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१. अध्ययनको पृष्ठभूवि 

िेपालको वि व्यवस्थापिका लानग वि िीनि, िणिीनि, ऐि िथा नियिावली िुख्य िागगनिदेशक 

दस्तावेजको रुपिा िहेका छि्। वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायागन्वयि कायगनवनि, २०७१ वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापिको कायगयोजिा ियािी िथा कायागन्वयि सम्बन्धिा नवसृ्ति िागगदशगिको रुपिा िहेको ि 

िेपाल सिकाि (िाििीय िन्त्रीस्ति) बाट निनि २०७५।०७।११ िा वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको 

प्रानवनिक पिीक्षण वि अिुसन्धाि िथा प्रनशक्षण केन्द्रले गिे निणगय भएको नथयो।यसै निणगय 

कायागन्वयिको लानग निनि २०७६।१०।१२ िा वि िथा वािाविण िन्त्रालय (िाििीय िन्त्रीस्ति) को 

निणगयािुसाि वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको प्रानवनिक पिीक्षण निदेनशका, २०७६ स्वीकृि गिी लागू 

गरिएको छ। वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको प्रानवनिक पिीक्षण कायगनवनि निदेनशका, २०७६ िा वि 

अिुसन्धाि िथा प्रनशक्षण केन्द्रको सौंयोजकत्विा वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको प्रानवनिक पिीक्षण 

सनिनि गठि गिे व्यवस्था भए बिोनजि वि िथा वािाविण िन्त्रालयको निनि २०७७।०६।१९ को 

निणगयािुसाि गनठि सनिनिले िेपालको नवनभन्न नजल्लाहरुको वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको पिीक्षण 

गिी यो प्रनिवेदि ियाि गिेको हो। 

 

२. िैज्ञावनक िन व्यिस्थापन परीक्षणका उदे्दश्य र वसध्दान्त 

उदे्दश्यहरु:- 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा नवद्यिाि कािूि बिोनजि ियाि भए िभएको पिीक्षण 

गिे ।   

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा उपयुक्त सािानजक िथा वािाविणीय पक्षहरु सिावेश 

गिी ियाि गिे िगिेको सम्बन्धी नवशे्लषण गिे ।  

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा बिोनजि कायागन्वयिको अवस्था आकौं लि गिे ।  

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिका लानग नवनभन्न सिोकािवालाहरुको कायगक्षििा आकौं लि गिे ।  

• वि व्यवस्थापि कायगहरुको प्रभावकारििा नवशे्लषण गिे ।   
 

वसध्दान्त:- 

• कायगदक्षिा,  प्रभावकारििा, औनित्यिा, सक्षििा, सिकग िा, दीगोपिाको नसध्दान्तका आिाििा 

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको िूल्याङ्कि गरिएको छ।  

३. िैज्ञावनक िन व्यिस्थापन परीक्षणका विवि  

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको प्रानवनिक पिीक्षण सनिनिले भ गोनलक के्षत्र, व्यवस्थापि नवनि, 

प्रादेनशक प्रनिनिनित्व, व्यवस्थापि Regime साथै वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू भएको दुई 

वषग भन्दा बढी भएका विहरुको छि ट, 

• छि ट गरिएका नजल्लाहरुको नडनभजि वि कायागलयहरुको प्रिुख िथा अन्य किगिािीहरुसँग 

छलफल, 

• नजल्लाका पञ्चवनषगय वि व्यवस्थापि योजिाको पूििावलोकि िथा अध्ययि,  

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि गरिएका विहरुको कायगयोजिा िथा नविाि अध्ययि िथा नवशे्लषण, 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि गरिएका वि उपभोक्ता सिूह सनिनि िथा सदस्यहरुसँग छलफल 

िथा Semi-structured Interview, 



 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि गरिएका विहरुिा पुिरुत्पादि कटाि गरिएका सम्प"णग सव-

sम्पाटगिेन्टहरु लगायि कटाि िभएका सव-कम्पाटगिेन्टहरुको स्थलगि अवलोकि िथा 

अध्ययि, 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि गरिएका विहरुको स्थलगि अवलोकि गिी पुिरुत्पादि, लाथ्रा, िाउ 

रुख िथा पोलहरुको गणिा िथा िापजाँि गिी GPS Point record  

 

3.१ पुनरुत्पादन तथ्याङ्क संकलन विवि 

िाउ रुख Randomly छि ट गिी उक्त िाउ रुखलाई केन्द्र नवन्दु िािी ५ निटिको radius नलएि प्लट 

स्थापिा गरिएको ि उक्त प्लटको वरिपरिको ४ Cardinal direction िा १ निटि Radius को प्लटिा 

पुिरुत्पादिको िाप जाँि गरिएको। पुिरुत्पादिको िथ्याङ्क प्रते्यक वषग Regeneration felling 

गरिएको प्लट लगायि Regeneration felling िगरिएको प्लटहरु िधे्यबाट एउटा प्लट छि ट गिी 

िथ्याङ्क सौंकलि गरिएको। 

 

३.२ िैज्ञावनक िन व्यिस्थापन परीक्षणका लावि िन छनौट विवि 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि पिीक्षणका लानग यस आनथगक वषग २०७७।७८ को लानग ििहँ, 

नििवि, िवलपुि ि सलागही नजल्लािा िहेका जम्मा दशवटा सािुदानयक वि, साझेदािी वि ि 

िक्ला विहरुको स्थलगि अध्ययिको लानग छि ट गरिएको नथयो ि उक्त विहरुको तीन 

ििणिा स्थलगि अवलोकि िथा अध्ययि गिे योजिा िहेकोिा कोनभड-१९ को िहािािीले 

गदाग  िवलपुि ि सलागही नजल्लािा पिीक्षण गिग असिथग भएकोले सनिनिबाट ििहँ ि नििवि 

गिी जम्मा ६ वटा सािुदानयक विहरुको िात्र पिीक्षण गरिएको।  

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि पिीक्षणका लानग छि ट भएका नजल्लाहरुबाट वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि भएका विहरुको िािवली, वि हस्तान्तिण निनि, वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू 

भएको निनि सनहिको सूिीको लानग अिुिोि गरिएको ।  

• उक्त प्राप्त सूिीबाट कायगनवनि बिोनजि कम्तििा दुई वषग अगानड देम्तख वैज्ञानिक   

• वि व्यवस्थापि लागू गरिएको विहरुको सूिी ियाि गिी सो विहरुबाट गोला प्रथाद्वािा 

पिीक्षण गिे विको छि ट गरिएको नथयो।  

 

४. तनहुँ विल्ला 

गण्डकी प्रदेशको ििहँ नजल्लािा जम्मा ६२६ वटा सािुदानयक विहरु िहेका ि िी विहरु िधे्य १४ 

वटा सािुदानयक विहरुिा वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू भएको। सो वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू 

गरिएको विहरु िधे्य िीिवटा सािुदानयक विहरुलाई ििूिाको रुपिा छि ट गिी उक्त विहरुको 

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको प्रानवनिक पिीक्षण गरिएको नथयो।  

 

५. विवभिन िन कायाालयबाट िैज्ञावनक िन व्यिस्थापनको लावि िन सिूह 

छनौट     प्रविया 
नडनभजि वि कायागलयहरुको स्वीकृि वानषगक कायगक्रििा िोनकएको लक्ष्य बिोनजि वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि कायगक्रि कायागन्वयि गिग नजल्लाका नवनभन्न सािुदानयक विहरुलाई वैज्ञानिक वि 



 

व्यवस्थापि सम्बन्धी गोष्ठी िथा निनटङ्कको आयोजिा गिी नवसृ्ति रुपिा जािकािी गिाउिे गिेको भने्न 

जािकािी प्राप्त भएको। उक्त सािुदानयक वि उपभोक्ता सिूहहरुले वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि 

सम्बन्धी जािकािी प्राप्त गिे ि केही सिूहहरु अन्य स्थाििा स्थलगत्त रुपिा वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि लागू गिेको सािुदानयक विहरु अवलोकि सिेि गिे गिेको जािकािी प्राप्त भएको। 

यसिी वैज्ञानिक वि सम्बन्धी पूणगरुपिा जािकािी प्राप्त गिे पश्चाि् कायागन्वयि गिे िाहिे उपभोक्ता 

सिूहहरुले नडनभजि वि कायागलयिा निवेदि नदिे गिेको िि् पश्चाि् नडनभजि वि कायागलय ले सो 

सिूहहरुलाई प्रानवनिक िथा आनथगकरुपिा सहयोग गिे गिेको जािकािी प्राप्त भयो। नडनभजि वि 

कायागलयबाट उपलब्ध आनथगक सहयोग कायगयोजिा बिाउि अपुग हिे हँदा सिूहले सिेि िकि 

खिेको देम्तखन्छ। वि कायगयोजिा ियािी पिािशगदािाहरु िाफग ि् ियाि गिे गिेको देम्तखन्छ। 
 

६. सािुदावयक िन सिूहको सािाविक तथा आवथाक पक्ष  

६ .१ उपभोक्ता सिूहको वििरण  

वििरण फुलबारी सािुदावयक िन रािापानी सािुदावयक िन  रातािाटे पत्थरेढुङ्गा  
सािुदावयक िन 

 
ठेिाना म्यागे्द गाउपानलका- ५ 

 

व्यास- ९ भािु ि.पा.- ४ 

सिूह िठन र दताा  २०६१।११।२ २०५५।२।२२ २०६१।२।२९ 

घरिुरी हस्तान्तरण ५१ ६६  

घरिुरी संख्या हाल ७९ १३० २८४ 

िनसंख्या  ४११ ८३४ १६५३ 

िनसंख्या संरचना गुरुङ्ग, िेवाि, परियाि बाहि, के्षत्री, नवश्वकिाग,  

गुरुङ्ग 

गुरुङ्ग,िगि,िािाङ्ग,िेवाि, िेपाली 

सािरण सभा वषगिा १ पटक वषगिा १ पटक वषगिा १ पटक 
 

 

६.२ सािुदावयक िन उपभोक्ता सविवतको वििरण 

वििरण फुलबारी सािुदावयक िन रािापानी सािुदावयक िन  रातािाटे पत्थरेढुङ्गा सािुदावयक िन 

सविवत िठन २०६१।११।२ २०५५।२।२२ २०६१।२।११ 

सविवत  िवहला ६ ५ ७ 

पुरुष ६ ६ ८ 

िम्मा १२ ११ १५ 

िुख्य   

पद  

िवहला २ २ २ 

पुरुष २ २ २ 

वनयवित बैठक िनहिािा १ पटक िनहिािा १ पटक िनहिािा १ पटक 

 

 

 

 

 



 

६.३ सािुदावयक िनको वििरण  

वििरण फुलबारी सा.िन रािापानी सा.िन रातािाटे पत्थरेढुङ्गा सा.िन 

िन हस्तान्तरण २०६१।११।२ २०५५।२।२२ २०६१।२।११ 

िैज्ञावनक िन व्यिस्थापन  

शुरुिात 

२०७४ २०७४ २०७३ 

िनको कुल के्षत्रफल (हे.) २०१.७२ २२१.९६ २९७.५५ 

िैज्ञावनक िन व्यिस्थापन लािू भएको 

के्षत्रफल (हे.) 

१७५ १२३.६ २९७.५५ 

कायायोिना सिय अिवि १० १० १० 

िनको वकवसि प्राकृनिक  प्राकृनिक  प्राकृनिक  

िनको अिस्था िाम्रो  िाम्रो  िाम्रो  

प्रिुख प्रिाती साल, निलाउिे, साज साल, निलाउिे, कटुस साल, निलाउिे, कटुस 

वभरालोपन ??? १० देम्तख ४५ नडग्री ० देम्तख ५० नडग्री 

 

६.४ कम्पाटािेन्टको वििरण 

वििरण फुलबारी  रािापानी रातािाटे  

कम्पाटािेन्ट संख्या १ ३ १ 

सब-कम्पाटािेन्ट संख्या  १० १० १० 

बावल चि (िषा) १०० १०० १०० 

िन सम्विान प्रणाली  इिेगुलि सेल्टिउड इिेगुलि सेल्टिउड इिेगुलि सेल्टिउड 

पुनरुत्पादन अिवि  १० १० १० 

योिना अिवि  १० १० १० 

प्रत्यक िषा कटान िने 

रुखको संख्या  

२२८ १०५ देम्तख १०६  २१६.१४ 

प्रवत हेक्टर िाउ रुख 

संख्या  

२६.६९   २१ ५०.७ 

िन सम्विान कायाहरु  पुिरुत्पादि कटाि, नवनभन्न 

प्रकािको नथनिङ्ग, पुिरुत्पादि 

अनभवृम्ति 

पुिरुत्पादि कटाि, नवनभन्न 

प्रकािको नथनिङ्ग, पुिरुत्पादि 

अनभवृम्ति 

पुिरुत्पादि कटाि, नवनभन्न प्रकािको 

नथनिङ्ग, पुिरुत्पादि अनभवृम्ति 

 

 



 

७. रातािाटे पत्थरेढुङ्गा सािुदावयक िनको व्यिस्थापन कायायोिना कायाान्वयन  
वस.न. िन  

व्यिस्थापन 

कायायोिनािा  

उल्लल्लल्लखत    प्राििान 

कायाान्वयन अिस्था 

 संरक्षण विको िेखदेख हेिालु विको िेखदेखको लानग १ जिा हेिालु िहेको। 

िरिििण नियन्त्रण वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि गिेको सव-कम्पाटगिेन्टिा िरिििण नियन्त्रण गिेको ि 

अन्य कम्पाटगिेन्टिा िरिििण गिे गिेको देम्तखयो। 

िािबाि १९.४१ हे. िा िािबाि गिेको देम्तखन्छ । 

अनि िेखा नििागण कम्पाटगिेन्ट वरिपरि लगभग ३ नि ि सव-कम्पाटगिेन्ट विपरि लगभग १.५ नि को 

अनििेखा नििागण गिेको देम्तखन्छ। 

अनि िेखा नििागण 

सिसफाइ िथा व्यवस्थापि 

अनि िेखा वषगको दुई पटक सफा गिे िथा ििगि गिे गिेको भएिा पनि यस वषग 

भिे िेपाल सिकािले वैज्ञानिक वि कायगक्रि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक 

लगाए पश्चाि् अनििेखा सिसफाइ िथा व्यवस्थापि  

सिेि िगिेको जािकािी प्राप्त भयो। 

अनि नियन्त्रण वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू भए देम्तख वि डढेलो नियन्त्रणिा िहेको िि हाल 

यस वषग वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि् 

भिे यस वषग ढँडेलो नियन्त्रण गिग उपभोक्ता सनिनिलाई हमे्महमे्म भएको 

बुनझएको। 
 सम्बिान पुिरुत्पादि कटाि आ. व. ०७३।०७४ देम्तख आ. व. ०७६।०७७ सम्म जम्मा ४ वषग पुिरुत्पादि कटाि 

गरिएको देम्तखन्छ। 

पुिरुत्पादि प्रवगिि पुिरुत्पादि प्रवगििको लागी गरििे पत्ल्ल्याउिे कायग प्रानवनिक रुपिा जनि गिुगपिे 

िगिेको देम्तखन्छ। 

हागाँनवगा हटाउिे कायग भएको 

िाउ रुखिा रिगौं पेम्तन्टङ्ग 

गिे / Tagging गिे । 

िाउ रुखिा रिङ्ग पेम्तन्टङ्ग गरिएको िि िाउ रुख सौंख्या ि कनिपय रुखको Tags 

िभेनटएको । 

झाडी सफाइ पुिरुत्पादि कटाि गिेको वषगिा झाडी सफाई गरिएको बुनझि आएको िि हाल 

प्लटिा केही िात्रािा झाडी देम्तखएको । 
 सदुपयोि काठ दाउिा सौंकलि कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा काठ दाउिा सौंकलि गदै आएको िि हाल 

आएि वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक  

लगाए पश्चाि् भिे सौंकलि िगरिएको बुनझि आएको । 

घाटगिी व्यवस्थापि कायगयोजिा बिोनजि वानषगकरुपिा सौंकलि गरिएका काठ दाउिा घाटगिी गिी 

नवक्री नवििण गदै आएको िि हाल आएि वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा 

कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि् भिे जुि जस्तो अवस्थािा छ त्यसै्त िाखे्न आदेश 

प्राप्त भएको हँदा कटाि भएका रुखहरु वििा अलपत्र अवस्थािा िहेको 

देम्तखएको । 
  

 

८. फूलबारी सािुदावयक िन व्यिस्थापन कायायोिना कायाान्वयनको अिस्था 

वस.न. िन व्यिस्थापन कायायोिनािा उल्लल्लल्लखत प्राििान कायाान्वयन अिस्था 

 संरक्षण विको िेखदेख गिग हेिालु  विको िेखदेखको लानग १ जिा हेिालु िहेको। 

पुिरुत्पादि कटाि, पुिरुत्पादि ियािी 

कटाि ि लाथ्रा उिेि सिूह कायि 

गिुगपिे कम्पाटगिेन्टिा िरिििण 

नियन्त्रण गिे । 

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि गिेको सव-कम्पाटगिेन्टिा 

िरिििण नियन्त्रण गिेको ि अन्य कम्पाटगिेन्टिा 

िरिििण गिे गिेको देम्तखयो।  

अनििेखा नििागण  कम्पाटगिेन्ट वरिपरि लगभग ३ नि. ि सव-कम्पाटगिेन्ट 

विपरि लगभग १.५ नि. को  



 

अनििेखा नििागण गिेको देम्तखन्छ।  

अनििेखा नििागण सिसफाइ िथा 

व्यवस्थापि 

अनििेखा वषगको दुई पटक सफा गिे िथा ििगि गिे 

गिेको भए िापनि यस वषग भिे िेपाल  

सिकािले वैज्ञानिक वि कायगक्रि कायगयोजिा 

कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि् अनि िेखा सिसफाइ 

िथा व्यवस्थापि सिेि िगिेको जािकािी प्राप्त भयो।  

अनि नियन्त्रण वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू भए देम्तख वि  

डढेलो नियन्त्रणिा िहेको िि हाल यस वषग  

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा 

िोक लगाए पश्चाि भिे यस वषग आगोलागी बढी भएको 

जािकािी प्राप्त भएको। 

वि अनिक्रिण नियन्त्रण वि अनिक्रिणको खासै सिस्या ििहेको । 

 सम्वर्द्ान पुिरुत्पादि कटाि आ. व. ०७४।०७५ देम्तख आ. व. ०७६।०७७ सम्म जम्मा 

िीि वषग पुिरुत्पादि कटाि गरिएको देम्तखन्छ। 

पुिरुत्पादि प्रवगिि पुिरुत्पादि प्रवगििको लानग गरििे पत्ल्ल्याउिे कायग 

प्रानवनिक रुपिा जनि गिुग पिे िगिेको देम्तखन्छ।  

हागाँनवगा हटाउिे कायग भएको  

िाउ रुखिा रिगौं पेम्तन्टङ्ग गिे / 

Tagging गिे । 

िाउ रुखिा रिङ्ग पेम्तन्टङ्ग गरिएको िि िाउ रुख सौंख्या 

ि कनिपय रुखको Tags िभेनटएको । 

झाडी सफाइ  पुिरुत्पादि कटाि गिेको वषगिा झाडी     सफाइ 

गरिएको बुनझि आयो िि हाल वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि 

कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि भिे झाडी 

सफाइ िगिेको देम्तखन्यो।  
 सदुपयोि काठ दाउिा सौंकलि कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा काठ  दाउिा 

सौंकलि गदै आएको िि हाल आएि वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक लगाए 

पश्चाि् भिे सौंकलि िगरिएको बुनझि आएको। 

घाटगिी व्यवस्थापि कायगयोजिा बिोनजि वानषगकरुपिा सौंकलि गरिएका 

काठ दाउिा घाटगिी गिी नवक्री नवििण गदै आएको  

िि हाल आएि वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा 

कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि् भिे जुि जस्तो 

अवस्थािा छ त्यसै्त िाखे्न आदेश  प्राप्त भएको हँदा 

कटाि भएका रुखहरु   वििा  

लथानलङ्ग अवस्थािा देम्तखएको। 
 

 

९. रािापानी सािुदावयक िनको व्यिस्थापन कायायोिना कायाान्वयन अिस्था 

िन व्यिस्थापन कायायोिनािा उल्लल्लल्लखत प्राििान कायाान्वयन अिस्था 

संरक्षण विको िेखदेख  विको िेखदेख सिूह सदस्यहरुले  आत्मािुशासििा िहेि 

गिे गिेको  

पुिरुत्पादि कटाि, पुिरुत्पादि ियािी 

कटाि िलाथ्रा उिेि सिूह कायि 

गिुगपिे कम्पाटगिेन्टिा िरिििण 

नियन्त्रण गिे । 

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि गिेको सव-कम्पाटगिेन्ट िा 

िरिििण नियन्त्रण  गिेको ि अन्य कम्पाटगिेन्टिा 

िरिििण गिे गिेको देम्तखयो। 

अनि िेखा नििागण िथा व्यवस्थापि भ गोनलक अवम्तस्थनिका कािण पनहले देम्तखिै बाटोको 



 

रुपिा प्रयोग गिेको बाटोलाई िै अनििेखाको रुपिा 

व्यवस्थापि गरिएको जुि व्यवस्था कायगयोजिािा  

सिेि उले्लख गिेको देम्तखन्छ।  

प्रिाि प्रसाि आगोलागी नियन्त्रणको लानग कायगयोजििा होनडगङ्ग  

बोडग िाखे्न िथा कायगसनिनिको बैठकिा छलफल गिे 

उले्लख गिेकोिा वि के्षत्र वरिपरि होनडगङ्गबोडग िदेम्तखएको 

िि कायग सनिनिको बैठकिा छलफल गिे गिेको देम्तखन्छ 

। 

कािूिी प्राविाि वि कायागयोजिा िथा नविाि नवपरिि कायग गिेलाई सजाय 

नदिे उले्लख गिेको भएिा पनि हाल सम्म सजाय नदिुपिे 

जस्तो कायग िभएको बुनझि आएको । 

वि अनिक्रिण नियन्त्रण वि अनिक्रिण सम्बन्धी सिस्या ििहेको जािकािी प्राप्त 

भएको।  

सम्वर्द्ान पुिरुत्पादि कटाि आ. व.  ०७४।०७५ देम्तख ०७६।०७७ सम्म जम्मा िीि वषग 

पुिरुत्पादि कटाि गरिएको देम्तखन्छ। 

पुिरुत्पादि प्रवगिि पुिरुत्पादि प्रवगििको लानग गरििे पत्ल्ल्याउिे कायग 

प्रानवनिक रुपिा जनि गिुगपिे िगिेको देम्तखन्छ।  

हागाँनवगा हटाउिे कायग भएको  

िाउ रुखिा रिगौं पेम्तन्टङ्ग गिे ि 

Tagging गिे । 

िाउ रुखिा रिङ्ग पेम्तन्टङ्ग गरिएको िि   

िाउ रुखको िम्वि ि कनिपय रुखको Tags िभेनटएको । 

झाडी सफाइ  पुिरुत्पादि कटाि गिेको वषगिा झाडी सफाइ  

गरिएको बुनझि आएको िि हाल वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि 

कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि् भिे झाडी 

सफाइ िगिेको देम्तखयो।  

काठ दाउिा सौंकलि कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा काठ दाउिा सौंकलि 

गदै आएको िि हाल आएि वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि 

कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि् भिे सौंकलि 

िगिीएको बुनझि आएको । 

घाटगिी व्यवस्थापि कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा सौंकलि गरिएका 

काठ दाउिा घाटगिी गिी नवक्री नवििण गदै आएको  िि  

हाल आएि वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा 

कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि भिे जुि जस्तो अवस्थािा 

छ त्यसै्त िाखे्न आदेश प्राप्त भएको हँदा कटाि भएका 

रुखहरु वििा अलपत्र अवस्थािा देम्तखएको। 

सदुपयोि पुिरुत्पादि कटाि आ. व. ०७४।०७५ देम्तख आ. व. ०७६।०७७ सम्म जम्मा 

िीि वषग पुिरुत्पादि कटाि गरिएको देम्तखन्छ। 

पुिरुत्पादि प्रवगिि पुिरुत्पादि प्रवगििको लानग गरििे पत्ल्ल्याउिे कायग 

प्रानवनिक रुपिा हेदाग हटाउिु पिे जनि िहटाएको 

देम्तखन्छ।  

हागाँनवगा हटाउिे कायग भएको  

 



 

१०. सिूहको कोष व्यिस्थापन 

आम्दानी वििरण फूलबारी सा.ि. रािापानी सा.ि. रातिाटे सा.ि. 

काठ नवक्री घििुिी कि काठ नवक्री 

पुिस्काि ियाँ सदस्य प्रवेश टेण्डि फािि नवक्री 

व्याज काठ नवक्री निवेदि दसु्ति 

ियाँ सदस्य प्रवेश निवेदि दसु्ति ियाँ सदस्य प्रवेश 

टेण्डि फािि नवक्री सदस्यिा िनवकिण सदस्यिा िनवकिण 
 
 

टेण्डि फािि नवक्री उपभोक्तालाई दाउिा नबक्री 

  जरिवािा 

 

खचाको वििरण फूलबारी सा॰ि खचा 

प्रवतशत 

रािापानी सा॰ि  खचा प्रवतशत रातिाटे सा॰ि खचा प्रवतशत 

िन विकास अनि िेखा नििागण 

िथा सिसफाइ 

आ. व. 

०७६।०७७ 

को अनडट 

 रिपोटग 

बिोनजि 

४९॰८४%  

देम्तखन्छ। 

आगलागी 

नियन्त्रण 

आ. व. 

०७५।७६ को 

अनडट  

रिपोटग  

बिोनजि ४० % 

देम्तखन्छ  

भिे  

आ. व. 

०७३।०७४ को 

अनडट  

रिपोटग  

बिोनजि 

२५॰४९% 

देम्तखन्छ। 

अनि िेखा नििागण 

िथा सिसफाइ 

आ. व. ०७४।७५ 

को अनडट      रिपोटग 

बिोनजि  

४९॰८४%  

देम्तखन्छ भिे   आ. 

व. ०७१।७२ को 

अनडट  

रिपोटग बिोनजि   

१८॰६१% देम्तखन्छ। 

वि गोडिेल वैज्ञानिक वि 

कायगयोजिा 

नििागण 

गोडिेल 

वि हेिालु  वििा िािबाि 

िसगिी   वि हेिालु 

सूििा पाटी नििागण   

वि अिुगिि    

सािुदावयक 

विकास 

भुकम्प नपनडिलाई 

घि बिाउि सहयोग 

आ. व. 

०७६।०७७ 

को अनडट 

रिपोटग 

बिोनजि 

१४॰६५% 

देम्तखन्छ । 

सिेििा गोष्ठी आ. व.  

०७५।७६ को 

अनडट  

रिपोटग  

बिोनजि   

३४॰९९% 

देम्तखन्छ भिे 

आ. व. 

०७३।०७४ को 

अनडट  

रिपोटग  

बिोनजि  

५१॰४०% 

देम्तखन्छ। 

  

पशु नविा भवि नििागण   

स्वास्थ्य नविा नवपन्न वगग 

आयआजगि  

  

नवपन्न परिवाििा 

लागािी 

   

िाहि नवििण    

आयआजगि    

सािाविक 

 विकास 

िठ िम्तन्दि आ. व. 

०७६।०७७ 

को अनडट 

रिपोटग 

बिोनजि 

खािेपािीलाई 

सहयोग 

आ. व. 

०७५।०७६ को 

अनडट  

रिपोटग  

बिोनजि 

स्वास्थय  

इकाइिा     

ट्वाइलेट 

 नििागण 

आ. व. ०७४।०७५ 

को अनडट रिपोटग 

बिोनजि  ४१॰०६%  

देम्तखन्छ भिे   आ. 

व. ०७१।०७२को बाटो नििागण सु्कललाई िम्तन्दि नसनढ 



 

४७॰६३% 

देम्तखन्छ। 

सहयोग २२॰२४% 

देम्तखन्छ भिे 

आ. व. 

०७३।०७४ को 

अनडट  

रिपोटग   

बिोनजि  

१२॰३३% 

देम्तखन्छ। 

नििागण  अनडट    रिपोटग     

बिोनजि  

७७॰२९% देम्तखन्छ। 

सु्कललाई सहयोग  नवद्िुि- सेक्टि 

कायागलयिा 

सहयोग 

प्रशासवनक 

खचा 

 आ. व. 

०७६।७७ 

को अनडट  

रिपोटग  

१२॰१६% 

बिोनजि 

देम्तखन्छ। 

 आ. व. 

०७५।०७६ को 

अनडट  

रिपोटग  

बिोनजि  

२॰७५% 

देम्तखन्छ भिे  

आ. व. 

०७३।७४ को 

अनडट  

रिपोटग  

बिोनजि  

८॰८५%    

देम्तखन्छ। 

 आ. व. ०७४।०७५ 

को अनडट रिपोटग 

बिोनजि ९.०३%  

देम्तखन्छ भिे   आ. 

व. ०७१।०७२ को 

अनडट रिपोटग      

बिोनजि ४॰१६% 

देम्तखन्छ। 

 



 

११. िनको पुनरुत्पादनको अिस्था  

ििहँ नजल्लािा औसििा पुिरुत्पादि ६४९३२ प्रनि हेक्टि िहेको पाइयो | वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि 

लागू गरिएका विहरुको पुिरुत्पादि कटाि भएका ि िभएका सब-कम्पाटगिेन्टहरुिा 

पुिरुत्पादिको अवस्था हेदाग पुिरुत्पादि कटाि भएका सब-कम्पाटगिेन्टहरुिा बढी पुिरुत्पादि 

भएको पाइयो। उक्त विहरुिा साल, जािुि, असिा, निलाउिे आनद प्रजानिहरुको पुिरुत्पादि 

िहेको ि सो िधे्य साल प्रजानिको पुिरुत्पादिको प्रभुत्व िहेको। पुिरुत्पादि कटाि भएको पनहलो 

वषगको, दोस्रो वषगको ि कटाि िभएको सव-कम्पाटगिेन्टिा पुिरुत्पादि सौंख्या ि प्रजानिहरु फिक 

फिक देम्तखएको ।  

 औसि पुिरुत्पादि प्रनि हेक्टि ६४,९३२  

वस.न पुनरुत्पादन कटान बषा  पुनरुत्पादन प्रवत हेक्टर  

१ पनहलो बषग ६३,४२९ 

२ दोश्रो बषग ७९,०८७ 

३ पुिरुत्पादि कटाि िभएको  ५२,२८२ 

 

 

पुनरुत्पादनको अिस्था 

पुिरुत्पादि कटाि िभएको के्षत्रिा भन्दा पुिरुत्पादि कटाि भएको के्षत्रिा पुिरुत्पादिको सौंख्या 

प्रनि हेक्टििा बढी देम्तखयो | त्यसैगिी कटाि पश्चाि् पुिरुत्पादि भएको साल प्रजानि िधे्य ६१% रुट 

सकिबाट पुिरुत्पादि भएको पाइयो भिे बाँकी ३९% नबउबाट भएको देम्तखन्छ। 



 

 

 

११॰१ पुनरुत्पादन कटान िररएको पवहलो िषाको सब कम्पाटािेन्ट के्षत्रिा पुनरुत्पादनको 

अिस्था  

ििहँ नजल्लाका वैज्ञानिक वि व्यस्थापि सौंिालि गरिएका फुलबािी, िाजापािी ि िािािाटे पत्थिेढुङ्गा 

सािुदानयक विहरुिा दुइ बषग पुिरुत्पादि कटाि गरिएकोिा पनहलो वषगको कटाि गरिएको के्षत्रिा 

पुिरुत्पादि ६३,४२९ प्रनि हेक्टि िहेको पाइयो जसिा साल प्रजानिको िात्र ६०,७७५ पुिरुत्पादि 

प्रनि हे. ि बाँकी अन्य (असिा, िोनहणी, काईयो, निलाउिे, लाटीकाठ, कटुस) प्रजानिको पुिरुत्पादि 

२,६५४ प्रनि हे. िहेको पाइयो | पनहलो वषगको पुिरुत्पादि कटाि गरिएको के्षत्रिा पुिरुत्पादिको 

अवस्था िल ग्राफ ि पाई िाटगिा देखाए बिोनजि िहेको पाइयो | यसै गिी पनहलो वषगको पुिरुत्पादि 

कटाि गरिएको के्षत्रिा हनकग एका सालको पुिरुत्पादि िधे्य ५४.५९% नबउबाट पुिरुत्पादि भएको 

पाइयो भिे ४५.४१% रुट सकिवाट पुिरुत्पादि भएको पाइयो | 

  

११॰२ दोश्रो िषाको पुनरुत्पादन कटान िररएको के्षत्रिा पुनरुत्पादनको अिस्था  

ििहँ नजल्लाका वैज्ञानिक वि व्यस्थापि सौंिालि गरिएका फुलबािी, िाजापािी ि िािािाटे पत्थिेढुङ्गा 

सािुदानयक विहरुिा पुिरुत्पादि कटाि गरिएको दुई वषग भएको के्षत्रिा पुिरुत्पादि ७९,०८७ प्रनि हेक्टि 

िहेको पाइयो जसिा साल प्रजानिको िात्र ७३,५१४ पुिरुत्पादि प्रनि हे. ि बाँकी अन्यको (असिा, िोनहणी, 



 

काईयो, निलाउिे, लाटीकाठ, कटुस) प्रजानिको पुिरुत्पादि ५,५७३ प्रनि हे. िहेको पाइयो | पुिरुत्पादि भएि 

हनकग एका सालका नबरुवा िधे्य नबउबाट ५४% ि रुट सकिबाट ४६% पलाएको पाइयो | 
 

 

११ .३ पुनरुत्पादन कटान निररएको के्षत्रिा पुनरुत्पादनको अिस्था  

कुल ५२,२८२ पुिरुत्पादि प्रनि हे. िहेकोिा ४८,०३६ साल प्रजानि ि ४,२४६ अन्य प्रजािी पुिरुत्पादि 

देम्तखयो। यसिी पुिरुत्पादि भएका नवरुवाहरु िधे्य साल प्रजानिको ७२% नबउबाट ि २८% रुट 

सकिबाट उत्पनि भएको पाइयो | पुिरुत्पादि कटाि िगरिएको के्षत्रिा िल ग्राफ ि िाटगिा देखाए 

बिोनजिको अवस्था देम्तखयो | 

 

१२. िनिा रहेका िाउ रुखहरुको अिस्था  

ििहँ नजल्लाको छि टिा पिेका वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू गरिएका सािुदानयक विको स्थलगिरुपिा 

ििूिा सवेक्षण गदाग कायगयोजिािा उम्तल्लम्तखि गरिएका िाउ रुख सौंख्या भन्दा बढी िाउ रुख िहेको िि 

िम्बरिङ्ग गरिएका िम्बि पे्लटहरु भिे केही रुखहरुको िभेनटएको साथै सेिो पेम्तन्टङ्ग लगाएको पनि िेनटएको 

देम्तखयो जसले गदाग िाउ रुख निन्न अनल गाह्रो पिेको नथयो िथानप नज.नप.एस. प्वाइन्ट कायगयोजिािा उले्लख 

गिेको हदाँ सवेक्षण नटिले सोही नज.नप.एस. प्वाइन्टको सहायिाले िाउरुखहरु पत्ता लगाउिे कायग गिेको नथयो 

। िाउरुखहरुको स्वास्थ्य अवस्था हेदाग केही िाउ रुखहरुको टुप्पा भाँनिएको, सुकेको, िोग लागेको देम्तखएको 

नथयो ।  

 



 

१३. वचतिन विल्ला  

िेपालको िध्य भू-भाग अन्तगगि बागििी प्रदेशको नििवि नजल्लािा १४ वटा सािुदानयक विहरुिा 

आनथगक वषग २०७२/०७३ बाट वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू भएको। वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू 

गरिएको विहरु िधे्य िीिवटा सािुदानयक विहरुलाई ििूिाको रुपिा छि ट गिी उक्त विहरुको 

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको प्रानवनिक पिीक्षण गरिएको नथयो।  

 

१४. सािुदावयक िन सिूहको सािाविक तथा आवथाक पक्ष 
४.१ उपभोक्ता सिूहको वििरण  
वििरण कंकाली सािुदावयक 

िन   
वशखर सािुदावयक िन  िय श्री ब्रह्मस्थानी 

सािुदावयक िन  

ठेिाना 
म्खैिहिी ि.पा-४, िैिपुि  

िाप्ती ि.पा-५, भण्डािा  िाप्ती ि.पा-३, झुिझुिे 

सिूह िठन र दताा  २०५२/०४/२२ २०६४/०२/०८ २०६२।०९।०१ 

घरिुरी संख्या 

(हाल) 

२४८० ४६० २०३ 

िनसंख्या  १२३९८  १२२६० १२०० 

िवहला ६३४८  उपलब्ध िभएको उपलब्ध िभएको 

पुरुष ६०५० उपलब्ध िभएको उपलब्ध िभएको 

िनसंख्या संरचना बाहि, के्षत्री, िगि  बाहि, के्षत्री, िािाङ्ग  बाहि, के्षत्री, िािाङ्ग, 

दनलि  

सािरण सभा वषगिा १ पटक वषगिा १ पटक वषगिा १ पटक 

उपल्लस्थवत ७०%  लगभग ५५ प्रनिशि ७५% 
 

१४ .२ उपभोक्ता सविवतको वििरण 

वििरण कंकाली सािुदावयक िन   वशखर सािुदावयक 

िन  

िय श्री ब्रह्मस्थानी 

सािुदावयक िन  

 

सनिनि गठि २०५२/०४/२२ २०६४/०२/०८ २०६२।०९।०१ 

सनिनि  िनहला १३  ६  ७ 

पुरुष १२  ११  ६  

जम्मा २३ १७ १३ 

िुख्य 

पद  

िनहला १  १ ३ 

पुरुष ५ ३ २ 

नियनिि बैठक िनहिािा १ पटक िनहिािा १ पटक िनहिािा १ पटक 

उपम्तस्थनि ९०% ८५% लगभग १००% 

 

१४ .३ सािुदावयक िनको वििरण  

वििरण कंकाली सािुदावयक 

िन   
वशखर सािुदावयक िन  िय श्री ब्रह्मस्थानी 

सािुदावयक िन  

 

िन हस्तान्तरण  विवत २०५२/०४/२२ २०६४/०२/०८ २०६२।०९।०१ 

िैज्ञावनक िन व्यिस्थापन २०७४/०३/३०  २०७४/०२/३० २०७३ 



 

शुरुिात 

िनको कुल के्षत्रफल (हे.) ७४९.१३  २९९.१२  २९७.५५ 

िैज्ञावनक िन व्यिस्थापन 

लािू भएको के्षत्रफल (हे.) 

५५९.४९  २००.७६  २९७.५५ 

कायायोिना सिय अिवि १० १० १० 

िनको वकवसि प्राकृनिक  प्राकृनिक  प्राकृनिक  

 िनको अिस्था िाम्रो  िध्यि िाम्रो  

प्रिुख प्रिाती साल, साज, जािुि  साल. साज, बोटिाइिो  साल, निलाउिे, कटुस 

वभरालोपन ७° देम्तख ५३° सम्म  ५° देम्तख ५०° सम्म  ० देम्तख ५० नडग्री 
 



 

१४ .४ कम्पाटािेन्ट वििरण 

वििरण कंकाली सािुदावयक 

िन   
वशखर सािुदावयक िन  िय श्री ब्रह्मस्थानी 

सािुदावयक िन  

कम्पाटािेन्ट संख्या २  १ २ 

सब कम्पाटािेन्ट संख्या  १६  ८ ८  

बावल चि (िषा) ८० ८०  ८०  

िन सम्विान प्रणाली  इिेगुलि सेल्टिउड इिेगुलि सेल्टिउड इिेगुलि सेल्टिउड 

पुनरुत्पादन अिवि (िषा) १० १० ८० 

योिना अिवि  १० १० १० 

प्रत्यक िषा कटान िने 

रुखको संख्या  
२१८ ७३ २३  

प्रवत हेक्टर िाउ रुख संख्या  २० २० २२ 

िन सम्विान कायाहरु  पुिरुत्पादि कटाि, 

पुिरुत्पादि ियािी कटाि  

नवनभन्न प्रकािको नथनिङ्ग, 

पुिरुत्पादि अनभवृम्ति 

पुिरुत्पादि कटाि, 

पुिरुत्पादि ियािी 

कटाि, पुिरुत्पादि 

अनभवृम्ति 

पुिरुत्पादि कटाि, 

पुिरुत्पादि ियािी कटाि  

नवनभन्न प्रकािको नथनिङ्ग 

पुिरुत्पादि अनभवृम्ति 
 

१५. कंकाली सािुदावयक िनको िन व्यिस्थापन कायायोिना कायाान्वयन  

िन 

व्यिस्थापन 

कायायोिनािा 

उल्लल्लल्लखत प्राििान 

कायाान्वयन अिस्था 

संरक्षण विको िेखदेख हेिालु  विको िेखदेखको लानग दुइगजिा हेिालु िहेको। 

िरिििण नियन्त्रण समू्पणग वििा िरिििण पूणग रुपिा नियन्त्रण गिेको पाइयो |  

िािबाि पयाग-पयगटिको लानग विको केही भागिा िािबाि गिेको भएिापनि 

पुिरुत्पादाि कटाि गिेको के्षत्रिा िािबाि गिेको पाइएि ।  

अनि िेखा नििागण  कम्पाटगिेन्ट वरिपरि लगभग िीि नि. ि सव-कम्पाटगिेन्ट वरिपरि लगभग 

१.५ नि. को अनि िेखा नििागण गिेको देम्तखन्छ।  

अनि िेखा नििागण 

सिसफाइ िथा 

व्यवस्थापि 

अनि िेखा वषगको दुई पटक सफा गिे िथा ििगि गिे गिेको जािकािी 

प्राप्त भयो।  

अनि नियन्त्रण वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू भए देम्तख वि डढेलो नियन्त्रणिा िहेको िि 

हाल यस वषग वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक 

लगाए पश्चाि् भिे यस वषग आगोलानग नियन्त्रण गिग उपभोक्ता सनिनिलाई 

हमे्महमे्म भएको बुनझएको।  
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पुिरुत्पादि कटाि गरिएको देम्तखन्छ। 

पुिरुत्पादि प्रवगिि पुिरुत्पादि प्रवगििको लानग गरििे पत्ल्ल्याउिे कायग प्रानवनिक रुपिा जनि 

गिुग पिे िगिेको देम्तखन्छ।  

हागाँनवगा हटाउिे कायग भएको  

िाउ रुखिा रिगौं 

पेम्तन्टङ्ग गिे / Tagging 
गिे । 

िाउ रुखिा रिङ्ग पेम्तन्टङ्ग गरिएको िि िाउ रुखको िम्वि ि कनिपय 

रुखको Tags िभेनटएको । 

झाडी सफाइ  पुिरुत्पादि कटाि गिेको वषगिा झाडी सफाई गरिएको बुनझि आयो िि 

हाल प्लटिा केही िात्रािा झाडी देम्तखएको ।  

सदुपयोि काठ दाउिा सौंकलि  कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा काठ दाउिा सौंकलि गदै आएको 



 

िि हाल आएि वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक 

लगाए पश्चाि् भिे सौंकलि िगरिएको बुनझि आएको 

घाटगिी व्यवस्थापि कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा सौंकलि गरिएका काठ दाउिा 

घाटगिी गिी नवक्री नवििण गदै आएको िि हाल आएि वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि भिे जुि जस्तो 

अवस्थािा छ, त्यसै्त िाखे्न आदेश प्राप्त भएको हँदा कटाि भएका रुखहरु 

वििा लथानलङ्ग अवस्थािा देम्तखएको। 
 

 १६ .वशखर सािुदावयक िन व्यिस्थापन कायायोिना कायाान्वयन अिस्था 

िन 

व्यिस्थापन 

कायायोिनािा उल्लल्लल्लखत 

प्राििान 

कायाान्वयन अिस्था 

संरक्षण विको िेखदेख हेिालु  विको िेखदेखको लानग २ जिा हेिालु िहेको। 

पुिरुत्पादि कटाि, पुिरुत्पादि 

ियािी कटाि िलाथ्रा उिेि सिूह 

कायि गिुगपिे कम्पाटगिेन्टिा 

िरिििण नियन्त्रण गिे । 

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि गिेको सव-कम्पाटगिेन्ट िा ि 

अन्य सबै कम्पाटगिेन्टिा िरिििण गिे गिेको देम्तखयो।  

अनि िेखा नििागण  कम्पाटगिेन्ट वरिपरि लगभग ३ नि. ि सव-कम्पाटगिेन्ट  

विपरि लगभग १.५ नि. को अनि िेखा नििागण गिेको 

देम्तखन्छ।  

अनि िेखा नििागण सिसफाइ 

िथा व्यवस्थापि 

अनि िेखा वषगको दुई पटक सफा गिे िथा ििगि गिे 

गिेको भएिा पनि यस वषग भिे िेपाल सिकािले 

वैज्ञानिक वि कायगक्रि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक 

लगाए पश्चाि् अनि िेखा सिसफाइ िथा व्यवस्थापि 

सिेि िगिेको जािकािी प्राप्त भयो।  

अनि नियन्त्रण वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लागू भए देम्तख वि डढेलो 

नियन्त्रणिा िहेको िि हाल यस वषग वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक लगाए 

पश्चाि भिे यस वषग आगो लागी बढी भएको जािकािी 

प्राप्त भएको। 

वि अनिक्रिण नियन्त्रण वि अनिक्रिणको सिस्या ििहेको । 
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५ वषग पुिरुत्पादि कटाि गरिएको देम्तखन्छ। 

पुिरुत्पादि प्रवगिि पुिरुत्पादि प्रवगििको लागी गरििे पत्ल्ल्याउिे कायग 

प्रानवनिक रुपिा जनि गिुगपिे िगिेको देम्तखन्छ।  

हागाँनवगा हटाउिे कायग भएको  

िाउ रुखिा रिगौं पेम्तन्टङ्ग गिे / 

Tagging गिे । 

िाउ रुखिा रिङ्ग पेम्तन्टङ्ग गरिएको िि िाउ रुखको 

िम्वि ि कनिपय रुखको Tags िभेनटएको । 

झाडी सफाइ  पुिरुत्पादि कटाि गिेको वषगिा झाडी सफाइ गरिएको 

बुनझि आयो िि हाल वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि 

कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि भिे झाडी 

सफाइ िगिेको देम्तखन्यो।  

सदुपयोि काठ दाउिा सौंकलि कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा काठ दाउिा 

सौंकलि गदै आएको िि हाल आएि वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक लगाए 



 

पश्चाि भिे सौंकलि िगिीएको बुनझि आएको 

घाटगिी व्यवस्थापि कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा सौंकलि गरिएका 

काठ दाउिा घाटगिी गिी नवक्री नवििण गदै आएको  

िि हाल आएि वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिा 

कायागन्वयििा िोक लगाए पश्चाि् भिे जुि जस्तो 

अवस्थािा छ त्यसै्त िाखे्न आदेश प्राप्त भएको हँदा 

कटाि भएका रुखहरु वििा लथानलङ्ग अवस्थािा 

देम्तखएको। 
 



 

 

१७. िय श्री ब्रह्मस्थानी सािुदावयक व्यिस्थापन कायायोिना कायाान्वयन अिस्था 
िन 

व्यिस्थापन 

कायायोिनािा उल्लल्लल्लखत प्राििान कायाान्वयन अिस्था 

संरक्षण विको िेखदेख  विको िेखदेख सिूह सदस्यहरुले  

आत्मािुशासििा िहेि गिे गिेको  

पुिरुत्पादि कटाि, पुिरुत्पादि ियािी 

कटाि ि लाथ्रा उिेि सिूह कायि 

गिुगपिे कम्पाटगिेन्टिा िरिििण 

नियन्त्रण गिे  

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि गिेको सव-कम्पाटगिेन्ट 

िा िरिििण नियन्त्रण गिेको ि अन्य 

कम्पाटगिेन्टिा िरिििण गिे गिेको देम्तखयो। 

अनि िेखा नििागण िथा व्यवस्थापि भ गोनलक अवम्तस्थनिका कािण पनहले देम्तखिै 

बाटोको रुपिा प्रयोग गिेको बाटोलाई िै 

अनििेखाको रुपिा व्यवस्थापि गरिएको जुि 

व्यवस्था कायगयोजिािा सिेि उले्लख गिेको 

देम्तखन्छ।  

प्रिाि प्रसाि आगोलागी नियन्त्रणको लानग कायगयोजििा 

होनडगगौं बोडग िाखे्न िथा कायगसनिनिको बैठकिा 

छलफल गिे  उले्लख गिेकोिा वि के्षत्र वरिपरि 

होनडगगौं बोडग िदेम्तखएको िि कायगसनिनिको 

बैठकिा छलफल गिे गिेको देम्तखन्छ । 

कािूिी प्राविाि वि कायागयोजिा िथा नविाि नवपरिि कायग 

गिेलाई सजाय नदिे उले्लख गिेको भएिा पनि 

हालसम्म सजाय नदिुपिे जस्तो कायग िभएको 

बुनझि आएको । 

वि अनिक्रिण नियन्त्रण  वि अनिक्रिण सम्बन्धी सिस्या ििहेको 

जािकािी प्राप्त भएको।  

सम्वर्द्ान पुिरुत्पादि कटाि आ. व. ०७३/०७४ देम्तख आ. व. ०७६।०७७ सम्म 

जम्मा ५ वषग पुिरुत्पादि कटाि गरिएको 

देम्तखन्छ। 

पुिरुत्पादि प्रवगिि पुिरुत्पादि प्रवगििको लानग गरििे पत्ल्ल्याउिे 

कायग प्रानवनिक रुपिा जनि गिुग पिे िगिेको 

देम्तखन्छ।  

हागाँनवगा हटाउिे कायग भएको  

िाउ रुखिा रिगौं पेम्तन्टङ्ग गिे / 
Tagging गिे । 

िाउ रुखिा रिङ्ग पेम्तन्टङ्ग गरिएको िि िाउ 

रुखको िम्वि ि कनिपय रुखको Tags 

िभेनटएको । 

झाडी सफाइ  पुिरुत्पादि कटाि गिेको वषगिा झाडी सफाइ 

गरिएको बुनझि आयो िि हाल वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक 

लगाए पश्चाि भिे झाडी सफाइ िगिेको देम्तखन्यो।  

काठ दाउिा सौंकलि कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा काठ दाउिा 

सौंकलि गदै आएको िि हाल आएि वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक 

लगाए पश्चाि् भिे सौंकलि िगिीएको बुनझि 

आएको 

घाटगिी व्यवस्थापि कायगयोजिा बिोनजि वानषगक रुपिा सौंकलि 



 

गरिएका काठ दाउिा घाटगिी गिी नवक्री नवििण 

गदै आएको  िि हाल आएि वैज्ञानिक वि 

व्यवस्थापि कायगयोजिा कायागन्वयििा िोक 

लगाए पश्चाि भिे जुि जस्तो अवस्थािा छ त्यसै्त 

िाखे्न आदेश प्राप्त भएको हँदा कटाि भएका 

रुखहरु वििा लथानलङ्ग अवस्थािा िहेको 

देम्तखएको। 

सदुपयोि पुिरुत्पादि कटाि आ. व. ०७३/०७४ देम्तख आ. व. ०७६।०७७ सम्म 

जम्मा ५ वषग पुिरुत्पादि कटाि गरिएको 

देम्तखन्छ। 

पुिरुत्पादि प्रवगिि पुिरुत्पादि प्रवगििको लानग गरििे पत्ल्ल्याउिे 

कायग प्रानवनिक रुपिा जनि गिुग पिे हो त्यनि 

िगिेको देम्तखन्छ।  

हागाँनवगा हटाउिे कायग भएको  
 

१८ .सिूहको कोष व्यिस्थापन 

आम्दानी वििरण कंकाली सा. ि.  वशखर सा. ि.  िय श्री ब्रह्मस्थानी सा ब 

 पयगटि सेवा शुल्क ब्याज आम्दािी  काठ नवक्री 
 वि पैदावाि नबनक्र ियाँ सदस्य प्रवेश शुल्क बैंक ब्याज  
 अिुदाि काठ नवक्री निवेदि दसु्ति 
 ियाँ सदस्य प्रवेश शुल्क निवेदि दसु्ति ियाँ सदस्य प्रवेश शुल्क 
 सदस्यिा िनवकिण दसु्ति सदस्यिा िनवकिण दसु्ति सदस्यिा िनवकिण दसु्ति 
 नवनवि आम्दािी बाकल नबनक्र  उपभोक्तालाई दाउिा नबक्री 
  उपभोक्तालाई दाउिा नबक्री जरिवािा 
 

खचाको 

वििरण 

कंकाली सा. ि.  खचा प्रवतशत वशखर सा. ि.  खचा प्रवतशत िय श्री 

ब्रह्मस्थानी साि 

खचा प्रवतशत 

िन विकास वि सौंिक्षण, 

सम्विगि िथा 

व्यवस्थापि 

आ. व.  ०७५ 

/०७६  को अनडट 

रिपोटग बिोनजि 

३८.५६% 

देम्तखन्छ। 

वि सौंिक्षण, 

नवकास िथा 

व्यवस्थापि  

आ. व.  

०७३/०७४ 

को अनडट 

रिपोटग 

बिोनजि 

३४.६८% 

देम्तखन्छ | 

वि पैदावाि 

सौंकलाि 

आ. व.  

०७६/०७७को 

अनडट रिपोटग 

बिोनजि 

६९.३१%   

देम्तखन्छ | 

वि पैदावाि 

सौंकलाि  

वि  पैदावाि 

सौंकलि  

वि सौंिक्षण, 

नवकाश ि सम्विगि 



 

सािुदावयक 

विकास 

पयगटि एवौं 

स्थािीय िोजगाि 

कायगक्रि सौंिालि  
 

आ. व.  ०७५/०७६ 

को अनडट रिपोटग 

बिोनजि ३७.४८% 

 देम्तखन्छ । 

सािुदानयक 

नवकास 

आ. व.  

०७३/०७४ 

को अनडट 

रिपोटग 

बिोनजि 

११.४९% 

देम्तखन्छ | 

सो शीषगकिा खिग 

िभएको | 

आ. व.  

०७६/०७७को 

अनडट रिपोटग 

बिोनजि खिग 

िभएको 

देम्तखन्छ | 

सािाविक 

विकास 

सािानजक वि 

गरिबी नू्यिीकिण 

खिग  

आ. व.  ०७५/०७६ 

को अनडट रिपोटग 

बिोनजि १.४५% 

देम्तखन्छ। 

सो शीषगकिा 

खिग िभएको | 

आ. व.  

०७३/०७४ 

को अनडट 

रिपोटग 

बिोनजि खिग 

िभएको  

| 

आयआजगि 

कायगक्रि सौंिालाि 

,  

आ. व.  

०७६/०७७को 

अनडट रिपोटग 

बिोनजि 

५.८५% 

देम्तखन्छ | 

आनथगक सहायिा 

खिग  

प्रशासवनक 

खचा 

 आ. व.  ०७५/०७६ 

को अनडट रिपोटग 

बिोनजि ८.५१% 

देम्तखन्छ। 

प्रशासनिक 

खिग 

आ. व.  

०७३/०७४ 

को अनडट 

रिपोटग 

बिोनजि 

८.२% 

देम्तखन्छ | 

प्रशासनिक खिग 

,नियािक सौंनिि 

कोष खिग  

आ. व.  

०७६/०७७को 

अनडट रिपोटग 

बिोनजि 

२४.३६ %  

देम्तखन्छ | 

अन्य खचा  म्तस्थि सम्पनत्तिा 

ह्रास कट्टी, सुरु 

ि ज्दाि  

आ. व.  ०७५/०७६ 

को अनडट रिपोटग 

बिोनजि १४.०२% 

 देम्तखन्छ। 

सुरु ि ज्दाि, 

कि खिग, ह्रास 

कट्टी ि बिि 

नहसाब  

आ. व.  

०७३/७४ को 

अनडट रिपोटग 

बिोनजि 

४५.२६% 

देम्तखन्छ |  

ह्रास खिग  आ. व.  

०७६/०७७को 

अनडट रिपोटग 

बिोनजि 

०.४६%  

देम्तखन्छ | 

 

१९. िनको पुनरुत्पादनको अिस्था  

नििवि  नजल्लािा वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिलागू गरिएका विहरुिा पुिरुत्पादि २२६९१ प्रनि हेक्टि िहेको 

पाइयो | पुिरुत्पादि कटाि गरिएको पनहलो वषग, दोश्रो, िेश्रो वषग ि कटाि िगरिएको के्षत्रिा पुिरुत्पादि 

िानलका ि ग्राफ बिोनजि िहेको नथयो | 

 औसत पुनरुत्पादन प्रवत हेक्टर २२६९१ 

वस.न पुनरुत्पादन कटान बषा  पुनरुत्पादन प्रवत हेक्टर  

१ पनहलो बषग २७,८६६ 

२ दोश्रो बषग १४,५९७ 

३ िेश्रो बषग  ३०,५२० 

४ पुिरुत्पादि कटाि िभएको  १७,७८१ 
 



 

 

सािान्यिया: पुिरुत्पादि कटाि िभएको के्षत्रिा भन्दा पुिरुत्पादि कटाि भएको के्षत्रिा पुिरुत्पादिको सौंख्या 

प्रनि हेक्टििा बढी देम्तखयो | 

 

नििवि  नजल्लािा कटाि पश्चाि पुिरुत्पादि भएको साल प्रजानि िधे्य ५८% रुट सकिबाट पलाएको पाइयो 

भिे बानक ४२% नबउ बाट पलाएको पाइयो | 

१९.१ पवहलो िषाको पुनरुत्पादन कटान िररएको के्षत्रिा पुनरुत्पादनको अिस्था  

पनहलो वषगको पुिरुत्पादि कटाि गरिएको के्षत्रिा पुिरुत्पादिको अवस्था िल ग्राफ ि पाई िाटगिा देखाई 

बिोनजि िहेको पाइयो | 

  



 

नििवि नजल्लाका वैज्ञानिक वि व्यस्थापि सौंिालि गरिएका कौं काली, नशखि ि जय श्री ब्रह्मस्थािी सािुदानयक 

विहरुिा िीि बषग पुिरुत्पादि कटाि गरिएकोिा पनहलो वषगको कटाि गरिएको के्षत्रिा पुिरुत्पादि २७,८६६ 

प्रनि हेक्टि िहेको पाइयो जसिा साल प्रजानिको िात्र १९,३७४ पुिरुत्पादि प्रनि हे. ि बाँकी अन्य (पड़ािी, 

असिा, िाजवृक्ष, िैदाल, किाग, सान्दि, कुम्बी, लाटीकाठ आनद) प्रजानिको पुिरुत्पादि ८,४९३ प्रनि हे. िहेको 

पाइयो |  

यसै गिी पनहलो वषगको पुिरुत्पादि कटाि गरिएको के्षत्रिा हनकग एका पुिरुत्पादि िधे्य िानथ पाई िाटगिा 

देखाईए जसै्त ४०% नबउबाट ि ६०% रुट सकिवाट पलाएको पाइयो | 



 

१९.२ दोश्रो िषाको पुनरुत्पादन कटान िररएको के्षत्रिा पुनरुत्पादनको अिस्था  

दोश्रो वषगको पुिरुत्पादि कटाि गरिएको के्षत्रिा पुिरुत्पादिको अवस्था निम्न बिोनजि िहेको पाइयो | 

 

पुिरुत्पादि प्रनि हेक्टि १४,५९७ िहेकोिा साल प्रजानिको ७,४३१ ि अन्य प्रजानिको ७,१६६ प्रनि हेक्टि 

िहेको पाइयो | पुिरुत्पादि भएि हनकग एका सालका नबरुवा िधे्य नबउबाट ४३% ि रुट सकि बाट ५७% 

पलाएको पाइयो | 

१९.३ तेश्रो िषाको पुनरुत्पादन कटान िररएको के्षत्रिा पुनरुत्पादनको अिस्था  

िेश्रो वषगको पुिरुत्पादि कटाि गरिएको के्षत्रिा पुिरुत्पादिको अवस्था निम्न बिोनजि िहेको पाइयो | 

 

पुिरुत्पादि प्रनि हेक्टि ३०,५२० िहेकोिा साल प्रजानिको १९,१०८ ि अन्य प्रजानिको ११,४१२ प्रनि हेक्टि 

िहेको पाइयो | पुिरुत्पादि भएि हनकग एका सालका नबरुवा िधे्य नबउबाट ४३% ि रुट सकि बाट ५७% 

पलाएको पाइयो | 



 

१९.४ पुनरुत्पादन कटान निररएको के्षत्रिा पुनरुत्पादनको अिस्था  

कुिै पनि पुिरुत्पादि कटाि िगरिएको के्षत्रिा िल ग्राफ ि िाटगिा देखाए बिोनजिको अवस्था देम्तखयो | 

 

 

कुल १७,७८१ पुिरुत्पादि प्रनि हे. िहेकोिा १३,२७० साल प्रजानि ि ४,५१२ अन्य प्रजािी पुिरुत्पादि देम्तखयो | 

यसिी पलाएका पुिरुत्पादि िधे्य साल प्रजानिको ३४% नबउबाट ि ६६% रुट सकिबाट पलाएको पाइयो |  

  

२०. िैज्ञावनक िन व्यिस्थापनको SWOT विशे्लषण 

२०.१ सिल पक्ष 

• ि जुदा वि सम्पदाको वास्तनवक अवस्थाबािे जािकािी सौंकलि भई यथाथग नवविण 

अद्यावनिक भएको। 

• विको उत्पादकत्व ि उत्पादििा वृम्ति भएको। 

• विको हैनसयि एवौं अवस्थािा क्रिशः सुिाि ल्याउि सहयोग पुिे देम्तखएको। 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको कायागन्वयिबाट विको हैनसयििा सुिाि गिी नदगो वि          

• व्यवस्थापिको लक्ष्य प्राप्त गिग सहज हिे।  

• दाहसौंस्काि, िानिगक िथा घिायसी प्रयोजि, सािानजक कायग लगायि नवनवि प्रयोजिको लानग 

काठ दाउिा आपूनिग गिग सहज भएको ।   

• विबाट उत्पानदि काठदाउिा नबनक्रनवििण गिी िाजश्व वृम्ति हिुको साथै उपभोक्ता सिूहको 

कोष बढेको । 

• उपभोक्ता सिूहको कोष परििालि गिी स्थािीय सिुदायको आनथगक िथा सािानजक 

नवकासिा थप टेवा पुगेको। 

• वि नभत्र सञ्चानलि वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको नक्रयाकलापहरु जसै्तः गोडिेल, झाडीसफाई, 

वृक्षािोपण, पुिःिोपण, बीउ सौंकलि, िािजाली घेिाबािा आनद कायगबाट िोजगाि शृ्रजिा गिेको। 

• वि व्यवस्थापि नक्रयाकलापबाट थप िोजगािीको अवसि शृ्रजिा भएको ि अँझै बढी िोजगािी  

हि सके्न देम्तखन्छ।  
 

२०.२ सुिार िनुापने पक्ष 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको उदे्दश्य ि िहत्वको बािेिा व्यापक रुपिा सिेििा बढाउिुपिे।  



 

• वि व्यवस्थापिका नक्रयाकलाप सञ्चालि गिग सिोकािवालाहरुको अथगपूणग सहभानगिा जुटाउिु 

पिे।  

• वि व्यवस्थापि कायग शुरुको अवस्थािा विको सवेक्षण िथा कायगयोजिा नििागण गिग खनिगलो 

हिे भएकोले बजेटको व्यवस्था ि आवश्यक पिे दक्ष प्रानवनिक जिशम्तक्तको व्यवस्था गिुगपिे । 

• वि व्यवस्थापि कायगयोजिा नििागण गिगको लानग कायगयोजिा नििागण गिे सम्बन्धी िापदण्ड 

ियाि गिी प्रभावकािी रुपबाट लागू गिुगपिे । 

• वि व्यवस्थापिबाट उत्पानदि किसल प्रजानिका काठ दाउिा सियिािै नबक्री नवििण 

गिुगपिे। 

• वि व्यवस्थापि एक बहसिोकािवाला नवषय भएिा पनि सिोकािवालाहरु बीििा आपसी 

सिन्वयिा किी देम्तखएको  ।  

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिका नक्रयाकलाप सञ्चालिका लानग पयागप्त सौंख्यािा दक्ष वि 

प्रानवनिकको व्यवस्था गिे । 

• िोिी कटािी, खुल्ला िरिििण नियन्त्रण िथा वि डढेलो नियन्त्रण, रुख कटाि, नथनिङ्ग, झाडी 

सफाइग िथा गोडिेल गिे कायग केही खनिगलो हिे भएकोले स्रोि साििको पयागप्त व्यवस्था 

सियिा िै गिुगपिे । 

• शुसासिको अवस्था सुदृढ गिुगपिे । 

• हाल जगौंलिा यत्रित्र कटाि भएका रुखहरु सियिा िै सौंकलि िथा उपयोग गिग खुल्ला 

गिुगपिे। 
 

२०.३ अिसर 

• वि िानथ पहँिको सुनिनश्चििा कायि हिका साथै सहनलयि दििा वि पैदावाि प्राप्त गिग सके्न 

अवसि िहेको । 

• विबाट नििन्ति वि पैदावािको आपूनिग सुनिनश्चिा भएसँगै वि पैदावाििा आिारिि उद्योगहरु 

जसै्तः सःनिल, फनिगिि आनद खुल्िे क्रि वृम्ति हिुका साथै यसबाट प्रत्यक्ष रुपिा िोजगािीको 

अवसिहरु पनि शृ्रजिा हिे । 

• विगिाि िथा भावी पुस्तालाई आवश्यक पिे वि पैदावािको उपलब्धिालाई नििन्ति, दीगो ि 

सुनिनश्चि गिग ठूलो अवसि प्राप्त हिे । 

• वि पैदावािको सिुनिि नवििणको क्रििा सािानजक सद्भाव अनभवृम्ति गिग सहज हिे  

• लनक्षि सम्वि उपभोक्ता सिूहको सािानजक िथा आनथगक नवकास गिी जीनवकोपाजगििा 

सुिाि ल्याउि थप सहयोग पुयागउि सनकिे । 
 

२०.४ चुनौती 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि लानग आवश्यक पिे स्रोि सािि ि जिशम्तक्तको व्यवस्था गिुग । 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगयोजिाको गुणस्तििा सुिािल्याइग प्रभावकािी रुपिा कायागन्वयि 

गिुगको साथै पािदनशगिा ि सुशासिको प्रत्याभूनि नदलाउिु। 

• सबै सिोकािवालाहरु बीििा सिाि बुझाई ि सिन्वयको अभाव भएकोले एकरुपिा कायि 

गिुग। 

• सिूह नभत्र सुशासि कायि गिी पािदगशी रुपिा कायग सौंिालि गिुग । 

• लाभको न्यायोनिि बाँडफाँड एवौं सिूहहरुको कोषको परििालि । 

• पुिरुत्पादि कटाि भएका सब–कम्पाटगिेन्टहरुिा नवनभन्न प्रकािका किसल प्रजानिका िथा 

वििािा िूख्य िुि निका रुपिा िहेका । 



 

• सुशासिको प्रत्याभूनि हिे गिी कायागन्वयि गिुग । 

• पयागप्त ि स्पष्ट िीनि, नियि एवौं कािूि नििागण गिी प्रभावकािी रुपिा कायागन्वयि गिुग। 
 

२१. राय तथा सुझाि 

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगक्रिको कायागन्वयि गिे कायग प्रािम्तिक ििणिा िै िहेको देम्तखएको । 

यस कायगक्रि विको नकनसि , भ गोनलक अवस्था ि व्यवस्थापिको उदे्दश्य िथा स्थािीय वि 

उपभोक्ता सिूहको िाहिा अिुरुप प्रिनलि वि ऐि िथा नियिावली बिोनजि वि व्यवस्थापि 

कायगयोजिा ियाि एवौं स्वीकृि गिी प्रभावकािी रुपिा कायागन्वयि गिी ि सोको अिुगिि िथा 

िूल्याङ्कि गिे व्यवस्था निलाइग कायागन्वयि गिग उपयुक्त देम्तखएको । यस कायगक्रिलाइग प्रभावकािी 

रुपिा कायागन्वयि गिी अपेक्षाकृि रुपिा नदगो वि नवकासको लक्ष्य हानसल गिगको लानग यस 

कायगदलको देहाय बिोनजिको िाय सुझाव िहेको छः 

• बदनलएको परिम्तस्थनििा वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि सम्बन्धी िीनि िथा कायगनवनि निदेनशकाको 

ित्काल बहस, छलफल गिी प्रभावकािी रुपिा पुििावलोकि गिी सियािुकूल िानष्टि य 

िापदण्ड ियाि गिी लागू गिे, 

• विगिाि सियको िाँग अिुरुप सवै पक्षको सुशासि, िैयगिा, सनहषु्णिा ि सौंस्थागि नवकासिा 

जोड नदिुपिे, 

• नजल्ला वा स्थाि सापेक्ष परिपक्व एवौं दक्ष प्रानवनिक किगिािीको व्यवस्थापि गिुगपिे । 

• पुिरुत्पादि कटाि पश्चाि् उनिि सौंिक्षण िथा गोडिेल गिे व्यवस्था निलाउिुपिे। 

• आवश्यकिाअिुसाि सम्बम्तन्धि वि किगिािी, वि सिूह ि सनिनिका पदानिकािीहरुलाई सिय 

सापेक्ष िानलि गोष्ठीको व्यवस्था गिुगपिे। 

• सुशासि ि सिूहहरुको सौंस्थागि नवकासिा जोड नदिुपिे। 

• कायागन्वयिको लानग िानलि प्राप्त दक्ष वि प्रानवनिक ि पयागप्त बजेटको व्यवस्था गिुगपिे। 

• टि ी ट्यानगङ, वि सम्विगि लगायि नसफारिस भएका नियनिि कायगहरुलाई प्रभावकािी रुपिा 

कायागन्वयिि लैजािे व्यवस्था निलाउिु पिे । 

• वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको कायग गिग पयागप्त सौंख्यािा वि प्रानवनिकको व्यवस्थापि हिुपिे। 

• विबाट प्राप्त वि पैदावाि िथा अन्य लाभको नवििण न्यायोनिि हिे गिी विके्षत्रले सिग्र 

सािानजक िथा आनथगक नवकासिा टेवा पुयागउि सके्न वािाविणको नसजगिा गिे । 
 

२२. वनष्कषा 

वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगक्रिको कायागन्वयि प्रािम्तिक ििणिा िै िहेकोले यसको सकािात्मक 

िथा िकािात्मक िनिजाको नवसृ्तिरुपिा नवशे्लषण गिे अवस्था भइग िसकेको भएिा पनि विको 

नकनसि ि हैनसयि, भ गोनलक अवस्था ि व्यवस्थापिको उदे्दश्य लगायि स्थािीय वि उपभोक्ता 

सिूहको िाहिा एवौं आवश्यकिािुसाि वि सम्विगििा आिारिि व्यवस्थापि कायगयोजिा ियाि गिी 

प्रभावकािी रुपिा कायागन्वयि गिुगपिे देम्तखन्छ।वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि कायगक्रिको कायागन्वयििा 

देम्तखएका प्रानवनिक किी किजोिीहरुलाइग हटाइग  सुशासिको अवस्था थप सुदृढ गिुग पिे देम्तखन्छ। 

यसको लानग नवद्यिाि िीनि िथा कािूिी सौंिििािा सियािुकूल सुिाि गिी सम्बम्तन्धि सबै 

सिोकािवालाहरु (वि प्रानवनिक, स्थािीय वि उपभोक्ता सिूह) को सौंस्थागि िथा प्रानवनिक 

क्षििािा अनभवृम्ति गिग ि िाजिैनिक इच्छा शम्तक्त ि िागरिक सिाजको सिथगि जुटाइग प्रभावकािी 



 

रुपिा वैज्ञानिक वि कायगक्रिको कायागन्वयि िाफग ि् नदगो वि व्यवस्थापिको लक्ष्य हानसल गिेिफग  

अग्रसि भइग अगाडी बढ्िु िै आजको िुि िी ि आवश्यकिा हो। 
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