत गयेको याष्टरम वन ।  

साझदेायी वन 
(Collaborative Forest) 

सम्वष्न्धत वन कामािरम, स्थानीम तनकाम य उऩबोक्ताको साझदेायीभा ब्मवस्थाऩन गरयने 
याष्टरम वन। 

साभुदातमक वन 
(Community Forest) 

साभूदहक दहतको राश्रग वनको ववकास, सॊयऺण य उऩमोग गनि वन ऐन, २०४९ अनुसाय 
उऩबोक्ता सभूहराई सुष्म्ऩएको याष्टरम वन ।  

दहभारम ऩवितभारा ऩष्श्चभभा र्सन्धु नदी य ऩूविभा िह्भऩुत्र (साङ्ग्ऩो) नदीरे छुट्टाएको साथै दक्षऺणभा गॊगाको 
सभथय भैदानफाट उठेय उत्तयभा ततब्फती ऩठायसम्भ पैर्रएको ऩहाडी िृॊखरा । 

हरयत ऩेटी (Green Belt) नदीको धायराई तनमष्न्त्रत फाटोफाट फहाउने उद्देश्मरे नदीको एक वा दवुै ककनायाभा 
आवश्मकताअनुसाय घाॉस, फाॉस झाडी, रूख प्रजाततका फोटब्रफरुवा हुकािएय तमाय ऩारयने वनस्ऩतत 
ऩेटी ।  

जर्भनको ऺमीकयण 
(Degradation) 

वातावयणीम तथा अन्म प्रकोऩहरुका कायण जर्भनको बौततक अवस्थाभा हुने ह्रासको ष्स्थतत ।  

जरवामु ऩरयवतिन (Climate 
change) 

ऩथृ्वीको ओसत भौसभभा आउने ऩरयवतिन । 
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अनुसूची 1: ष्जल्रागत चयेु ऺेत्रपरको विियण (३६ ष्जल्राहरू) 

क्रभ 
सङ्ख्मा 

ष्जल्रा जम्भा ऺेत्रपर (हे) 
ऺेत्रपर (%) 

चुये ऩहाड 
दनु (मबत्री 
भधेश) 

बािय तयाइ भर्धम ऩहाड 

(क) २५% बन्दा फढी ऺेत्रपर चुये ऩहाडरे ढाकेका ष्जल्राहरू 
१ दाङ ३,००,३४१ ४८.५ ३२.३ (दनू) ०.० १९.२ 
२ र्सन्धुरी २,४८,३४९ ४६.३ ११.४ (दनू) ०.० ४२.३ 
३ भकवानऩुय २,४४,९६७ ४५.८ ११.६ (दनू) ०.० ४२.६ 
४ सुखेत २,४८,८५२ ४४.६ २.० (दनू) ०.० ५३.४ 
५ कैरारी ३,२९,३०० ४०.२  ५९.२ ०.६ 
६ फाॉके  १,८८,२२६ ३७.८  ६२.२ ०.० 
७ अघािखाॉची १,२३,९०७ ३७.१ ०.४ (दनू) ०.२ ६२.४ 
८ उदमऩुय २,५८,०७९ ३४.९ २१.७ (दनू) ६.६ ३६.८ 
९ फददिमा २,००,३५३ ३१.२  ६८.८ ०.० 
१० नवरऩयासी २,१५,१९३ ३०.८ २२.५ (दनू) २७.४ १९.३ 
११ श्रचतवन २,२३,९७२ २९.४ ५४.८ (दनू) ०.० १५.८ 
१२ डडरेधुया १,५०,६१० २८.२  ०.० ७१.८ 
१३ धनुषा १,१८,९६५ २५.५  ७४.५ ०.० 

(ि) १०% देखि २५% ऺेत्रपर चुये ऩहाडरे ढाकेका ष्जल्राहरू 
१ इराभ १,६९,९१९ २४.३  २.६ ७३.२ 
२ ऩसाि १,४०,६४८ २०.५  ७९.४ ०.० 
३ सल्मान  १,९३,७४७ १९.८  ०.० ८०.२ 
४ ऩाल्ऩा १,४६,१९० १७.१  ०.० ८२.९ 
५ र्सयहा १,१४,०५७ १६.३  ८३.७ ०.० 
६ सरािही १,२६,४६३ १५.०  ८५ ०.० 
७ भहोत्तयी १,००,१३६ १४.७  ८५.३ ०.० 
८ सप्तयी १,२८,६४९ १३.४  ८६.६ ०.० 
९ रूऩन्देही १,३०,४४७ १२.५  ८७.५ ०.० 
१० फाया १,२७,२६१ १२.३  ८७.७ ०.० 
११ कञ्चनऩुय १,६२,१८२ ११.७  ८८.३ ०.० 
१२ कवऩरवस्तु १,६५,११६ ११.४  ८८.६ ०.० 
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(ग) १०% बन्दा कभ ऺेत्रपर चुये ऩहाडरे ढाकेका ष्जल्राहरू 

क्रभ 
सङ्ख्मा 

ष्जल्रा जम्भा ऺेत्रपर (हे) 
ऺेत्रपर (%) 

चुये ऩहाड 
दनु (मबत्री 
भधेश) 

बािय तयाइय भर्धम ऩहाड 

१ भोयङ १,८२,७३४ ९  ८२.१ ८.९ 
२ सुनसयी १,१९,४५७ ७.७  ९०.८ १.४ 
३ यौतहट १,०३,६५५ ७.६  ९२.४ ०.० 
४ प्मूठान १,३२,०९० २.३  ०.० ९७.७ 
५ झाऩा १,६०,९५० २.२  ९७.८ ०.० 
६ डोटी २,०५,४४८ १.९  ०.० ९८.१ 
७ रर्रतऩुय ३९,५७६ १.५  ०.० ९८.५ 
८ धनकुटा ९०,०९५ ०.६  ०.० ९९.४ 
९ काभे्रऩराञ्चोक १,३९,१८८ ०.५  ०.० ९९.५ 
१० तनहुॉ १,५७,१८४ ०.१ ०.३ (दनू) ०.० ९९.६ 
११ बोजऩुय १,५२,६७४ ०.००४  ०.० १०० 
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अनुसूची 2: नदी प्रणारीको विियण 

क्र. सॊ. नदीप्रणारी 
उद्गभ
थथर 

ऺेत्रपर (हेक्िय) 
मभमसने तथा सहामक नदीहरु 

चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 

१ भेची नदी M ७,८५२.३   १४,८०८.७ ३९,९२५.८ ६२,५८६.८ 
भेची नदी, तनन्दा खोरा, हददिमा खोरा, देउतनमा 
खोरा 

२ अधुवा– फहयाइन खोरा T     ९८५.६ १४,९२३.९ १५,९०९.५ बुतनेी खोरा, अधुवा  - फहयाइन खोरा 
३ ब्रफरयङ खोरा M ८,७५२.२   ८,५३६.९ १३,४९९.३ ३०,७८८.५ ब्रफरयङ खोरा, ताष्न्टङ खोरा 

४ कन्काई नदी M ३०,०९८.४   ५,०४९.० २७,७२८.७ ६२,८७६.० 
कन्काइभाई नदी, रोददमा खोरा, रयखुवा खोरा, 
सताशी खोरा, फतनमानी खोरा 

५ ककसनी खोरा T     ३४२.९ ११,१३२.० ११,४७४.९ ककसनी खोरा, फघुवा खोरा, धोदायभायी खोरा 
६ गौरयमा खोरा T       ४,८६२.८ ४,८६२.८ गौरयमा खोरा 
७ यतुवा नदी M १०,६९४.८   ५,५४५.९ २१,१३७.२ ३७,३७७.९ यतुवा नदी, भावा खोरा, चाज ुखोरा 

८ फक्राहा नदी M ५,२६६.१   १०,५०२.८ २३,७९४.४ ३९,५६३.३ 
फक्राहा नदी, कजरा नदी, सुनझोडा खोरा, तरेी 
खोरा, सोल्टी खोरा, र्भकरुक खोरा, नुनसयी खोरा 

९ श्रचसान खोरा M ४,११४.९   ८,४०९.५ ३६,२४०.२ ४८,७६४.७ श्रचसान खोरा, दासफक्राहा नदी, चकेा खोरा 
१० रोहान्रा नदी C ३,५१०.८   ७,२५३.६ २५,३८८.९ ३६,१५३.२ रोहान्रा नदी, हचुवा खोरा, बरुवा खोरा 
११ र्सङ्तघमा नदी T     ९०७.९ १५,२०५.१ १६,११२.९ र्सङ्तघमा नदी, खादभ खोरा, डङ्ग्राह खोरा 
१२ फुढी खोरा C ७,३१६.६   १०,१०५.७ ४५,६८७.७ ६३,११०.१ फुढी खोरा, खादभ  - गतछमा खोरा, भुगु खोरा 
१३ सुनसयी नदी M ४,१४९.२   १०,५८८.१ २७,८७७.५ ४२,६१४.८ सुनसयी नदी, सेउती खोरा, खाय खोरा, सदुि खोरा 
१४ कोशी-२ C ४,३६८.८       ४,३६८.८ कोकाहा खोरा, खाल्टे खोरा 
१५ कोशी-३ C ३,०४७.७   १,८९४.४ २४४.२ ५,१८६.३ ऩतनारी खोरा, फाघ खोरा, फगुवा खोरा 
१६ कोशी-४ H २,५६८.०   ३,८३२.० ४९,४९४.२ ५५,८९४.२ सप्तकोशी नदी 
१७ कोशी-१ H ६,९३५.१       ६,९३५.१ सप्तकोशी, सुनकोशी नदी, कोसेऩा खोरा 
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क्र. सॊ. नदीप्रणारी 
उद्गभ
थथर 

ऺेत्रपर (हेक्िय) 
मभमसने तथा सहामक नदीहरु 

चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 
१८ कोशी-५ C ७,३९२.४   ४,३०४.१ २५६.० ११,९५२.६ श्रगदेयी खोरा, कानश्रचया खोरा, भुतति खोरा 

१९ ब्रत्रमुगा-१ M २६,२३८.८ ११,९६०.७ १,१२५.६ १,१५४.८ ४०,४८०.० 
ब्रत्रमुगा नदी, द्वाय खोरा, कारी खोरा, बारभान्ती 
खोरा, फगाहा खोरा, रेत-ेराभा खोरा, फरुवा खोरा 

२० ब्रत्रमुगा-२ M ११,३००.४ १३,४६३.१ ६५९.८ २,१५१.९ २७,५७५.२ 
ब्रत्रमुगा नदी, र्सफई खोरा, हरयमा खोरा, कान खोरा, 
फब्रफमा खोरा, रोहारे खोरा 

२१ ऩौदा खोरा C १,४३३.७   ३,७४१.७ ३,०२२.८ ८,१९८.२ ऩौदा खोरा, गॊगाजरी खोरा, भारेक खोरा 
२२ भहुरी खोरा C ६,२३४.९   ४,७६१.६ ६८७.६ ११,६८४.१ भहुरी खोरा, सुन्दयी खोरा 
२३ ततरजुगा खोरा T     ४,२५३.९ ९,४५६.६ १३,७१०.५ ततरजुगा खोरा, ष्जता खोरा, भहुरी खोरा 
२४ खाॉडो खोरा C ४,५४२.६   ६,३५२.७ ६,४९९.० १७,३९४.२ खाॉडो  खोरा, दधुौरा खोरा, अम्सोट खोरा 
२५ घोयदहा नदी T     ३,८५४.३ ९,९०१.५ १३,७५५.८ घोयदाहा नदी, भुतनी खोरा 
२६ खडक नदी C ३,१२२.१   ८,६३४.८ ८,२१९.१ १९,९७६.० खडक नदी, जुरीधाय 
२७ ब्रफहुर नदी C १,१६१.७   ५,९२४.८ ७,५७८.२ १४,६६४.६ ब्रफहुर नदी, चावऩनधाय, सुरुङ्गा खोरा 

२८ फरान नदी C २६,९१४.९   ९,०९९.६ १६,३०१.० ५२,३१५.५ 
फरान नदी, खुट्टी खोरा, सये खोरा, चहाका खोरा, 
कोरयमा खोरा, र्ससफायी खोरा, सुक्जाही खोरा, 
भुतनी नदी 

२९ ब्रत्रसुरा  - कटतनमा T ११०.२   १,६०७.१ १८,३१८.० २०,०३५.३ 
ब्रत्रसुरा खोरा, कटतनमा खोरा, कल्माणदै खोरा, 
भुनहाया खोरा 

३० फडहय - गागन खोरा C २,४४६.४   ५,०१७.१ २५,९७३.३ ३३,४३६.८ गोगन खोरा, फडहय खोरा, सहाजा खोरा 
३१ घुभॉ खोरा C २,०४२.९   १,०४८.० ९,९२८.० १३,०१८.९ घुभॉ खोरा, र्सरयसे खोरा, ककचककन ेखोरा 
३२ फताहा खोरा C २,०१९.५   ३,३२५.८ ६,९८४.१ १२,३२९.४ फताहा खोरा, भोयाहा खोरा, बारु खोरा 
३३ कभरा नदी-६ M ९,१२१.५       ९,१२१.५ तावा खोरा, साॉघुयी खोरा, सुखाजोय खोरा, यातु 
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क्र. सॊ. नदीप्रणारी 
उद्गभ
थथर 

ऺेत्रपर (हेक्िय) 
मभमसने तथा सहामक नदीहरु 

चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 
खोरा, दबु्रे खोरा 

३४ कभरा नदी-४ M २०,२९०.१       २०,२९०.१ 
तावा खोरा, फैधनाथ खोरा, कुकुय खोरा, दधुौरी 
खोरा 

३५ कभरा नदी-५ M १७,४६७.२       १७,४६७.२ 
कभरा नदी, कथाि खोरा, ठाकुय खोरा, गोगन खोरा, 
भदना खोरा, चदाहा खोरा, तराखा खोरा 

३६ कभरा नदी-३ M २,९४८.४       २,९४८.४ ठाकुय खोरा, जुष्म्रन खोरा, ष्जनाखु खोरा 

३७ 
कभरा नदी-२ 

M १८,६०३.५       १८,६०३.५ 
चदाहा खोरा, हाॉडी खोरा, बारु  खोरा, ष्जगाि  
खोरा 

३८ कभरा नदी-१ M ७,९१७.५       ७,९१७.५ ग्वाहा खोरा, राब्दाहा खोरा, गड्मौरी खोरा 
३९ कभरा नदी-८ M ४,४३३.१       ४,४३३.१ कभराभाई नदी, ऩततऩयन खोरा 

४० कभरा नदी-७ M १४,८५७.५       १४,८५७.५ 
कभराभाई नदी, खखयखखये खोरा, सुनखानी खोरा, 
र्बभान खोरा, तनभानी खोरा, दाभनखहये, थुनाहा 
खोरा 

४१ 
कभरा नदी-चायनाथ 
खोरा 

C ५,१७८.३   १,६८०.० १,६२८.६ ८,४८६.८ चायनाथ खोरा, चम्ऩावती खोरा 

४२ फरुवा-ब्रफराउती नदी C १,३९०.०   १,६७४.४ ७,६२१.८ १०,६८६.३ फरुवा नदी, ब्रफराउती नदी 

४३ जराद नदी C ३,६२७.०   ३,४२८.७ २३,४७६.३ ३०,५३२.० 
जराद नदी, जभुनी खोरा, जग्दाय खोरा, चभेतनमा 
खोरा 

४४ ब्रफगही खोरा C २,९३७.१   ६,१३६.६ ३१,०९४.१ ४०,१६७.८ 
ब्रफगही खोरा, औयही खोरा, सुखजोय खोरा, फसाई 
खोरा 

४५ यातु खोरा C १२,०८५.९   १४,३९४.५ ३२,४८८.२ ५८,९६८.६ यातु खोरा, फडहयी खोरा, जगाहा खोरा, अकुसी 
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क्र. सॊ. नदीप्रणारी 
उद्गभ
थथर 

ऺेत्रपर (हेक्िय) 
मभमसने तथा सहामक नदीहरु 

चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 
खोरा, सुनझयी खोरा 

४६ भयाहा खोरा C ५,६४२.३   ८,६६८.८ ४,७८६.७ १९,०९७.८ भयाहा खोरा,फाफे नदी, सोनी खोरा, खमयभाया खोरा 

४७ फाॉके-हदॊ खोरा C ३,१७६.६   ६,२८९.२ ७,६२८.४ १७,०९४.२ 
फाॉके-हदॊ खोरा, बुयाही नदी, छोके्र खोरा, फतुवा 
खोरा, दरेुन नदी 

४८ 
सऩाहा-र्सङ्माही-फनायी 
खोरा 

T     ४,८३९.२ १५,१९२.४ २०,०३१.७ सऩाहा  खोरा, र्सङ्माही खोरा, फनायी खोरा 

४९ खझभ नदी C ५,३३४.०   ७,३३१.० ८,८५२.६ २१,५१७.६ खझभ नदी, पूरजोय खोरा, कार्रन्जोय खोरा 

५० रखनदेही खोरा C ११,५५८.१   ११,५०३.७ २४,५७१.५ ४७,६३३.३ 
रखनदेही खोरा, चऩतन खोरा, अत्तयौरी खोरा, फाहुने 
खोरा, नायामण खोरा, दमानी खोरा, भदाय खोरा 

५१ फाग्भती नदी-६ M ६,७६०.७   ४,९५६.३ ४६,७२९.२ ५८,४४६.२ 
फागभती नदी, भन्सुभाया नदी, ऩौयाई खोरा, फगही 
खोरा 

५२ फाग्भती नदी-५ C १६,०६६.९       १६,०६६.९ क्मान खोरा, ढाड खोरा, फरुण खोरा 

५३ फाग्भती नदी-४ M २१,७६८.१       २१,७६८.१ 
भरयन खोरा, दडीखहये, गाधय खोरा, थुनुवा खोरा, 
भतछनी खोरा, खन्जानी खोरा, पूरफायी खोरा, 
भरुवा खोरा, बोटेनी खोरा 

५४ फाग्भती नदी-३ M २२,८४९.८       २२,८४९.८ 
भरयन खोरा, भहेश्वता खोरा, सखैयी खोरा, द्वाय 
खोरा, फसान खोरा 

५५ फाग्भती नदी-२ M १२,२११.६       १२,२११.६ कोखाजोय खोरा, चाउ खोरा 
५६ फाग्भती नदी-९ M १०,४२४.६       १०,४२४.६ फागभती नदी, र्रती खोरा 

५७ फाग्भती नदी-८ C १३,६४८.७       १३,६४८.७ 
चौदा खोरा, धनसाइ खोरा, फाख्र ेखोरा, भनसाइ 
खोरा, चादी खोरा, राभकाने खोरा, रखन खोरा 
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क्र. सॊ. नदीप्रणारी 
उद्गभ
थथर 

ऺेत्रपर (हेक्िय) 
मभमसने तथा सहामक नदीहरु 

चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 
५८ फाग्भती नदी-७ C ६,८२८.२       ६,८२८.२ श्रचरुवा खोरा, रखन खोरा, बैसे खोरा, सुख खोरा 

५९ 
फाग्भती नदी-चादी 
खोरा C ६,७२८.६   ६,९१८.७ २,३३७.० १५,९८४.३ चादी खोरा, हददिमा खोरा, कारी खोरा 

६० रभाहा–झाॉझ खोरा C १,४९५.४   ७,००३.६ २३,३३८.७ ३१,८३७.७ 
अरजोय खोरा, फुजया खोरा, रभाहा  - झाज खोरा, 
रोहतनमा नारा 

६१ फागभती नदी-१ M ११,६७४.१       ११,६७४.१ फागभती नदी 
६२ फागभती नदी-१० C ५,४५७.४       ५,४५७.४ चौदा खोरा, देउजोय खोरा, ठाडी खोरा 

६३ फकैमा नदी-४ M १०,५०८.७   १०,४२२.६ ३०,४४०.३ ५१,३७१.६ 
रारफकैमा नदी, रार खोरा, फकैमा खोरा, बभाय 
खोरा, ज्मार्भये खोरा, बार ुखोरा 

६४ 
कभरा नदी-९ 

M २०,८३१.९   ३,३०५.६ २९,०५४.० ५३,१९१.५ 
कभरा नदी, फेरसोट नदी, जोश्रगमा खोरा, सेराय 
खोरा 

६५ फकैमा नदी-५ C ५,२५७.१       ५,२५७.१ जुइना खोरा, सुकौया खोरा, थदटखहये 

६६ फकैमा नदी-२ M १५,४६५.६       १५,४६५.६ 
फकैमा नदी, र्सभट खोरा, कयाि खोरा, रोहाजोय 
खोरा, फककमा खोरा 

६७ फकैमा नदी-१ M ६,१४८.७       ६,१४८.७ फकैमा नदी, दहयाभुतन खोरा, हदाि खोरा, चम्ऩाखहये 
६८ फकैमा नदी-३ C ५,१८०.६   ४,६२३.१ ४१२.२ १०,२१५.९ धन्साय खोरा, काराऩानी खोरा, थोऩािखहये 
६९ ततमाय-अधुवा खोरा T     ४,९५७.३ ३७,१५५.२ ४२,११२.५ ततमाय खोरा, अधुवा खोरा 
७० ऩसाहा खोरा C ४,५६४.९   ११,६८६.४ १६,०७६.८ ३२,३२८.१ ऩसाहा खोरा, फङ्ग्री खोरा, शष्क्त खोरा 
७१ दधुौया खोरा C ४,४१३.१   ६,५५०.७ १५,६९४.० २६,६५७.८ दधुौया खोरा, चुये खोरा, ब्रफजौया खोरा, बेडी खोरा 
७२ सरयसवा खोरा T     ३,९४९.४ १२,३४५.२ १६,२९४.६ सरयसवा खोरा, र्सङ्गाहा खोरा 
७३ ततराफे नदी C ७,०७५.१   २६,५५७.६ १३,२८७.९ ४६,९२०.७ बेडाहा खोरा, ततराफे नदी, जभुतनमा खोरा, 
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क्र. सॊ. नदीप्रणारी 
उद्गभ
थथर 

ऺेत्रपर (हेक्िय) 
मभमसने तथा सहामक नदीहरु 

चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 
र्सङ्गाही नदी, बारु - भेगा खोरा, पान्ती खोरा, 
भहादेव खोरा, भहाफोधी खोरा 

७४ ढोङगाही नदी T       १९,०००.७ १९,०००.७ ढोङगाही नदी, नौयङगीमा खोरा, धुताहा नदी 

७५ बारुफाई-फखरयमा नदी C १०,२०१.५   १६,४७०.७ १५,९११.७ ४२,५८३.९ 
बरुफाई  - बाटा  – र्सक्टा नदी, उरयमा  खोरा, 
फखरयमा नदी 

७६ ठुटे  - र्शखयफास खोरा C १२,३९२.६   १४,७९७.१   २७,१८९.७ 
ठुटे खोरा, र्शखयफास खोरा, श्रचताहा खोरा, अभुवा 
खोरा, ओडाय खोरा 

७७ ऩूवि याप्ती नदी-१ M १०,८१७.४ ८७३.८     ११,६९१.२ 
ऩूवि याप्ती नदी, साभयी नदी, ज्मार्भये खोरा, ककसेडी 
खोरा 

७८ ऩूवि याप्ती नदी-३ M १०,३२३.१       १०,३२३.१ भनहयी खोरा, चुर्रिन खोरा 
७९ ऩूवि याप्ती नदी-४ M ५,३१८.१ ३९९.१     ५,७१७.२ रोथय खोरा, ऩान्थारी खोरा 
८० ऩूवि याप्ती नदी-६ C ११,७३२.९ २३,३१७.०     ३५,०४९.९ खगेयी खोरा, फुढीयाप्ती नदी, कमय खोरा 
८१ ऩूवि याप्ती नदी-२ M ८,९९१.७ ६,४०९.५     १५,४०१.२ ऩूवि याप्ती नदी, कयाि खोरा 
८२ ऩूवि याप्ती नदी-५ M ३,४३१.३ ९,४५१.४     १२,८८२.७ ऩूवि याप्ती नदी, धुन्रे खोरा 

८३ ऩूवि याप्ती नदी-७ M ३१,१९९.० ४८,७७६.४     ७९,९७५.४ 
ऩूवि याप्ती नदी, कुखुयेनी खोरा, ऩान्तारे खोरा, ठाडो 
खोरा, भर्सने खोरा, हदाि खोरा 

८४ रयउ खोरा C २५,८६३.७ १८,८२५.९     ४४,६८९.६ रयउ खोरा, भगुई खोरा 
८५ नायामणी नदी-२ H ३९,०३८.०       ३९,०३८.० नायामणी नदी, केरुॊ गा खोरा 
८६ नायामणी नदी-१ H १३,०४०.२ ६८६.६     १३,७२६.९ ब्रत्रशुरी नदी, कारीगण्डकी नदी 

८७ नायामणी नदी-३ H १०,६५०.३ ९,०२९.६     १९,६७९.९ 
नायामणी नदी, देउसत खोरा, भयाही खोरा, जमिी 
खोरा 
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उद्गभ
थथर 
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चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 

८८ नायामणी नदी-४ H १०,५३६.३ २५,९३२.३     ३६,४६८.५ 
नायामणी नदी, गदाय खोरा, रौकाहा खोरा, श्रगन्री-
केरुङ्गा खोरा 

८९ अरुण खोरा M १८,४३३.२ ३,८७७.०     २२,३१०.२ अरुण खोरा, याभ ुखोरा 
९० ब्रफनम खोरा M २५,६५९.१ ८,२०२.८     ३३,८६१.९ ब्रफनम खोरा, सुनाई नदी, खोयन्डी खोरा, फाघ खोरा 
९१ झयाही-बरुही खोरा T ६,५९६.६   ५,५८१.१ २३,५२१.२ ३५,६९९.० झयाही  खोरा, बरुही खोरा, धनेवा खोरा 

९२ नायामणी नदी-५ H २१,५१५.९ ५,१७८.३ १,९२८.० १७,४९३.७ ४६,११५.९ 
नायामणी नदी, कनाहा खोरा, करऩुरुवा नदी, 
सतफुदयी नारा 

९३ तुरयमा-खाये खोरा C ३,५४८.८   २,३५८.६ १६,१३४.६ २२,०४२.० तुरयमा-खाये खोरा 
९४ सखौया-योदहणी खोरा C ५,९३९.८   ८,६७१.० १४,००७.७ २८,६१८.५ योदहणी खोरा, सखौया खोरा, सयण खोरा 
९५ ततनाउ नदी -३ M ४,१०८.१   ८,५७५.९ ३८,५४५.० ५१,२२९.० ततनाउ नदी, दानो नदी 
९६ ततनाउ नदी -२ M ११,१७४.५       ११,१७४.५ ततनाउ नदी, झुम्सा खोरा 
९७ ततनाउ नदी -१ C ११,२३७.४       ११,२३७.४ दोबान  खोरा, जाभुने खोरा 

९८ 
कञ्चन - ऩदहरी  - 
इन्गुरयमा खोरा 

C ९,६५७.२   ५,१८८.५ ८,३१४.० २३,१५९.८ कञ्चन नदी, ऩदहरी खोरा, इन्गुरयमा खोरा 

९९ ततराय  - कोथी  - भाथॉ T ७७०.४   ४,३३८.९ ६४,६९६.७ ६९,८०६.० 
ततराय खोरा, कोथी खोरा, भाथॉ खोरा, र्सभायी 
खोरा, भुसर खोरा 

१०० वाणगङ्गा नदी-१ M ११,५४९.४       ११,५४९.४ वाणगङ्गा नदी, ढुङ्गे्र खोरा, छहये खोरा 

१०१ वाणगङ्गा नदी-२ 
M ९,१०९.५   १६,३८०.३ ८,९२३.५ ३४,४१३.३ 

वाणगङ्गा नदी, गाई खोरा, कन्रे खोरा, कोइरा 
खोरा 

१०२ वाणगङ्गा नदी-३ M १०,९५५.२   २०,५१३.५ २३,५५७.५ ५५,०२६.१ 
वाणगङ्गा नदी, फेल्वागुरूद्वा  खोरा, अगी खोरा, 
कचतनमा खोरा 
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चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 
१०३ सुयाही  खोरा C ३,५७१.४   २,९१७.१ १५,०८७.७ २१,५७६.२ सुयाही खोरा, फक्रभ खोरा 
१०४ छाश्रग्रहवा नदी C ४,८८२.७   ६,५२२.९ ६,२२३.५ १७,६२९.१ छाश्रग्रहवा नदी, सुयाई खोरा, अयाि नदी 

१०५ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-४ C १४,३३६.६ ६५७.२     १४,९९३.७ 
याष्न्सॊग खोरा, र्सस्ने खोरा, भधुय खोरा, धन 
खोरा, बारु खोरा 

१०६ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-२ M ७,८२६.०       ७,८२६.० र्सत खोरा, बाब्रफन खोरा, फुन्ची खोरा 
१०७ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-३ C ५,५७२.८       ५,५७२.८ र्सर्रन  - यान्रे खोरा, धाउ खोरा 
१०८ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-१ M ८,३९४.८       ८,३९४.८ ऩष्श्चभ याप्ती नदी, छहये खोरा-र्सम्रे खोरा 
१०९ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-५ M ७,२९५.०       ७,२९५.० गनाहा खोरा, घाॉस खोरा 

११० ऩष्श्चभ याप्ती नदी-६ M १०,४६९.४ १०,०४८.१     २०,५१७.५ 
ऩष्श्चभ याप्ती नदी, स्मानो खोरा, अनायहवा  - फगही 
खोरा, दोराई खोरा 

१११ बउरयसार  - घाङ्ग्रावार C ३२,७८२.६       ३२,७८२.६ 

बउरयसार खोरा, घाङ्ग्रावार खोरा, कोइराफास 
खोरा, बैसाही खोरा, खािी खोरा, गुरुन खोरा, 
सुक्री खोरा, र्सरयमा खोरा, ऩतौरी खोरा, फयहवा 
खोरा, पोहोयी खोरा, खाङ्ग्रा खोरा, गौरयमा खोरा, 
दग्भाया खोरा, सुनाऩठायी खोरा, बौवा खोरा 

११२ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-७ M १६,१५७.७ १०,७५९.५     २६,९१७.२ 

ऩष्श्च भयाप्ती नदी, फहुहरुवा खोरा, सोक्राहा खोरा, 
श्रगदयहवा खोरा, गङ्गे्र खोरा, भष्न्रतनमा खोरा, 
खैयहवा खोरा, उल्टी खोरा, सुऩौरा खोरा, र्सक्राहवा 
खोरा, चैनऩुय खोरा, खािी  - कक्रहा खोरा, गुरुन  
खोरा 

११३ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-८ C १६,३१६.९ १,४३०.०     १७,७४६.९ अजुिन खोरा, भसोट खोरा 
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चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 

११४ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-१० 

M ५२,११२.६   २४,९८७.७ ६,६६०.७ ८३,७६०.९ 

ऩष्श्चभ याप्ती नदी, सुखाय खोरा, खैयी खोरा, भुगुवा 
खोरा, रुम्फा खोरा, सउयी  - खोच ेखोरा, ततरकन्मा 
खोरा, फउडा खोरा, भोयॊगा खोरा 

११५ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-९ M ३९,३८६.६ १२,१८६.५     ५१,५७३.२ 
ऩष्श्चभ याप्ती नदी, रोभायायी खोरा, खैयहवा खोरा, 
कयङ्गा खोरा, भुङ्गे्रथा खोरा, भहातततनमा खोरा, 
हयैचा खोरा, येउ खोरा, र्सक्टा खोरा 

११६ र्सङ्गदहमा - केयफातनमा C ८,१८९.४   १०,१९६.७ २,४४६.६ २०,८३२.७ 
र्सङ्गदहमा खोरा, केयफातनमा खोरा, चुनहवा खोरा, 
झुभयहवा खोरा 

११७ फफई नदी- १ M ४,०३४.२ ६,५४३.३     १०,५७७.४ फफई नदी, फर्रभ खोरा, र्सस्ने  - कटुवा खोरा 
११८ फफई नदी- २ C ३,८७९.० ३,३९९.७     ७,२७८.७ तुई खोरा, सानो खोरा, दनु्रे खोरा 

११९ फफई नदी- ४ M ८,९६७.७ २७,८०४.५     ३६,७७२.२ 
फफई नदी, हाऩुय खोरा, ग्वाय खोरा, जन्गवा खोरा, 
चाहुवा खोरा 

१२० फफई नदी- ५ M ६,०२४.९ २०,९८५.८     २७,०१०.८ 
फफई नदी, ऩाटु खोरा, फउरा खोरा, श्रचयेगाड, च्माटी 
खोरा 

१२१ फफई नदी- ३ M ४,९२९.९ १,७७४.७     ६,७०४.६ फफई नदी, र्सकायी खोरा, करान खोरा 
१२२ फफई नदी- ६ M ६,३२५.२ १,९७९.२     ८,३०४.४ फफई नदी, त्वान खोरा, बार ुखोरा 

१२३ फफई नदी- ७ C ७,२०४.६       ७,२०४.६ 
भराइ खोरा, ठुरोफुक खोरा, चोय खोरा, गोगन - 
खायी खोरा 

१२४ फफई नदी- ८ M १३,७६३.४       १३,७६३.४ फफई नदी, कल्रेयी खोरा 
१२५ फफई नदी- ९ M २०,५२३.८       २०,५२३.८ शायदा नदी, जुभ खोरा 
१२६ फफई नदी- १० M ५०,०१५.७       ५०,०१५.७ फफई नदी, यातभाटी खोरा, कारी खोरा 
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ऺेत्रपर (हेक्िय) 
मभमसने तथा सहामक नदीहरु 

चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 
१२७ ऩष्श्चभ याप्ती नदी-११ C ६,५३९.२   १४,१६२.५   २०,७०१.८ खझझायी खोरा, ऩरुवा खोरा 

१२८ 
दनुदवा  - फेहा  - दोन्रा  - 
अर्भरा  - ककयण खोरा 

C ३,०६४.४   १२,११९.१ ३३,०९६.५ ४८,२८०.० 
दनुदवा खोरा, फेहा खोरा, दोन्रा खोरा, अर्भरा 
खोरा, ककयण खोरा 

१२९ भान खोरा C ७,४७७.७   १२,९४४.२ ३०,०८१.९ ५०,५०३.९ भान खोरा, अछरयमा खोरा, दनु्दवा खोरा 
१३० फफई नदी- ११ M ५,४४०.३   ११,५०२.६ ३८,४७४.३ ५५,४१७.२ फफई नदी, बदा खोरा, ऻान नारा 
१३१ बेयी नदी-१ H ३३,०१२.१       ३३,०१२.१ बेयी नदी, गोछे खोरा, नाथे खोरा 
१३२ ओयाही  खोरा C ९,६०७.३   ९,९७७.३ १६,२५७.० ३५,८४१.६ ओयाही खोरा, अम्फासा खोरा 
१३३ बेयी नदी-२ C ११,७९८.१       ११,७९८.१ तछन्चु खोरा, भुरॊ खोरा, ढुङ्गी खोरा 
१३४ बेयी नदी-४ H १३,४२८.७       १३,४२८.७ बेयी नदी, झुप्रा खोरा, श्रचन्गाड खोरा 
१३५ बेयी नदी-५ M ५,४०७.९ ४,९६४.०     १०,३७१.९ तनकास  - खोके्र खोरा, टुनी खोरा 
१३६ बेयी नदी-३ H ७,३९०.२       ७,३९०.२ धुरेऩैरे खोरा, काल्ऩानी खोरा 
१३७ बेयी नदी-६ H २३,२४३.०       २३,२४३.० बेयी नदी, भन्ग्राहा खोरा, फवत्तसे खोरा 
१३८ बेयी नदी-७ H ११,७९९.३       ११,७९९.३ बेयी नदी, सोट खोरा, फीउयानी खोरा 
१३९ बेयी नदी-९ H ९,९४४.२       ९,९४४.२ बेयी नदी, भाहागाड खोरा, दाभा खोरा, फगाड खोरा 
१४० बेयी नदी-८ H २०,३१३.७       २०,३१३.७ बेयी नदी, फसन्त ेखोरा, कुर्रवान खोरा 

१४१ कणािरी नदी-२ H ३२,७७९.३       ३२,७७९.३ 
कणािरी नदी, कोरताडी खोरा, काया खोरा, फोटा 
खोरा, फाडगेौरा खोरा, ततउरे खोरा 

१४२ कणािरी नदी-१ H १४,१७४.४       १४,१७४.४ 
कणािरी नदी, र्रम्फु खोरा, कोसेडा खोरा, तम्दाय 
खोरा 

१४३ कणािरी नदी-३ M ७,५३१.२       ७,५३१.२ ठुरीगाड, कटुन्जे खोरा 
१४४ कणािरी नदी-४ M १०,७०७.५       १०,७०७.५ ठुरीगाड, गोडा खोरा, समय खोरा 
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क्र. सॊ. नदीप्रणारी 
उद्गभ
थथर 

ऺेत्रपर (हेक्िय) 
मभमसने तथा सहामक नदीहरु 

चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 
१४५ कणािरी नदी-५ M ९,७८०.०       ९,७८०.० ठुरीगाड, फैश्मान खोरा, ददगाडा खोरा 
१४६ कणािरी नदी-६ M १,९०९.७       १,९०९.७ ठूरीगाड, कभरा खोरा 

१४७ 
ठूरीगाड-खैयारा-सल्रे 
खोरा 

C ६,३१७.२       ६,३१७.२ खैयारा खोरा, सल्रे खोरा 

१४८ तल्रो कणािरी नदी H १५,८४९.९   ६,२४४.६ ४१,१७५.० ६३,२६९.६ कणािरी नदी, सुघुये खोरा, फुङगाड, गुम्ना खोरा 

१४९ ऩथयी  - कहाि खोरा C ९,३८८.५   ११,०९८.५ ३६,९३४.८ ५७,४२१.८ 
ऩथयी खोरा, कहाि खोरा, जभया खोरा, योडा खोरा, 
चोयी खोरा, चयैरा खोरा, काडा खोरा 

१५० कान्रा नदी 
C १३,५८१.४   ७,७६१.६ ३४,०७०.० ५५,४१२.९ 

कान्रा नदी, दोड़ा नदी, तगे्ना खोरा, र्शवगङ्गा 
खोरा 

१५१ सुभाि-कटैनी खोरा C १,७००.३   २,४४८.४ २३,३६७.४ २७,५१६.१ सुभाि  - कटैनी खोरा, सेती खोरा 

१५२ चौभारा  - घुयाहा खोरा 
C ६,१७५.६   ३,४५९.५ १९,३४५.९ २८,९८१.० 

चौभारा खोरा, घुयाहा खोरा, फारुवा नदी, ततनपारे 
खोरा 

१५३ खुदटमा खोरा C १७,२३६.२   ६,२९४.२ २०,८८७.५ ४४,४१७.९ खुदटमा खोरा, सुकुटी खोरा, र्शवगङ्गा खोरा 

१५४ भोहना नदी 
C ६,९५५.९   ५,६३२.७ १६,९३९.८ २९,५२८.४ 

भोहना नदी, भनहया खोरा, गोदावयी नदी, याताऩानी 
खोरा 

१५५ भछेरी  - दोंदा खोरा C १८,७९७.८   २,८८१.९ ३६,३६५.४ ५८,०४५.१ भछेरी  - दोंदा खोरा, गङ्गड ेखोरा 

१५६ स्मारी  - फनहाया खोरा C ९,४४५.१   ८,४४२.७ १६,०१४.१ ३३,९०१.९ 
स्मारी खोरा, फनहाया खोरा, सुनाफोया खोरा, फन्दा 
खोरा 

१५७ चौधाय खोरा C ७,७६२.८   ७,००७.९ ३४,५८१.५ ४९,३५२.२ चौधाय खोरा, चम्ऩा खोरा, बासी खोरा 

१५८ फाहुनी खोरा T     ४५६.६ १०,१४९.५ १०,६०६.१ फाहुनी खोरा, फनगाउॉ   खोरा 

१५९ भहाकारी नदी H २,८०४.९   ३,२९९.९ १५,२६८.२ २१,३७३.० भहाकारी नदी, जोगफुढा नदी, काभीकाटे खोरा, 
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क्र. सॊ. नदीप्रणारी 
उद्गभ
थथर 

ऺेत्रपर (हेक्िय) 
मभमसने तथा सहामक नदीहरु 

चुये दनू बािय तयाई भधेश जम्भा 
र्बङ्ग्रीगाड, गतडेी खोरा 

१६० सादनी खोरा C ८,८८९.४       ८,८८९.४ 
सादनी खोरा, छुटटेऩदहयो खोरा, गैरो खोरा, घुम्ती 
खोरा 

१६१ ऩुन्तया खोरा C १२,४७७.०       १२,४७७.० ऩुन्तया खोरा, जभयेनी खोरा 
१६२ यङ्गुन खोरा -२  M १२,६७४.३       १२,६७४.३ यङ्गुन खोरा, कुना खोरा, सुन खोरा, बरेनी खोरा 
१६३ यङ्गुन खोरा-१ M १०,६५६.३       १०,६५६.३ यङ्गुन खोरा, करेना खोरा 
१६४ र्ससेगाड M २,८२०.५       २,८२०.५ र्ससेगाड 

कुर  १६,७१,१९८.७ २,८८,९१६.१ ५,८४,५१३.९ १५,७१,३१८.४ ४१,१५,९४७.१  
रथतधम: C = Chure (चुये); H = High Himal and Himal (उच्च दहभार तथा दहभार); M = Middle Hills (भध्म-ऩहाड); य T = Tarai Madhesh (तयाई भधेश) ।
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अनुसूची 3: भनसुन आगभन प्रितृत 

y = 0.7143x - 1395.2
R² = 0.2328
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y = 0.539x - 1069.
R² = 0.198
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अनुसूची 4: ताऩक्रभ तथा फषायको विियण 

(क) अचधकतभ, न्मनूतभ य अततजन्म (extreme maximum and minimum) ताऩक्रभ विियण 
(सन   १९८३  २०१३) 

थिेशन 
अचधकतभ ताऩक्रभ (डड से) न्मूनतभ ताऩक्रभ (डड से) 

 सत 
अततजन्म 
(extreme) 

मभतत  सत 
अततजन्म 
(extreme) 

मभतत 

भहेन्रनगय ३०.४ ४४.५ जून १८, १९९५ १७.३ १.८ जनवयी१७, २००० 
दटकाऩुय ३०.५ ४५ जून १४, २०१२ १७.४ ० जनवयी १०, २०१३ 
गोदावयी (ऩष्श्चभ) ३०.५ ४४.५ जून ८, १९९८ १९.८ २.५ जनवयी १३, २०११ 
ऩुसाक्माम्ऩ (सुखेत) २५.९ ३९ जून ४, १९९४ १७ ३.४ पेिुअयी१, २००८ 
श्रचसाऩानी (ऩ) २९.३ ४३.४ जून १५, २०१२ १९.६ २.८ जनवयी९, २०१३ 
वीयेन्रनगय २८.३ ४२.८ जून १५, २०१२ १५.५ -०.७ जनवयी९, २०१३ 
घोयाही २८.२ ४१ जून १५, २०१२ १५.८ ० जनवयी९, २००१ 
फुटवर ३०.४ ४५ भे ६, १९८९ २०.४ २ जनवयी१३, २०११ 
ऩयासी ३२.५ ४४ जुराई १८, २०१२ १८ १.८ जनवयी१०, २०१३ 
तौर्रहवा ३१.१ ४५ जून ८, १९९८ १८.८ १.५ जनवयी२२, १९९३ 
याभऩुय श्रचतवन ३०.६ ४३.२ भे ७, १९८९ १७.७ ०.२ डडसेम्फय२८,२०१२ 
हेटौंडा २९.६ ४०.८ भे १२, २०१४ १६.८ ०.२ डडसेम्फय२७,२००३ 
ऩयवानीऩुय ३०.८ ४२.७ जून ११, १९९८ १८.९ २ जनवयी१, १९९५ 
गौय ३०.१ ४३.५ भे ४, १९९५ १८.८ ४ जनवयी३, २००३ 
हददिनाथ ३०.४ ४४.३ जून ६, २०१४ २०.२ ७ पेिुअयी१२,२०१४ 
कभैमा ३०.९ ४२.५ भे ४, १९९५ २०.६ २ जनवयी५, २०१३ 
जरेश्वय ३०.९ ४२ भे १९, १९९५ २० ४ जनवयी१, १९९५ 
रहान ३०.२ ४१.५ भे२, १९९५ २०.१ २.२ जनवयी९, २०१३ 
र्सहया ३१.६ ४१.५ भे १६, २०१२ १७.६ २ जनवयी६, २०१३ 
याजब्रफयाज ३१.१ ४५ भे ८, १९९५ १९.१ ४ जनवयी५, २००१ 
धयान  २९.७ ३८.८ अवप्रर १३, २०१३ १९.२ ३.५ जनवयी७, २००६ 
सोष्क्तभ २८.२ ३७.९ अवप्रर १९,१९९६ १८.६ ५ जनवयी१४, १९७५ 
चन्रगढी, झाऩा  ३१.८ ३९ अवप्रर १३, २०१३ १९.२ ६ जनवयी१३, २०१३ 
गैंड,े झाऩा ३०.७ ४२.५ अवप्रर १४, १९९२ १७.८ १ जनवयी२५, १९८७ 
केचना, झाऩा ३०.५ ३९.९ अवप्रर १३, २०१३ १९.४ ३ जनवयी८, २०१३ 
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(ि) िावषयक य भौसभअनसुाय  सत िषाय तथा अततजन्म िषाय य मभतत (सन   १९८४ देखि २०१३ सम्भ) 

थिेसनको नाभ 
िावषयक य भौसभअनुसाय  सत िषाय मभ.मभ. अततजन्म िषाय (extreme 

event in mm) 
िावषयक  गटृभ ऋतु  भनसुन  शयद ऋतु  हहॊउॉ द 

िषाय मभतत 
भहेन्रनगय १,७०२.१ ७०.७ १५०२.६ ४९.५ ७९.९ ३०९.५ ६ अक्टोवय ०९ 
फेरौयी १,६८१.३ ७६.७ १४७४.५ ४९.५ ७९.९ ३५२.९ १९ अगस्ट ०९ 
दटकाऩुय १,६६२.२ १०३.८ १४२३.२ ४८.४ ८६.२ २९६ २ अगस्ट ८८ 
साॉडऩेानी १,९५२.३ ९७.६ १७२५.० ४८.० ७८.९ ३०५.२ २१ सेप्टेम्फय ०८ 
गोदावयी २,३७२.६ १०९.८ २१०८.४ ६३.६ ८५.२ ३२४ २० जुराई १३ 
दटकुवा कुना १,०२६.३ ९१.५ ८२४.२ २८.३ ७४.१ २०१.३ १९ जून १३ 
श्रचसाऩानी (ऩ)  २,२०३.९ ११७.७ १९४१.० ६७.४ ७४.१ २६७ ४ जुराई ०८ 
फगि दाहा  १,७०२.९ १०३.७ १४७६.४ ४८.३ ६९.९ २७२.५ २८ अगस्ट ०६ 
वीयेन्रनगय १,६२१.५ १४०.४ १३३८.० ४६.५ ९२.६ २८१.२ २२ जुराई ८६ 
कुसुभ १,३०६.२  १३०.३  १०७६.५  ४५.३  ५५.७  ३०८.५  २७ अगस्ट ०६ 
घोयाही १,८५३.३  १३५.५  १५६०.७  ९३.९ ६२.९  १९७.३ १४ जून ९९ 
कोइराफास १,६४९.१ १११.४ १४४३.२  ५१.४  ३५.१  २३६.२  ९ जून २००० 
ऩत्थयकोट २,२२४.६  १३१.१  १९५८.३  ८१.७  ५३.०  २९६ २३ जुराई ८७ 
सीताऩुय (नेऩाने) १,९३८.३  २०२.९  १५९५.८  १०३.७  ३६.६  २५६.३  १५ अगस्ट ०३ 
फुटवर २,२९२.३ १६१.१  १९८१.४  १०१.९  ४४.९  ३५४  १५ जुराई ९६ 
याभऩुय २,०२३.६  २५५.४  १६३४  ८८.२  ४४.० २९६.३ १ अगस्ट २००३ 
भनहयी १,९१५.६  २०६.१  १५७९.७  ८८.३  ४२.७  ३०४.३  ११ सेप्टेम्फय ९४ 
अभरेखगञ्ज १,९३५.३  १७८.४  १६३१.५  ८४.०  ४१.८  ३९९ 3 २२ जुराई ९३ 
भकवानऩुय गढी २,३१२.६  २१८.२  १९४०.२  १०७.४  ३९.१  ३९२.४ ११ जुराई २००४ 
कभैमा १,७५४.३  १६४.७  १४७६.६  ८७.४  २५.०  ४३२  ११ जुराई २००४ 
हरयहयऩुय गढी २,४४७.९  २६०.९  २०४१.६  १०३.३  ४२.६  ४८२.२  २१ जुराई ९३ 
तुल्सी १,७२३.९  २०८.८  १४०२.०  ८०.६  ३५.५  २७५.५  ११ जुराई २००४ 
श्रचसाऩानी १,५६४.५  १५७.०  १३०२.८  ८७.०  १६.५  २७५.५  ११ जुराई २००४ 
उदमऩुय गढी १,६७७.५  २२०.६  १३३५.६  ८९.५  ३२.३  २०४.७  ५ सेप्टेम्फय ८५ 
रहान १,२६६.५  १५४.७  १०१०.७  ७३.४  २७.७  २२८  १२ अगस्ट ८७ 
गाईघाट १,०४८.२  १४८.७  ८१९.२  ५६.९  २५.७  १६८  २५ जुराई ०२ 
पते्तऩुय १,६९५.७  २०३.०  १३७१.३  ९१.१  २८.५  २७०  ११ अगस्ट ८७ 
धयान २,२४२.८  २७९.३  १७६०.०  १६५.२  ३७.९  ३५२  २९ जुराई ८५ 
रेटाङ २,४०७.०  २९९.८  १९१५.५  १६०.८  ३३.५  २४९.२  ३१ जुराई ०१ 
गैंड ेकन्काई २,६९६.९  ३१०.९  २१९४.१  १५८.९  ३४.१  ४३७  १७ सेप्टेम्फय ८४ 

स्रोत् जर तथा भौसभ ववऻान ववबाग । 
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अनुसूची 5: आ. फ. २०६६/०६७ सम्भ कामभ बएको अततक्रमभत  
िनको तथ्माङ्क 

क्र. सॊ. ष्जल्रा 
२०६६/२०६७ सम्भ कामभ बएको 
अततक्रमभत िनको ऺेत्रपर (हे.) 

१ इराभ १,८२४ 
२ झाऩा १,९९० 
३ भोयङ ५५० 
४ सुनसयी १,७५४ 
५ उदमऩुय ७,१९७ 
६ सप्तयी १६० 
७ र्सयहा ८७९ 
८ धनुषा ७७८ 
९ भहोत्तयी ७०६ 
१० र्सन्धुरी १२३० 
११ सरािही ६३७ 
१२ यौतहट १,४८७ 
१३ फाया १,००९ 
१४ ऩसाि १,४७५ 
१५ भकवानऩुय १,५६१ 
१६ श्रचतवन १,४४८ 
१७ नवरऩयासी ७,९२२ 
१८ रुऩन्देही ७,७६३ 
१९ कवऩरवस्तु १०,९४८ 
२० दाङ २,१०२ 
२१ फददिमा ५६२ 
२२ फाॉके १,७८० 
२३ सुखेत ७१२ 
२४ कैरारी २०,०७७ 
२५ कञ्चनऩुय १०,३५३ 
२६ डडरेधुया २९७ 
 कुर ८७,२०१ 

स्रोत: वन ववबाग 
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अनुसूची 6: चयेु सॊयऺण ऺेत्रभा घयऩारुिा चौऩामा ऩशुको ष्जल्रागत तथ्माङ्क 
ष्जल्रा गाई-गोरु बैंसी-याॉगा बेडा-फाख्रा सुॉगुय 

इराभ ३२,७१० ५,८३९ ४४,८७६ ११,१५७ 
झाऩा १७,६७५ ४,४८२ २१,६७१ ५,४६७ 
भोयङ २२,११९ २,५१४ ४३,९२८ १२,४८८ 
सुनसयी १२,०२१ २,३२८ २७,८६२ १०,३७८ 
धनकुटा १,०६५ ४५ १,८८९ ४१५ 
बोजऩुय १,४७६ ३८५ १,७३५ ४०५ 
उदमऩुय ८२,२६६ २१,४४६ १५९,६०७ २०,५४९ 
सप्तयी १९,४६० ४,४५७ ३२,७७६ १,१९८ 
र्सयहा १०,११५ ५,२७८ २३,५०५ ४०० 
धनुषा ९,५९४ ४,४८९ १७,८८५ ६९२ 
र्सन्धुरी ८७,७८१ २८,२८८ १५५,२७२ ११,७२५ 
काभे्रऩराञ्चोक २,६०८ १,२१९ ५,३२९ २६१ 
रर्रतऩुय १,३१८ ९९५ ४,३५० ४९ 
सरािही १४,३८२ ९,१९६ ४१,१८३ १,२३६ 
भहोत्तयी ७,४४२ ३,३६२ १८,६४६ ५५४ 
यौतहट ६,७२४ ३,९२० १७,१८९ ६५९ 
फाया ८,९१० ४,३४२ १९,७८४ ७४६ 
ऩसाि ४,३५२ २,००० ८,७०५ १७१ 
भकवानऩुय ८२,०९५ २५,०६६ १९४,६३४ ६,५९८ 
श्रचतवन ५३,४४५ ७२,४९० २०३,१३१ ६,०६४ 
तनहु २,२२५ ६७९ ५,८५० ५७९ 
नवरऩयासी ५१,६०९ ५१,१७७ १७४,८०८ १७,६९९ 
ऩाल्ऩा  १५,९२२ ५,०६२ ३१,२०० ३,१६५ 
रुऩन्देही ७,४८५ ८,७१६ २९,८९७ ३,०८२ 
कवऩरवस्तु ५,४७६ ३,३९३ ११,६१२ ५५६ 
अघािखाॉची १६,४३७ ७,२८७ ३१,६३५ १,०२५ 
दाङ १६५,९२७ ५२,८३८ २६२,८६४ २८,७११ 
सल्मान १०,६३४ ८८० १६,०५४ ७६६ 
प्मूठान २,५५० ७१४ ५,२४९ ३९४ 
फददिमा २,०४२ ८४९ ५,६६५ १८४ 
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ष्जल्रा गाई-गोरु बैंसी-याॉगा बेडा-फाख्रा सुॉगुय 
फाॉके २२,३६९ ९,६०३ ४०,०९३ ४,५२६ 
सुखेत ७४,९२१ १०,४२० ११७,९४५ ६,९४६ 
कैरारी ६७,००० ११,११५ १००,७८२ ४,४६७ 
डोटी ६,७०५ ४६५ ९,८९७ १४० 
डडरेधुया ३०,०५७ ५,७६४ ३५,८३७ ५८२ 
कञ्चनऩुय ३४,८४६ ९,६६० १७,१५९ १,१८६ 

जम्भा ९,९३,७६३ ३,८०,७६३ १९,४०,५०४ १,६५,२२० 
स्रोत: के.त.वव. २०६८ ववश्रेषण  
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अनुसूची 7: िाताियणीम सेिाको दृष्टिरे भहत्िऩूणय मसभसायहरु 

वातावयणीम सेवाका दृष्टटरे भहत्वऩूणि १०१ र्सभसायको अवष्स्थतत तरका नक्साभा अङ्ककत गरयएको छ य सोही 
अङ्काकृत सङ्केत नम्फयअनुसायको नाभ य ठेगाना तार्रकाभा ददइएको छ ।  

 

 

नक्साभा सङ्केत 
नम्फय 

गा.वि.स./ न.ऩा. िडा नॊ नाभ ऺेत्र 

कञ्चनऩुय ष्जल्रा 
१ भहेन्रनगय ९ खझरर्भरा तार चुये ऩहाड 
२ दैजी ५ फेतकोट तार चुये ऩहाड 
३ सुडा ७ फनृ्दा तार चुये ऩहाड 
४ झरायी ४ सुनदेउ तार चुये ऩहाड 
५ रक्ष्भीऩुय ९ फन्दा तार तयाई भधेश 
६ वऩऩरादी १ ताया तार तयाई भधेश 

कैरारी ष्जल्रा 
७ धनगढी  ७ जाखौय तार तयाई भधेश 
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नक्साभा सङ्केत 
नम्फय 

गा.वि.स./ न.ऩा. िडा नॊ नाभ ऺेत्र 

८ धनगढी १२ दगुाि तार तयाई भधेश 
९ उभाि ४ भहादेव तार तयाई भधेश 
१० उभाि ४ शहदेव तार तयाई भधेश 
११ चौभारा १ फड्का तार तयाई भधेश 
१२ दयख ७ घोडाघोडी तार तयाई भधेश 
१३ दयख ५ फाइसवा तार तयाई भधेश 
१४ साॉढेऩानी ८ नोक्राय तार तयाई भधेश 
१५ साॉढेऩानी ८ फुदढमा नोक्राय तार  तयाई भधेश 
१६ साॉढेऩानी ८ गैचकटुवा तार तयाई भधेश 
१७ साॉढेऩानी ४ श्रचयाईमा तार तयाई भधेश 

सुखेत ष्जल्रा 
१८ तयङ्गा ६ फयाहा तार चुये ऩहाड 
१९ राटीकोइरी ८ फुरफुरे तार दनू उऩत्मका 

फददिमा ष्जल्रा 
२० सोयहफा २ फडमैा तार तयाई भधेश 
२१ तायातार १ ताया तार तयाई भधेश 

फाॉके ष्जल्रा 
२२ ऩुयैनी २ ऩुयैनीऩुयैनी तार तयाई भधेश 
२३ नेऩारगञ्ज ७ पुरटेक्रा ऩोखयी तयाई भधेश 
२४ नेऩारगञ्ज १ ककािदाउ तयाई भधेश 

कवऩरवस्तु ष्जल्रा 
२५ गुगौरी ५ र्सभसाय ऺेत्र तयाई भधेश 
२६ भानऩुय ७ सखुफीय तार तयाई भधेश 
२७ तनगर्रहवा ४ जगदीशऩुय तार तयाई भधेश 
३२ फुढी ८ फुढी तार तयाई भधेश 

दाङ ष्जल्रा 
२८ सतफरयमा ८ तप्ताकुण्ड (रयहाय) दनूउ ऩत्मका 
२९ सोनाऩुय ५ जकहेया तार दनू उऩत्मका 
३० याभऩुय ७ बोट दह दनू उऩत्मका 
३१ याभऩुय ७ चारयङ्गे दह दनू उऩत्मका 
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नक्साभा सङ्केत 
नम्फय 

गा.वि.स./ न.ऩा. िडा नॊ नाभ ऺेत्र 

रूऩन्देही ष्जल्रा 
३३ ववटणुऩुया १ गदैहफाि तार तयाई भधेश 
३४ सूमिऩुया १ राखनाउततमाता तयाई भधेश 
३५ गजेडी ३ गजेडी तार तयाई भधेश 
३६ रुष्म्फनी ववकास ऺेत्र 

 
रुष्म्फनी तयाई भधेश 

३८ श्रचदहबा २ नन्दबाउज ूतार तयाई भधेश 
नवरऩयासी ष्जल्रा 

३९ सुनवर ४ भाहर ऩोखयी तयाई भधेश 
४० ततरकऩुय ८ सुसीहवा तार तयाई भधेश 
४१ ततरकऩुय ४ सारफास तार तयाई भधेश 
४२ नायामणी २ ऩोखयी दनू उऩत्मका 
४३ कुभायवतॉ ९ अभरटायी ऩोखयी दनू उऩत्मका 

ऩाल्ऩा ष्जल्रा 
३७ कोरडाॉडा १ सत्मफती तार चुये ऩहाड 

श्रचतवन ष्जल्रा 
४४ श्रचतवन याष्टरम तनकुञ्ज 

 
तभोयतार दनू उऩत्मका 

४५ बयतऩुय ८ ब्रफसहजायी तार दनू उऩत्मका 
ऩसाि ष्जल्रा 

४६ वीयगञ्ज १३ घरयहयवा ऩोखयी तयाई भधेश 

फाया ष्जल्रा 

४७ ऩयसौनी ९ ऩोखयी तयाई भधेश 
४८ फहुयाई ६ ऩोखयी तयाई भधेश 
४९ गोरगञ्ज ९ र्सभौयनगढ ऩोखयी तयाई भधेश 
५० फरयमायऩुय २ गढीभाई ऩोखयी तयाई भधेश 
५१ यत्नऩुयी २ हरखोरयमा ऩोखयी तयाई भधेश 

सरािही ष्जल्रा 
५२ भतूतिमा ३ भूततिमा ऩोखयी तयाई भधेश 
५३ बष्क्तऩुय २ सागयनाथ ऩोखयी बावय 
५४ चन्रनगय ३ नाश्रध तार तयाई भधेश 
५५ भुसैरी ३ ऩोखयी तयाई भधेश 
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नक्साभा सङ्केत 
नम्फय 

गा.वि.स./ न.ऩा. िडा नॊ नाभ ऺेत्र 

यौतहट ष्जल्रा 
५६ वसतऩुय २ ऩोखयी तयाई भधेश 
५७ पतुवाभहेसऩुय ६ पतुवा ऩोखयी तयाई भधेश 
५८ पे्रभऩुय ५ देवाही ऩोखयी तयाई भधेश 
५९ सखुवाधभौया ३ कञ्चन ऩोखयी तयाई भधेश 

भहोत्तयी ष्जल्रा 
६० याभगोऩारऩुय २ रक्ष्भीऩुय ऩोखयी तयाई भधेश 
६१ जरेश्वय २ जरेश्वय ऩोखयी तयाई भधेश 
६२ गौशारा ५ िम्हऩुयी ऩोखयी तयाई भधेश 
६३ याभनगय ९ याभनगय ऩोखयी तयाई भधेश 

धनुषा ष्जल्रा 

६४ ढल्केफय १ चुये ऩोखयी चुये ऩहाड 
६५ जनकऩुय 

 
जनकऩुय ऩोखयी तयाई भधेश 

६६ फगेडाफेरा ९ फैरयमा ऩोखयी तयाई भधेश 
६७ देव दह २ दफा दह ऩोखयी तयाई भधेश 
६८ चक्कय 

 
चक्कय ऩोखयी तयाई भधेश 

र्सयहा ष्जल्रा 
६९ भरहानीमाखोयी २ भहादेवा ऩोखयी तयाई भधेश 
७० फ दहयाभार २ फाफा तार चुये ऩहाड 
७१ कल्मानऩुयजब्दी 

 
कल्मानऩुय ऩोखयी तयाई भधेश 

७२ पुरफरयमा १ कभर दह बावय 
७३ चन्ररारऩुय ४ कुष्म्बखायी दह बावय 
७४ र्सयहा 

 
र्सयहा ऩोखयी तयाई भधेश 

७५ धफौरी 
 

धफौरी ऩोखयी तयाई भधेश 
सप्तयी ष्जल्रा 

७६ रोहजाया ३ रोहजाया तार बावय 
७७ कभरऩुय ९ फॊगनी दह बावय 
७८ सीताऩुय १ दभुयजोय ऩोखयी बावय 
७९ भनयाजा 

 
भनयाज ऩोखयी तयाई भधेश 

८० फकधुवा ८ खतनमादभाय दह बावय 
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नक्साभा सङ्केत 
नम्फय 

गा.वि.स./ न.ऩा. िडा नॊ नाभ ऺेत्र 

८१ ठेर्रमा १ चुये ऩोखयी चुये ऩहाड 
८२ धयभऩुय ७ रारबेदी ऩोखयी बावय 
८३ कोशीटप्ऩ ु

 
कोशीटप्ऩ ु तयाई भधेश 

सुनसयी ष्जल्रा 
८४ भहेन्रनगय ६ देवीघाट ऩोखयी तयाई भधेश 
८५ बयोर ४ र्सभयफाना ऩोखयी बावय 
८६ चाॉदफेरा ४ अवददभधेशा ऩोखयी तयाई भधेश 
८७ इटहयी ३ सेहतटोर ऩोखयी तयाई भधेश 
८८ इटहयी १ ईटहयीवजाय ऩोखयी तयाई भधेश 
८९ इटहयी ८ दयुाॉसचोक ऩोखयी तयाई भधेश 
१०१ श्रचभडी  श्रचभडी तार तयाई भधेश 

भोयङ ष्जल्रा 
९० सुन्दयऩुय ६ हर्सना र्सभसाय तयाई भधेश 
९१ बोगातनेी ८ याजायानी तार चुये ऩहाड 
९२ जाॉत े ९ डुमे्र ऩोखयी तयाई भधेश 
९३ भधुभल्रा ५ र्भक्रुफेततनी तार बावय 
९४ गोववन्दऩुय २ सुनफसॉ ऩोखयी तयाई भधेश 

झाऩा ष्जल्रा 
९५ अनायभानी ७ ब्रफताि ऩोखयी सयोफय तयाई भधेश 
९६ गौया दह ९ गौया दह ऩोखयी तयाई भधेश 
९७ सताशीधाभ ७ श्रचराङगढी ऩोखयी तयाई भधेश 
९८ केचना ३ केचना ऩोखयी तयाई भधेश 
९९ जरथर ८ धनुषा ऩोखयी तयाई भधेश 
१०० सुरुङ्गा ३ जभुनाफायी ऩोखयी बावय 
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अनुसूची 8: चयेु ऺेत्रभा ऩूयै िा आॊमशक रुऩभा ऩयेका गा.वि.स., न.ऩा. य ततनका िडाहरुभा फसोफास गने घयधयुी तथा सङ्ख्माको विियण 
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भहहरा 
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जाततगत आधायभा घयधुयी 

ऩहाडी भूर भधेशीभूर 

भुष्थरभ 
साॉथकृततक 
सभूह 

निुरेको 
िस आमय 

आहदिासी 
जनजातत 

दमरत 
ब्राम्हण,
याजऩुत, 
कामथथ 

भधेशी आहदिासी दमरत 

१ इराभ १४,६४८ ६७,७४१ ५२.२९ ६,३५१ २,६५८ १०,६१४ १,२४५ ० १६ ३९ ५ १० ० ६३ 

२ झाऩा १३,७१४ ५९,७३५ ५३.५५ ६,९५८ ५,९९६ ५,९६९ १,२३५ २६ ७४ ३५० ३७ ० ० २६ 

३ भोयङ ११,९४९ ५२,९९३ ५४.५८ ७,२३३ २,५२२ ८,०३१ १,२४६ २ १९ ४३ ५ ४२ ० ३१ 

४ सुनसयी २१,९२९ ९२,३६३ ५३.४ ९,१३२ ४,७११ १३,२२६ २,१९३ ११२ ६१७ ५४८ १५३ ४७ २१० ११३ 

५ धनकुटा  ३३३ १,५११ ५३.३४ १५ १७ २९५ १७ ० ४ ० ० ० ० ० 

६ बोजऩुय ३५० १,८२९ ५२.६५ १५९ ६८ २६३ १९ ० ० ० ० ० ० ० 

७ उदमऩुय ४९,४३५ २२६,७६६ ५३.४५ ३५,१२५ १५,५१६ २०,५७३ ४,७९८ ८६ १,२३८ ५,५९७ ९११ ६१७ २५ ७५ 

८ सप्तयी १२,७६७ ६३,३०९ ५२.३७ ७,९२७ १,७१५ १,१४३ ३९५ ३० २८६१ ३,१४५ २,२९५ ११४९ २४ ११ 

९ र्सयहा ७,८१४ ४०,३७३ ५१.२१ २,३०४ १,००० १,९६० ३४१ ७१ २,७६६ ३११ १,०७७ २१२ ८ ६८ 

१० धनुषा ८,१५९ ४१,७३९ ५०.५७ ३,२३७ १,३५६ २,७०५ ६५५ ७६ २,७२७ २२ ३७९ २११ ० २९ 

११ भहोत्तयी ६,२४६ २८,५९१ ५२.०७ १,५५९ २३९२ २६३९ ७४० २२ ३३९ ६ ६३ ३१ ६ ९ 

१२ सरािही १०,९२२ ५५,२१८ ५१.५ ३,०७१ ३,०६४ ५,५०० ६५७ ३४ १,३८७ ० ८३ १७४ २ २१ 

१३ र्सन्धुरी ३८,८२२ १,९४,४७४ ५२.५२ ११९५९ ९६२५ २४४०९ ३७५२ ९६ ५१६ ५१ ३३१ ८ ० ३३ 

१४ काभे्र  ९०० ५,५३१ ४९.८६ ३१ १९९ ६९० ११ ० ० ० ० ० ० ० 

१५ रर्रतऩुय  ५८९ २,९६५ ५०.५९ ६१ २५६ ३०९ २५ ० ० ० ० ० ० ० 

१६ भकवानऩुय ६१,९५० २९५,३८० ५१.२९ १३,३४९ १८,६६० ३८,६२६ २,७७२ १६९ ९९७ १८१ २९ ३०८ १०७ १०२ 
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दमरत 
ब्राम्हण,
याजऩुत, 
कामथथ 

भधेशी आहदिासी दमरत 

१७ यौतहट ६,६४८ ३४,८८८ ५०.८१ ७६४ १,५९९ ३,४३७ ३३२ ६६ ३०५ ३३१ १९४ ३४८ ० ३६ 

१८ फाया ६,२९८ ३१,१२४ ५१.४७ १,१६६ १,८४७ ४,०२२ २०१ ० १५९ २४ ० ७ ७ ३२ 

१९ ऩसाि २,४२३ ११,८६४ ५१.८३ ९०९ १,०३९ १,००४ २०० ० २४ १३४ ७ १५ ० ० 

२० श्रचतवन १२४,८०३ ५२९,४५५ ५५.४२ ४८,६६९ ५५,००१ ४०,३१९ १०,३८८ १७७ ४,५८० १२,२१२ २३७ १,३९६ २३१ २६३ 

२१ तनहुॉ १,७१३ ६,७२९ ५३.९ ३६२ ४६६ १,१६३ ८३ ० ० ० ० ० ० ० 

२२ ऩाल्ऩा ५,२८० २७,३६९ ५३.३६ २,६८७ ८७४ ३,७७९ ६१५ ० १ ० ० ३ ० ८ 

२३ नवरऩयासी ७४२६७ ३३७४०८ ५३.५५ ४२,५१५ २८,८३६ २५,७६० ७,०४४ ४० १,३९६ ९,६२५ ७२९ ४४४ ४९ ३४४ 

२४ रुऩन्देही ४४,४८४ १८३,२८७ ५१.७३ १८,४४५ २०,६९३ १४,६६७ ३,९८२ १३३ १,२६६ २,१३७ १७६ ८५६ १३८ ४३६ 
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अनुसूची 9: मसॊचाइ मोजनाको विियण 

(क) चुये-तयाईभधेश ऺते्रका भखु्म सतह मसॊचाइ मोजनाहरु (साना मस ॊचाई मोजना िाहेक) 
क्रभ 
सङ्ख्मा 

ष्जल्रा मसॊचाइ मोजनाको नाभ 
मसॊचाइ हुने 
ऺेत्र हेक्ियभा 

थथान 

१ झाऩा कन्काइ र्सॊचाइ मोजना, गैंड े ८,००० गैंडे 
२ झाऩा अदवुा खोरा ६०० चकचकी ७ 
३ झाऩा बुतनेी, गोरधाऩ ३  ४०० गोरधाऩ ३ 
४ झाऩा हडडमा, चन्रगढी  ४९५ चन्रगढी 
५ झाऩा बुतनेी सैतनक, गयाभनी ३५० गयाभनी 
६ झाऩा सुयॊगा खोरा ६०० सुयॊगा ७ य शयणाभती ३, ५ य ७ 
७ झाऩा सानुभाइ ६०० कुभयखोद 
८ झाऩा दटभाइ, ज्मार्भयगढी ३०० ज्मार्भयगढी 
९ झाऩा र्सद्श्रध खोरा, फाहुनडाॊगी १,६०० फाहुनडाॉगी 

१० झाऩा फाहुनडाॊगी (तनन्दा  खोरा) ३८८ फाहुनडाॉगी 

११ झाऩा तल्रो ककस्ने, जुयोऩऩानी, गौयीगॊज-२ १,५०० गौयीगॊज-२ 

१२ झाऩा गौयीमा खोरा ४०० रखनऩुय ३, ४ 
१३ झाऩा तोप्गाछी ध्माङ ३०० तोऩगाछी 
१४ झाऩा साधुटाय नेटे र्सस्ने ३५५ खुदनुाफायी १,२ 
१५ झाऩा जनजागतृत ४१० शाष्न्तनगय १, भे.न.ऩा. ४  
१६ इराभ नुनसयी ५५ साकपाया १, २ 
१७ इराभ चाॊजो खोरा  ११० चुराचुरी ५, ६ 
१८ इराभ ठ्माउये खोरा फ्माउयी ८६८ भहभाई 
१९ इराभ कभर खोरा २९५ चुराचुरी-१  
२० भोयङ सुनसयी भोयङ र्सॊचाइ मोजना  ६८,००० भोयङ य सुनसयी 
२१ भोयङ आदशि ५००  
२२ भोयङ फेरफायी ६८२ ३, ५, ६ कसेनी 
२३ भोयङ ब्रफदहफाये ५०० ब्रफदहफाये ८, ९ 
२४ भोयङ दान्स भोयङ  ५०० शतनश्चये १-७ य वमयवन १-६ 
२५ भोयङ गयभे झोडा ३२०  
२६ भोयङ भधुभल्रा ४९० भधुभल्रा 
२७ भोयङ भुसयघट्टा ६००  
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२८ भोयङ सीता दान्स केखाि  ५०० शतनश्चये ३, ४, ५, ७ 
२९ भोयङ दारोख डाइबसिन ४४० फेरफायी  
३० भोयङ भरयमा ४००  
३१ भोयङ बुवा श्रचसाङ जनता ऩैनी ३०० रेटाङ 
३२ भोयङ रेटाङ १, २, ३  ४११ रेटाङ 
३३ भोयङ ककस्टी खोरा ३१८ इन्रऩुय 
३४ भोयङ जनता फाॉध  ३००  
३५ भोयङ कोश्रचनी खोरा ३००  
३६ भोयङ हर्सना ३००  
३७ भोयङ जनसहमोग ऩैनी ४०७ भधुभल्रा 

३८ 
भोयङ के.बो.रे.न. (केयाफायी, बोगटेनी, 

रेटाङ, नक्सर) 
७८० रेटाङ 

३९ भोयङ नुनसयी यचना कारी दह ३०० टाॉडी  
४० भोयङ सेशौरी ३१०  
४१ भोयङ ऩाॉच ऩैनी ३२२ दफेशा  
४२ सप्तयी कोशी ऩष्श्चभ नहय २४,००० याजब्रफयाज 
४३ सप्तयी चन्र नहय १०,५०० पते्तऩुय, याजब्रफयाज 
४४ सप्तयी कजया धाहा ३२०  
४५ सप्तयी खडक ३०० कल्माणऩुय 
४६ सप्तयी खाॉडो ९८० यामऩुय 
४७ सप्तयी भहुरी १,०५० हनुभान नगय 
४८ सप्तयी सुन्दयी १,२००  
४९ सप्तयी भुतानी ४००  
५० सप्तयी ऩाॉची ३२० अनािहा, फनौरी  
५१ सप्तयी दधैुरा ३००  
५२ उदमऩुय तऩेश्वयी २१४ तऩेश्वयी 
५३ उदमऩुय फरुवा १५० ब्रत्रमुगा न.ऩा. 
५४ उदमऩुय राभा खोरा फसाहा ८, ९ २०० फसाहा, ८, ९ 
५५ उदमऩुय उत्तयी तावा २५० कटायी ८, ९ 
५६ उदमऩुय तावा खोरा २५० कटायी-१  
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५७ उदमऩुय भाश्रथल्रो फरुवा २६४ रयस्कु-४ 
५८ उदमऩुय होक्से ४५० ब्रत्रमुगा न.ऩा. 
५९ उदमऩुय श्रगदेयी ५०० तऩेश्वयी-१ 
६० र्सयाहा कभरा  १२,५०० फडहयभर, गौतायी आदद 
६१ र्सयाहा गागन खोरा ३०० सुखखऩुय , कब्रफरासी 
६२ र्सयाहा कभरऩानी ३००  
६३ र्सयाहा फानो ४४४ बदैमा 
६४ र्सयाहा कभरा उत्तयामणी  ५४०  
६५ र्सयाहा भैना फती  ४५० चन्ररारऩुय 
६६ र्सयाहा सयस्वती धुभुहन ३००  
६७ र्सयाहा फाफुयाभ खोरा १,०००  
६८ र्सयाहा गागन नदी १,२०० दगुािऩुय 
६९ र्सयाहा रोभातनआ फाॉध  ४००  
७० र्सयाहा सहजा ७४३ इटाटाय 
७१ र्सयाहा खझयहरय ५५४  
७२ र्सयाहा भैनावती ३०४ चन्ररारऩुय-१ 
७३ र्सयाहा सैरेश पूरफायी ४६० राहान न.ऩा. 
७४ र्सयहा  कट्तनहमा धय  ५००  वरयमायऩट्दट 
७५ र्सयहा खुटी ६०० राहान न.ऩा. 
७६ सुनसयी सुकुभायी ६००  
७७ सुनसयी हरयऩुय ६०० हरयऩुय 
७८ सुनसयी डुभयाहा ऩतुधय  ४४५  
७९ सुनसयी सेया ४००  हाॉसऩोसा-८ 
८० सुनसयी टेङ्ग्रा  ३०५ अभहीफेरा, अभडुवा, श्रचभडी  
८१ सुनसयी ऩष्श्चभ कुसाहा ४७५ ऩष्श्चभ कुसाहा 
८२ सुनसयी फाझगता टनेर  ४८०  
८३ सुनसयी सेया सेउती ४०० ऩन्चकन्मा  
८४ सुनसयी सुनसयी  खोरा ३५०  
८५ सुनसयी फूढी ऩतवेाि ३५६ सते्तय झोडा 
८६ सुनसयी बरूर ४०० बयौर 
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८७ सुनसयी हरयऩुय ६०० हरयऩुय 
८८ सुनसयी चन्दा भोहना १,८०० याजगॊज र्सनवायी, देवानगॊज, कप्तानगॊज 
८९ फाया र्सर्सिमा दधुौया  १,०२० ष्जतऩुय 
९० फाया नायामणी र्सॊचाइ मोजना दोस्रो चयण  १२,७०० पेटा, भझयेीमा आदद  
९१ फाया नायामणी ट्मुफवेर  २,८०० फायाको ववर्बन्न स्थानहरु 
९२ फाया फरयमायऩुय कुरो ७०० फरयमायऩुय 
९३ फाया इनवाि नारा कुरो  ६०० इनवाि भार 
९४ फाया इर्म्रती  १,३०० फघवन 
९५ फाया थरही  ७९६ फगुआइन, भधुयी जब्धी  
९६ फाया जभतून ८०० र्सॊहार्सनी, ऩथेया 
९७ फाया ऩसाहा  १,६००  
९८ फाया दटमय  ५१९ उभजन  
९९ फाया फगेडी नदी  ५२०  
१०० फाया रौटन ४५०  
१०१ फाया धन्साय ३६५ बयतगञ्ज 
१०२ फाया अदवुा कचोवाि १,१३९ कचोवाि बगवानऩुय 
१०३ फाया गेयकाही  ५०० ब्रफशनऩूवाि 
१०४ फाया रार फकैमा फाघ बैयफ १,५५० यतनऩुयी, तनजगढ 
१०५ श्रचतवन नायामणी र्रफ्ट  ४,७०० बयतऩुय 
१०६ श्रचतवन खगेयी ३,९०० गीता नगय, र्शव नगय, ऩदटहानी 
१०७ श्रचतवन वऩठुवा ५०० वऩठुवा 
१०८ श्रचतवन ऩसाि ऩदटहानी  ४०० ऩदटहानी 
१०९ श्रचतवन ऩूवॉ याप्ती (१०० FMIS) ८,१५५ वऩप्रेरगामतका ववर्बन्न गा.वव.स.  
११० श्रचतवन कठया ४००  
१११ श्रचतवन अन्जान तार  ५५०  
११२ श्रचतवन कुभयोज (u/s and d/s) ४५० कुभयोज 
११३ धनुषा कभरा १२,५०० ऩोतािहा, यघुनाथऩुय आदद ।  
११४ धनुषा हददिनाथ  २,००० गोऩारऩुय, फेंगा र्शवऩुय 
११५ धनुषा ब्रफघी  ५०० फसब्रफट्टी, ब्रफन्ही 
११६ धनुषा जराद २५० याभदैमा बवाडी 
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११७ धनुषा र्भश्रथरेश्वय २५० र्भश्रथरेश्वय 
११८ धनुषा ऩुयानो जल्राध २५० गोऩारऩुय, ददगम्फयऩुय 
११९ धनुषा चायनाथ ४०० बयतऩुय 
१२० धनुषा फारगङ्गा ४०० कजया यभौर 
१२१ धनुषा काजी ऩैनी ५२० धफौरी 
१२२ धनुषा भुग्रैमा ५४० भहुवा 
१२३ धनुषा फच्छयाजा ३६८ दब्फयकोट हथरेटवा 
१२४ भहोत्तयी कुटुभेश्वयी  ४०० धभिऩुय 
१२५ भहोत्तयी ब्रफघी २,२०० वऩगौना, र्सभयदही 
१२६ भहोत्तयी रुऩनी ६१३ खैयफन्नी 
१२७ भहोत्तयी भडाहा ४०० तनगौर 
१२८ भहोत्तयी गेरुका ४०० भहदैमा तऩनऩुय 
१२९ भहोत्तयी ऩर्सजवा  ५०० याभगोऩारऩुय 
१३० भहोत्तयी ऩचाइन ५०० तनगौर 
१३१ भहोत्तयी कान्तवा ७५० यघुनाथऩुय 
१३२ भहोत्तयी गेरुवा ३८०  
१३३ भहोत्तयी अकुशी खोरा र्सरयष्न्चमा हततसवाि १,६८६ धभौया, फनौटा, फरवा 
१३४ भहोत्तयी अकुशी ६५० गोनयऩुया 
१३५ यौतहट फाग्भती  २२,४०० ऩौयाइ, सन्तऩुय, डुभरयमा आदद 
१३६ यौतहट झाॉझ  २,००० भहभदऩुय, जमनगय  
१३७ यौतहट रार फकैमा २,५०० रक्ष्भीतनमा ९ 
१३८ यौतहट रोदहर्भमा फाॉध  ४६६  
१३९ यौतहट ऩथया फुधयाभ ४३२ ऩथया फुधयाभ 
१४० यौतहट र्सभया बवानीऩुय  ४०२ र्सभया बवानीऩुय 
१४१ यौतहट फारुवा जब्दी  १,०००  
१४२ यौतहट बकुवा ४०० अकोरवा , वैयीमा 
१४३ यौतहट बकुवा डुभयीमा  ४०० डुभयीमा 
१४४ यौतहट रारभटीमा  ३०५  
१४५ यौतहट अरुवा सोनायभनी ३०५ भमािदऩुय 
१४६ सरािही फाग्भती २३,२०० कभैमा 
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१४७ सरािही भनुस्भाया ५,२०० बवानीऩुय, धनकौर आदद 
१४८ सरािही पयहदवा  ३०० पयहदवा 
१४९ सरािही हरयऩुयवा ५९५ हरयऩुयवा 
१५० सरािही ष्जॊगयवा ३७६ ष्जॊगयवा 
१५१ सरािही ककसानऩुय ३३० ककसानऩुय 
१५२ सरािही ऩयवानीऩुय  ४०० ऩयवानीऩय 
१५३ सरािही ऩसाि ६८५ ऩसाि 
१५४ सरािही ऩत्थयकोट ५२१ ऩत्थयकोट 
१५५ सरािही रौकट भनुस्भाया  ३७५ ऩत्थयकोट 
१५६ सरािही ऩयवानीऩुय कार्रन्जोय ३९५ ऩयवानीऩुय 
१५७ सरािही झीभ इश्वयऩुय ६०७ इश्वयऩुय 
१५८ सरािही ऩक्का फाॉध कगवा गेरुका ५२६ फफयगञ्ज 

१५९ ऩसाि नायामणी र्सॊचाइ मोजना प्रथभ चयण १६,००० फहुअयी 

१६० ऩसाि चम्री नदी  ४००  
१६१ ऩसाि चयखवा ३५० भहुवन 
१६२ ऩसाि सुफणिऩुय फसन्तऩुय  ४९५ सुवणिऩुय 
१६३ ऩसाि ओरयमा  ३२० वऩडायीगुठी १ 
१६४ ऩसाि थौदवुा  ४००  
१६५ ऩसाि नौगाछी  ५००  
१६६ ऩसाि तनभिर फस्ती ३५० तनभिर फस्ती 
१६७ ऩसाि ककमासोट फग्भुही  ४९६ जगनाथऩुय 
१६८ ऩसाि जगनाहा भयनहीमा २९८ औयाहा 
१६९ ऩसाि ठुटे खोरा ३०४ तनभिर फस्ती 
१७० भकवानऩुय कभािचुरी  ९० िीऩुय छततवन 
१७१ भकवानऩुय ज्मार्भये १२५ भनहरय 
१७२ भकवानऩुय याऩती नवरऩुय १०० हे.न.ऩा. 
१७३ भकवानऩुय भर्सने खोरा ५० हाॉडी खोरा ८ 
१७४ भकवानऩुय र्सस्नेयी १२९ र्सस्नेयी भहादेवस्थान 
१७५ भकवानऩुय याप्ती खोरा १२५ हाॉडी खोरा 
१७६ भकवानऩुय ऩावस भ्मारी ५० िीऩुय छततवन 
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१७७ भकवानऩुय ऩदभ ऩोखयी  २०० ऩदभ ऩोखयी  
१७८ भकवानऩुय राभीटाय २०० हाॉडी खोरा 
१७९ भकवानऩुय कुरे दभाय ६२ हदटमा 
१८० भकवानऩुय कुडुरे ५० र्शखयऩुय 
१८१ भकवानऩुय घट्टेदभाय ६६ हाॉडी खोरा 
१८२ भकवानऩुय गुरुफीताि ८५ ऩदभ ऩोखयी 
१८३ भकवानऩुय चौयाघोर १२९ हाॉडी खोरा 
१८४ भकवानऩुय याइ गाउॉ २२० याइ गाउॉ 
१८५ भकवानऩुय च्माउ च्माउ ९९ र्शखयऩुय 
१८६ भकवानऩुय ददिया ९९ हाॉडी खोरा 
१८७ भकवानऩुय पाऩयफायी  १०० पाऩयफायी  
१८८ भकवानऩुय डडल्रीऩुय ११४ पाऩयफायी  
१८९ भकवानऩुय भोतीऩुय ७४ पाऩयफायी 
१९० भकवानऩुय फुद्ध र्सभात १०० िीऩुय छततवन 
१९१ र्सन्धुरी कवऩरा कोट  ५५० कवऩराकोट 
१९२ र्सन्धुरी हसिही  ३०० हसिही 
१९३ र्सन्धुरी बीभान  ३०० र्बभान 
१९४ र्सन्धुरी टाॉडी  २७२ टाॉडी 
१९५ र्सन्धुरी दधुौरी  २०० दधुौरी  
१९६ र्सन्धुरी बरुवाइ २७० कवऩराकोट 
१९७ कवऩरवस्तु सुयही  ४०० र्शवऩुय 
१९८ कवऩरवस्तु वाणगॊगा  ६,२०० ववरासऩुय, सेभयी, गोफयी 
१९९ कवऩरवस्तु कन्चतनमा ३०० रारऩुय  
२०० कवऩरवस्तु दोहनी ३०० दोहनी 
२०१ कवऩरवस्तु हुदेहिवा  ३५०  
२०२ कवऩरवस्तु जवइ सकुनी  ७०० भानऩुय 
२०३ कवऩरवस्तु जहादी  ५०० जहदी 
२०४ कवऩरवस्तु पुर्रका १,००० पुर्रका 
२०५ कवऩरवस्तु बडहेय ९०० गौयी 
२०६ कवऩरवस्तु जभुआय डाइबसिन ६०० तनग्रीहवा-७ 
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ऺेत्र हेक्ियभा 

थथान 

२०७ कवऩरवस्तु भथॉ  ८०० पुर्रका ३, ४ 
२०८ कवऩरवस्तु िङृ्गे घाट  २,५२३ वाणगॊगा, कोऩुवा, भोतीऩुय, गजहेडा 
२०९ कवऩरवस्तु घघवा ३७४ भहायाजगॊज 
२१० कवऩरवस्तु ऩथयदैमा ७०० ऩथयदैमा ६, ७ 
२११ कवऩरवस्तु भहेन्रकोट ४३० भहेन्रकोट 
२१२ कवऩरवस्तु समय फाॉध  ४००  
२१३ नवरऩयासी ऩुसाहा ६००  
२१४ नवरऩयासी जुल्ऩे ३६०  
२१५ नवरऩयासी आदशि कुरो  ४२०  
२१६ नवरऩयासी प्रगततनगय ३३० प्रगततनगय 
२१७ नवरऩयासी गण्डक ऩष्श्चभ नहय १०,३००  
२१८ नवरऩयासी ऩोखयऩल्ही २३०  
२१९ रुऩन्देही र्समायी कहयीमा  १,७०० अभुवा-८ 
२२० रुऩन्देही भचिवाय र्रफ्ट ३,५००  
२२१ रुऩन्देही ऩौयहा ५०० ऩौयहा 
२२२ रुऩन्देही ताकुि रवा ३००  
२२३ रुऩन्देही तनुेहवा ८००  
२२४ रुऩन्देही गोथ्वा बूहका ४००  
२२५ रुऩन्देही डन्डा ८५० पसािदटकय 
२२६ रुऩन्देही सोह्र छवत्तस कूरो  ३,५०० फुटवर 
२२७ रुऩन्देही गैढहवा तार  ३१२  
२२८ रुऩन्देही ढुङ्गेफाॉध  ३००  
२२९ रुऩन्देही रौसी खोरा ३००  
२३० रुऩन्देही घाघ्रा २,०००  
२३१ रुऩन्देही भोतीऩुय खडवा १,५००  
२३२ रुऩन्देही र्समायी ८००  
२३३ रुऩन्देही गोनहीमा ८००  
२३४ रुऩन्देही गजेडी ४१९  
२३५ रुऩन्देही चाय तऩाहा ३,३००  
२३६ प्मूठान गनाहा जोगीढुङ्गा ५६ फाङ्गेसार 



179 
 

क्रभ 
सङ्ख्मा 

ष्जल्रा मसॊचाइ मोजनाको नाभ 
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थथान 

२३७ फाॉके डुन्डुवा १,२५० नेऩारगॊज 
२३८ फाॉके याजकुरो  १,५०० फैजाऩुय, ब्रफनौना 
२३९ फाॉके श्रचसाऩानी नौफस्ता ३०० नौफस्ता 
२४० फाॉके धुर्भमा २२०  
२४१ फाॉके पते्तऩुय र्सॊचाइ मोजना १,७०० पते्तऩुय 
२४२ फददिमा फडमैातार  ४८० सोयहवा 
२४३ फददिमा चऩरा तार  ४८० भैनाऩोखय 
२४४ फददिमा फफई १३,५०० फतनमाबाय, भगयगढी, देउढाकरा 
२४५ फददिमा याजाऩुय १३,००० याजाऩुय 
२४६ फददिमा सूमि ऩटुवा १,३०० सूमिऩटुवा 
२४७ फददिमा ढोढयी तायातार २,५०० ढोढयी 
२४८ फददिमा फगिदी जम्ती नेउराऩुय १, २ १,४४० नेउराऩुय 
२४९ फददिमा कुठया रगनीमा  ४००  
२५० फददिमा बैसाही फाॉध गाॉगन २,०००  
२५१ फददिमा येहु खोरा ४०० फरवा 
२५२ सल्मान घुइमाफायी २०० काभे्रचौय 
२५३ दाङ गोफयडीहा फढ्काऩथ ४५५ गोफयडीहा  
२५४ दाङ ग्वाय खोरा ८०० ब्रफजौयी 
२५५ दाङ अजुिन खोरा ५०० रभही 
२५६ दाङ घोयाही भान्ऩुय ९०० घोयाही न.ऩा. 
२५७ दाङ कोददमा सोता ५००  
२५८ दाङ कटुवा खोरा ३३२  
२५९ दाङ चौवा खोरा ४५०  
२६० दाङ चैभे खोरा ८४०  
२६१ दाङ कयजाही सत्गैमा कुरो ४०६  
२६२ दाङ कछाये कुरो ५००  
२६३ दाङ श्रचयेगाड ३३६ हेकुरी 
२६४ दाङ सातगाउॉ रे र्सयकुरो ५२५ घोयाही 
२६५ दाङ फस्ती खोरा ३१५ शाष्न्तनगय 
२६६ दाङ दङारी छाऩ कुरो ८६८ गोफयडीहा 



180 
 

क्रभ 
सङ्ख्मा 

ष्जल्रा मसॊचाइ मोजनाको नाभ 
मसॊचाइ हुने 
ऺेत्र हेक्ियभा 

थथान 

२६७ दाङ भरवाये कुरो १,२००  
२६८ दाङ प्रगन्ना कुरो  ५,८०० ऩञ्चकुरे, हेकुरी 
२६९ दाङ भानऩुये कुरो  ४००  
२७० सुखेत सारकोट ५०० सारकोट 
२७१ सुखेत सहाये २६० सहाये 
२७२ सुखेत भैनताडा २३८ भैनताडा 
२७३ सुखेत सहाये - केफडि २१४ भारायानी 
२७४ सुखेत भेहेरकुना ३०० भेहेरकुना 
२७५ कैरारी खुटीमा प्रथभ चयण १,५०० फेरादेवीऩुय 
२७६ कैरारी भोहना २,००० गोदावयी 
२७७ कैरारी ऩथरयमा २,०००  
२७८ कैरारी यानी जभया (Rehab.) २,५०० दटकाऩुय, धनर्सॊगऩुय, भुनुवा 
२७९ कैरारी बजनी ७०० बजनी 
२८० कैरारी खुयखुरयमा  ६५० चौभारा 
२८१ कैरारी भुनुवा ४५० भुनुवा 
२८२ कैरारी टेडी १,५०० फसौटी 
२८३ कैरारी कैरारी नारा ५६०  
२८४ कैरारी कटेनी नारा १,२०० चौभारा 
२८५ कैरारी गुगॉ फाॉध ६०० फसौटी 
२८६ कैरारी बुषाि  ४८५  
२८७ कैरारी प्रताऩऩुय ६५० प्रताऩऩुय 
२८८ कैरारी यजफधुवा ३६८ साढेऩानी 
२८९ कैरारी जैजारी ३०० धनगढी 
२९० कैरारी जयही २२५  
२९१ कैरारी गैडाखेद ४५०  
२९२ डडरेधुया ऩयीगाउॉ २०० ऩरयगाउॉ 
२९३ डडरेधुया र्ससे ३०० र्ससे 
२९४ डडरेधुया ऩन्तुया २०० जोगफूढा 
२९५ डडरेधुया सेरटुॉडा ११० रुऩार 
२९६ कञ्चनऩुय भहाकारी प्रथभ ४,८०० भहेन्रनगय 
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थथान 

२९७ कञ्चनऩुय भहाकारी दोस्रो ६,८०० फेल्डडाॊडी 
२९८ कञ्चनऩुय यौतरेा खोरा ७२० ततरकऩुय, भहेन्रनगय 
२९९ कञ्चनऩुय काराऩानी ४०० झल्रायी 
३०० कञ्चनऩुय भरेरयमा नारा ६०० चाॊदनी 
 जम्भा ४,६२,७५४    
स्रोत : Irrigation Data base– र्सॊचाइ ववबाग; र्सॊचाइ ह्माण्ड फुक, २०७१; सभुदाम व्मवष्स्थत र्सॊश्रचत कृवष ऺेत्र 

आमोजना; र्सॊचाइ तथा जरस्रोत ब्मवस्थाऩन आमोजना; भझौरा र्सॊचाइ आमोजना  
 

(ि) बमूभगत जरको मस ॊचाइ मोजनाहरुको विियण 

क्र.सॊ. ष्जल्रा 

थमारो ट्मुफिेर आ.फ.२०७०/७१ 
सम्भ 

डीऩ ट्मुफिेर आ.फ.२०७०/७१ 
सम्भ जम्भा मसॊचचत 

ऺेत्र (हे.) कैक्रपमत 
सङ्ख्मा मसॊचचत ऺेत्र 

जम्भा (हे.)  
सङ्ख्मा मसॊचचत ऺेत्र 

जम्भा (हे.)  
१ झाऩा ८,८७० २९,२४७ १७ ६२० २९,८६७  
२ भोयङ ८,६७८ २९१,४४.५ ११ ५४१ २९,६८६  
३ इराभ १३० ३२५ ० ० ३२५  
४ सुनसयी ८,१३३ २८,१४४ १० २०० २८,३४४  
५ सप्तयी ५,२४० १७,०४०.५ १३ ३६० १७,४०१  
६ र्सयाहा ५,९३२ २०,४९४.५ ४८ १,२२८ २१,७२३  
७  उदमऩुय ६३२ १९०९ ३ ० १,९०९  
८  धनुषा ६,२९३ १७,५७५.५ ८८ ३,०४९ २०,६२५  
९ भहोत्तयी ४,६०२ १३,२२२ ७८ १,६१३ १४,८३५  
१० सरािही ६,५८२ १९,०३८ ३१ ६३६ १९,६७४  
११ र्सन्धुरी १६४ ४११.५ ० ० ४१२  
१२ यौतहट ६,३१० १९,११०.५ ५ ४० १९,१५१  
१३ फाया ९,१२२ २७,७७७.५ ३७ ८२० २८,५९८  
१४ ऩसाि ३,५२० १०,१४६ ८ ४८ १०,१९४  
१५ भकवानऩुय १२१ ३१६.५ २ ० ३१७  
१६ काठभाडौं ० ० ० ० ०  
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थमारो ट्मुफिेर आ.फ.२०७०/७१ 
सम्भ 

डीऩ ट्मुफिेर आ.फ.२०७०/७१ 
सम्भ जम्भा मसॊचचत 

ऺेत्र (हे.) 
कैक्रपमत 

सङ्ख्मा मसॊचचत ऺेत्र 
जम्भा (हे.)  

सङ्ख्मा मसॊचचत ऺेत्र 
जम्भा (हे.)  

१७ रर्रतऩुय ० ० १ ० ०  
१८ बक्तऩुय ० ० ० ० ०  
१९ श्रचतवन ३,२७३ ८,८१९.५ ४५ १,१११ ९,९३१  
२० गोयखा ६२ १५५ १ ० १५५  
२१ तनहुॉ १९ ४९ ० ० ४९  
२३ नुवाकोट २९ ७२.५ ० ० ७३  
२४ धाददङ ० ० ० ० ०  
२५  काभे्रऩराञ्चोक ० ० १ ० ०  
२६ स्माङ्जा ४० १००   १००  
२७ नवरऩयासी ५,२३६ १४,२७४ ५६ १,२०० १५,४७४  
२८ रुऩन्देही ७,६८३ २३,३८६.५ २१८ २०,९४९ ४४,३३६  
२९ कवऩरवस्तु १,९१९ ५,६४४ ७१ १,६५० ७,२९४  
३० दाङ ३,२०७ ९०२५ ६० १,६७५ १०,७००  
३१ ऩाल्ऩा ४९ १२२.५ ० ० १२२.५  
३२ अघािखाॉची ११८ २९५ ०.३५ ० २९५  
३३ प्मूठान ८३ २०७.५   २०७.५  
३४ फाॉके ४,७५८ १३,२५२.५ ६६ २,४१५ १५,६६८  
३५ फददिमा ७,२१२ १९,५२२.५ २१ ६०० २०,१२३  
३६ सुखेत १०७ २६७.५ ० ० २६८  
३७ कैरारी ९,३९६ २५,४४६.५ ५९ १,८४० २७,२८७  
३८ कञ्चनऩुय ६,५४२ १८,१८८.५ २७ १,०३० १९,२१९  

जम्भा १,२४,०६२ ३,७२,७३० ९७७ ४१,६२५ ४,१४,३५५ 
 स्रोत: Irrigation Data Base, र्सॊचाइ ववबाग, बूर्भगत जर र्सॊचाइ आमोजना, श्रचतवन 
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अनुसूची 10: चयेु ऺेत्रभा िानेऩानीको राचग प्राकृततक जरस्रोत (Natural Water Resources) 
प्रमोग गने घयधयुी य जनसङ्ख्माको विियण 

क्र. सॊ. ष्जल्रा 
घयधुयी 

कुिा भूर नदी/ नारा अन्म जम्भा 
१ इराभ ३,८३३ ६०१ ४९० ९,७२४ १४,६४८ 
२ झाऩा १,९९४ ८४ १२५ ११,५११ १३,७१४ 
३ भोयङ ७१६ ३८५ ७३ १०,७७६ ११,९४९ 
४ सुनसयी ५४५ २८८ २०० २०,८९७ २१,९२९ 
५ धनकुटा १५ ६२ ० २५६ ३३३ 
६ बोजऩुय ६४ २४ १६ २४७ ३५० 
७ उदमऩुय ३७,४२० ५३२ १,६०६ ९,८७६ ४९,४३५ 
८ सप्तयी ३२३ ० २५ १२,४१९ १२,७६७ 
९ र्सयाहा २,३१२ ४९ ४१६ ५,०३८ ७,८१४ 
१० धनुषा ५,३३२ २५ १०० २,७०२ ८,१५९ 
११ र्सन्धुरी १३,११७ ९२३ १,३३० २३,४५२ ३८,८२२ 
१२ काभे्रऩराञ्चोक ६३ ३४ २४ ७७९ ९०० 
१३ रर्रतऩुय ० ० ० ५८९ ५८९ 
१४ सरािही ४,१०४ १०५ ४३० ६,२८३ १०,९२२ 
१५ भहोत्तयी ४०० १५४ ४०६ ५,२८७ ६,२४६ 
१६ यौतहट ८६६ ० १०९ ५,६७२ ६,६४८ 
१७ फाया  ५५६ १०५ १४० ५,४९७ ६,२९८ 
१८ ऩसाि ४१९ १२१ ५० १,८३३ २,४२३ 
१९ भकवानऩुय ११,७१८ २,६९३ ४११ ४७,१२८ ६१,९५० 
२० श्रचतवन १६,९४७ ५९८ ४०५ १०६,८५३ १२४,८०३ 
२१ तनहुॉ १९६ २५ २५ १,४६७ १,७१३ 
२२ नवरऩयासी ११,९६० १,४३७ १९७ ६०,६७३ ७४,२६७ 
२३ ऩाल्ऩा १,६०९ ४४० ४२८ २,८०४ ५,२८० 
२४ रुऩन्देही २५९ ३७९ २४ ४३,८२२ ४४,४८४ 
२५ कवऩरवस्तु ३०५ १०४ ९० ३,६०९ ४,१३३ 
२६ अघािखाॉची १,६२२ ६७८ ४६९ ३,९९६ ६,७६७ 
२७ दाङ ३८,६६३ ३,८४० ३,७८० ६२,९७२ १०९,२५५ 
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क्र. सॊ. ष्जल्रा 
घयधुयी 

कुिा भूर नदी/ नारा अन्म जम्भा 
२८ सल्मान ३८५ ३१८ ६५२ १,२२८ २,५८३ 
२९ प्मूठान ३७० १०५ १९३ ६५२ १,३२० 
३० फददिमा ३२ २३९ ६४ १,५५३ १,८८८ 
३१ फाॉके ८७७ ४० ५१ १३,२४६ १४,२१४ 
३२ सुखेत ६,४८१ ८,१७२ २,५७२ ३०,४०४ ४७,६२९ 
३३ कैरारी १,५५७ २,०९० १,३८१ २६,७६१ ३१,७९० 
३४ डोटी १०४ ४२८ १९८ ८४५ १,५७५ 
३५ डडरेधुया १,०८६ १,०४५ ५६७ ५,०८६ ७,७८४ 
३६ कञ्चनऩुय १२९ २११ २०८ १३,०७० १३,६१८ 

जम्भा १६३,६२४ २६,३२६ १७,२३९ ५,६१,७८६ ७,६९,००० 
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अनुसूची 11: सोच तामरका 

रक्ष्म (Goal) 
प्रबाि सूचक (Impact 

Indicator) 
ऩुटट्माईंका आधायहरु ऩूिायनुभान 

चुये ऺेत्रको प्राकृततक स्रोत सॊयऺण, ददगो 
ब्मवस्थाऩन, ऩारयष्स्थततकीम सेवाको 
सॊवद्िधनद्वाया गरयफी न्मूनीकयण एवभ ्
सभदृ्ध नेऩारको याष्टरम रक्ष्मभा टेवा 
ऩु-माउने 

चुये तयाई भधेश बू-ऩरयश्रधका 
वार्सन्दाहरुको आमस्तय/ 
सम्ऩन्नता वदृ्श्रधभा प्राकृततक 
स्रोत सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩनको 
मोगदान  
 १० वषिभा हारको अवस्थाभा 
२५ प्रततशत वार्सन्दारे 
सॊयऺणको सकायात्भक प्रबाव 
भहसुस 

 २० वषिभा हारको अवस्थाभा 
४० प्रततशत वार्सन्दारे 
सॊयऺणको सकायात्भक प्रबाव 
भहसुस 

कामिक्रभरे प्रत्मऺ 
असय ऩाने वार्सन्दाको 
साभाष्जक सवेऺण 

 

उद्देश्म (Objective) असयसूचक (Outcome 
Indicator) 

ऩुटट्माईंका आधायहरु ऩूिायनुभान 

 उद्देश्म १: बौगर्बिक, बौगोर्रक 
अवस्था य ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी 
अनुकूर चुये ऩहाड (खोंचसदहत) य 
बावय ऺेत्रका प्राकृततक स्रोतहरु 
(बूर्भ,ऩानी, वनस्ऩतत य जैववक 
ववववधता) को ददगो ब्मवस्थाऩन  
सुतनष्श्चत गयी त्महाॉ फसोफास गने 
व्मष्क्त तथा सभुदामको जरवामु 
ऩरयवतिन तथा प्राकृततक प्रकोऩफाट 
हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयण गने । 

 चुयेको फहुवषॉम बू-छत्र 
 ऺततग्रस्त बूर्भको अनुऩात  
 जैववक ववववधताको अवस्था  
 फाढी ऩदहयोफाट हुने जनधन 
ऺतत प्रववृत्त 

 बू-उऩग्रहीम श्रचत्र 
ववश्रेषण 

 जैववक ववववधता 
सवेऺण  

 प्राकृततक 
ववऩद्सम्फन्धी 
तथ्माङ्क ववश्रेषण 

 याज्म ऩुनसयंचना 
हुॉदा चुये सॊयऺण 
याष्टरम 
प्राथर्भकताभा 
मथावत यहने छ । 

उद्देश्म २: चुये ऩहाड, दनू य तयाई 
भधेशभा जर-उत्ऩन्न प्रकोऩफाट हुन 
सक्ने ऺतत न्मूनीकयणको साथै 
वातावयणीम सेवा प्रवाहको तनयन्तयता 

ददने. 

 

 वषाितभा नदी धर्भरोऩन 
(river water turbidity ) 

 नदी फगय पैरावट 
 नदीभा थेग्रान ऩरयभाण 

 ऩानी धर्भरोऩन 
ववश्रेषण (Water 
Turbidity test) 

 बू-उऩग्रहीम श्रचत्र 
ववश्रेषण 

 Annual 
monitoring using 
control points  

उद्देश्म ३: गाहिस्थ ऊजािउऩमोगभा  गाहिस्थऊजाि उऩमोगभा  साभाष्जक सवेऺण  
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सुरबताका साथै याष्टरम वनफाट टाढा 
यहेका वार्सन्दा (खासगयी तयाई भधेश) 
राई काठ, दाउया उऩमोगभा ऩहुॉच वदृ्श्रध 
गने । 

नवीकयणीम ऊजािको अनुऩात 
 याष्टरम वन फादहय (तयाई 

भधेश य दनूभा) रुख/फाॉसरे 
ढाकेको ऺेत्रको अनुऩात  

 ब-ूउऩग्रहीम श्रचत्र 
ववश्रेषण 

 

उद्देश्म (Objective) १: उद्देश्म १: बौगर्बिक, बौगोर्रक अवस्था य ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी अनुकूर चुये ऩहाड (खोंचसदहत) य 
बावय ऺेत्रका प्राकृततक स्रोतहरु (बूर्भ, ऩानी, वनस्ऩतत य जैववक ववववधता) को ददगो ब्मवस्थाऩन  सुतनष्श्चत गयी जरवामु 
ऩरयवतिन तथा प्राकृततक प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयण गने । 
आशातीत उऩरष्धध उऩरष्धध सूचक (Output Indicator) ऩुटट्माईंका आधायहरु ऩूिायनुभान 
१.१ प्राकृततक 
स्रोत ऺम/ह्रास 
न्मूनीकयण  

 अततक्रर्भत वन बूर्भ (चुये ऩहाड, दनु, 
बावय य तयाई भधेश) ऩुन: वन 
उऩमोगभा आएको  
 ऩदहरो ५ वषिभा १४,००० हे.  
 ऩदहरो १० वषिभा अततक्रर्भत वनको 

६० %  
 २० वषिभा अततक्रर्भत वनको 

१०० % 

 सम्फष्न्धत कामािरमको 
प्रततवेदन 

 स्थरगत अवरोकन 
 भार्भरा अध्ममन  
 बू-उऩग्रहीम श्रचत्र ववश्रेषण 

ववकासभा एकीकृत 
प्राकृततक स्रोत 
ब्मवस्थाऩन प्रणारी तथा 
वातावयणीम प्राथर्भकता 
अदहरेको अवस्थाबन्दा 
कभ हुने छैन । 

 वन ऺेत्र फादहयका ह्रासग्रस्त / ह्रास 
उन्भुख साविजतनक बूर्भ व्मवष्स्थत 
बएको 
 ऩदहरो ५ वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका साववकका गा.वव.स. तथा 
न.ऩा. का १,२९७ वडाहरु 

 ऩदहरो १० वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 
यहेका साववकका गा.वव.स. तथा 
न.ऩा. का सफै (२,३२४) वडाहरु  

 सम्फष्न्धत कामािरमको 
प्रततवेदन 

 स्थरगत अवरोकन 
 भार्भरा अध्ममन  
 बू-उऩग्रहीम श्रचत्र ववश्रेषण 

 घयऩारुवा चौऩामा ऩशु चरयचयन गयाउने 
ऩशुऩारक कृषकहरु फॉधुवा 
ऩशुऩारनभाअभ्मस्त, ऩशु उत्ऩादकत्व 
(दधू, भासु) वदृ्श्रध 
 ऩदहरो ५ वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका ४,८०० कृषक सभूह 
 ऩदहरो १० वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका ९,८०० कृषक सभूह 
  ऩदहरो १५ वषिभा चुये सॊयऺण 

ऺेत्रभा यहेका ११,००० कृषक सभूह 
 २० वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा यहेका 

११,००० कृषक सभूह 

 सम्फष्न्धत कामािरमको 
प्रततवदन 

 प्रतततनश्रधभूरक कृषक 
सवेऺण  
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 १९ डडग्री वा सोबन्दा फढी र्बयारोभा 
बइयहेको कृवष बूर्भराई वषेनी खनजोत 
गनि नऩने खारको फहुवषॉम घाॉस, 
परपुर, गैय काटठ उत्ऩादन गने 
वनस्ऩतत, डारे घाॉस आदद उत्ऩादनभा 
रुऩान्तरयत 
 ऩदहरो ५ वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका ७,२६५ हेक्टय  
 ऩदहरो १० वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका १६,००० हेक्टय  
 ऩदहरो १५ वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका २५,००० हेक्टय 
 २० वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा यहेको 

३०,६०० हेक्टय  

 बू-उऩग्रहीम श्रचत्र ववश्रेषण 
 सम्फष्न्धत कामािरमको 
प्रततवेदन  

 स्थरगत अवरोकन 
 प्रतततनश्रधभूरक कृषक 
सवेऺण 

१.२ वातावयण 
ष्स्थयीकयण य 
उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध 

 उऩमुक्त वन सम्वद्िधन प्रणारी 
(Silviculture System) को आधायभा 
वन ब्मवस्थाऩन बइयहेको । 
 ऩदहरो ५ वषिभा १,६५,६७५ हेक्टय 
 ऩदहरो १० वषिभा ३,००,००० हेक्टय 
 ऩदहरो १५ वषिभा ४,००,००० हेक्टय 
 २० वषिभा ५,००,००० हेक्टय  

 उऩमुक्त वन सम्वद्िधन प्रणारी 
(Silviculture System) को आधायभा 
ब्मवस्थाऩन गरयएका १९ डडग्रीबन्दा कभ 
र्बयारोभा यहेका वनको सयदय वावषिक 
काटठ वदृ्श्रध दय ५ घन र्भटय प्रतत हेक्टय 
बएको 

 सम्फष्न्धत कामािरमको 
प्रततवेदन, स्थरगत 
अध्ममन अवरोकन, 
स्थरगत भाऩन 

 
 
 
 

 

 चुयेभा सॊयक्षऺत प्रणारी फादहयका ११ 
ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी वन ब्मवस्थाऩन 
कामि मोजनाभा भूरप्रवाहीकयण बई 
सॊयक्षऺत बएको 

 सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहय यहेका तय 
सॊयक्षऺत सूची भा ऩयेका प्रजाततहरुको 
सॊयऺण हुने गयी वन ब्मवस्थाऩन कामि 
मोजनाभा भूरप्रवाहीकयण बएका  

 सम्फष्न्धत कामािरमको 
प्रततवेदन, स्थरगत अध्ममन  

 जैववक ववववधता सवेऺण  
 

 सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहय यहेका तय 
जैववक ववववधता वा साॊस्कृततक सॊऩदा 
सॊयऺणको दृष्टटरे भहत्वऩूणि 

 याटरऩतत चुये-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भततको 
अर्बरेख  
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भातनएकार्सभसाय व्मवष्स्थत बएका 
 ऩदहरो ५ वषिभा ८५ गोटा 
 ऩदहरो १० वषिभा १६० गोटा 
 ऩदहरो १५ वषिभा २५० गोटा 
 २० वषिभा ३४० गोटा  

 

 जर सङ्करन, सॊयऺण य उऩमोग 
(वषाितको) ऩानी सङ्करन तथा बण्डायण, 
बूर्भगत जर ऩुनबियण सॊयचना, 
सतहभुतनकोऩानी उऩमोग -Subsurface 
Water Harvesting Structures) ऩूणि 
उऩमोगभा आएको 
 ऩदहरो ५ वषिभा ९८० गोटा  
 ऩदहरो १० वषिभा २,००० गोटा  
 ऩदहरो १५ वषिभा ३,००० गोटा 
 २० वषिभा ५,००० गोटा  

 याटरऩतत चुये-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भततको 
अर्बरेख 

 सम्फष्न्धत कामािरमको 
प्रततवेदन 

 स्थरगत अवरोकन  

१.३ जोखखभ प्रबाव 
न्मूनीकयण 
 

 उच्च सॊवेदनशीर ऺेत्रभा बएको फस्तीको 
सुयक्षऺत ब्मवस्थाऩन (बू-स्खरन, फाढी 
डुफान)  
 ऩदहरो ५ वषिभा २०,६५१ घय 
 ऩदहरो १० वषिभा ३६,००० घय  
 ऩदहरो १५ वषिभा ४०,००० घय 
 २० वषिभा ४३,४२३ 

 वन डढेरो सॊवेदनशीर ऺेत्रभा डढेरोका 
घटना घट्ने प्रववृत्त 
 ऩदहरो ५ वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका साववककागा.वव.स. तथा न.ऩा. 
का १,४९८ वडाहरु  

 ऩदहरो १० वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 
यहेका साववकका गा.वव.स. तथा 
न.ऩा. का २,३२४ वडाहरु  

 याटरऩतत चुये-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भततको 
अर्बरेख 

 सम्फष्न्धत स्थानीम तह 
वाकामािरमको अर्बरेख 

 स्थरगत अध्ममन 
 

उद्देश्म (Objective) २: चुये ऩहाड, दनू य तयाई भधेशभा जर-उत्ऩन्न प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयणको साथै 
वातावयणीम सेवा प्रवाहको तनयन्तयता ददने । 
आशातीत उऩरष्धध उऩरष्धध सूचक (Output Indicator) ऩुटट्माईंका आधायहरु ऩूिायनुभान 
२.१ एकीकृत नदी 
प्रणारी स्रोत 
ब्मवस्थाऩन 
ऩूवािधाय 

 एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ब्मवस्थाऩन 
कामि मोजना 
 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी प्रणारी  
 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी प्रणारी 

 सर्भततको प्रततवेदन / छुट्टा-
छुट्टै कामि मोजना  

 स्भयण सूची (Checklist) 

ववकासभा एकीकृत 
प्राकृततक स्रोत 
ब्मवस्थाऩन प्रणारी तथा 
वातावयणीम प्राथर्भकता 
अदहरेको अवस्थाबन्दा 
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 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी  कभ हुने छैन 
 नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩनभा कक्रमाशीर 

स्थानीम सॊमन्त्र (सञ्जार)  
 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी प्रणारी  
 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी प्रणारी 
 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी 

 प्रगतत वववयण 
 स्थरगत अवरोकन, छरपर  

 एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ब्मवस्थाऩन 
कामि मोजना कामािन्वमन  
 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी प्रणारी  
 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी प्रणारी 
 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी 

 प्रगतत वववयण  
 स्थरगत अवरोकन, 

छरपर 

२.२ उऩल्रो 
जराधाय ऺेत्रका 
बू-स्खरन ग्रस्त 
ऺेत्र ष्स्थयीकयण 

 ष्स्थयीकयण बएका बू–ऺमग्रस्त ऺेत्र ष्स्थय 
(ऩदहयो, खोल्सी), सॊयक्षऺतऩानी भुहान, 
बरऩानी, बूर्भगत जर बण्डायण, बू-सतह 
भुतनकोऩानी उऩमोग 
 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी प्रणारी  
 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी प्रणारी 
 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी 

 बू-उऩग्रहीम श्रचत्र ववश्रेषण 
 वावषिक प्रततवेदन  
 स्थरगत अवरोकन 

 

२.३ नदी कटान 
तथा ढुवानफाट हुने 
ऺतत न्मूनीकयण 
 

 सॊयक्षऺत नदी ककनायाको रम्फाइ, हरयत 
ऩेटीको रम्फाइ, नदी कटान य डुफानफाट 
सुयक्षऺत भुख्म सहय तथा फस्तीहरु  
 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी प्रणारी  
 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी प्रणारी 
 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी 

 याटरऩतत चुये-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भततको 
अर्बरेख 

 सम्फष्न्धत स्थानीम तह वा 
कामािरमको अर्बरेख 

 स्थरगत अध्ममन  

उद्देश्म (Objective) ३: गाहिस्थ ऊजािउऩमोगभा सुरबताका साथै याष्टरम वनफाट टाढा यहेका वार्सन्दा (खासगयी तयाई भधेश) 
राई काठ, दाउया उऩमोगभा ऩहुॉच वदृ्श्रध गने । 
आशातीत उऩरष्धध उऩरष्धध सूचाङ्क (Output Indicator) ऩुटट्माईंका आधायहरु ऩूिायनुभान 
३.१ वन ऺेत्र 
फादहयवन ववकास  

 वृऺ  हुकािउने घय ऩरयवाय 
 हुककि एको वृऺ  

 ऩदहरो ५ वषिभा ८९,१४,४०० गोटा 
 ऩदहरो १० वषिभा २,००,००,००० गोटा 
 ऩदहरो १५ वषिभा ३,००,००,००० गोटा 
 २० वषिभा ४,००,००,००० गोटा 

 याटरऩतत चुये-तयाई भधेश 
सॊयऺण ववकास सर्भततको 
अर्बरेख 

 सम्फष्न्धत कामािरमको 
प्रततवेदन  

 स्थरगत अध्ममन 

तनजी वन 
ब्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
ववद्मभान नीततगत 
ब्मवस्था अदहरेको 
अवस्थाबन्दा नकायात्भक 
हुने छैन 

३.२ नवीकयणीम  ऊजाि प्रववश्रध ववस्तायरे सभेटको घयधुयी -  याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सयकायको ववद्मभान 
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ऊजाि प्रववश्रध 
ववस्ताय 

 

 

गोफयग्माॉस:  
 ऩदहरो ५ वषिभा ८१,००० 
 ऩदहरो १० वषिभा १,२१,००० 

 ऊजाि प्रववश्रध ववस्तायरे सभेटेको घयधुयी - 
सौमि ऊजाि 
 ऩदहरो ५ वषिभा ३८,००० 
 ऩदहरो १० वषिभा ५७,००० 

सॊयऺण ववकास सर्भततको 
अर्बरेख 

 घयधुयी सवेऺण  

नवीकयणीम ऊजािभा 
ददइने अनुदान ब्मवस्था 
कटौतत हुने छैन  

 

उद्देश्म १: बौगर्बिक, बौगोर्रक अवस्था य ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी अनुकूर चुये ऩहाड (खोंचसदहत) य बावय ऺेत्रका प्राकृततक 
स्रोतहरु (बूर्भ,ऩानी, वनस्ऩतत य जैववक ववववधता)को ददगो ब्मवस्थाऩन  सुतनष्श्चत गयी जरवामु ऩरयवतिन तथा प्राकृततक 
प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत न्मूनीकयण गने । 
आशातीत उऩरष्धध 
१.१ प्राकृततक स्रोत ऺम/ह्रास न्मूनीकयण १.२ वातावयण ष्स्थयीकयण य 

उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध 
१.३ जोखखभ प्रबाव न्मूनीकयण 

क्रक्रमाकराऩहरु (Interventions/Activities) 
१.१.१ सयकायी स्वार्भत्वको वन वा 
साविजतनक बूर्भ नक्साङ्कन फभोष्जभ 
तनक्मौर (Land Use Zone Map को 
आधायभा) 
१.१.२ वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि 
छुट्दटने गयी वन ऺेत्रको नक्साङ्कन 
(नाऩी ववबागको ब-ूधयातरीम नक्साको 
आधायभा)  
१.१.३ वन अततक्रभण तनमन्त्रण  
१.१.४ ऺततग्रस्त साविजतनक बूर्भ 
ऩुनरुत्थान  
१.१.५ वन ऺेत्र तथा फगयभा चरयचयन 
ब्मवस्थाऩन वा तनमन्त्रण  
१.१.६ ब्मफसातमक ऩशुऩारन  
१.१.७ र्बयारो कृवष बूर्भभा फहुवषॉम 
फारी ववस्ताय  
 

१.२.१ वन ब्मवस्थाऩन  
१.२.२ गैयकाटठ वन ऩैदावाय ववकास 
तथा ब्मवस्थाऩन  
१.२.३ जैववक ववववधता सॊयऺण  
१.२.४ र्सभसाय ब्मवस्थाऩन  
१.२.५ वषाितको ऩानी सङ्करनतथा 
बण्डायण, बूर्भगत जर ऩुनबियण य 
सतहभुतनकोऩानी उऩमोग 
१.२.६ वातावयणभैत्री बौततक ऩूवािधाय 
प्रोत्साहन 
१.२.७ र्भचाहा वनस्ऩतत प्रजातत 
तनमन्त्रण  
 
 

१.३.१ नदीजन्म ऩदाथि उऩमोग 
ब्मवस्थाऩन 
१.३.२ जोखखभ ऺेत्रभा यहेका फस्ती 
ब्मवस्थाऩन  
१.३.३ वन डढेरोन्मूनीकयण तथा 
तनमन्त्रण  
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उद्देश्म (Objective) २: चुये ऩहाड, दनू य तयाई भधेशभा जरवामु ऩरयफतिन य प्राकृततक प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत 
न्मूनीकयणको साथै वातावयणीम सेवा प्रवाहको तनयन्तयता ददने । 
आशातीत उऩरष्धध 
२.१ एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत 
ब्मवस्थाऩन ऩूवािधाय 

२.२ उऩल्रो जराधाय ऺेत्रका  
ब-ूस्खरनग्रस्त ऺेत्र ष्स्थयीकयण 

२.३ नदी कटान तथा ढुवानफाट हुने ऺतत 
न्मूनीकयण 

क्रक्रमाकराऩहरु (Interventions/Activities) 
२.१.१ नदी प्रणारीस्तयको नदी 
ब्मवस्थाऩन सॊमन्त्र ववकास  
२.१.२ एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत 
ववकास कामि मोजना  

२.२.१ बू–ऺमग्रस्त ऺेत्रको उऩचाय  
२.२.२ ऩानी भुहान सॊयऺण रगामत 
सभुदामभा आधारयत बू-सॊयऺण  

२.३.१ नदी ककनाया ष्स्थयीकयण 
२.३.२ नदी ककनाया हरयत ऩेटीका ववकास  

 

उद्देश्म (Objective) ३: गाहिस्थ ऊजािउऩमोगभा सुरबताका साथै याष्टरम वनफाट टाढा यहेका वार्सन्दा (खासगयी तयाई 
भधेश) राई काठ, दाउया य अन्म इन्धन िोतको उऩमोगभा ऩहुॉच वदृ्श्रध गने । 
आशातीत उऩरष्धध 
३.१ वन ऺेत्रफादहय वन ववकास  ३.२ नवीकयणीम ऊजाि प्रववश्रध ववस्ताय  ३.३ नवीकयणीम ऊजाि प्रववश्रध कामिभूरक 

अनुसन्धान  
क्रक्रमाकराऩहरु (Interventions/Activities) 
३.१.१ स्तयीम ब्रफरुवा तथा फीउ 
ब्मवस्थाऩन  
३.१.२ तनजी वन प्रफधिन तथा 
व्मवसामीकयण य ब्रफरुवा उत्ऩादन, 
वृऺ ायोऩणय ब्मवस्थाऩन   

३.२.१ गोफय ग्माॉस ववस्ताय  
३.२.२ गाहिस्थ सौमि ऊजाि ववस्ताय 
३.२.३ रघु जरववद्मुत ववकास तथा 
उऩमोग 
३.२.४ याष्टरम ववद्मुत प्रसायणभा ऩहुॉच 
ववस्ताय 

३.३.१ फामो ब्रिकेट प्रववश्रध 
३.३.२ सुधारयएको चुरो  

४. फहु ववषमगत ऺेत्र  
फहु ववषमगत कामिक्रभहरु (Interventions / 
Activities) 

ववस्तारयत कामिक्रभहरु (Activities in detail)  

४.१ आकष्स्भक ववऩद ब्मवस्थाऩन ४.१.१ ऺतत वववयण सङ्करन 
४.१.२ ववऩद् ब्मवस्थाऩन सहमोग 

४.२ ऩमािऩमिटन प्रवद्िधन  ४.२.१ ऩमािऩमिटन सम्बाव्मता अध्ममन  
४.२.२ ऩमािऩमिटन ववकास सहमोग 

४.३ भदहरा, दर्रत, आददवासी, तथा 
सीभान्तकृत सभुदामको सहबाश्रगता प्रवद्िधन 

४.३.१ भदहरा, दर्रत, आददवासी, तथा सीभान्तकृत सभुदाम भैत्री सचतेना 
साभग्री उत्ऩादन तथा प्रसायण  
४.३.२ सीऩभूरक ऺभता ववकास  
४.३.३ सभुदामभा आधारयत सॊस्थाभा सहबाश्रगता  
४.३.४ गुरु मोजना कामािन्वमन र्सरर्सराभा सषृ्जत योजगायीभा प्राथर्भकता 
४.३.५ भदहरा, दर्रत, आददवासी, तथा र्सभान्तकृत सभुदाम भैत्री प्राकृततक 
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स्रोत सॊयऺण नभुना प्रदशिन 
४.४ जरवामु अनुकूरन ४.४.१ स्थानीमस्तयभा जरवामु अनुकूरन कामिक्रभ (LAPA) वा 

सभुदामस्तयभा जरवामु अनुकूरन कामिक्रभ (CAPA) कामािन्वमनभा 
सहमोग 

४.५ वैऻातनक य कामिभूरक अनुसन्धान तथा 
प्रववश्रध ववकास  

४.५.१ वन व्मवसथाऩन प्रणारीअनुसाय हुन सक्ने औसत वावषिक वदृ्श्रधदय 
(MAI) भा वदृ्श्रध (चुये, बावय दनू य तयाई भधेश) 
४.५.२ वन ब्मवस्थाऩन प्रणारी साऩेऺ ब–ूऺम दयसम्फन्धी कामिभूरक 
अनुसन्धान  
४.५.३ ब्मवस्थाऩन गरयएको नदी प्रणारीको थेग्रानको भात्रा य 
धर्भरोऩनसम्फन्धी कामिभूरक अनुसन्धान  
४.५.४ गैय ऩयम्ऩयावादी नदी ककनाया सॊयऺण प्रववश्रधसम्फन्धी म्मानुअर 
ववकास  
४.५.५ प्राकृततक स्रोत य सभुदामफीच अन्तयसम्फन्ध य तनबियताफाये खोज 
तथा अर्बरेखखकयण  
४.५.६ खुरा चरयचयन सदहत य फॉधुवा ऩशुऩारनफीच तुरनात्भक अध्ममन 
(आश्रथिक, साभाष्जक य वातावयणीम ऩऺ)  
४.५.७ ऩयम्ऩयागत र्बयारो खेती य खनजोत कभ गनुि ऩने फहुवषॉम खेती 
प्रणारीफीच तुरनात्भक अध्ममन (आश्रथिक, साभाष्जक य वातावयणीम ऩऺ) 
४.५.८ काॉसको आश्रथिक भूल्म वदृ्श्रध सम्बाव्मता ऩयीऺण य प्रववश्रध ववकास  
४.५.९ ऩदहया नक्साङ्कन, वगॉकयण य तनमन्त्रण प्राथर्भकता य प्रववश्रध  
४.५.१० फाॉस उत्ऩादन, भूल्म अर्बवदृ्श्रध य फजायीकयण  
४.५.११ सॊयक्षऺत प्रणारी फादहयका वन्मजन्तुको अवस्था य सॊयऺणका उऩाम 
४.५.१२ र्भचाहा वनस्ऩतत प्रजाततको उऩष्स्थत, पैरावट, असय य 
तनमन्त्रणका ववश्रध  
४.५.१३ सॊयऺण कामिफाट प्रबाव ऩने वातावयणीम सेवासम्फन्धी आश्रथिक 
भूल्माङ्कन 
४.५.१४ सॊयक्षऺत प्रणारी फादहय यहेका सॊयक्षऺत वनस्ऩतत प्रजाततहरुको 
अवस्था य सॊयऺणका उऩाम 
४.५.१५ वनजन्म ऩदाथिभा आधारयत उद्मोग सम्बाव्मता अध्ममन 
४.५.१६ अन्म नवीन प्रववश्रध ऩयीऺण तथा ववकास (उदाहयण : स्थर 
ववशेषको राश्रग चुस्त तथा जरवामुभैत्री प्रववश्रध ववकास - Location 
specific smart and climate resilient agriculture technology 
generation and development) 

४.६ साविजतनक सञ्चाय  ४.६.१ साविजतनक सञ्चाय यणनीतत ववकास 
४.६.२ केन्रस्तय, प्रदेशस्तय नदी प्रणारीस्तय य स्थानीमस्तय अनुकूर सूचना 
साभग्री उत्ऩादन तथा प्रसायण 
४.६.३ वेबसाइट ववकास, ऩरयभाजिन तथा सूचना सम्पे्रशण 

४.७ भानवीम ऺभता ववकास  ४.७.१ गुरु मोजना कामािन्वमन गने तनकामहरुभा कामियत जनशष्क्त 
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४.७.२ सभुदामभा आधारयत सॊस्थाका ऩदाश्रधकायी 
४.७.३ कृषक  
४.७.३ भजदयु 

४.८ मोजना तजुिभा तथा अन्तय तनकाम 
सभन्वम 

४.८.१ केन्रस्तय, प्रदेशस्तय नदी प्रणारीस्तय य स्थानीमस्तयभा सभन्वम 
४.८.२ वावषिक मोजना तजुिभा  
४.८.३ दोस्रो ५ वषॉम कामि मोजना ववकास  

४.९ अनुगभन तथा भूल्माङ्कन  ४.९.१ नततजाभूरक अनुगभन प्रणारी ववकास 
४.९.२ सूचना सङ्करन, ववश्रेषण, ऩटृठऩोषण, प्रकाशन 
४.९.३ उऩरष्ब्ध भूल्माङ्कन  

४.१० ऐन, तनमभ, नीतत, कामिनीतत, भागिदशिन, 
तनदेर्शका तनभािण 

४.१०.१ ऐन, तनमभ ववकास/ सुधाय 
४.१०.२ प्राववश्रधक तथा प्रकक्रमागत नीतत, कामिनीतत, भागिदशिन तनदेर्शका 
ववकास  

५. गुरु मोजना कामािन्वमन प्रायम्ब (Master 
Plan Inception)  

५.१ केन्रस्तय, प्रदेशस्तय नदी प्रणारीस्तय य स्थानीमस्तयभा गुरु मोजना 
ऩरयचमात्भक गोटठी  
५.२ चुये सॊयऺण ऺेत्र नक्साङ्कन फभोष्जभ स्थरगत ऩरयचमात्भक 
अवरोकन 
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अनुसूची 12: िषायतको ऩानी सङ्करन, बण्डायण तथा बूमभगत जर ऩूनबययणका सम्बाव्म 
थथरहरु 

 

रटिव्म: भाश्रथ देखाइएका ब्रफन्दहुरुको नाभ तथा ठेगानातरको तार्रकाभा ददइएको छ य ष्जल्राअनुसाय गुरु मोजनाको 
दोस्रो ऩूयक खण्डभा ऩतन सॊरग्न गरयएको छ । 

ष्जल्रा 
साविक गा.वि.स./ 

न.ऩा. 
साविक 
िडा नॊ. 

गाउॉ , िोर नदी /  िोरा कामयक्रभ 

फाॉके कोहरऩुय ५ नमाॉवस्ती डुडुवा खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके कोहरऩुय ५ वऩऩरटाकुया खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके भहादेवऩुयी ४ गुरुवागाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके कचनाऩुय ८ अभुवागाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके ब्रफनौना ९ ऩहाडीऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके ब्रफनौना ७ वनजरयमा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके ब्रफनौना ५ ऩहाडीटोरा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके फैजाऩुय ३ याजाऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके फैजाऩुय ५ बगवततऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
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ष्जल्रा 
साविक गा.वि.स./ 

न.ऩा. 
साविक 
िडा नॊ. 

गाउॉ , िोर नदी /  िोरा कामयक्रभ 

फाॉके श्रचसाऩानी ९ ठकुयीटोर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके कोहरऩुय ५ जङ्गर योदहनी खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाॉके खासकुश्भा २ घतॉटोरा फैरयमा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
फाॉके फैजाऩुय ३ कुम्बाय भोयङ्गा खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
फाया यतनऩुयी २ नमावस्ती ढुङ्ग्री खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
फाया अभरेखगञ्ज ३ अभरेखगञ्ज ऩूवि दधुौया खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 

फाया सऩही २ जङ्गर 
रारफकैमा  
खोरा 

बूर्भगत जर बण्डायण 

फाया यतनऩुयी ८ ऩारयटोर रार खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
फाया हयैमा १ 

 
ऩसाहा खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 

फाया हयैमा १ कुशभायी ऩूवि ऩसाहा खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
फाया यतनऩुयी १ डम्भयऩुय शष्क्त खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
फाया वऩऩया र्सभया ८ याभवनताडी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाया हयैमा १ सतघया खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाया यतनऩुयी ४ याभथारी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाया यतनऩुयी ९ रारगाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाया तनजगढ ३ ब्रफचटोर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाया हयैमा २ हयैमा ऩष्श्चभ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फाया बयतगञ्ज र्सनौर ३ र्सनगाउॉ उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फददिमा देउडाकरा ५ फेरौरी 

 
वषाितको ऩानी सङ्करन 

फददिमा नेउराऩुय १ अमे्रनी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फददिमा नेउराऩुय ३ कभिरा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फददिमा देउडाकरा ३ ऩहाडीऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
फददिमा फेरवा ७ नुयेते खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
श्रचतवन यत्ननगय ९ जमभङ्गरा 

 
वषाितको ऩानी सङ्करन 

श्रचतवन गदॊ ९ ऩाॉचऩाण्डव देवता खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
श्रचतवन वऩप्रे ५ याजभागिभाश्रथ जङ्गर वषाितको ऩानी सङ्करन 
श्रचतवन वऩप्रे ६ भहादेवटाय जङ्गर वषाितको ऩानी सङ्करन 
श्रचतवन चैनऩुय ९ गैड ेअहारे उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
श्रचतवन वीयेन्रनगय ९ रारऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
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ष्जल्रा 
साविक गा.वि.स./ 

न.ऩा. 
साविक 
िडा नॊ. 

गाउॉ , िोर नदी /  िोरा कामयक्रभ 

श्रचतवन बन्डाया ८ डढुवा उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
श्रचतवन गदॊ ८ रक्ष्भुतनमा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
श्रचतवन बयतऩुय ८ खगेयी नहयभुतन खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
श्रचतवन वऩप्रे ७ झुयझुये उत्तय ऩुवाियी खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
डडरेधुया र्शष े ९ ठकुयी टोर उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
डडरेधुया र्शष े ७ कतर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
डडरेधुया आर्रतार २ ध्माडी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ सतफरयमा ८ बतयकुण्डा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ सतफरयमा ६ गोझनेा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ याभऩुय ३ तनभुरयमा ऩष्श्चभ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ याभऩुय ४ कार्रभाटी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ याभऩुय ३ कार्रभाटी दक्षऺण खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ याभऩुय ७ नमागाउॉ उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ रक्ष्भीऩुय ४ स्मारऩानी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ हाऩुय २ गुजे ऩष्श्चभ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ हाऩुय ७ ष्जतऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ हाऩुय ७ भाझखुटी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ भानऩुय ९ फेरझुण्डी यॊगशारा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ भानऩुय ६ यावतगाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ तुल्सीऩुय ११ अश्वाया खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ ऩञ्चकुरे ४ फेरघायी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ पूरफायी ७ आभखोरी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ पूरफायी ४ यतनमाऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ र्ससहतनमा ५ काराऩानी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ नायामणऩुय ६ ऩसेनी ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ सोनऩुय ५ जखेया तार ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
दाङ शाष्न्तनगय ७ साउनेऩानी फौराहा खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
दाङ ऩवननगय ३ बभके बभके खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
दाङ हाऩुय ५ डोके्रना हाऩुय खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
दाङ भानऩुय ८ फेरझुण्डी सङ्क्राभ खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
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दाङ भानऩुय ८ उत्तय जभेया सङ्क्राभ खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
धनुषा हरयहयऩुय ८ याजभागिभाश्रथ औयही खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
धनुषा फेंगाडाफय ४ रारर्बत्ती फडहयी खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
धनुषा ऩुटऩवरऩुय ९ र्शकायी भधुवासा चभेतनमा खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
धनुषा फेंगाडाफय ८ याजभागि भुतन यातु खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
धनुषा तल्रो गोदाय १ भाश्रथल्रो धनसयी धनसयी खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
धनुषा ऩुटऩवरऩुय ९ र्शकारय भधुवासा खोल्सो वषाितको ऩानी सङ्करन 
धनुषा ढल्केवय १ केभारीऩाखा 

 
वषाितको ऩानी सङ्करन 

धनुषा ढल्केवय १ केभारीऩुय 
 

वषाितको ऩानी सङ्करन 
धनुषा ढल्केवय ४ एक्रेवय 

 
वषाितको ऩानी सङ्करन 

धनुषा ऩुटऩवरऩुय ९ छघरयमाटोर 
 

वषाितको ऩानी सङ्करन 
धनुषा बयतऩुय ३ तीनतरे दक्षऺण चायनाथ खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
धनुषा तुल्सीचौडा ३ तुरसी यातु खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
इराभ चुराचुरी १ चुये ऩहाड खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
इराभ चुराचुरी २ चुये ऩहाड खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
इराभ चुराचुरी ६ सुकुना उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
इराभ चुराचुरी ८ ऩोखयीडाॉडा ऩूवि खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
इराभ साक्पाया २ घताने खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
इराभ भहाभाइ ४ तभाखभेाश्रथ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
इराभ भहाभाइ ८ पूरवायीभाश्रथ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
इराभ दानाफायी ३ सुखानीगाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
इराभ भहाभाइ २ कब्रफरटाय रयखुवा खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
झाऩा खुदनुाफायी १ साधुटाय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
झाऩा फाहुनडाॉगी ५ तरेऩानी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
झाऩा शान्तीनगय ४ चुये पेदी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी फर्रमा ८ थकारीऩुय योडा खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
कैरारी चौभारा १ उत्तय खुयखुरयमा अभखैमा नारा वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी साॉडऩेानी ७ रठुवा दोंदा नदी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी गेटा ३ अत्तरयमा गोदावयी खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी चौभारा ३ भाघी जयही खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
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कैरारी चौभारा ५ खयरयमा तार खयरयमा खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी याभर्शखय झुरा ९ र्सउकर्रमा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी याभर्शखय झुरा ७ याजभागि भुतन खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी याभर्शखय झुरा १ आभपाटा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी दयख ४ फढैमा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी फर्रमा ९ रम्की खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी याभर्शखय झुरा ७ याजभागि उत्तय  ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी याभर्शखय झुरा १ पयाभ  ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी साॉडऩेानी ६ फसन्ता तायानगय  ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी चौभारा ३ भाघी ऩुतरीसेन खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी गोदावयी ३ डभौया जङ्गर टुडरेा नदी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कैरारी चौभारा ३ अभुना फहाय जङ्गर धौयाभती नदी सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
कैरारी साॉडऩेानी ६ जङ्गर गेद खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
कैरारी चौभारा ८ जङ्गर खुदटमा खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
कैरारी गोदावयी ८ धनगढी जङ्गर भनहया खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
कैरारी खैयारा ३ दवुाडी बावय जङ्गर र्शवगङ्गा नदी सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
कञ्चनऩुय रक्ष्भीऩुय ६ भटैमा फन्धा तार वषाितको ऩानी सङ्करन 
कञ्चनऩुय झरायी ९ याजभागि उत्तय दोधाया नदी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कञ्चनऩुय वऩऩराडी ३ गणेशऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कञ्चनऩुय झरायी २ जङ्गर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कञ्चनऩुय सुडा ७ चुनऩानी तार खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कञ्चनऩुय भहेन्रनगय १ फाह्रकुण्ड खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कञ्चनऩुय भहेन्रनगय ३ हाल्दखुार खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कञ्चनऩुय सुडा ७ भाश्रथल्रो गौजी उत्तय यौतरेा खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
कवऩरवस्तु गुगौरी १ नौडडहवा ब्रफसो कोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
कवऩरवस्तु भहेन्रकोट ९ चौगठ गुभुिवा खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
कवऩरवस्तु र्शवऩुय २ र्शवऩुय सुयइ खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
कवऩरवस्तु फयकरऩुय १ फयकरऩुय उत्तय जङ्गर वषाितको ऩानी सङ्करन 
कवऩरवस्तु जमनगय ६ सुखरारऩुय जङ्गर वषाितको ऩानी सङ्करन 
कवऩरवस्तु वाणगङ्गा ५ रखनऩाडा ऩूवॉ जङ्गर वषाितको ऩानी सङ्करन 
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कवऩरवस्तु दबु्रफमा ४ दबु्रफमा गुभुिवा खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 

कवऩरवस्तु हरयहयऩुय १ हरयहयऩुय हरयहय तार वषाितको ऩानी सङ्करन 

कवऩरवस्तु फयकरऩुय ३ आसया खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कवऩरवस्तु फूढी १ फूढी उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
कवऩरवस्तु गुगौरी ५ भधवननगय ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भहोत्तयी भाइस्थान ८ टुटेश्वय भयाहा खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
भहोत्तयी फददिवास ४ कृटणऩुय यातु खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
भहोत्तयी ककसननगय १ जर्भन्दाय टोर यातु खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
भहोत्तयी गौयीवास ४ फी. ऩी. याजभागिभाश्रथ फाघ खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
भहोत्तयी खैयभाया ९ एकघये फेतार खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
भहोत्तयी खैयभाया १ गुरुङ खोरागाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भहोत्तयी गौयीवास ८ याजफास 

 
वषाितको ऩानी सङ्करन 

भहोत्तयी खैयभाया २ खैयभाया उत्तय खैयभाया खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
भहोत्तयी खैयभाया ९ फहुराझोया दोबान भयाहा खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
भहोत्तयी गौयीवास ८ याजफास यातु खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय ऩदभ ऩोखयी २ ठूरो थारी कभेयेऩानी खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
भकवानऩुय हाॉडी खोरा १ 

 
भकयी खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 

भकवानऩुय हाॉडी खोरा ४ 
 

ठाडो खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
भकवानऩुय चुरयमाभाइ २ कारोऩानी दक्षऺण उत्तयऩानी  खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
भकवानऩुय याक्सीयाङ ८ कुट्र्सङभुतन खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय फसाभाडी १ याजभागिभाश्रथ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय हाॉडी खोरा २ भकयी ऩूवि खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय ऩदभ ऩोखयी १ ऩदभ ऩोखयी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय चुरयमाभाइ ३ यातोभाटे खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय हेटौंडा ९ फेतखोल्सी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय हनािभाडी १ पेदी फेरघायी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय हदटमा १ र्शखयकटेयी दक्षऺण खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय िीऩुय छततवन ७ तीनतरे खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय िीऩुय छततवन ४ भाश्रथल्रो र्बयकोट खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय र्शखयऩुय २ दभदभाय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 



200 
 

ष्जल्रा 
साविक गा.वि.स./ 

न.ऩा. 
साविक 
िडा नॊ. 

गाउॉ , िोर नदी /  िोरा कामयक्रभ 

भकवानऩुय पाऩयफायी १ चाॉदी खोरा ककनाय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय पाऩयफायी १ रम्काना खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय श्रधमार २ सुखागाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय चुरयमाभाइ २ याजभागि चुरयमा खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय पाऩयवायी ६ ठोटयी खोरागाउॉ धनसाइ खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय िीऩुय छततवन ४ दहयाभुतन दहयाभुतन खहये सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
भकवानऩुय पाऩयवायी ५ भनसाइ खोरा खोल्सी सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
भोयङ माङर्शरा ९ जङ्गर फुढी खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
भोयङ सुन्दयऩुय ६ रादटझोडा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भोयङ केयाफायी ७ चुये पेदी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भोयङ रेटाङ ८ धोवी उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भोयङ रेटाङ ९ भजुवा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भोयङ टाॉडी ९ जरुकेनी उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भोयङ भधुभल्रा ५ फेतनेी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
भोयङ बोगटेनी १ चुये पेदी बरुवा  खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
भोयङ केयाफायी ७ भुगु भुगु खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी याभनगय २ फदिगोरयमा फभुही नारा बूर्भगत जर बण्डायण 
नवरऩयासी फेनीभतनऩुय ६ र्सहे ब्रफनमी खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
नवरऩयासी सुनवर ६ ब्रफसासम खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी ततरकऩुय ६ नमाटोरा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी दाउन्नेदेवी ६ वनदेवी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी दषु्म्कफास ३ डाॉडाझोय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी फेनीभतनऩुय ५ ब्रफनमी खोरा ककनाय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी नमा फेरहनी ६ द्वाये दह खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी प्रसौनी ५ ढोकयी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी ताभासयैमा ८ डाउनफायी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी कोल्हुवा २ श्रचसाऩानी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी देउयारी १ डोयी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी अग्मौरी ९ डाॉडा उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी कावासोती ५ र्शव फस्ती खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
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साविक 
िडा नॊ. 
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नवरऩयासी वऩठौरी ४ खयकट्टा जङ्गर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी फेनीभतनऩुय ७ खोयण्डी खोयण्डी खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी ततरकऩुय ४ सारफास ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी भाकय ३ गौ दह ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
नवरऩयासी र्शवभष्न्दय ८ ऩोखयी तार ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
ऩसाि सोनवषाि ५ गडडमानी उत्तय बरुवाही खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
ऩसाि फेरवा ८ जङ्गर बेडाहा खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
ऩसाि भधुवन भाथौर ३ सखुवतनमा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
ऩसाि फागवन्ना ८ जमभॊगरऩुय ऩूवि खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
ऩसाि ब्रफरुवागुठी ६ फदतनहाय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
ऩसाि ब्रफरुवागुठी १ झिाहा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
ऩसाि फेरवा ८ बेडाहा  खोरा ककनाय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
ऩसाि भधुवन भाथौर ५ माकुतनमा जभुतनमा खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
यौतहट रक्ष्भीतनमा ६ बट्टीटोर रारफकैमा खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
यौतहट जुडीफेरा ९ याजभागि भाश्रथ चाॉदी खोरा वषाितको ऩानी सङ्करन 
यौतहट जुडीफेरा १ पूरफायी उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
यौतहट जुडीफेरा १ जङ्गर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
यौतहट ऩौयाइ १ गोऩारकोट्टी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
यौतहट ऩौयाइ ८ चुये ऩहाड खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
यौतहट कनकऩुय ५ बावय जङ्गर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
रुऩन्देही फुटवर ९ सुखानगय उत्तय जङ्गर वषाितको ऩानी सङ्करन 
रुऩन्देही रुरऩुय ३ बैसाही खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
रुऩन्देही गजेडी ६ फेरबारयमा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
रुऩन्देही समूिऩुया १ भैनहवा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
रुऩन्देही रुधयाऺ ४ कुभायीगढ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
रुऩन्देही रुधयाऺ ३ ऩकयबेंडा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
रुऩन्देही देव दह २ खैयानी उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 

सप्तयी कभरऩुय ९ 
ऩुयानो गङ्गाजरी 
खोरा 

खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 

सप्तयी पते्तऩुय ९ गङ्गाजरी उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
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सप्तयी घोघनऩुय १ चन्रनहय नष्जक खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सप्तयी दौरतऩुय ५ दौरतऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सप्तयी कुशाहा ३ कुशाहा उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सप्तयी कल्माणऩुय ४ चकवा खोरयमाटोर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सप्तयी खोक्सय प्रवाहा ९ श्रचताही खोरा नष्जक खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सप्तयी तहेौटा ५ डभया  खोरा नष्जक खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सप्तयी फकदवुा ८ नमावस्ती खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सप्तयी सीताऩुय २ चौपार खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सरािही ऩत्थयकोट ५ स्माङ्ताङटोर फाउने खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
सरािही ऩत्थयकोट ४ ऩत्थयकोट रखन्ती खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 

सरािही कार्रन्जोय ४ 
पूरजोय  खोरा 
ककनाय 

खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 

सरािही ऩयवानीऩुय ९ झयझया खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सरािही ऩयवानीऩुय १ ताप्केब्रफडी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सरािही ऩत्थयकोट १ खोयगाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सरािही अत्रौरी ४ फेरडाॉडागाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सरािही अत्रौरी २ साभयी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सरािही हरयऔन ३ डुम्रीघायी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सरािही ढुङ्गे्र  खोरा २ दाफडाॉडागाउॉ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सरािही ढुङ्गे्र  खोरा १ सखुवानीटोर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सरािही ऩयवानीऩुय १ भाश्रथल्रो श्रचसाऩानी कार्रन्जोय खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
र्सन्धुरी टाॉडी ५ भैनी आखखजोय खहये वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सन्धुरी टाॉडी ५ d3/xfQL खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सन्धुरी भहादेवस्थान २ चौकी घाघय खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
र्सन्धुरी कल्ऩवृऺ  ३ खमयसार पूरफायी खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा तयेगना गोववन्दऩुय ५ खोरयमाटोर खोल्सा वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा फडहया भर २ फाफा तार खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा फडहया भर ५ याजभागि उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा कयजहाॉ ८ चुये पेदी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा चन्ररारऩुय ७ 

 
खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
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र्सयहा जभ दह ६ जरुवा दक्षऺण खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा रारऩुय २ भुसहयतनमा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा भुक्सय ८ भुक्सयववताि खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा ववटणुऩुयकट्टी ८ अहारे खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा तयेगना गोववन्दऩुय ७ अभाही उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा तयेगना गोववन्दऩुय ६ तयेगाना खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा याभनगय र्भचैमा ३ ष्जवा  खोरा ककनाय ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा पूरवारयमा १ कभर  दह ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा चन्ररारऩुय ४ कुष्म्बखायी  दह ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा चन्ररारऩुय ७ कददभाटोर ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा ववटणुऩुयकट्टी ४ फेंगाडाफय ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा तयेगना गोववन्दऩुय ९ दौरतऩुय उत्तय ऩोखयी वषाितको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा चन्र उदमऩुय ७ फरौटीचौय घुभॉ खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा ववटणुऩुयकट्टी ८ कुसभाहा खुट्टी खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
र्सयहा ववटणुऩुयकट्टी ४ फरीटोर सये खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
सुनसयी धयान १९ बरुवाचौयी सदुि खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
सुनसयी धयान १० ऩुयानो क्वाटय सेउती खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
सुनसयी ववटणुऩादकुा ४ ऩटनारी उत्तय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सुनसयी फकरौयी ८ नमाॉझोया खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सुनसयी इटहयी ३ सेहयाटोर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सुनसयी ऩञ्चकन्मा ५ ककशनचोक सेउती खोरा सहतभुतनको ऩानी सङ्करन 
सुखेत उत्तयगङ्गा ३ कोरडाडा ऩष्श्चभ खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सुखेत राटीकोइरी ४ फनघुस्रा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सुखेत राटीकोइरी १ सुब्फाकुना खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सुखेत वीयेन्रनगय २ अभदारी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
सुखेत राटीकोइरी ८ काके्रब्रफहाय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय कटायी ६ गम्फुवा ककुय खोरा बूर्भगत जर बण्डायण 
उदमऩुय कटायी २ सुखाजोय खहये ककनाय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय कटायी ६ बगवानऩुय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय ब्रत्रमुगा १२ गुन्टेगैयीटोर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
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उदमऩुय ब्रत्रमुगा १३ झोया खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय ब्रत्रमुगा १५ यातभाटे खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय ब्रत्रमुगा १६ खझल्केटोर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय ब्रत्रमुगा १ चाऩन खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय ब्रत्रमुगा ७ बुल्के खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय सुन्दयऩुय २ अजगाडा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय फेरटाय ७ ढेराचौयी खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय पते्तऩुय ३ ब्रत्रजुगा ककनाय खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय तऩेश्वयी ९ कारी  खोरा खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
उदमऩुय फसाहा ७ दहारटोर खोल्सी वषाितको ऩानी सङ्करन 
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अनुसूची 13: रागत अनभुान विश्रेषण नभुना 
कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

१.१.१ सयकायी स्वार्भत्वको वन 
वा साविजतनक बूर्भ 
नक्साङ्कन फभोष्जभ 
तनक्मौर (Land Use 
Zone Map कोआधायभा) 

सङ्ख्मा १           १,५००   १५००         

  
१.१.२ वन ब्मवस्थाऩकीम इकाइि 

छुट्दटने गयी वन ऺेत्रको 
नक्साङ्कन (नाऩी 
ववबागको बू-धयातरीम 
नक्साको आधायभा) 

सङ्ख्मा १  - -   - -   - १,८००  १८०० १८००  - -   - -   - 

१.१.३ िन अततक्रभण तनमन्त्रण                              
 अततक्रर्भत ऺेत्र ऩुनप्रािष्प्त ष्जल्रा १ १ -  -  - - ८०० ८०० ० २०० २०० २०० २००   
 वन ऺेत्र ववकास 

(वृऺ ायोऩण) 
हेक्टय १६० ० ४० ४० ४० ४० ७० ११२०० ० २८०० २८०० २८०० २८००   

 वन ऺेत्र ववकास 
(वृऺ ायोऩणको सॊयऺण तथा 
सम्वद्िधन)- दोस्रो वषि 

हेक्टय १६० ० ४० ४० ४० ४० १० १६०० ० ४०० ४०० ४०० ४००   

 वन ऺेत्र ववकास 
(वृऺ ायोऩणको सॊयऺण तथा 
सम्वद्िधन)- तेस्रो वषि 

हेक्टय १२०  - - ४० ४० ४० १० १२०० - - ४०० ४०० ४००   
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

 वन ऺेत्र ववकास 
(वृऺ ायोऩणको सॊयऺण तथा 
सम्वद्िधन)- चौथो वषि 

हेक्टय ४०  - - - -  ४० १० ४००  - - - -  ४००   

१.१.४ ऺततग्रथत साियजतनक बूमभ 
ऩुनरुत्थान 

                        
    

 नक्साङ्कन - गा.वव.स., 
नगयऩार्रका वडाहरु 
(Land Use Zone 
आधायभा) 

सङ्ख्मा २१ २ ४ ५ ५ ५ १० २१० २० ४० ५० ५० ५० 

  
 बूर्भववकास मोजना 

(गा.वव.स., नगयऩार्रका 
वडाहरु) 

सङ्ख्मा २१ २ ४ ५ ५ ५ ९० १८९० १८० ३६० ४५० ४५० ४५० 

  
 मोजना कामािन्वमन 

(गा.वव.स., नगयऩार्रका 
वडाहरु) 

सङ्ख्मा २१ २ ४ ५ ५ ५ १,००० १०,५०० - - - ५२५० ५२५०   

१.१.५ िन ऺेत्र तथा फगयभा 
चरयचयन व्मािथथाऩन िा 
तनमन्त्रण 

                         

    
 चरयचयन तनमन्त्रण गनुि 

ऩने ऺेत्र/सभुदाम ऩदहचान 
तथा प्राथर्भकीकयण 
(गा.वव.स., नगयऩार्रका 

सङ्ख्मा २१ २१  - -  - - २२ ४६२ ४६२ - - - - 
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

वडाहरु) 

 ऩशु उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध य 
चरयचयन तनमन्त्रण 
ब्मफसातमक मोजना 
(Business Plan) 
तनभािण - सभूहगत (२५ 
घ.ऩ. को सभूह) 

सङ्ख्मा ४५ २० २५ - - - १५ ६७५ ३०० ३७५ - - - १ 

 कामि मोजना 
कामािन्वमनभा सहमोग 
तथा प्रोत्साहन (प्रायष्म्बक) 

सङ्ख्मा ४५ २० २५ - - - ४०० १८,००० ८००० १०००० - - -   

 कामि मोजना 
कामािन्वमनभा सहमोग 
तथा प्रोत्साहन (परो-अऩ 
दोस्रो वषिका सभूहराई) 

सङ्ख्मा ४५ - २० २५ - - २०० ९,००० - ४००० ५००० - -   

 कामि मोजना 
कामािन्वमनभा सहमोग 
तथा प्रोत्साहन (परो-अऩ 
तेस्रो वषिका सभूहराई) 

सङ्ख्मा ४५ - - २० २५ - २०० ९,००० - ४५०० २००० २५०० -   

 सहबाश्रगताभूरक सङ्ख्मा १३५ २०  ४५ ४५ २५ - २ २७० ४० ९० ९० ५० -   
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

भूल्माङ्कन 

 ऩशु प्रजनन सेवा (सेवा 
केन्रस्तय)- सेवा केन्र 

सङ्ख्मा ५ १ १ १ १ १ २०० १,००० २०० २०० २०० २०० २०० २ 

 ऩशु स्वास्थ्म सेवा (सेवा 
केन्रस्तय) - सेवाकेन्र 

सङ्ख्मा ५ १ १ १ १ १ १०० ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 
  

 फहुवषॉम घाॉस स्रोत केन्र 
ववकास (प्रतत सेवाकेन्र)- 
स्थाऩना वषि 

सङ्ख्मा १ १ - - - - ७५ ७५ ७५ - - - - 

  
 फहुवषॉम घाॉस स्रोत केन्र 

ववकास (प्रतत सेवाकेन्र)- 
परो अऩ वषि 

सङ्ख्मा १ - १ - - - ६० ६० ३० ३० - - - 

  
 फहुवषॉम घाॉस, डारे घाॉस 

फीउ ब्रफजन सेवा (प्रतत 
सेवाकेन्र) 

सङ्ख्मा ५ १ १ १ १ १ १०० ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

  
 कृषकको प्राववश्रधक ऺभता 

ववकास (सेवाकेन्रस्तय- 
ऩदहरो वषि ग्राभीण ऩशु 
सेवा कामिकताि तमायी य 
उऩकयणसभेत) 

सङ्ख्मा ५ १ १ १ १ १ १२० ६०० १२० १२० १२० १२० १२० 

  
 साभाष्जक ऩरयचारन सेवा 

(प्रतत २० सभूहराई १२ 
भदहना) 

भदहना ८१ १२ २७ २७ १५ - १२ ९७२ १४४ ३२४ ३२४ १८० - 
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

१.१.६ धमफसातमक ऩशुऩारन (चुये 
तथा बािय ऺेत्र) 

                         
    

 ऩशुऩारन व्मवसामराई 
जीववकोऩाजिन प्रभुख स्रोत 
फनाएका घय ऩरयवायतथा 
सभुदाम ऩदहचान (एकर, 
सभुदाम - स्रोतकेन्र) 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

  
 ऩशु उत्ऩादकत्व वदृ्श्रध 

ब्मफसातमक मोजना 
(Business plan) तनभािण 
(एकर, सभुदाम)- प्रतत 
सेवा केन्र 

सङ्ख्मा १ - - १ - - १५ १५ - - १५ - - ३ 

 कामि मोजना 
कामािन्वमनभा सहमोग 
तथा प्रोत्साहन (एकर, 
सभुदाम)-प्रायष्म्बक 

सङ्ख्मा १ - - १ - - २०० २०० - - २०० - - 

  
 कामि मोजना कामािन्वमनभा 

सहमोग तथा प्रोत्साहन 
(एकर, सभुदाम)-परो अऩ 

सङ्ख्मा २  - - - १ - १०० १००  - - - १०० -   

 सहबाश्रगताभूरक 
भूल्माङ्कन, अर्बरेख य 
प्रचाय प्रसाय (प्रततवषि) 

ऩटक २  - -  १ १ - २५ ५०  - -  २५ २५ - 
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

१.१.७ मबयारो कृवष बूमभभा 
फहुिषॉम फारी विथताय 

                         
    

 र्बयारो खेती बएको ऺेत्र 
य ककसानफाये ववस्ततृ 
सवेऺण (गा.वव.स., 
नगयऩार्रका वडाहरु) 

- - - - - - - - - - - - - - ४ 

 सहबाश्रगतात्भक कृषक 
सभूह कामि मोजना 

सङ्ख्मा ४५ २० २५ - - - - - - - - - -  

 कामि मोजना कामािन्वमन 
(सॊयऺण कृवष प्रणारीरे 
ढाकेको ऺेत्रपर-१९ डडग्री 
वा सोबन्दा फढी र्बयारो 
जर्भन) - प्रायष्म्बक 

हेक्टय ७८ १० १७ १७ १७ १७ ४० ३,१२० ४२० ६७५ ६७५ ६७५ ६७५ 

  
 कामि मोजना कामािन्वमन 

(सॊयऺण कृवष प्रणारीरे 
ढाकेको ऺेत्रपर-१९ डडग्री 
वा सोबन्दा फढी र्बयारो 
जर्भन) - दोस्रो वषि 

हेक्टय ६४ - १० १८ १८ १८ २० १२८० - २०० ३६० ३६०  ३६०   

 कामि मोजना कामािन्वमन 
(सॊयऺण कृवष प्रणारीरे 
ढाकेको ऺेत्रपर-१९ डडग्री 
वा सोबन्दा र्बयारो 

हेक्टय ४६ - - १० १८ १८ २० ९२० - - २०० ३६०  ३६०   
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

जर्भन) - तेस्रो वषि 
१.२.१ िन धमिथथाऩन                              

 वन ब्मवस्थाऩन मोजना 
तनभािण (ब्मवस्थाऩकीम 
इकाइि) 

सङ्ख्मा २३ ३ ५ ५ ५ ५ १५० ३४५० ४५० ७५० ७५० ७५० ७५० ५ 

 वन ब्मवस्थाऩन मोजनारे 
ढाकेको अनुभातनत ऺेत्रपर 
(हे) 

हेक्टय ७२०० - १,२०० २,००० २,००० २,००० - - - - - - -   

 वन ब्मवस्थाऩन 
कक्रमाकराऩरे ढाकेको ऺेत्र 
(८० वषि चक्र) - ऩदहरो 
वषि 

हेक्टय ९० - १५ २५ २५ २५ १९० १७,१०० - २,८५० ४,७५० ४,७५० ४,७५० 

  
 वन ब्मवस्थाऩन 

कक्रमाकराऩरे ढाकेको ऺेत्र 
(८० वषि चक्र) - दोस्रो वषि 

 ६५ - - १५ २५ २५ १०० ६,५०० - - १,५०० २,५०० २,५०० 

  
 वन ब्मवस्थाऩन  

कक्रमाकराऩरे ढाकेको ऺेत्र 
(८० वषि चक्र) - तेस्रो वषि   

 ४० - - - १५ २५ १०० ४,००० - - - १,५०० २,५०० 

  
 वनऩैदावाय ववतयण ष्जल्रा -  - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -   
 वन ऺेत्र तनगयानी, सुयऺा ष्जल्रा ५ १ १ १ १ १ ५०० २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००   

१.२.२ गैय काटठ िन ऩैदािाय                              
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

 वन ब्मवस्थाऩन  मोजना 
तमायीको राश्रग ऩरयगणना 
(Inventory) गदाि मी 
प्रजाततहरुराई अतनवामि 
सभावेश गने (वन 
ब्मवस्थाऩन इकाइि) 

सङ्ख्मा २३ ३ ५ ५ ५ ५   ० ० ० ० ० ० ६ 

 वन ब्मवस्थाऩन  
मोजनाभा भूरप्रवाहीकयण 
(वन ब्मवस्थाऩन इकाइि) 

सङ्ख्मा २३ ३ ५ ५ ५ ५   - - - - - - 

 कामि मोजना कामािन्वमन 
भूरप्रवाहीकयण (वन 
ब्मवस्थाऩन इकाइि) 

सङ्ख्मा २० ० ५ ५ ५ ५   - - - - - - 

१.२.३ जैविक विविधता सॊयऺण                              
 सॊयक्षऺत प्रणारी फादहयका 

११ ऩारयष्स्थततकीम 
प्रणारीको नक्साङ्कन, 
वस्तुष्स्थतत अध्ममन, 
सॊयऺण कामि मोजना 

अध्ममन 
सङ्ख्मा 

१ ०.५ ०.५ -  -  -  ३०,००० ३०,००० १५,००० १५,००० - - - ७ 

 सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहय 
यहेका याष्टरम यातो सूची 
भा ऩयेकाप्रजाततको 
वासस्थान, ततनको 

अध्ममन 
सङ्ख्मा 

१ ०.५ ०.५ -  -  -  ३०,००० ३०,००० १५,००० १५,००० -  -  -    
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

अवस्था य सुधायका 
कामिक्रभ अध्ममन (ऩूयै बू-
ऩरयश्रधकोराश्रग ष्जल्रा य 
तनदेशाङ्कसदहत) 

 जैववक ववववधता सॊयऺण 
(११ ऩारयष्स्थततकीम 
प्रणारी य ७ सॊयक्षऺत 
प्रणारी ऺेत्र) 

प्रतत वषि ५ १ १ १ १ १ ६५००० ३२५००० ६५००० ६५००० ६५००० ६५००० ६५००० ८ 

१.२.४ मसभसाय धमिथथाऩन                              
 नक्साङ्कन तथा स्थरगत 

सीभाङ्कन (गा.वव.स., 
नगयऩार्रका) 

सङ्ख्मा २ १ १  -  -  -  - -  -  -  -  - - 

  
 वस्तुष्स्थतत अध्ममन 

सदहतको ब्मवस्थाऩन 
मोजना (प्रत्मेक 
र्सभसायको राश्रग) 

सङ्ख्मा ५ १ १ १ १ १ १०० ५०० १०० १०० १०० १०० १००   

 ब्मवस्थाऩन मोजना 
कामािन्वमन 

सङ्ख्मा ५ १ १ १ १ १ १०००० ५०००० १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० 
  

१.२.५ िषायतको ऩानी सङ्करन 
तथा बण्डायण, बूमभगत 
जर ऩुनबययण य 
सतहभुतनको ऩानी उऩमोग 
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

गनयका राचग सॊयचना 
(Subsurface Water 
Harvesting 
Structures) 

 ववस्ततृ सवेऺण, डडजाइन 
तथा रागत अनुभान 

 २५ ५ ५ ५ ५ ५ ५० १२५० २५० २५० २५० २५० २५० 
  

 कामिक्रभ कामािन्वमन 
(तनभािण) 

 २५ ५ ५ ५ ५ ५ १००० २५००० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० 
  

 कामिक्रभ कामािन्वमन 
(परो अऩ)- दोस्रो वषि 

सङ्ख्मा २० - ५ ५ ५ ५ २०० ४००० - १००० १००० १००० १००० 
  

 कामिक्रभ कामािन्वमन 
(परो अऩ)- तेस्रो वषि 

सङ्ख्मा १५ - ० ५ ५ ५ २०० ३००० - - १००० १००० १००० 
  

१.२.६ िाताियणभैत्री बौततक 
ऩूिायधाय प्रोत्साहन 

                           
  

 अवस्था अध्ममन (Case 
study) 

सङ्ख्मा १० २ २ २ २ २ ५०० ५००० १००० १००० १००० १००० १००० ९ 

 नीततगत तहकाको राश्रग 
स्थरगत भ्रभण 

ऩटक ५ १ १ १ १ १ २००० १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

१.२.७ मभचाहा िनथऩतत प्रजातत 
तनमन्त्रण 

                 
  

 अध्ममन अध्ममन 
सङ्ख्मा 

३ १ १ १  -  - १०००० ३०००० १०००० १०००० १०००० - - १० 
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

 तनमन्त्रण वषि  ३  - -  १ १ १ २०० ६०० - - २०० २०० २०० 
१.३.१ नदीजन्म ऩदाथय उऩमोग 

धमिथथाऩन 
                         

    
 उत्खनन ्गनि सककन े

स्थरको तनक्मौर 
ष्जल्रा १ १  -  -  -  - १०० १०० १००  -  -  -  - 

  
 नदीजन्म ऩदाथिको 

उत्खनन ्मोजना (नदी) 
सङ्ख्मा ८ ८  -  -  -  - १५० १२०० १२००  -  -  -  - 

  
 उत्खनन ्गदाि वातावयणभा 

ऩनि सक्ने प्रबाव 
अनुभानसदहत 
न्मूनीकयणका उऩाम (नदी) 

घ.र्भ ८ ८  -  -  -  - ५०० ४००० ४०००  -  -  -  - 

  
 उत्खनन तथा ढुवानी घ.र्भ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   
 प्रशोधन घ.र्भ - - - - - - - - - - - - -   
 ववतयण  - - - - - - - - - - - - -   
 अनुगभन तथा तनमभन 

(नदी) 
सङ्ख्मा ४० ८ ८ ८ ८ ८ १०० ४००० ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० 

  

१.३.२ 
सॊिेदनशीर ऺेत्रभा यहेका 
फथती धमिथथाऩन (चुये 
ऩहाड य नदीक्रकनाया) 

                         

    



216 
 

कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

 सॊवेदनशीर ऺेत्र नक्सा 
ऩरयभाजिन तथा अनुभोदन 
(नदी प्रणारी, गा.वव.स., 
नगयऩार्रका) 

सङ्ख्मा ५ १ १ १ १ १ ५० २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

  
 सॊवेदनशीर ऺेत्रका 

घयहरुको वववयण तमाय 
गने (नदी प्रणारी, 
गा.वव.स., नगयऩार्रका) 

सङ्ख्मा ११५ १५ २५ २५ २५ २५ १०० ११५०० १५०० २५०० २५०० २५०० २५०० 

  
 फस्ती तथा घय 

ब्मवस्थाऩन कामि मोजना 
(नदी प्रणारी, गा.वव.स., 
नगयऩार्रका) 

सङ्ख्मा ११५ १५ २५ २५ २५ २५ १० ११५० १५० २५० २५० २५० २५० 

  
 ब्मवस्थाऩन कामि मोजना 

कामािन्वमन (मोजना 
अन्तयगत – बू-स्खरन 
उच्च सॊवेदनशीर ऺेत्रका - 
घय) 

सङ्ख्मा ११५ १५ २५ २५ २५ २५ २०० २३००० ३००० ५००० ५००० ५००० ५००० 

  
 ब्मवस्थाऩन कामि मोजना 

कामािन्वमन 
(मोजनाअन्तगित – 
फाढीग्रस्त उच्च 
सॊवेदनशीर ऺेत्रका घय) 

सङ्ख्मा ६ - ६ - - - २०० १२०० - १२०० - - - 
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

१.३.३ िन डढेरो न्मूनीकयण 
तथा तनमन्त्रण 

                           
  

 सचेतना (गा.वव.स., न.ऩा. 
वडा) 

सङ्ख्मा १३ ४ ४ ४ १ - २० २६० ८० ८० ८० २० - ११ 

 अष्ग्न तनमन्त्रण (सभूह)- 
तार्रभ तथा उऩकयण 

सङ्ख्मा १३ ४ ४ ४ १ - ८६० १११८० ३४४० ३४४० ३४४० ८६० - 

 अष्ग्न तनमन्त्रण (सभूह)- 
ऩुनतािजगी 

सङ्ख्मा १० - ४ ४ १ १ ५० ५०० - २०० २०० ५० ५० 

२.१.१ नदी प्रणारीथतयको नदी 
धमिथथाऩन सॊमन्त्र 

सङ्ख्मा ३ ३ ३ ३ ३ ३     १८०० २८०० २८०० २८०० १८०० १२ 

२.१.२ एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत 
ववकास कामि मोजना 

सङ्ख्मा ३ २ १ - - - १२५० ३७५० २५०० १२५० - - -   

२.२.१ बू–ऺमग्रस्त ऺेत्रको उऩचाय नदी 
प्रणारी 
सङ्ख्मा 

              नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩन कामि मोजना अनुसाय १३ 
२.२.२ ऩानीभुहान सॊयऺण तथा 

सभुदामभा आधारयत बू 
तथा जर सॊयऺण कामिक्रभ 
कामािन्वमन (नदी प्रणारी-
प्रततवषि) 

              

२.३.१ नदीककनाया ष्स्थयीकयण               

२.३.२ नदीककनाया हरयत ऩेटी 
ववकास 

              

३.१.१ स्तयीमववरूवा तथा फीउ                              
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

ब्मवस्थाऩन 

 सम्बाव्म स्थरको, 
सभुदाम तथा व्मष्क्त 
ऩदहचान (व्मष्क्त, 
सभुदाम- तयाई भधेशका 
गा.वव.स., नगयऩार्रका) 

सङ्ख्मा ४४ ४४ - - - - - ० ० ० ० ० ० 

  
 स्तयीम ब्रफरूवा उऩरब्धता 

ब्मवस्थाऩन (काठ जातत, 
फाॉस, डारे घाॉस, परपूर) 

सङ्ख्मा २१००००
० 

० ५२५००
० 

५२५००० ५२५००० ५२५००० ०.०४५ ९४५०० ० २३६२५ २३६२५ २३६२५ २३६२५ 

  
३.१.२ ब्रफरूवा योप्ने य हुकािउन े                              

 वृऺ ायोऩण (काठ जातत, 
फाॉस, डारे घाॉस, परपूर) 

सङ्ख्मा २१००००
० 

० ५२५००
० 

५२५००० ५२५००० ५२५०००   ० ० ० ० ० ० 

  
 ब्रफरुवा हुकािएको आधायभा 

प्रोत्साहन सहमोग (काठ 
जातत, फाॉस, डारे घाॉस, 
परपूर)- दोस्रो वषि 

सङ्ख्मा १४३१९०
० 

० ० ४७७३०० ४७७३०० ४७७३०० ०.०३० ४२९५७ ० ० १४३१९ १४३१९ १४३१९   

 ब्रफरुवाहुकािएको आधायभा 
प्रोत्साहन सहमोग (काठ 
जातत, फाॉस, डारे घाॉस, 
परपूर)- तेस्रो वषि 

 ९५४६०० ० ० ० ४७७३०० ४७७३०० ०.०३० २८६३८ ० ० ० १४३१९ १४३१९   
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

३.२ निीकयणीम ऊजाय 
(Renewable Energy) 
उऩमोग 

               

              
३.२.१ गोफयग्माॉस बफथताय                              

 सेवा प्रदामक य 
सेवाग्राहीफीच सम्ऩकि  
स्थाऩना (गा.वव.स., 
नगयऩार्रका) 

सङ्ख्मा ५० १० १० १० १० १० २ १०० २० २० २० २० २० 

  
 प्रोत्साहन सहमोग (घयधुयी) सङ्ख्मा ४६२५ ९२५ ९२५ ९२५ ९२५ ९२५ १५ ६९३७५ १३८७५ १३८७५ १३८७५ १३८७५ १३८७५ १४ 

 अनुगभन सङ्ख्मा ४६२५ ९२५ ९२५ ९२५ ९२५ ९२५ ३ १३८७५ २७७५ २७७५ २७७५ २७७५ २७७५   

३.२.२ सौमय ऊजाय                              
 सेवा प्रदामक य 

सेवाग्राहीफीच सम्ऩकि  
स्थाऩना (गा.वव.स., 
नगयऩार्रका- वडा) 

सङ्ख्मा २० - २०  - - - २ ४० ० ४० - - -   

 सौमि ऊजाि जडान (इकाइि-
सङ्ख्मा 

सङ्ख्मा ९०० - २०० ३०० ३५० ५० -  - - - - - -   

 अनुगभन (इकाइि-सङ्ख्मा) सङ्ख्मा ९०० - २०० ३०० ३५० ५० १ ९०० - २०० ३०० ३५० ५०   

३.२.३ रघु जरववद्मुत ववकास सङ्ख्मा                             
 ववस्ततृ सम्बाव्मता 

अध्ममन 
सङ्ख्मा  २ १ १  - - - १५० ३०० १५० १५० - - - 
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कामयक्रभ 
शीषयक 
नॊ 

कामयक्रभ इकाइय 
ऩरयभाणात्भक रऺ (ऩहहरो ५ िषय) इकाइय 

दय (रू. 
हजायभा) 

रागत अनुभान (रु. हजायभा) 
कैक्रपमत ५ िषयको 

जम्भा 
ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

५ िषयको 
जम्भा 

ऩहहरो 
िषय 

दोस्रो 
िषय 

तेस्रो 
िषय 

चौथो 
िषय 

ऩाचौ 
िषय 

 तनभािण तथा सञ्चारनभा 
प्रोत्साहन सहमोग 

कक.वा. २० - १० १० - - ३१.३ ६२६ ० ३१३ ३१३ - - 
  

 अनुगभन कक.वा. २० - १० १० - - ९ १८० ० ९० ९० - -   
३.२.४ याष्टरम ववद्मुत प्रसायणभा 

ऩहुॉच ववस्ताय 
                सम्बाव्मताको आधायभा १५ 

रटिव्म: कैकपमतभा देखाइएका सङ्ख्मात्भक सूचकको वववयण अको ऩानाभा ददइएको छ :
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कैक्रपमत सूचक विियण 

१. ६० देखख ७० प्रततशत कृषकरे ऩशुऩारन गछिन ्य तीभध्मे ६० देखख ७० प्रततशतरे खुरा चरयचयन गयाउॉछन ्बन्ने 
अनुभानका आधायभा घयधुयी सङ्ख्मा तनधाियण गरयएको य प्रत्मेक २५ घयधुयी फयाफय १ सभूह तनधाियण ;  

२. सयदय तीन गा.वव.स. फयाफय १ सेवा केन्र ;  

३. कष्म्तभा ३ जनाराई ऩूणि योजगायी हुन सक्नेस्तयका, सयदय एक वडाभा २ वटा ; 

४. चरयचयन तनमन्त्रणसॉग आफद्ध गयाइएको ; 

५. चुयेका सा.व.हरुको राश्रग अनुभान गरयएको य ठूरा वनकोराश्रग पयक फजेट याखखएको छ ;  

६. वन ब्मवस्थाऩनभा भरूप्रवादहकयण गने बएकोरे छुट्टै फजेट छैन ; 

७. वन ब्मवस्थाऩनभा भरूप्रवाहीकयण गने बएकोरे छुट्टै फजेट छैन ; 

८. सफ ैसॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारीको राश्रग एकभुटट याखखएको छ ; 

९. चुयै सॊयऺण ऺेत्रको प्रतततनश्रधत्व हुने गयी उऩमुक्त स्थरहरुको अध्ममन य अवरोकन भ्रभण ; 

१०. एकभुटट ४ प्रजाततको अध्ममन य तनमन्त्रणको राश्रग फजेट याखखएको, वन ब्मवस्थाऩन मोजनाभा क्रभश: 
भरूप्रवाहीकयण गरयने ; 

११. चुयेका सफै वडाहरुका राश्रग ; 

१२. एक प्राववश्रधक, एक साभुदातमक केन्र सञ्चारन, र्भदटङ्ग य स्थानीम सभुदामस्तयभा सभन्वमको खचि  
याखखएको ; 

१३. ६४ नदी प्रणारीको कामि मोजना गुरु मोजनाको ऩदहरो ऩूयक खण्डभा छ, सोहीअनुसाय एकभुटट ; 

१४. करयफ ५ प्रततशत घयधुयीराई सभेट्ने गयीसङ्ख्मा तनधाियण गरयएको छ, फढी घयधुयी बएको ष्जल्राभा दोस्रो ५ 
वषिभा ऩतन कामिक्रभको तनयन्तयता ; 

१५. एकभुटट केन्रीम फजेटभा ।
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अनुसूची 14: विमबन्न तहका सभन्िम समभतत तथा सञ्जारहरुको गठन, कामयविियण तथा 
कामयविचध 

 

१. उच्चथतयीम तनदेशन समभततको गठन  

चुये सॊयऺणसम्फन्धी फहृत्तय नीततहरु तजुिभा गनि तथा कामािन्वमनको राश्रग भागिदशिन गनि देहाम फभोष्जभको एक 
उच्च स्तयीम तनदेशन सर्भतत यहनेछ । तनदेशन सर्भततभा देहामका ऩदाश्रधकायीहरु यहनेछन ्:  

क्र. सॊ. ऩदाचधकायी ऩद/ ष्जम्भेिायी 

१ भा. भन्त्री, वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम  सॊमोजक 

२ भा. याज्मभन्त्री / सहामक भन्त्री, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम सदस्म 

३ भा. सबाऩतत, वातावयण सॊयऺण सर्भतत सदस्म 

४ उऩाध्मऺ, याष्टरम मोजना आमोग सदस्म 

५ अध्मऺ, याटरऩतत चुये तयाई भधेश सॊयऺण सर्भतत सदस्म 

६ सदस्महरु ४ याटरऩतत चुये तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भतत सदस्म 

७ सभावेर्शताको आधायभा नेऩार सयकायरे भनोतनत गने चुये-तयाई भधेश 
ऺेत्रफाट प्रतततनश्रधत्व गने ब्मवस्थावऩका सॊसदका फढीभा १५ जना 
सदस्महरू 

सदस्म 

८ सश्रचव, अथि भन्त्रारम सदस्म 

९ सश्रचव, कृवष भन्त्रारम सदस्म 

१० सश्रचव, जनसॊख्मा तथा वातावयण भन्त्रारम सदस्म 

११ सश्रचव, बूर्भ सुधाय तथा ब्मवस्थाऩन भन्त्रारम सदस्म 

१२ सश्रचव, सङ्घीम भार्भरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारम सदस्म 

१३ सश्रचव, र्सॊचाइ भन्त्रारम सदस्म 

१४ नेऩारी सेना रगामत सफै सुयऺा तनकामका प्रभुख सदस्म 

१५ सश्रचव, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम सदस्म सश्रचव 
रटिव्म: प्रशासतनक ऩुन्सॊयचनाको क्रभभा भाथी उष्ल्रखखत हारका सॊयचनाहरु ऩरयवितन बएभा सोही अनुसाय नै 
उच्च स्तरयम तनदेशन सर्भतत गठन बई सञ्चारन हुनेछ ।  
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उच्चथतयीम तनदेशन समभततको भुख्म कामयविियण तथा कामयविचध  

उच्चस्तयीम तनदेशन सर्भततको भुख्म कामिवववयण तथा कामिववश्रध तनम्नानुसाय हुनेछ :  

 नीतत तथा कानुनी जदटरता सम्फोधन गनि सहजता प्रदान गने ।  
 याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺणववकास सर्भततराई भागिदशिनगने । 
 चुयेभा बएको ववनाश य अततक्रभणराई तनमन्त्रण गनि याजनीततक सभन्वम गने । 
 चुये ऺेत्र सॊयऺणका राश्रग आवश्मकताअनुसाय अन्तयािष्टरमस्तयभा ऩैयवी गने । 
 सर्भततको फैठक वषिभा कष्म्तभा १ ऩटक य आवश्मकतानुसाय जतत ऩटक ऩतन फस्न सक्नेछ । 
 चुयेतयाइि भधेस ऺेत्रफाट तनदेशन सर्भततभा सदस्मको रूऩभा भनोनमन हुने ब्मवस्थावऩका-सॊसदका 

सदस्महरूको ऩदावधी १ वषिको हुने य ऺेत्रफाट उक्त प्रतततनश्रधत्व गनेभा सदस्महरूराई चक्रीम प्रणारीका 
आधायभा प्रतततनश्रधत्व गयाइनेछ । 

 वन ऺेत्रसॉग सम्फष्न्धत ववर्बन्न सङ्घसॊस्था य केन्रीमस्तयका भहासङ्घका प्रतततनश्रधहरूराई 
आवश्मकतानुसाय आभष्न्त्रत सदस्मकारूऩभा फैठकभा फोराउन सककनेछ । 

 चुये ऺेत्रको अततक्रभण तनमन्त्रणको सन्दबिभा वन अततक्रभण तनमन्त्रणयण नीतत-२०६८ भा तोककएको 
याष्टरम वन अततक्रभण तनमन्त्रण तथा ब्मवस्थाऩन सभन्वम सर्भतत सॉगसभेत आवश्मकताअनुसाय सभन्वम 
गयी कामिक्रभ सञ्चारन गनि सककनेछ । 
 

२. केन्रीम सभन्िम समभततको गठन  

चुये-तयाई भधेश सॊयऺणका कामिक्रभ तजुिभा, कामािन्वमन सहजीकयण, आवश्रधक सभीऺा य भूल्माङ्कन, अन्तय 
तनकाम सभन्वम तथा साभञ्जस्मता ववकास गनि एक केन्रीम सभन्वम सर्भततको ब्मवस्था गरयएको छ । उक्त 
सर्भततभा देहाम फभोष्जभका ऩदाश्रधकायीहरु यहनेछन ्: 

क्र. सॊ ऩदाचधकायी ऩद/ ष्जम्भेिायी 

१ अध्मऺ, याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भत सॊमोजक 

२ सदस्महरु ४ याटरऩतत चुये तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भतत सदस्म 

३ नेऩारी सेनारगामत सफै सुयऺा तनकामका प्रभुख वा तनजहरुरे तोकेको उच्च 
अश्रधकृत 

सदस्म 

४ सश्रचव, वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम  सदस्म 

५ वन तथा बू-सॊयऺण भन्त्रारम अन्तगित ५ ववबागका भहातनदेशकहरु सदस्म 

६ भहातनदेशक, कृवष ववकास ववबाग सदस्म 

७ भहातनदेशक, ऩशु स्वास्थ्म सेवा ववबाग सदस्म 

८ भहातनदेशक, जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण ववबाग सदस्म 
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९ भहातनदेशक, नाऩी ववबाग  सदस्म 

१० भहातनदेशक, वातावयण तथा जनसॊख्मा ववबाग सदस्म 

११ सह सश्रचव, सङ्घीम भार्भरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारम सदस्म 

१२ साभुदातमक वन उऩबोक्ता भहासङ्घ, साझदेायी वन उऩबोक्ता भहासङ्घ, वन 
सम्ऩदा उऩबोक्ता याष्टरम भहासङ्घका अध्मऺहरु 

सदस्म 

१३ सदस्म सश्रचव, याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भतत सदस्म सश्रचव 

रटिव्म: प्रशासतनक ऩुन्सॊयचनाको क्रभभा भाथी उष्ल्रखखत हारका सॊयचनाहरु ऩरयवितन बएभा सोही अनुसाय नै 
केन्रीम सभन्वम सर्भतत गठन बई सञ्चारन हुनेछ । 

केन्रीम सभन्िम समभततको भुख्म कामयविियण तथा कामयविचध 

केन्रीम सभन्वम सर्भततको भुख्म कामिवववयण तथा कामिववश्रध तनम्नानुसाय हुनेछ : 

 अन्तय भन्त्रारम सभन्वम गयी चुये-तयाई भधेश सॊयऺणभा सहजता प्रदान गने । 
 सॊयऺणका कामिक्रभ तथा आमोजनाहरूभा एकीकृत अवधायणा प्रोत्साहन तथा ववकास गने । 
 ववर्बन्न ववबाग वा आमोजनाहरूफाट सञ्चार्रत वा सञ्चारन हुने कामिक्रभहरूरे वातावयणभा ऩायेका 

सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबावफाये सूचना अद्मावश्रधक गने ।  
 चुये-तयाई भधेश सॊयऺणका राश्रग सञ्चारन गरयएका कामिक्रभहरुको असय अनुगभन गने । 
 कामिक्रभ सञ्चारनभा दोहोयोऩना आउन नददन अन्तय-तनकाम सूचना आदान-प्रदान गने । 
 कामिक्रभ कामािन्वमनभा देखा ऩयेका सभस्मा सभाधानका राश्रग ऩहर गने ।  
 कामिक्रभ कामािन्वमनभा अन्म आवश्मक काभहरू गने । 

 

३. प्रदेश सभन्िम समभततको गठन 

प्रदेशस्तयभा चुये-तयाई भधेश सॊयऺण य ववकासका कामिक्रभ तजुिभा, कामािन्वमन सहजीकयण, आवश्रधक सभीऺा य 
भूल्माङ्कन, अन्तय तनकाम सभन्वम तथा साभञ्जस्मता ववकास गनि एक प्रदेश सभन्वम सर्भतत गठन हुने ब्मवस्था 
गरयएको छ । चुये तयाई भधेस ऺेत्र यहेका प्रदेशहरुभा सम्वष्न्धत प्रदेश हेने याटटऩतत चुये तयाई भधेस सॊयऺण 
ववकास सर्भततको सदस्मको सॊमोजकत्वभा गठन हुने मस्तो सर्भततभा ष्जल्रा सभन्वम सर्भततका प्रभुखहरु सदहत 
प्रादेर्शकस्तयका अन्म सयोकायवारा तनकामहरुको प्रतततनश्रधत्व यहनेछ । 

प्रदेश सभन्िम समभततको भुख्म कामयविियण तथा कामयविचध 

 सम्फष्न्धत प्रदेशभा अन्तय-तनकाम सभन्वम गने । 
 सम्फष्न्धत प्रदेशभा कामिक्रभ तजुिभा, कामािन्वमनभा सहजता प्रदान गने य नततजाभा आधारयत अनुगभन, 

सभीऺा गयी ऩटृटऩोषण गने ।  
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 कामिक्रभ सञ्चारनभा कुनै वववाद वा सभस्मा र्सजिना बएभा सभाधानका राश्रग ऩहर गने । 
 ववर्बन्न तनकामहरुका स्रोत तथा कामिक्रभराई एकीकृत गनेय एक अकािका ऩरयऩूयक फनाउन सहजीकयण 

गने। 
 प्रदेश सभन्वम सर्भततको फैठक वषिभा कष्म्तभा दईु ऩटक फस्ने छ । 

 

४. नदीप्रणारी सभन्िम समभतत िा सञ्जार 

एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत ब्मवस्थाऩन कामि मोजना तनभािण, मोजना कामािन्वमन, तनमभन जस्ता ववषमभा स्थानीम 
स्तयभा सभन्वम कामभगयी उऩल्रो तट य तल्रो तटका फार्सन्दाफीच सदबाव य सहमोग सुदृढ गनि प्रत्मेक 
नदीप्रणारीको राश्रग नदी प्रणारी सभन्वम सर्भतत वा सञ्जार गठन गनि र्सपारयस गरयएको छ । मस्तो सर्भतत वा 
सञ्जारभा नदी प्रणारी अन्तगितका प्रत्मेक गाउॉ ऩार्रका/नगयऩार्रका/उऩनगयऩार्रका/भहानगयऩार्रकाको अध्मऺ/भेमय 
वा तनजरे तोकेको सदस्मरगामत आवश्मकतानुसाय ववर्बन्न सॊघसस्थाहरुको प्रतततनश्रधत्व यहने ब्मवस्था गरयनेछ ।  

नदी प्रणारी सभन्िम समभतत िा सञ्जारको भुख्म कामयविियण तथा कामयविचध 

 उऩल्रो तटीम य तल्रो तटीम ऺेत्रकाफीचभा सम्ऩकि  य सभन्वम स्थावऩत गयी मोजना तजूिभा एॊव 
कामािन्वमन गनि सहमोग गने । 

 उऩल्रो तटीम य तल्रो तटीम ऺेत्रका फीचभा साभाष्जक सदबाफ कामभ गयाउन सहमोग गने । 
 स्थानीम तहका सम्फष्न्धत कामिकायी तनकाम एवॊ अन्म साझेदाय सॊघ–सॊस्थाहरुसॊग सभन्वम गने । 
 स्थानीम सभुदामभा सचतेना अर्बवदृ्श्रध गनि तथा कामिक्रभ कामािन्वमन गनि साभाष्जक ऩरयचारन गने य 

कामिक्रभ कामािन्वमन ऩश्चात तनयन्तय ब्मवस्थाऩनको सुतनष्श्चता गने । 
 नदी ककनायभा हरयत ऩेटी स्थाऩनाभा जर्भन ब्मवस्थाऩनभा सहजता गने य स्रोत राब फाॉडपाॉडभा सहजता 

गने । 
 नदीभा तनधािरयत स्थानफाट तनमभानुसाय नदीजन्म ऩदाथि सङ्करनको अनुगभनभा सहबागी हुने । 
 नदी प्रणारीको कामािरम ब्मवस्थाऩन गने । 

 

रटिव्म: नदी प्रणारी सञ्जारको कामि सम्ऩादनभा सहमोग ऩु-माउनको राश्रग प्राकृततक स्रोत ब्मवस्थाऩन वा वन 
ववऻान वा वातावयण ववऻानभा कष्म्तभा स्नातक गयेको व्मष्क्त प्रत्मेक नदी प्रणारीको राश्रग एक जनाको 
दयरे साभुदातमक अश्रधकृत कभिचायी याख्न फजेटको ब्मवस्था गरयनेछ । 
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अनुसूची 15: नततजाभूरक अनुगभन कामय मोजना 

रक्ष्म (Goal) प्रबाि सूचक (Impact Indicator) 
आिश्मक 
सूचना 

साविक 
अिथथा 

सन्दबय 
थथान 

सभम स्रोत 
तरयका/ जाय 
(Instrument) 

ष्जम्भेिायी 

चुये ऺेत्रको प्राकृततक 
स्रोत सॊयऺण, ददगो 
ब्मवस्थाऩन, 
ऩारयष्स्थततकीम सेवाको 
सम्वद्िधनद्वाया गरयफी 
न्मूनीकयण एवभ ्
सभदृ्ध नेऩारको 
याष्टरम रक्ष्मभा टेवा  
ऩु-माउने 

चुये तयाई भधेश बू-ऩरयश्रधका 
वार्सन्दाहरुको आमस्तय/ सम्ऩन्नता 
वदृ्श्रधभा प्राकृततक स्रोत सॊयऺण 
तथा ब्मवस्थाऩनको मोगदान  
 १० वषिभा हारको अवस्थाभा थऩ 
२५ प्रततशत वार्सन्दारे 
सॊयऺणको सकायात्भक प्रबाव 
भहसुस 

 २० वषिभाहारको अवस्थाभा थऩ 
४० प्रततशत वार्सन्दारे 
सॊयऺणको सकायात्भक प्रबाव 
भहसुस 

जनधायणा 
(people’s 
perception) 

तनधाियण गनुि 
ऩने  

चुये-तयाई 
भधेशका 
वार्सन्दा 

ऩदहरो वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
(Baseline) 
 
दशौं वषिको तसे्रो 
चौभार्सक  
 
फीसौं वषिको तसे्रो 
चौभार्सक  

सवेऺण प्रश्नावरी चुये ववकास 
सर्भतत1 

 

  

                                                           
1याटरऩतत चुये-तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भतत 
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उद्देश्म (Objective) असयसूचक आिश्मक सूचना 
साविक 
अिथथा 

सन्दबय 
थथान 

सभम स्रोत 
तरयका/ जाय 
(Instrument) 

ष्जम्भेिायी 

१. बौगर्बिक, बौगोर्रक 
अवस्था य ऩारयष्स्थततकीम 
प्रणारी अनुकूर चुये ऩहाड 
(खोंचसदहत) य बावय ऺेत्रका 
प्राकृततक स्रोतहरुको (बूर्भ, 
ऩानी, वनस्ऩतत य जैववक 
ववववधता) ब्मवस्थाऩनद्वाया 
ददगो उऩमोग 
सुतनष्श्चतताको साथै 
जरफामु तथा प्राकृततक 
प्रकोऩफाट हुन सक्ने ऺतत 
न्मूनीकयण 

चुयेको 
फहुवषॉम बू-
छत्र  

रुख, झाडी, फहुवषॉम 
घाॉसरे ढाकेको ऺेत्र 

१४,७२,२८४ 
हे.  

सॊयक्षऺत ऺेत्र 
प्रणारी 
फादहयको चुये 
सॊयऺण ऺेत्र  

 ऩदहरो वषिको दोस्रो 
चौभार्सक (Baseline) 
 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

बू-उऩग्रहीम 
श्रचत्र 

बू-सूचना 
प्रणारी 

चुये ववकास 
सर्भतत 

ऺततग्रस्त 
बूर्भको 
अनुऩात  

ऺततग्रस्त बूर्भ य जम्भा 
बूर्भ  

कुर 
ऺेत्रपर 
१३,५२,४३३ 
हे., कुर 
ऺततग्रस्त 
बूर्भ 
६३,१९९ हे., 
अनुऩात: 
०.०४६७  

चुये ऩहाड  ऩदहरो वषिको दोस्रो 
चौभार्सक (Baseline) 
 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

बू-
उऩग्रहीम 
श्रचत्र 

बू-सूचना 
प्रणारी 

चुये ववकास 
सर्भतत 

जैववक 
ववववधताको 
अवस्था  

 प्रजातत, घनत्व, प्रजातत 
र्बत्रको सङ्ख्माभा 
वदृ्श्रध 

 प्रभुखऩानी भुहानभा 
फाघ य हात्ती देखखनु  

तनधाियण 
गनुि ऩने 

चुये सॊयऺण 
ऺेत्र  

 ऩदहरो वषिको दोस्रो 
चौभार्सक (Baseline) 
 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

 सवेऺण 
 या.तन.व. सॊ. 
ववबाग  

 Sampling in 
permanent 
transect  
 प्रभुखऩानी 
भुहानभा 
अवरोकन  

चुये ववकास 
सर्भतत 
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फाढी ऩदहयोफाट 
हुने जनधन 
ऺतत प्रवतृत 

भानव जीवन, घय, 
जर्भन य घयऩारुवा 
चौऩामा  

तनधाियण 
गनुि ऩने 

चुये-तयाई 
भधेश बू-
ऩरयश्रध  

 ऩदहरो वषिको दोस्रो 
चौभार्सक (Baseline) 
 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

गहृ 
भन्त्रारमको 
अर्बरेख  

स्भयण सूची  
(Checklist) 

चुये ववकास 
सर्भतत 

२. चुये ऩहाड य बावय ऺेत्रको 
बू-जैववक (Bio-physical) 
अवस्थारे उल्रेखनीम प्रबाव 
ऩाने नदी प्रणारीहरुको 
एकीकृत स्रोत ब्मवस्थाऩन 
अवधायणा अनुसाय 
ब्मवस्थाऩनद्वाया बावय, दनू 
य तयाई भधेशभा जर-
उत्ऩन्न प्रकोऩफाट हुन सक्ने 
ऺतत न्मूनीकयणको साथै 
वातावयणीम सेवा प्रवाहको 
तनयन्तयता 

वषाितभा नदी 
धर्भरोऩन 
(river water 
turbidity) 

धर्भरोऩन  तनधाियण 
गनुि ऩने 

ब्मवस्थाऩन 
गरयएका नदी 
प्रणारी 

ऩदहरो वषि देखख वषेनी 
असायदेखख कावत्तकसम्भ ५ 
भदहना भार्सक रुऩभा  

ब्मवस्थाऩन 
गरयएका नदी 

जर नभुना 
सङ्करन 
उऩकयण/ 
साभग्री 

बू सॊयऺण 
सम्फन्धी 
ववबाग/ चुये 
ववकास 
सर्भतत  

नदी फगय 
पैरावट 

नदीको ववर्बन्न खण्डभा 
मसको चौडाइ (बावय, 
दनु, तयाई भधेश) River 
bed width at 
different sections  

तनधाियण 
गनुि ऩने 

ब्मवस्थाऩन 
गरयएका नदी 
प्रणारी  

ऩूवि तनधािरयत नदी खण्डभा 
हयेक वषिको दोस्रो 
चौभार्सकभा 

ब्मवस्थाऩन 
गरयएका 
नदी 

Laser 
Range 
Finder/ 
Hypsometer/ 
नाप्ने टेऩ 

सम्फष्न्धत 
बू.सॊ.का/ 
ज.उ.प्र.तन.डड.
का./ चुये 
ववकास 
सर्भतत  

नदीभा थेग्रान 
ऩरयभाण 

तनमन्त्रण ब्रफन्दकुो 
तुरनाभा नदीतरको 
उचाइ (बावय, दनू, तयाई 
भधेश)  

तनधाियण 
गनुि ऩने 

ब्मवस्थाऩन 
गरयएका नदी 
प्रणारी 

ऩूवि तनधािरयत नदीको ब्रफन्दभुा 
हयेक वषिको दोस्रो 
चौभार्सकभा 

ब्मवस्थाऩन 
गरयएका 
नदी 

Theodolite सम्फष्न्धत 
बू.सॊ.का/ 
ज.उ.प्र.तन.डड.
का./ चुये 
ववकास 
सर्भतत 
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३. गाहिस्थ्म ऊजाि 
उऩमोगभा सुरबताका साथै 
याष्टरम वनफाट टाढा यहेका 
वार्सन्दा (खासगयी तयाई 
भधेश) राई काठ, दाउया 
उऩमोगभा ऩहुॉच वदृ्श्रध  

गाहिस्थ्म ऊजाि 
उऩमोगभा 
नववकयणीम 
ऊजािको 
अनुऩात  

वामोग्मास, सौमि ऊजाि 
तथा ववद्मुत \उऩबोग 
गने घयधुयी 

तनधाियण 
गनुि ऩने 
(by 
sample 
survey)  

चुये-तयाई 
भधेश बू-
ऩरयश्रध  

 ऩदहरो वषिको दोस्रो 
चौभार्सक (Baseline) 
 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

सवेऺण स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 

याष्टरम वन 
वादहय (तयाई 
भधेशभा) 
रुख/फाॉसरे 
ढाकेको ऺेत्रको 
अनुऩात 

रुख य फाॉसरे ढाकेको 
ऺेत्र  

तनधाियण 
गनुि ऩने 

तयाई भधेश  ऩाॉचौ वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

बू-उऩग्रहीम 
श्रचत्र 

बू-सूचना 
प्रणारी  

चुये ववकास 
सर्भतत 
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उद्देश्म (Objective) १: 

आशातीत 
उऩरष्धध 

उऩरष्धध सूचक (Output Indicator) 
आिश्मक 
सूचना 

साविक अिथथा सन्दबय थथान सभम स्रोत 

तरयका/ 
जाय 

(Instrume
nt) 

ष्जम्भेिायी 

१.१ 
प्राकृततक 
स्रोत 
ऺम/ह्रास 
न्मूनीकयण  

 अततक्रर्भत वन बूर्भ (चुये ऩहाड, दनु, 
बावय य तयाई भधेश) ऩुन: वन 
उऩमोगभा आएको  
 ऩदहरो ५ वषिभा १४,००० हे.  
 ऩदहरो १० वषिभा अततक्रर्भत वनको 

६० %  
 ऩदहरो १५ वषिभा अततक्रर्भत वनको 

८० %  
 २० वषिभा अततक्रर्भत वनको १००% 

ऩुनरुत्थान 
बएको 
अततक्रर्भत वन 
ऺेत्र  

८७,००० हे. (२०६७ 
को तथ्माङ्क 
अनुसाय; हार 
१००,००० हे. 
अनुभान गरयएको; 
अद्मावश्रध गनुि 
ऩने) 

चुये-तयाई 
भधेश बू-
ऩरयश्रधको 
अततक्रर्भत 
वन ऺेत्र 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

सम्फष्न्धत वन   
कामािरमको 
अर्बरेख 

स्भयण सूची  वन ववबाग/ 
चुये ववकास 
सर्भतत 

 वन ऺेत्र फादहयका ह्रास ग्रस्त / ह्रास 
उन्भुख साविजतनक बूर्भ व्मवष्स्थत 
बएको 
 ऩदहरो ५ वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका गा.वव.स. तथा न.ऩा. का 
१,२९७ वडाहरु 

 ऩदहरो १० वषिभा चुये सॊयऺण 
ऺेत्रभा यहेका गा.वव.स. तथा न.ऩा. 
का सफै (२,३२४) वडाहरु  

ऩुनरुत्थान 
बएको 
ह्रासग्रस्त/उन्भु
ख साविजतनक 
बूर्भ 

तनधाियण गनुि ऩने 
(from Land-use 
zone map of 
MoLRM)  

चुये सॊयऺण 
ऺेत्रको ह्रास 
ग्रस्त/उन्भुख 
साविजतनक 
बूर्भ  
 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

स्थानीम तहका  
अर्बरेख 

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 
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 घयऩारुवा चौऩामा ऩशु चरयचयन गयाउने 
ऩशुऩारक कृषकहरु फॉधुवा ऩशुऩारनभा 
अभ्मस्त 
 ऩदहरो ५ वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका ४,८०० कृषक सभूह 
 ऩदहरो १० वषिभा चुये सॊयऺण 

ऺेत्रभा यहेका ९,८०० कृषक सभूह 
 ऩदहरो १५ वषिभा चुये सॊयऺण 

ऺेत्रभा यहेका ११,००० कृषक सभूह 
 २० वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा यहेका 

११,००० कृषक सभूह 

चौऩामा 
ऩशुऩारक 
कृषक सभूह 

तनधाियण गनुि ऩने फधुवा 
ऩशुऩारनभा 
ऩरयवततित 
चरयचयन 
गयाउने 
चौऩामा 
ऩशुऩारक 
कृषकहरु 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

ऩशु 
ववकाससम्फन्धी 
कामािरम/ 
सवेऺण  

स्भयण सूची  ऩशु 
सेवासम्फन्धी 
ववबाग/ चुये 
ववकास 
सर्भतत 

 १९ डडग्री वा सोबन्दाफढी र्बयारोभा 
बइयहेको कृवष बूर्भराई वषेनी खनजोत 
गनि नऩने खारको फहुवषॉम घाॉस, 
परपूर, गैय काटठ उत्ऩादन गने 
वनस्ऩतत, डारे घाॉस आदद उत्ऩादनभा 
रुऩान्तरयत 
 ऩदहरो ५ वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा 

यहेका ७,२६५ हेक्टय  
 ऩदहरो १० वषिभा चुये सॊयऺण 

ऺेत्रभा यहेका १६,००० हेक्टय  
 ऩदहरो १५ वषिभा चुये सॊयऺण 

ऺेत्रभा यहेका २५,००० हेक्टय  
 २० वषिभा चुये सॊयऺण ऺेत्रभा यहेको 

३०,६०० हेक्टय  

फढी र्बयारोभा 
यहेको कृवष 
बूर्भ फहुवषॉम 
खेती प्रणारीभा 
रुऩान्तरयत  

५१,००० हे. रुऩान्तरयत 
कृवष बूर्भको 
ऺेत्रपर 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

कृवषसम्फन्धी 
कामािरम/ 
सवेऺण 

स्भयण सूची  कृवषसम्फन्धी 
ववबाग/ चुये 
ववकास 
सर्भतत 
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१.२ वातावयण 
ष्स्थयीकयण य 
उत्ऩादकत्व 
वदृ्श्रध 

 उऩमुक्त वन सम्वद्िधन प्रणारी 
(Silviculture System) को 
आधायभा वन ब्मवस्थाऩन 
बइयहेको । 
 ऩदहरो ५ वषिभा १६५,६७५ 

हेक्टय 
 ऩदहरो १० वषिभा ३००,००० 

हेक्टय 
 ऩदहरो १५ वषिभा ४००,००० 

हेक्टय 
 २० वषिभा ५००,००० हेक्टय  

उऩमुक्त वन 
सम्वद्िधन 
प्रणारी 
अन्तगित 
व्मवष्स्थत वन 
ऺेत्र 

तनधाियण गनुि ऩने 
(वन ववबागको 
अर्बरेखफाट) 

चुये-तयाई 
भधेश बू-
ऩरयश्रध 

 ऩदहरो वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
(Baseline) 
 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

सम्फष्न्धत 
वन   
कामािरमको
अर्बरेख 

स्भयण सूची  वन ववबाग/ 
चुये ववकास 
सर्भतत 

  उऩमुक्त वन सम्वद्िधन प्रणारी 
(Silviculture System) को 
आधायभा ब्मवस्थाऩन गरयएका 
१९ डडग्रीबन्दा कभ र्बयारोभा 
यहेका वनको सयदय वावषिक 
काटठ वदृ्श्रध दय ५ घन र्भटय 
प्रतत हेक्टय बएको 

ब्मवस्थाऩन 
गरयएका वनको 
सयदय वावषिक 
काटठ वदृ्श्रध 
दय  

तनधाियण गनुि ऩने 
(कामिभूरक 
अनुसन्धानको 
प्रायष्म्बक प्रततवेदन 
फाट) 

चुये-तयाई 
भधेश बू-
ऩरयश्रध 

 ऩदहरो वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
(Baseline) 
 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

कामिभूरक 
अनुसन्धान
को (Action 
Research) 
प्रततवेदन 

कामिभूरक 
अनुसन्धान 

वन ववबाग/ 
चुये ववकास 
सर्भतत 
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  चुयेभा सॊयक्षऺत प्रणारी फादहयका 
११ ऩारयष्स्थततकीम प्रणारी वन 
ब्मवस्थाऩन कामि मोजनाभा 
भूरप्रवाहीकयण बई सॊयक्षऺत 
बएको 

११ 
ऩारयष्स्थततकीम 
प्रणारी  
सॊयऺणसम्फन्धी 
कामिक्रभ य 
अवस्था 

तनधाियण गनुि ऩने 
(कामिभूरक 
अनुसन्धानको 
प्रततवेदनफाट) 

चुये-तयाई 
भधेश बू-
ऩरयश्रध 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

वन 
ब्मवस्थाऩन 
कामि 
मोजना तथा 
सम्फष्न्धत 
वन  
कामािरमको
अर्बरेख/ 
सवेऺण 

स्भयण सूची  वन ववबाग/ 
चुये ववकास 
सर्भतत 

  सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहय 
यहेका तय सॊयक्षऺत सूची भा 
ऩयेका प्रजाततहरुको सॊयऺण हुने 
गयी वन ब्मवस्थाऩन कामि 
मोजनाभा भूरप्रवाहीकयण बएका 

सॊयक्षऺत सूचीभा 
ऩयेका 
प्रजाततहरुको 
सॊयऺणसम्फन्धी 
कामिक्रभ तथा 
अवस्था 

तनधाियण गनुि ऩने 
(कामिभूरक 
अनुसन्धानको 
प्रततवेदन फाट) 

चुये-तयाई 
भधेश बू-
ऩरयश्रध 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

वन 
ब्मवस्थाऩन 
कामि मोजना 
तथा 
सम्फष्न्धत 
वन  
कामािरमको 
अर्बरेख  

स्भयण सूची  वन ववबाग/ 
चुये ववकास 
सर्भतत 
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  सॊयक्षऺत ऺेत्र प्रणारी फादहय 
यहेका तय जैववक ववववधता वा 
साॊस्कृततक सॊऩदा सॊयऺणको 
दृष्टटरे भहत्वऩूणि भातनएका 
र्सभसाय व्मवष्स्थत बएका 
 ऩदहरो ५ वषिभा ८९ गोटा 
 ऩदहरो १० वषिभा १६० 

गोटा  
 ऩदहरो १५ वषिभा २५० 

गोटा  
 २० वषिभा ३४० गोटा 

व्मवष्स्थत 
र्सभसायको 
सङ्ख्मा 

नचादहने सॊयक्षऺत ऺेत्र 
प्रणारी फादहय 
यहेका चुये-
तयाई भधेश 
बू-ऩरयश्रधका 
ऺेत्र 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

चुये ववकास 
सर्भतत 

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 

  जर सङ्करन, सॊयऺण य 
उऩमोग (वषाितको ऩानी 
सङ्करन तथा बण्डायण, 
बूर्भगत जर ऩुनबियण सॊयचना, 
सतहभुतनकोऩानी उऩमोग -
Subsurface Water 
Harvesting Structures) ऩूणि 
उऩमोगभा आएको 
 ऩदहरो ५ वषिभा ९८० गोटा  
 ऩदहरो १० वषिभा २,००० 

गोटा  
 ऩदहरो १५ वषिभा ३,००० 

गोटा 
 २० वषिभा ४,००० गोटा 

वषाितको ऩानी 
सङ्करन तथा 
सॊयऺण  
ऩोखयी, य 
सतहभुतनकोऩा
नी 
उऩमोगसॊयचना
को सङ्ख्मा 

नचादहने चुये सॊयऺण 
ऺेत्र तथा 
बावय 
(सॊयक्षऺत ऺेत्र 
प्रणारी फादहय) 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

सम्फष्न्धत
बू-सॊयऺण  
कामािरमको
अर्बरेख 

स्भयण सूची  बू.सॊ. 
सम्फष्न्धतवव
बाग/ चुये 
ववकास 
सर्भतत 
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१.३ जोखखभ 
प्रबाव 
न्मूनीकयण 

 

 उच्च सॊवेदनशीर ऺेत्रभा बएको 
फस्तीको सुयक्षऺत ब्मवस्थाऩन 
(ब-ूस्खरन, फाढी डुफान)  
 ऩदहरो ५ वषिभा २०,६५१ 

घय  
 ऩदहरो १० वषिभा ३६,००० 

घय  
 ऩदहरो १५ वषिभा ४०,००० 

घय  
 २० वषिभा ४३,४२३ घय 

घय सङ्ख्मा नचादहने चुये ऩहाड य 
तयाई भधेशका 
फाढी 
सम्बाववत 
ऺेत्र  

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

स्थानीम 
तहका  
अर्बरेख 

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 

  वन डढेरो सॊवेदनशीर ऺेत्रभा 
डढेरोका घटना घट्ने प्रवतृत 

 ऩदहरो ५ वषिभा चुये सॊयऺण 
ऺेत्रभा यहेका साब्रफककागा.वव.स. 
तथा न.ऩा. का १,४९८ वडाहरु  
 ऩदहरो १० वषिभा चुये 

सॊयऺण ऺेत्रभा यहेका 
गा.वव.स. तथा न.ऩा. का 
२,३२४ वडाहरु 

वषि ददनभा वन 
डढेरोरागेको 
ऩटक  

तनधाियण गनुि ऩने 
(from NASA-
FIRMS forest 
fire records) 

चुये-तयाई 
भधेश बू- 
ऩरयश्रधको वन 
ऺेत्र  

 हयेक वषिको तसे्रो 
चौभार्सक  

NASA-
FIRMS2 
को 
अर्बरेखफाट 

बू-सूचना 
प्रणारी 

चुये ववकास 
सर्भतत 

 

  

                                                           
2
https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms 

https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms
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उद्देश्म (Objective) २: 

आशातीत 
उऩरष्धध 

उऩरष्धध सूचक (Output Indicator) आिश्मक सूचना 
साविक 
अिथथा 

सन्दबय थथान सभम स्रोत 
तरयका/ जाय 
(Instrument) 

ष्जम्भेिायी 

२.१ एकीकृत 
नदी प्रणारी 
स्रोत 
ब्मवस्थाऩन 
ऩूवािधाय 

 एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत 
ब्मवस्थाऩन कामि मोजना 

 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी प्रणारी  
 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी प्रणारी  
 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी  

एकीकृत नदी 
प्रणारी स्रोत 
ब्मवस्थाऩन कामि 
मोजना सङ्ख्मा 

 चुये-तयाई भधेश 
बू-ऩरयश्रधका नदी 
प्रणारी 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

चुये ववकास 
सर्भततको 
अर्बरेख  

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 

  नदी प्रणारी ब्मवस्थाऩनभा 
कक्रमाशीर स्थानीम सॊमन्त्र 
(सञ्जार)  
 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी 
प्रणारी  

 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी 
प्रणारी  

 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी 

सकक्रम नदी प्रणारी 
ब्मवस्थाऩन 
सञ्जारको सङ्ख्मा 

 चुये-तयाई भधेश 
बू-ऩरयश्रधका नदी 
प्रणारी 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

साझदेाय 
गै.स.स./नदी 
प्रणारी 
सञ्जारको 
अर्बरेख  

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 
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  एकीकृत नदी प्रणारी स्रोत 
ब्मवस्थाऩन कामि मोजना 
कामािन्वमन  
 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी 

प्रणारी  
 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी 

प्रणारी  
 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी 

कामािन्वमनबएको 
एकीकृत नदी 
प्रणारी स्रोत 
ब्मवस्थाऩन कामि 
मोजना सङ्ख्मा 

 चुये-तयाई भधेश 
बू-ऩरयश्रधका नदी 
प्रणारी 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

सम्फष्न्धत 
बू-सॊयऺण  
कामािरम/ 

ज.उ.प्र.तन.डी.
का./ 
सम्फष्न्धत 
वन 
कामािरमको 
अर्बरेख  

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 

२.२ उऩल्रो 
जराधाय ऺेत्रका 
बू-स्खरन ग्रस्त 
ऺेत्र ष्स्थयीकयण 

 ष्स्थयीकयण बएका बू–ऺमग्रस्त ऺेत्र 
ष्स्थय (ऩदहयो, खोल्सी), सॊयक्षऺतऩानी 
भुहान, बरऩानी, बूर्भगत जर 
बण्डायण, बू-सतह भुतनकोऩानी 
उऩमोग 
 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी 

प्रणारी  
 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी 

प्रणारी  
 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी 

व्मवष्स्थत य 
सॊयक्षऺत ऺेत्र; 
स्थावऩत य 
कक्रमाशीर जर 
सॊयऺण सॊयचनाको 
ऩरयभाणात्भक 
वववयण  

नचादहने चुये सॊयक्षऺत ऺेत्र 
तथा बावयका 
ब्मवस्थाऩन 
गरयएका नदी 
प्रणारी  

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

सम्फष्न्धत 
बू-सॊयऺण  
कामािरमको 
अर्बरेख 

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 
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२.३ नदी कटान 
तथा डुवानफाट 
हुने ऺतत 
न्मूनीकयण 

 

 सॊयक्षऺत नदी ककनायाको रम्फाइ, 
हरयत ऩेटीको रम्फाइ, नदी कटान य 
डुवानफाट सुयक्षऺत भुख्म शहय तथा 
फस्तीहरु  
 ऩदहरो ५ वषिभा ६४ नदी प्रणारी 
 ऩदहरो १० वषिभा १०४ नदी 

प्रणारी  
 ऩदहरो १५ वषिभा १३४ नदी 

प्रणारी  
 २० वषिभा १६४ नदी प्रणारी 

सॊयक्षऺत नदी 
ककनाया तथा हरयत 
ऩेटीको रम्फाइ, 
नदी कटान य 
डुवानफाट सुयक्षऺत 
भुख्म सहय तथा 
फस्तीहरुको 
सङ्ख्मा य ऺेत्रपर  

नचादहने ब्मवस्थाऩन 
गरयएका नदी 
प्रणारीको तयाई 
भधेश खण्ड  

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

ज.उ.प्र.तन.डी.
का./ 
सम्फष्न्धत 
वन 
कामािरमको 
अर्बरेख 

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 

 

उद्देश्म (Objective) ३: 

आशातीत 
उऩरष्धध 

उऩरष्धध सूचक (Output Indicator) 
आिश्मक 
सूचना 

साविक 
अिथथा 

सन्दबय 
थथान 

सभम स्रोत 
तरयका/ जाय 
(Instrument) 

ष्जम्भेिायी 

३.१ वन 
फादहयवृऺ  
ववकास  

 हुककि एको वृऺ  तथा फाॉस 
 ऩदहरो ५ वषिभा ८९,१४,४०० गोटा 
 ऩदहरो १० वषिभा २,००,००,००० 
गोटा  

 ऩदहरो १५ वषिभा ३,००,००,००० 
गोटा 

 ऩदहरो २० वषिभा ४,००,००,००० 
गोटा 

स्थावऩत रुख 
तथा फाॉसको 
झाङको सङ्ख्मा 

नचादहने हरयत ऩेटी 
फाहेकको 
तयाई भधेश 
ऺेत्र  

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 फीसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

सम्फष्न्धत 
वन 
कामािरमको 
अर्बरेख/ 
सवेऺण 

स्भयण सूची  वन ववबाग/ 
चुये ववकास 
सर्भतत 
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३.२ 
नवीकयणीम 
ऊजाि प्रववश्रध 
ववस्ताय 

 ऊजाि प्रववश्रध ववस्तायरे सभेटेको 
घयधुयी - गोफयग्माॉस: 
 ऩदहरो ५ वषिभा ८१,००० 
 ऩदहरो १० वषिभा १,२१,००० 

गोफयग्मासॉ 
इकाइि/ घयधुयी 
सङ्ख्मा 

नचादहने चुये-तयाई 
भधेश बू-
ऩरयश्रध 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

साझदेाय 
गै.स.स./ चुये 
ववकास 
सर्भतत 
अर्बरेख 

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 

 ऊजाि प्रववश्रध ववस्तायरे सभेटेको 
घयधुयी – सौमि ऊजाि: 
 ऩदहरो ५ वषिभा ३८,०००  
 ऩदहरो १० वषिभा ५७,००० 

सौमि ऊजाि 
इकाइि/घयधुयी 
सङ्ख्मा 

नचादहने चुये सॊयऺण 
ऺेत्र  

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

साझदेाय 
गै.स.स./ चुये 
ववकास 
सर्भतत 
अर्बरेख 

स्भयण सूची  चुये ववकास 
सर्भतत 
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ऩिूायनभुान अनगुभन (Assumptions Monitoring) 
ऩूिायनुभान (Assumption) सभम स्रोत ष्जम्भेिायी 

याज्म ऩुनसयंचना हुॉदा चुये सॊयऺण 
याष्टरम प्राथर्भकताभा मथावत 
यहनेछ 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 

याष्टरम आवश्रधक मोजना, 
ऺेत्रगत नीतत तथा 
कानुनहरु 

चुये ववकास सर्भतत 

ववकासभा एकीकृत प्राकृततक स्रोत 
ब्मवस्थाऩन प्रणारी तथा 
वातावयणीम प्राथर्भकता अदहरेको 
अवस्थाबन्दा कभ हुने छैन 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

याष्टरम आवश्रधक मोजना, 
ऺेत्रगत नीतत तथा 
कानुनहरु 

चुये ववकास सर्भतत 

तनजी वन ब्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
ववद्मभान नीततगत ब्मवस्था 
अदहरेको अवस्थाबन्दा नकायात्भक 
हुने छैन 
 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 
 दसौं वषिको दोस्रो चौभार्सक 
 ऩन्रौं वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

वन नीतत, ऐन तथा 
तनमभावरी 

चुये ववकास सर्भतत 

सयकायको ववद्मभान नवीकयणीम 
ऊजािभा ददइने अनुदान ब्मवस्था 
कटौतत हुने छैन 

 ऩाॉचौ वषिको दोस्रो 
चौभार्सक 

ऊजाि नीतत  चुये ववकास सर्भतत 

 

जोखिभ य अतनष्श्चतताको आॉकरन तथा धमिथथाऩन 
जोखिभ/अतनष्श्चतता (Risks/Uncertainties) धमिथथाऩन (Mitigation Measures) 

मदद तयाई भधेशभा उत्कट (extreme) जातीम ववबाजन बएभा, 
उऩल्रो तथा तल्रो तट सभेटेय नदी प्रणारीको एकीकृत प्राकृततक 
स्रोत ब्मवस्थाऩन गनि अप्ठेयो ऩनि सक्छ  

सचतेनाका साथै जनसुयऺा य जीववकोऩाजिनभा 
चुये सॊयऺणको भहत्व फायेभा सम्फष्न्धत सफै 
सयोकायवाराहरुफीच सभधायणा ववकास गने  

केन्रीम सयकाय तथा प्रान्तीम सयकायफीच प्राकृततक स्रोतभाश्रथको 
अश्रधकाय फाॉडपाॉडराई र्रएय भत र्बन्नता बई मी कामिक्रभहरु 
कामािन्वमनभा सभस्मा ऩनि सक्ने 

मस्ता सभस्माहरुको सम्बाव्म प्रततकूर 
अवस्था फाये साॊस दहरुराई ऩवूि जानकायी 
गयाउने  

देशभा प्रभुख याष्टरम याजनैततक आन्दोरन हुॉदा चुयेका प्राकृततक 
स्रोतभा (ववशेष गयी वनजन्म तथा नदीजन्म) व्माऩक दोहन बई 
ऺमीकयणभा तीव्रता आउन सक्ने  

स्थानीमस्तयको सभुदामहरुराई फढी सशक्त य 
ष्जम्भेवाय फनाउॉ दै राने  
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चुये-तयाई भधेश सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन गरुूमोजना तनभािण कामिदरराई तनदेर्शत गनुिहुने याटरऩतत चुये- 
तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततका ऩदाश्रधकायीहरु: 

२०७२ भागयसम्भ २०७२ पाल्गुनदेखि 

िी याभेश्वय खनार, अध्मऺ िी वीयेन्र मादव, अध्मऺ 

डा. ववजम कुभाय र्सॊह दनुवाय, सदस्म िी याभदमार मादव, सदस्म 

डा. नागेन्र प्रसाद मादव, सदस्म िी ददऩा प्रधान, सदस्म 

िी सुतनता र्सॊह ठकुयी, सदस्म िी ब्रफदयु बायती, सदस्म 

िी पुऩाि ताभाङ, सदस्म डा. अन्नऩूणािनन्द दास, सदस्म-सश्रचव 

स्व. बयत प्रसाद ऩुडासैनी, सदस्म-सश्रचव (२०७२ 
जेठसम्भ) 

डा. दीऩक कुभाय खयार (२०७३ भागि १७ गतदेेखख 
२०७३ पाल्गुन २० गतसेम्भ) 

डा. अन्नऩूणािनन्द दास, सदस्म-सश्रचव (२०७२ 
असायदेखख) 

िी हेभरार फयार (२०७३ पाल्गुन २१ गतदेेखख)    

 

चुये-तयाई भधेश सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन गरुूमोजना तनभािण प्रकक्रमाराई सभन्वम गनुिहुने याटरऩतत चुये-
तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सर्भततका ऩदाश्रधकायीहरु: 

 डा. ववजमकुभाय र्सॊह दनुवाय, सदस्म (२०७२ भागिसम्भ) 
 डा. अन्नऩूणािनन्द दास, सदस्म-सश्रचव (२०७२ भागिदेखख पागुन) 
 िी याभ दमार मादव, सदस्म (२०७२ पागुनदेखख) 

 

चुये-तयाई भधेश सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन गरुूमोजना तनभािण कामिदरका सदस्महरु: 

नाभ विऻता 

डा. ब्रफनोद बट्ट टोरी नेता, वन तथा प्राकृततक स्रोत ब्मवस्थाऩन, नीतत तथा मोजना तनभािण 

िी बवानी प्रसाद खयेर जराधाय ब्मवस्थाऩन 

िी यववन वोगटी जरवामुभैत्री कृवषप्रणारी 

िी श्माभ फष्जभम जैववक ववववधता, सॊयक्षऺतऺेत्र तथा वन्मजन्तु सॊयऺण 

िी छोटेरार चौधयी गैयकाटठ वन ऩैदावाय ववकास 

डा. भोतीरार तघर्भये दयू सॊवेदन तथा बू-सूचना प्रणारी ववश्रेषण 

िी कान्ता र्सॊह रैङश्रगक सभता, साभाष्जक सभावेशीकयण य सभाजशास्त्र 

डा. प्रदीऩ ऩौड्मार बूगबिववऻान 
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िी नायामण फेरफासे नीतत तथा कानुन ब्मवस्था 

िी ववटणु दास र्सॊह डॊगोर जनसङ्ख्मा तथा तथ्माङ्कशास्त्र 

िी गोववन्द प्रसाद काफ्रे प्राकृततकस्रोत अथिशास्त्र, वन ब्मवस्थाऩन 

िी प्रदीऩ याज ऩाण्ड े र्सॊचाइ तथा नदी ब्मवस्थाऩन 

िी गोववन्द प्रसाद देवकोटा वैकष्ल्ऩक ऊजाि ववकास 

िी उऩेन्र पुमार   सञ्चाय तथा प्रचाय प्रसाय 

िी इबा भानन्धय प्राकृततक स्रोत मोजना तथा ब्मवस्थाऩन 

िी तनयोज ततभष्ल्सना ब-ूसूचना प्रणारी 

िी तनशभ भहजिन ब-ूसूचना प्रणारी 

िी काशी याभ दाहार ब-ूसूचना प्रणारी 

िी अशोक कुभाय याउत ब-ूसूचना प्रणारी 

िी रक्ष्भी फस्नेत ब-ूसूचना प्रणारी 

िी ददर कुभाय याई ब-ूसूचना प्रणारी 
 

चुये-तयाई भधेश सॊयऺण तथा ब्मवस्थाऩन गरुूमोजनाको ववशषेऻ ऩनुयावरोकनकताि सदस्महरु: 

 डा. फार गोऩार वैद्म 
 िी हरयहय र्सग्देर 
 डा. भोहन प्रसाद वाग्रे 
 िी शायदा प्रसाद शभाि  
 डा िज ककशोयप्रसाद शाह 
 िी शम्बु प्रसाद दॊगार 
 डा. याभ चन्र रार्भछाने 


