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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) र ननयमावलीको ननयम ३ बमोनिम सावविननक गररएको 

नववरण 

सचूना सावविननक गने ननकायको नाम:- डिडिजन वन कार्ाालर्, दार्चाला 

सचूना सावविननक गरको अवनध:-  २०७६/०१/०१ दडेि २०७६/३/३१सम्म (आडथाक बर्ा २०७५/७६ सम्परू्ा) 

१. कायावलयको स्वरूप र प्रकृनत:   

नेपाल प्राकृडिक सम्पदा िथा जैडवक डवडवधिाले िरिपरू्ा िाष्ट्र हो |  नेपाल अडधिाज्र्को सचदिूपडमम प्रदशे अन्र्ििगि महाकाली 

अञ्र्लका र्ाि डजल्ला मध्र्े दार्चाला एक हो । र्स डजल्लाको सम्परू्ा ि–ूिागलाई दचुँह ुँ, मािमा ि लेकम गिी िीन िागमा बाडिएको छ । 

र्स डजल्लामा Tropical region देडि Alpine region सम्मको वन पाईन्छ, त्र्सैले दार्चाला डजल्ला जैडवक डवडवधिाको 

दृडिकोर्ले महत्परू्ा ि जिीबचटीको िण्िािको रुपमा डर्डनन्छ । २०४० सालिन्दा अगाडि र्स डजल्लामा डजल्ला वन कार्ाालर् निहकेो 

ि महाकाली वन डिडिजन कार्ाालर् बैििीबाट दचई िेन्जि मार्ा ि िेिदिे  गने गरिन््र्ो । र्स डजल्लामा पाइने वन जङ्गल, वनस्पडि, 

वन्र्जन्िच ि जैडवक डवडवधिा ि पारिडस्थडिडकर् प्रर्ालीलाई संिक्षर्, व्र्वस्थापन ि सदचपर्ोग गने उद्दमेर्ल े२०४० सालमा डजल्ला वन 

कार्ाालर्को स्थापना पश्चाि डजल्लाििीको वन जंगलको व्र्वस्थापन कार्ा डजल्ला वन कार्ाालर्बाट ह ुँद ैआएकोमा २०६६ साल 

मंडसि १९ गिे सगिमाथा आधािडशडवि कालापत्थिमा बसेको मडन्िपरिर्दको वैठकबाट जलवार्च परिविान सम्वन्धमा गरिएको 

सगिमाथा घोर्र्ा अन्िगाि अडपनाम्पा संिडक्षि क्षेि घोर्र्ा िएको ह दा अडपनाम्पा संिक्षर् क्षेि अन्िगाि २१ वटा गा.डव.स. हरुको कूल 

क्षेिर्ल १८९२९५.४० हके्टि ि सो अन्िगािका ५४३२०.७० हके्टि वन क्षेि पिेका छन ्। जसले गदाा अडपनाम्पा संिक्षर् क्षेि घोर्र्ा 

पश्चाि ् र्स डजल्लामा डजल्ला वन कार्ाालर्को कार्ाक्षेि अन्िगाि बांकी २० गा.डव.स. हरुको कूल क्षेिर्ल ४३६६४.१० हके्टि 

अन्िगािका १८६६१.६० हके्टि वन माि िहकेो छ । डव.स. २०७० मा वन िथा ि-ूसंिक्षर् मन्िालर् अन्िगाि डजल्ला वन 

कार्ाालर्हरुको पच:न संिर्ना गदाा डज.व.का.दार्चाला अन्िगाि जम्मा ५ वटा ईलाका वन कार्ाालर्हरु कार्म िर्ो | नेपाल अडधिाज्र् 

संडघर्िामा प्रवेश गिेपडछ २०७५ सालमा डजल्ला वन कार्ाालर् िािेज िइ डिडिजन वन कार्ाालर्, दार्चाला ि सो मािहि दचई वटा सब 

डिडिजन वन कार्ाालर्मा डसडमि ह न पचग्र्ो | महाकली सब-डिडिजन कार्ाालर्,जोलडजवी अन्िगाि महाकाली नगिपाडलका विा नं ३-

९, माडलकाजचान गा.पा. ि लेकम गा.पा.विा नं. ३-४ क्षेि िहकेो छ िने र्ौलानी सब- डिडिजन वन कार्ाालर्, गोकच लेश्वोि अन्ििगि 

लेकम गा.पा.विा नं. १,२, ५ ि ६ ,शैल्र्डशिि नगिपाडलका ि नौगाि गा.पा विा नं. ५ ि ६ (साडवक धचडलगिा गा.डव.स. पचिै ) क्षेि 

िहकेो छ | 

 

 

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

उदे्दश्यहरु 

• नेपाल सिकाि ि प्रदशे सिकाि ि प्रदशे सिकािको वन नीडि, डनर्म एबं डनदशेन अनचसाि वनको सम्बधान िथा सदचपर्ोग गने । 

• वन संिक्षर्, डबकास ि ब्र्बस्थापन सम्बडन्ध िाडलम, गोडि संर्ालन गिी उपिोक्ता समहूमा क्रमसः प्रडबडध हस्िान्ििर् गद ैलैजाने । 



• जन सहिागीिामा आधािीि वन डबकास कार्ाक्रम संर्ालन गने ि संस्थागि डबकासमा टेवा पचिर्ाउने । 

• सबासाधािर् जनिालाई दडैनक आबमर्क पने वन पैदावाि आपडूिाका लाडग आबमर्क ब्र्बस्था डमलाउने । 

• डनजी वन ि गैिकाि ब्र्बस्थापनमा जोि डदने । 

• वन पैदावािमा आधािीि आर्मलूक कार्ाक्रम बािे प्रर्ाि प्रसाि गने । 

• वन्र्जन्िच िथा वन क्षेिमा अबडस्थि प्राकृडिक ि साुँस्कृडिक धिोहिहरुको संिक्षर् गने । 

• बािाबिर् िथा जैडबक डबडबधिाको संिक्षर् गने । 

• नेपाल सिकाि ि प्रदशे सिकािको डनिी अनचरुप डबडिन्न कार्ाक्रमहरु संर्ालन गने । 

कार्ाहरु 

• सिकािी वनको संिक्षर्, सम्वद््रधन  िथा सदचपर्ोग गने ।                            

• नेपाल सिकाि ि प्रदशे सिकािका वनसुँग सम्वडन्धि ऐन डनर्म ििथा डनिीहरुको प्रिावकािी कार्ाान्वर्न गने ।     

• डजल्ला स्िरिर् वन डवकास िथा व्र्वस्थापन कार्ामा जनसहिागीिा परिर्ालन गने । 

• प्रर्डलि ऐन, डनर्म ि नीडि अनचरुप संिाव्र् सामचदाडर्क, कवचडलर्िी, संिक्षीि िथा धाडमाक वन क्षेिको     पडहर्ान, डवकास एवं 

व्र्वस्थापन गने । 

• डजल्लामा डनजी वन\कृडर् वन प्रर्ालीको डवकास एवं डवस्िाि गने ि आवमर्क डशप ि ज्ञान हस्िान्ििर् गने । 

• डजल्लाको पञ्र् वडर्ार् एवं वाडर्ाक र्ोजना िजचामा गरि स्वीकृडिका लाडग कार्ाालर्मा पेश गने । 

• डजल्ला स्िरिर् सिकािी, स्थाडनर् डनकार् ि गैि सिकािी संघसंस्थाहरुसुँग समन्वर् डबस्िाि गिी स्थाडनर्स्ििका   वन डवकास एवं 

व्र्वस्थापनका कार्ाहरु संर्ालन गने । 

• डजल्लामा संर्ाडलि वन डवकास कार्ाक्रमको प्रगिी डवविर्का साथै अनचगमन प्रडिवेदन वन कार्ाालर्, क्षेिीर् वन डनदशेनालर् िथा 

अन्र् डनकार्मा पेश गने । 

• नेपाल सिकाि ि प्रदशे सिकाि वन कार्ाालर्ले िोकेका अन्र् कार्ाहरु गने गिाउने । 

• वन डवकास िथा व्र्वस्थापन सम्वडन्ध नेपाल सिकाि ि प्रदशे सिकािका ऐन, डनर्म, नीडि ि डनदशेन कार्ाान्वर्न गने  

• वन संिक्षर् एवं सम्वद््रधन सम्वडन्ध ऐन, डनर्म ि नीडि िजचामा संशोधन परिमाजान गना वन कार्ाालर्लाई सहर्ोग गने  

• डजल्लास्ििीर् वन डवकाससम्वडन्ध र्ोजना िथा िजचामा एवं कार्ाान्वर्न गिी अन्र् सिोकािवालासुँग समन्वर् डवस्िाि गिी कार्ाक्रम 

संर्ालन गने । 

३. कायावलयमा रहने कमवचारी सखं्या 



 

 

४. कायावलय बाट प्रदान गररने मचख्य मचख्य सेवाहरु 

• वन संिक्षर्, सम्बधान ि डवकास ।                            

• सामचदाडर्क, कवचडलर्िी वन उपिोक्ता समहू गठन ।     

• सामचदाडर्क िथा कवचडलर्िी वन हस्िान्ििर् । 

• सा.ब.उ.स. िथा क.व.उ.स. हरुलाई प्राडवडधक सेवा प्रदान । 

• जनर्ेिनामचलक कार्ाक्रम िथा डवडिन्न िाडलम गोिी संर्ालन । 

• डवरुवा उत्पादन िथा डवििर् । 

• घिकाज िथा दडैवप्रकोप डपडििको लागी काठ डवक्री डवििर् । 

• वन पैदावािको सदचपर्ोग िथा िाजश्व संकलन  । 

५. सेवा प्रदान गने शाखा र निम्मेवार अनधकारी: 

नस.नं. उपलब्ध सेवा  लाग्ने समय  निम्मेवारी पदानधकारी  

१. काठ उपलब्ध  

क. घि काज  

ि. दडैवक प्रकोप 

ग. डवकाश डनमाार्  

डनवेदन प्राप्त िएपडछ िचरुन्िै |  डि.व.अ.\स.व.अ.\िेन्जि  

२. जिीबचटी संकलन ईजाजि ( लघच वन पदैावाि ) िचरुन्ि संकलन ईजाजि डदइने |  डि.व.अ.\स.व.अ.\िेन्जि  

३. डनकासी अनचमडि 

क. स्वदशे डिि 

ि. डवदशेमा  

िचरुन्िै   डि.व.अ.\स.व.अ.\िेन्जि  

४. डनजी आवडदका रुि कटान ईजाजि जांर्बचझ प्रडक्रर्ा पचिा िएपडछ िचरुन्िै   डि.व.अ.\स.व.अ.\िेन्जि  



५. वन संिक्षर् कार्ा  

क. उजचिी सचन्न े 

ि. दोर्ी उपि कािवाही  

िचरुन्िै   डि.व.अ.\स.व.अ.\िेन्जि  

६. वन डवकास कार्ा  

क. सामचदाडर्क वन  

ि. डनजी वन 

ग. धाडमाक वन  

िचरुन्िै   डि.व.अ.\स.व.अ.\िेन्जि  

७. सामचदाडर्क वनको वन पदैावाि कटान िथा 

डनकासी 

िचरुन्िै   डि.व.अ.\स.व.अ.\िेन्जि  

८. प्राडवडधक सहर्ोग  ५ डदन डिि   डि.व.अ.\स.व.अ.\िेन्जि  

९. वकृ्षािोपर्को लाडग डवरुवा उपलब्ध गिाइन े वकृ्षािोपर्को समर्म  डि.व.अ.\स.व.अ.\िेन्जि  

 

६. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तचर र अवनध: 

क्र.स.ं सेवाको नववरण लाग्ने समय बचझाउनच पने दस्तूर / रािश्व 

१. काठ उपलब्ध  

क. घि काज  

ि. दडैवक प्रकोप 

ग. डवकाश डनमाार्  

डनवेदन प्राप्त िएपडछ 

िूरुन्िै । 
रु. १० को डटकट, 

वन डनर्मावली – २०५१ को अनचसरू्ी – ३ 

वमोडजमको िोर्ल्टी िकम . 

२. 

 

जिीबचटी संकलन ईजाजि ( लघच वन पदैावाि ) िचरुन्ि संकलन ईजाजि 

डदइने . 

रु. १० को डटकट िथा िोडकए बमोडजमको 

धिौटी िकम | 

३. डनकासी अनचमडि 

ग. स्वदशे डिि 

घ. डवदशेमा  

िचरुन्िै 
वन डनर्मावली – २०५१ को अनचसरू्ी – ३ 

वमोडजमको िाजश्व   

४. डनजी आवडदका रुि कटान ईजाजि जाुँर्बचझ प्रडकर्ा 

जांर्बचझ प्रडकर्ा पचिा 

िएपडछ िचरुन्ि 

रु. १० को डटकट िथा म.ूअ.कि.. 

५. वन संिक्षर् कार्ा  

क. उजचिी सचन्न े 

ि. दोर्ी उपि कािवाही  

िचरुन्िै डन:शचल्क 

६. वन डवकास कार्ा  

क. सामचदाडर्क वन  

ि. डनजी वन 

ग. धाडमाक वन  

िचरुन्िै डन:शचल्क 

७. सामचदाडर्क वनको वन पदैावाि कटान िथा 

डनकासी 

िचरुन्िै 
डनर्मानचसाि लाग्ने शचल्क  

८. प्राडवडधक सहर्ोग  ५ डदन डिि डन:शचल्क 

९. वकृ्षािोपर्को लाडग डवरुवा उपलब्ध गिाइन े वकृ्षािोपर्को समर्मा  डन:शचल्क 

 

७. ननणवय गने प्रनक्रया र अनधकार: 

 र्स कार्ाालर् संग सम्बन्धीि डनडिगि डनर्ार्हरु प्रदशे सिकाि मडन्िपरिर्द ि उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािाविर् मन्िालर्बाट ह ने गदाछ | 

आडथाक, प्रशासडनक िथा अन्र् डनर्ार्हरु कार्ाालर्का डिडिजनल वन अडधकृि  बाट ह ने गदाछ | 



 

८. ननणवय उपर उिचरी सचन्ने अनधकारी: 

  - उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािाविर् मन्िालर्का सडर्व 

- डिडिजनल वन अडधकृि   

- कार्ाालर्वाट िोडकएको गचनासो सचन्ने अडधकािी 

 

९. सावविननक ननकायले सचंालन गरेको कायवक्रम  

 

• नेपाल स्वच्छ वािाविर् महाअडिर्ान २०७५, सहर्ोग कार्ाक्रम 

• जडिबचटी डवकास कार्ाक्रम (कर्ााली जिीबचटी प्रशोधन समिे) 

• िाडष्ट्रर् वन डवकास िथा व्र्वस्थापन कार्ाक्रम 

• वकृ्ष सचधाि वकृ्षािोपर् िथा डनजी वन कार्ाक्रम 

• वन्र्जन्िच संिक्षर्को लाडग के्षिीर् सहर्ोग प्रवधान आर्ोजना 

• सामचदाडर्क िथा कवचडलर्िी वन डवकास कार्ाक्रम 

• सचदिूपडश्चम सिकाि, उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािाविर् मन्िालर् बाट प्राप्त कार्ाक्रम 

 

 

 

१०. सचूना अनधकारी र प्रमचखको नाम र पद: 

 यस कायावलयका प्रमचखको नाम: श्री पे्रम शंकि र्ौधिी  

 यस कायावलयका सचूना अनधकाररको  नाम: श्री िर्ने्द्र डसंह 

 

११.  ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सचची: 

• प्रमचख नीनत तथा रणनीनतहरु: 

वन अडिक्रमर् डनर्न्िर् िर्नीडि, २०६८  

वन िढेलो व्र्वस्थापन िर्नीडि, २०६७ 

 

ऐन, ननयम, ननदेनशकाहरु: 

• वन ऐन २०४९ 

• िाडष्ट्रर् डनकच ञ्ज िथा वन्र्जन्िच संिक्षर् ऐन, २०२९ 

• वािाविर् संिक्षर् ऐन, २०५३ 

• सङ्कटापन्न वन्र्जन्िच िथा वनस्पडिको अन्ििााडष्ट्रर् व्र्ापाि डनर्न्िर् ऐन २०७३ 

 

ननयमावलीहरु: 

• वन डनर्मावली २०५१ 

• िाडष्ट्रर् डनकच ञ्ज िथा वन्र्जन्िच संिक्षर् डनर्मावली, २०३० 

• वातावरण सरंक्षण नियमावली, २०५४ 



 

ननदेनशका 

• डजल्ला वन पैदावाि आपडूिा सडमडिको कार्ाडवडध डनदडेशका, २०६३  

• डजल्ला वन क्षेि समन्वर् सडमडिको गठन िथा संर्ालन डनदडेशका, २०६८  

• िकूम्प डपडििहरुको लागी काठ उत्पादन, आपडूिा ि व्र्वस्थापन डनदडेशका,२०७२ 

• सामचदाडर्क वनको डनदडेशका, २०५२ 

• वन डवकास कोर् स्थापना िथा संर्ालन कार्ाडवडध डनदडेशका, २०६४  

• साझेदािी वन व्र्वस्थापन डनदडेशका, २०६८  

• डनजी वन डवकास डनदडेशका, २०६८ 

• िोटो संकलन (कार्ाडवडध) डनदडेशका, २०६४ 

• सचनाििी संकलन िथा िेिी डवकास (कार्ाडवडध) डनदडेशका, २०६९ 

• वन्र्जन्िचबाट ह न ेक्षडिको िाहि सहर्ोग डनदडेशका, २०७४ 

• गैिसिकािी सेवा प्रदार्कबाट सेवा प्राडप्त सम्बडन्ध डनदडेशका, २०६१ 

 

मापदण्ि 

• सिकािी रुिहरु हटाउन ेसम्बडन्ध मापदण्ि, २०७१ 

• डवदशे बाट काठ आर्ाि गदाा अपनाउनच पन ेमापदण्ि, २०७३ 

कायवनवनध 

• वैज्ञाडनक वन व्र्वस्थापन कार्ाडवडध, २०७१ 

• िाडष्ट्रर् प्राथडमकिा प्राप्त र्ोजनाको लागी िाडष्ट्रर् वनक्षिे प्रर्ोग गन ेसम्बडन्ध कार्ाडवडध, २०७४ 

• वन्र्जन्िचको आिेटोपहाि व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाडवडध, २०७२ 

• व्र्ावसाडर्क प्रर्ोजनका लाडग कबचडलर्िी वन उपलब्ध गिाउन ेकार्ाडवडध २०६८ 

 

१२. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अध्यावनधक नववरण: 

 कार्ाालर्को लाडगआ.व.२०७५ /७६ को डवडनर्ोडजि बजेट िथा डवडिन्न शीर्ाकमा िएको िर्ा डवविर्:-  

नस.नं. नशर्वक  / आयोिना बिेट रु. खचव रु. बााँनक प्रगनत प्रनतशत 

प्रदेश सरकार 

१ ७०७३४३५१३ (र्ालच) २१,३०,०००।०० १९,५३,२५१।०० १,७६,७४९।०० ९१.७० 

२ ७०७३४३५१४ (पचजीगि) ५०,००,०००।०० ३७,२९,५३४।०० १२,७०,४६६।०० ७४.५९ 

 प्रदशे सिकाि (जम्मा ) ७१,३०,००० ५६,८२,७८५ १४,४७,२१५ ७९.७० 

सनंिय सरकार   

 ७०७३४३९१३ (र्ालच) २,०६,३०,०००।०० १,९०,१६,६७६।८१ १६,१३,३२३।१९ 
७९.२२ 

 ७०७३४३११३ (र्ालच) ५८,४८,०००।००  १९,५८,८०९।६० ३८,८९,१९०।४० 

 ७०७३४३९१४ (पचजीगि) ४४,०७,०००।० ३८,९२,४८२।० ५१,४५,१८।० 
९०.०९ 

 ७०७३४३११४ (पचजीगि) ८,००,०००।० ७,९८,५५०।० १,४५०।० 

 सनंिय सरकार िम्मा ३,१६,८५,००० २,५६,६६,५१७ ६०,१८,४८२ ८१ 



 
प्रदेश  र सनंिय सरकार 

िम्मा 
३,८८,१५,००० ३,१३,४९,३०२ ७४,६५,६९७ ८०.७७% 

 

बेरुिच नववरण :-  

 िम्मा बेरुिच :- १८,४६,०००/- 

 यस आ.व.मा फर्छौट िएको :- ८,२४,०००/- 

 ( प्रनकयामा रहेको ) नमनाहाको लानग पेश िएको :- ९,५०,८१५/- ( आ.व. २०६९/७० को िनिबचटीको रािश्व ) 

रािश्व नववरण :-  

 िम्मा :- ४,५४,४६०/- 

 वन पैदावार :- ४,४२,४६०/- 

 अन्य :- १२०००/- 

१३. तोनकए बमोनिम अन्य नववरण: 

 ऐन ननयम कायवन्वयन गने | 

१४. अनिल्लो आनथवक वर्वमा सावविननक ननकायले कच नै कायवक्रम वा आयोिना सचंालन गरेको  िएसो को 

नववरण: 

 वानर्वक प्रनतवेदन सलंगन र्छ | 

१५. सावविननक ननकायको वेिसाईट िए सो को नववरण: 

 र्स कार्ाालर्को वेबसाईट:-  www.dfodarchula.gov.np 

१६. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेनशक सहायता, ऋण, अनचदान एवं प्रानवनधक सहयोग र सम्झौता 

सम्बन्धी नववरण: 

हाल िरहेको 

१७. सम्पादन गरेको कामको नववरण: 

rfn' cf=a= 2075.76 df ;+rflnt sfo{qmdx?sf] aflif{s vr{ ljj/)f   

 rfn" / k"lhut 
a=p=lz=g+= 707343913, 707343914, 707343513, 

707343514 

l;=g+=  sfo{qmd sf] gfd  aflif{s ah]^ kl/df)f  vr{ /sd ?= 
k|ult 
k|ltzt s}lkmot 

  329021 नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५, सहयोग काययक्रम 

1 ववश्व वातावरण दिवस मनाउने 20000.0 1 20000.0 100.0 rfn" 



2 

प्लाष्टिकको झोलाको ववकल्पको रुपमा वकैल्पीक झोला प्रयोगलाई 
प्रवर्दयधन तथा प्रिषुण ननयन्त्रण सम्बष्न्त्ध अन्त्तरक्रक्रया । 30000.0 

1 
30000.0 100.0 rfn" 

3 

फोहोरलाई श्रोतमा न ैवर्गयकरण गरी व्यवस्थापन गनय जनचेतना 
अभिवरृ्दर्ध गराउने 50000.0 

1 
50000.0 100.0 rfn" 

4 िभमय कम्पोटि प्रवर्दयधन तथा कौषी खेती ववस्तार काययमा 70000.0 1 70000.0 100.0 rfn" 

5 सावयजाननक स्थल, गाउँ, नगर सरसफार्य काययक्रम 100000.0 1 95000.0 95.0 rfn" 

    270000.0   265000.0     

 
329102 जडिबुिी ववकास काययक्रम (कणायली जिीबुिी प्रशोधन समेत) 

1 जडिबिुी उत्पािक संकलक तथा व्यापारीकबबच अन्त्तरक्रक्रया गोटठी 50000.0 1 50000.0 100.0 rfn"  

2 फोकल दिम बठैक 135000.0 3 135000.0 100.0 rfn"  

3 जडिवदुि उत्पािन, खेती ववस्तार, िण्िारण 1000000.0 2 891500.0 89.2 rfn"  

4 
जडिबिुी िण्िारण तथा प्रशोधन केन्त्र स्थापना ववरुवा उत्पािन (हजारमा) 

1000000.0 
1 

906000.0 90.6 k"+lhut  

5 जडिबिुी ववरुवा उत्पािन (हजारमा) 1000000.0 100 762470.0 76.2 k"+lhut  

6 नसयरी ममयत 25000.0 1 25000.0 100.0 k"+lhut  

7 पकेि क्षेरमा जडिबिुी खेनत ववस्तार 500000.0 1 475000.0 95.0 k"+lhut  

    3710000.0   3244970.0     

  राष्टिय वन ववकास तथा व्यवस्थापन काययक्रम 

1 
समन्त्वय वठैक (अनतक्रमण ननयन्त्रण समन्त्वय सभमनत/वन क्षेर समन्त्वय 
सभमनत÷WCCB समन्त्वय वठैक वा संस्थागत ववकास गने ) 90000.0 3 90000.0 100.0 rfn" 

2 मानव वन्त्यजन्त्तु र्दवन्त्ि व्यवस्थापन तथा वन्त्यजन्त्त ुउर्दधार 200000.0 2 199416.0 99.7 rfn" 

3 वन अपराधको सूचना संकलन 36000.0 3 36000.0 100.0 rfn" 

4 

वन तथा वन्त्यजन्त्तु सम्बन्त्धी मुर्दिाको अनसुन्त्धान तहकीकात र मुर्दिा 
िायरी 90000.0 3 90000.0 100.0 rfn" 

5 अनतक्रमण तथा चोरी ननकासी ननयन्त्रणका लार्ग गस्ती पररचालन 30000.0 3 30000.0 100.0 rfn" 

6 अनगुमन मूल्यांकन तथा काययक्रम कायायन्त्वयन भ्रमण खचय 90000.0 3 90000.0 100.0 rfn" 

7 सहिार्गतामूलक अनतक्रमण, चोरी किानी तथा चोरी भशकारी ननयन्त्रण 90000.0 3 90000.0 100.0 rfn" 

8 

काययक्रम संचालनका लार्ग कायायलय सचंालन खचय (मसलन्त्ि तथा 
कायायलय सामाग्री) 80000.0 3 80000.0 100.0 rfn" 

9 

अग्नी ननयन्त्रण सम्वष्न्त्ध सामाग्री, उपकरण तथा सामान खररि एव ं
ववतरण 200000.0 4 199669.0 99.8 k"+lhut  

10 वन िढेलो ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कायायन्त्वयन 220000.0 1 220000.0 100.0 k"+lhut  

    1126000.0   1125085.0     

              

      वकृ्ष सुधार वकृ्षारोपण तथा ननजी वन काययक्रम 

1 कृवष वन ववकास तथा ववस्तार काययक्रम 1000000.0 3 999000.0 99.9 rfn" 

2 कृवष वन प्रणाली प्रवर्दयधन काययक्रम 270000.0 3 270000.0 100.0 k"+lhut  

3 नसयरी ममयत/सुधार/स्तर उन्त्ननत 67500.0 1 67000.0 99.3 k"+lhut  

4 ननजी नसयरी स्थापनाको लागी अनिुान 50000.0 1 30000.0 60.0 k"+lhut  

5 ननजी वन िताय गनय लाग्ने राजस्व खचय अनिुान (५०००÷–प्रनत वन) 50000.0 10 50000.0 100.0 k"+lhut  



6 बकृ्षारोपण (बकृ्षारोपण, बारवेरा, गोिमेल र संरक्षण अनिुान समेत) 100000.0 1 79000.0 79.0 k"+lhut  

7 

बबरुवा उत्पािन (बबभिन्त्न प्रकारका रुख काटठ तथा बहुउपयोगी 
प्रजानत)(स्थानीय माग र अनकुुलता बमोष्जम) (हजारमा) 50000.0 5 50000.0 100.0 k"+lhut  

8 

स्थानीय वन समूह र सा. व. उ. स. माफय त बबरुवा उत्पािन सहयोगर 
अनिुान (वस्तुगत र नगि) (हजारमा) 80000.0 10 80000.0 100.0 k"+lhut  

    1667500.0   1625000.0     

  329127 वन्त्यजन्त्तु संरक्षणको लार्ग क्षेरीय सहयोग प्रवधयन आयोजना 

1 सरोकारवालाहरुको बठैक 30000.0 1 30000.0 100.0 rfn"  

2 वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण सम्बष्न्त्ध प्रचारप्रसार 50000.0 1 50000.0 100.0 rfn"  

3 

वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षणका लार्ग र रययावपि रेस्पोन्त्स दिम (Rapid Response 

Team) पररचालन 50000.0 1 50000.0 100.0 rfn"  

4 मानव वन्त्यजन्त्तु र्दवन्त्ि व्यवस्थापन तथा वन्त्यजन्त्त ुउर्दधार 200000.0 2 200000.0 100.0 k"+lhut  

    330000.0   330000.0     

  सामुिानयक तथा कवुभलयती वन ववकास काययक्रम 

1 उत्कृटि सामुिानयक वन उपिोक्ता समहू परुस्कार 21000.0 1 21000.0 100.0 rfn"  

2 पयायपययिन प्रवर्दयधन 1000000.0 1 950000.0 95.0 rfn"  

3 अनगुमन मुल्यांकन तथा भ्रमण खचय 100000.0 1 100000.0 100.0 rfn"  

4 काययक्रम कायायन्त्वयन तथा कायायलय सचंालन खचय 405200.0   405200.0 100.0 k"+lhut  

5 सामुिनयक वनमा उर्दिमभशलता अभिवदृि 100000.0 1 100000.0 100.0 k"+lhut  

6 

सामुिानयक वन उपिोक्ता समहुको कायययोजना नवीकरणमा सहयोग 
(गरीव, मदहला र िभलत लक्षक्षत जलवाय ूपररवतयन अनकूुल योजना) 90000.0 10 90000.0 100.0 k"+lhut  

    1716200.0   1666200.0     

  प्रिेश सरकार काययक्रम            

1 र्चउरी प्रशोधन शैल्यभशखर न.पा.९, सकुन्त्तिा, िाचुयला, 5000000.0 1 3482170.0 69.6 k"+lhut  

2 

उच्च मूल्यको जडिबुिीको बजारीकरण र मूल्य शृंखलाको 
अध्ययन र ववकास ९ विै ष्जल्ला 1000000.0 1 997251.0 99.7 rfn"  

3 क्षनतग्रस्त जभमनमा वकृ्षारोपण काययक्रम ९ विै ष्जल्ला 200000.0 1 200000.0 100.0 rfn"  

4 सल्य बन तारबार बकृ्ष्यरोपाण र, िाचुयला  300000.0 1 300000.0 100.0 rfn"  

5 ननजी वन र वन नसयरी प्रोत्साहन   िाचुयला 480000.0 9 306000.0 63.8 rfn"  

6 बाझो जग्गा ब्यवस्थापन काययक्रम 150000.0 2 150000.0 100.0 rfn"  

    7130000.0   5435421.0     

  s"n hDdf  15949700.0   13691676.0 85.8   

 

१८. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा सरंक्षण गरेको सचचनाको नामावली र त्यस्तो सचूना सरंक्षण गनव 

तोनकएको समयावनध: 

र्स कार्ाालर्का शािाहरुमा नै सचिडक्षि गरि िाडिएको छ |   

१९.सावविननक ननकायमा परेको सचूना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सचूना नदएको नववरण: 



 डवडिन्न संघ, संस्था, डनकार्, सिकािी कार्ाालर्, डवद्यालर्का डवद्याथी िथा सेवाग्राही एवं पिकािहरुबाट माग िएको सरू्ना, जानकािी 

उपलब्ध गिाइएको छ | कार्ाालर्बाट प्रकाडशि प्रकाशनहरु डनशचल्करुपमा डवििर् गने गरिएको छ |  

२०.सावविननक ननकायका सचूनाहरु अन्यत्र प्रकाशन िएका िए सो को नववरण: 

 र्स कार्ाालर्का सावाजाडनक गनचापने सम्परू्ा सचर्नाहरु र्स कार्ाालर्को वेबसाइटमा प्रकाडशि छन ् |वेबसाइटमा प्रकाडशि सूर्नाहरु 

डनम्नडलडिि link हरुबाट उपलब्ध गिाइएका छन ्| 

सरू्नाहरु :- http://dfodarchula.gov.np/notice.html 

 

 

 

पचनश्च:  उडल्लडिि संडक्षप्तरुपमा सावाजडनक गरिएको सरू्ना, जानकािी, ि्र्ाङ्कि डवविर्लाई सकेसम्म सचद्धिा ि बोधगम्र्रुपमा प्रस्िचि गना प्रर्ास 

गरिएको छ कडहुँ किै िलू िचटीिए श्रदे्धर् पाठकहरुको सचझावको आधािमा समर् सापेक्ष सचधाि गरि अध्र्ावडधक गरिने प्रडिबद्धिा जाहिे गदाछौं  | 

 

http://dfodarchula.gov.np/notice.html

