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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:-  २०७५/१०/०१ दडेि २०७५/१२/३०सम्म 

१. कायावलयको स्वरूप र प्रकृनि:   

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 दडेि 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 मडन्िपरिषदको वैठकबाट जलवार्च परिविान 

सम्वन्धमा गरिएको सगिमाथा घोषर्ा अन्िगाि अडपनाम्पा संिडक्षि क्षेि घोषर्ा ि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 घोषर्ा 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, किवव्य र अनधकार 
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उदे्दश्यहरु 

• नेपाल सिकाि ि प्रदशे सिकाि ि प्रदशे सिकािको वन नीडि, डनर्म एब ं 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\कृडष वन प्रर्ालीको डवकास एवं डवस्िाि गने ि आवमर्क डशप ि ज्ञान हस्िान्ििर् गने । 

• डजल्लाको पञ्र् वडषार् एवं वाडषाक 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  
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• वन संिक्षर् एवं सम्वद््रधन सम्वडन्ध ऐन, डनर्म ि नीडि िजचामा संशोधन परिमाजान गना वन कार्ाालर्लाई सहर्ोग गन े

। 

• 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 मुख्य मुख्य सेवाहरु 

• वन संिक्षर्, सम्वद््रधन ि 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  । 
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५. सेवा प्रदान गने शाखा र निम्मेवार अनधकारी: 

l;=g+= pknAw ;]jf nfUg] ;do lhDd]jf/ kbflwsf/L 

1= sf& pknAw 
-s_ #/sfh 
-v_ b}ljs k|sf]k 
-u_ ljsfz lgdf{)f 

lgj]bg k|fKt 
ePk%L t"?Gt} . 

l*=j=c=\;=j=c\/]Gh/ 

2 
 

h*Lj"^L ;+sng O{hfht  
   -n#" jgk}bfjf/_ 

t"?Gt ;+sng 
O{hfht lbOg] . 

l*=j=c=\;=j=c\/]Gh/ 

3 lgsf;L cg"dlt 
-s_ :jb]z leq 
-v_ ljb]zdf 

t"?Gt} l*=j=c=\;=j=c\/]Gh/ 

4= lghL cfjfbLsf ?v s^fg Ohfht hf+rj"em k|s[of 
k"/f ePk%L t"?Gt} 

l*=j=c=\;=j=c\/]Gh/ 

5 jg ;+/If)f sfo{ 
-s_ ph"/L ;"Gg] 
-v_ bf]lif pk/ sfjf{xL 

t"?Gt} l*=j=c=\;=j=c\/]Gh/ 

6 jg ljsf; sfo{ 
-s_ ;fd"bflos jg 
-v_ lghL jg 
-u_ wfld{s jg 

t"?Gt} l*=j=c=\;=j=c\/]Gh/ 

7 ;fd"bflos jgsf] jg k}bfjf/ s^fg tyf lgsf;L t"?Gt} l*=j=c=\;=j=c\/]Gh/ 

8 k|fljlws ;xof]u 5 lbg leq l*=j=c=\;=j=c\/]Gh/ 

9 j[Iff/f]k)fsf] nfuL lj?jf  pknAw u/fO{g] j[Iff/f]k)f ;dodf l*=j=c=\;=j=c\/]Gh/ 

 

६. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्िुर र अवनध: 

क्र.स.ं सेवाको नववरण लाग्ने समय बुझाउनु पने दस्िूर / रािश्व 

1= sf& pknAw 
-s_ #/sfh 
-v_ b}ljs k|sf]k 
-u_ ljsfz lgdf{)f 

lgj]bg k|fKt ePk%L 
t"?Gt} . 

?=10 sf] l^s^, 
jg lgodfjnL–2051 sf] cg";'lr–2 jdf]lhdsf] 
/f]oN^L /sd . 

2 
 

h*Lj"^L ;+sng O{hfht  
   -n#" jgk}bfjf/_ 

t"?Gt ;+sng O{hfht 
lbOg] . 

?=10 sf] l^s^ tyf tf]sLP jdf]lhdsf] w/f}^L 
/sd . 

3 lgsf;L cg"dlt 
-s_ :jb]z leq 
-v_ ljb]zdf 

t"?Gt} 
jg lgodfjnL–2051 sf] cg";"lr–3 jdf]lhdsf] 
/fhZj  

4= lghL cfjfbLsf ?v s^fg Ohfht hf+rj"em k|s[of 
k"/f ePk%L t"?Gt} 

?=10 sf] l^s^ tyf d"=c=s/ . 

5 jg ;+/If)f sfo{ 
-s_ ph"/L ;"Gg] 
-v_ bf]lif pk/ sfjf{xL 

t"?Gt} 
lgMz"Ns 

6 jg ljsf; sfo{ 
-s_ ;fd"bflos jg 
-v_ lghL jg 
-u_ wfld{s jg 

t"?Gt} 

lgMz"Ns 

7 ;fd"bflos jgsf] jg k}bfjf/ s^fg tyf lgsf;L t"?Gt} lgodfg";f/ nfUg] z"Ns 
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8 k|fljlws ;xof]u 5 lbg leq lgMz"Ns 

9 j[Iff/f]k)fsf] nfuL lj?jf  pknAw u/fO{g] j[Iff/f]k)f ;dodf lgMz"Ns 

 

७. ननणवय गने प्रनक्रया र अनधकार: 

 र्स कार्ाालर् संग सम्बन्धीि डनडिगि डनर्ार्हरु प्रदशे सिकाि मडन्िपरिषद ि उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािाविर् 

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

 

८. ननणवय उपर उिुरी सनु्ने अनधकारी: 

  -उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािाविर् मन्िालर्का सडर्व 

- डिडिजनल वन अडधकृि   

- कार्ाालर्वाट िोडकएको गचनासो सचन्ने अडधकािी 

 

९. सावविननक ननकायले सचंालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगनि 

 

नेपाल स्वच्छ वािावरण महाअनियान २०७५, सहयोग कायवक्रम 

• प्लाडिकको झोलाको डवकल्पको रुपमा वकैल्पीक झोला प्रर्ोगलाई प्रवर्द्ान िथा प्रदचषर् डनर्न्िर् सम्बडन्ध 

अन्ििडक्रर्ा । 

• र्ोहोिलाई श्रोिमा नै वडगाकिर् गिी व्र्वस्थापन गना जनर्ेिना अडिवडृर्द् गिाउने 

िनिबुटी नवकास कायवक्रम (कणावली ििीबुटी प्रशोधन समेि) 

• जडिबचटी उत्पादक संकलक िथा व्र्ापािीकडबर् अन्ििडक्रर्ा गोिी 

• र्ोकल डटम बैठक 

• जडिवचडट उत्पादन, ििेी डवस्िाि, िण्िािर् 

• जडिबचटी िण्िािर् िथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना डवरुवा उत्पादन (हजािमा) 

• जडिबचटी डवरुवा उत्पादन (हजािमा) 

• पकेट के्षिमा जडिबचटी िडेि डवस्िाि 

रानरिय वन नवकास िथा व्यवस्थापन कायवक्रम 

• मानव वन्र्जन्िच द्वन्द व्र्वस्थापन िथा वन्र्जन्िच उर्द्ाि 

• अग्नी डनर्न्िर् सम्वडन्ध सामाग्री, उपकिर् िथा सामान िरिद एव ंडवििर् 

• वन िढेलो डनर्न्िर् िथा व्र्वस्थापन र्ोजना कार्ाान्वर्न 

वृक्ष सुधार वृक्षारोपण िथा ननिी वन कायवक्रम 

• कृडष वन डवकास िथा डवस्िाि कार्ाक्रम 

• कृडष वन प्रर्ाली प्रवर्द्ान कार्ाक्रम 
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• डनजी नसािी स्थापनाको लागी अनचदान 

• बकृ्षािोपर् (बकृ्षािोपर्, बािविेा, गोिमले ि संिक्षर् अनचदान समिे) 

• डबरुवा उत्पादन (डबडिन्न प्रकािका रुि काि िथा बह उपर्ोगी प्रजाडि) 

वन्यिन्िु संरक्षणको लानग के्षत्रीय सहयोग प्रवधवन आयोिना 

• सिोकािवालाहरुको बैठक 

• वन्र्जन्िच संिक्षर् सम्बडन्ध प्रर्ािप्रसाि 

• मानव वन्र्जन्िच द्वन्द व्र्वस्थापन िथा वन्र्जन्िच उर्द्ाि 

सामुदानयक िथा कवुनलयिी वन नवकास कायवक्रम 

• पर्ाापर्ाटन प्रवर्द्ान 

• अनचगमन मचल्र्ांकन िथा भ्रमर् िर्ा 

• सामचदडर्क वनमा उद्दमडशलिा अडिवडृद 

• सामचदाडर्क वन उपिोक्ता समचहको कार्ार्ोजना नवीकिर्मा सहर्ोग (गिीव, मडहला ि दडलि लडक्षि 

जलवार् ूपरिविान अनचकूल र्ोजना) 

 

१०.सचूना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद: 

 

 यस कायावलयका प्रमुखको नाम: श्री हरर प्रसाद पाण्िे 

 यस कायावलयका सचूना अनधकाररको  नाम: श्री रणेन्र नसहं 

११. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सचुी: 

प्रमुख नीनि िथा रणनीनिहरु: 

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 
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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 कोष 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 प्राडि 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 प्राि 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 िथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अध्यावनधक नववरण: 

 कार्ाालर्को लाडगआ.व.२०७५ /७६ को डवडनर्ोडजि बजेट िथा २०७५पौष मसान्ि सम्मको डवडिन्न शीषाकमा िएको िर्ा 

डवविर्:-  

नस.नं. नशर्वक  / आयोिना बिेट रु. खचव रु. 

प्रदेश सरकार 

१ ३४३५१३ (र्ालच) २१,३०,०००/- १०,९०,०००/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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२ ३४३५१ (पचजीगि) ५०,००,०००/- 15,००,०००/- 

सनंिय सरकार 

३ ३४३९१३ (र्ालच) २,०६,०३,०००/- १,४७,४८,०१०/- 

४ ३४३९१ (पचजीगि) ४४,०७,०००/- १४,८६,६६९/- 

 िम्मा २,०२,८७,००,००० ९६८३९३००० 

बेरुिु नववरण :-  

 िम्मा बेरुिु :- १८,४६,०००/- 

 यस आ.व.मा फछौट िएको :- ८,२४,०००/- 

 नमनाहाको लानग पेश िएको :- ९,५०,८१५/- 

रािश्व नववरण :-  

 िम्मा :- ३,८१.५६०/- 

 वन पैदावार :- ३,५९,५६०/- 

 अन्य :- १२०००/- 

 

१३. िोनकए बमोनिम अन्य नववरण: 

 एन ननयम कायवन्वयन गने | 

१४. अनिल्लो आनथवक वर्वमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सचंालन गरेको 

 िएसो को नववरण: 

 वानर्वक प्रनिवेदन सलंगन छ | 

१५. सावविननक ननकायको वेिसाईट िए सो को नववरण: 

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

१६. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेनशक सहायिा, ऋण, अनुदान एवं प्रानवनधक सहयोग र 

सम्झौिा सम्बन्धी नववरण: 

हाल नरहेको 
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१७. सम्पादन गरेको कामको नववरण: 

र्स कार्ाालर्बाट २०७५-१०-०१ दडेि २०७५-१२-३०  सम्म दडैनक डनर्डमि सेवाप्रदान गनचाका साथै 

सम्पादन गरिएका मचख्र् मचख्र् कामहरु: 

 

नेपाल स्वच्छ वािावरण महाअनियान २०७५, सहयोग कायवक्रम 

• प्लाडिकको झोलाको डवकल्पको रुपमा वकैल्पीक झोला प्रर्ोगलाई प्रवर्द्ान िथा प्रदचषर् डनर्न्िर् सम्बडन्ध 

अन्ििडक्रर्ा । 

• र्ोहोिलाई श्रोिमा नै वडगाकिर् गिी व्र्वस्थापन गना जनर्ेिना अडिवडृर्द् गिाउने 

 

िनिबुटी नवकास कायवक्रम (कणावली ििीबुटी प्रशोधन समेि) 

• जडिबचटी उत्पादक संकलक िथा व्र्ापािीकडबर् अन्ििडक्रर्ा गोिी 

• र्ोकल डटम बैठक 

रानरिय वन नवकास िथा व्यवस्थापन कायवक्रम 

• मानव वन्र्जन्िच द्वन्द व्र्वस्थापन िथा वन्र्जन्िच उर्द्ाि 

• अग्नी डनर्न्िर् सम्वडन्ध सामाग्री, उपकिर् िथा सामान िरिद एव ंडवििर् 

• वन िढेलो डनर्न्िर् िथा व्र्वस्थापन र्ोजना कार्ाान्वर्न 

वृक्ष सुधार वृक्षारोपण िथा ननिी वन कायवक्रम 

• कृडष वन डवकास िथा डवस्िाि कार्ाक्रम 

वन्यिन्िु संरक्षणको लानग के्षत्रीय सहयोग प्रवधवन आयोिना 

• सिोकािवालाहरुको बैठक 

• मानव वन्र्जन्िच द्वन्द व्र्वस्थापन िथा वन्र्जन्िच उर्द्ाि 

 

१८. सावविननक ननकायले वगीकरण िथा सरंक्षण गरेको सचुनाको नामावली र त्यस्िो सचूना 

सरंक्षण गनव िोनकएको 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 |  
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२०.सावविननक ननकायका सचूनाहरु अन्यत्र प्रकाशन िएका िए सो को नववरण: 

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

प्रकाडशि सरू्नाहरु डनम्नडलडिि link हरुबाट उपलब्ध गिाइएका छन ्| 

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

 

पचनश्च:  उडल्लडिि संडक्षिरुपमा सावाजडनक गरिएको सरू्ना, जानकािी, ि्र्ाङ्कि डवविर्लाई सकेसम्म सचर्द्िा ि 

बोधगम्र्रुपमा प्रस्िचि गना प्रर्ास गरिएको छ कडहुँ किै िलू िचटीिए श्ररे्द्र् पाठकहरुको सचझावको आधािमा समर् सापेक्ष 

सचधाि गरि अध्र्ावडधक गरिने प्रडिबर्द्िा जाहिे गदाछौं  | 

 

 

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

