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बिस्कषष 
 

"समदृ्धिका लागि वन" नीगििि बहस कार्यक्रममा भएको प्रस्िगुिहरु, सरोकारवाला िथा गबज्ञहरुको भनाइ र  सामदु्धहक 
छलफलको आधारमा वन व्र्वस्थापन िरी काठ उत्पादनमा वदृ्धि, जगडबटुीको ब्र्बसाद्धर्क खेिी, गनजी क्षेत्रको 
साझेदारीमा कमगसयर्ल प्रजागिको बहृि वृक्षारोपण, प्रकृगिमा आधाररि पर्यटन प्रवियन, वनजन्र् उद्योि, साबयजगनक-
गनजी-समहु/समदुार्सँिको सहकार्य र समदृ्धिका लागि उपर्कु्त काननु र कार्यक्रम हनुपुनेमा सबैको जोड गथर्ो। 
बहस कार्यक्रमको गनस्कर्य गनम्नानसुार छ:     

 वनवाट समदृ्धि हागसल िनय वन नीगिको ममय अनसुार वन सम्बशन्ध काननु र कार्यक्रम आबस्र्क पने ।     

 सबै प्रकारको वन व्र्वस्थापन िरी वन के्षत्रको उत्पादकत्व र काठ उत्पादन वदृ्धि िनुय पने ।  

 िैह्र काष्ठ वन पैदावार र जगडबटुीको ब्र्बसाद्धर्क खेिी र मलु्र् िृंखला द्धवकास िनुय पने ।  

 प्रकृगिमा आधाररि पर्यटन कार्यक्रम संचालन िनुय पने ।     

 वन पैदावारमा आधाररि उद्यम स्थापना र प्रवियन िनुय पने ।   

 वन्र्जन्ि ुपालनका साथै वनलाई कृद्धर्, जलगबद्यिु उत्पादन र खानी िथा खगनज पदाथयसँि गलंक िने ।  

 वन क्षेत्रमा गनजी र बैद्धकङ्ग के्षत्रको लिानी र संलग्निा वृद्धि िनय सहकार्य िनुय पने ।   

 हररर्ाली वृद्धि िनय नभई गछटो र धेरै फाइदा गलनको लागि कमगसयर्ल प्रजागिको ठुला वकृ्षारोपण 
आर्ोजना संचालन िनुय पने । 

 प्राकृगिक वनमा भएको जगडबटुी भन्दा ब्र्बसाद्धर्क खेिी िनय जोड ददन ुपने ।  

 वन िथा भगूमको विीकरण िरी उद्देस्र् अनसुारको व्र्वस्थापन िनुय पने ।   

 वन अनसुन्धान र द्धवकास (R&D) मा जोड ददन ुपने ।   
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“समदृ्धिका लागि वन” गबर्र्क नीगििि वहस कार्यक्रमको प्रगिवेदन 

 

१. पषृ्ठभगूम 

आगथयक वर्यः २०७५।०७६ 

बजेट उपशिर्यकः ३२९१०४३ (केन्रीर् वन िागलम िथा प्रसार केन्र) 
खचय शिर्यकः २२५२२ (कार्यक्रम खचय) । 

द्धक्रर्ाकलापः वन िथा वािावरणसँि सम्बशन्धि समसामद्धर्क द्धवर्र् छनौट र 
नीगििि वहस । 

स्वीकृि द्धवगनर्ोजनः रु. ६४,०००।०० 
कृर्ाकलाप सम्पन् न िनुय पने:  िेस्रो चौमागसक 
छनौट िरीएको द्धवर्र्ः समदृ्धिका लागि वन  
बहस संखर्ाः एक 
प्रारशम्भक लािि अनमुानः 
खचय भएको रकमः 

रु. ६४,०००।०० 

रु. ६४,०००।०० 

 
वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्रको  आगथयक वर्य २०७५।०७६ को बजेट उपशिर्यक ३२९१०४३ 
ििृीर् चौमागसक अवगधमा सम्पन् न िने िरी खचय शिर्यक २२५२२ मा  ̎ वन िथा वािावरणसँि सम्बशन्धि 
समसामद्धर्क द्धवर्र् छनौट र नीगििि वहस स्वीकृि द्धक्रर्ाकलाप रहेकोमा वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण 
केन्रबाट गमगि २०७६ आर्ाढ १५ ििे स्वीकृि भएको प्रस्िाव अनसुार २०७६आर्ाढ ३० ििे र्ो 
कार्यक्रम सम्पन् न भएको गथर्ो । र्ो कार्यक्रम वन अनसुन्धान िथा वन प्रशिक्षण केन्रको िागलम हलमा  
सञ् चालन िरीएको गथर्ो । वन अनसुन्धान िथा वन प्रशिक्षण केन्रका महागनदेिक डा. ददपक कुमार 
खरालको अध्र्क्षिामा वन भूसंरक्षण द्धवभािका  उपमहागनदेिकज्रू्¸ वनस्पगि द्धवभािका उपमहागनदेिकज्रू्,  
राद्धिर् गनकुञ्ज िथा वन्र्जन्ि ु संरक्षण द्धवभािका उपमहागनदेिकज्रू्¸ नेपाल सरकारका पूवय सशचव र 
सहसशचवहरु र द्धवज्ञ िथा अन्र् सरोकारवाला संघ संस्थाका पदागधकारीहरु िथा वन िागलम िथा प्रशिक्षण 
केन्रका कमयचारीहरु समेि संलग् न भई बहस सञ् चालन भएको गथर्ो । 
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२. कार्यक्रमका उदे्दश्र्हरू 

नीगि गनमायिाहरु, गनणयर्किायहरु र नीगि कार्ायन्वर्नकिायहरु वीच द्धवगभन्न आर्ामहरुमा छलफल िरी 
बैज्ञागनक िथ्र्हरुमा आधाररि नीगि गनमायण िने वा नीगि गनमायण िनय सहर्ोिी बैज्ञागनक अध्र्र्न अनसुन्धान 
िने प्रगिवििा सद्धहि र्ो नीगििि बहस सम्पन्न भएको गथर्ो । 

र्सका उदे्दश्र् गनम् नानसुार रहेका गथए :  

(क) बाद्धर्यक स्वीकृि कार्यक्रम अनसुार नीगििि बहसका लागि मागथ उल्लेशखि र अन्र् समसामद्धर्क 
गबर्र्मा नीगििि बहस चलाउने ।  

(ख) नीगििि बहसबाट प्राप् ि सझुाबहरु वन िथा बािाबरण मन्त्रालर्लाई पषृ्ठपोर्णका रुपमा प्रदान िने 
। 

३. सञ् चालन प्रद्धक्रर्ा 
२०७६ असार ३० ििे िागलम हल, वन पररसर, बबरमहलमा वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्रका 
महागनदेिक डा. दीपक कुमार खरालको अध्र्क्षिामा “सम्वदृ्धिका लागि वन” गबर्र्क नीगििि सम्बाद 
(Science-Policy Dialogue) कार्यक्रम संचालन भएको गथर्ो। केन्रका उप-महागनदेिक डा. बदु्धिसािर 
पौडेलले सहभािीहरुलाई स्वािि िथा कार्यक्रमको पररचर् र उपसशचव श्री नगबन कुमार उपाध्र्ार्ले 
कार्यक्रम संचालन िनुय भएको गथर्ो। कार्यक्रममा गनम्नानसुारका गिन वटा प्रस्िगुिहरु भए:   

१. सम्वदृ्धिका लागि वन: अवसर र चनुौिी गबर्र्मा डा. कृष्ण चन्र पौडेल, पवुय सशचव, नेपाल सरकार, 

२. सम्वदृ्धिका लागि वन: गनजी क्षेत्रको भगूमका गबर्र्मा श्री अरुण िमाय पौडेल, काठमाडौँ फरेस्री कलेज, 
३. सम्वदृ्धिका लागि वन: वनजन्र् उद्योि गबर्र्मा डा. राजेन्र के.सी., उप-महागनदेिक, वन िथा भ-ू 
संरक्षण द्धवभाि 

 

दोश्रो खण्डमा सरोकारवालाको भनाई (FeNFIT, FECOFUN, NFA, AFFON, NEHHPA, PFA), िेश्रो 
खण्डमा गबज्ञको भनाई (डा. उदर् राज िमाय, डा. स्वर्म्भमुान अमात्र्, डा. गसन्ध ुप्रसाद ढंुिाना) र चौथो 
खण्डमा सहभािीहरुका सझुाव िथा भनाइहरु सद्धहिको छलफल कार्यक्रम र अन्त्र्मा डा. दीपक कुमार 
खरालवाट गनस्कर्य, धन्र्वाद र समापन भएको गथर्ो । 

 

उप-महागनदेिक डा. बदु्धि सािर पौडेलले द्धक्रर्ाकलाप संचालन िनय संचार िथा समन्वर् िने, प्रस्िाब 
लेखनमा सहर्ोि िने, द्धक्रर्ाकलाप सञ् चालन प्रस्िाव शस्वकृि िरी खचय लेख ने िथा द्धक्रर्ाकलाप सञ् चालनमा 
मािहि कमयचारीहरुलाई पररचालन िने र अनिुमन िथा मलु्र्ांकन िने िथा िागलम अगधकृि श्री नवीन 
प्रकाि उपाध्र्ार्ले द्धक्रर्ाकालाप सञ् चालनका लागि पत्राचार र प्रचार प्रसार, समन्वर्, सहभािी व्र्वस्थापन 
र द्धक्रर्ाकलाप संचालनाथय आबस्र्क व्र्वस्थापद्धकर् कार्य िनुय भएको गथर्ो। िोष्ठीको संर्ोजन सहार्क 
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िागलम अगधकृि श्री िान्िा काफ्लेले िनुय भएको गथर्ो । सहार्क िागलम अगधकृि श्री सगबना मैर्ा 
प्रजापगि वाट िोष्ठी सम्पन् न प्रगिवेदन िर्ार भएको हो । 

४. प्रस्िगुि, भनाइ र छलफल: संशक्षप् ि द्धववरण 

प्रचरु सम्भावना भएको प्राकृगिक सम्पदा भएर पगन आिागिि ्प्रगिफल प्राप्त हनु नसकेको पररप्रके्ष्र्मा नेपाल 
सरकार (मन्त्रीस्िर) द्वारा २०६९ माघ १२ मा समदृ्धिका लागि वनको अवधारणा  स्वीकृि िरेको गथर्ो । 
र्सै गबर्र्मा केशन्रि रही सम्बशन्धि ्सरोकारवालाहरुको गबचमा छलफल कार्यक्रम चलाउन सान्दगभयक 
भएको र र्ो गबर्र् अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्रसँि पगन सम्बशन्धि भएकोले नीगििि बहसका लागि 
र्ो गबर्र् छनौट िरी कार्यक्रम सम्पन्न िनय प्रस्िाव िर्ार भएको गथर्ो । सोही अनरुुप बहस कार्यक्रममा  
प्रस्िाव अनसुार नै प्रथम कार्यपत्र वन िथा भ-ू संरक्षण द्धवभािका उपमहागनदेिक श्री राजेन्र के सीले,  
दोस्रो कार्यपत्र नेपाल सरकारका पूवय सशचव डा. कृष्ण चन्र पौडेल र अशन्िम कार्यपत्र काठमाडौ फरेिी 
कलेजका सहप्राध्र्ापक श्री अरुण िमाय पौडेलले पेि िनुय भएको गथर्ो ।  

   

समदु्घाटन 

स्वािि  र  

उद्घाटन 

र्स बहस कार्यक्रमको  संर्ोजन सहार्क िागलम अगधकृि श्री िान्िा काफ्लेबाट भएको 
गथर्ो । र्स बहस कार्यक्रमको  सञ्चालन वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्रका  
िागलम अगधकृि श्री नद्धवनप्रकाि उपाध्र्ार्ले िनुय भएको गथर्ो । कार्यक्रमको िरुुवाि 
आसन ग्रहणबाट प्रारभ्भ भएको गथर्ो । कार्यक्रम वन अनसुन्धान िथा वन प्रशिक्षण 
केन्रका महागनदेिक डा. ददपक कुमार खरालको अध्र्क्षिामा सम्पन्न भएको गथर्ो ।  

 

नीगििि बहसमा उपशस्थि सम्पूणय महानभुावहरुलाई वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण 
केन्रका उपमहागनदेिक डा. बिुीसािर पौडेलले स्वािि िनुय भएको गथर्ो । र्स पश्चाि 
सहभािीहरु गबच आपसमा पररचर् कार्यक्रम सम्पन्न भएको गथर्ो । पररचर् कार्यक्रम 
पश्चाि कार्यपत्रहरु प्रस्ििु भएका गथए ।  

 

प्रस्ििुीहरु  

१. समदृ्धिका 
लागि वन: 
अवधारणा, वियमान 
अवस्था र 
चनुौगिहरु - डा. 

 प्रस्िगुिका मखुर् बुंदाहरु 

 समदृ्धिको मापन साधारणिर् : GDP, HDI र खसुीसंि सम्बशन्धि index बाट 
िररन्छ ।  

 Legatum prosperity index - ९ वटा समहुका १०४ वटा variable लाई आधार 
बनाई र्ो index गनकागलन्छ, जस अनसुार सन ्२०१८ मा १४९ देि मध्रे् नेपाल 



7 

 

राजेन्र के.सी.,  
उपमहागनदेिक, 
वन िथा भ-ू
संरक्षण गबभाि  

 

९० औ ंस्थानमा पदो रहेछ । आगथयक िणुस्िर अनसुार नेपाल ३९ औ ंस्थानमा 
र surprisingly नेपाल प्राकृगिक वािावरणमा १२६ औ ं स्थानमा पने रहेछ। 
दशक्षण एशिर्ामा नेपाल श्रीलंका पगछ पदयछ, जसमा भारि भन्दा राम्रो index 

नेपालको पाइन्छ ।   

 सन ्२०१३ मा FAO को २५ औ ंसभाबाट र्ो अबधारणा िरुु भएको, नेपालमा 
भने हररर्ो वन नेपालको धन भने्न उखान पद्धहले देशख नै रहेको पाइन्छ।  हाल 
नेपालको लक्ष्र् "समिृ नपेाल र सखुी नेपाली" रहेको छ ।   

 वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले नेपालमा सबै भन्दा बढी भभूाि (कररब ५७% भ ू
भाि: ४९ लाख हेक्टर वन संरशक्षि क्षेत्र बाद्धहर + २३.३९% वा ३४ हजार 
हेक्टर संरशक्षि क्षेत्र) व्र्वस्थापन िदै आइरहेको छ ।   

 नेपालमा रशजस्टडय गनजी वन कम छ िर गनजी वन, आवादी क्षेत्र वा कृद्धर् वन 
क्षेत्रवाट सबै भन्दा बढी काठ उत्पादन हनु्छ (जस्िै: गब. सं. २०७४/७५ मा 
३३ लाख हेक्टर राशस्रर् वनबाट १३ लाख क्र्गुबक द्धफट, २२ लाख हेक्टर 
सामदुाद्धर्क वनबाट ५४ लाख क्र्गुबक द्धफट र ९० हजार हेक्टर गनजी वनवाट 
१ करोड २५ लाख क्र्गुबक द्धफट काठ उत्पादन भएको) ।  

 सन ्२०१७/१८ मा नपेालमा आर्ागिि काठ ९ लाख ७५ हजार क्र्गुबक द्धफट 

भएको।  केद्धह काठजन्र् पदाथय समेि आर्ाि भएको। र्ो बर्य काठ आर्ाि कम 
हनुे (कररव ८ लाख क्र्गुबक द्धफट मात्र) । 

 FRA को िथ्र्ांक अनसुार नेपालमा २ अरब ५६ करोड रुख भएको र १०६३५ 
लाख  क्र्गुबक गमटर stem volume भएको र ०.०५% मात्र काट्ने हो भने पगन 
नेपालमा प्रगि बर्य कररव २ करोड काठ उत्पादन िनय सद्धकने सम्भावना ।    

 नेपाल NTFP को क्षेत्रमा धनी र भारि र चीन हाम्रा गछमेकी भएकोले प्रसस्ि 
सम्भावना रहेको ।   

 वैदेशिक व्र्ापारको मखुर् वस्ि ुजगडबटुी र िैर काठ वन पैदावार भएको (कररव 
१०%) । भन्सारमा कबोल िरेको मलु्र् भन्दा नेपलको बजारमा हनुे मूल्र् गनकै 
बढी भएकोले र्ो फाइदा वा गनर्ायि धेरै भएको ।   

 अलैंची (एक प्रकारको वन पैदावार) को गनर्ायि गनकै बढी भएको ।   

 प्रकृगिमा आधाररि पर्यटन: जैद्धवक द्धवद्धवधिा र प्रजागि द्धवद्धवधिा धेरै भएको ।  
४०% भन्दा बढी गबदेिी पर्यटकले संरशक्षि क्षेत्रको भ्रमण िने ।   

 वन उद्यम: कररव ३० हजार समदुार्मा आधाररि वन समहु भएकोले एक समहु 
एक उद्यम िनय सद्धकने सम्भावना छ ।   
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 खानी र खानीजन्र् पदाथय: वन क्षेत्रको प्रर्ोि भएको । जस्िै : गसमेन्ट उत्पादन 
र मूल्र् घट्नमुा वन क्षेत्र समेिको र्ोिदान रहेको । 

 द्धवकास आर्ोजनाको लागि कररव १७ हजार वन क्षेत्र हस्िान्िरण भएको ।  

 मखुर् चनुौगिहरु: कम उत्पादकत्व, कम लिानी, सक्षम र मानव संिाधन कम  

 अवसरहरु: खाली जग्िाको उपर्ोि िनय सद्धकने (कररव १० लाख ३० हजार 
हेक्टर जग्िा खाली बाँझो छ), उपर्कु्त वािावरण बनाउन ुपने, वस्िमुा द्धवद्धवधिा, 
value addition र श्रोिको ददिोपन कार्म िनुय पने । 

 

२. समदृ्धिका लागि 

वन: अबसर र 

चनुौगिहरु 

डा. कृष्ण चन्र 
पौडेल, पूवय सशचव, 

नेपाल सरकार 

प्रस्िगुिका मखुर् बुंदाहरु 

 वन क्षेत्रका द्धवद्यमान समस्र्ाहरु: वन अगिक्रमण, चोरी गनकािी, मानव वन्र्जन्ि ु
द्वन्द, वन डढेलो, खलु्ला चररचरन, बाह्य गमचाहा प्रजागि, ढंुिा/गिट्टी/बालवुाको 
अत्र्गधक दोहन, ध्वस्ि संरचनाको पनुगनमायण हनु नसकेको । 

 वन क्षेत्रका प्रमखु चनुौगिहरु: ४० प्रगििि वन क्षते्र कार्म राख्न,े वन संरक्षण 
र अगिक्रमण गनर्न्त्रणमा साझा राद्धिर् प्रगिवििा, मानव वन्र्जन्ि ु द्वन्द 
व्र्वस्थापन, पवुायधार द्धवकास (जलगबद्यिु, ग्रामीण सडक, आदद गनमायण) र वन 
संरक्षण वीच संिलुन, संिदठि अपराध गनर्न्त्रण (चोरी शिकारी/वन पैदावार 
िस्करी), जलवार् ुपररवियन र वन/वन्र्जन्ि ुव्र्वस्थापन, अपर्ायप्त स्रोि साधन 
र लिानी, वन क्षेत्रमा सिुासन, आगथयक र सामाशजक समनु्नगि िथा वािावरशणर् 
सन्िलुन गमलाउन े।   

 राद्धिर् समदृ्धिका क्षेत्रहरु र वनको महत्वपूणय र्ोिदान: कृद्धर्, हाईड्रोपावर, पर्यटन, 

वनमा आधाररि उद्यम, जैद्धवक द्धवद्धवधिा र काबयन फाईदाहरू । 

 समदृ्धिका प्रमखु उप-क्षेत्रहरु: वनस्पगि श्रोि (खास िरी उच्च मलु्र्का जगडबटुी), 
ददिो वन व्र्वस्थापनवाट प्राप्त हनुे काठ/दाउरा, संरशक्षि क्षेत्रमा हनुे पर्यटकीर् 
सेवा । 

 ददघयकागलन अबधारणाको आवश्र्किा: वन क्षते्रको वैज्ञानीक एवं दीिो 
व्र्वस्थापनका माध्र्मले वािावरणीर् सन्िलुन कार्म राखदै दीिो द्धवकासका 
लक्ष्र् हागसल िनय, पाररशस्थकीर् प्रणालीलाई जोिाई जलवार् ु पररवियन 
अनकूुलनमा सहर्ोि परु्ायउन, वन क्षेत्रलाई समर्ानकूुल व्र्वशस्थि र 
व्र्वसाद्धर्करण िनय, लिानी अगभवदृ्धि िनय र उद्यम मैत्री वािावरण सजृना िनय, 
स्थागनर् समदुार्को शजद्धवकोपाजयनमा सधुार िरी देिको सम्बदृ्धिमा र्ोिदान 
परु्ायउन । 
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 समदृ्धिका लागि वन अबधारणा गब.सं. २०६९ को राद्धिर् संरक्षण ददवस 
(२०६९/०६/०७) वाट िरुु िरी २०६९/१०/१२ मा वन मन्त्रालर्वाट 
स्वीकृि भएको र र्सलाई द्धवगभन्न िोष्ठी/सेगमनार/बैठकहरुमा प्रस्ििु िरी र 
२०३० दरुदृस्टी िर्ार भएको । 

 लक्ष्र्: वन, वनस्पगि, वन्र्जन्ि,ु जलाधार, संरशक्षि क्षेत्र र जैद्धवक द्धवद्धवधिाको 
समशुचि संरक्षण, दीिो व्र्वस्थापन र सदपुर्ोि िदै वनको व्र्वसाद्धर्करणका 
माध्र्मले रोजिारी सजृना, आर् वदृ्धि, स्थागनर् समदुार्को शजद्धवकोपाजयनमा सधुार 
एवं वन क्षेत्रमा सिुासन कार्म िरी मलुकुको दीिो द्धवकास र वािावरणीर् 
संिलुन कार्म राख्न े। 

 समदृ्धिका प्रमखु स्िम्भहरु: ददिो र वैज्ञागनक वन व्र्वस्थापन, वन पैदावार र 
सेवाको ददिो उपर्ोि, वन सम्पदाको व्र्वसाद्धर्करण िथा बजारीकरण र उपर्कु्त 
वािावरणको गसजयना । 

 अवसरहरु: िैर कास्ठ बन पैदावार (जैद्धवक द्धवद्धवधिामा धगन, उच्च मूल्र्का 
जगडबटुी, द्धवदेिमा माि, व्र्ापार घाटा कम िनय सद्धकन,े गनजी क्षेत्रको संलग्निा, 
खाली जग्िा), काठ (फगनयचर, कम्पोशजट उड, पोल, अन्र्), पर्यटन र काबयन 
सेवाहरु ।  

 प्रमखु समस्र्ाहरु: वन क्षेत्र खण्डीकरण िथा क्षद्धर्करण, वन्र्जन्िकुो चोरी 
शिकार िथा अवैध व्र्ापार, नदी कटान, भ–ूक्षर्, वन डढेलो, खलु्ला चररचरन, 

ढंुिा, गिट्टी, बालवुाको अगनर्न्त्रीि संकलन िथा व्र्ापार, िैर काष्ठ वन पैदावारको 
अगधक संकलन, मानव र वन्र्जन्ि ु गबचको द्वन्द, वन क्षेत्रको जग्िा अन्र् 
प्रर्ोजनका लागि अत्र्गधक माि िथा भउूपर्ोि पररवियन, वन पैदावार संकलन 
िथा सदपुर्ोिमा व्र्वसाद्धर्क उदागसनिा, वन पैदावारमा आधाररि 
उद्योिी/व्र्वसार्ीहरुको व्र्वसार्ीक क्षमिाको अभाव, वनपैदावार द्धवक्री 
द्धविरणलाई पूणय पारदिी, प्रगिस्पधायत्मक र मर्ायददि बनाउन नसक्न ु।   

 आिामी कार्यददिा:  

(१) उच्च मूल्र्का जगडबटुी प्रवियन  िने (र्सका लागि प्रगबगध द्धवकास िथा 
हस्िान्िरण, अनदुान/गबमा/सहगुलर्ि ऋण ददन,े बजार पूवायधार बनाउने, VAT 

नलाग्ने हनुपुने, व्र्ापार िनय अबरोध हटाउने आदद),  
(२) वनमा आधाररि उद्यम द्धवकासका लागि सावयजगनक, गनजी, सामदुाद्धर्क 
साझेदारी (PPCP) मोडल अबलम्बन िने   

(३) आपसी समझदारी द्धवकास िने,  
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(४) गिन िहका सरकारको साझा प्रगिबििा,  
(५) पकेट क्षेत्रमा जगडबटुी खेिी िथा द्धवकास,  

(६) क्षमिा अगभवदृ्धि र  

(७) उपर्कु्त वािावरण गसजयना िने । 

 

३: समदृ्धिका 
लागि वन - गनजी 
क्षेत्रको भगूमका र 
र्ोिदान 

अरुण िमाय 
पौड्याल, 

काठमाडौँ फरेस्री 
कलेज 

प्रस्िगुिका मखुर् बुंदाहरु 

 नेपालमा ६ लाख ५० हजार हेक्टर बटु्यान क्षेत्र भएको िथ्र्ांक छ, जसमा 
१० हजार हेक्टर प्रगि वर्यका दरले वकृ्षारोपण िरे पगन ६५ वर्य लाग्छ, 

त्र्सैले contract plantation माफय ि commercial plantation र उच्च 
प्रगबगध प्रर्ोि िनुय पने । 

 कररव १ लाख हेक्टर अगिक्रगमि क्षेत्रलाई पगन वकृ्षारोपण िनय सद्धकने  

 स्थानीर् िहको भ-ूउपर्ोि र्ोजना अनसुार खाली वा उपर्कु्त साबयजगनक 
जग्िा खोजेर गनजी क्षेत्र पररचागलि िरी वकृ्षारोपण िनय सद्धकन े।  

 वनको जग्िा अन्र् प्रर्ोजनमा ददर् बापि कररव १७ हजार ५ सर् हेक्टर 
compensatory plantation र नदद उकास जग्िामा पगन commercial 

वकृ्षारोपण िनय सद्धकने ।  

 काभ्र ेर गसन्धपुाल्चोक शजल्लामा कररव १३ हजार ५ सर् हेक्टर सल्लाको 
वकृ्षारोपण वन व्र्वस्थापन (१० हजार सामदुाद्धर्क वन र ३ हजार ५ सर् 
सरकारद्वारा व्र्वशस्थि वन भएको) िरे प्रसस्ि आम्दानी हनुे, ६०० क्र्.ुफी. 
प्रगि हेक्टरका दरले कररव ७८ लाख क्र्.ुफी काठ र रु २५० प्रगि क्र्.ुफी 
का दरले रु. २ अरब आम्दानी हनु े।  

 ब्लक फरेस्ट र सामदुाद्धर्क वनमा बैज्ञागनक वन व्र्वस्थापन िरे काठ 
दाउराको उत्पादन बढाउन ुपने। सघन वन व्र्वस्थापन र खाली वा हैगसर्ि 
गबग्रकेो वनमा समेि बैज्ञागनक व्र्वस्थापन िनय सद्धकने ।   

 समर्मानै काठ बेच्न नसकेको र काठको िणुस्िर िथा मूल्र् समेि घटेको, 
काठलाई अगि आबस्र्क सामग्री जस्िै बनाउन ुपने र िोगलर्ा काठ सगमललै 
मात्र बेच्न ुपने ।  

 एक अध्र्र्न अनसुार नेपालमा सन ्२०२० मा दाउराको माि ११७१० 
हजार टन र काठको माि ४०८२ हजार क्र्गुबक गमटर रहेको पाइन्छ ।    

 वन बाद्धहर रुख (TOF) रोप्न र हकुायउन गनजी जग्िा धनीलाई आकद्धर्यि 
िनुय पने। जस्िै भारिको हररर्ाणा राज्र्मा वकृ्षारोपण िरेको पद्धहलो वर्य  
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रु ३ प्रगि गबरुवा, दोश्रो वर्य रु २ प्रगि गबरुवा र िेश्रो वर्य रु १ प्रगि रुख 
अनदुान ददने िररन्छ र्सरर द्धकसानलाई प्रत्र्क्ष फाइदा पगु्ने िरी financial 

incentives को व्र्वस्था िनुय पने ।  

 गनजी क्षेत्रको लिानी बढाउन ु पने - गनजी र हैगसर्ि गबग्रकेो जग्िामा 
वकृ्षारोपण िनय; गनजी वनलाई प्रवियन िनुय पने। गनजी वन पैदावारमा VAT 

र अरु कर हटाउन ुपने । 

 वनमा आधाररि उद्यमहरुको आधगुनकीकरण िरीन ु पने, seasoning, 

composite wood मा ध्र्ान ददन ुपने; २००% tariff on timber export 

हटाउन ुपने ।  

 उच्च मलु्र्का जगडबटुी खेिी र commercial plantation हनु ुपने।  

 पर्ायपर्यटन प्रवियन  - एक महत्वपूणय पक्ष भएको ।   

 मागथका क्षेत्रहरुमा धर्ान ददन ुपने जसमा business नीगि अनकुुल नभएको, 
supply िने क्षमिा, सूचना नहनु,ु मागनसको क्षमिा कम हनु ु जस्िा 
समस्र्ालाई समाधान िररन ुपने र गनमायण कार्यमा soft wood समेि प्रर्ोि 
िनुय पने हनु्छ । 

 

सरोकारवालाहरुको भनाइ 

१. ठाकुर 
भण्डारी, 
सामदुाद्धर्क वन 
उपभोक्ता 
महासंघ, नेपाल 

वनक्षेत्रको द्धवकास, द्धवस्िार र व्र्वसार्ीकरणका लागि वन नीगि र काननु राम्रो र 
उपर्कु्त हनु ुपने; वन नीगि, २०७५ अनसुार वन सम्बशन्ध नर्ाँ गबधेर्क िजुयमा हनु 
नसकेको, वैज्ञागनक वन व्र्वस्थापनवाट वन मास्ने काम भएको र र्सको गनरन्िरिा 
भएमा हररर्ा डाँडा नांिा हनु ्सक्ने; धेरै सामदुाद्धर्क वन उपभोक्ता समहुहरु बैज्ञागनक 
वन व्र्वस्थापन िनय इच्छुक नभएको । 

 
२. कुमदु शे्रष्ठ, 

नेपाल वन 
प्रागबगधक संघ  

वनको पूणय क्षमिामा उपर्ोि हनु नसकेको; प्रिस्ि काठ र दाउरा उत्पादन िनय 
सद्धकने सम्भावना छ - त्र्सैवाट सम्विृ नेपाल सम्भव भएको, सबैको सामदु्धहक प्रर्ास 
आवश्र्क भएको; गनजी वन र आवादी क्षेत्रवाट उत्पाददि वन पैदावारको कटान 

मछुान, ओसारपसार र गबक्रीद्धविरण सहज हनु ुपने ।   

 
३. िोगबन्द 
शघगमरे, नेपाल 

वन क्षेत्रको द्धवकास िनय वन द्धवकास बैक वा कोर् स्थापना िनुय पने; वन उधम प्रवधयन 
िने भनी कगनका छरे जस्िो बजेट छनय नहनुे; वन र जगडबटुी गनर्ायि िरे बापि 
output मा आधाररि incentive ददन ुपने; वस्िमुा द्धवद्धवधिा र अन्िरराद्धिर् बजारमा 
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हबयल सामग्री 
उत्पादक संघ  

 

सवेक्षण र अनसुन्धान िरी उच्च मूल्र्का वस्ि ुगनर्ायिमा जोड ददन ुपने; सरकार र 
समहुवाट संचागलि वन उद्यम सफल नभएको अनभुवले िदाय गनजी क्षेत्रलाई आकद्धर्यि 
िने नीगि आबस्र्क; गछटो बढ्ने भगन Paulownia र Agarwood को गबरुवा गबद्धक्र 
भैरहेकोमा के हो? बास्िद्धवक कुरा अध्र्र्न िरेर जनिा र उिमीलाई ससुशुचि िनुय 
पने; जगडबटुी संकलक र प्रिोधनकिायलाई प्राथगमकिामा राखी कार्यक्रम ल्र्ाउन ुपने 

। 

 
४. जोिराज 
गिरर, पाररवाररक 
गनजी वन 
महासंघ, नेपाल 

नेपालमा कररव ५८ लाख घरधरुीसंि वन र रुख भएको िथ्र्ांक द्धवभािको अध्र्र्नले 
देखाउछ; उच्च प्रगबगध लिाएर नर्ाँ प्रजागि/भेराईटीको द्धवकास जस्िा नव प्रवियक 
कार्यहरु िनुय पने;  वन पैदावार संकलन, ओसार पसारमा सहजीकरण आबस्र्क; सबै 
सरकारी गनकार्हरुको समन्वर् र पहलकदमी जरुरर; एकािफय  देिमा १० लाख ३० 
हजार हेक्टर कृद्धर् र्ोग्र् जग्िा बाँझो छ र द्धकसानले रुख लिाउन गबरुवा प्राप्त भएन 
भने अकोिफय  सरकारको पैसा खचय नभएर द्धिज हनुे अवस्था छ; नीगििि सामन्जस्र्िा 
हनु ुपने ।  

 
५. सदुदल 
िोपाल आचार्य, 
नेपाल वन 
पैदावार 
ब्र्बसार्ी 
महासंघ 

गबरुवा लिाउने देशख काट्ने सम्म सरकार र समदुार्को भगूमका बढी छ भन ेकाटी 
सकेपछी गनजी क्षेत्रको भगूमका रहने िरेको; वन उपभोक्ता (User) ले िने कामले 
उपभोक्ता (Consumer) लाई फाइदा पगु्न ुपने;  िि वर्यको काठ आर्ािको data 

हेने हो भने कररव ३ अरबको काठ र कररव ४ अरबको काठ जन्र् वस्ि ुआर्ाि 
भएको पाइन्छ - र्सले प्रसोधन र मूल्र् सृंखला आबस्र्क भएको प्रस्ट देशखन्छ; वन 
द्धवकास कोर्मा सहकारी िनय महासंघ सकरात्मक छ; गनर्म काननु उपर्ोिमखुी र 
गनजी क्षेत्र मैत्री हनु ुपने ।   
 

द्धवज्ञहरुको भनाइ 
१. डा. उदर् 
राज िमाय, पवुय 
सशचव,नेपाल 
सरकार  

 "समदृ्धिका लागि वन" को लागि मखुर् िरी जगडबटुी, रुखको व्र्वसार्ीकरण 
र पर्यटन प्रवियन िनुय पने ।  

 जगडबटुी जंिलमा खोज्ने होइन द्धक व्र्वसाद्धर्क खेिी िनुय पने; वन नीगि, 

२०७५ मा वनको पूणय रुपमा उपर्ोि िने रहेकोले गनजी क्षेत्रको लिानी 
आबस्र्क; हालै प्रस्िाद्धवि वन द्धवधेर्कमा र्स्िो कुरा आएन ।   

 रुखको व्र्वसार्ीकरण आवश्र्क छ; हररर्ाली बढाउने वकृ्षारोपण िरेर समदृ्धि 
नहनु;े कगि बर्यमा काट्न गमल्छ, कगि फाइदा हनु्छ, कहाँ गबद्धक्र िने, आददको 
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आधारमा वकृ्षारोपण िनुय पने; २० बर्यमा द्धटक गबक्री िनय सद्धकन्छ भने द्धकन 
८० वर्यको साल लिाउने? गनजी क्षेत्र ब्र्बसाद्धर्क वकृ्षारोपणमा मात्र आकद्धर्यि 
हनु सक्छ; वकृ्षारोपण िनय lease मा जग्िा ददन ुभन्दा साझेदारीमा िनुय पने ।   

 पर्यटन प्रवियन िदाय मखुर् उदे्दश्र् गबसेर िनय नहनुे, वन र जैद्धवक द्धवद्धवधिा 
संरक्षण मखुर् कुरा हनु;् जस्िै संरशक्षि क्षेत्रमा tented camp ददने हो भन े
camp सरकारले बनाउने र संचालन िनय गलजमा ददने ।  

 अवसरहरु प्रिस्ि रहेको जसमध्रे् मखुर् िरी: (१) वनजन्र् पदाथयको उच्च 
माि छ (२) खाली जग्िा धेरै रहेकोले रुख लिाउने/वन बनाउने सम्भावना 
(३) गनजी क्षेत्र वनजन्र् व्र्वसार्मा लिानी िनय इच्छुक भएको, उपर्कु्त 
मोडल द्धवकास िनुय पने (४) वन द्धवकास कोर्मा द्धवकास आर्ोजनावाट प्रिस्ि 
पैसा जम्मा हनुे - जसवाट हरेक प्रदेिमा कशम्िमा एक ठुला वकृ्षारोपण 
आर्ोजना स्थापना िने । 

 
२. डा. 
स्वर्म्भमुान 
अमात्र्, पवुय 
सशचव,नेपाल 
सरकार  

 समदृ्धिका लागि वन अनसुन्धान र द्धवकास (R&D) मा जोड ददन ुपने ।  

 वन श्रोि सवेक्षण, खोटो गनकाल्न,े आदद कुरामा मौगलक र नव प्रवियक कुरामा 
जोड ददन ुपने ।    

 साल मात्र नभएर सबै काठको प्रिोधन र उपर्ोि िनुय पने ।    

३. डा. गसन्ध ु
प्रसाद ढंुिाना, वन 
िथा वािावरण 
मन्त्रालर् 

 वन क्षेत्रमा अद्धहले ५ कुरालाई ध्र्ान ददएर र्ोजना िथा कार्यक्रम बनाइएको: 
काठ, जगडबटुी, वन्र्जन्ि,ु कावयन र पर्यटन । 

 वन उद्यममा जोड ददएको - वन उद्यम कार्यदल िठन िरी काम भैरहेको।   

 वन उद्यम द्धवकास र प्रवियनमा अरु क्षेत्रको पगन भगूमका रहने: जस्िै उद्योि 
मन्त्रालर् (उद्योि स्थापना), भन्सार गबभाि (आर्ाि/गनर्ायि), अथय मन्त्रालर् 
(कर सम्बशन्ध), काननु मन्त्रालर् (गनर्म/काननु) आदद। त्र्सैले एद्धककृि र 
सामदु्धहक प्रर्ास आवश्र्क छ ।   

 वािावरण संरक्षण कोर्मा जम्मा हनु ु पने भगनएको ५० पैसा प्रगि गलटर 
पेरोगलर्म पदाथयको प्रदरु्ण कर संशचि कोर्मा जम्मा भएको - र्समा सबै पक्ष 
स्पष्ट हनुपुने ।     

 वन व्र्वस्थापनमा स्थानीर् समदुार्को र उद्यम द्धवकासमा गनजी क्षेत्रको भगूमका 
र र्ोिदान बढी भएको ।   
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 अद्धहले सबै कुरा काननुमा ल्र्ाउन ुपने भनु्नहनु्छ - काननु नचाद्धहने कुरामा 
पगन काननु लिाउने भए पगछ कद्धहले काँही अप्यारो पगन हनु सक्छ, जस्िै -  
पाररवाररक गनजी वनको वन पैदावारको कुरा । 

सामदु्धहक छलफल 
१. द्धवजर्राज 
पौड्याल, पबुय 
सहसशचब/महागनदे
िक 

 

 वनवाट समदृ्धि कसरी हनु्छ भने्न कुरामा साझा बझुाई आवश्र्क र सो को लागि 
चेकगलस्ट बनाएर थप बहस हनु ुपने ।   

 वनमा लिानी आवश्र्क रहेको जसको लागि राि बैंक र गनजी क्षेत्रसंि सहकार्य 
िनुय पने ।   

 चरेु व्र्वस्थापन, मध्र्विी क्षेत्र व्र्वस्थापन, बैज्ञागनक वन व्र्वस्थापन, संघ/प्रदेि 
र स्थानीर्को सम्बन्ध, आदद द्धवर्र्मा थप प्रस्ट हनु नीगििि बहस हनु ुपने । 

 
२. डा. राम चन्र 
कंडेल, राद्धिर् 
गनकुञ्ज िथा 
वन्र्जन्ि ुसंरक्षण 
गबभाि 

 अगिक्रमण गनर्न्त्रणले उच्च प्राथगमकिा पाउनपुने र अगिक्रगमि भगुम पनुस्थायपना 
िनुय पने ।  

 पर्यटद्धकर् destination र product लाई द्धवद्धवगधकरण िनुय पने । 

 नीगिको प्रभावकरी कार्ायन्वर्नको लागि अनभुव, गसप, क्षमिा, द्धवज्ञिा र आचरण 
अनरुुप शजम्मेवारी ददन ुपने।  

 ददिो द्धवकास लक्ष्र् हागसल िनय ददिो संरक्षण पवुय सिय हनु ुआवस्र्क छ।  वन 
क्षेत्रको सिुासनले मात्र ददिो द्धवकास र ददिो संरक्षणको प्रभावकाररिा सम्भव 
छ।  

 वन क्षेत्रको उशचि विीकरण िरी सो अनसुार संरक्षण र व्र्वस्थापनको 
प्राथगमकिा गनधायरण िनुय पने।  

 नीगि गनमायणको प्रमखु आधारको रुपमा ecological functions/significance र 
research results/findings लाई गलइनपुदयछ।    

३. पिपुगि 
कोइराला, वन 
िथा वािावरण 
मन्त्रालर्  

 अमेररका र रू्रोपको growth दोब्बर िनय ५० बर्य लग्र्ो भने गछन ्र भारिमा 
२५ वर्यमा growth दोब्बर भएको पररबेिमा नीगििि barrier हटाउन ुपने ।  

 Specific गबर्र्मा थप बहस आबस्र्क हनु्छ ।  

 नीगििि र काननुी व्र्वस्था िदाय ध्र्ान ददन ुपने, जस्िै - rights, jurisdiction, 

ownership, offences and punishment को गसजयना भएमा मात्र काननु 
बनाउन ुपने । 
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४. सरु्य कान्ि 
गसग्देल, पवुय प्रदेि 
सशचव, प्रदेि नं. 
५ 

 सबै वनका द्धकगसमको व्र्वस्थापन िनुय पने । 

 वनलाई categorized िनुय पने, zoning िदाय स्थानीर् र भौिोगलक अवस्था 
अनसुार िनय सद्धकन े। 

 वनलाई उत्पादनमखुी, संरक्षणमखुी र limited use िरी बाड्ने र सोही बमोशजम 
रणनीगि बनाई काम िनुय पने ।  

 सरकार, समदुार् र गनजी क्षेत्रवाट व्र्वस्थापन हनुे वन पद्धहचान िनुय पने । 

   
५. िेर्हरर 
भट्टराई, पवुय सह-
सशचव/महागनदेि
क  

 अद्धहले कररव १ लाख अगिक्रगमि वन क्षेत्र र १७ हजार भन्दा बढी वन क्षेत्र 
अन्र् प्रर्ोजनको लागि प्रदान िरेको छ, र्समा commercial द्धहसाबको वकृ्षारोपण 
िनुय पने ।  

 वकृ्षारोपणलाई industrialization मा लैजान ुपने । 
समापन 
डा.ददपक कुमार 
खराल, 

महागनदेिक, वन 
अनसुन्धान िथा 
वन प्रशिक्षण 
केन्र  

संशक्षप्त मन्िव्र् 

 वनवाट समदृ्धि ल्र्ाउन रोजिारी गसजयना हनुे, आर्आजयन हनुे र उद्यम द्धवकास 
हनुे कार्यक्रम आवश्र्क ।  

 उत्पादनमखुी वनमा काठको उत्पादन वदृ्धि आवश्र्क, बैज्ञागनक वन व्र्वस्थापन 
एक माध्र्म हनु सक्ने ।   

 संरक्षणमखुी वनमा काबयन व्र्ापार िनय सद्धकन े।   

 आिामी ददनमा वन्र्जन्ि ुपालन पगन समदृ्धिको उपार् हनुसक्न े।  

 हैगसर्ि गबग्रकेो वन र अन्र् क्षेत्रमा कृद्धर्-वन िथा बाँस/बेिको द्धवकास द्धवस्िार 
िरी उद्यम द्धवकासमा जान सद्धकन े।   

 चरेु र अन्र् खानी िथा खगनज पदाथयको उत्पादन िरी समदृ्धि हागसल िनय सद्धकन े

। 

कार्यक्रमका अध्र्क्ष वन अनसुन्धान िथा वन प्रशिक्षण केन्रका महागनदेिक डा. ददपक 
कुमार खरालको मन्िव्र् सद्धहि समग्र कार्यक्रमको  मूल्र्ाङ्कन िदै कार्यक्रमा सद्धक्रर् 
सहभागििा जनाई कार्यपत्र प्रस्ििु िने सबै प्रस्ििु किाय र प्रस्ििु िरीएका सवै कार्यपत्रमा 
द्धटप्पणी िनुय हनुे सवै द्धटप्पणीकिाय लिार्ि सम्पूणय सहभािीहरुलाई धन्र्वाद ददँदै  
कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी िराउन ुभएको गथर्ो । 
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५. िोष्ठीका गनष्किय र सझुावहरु 

 र्स्िा नीगििि बहसहरु समर् सान्दगभयक द्धवर्र्हरुमा चलाई रहन ु पने । जसले िदाय 
सरोकारवालाहरुको सझुावहरुलाई समेटेर आिामी ददनका कार्यक्रमहरुलाई  प्रभावकारी बनाउन 
सहर्ोि पगु्ने र पूवय कमयचारीहरुको अनभुवहरुले नर्ाँ पसु्िाहरुले गसक्ने अवसर प्राप्त िनय सक्ने । 

 अनसुन्धान क्षेत्रमा कम बजेट द्धवगनर्ोजन हनुे परम्परा रहेकोले र्सलाई  कसरी बढाउन सद्धकन्छ 
? नीगििि रुपमा नै वहसको द्धवर्र् वनाउन ुपदयछ । 

 एक ददन ेसमर् िोष्ठीका लागि अपर्ायप्त भर्ो । प्रत्रे्क कार्यपत्रमा व्र्ापक छलफल हनु नसकेको 
अवस्था रह्यो । आिामी ददनमा र्स्िै प्रकारको िोष्ठीहरु सञ् चालन िदाय र्समा द्धवचार पु र्ाइन ु
पदयछ ।   

 समदृ्धिका लागि प्रभावकारी िराउन प्रचार सामाग्रीको िर्ारी कसरी  िनय सद्धकन्छ ? आिामी ददनमा 
र्सका लागि छुटै्ट द्धक्रर्ाकलाप िर् िरी प्रसार सामाग्री  गनमायण हनु ुपदयछ ।   
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नीगििि बहसका सहभािीहरु 

 

गस.न. नाम पद कार्ायलर्/संस्था 
१. डा.ददपक कुमार खराल महागनदेिक वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२. डा.कृष्ण चन्र पौडेल  पूवय सशचव नेपाल सरकार 
३. डा.उदर् राज िमाय पूवय सशचव  नेपाल सरकार 
४. डा.स्वर्म्भमूान अमात्र् पूवय सशचव  नेपाल सरकार 
५. श्री कुमदु शे्रष्ठ अध्र्क्ष  नेपाल वन प्राद्धवगधक संघ 

६. डा.राजेन्र के. सी. उपमहागनदेिक वन िथा भ-ू संरक्षण द्धवभाि 

७. श्री सन्िोर् पौड्याल िाखा अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

८. श्री जोिराज गिरी अध्र्क्ष पाररवाररक गनजीवन 
९. श्री ठाकुर भण्डारी सशचव FECOFUN 
१०. श्री चन्रमान डंिोल सहसशचव वन िथा वािावरण मन्त्रालर् 
११. डा.बिुीसािर पौडेल उपमहागनदेिक वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 
१२. श्री र्म प्रसाद पोखरेल उपमहागनदेिक वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 
१३. श्री सरु्यकान्ि गसग्देल पूवय सहसशचव  नेपाल सरकार 
१४. श्री िेर्हरी भट्टरई पूवय सहसशचव  नेपाल सरकार 
१५. श्री हस्ि बहादरु थापा पूवय सहसशचव  नेपाल सरकार 
१६. श्री रामचन्र कँडेल  उपमहागनदेिक रा. गन. िथा व. सं. द्धवभाि 

१७. श्री िोपाल भट्टराई उपमहागनदेिक रा. गन. िथा व. सं. द्धवभाि 

१८. श्री राजकुमार गिरी स. अ. अ. वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

१९. श्री द्धवष्ण ुढकाल स. अ. अ. वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२०. श्री गमलन ढंुिाना स. अ. अ. वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२१. श्री िान्िा काफ्ले स. िागलम अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२२. श्री सगुनिा उलक अनसुन्धान अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२३. श्री सगुमत्रा के. सी. स.अ. अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२४. श्री संिीिा िाक्र् काटोग्राफर वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२५. श्री द्धवष्ण ुप्रसाद ढकाल सहार्क अ. अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२६. श्री गबर बहादरु गिम्सीना लेखापाल वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२७. श्री बच्च ुप्रसाद पोखरेल नार्ब सबु्बा वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 
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२८. श्री सरोजमान शे्रष्ठ शचत्रकला अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

२९. श्री आनन्द खड्का सहार्क अ. अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

३०. श्री नद्धवनप्रकाि उपाध्र्ार् िागलम अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

३१. श्री राधा वाग्ले केन्र प्रमखु रेडकार्ायन्वर्न केन्र 

३२. डा. गसन्ध ुप्रसाद ढंुिाना सहसशचव वन िथा वािारण मन्त्रालर् 

३३. श्री हेमलाल अर्ायल पूवय सहसशचव नेपाल सरकार 
३४. श्री राज ुलौडारी महाप्रबन्धक  द्धटम्बर कपोरेिन नेपाल 

३५. श्री ज्र्ोिी जोिी उपमहागनदेिक वनस्पगि द्धवभाि 

३६. श्री धनन्जर् लामीछाने उपसशचव प्रदेि गनदेिनालर् 

३७. श्री अरुण िमाय पौडेल सहप्राध्र्ापक  नेपाल फरेिी कलेज 

३८. श्री िोद्धवन्द शघगमरे अध्र्क्ष NEHHPA 
३९. श्री पिपुगि कोईराला उपसशचव  वन िथा वािावरण मन्त्रालर् 

४०. श्री सदुदल िोपाल आचार्य अध्र्क्ष FenFIT 
४१. श्री द्धवमल कुमार आचार्य अनसुन्धान अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

४२. श्री ठाकुर सवेुदी स. अ. अ. वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

४३. द्धवजर्राज  पौडेल स्विन्त्र परामियदािा  

४४. श्री सद्धवना मैर्ा प्रजापगि स. िागलम अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

४५. श्री ददपेि िमाय सहार्क अ. अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

४६. श्री द्धकरण पोखरेल स. िागलम अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

४७. श्री मन्ज ुशघगमरे सहार्क अ. अगधकृि वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र 

४८. श्री कृष्ण भजेुल स्विन्त्र परामियदािा  

४९. श्री जनक आचार्य कार्यक्रम संर्ोजक FECOFUN 

५०. श्री सरस्विी थापा कार्ायलर् सहर्ोिी वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र  

५१. लक्ष्मण कुमाल कार्ायलर् सहर्ोिी वन अनसुन्धान िथा प्रशिक्षण केन्र  
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कार्यक्रमका केही झलकहरु 

 

       
                   

  

 

 


