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IFC  : अन्तरााजष्ट्रय षवत्त तनगम 

ILO  : अन्तरााजष्ट्रय श्रम संगठन 

IP  : आर्दवासी िनिाती 
GAP  :लैंर्गक काया योिना 
GCF  : हररत िलवायु कोि 

GDP  : कुल घरेलु उत्पादन 

GESI  : लैंर्गक समानता र सामाजिक समावेर्ीकरण 

HDI  : मानव षवकास सूचकांक 

LDC  : अलपषवकससत राष्ट्र 

LRP  : स्थानीय श्रोत व्यजक्त 

M&E  : अनुगमन र मूलयांकन 

MoFE  : वन तथा वातावरण मंत्रालय 

MIS  : सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 
NDA  : राजष्ट्रय नासमत अर्धकारी 
NDC  : राजष्ट्रय स्तरमा तनधााररत योगदान 

NTFP  : गैर-काठ वन उत्पादन 

OHS  : व्यावसातयक स्वास््य तथा सूरक्षा 
OIG  : महातनरीक्षकको कायाालय 

PCU  : पररयोिना समन्वय इकाइ 

PMC  : पररयोिना व्यवस्थापन इकाइ 

PMSU  : पररयोिना व्यवस्थापन सहयोग इकाइ 

PS  : कायासम्पादन मानक 
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PSC  : पररयोिना जस्टररङ ससमतत 

NRM  : प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापन 

SDG  : र्दगो त्रबकस लक्ष्य 

SME  : साना तथा मझौला उध्धोग 

SNRM  : र्दगो प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापन 

TCM  : प्राषवर्धक ससमतत बैठक 

UNCCD  :संयुक्त राष्ट्रसंघको मरुभूसमकरण षवरुध्दको लिाईं सम्मेलन 

UNFCCC : िलवायु पररवतान सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय रूपरेखा 
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कायाकािी सािांश 

नेपाल सरकार तथा संयूक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को संयूक्त प्रयासबाट नेपालमा समानुकूल 
चुररया क्षेत्रको तनमााण (BRCRN) आयोिना तयार गररएको हो । प्रस्तुत हररत िलवायु कोि (GCF) एकीकृत र्दगो 
ग्रामीण षवकास र प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन द्वारा चुररया क्षेत्रमा िलवायु समानुकुल पररजस्थततकीय प्रणालीलाई 
सुदृढ बनाई िोखखममा परेका समुदायको सवसलकरण गने लक्ष्य राखेको छ । आयोिनाबाट प्रत्येक्षतः कजम्तमा ७५० 
समूदायमा आधाररत संगठनहरु लाभाजन्वत हुने छन ् । यसबाट १,७३,१६० घरधुरीका ८,३१,१६८ र (िसमध्ये ५०% 
मर्हला हुने छन)् िनसंख्या लाभाजन्वत हुने अपेक्षा राखखएको छ ।  

आयोिनाले नेपालको राजष्ट्रय षवकास योिना, िलवायु पररवतान नीतत र मूख्य क्षेत्रगत रणनीततहरुका साथै नेपालको 
अन्तरााजष्ट्रय मञ्चमा गरेका प्रततवद्धता- राजष्ट्रय तनधाारण योगदान (NDC) को साथसाथै िलवायु पररवतान सम्बन्धी 
संयुक्त राष्ट्रसंघ फे्रमवका  सम्मेलन (UNFCCC) समेतलाई समेटेको छ । आयोिनाको प्रारुप राजष्ट्रय, क्षेत्रत्रय र स्थानीय 
स्तरमा सरकोकारवाला तथा स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठन, िनिाती महासंघ, मर्हला समुह, दसलत संगठन 
संगको षवस्ततृ छलफलका आधारमा आयोिनाको डििाइन तयार गररएको हो । राजष्ट्रय तनयुक्त प्रार्धकारी (National 

Designated Authority (NDA)) बाट यो आयोिनाको सम्वन्धमा ‘कुनै आपजत्त पत्र नभएको (No Objection Letter)’ 
पत्र िारी भएको छ । आयोिनाको अवधारणा मन्तव्य, षवजत्तय लगानी प्रस्ताव र सहायक कागिातहरु समेत को 
षवस्ततृ षववरण तयारीमा NDA को सक्रिय संलग्नता रहेको र्थयो । 

प्रस्ताषवत पररयोिनाको वातावरखणय तथा सामाजिक प्रभावको पर्हचान गना तथा व्यवस्थापन गनाका लार्ग र्दर्ातनदेर् 
गने उद्देश्य सर्हत एउटा वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढााँचा (Environmental and Social Management 

Framework (ESMF)) तयार गररएको र्थयो । ESMF ढााँचा तयार गदाा  FAO को वातावरणीय तथा सामाजिक तनदेसर्का 
(Environmental and Social Management Guideline) अनुरुप तयार पाररएको हो, साथै यस िममा FAO को 
वातावरणीय र सामाजिक मानकहरु (Environmental and Social Standards (ESS)), हररत िलवायु कोि (Green 

Climate Fund (GCF)) को अन्तररम वातावरणीय सामाजिक सुरक्षण (Interim Environmental and Social 

Safeguards) (International Finance Corporation (IFC)) समेतलाई ध्यान र्दइएको र्थयो । षवर्ेित ESMF को 
तनम्नानुसार सहयोग पुयााउने लक्ष्य रहेको लक्ष्य रहेको छः 

 र्दगो कृषि तथा खाद्य प्रणालीको प्रवद्र्धन। 
 BRCRN आयोिना संग सम्वजन्धत वातावरणीय, तथा सामाजिक िोखखम र प्रभावको पर्हचान, व्यवस्थापन र 

मूलयांकन। 
 न्यूनीकरण पदसोपान (Mitigation Hierarchy) को अवलम्वन तनम्न आधारमा गररने छ। 

o नकारात्मक वातावरणीय र सामाजिक प्रभावलाई हटाउने पर्हलो प्राथसमकता हुनेछ । 
o िहां यसको प्रभाव हटाउन सक्रकंदैन त्याहां स्वीकाया स्तरमा न्यूनीकरण गने । 

o िहां अषवसर्ष्ट्ट प्रभाव रहन्छ, त्यस्तो अवस्थामा िव पतन प्राषवर्धक र षवत्तीय रुपमा संभव हुन्छ, 

उनीहरुलाई क्षततपूतता प्रदान गने। 
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यो आलेख मूख्यतः सात भागमा संगर्ठत गररएको छ। पर्हलो भाग- पररचय; दोश्रो भाग- आयोिना षववरण; तशे्रो 
भाग- वातावरणीय तथा सामाजिक अवस्थाको षववरण; चौथो भाग- अन्तरााजष्ट्रय, राजष्ट्रय र स्थानीय स्तरमा रहेको 
कानूनी तथा संस्थागत रुपरेखाका साथै ती कानूनी रुपरेखाको वणान पतन छ िसले सामाजिक र पयाायवरण सुरक्षा 
उपायको सुतनजश्चत गदाछ। त्यसै गरी, पांचौ भागमा FAO र GCF को लागु गना सक्रकने सुरक्षा नीततहरु, आयोिनाको 
िोखखम वगीकरण प्रक्रिया र प्रततफल छ र छैठौं भागमा संभाव्य वातावरणीय र सामाजिक िोखखम र प्रभावको 
अनुगमन, मूलयांकन र न्यूनीकरण गने अनुगमन तथा मूलयांकनको ढााँचा प्रस्तुत गररएको छ। सातौं भागमा सरोकारवाला 
परामर्ा तथा संलग्नता योिना र पररणामको षववरण छ। आठौं भागमा आर्दवासी िनिाती तथा सामाजिक 
समावेसर्करण योिनाको ढााँचा प्रस्तुत गररएको छ िसले आर्दवासी िनिाती र सामाजिक-आर्थाक रुपमा वर्हस्कृत र 
ससमान्तकृत समहुहरुको अर्धकारको सम्मान र्दलाउाँछ र यस पररयोिना सञ्चालनबाट यी समुदाय मार्थ कुनै प्रततकुल 
प्रभाव नपने षववरण र्दइएको छ। नवौं भागमा िैषवक षवषवधता व्यवस्थापन ढााँचा प्रस्तुत छ । आयोिनाले आयोिना 
क्षेत्रको िैषवक षवषवधतामा पने प्रततकुल प्रभाव हटाउन र न्युनीकरण गना सघाउ पुयााउनुका साथै िैषवक षवषवधताको 
संरक्षण तथा प्रवधान गने षवसभन्न पक्षहरुको वणान पतन उललेख छ। उललेखखत ESMF का मूख्य भागहरुका साथै 
षवसभन्न अनुसूर्चहरु समावेर् गररएको छ, िसले सम्वजन्धत क्षेत्रको षवस्ततृ सूचना प्रदान गदाछ । 
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१. परिचय 

१. नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ, FAO को समन्वयमा यो “नेपालमा समानुकुल चुररया क्षेत्रको तनमााण 

(BRCRN)” हररत िलवायु कोि (GCF) मा समसामातयक पररयोिनाको रुपमा प्रस्तुत गररने छ । GCF र नेपाल 
सरकारको सह-षवत्त पोिण संगै स्रोत अनुदान प्रदान गरी िलवायु समानुकुल भू-उपयोग योिनाका िलवायु समानुकूल 
र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन (SNRM) र प्रकोप िोखखम न्यूनीकरण (DRR) उपायहरु िलवायु पररवतानका दृजष्ट्टले 
संकटासन्न २६ नर्द प्रणालीहरुमा लगानी गररने छ ।  

२. कायाान्वयनको स्तरमा यसले मुख्यतया स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठनहरु (CBO) मा केजन्रत हुनेछ, िसले 
िलवायु समानुकूल भ-ूउपयोग अभ्यासमा CBO हरुको क्षमता असभवषृद्ध गदाछ र त्यस्ता गततषवर्धहरु षवस्तार गना 
सहयोग गदाछ । कजम्तमा ७५० CBO ले पररयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभ सलन सक्नेछन ्। यसबाट १७३,१६० घरधुरीका 
८,३१,१६८ भन्दा बर्ढ मातनसहरु लाभाजन्वत हुनेछन ्। िसमा ५०% मर्हला हुनेछन ्। तयनीहरु मध्ये ७७% मातनसहरुलाई 
अन्तर-पुस्ता सामाजिक आर्थक वर्हष्ट्करणको अनुभव छ । यस पररयोिनाले तीन प्रदेर्मा िलवायु समानुकूल भू-
उपयोगको रणनीततहरुको षवकासबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ३२ लाख भन्दा बर्ढ मातनसहरु (नेपालको िनसंख्याको 
११%) लाभाजन्वत हुने अपेक्षा राखखएको छ । पररयोिना क्षेत्रमा रहेका प्रत्येक नर्द प्रणालीका लार्ग (२६ नर्द प्रणाली) 
काया योिना तयार गररनेछ । 

३. ESMF ले वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापनलाई पररयोिनाको षवकास चिमा एक्रककृत गने सुतनजश्चतता प्रदान 
गदाछ । पररयोिनाका सर्ह स्थानहरु र कायाान्वयन कायािमहरु (Intervention) लाई भाग-२ को कायाान्वयनका साथै 
अजन्तम रुप र्दईनेछ, ESMF लाई सबैभन्दा उपयुक्त साधनका रुपमा चयन गररएको छ । 

४. प्रस्ताषवत BRCRN पररयोिनाका लार्ग यो ESMF को सञ्चालन FAO को वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षा नीतत 
र GCF को वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाको आधारमा गररनेछ । यो आलेखले तनम्न सलखखत प्रमुख गततषवर्धहरुलाई 
सहयोग गने सुतनजश्चत गदाछ: 

- BRCRN संग सम्वजन्धत पयाायवरणीय र सामाजिक िोखखम र प्रभावहरुको पर्हचान, व्यवस्थापन र मूलयांकन 
। 

- न्यूनीकरण पदानुिम तनम्नानुसार हुनेछः 
o नकारात्मक वातावरणीय र सामाजिक प्रभावलाई हटाउने पर्हलो प्राथसमकता हुनेछ । 
o िहां यसको प्रभाव हटाउन सक्रकंदैन, त्याहां स्वीकाया स्तरमा न्यूनीकरण गने । 

o िहां अषवसर्ष्ट्ट प्रभाव रहन्छ, त्यस्तो अवस्थामा िव पतन प्राषवर्धक र षवत्तीय रुपमा सम्भव हुन्छ, 

क्षततपूतताको व्यवस्था गने । 
- र्दगो कृषि र खाद्य प्रणालीको प्रवधान । 
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५. उप-गततषवर्धहरु िहां संभाषवत पयाावरणीय र सामाजिक िोखखमको पर्हचान गररएको छ, त्याहां वातावरणीय तथा 
सामाजिक व्यवस्थापन योिना (ESMP) को षवकास गररने छ्, िसमा न्यूनीकरण उपायहरु, सूचकाङ्क, जिम्मेवारीहरु 
तथा समय ससमा सम्वन्धी िानकारी समावेर् हुनेछ । (भाग ६.१ हेनुास) 
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२. परियोजना विििण 

६. पररयोिना नेपालको चुररया-तराई क्षेत्रमा केजन्रत छ । चुररया श्रृंखला पजश्चम देखख पूवा पाक्रकस्तान हंुदै उत्तर 
भारत सम्म नेपाल हंुदै फैसलएको छ । नेपालको चुररया क्षेत्रले देर्को सबैभन्दा नािुक पररजस्थततकीय प्रणालीको 
प्रतततनर्धत्व गदाछ । िसमा खरो र सजिल ैसंग धुलो हुने माटो तथा प्राकृततक प्रकोप िस्तै- अत्यर्धक गमी, िल 
न्यूनता, वनमा आगलार्ग िढेलो, बाढी, भू-स्खलन का कारण उच्च संकटासन्नता रहेको छ । तथाषप यसको रणनीततक 
अवजस्थततका कारण यो क्षेत्र नेपालको सन्दभामा पररजस्थततकीय र सामाजिक-आर्थाक र्दगोपनाको दृजष्ट्टकोणबाट 
अत्यन्तै महत्वपूणा रहेको छ । उत्तर ततर अग्ला पहािी क्षेत्र (महाभारत श्रृंखला) र दक्षक्षण ततर समथर तराईका 
बीच अवजस्थत समलदोिुलदो पररदृष्ट्य भएको चुररया पहािहरुले महत्वपूणा सामाजिक र पररजस्थततक कायाहरु गदाछनः् 

 नदी मार्थको सम्बन्धहरु (Upstream linkages) को सन्दभामा, नेपालको सबै प्रमुख नर्द प्रणालीहरु चुररया 
पहाि हंुदै बग्दछन ्। चुररया श्रृंखलाले यी नर्द प्रणाली र तराई तथा उत्तरी भारतको घना आवादी भएको 
मैदानका बीचको अजन्तम ससमा हो । षवर्ेि गरेर मनसुनको समयमा चुररया पहािबाट तनक्लने थेग्रो 
(Sedimentation) र अपवाह (run-off) को स्तरले तनधााररत गदाछ क्रक नर्दको प्रवाह (बढ्दो) तनयन्त्रण 
गना सक्रकन्छ वा गजम्भर बाढीको कारण बन्दछ । साथै पानीको वहावको र्दर्ामा संभाषवत हानीकारक 
पररवतान पतन हुन्छ। दीघाकासलन व्यवस्थापन यस प्रकार ससमानाको षविय हो । यद्यषप पररयोिनाका 
पहल अन्तगातका गततषवर्धहरु नेपालको ससमाहरुमा सससमत छन ्। 

 वन र नर्द क्षेत्रको ५०% भन्दा अर्धक क्षेत्र संगको वहावका सन्दभामा चुररया पहािहरुले िल सतहको 
सेवा प्रदान गदाछन ्। िस्तैः सतहको पानीको वहावलाई तनयसमत गने र भूिललाई पून: भरण (recharge) 
गने । चुररया क्षेत्र तराई मैदानमा बसोवास गने १ करोि ४० लाख भन्दा बढी िनसंख्याका लार्ग पानीको 
मूख्य श्रोत हो । षवगत र्ताव्दीमा तराईका अर्धकांर् वन क्षेत्रको अत्यर्धक दोहनका कारण चुररया 
पहािमा वसोवास गनेहरु समुदायका र तराई मधेर् दवुै क्षेत्रका लार्ग काठ, दाउरा, घााँसपात र अन्य 
वनिन्य उत्पादनको प्राथसमक श्रोत वनेको छ । नेपालको कुल भुसमको २५% भू-भाग तराई र चुररया 
क्षेत्रले ओगटेको छ, तर कुल िनसंख्याको ५०% लाई बास र्दएको छ । 

 

र्चत्र 1. नपालको चुररया-तराई क्षेत्रको अवजस्थतत 
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२.१. आयोिनाको उदे्दश्य र प्रततफल 

७. असुरक्षक्षत भ-ूउपयोग अभ्यासले प्राकृततक प्रकोप र िलवायु िोखखमलाई बढावा र्दन्छ । वन फाँ िानी, अजस्थर 
कृषि तथा वन व्यवस्थापन अभ्यासले षवसभन्न असरहरु िस्तैः भू-क्षरण र थेग्रो वहावमा वषृद्ध, थेग्रो वहावका कारण 
नर्दको सतह वषृद्ध, िसमनको क्षय, भ-ूक्षय र बाढी संवेदनर्ील क्षेत्रमा वषृद्ध, पररजस्थततकीय प्रणालीको र्गरावट, 

वासस्थानको नार्, भू-िल पून: भरणमा कमी तथा वन िन्य उत्पादनहरु (दाउरा, घााँसपात, गैर-काठ वस्तु) को 
उपलव्धतामा कमी, मा बढोत्तरी भएको छ (र्चत्र-२) । यर्द अनुकूलन उपायहरु अपनाईएन र अर्हले कै अवस्था 
रर्ह रहयो भने नेपालको चुररया क्षेत्र उच्च तापिम, पानीको तनाव, आगलार्ग, बाढी र पर्हरोबाट ग्रससत हुने िम 
बढ्दै िानेछ । र यसबाट यस क्षेत्रमा बसोवास गने समुदाय, पररजस्थततकीय प्रणाली र समग्रमा देर्को अथातन्त्रमा 
नै हातनकारक प्रभाव पनेछ । 

 

र्चत्र 2. िलवायु ितनत (climate induced) प्राकृततक प्रकोप तथा नेपालको चुररया तराई क्षेत्रको भू-उपयोग पररवतानका वाहकहरु (drivers) 

८. परियोजनाको उद्देश्य: प्रस्ताषवत GCF पररयोिनाको प्रमखु उद्देश्य एक्रककृत र्दगो ग्रामीण षवकास र प्राकृततक 
स्रोत व्यवस्थापन दृजष्ट्टकोण माध्यमबाट चुररया क्षेत्रको पररजस्थततकीय प्रणाली र संकटासन्न समुदायको िलवायु 
समानुकूलन क्षमतामा असभवषृद्ध गनुा हो । 

९. षवर्ेि रुपमा BRCRN पररयोिना तनम्न क्षेत्रमा केजन्रत हुनेछ: 

 िलवायु समानुकूल र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन (SNRM) का लार्ग एक संक्षम संस्थागत वातावरण 
स्थापना र सुदृर्ढकरण । 

 कजम्तमा ७५० समुदायमा आधाररत संगठनरउपभोक्त समूहको क्षमता असभवषृद्ध गरी िलवाय पररवतानबाट 
हुने खतरा, िलवायु समानुकूल भ-ूउपयोग योिना, र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा ज्ञान प्राप्त 
गनेेेछन । साथै िलवायु समानुकूल भू-उपयोग कायािमहरु सञ्चालन गना सहयोग उपलव्ध गराउने छ।  

 िलवायु समानुकूलन भूसम तथा वन व्यवस्थापन अभ्यास कजम्तमा ५,१५,४९९ हेक्टरको क्षेत्रमा प्रयोग 
गररनछे, िुन िलवायुबाट उत्पन्न खतरा (threat) को प्रभावकारी िवाफ (response) हुन सक्तछ ।  

 संकटासन्न नर्द प्रणालीहरु वरपर रहेका महत्वपूणा पररजस्थततकीय प्रणालीहरुका भू-पररर्ध पूनस्र्थापन 
गने। 
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 माटो र िलको संरक्षणमा सुधार गरेर थेग्रो वहाव र अचानक आउने बाढीको (flash flood) घटनामा कमी 
लयाउने तथा आवश्यकता अनुसार साना स्तरका पूवााधार (िस्तैः ढंुगाका पखााल, कन्टुर वण्ि, चके बााँध 
आर्द) तनमााण गने । 

 वन फंिानी र वन क्षयीकरणका जिम्मेवार वाहकहरुको सवंोधन गरी SNRM को कायाान्वयनबाट वन 
फिानी र वन क्षयीकरणमा कमी लयाउने । 

 िल संरक्षण र िल व्यवस्थापन अभ्यास । प्रषवर्धको उपयोग गरी सतहको अपवाहको मात्रामा कमी 
लयाउने र भू-िल पून:भरण प्रणाली मा सुधार गने । 

 िलवायु पररवतान र िलवायु- समानुकूल भू-उपयोग अभ्यासका बारेमा सूचना संग्रह, प्रसारण र अनुगमनमा 
सुधार गरी िागरुकता असभवषृद्ध गने तथा तनणाय सलने र योिना बनाउने प्रक्रियामा िलवायु सूचनाको 
उपयोगलाई सुदृढ बनाउने । 

१०. तनम्न र्चत्रले पररयोिनाको पररणामका रुपमा पररकलपना गररएको िलवायु - समानुकूल मागाको र्चत्र प्रदान 
गदाछ: 

 

र्चत्र 3. BRCRNको िषैवक-भौततक क्षते्रको पररकलपनाको ससहंावलोकन 

११. पररयोिनाबाट चुररया क्षेत्रमा रहेका २६ संकटासन्न नर्द प्रणाली वरपर बसोवास गने कजम्तमा ७५० समुदायमा 
आधाररत संगठन । उपभोक्त समूह तथा १,७३,१६० घरधुरीका ८,३१,१६८ िनसंख्या । िसमध्ये ५०% मर्हला र 
आर्दबासी िनिाती, दसलत र ससमान्तकृत समूहको समानुपाततक प्रतततनर्धत्व । प्रत्यक्ष लाभाजन्वत हुनेछन ् । 
आयोिना कायाान्वयनबाट वन फिानी र वन-क्षयीकरण र्गरावट आउनेछ र यसबाट अवर्धमा अनुमातनत 
१,१४,८०,००० त अयद्द भत्र। बराबरको उत्सिानमा कमी आउने अपेक्षा गररएको छ । २०,६७७ हेक्टरमा पैmसलएको 
पररजस्थततकीय प्रणाली र वन, आरा भूसम (wetland), र घााँसे भूसम) पूनस्र्थापन हुने र िसबाट हररत ग्यांस उत्सिान 
मा कमी आउनुका साथै वातावरणमा हुने िलवायु घात (shock) मा समानुकूल पररजस्थतीकीय प्रणाली स्थाषपत 
हुनेछ ।  
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१२. प्रस्तुत पररयोिनामा तीन पुर प्रततफल (output) र दर् सहायक गततषवर्ध रहेका छन ् । तनम्न सलखखत 
प्रततफल र सहायक गततषवर्धहरुको एक संक्षक्षप्त षववरण उललेख छ । BRCRN GCF कोि प्रस्ताव र संभाव्यता 
अध्ययन मा षवस्ततृ षववरण पाउन सक्रकन्छ ।  

१३. पररयोिना प्रमाखणत िलवायु- समानुकूलन SNRM को स्केसलङ् अप (scaling up) गततषवर्धहरु लाई समथान 
प्रदान गने छ , िसले पररजस्थततकीय प्रणालीलाई जस्थरता र समानुकूलन बनाउने छ । िलवायु समानुकूल SNRM 
को कायाान्वय र स्केसलङ् अप (scaling up) मा सहयोग पु¥याउन प्रततफल-२ का गततषवर्धहरु स्थानीय तथा प्रदेर्ीय 
क्षमता असभवषृद्धमा केजन्रत हुनेछन ् । पररयोिनाको २६ लक्षक्षत नर्द प्रणालीहरु मध्ये प्रत्येक नर्द प्रणालीको 
पररचालन योिना र अजन्तम स्तरमा िलवायु समानुकूलन भू-उपयोग योिनालाईै सहयोग गररने छ । प्रततफल-३ 
मा क्रकसान क्षेत्र स्कुल का लार्ग षवस्तार सामाग्रीलाई सुदृढ गने उपायहरु, षवस्तार सेवाहरुको पहंुचको मापन गना 
पररचालन लागतहरु र िलवायु समानुकूल SNRM दृजष्ट्टकोण कायाान्वयन गना प्रसर्क्षकहरुलाई प्रसर्क्षणहरु समावेर् 
छन ्। 

१४. समग्रमा यी पुरक उपाय अनुकूलन र न्युनीकरणका बाधाहरु हटाउन मद्दत पु¥याउने छन ्र एउटा बसलयो 
सक्षम वातावरणका साथ वाजञ्छत प्रततमान पररवतान (paradigm shift) लाई समथान गनेछ । साथै यस्ता 
कायाािमहरु (interventions) बढाइनेछ । िसले समुदाय र महत्वपूणा पररजस्थततकीय प्रणाली दवुैको समानुकूलनता 
क्षमता वषृद्ध गनेछ । 

१५. पररयोिनाको उद्देश्य तनम्न सलखखत भाग (Component) को माध्यमबाट प्राप्त गररनेछः 

(क) भाग (Component) १: िलवायु समानुकूल SNRM को स्केसलङ्· अप 

(ख) भाग (Component) २: िलवायु समानुकूल SNRM का लार्ग योिना र संस्थाको सुदृर्ढकरण 

(ग) भाग (Component) ३: िलवायु समानुक SNRM का लार्ग ज्ञान, िागरुकता र स्थानीय क्षमतामा 
सुधार 

१६. पररजस्थतीकीय प्रणालीको जस्थरता र संकटासन्न नर्द प्रणालीको समानुकूलन क्षमता सुदृढ बनाउन पररयोिनाको 
भाग-१ ले प्रमाखणत िलवायु समानुकूलन SNRM दृजष्ट्टकोणलाई क्अबजष्ट्लन गउ गनेछ । यस अन्तगात संचालन 
हुने कायाान्वयन । कायािमहरु मूलतः िलवायु समानुकक्त कृषि अभ्यास, पररजस्थततकीय प्रणालीको पूनस्र्थापन, 

षवगेर्को र महत्वपूणा पररजस्थततकीय प्रणालीको र्दगो व्यवस्थापन, गैर वन क्षेत्रमा वकृ्षारोपण गरी घा“स दाउरा, 
काठ आर्द वनमा हुने दवावलाई (घााँस, दाउरा, काठ आर्दको) कम गने गततषवर्धहरुमा केजन्रत हुनेछ । यसबाट 
नर्दको मार्थललो भाग (upstream) तराई मा षवर्ेि गरी टाढा टाढाका वन प्रयोगकतााहरुलाई वन सम्पदा उपयोग 
मा सहिता प्रदान गनेछ । यो समथान प्रत्येक लक्षक्षत नर्द प्रणालीहरुमा प¥ुयाइने छ, गततषवर्ध २.१.२ अन्तगात 
महत्वपूणा पररजस्थततकीय प्रणाली पूनस्र्थापन योिना (CERD) को षवकास गने प्रक्रियाबारे सरकार र समुदाय 
सरोकार वाला बीच परामर्ा हुनेछ र यसले upstream/downstream गततर्ीलतालाई मध्यनिर राख्दै षवर्ेि 
सहयोगको व्यवस्था गनेछ । एउटा गततषवर्ध भाग -१ अन्तगात क्षेत्रस्तरको कायाान्वयन (interventions) भन्दा 
पर्हले सञ्चालन गररनेछ ।  
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१७. िलवायु समानुकूलन SNRM को कायाान्वयन र क्अबजष्ट्लन गउ लाई सहयोग गना भाग -२ अन्तगातको 
गततषवर्धले स्थानीय र प्रदेर्ीय क्षमता सुदृढ बनाउने षवियमा ध्यान केजन्रत गनेछ, पररयोिनाको २६ लक्षक्षत नर्द 
प्रणालीहरु सभत्र तयार गररन ेस्थानीय स्तरीय कायाान्वयन योिना (Operational Plan) लाई सहयोग गने, तथा 
प्रदेर्ीय, स्थानीय (गाउाँ पासलका) र समुदाय स्तरमा िलवायु समानुकूल भू-उपयोग योिनाको मूल प्रवार्हकरण मा 
केजन्रत रहनेछ । यस भागले top-down एकीकृत स्थातनक योिना (integrated spatial planning) र समुदायमा 
आधाररत संगठनको स्तरमा िलवायु समानुकूलनका लार्ग सहभार्गतामूलक भू-उपयोग योिना बीच सन्तुलन 
कायम गनेछ । महत्वपूणा रुपमा यस भाग ले लक्षक्षत नर्द प्रणालीका प्रत्येक नर्दमा CERP को षवकासलाई सहयोग 
गनेछ । यी योिनाहरुका बारेमा र त्यसमा प्राथसमकताहरु र कायाान्वयनहरु पर्हचान गररएको छ । को प्रत्येक 
नर्द प्रणालीका CBOs संग परामर्ा गररनेछ र अनुमोदन प्रमाखणकरण गररनेछ, िसबाट भाग-१ अन्तगात प्रदान 
गररने गततषवर्धहरु प्रतत समुदायको पूणा समथानको सुतनजश्चतता हुनेछ। 

१८. पररयोिनाको गततषवर्धहरुले िलवायु िोखखम, िलवायु-समानुकूलन SNRM का बारेमा िागरुकता, ज्ञान र 
सूचनालाई अझै बर्ढ सुदृढ बनाउने छ । क्रकसान क्षेत्र स्कूल (farmer-field school) का लार्ग षवस्ताररत सामाग्री, 
षवस्तार सेवामा पहंुच बढाउन पररचालन लागत र िलवायु समानुकूलन SNRM कायाान्वयन गनाका लार्ग भाग -
३ अन्तगात षवसभन्न उपायहरु अवलम्वन गररनेछ । यो सुतनजश्चत गररने छ क्रक यस्ता दृजष्ट्टकोणहरुलाई तासलम 
सामाग्रीमा मूलप्रवार्हकरण (एकीकृत) गररनेछ, सरकारी षवस्तार (extension) कमाचारी र सेवा प्रदायकहरुले िलवायु 
पररवतानबाट हुने खतरा (threat) बुझ्दछन,् त्यून कावान र िलवायु-समानुकूलन भ-ूउपयोग अभ्यास बारे बुझ्दछन ्
। एउटा असभनव ज्ञान व्यवस्थापन र प्रसारलाई थप वषृद्ध गनेछ । 

१९. यी पुरक उपायहरुले अनुकूलन र न्यूनीकरणका वाधक तत्वहरुलाई हटाउन मद्दत पुयााउनेछन ्। र अपेक्षक्षत 
प्रततमान पररवतान (paradigm shift) सर्हतको सवल वातावरण तथा समुदाय र महत्वपूणा पाररजस्थततकीय 
प्रणालीको िलवायु पररवतान प्रततको समानुकूलता वषृद्ध गना कायाान्वयनहरु (interventions) को स्केल अप गररनेछ 
। 

र्ाग-१ जलिायु समानुकूल दिगो प्राकृनतक स्रोत व्यिस्थापन SNRM लाई स्केल अप गने 

२०. भाग- १ िलवायु समानुकूलन र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन SNRM अभ्यासको कायाान्वयन र स्केल अप 
बाट िलवायु पररवतानका दृजष्ट्टले संकटासन्न २६ नर्द प्रणाली र स्थानीयवासी को समानुकूलन क्षमता वषृद्ध हुनेछ 
। CBOs र यसका सदस्यहरु र स्थानीय सरकारलाई प्राषवर्धक तथा षवजत्तय सहयोग उपलव्ध गराई र्दगो अभ्यास 
िलवायु समानुकूलन कृषि अभयास ६०,१६५ हेक्टरमा २०२,२३७ हेक्टर महत्वपूणा वनको आद्र्रभूसम र घााँसे मैदान 
पाररजस्थततकीय प्रणालीको पूनस्र्थापन (उच्च पर्हरो र बाढीको उच्च िोखखम भएको क्षेत्र) र २३,८०० हेक्टरमा 
वकृ्षारोपणका साथ नयां वन प्रणाली र (झािी भूसमका षवरुवा रोप्ने, संरक्षण, व्यावसातयक वकृ्षारोपण (commercial 

plantation) र वागवानी) लाई स्केल अप गररनेछ । यी गततषवर्धले स्थानीय समुदायको अनुकूलन र समुदायको 
समानुकूलन क्षमतामा वषृद्ध हुनुका साथै पाररजस्थततकीय प्रणालीको समानुकूलन र प्रमुख पररजस्थततको प्रणाली 
सेवाहरुको प्रावधान वषृद्ध गदाछ । 

२१. यस क्षेत्रले सामाना गरररहेको प्रमुख मौसम िोखखम र प्रत्येक नर्द प्रणालीको फरक फरक (differentiated) 
संकटासन्नता समेतलाई ध्यानमा राखेर प्रवधान गररएका उपायहरुको छनौट गररएको छ । यी उपायहरुको 
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कायाान्वयनलाई भाग -२ अन्तगात षवकससत नर्द प्रणालीमा आधाररत स्थातनक र कायाान्वयन योिना (Spatial 

and Operational Plan) माफा त सहयोग पुयााइनेछ । िलवायु समानुकूल भू-उपयोग अभ्यास र प्राषवर्धमा भएको 
लगानीलाई भाग -३ अन्तगात षवकससत ज्ञान उत्पादन (Knowledge product) र संसाधनहरु द्वारा थप समथान 
हुनेछ । िसमा Field स्कुल र षवस्ताररत तासलमका लार्ग तयार गररएको तनदेसर्का र रै्क्षक्षक सामाग्रीहरु हुनेछन ्
। यस्ता उपायहरुको अनुगमन काया चुररया ज्ञान केन्र (CKC) मा एक्रककरण गररने छ (भाग- ३ अन्तगात षवकास 
गररएको)। 

२२. िलवायु समानुकूल भ-ूउपयोगको अभ्यासको षवस्तारबाट वन षवनार् र भू-क्षयीकरणका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष 
वाहक (drivers) हरुको संवोधन गना सहयोग पुग्छ । यसबाट वन षवनार् र वन क्षयीकरणमा कमी आउनुका साथै 
वन र वनले ढाकेको क्षेत्रमा काबान संर्चततकरणमा हुने सुधारका कारण उत्सिानमा कमी आउने छ । यी उपायहरुको 
सकारात्मक सासमिक-आर्थाक र पयाावरणीय प्रभाव हुनुका साथै िल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, माटोको उवारता, िैषवक 
षवषवधताको संरक्षण र कृषि उत्पादनमा पतन सुधार आउने छ । BRCRN पररयोिना क्षेत्र मा िलवायु समानुकूल 
भू-उपयोग अभ्यास अपनाउनका लार्ग मूख्य बाधा गरीवी हो । त्यसैले िलवायु समानुकूल भू-उपयोग अभयासमा 
हुने लगानी स्थानीय CBOs लाई उपलव्ध गराइनेछ । Field स्कुल र तासलम,  षवस्तार (extension) प्राषवर्धक 
सहयोग िस्ता गततषवर्धमा भाग सलए वापत सहभागी क्रकसानले श्रम दान गनुा पछा । 

२३. उप-र्ाग १.१. जलिायु-समानुकूल र्ू-उपयोग अभ्यास अपनाइयो। यस उप-भागले क्रकसान र अन्य िग्गा 
उपभोक्तहरु संग २६ लक्षक्षत नर्द प्रणालीहरुमा (पररयोिना क्षेत्र) खेती र अन्य भू-उपयोग प्रथाहरुलाई अपनाउने 
योिना बनाउने छ , िसले पररयोिना क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको समानुकूलन बढाउने छ । सम्वजन्धत CBOs बाट 
ससधै कृिकहरुलाई तासलम र सहयोग प्रदान गनेछ र पररयोिना प्रवधान अभयासहरु का बारेमा अनय कृिकहरुलाई 
ससकाउन र तासलम र्दन उनीहरुलाई समुदायमा फका न साधन सम्पन्न बनाइने छ । यस उप-भाग अन्तगात प्रत्येक 
नर्द प्रणालीमा िलवायु पररवतान ितनत भू-क्षरण, थेग्रो वहाव र बाढी िोखखम षवरुद्ध समानुकूलन क्षमता बढाउन 
महत्वपुणा स्थानीय संरचना स्थापना गररने छ ।  

(घ) गनतविचध १.१.१ जलिायु समानुकूलन र्ू-उपयोग प्रिधान गना ९ ककसान क्षेत्र स्कूल (FFS) स्थापना गने यस 
गनतविचधले परियोजना क्षेत्रमा १२० FFSs स्थापना गनेछ, िलवायु समानुकूल कृषि अभ्यास प्रयोग गना प्रोत्सार्हत 
गना २६ नर्द प्रणालीका हरेक नर्द प्रणालीमा कजम्तमा ३ FFS स्थापना गररनेछ । यो FFS गततषवर्ध १.१.२ 
अन्तगात कृिक लाभाथीहरुलाई िलवायु समानुकूल कृषि अभ्यास तासलम र्दनका साथै पररयोिना बन्द भएपतछ 
पररयोिना क्षेत्रमा िलवायु-समानुकूल भू-उपयोग अभ्यासको प्रवधान काया तनरन्तर हुनेछ । पररयोिनाले तनयुक्त 
गरेको FFS प्राषवर्धक षवर्ेिज्ञले यस अन्तगातका गततषवर्धहरुको समग्र डििाइन गनेछ । राजष्ट्रय सेवा प्रदायकहरु 
संग गररने संझौताको षवकास र सुपररवेक्षण पतन तयार गनेछ । संझौतामा सेवा प्रदायले सम्पन्न गनुापने कायाहरु 
िस्तैः स्थानको पर्हचान (identity sites), FFS को स्थापना र स्थानीय समुदायलाई उनीहरुको श्रम वारे िानकारी, 
को षववरण हुनेछ । FFS प्राषवर्धक षवज्ञको सुपररवेक्षणमा दोस्रो संझौता तयार गररनेछ । MOITFE/MoACLM का 
field कमाचारीलाई प्रसर्क्षक प्रसर्क्षण तासलम र्दनका लार्ग (गततषवर्ध २.२.१ को षवकससत मोिुलको आधारमा 
षवकास गररएको) १२० FFS, का लार्ग आवश्यक उपकरणको पर्हचान, खरीद र उपकरण हस्तान्तरण समेतका काया 
FFS प्राषवर्धक षवज्ञले गनेछन ् । प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन इकाई (PPMVs) ले FFS, तासलम मड्युलको 
आधारमा क्षमता तनमााण गततषवर्धहरु सञ्चालन गना १२० FFS स्थापना गनेछ र यस अथामा संलग्न MoTFE र 
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MoACLM का कमाचारीहरुको भ्रमण र logistical खचा PPMUs ले व्यहोने छ । प्रदेर् २ र ३ मा पररयोिना 
अवर्धमा ३ िना field कमाचारीहरुले कुल १२० पटक र प्रदेर् १ मा २४० FFS गनुा पनेछ । 

(ङ) गनतविचध १.१.२- जलिायु समानुकूल र्ू-उपयोग अभ्यास अपनाउन ि लागु गना प्रलशक्षण दिनेेः यस गततषवर्धले 
लक्षक्षत २६ नर्द प्रणालीका क्रकसान लाभाथीहरुलाई उनीहरुको समदाय सभत्रको चुनौती र अवस्था (CRFPs) बुझ्न र 
लागू गना प्रसर्क्षण र्दइनेछ (अनुसुची-२ संभाव्यता अध्ययन हेनुास)। क्रकसान लाभाथीहरु केवल आफ्नो भूसममा 
CRFPs खेती अभ्यास लागु गना सुसजजित हुनेछन ्र त्यस्ता अभ्यास अन्य समुदायका सदस्यहरुलाई ससकाउन र 
प्रसर्क्षण र्दन सक्षम हुनेछन ्। त्यस्ता अभ्यासको व्यापक प्रयोगले सेक्सन “सस” (मार्थ) मा उललेखखत िलवायु 
पररवतानको प्रभावको षवरुद्ध खेती गने पररवारको समानुकूल बढाउने छ । िवक्रक माटोको वहाव र क्षरणलाई पतन 
कम गदाछ । िसले गदाा नर्दको तललो भागमा बसोबास गने समुदायमा पने नकारात्मक प्रभावलाई पतन घटाउने 
छ । गततषवर्ध २.१.२ अन्तगात षवकससत CERPs को नततिाका आधारमा पररयोिना कमाचारीहरुले संकटासन्न २६ 
नर्द प्रणालीका कमिोर क्षेत्रहरुका लार्ग सबैभन्दा उपयुक्त CERPs गनेछन ्। साथै क्षमता षवकास तासलम कायाथलो 
र FFS मा सञ्चालन गनाका लार्ग उपयुक्त CBOs को पर्हचान गररनेछ । वाषिाक रुपमा गररने षवश्लेिणका 
आधारमा CERPs तासलम कायािमका लार्ग आवश्यक औिारहरुको पर्हचान गररनेछ । यी औिारहरुको खरीद र 
षवतरण FAO ले गनेछ । गततषवर्ध १.१.२ अन्तगात २६० (अथाात औसत १० तासलम प्रतत नर्द प्रणालीका दरले) 
तासलम कायािम सञ्चालन गररनेछ । प्रत्येक तासलम कायािम सञ्चालनमा ३ िना सरकारी क्रफलि कमाचारीहरुको 
सहयोग रहनेछ । झण्ि ै३० िना कृिकहरुलाई तासलम र्दइनेछ । समग्रमा १.१.२ गततषवर्धबाट झण्ि ै७८०० कृिक 
लाभाजन्वत हुनेछन ्। 

च) गनतविचध १.१.३: ककसानहरुलाई एग्रोफोिेष्ट्री ि पशुपालन व्यिस्थापन अभ्यास अपनाउन प्रलशक्षण दिनुहोस। 
यस गततषवर्धले एग्रोफोरेष्ट्री र परु्पालन लाभाथीहरुलाई एग्रोफोरेष्ट्री र परु्पालन व्यवस्थापन अभ्यासलाई आफ्नो 
कायाथलोमा प्रयोग गना (२६ नर्द प्रणाली क्षेत्रमा ) आवश्यक औिारहरु उपलव्ध गराई यी अभ्यासलाई समुदाय 
सम्म पुयााउन सहयोग प्रदान गररने छ । (अनुसूची-२ मा षवस्ततृ रुपमा वणान गररएको, संभाव्यता अध्ययनको 
पररसर्ष्ट्ट A1.6-A1.7 यो अभ्यासबाट एग्रोफोरेष्ट्री र परु्पालन लाभाथीको कृषि उत्पादनमा समानुकूलन बढाउनेका 
साथै पररयोिनाको वन षवनार् र वन क्षयीकरण मा योगदान पुयााउने षवस्ताररत दवावलाई पतन कम गनेछ । यो 
अभ्यासले अतत षवपन्न गरीव र संकटासन्न सानो स्तरको कृषि र परु्पालन गने साना क्रकसानको आय वुषद्धमा 
योगदान प¥ुयाउने छ । गततषवर्ध २.१.२ अन्तगात ऋभ्क्एक बाट प्राथसमकता क्षेत्रहरु र उपयुक्त अभ्यासहरुको 
पर्हचान गरी गततषवर्ध १.१.३ ले सम्वजन्धत CBOs का एग्रोफोरेष्ट्री र परु्पालन लाभाथीहरुलाई पररयोिनाबाट 
प्रवधान गररएका अभ्यासहरु बारे िान्न तथा समुदायका बीच नसारी स्थापना गनाका लार्ग आवश्यक सामाग्रीहरु 
खरीद गना तासलम र्दइनेछ । एक पटक नसारी स्थापना भएपतछ प्रत्येक प्रदेर्का तीन पूणा कासलक सरकारी क्षेत्रका 
कमाचारीहरुले तनयसमत नसारीको तनरीक्षण गने छन ्(PY3-7 देखख) । यस नसारीबाट थप लाभाथीहरु लाई एग्रोफोरेष्ट्री 
र परु्पालन षवियमा तासलम प्रदान गररनेछ र समुदायलाई यी अभ्यासहरुलाई अपनाउन प्रोत्साहन गररने छ । 
तासलम षवस्तार भ्रमणका िममा सरकारी क्षते्रका कमाचारीहरुले सम्वजन्धत समुदायका करीव ५०० परु्धनको 
स्वासमत्व ग्रहण गने घरधुरीको पर्हचान गनेछन ्। ( मार्थ तासलका ६ मा उललेखखत छनौट प्रक्रिया र योग्यता 
मापदण्ि अनुरुप) िो सरकारीको वायो-ग्यााँसका लार्ग आर्थाक सहायता (subsidy) प्राप्त गना योग्य छन ्। साथै 
यी घरधुरीलाई आर्थाक सहायता (subsidy) र प्राषवर्धक सहयोग प्राप्त गना सहयोग प्रदान गरी गोवर ग्यास 
स्थापना गना कृिकलाई सक्षम बनाउने छन ्।  
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छ. गनतविचध १.१.४: चेक ड्याम , gully जस्थिीकिण उपायहरू ि अन्य स्थानीय संिचना ननमााण गना जलिायु-
जननत र्-ूक्षिण, थेग्रो िहाि ि बादढ जोखिम विरुद्धको समानुकूलन िवृद्ध गने। यस गततषवर्धले सम्वजन्धत CBOs 
द्वारा स्थातनय संरचना तनमााण गनेछ । (अनुसूर्च-२ षवस्ततृ षववरण संभाव्यता अध्ययन पररसर्ष्ट्ट A.२.२) । 
यसले २६ नर्द प्रणालीको मार्थललो र तललो भागको समुदायको संकटासन्नता लाई घटाउन महत्वपूणा भूसमका 
तनवााह गनेछ । मूख्यतः यी संरचनाहरुले मार्थललो भागमा भूक्षय र थेग्रो वहावको िोखखम कम गनेछ र यसबाट 
तललो भागको बार्ढ िोखखम तथा पानीको तनाव कम हुनेछ । गततषवर्ध २.१.२ अन्तगात षवकससत CERPs ले 
िोखखम युक्त र प्राथसमकता क्षेत्रमा तनमााण गनुा पने षवर्िे संरचनाको पर्हचान पतछ वन तथा वातावरण ले 
MoACLM, गाउाँ पासलका िलाधार व्यवस्थापन केन्रहरु र स्थानीय समुदायलाई तनमााण स्थलहरु पर्हचान गना 
प्राषवर्धक सहयोग िुटाउन तीन िना सससभल ईजञ्ितनयरहरु खटाउने छ । ईजन्ितनयरहरुले षवस्ततृ पररयोिना 
प्रततवेदन र तनमााण संर्हता तयार गनेछन ्। MoFE ले अनुवजन्धत गरेका सेवा प्रदायकले तनमााण काया सम्पन्न 
गनेछन ् । (MoFE र FAO पररयोिनाको प्राषवर्धक सुपररवेक्षण र सहयोगमा) षवर्ेि गरी गततषवर्ध १.१.४ ले 
चुररया पहािका ८६ gully हरुलाई जस्थर बनाउन उपयुक्त संरचना र अभयास स्थापना गने चके ड्यामको तनमााण 
वा समुदायबाट व्यस्थापन गररने १२९ हारभेस्टेङ् पोखरीहरु- धेरै िसो भावर क्षेत्रमा । 

२४. उप-र्ाग १.२ प्राकृनतक िन परिजस्थनतकीय प्रणालीको संिक्षण ि िाम्रो व्यिस्थापन गरिने। यस भाग अन्तगात 
आयोिना क्षेत्रका प्राकृततक वन पररजस्थततकीय प्रणालीहरुको र्दगो व्यवस्थापन र संरक्षण स्थानीय समुदाय संगको 
सहकायाबाट सम्पन्न गररने हो । यसबाट वन फिानी र वन क्षयीकरणको दर घट्ने छ । िसले महत्वपुणा िलवायु 
पररवतान न्यूनीकरणका लाभहरु उत्पन्न हुनेछन ् र समुदायको समानुकूलनका लार्ग आवश्यक पने महत्वपुणा 
पररजस्थततकीय प्रणाली कायाहरु (वषृद्ध गदै) पतन प्रदान गनेछ । (दवुै मार्थललो र तललो भागमा) सबै लक्षक्षत २६ 
नर्द प्रणालीहरुमा । 

(ज) गनतविचध १.२.१- सबै िन क्षेत्र सम्िजन्धत CBOsक लाई िन व्यिस्थापन परिचालन योजना तयाि गना ि 
प्रिान गना सहयोग प्रिान गने। यो गततषवर्ध आयोिना क्षेत्रमा र्दगो वन व्यवस्थापन (SFM) संग सम्वजन्धत 
CBOs ले व्यवस्थापन गरेको वन िग्गाको र्दगो व्यवस्थापनमा केजन्रत रहनेछ । िलवायु समानुकूलन र वनको 
काबान संर्चततकरण मात्रा दव ैबढाउन ससलभीकलचर (silviculture) कायाान्वयनबाट पररजस्थततकीय प्रणाली सेवा 
प्रावधान वषृद्ध गररने छ (हेनुास अनुसूची-२: संभाव्यता अध्ययन पररसर्ष्ट्ट A. २.४)। गततषवर्ध २.१.२ अन्गतात 
षवकससत CERPs मा पर्हचान गररएको प्राथसमकता र सम्वजन्धत CBOs लाई मध्येनिर राख्दै आयोिनाका 
कमाचारीले योग्य सेवा प्रदायक भनाा गने छ । प्रत्येक प्रदेर्मा । स्थानीय वन पररजस्थततकीय प्रणालीहरुको 
व्यवजस्थत र्दगो व्यवस्थापन गनाका लार्ग सेवा प्रदायकले CBOs संग वन व्यवस्थापन पररचालन योिना तयार 
गना वा सुदृढ गना काम गनेछन ्। वन व्यवस्थापन पररचालन योिनाले पर्हचान गरेको आवश्यकता अनुसार CBOs 
लाई चार्हने औिारहरु (िस्तै असभलेख, रोवण खेती र कटाई आर्द) आयोिनाको कमाचारीले खरीद गरी सम्वजन्धत 
CBOsक लाई उपलव्ध गराउने छ । गततषवर्ध १.२.१ अन्तगात, पररयोिना कमाचारीले CBOs संग PY3-7 सम्म 
काम गनेछ र यस दौरान वन व्यवस्थापन पररचालन योिनाको कायाान्वयन प्रभावकारी बनाउन सललाह र मागादर्ान 
प्रदान पतन गनेछ । गततषवर्ध १.२.१ ले पररयोिना क्षेत्र सभत्रको १,८६,२४७ हेक्टर वन भूसमको र्दगो व्यवस्थापनलाई 
सहयोग पुयााउने अपेक्षा राखखएको छ ।  
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(झ) गनतविचध १.२.२- िनको परिजस्थनतकीय प्रणालीको दिगो व्यिस्थापन गना CBOs ि जग्गाधनीलाई ताललम 
दिने। यस गततषवर्धले सरकारी कमाचारी र CBOs को र्दगो वन पररजस्थततकीय प्रणाली व्यवस्थापन ससद्धान्त र 
अभ्यास बुझ्न र पररयोिना पतछ पतन यसको प्रयोगलाई तनरन्तरता र्दन सक्षम हुनेछन ्। गततषवर्ध १.२.१ को 
पररयोिना पररचालन लाई सहयोग कायामा सससमत नभई प्राप्त ज्ञान र अभ्यासलाई पररयोिनाको समाजप्त पतछ 
पतन समुदायमा फैलाउन र अपनाउन क्रियार्ील हुने उद्देश्य राखखएको छ । यसका लार्ग गततषवर्ध १.२.२ ले CBOs 
र अन्य भूसम पततहरुलाई वन व्यवस्थापन र योिनामा तनयसमत, स्थानीय सुहाउंदो र माग अनुसारको षवस्ताररत 
सेवाको षवकासलाई सहयोग गनेछ । पररयोिना कमाचारीले PY3-5 को अवर्धमा MoITFE का क्रफलि स्टाफलाई 
२६ प्रसर्क्षक प्रसर्क्षण तासलम सञ्चालन गनेछ । यी क्रफलि स्टाफले CBOs र अन्य िग्गाधनी (वन प्रसर्क्षण 
लाभाथी) र्दगो वन पररजस्थततकीय प्रणालीहरुको व्यवस्थापन क्षमता बढाउन १२२ स्थानीय तासलम सञ्चालन 
गनेछन ्। तासलममा सहभागी हुने CBOs का प्रतततनर्धहरुको मनोनयन सम्वजन्धत CBOs को कायाकारी ससमततले 
गनेछ ।  

२५. उप-र्ाग १.३- नदि प्रणालीको र्ू-परिचधमा िन ि रुिको घनत्ि पुनस्र्थावपत गिी िेििेि गने काया गरिएको 
छ । यस सहायक कायाषवर्धले CBOs र अन्य वन संग सम्वजन्धत सरोकारवालाहरु संगको सहकायाबाट आयोिना 
क्षेत्रमा वनको घनत्व षवस्तार गने काया साथ वन पररजस्थततकीय प्रणालीलाई पुनस्र्थाषपत गनेछ । यसबाट यो उप-
भाग महत्वपुणा क्षेत्रहरु (िस्तैः नर्दको क्रकनार) मा समानुकूलन बढाउन र अन्य पररजस्थतीकीय प्रणाली सेवाहरुलाई 
पुनस्र्थापन गना योगदान र्दनेछ । िसबाट नर्दको तललो भागमा बसोबास गने समुदायको समानुकूलन क्षेमता 
बढाउनेछ । वनको पुनस्र्थापन र षवस्ताररत रुखको घनत्वले बायोमास र काबान संर्चततकरणको वषृद्ध िस्ता 
महत्वपुणा फाइदाहरु प्राप्त हुनेछन ्। साथै समुदायको वैकजलपक काठ र वनिन्य वस्तुको आपुततामा सहिता आउने 
हंुदा वन पररजस्थततकीय प्रणालीमा हुने अततिमणमा पतन कमी आउनेछ ।  

(ञ) गनतविचध १.३.१- ५२ िहुउद्देश्यीय रुि नसािीहरु स्थापना गिी CBOs ि अन्य िन क्षेत्रका सिोकाििालाहरुको 
िकृ्षािोपण ि पुनस्थापनका लाचग चादहने विरुिाहरु उपलव्ध गिाई सहयोो्ग प्रिान गने। यस गततषवर्धले नसारी 
स्थापना गनेछ र यस पररयोिना अन्तगात सम्पन्न हुने वकृ्षारोपण र वन पुनस्र्थापना कायाका लार्ग षवरुवाहरु 
उपलव्ध गराई सहयोग गनेछ (अनुसूची-२: संभाव्यता अध्ययन- पररसर्ष्ट्ट A3.3 हेनुाहोस)। यी नसारीहरुले षवरुवा 
उत्पादन र षवतरण आयोिनाको समाजप्त पतछ पतन तनरन्तरता र्दनेछन ् । यस्तो सेवाको अभावमा CBOs र 
पररयोिना क्षेत्रका अन्य संस्थाले आवश्यक षवरुवा समयम ैपाउन सक्ने अवस्था ससिाना भई यो क्षेत्रको रुपान्तरण 
गने लक्ष्यलाई प्रततकुल असर पानेछ । यसका लार्ग २६ लक्षक्षत नर्द प्रणालीमा २-२ वटा नसारी स्थापना गना 
आवश्यक उपकरण र सामाग्री खरीद गनेछन ् र तासलका ६ मा उललेखखत मापदण्ि र प्रक्रिया अनुसार साईट 
स्थानहरु छनौट हुनेछन ्। पररयोिना कमाचारीहरुले भौततक र श्रम इनपुट PY3-7 देखख (िस्तैः पोली व्याग, माटो, 
वालुवा मल आदी) र षवरुवा उत्पादन गना चार्हने श्रसमक व्यवस्था गरी एउटा नसारीबाट कजम्तमा ५०,००० षवरुवा 
उत्पादन गररने छ । नसारीको सञ्चालन स्थानीय वन कायाालयहरुले गनेछन ्। पररयोिना स्टाफहरुले MoITFE 
संग समन्वय गरी नसारी सञ्चालन र अनुरक्षण लागतहरु, उनीहरुको वाषिाक बिेटमा पररयोिना वन्द भएपतछ 
एक्रककृत गने व्यवस्था समलाइनेछ । नसारी लैंर्गक समानता र सामाजिक समावरे्ीकरण (GESI) को ससद्धान्त अनुरुप 
षवकससत गररनेछ, िसले मर्हला लगायत आर्दवासी िनिाती, दसलत र ससमान्तकृत समूहका लार्ग समान 
रोिगारका अवसरहरुलाई बढावा र्दनेछ । 
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ट. गनतविचध १.३.२- समानुकूलन िवृद्ध गना ७,३०० हेको्६ि र्ूलममा िकृ्षािोपण गने। आयोिनाका षवसभन्न क्षेत्रहरुमा 
गररएका वकृ्षारोपणको संरक्षणबाट समानुकूलताको षवकास र िलवायु पररवतानको न्युनीकरणमा महत्वपुणा योगदान 
पुग्नेछ । आयोिनाको समाजप्त पतछ पतन वकृ्षारोपणको र्दगो व्यवस्थापन र संरक्षण गना सरोकारवालालाई प्राषवर्धक 
र भौततक रुपले सम्पन्न बनाइने छ । (अनुसूची-२: संभाव्यता अध्ययन-पररसर्ष्ट्ट A3.2 हेनुाहोस) 

i. प्रदर्ान वृक्षारोपणः आयोिनाको कमाचारीले प्रदर्ान वकृ्षारोपण स्थल स्थापना गने छन ्। यसबाट वनको 
रुखको घनत्व बढाउन र स्थानीय MoITFE का कमाचारीको क्षमता वषृद्ध गना सहयोग पुग्नेछ । साथै 
आयोिना अवर्ध पतछ पतन र्दगो वकृ्षारोपण व्यवस्थापन लाई तनरन्तरता र्दन यसबाट सहयोग पुग्नेछ 
। दीघाकालीन अनुकूलन र न्युनीकरण फाइदा पतन प्राप्त हुनेछ । आयोिनाले तीन प्रदेर्का MoITFE का 
६० िना (प्रत्येक प्रदेर्बाट २० िनाका दरले) िनर्जक्तलाई र्दगो वकृ्षारोपण व्यवस्थापन षवियमा तासलम 
र्दनेछ । भावर र तराई क्षेत्रका २६ नर्द प्रणालीका १३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्थानीय िातका (र्टक षवरुवा 
समेत) प्रदर्ान वकृ्षारोपण गररनेछ । यो प्रदर्ान वकृ्षारोपण ले MoITFE का तासलम प्राप्त कमचृारीहरुलाई 
आयोिनाको समाप्ती पतछ पतन र्दगो वकृ्षारोपण व्यवस्थापनको प्रवधान गना सहयोग पुग्नेछ । 

ii. नर्द क्रकनारमा रहेको सावाितनक भूसमको वनः गततषवर्ध २.१.२ अन्तगात षवकससत CERPs मा पर्हचान 
गररएको प्राथसमकताका आधारमा कमिोर र ससमान्तकृत समुदायहरु संग समलेर भावर क्षते्रका २६ नर्द 
प्रणालीका प्रत्येक नदी क्रकनारामा घााँस, बााँस र रुखहरु लगाइने छ । यसले नदी क्रकनाराहरु जस्थर बनाउन 
सहयोग पु¥याउंछ, िसबाट भावर क्षेत्रको समानुकूलन बढ्नेछ र नर्दको तललो भागमा बसोबास गने 
समुदायको थेग्रो वहाव र बाढीबाट उत्पन्न संकटासन्नता मा कमी आउने छ । पररयोिना कमाचारीले 
CBOs लाई स्थाषपत वकृ्षारोपण को व्यवस्थापन जिम्मा र्दनेछ । तर यसका स्थानीय 
नगरपासलका/गाउंपासलका संग CBOs ले तत सम्वन्धमा सलखखत संझौता गनुापनेछ । आयोिना कमाचारीले 
स्थानीय CBOs लाई व्यवस्थापन योिना बनाउन सहयोग गने छन,् यसबाट आयोनिा समाजप्त पतछ वन 
सम्पदाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । समग्रमा यस गततषवर्धको पररणाम स्वरुप १००० हेक्टर (२५ 
हेक्टर प्रत्येक नर्द प्रणालीमा) मा वकृ्षारोपण काया सम्पन्न हुनेछ । 

iii. सामुदातयक िसमनमा सावाितनक वन: गततषवर्ध २.१.२ अन्तगात षवकससत CERP मा पर्हचान गररएको 
प्राथसमकताका आधारमा पररयोिना कमाचारीहरूले संकाटासन्न र सीमान्तकृत समुदायसाँग समलेर मूख्यतया 
चुररया पहाि र भावरको प्रत्येक २६ नर्द प्रणासलका मार्थललो तर्टय खुला सामुदातयक िसमनमा बहुउद्देश्यीय 
बकृ्षारोपण गनेछन। यस षवस्ताररत वनले िलवायु पररवतानबाट हुने माटो क्षरणका षवरुध्द समानुकूलन 
बढाउनेछ (यसरी थेग्रो वहाव र बाढी सम्बजन्धत तललो तर्टयको िोखखमहरू घटाउने छ) र महत्वपूणा 
पररजस्थततकीय प्रणालीका कायाहरुलाई मिबुत बनाई मार्थललो तर्टय समदुायहरूको समानुकूलन क्षमता 
बढाउनुका साथै महत्त्वपूणा न्यूनीकरणका लाभहरू पतन प्रदान गनेछ। पररयोिना कमाचारीहरूले यी वन 
स्थापना गना काममा समुदायमा आधाररत संगठनलाई उनीहरूको सम्बजन्धत नगरपासलकासाँग औपचाररक 
सम्झौता गरेर यी वनहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सलन सहयोग गनेछन। पररयोिना कमाचारीहरुले यी 
समुदायमा आधाररत संगठनहरुलाई व्यवस्थापन योिनाहरू षवकास गना सहयोग पुर् याउाँ नेछन ्िसले यी 
वन संसाधनहरूको व्यवस्थापनलाई मागादर्ान गनेछ। कुलमा, यस गततषवर्धले ५००० हेक्टर क्षेत्रफलमा वन 
स्थापना हुने अपेक्षा गररएको छ (प्रत्येक नदी प्रणालीको कजम्तमा ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्थापना गररने 
छ) र स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठनहरुलाई यस स्रोतलाई र्दगो रुपमा व्यवस्थापन गना सुसजजित 
गनेछ। 
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ठ. गनतविचध १.३.३- िन र्ू-परिचध पुनस्र्थापन विषयमा सिकािी कफल्ड स्टाफ ि CBOs लाई ताललम दिने ि 
१५,९९० हेक्टिमा सहायतामा प्राकृनतक पुनजानन (Assisted Natural Regeneration) कायाक्रम सञ्चालन गना 
CBOs लाई सहयोग गने। गततषवर्ध २.१.२ अन्तगात षवकससत CERPs ले पर्हचान गरेको प्राथसमकता अनुरुप 
२६ लक्षक्षत नदी प्रणालीका प्रत्येक नर्दका महत्वपूणा स्थानमा रहेका वन भू-पररर्धमा वन घनत्व बढाउन र 
पुनस्र्थापन गना CBOs लाई यस गततषवर्धले सहयोग प्रदान गनेछ। यसले CBOsक लाई प्रत्येक नर्द प्रणालीका 
महत्वपूणा पररजस्थतीकीय प्रणालीका कायाहरु र पररजस्थततकीय प्रणाली समानुकूलन पुनस्र्थापन गना सक्षम 
हुनेछन ्। यसबाट आन्तररक बसाई सराईमा पतन सकारात्मक लाभ उत्पन्न हुनेछ । गततषवध १.३.३ अन्तगात 
आयोिनाले CBOsक लाई आयोिना क्षेत्रको वनको षवस्तार पुनस्र्थापनमा सहयोग तनसमत नगरी उनीहरुको 
क्षमता षवकास गरी यो कायािमलाई आयोिनाको समाजप्त पतछ तनरन्तरता र्दन सक्ने बनाइनेछ । संक्षेपमा, 
आयोिनाले तनम्न सलखखत दृजष्ट्कोणहरुलाई समथान गदाछ । प्राषवर्धक षववरणहरु िसका लार्ग अनुसूर्च-२: 
संभाव्यता अध्ययन-पररसर्ष्ट्ट A2.3 हेनुाहोस)। 

i. वन भू-पररर्धको पुनस्र्थापन (FLR): पररयोिना कमाचारीले FLR को लार्ग तासलम सामाग्री तयार गनेछन ्
। २४० िना प्रदेर्ीय वन क्रफलि स्टाफ (“Professional लाभागी”) लाई १२ वटा तासलम सञ्चालन गररनेछ 
। यी तासलम प्राप्त प्रदेर्ीय कमाचारीले सम्वजन्धत CBOs (“वन तासलम लाभागी”) लाई FLR दृजष्ट्टकोणका 
षविय मा १८० तासलम सञ्चालन गनेछन।् CBOs लाई FLR का षवषवध पक्ष बारे ज्ञान हुनेछ र यसको 
प्रयोग गने प्रक्रिया षवर्ध समेतका बारेमा िानकारी हुनेछन।् एउटा तासलममा कम्तीमा ३० िना वन 
तासलम लाभागीहरुलाई भइ यस तासलमबाट िम्मािम्मी ५,४०० वन तासलम लाभागीहरुको उत्पजत्त गररने 
छ।  

ii. सहायतामा प्राकृततक पुनिानन (ANR): चुररया र भावर क्षेत्रका २६ नर्द प्रणालीमा फैसलएको १५,९९० हेक्टर 
क्षेत्रफलमा समुदायले व्यवस्थापन गरेको वन भू-भागमा ANR सञ्चालन गररनेछ। आयोेािनाले ५५७ 
सामुदातयक वन उपभोक्ता ससमतत र ३ CoFMs पररचालन गनेछ। पररयोिना कमाचारीले साइटहरु (छनौट 
मापदण्ि र तासलका ६ मा उललेखखत प्रक्रिया अनुरुप) को पर्हचान गरेर ANR methodologies र 
कायाान्वयन योिना स्थानीय आवश्यकतालाई सुहाउने गरी तनमााण गनेछन ्। यस पश्चात CBOs संगको 
सहयोगमा ANR कायाान्वयन गना चार्हने उपकरण, सामान र श्रसमकको व्यवस्था समलाउने छ, िुन 
तनम्नानुसार हुनेछन:् 

1. संिक्षण ि जस्थरिकिणका लाचग िकृ्षािोपणेः क्षयीकरण घटाउन, पररजस्थततकीय प्रणाली सेवाहरु 
प्रवधान गना र र्दगो वन उपयोगका लार्ग समुदायलाई घााँसपात बैंक स्थापना गना, अजग्नरेखा, र 
स्थानीय उपयुक्त उपायहरु अवलम्वन आयोिनाले सहयोग प्रदान गनेछ । तर ससमान्तकृत वा 
गरीव घरधुरीलाई असर नपने गरी चररचरण तनयन्त्रण र वन िन्य वस्तुहरुको दोहनको षवर्ेि 
व्यवस्था गररनेछ । 

2. प्राथलमक िा मध्यम क्षयीकिण िनको प्राकृनतक रुपमा पनूेः प्राजप्तलाई द्रतु बनाउने उपायहरु 
(उिाहिण: िोप्ने, िोप्ने विऊ): नर्दको मार्थललो भाग रहेको अतयर्धक दोहन भएको वन 
पाररजस्थततकीय प्रणालीमा सुधार लयाउन षवरुवा वा षवऊ रोप्ने कायालाई प्रभावकारी बनाउने । 

3. िनको प्राकृनतक रुपमा पुनिउत्थानका उपायहरुेः वनको पाररजस्थततकीय प्रणालीको सामाजिक, 

पाररजस्थततकीय र आर्थाक आयामलाई ध्यान र्ददैं स्थानीय िातका षवरुवाको उत्पादन प्रवधान र 
वहुउद्देजश्यय वन व्यवस्थापन योिना सञ्चालन गनुा पदाछ । वहु कायाात्मक िोतनङ र तनयजन्त्रत 
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वन इन्भेन्टोरीलाई आवश्यकता अनुसार समथान गने योिना अवधारणा को प्राथसमकताको साथ 
प्रभावकारी कायाान्वयन सहायक हुन्छ । 

ड. गनतविचध १.३.४.  पारिजस्थनतकीय प्रणालीको समानुकूलन बढाउन ि नदिको तल्लो क्षेत्रमा िसोिास गने 
िालसन्िालाई िाउिा काठको उपलव्धता सहज बनाउन प्राविचधक सहयोग ि विरुिा उपलव्ध गिाई रुिको घनत्ि 
र्एको १६,५०० हेक्टि क्षेत्रफल बिाबिको woodlots स्थावपत गरिनेछ। यो गततषवर्ध आफ्नो िसमनमा woodlots 
स्थाषपत गना (सानो पररमाण) ईच्छुक सानो भूसमका धनीहरु संग काम गनेछ । (हेनुास अनुसूची-२, संभाव्यता 
अध्ययः थप षवस्ततृ प्राषवर्धक षववरणहरुका लार्ग पररसर्ष्ट्ट A3.2) यसका लार्ग पररयोिनाले माटोको समानुकूलन 
बढाउने छ । (नर्दको मार्थललो भागमा भ-ूक्षरण, र यस संग सम्वजन्धत थेग्रो वहाव) र पाररजस्थततकीय प्रणाली 
सेवाहरु िुन नर्द प्रणालीको समग्र समानुकूलनका लार्ग आवश्यक छन ्। यस गततषवर्ध अन्तगात नर्दको तललो 
भागमा बसोवार गने समुदायहरुका लार्ग दाउरा र काठको थप स्रोतहरु उपलव्ध गराउनेछ, िसबाट प्राकृततक वन 
पाररजस्थततकीय प्रणालीमा हुने षवस्ताररत दवावहरुलाई कम गनेछ । साथै पररयोिना कमाचारीहरुले CERPs मा 
प्राथसमकता क्षेत्रहरु र्चत्रण गनेछन ्र सहकाया गना सक्रकने िग्गाधनीको पर्हचान पतन गनेछन ् (तासलका-६ मा 
रेखाड्र्ढत चयन प्रक्रिया अनुरुप)। पररयोिना कमाचारीहरुले साना िग्गाधनीहरु र तछमेकी जिललामा सफल वन 
धनीहरुको बीच अनुभव र ज्ञान आदान प्रदान गना भ्रमण कायािम आयोिना गनेछन ्। ईच्छुक िसमन धनीहरुले 
woodlots स्थापना गना आवश्यक श्रसमक उपलव्ध गराउने छन ्भने आयोिनाको कमचंारीले आवश्यक षवरुवा, 
षवस्ताररक सेवा र सललाहकार सेवा उपलव्ध गराउनेछन ्। यस गततषवर्ध अन्तगात पररयोिनाले २६ नर्द प्रणालीमा 
कजम्तमा १०० घरधुरीलाई सहयोग प्रदान गनेछ (तासलका ६ को मापदण्ि अनुसार चयन गररनेछ)। प्रत्येक पररवारले 
आफ्नो िसमनको अर्धकतम १ हेक्टरमा woodlots स्थापना गना सहयोग पाउने छन ्। सरकार यस्ता वकृ्षारोपणको 
प्रवधान गना षवस्ताररत सेवा प्रदान गना प्रततवद्ध रहेको छ र woodlots को स्थापना र षवस्तार गने कायामा सहयोग 
िुटाउनेछ । 

र्ाग-२ जलिायु समानुकूल SNRM का लाचग संस्थागत सुदृदढकिण ि योजना  

२६. भाग-२ लाई भाग-१ मा लगानीका लार्ग अग्रदतुका रुपमा डििाइन गररएको छ र २६ नर्द प्रणालीका प्रत्येक 
नर्द प्रणालीका लार्ग कायाान्वयन को आवश्यक योिनाहरुलाई समथान गदाछ । िलवायु समानुकूल भू-उपयोग 
षविय बारे िान्न बुझ्न लागु गना सक्ने गरी सरकारी पदार्धकारी र CBOs का सदस्यहरुलाई सक्षम बनाइनेछ । 
नेपालको वतामान संिमणकासलन रािनीतत का सन्दभामा प्रदेर्ीय र स्थानीय सरकारको प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन 
नयााँ जिम्मेवारी हो । यसथा, िलवायुको खतरा र न्यून कावान तथा िलवायु-समानुकूल भ-ूउपयोग अभ्यासका 
बारेमा प्रदेर्ीय र स्थानीय सरकारको िागरुकता तनमााण गनुा पने आवश्यकता भएको छ । साथै िलवायु-समानुकूल 
भू-उपयोग योिनालाई स्थानीय सरकारको रणनीतत र प्रक्रियामा मुल प्रवार्हकरण गनुा तनतान्त आवश्यक देखखन्छ 
। स्थानीय साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय CBOs को महत्वपूणा भूसमका रहन्छ, यद्यषप िलवायु पररवतानले 
उत्पन्न गने दीघाकासलन िोखखम र उनीहरुको अनुकूलन क्षमता र िलवायु पररवतानमा समग्र समानुकूललाई 
सुदृर्ढकरण गना सक्ने र्टकाउ प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन दृजष्ट्टकोण वारे सससमत िागरुकता रहेको छ । 

२७. अन्ततः यस भागले िलवायु पररवतान िोखखमको खतरा बारे िागरुकता बढाएर र (प्रदेर्ीय स्थानीय 
(गाउाँ पासलका र CBOs स्तरमा) िलवायु पररवतान र संकटासन्नताको तनयसमत अनुगमन गरेर संर्ोधन गनेछ । 
यसले उपयुक्त न्यून कावान र िलवायु समानुकूल अभ्यासहरु िुन स्थानीय अवस्था, फरक फरक संकटासन्नता र 
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सन्दभामा अपनाइको छ, त्यसबारे पतन िागरुकता बढाउने छ । यो भाग-३ संग िोडिएको छ, िसले ज्ञानमा सुधान, 

षवस्ताररक सेवा र तासलमको सुदृर्ढकरण तथा िागरुकता बढाउनका लार्ग ज्ञान प्रसारणमा सुधार तथा अनुकूलन 
क्षमता वषृद्ध िस्ता षवियमा बर्ढ ध्यान केजन्रत गदाछ । 

२८. उप-र्ाग २.१ जलिायु समानुकूल SNRM योजना सुदृढ हुनेछ। यस उप-भागले सरकारी सरोकारवाला तथा 
CBOs लाई िलवायु पररवतान िोखखम, पररयोिना क्षेत्रमा स्रोतको क्षयीकरणको पर्हचार र मूलयांकन गना सहयोग 
प्रदान गनेछ र यी चुनौततहरुलाई प्रततक्रिया र्दन प्रासंर्गक पात्रहरुलाई सक्षम बनाउन सम्वजन्धत योिनाहरुको 
षवकास गनेछ । यस उप-भागले भषवष्ट्यमा हुन सक्ने स्थानीय िोखखम र स्रोतहरुको अनुगमन गना यी पात्रहरुको 
क्षमता तनमााण गररनेछ । उप-भाग २.१ ले भाग-१ अन्तगात कायाान्वयनका लार्ग प्रमाणमा आधाररत आधार मात्र 
प्रदान गदैन वजलक सरकारी सरोकारवाला र CBOsक लाई िलवायु समानुकूल SNRM मा लगानी गना सु-सजजित 
पानेछ । साथै नर्दको मार्थललो भाग र तललो भागका कायाान्वयनलाई समन्वय गरी अनुकूलन र न्यूनीकरणबाट 
हुने फाइदामा बढोत्तरी गनेछ, पररयोिनाको समाजप्त पतछ पतन । 

ढ. गनतविचध २.१.१ जलिायु परिितानको प्रर्ाि ि परिजस्थनतकीय प्रणालीको नक्सांकनका लाचग संस्थागत 
सुदृदढकिण। यस गततषवर्ध अन्तगात, पररयोिनाले मुख्य संस्थाको क्षमता तनमााण गनेछ िसले पररयोिना संग 
समलेर काम गदाछ । वा यस पररयोिनाबाट फाइदा सलन सक्छ र ती तनकाय पतन िसलाई पररयोिना क्षेत्रमा 
िलवायु समानुकूल SNRM लाई बढावा र्दन अर्धार र्दइएको छ र िसले पररयोिनाको समाजप्त पतछ पतन िलवायु 
पररवतान, िलवायु-समानुकूल भू-उपयोग योिना र व्यवस्थापन अभ्यासहरुको तनरन्तरता र्दने र षवस्तार गना 
महत्वपुणा भूसमका तनवााह गदाछ । तसथा, पररयोिना कमाचारीले राजष्ट्रय स्तर-४, तीन प्रदेर्ीय र स्थानीय स्तरमा 
-६४ तासलम व्यवसातयक लाभाथीहरुका लार्ग तासलमको आयोिना गनेछ । तासलमले लैंर्गक समानता र सामाजिक 
समावेर्ीकरण (GESI) षविय समावेर् गनेछ। कसरी िलवायु पररवतान प्रततको फरक-फरक संकटासन्नताले 
समुदायको समग्र संकटासन्नतालाई प्रभाव पाछा तथा BRCRN आयोिनाको सन्दभामा GESI लाई कसरी बढाउन र 
सुदृढीकरण गना सक्रकन्छ भन्ने षवियमा छलफल गररनेछ (Gender Action Plan, Indigenous Peoples Planning 

Framework समेतले पर्हचान गरेको समसामतयक उपायहरुको तनमााण)।  

गततषवर्ध २.१.२ CERPs को षवकास अन्तगात पररयोिना कमाचारीले वहु मापदण्ि षवश्लेिणमा उपयोग गररने GIS 
उत्पादन र उपयोग षवियमा राजष्ट्रय स्तरमा एउटा र प्रदेर्ीय स्तरमा ६ वटा तासलम MoFE, MoITFE र अन्य 
प्रदेर्ीय तथा नगरपासलका का कमाचारीहरुलाई तासलम सञ्चालन गररने छ (“व्यवासतयक लाभाथीहरु”)। प्रदेर्ीय र 
स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई पररयोिना क्षेत्रमा िलवायु पररवतान प्रभाव र प्राकृततक स्रोतहरुको अनुगमनलाई 
तनयसमत र तनरन्तर िारी राख्न आवश्यक उपकरण र ज्ञानबाट सुसजजित गनेछ । 

ण. गनतविचध २.१.२- २६ लक्षक्षत नदि प्रणालीका प्रत्येक नदि प्रणालीको लाचग ऋर् ो्ाँइए को विकास ि अनुमोिन। 
यस गततषवर्ध अन्गतात, पररयोिना कमाचारीले प्रदेर्ीय र स्थानीय सरोकारवालाहरु संग समलेर CERPs को षवकास 
र अनुमोदन गना काम गनेछन ्। िसले भाग-१ अन्तगात कायाान्वयनको लार्ग प्रयोगमा आधाररत योिना तनमााण 
गना सक्षम बनाउने छ । िवक्रक सरकार र CBOsक लाई साझा योिनाहरु र प्राथसमकता उपलव्ध गराएर भषवष्ट्यमा 
SNRM मा समन्वयात्मक लगानी गना मागार्दर्ा र्दनेछ । पररयोिना कमाचारीले लक्षक्षत २६ नर्द प्रणालीमा प्रत्येक 
नर्दको वहु-मापदण्ि स्थातनक षवश्लेिण गनाका लार्ग योग्य फमा तनयुक्त गनेछ, फमाले “प्रत्येक नर्द प्रणाली सभत्र 
िलवायु पररवतान िोखखम, महत्वपुणा पररजस्थततकीय प्रणाली प्रत्येक नर्द प्रणालीमा, प्राथसमकता िलवायु-समानुकूल 
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SNRM अभ्यास र प्रत्येक नर्द प्रणालीमा िैव-भौततक क्षेत्र, र यस अतघ उललेख गररएका प्राथसमकताहरुमा छोटो 
भवर्धको काया समान गनाका लार्ग प्राथसमकता कायाान्वयनहरु (भाग-१ अन्तगात) प्रदान गने, CBOs को समावेर्ीता 
र संलग्नता प्रत्येक नर्द प्रणालीमा आर्द” षवियमा केजन्रत भई षवश्लेिण गनुा पनेछ । यस षवश्लेिणका आधारमा 
पररयोिना कमाचारीले २६ नर्द प्रणाली- स्तर परामर्ा (एक िना प्रतत नर्द प्रणाली) पर्हचान गररएका प्राथसमकता 
हरुमा गररनेछ । साथै सरोकारवालाहरु संग सम्पन्न छलफलका आधारमा CERPs षवकससत गररनेछ । एकपटक 
CERPs अनुमोदन भएपतछ आयोिनाले श्रङृखलावद्ध क्रफलि परामर्ा ऋभए्क्षऋ् को ससद्धान्तलाई आधारस मानेर) 
आयोिना गररनेछ, यो सुतनजश्चतता गना क्रक: i) CERPs मा पर्हचान गररएका कायाान्वयन स्थानीय रुपमा प्रासंर्गक 
र उपयुक्त छ; ii) सम्वजन्धत CBOs र अन्य सरोकारवालाहरु (प्रत्येक नर्द प्रणालीमा) CERPs मा उललेख गररएका 
प्राथसमकता र योिना प्रतत समथान गछान; iii) कायाान्वयन षवर्धहरु स्थानीय पररजस्थततमा उपयुक्त छन ्साथै 
स्थातनय षवसर्ष्ट्ट सामजिक र वातावरणीय िोखखमहरु र क्षमता अन्तरहरुको सम्वोधन। पररयोिना कमाचारीहरु 
सुतनजश्चत गनेछन ् क्रक प्राथसमकताका कायाान्वयनहरुले सम्वजन्धत वन प्रणालीहरु िस्तै सामुदातयक, कबुलयतत, 

साझा, र तनिी वन लाई प्रततषवजम्वत गदाछ । स्थानीय CBOs उपभोक्ता समूह द्वारा सामुर्हक काया सम्पन्न गदाा, 
पररयोिनाले संकटासनन समूह (मषपहला, दसलत र िनिाती) को प्राथसमकता र आवश्यकतालाई ध्यान र्दनेछ । 
आयोिनाले ५२ स्थानीय स्तर परामर्ा (२ प्रतत नर्द प्रणाली) आयोिना गनेछ, CERPs प्रतत समुदायको स्वासमत्व 
र सहयोग प्राप्त गना । पररयोिनाले राजष्ट्रय स्तरको दईु र प्रदेर्ीय स्तरको ६ गोष्ट्ठी आयोिना गरेर समुदाय ले 
अनुमोर्दत CERPs वारे षवस्ततृ छलफल गररनेछ । CERPs को प्राथसमकताहरु तनयसमत योिना चिमा मूल 
प्रवार्हकरण गने वारे पतन षवचार षवमर्ा हुनेछ । 

त. गनतविचध २-१-३ प्रक्षेवपत जलिायु परिितान संग सम्िजन्धत चिम घटनाहरु ९र्हतचझर् र्िर्लतक० का 
लाचग योजना तयाि गना ि समानुकूल क्षमता बढाउन प्रिेशीय सिकािलाई सहयोग गने। आयोिना क्षेत्रमा िलवायु 
पररवतानबाट पेर्ररत चरम घटनाहरु (िस्तै बार्ढ) को बढदो िोखखमको कारणले यो आवश्यक छ क्रक सरकारी 
सरोकारवालाहरुले यसको गंसभरता बुझ्नु पदाछ र कसरी पवुा तयारीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने षवियमा दवु ै
सरकार सभत्र र समुदाय स्तरमा छलफल हुनु िरुरी देखखन्छ । यस गततषवर्ध अन्तगात आयोिनाले प्रदेर्ीय र 
स्थानीय सरकारी कमाचारीहरु (“व्यवसातयक लाभाथीहरु”) बीच यी िोखखम बारे िागरुकता बढाउने छ । िोखखम 
व्यवस्थापन योिना तयार गना आयोिनाले उहयोग गनेछ । आयोिनाले प्रदेर्ीय र स्थानीय िनर्जक्तहरुका लार्ग 
२६ वटा िागरुकता वषृद्ध गोष्ट्ठीहरु आयोिना गनेछ । िसमा सहभागीहरुले नर्द प्रणाली षवसर्ष्ट्ट िोखखमका वारेमा 
ससक्नेछन ्। र भषवष्ट्यमा यस्ता िोखखमहरुको मूलयांकन गना ततनीहरुलाई सम्वजन्धत तनदेसर्का र उपकरणहरु बारे 
पतन िानकारी र्दइनेछ । सहभागीहरुले चुररया ज्ञान केन्रबाट आ-आफ्नो प्रदेर्मा िानकारी प्राप्त गने र उक्त 
केन्रबाट प्राप्त सूचनाले िलवायु पररवतान िोखखमको षवश्लेिण बाट कसरी सहयोग पुयााउन सक्छ भन्ने बारे 
िानकारी पाउने छन ्। िागरुकता गोष्ट्ठी पश्चात आयोिनाले प्रदेर्ीय सरकार (“व्यवसातयक लाभाथी”) संगको 
सहकायामा िलवायु पररवतान सम्वजन्ध चरम घटनाहरुका लार्ग प्रदेर्ीय स्तरमा िोखखम व्यवस्थापन योिना, 
षवस्ततृ िोखखम नक्सांकन आर्द काया सम्पन्न गररनेछ । एकपटक तय योिनाहरु षवकससत भएपतछ २६ वहु-
सरोकारवाला अनुमोदन गोष्ट्ठी आयोिना गररनेछ । 

२९. उप-र्ाग २.२ - जलिायु समानुकूल दिगो प्राकृनतक स्रोत व्यिस्थापनलाई स्केल अप गना CBOsक हरु सु-
सजजजत छन। स्थातनय सरोकारवाला र सामुदातयक संगठनहरु संग सहकाया गरी स्थानीय स्तरको तिुामा क्षमतामा 
सुधार गने सम्वजन्धत नर्द प्रणालीमा िलवायु समानुकूल र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन गने क्षमता असभवषृद्ध 
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गने, कायाान्वयनमा देखखएका कानूनी तथा संरचनागत बाधा अड्चनहरु हटाउने काया सम्पन्न गरर िलवायु 
समानुकूल र न्यु उत्सिान र्दर्ा ततर उन्मुख गराउन सहयोग प्रदान गररनेछ । 

थ. गनतविचध २.२.१ समुिायमा आधारित संगठनहरुलाई जलिायु समयानुकुल दिगो प्राकृनतक स्रोत व्यिस्थापन 
गना सक्षम बनाउन औपचारिक रुपमा िताा गरिनेछ । सामुदातयक संगठनहरुले पररयोिना क्षेत्र सभत्र प्राकृततक 
स्रोतको व्यवस्थापनमा महत्वपुणा भुसमका तनवााह गदाछन।् वन व्यवस्थापन र्दगो िलवायु समानुकूल तपाm उन्मुख 
हुनु आवश्यक भएको छ । स्थानीय वासीलाई िलवायु समानुकूल अभ्यास अपनाउन र त्यसलाई कायम राख्न 
सहयोग पुयााउन CBOs को महत्वपुणा भूसमका रहन्छ । गततषवर्ध २.२.१ अन्तगात आयोिनाले संस्थागत बाधाहरु 
हटाउन सहयोग गनेछ । प्रदेर्ीय र संतघय कानून अनुसार ७५० CBOs लाई सम्वजन्धत प्रार्धकरणहरु पंजिकृत हुने 
कुराको सुतनजश्चत गररनेछ । यसमा ऋाँ ग्क, सहयोगी वन उपभोक्त समूह, षवपनन गरीव सलिहोलि वन समूह, माटो 
संरक्षण उपभोक्त समूह, कृिक समूह कृषि सहकारी समूह, सावाितनक भूसम वन उपभोक्ता समूह हुनेछ । िवक्रक 
ऋाँ ग्क, सहयोगी वन उपभोक्ता समूह, कबुलयतत वन, र नीजि वन उपभोक्तहरु वन षवभागमा पंजिकृत छन ् । 
संिमणकासलन रािनीततको सन्दभामा यी संस्थाहरुले प्रदेर्ीय वा स्थानीय स्तरमा दताा गनुापने छ । (धारा ११, 
LGOA २०१७) पररयोिनाले सावाितनक भूसम िंगलको र्दगो व्यवस्थापनबाट फाईदा सलन सावाितनक भूसम वन 
उपभोक्ता समूहहरुको मान्यतालाई औपचाररकरण गना सहयोग गनेछ, क्रकनकी यो समूह मखु्यतया ससमान्तकृत र 
अतयर्धक कमिोर पररवारहरु समलेर बनेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०१७ को प्रावधान अनुसार 
स्थानीय सरकारलाई तयस्ता समूहलाई औपचाररक रुप र्दन अर्धकार रहेको छ, िसले गदाा यी समूहहरुको 
औपचाररक पंजिकरण गना सहि हुनेछ । आयोिनाले सामुदातयक वन उपभोक्ता समूह र नीजि वन स्वासमत्व 
भएका व्यजक्तहरुको २६ वटा सञ्िाल स्थापना गररने छ । प्रत्येक नर्द प्रणालीमा उपरोक्त समूहहरुको लार्ग गोष्ट्ठी 
आयोिना गने, साथै PY3-7 देखख त्यस्ता समूहहरुको वाषिाक वैठकहरुको आयोिना गना सहयोग गनेछ । यसले 
प्रत्येक लक्षक्षत नर्द प्रणाली सभत्र समान समूहहरु बीच सूचना आदान प्रदान गना प्रोत्सार्हत गनेछ । यसले अनुभव 
र ससकेका षवियहरुको आदान प्रदान गने थलो प्रदान गनुाका साथै यी संस्थाहरुको दीघाकालीन क्षमता षवकासमा 
सहयोग प्रदान गनेछ । 

ि. गनतविचध २.२.२ जलिायु समानुकूल र्ू-उपयोग योजना तजुामा िािे CBOsक्ष्क लाई ताललम प्रिान गरिनेछ। 
साथै िलवायु समानुकूल र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन षवियलाई CBOs को व्यवस्थापन योिनाको असभन्न 
अंग बनाउन सहयोग प्रदान गररनेछ। यस गततषवर्ध अन्तगात, पररयोिनाले िलवायु पररवतान सम्वजन्ध समानुकूल 
SNRM दृजष्ट्टकोणबाट सक्षम बनाउन CBOs को प्राषवर्धक क्षमता बढाइनेछ । (गततषवर्ध २.१ अन्तगात CERPs 
प्रक्रिया माफा त प्राप्त अन्तरदृजष्ट्ट रेखा र्चत्र) तासलममा GESI सुत्रहरु सामेल गररनेछन ्। यसबाट SNRM मा मर्हला 
सहभार्गता वषृद्ध हुनेछ । यसबाट पररयोिना क्षेत्रमा CBOs िलवायु समानुकूल SNRM कायान्वयनमा क्रियार्ील 
रहनेछन ्। स्थानीय स्रोत व्यजक्तका लार्ग िलवायु समानुकूल भू-उपयोग षवियमा “प्रसर्क्षक प्रसर्क्षण तासलम” 
संचालन गररनेछ । तासलममा मर्हला िनिाती, ससमान्तकृत समूह र दसलत समूह समेतलाई प्राथसमकताका साथ 
सहभागी गराइनेछ । लैंर्गक समानता र सामाजिक समावेसर्ता षवियमा थप अततररक्त तासलम र्दइनेछ र यसबाट 
मर्हलाको सबै गततषवर्धमा सहभार्गता बढ्ने अपेक्षा गररएको छ । स्थानीय स्रोत व्यजक्तलाई तासलम र्दई सकेपतछ, 

आयोिनाले २५० सामुदातयक स्तर गोष्ट्ठी आयोिना गररनेछ, ७५० स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठनहरुलाई 
स्थानीय स्रोत व्यजक्तले CBOs सदस्यहरुको िलवायु पररवतान र यस संग सम्वद्ध िोखखम बारे िागरुकता वषृद्ध 
गना र अनुकूलन आवश्यकता तथा स्थानीय स्तरमा समानुकूलन तनमााण गना आवश्यक पने रणनीततहरु तयार 
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गना सहयोग गनेछन ्। प्रारजम्भक गोष्ट्ठी र तासलम पश्चात आयोिनाले २५० संकटासन्न CBOs (तासलका ६ मा 
उललेखखत मापदण्ि अनुसार) छनौट गनेछ र योग्य सेवा प्रदायष्ट्कबाट CBOs लाई िलवायु समानुकूल अनुकुल 
व्यवस्थापन योिना तयार गना सहयोग पुयााइनेछ । 

र्ाग-३ जलिायु-समानुकूल दिगो प्राकृनतक स्रोत व्यिस्थापनको लाचग ज्ञान, जागरुकता ि स्थानीय क्षमता 

३०. भाग-३ ले िलवायु पररवतानबाट हुने खतराको बारेमा िागरुकता सुधार गनेछ । िलवायु पररवतान र 
संकटासन्नता (प्रदेर्ीय, स्थानीय र CBOs स्तरमा) लाई तनरन्तर रुपमा अनुगमन गने क्षमता असभवषृद्ध गनेछ। 
स्थानीय व्यवस्था र फरक फरक संकटासन्नतामा अपनाउन सक्रकने न्युन कावान र िलवायु समानुकूल अभ्यास 
बारे थप िागरुकता बढाउने छ । ज्ञानलाई सुधार गने, षवस्ताररत सेवाहरु सुदृढ बनाउने, िनचेतना असभवषृद्ध गने 
र अनुकूलन क्षमता हरुको वषृद्ध गनाका लार्ग सूचना प्रसारमा सुधार गने कुरामा केजन्रत रहेनछ । यसबाट समुदायले 
प्राकृततक स्रोतहरु प्रवन्ध गने तरीकामा रुपान्तरण हुने अपेक्षा गररएको छ । 

३१. पररयोिनाले समन्वय र सूचना तथा ज्ञानको प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । एउटा औपचाररक 
प्रक्रियाको आवश्यकता अनुभव गररएको छ, िलवायु पररवतान र प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन तथा सूचना र ज्ञानको 
आदान प्रदान (पररचालन तनदेसर्का टेम्पलेट, सफल कथा/ पाठ ससकाई, कायाायोिना रणनीतत आर्द) को तनयसमत 
अनुगमन गनाका लार्ग । तसथा, भाग-३ ले िलवायु-समानुकूल SNRM सम्वजन्ध एक व्यवजस्थत ज्ञान र सूचना 
प्रवाह गने संयन्त्र स्थापना गने लक्ष्य राखेको छ । चुररया ज्ञान केन्र (CKC) ले व्यापक प्राकृततक स्रोतहरुको 
िाटाबेस (माटो, पानी, पररजस्थततकीय प्रणालीहरु, वन आर्द) तयार गनेछ र एउटा क्षेत्रत्रय अनलाईन डिजिटल 
प्लयाटफमाका रुपमा स्थाषपत हुनेछ । CKC ले एक अनलाईन डिजिटल पलयाटफमा समावेर् गनेछ र प्रत्येक 
प्रदेर्मा MoITFE को षवज्ञान वातावरण तथा िलवायु पररवतान डिसभिनले CKC को क्षेत्रत्रय प्रतततनर्धत्व गनेछ । 
CKC ले आयोिना क्षेत्र र त्यसमा संचालन भएका कायािम तथा गततषवर्धको सूचनामा सबैको पहंुच पुयााउन 
महत्वपूणा भूसमका तनवााह गनेछ; पररयोिनाको बार्हर पने प्रदेर् १, २ र ३ मा पतन। 

३२. उप-र्ाग ३.१- SNRM का विषयमा स्थानीय स्तिको ज्ञान बढ्नेछ। यस उप-भागले पररयोिना क्षेत्रमा िलवायु-
समानुकूल SNRM वारेमा स्थानीय ज्ञान आर्दवासीको ज्ञानको संकलन र षवश्लेिण गरी त्यस बारे सूचना प्रवाह 
गररनेछ । आयोिना क्षेत्रका समुदायमा िलवायु समानुकूल SNRM वारे रहेको उत्सुकता र रुची लाई ध्यान र्ददैं 
उनीहरुको संलग्नता बढाउने छ ।  

ध. गनतविचध ३.१.१- स्थाननय अनुर्िबाट जलिायु समानुकूल SNRM मा सत्तम अभ्यासका साथै स्थानीय 
आदििासी जनजातीको ज्ञान समेतबाट स्थानीय स्रोत व्यजक्त (LRPs) लाई स-ुसजजजत बनाउने। आयोिनाले स्थानीय 
र आर्दवासीको िलवायु समानुकूल SNRM सम्वजन्ध ज्ञानको संकलन गरी त्यस्ता ज्ञान प्रषवर्धको प्रयोगकता- मैत्री 
तनदेसर्का बनाई स्थानीय स्रोत र अन्य स्थानीय सरोकारवालालाई र्दने र यसको प्रयोग समुदायका सदस्यहरुको 
तासलममा गने । योग्य सेवा प्रदायकको तनयुजक्त गरेर १०५ स्थानीय समुदाय परामर्ा कायािम (झण्ि ै४ परामर्ा 
कायािम प्रत्येक नर्द प्रणालीमा , २६ नर्दका) SNRM को परम्परागत ज्ञान वारे िानकारी र एक्रककृत गना आयोिना 
गररनेछ । आयोिनाले परामर्ा कायािमबाट प्राप्त संग्रर्हत आलेखको सारारं् तयार गरेर पांच प्रदेर्ीय स्तरको 
गोष्ट्ठीमा समीक्षा र अनुमोदनका लार्ग प्रस्तुत गररनेछ । एक पटक उक्त सारांर्को अनुमोदन भए पतछ योग्य 
सेवा प्रदायकको तनयुक्त गररनेछ । तनयुक्त सेवा प्रदायष्ट्कले सवोत्तम अभ्यासहरुको तनदेसर्का तयार गनेछ । 
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यर्ह तनदेसर्काको आधारमा स्रोत व्यजक्तले स्थानीय स्तरमा उललेखखत सवोत्तम अभ्यासहरुको उपयोग गना 
उत्पेर्ररत गनेछ । 

न. गनतविचध ३.१.२ जलिायु समानुकूल SNRM िािे विद्यालय संचाि माध्यम ि अन्ति क्षेत्रत्रय आिान प्रिान बाट 
जागरुकता बढाउने। आयोिनाले िलवायु समानुकूल SNRM लाई प्रवधान गना पररयोिना क्षेत्रका समुदाय बीच 
यस्ता अभ्यासहरुमा चासो बढाउन िागरुकता वषृद्ध असभयान आयोिना गररनेछ । सेवा प्रदायक तनयुक्त गररनेछ 
र उसले ज्ञान प्रवाह र संचार योिना तयार गनेछ । प्रदेर्ीय र स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संस्था, आर्दवासी 
िनिाती महासंघहरु दसलत संगठनहरु, मर्हला संगठन र अन्यसंग समन्वय गरी आयोिनाबाट उत्पन्न िानकारीको 
व्यापक प्रचार प्रसारका षवर्धहरु स्थापना गनेछ । तनयुक्त भएको सेवा प्रदायष्ट्कले माध्यसमक स्तरको पाठयिममा 
िलवायु समानुकूल SNRM षविय समावेर् गने पाठ्यिम तयार गनेछ । पररयोिनाले आयोिना सभत्र पने 
षवद्यालयहरुमा २६० िनचेतना िागरण कायािम षवद्यालयका ईको-क्लबका सदस्यहरुका लार्ग आयोिना गररनेछ 
। त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा रेडियोबाट ११९ िलवायु खतरा र िलवायु समानुकूल SNRM का वारेमा कायािम 
प्रसारण गररनेछ । नेपालसभत्र स्थानीय सरकारका आयोिना क्षेत्रका स्थानीय सरकारका कमाचारीहरुलाई िलवायु 
समानुकूल SNRM र अभ्यासहरु प्रसारण गने षवस्ताररत कायािम वारे ज्ञान असभवषृद्ध गना सवोत्तम अभ्यास 
गरररहेको स्थानीय स्तरको प्रत्यक्ष अवलोकन गना २८ exchange visits नेपाल सभत्र नै सम्पन्न गररनेछ । 

३३. विस्ताि प्रणालीलाई जलिायु-समानुकूल दिगो प्राकृनतक स्रोत व्यिस्थापनको प्रिधान गना साधन सम्पन्न 
बनाइनेछ। हाल सालै िलवायु पररवतानका प्रभाव बारे गररएको प्रक्षेपण र त्यसका षवरुद्ध अपनाइएका उपायहरुलाई 
षवस्ताररत प्रणालीमा एक्रककृत गररनेछ । यसले यो सुतनजश्चत गनेछ क्रक षवस्ताररत प्रणालीमा कायारत कामदार र 
प्रसर्क्षक िलवायु समानुकूल SNRM प्रवधान गना साधन सम्पन्न छन ्र िलवायु पररवतान - सूर्चत षवस्तार सेवा 
बाट स्थानीय समुदाय, क्रकसान र अन्य भूसम उपभोक्तहरु लाभाजन्वत हुनेछन ्। 

प. गनतविचध ३.२.१ विस्तारित सेिाका कामिाि ि ककसान मैिान स्कुलद्िािा प्रयोग गना जलिायु समानुकूल 
SNRM विषयका १० अनुिण्ड (module) तयाि गने । आयोिनाले १० तासलम अनुखण्ि (module) तयार गनेछ 
। सरकारी षवस्ताररत कामदारहरुले यी अनुखण्िको प्रयोग गरी कृिक, भ-ूउपयोग कताा तथा समुदायलाई िलवायु-
समानुकूल SNRM अपनाउन उत्पेर्ररत गनेछन ्। आयोिनाले यी खण्िको स्थानीय भािामा अनुवाद गना योग्य 
सेवा प्रदायक तनयुक्त गने छ। पररयोिना कमाचारीहरूले यो अनुखण्िहरू यस पररयोिनाको लार्ग सम्भाव्यता 
कायामा आकषिात गने, साथै CERP प्रक्रिया (गततषवर्ध २.१.२ अन्तगात) बाट प्राप्त अन्तरदृजष्ट्ट र स्थानीय र 
आर्दवासी ज्ञानको संग्रह (गततषवर्ध ३.१.१ अन्तगात) लाई सुतनजश्चत गनेछन।् अनुखण्िले ग्रामीण समुदाय र 
लाभाथीहरुका लार्ग कायाान्वयन योिना, आत्म सर्क्षा, गुणस्तर सुतनजश्चतता, र प्रोत्साहन संरचना सर्हत भाग-१ 
का मूख्य कायाान्वयनहरु लाई सहिताका साथ कायाान्वयन मा सहयोग पुग्नेछ। 

फ. गनतविचध ३.२.२- घिधुिीलाई जलिायु समानुकूल SNRM को गुणस्तिीय विस्ताि सेिा प्रिान गने। आयोिना 
क्षेत्रका कृिक, वन उपभोक्त र समुदायले भ-ूउपयोग र अन्य प्राकृततक स्रोत साधनको प्रयोग गने तौरतररका र 
षवर्धमा षवस्ताररत सेवाको महत्वपूणा भूसमका रहन्छ । स्थायी र र्दगो व्यवहार पररवतानलाई प्रवधान गना उच्च 
गुणस्तरको िलवायु सूचना षवस्तार सेवा २६ वटै नर्द प्रणालीको कायाथलो सम्म प¥ुयाउनु पदाछ । तयार गररएका 
१० अनुखण्िहरुका षवियमा सरकार जेषवस्तार कामदार र स्थानीय स्रोत व्यजक्तलाई ७८ तासलम आयोिना गररनेछ  
र यसबाट सहभागीहरु अनुखण्िका प्रावधानका वारेमा िानकारी पाउन र व्यवहारमा लागु गना सक्षम हुनेछन ्। यी 
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तासलमबाट झण्ि ै२३४० षवस्ताररत कामदार र स्थानीय स्रोत व्यजक्त लाभाजन्वत हुने अपेक्षा गररएको छ। आयोिना 
क्षेत्रमा सुधाररएको िलवायु सरु्चत षवस्ताररत सेवाहरुा लार्ग आयोिनाले षवत्तको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेर्ीय 
स्तरका षवस्ताररत कामदारहरुले िलवायु सूर्चत षवस्तार अनुखण्ि (module) अनुरुप प्रदान गररने सेवालाई वन 
तथा वातावरण मन्त्रालयले सह-षवत्त पोिण गनेछ । यी षवस्ताररत कामदारहरु प्रत्यक्ष रुपमा भाग-१ अन्तगात 
पररयोिना षवत्त पोषित प्रसर्क्षण, षवस्तार र परामर्ा सेवामा संलग्न हुनेछन ्। उनीहरुले पररयोिना कायाान्वयन 
अवर्ध भर CBOs लाई सललाह, मागादर्ान र सहयोग प्रदान गनेछन ्, यसबाट िलवायु-समानुकूल SNRM अभ्यास 
तनरन्तर अपनाउन र उपयोग गना CBOs लाई सक्षम बनाउने छ । यसमा ती घरधुरीहरु पतन पनेछन।् िो 
औपचाररक तासलम कायािममा सहभागी हुन सकेका र्थएनन ्। स्थानीय षवस्ताररत कामदारहरुको क्षमता वषृद्ध र 
उनीहरुको अन्तरदृजष्ट्ट र सञ्िाल कारण CBOs को उच्च सहभार्गता हुने छ । यी प्रसर्क्षक्षत षवस्ताररत कामदारहरुको 
उपजस्थततका कारण प्रदेर्ीय सरकार िलवायु सूर्चत षवस्तार सेवा प्रदान गना र यसलाई षवस्तार गना सक्षम हुनेछ। 

ब. गनतविचध ३.२.३- मौसम सुचचत विस्ताि सेिा ि योजनाको विषयमा सूचना प्रिाह गना तथा CERPs को 
कायाान्ियन ि प्रनतफल तथा CBOs को व्यिस्थापककय योजनाको अनुगमन गना प्रत्येक प्रिेशमा चुरिया ज्ञान केन्द्र 
स्थापना ि सञ्चालन गरिनेछ। िलवायु पररवतान सम्वजन्ध षवस्तार र सललाह सेवाहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट 
गराउन सरकारलाई प्रयोगकताा मैत्री थलो (platform) चार्हन्छ िहां प्रासंर्गक ज्ञान र तासलम सामाग्रीहरु भण्िारण 
गना सक्रकयोस ्। यसका साथै षवकससत हंुदै गएको िलवायु पररवतानको प्रभाव र पररयोिना क्षेत्रमा प्राकृततक स्रोत 
साधनको अवस्था को पतछललो त्यांक संकलन गने थलोको आवश्यकता हुन्छ । चुररया ज्ञान केन्र स्थापना र 
सञ्चालनका लार्ग योग्य सेवा प्रदायक तनयुक्त गररनेछ । यो अनलाइन केन्रमा आयोिना क्षेत्रको प्राकृततक 
स्रोतको त्यांक (माटो र वन समेत) , आयोिना बाट उत्पन्न सूचना, ज्ञान, तनदेसर्का र सामाग्रीहरुको त्यांक 
हुनेछ । साथै पररयोिना गततषवर्धहरु (भाग ि.२. हेनुाहोस) को प्रभावको सहभार्गतामूलक अनुगमन गना CKC 
प्रयोग गररनेछ । सेवा प्रदायकहरुले १,२ र ३ नं. प्रदेर्मा षवज्ञान, वातावरण र िलवायु पररवतान महार्ाखामा 
क्षेत्रत्रय CKC हबहरुको स्थापना गनेछन ् । यो platform ले िलवाय सूर्चत षवस्तार का साथै सरकार तथा 
सरोकारवालालाई २६ नर्द प्रणालीमा षवकससत प्रभाव र आवश्यकताहरुको तनरन्तर अनुगमन गना, सान्दसभाक 
योिनाहरु अद्यावर्धक गना सहयोग पुयााउनेछ। CKC को स्थापना भए पतछ आयोिनाले अनलाइन प्लेटफमा र 
क्षेत्रत्रय हबका व्यवसातयक लाभाथीहरुको क्षमता असभवषृद्ध गना केन्रमा एउटा र प्रदेर्ीय स्तरमा तीनवटा तासलम 
सञ्चालन गनेछ । तीन वटा प्रदेर्ीय तासलमले षवर्ेितः प्रदेर्ीय CKC िगद मा CKC सञ्चालन गना MoITFE का 
कमाचारीलाई तासलम प्रदान गनेछ । आयोिनाले CKC ज्ञान उत्पादन, संकलन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कायामा 
सहिता लयाउन म्यानुअल, प्रोर्टकल र तनदेसर्काको षवकास गनेछ । साथै एउटा मापदण्ि संचालन प्रणाली 
(Standard Operation System) को षवकास गरी CKC सञ्चालन गने एउटा तनजश्चत प्रक्रिया, अर्धकारको ससमा र 
भूसमका पररभाषित गरर र्दनेछ । साथै, PY7 मा मापदण्ि संचालन प्रणाली (SOPs), प्रोर्टकल र तनदेसर्काका वारेमा 
क्षमता असभवषृद्ध गना MoITFE का कमाचारीलाई तासलम प्रदान गररनेछ । 

२.२. पररयोिना अवजस्थतत 

३४. BRCRN पररयोिना सभत्र २६ प्राथसमकतामा रहेका नर्द प्रणालीहरु रहनेछन ्। संकटासन्नाता मूलयांकन अनुसार 
उच्च र मध्यम प्राथसमकतामा यी नदी प्रणालीहरु परेको देखखन्छ (र्चत्र ३, तासलका १)। यी नर्द प्रणालीहरुले 
७,२०,६२० हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ । वसोवास र िलप्रवाह क्षेत्र वाहेक ७०२,०११ हेक्टर रहेको छ । यी नदी 
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प्रणालीहरु प्रदेर् नं.१,२, र ३ मा अवजस्थत छन ्भने झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, ससराहा, धनुिा, 
महोत्तरी, सलााही र ससन्धुली जिलला पदाछन।् 

 

र्चत्र 4. BRCRN आयोिनाका लार्ग छातनएका नर्द प्रणालीहरु 

*नोटः- रातो ससमाले BRCRN को मुख्य कायाान्वयन क्षेत्र , नर्द प्रणाली सभत्र, चुररया पहाि, भावर, दनु र मार्थललो 
भाग तराई देखाउाँछ। 
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तासलका 1. BRCRN पररयोिनाको लागी छातनएका २६ नदी प्रणालीहरुको ससहंावलोकन 

# 

निी 
प्रणाललको 
नाम (RS) 

जोखिम 
मूल्यांकन 

RS मा 
पने (पूिा) 
जजल्लाहरु 

RS कुल 
क्षेत्रफल 

(हेक्टि) 

बस्ती ि 
पानी 
ननकाय 
त्रबनाको 
RS क्षेत्र 

जनसंख्या 
(२०११)* 

िावषाक 
िन 
फाँ डानी 
गनत 
२०००-
२०१५ 
(%) 

िनले 
ढाककएको 
क्षेत्र 
२०१५ 
(%) 

क्षयीकिण 
र्एको 
क्षेत्र (%) 

Area 
under 
Slope 
Instability 
(%) 

चुरिया 
पहाडमा 
अिजस्थत 
बसोबासको 
प्रनतशत 
(%) 

बाढीको 
ितिामा 
पने क्षेत्र 
(%) 

चुरिया 
पहाडमा 
पने क्षेत्र 
(%) 

जनसंख्या 
घनत्ि 

िवृद्ध 
२००१-
२०११ 
(%) 

1 कोकह उच्च सुनसरी 3312 3309.473 5,090 3% 44% 9% 66% 82% 3% 77% 5% 

2 
र्गदेंरी 
खोला 

उच्च उदयपुर 11694 11596.27 13,549 1% 61% 23% 24% 48% 8% 61% 35% 

3 
पटनाली 
खोला 

उच्च सुनसरी 5,185 4,994 8,912 1% 64% 5% 16% 53% 5% 57% 10% 

4 
ठाकुर 
खोला 

उच्च ससन्धुली 2423 2422.513 6,957 2% 71% 7% 41% 91% 2% 83% 38% 

5 सुनकोर्ी उच्च उदयपुर 4,829 4,818 6,657 3% 72% 3% 66% 71% 0% 72% 32% 

6 
चिाहा 
खोला 

उच्च ससन्धुली 16,118 16,083 34,833 2% 63% 2% 39% 85% 4% 87% 35% 

7 
कमला-
उत्तर 

उच्च ससन्धुली 17,070 16,775 35,478 1% 55% 1% 18% 41% 16% 61% 47% 

8 
तवा-
उत्तर 

उच्च ससन्धुली 18,564 18,516 43,667 1% 57% 1% 12% 50% 10% 66% 29% 

9 
तवा-
दक्षक्षण 

उच्च ससन्धुली 9,119 8,970 12,282 1% 66% 9% 10% 47% 12% 60% 41% 

10 
कन्काई 
नदी 

उच्च इलाम 56,578 55,657 164,140 2% 29% 0% 24% 21% 17% 31% 17% 
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11 
रतुवा 
नदी 

उच्च इलाम 36,689 35,396 174,593 1% 21% 0% 15% 19% 17% 27% 41% 

12 

धेरी 
खोला, 
बरुवा 
खोला, 
िुवार 
खोला 

उच्च उदयपुर 37,146 36,516 97,233 1% 63% 0% 14% 24% 11% 44% 36% 

13 
लखनदेही 
खोला 

उच्च सलााही 47,611 46,006 284,033 1% 24% 0% 5% 25% 13% 24% 20% 

14 
कमला - 
दक्षक्षण 

उच्च ससन्धुली 14,854 14,673 27,575 1% 62% 3% 53% 2% 13% 52% 60% 

15 
त्रबररगं 
खोला 

मध्यम इलाम 26,952 26,485 106,496 2% 27% 1% 19% 11% 21% 18% 14% 

16 
बालन 
खोला 

मध्यम ससराहा 52,255 50,921 179,215 0% 40% 2% 5% 33% 16% 51% 29% 

17 चारनाथ मध्यम धनुिा 8,485 8,351 22,053 1% 51% 0% 21% 4% 13% 61% 38% 

18 
बतहा 
खोला 

मध्यम उदयपुर 12,327 11,827 67,387 1% 15% 5% 3% 0% 13% 16% 40% 

19 
बुढी 
खोला 

मध्यम सुनसरी 62,057 59,389 456,343 1% 18% 0% 6% 8% 5% 10% 26% 

20 
लोहान्र 
नदी 

मध्यम मोरङ् 36,111 34,773 171,347 1% 22% 2% 4% 5% 7% 10% 10% 

21 

कमला, 
बेलसोट, 

िोर्गया 
मध्यम धनुिा 53,042 51,102 242,845 0.40% 30% 1% 14% 2% 25% 31% 30% 
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22 रातु नदी मध्यम महोत्तरी 58,539 56,841 391,732 1% 18% 0% 11% 0% 16% 15% 13% 

23 
मेची 
खोला 

मध्यम इलाम 59,326 58,292 310,479 2% 20% 0% 8% 7% 10% 8% 18% 

24 
बकरहा 
खोला 

मध्यम इलाम 38,448 37,534 161,374 1% 22% 1% 9% 8% 15% 11% 6% 

25 
त्रबहुल 
नदी 

मध्यम सप्तरी 14,542 14,144 87,611 1% 6% 2% 1% 0% 6% 8% 13% 

26 
खािो 
खोला 

मध्यम सप्तरी 17,344 16,621 104,367 0.30% 25% 11% 3% 0% 18% 26% 14% 

स्रोत: BRCRN पररयोिना को लागी सम्भाव्यता अध्ययन 
* नोट: िनसंख्या प्रत्येक नदी प्रणाली सभत्र रहेका ती वािाहरूका लार्ग कुल वािा-स्तर िनसंख्या त्याङ्कले तोक्दछ। सबैभन्दा भखारको वािा-स्तर िाटा २०११ बाट मात्र ैउपलब्ध 
भएको। 
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२.३. पररयोिनाका लाभाथी 
३५. BRCRN पररयोिना प्रदेर्ीय सरकारको नीतत तथा योिनामा िलवायु अनुकूलनको मूल प्रवार्हकरण गना र 
प्रदेर्ीय स्तरका तनकायहरुको संरचनात्मक सुदृर्ढकरणमा केजन्रत रहने छ । यसबाट यी प्रदेर्हरु (१,२ र ३) मा 
वसोवास गने १ करोि ५४ लाख भन्दा बर्ढ मातनसहरु लाभाजन्वत हुनेछन ्। 

३६. BRCRN पररयोिनाको कायाान्वयन क्षेत्र (२६ नर्द प्रणाली सभत्र) को िनसंख्या ३२,१६,४२८ अथाात नेपालको 
िनसंख्याको झण्ि ै११% रहेको छ । आयोिना क्षेत्रमा ६७०,०५२ घरधुरी रहेका छन ्(औसत घरधुरी आधार ४.८ 
सदस्य- िुन राजष्ट्रय औसत ४.५ सदस्यभन्दा असलकतत बढी छ)। प्रस्ताषवत पररयोिना क्षेत्रमा पुरुिको भन्दा 
मर्हलाको िनसंख्या बर्ढ रहेको छ, िहां मर्हलाको कुल िनसंख्या ५१% रहेको छ। यसो हुनुमा अप्रवासन/ बसाई-
सराई (migration) मुख्य कारक तत्व हो; आयोिना क्षेत्रको २५% घरधुरीलाई “absentee households” भतनन्छ 
क्रकनक्रक यी घरधुरीको ८८% सदस्यहरु (िो अर्धकांर् पुरुि छन)्, आर्थाक अवसरको खोिीमा र्हरी क्षेत्र वा तछमेकी 
देर्मा बसाई-सराई गदाछन।् षवषवध सांस्कृततक, िातीय र िात समूह यस पररयोिना क्षेत्रमा वसोवास गदाछन:् 
आर्दवासी िनिाती (आर्दवासी/िनिाती (३१%)), तराईका मधेर्ी (२८%), पहािी उच्च िात (१९%), तराई दसलत 
(९%), पहाि दसलत (४%), मुजस्लम (५%), र अरु (४%)। वहुसंख्यक समुदायमा आधाररत संगठनहरुको वनोट िात 
, िातीयता र सामाजिक सासं्कृततक पषृ्ट्ठभूसमका दृजष्ट्टले heterogeneous रहेको छ। 

३७. BRCRN पररयोिनाको मूखय कायान्वयन क्षेत्रमा वसोवास गने कूल िनसंखयाको कजम्तमा ७७% वाससन्दा 
(समूह) ले एक वा अको रुपमा अन्तर-पुस्ता सामाजिक आर्थाक वर्हष्ट्करण भोगेका छन ्(आर्दवासी िनिातत, 
दसलत, मधेर्ी, मुजस्लम, तल उललेखखत िोखखमता र वर्हष्ट्करणको बारेमा नोटसल हेनुाहोस)्। तसथा, यस पररयोिनाले 

यस्ता िोखखममा रहेका र वर्हस्कृत समूहहरु र क्षेत्रहरूको समानुकूलन तनमााण गना धेरै महत्त्वपूणा भूसमका खेलेको 
छ। 

सकंटासन्नता ि िदहष्ट्किणमा नोट 

३८. संकटासन्न समूहहरु र्न्नाले “…मातनसहरुको समूह िसले सामना गने प्रततकूल पररजस्थततहरु 
(disadvantages) संरचनात्मक भन्दा जस्थततगत हुन्छन।् उनीहरूको वंर्चततकरण एक षवर्ेि 
अवस्थाको पररणाम हो (केही अवस्थामा अस्थायी रूपमा मात्रै) िसले उनीहरूको धक्का (shock) 
हरूको सामना गने क्षमतालाई घटाएको छ- गर्हरो अंतःस्थाषपत सामाजिक पर्हचानको सट्टा”। 

३९. िलवायु पररवतान ितनत उच्च तापिम र अतनसमयत अतनजश्चत खण्ि विाा बाट स्थानीय समुदाय, 

पररजस्थततकीय प्रंणाली र पररजस्थततकीय प्रणाली सेवाहरु अत्यार्धक मात्रामा प्रभाषवत हुने अपेक्षा गररएको छ। 
सभरालो पहािी, नािुक माटो, न्युन आद्र्रता क्षेत्र, र उच्च षवध्न तत्वहरुका कारण चुररया क्षेत्र अर्धक मात्रामा 
प्रभाषवत हुने अपेक्षा गररएको छ । बढ्दो अनावरण (exposure) का कारण िलवायु ितनत िोखखम िस्तैः 
बार्ढ-पर्हरो र सुख्खा बढ्ने छन ्। मौिुदा खतरा आरक्षणीय र अकुर्ल भू-उपयोग तथा प्राकृततक BRCRN 
आयोिनाका वाससन्दाहरु २६ वटा संकटासन्न नर्द प्रणाली वरपर बसोबास गदाछन,् िहां बार्ढ पर्हरो र सुख्खाका 
घट्ना बढ्दै गइरहेको छ, िलवायु पररवतान तथा आरक्षणीय प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनका कारण। िलवायु 
पररवतान र आरक्षणीय प्राकृत स्रोत व्यवस्थापनको प्रभाव आयोिना वरपर वाससन्दाले मात्र नभएर राजष्ट्रय तथा 
अन्तरााजष्ट्रय स्तरमा पतन अनुभव गना थासलएको छ । नेपालको खाद्य भण्िारका रुपमा तराई रहेको छ । 
पानीको भण्िारको रुपमा चुरे भावर र चुररया पहाि रहेको छ । (तराई र नर्दको तललो भागमा पने भारतीय 
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क्षेत्रको ) चुररया क्षेत्र राजष्ट्रय अथातन्त्र र एक्रककरण तथा अन्तर ससमा (transboundary) िल व्यवस्थापनका 
सन्दभामा महतवपूणा भूसमका रहेको छ ।  

४०. वहुसंख्यक लाभग्राहीहरु उच्च तथा मध्यम संकटासन्न नर्द प्रणाली वरपर वसोवास गदाछन ्। नर्द प्रणाली 
सभत्र नै षवभेर्दत संकटासन्नता रहेको छ । िसमा केर्ह वाससन्दा उच्च संकटासन्नतामा रहेको बताइन्छ । 
मूलतः यी वाससन्दाको सामाजिक आर्थाक अवस्था, बसोबासको अवजस्थती (उदाहरणः बाढी र पर्हरोका दृजष्ट्टले 
उच्च िोखखम भएको स्थान) वा अन्तर पुस्ता वर्हष्ट्करण/ससमाजन्तकरण र अन्य कारक तत्वका कारण उच्च 
संकटासन्नमा परेका हुन। अनावरणको हकमा ७,००,००० भन्दा बढी वाससन्दा आयोिना क्षेत्रको २२% क्षेत्रमा 
बसोबास गदाछन ्। िहां विाायाममा बाढीको उच्च िोखखम रहन्छ भने ९४,००० वाससन्दा भूक्षरण र पर्हरोको 
िोखखम भएको क्षेत्रमा वसोवास गदाछन ्। आरक्षणीय भू-उपयोग अभ्यासका कारण संकटासननता र अनावरण 
तय िलवायु पररवतानको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । 
४१. वर्हष्ट्कृत समूहलाई पररभाषित यसरी गररएको छ: “...ती िो अन्तर पुस्ता षवभेदबाट गुज्रेका छन ्र योिनावद्ध 
ढंगबाट आर्थाक अवस्था, िात, िाततयता, सलगं, अपाङ्गता, यौन असभषवनयास र भौगोसलक कारणबाट वर्हष्ट्कृत 
भएका छन ्। मर्हला, गरीव, दसलत, आर्दवासी, िनिाती, मधेर्ी, मुसलमान, अपाङ्ग, तसे्रो सलरं्गी र दगुाम क्षेत्रमा 
वसोवास भएका कारण वर्हष्ट्कृत भएको देखखन्छ”। आयोिनाबाट लाभाजन्वत हुने लाभाथीमा ५१% मर्हला रहने 
छन ्भने सामाजिक रुपमा वर्हष्ट्कृत समूह आयोिनाले समेट्ने िनसंख्याको ७७% रहनेछ (िनिाती ३१%, 

तराई-मधेर्ी २८%, दसलत १३% र मुसलमान ५%) । 
४२. वर्हष्ट्कृत समूह सदस्यहरुबीच पतन षवभेर्दत संकटासन्नता रहेको छ । आयोिना परामर्ाकै सन्दभामा मर्हला, 
गरीव घरधुरी, आर्दवासी र दसलत मुख्यतः िलवायु पररवतानको िोखखम रहेको उललेख गररएको छ । यो समूह 
नै िलवायु पररवतान र िलवायु ितनत प्राकृततक प्रकोपबाट बर्ढ संकटासनन अवस्थामा छन.् । अनतर पुस्ता 
षवभेद (सामाजिक र आर्थाक वर्हष्ट्करण) र सामाजिक सांस्कृततक बाधाका कारण पतन यो समूह बर्ढ िोखखममा 
परेको हो । यस समूहका धेरै िसो वाससन्दाहरुको जिषवकोपािान प्राकृततक स्रोत साधानमा अर्धकतम मात्रामा 
तनभार छ । त्यसैले र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन कायामा स्रोत साधनको कसमका कारण संलग्न हुन सक्दैनन ्
। यसकारण यो समूह गरीवीको चिमा पदाछ र वातावरणीय षवश्रङृखलनका कारण िलवायु पररवतान का दृजष्ट्टले 
संकटासनन जस्थततमा रहन्छन ्। यसको साथै यी गरीव तथा ससमान्तकृत समूह (मुख्यतः दसलत) उच्च िोखखम 
क्षेत्र िस्तै नर्द क्रकनारा वा बाढी पैह्रो र भूक्षरणका दृजष्ट्ट िोखखम क्षेत्रमा वसोवास गने भएको हंुदा संधै नै 
संकटासनन अवस्थामा रहन्छन ्। 
४३. यी वर्हष्ट्कृत समुदायमा िलवायु पररवतानको असमानुपाततक प्रततकुल प्रभाव पनेछ । त्यसैले यो महत्वपूणा 
हुन्छ आयोिनाका क्रियाकलापले यो समूहलाई सर्जक्तकरण गनुाका साथै उनीहरुको संलग्नताको सुतनजश्चतता 
प्रदान गनुा पनेछ । हुन छ सबै लाभाथीलाई संकटासन्न अवस्थामा रहेको मान्न सक्रकन्छ। तर आयोिनाको 
कायािमहरु षवषवध लाभाथीहरुलाई लक्षक्षत गरर तनमााण गररएको हंुदा वर्हष्ट्कृत समूहको समानुकूलन र अनुकूलन 
क्षमता बढाउन षवभेर्दत संकटासन्नता, सन्दभा, प्राथसमकता र आवश्यकता लाई षवर्ेि ध्यान र्दइनेछ । 

४४. समूह षवर्ेि चुनौततको अर्धकतम सूचना, लैंर्गक समानता र सामाजिक समावेसर्तानका षवस्ततृ षववरण 
लैंर्गक मूलयांकन र लैंर्गक कायायोिना तथा िनिाती र सामाजिक समावेसर्ता योिना ढााँचा भाग-८ मा 
राखखएको छ ।  

४५. आयोिनाको मुख्य लाभाथी स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठनहरु हुनेछन ् । प्रत्यक्ष लाभाथीहरुमा 
आयोिनाले संगठनहरु हुनेछन।् प्रत्यक्ष लाभाथीका हकमा आयोिनाले ७५० समुदायमा आधाररत संगठनलाई लक्षक्षत 
गनेछ । आयोिना क्षेत्रको सदस्यताको आंकिाका आधारमा कजम्तमा १,७३,१६० घरधुरीका ८,३१,१६८ िनसंख्या 
हुनेछन ्(BRCRN पररयोिना क्षेत्रमा बस्नेको २६%)। कुल िनसंख्याको कजम्तमा ५०% मर्हला हुनेछन ्। िनिाती 
र ससमान्तकृत समूहको समानुपाततक प्रतततनर्धत्व हुनेछ । आयोिना क्षेत्रका ३२ लाख िनसंख्या अप्रत्यक्ष रुपमा 
BRCRN को िलवायु समानुकूल रणनीतत र २६ नर्द प्रणालीका लार्ग तयार गररएको कायायोिनाको कायाान्वयनबाट 
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लाभाजन्वत हुनेछन ् । यस वाहेक िलवायु-समानुकूलन भू-उपयोग योिना र व्यवस्थापनबाट स्थानीय क्षमता 
असभवषृद्ध हुनेछ । यसको दीघाकालीन प्रभावबाट चुररया क्षेत्रका समुदायको समानुकूलन क्षमता वषृद्ध हुनेछ । 

तासलका 2. समुदायमा आधाररत आयोिनाका लाभाथीको छोटो षववरण 

लार्ाथी छोटो विििण 

सामुदातयक वन उपभोक्ता समूह (CFUG) 
  
  

 नेपालमा सामदुातयक वन प्रणालीको स्थापना सन ्
१९०० को अन्त ततर गररएको र्थयो । ग्रासमण 
समुदाय, िो आफ्नो िनजिषवकाका लार्ग वनमा 
तनभार र्थए, लाई वनको तनयन्त्रण, संरक्षण र 
व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदान गररयो । 
सामुदातयक वन र त्यसको संगठन सामुदातयक वन 
उपभोक्ता समूहलाई वन ऐन १९९९ (सन)् ले वनको 
व्यवस्थापन र वन्य स्रोतको उपयोग गने अर्धकार 
प्रदान गरेको छ । िुन २०१३ सम्म १८,१३३ 
सामुदातयक वन उपभोक्ता समूह स्थाषपत भएका 
छन ्यसका सदस्य संख्या २२,३७,१९५ घरधुरी पुगेको 
छ । यसले १७,००,०४८ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ 
। समुदायको तनयन्त्रणमा रहेको वन क्षेत्र सन ्२००२ 
को तुलनामा ९९% बढेको छ भने सामुदातयक वन 
र उपभोक्ता समूह वन तथा वातावरण मन्त्रालयको 
प्राथसमकतामा रहेको छ ।  

 सामुदातयक वन उपभोक्ता ससमतत षवसभन्न आर्थाक 
सामाजिक पषृ्ट्ठ भूसमबाट आएका समुदायका 
सदस्यबाट बनेको हो । माससक रु्लक, िरीवाना, 
समूह बार्हरबाट प्राप्त हुने दान आर्द बाट प्राप्त 
हुने रकम नै सामुदातयक वन उपभोक्ता ससमततको 
आयको मूख्य स्रोत हो, िसलाई षवकास कायामा 
खर्चान सक्रकनेछ । 

 सामुदातयक वनले मध्य पहािको वन संरक्षणमा 
महत्वपूणा योगदान पुयााएको छ । धेरै िसो 
CFUGs वन व्यवस्थापन गरी पूाँिी ससिाना गना 
सफल देखखन्छन ् । यो पूाँिी समुदायको सिक, 
ससचंाई, षवद्यालय, गोरेटो ममात संभार, सामुदातयक 
भवन तनमााण आर्दमा उपयोग गररएको पाइन्छ । 
षवसभन्न क्रकससमबाट समुदायका गरीव र षवसभन्न 
वगालाई सहयोग पु¥याउने गरेको छ । उदाहरणः 
कायाकारी ससमततको सदस्यताको षवर्ेि कोटाको 
व्यवस्था, दसलत र गरीव संग नाफा बांिफांि, 
कायाकारी ससमततमा ५०% मर्हलाको 
प्रतततनर्धत्वलाई अतनवाय ं बनाइएको छ, आय 
आिान गततषवर्धका लार्ग पुंिी तनवेर् । केर्ह 
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सामुदातयक समूहले गरीव षवद्याथीको सर्क्षा र 
स्वास््यमा पतन लगानी गरेका छन ्। 

कृिक समूह तथा माटो संरक्षण उपभोक्ता समूह 
  

 कृषि तथा परु्पालन षवकास कायाालयले 
क्रकसानहरुलाई सामुर्हक योिना तयार गना तथा 
कृषि र परु्पालन सुधार गततषवर्धहरु समुदायमा 
सञ्चालन गना संगर्ठत गदाछ । यस्ता अनौपचाररक 
समूहहरु तनजश्चत कायािम सञ्चालन अवर्ध सम्म 
रहन्छन ् । यस्ता गततषवर्धबाट औपचाररक रुपमा 
समूह दताा गना उत्पेर्ररत हुने गरेको छ ।  

 माटो संरक्षण उपभोक्ता समूह जिलला माटो संरक्षण 
कायाालयले बनाउने गरेको पाइन्छ । संरक्षण संग 
सम्वजन्धत गततषवर्धमा सञ्चालनमा यी समूहलाई 
संलग्न गराइन्छ । औपचाररक रुपमा दताा नभए 
पतन यो समूहले माटो संरक्षण योिना, क्रियाकलाप 
सञ्चालन र संभार कायामा भूसमका तनवााह गने 
गरेको पाइन्छ । 
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कबसुलयतत वन समहू (LFG) 

  
  
  
  
  

 कबुसलयतत वन, सामुदातयक वनबाट लाभाजन्वत हुन 
नसक्ने र कमिोर घरपररवारलाई आफ्नो षवर्ेि 
उपयोगको क्षतयकरण वनलाई ठेक्कामा गरीब 
पररवारको समूहलाई बनाउनको लार्ग डििाइन 
गररएको हो र यसले वन िग्गा पुनस्थाापन गना र 
समुदायको आय आिान दवुैलाई सहयोग पु-याउनेछ। 
यध्धषप HLFDP १० विाको आयोिना हो, िुन 
IFAD, ADB र FAOको सहयोगमा नेपाल सरकारले 
१० जिललामा सुरु गरेको र्थयो र यसका नततिाका 
लाभहरू देखेर नेपाल सरकारले कबुसलयतत पटे्ट वन 
संयन्त्रलाई तनरन्तरता र्दयो। 

 वन ऐन 1992 मा गरीबहरूका लार्ग कबुसलयतत 
वनको व्यवस्था छैन, तर वन तनयमवाली १९९५ले 
कबुसलयतत वनको लार्ग समथान गदै षवपन्न 
समूहमा वनको भािामा र्दने षवर्ेि प्रावधानको 
व्यवस्था ग-यो। कबुसलयतत वनका लाभार्थाहरू 
सीसमत भूसम र / वा वाषिाक आम्दानीको साथ गरीबी 
रेखामुतनमा परेका पररवारहरू हुन।् 

 कबुसलयतत वन उपभोक्ता समूह यीनै ससमान्तकृत 
घरपररवारहरूको समुहबाट बनाइनेछ र त्यसपतछ 
िग्गा र्दइनेछ। यर्द समुदाय सामुदातयक वनमा यो 
समुदायले भाग सलन नचाहेमा मात्र िसमन केवल 
कबुसलयतत वनको लार्ग मात्र प्रयोग गने गरी प्रायः 
झािी िग्गा, वन अततिमणकारी वा प्राकृततक 
आपत्तीबाट सलईएकको िग्गा िसमन, सीसमत वन 
घनत्व भएको वन िंगल वा माटोको क्षततको 
िोखखमयुक्त क्षेत्रहरू प्रदान गना सक्रकन्छ। 

 यसको सीसमत कभरेिको बाबिूद, कबुसलयतत वन 
गरीब घरपररवार बीच लोकषप्रय भएको छ क्रकनक्रक 
यसले वनको अवस्थामा सुधार गना र सदस्यहरूको 
आिीषवकामा योगदान पुर् याएको छ। यध्धषप 
प्रक्रियात्मक िर्टलता र कबुसलयतत वन समूहको 
सीसमत क्षमताको कारणले गदाा आर्ाततत रुपमा 
आर्थाक र प्राषवर्धक सहयोग प्राप्त गना नसकेको 
हुदा यस कबुलसलयतत वनको प्रगतत सामुदातयक 
वनको तुलनामा कम देखखन्छ। यसबाहेक, प्रगतत 
सीसमत छ क्रकनक्रक कबुसलयतत वनलाई षवतनयोजित 
अर्धकांर् िंगलहरू क्षयीकरण भएको र पुनस्थाापन 
लगायतका काया सम्पन्न गना ठूलो धनरार्ी र 
समयको आवश्यकता पदाछ। 
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 िुन २०१३ सम्ममा िम्मा ७४१३ घरधुरी, िो 
गरीबीको रेखामुतन बााँच्दछन,् ले ४२७७३ हेक्टर 
वनको व्यवस्थापन गरररेहेका छन। कबुसलयातत वन 
कायािम ३९ जिललामा लागू गररएको छ र यसले 
क्षयीकरण वन िग्गा पुनस्थाापना, िैषवक षवषवधता 
संरक्षण र गरीबी हटाउन योगदान पुर् याएको छ। 
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साझदेारी वन व्यवस्थापन समुह (CFM) 

 तराई क्षेत्रमा भइरहेको तनरन्तर वनको कटाईको 
प्रततक्रिया स्वरुप सन मे २००० को मजन्त्रपररिद्को 
तनणाय माफा त साझदेारी वन व्यवस्थापन (CFM), नेपाल 
सरकार र समदुायको संयुक्त वन रणनीतत,  
कायाान्वयनमा लयाइएको र्थयो। उत्पादनर्ील तराई र 
सभत्री-तराईका वनको “समलदोिुलदो ठूलो ब्लक”  को 
प्रबन्धन मोिासलर्टमा डििाइन गररएको छ। 

 यध्धषप सामुदातयक वनको रणनीततले नेपालको पहािी 
क्षेत्रहरूमा आफ्नो स्थान स्थाषपत गररसकेको छ, यी 
क्षेत्रहरूमा वन संरक्षणमा राम्रो प्रगतत भएको छ। तर 
तरााई क्षेत्र अर्धकतर वन सरकारी व्यवस्थापनको 
अधीनमा रह्यो र औलो उन्मूलन कायािम र पूवा-पजश्चम 
रािमागा िस्ता कायािमहरूको सञ्चालनबाट पतन केर्ह 
हद सम्म वनमा र्गरावट आयो।  

 पर्हले नै स्थाषपत सामुदातयक वन प्रणालीको बाविूद 
तराईमा वन व्यवस्थापन गना छुटै्ट CFM ससिाना गनुाको 
और्चत्य तनम्नानुसार दर्ााइएको छ: 

 सवाप्रथम तराईको उच्च मूलयको वन प्रणालीमा वन 
अततिमण र अपराधको संरक्षण गना गस्ती र िग्गा 
रोक्न CF र सरकारले ब्यवस्थापन गरेको स्वरुप पयााप्त 
नभएको तका  र्थयो। यसैले, CFM  व्यावसातयक उत्पादन 
गररएको िैषवक षवषवधताको संरक्षण र िैषवक षवषवधता 
संरक्षण गनाका लार्ग व्यावसातयक रूपमा व्यवजस्थत 
ससजलभकलचरल कायािम र वन व्यवस्थापन माफा त वन 
उत्पादकता बढाउन र स्थानीय आिीषवका र गरीबी 
न्यूनीकरणलाई पतन बढावा र्दन आवश्यक र्थयो।२) यी 
वनहरूको 'वैज्ञातनक' व्यवस्थापनको अभाव र्थयो। ३) 
तराईका भौगोसलक रूपमा टाढा रहेका र परम्परागत 
मधेसी वन उपभोक्ताहरूलाई समान लाभ प्रदान गना र 
CF योिनामा समावेर् नभएको कुनै पतन समूह समावेर् 
गना सुतनजश्चत गना CF हरू अपयााप्त र्थए। ४)  CFMs 

सामुदातयक वन र स्थानीय सरकार त्रबच एक किीको 
रूपमा सेवा गने उद्देश्य राख्दछ  र यसका लागी CFMs 

सुतनजश्चत गदाछ क्रक स्थानीय सरकारले पतन वन 
व्यवस्थापनबाट प्राप्त फाइदाको अंर् स्थानीय षवकास 
कायाका लागी उपयोग गना सकोस। स्थानीय सरकार वन 
व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको रूपमा समावेर् हुन्छ र 
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CFM बाट उत्पन्न आय स्थानीय षवकास कायाहरूमा 
प्रयोग गना सक्रकन्छ। CFM क्रक कुल आम्दानीको  २५% 

स्थानीय स्तरमा षवकास योिनाका लार्ग जिलला स्तरमा 
र ७५% केन्र सरकारलाई िाने व्यवस्था गररएकोछ। 

 साझदेारी वनको मुख्य उद्देश्य स्थानीय माग र वन 
उत्पादनको व्यावसातयक प्रयोगको माग पूरा गनुा, िैषवक 
षवषवधता बढाउाँ दै रोिगारी ससिाना गरी गरीबी घटाउनु 
हो। साझदेारी वनको ५ क्रक.सम.क्रकलोसमटर सभत्र बस्ने 
स्थानीय बाससन्दाहरूलाई प्राथसमक उपभोक्ताको रूपमा 
सलइन्छ। सहयोगी वनले सहभार्गतामूलक वन 
व्यवस्थापनको ससध्दान्तलाई अनुसरण गदाछ र गरीब 
पररवारलाई षवर्ेि व्यवहार गने प्रावधान राखेकोछ 
(काठको खरीदमा छूटको मलूय) आर्द। मर्हलालाई 
तनणाय सलने कायामा भाग सलन प्रोत्सार्हत गना र समान 
अर्धकार कायम गना कायामा िोि र्दन्छ, CFM ले। यो 
तनतातन्त नयााँ अवधारणा भएकोले यसको 
कायाान्वयनबाट हुन सक्ने आर्थाक, सामाजिक र 
वातावरणीय प्रभाव बुझ्न अझै केर्ह समय लाग्ने छ। 

 जिलला वना कायाालयका अनुसार २००४  देखख हाल सम्म 
३० साझदेारी वनहरू स्थाषपत भएका छन र िसमा 
िम्मा ७३.३६३t हेक्टर क्षेत्रफल बाह्र तराई जिललामा 
रहेको छ। 
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नीजि वन उपभोक्ताहरु 

  
  
  
  

 तनिी वन उपभोक्ता: तनिी िग्गामा बर्ढरहेको सब ै
रूखहरू र वनहरू तथा कबुसलयतत वनहरु िसलाई 
व्यापाररक कच्चा सामान उत्पादन गनाका लागी नीजि 
िग्गा भािामा र्दइएकोछ। तनिी िसमनमा NTFP को 
खेती पतन यस शे्रणीमा पछा। 

 देर्भरर तनिी वनमा पने िसमनको क्षेत्रफल बजृध्द भएको 
छ। २०१३ अगस्ट सम्ममा २४५८ पंिीकृत तनिी वनहरू 
र्थए िसमा कूल ३३२९८८५  रूख २३६१ हेक्टर िसमन 
फैसलएको र्थयो। सन २००० र २०१३ को बीचमा, तनिी 
िंगलमा पने रूखहरूको संख्यामा  ९.३% ले बढ्यो र 
तनिी वन क्षेत्रमा १२.% ले रुखको संख्या बजृध्द भएको 
छ। 

 नेपालमा तनिी वनको पररमाण नगण्य छ, यसले कुल 
वन क्षेत्रको ०.०१% मात्र ओगटेको छ। तर त्रबस्तारै 
मातनसहरुलाई वन ऐन १९९९ अनुसार पंिीकृत तनिी वन 
स्थापना गना प्रोत्सार्हत गररएको छ। कोहीले आफ्नो 
तनिी कृषि भूसममा agro-forestry सुरु गरेका छन वा 
भािामा सलएर तनिी वनको लार्ग अन्य व्यजक्तको 
िग्गामा रूखको स्वासमत्व हुने व्यवस्था सर्हत रुखहरु 
रोपेका छन। िे भए पतन, तनिी िंगलले व्यजक्तलाई 
प्रत्येक्ष आर्थाक लाभ प्रदान गदाछ क्रकनक्रक तनिी 
मासलकलाई १००% लाभ हुन्छ। 

 आिकल बााँझो कृषि िग्गा भएका क्रकसानहरूले 
खेतीपातीको लार्ग श्रसमकको अभाव र रूखहरूबाट हुने 
राम्रो आम्दानीको कारण कृषि खेतीबाट रूखको खेतीलाई 
प्राथसमकतामा राख्नन थालेका छन। जिलला वन 
कायाालयमा तनिी वन रेजिष्ट्रेसनको िर्टल प्रक्रिया र 
तनयामक अवरोधहरूले प्रायिसो तनिी िग्गाधनीहरू 
उनीहरूको िग्गामा वन रूखहरू रोप्नबाट बजञ्चत 
रहेकाछन। तनिी वनको पंिीकरण भनेको काठ काट्ने 
अर्धकार र व्यापाररक रूपमा काठ बेच्ने अर्धकार हुने 
कानुनी आवश्यकता हो। समुदाय, लीि होलि र सहयोगी 
वानको मोिलेहरू भन्दा फरक तनिी वनको प्रभावहरू 
पत्ता लगाउन कुनै व्यापक अध्ययन गररएको छैन। 

 यद्यषप, मातनसहरूबाट बढ्दो चासोले के संकेत गदाछ 
भने तनिी वनले रोिगारी ससिाना र वन उत्पादनहरूको 
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त्रबिी माफा त जिषवकोपािान र आयमा योगदान पुर् याउाँछ। 
अझै, तनिी वनले स्थानीय वातावरणीय अवस्था कायम 
गना पतन मद्दत गदाछ।  

 BRCRN पररयोिना सभत्र, तनिी वन प्रयोगकतााहरूलाई 
गततषवर्ध १.१४ अन्तगात प्राषवर्धक सहयोग प्रदान 
गररनेछ। 

 

४७. BRCRN आयोिनाका अनुमातनत ६६% वाससन्दा साक्षर रहेका छन ् । तर आयोिनाका क्षेत्र अनुसार यस 
आंकिा फरक हुन सक्तछ । उदाहरणका लार्ग इलाम र झापा को साक्षरता दर ७५% छ भने महोत्तरी र सलााहीको 
साक्षरता दर ४६% मात्र छ । औसतमा आयोिना क्षेत्रका ३४% वाससन्दाले लेखपढ गना िान्दैनन ्। (४५% मर्हला 
र २७% पुरुि), तसथा क्षमता षवकास, िागरुकता बढाउने र नेततृ्व षवकास तथा समुदायको संलग्नता िस्ता षवियको 
लार्ग आयोिनाले आफ्नै दृजष्ट्टकोण षवकास गनेछ ।  

 

 

र्चत्र 5. नेपालको साक्षरता दर 

स्रोत: CBS 2011; http://cbs.gov.np/index.php?route=information/gis_maps  

२.४. आयोिना कायाान्वयन प्रबन्धन 

४८. आयोिनाको संस्थागत ढांचाले फराक्रकलो दायराका सरकोरवालाको आयोिनाको प्रारुप तयार गने देखख 
कायान्वयन, अनुगमन, मूलयाड्ढन समेतको गततषवर्धमा संलग्नता लाई सुतनजश्चत गदाछ ।  

४९. नेपालमा तीन तहको सरकार (केन्र, प्रदेर् र स्थानीय सरकार) को स्थापना भएको छ र संषवधानले नै यी 
सरकारहरुको कायाक्षेत्र र अर्धकार पररभाषित गरर र्दएको छ । स्थानीय सरकारलाई प्राकृततक स्रोत साधनको 
संरक्षण, उपयोग, तनयमन र अनुगमन गने अर्धकार रहेको छ । कुनै क्रकससमको षववाद वा दोधार वा भुसमकाको 

http://cbs.gov.np/index.php?route=information/gis_maps
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षववाद नआओस भन्ने उद्देश्यले आयोिनाको संस्थागत संरचनाले सरकारको भूसमका र जिम्मेवारीको प्रष्ट्ट क्रकटान 
गरेको छ । साथै सरोकारवाला र सामुदातयक संगठन तथा सरकारी तनकाय बीच हुने सहयोग ढा“चाको पतन उललेख 
गररएको छ । तल उललेखखत सांगठतनक र्चत्रले प्रस्ताषवत आयोिना कायाान्वयन व्यवस्थाको छोटो षववरण प्रस्तुत 
गदाछ: 

 

र्चत्र 6. पररयोिना कायाान्वयन व्यवस्थाको ससहंावलोकन 

परियोजना समन्िय ि व्यिस्थापन 

५०. कायाान्वयन गने ईकाईको भूसमका तनवााह गने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा राजष्ट्रय आयोिना जस्टररङ् 

ससमतत (PSC) वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सर्चवको अध्यक्षतामा गठन गनेछ । यो ससमततमा सह सर्चव 
स्तरको प्रतततनर्ध- सम्वजन्धत मन्त्रालय (संतघय, प्रदेर्ीय), FAO (मान्यता प्राप्त इकाईको भूसमका) र सदस्य सर्चव 

(PCTMCDB)। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लैंर्गक सम्पका  अर्धकारीले यो ससमततमा भाग सलनेछन ्। ससमततले 
उपयुक्त CSO को प्रतततनर्ध (आर्दवासी, दसलत, मर्हला, वन र िल उपभोक्ता, कृिक सहकारी आर्दलाई 
प्रतततनर्धत्वलाई पतन), नीजि क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार षवद्वत वगालाई पतन PSC को वैठकमा आमन्त्रण गनेछ 
। रणनीततक मागादर्ान र सरकारी तनयका बीच समन्वय, आयोिना कायान्वयनको सामान्य िानकारी र्दने 
जिम्मेवारी PSC ले तनवााह गदाछ । वाषिाक काया योिना र विेट को संर्ोधन र स्वीकृतत तथा आवश्यकता अनुसार 
षवज्ञको पररचालन गने कायाहरु पतन PSC को जिम्मेवारी क्षेत्र सभत्र पदाछ । साथै आयोिना कायाान्वयन म्यानुअल 
(PIM) र आयोिना प्रततवेदन मागा दर्ान ९एच्न०् (आयोिनाको सुरु अवस्थामा) स्वीकृत गछा । PSC को वैठक 
विामा २ पटक बस्नेछ र वाषिाक बिेट भन्दा अगाडि र आर्थाक विाको अन्त्य पतछ)। 

५१. संतघय स्तरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना व्यिस्थापन इकाई (PMU) स्थापना गनेछ । वन 
तथा वातावरण मन्त्रालयको तनयुक्त गरेको पुणाकासलक राजष्ट्रय आयोिना तनदेर्क (NPD) PMU को प्रमुख हुनेछ 
। यसलाई सहयोग गने तीन वटा प्रदेर्ीय स्तरको समथान टोली हुनेछ । यसलाई सहयोग गने तीन वटा प्रिेशीय 
आयोजना व्यिस्थापन इकाई (PPMUs) रहनेछ । PSC ले स्वीकृत गरेको कायायोिना र विेट अनुसार आयोिनाको 
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कायाान्वयन गने जिम्मेवारी PMU को हुनेछ । यसले वाषिाक प्रगतत प्रततवेदन PSU लाई बुझाउनु पनेछ । लैंर्गक 
कायायोिना, आर्दवासी तथा सामाजिक समावेर्ीकरण योिना ढााँचा, वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढााँचा 
अनुसार तोक्रकएको लक्ष्य हाससल भए नभएको त्य प्रततवेदनमा पेर् गनुा पनेछ । आयोिनाको सुरुवात चरणमा 
आयोिनाको पूणाावर्धका लार्ग षवस्ततृ कायायोिना र अनुगमन ढााँचा PIM र PRG तयार गरी PSC मा स्वीकृततका 
लार्ग पेर् गनुा पदाछ । जिम्मेवार तनकायको भूसमका आयोिनाका सरोकारवाला, खरीद योिना, अनुगमन, प्रततवेदन 
प्रवाह र लेखापरीक्षण समेतका षवियहरु समेत उललेखखत प्रततवेदनले समेटेको हुनु पछा । PMU र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालयको लैंर्गक सम्पका  अर्धकारी बीचको समन्वय प्रभावकारी बनाइने छ । साथै अन्य सामाजिक 
समावेर्ीताका लार्ग जिम्मेवार सरकारी तनकायहरु मर्हला वालवासलका तथा समाि कलयाण मन्त्रालय, राजष्ट्रय 
मर्हला आयोग, संतघय तथा सामान्य प्रर्ासन मन्त्रालय (MoFAGA), दसलत आर्दवासी िनिाती समन्वय ससमतत, 

मर्हला, दसलत, आर्दवासी, मधेर्ी, मुसलमान, थारु राजष्ट्रय आयोग, राजष्ट्रय समावेर्ी आयोग, आर्दवासी राजष्ट्रयता 
षवकास राजष्ट्रय फाउण्िसेन, मर्हला, वालवासलका तथा िेष्ट्ठ नागररक मन्त्रालय) संग समन्वय गररनेछ । 

५२. PPMU हरू उध्योग, पयाटन, वन र वातावरण मन्त्रालयका प्रदेर्ीय मन्त्रालयहरूमा आयोिना गररनेछ, तर संघीय 
तहमा MoFE अन्तगात PMU को लार्ग उत्तरदायी रहनेछ, र PIM र PRGमा तोक्रकएको तनयम र तनदेर्न अनुसार 
सञ्चालन हुनेछ। PPMUहरू PCU साँग परामर्ामा प्रदेर्ीय कायायोिनाको षवकासको समन्वय गना, प्रदेर् र स्थानीय 
स्तरमा पररयोिना गततषवर्धहरूको षवतरण र तनरीक्षणका लार्ग, त्रैमाससक प्रगतत ररपोटाको षवकास र PMU मा पेर् 
गना जिम्मेवार हुनेछन।् 

५३. मार्थ उललेखखत आयोिना समन्वय र व्यवस्था संरचनाका साथै FAO ले प्राषवर्धक क्षमता षवकास टोलीको 
स्थापना गी BRCRN आयोिनाको कायाान्वयनमा प्रभावकारी प्राषवर्धक सहयोग उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ 
। FAO प्राविचधक क्षमता विकास टोलीले सहायक कायाान्वयन तनकायका रुपमा लक्षक्षत प्राषवर्धक सहयोग र 
अन्तरााजष्ट्रय टेण्िरबाट खचा नहुने सामानहरुको खरीदमा आवश्यकता पने षवज्ञ र प्राषवर्धक सहायता प्रदान गना 
वा खरीद गने कायामा प्राषवर्धक सहयोग गनेछ । यो टोलीले FAO मान्यता प्राप्त इकाई र कायाान्वयन इकाईका 
रुपमा रहेको हंुदा यो टोली आफ्नो जिम्मेवारी तनवााह गना स्वतन्त्र रहनेछ । FAO GCF आयोिना सुपरीवेक्षण 
टोलीको कुनै भूसमका रहनेछैन । केही त्रबसर्ष्ट्ट कायाहरु र त्यसको लार्ग छुट्टय्ाइएको बिेटको त्रबस्ततृ षववरण 
अनूसुर्च- ३ एक्रककृत षवजत्तय मोिलमा उललेख गररएको छ । उक्त कायाका लार्ग FAO प्राषवर्धक क्षमता षवकास 
टोली जिम्मेवार रहने छ ।  

बहुपक्षक्षय सिोकाििाला समन्िय इकाई 

५४. प्रदेर्ीय समन्वय इकाई (PCUs) ३ वटै प्रदेर्मा स्थापना गररनेछ । यसको अध्यक्षता प्रदेर्ीय सूचना प्रषवधी, 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सर्चवले गनेछन ्। प्रत्येक प्रदेर्ीय समन्वय इकाईमा उप-सर्चव स्तरका सम्बजन्धत 
प्रदेर्ीय मन्त्रालय र षवभागबाट प्रतततनर्धत्व हुनेछ भने CSO (मर्हला संगठन, आर्दवासी महासंघ, दसलत संगठन 
आर्द र नीतत क्षेत्रका प्रतततनर्ध समेतको प्रतततनर्धत्व रहनेछ) प्रदेर्ीय व्यवस्थापन इकाईको संयोिक प्रदेर्ीय 
समन्वय ईकाईको सर्चवका रुपमा काम गनेछ । प्रदेर्ीय समन्वय ईकाई वहु-क्षेत्रत्रय र वहु सरोकारवाला ससमततका 
रुपमा काम गनेछ । प्रदेर्ीय व्यवस्था ईकाई  र प्रदेर्ीय आयोिना व्यवस्थापन ईकाईको सहयोग र PIM र PRG 
का अनुसार प्रदेर्ीय समन्वय ईकाईले प्रदेर्ीय कायायोिनाको प्रस्ताव तयार गनेछ ।प्रदेर्ीय समन्वय ईकाईले 
चौमाससक आयोिना प्रगततकेो समीक्षा गनेछ । यस सन्दभामा लक्षक्षत उद्देश्य पुरा भए नभएको सम्वजन्धत प्रदेर्ीय 
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संस्थाहरु संगको समन्वयको स्तर, प्रदेर्ीय नीतत र कानूनी प्राथसमकता िस्ता षवियमा समीक्षा गरी प्रदेर्ीय 
स्तरका चासो र मुद्दाहरु वारे आयोिना व्यवस्थापन ईकाईलाई िानकारी समेत गराउने छ । आयोिना समन्वय 
ईकाइहरु आयोिना तनकास रणनीततको महत्वपूणा भाग हनु । आयोिनाको दोस्रो मध्य समयावर्धमा स्वतन्त्र 
मध्यावर्ध मूलयांकनको सुझावका आधारमा प्रदेर्ीय आयोिना व्यवस्थापन ईकाईले सरोकारवालाहरु संगको 
परामर्ाका आधारमा आयोिनाको प्राषवर्धक र कायाान्वयन सहयोग संरचनाको जिम्मेवारी प्रदेर्ीय समन्वय 
ईकाईलाई हस्तान्तरण गने सम्वन्धमा तनणाय गनेछ । 

परियोजना व्यिस्थापनमा संलग्न हुने मुख्य सहर्ागीहरु (actors) ि इकाइहरुको छोटो विििण  

५५. आयोिनाको लार्ग FAO मान्यता प्राप्त ईकाई हुनेछ । FAO ले हररत िलवाय कोि आयोिनाका षवियमा 
संक्षक्षप्त षववरण र्दनुका साथै स्रोत अथामन्त्रालयमा पठाउने छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आयोिना जस्टररङ् 

ससमतत र प्रदेर्ीय समन्वय ईकाई तथा संतघय र प्रदेर्ीय आयोिना व्यवस्थापन ईकाइ र यसका सदस्यहरुको 
सम्पका मा रहनेछ । साथै आयोिना अनुगमन मूलयांकन र प्रततवेदन तयार गने कायामा FAO को सक्रिय सहयोग 
रहनेछ । 

५६. िन तथा िाताििण मन्त्रालय (MoFE) आयोिना कायाान्वय गने मूख्य तनकाय हुनेछ । मन्त्रालय वनको 
संरक्षण, षवकास, उपायोग र र्दगो व्यवस्थापनको लार्ग जिम्मेवार रहेको छ र REDD+ को प्रमुख तनकाय हुनुका 
साथै REDD+ कायाान्वयन केन्र पतन रहेको छ। षवर्ेित यस आयोिना अन्तगातका षवियगत क्षेत्रहरु िस्तैः र्दगो 
प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन र पररजस्थततकीय प्रणाली पुनस्र्थापन आर्दमा मन्त्रालयको अनुभव र षवज्ञता रहेको छ 
। तसथा मन्त्रालयको यो आयोिना कायाान्वयनमा अहम ्भूसमका रहनेछ । आयोिना जस्टररङ् ससमतत (PSC) का 
माध्यमबाट मन्त्रालयले अन्य क्षेत्रगत मन्त्रालयहरु संग समनवय गरी आयोिनाको सकल कायाान्वयन बाट वहृत 
पररवतान र सुधार लयाउन सहयोग पु¥याउने छ ।  

५७. अथा मन्त्रालय (MoF) हररत िलवाय कोिको राजष्ट्रय नासमत प्रार्धकरण हो । अथा मन्त्रालयले आयोिनाको 
रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा तनकार्ा गनेछ । हररत िलवायु कोि संगको समन्वय लाई सहि बनाउनेछ 
। राजष्ट्रय नासमत प्रार्धकरणको हैससयतले आयोिनाको कायाान्वयन र व्यवस्थापनका षवियमा षवस्ततृ षववरण 
तयार गरी हररत िलवायु कोिलाई उपलव्ध गराउने छ । अन्तरााजष्ट्रय षवकास आयोिनाबाट पररयोिना षवत्त 
व्यवस्थापन गरेको लामो अनुभव मन्त्रालयलाई रहेको छ ।  

५८. कृवष र्-ूव्यिस्थापन तथा सहकािी मन्त्रालय (MoALMC) ले कृषि क्षेत्रमा सञ्चालन गररने कायािममा 
महत्वपुणा भुसमका तनवााह गनेछ । मन्त्रालयले कृषि भूसम व्यवस्थापन , सहकारी र कृषि सेवा प्रसारण क्षेत्रमा काया 
गदाछ । िलवाय समानुकूल र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन , कृषि िलवायु समानुकूल भ-ूउपयोग अभ्यास, िस्ता 
क्षेत्रहरुको योिना तिुामा चरणमा कृषि मन्त्रालयको महत्वपूणा भूसमका रहनेछ । प्रततफल-३ का क्रियाकलापहरु 
सञ्चालनमा पतन मन्त्रालयको सहयोग महत्वपूणा रहन्छ । मन्त्रालयले अन्तरााजष्ट्रय दात ृसंस्था सहयोग र FAO 
को प्राषवर्धक सहयोगमा नेपाल ग्लोबल एग्रीकलचर एण्ि फूि सेक्युररटी प्रोिेक्ट (GAFSP) र िलवायु पररवतान 
अनुकूलन कृषि पररयोिना GIF को सबैभन्दा कम षवकससत देर् कोि (LDCF) माफा त अनुदान प्राप्त गने िस्ता 
कायािमहरु सफलतापूवाक कायाान्वयन गरेको छ । साथै मन्त्रालयले FAO र अन्य षवकास साझदेारको सहयोगमा 
नेपालको कृषि षवकास रणनीतत (ADS), र काया र खाद्य पोिण सुरक्षा योिना (FNSP) को तिुामा र कायाान्वय 
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गरेको । मन्त्रालयका अन्य प्रततकात्मक कायािमहरुमा पहाि र र्हमालमा उच्च मूलय कृषि पररयोिना (HVAP), 

षवकेन्रीकृत षवज्ञान, टेक्नोलोिी र सर्क्षा कायािम, मूलय श्रृंखला षवकास-सललाह कायािम, र नवीनता र कृषि 
उद्यसमता कायािम पछान।् 

५९. ऊजाा, जलस्रोत तथा लसचंाई मन्त्रालय (MoEWRI) ले र्दगो िल स्रोत व्यवस्थापन र वैकजलपक ऊिाा ९द्यष्ट्य 
नबक० क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गनेछ । धिबतभचकिभम mबलबनझभलत का हकमा थुप्रै कायािमहरु कायाान्वयन 
गरेको छ, िसमा कुलेखानी, फेवा, वेगनासताल/रुपाताल (BTRT), िलाधार व्यवस्थापन पररयोिना मुख्य रहेका छन ्
। 

६०. उिााको हकमा उिाा, िलस्रोत तथा ससचंाई मन्त्रालयले र्दगो नवीकरणीय उिााको प्रवधान र ग्रहण गदाछ । 
मन्त्रालयले सन ्२०१६ मा “नवीकरणीय उिाा सवससडि आर्थाक सहायता (subsidy)” नीतत अन्तगात नवीकरणीय 
उिाा प्रषवर्ध सवससडि योिना तिुामा गरेको र्थयो । मन्त्रालयले िैकजल्पक उजाा प्रिधान केन्द्र (AEPC) संग समन्वय 
गरी कायािम तिुामा र सञ्चालन गदाछ । सन ्१९९६ देखख AEPC ले नवीकरणीय उिााको क्षेत्रमा काम गदै आएको 
छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय उिााको सुरुवात AEPC ले नै गरेको हो । नवीकरणीप्य उिाा संग सम्वजन्ध योिना 
र कायािम तिुामा र सञ्चालन मा सहयोग प¥ुयाउंदै आएको छ । 

६१. संनघय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (MoFAGA) ले संतघय र प्रदेर्ीय सरकार संगको समनवयलाई सुधार 
र सुदृढ वनाउन सहयोग गनेछ । र प्रदेर्ीय सरकारको नीतत तथा तनणाय प्रक्रियामा सहिता लाई BRCRN को 
कायाान्वयनमा गतत र्दन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । 

६२. गहृ मन्त्रालय (MoHA) प्रकोप िोखखम न्यूनीकरण योिनाका लार्ग जिम्मेवार रहन्छ । तसथा आयोिनाको 
प्रकोप िोखखम न्यूनीकारण क्रियाकलापको प्रततफल-३ मा मन्त्रालयको सललाह र सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गररएको 
छ । नेपालको प्रकोप िोखखम व्यवस्थापन राजष्ट्रय नीततको अगुवा गने यस मन्त्रालयलाई स्थानीय स्तरमा गररने 
प्रकोप िोखखम व्यवस्था योिना तिुामा वारे षवर्ेि ज्ञान रहेको छ । संतघयता स्थापना हुनु भन्दा अगाडि FAO र 
कृषि मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा यस मन्त्रालयले अघााखांची र उदयपुर जिललामा जिलला प्रकोप िोखखम 
न्यूनीकरण योिना तिुामा को थालनी गरेको र्थयो । प्राकृतत िोखखम न्यनीकरण संग सम्वजन्धत वाषिाक प्रततवेदन 
, नीतत, अभयास र ससकेका पाठहरुको प्रकार्न र षवतरण गदै आएको छ । चुररया ज्ञान केन्रका लार्ग यी 
लगायतका सुचनाहरु उपयोग हुनेछन ् । प्रततफल-३ अन्तगात षवकससत गररने रै्क्षक्षक सामाग्री र तनदेसर्काका 
सन्दभामा । 

अन्य संस्थाहरु जुन आयोजना कायाान्ियन मा संलग्न हुनेछन ो्, नतनको विििणेः 

६३. प्रिेशीय सिकािेः प्रिेश नं.१,२, ि ३ का प्रदेर्ीय सरकारको यस आयोिना को कायाान्वयमा महत्वपुणा भुसमका 
रहनेछ । प्रदेर्ीय आयोिना व्यवस्थापन इकाईको होस्ट र प्रदेर्ीय समन्वय इकाईको अध्यक्षका नाताले यो 
आयोिनाको कायाान्वयन प्रक्रियामा अहम ्भूसमका रहने पक्का छ । साथै प्रदेर्ीय स्तरमा ससं्थागत क्षमता तनमााण 
गरेर आयोिनाको र्दगोपनालाई सहयोग पु¥याउने छ । 

६४. स्थानीय सिकािेः स्थानीय सरकार (गाउंपासलका/नगरपासलका) ले प्रदेर्ीय सरकार र अन्य तनकाय आयोिनाको 
िमता तनमााण अन्र्गत को कायािमबाट प्रत्यक्ष लाभाजन्वत हुनेछन ्। यसबाट उनीहरुको िलवायु समानुकूलन र्दगो 
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प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन र प्रकोप िोखखम न्यूनीकरण कायािमको योिना र कायाान्वयन गने क्षमताको षवकास 
हुनेछ । तयनीहरुले आवश्यकता अनुसार प्रदेर्ीय आयोिना व्यवस्थापन इकाई संग समनवय गरी स्थानीय स्तरमा 
सञ्चालन भएका कायािमहरुको कायाान्वयनलाई गतत प्रदान गनेछन ्। आयोिनाका क्रियाकलाप लाई स्थानीय 
स्तर षवकास कायािम र विेट मा समायोिन गना समेत सहयोग पु¥याउन मद्दत गनेछन ्। 

६५. समुिायमा आधारित संगठनहरुेः चुररया क्षेत्रमा तनम्न स्थानीय समूह: िस्तैः सामुदातयक वन उपभोक्ता समूह, 

साझदेारी वन उपभोक्ता समूह, गरीबको लार्ग कबुसलयतत वन उपभोक्ता समूह, सावाितनक वन उपभोक्ता समूह, 

भू-संरक्षण उपभोक्ता समूह, क्रकसान समूह हरु मूख्य सरोकारवालाहरु हुन । प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनमा यी 
समूहहरुको महत्वपूणा भूसमका रहनेछ । समुदायमा आधाररत संगठनहरु र यस सदस्यहरु नै आयोिनाका मुख्य 
लाभग्राही हुनेछन ्। 

६६. नीजज िनको धनीेः क्रियाकलाप १.१४ अन्तगात का कायािममा तयनीहरुको संलग्नता रहने छ । िलवायु 
समानुकूलन वन अभयास का लार्ग तासलम र क्षमता षवकास कायािममा ध्यान र्दइनेछ । 

६७. CSO: CSO ले समुदाय र समुदायमा आधाररत उपभोक्त समूहलाई सुदृढ र सवसलकरण गने कायािमका साथै 
स्थानीय समुदायलाई सेवा षवस्तार गने, संस्थागत सवसलकरण र सूचना प्रचार प्रसारमा सहयोग गनेछ । संलग्न 
गराउन सक्रकने CSO हरुमा िस्तै NEFIN, सामुदातयक वन उपभोक्ता समूहको महासंघ (FECOFUN), ACOFUN, 

गरीबको लार्ग कबुसलयतत वन उपभोक्ता समूह, मर्हला सगंठन, HIMAWANTI, NIWF, िातीय र ससमान्तकृत 
समूहलाई प्रतततनर्धत्व गने FEDO आर्द रहेका छन ्। क्रियाकलाप २.११ अन्तगात आयोिनाको नर्द प्रणाली क्षेत्रमा 
सामुदातयक वन उण्पभोक्ता समूह र नीजि वन धनी हरुको सन्िाल स्थापना गररने छ । 

६८. अनुसन्धान ि िौवद्धक ननकायेः चुररया क्षेत्रमा िलवाय पररवतान, िलवायु-समानुकूलन भू-उपयोग र प्रकोप 
िोखखम तनयन्त्रणका क्षेत्रमा वैज्ञातनक र वस्तुगत ज्ञान र सूचना उत्पन्न गरी प्रसारण गना आयोिनाका षवसभन्न 
क्रियाकलापमा षवज्ञहरुलाई संलग्न गराइनेछ ।  

कोष परिचालन प्रकक्रया 

६९. प्रत्येक विा आयोिना व्यवस्थापन ईकाईले वाषिाक कायायोिना र विेट तयार गनुाका साथै खरीद योिना पतन 
तयार गनेछ । योिना र विेटको स्वीकृतत आयोिना जस्टररङ् ससमततले गनेछ । यो कायायोिना र विेटका षवियमा 
प्रदेर्ीय स्तरमा छलफल गररनेछ । योिनाहरुको स्वीकृतत पतछ FAO ले मौिुदा ऐन, कानून र मापदण्ि अनुसार 
रकम अथा मन्त्रालयलाई सानेछ । यी रकमहरु रातो क्रकतावमा प्रकार्न गरेपतछ अथा मन्त्रालयले वन र वातावरण 
मन्त्रालयलाई उक्त रकम तनकासा गनेछ ।  

७०. FAO को आन्तररक प्रक्रिया र वन तथा वातावरण मन्त्रालय संग भएको इएभ्ब ्अनुसार अन्तरााजष्ट्रय टेण्िर, 

षवज्ञ सेवा, वस्तु वा औिारको गुणस्तर तनधाारणका कायािमहरुमा लाग्ने रकमको व्यवस्थापन FAO आफैले गनेछ 
। प्राषवर्धक सहयोग (TA) को एक भागको रुपमा यस्ता खरीद काया ससधै वा FAO प्राषवर्धक क्षमता षवकास टोली 
(Technical Capacity Development Team) बाट सम्पन्न हुनेछ ।  

७१. हररत िलवायु कोिबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तगातको आयोिना व्यवस्थापन ईकाईलाई रातो 
क्रकतावमा प्रकार्न भई षवतनयोिन रकमको सञ्चालन गने जिम्मेवारी राजष्ट्रय आयोिना तनदेर्क र आयोिना 
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व्यवस्थापन ईकाईका कमाचारीहरुको हुनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आयोिना व्यवस्थापन ईकाईको 
भागको रुपमा रहेको प्रदेर्ीय आयोिना व्यवस्थापन ईकाईहरु स्वीकृत कायािम अनुसार स्थानीय स्तरमा सञ्चालन 
हुने कायािमहरुको लार्ग रकम तनकासा पाउनेछन ्। तय रकम हरुको पररचालन ससधै प्रदेर्ीय योिना व्यवस्थापन 
ईकाइहरुले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बार्हर स्थापना गररएको ईकाईको रुपमा काम गनेछन ्। यस ईकाईमा 
कायारत कमाचारीहरुको योिना अवर्धभर अन्य स्थानमा सरुवा गररने छैन ।  

७२. आयोिनाको संरचनात्मक व्यवस्थाको थप षववरण सम्भाव्यता अध्ययन आलेखमा आयोिना व्यवस्थापन 
ईकाईका िनर्जक्त को पुणा षववरण र अन्य षववरण हेना सक्रकनेछ । 
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३.पयााििण तथा सामाजजक ि आचथाक अिस्था 
३.१ वातावरणीय अवस्था 
७३. पर्हले उललेख गरे अनुसार पररयोिना क्षेत्र चुररया क्षेत्रको २६ वटा सबैभन्दा संकटासन्न नदी प्रणालीमा अवजस्थत 
रहेको छ िुन मध्य र पूवी चुररया क्षेत्रबाट उत्पजत्त भएका हुन।  

 
र्चत्र 7. BRCRN को प्राथसमकतामा रहेका नदी प्रणालीको अवजस्थतत 

३.१.१ मौसम 

७४. चुररया क्षेत्रको उप-उष्ट्णकर्टबन्धीय तातो मौसम छ, र तातो र उप-आरा गमी, तीव्र मानसून विाा र र्चसो र सुख्खा 
र्हउाँ दको षवर्ेिता रहेको छ। त्यहााँ चार फरक मौसमहरू छन:् पूवा-मनसून (माचा-मे), मनसून (िुन-सेप्टेम्बर), मनसून 
पश्चात (अक्टोबर-नोभेम्बर), र िािो (डिसेम्बर-फेब्रुअरी)। 
तापक्रम 
७५. चुररय क्षेत्रकप औसत तापमान २८.२ ३१.८ देखख सेजलसयस को बीचमा छ र न्यूनतम तापमान १५.८ देखख २०.४ 
सेजलसयस सभत्र छ। ( र्चत्र  ) औसत अर्धकतम र न्यूनतम तापमान तराई क्षेत्रहरू भन्दा चुररया र्हल र दनु उपत्यका 
क्षेत्रहरूमा असल कम छ। तापिम िािो मर्हना (डिसेम्बर-िनवरी) को बीच सब भन्दा कम हुन्छ र वसन्त र गमी को 
समयमा बढ्छ। यध्धषप मनसूनको आगमनले तापिमलाई अझै बढ्नबाट रोक्दछ, तर सबै भन्दा गमी मे मर्हना र 
िुन मर्हनाको रु्रुवातमा हुने गदाछ। तापमान दायरा सीधा ऊंचाई संग सम्बजन्धत छ; िािो मर्हनाहरूमा तराई क्षेत्रको 
औसत न्यूनतम तापमान १६-२० डिग्री सेजलसयस पुग्छ िबक्रक उत्तर उच्च उचाइ -८  डिग्री सेजलसयस भन्दा कम 
पुग्छ र त्यस्तै गमी मर्हनाहरूमा तराई क्षेत्रमा अर्धकतम ३० डिग्री सेजलसयससम्म पुग्छ, िबक्रक मध्य पहाि १२-१६ 
डिग्री सेजलसयस सम्म पुग्छ र र्हमालय शे्रणी अझै रू्न्य भन्दा कम हुन सक्छ। 
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र्चत्र 8. नेपालको औसत वाषिाक हावाको तापिम 

७६. गमीको अवर्धमा अर्धकतम ४४ सम्मको तापिमका कारण तातो हावा (heat waves) रेकिा गररएको छ, िबक्रक 
िािोमा न्यूनतम तापिम  ० को कारण र्चसो हावा ( cold waves)को रेकिा गररएको छ। िब तापिम क्रफ्रजिंग-
पोइन्टमा खस्छ, कुर्हरो फैसलन्छ र तराई-मधेर् क्षेत्रमा र्चसो-हावा सछा। र्चसो हावाको वहावले िािोको बालीमा प्रततकूल 
प्रभाव पानुाका साथै स्थानीयको िीषवकोपािानमा पतन असर पादाछ। र्चसो हावाको छालको प्रसार षवगत ५-१० बिामा 
बढेको देखखएको छ, र्चसो-छालहरू विाको सुरूमा सुरु भएर लामो समयसम्म रहने गरेकोछ। 
िषाा 
७७. चुररया क्षेत्रसभत्र विााको प्रकृतत पूवी देखख पजश्चमसम्म फरक फरक छ, पूवी र मध्य क्षेत्रहरूले पजश्चमी र 
सुदरूपजश्चमाञ्चल क्षेत्रहरू भन्दा अर्धक वाषिाक विााको अनुभव गदाछन। पजश्चमी क्षेत्रले ११३८ सममी औसत वाषिाक 
विााको अनुभव गछा र पूवी क्षते्रले औसत वाषिाक कूल विाा २६७१ सममी (र्चत्र 8) अनुभव गदाछ। कुल वाषिाक विााको 
लगभग ८४% विाा  (िुलाई-सेप्टेम्बर) विााको समयममा हुन्छ। १९६० देखख िाटामा आधाररत राष्ट्रव्यापी विााको 
प्रवजृत्तले देखाउाँ दछ क्रक राजष्ट्रय विाा प्रतत दर्कमा ३.७ सममी (-.३.२%) को औसत दरमा घट्दै छ। यो एक महत्वपूणा 
कमी हो र यो कमी मनसूनको मौसममा षवर्ेि रूपमा देखखन्छ। 
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र्चत्र 9. नेपालमा औसत वाषिाक विाा 

Source: MoSTE 2015 

७८. मनसून मौसममा नेपालले विााको अर्धकांर् भाग प्राप्त गदाछ। चुररया तराई-मधेर् क्षेत्रले औसत ८०० समसलसमटर 
१,२०० समसलसमटर विााको अनुभव गछा (र्चत्र ९)। मनसूनको विााले देर्को िलषवद्युत सम्भावनामा पतन महत्वपूणा 
भूसमका खेलछ। हालको ६८% िलषवद्युत उत्पादन मनसून विााको पररणाम हो, बााँकी ३२% र्हमनदीबाट पग्लेको 
पानीको पररणामबाट हुन्छ। मनसुनको समयमा चुररया अक्सर अत्यर्धक विाा घटनाहरू, पर्हरो र बाढीको िोखखममा 
पदाछ। चुररयाका धेरै भागहरूमा मनसूनको मौसममा प्रसस्त विाा हुन्छ, िहााँ चुररया क्षेत्र सभत्रका क्षेत्रहरूले २४ घण्टा 
सभत्र ४०० समसलसमटर भन्दा बढी पानी प्राप्त गना सक्दछन ्(र्चत्र १०)। प्रत्येक बिा बाढीले नेपालको चुररया तराई-मधेस 
क्षेत्रलाई असर पाछा ,र यसबाट  वातावरण, अथाव्यवस्था र स्थानीय आिीषवकामा अनेकौं असर पदाछ (बाढीको षवस्ततृ 
षववरणका लार्ग भाग२.१.५)। 

 
र्चत्र 10. औसत मनसुन मौसमको विाा 
Source: MoSTE 2015 
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र्चत्र 11. नेपालको अत्यर्धक विाा हुने (२४ घण्टामा अत्यर्धक विाा हुने) षववरण 
Source: MoSTE 2015 

७९. िािो मौसम (डिसेम्बर देखख फेब्रुअरी) को अवर्धमा चुररया र तराई-मधेर् क्षेत्रमा अत्यर्धक सीसमत विााको अनुभव 
हुन्छ, षवर्ेि गरी मध्य र पवूी क्षेत्रहरूमा िहााँ पूरै िािो मौसममा विाा ४० सममी भन्दा कम हुन सक्छ (र्चत्र 
११)। भषवष्ट्यका अनुमानहरूले देखाउाँ दछ क्रक िािो सुक्खा र मनसुन अर्धक विाा हुन सक्छ, केही पूवाानुमानले मनसून 
विाामा तीन गुणा वजृध्द हुने अपेक्षा गररएको छ। यध्धषप, विाा मोिलेहरूमा ठूलो अतनजश्चतताहरूका कारण स्पष्ट्ट विाा 
अनुमान हाससल गना गाह्रो बनाउाँछ। विाा र मानसूनको ढााँचामा अतनजश्चतता, ग्लेससयरको सकुंचनबाट र्हमनदीय नदीको 
वहावमा आउन सक्ने कमीका कारण खिरेीको िोखखम र घट्नामा बजृध्द हुने अपेक्षा गररएको छ। यध्धषप सुधाररएको 
फसल प्रिाततहरू र कृषि व्यवस्थापन अभ्यासहरू कायाान्वयन भइरहेका छन,्  तर चुररया र तराइ-मधेर् क्षेत्रका 
बाससन्दाहरूको बढ्दो िनसंख्या र पानी बढ्दो मागका कारण खिरेीसाँगै बालीको उत्पादकता र समग्र पोिण र स्वास््य 
घट्न सक्ने छ। 

 
र्चत्र 12. नेपालमा र्हउदमा हुने औसत विाा 
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Source: MoSTE 2015 

३.१.२ िैषवक-भौततक क्षेत्र (Bio-Physical), माटो र भूगोल 

जैविक-र्ौनतक क्षेत्र 
BRCRN आयोिनामा पने प्रत्येक नदी प्रणालीमा चार छुटै्ट िैषवक-भौततक क्षेत्रहरू छन,् साझा भूसम प्रयोग सुषवधाहरू, 
भूसम प्रयोग पररवतान र सामाजिक-आर्थाक गततषवर्धहरू सर्हत: 

 चुररया पहाि(पररयोिना क्षेत्र को ३३%) 
 भावर (पररयोिना क्षेत्र को १८%) 
  दनु उपत्यका (सभत्री-तराई; पररयोिना क्षेत्रको३%) 
 तराई (४६% पररयोिना क्षेत्र)। 

८१. तनम्न उप-सेक्सनहरूले माटो, भू-िल उपयोग, वनस्पतत र िैषवक षवषवधताका बारे थप िानकारी प्रदान गनेछ। 

 
र्चत्र 13. नदी प्रणाली सभत्रको िषैवक-भौततक कायाान्वयन क्षेत्रको schematic रूपरेखा  र मुख्य िलवायु सम्बजन्धत खतराहरू 

माटो ि र्-ुबनोट 
८२. चुररया घाटीमा माटोका गणुहरू चुररया पहाि, दनु-उपत्यका, भावर क्षेत्र र तराई मधेर्को बीचमा सभन्नता रहेकोछ। 
चुररया पहािहरू र्हमालयको सबैभन्दा कान्छो र्हमाल पवातमाला हुन ्र माटो नरम चट्टानबाट उत्पजत्त भएको हो। प्रायः 
बलौटे ढुगा, मिस्टोन र conglomerate  समूह यस क्षेत्रमा पाइन्छ, केर्ह मात्रामा र्ले (shale), माला (marl) र 
माटो-ढुगा पतन पाइन्छ। तललो चुररया पहाि क्षेत्र जयादातर राम्ररी गे्रििे थेग्रो (िस्तै: भेररगेटेि मिस्टोन, ससलट स्टोन 
र र्ेल) समलेर बनेको छ, िबक्रक मध्य चुररया पहािमा बहु-पत्र बलुवा पत्थरको मोटो बेि र मिस्टोनको अधीनस्थ बेि 
छ। हलका सभरालो भएको िंगल भूसम पहाओिेमले भररएको छ, िुन काबातनक पदाथा सर्हतको धनी कालो माटो हो। 
अकोतफा , खुकुलो बोलिर समूह र अन्य मोटो सारिहरू मार्थललो चुररया पहािको षवर्ेिता हो। रेिोिोलहरू, अतनयजन्त्रत 
क्षेत्रहरूमा कमिोर षवकससत माटोहरू सामान्यतया खस्ने िग्गा र ढुग्ाका क्षते्रहरूमा पाइन्छ, िुन मार्थललो चुररयाको 
ठािो िााँिाहरूमा पतन सामान्य छ। यहााँका माटोहरू खोिो, सुख्खा र पानी तछचोलन नसक्ने खालका छन। दनु 
उपत्यकाका माटाहरु डिपोजिसनल बेससन ( depositional bsin),  प्राय: जग्लसोलस (Gleysols) ले बनेको हुन्छ। 
चुररया पहाि र दनु उपत्यका क्षेत्रहरुका मुख्य माटोहरु र्चत्र १३ मा देखाइएको छ।  
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र्चत्र 14. चुररया पहाि र दनु उपत्यका क्षेत्रहरूमा मुख्य प्रकारका माटोको षवतरण 

तराई क्षेत्रको माटोमा प्रायः पााँगो माटो (alluvial) रहेका हुन्छन,् िुन नदी व्दारा िम्मा भएका पााँगा अथाात थेग्रोहरुको 
समजष्ट्ट हुन।् यसको बनावट यसको उत्पजत्तमा तनभार गदाछ र माटो देखख बालुवासम्मको हुन्छ। भवर क्षेत्रमा प्रायः 
माटो, बालुवा, ग्रावेल र ढुग्ा हुन्छ। तराई क्षेत्रको माटोलाई क्यालकारी फ्युषवसोल, जग्लिोलस र फेिोिेमको (Calcari 
Fuvisols, Gleysols, phaeozems) तीन वगामा व्यापक रूपमा वगीकृत गना सक्रकन्छ। क्यालकारी फ्युषवसोल नदीको 
नजिक फेला पदाछ, िबक्रक जग्लिोलस सतहको निीक भएको ठाउाँमा हुन्छन ्र फेिोिेम मार्थललो तराईमा पाइन्छन ्
र पातलो बनावटको रूपमा र्चतनन्छन,् यससाँगै काबातनक पदाथा, कालोकेस र खिरेी प्रकोपले गाढा माटो पातलो हुन्छ। 
तनम्न र्चत्रले तराई र भावर क्षेत्रहरूमा त्रबसभन्न माटो प्रकारको षवतरण देखाउाँ दछ। 



57 
 

 
र्चत्र 15. भवर र तराई क्षेत्रहरूमा मुख्य माटो प्रकारहरूको षवतरण 

३.१.३ भु-उपयोग 

८३. BRCRN पररयोिना क्षेत्रमा, कृषियोग्य िसमनले करीव ३,९०,००० हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ, त्यसपतछ २,२७,२७६ 
हेक्टर (र्चत्र १५) वन छ। लगभग ५०,००० हेक्टर र्गरावट वा सीमान्त भूसमको रूपमा मातनन्छ। यी नदी प्रणालीमा 
३५,००० हेक्टर भन्दा बढी खुला नदीहरूको नाटकीय पररवतानहरू, र नदी प्रवाह हुने क्षेत्र चौिा हुदा नर्द तर्टय क्षेत्रका 
उत्पादक िसमनको क्षतत हुन्छ। 

 
र्चत्र 16. २०१५ मा बसोबास क्षेत्रहरू र िल तनकायहरू बाहेक चयतनत २६ नदी प्रणालीहरूको िम्मा क्षेत्रहरू 

८४. तनम्न तासलकाले BRCRN पररयोिना सभत्र पने प्रत्येक चारवटा बायोक्रफजिकल क्षेत्रहरूमा भूसम प्रयोग अभ्यासहरूको 
सारांर् प्रदान गदाछ: 
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तासलका 3. पररयोिना क्षेत्रमा चार मुख्य िषैवक-भौततक क्षेत्रहरूको ससहंावलोकन 

क्षेत्र र्ूलमको विििण कृवष िन र्ु-उपयोग ि यसको प्रर्ाि सकंटासन्नतामा  
चुररया  ठािो सभरालो,  उच्च उचाइमा 

अवजस्थत पहाडि भूसम 
 मोटे-दाना भएको, नरम 

समूहहरूबाट बनेको भूसम िुन 
भ-ूक्षरणको दृजष्ट्टले संवेदनर्ील 
र कमिोर छ। 

 समुदायहरू आफ्नो 
िीषवकोपािानका लार्ग िंगलमा 
तनभार छन ् (तनवााह र 
आम्दानीका लार्ग) 

 चुररया पहािी क्षेत्रमा िगलले 
भूक्षय रोक्नको लार्ग 
महत्त्वपूणा भूसमका खेलछ, 
अनुमानले देखाएअनुसार 
िंगलको अभावमा ससवासलकको 
१३% प्रततर्त भाग एक बिामा 
मरुभूसममा पररणत हुनेछ। 

 र्हमाली क्षेत्रबाट माटोको उच्च 
क्षततले तराई क्षेत्रमा बग्ने 
नदीको सतहको  उचाई 
अनुमातनत १५-३० से.सम. 
प्रत्येक बिा बर्ढरहेको अनुमान 
छ, िसले  गदाा बढ्दो बाढीको 
िोखखम र पूवााधारमा क्षतत 

 १३% खेती गररएको  
 अर्धकांर् भूभागहरू कृषिको 

लार्ग अनुपयुक्त छन,् 
यध्धषप धेरै गररब पररवारहरू 
तनवााहका लार्ग ठािो सभरालो 
िसमनमा  खेती गछान ्

 कृषि उत्पादन विाामा तनभार 
गछा , मुख्य रूप मा कम 
उत्पादन हुने परती िग्गा 
िसमा षवसभन्न फसलहरुको 
साथै धान, मकै, तरकारी र 
तोरी रहेका छन। 

 धेरै पररवारमा स-साना 
गाईवस्तुहरू  षवर्ेि गरी 
बाख्रा / भेिाहरू / भेिा, 
सुाँगुरहरू, र केही 
पररवारहरूमा भैंसीहरू पतन 
परम्परागत अभ्यासहरू 
प्रयोग गरेर पालनपोिणको 
लार्ग हुकााइएको हुन्छन।् वन 
क्षेत्रहरूमा कुनै रोकतोक 
षवना चररचरण गराउने 
प्रचलनछ। (वनको 
र्गरावटमा योगदान र्दने)। 

 ७६% वनले ढाकेको 
 अर्धकांर् घरपररवारले घरेलु 

उिाा आवश्यकता हरूको लार्ग 
ईन्धन दाउरा प्रयोग गदाछन।् 
िंगलले केवल ईन्धन काठ 
प्रदान गदैन, तर घााँसपात,चारा, 
काठ र गैर-काठ वन उत्पादनहरू 
चुररयामा बसोबास गने वन-
तनभार घरपररवारका लार्ग पतन 
प्रदान गदाछ। 

 BRCRN आयोिना क्षेत्रमा 
७५% वन फाँ िानी र िंगलको 
क्षयीकरण चुररया पहािमा भयो। 

 वन फाँ िानी र िंगलको 
र्गरावटका वाहकहरुमा  वन 
अततिमण, अतनयजन्त्रत चरन, 
कृषि षवस्तार, वन 
उत्पादनहरूको अजस्थर दोहनहरु 
पदाछन 

 वन कटान र र्गरावट साथै अनुपयुक्त 
कृषि (परु्धन) अभ्यासहरूले चुररया 
पहािमा वन्य आगो र पर्हरो को िोखखम 
बढाउाँछन।् 

 त्यस्ता गततषवर्धहरूले थप थेग्रो वहाव र 
क्षरणलाई बढाउाँछन ्िसले चुररया पहािमा 
कृषि उत्पादकत्व घटाउाँछ, र अन्ततः 
नदीको तललो भागमा बसोबास  गने 
समुदायको िोखखम वजृध्द गदाछ। 

 बढ्दो थेग्रो वहाव र भूक्षयले कृषि उत्पादन 
घट्ने र िसमनको ह्रास हुने कायामा पतन 
योगदान पुर् याउाँछ, िसले वन फाँ िानी र 
वन क्षततको गतत बढाउन सक्छ। 

 ततब्र माटोको उवारा र्जक्त घट्ने खतरा 
बढेको छ, कम इनपुट (िैषवक पदाथा) खेती 
गने अभ्यासका कारण  
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पुग्नेछ (िस्तै:ससचंाइ नहरहरू 
बााँधहरू / िलषवध्धुत साइटहरू) 
र भूसममा पतन असर पनेछ 
(उदाहरण क्षरण, माटोको 
उवारता कम)। 

 औसतमा, राम्रोसाँग व्यवजस्थत 
वन क्षेत्रहरूमा माटोको क्षतत 
कररब १० टन / हेक्टर / विा र 
कमिोर क्षेत्रमा १० टन / हेक्टर 
/ विा अनुमान गररएको छ। 

 मुख्य िोखखमहरू:  पर्हरो, वन 
आगो, पानीको अभाव, चरम 
तातो 

 भू-क्षरण कृषि गततषवर्धका 
लार्ग ठूलो चुनौती रहेको छ 
र धेरै घरपररवारले 
अनुपयुक्त कृषि अभ्यासहरू 
प्रयोग गछान ् (उदाहरणका 
लार्ग माटो वा पानी संरक्षण 
उपायहरू लागू गदैनन)्। 

भावर क्षेत्र 
(पररयोिनाको 
क्षेत्रको१८%) 

 चुररया र तराई बीच एक 
मध्यवती या संिमण क्षेत्र। 

 यस क्षेत्रको आफ्नै फरक  भू-
आकृतत षवज्ञान (geo-
morphology) छ, र मुख्य 
रूपबाट ठूला साना 
अवसादहरुको डिपोजिट हो। 

 भावर क्षेत्र भूिल पुनभारणका 
लागी एक महत्वपूणा क्षेत्र हो,  
यसको षवसर्ष्ट्ट भूवैज्ञातनक 
षवर्ेिताहरु और माटो नै प्रमुख 
कारण हो। 

 भवर क्षेत्रमा षपउने र ससाँचाइ 
पानीको कम उपलब्धता छ। 

 35% खेती गररएको िग्गा, 
पानीको अजस्थर आपूतताको 
कारण कृषि उत्पादन सीसमत 
छ, परम्परागत रूपमा भावर 
मुख्य रूपमा वन िग्गा हो 
र कृषि अभ्यासका लार्ग 
अपेक्षाकृत अनुपयुक्त 
मातनन्छ। 

 भावर क्षते्रमा नदीको सतहमा 
थेग्रो िमेको  कारण सतहको 
पानी घर्टरहेकोछ। यसबाट 
यो क्षेत्रको कृषिको उत्पादन 
घट्दो छ । 

 ४९% वनले ओगटेकोछ। 
 अर्धकांर् घरपररवारले घरेलु 

उिाा आवश्यकता हरूको लार्ग 
ईन्धन दाउरा प्रयोग गदाछन।् 
िंगलले केवल ईन्धन काठ 
प्रदान गदैन, तर घााँसपात,चारा, 
काठ र गैर-काठ वन उत्पादनहरू 
चुररयामा बसोबास गने वन-
तनभार घरपररवारका लार्ग पतन 
प्रदान गदाछ। 

 वन फाँ िानी र िंगलको 
र्गरावटका वाहकहरुमा  वन 
अततिमण, अतनयजन्त्रत चरन, 
कृषि षवस्तार, वन 

 वन फाँ िानी र क्षयीकरणले भावर क्षेत्रमा 
वन्य आगो र पर्हरोको िोखखम बढाउाँ दछ, 
साथ साथै भावर क्षेत्रको कृषि उत्पादकत्व 
पतन घटाउने र थेग्रो वहाव र भूक्षयको 
बजृध्द गदाछ।त्यस्ता भूसम प्रयोगका 
चलनहरूले नर्दको तललो भागमा बसोबास 
गनेलाई बार्ढको िोखखम बढ्ने छ बढ्दो 
भूक्षय र थेग्रो वहावका कारण। 

 गलली कटाईले िसमनको महत्वपूणा क्षतत 
तनम्त्याउाँछ 

 कम वनस्पतत आवरण (वन फाँ िानी र 
अनुपयुक्त कृषि अभ्यासबाट)बाट भूसमगत 
पानी पुनभारण सीसमत पाछा  र नर्दको 
तललो भागमा बसोबास समुदायहरूको 
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 भावर क्षेत्रमा भ-ूउपयोगमा वन 
और कृषि गततषवर्धहरुको 
समश्रण रहेको छ। 

 मुख्य िोखखमहरू : बाढी, 
पर्हरो, वन आगो, पानीको 
अभाव र चरम ताप। 

 धेरै पररवारमा स-साना 
गाईवस्तुहरू  षवर्ेि गरी 
बाख्रा / भेिाहरू / भेिा, 
सुाँगुरहरू, र केही 
पररवारहरूमा भैंसीहरू पतन 
परम्परागत अभ्यासहरू 
प्रयोग गरेर पालनपोिणको 
लार्ग हुकााइएको हुन्छन।् वन 
क्षेत्रहरूमा कुनै रोकतोक 
षवना चररचरण गराउने 
प्रचलनछ। (वनको 
र्गरावटमा योगदान र्दने)। 
 

उत्पादनहरूको अजस्थर दोहनहरु 
पदाछन। 

िोखखम बढाउछ, चरम ताप र पानीको 
अभावबाट। 
 

 
 
 
 
दनु उपत्यका 
 (पररयोिनाको 
कुल क्षेत्रको ३%) 

 
 दनु उपत्यकाहरू िसलाई सभत्री 

तराई भतनन्छ, चुररया 
पहािहरूले घेररएको छ। 

  जस्थर भूसमगत ससचंाइ आपूतता 
संगै नेपालको सबैभन्दा उवार र 
उत्पादनर्ील भूसम । 

  बस्तीहरू प्राय: यी उपत्यकामा 
फेला पदाछ। 

  मुख्य िोखखमहरूमा : वन्य 
आगो, बाढी, चरम ताप, पानीको 
अभाव र िसमनमा माटो 
िम्मा। 

 ४०% खेती लगाएको िसमन 
 धान, अन्न, दाल, र ततलहन 

िस्ता मुख्य खाध्ध पदाथा 
को उत्पादन को लागी प्रमुख 
क्षेत्र 

 धेरै पररवारमा स-साना 
गाईवस्तुहरू  षवर्ेि गरी 
बाख्रा / भेिाहरू / भेिा, 
सुाँगुरहरू, र केही 
पररवारहरूमा भैंसीहरू पतन 
परम्परागत अभ्यासहरू 
प्रयोग गरेर पालनपोिणको 
लार्ग हुकााइएको हुन्छन।् वन 
क्षेत्रहरूमा कुनै रोकतोक 

 ३७% वन क्षेत्रबाट ढाक्रकएको 
 वन फाँ िानी र िंगलको 

र्गरावटका वाहकहरुमा  वन 
अततिमण, अतनयजन्त्रत चरन, 
कृषि षवस्तार, वन 
उत्पादनहरूको अजस्थर दोहनहरु 
पदाछन। 

 दनु उपत्यका सभत्रका साथै चुररया 
पहािहरूमा हुने वन फाँ िानीले स्थानीय 
समुदाय र वातावरणीय िोखखमलाई चरम 
बाढीको घटनामा बढाउाँ दछ। 

 भावर क्षेत्रको वन फाँ िानी र भूक्षयले 
पानीको घुसपैठ / भूिल पुनभारणलाई थप 
सीसमत गदाछ, समुदाय र वातावरणको 
िोखखम बढाउाँ दै अत्यर्धक तातो र पानीको 
अभावमा। 
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षवना चररचरण गराउने 
प्रचलनछ। (वनको 
र्गरावटमा योगदान र्दने)। 

  
तराई-मधेर् 
(पररयोिनाको 
४६% क्षेत्र) 

 तराई-मधेर् तललो तराई मैदान 
हो िुन देर्को दक्षक्षणमा पछा। 

 यस क्षेत्र राम्रो थेग्रो को 
िमावटको कारण ससिाना 
भएको हो, र कृषि गततषवर्धको 
लार्ग उपयुक्त छ। 

  तराईमा गाईको गोबर उिााको 
मुख्य स्रोत हो, यध्धषप केही 
पररवारले अझै ईन्धन दाउरा 
प्रयोग गदाछन।् 

 तराईमा अन्य तीन क्षेत्रहरु 
भन्दा बढी िनसंख्या छ। 
िनसंख्या बजृध्दले कृषि िग्गा, 
वन िंगल र साथै अन्य िैषवक 
क्षेत्रहरूमा बर्ढ दवाव परेकोछ। 

 धेरै पररवारहरूले खाना र पानी 
असुरक्षाको अनुभव गछान।् 

 घट्दो माटोको उवारता का 
कारण हुन: माटोको क्षरण, 
िैषवक पदाथाको ह्रास, 
अम्लीकरण, वनको र्गरावट र 
सीमान्त भूसम 

 ८३% खेती गररएको िसमन 
  तराईलाई नेपालको 

'अन्नको भण्िार' भनेर 
र्चतनन्छ, िहााँ तराईका 
क्रकसानहरूले देर्का 
अर्धकांर् अन्नहरू (गहुाँ, 
मकै, चामल लगायत अन्य 
बालीहरू उत्पादन गदाछन)् 
उत्पादन गदाछन।् 

 ४०% कृषि भूसम तराईमा 
विाभरर ससाँचाइ गना 
सक्रकन्छ। 

  सुख्खा मौसममा 
अवरोधहरू अक्सर पानी 
उपलब्धता र माटोको उवारता 
हुन।् 

 धेरै पररवारमा स-साना 
गाईवस्तुहरू  षवर्ेि गरी 
बाख्रा / भेिाहरू / भेिा, 
सुाँगुरहरू, र केही 
पररवारहरूमा भैंसीहरू पतन 
परम्परागत अभ्यासहरू 
प्रयोग गरेर पालनपोिणको 

 वनको क्षेत्रफल ३% 
 सीसमत वन संसाधनको को 

कारण तराईमा धेरै मातनसहरू 
वन उत्पादन (चारा, एनटीएफपी, 
काठ) को लार्ग चुररयामा तनभार 
छन,् क्रकनक्रक उनीहरूसाँग 
स्थानीय षवकलपको अभाव छ। 

 तराईका धेरै बाससन्दाहरू लाई 
चुररया िंगलमा तनभारताका 
कारण “प्रततरोधी वन उपभोक्ता” 
मातनन्छ। टाढाका प्रयोगकतााहरू 
वन फाँ िानीसाँग सम्बजन्धत छन,् 
क्रकनक्रक त्यस्ता समुदायहरूको 
लार्ग यस संसाधनहरूको र्दगो 
व्यवस्थापनबाट फाइदा सलन 
सीसमत प्रोत्साहन छ। 

 तराईका टाढाका उपयोगकताा मार्थ उललेख 
गरे अनुसारको वखणात प्रभावहरुका साथै 
वन षवनार् र क्षयीकरण बढाउनमा 
योगदान  पु-याउछन। 

 अनुपयुक्त कृषि अभ्यासहरूले माटो वा 
पानी संरक्षण अभ्यासहरू लागू गदैनन ्
िसले िसमनको भूक्षय, बाढी, चरम ताप 
र पानीको अभावको िोखखम बढाउछ। 

 मार्थललो नर्द तर्टय क्षेत्रमा  वन फिानी 
र वन क्षरण संग संगै  भ-ूक्षरण र िलको 
कमीमा योगदान र्दने प्रथाहरुको तनतन्तर 
उपयोगबाट िलवायु  पररवतानको संदभामा 
तराईमा सुख्खा मौसमको कृषि उत्पादनमा 
कसम आउनेछ। 



62 
 

  मुख्य िोखखमहरू : बाढी, पूवा-
तापीय ताप, पानीको अभाव 

 वाखणजय परु्धन उत्पादन प्रायः 
स्टल क्रफडिङ र परु् पोिण र 
क्रफिमा केजन्रत छ। 
 

लार्ग हुकााइएको हुन्छन।् वन 
क्षेत्रहरूमा कुनै रोकतोक 
षवना चररचरण गराउने 
प्रचलनछ। (वनको 
र्गरावटमा योगदान र्दने)। 

 तराइमा व्यापाररक  कृषि 
अभ्यासले बढ्दो याजन्त्रकरण 
ततर उन्मुख रहेको। 

 माटो र पानी संरक्षण 
अभ्यासहरू तुलनात्मक 
रूपमा कम अपनाएको।  
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३.१.४ िैषवकषवषवधता र वन 

८५. पररयोिना क्षेत्र पररजस्थततकीय प्रणाली र िैषवक षवषवधताको दृजष्ट्टकोणवाट महत्वपूणा छ। नेपालको १८८ 
पररजस्थततकीय प्रणाली मध्ये १४ चुररया पहािमा पाइन्छ भने १२ वटा तराई मधेर् क्षेत्रमा पाइन्छन।् िैषवक षवषवधताका 
र्हसाबले नेपालका वनस्पतत र िीविन्तुको १९८८ प्रिाततहरू मध्ये १३०८ चुररया-तराई मधेर् पररदृश्यमा पाइन्छन।् 
बाघ,हात्ती, गैिा र िंगली भैंसी सर्हत ३२१ प्रिाततहरू यी बासस्थानहरूमा पाइन्छन।् नेपालको  लुप्तप्राय ४९३ प्रिातत 
वनस्पतत र िीविन्तु हरूपतन यस क्षेत्रमा पाइन्छन।्६७ 
आिक्षण क्षेत्रहरु 
८६. उच्च क्षेत्रको तुलनामा, तराईको क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक र्हसाबले थोरै संख्यामा आरक्षक्षत क्षेत्रहरु स्थाषपत गररएकाछन। 
िसले गदाा धेरै िीविन्तुहरू, षवर्ेि गरी ठूला स्तनधारीहरू, सघन मानव बस्ती नजिकको क्षेत्रमा बस्छन।्६८ 
बाससन्दाहरूको वन र वातावरणीय स्रोतहरूमा रहेको तनभारताले मानव-वन्यिन्तु संघिाको बढ्दो िोखखमलाई बढाएकोछ। 
८७. हाल नेपालको ८८६६ क्रकलोसमटर क्षेत्रफलका पूरै चुररया-तराई मधेर् क्षेत्रमा ११ वटा आरक्षण क्षेत्र स्थापना भएका 
छन।्६९ एघार पररजस्थततकीय प्रणालीहरु अझै यी आरक्षण क्षेत्रहरू भन्दा बार्हर छन ्र तयनको सुरक्षाको लार्ग आवाि 
उठेकोछ। साथै ठूला प्रिातीहरु (मेगा-फौना) बहु-सीमा प्रकृततका हुने  र पररजस्थततकीय प्रणालीलाइ महत्वपूणा 
बासस्थानहरू बीचको अको पररजस्थततकीय प्रणाली संगको  कनेजक्टषवटी आवश्यक पदाछ। बसोबासको बीचमा 
कररिोरहरूको स्थापना धेरै प्रिाततका दीघाकालीन संरक्षणका लार्ग आवश्यक हुन्छ र यसबाट मानव वन्यिीव बीच हुने 
संघिा पतन सीसमत हुन िान्छ।७० यो तराइको भू-पररदृश्यमा महत्वपूणा छ क्रकनक्रक मानव- वन्यिन्तु व्दन्द बर्ढरहेकोछ, 
ठूलो पररमाणमा फसलको षवनार् हुने गरेकोछ र यदाकदा मानव िीवनको क्षतत पतन भईरहेकोछ।७१ 
८८. BRCRN को प्राथसमकता प्राप्त 26 नदी प्रणालीहरूमा एक संरक्षक्षत क्षेत्र आंसर्क रुपमा (अधेरी खोला, बरुवा खोला 
र िुवार खोला नदी प्रणाली) ओभरलयाप भएको छ: कोर्ी टप्प ूवन्य िन्तु आरक्षण (र्चत्र १६)। १९८७ मा यस वन्यिन्तु 
आरक्षण लाई रामसार क्षेत्र तोक्रकयो।  षवसभन्न वन्यिन्तुहरूको बासस्थान रहेको यस आरक्षणमा ४८५ प्रिाततका चराहरू, 
३१ प्रिाततका स्तनधारी तथा अन्य वनस्पतत र िीविन्तुहरू छन।् संरक्षक्षत क्षेत्र मध्यावर्ध क्षेत्र वा मूल-कायाान्वयन 
क्षेत्रका लार्ग प्रत्यक्ष कायािम योिना गररएको छैन, तर पररयोिना सञ्चालनबाट आरक्षणामा कुनै क्रकससमको  नोक्सान 
हुन नर्दन र आरक्षणमा सकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई बढावा र्दनको लार्ग िैषवक षवषवधता व्यवस्थापन 
ढााँचाको षवकास गररएको छ।(भाग-९) 
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र्चत्र 17. BRCRN पररयोिना क्षेत्र सभत्र सुरक्षक्षत क्षेत्रहरूको ससहंावलोकन 

वनले ३२% पररयोिना क्षेत्र ओगटेको छ, िस मध्ये अर्धकांर् चुररया पहािी र भवर क्षेत्रहरुमा पाइन्छ।७४. नौ प्रकारका 
िंगलहरू (खैर-सससौ वन, साल वन, तराई समर्श्रत हािावुि वन, लोअर समर्श्रत ब्रॉिलेफ वन र पाइन वन सर्हत) चुररया 
पहािी क्षेत्र र चार प्रकारका िंगलहरू (साल वन, खैर-सससौ वन, साल- तराई समर्श्रत हािावुि वन र तराई समर्श्रत 
हािावुि वन) तराई-मधेर् र भावर क्षेत्रहरूमा पाइन्छन।् २०१५ को नेपाल राजयको वनसम्बन्धी प्रततवेदनले चुररया क्षेत्र 
२८१ रूख प्रिातत, १८६  झािी प्रिातत र ३२२ प्रिाततका िडिबुटी (फूल फुलने त्रबरुवा र टेररिोफाइट सर्हत) को 
बासस्थान भएको देखाएकोछ। यस पररदृश्यमा भेट्टाइएको गैर-काठ वन उत्पादनहरू (NTFP) मा िम्मा ६६६ प्रिाततका 
वनस्पततहरू (२४० रूखहरू, १४४ झािी, १७७ िडिबुटी, ७० लहरो िाने, २२ फना र ३ एषपफाइट्स) र ७४ प्रिाततहरूका 
व्युत्पन्न वस्तुहरू समावेर् गदाछ। 
िब िसमन प्रयोग पररवतान र षवर्ेि गरी २००० देखख २०१५ को मुलयांकन अवर्धको लार्ग यस प्रोिेक्ट क्षेत्र सभत्र 
वनहरूको क्षततको षवश्लेिण गदाा, तनम्न तनष्ट्किा र प्रवजृत्तहरू देखखएकोछ: 

 वन क्षेत्र सन २००० मा २७५८६७ हेक्टरबाट घटेर २०१० मा २७१३४० हेक्टर (कुलमा -४५२१ हेक्टर) भएकोछ। 
यसले उक्त १० बिाको अवर्धमा वन षवनार्को दर ०.१६% प्रतत वाषिाकका दरले भएको देखाउछ। यो दर 
राजष्ट्रय रेिि + प्रक्रियाको लार्ग उक्त अवर्धको लार्ग चुररया क्षेत्रको लार्ग राजष्ट्रय वन रेफरेंस लेभल (FRL) 
स्थापना गनाका लार्ग तनकालेको वनको कटौतीको दरसाँग समलदोिुलदो छ। 

 यध्धषप २०१० र २०१५ को अवर्धमा भखारै वन हातन मूलयांकन प्रयोग गरेर गररएको अध्ययनले वन फाँ िानीको 
नाटकीय दरमा वजृध्द भएको देखखयो। वन क्षेत्र २२७२७६ हेक्टर घटेको छ र यसले वाषिाक वन फाँ िानी दर 
३.२% रहेको देखाउछ। गएको १५  बिाको सम्पूणा ऐततहाससक मूलयांकन अवर्धमा, औसत वन कटान १.२% 
रहेको छ। 
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 स्थातनक षवश्लेिणको आधारमा वन फाँ िानीको तनम्न प्रवजृत्त अवलोकन गना सक्रकन्छ: ७५% चुररया पहािी 
क्षेत्रमा र २०% भवार क्षेत्रमा रहेको र्थयो;  ५४% वन क्षतत १०-३० डिग्री सम्मको ढलानमा रहेको र्थयो;  
68% क्षतत २-५ क्रकमी सिकको दरूीमा आवजस्थत देखखयो;  र लगभग १००% वन क्षतत बसोबास केन्रबाट 
२--5 क्रकलोसमटरको दरूीमा देखा पर् यो। 

 
चुररया क्षेत्र सभत्र वन कटानका प्रत्येक्ष, वा अप्रत्येक्ष वाहकहररुमा अत्यर्धक उपयोग र संसाधनहरूको र्ोिण (काठदाउरा 
संकलन, अतनयजन्त्रत चरन, गैर काठ वन उत्पादन, अवैध काठचोरी), कृषि षवस्तार र क्षयीकरण, षवकास वा पूवााधार 
षवस्तार र तनमााण, भ-ूउपयोगमा पररवतान, तथा िैषवक-भौततक अबस्था पदाछन।(र्चत्र १६) वन षवनार्का अन्ततनार्हत 
वाहकहरु आर्थाक / षवत्तीय कारक, नीतत, संस्थागत र र्ासन सम्बजन्धत कारकहरू, सामाजिक-रािनीततक कारकहरू, 
िनसांजख्यकीय कारकहरू र प्राषवर्धक कारकहरूको एक आपसको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुन्छन।् षवसर्ष्ट्ट वाहकर र 
अन्ततनार्हत कारणहरूको अझ षवस्ततृ वणान सम्भाव्यता अध्ययनमा उपलब्ध छ। 

 
र्चत्र 18. चुररया क्षेत्रमा भू-उपयोग पररवतानको प्रत्यक्ष (र्ीिा पतंत) र अन्ततनार्हत कारकहरू (तललो पतंत)  

Source: Adapted from UN-REDD 2014 

३.१.५ िलश्रोत 

सतह पानी (surface water) 
८९. चुररया क्षेत्र नदी प्रणाली थुप्रै नर्दहरु समलेर बनेको छ। कूल १६४ नदी प्रणाली नेपालको चुररया क्षेत्र हुदै बग्छन। 
तयनीहरूमध्ये २७ नदीहरू र्हमालयबाट उत्पजत्त हुन्छन ्र विाभरर बग्दछन,् ७६ मध्य पहािबाट उत्पजत्त हुन्छन ्र 
विाभरर बग्दछन,् ४८ चुररया क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन्छन ्र विाातमा मात्र प्रवार्हत हुन्छन ्र बााँकी १३ नदी तराई-मधेर्बाट 
रु्रु हुन्छन्त्र र बिा भर प्रवार्हत हुन्छन। 
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९०. नेपालको पानीको स्रोतमा मौसम पररवतानले पाने असरहरूको पूवाानुमान गना गाह्रो छ र छलफलको िममा रहेकोछ। 
ग्लेसर्यर पग्लनु एक आवश्यक नवीकरणीय पानी स्रोत हो िुन देर्का सब ै नदीहरूमा पुग्दछ। तापमानमा बजृध्द 
भएकोले र्हमनदीहरु retreat हुन सक्छन र केही अनुमानले देखाउाँछ क्रक लगभग २०% र्हमनदी ग्लेससयर तापमानमा 
१ सेजन्टगे्रिको वजृध्द साँगै हराउन सक्छन। र्हउदमा उच्च तापमान हुदा बरफ र्हउाँको सट्टा बिााको रूपमा पानी पने र 
र्हऊ पग्लने दरमा बजृध्द हुनेछ। यसले दबुै र्हमनदीको आवरण र िािो मौसममा हुने कटौतीले वसन्त र ग्रीष्ट्म ऋतुमा 
र्हउाँ  पजग्लन दर घट्नेछ र सुख्खा मौसममा पानीको सुरक्षामा गम्भीर खतरा तनम्त्याउनेछ। थप रूपमा, र्हमनदी 
पजग्लने दर उच्च हुन गई र्हमताल फुट्ने र बाढीको िोखखम पतन बढाउनेछ। यध्धषप छोटो अवर्धमा र्हमनदीको 
पग्लदो दरको बजृध्दले र्हमनदीको पानी प्रवाह बढाउने छ, तर लामो अवर्धमा यसले नेपालको पानी आपूतता कम गनेछ, 
िसले देर्को ससचंाइ भूसमलाई िोखखममा पानेछ र नर्दको तललो भागमा बसोबास गने बाससन्दाको िीषवकोपािान र 
पाररजस्थततकीय प्रणालीलाई असर पानेछ। 
९१. िलवायु पररवतान र अजस्थर भूसम प्रयोग अभ्यासका कारण पररयोिना क्षेत्रमा पानीको स्रोत तनावमा छ। मध्य 
पहािी र चुररया क्षेत्रहरूमा सामना गनुापरेका चुनौततहरु: 

 वन फाँ िानी र वन क्षयीकरण, वनस्पतत loss 
 असुरक्षक्षत / अनुपयुक्त भू-उपयोग अभ्यासहरू 
 माटोको क्षरण र भूसम क्षय 
 िग्गा त्याग र अततिमणका कारण पानीको भलको गततमा बजृध्द 
 विाामा स्थातनक र अस्थायी पररवतानर्ीलता 
 त्रबग्रदो पानीको गुणस्तर र पानी सम्बन्धी रोगहरू  
 सीसमत मौसम िाटा र अनुगमन 
 पानी ितनत प्राकृततक प्रकोप (बाढी, पर्हरो, खिरेी) को िोखखम। 

९२. मनसूनको समयमा षवर्ेि गरी नेपालको चुररया क्षेत्रमा नेपालका लार्ग बाढी र पर्हरो एक ठूलो चुनौती हो (र्चत्र 
१८)। २०१७ को िनवरीदेखख सेप्टेम्बरसम्म आएको बाढीको कारण ४३,४०० घरहरू नष्ट्ट भए, १९१,७०० आंसर्क रूपमा 
घरहरु क्षततग्रस्त भए,  २०,९०० पररवारको षवस्थापन, र कजम्तमा १६० व्यजक्तको मतृ्यु भयो(र्चत्र १९)। थप रूपमा, 
२०१७ मा बाढीका कारण कृषि उत्पादनलाई हुने नोक्सान ७४७४ समसलयन अमेररकी िलर भन्दा बढी रहेको अनुमान 
गररएको छ, िसले ग्रामीण िोषवकोपािान र खाध्ध सुरक्षामा ठूलो प्रभाव प-यो। 
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र्चत्र 19. बाढीको उच्च िोखखममा क्षते्रको प्रदर्ान गने नक्र्ा 
Source: MoPE 2010a 

 
र्चत्र 20. सेप्टेम्बर १९,, २०१७ सम्म नेपालमा बाढी प्रततक्रिया गततषवर्धहरूको अवलोकन 

Source: United Nations Office of the Resident Coordinator Nepal 2017 
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९३. पररयोिना क्षेत्रमा एक नदी प्रणाली र्हमालयबाट रु्रु हुन्छ, मध्य पहािबाट पााँच र बााँकी चुररया पहािमा उत्पजत्त 
हुन्छन। २६ कमिोर नदी प्रणालीमा ९६००० हेक्टर भूसम बाढीको खतरामा रहेको मातनन्छ िहााँ कजम्तमा ७००००० 
मातनसहरू बसोबास गछान ्(र्चत्र २०)। कररब १,५०,००० हेक्टर भू-भाग सभरालो अजस्थरताको र्हसाबले उच्च देखख मध्यम 
´ िोखखम क्षेत्रहरू मातनन्छ िुन पैह्रो र वार्ढको दृजष्ट्टकोणबाट संकटासन्न रहेको छ, यस क्षेत्रमा ९४००० मातनसहरू 
बसोबास गछान।् मौसम पररवतानको साथ अत्यर्धक विाा घटनाको बढ्दो िोखखम, अजस्थर भूसम व्यवस्थापन र पयााप्त 
िलवायु पररवतान अनुकूलन उपायहरूको अभावले गदाा यस क्षते्रको अथाव्यवस्था, वातावरण र िनताको िीषवकोपािानलाई 
नकारात्मक रूपमा प्रभाव मात्र पने होइन ससमावती पारी तछमेकी भारतका क्षेत्रहरुमा पतन पदाछ। 

 
र्चत्र 21. षववरण १) पहै्रोबाट अततसंवदेनर्ील क्षेत्रहरु २) बार्ढबाट अतत संवदेनर्ील क्षेत्र – नेपालको चुररया क्षेत्रमा 

जलमनमुनीको पानी (ground water) 
९४. षवर्ेित: तराई-मधेर् क्षेत्रमा िसमनमुतनको पानी सबैभन्दा महत्त्वपूणा स्रोत बनेको छ र यसले घरेलू उपभोग र 
ससचंाइमा महत्वपूणा योगदान पुर् याउाँछ। तराई-मधेर् क्षेत्रको भूगभीय पानी चुररया पहाि र भवर क्षेत्रमा हुने विााको 
पानी भूतल हुदै  आउाँछ। यसको फलस्वरूप तराई-मधेर्मा भूगभा िल स्तरको वजृध्द वा र्गरावट चुररया पहाि र भवर 
क्षेत्रीय विाा तह र व्यवस्थापन अभ्यासहरूले तनधाारण गदाछ।  
९५. नर्दको तललो भागमा भूसमगत पानीको उपलब्धता र मार्थललो भागमा हुने विाा, भूतल हुदै पानी िाने प्रक्रिया, 
भूिल पुनभारण र्जक्त र aquifer गुणस्तर बीचको यो नजिकको सम्बन्धका सन्दभामा नर्दको मार्थललो र तललो 
(upstream and downstream) एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व रहेको छ। भवर क्षेत्रको नरम 
माटोले विााबाट भूगभीय पानीको पुनभारण सहि हुन्छ। यध्धषप, भावर क्षेत्रमा भएको िंगलको क्षयीकरण र हटाउने 
काम तथा पूवााधार तनमााण कायाको तनरन्तरताको कारणले प्राकृततक पुनभारण क्षमतामा ह्रास आउने देखखन्छ। 
९६. पूवा र पजश्चममा भूगभा िल पुनभारणमा एकरुपता छैन क्रकनक्रक यी दबुै क्षेत्रमा विााको ढााँचा र माटोकोको गुणस्तर 
फरक रहेको छ। मौसमी सभन्नताहरूको कारणबाट हुने विााको स्तरले भूिल पुनभारणमा ठूलो प्रभाव पादाछ, र पुनभारणको 
दर सुख्खा मौसममा घट्न िान्छ। 
९७. हुनत नेपाल िलस्रोतमा धनी छ तर पतन कमिोर र अपयााप्त पानी व्यवस्थापन प्रणालीले पानीको गुणस्तर 
घटाएको छ। स्थानीय ररपोटाहरूले भूगभीय पानीको पुनभारणमा आएको कमी, िनसंख्या बजृध्द र अत्यर्धक भूसम 
मुनीको पानी तनकालने क्रियाकलाप तीव्र हुदा भावर र मध्य तराई मधेस क्षेत्रको भूगभीय िलस्तरको घट्दो प्रवजृत्त 
ततब्र हुदै गएको देखाएको छ। पानीको तनाव र सुरक्षाको साथमा रहेका चुनौततहरू िलवायु पररवतानको प्रभावबाट अझ 
बढ्न सक्नेछ, तसथा, िलस्रोतका लार्ग अनुकूलन रणनीतत आवश्यक पदाछ। 
३.२ सामाजिक आर्थाक अवस्था 
गिीिी 
९८. नेपाल एक कम आयको अथातन्त्र हो िहााँ प्रतत व्यजक्त आय यु एस िलर ७६६.९१ छ। २०१४ मा नेपालले बहु-
आयामीक गरीबी सूचकाङ्क (MPI) अनुसार ०.११६ प्राप्त गरेको र्थयो। देर्को िनसंख्याको अनुमातनत २६.९ िनसंख्या 
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बहुआयासमक गरीबीबाट प्रभाषवत छन अथाात करीव ७७ लाख मातनस वहुआयासमक गरीवीबाट ग्रससत छन। आय-
सम्बजन्धत गररबीमा ध्यान र्ददा कररब १५% िनसंख्या गरीबी रेखामुतन रहेका छन, िसको प्रतत र्दन आय १.९९ 
िलर बराबर रहेको छ। 
९९. देर्ले षवगत दईु दर्कमा रतु षवकासको अनुभव गरेको छ र सन २०२२ सम्ममा तनम्न तललो-मध्यम आय भएको 
देर्मा स्थाषपत हुने लक्ष्य हाससल गना सरकारले उललेख्य प्रगतत गरेको छ। सरकार गरीबी तनवारण गना प्रततबध्द छ, 
र राजष्ट्रय लक्ष्यका साथै र्दगो षवकास लक्ष्यहरू (SDG) लाई हाससल गने उपायहरू कायाान्वयनमा पतन कायारत रहेकोछ। 
नेपालले राजष्ट्रय स्तरमा गरीबीलाई सम्बोधन गना ठुलो कदम चालेको छ। देर्को मानव षवकास सूचकांक (HDI) मूलय 
२००५  देखख २०१५ सम्म ०.४७६ देखख ०.५५८ सम्म सुधार आएको छ। 
१००. नेपालले लैंर्गक समानता र सामाजिक समावरे्ीकरणलाई अगाडि बढाउन ठोस प्रयास गररसकेको छ भने गरीबी 
उन्मूलन गना समानता र समावेर्ी षवकासको षवकास गनुा देर्का लार्ग अझै ठूलो चुनौती हो। मर्हलाको मानव षवकास 
सुचकाङ्क (०.५३८) पुरुिको भन्दा पछाडि नै रहेकोछ(०.५८२)। िनिातत (०.४८२), दसलत (०.४३४)  र मुजस्लम (०.४२२) 
को HDI सूचकाङ्क ब्राह्मण (०.५३८) र छेत्री (०.५३८) िस्ता अन्य उच्च िातको तुलनामा कम HDI सूचकाङ्क 
रहेकोछ। मुलुकमा असमानता कम हुने प्रबजृत्त देखखएको भएतापतन यो एउटा प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेकोछ, िसको 
सम्बोधनका प्रयास िारी रहने छ। 
१०१. नेपालको चुररया तराई-मधेर् क्षेत्रमा बसोबास गने बाससन्दाको जिषवकोपािान अत्यर्धक मात्रामा प्राकृततक 
स्रोतसाधनमा तनभार छ।  बहुसंख्यक घरपररवार आफ्नो िीषवकोपािानका लागी व्यापाररक कृषिमा तनभार छन।् र धेरै 
पररवारहरू ईन्धन, काठ, चारा र अन्य गैर-काठ वन उत्पादन लगायतका षवसभन्न संसाधनहरूको लार्ग प्रत्येक्ष रूपमा 
िंगलमा तनभार छन।् 
कृवष र्ूलम 
१०२. सन ्२०१६ मा नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान देर्को कुल घरेलु उत्पादन (िीिीपी) मा झण्ि ैएक ततहाई रहेको 
र्थयो। कृषिको िीिीपीको आधा भाग बाली उत्पादनबाट आउाँछ, त्यसपतछ परु्पालन (२५%), तरकारी उत्पादन (१०%), 
वन उत्पादनहरू (८%), र अन्य उत्पादनहरू (७%)। पररयोिना क्षेत्रमा कृषि प्रणाली एकीकृत बाली र परु्धन तनवााह 
खेतीमा तनभार रहेकोछ। परु्पालन उत्पादनमा बाख्रा (नेपालमा परु्धनको population ५०% िनसंख्या), गाईवस्तु 
(२९%), भैंसा (१४%) र अन्य प्रिाततहरू (७%) सामेल छन।् नगदी बालीको उत्पादन (षवर्ेि गरी मकै, िौ, उखु र 
तरकारीहरू) षवर्ेि गरी तराई क्षेत्रमा हुन्छन।् 
१०३. कृषि यस क्षेत्रको आिीषवकाको मुख्य स्रोत हो, िहााँ  ७४% मर्हला श्रमर्जक्त र ५१% पुरुि श्रमर्जक्त मुख्यतया 
यस क्षेत्रमा कायारत र्थए (६२% औसत)। मर्हलालाई रोिगारी प्रदान गने अन्य उध्धोगहरू (षवर्ेि गरी कापेट र 
गारमेन्ट उध्धोग) बन्द भएको कारण पररवारका पुरुि सदस्य र्हरी केन्र वा अन्य मुलुकमा रोिगारीका लागी बसाइाँ 
सरेका कारण सन २०११ पतछ कृषि क्षेत्रमा मर्हलाको रोिगारीको अनुपात बढेको छ, यो प्रवजृत्तलाई कृषि ´ 
फेसमतनिाइिेसन "भतनएको छ। तर  “low return employment” न्यून आय रोिगार तथा श्रममूलक भएको हुदा 
यो मर्हलामा ठूलो अवरोध ससिाना गदाछ भतनएकोछ। यो तुलनात्मक र्हसाबले श्रममूलक नै छ िसले मर्हलाको लार्ग 
बढ्दो समय-गरीबीमा योगदान पुर् याएको छ। कृषि िग्गाको पररत्याग पतन बढेको छ, समुदायहरू कृषि िग्गाको 
व्यवस्थापन गना सक्रकरहेका छैनन,् अप्रवासन र सम्बजन्धत प्रवजृत्तको कारण। 
१०४. तनम्न तासलका-४ ले BRCRN पररयोिना क्षेत्र सभत्रका लार्ग सामान्य कृषि भूसम प्रयोग र चुनौततको सारांर् 
प्रदान गदाछ। 
१०५. मौसम पररवतानको असरले कृषि प्रणालीमा महत्वपूणा असर हुने अनुमान गररएको छ, रोपण र फसलको मौसम 
त्रबस्तारै त्रबस्तारै पररवतान हुदै गएकोछ, बालीको उत्पादन घट्दै गएकोछ, पानीको उपलब्धता र विााको पानीको प्रबजृत्त 
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पररवतान हुदै गइरहेकोछ, बालीनाली र परु्पालन दवुैमा कीरा र रोग देखा पना थालेकोछ र प्राकृततक प्रकोपको घटना 
बढ्दै गएको छ। 



71 
 

 
तासलका 4. पररयोिना क्षेत्रमा कृषि गततषवर्ध र िलवायु-समानुकूल अभ्यासको प्रबधानको अवलोकन 

 चुरिया पहाड र्ािि िनु उपत्यका ि समथि तिाई 
कृषि भूसमको 
उपयोग 

 १३% खेती गररएको िसमन, 
अर्धकांर् पाखा क्षेत्रहरू कृषिका 
लार्ग अनुपयुक्त 

 विाामा तनभार न्यून-उत्पादन 
कृषि, मकै, मार्थललो चामल, 
तरकारी र रायो लगायतका 
षवसभन्न बालीहरूका साथै अन्य 
बालीहरू 

 केर्ह खेती उत्पादन मार्थललो 
भागका गराहरुमा 

 केही खेती सभरालो िसमनमा पतन 
हुन्छ िुन कृषिको लार्ग 
अनुपयुक्त छ, यसबाट िसमनको 
रतु गततमा क्षरण र थेग्रो 
वहावको कारण बन्छ। 

 Low adoption of soil र पानी 
संरक्षण अभ्यासहरु 

 अनुपयुक्त कृषि अभ्यासहरूले 
क्षरण र थेग्रो वहाव को गतत 
बढाउाँ दछ, िसले उत्पादकत्वलाई 
नोक्सान पुर् याउाँछ र नर्दको 
तललो भागमा बसोबास गने 
समुदायहरूको संकटासन्नता वषृद्ध 

 ३५% खेती गररएको िसमन 
 मकै, कोदो, अन्न, आलु, अदवुा, कािााआमा, र 

र्ीतोष्ट्ण फलहरू, षवर्ेि गरी ससरस, मुख्य 
उब्िनीहरू हुन।् 

 अतनयसमत पानीको आपूतता (मुख्यत: विाा-
पोषित), र माटोको बढ्दो क्षरणका कारण कृषि 
उत्पादन सीसमत छ। 

 भूक्षरणका कारण माटोको उवारा र्जक्त घट्दै 
गएको, िैषवक पदाथाको ह्रास, अम्लीकरण, वन 
करण र सीमान्त भूसममा खेती। 

 नदीपर्ट्टमा थेग्रो र ढुङ्गा िमेको कारण सतह 
पानीको उपलब्धता घट्दै छ। 

  माटो र पानी संरक्षण अभ्यासहरुमा कमी  
 अनुपयुक्त कृषि अभ्यासहरूको कारण क्षरण र 

थेग्रोको गतत बढेको, िसले उत्पादकत्व घटन 
गएको र नर्दको तललो भागमा बसोबास गने 
समुदाय िलवायु पररवतानको दृजष्ट्टकोणबाट 
संकटासन्न अवस्थामा रहेका। 

 ४०% दनु भ्याली र ८३% तराई क्षेत्र BRCRN 
आयोिनाको क्षेत्रमा पदाछ।  

 नेपालको धानको कचौरा, अन्न उत्पादनको 
केन्र हो, र नेपालको कृषि िीिीपीमा 
महत्वपूणा योगदान पुर् याउने क्षेत्र। 

 अत्यर्धक उवार माटोले चामल, गहुाँ, छोला, 
मसूर, ततलहन, उखु र अन्य बालीहरूको खेती 
हुन्छ। दाल र रायो िािोको मौसममा मुख्य 
बाली हो 8 र तराई क्षेत्रको मुख्य आय स्रोत। 

  सुख्खा मौसमका अवरोधहरू पानीको 
उपलब्धता र माटोको उवारता हुन।् घट्दो 
माटोको उवारताका कारणमा: माटोको क्षरण, 
िैषवक पदाथाको ह्रास, अम्लीकरण, वनको 
र्गरावट र सीमान्त िसमनमा खेती। 

 ४०% कृषि भूसममा विाभरर ससाँचाइ गना 
सक्रकन्छ 

 तराईमा व्यापाररक कृषि अभ्यासले बढ्दो 
याजन्त्रकरण 

 माटो र पानी संरक्षण अभ्यासहरुमा कमी 
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गदाछ- िलवायु पररवतानको 
लार्ग। 

परु्पालन धेरै पररवारमा थोरै गाईवस्तु हुन्छन ्
(बाख्रा, भेिा, भेिा वा सुाँगुरहरू), केही 
पररवारमा भैंसीहरू छन।् उत्पादनको 
अर्धकांर् भाग कम उत्पादन हुने 
परम्परागत अभ्यासहरू प्रयोग गरेर  
गररन्छ र उत्पादन घरेलु 
िीषवकोपािानको लार्ग हो, वन 
क्षेत्रहरूमा त्रबना रोकतोक चरचरण 
(वन क्षयीकरण र भू-क्षरणमा 
योगदान) 

धेरै पररवारमा थोरै गाईवस्तु हुन्छन ्(बाख्रा, भेिा, 
भेिा वा सुाँगुरहरू), केही पररवारमा भैंसीहरू छन।् 
उत्पादनको अर्धकांर् भाग कम उत्पादन हुने 
परम्परागत अभ्यासहरू प्रयोग गरेर  गररन्छ र 
उत्पादन घरेलु िीषवकोपािानको लार्ग हो, वन 
क्षेत्रहरूमा त्रबना रोकतोक चरचरण (वन क्षयीकरण 
र भू-क्षरणमा योगदान) 

धेरै पररवारमा थोरै गाईवस्तु हुन्छन ्(बाख्रा, भेिा, 
भेिा वा सुाँगुरहरू), केही पररवारमा भैंसीहरू छन।् 
उत्पादनको अर्धकांर् भाग कम उत्पादन हुने 
परम्परागत अभ्यासहरू प्रयोग गरेर  गररन्छ र 
उत्पादन घरेलु िीषवकोपािानको लार्ग हो, वन 
क्षेत्रहरूमा त्रबना रोकतोक चरचरण (वन क्षयीकरण 
र भू-क्षरणमा योगदान) 
केही व्यावसातयक उत्पादनहरू छन: इनस्टल 
क्रफडिगं र परु् पोिण र दाना। 

िलवायु ितनत 
िोखखम 

पर्हरो, िंगली आगो, पानीको अभाव, 
चरम तातो 

बाढी, पर्हरो, िंगली आगो, पानीको अभाव, चरम 
तातो 

बाढी,पर्हरो, िंगली आगो, पानीको अभाव, चरम 
तातो, खेती योग्य भूमीमा गेग्रान (silt) िम्मा 
हुने। 

BRCRN 
पररयोिना 
सभत्र िलवायु 
समानुकूल कृषि 
अभ्यास 

 हररयो मल / कभर-फस 
 Mulching 
 कम्पोजस्टंग (गम्भीर पौजष्ट्टक 

कमी भएका क्षेत्रहरूमा) 
 टेरेससङ। 
 कन्टूर बन्िहरू 
 विाा पानी संकलन 
 संरक्षण कृषि (मकै) 
 एग्रोफोरेस्री - र्ेि िषपगं र 

इन्टरिाषपङ। 
 सुधाररएको परु्धन व्यवस्थापन 

 हररयो मल / कभर-फस 
 Mulching 
 कम्पोजस्टंग (गम्भीर पौजष्ट्टक कमी भएका 

क्षेत्रहरूमा) 
 टेरेससङ। 
 कन्टूर बन्िहरू 
 विाा पानी संकलन 
 Intercropping 
 संरक्षण कृषि (मकै) 
 एग्रोफोरेस्री - र्ेि िषपगं र इन्टरिाषपङ। 
 सुधाररएको परु्धन व्यवस्थापन 

 हररयो मल / कभर-फस 
 Mulching 
 कम्पोजस्टंग (गम्भीर पौजष्ट्टक कमी भएका 

क्षेत्रहरूमा) 
 विाा पानी संकलन 
 Inter-cropping , relay cropping 
 संरक्षण कृषि (मकै) 
 एग्रोफोरेस्री - र्ेि िषपगं र इन्टरिाषपङ। 
 सुधाररएको परु्धन व्यवस्थापन 
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िन 
१०६. बीआरसीआरएन पररयोिना क्षेत्रका बाससन्दाहरू त्रबसभन्न उत्पादन र सामाजिक-सांस्कृततक सेवाहरूको लार्ग 
िंगलमा धेरै तनभार छन।् िंगलले तनमााण र  ईन्धनका लागी काठ, परु्धन चाराका साथै अन्य त्रबसभन्न गैर-काठ 
वन उत्पादनहरू समुदायहरूलाइ प्रदान गदाछ। धेरै गररब घरपररवारले दाउरा र अन्य वन उत्पादनहरू बेच्दछन ्
उनीहरूको िीषवकाको आवश्यकताहरू पूरा गना ।वन धेरै पररवारहरूको लार्ग सुरक्षा िालको रूपमा काम गदाछ। 
िंगलले थप मनोरन्िन र इको टुररजमको लार्ग क्षेत्रको रूपमा सेवा गदाछ (उदाहरण षपकतनक स्पटहरू, र्हडं्ने 
पथहरू)। धेरै समुदायहरू, षवर्ेि गरी आर्दवासी समुदायहरूको प्राकृततक वातावरणसाँग एक बसलयो सांस्कृततक 
सम्बन्ध पतन छ। 
१०७. प्राकृततक संसाधन प्रततको तनभारताले यी िनसंख्यालाई िलवायु पररवतानको प्रभावको लार्ग अत्यर्धक 
िोखखममा पादाछ, षवर्ेि गरी िलवायु उत्पे्रररत प्राकृततक प्रकोपहरू बाढी, पर्हरो र खिरेी लगायतका घट्नाबाट। 
unsustainable प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन तथा िलवायु पररवतानको प्राभावका कारण यस्ता प्राकृततक प्रकोपकको 
क्रफ्रक्वेन्सी र प्रभावमा वषृद्ध हुने छ। 
१०८. चुररया पहािी र भवर क्षेत्रमा मुख्यतया अवजस्थत भए पतन तराई क्षेत्रमा वन स्रोतको अभाव र समुदायको 
िीषवकोपािानका लार्ग समुदायको तनरन्तर वनमा तनभारता रहेको हुदा यी वनहरू तराई क्षेत्रका मध्य र टाढाका 
उपभोक्ताहरुले पतन प्रयोग गछान।् 
भूसमको स्वासमत्व 
१०९. भूसम अर्धकार र भ-ूस्वासमत्व नेपालमा रािनीततक रूपले संवेदनर्ील षविय हो। ग्रामीण क्षेत्रमा िसमनमा 
पहुाँच एउटा मूख्य मुद्दाका रुपममा रहेको छ। 
 ११०.  वतामानमा नेपालका सबै िग्गालाई राजयको सम्पत्तीका रूपमा सलइन्छ। तर सन १९५० भन्दा पर्हले 

दईु प्रकारका भूसम अवर्ध प्रणालीहरू र्थए – रइकर : राजयको स्वासमत्वको िसमन र क्रकपट: केही िातीय 
समुदायहरूको स्वासमत्वको िग्गा। १९५० पतछ रईकर िग्गा िसमन बेच्न, प्रयोग गने सबै अर्धकार व्यजक्तलाई 
प्रदान गररयो तर त्यस्तो िग्गाको मासलकले सरकारलाई कर ततनुापने व्यवस्था ग-यो। रईकर िग्गा स्वासमत्व 
षवर्ेि सुषवधाहरुका साथ चार शे्रखणहरुमा बााँडिएको र्थयो। १९६४ पतछ धेरै िसो परम्परागत भू-स्वासमत्व 
समाप्त भयो। बााँकी स्वासमत्व केही व्यवजस्थत र अतनवाया क्यािस्रल सवेक्षण र आधारभूत िग्गा रेकिा वा 
भूसम रेजिस्टरको तयारीको िममा रद्द गररयो। वतामान भ-ूस्वासमत्व प्रणाली तनम्न अनुसार छन:् 

  पूणा स्वासमत्वको साथ तनिी िग्गा- िहााँ भूसम मासलकले आफैले राख्न सक्छ वा लीिमा वा र्धतो राख्न वा 
बेच्न सक्छ। 

  सावाितनक र सरकारी- िग्गा सरकारको हो तर सावाितनक वा समुदायले प्रयोग गदाछ, तर सरकारी िग्गा 
सरकार आफैं ले चलाउाँछ। 

  रस्ट िग्गा वा गुठी भूसम-िग्गा रजस्ट वा गुर्ठयारलाई छुट्याइएको। 
तासलका 5. नेपालको मौिुदा भूसम स्वासमत्व प्रणाली 

र्ूलम 
स्िालमत्ि 
ककलसम 

र्ूलम स्िालमत्ि प्रणाली 
िताा र्एको धालमाक पिम्पिागत िताा नर्एका 
रैकर नीजि छैन छैन Non-formal सामाजिक रुपमा 

मान्यता प्राप्त 
कानुनी रुपमा 
पर्हचान गररएको 
दताा नभएको  

सरकार सरकार  
 

अनौपचाररक सामाजिक रुपमा 
मान्यता प्राप्त 
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सावाितनक कानुनी रुपमा 
मान्यता प्राप्त 
नभएको 
दताा नभएको 

गुठी चार क्रकससमका 
गुठी, त्रबताा, 
िागीर, Raiya 

िबरिजस्त 
हिपेर बसेको 

सामाजिक रुपमा 
मान्यता प्राप्त 
कानुनी रुपमा 
मान्यता प्राप्त 
नभएको 
दताा नभएको 

 
तासलका 6. भू-स्वासमत्व क्रकससम र ततनको षववरण 

र्ू-स्िालमत्िको 
ककलसम 

विशेष विििण 

िैकि-िाजयको स्िालमत्ि 
गुठी सरकारले प्रदान गरेको िग्गा कुनै षवर्ेि समुदायलाई धासमाक वा सामाजिक कायाका लागी 

वा charitable institutions 
त्रबताा राणा र साह र्ासनकालमा सरकारले उनीहरूका वफादार सेवकहरू िस्तै उच्च वगाका सेना, 

पुिारी, सर्क्षक र अन्य व्यजक्तलाई उललेखनीय उपलजब्ध हाससल गरे बापत िग्गा प्रदान 
गने। 

िागीर सरकारले कामदारलाई तलब बापत िग्गा र्दने चलन 
राजय लिाईमा पराजित र्ासकहरूलाई र्दइएको िग्गा देर्को एकीकरणको िममा पराजित 

र्ासकहरूले राजयलाई सहयोग पुर् याउने उद्देश्यका साथ। 
ककपट , जातीय 
स्िालमत्ि  

यस्ता केही िग्गा क्षेत्र नेपालको पूवामा सलम्ब ूिातीय समदुायहरूको स्वासमत्वमा र्थयो। 
यस्तो िग्गामा राजयको कुनै अर्धकार र्थएन। यसलाई १९६६ को दोस्रो भूसम ऐन संर्ोधन 
द्वारा रद्द गररयो िसमा िग्गा दताा आवश्यक पर् यो। 

िैकि एक व्यजक्तको नाममा दताा गररएको िग्गा र मासलकलाई कर ततदै अन्य व्यजक्तहरूद्वारा 
षवभाजित र खेती गररन्छ। यो प्रणाली समाप्त भयो िब खेतालाहरू पूणा भािा अर्धकारका 
साथ िसमनको मासलक भए। 

िकम यो िग्गा कायाकालको प्रणाली हो िहााँ सरकारले रईकर वगा अन्तगात िागीर र गुठीको 
रूपमा िग्गा हस्तान्तरण गदाछ र सरकारी आवश्यकता पूरा गना अतनवाया आधारमा 
सरकारलाई अवैततनक मिदरु प्रदान गने कृिकहरूलाई र्दइन्छ। 

श्रोत:दाहाल, २०१८ 
कृवष योग्य र्ूलम 
१११. यर्द हामीले अथातन्त्र र भूसम क्षेत्रको अवस्थालाई कृषि क्षेत्रसाँग तुलना  ग-यौ भने खेती अन्तगात २१ प्रततर्त 
मात्र िसमन छ, िहााँ करीव ६६ प्रततर्त िनसंख्या संलग्न छ, र तीमध्ये अर्धकांर् कामदार भूसमहीन छन।् करीव 
३ प्रततर्त मासलकहरूले कुल खेती गररएको िसमनहरूको १५ प्रततर्त तनयन्त्रण गदाछन। अनुपजस्थत िग्गाधनी र 
िग्गा त्याग, उत्पादकत्वमा र्गरावट र स्थानीय स्तरमा उच्च बेरोिगारी र कम बेरोिगारीको पररणाम युवा 
िनसंख्याको बढ्दो संख्या स्वदेर् वा वैदेसर्क रोिगारीका कारण हुने आन्तररक र बाह्य बसाइ सराइ हो। यसको 
पररणामस्वरूप तराईमा वन िग्गा अततिमण (०.१ समसलयन हेक्टर) भयो। 
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११२. िसमन मासलक र िग्गा कमाउनेका बीच उत्पादन बाड्ने बारे कुनै ठोस तनयम छैन। कततपय ठाउाँमा उनीहरूले 
पचास-पचास प्रततसतका आधारमा बालीको बााँिफााँि गछान ्भने कुनै कुनै अवस्थामा िसमन मासलक र िग्गा 
कमाउनेका त्रबचमा ४०% र ६०% बााँिफााँि गने पारस्पररक सहमततमा भएको पाइन्छ। मूल रूपमा, लाभ बाड्ने 
कुराको तनणाय उत्पादनमा प्रयोग गररने षवऊ मल आर्द को योगदानका आधारमा गररन्छ।  नेपालका कृिकहरूले 
परम्परागत रूपमा आफ्नो पंिीकृत भूसममा वन र कृषि अभ्यास एकीकृत गरेका छन,् र आय, रोिगारी उत्पादन 
र आिीषवका सुधारको लार्ग गरेका हुन।् कृिकहरू केवल िसमनमा रूख रोप्न चाहन्छन ्िुन कानूनी रूपमा कृिक 
र ततनीहरूको पररवारका सदस्यहरूको तनिी कृषि िग्गाको रूपमा दताा छ। खेत िग्गाको क्रकनारमा साना वन 
भूखंिहरूले ईन्धनको काठ, काठ र चारा उपलब्ध गराएका छन,् र खिा रूखहरूले िैवषवषवधता संरक्षण, माटोको 
क्षय तनयन्त्रण र काबान sequestrating  मद्दत गदाछन।् तनिी िंगलले कररब ५४,९०० हेक्टर क्षेत्रफल ढाकेको छ 
र वन तथा वातावरण मंत्रालयले सन २०२५ सम्मस २००,००० हेक्टर तनिी वन स्थाषपत गने लक्ष्य राखेको छ। 
११३. रूखको स्वासमत्व र िग्गा स्वासमत्वसाँग तनकट सम्बन्ध छ, ठूलो क्षेत्रफल िग्गा कृिकहरुले व्यापक रूख 
खेती र नाफा कमाउनका लार्ग फलफूल बागवानीको अभ्यास गछान,् िबक्रक सानो िसमन हुनेहरुले रूखहरूको 
छायाको प्रततकूल प्रभावको खेतीमा पने भएकोले कम रुची राख्छन। भािामा सलने व्यजक्तहरूले भािा अन्न वा 
नगदमा ततछान।् रूखहरू वा रूख उत्पादनहरूका साथ भााँिा ततने कुनै प्रावधान छैन। तसथा, ततनीहरू भााँिामा र 
साझा बालीनाली िसमनमा रूख रोप्न मन पराउाँ दैनन।् एक िना क्रकसानको खेतमा रूखको छायााँको प्रततकूल असर 
परेमा उसलाई कुनै क्रकससमको क्षततपूतता वा अन्य व्यवस्था नेपाली कानून तनयम छैन। यो समस्या अर्हले तछमेकी 
क्रकसानहरू बीचको व्दन्दको कारण भइरहेको छ। िसमन मासलकहरूले आफ्ना िग्गाहरू भािामा सलने क्रकसानहरूलाई 
हस्तान्तरण गना केही कर्ठनाइहरूको सामना गदाछन।् षवगत केही दर्कहरुमा लागू भएका भूसम कानूनहरुमा 
स्पष्ट्टताको अभाव र बारम्बार गररएको पररवतान (षवर्ेि गरी भूसम सुधार) ले िसमन मासलक र भािावालबीच 
असुरक्षा र अषवश्वासको जस्थतत ससिाना गरेको छ। गाउाँ हरूमा श्रम अभावको साथ यो कृषि कृषि अभ्यास भन्दा 
तनिी रूख खेती बढेको छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा केही िसमनहरू छन ्िसको िग्गा स्वासमत्व प्रमाणपत्र छैन 
तर तनिी िग्गाको रूपमा दाबी रहेकोछ। भूसम र रूखको अवर्ध समस्याका कारण यस्तो भूसममा रूखहरू रोषपएको 
छैन। सामुदातयक वन र अन्य राजष्ट्रय वन, र समुदाय स्तर सरकारी िग्गामा फल रूखहरू र केही अन्य नगदी 
बालीहरू उब्िाउने कुनै नीतत छैन। पुन: बसोबास गररएका क्षेत्रहरूमा रूखहरूको दोहोरो स्वासमत्व र वन तनयम र 
षवतनयमनको बीचको व्दन्द र रूख उत्पादन र अन्य वनस्रोतहरूको कर ततने काममा स्थानीय सरकारले भूसम 
प्रयोग र व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या खिा गरेको छ। 
िनको स्िालमत्ि 
११४. वन स्वासमत्व सावाितनक र तनिी िंगलमा षवभािन गररएको छ (तासलका ७))। सावाितनक स्वासमत्व 
अन्तगात वन व्यवस्थापन प्रणाली पतन षवषवध छ। तलको तासलकाले वन व्यवस्थापनको षवसभन्न स्वासमत्व शे्रणी 
र ततनीहरूको जस्थततको ससहंावलोकन प्रस्तुत गदाछ: 
तासलका 7. वन क्षेत्र (हेक्टरमा) २००४-२०१५ सम्म षवसभन्न वन स्वासमत्व 

 २००४ २००८ २०१० २०१५ % 
राजष्ट्रय वन      
सरकारी वन    ३४८०००० ५७.०० 
सामुदातयक वन ११५३८४८ १२२६६९ १३८१७३६ १८९८९१७ ३१.१ 
कबुसलयतत वन १६७७ ६४८३ ८०१४ ४२८३५ ०.७ 
साझदेारी वन ६६७० ३९४४ २२९२९ ६१७०९ १.० 
संरक्षक्षत वन    ४१६६७५ ६.८ 
मध्यावर्ध क्षेत्र     १९८,५५० ३.३ 
नीजि बन    २०५६ ०.०३ 
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कूल    ५,८००,००० १०० 
 
११५.  सरकारी व्यवजस्थत वन: ठूला ठूला सरकारी वनहरू िसमा स्थानीय िनताको सीसमत अर्धकार हुन्छ 
बस्तीबाट टाढा छन।् कूल वन क्षेत्रको दईु ततहाई भन्दा बढी (८५%) अझै पतन वन षवभागले राजष्ट्रय वनको रूपमा 
व्यवस्थापन गदाछ। यस मध्ये ६१% लाई सरकारले ब्यबस्था गरेको छ र बााँकी समुदाय र लीि होलि वन 
व्यवस्थापन प्रणाली अन्तगात रहेकोछ। सरकारले प्रबन्ध गरेको ि िंगलहरु मध्ये, करीव १०% परम्परागत रुपमा 
स्थानीय मातनसहरु द्वारा संचासलत गररएको छ र  स्थानीय मातनसहरुलाई वन र वन स्रोतहरुमा पहुाँच िारी छ। 
यध्धषप, मार्थ उललेख गररए अनुसार वन षवभाग यी वनहरूको कामचलाऊ र प्रबन्धक हो। 
११६. व्यवस्थापन काठको संरक्षण र तनकासीका लार्ग केजन्रत रहेको छ, िबक्रक गैर-काठ वन उत्पादनहरुमा 
व्यवस्थापन योिना उदाससन देखखन्छ। नेपालका धेरै िसो भागहरूमा यी वनहरूको अवजस्थतत दगुाम स्थानमा 
भएको र पयााप्त उपकरणको अभावका कारण िीओएफले आर्ाततत रुपमा यी वनहरूको सफलतापूवाक व्यवस्थापन 
र संरक्षण गना सकेको छैन, त्यसैले यी िंगलका धेरै भागहरू क्षयीकरण भइ फ्याक्रकएको िग्गामा रूपान्तररत 
भएकोछ। जिलला वन कायाालय (DFO) को हालसम्म काठ काटने र NTFP संकलनका लार्ग तनिी ठेकेदारहरुलाई 
लाईसेन्स र्दने काम भैसकेको छ। काठ काट्न र NTFP संकलनको लार्ग सम्बजन्धत जिललामा जिलला वन 
अर्धकृत व्दारा लाइसेन्स िारी गररन्छ,  तर यसरी िारी गररएको जस्वकृततको राजष्ट्रय स्तरमा त्यांक एकीकृत 
गररएको छैन। 
११७. सामुिानयक िन: राजष्ट्रय वनको एक र्हस्सालाई स्थानीय वन उपभोक्ता समूहहरू (FUG) लाई सामुदातयक 
वनको रूपमा षवतनयोजित गररएको छ। सामुदातयक वन नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समदुायमा आधाररत स्वासमत्व 
हो। वन ऐन १९९३ मा आधाररत, स्थानीय व्यजक्तले सामुदातयक वन उपभोक्ता समूह (CFUG) गठन गछान ्र 
जिलला वन कायाालयलाई अनुरोध गदाछन ् क्रक वनको पर्हचान गररएको भागलाई सामुदातयक वनको रूपमा 
हस्तान्तरण गररयोस। प्रारम्भमा सामुदातयक वनको सुरुवात र्गरावट भएको मध्य पहािीलाई पुनस्थााषपत गना र 
ग्रामीण िनतालाई आधारभूत वन उत्पादनहरू आपूतता गना थासलयो। सेप्टेम्बर २०१५ सम्म १८९६१ वन उपभोक्ता 
समुहहरू स्थापना भइसकेका छन ्िसमा कररब १८,९०,०००  हेक्टर वन छ, िुन नेपालको ३१% वन हो। CFUG 
हरूको मुख्य अर्धकार संचालन हो (पहुाँच र प्रयोग); र सामूर्हक षवकलप (व्यवस्थापन र बर्हष्ट्कार)। CFUGs लाई 
एसलयननेर्न अर्धकार नभएकोले उनीहरूको स्वासमत्वको सुरक्षा एक मुद्दा हो। यध्धषप कुनै पररभाषित अवर्ध वा 
तनरन्तरताको कानुनी ग्यारेन्टी छैन, तर पतन व्यवस्थापन योिनाहरू ५ देखख १० बिा सभत्रमा नषवकरण गररनु पने 
हुन्छ र अतनजश्चत कालका लार्ग नवीकरणीय हुन्छन।् 
११८. कायाकालको असुरक्षाको बाबिुद सामुदातयक वनले नेपालको मध्य पहािी क्षेत्रमा िंगलको संरक्षणमा 
उललेखनीय योगदान पुर् याएको छ। अर्धकांर् CFUG हरू वन व्यवस्थापन गना र समूह कोि उत्पन्न गना सक्षम 
छन।् त्यस्ता रकमहरू स्थानीय समुदाय षवकास गततषवर्धहरू िस्तै स्कूल भवन तनमााण, सिक र रेल ममात र 
तनमााण; ससचंाई सुषवधा उपलब्ध गराउने, सामुदातयक भवन तनमााण गने आर्दको लार्ग प्रयोग भइरहेको छ । 
CFUGs ले षवसभन्न तररकाबाट समुदायमा गरीब र षवपन्न वगाका सदस्यहरुलाई सहयोग पुर् याउन नीतत तनमााण 
गरेको छ। उदाहरणका लार्ग: कायाकारी ससमततको सदस्यताका लार्ग षवर्ेि अर्धमान्य कोटा र दसलत र गरीबका 
लार्ग लाभ बााँिफााँि, सबै कायाकारी ससमततमा ५०% मर्हलाको सहभार्गता, र आय आिान गने गततषवर्धहरूलाई 
सहयोग पुर् याउन कोि प्रदान गने। केर्ह अवस्थामा, CFUGs ले गरीब षवध्धथीहरूलाई उनीहरूको सर्क्षा र 
स्वास््यका लार्ग आर्थाक सहयोग पतन प्रदान गदाछ। 
११९. कबुललयनत िन: सरकारले गरीबको रूपमा पर्हचान भएका १० घरपररवारलाई ४० बिाको लागी वनको िग्गा 
िसमनको बााँिफााँि गदाछ। यी समुहले िंगलको सुरक्षा, ब्यवस्थापन, षवकास र पुन: भण्िार, र वन िग्गाबाट प्राप्त 
उत्पादनहरू प्रयोग गदाछ। यसले खास गरी गररबहरूमा गररबलाई लक्षक्षत गरी िीवनयापन सुधार गने र अन्ततः 
र्गरावर्टत िंगलको छेउछाउमा बस्ने गररब घरपररवारको गररबी तनवारण गने लक्ष्य राखेको छ। यसको सीसमत 
कभरेिको बाबिूद, कबुसलयतत वन गरीब पररवारहरू माझ लोकषप्रय भएको छ क्रकनक्रक यसले वनको अवस्था सुधार 
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गना र सदस्यहरूको आिीषवकामा योगदान पुर् याएको छ। यध्धषप, प्रक्रियात्मक िर्टलता र लीि होलि समूहको 
सीसमत क्षमताको कारण सहभागी संस्थाबाट षवत्तीय र प्राषवर्धक सहयोग पहुाँच पुग्न सकेको छैन र यस मोिलेको 
षवस्तार प्रगतत हालसम्म सामदुातयक वनको षवस्तारको तुलनामा र्ढलो भएको छ। यसबाहेक, प्रगतत सीसमत छ 
क्रकनक्रक कबुसलयातत वन समूहलाई षवतनयोजित अर्धकांर् िंगलहरूमा र्गरावट आएको छ र यी िंगलहरुको 
पुनस्थाापन गना सघन र महाँगो प्रयासको माग गदाछन। 
१२०. साझिेािी िन: सन २००० मा वन नीततको संर्ोधन पतछ नेपाल सरकारले षवर्ेि तराई क्षेत्रको ठूलो ब्लाक 
वनलाई व्यवजस्थत गना सामुदातयक वनको अवर्धमा नयााँ र्ासन प्रणाली षवकास गर् यो र यसलाई साझदेारी वनको 
नाम राखखयो। यस उत्पादन मोिलेले जिलला वन कायाालय (DFO), स्थानीय सरकार (जिलला समन्वय ससमतत) 
र स्थानीय वन उपभोक्ताहरु बीच एक लाभ साझदेारी योिना बनाउछ। सामुदातयक वनको षवपरीत, प्रयोगकतााहरूको 
अर्धकार सीसमत छ क्रकनक्रक काठ काटेर त्रबिी भएको आम्दानीको ५०%  लाभहरू समुदाय समूहमा िाने छ र 
यस्ता तनणाय सामूर्हक रूपमा सहयोगीहरूले सलनेछन।् सहयोगी वनको मुख्य उद्देश्य भनेको ऊपभोक्ताको स्थानीय 
माग र वन उत्पादनको व्यावसातयक प्रयोगको माग पूरा गनुा र िैषवक षवषवधता बढाउाँ दै रोिगारी ससिाना गरी 
गरीबी घटाउनु हो। िंगलको ५ क्रकलोसमटर सभत्र बस्ने स्थानीय बाससन्दाहरूलाई सहयोगी वनको प्राथसमक 
उपभोक्ताको रूपमा सलइन्छ। सहयोगी वनले पतन सहभार्गतामूलक वन व्यवस्थापनको ससध्धान्तलाई अनुसरण 
गदाछ र गरीब पररवारलाई प्राथसमकता (काठको खरीदमा छूटको मूलय) प्रदान गरेर र मर्हलालाई तनणाय सलने 
कायामा भाग सलन प्रोत्सार्हत गदै समानता कायम गने गदाछ। 
१२१. ननजी िन: नेपालमा अर्हलेसम्म तनिी वनको पररमाण त्यतत उललेखनीय छैन र यसले कुल वन क्षेत्रको 
०.०१% मात्र ओगटेको छ। तर त्रबस्तारै िनता वन ऐन १९९३ अनुसार पंिीकृत तनिी वन स्थापना गना उत्सार्हत 
भएको पाइन्छ। तनिी कृषि िग्गा वा रूखको स्वासमत्वको व्यवस्थाको साथै तनिी वनको लार्ग अन्य व्यजक्तको 
िग्गा भािामा सलने प्रचलन बढेकोछ। िे भए पतन, तनिी िंगलले व्यजक्तलाई प्रत्यक्ष आर्थाक लाभ प्रदान गदाछ 
क्रकनक्रक तनिी मासलकलाई १००% लाभ हुन्छ। आिकल 'पररत्यक्त कृषि िग्गा भएका क्रकसानहरूले खेतीपातीको 
लार्ग श्रसमकको अभाव र रूखहरूको राम्रो आम्दानीको कारण कृषि खेतीबाट रूखको खेतीमा उनीहरूको प्राथसमकता 
पररवतान गरररहेका छन।् यध्धषप तनिी िसमनमा तनजश्चत प्रिाततहरूको बढ्ने र बेच्ने कुरामा केही कानुनी 
प्रततबन्धहरू छन,् र वन उत्पादहरूको व्यावसातयक त्रबिीमा पतन भ्याट लगाईन्छ। तनिी वनको पंिीकरण भनेको 
काठ काट्ने अर्धकार र व्यापाररक रूपमा काठ बेच्ने अर्धकार हुने कानुनी व्यवस्था हो। जिलला वन कायाालयमा 
तनिी वन रेजिष्ट्रेसनको िर्टल प्रक्रियाले तनिी िग्गाधनीहरू तनरुत्सार्हत भएको पाइन्छ। यध्धषप, मातनसहरूको 
बढ्दो चासोले संकेत गदाछ क्रक तनिी िंगलले रोिगारी ससिाना र वन उत्पादनहरूको त्रबिी माफा त आिीषवका र 
आयमा योगदान पुर् याउाँछ। थप रूपमा, तनिी वनले स्थानीय वातावरणीय अवस्था कायम गना र प्राकृततक 
िंगलहरूमा दबाब कम गना मद्दत गदाछ। 
३.३ योिनाबध्द गततषवर्धहरूको पररणाम भषवष्ट्यमा देखखने सम्भाषवत पररवतानहरू 

१२२. यस पररयोिनाको अपेक्षक्षत व्यापक पररवतान हो भषवष्ट्यमा चुररया क्षेत्रका वनमा आर्श्रत ग्रामीण समुदायहरूको 
िलवायु संकटासन्नतालाई न्यूनीकरण गनुा । प्रस्ताषवत धेरै िसो गततषवर्धहरू समसामतयक प्रकृततका छन िसले 
िलवायु-समानुकूल र कम उत्सिान षवकास मागाहरूको अनुसरण गदै अर्धकतम अनुकूलन र न्यूनीकरणका लाभहरू 
समुदायलाई प्रदान गने उद्देश्य राख्दछ। 
१२३. पररयोिनाले तनम्न लक्ष्य राखेको छ: 

 िलवायु पररवतान र पररयोिना क्षेत्रमा असुरक्षक्षत प्राकृततक स्रोत साधनको व्यवस्थापनबाट हुने िोखखमहरू,  
िोखखम न्यूनीकरण उपायहरू र िलवायु-समानुकूल SNRMका बारेमा बारेमा िागरूकता बढाउने। 

 िलवायु-समानुकूल भू-उपयोग योिना र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गना स्थानीय र 
प्रान्तीय सरकारहरूको क्षमता षवकास गने, र प्रान्तीय र स्थानीय रणनीतत र योिनाहरूमा यस्ता 
षवियहरूको मूलप्रवार्हकरण गने; 
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 िलवायु-समानुकूल भू-उपयोग अभ्यासको षवस्तार गना कजम्तमा १० पाठ्यिम / मोड्युलहरु तयार गररनेछ 
र यी पाठ्यिम/मोड्युलहरुमा  स्थानीय र स्वदेर्ी ज्ञान, नेपालमा सञ्चासलत पाइलट प्रोिेक्टहरूबाट प्राप्त 
अनुभवहरू, र पररयोिना क्षेत्रका लार्ग अबलम्बन गना सक्रकने अन्तरााजष्ट्रय उत्तम अभ्यासहरू समार्हत 
गररनेछ।  

 िलवायु उत्तरदायी योिना र षवकासका लार्ग नीततहरूमा सुदृढ गरी िलवायु प्रततक्रियार्ील (responsive) 
३ प्रान्तीय रणनीतत र २६ कायायोिनाहरूको षवकास गरी पररयोिना क्षेत्र सभत्र बसोबास गने ३२ लाख 
मातनसहरूलाई अप्रत्येक्ष रूपमा फाइदा हुनेछ। 

 िलवायु िोखखम र िलवायु समानुकूल भू-उपगको प्रसर्क्षण र यस्तो उपायहरू कायाान्वयन गना प्राषवर्धक 
सहयोग माफा त ७५० समुदायमा आधाररत संगठनहरूका सदस्यहरू (२००००० घरधुरी र ९,६०,००० मातनसहरु 
समेतको) को अनुकूलन क्षमता बढाउने; 

 िसमनको उत्पादकत्व र खाध्ध सुरक्षा वजृध्द गना; माटोको क्षरण, थेग्रो वहाव र िसमनको क्षयीकरण 
घटाउन तथा माटो काबानलाई बजृध्द गना कजम्तमा ६०,९६५ हेक्टर कृषि भूसममा मौसम अनुकूलन कृषि 
अभ्यास सञ्चालन गररनेछ; 

 कजम्तमा २०६,२२७ हेक्टर िर्टल वन, आराभूसम र घााँसेभूसम पररजस्थततकीय प्रणालीको पुनस्थाापना गररनेछ; 
 भूक्षरण र थेग्रो वहाव घटाउन, पानी सुरक्षामा सुधार गना, र भूिल पूनभारण बढाउन माटो र पानी संरक्षण 

अभ्यास अपनाउन सहयोग गने; 
 बाढी र पर्हरो िस्ता िलवायु ितनत िोखखमलाई कम गना ८६८९ हेक्टरमा गलली जस्थररकरण उपायहरू 

८०९८ हेक्टर नदी तट (८०० क्रक.सम.) मा जस्थरीकरण उपायहरू स्थापना गने; 
 षवर्ेि गरी िंगलबाट टाढा वजस्तमा वसोवास गने िनसंख्याबाट प्राकृततक िंगलका दाउरा, काठ, घााँसपात 

र गैरन उत्पादनमा पने दवावलाई घटाउन तराईमा २२५९८ हेक्टर तनिी र सावाितनक िग्गामा बकृ्षारोपण 
र पुन: बकृ्षारोपण (reforestation)  गना प्राषवर्धक सहयोग प्रदान गने। 

  एक अनलाइन िाटाबेस र ३ प्रान्तीय हबहरू (प्राजन्तय मंत्रालयको िलार्य व्यवस्थापन र्ाखा मा रहेको) 
साथ अनुगमन, ज्ञान साझदेारी र सूचना प्रसार बढाउन चुररया ज्ञान केन्र स्थापना गने। 

 िलवायु सूचनालाई तनणाय प्रक्रियाको एक असभन्न अङ्ग बनाउन प्रमाखणत िलवायु समानुकूल 
गततषवर्धहरूको प्रदर्ान, सूचनाहरुको एक बहृत त्यांक तयार गने, षवस्ताररत सेवा बढाउने, क्षमता 
असभबजृध्द गने र अनुगमन तथा ज्ञान साझदेारी प्रणालीमा सुधार गने। 

 समानुपाततक प्रतततनर्धत्वलाई बढावा र्दई लैंर्गक समानता र सामाजिक समावरे्ीकरण सुतनजश्चत गना र 
एक सभन्न दृजष्ट्टकोण अपनाई त्रबपन्न समुह िसले अन्तर-पुस्ता भेदभाव अनुभव गरेका छन र िलवायु 
पररवतानका दृजष्ट्टले संकटासन्न समूहमा पदाछन उनीहरुको र्सजक्तकरण गने। 

३.३.१ BRCRN पररयोिना माफा त प्रस्तुत पररवतानहरूको अनुमातनत प्रभावहरू 

१२४. िलवायु समानुकूल SNRM उपायको बहृत स्तरमा कायाान्वयन गदाा थप फाइदाहरु ससिाना हुनेछन िसबाट 
दबुै ग्रामीण र र्हरी क्षेत्रका िनसंख्याको िलवायु पररवतान लगायत बढ्दै गरेको उच्च तापिम, मौससम विाामा 
आएको पररवतान ( मनसुन आउने र  मनसुनको गहनता) लगायतका घट्ना प्रततको समानुकूल क्षमता सदुृढ हुने 
र पररजस्थततकीय प्रणालीको पतन सुधार  हुनेछ।  यसले समुदाय र पररजस्थततकीय प्रणासलको िलवायुको प्रबतृत ( 
बढ्दो बिाा र तापिम) तथा िलवाय पररवतान ितनत प्रकोप (गमी, पानीको अभाव, वन आगलागी, बार्ढ, पैह्रो) 
दबुैलाई सामना गना सक्ने समानुकूल क्षमता बढाउनेछ। थेग्रो वहाव र बाढी एक प्रमुख समस्या हो िुन न केवल 
नेपालको तराइ क्षेत्रमा मात्र अनुभव गररन्छ बजलक उत्तरी भारतमा पतन नेपालको चुररया क्षेत्रबाट उच्च पररमाणमा 
बग्ने थेग्रो वहाव र नर्दको सतह पुररने समस्याको सामना गरररहेकाछन।यस प्रकार, यो पररयोिना SNRMको 
पररणामस्वरुप भ-ूक्षय र थेग्रो वहावमा कमीआउनेछ तथा िल उत्पन्न प्रकोपको िोखखम र गंसभरतामा पतन 
उललेख्य सुधार हुनेछ। 
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१२५. पानीको पुनभारण प्रणालीमा सुधार हुने र माटो र पानी पररजस्थततकीय प्रणाली सेवाहरू अझ सुदृढ हुने 
भएकाले बाढीबाट हुने िनिीवन क्षतत र मतृ्युका घटनाहरूमा अत्यन्तै कमी आउनेछ। लक्षक्षत क्षेत्रहरूमा िलवायु-
समानुकूल भ-ूउपयोग अभ्यासबाट िस्तै: महत्वपूणा पररजस्थततकीय प्रणाली र नदी क्रकनारको पुनस्थाापन, 
पररजस्थततक्रकय प्रणालीको समानुकूल क्षमतामा बजृध्द हुनेछ र िलवायु पररवतानबाट उत्पन्न प्रकोपलाई सामना गने 
क्षमतामा सुधार हुनेछ। पररयोिनाका लाभाथीहरुको फरक-फरक संकटासन्नतालाई ध्यानमा राखेर सबै भन्दा उच्च 
िोखखममा रहेका समुहलाई लक्षक्षत उपायहरु अबलम्बन गरेर उनीहरुको अनुकुलन क्षमता सुदृढ बनाइनेछ। 
१२६. भ-ूपररर्धको स्तरमा, यस पररयोिनाले भूसम क्षयीकरणको उच्च दरलाई घटाउनेछ, िसले तललो तर्टय 
िसमनलाई बााँझो बालुवा नदीको क्रकनाराका रुपमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई रोक्नेछ। िलाधार क्षेत्रको समग्र 
व्यवस्थापन सुधार र २०७,२२७ हेक्टर क्षततग्रस्त िंगल, आराभूसम र घााँसे मैदानहरूको पुनस्थाापनालाई सहयोग 
पुर् याउाँ दै यस पररयोिनाले नदी प्रणालीमा महत्त्वपूणा देखखने वातावरणीय फाइदाहरू ससिाना गने छ।  
वतामान माटोको क्षरण र सतहको उवार माटोको क्षततहुनुका साथै नर्दको वहाव क्षेत्र षवस्तार हुने र सतह मार्थ 
आउने क्रियाकलापमा कमी आउनेछ। घट्दो नदी वहन क्षमताले क्रकनार बढ्ने, नदी क्रकनारमा कटौती, फ्लयास बाढी, 
िलार्य र नहर पुररने, र कृषि भूसमको मरुभूसमकरण िस्ता घट्नालाई सम्बोधन गररनेछ। वन व्यवस्थापन 
अभ्यास, महत्वपूणा catchment क्षेत्र िोड्ने र माटो र पानी संरक्षण सुधार गने िस्ता कायाबाट तललो तर्टयका 
समुदायको समानुकूल क्षमता बढाइनेछ। गलली र नदी तट जस्थरीकरण उपायहरू, आपतकालीन चतेावनी प्रणालीको 
कायाान्वयनको साथै नदीको स्वास््यमा सुधार गना र मार्थललो र तललो तर्टय दवुै समदुायको समानुकूल क्षमता 
बढाउन सहयोग पुर् याउाँ नेछ।  
१२७. भई रहेका वन्यिीव कोरीिोरहरूको संरक्षण र संभार गरेर तराइका संरक्षक्षत क्षेत्रमा तयनीहरुलाई िोड्ने काया 
सम्पन्न भएमा स्वदेर्ी बनस्पतत र िीविन्तुहरुको संख्यामा बजृध्द हुनेछ। चुररया भू-पररर्धमा पाइने नेपालको 
कुल िैषवक षवषवधता र पररजस्थततकीय प्रणालीहरूको ठूलो अनुपात र व्यवहाया िनसंख्याको तनरन्तरताका लार्ग 
कोररिोरको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै यी कोररिोरहरूको स्थापना र संरक्षणले नेपालको महत्वपूणा प्रिातत र 
पररजस्थततकीय प्रणालीलाई अर्धक सुरक्षा प्रदान गदाछ।वन्यिन्तुको कोररिरहरुको स्थापनाले मात्र मानव-वन्यिन्तु 
संघिाको घटना घटाउन पयााप्त हुदैन। त्यस्तै अन्य क्रियाकलापहरू िस्तै उर्चत फें ससगं स्थापना, परु् व्यवहारको 
बारेमा प्रसर्क्षण, र वन्य िीवनलाई प्रारजम्भक चतेावनी प्रणालीमा समावेर् गने िस्ता कोररिोरले दबुै सुरक्षाको 
लार्ग महत्वपूणा भूसमका खेलदछ। कोिा, पटनाली, र्गदेरी, िुसार खोला र सुनकोर्ी नदी प्रणालीको चुररया पहािमा 
कोररिोर स्थापना गदाा कोर्ी टप्पू वन्यिीव ररिभासाँगको सम्पका  सुधार हुनेछ। त्यस्ता कोररिरले सप्तरी र सुनसरी 
क्षेत्रहरूमा देखखएका िंगली भैंसी िन्य व्दन्दका घट्नाहरूलाई कम गना पतन सहयोग पुग्नेछ। यी क्षेत्रहरूमा िंगली 
भैंसी र बनेलले गहुाँ, आलु र धानको बालीमा ठूलो पररमाणमा षवनार् गदाछ  र कर्हलेकााँही मानवीय चोट र 
मतृ्युका घट्ना समेत हुने गदाछ। BRCRN संरक्षण प्रयासले कोर्ी टप्प ूआरक्षण वररपररको बालीको नास कम 
गनाका साथै मानव-वन्यिन्तु संघिाबाट उत्पन्न हुने मानव-मानव र मानव संस्थाको व्दन्द कम गना सहयोग 
पुग्नेछ। हात्तीहरु भारतबाट नेपाल हुाँदै बसाइाँ सने िममा घट्ने गरेका वन्य हात्ती सम्बन्धीत घट्नाहरु  र यस ै
संग सम्बजन्धत मानवीय क्षततलाई पतन संबोधन गना कोररिरहरुको महत्वपूणा भुसमका रहनेछ। 
१२८. पररजस्थततकIय प्रणाली सेवाहरूको पुनस्थाापना, क्षयीकरण भएका िंगल र िसमनहरूको पुनःस्थापनाबाट यस 
पररयोिनाको प्रततफलले २० विाको अवर्धमा १७.७८ समसलयन tCO2eq घटाउने अपेक्षा गररएको छ। र्दगो िलवायु 
स्माटा भ-ूउपयोग अभ्यास िस्तै िलवायु समानुकूल कृषि, agroforestry र बकृ्षारोपण, सुधाररएको परु्पालन 
व्यवस्थापन, वनको पनुस्थाापन र र्दगो व्यवस्थापन र व्यावसातयक काठका प्रिाततहरूको वकृ्षारोपणले काबान 
sequestration  क्षमतामा बजृध्द गनेछ। Sequestered काबानको मात्रा िमस बढ्दै िानेछ र पररयोिना 
आउटपुटहरू देर्भरर नै अनुकरण गररनेछ र देर् भररनै षवस्तार गररनेछ। 
१२९. यस पररयोिनाको अनुकूलन लाभबाट समुदाय र सरकारी संस्थाको संस्थागत ससुदृर्ढकरण हुन गई िलवायु 
पररवतानसाँग सामना गने क्षमतामा बजृध्द हुनेछ। प्रान्तीय र स्थानीय सरकारी अर्धकारीहरूलाई िलवायु-समानुकूल 
भूसम प्रयोग, िलवायु िोखखममा संस्थागत क्षमता सुधार, साथसाथै कम काबान र िलवायु-समानुकूल भूसम पउ्पयोग 
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योिनाको षवियहरुमा प्रसर्क्षण र्दइनेछ। यी उपायहरू प्रान्तीय रणनीततहरू (प्रान्तीय मौसम-समानुकूल िग्गा 
प्रयोग रणनीतत र प्रान्तीय प्रकोप िोखखम न्यूनीकरण योिनाहरू) र नदी प्रणाली स्तर काया योिनाहरूमा 
मूलप्रवार्हकरण गररनेछ। 
१३०. CSO को क्षमता अझ सुदृढ बनाइनेछ षवर्ेि गरी स्थानीय र प्रान्तीय तहमा, िहााँ रािनीततक संिमण र 
भैरहेको पुनःसंरचनाका कारण क्षमता अन्तर रहेको छ। मौसम पररवतान, SNRM र िलवायु िोखखम सम्बन्धी 
क्रियाकलापका बारेमा वहु-सरोकारवाला बीचको समन्वय र संचारको सुधार गरीनेछ।  समन्वयको सुदृर्ढकरणबाट 
पररयोिनाको कायाान्वयनमा सहयोग पुग्नुका साथै त्यस्ता संस्थाहरूमा पररयोिना प्रततको स्वासमत्वको भावना 
षवकास हुनेछ। यस क्षेत्रको िलवायु-समानुकूल भ-ूउपयोग योिना र SNRM  रणनीतत काया योिनाले मागार्चत्र 
प्रदान गनेछ। यसबाट र्दगो र समानुकूल योिना र षवकासमा सहयोग पुग्नेछ। 
१३१. उपायहरूले सबैभन्दा कमिोर क्षेत्रहरू, बाढी र पर्हरोको दृजष्ट्टले अत्यर्धक संवेदनर्ील क्षेत्र, र  उप-नदी 
प्रणाली स्तरमा पर्हचान गररएका अन्य महत्वपूणा क्षेत्रहरूलाई लक्षक्षत गनेछ।गततत्रबर्धहरूले कमिोर नदी प्रणाली 
वरपर बसोबास गने सबैभन्दा संकटासन्न समुयदायहरुलाई लक्षक्षत गनेछ, िसमा गररब घरपररवार, आर्दवासी 
िनिाती र दसलतहरू हुनेछन।् सीमान्तकृत समूहहरूको सहभार्गतामा अवरोध हटाउन थप उपायहरू लक्षक्षत गररनेछ, 
िसमा नेततृ्व बजृध्द गना र त्यस्ता समूहहरूलाई सर्क्त तुलयाउन प्रसर्क्षण प्रदान गररनेछ। 
१३२. पररयोिना गततषवर्धले ७५० समुदायमा आधाररत संगठनहरूका सदस्यहरूको अनुकूलन क्षमता बढाउनेछ। 
सहभार्गतामूलक र समावेर्ी दृजष्ट्टकोणको उपयोग गरी समुदायमा आधाररत संगठनहरूलाई सर्क्त बनाइने छ 
उनीहरुको वातावरण पररवतान र सम्बजन्धत िोखखमहरू प्रततको िागरुकतामा सुधार गररनेछ र उनीहरूलाई स्थानीय 
स्तरमा आफ्ना सदस्यहरुको समानुकूल क्षमता बजृध्द गना आवश्यक मागार्चत्र तयार गने सहयोग प्रदान गररने छ। 
यसबाट समुदाय आधाररत संगठन सभत्र रहेको सभन्न प्राथसमकता, संदभा र संकटासन्नता षवचार गना र उनीहरूको 
प्रसंगमा उपयुक्त हुने उपायहरूको पर्हचान गना र प्राथसमकता तनधाारण गना सक्षम हुनेछन। 
३.३.२ पररवतान को ससध्दान्त- कसरी पररयोिनाले अनकूुलन र न्यनूीकरणलाई समथान गदाछ 

१३३. न्यून काबान र िलवायु समानुकूल षवकास मागा स्थापना गना युगान्तकारी पररवतान उन्मुख सहयोगी 
वातावरण तथा  देर्भरर प्रकोप preparedness र अनुकूलन व्यवस्थापनको सुधार र सुदृढीकरणको लार्ग बसलयो 
िग स्थापना यो पररयोिनाको कायाान्वयनबाट प्राप्त हुने अपेक्षा राखखएकोछ। योिना प्रक्रियामा SNRM र िलवायु 
पररवतानलाई मूलप्रवार्हकरण गररनेछ। स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठन र नेपाल सरकारको संस्थागत क्षमता 
बजृध्द गररनेछ, िलवायु समानुकूल अभ्यासमा गररएको लगानीबाट समानुकूल क्षमतामा बजृध्द र न्यून उत्सिान 
हुनेछ। समग्र सुधारबाट जिषवकोपािानमा समानुकूल क्षमतामा बजृध्द, स्वास््य, पानी र ईन्धनको सूरक्षा, मर्हला 
तथा आर्दवासी िनिातीको र्सजक्तकरण हुने अपेक्षा गररएकोछ। 
१३४. तनम्न र्चत्रले पररयोिनाको पररवतानको ससद्धान्त प्रदर्ान गदाछ: 
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र्चत्र 22. BRCRN पररयोिना को लागी पररवतानको ससद्धान्त 
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४. कानूनी ि संस्थागत ढााँचा 
नीनत पंजक्तबद्धता 

१३५. नेपाल सरकार िलवायु पररवतान न्यूनीकरण र अनुकूलन सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गना प्रततबद्ध छ- 
षवर्ेि गरी जिषवकोपािान सुधारको मामलालाई नेपालले यी मुद्दाहरूमा समेटेको छ। यो कुरा नेपालले सन ्१९९४ 
मा िलवायु पररवतान सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ फे्रमवका  सम्मेलन (UNFCCC) लाई अनुसमथान गरेकोबाट पुजष्ट्ट 
हुन्छ। नेपालले क्योटो प्रोटोकल (२००२), पेररस सम्झौता (२०१६), र हररतर्ग्रह ग्यााँस (GHG) को पर्हलो र दोस्रो 
राजष्ट्रय संचार ररपोटा (२००४ र २०१४) र राजष्ट्रय रूपमा तनधााररत योगदान (NDC) लाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय िलवायु 
पररवतान सम्बन्धी फे्रमवका  सम्मेलन (UNFCCC) मा पेर् गररसकेको छ। देर्को NDC मा िलवायु पररवतान 
न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई समथान गने उपायहरूका साथसाथै संस्थागत सुदृढीकरण, नीतत मूलधार, ज्ञान 
व्यवस्थापन, साथै न्यूनीकरण र अनुकूलन-षवसर्ष्ट्ट कायाहरूको समथान गने प्रयासहरुको पतन वणान गररएको छ। 
NDC ले नेपाल िलवायु पररवतानको दृजष्ट्टकोणबाट तनकै िोखखममा पने मुलुक भएको र यसको LDC हैससयत र 
२०१५ को षवनार्कारी भूकम्पबाट िारी ममातकायालाई ध्यानमा राख्दै, देर्ललाई आफ्नो िलवायु पररवतानका लक्ष्य 
र प्रततबद्धताहरु पूरा गना थप द्षवपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान सहयोग आवश्यक भएको कुरालाई औलंयाएको छ। । 
BRCRN पररयोिना देर्को NDC साँग नजिकले िोडिएको छ- षवर्ेि गरी B, E, J र K लाई पररयोिनाले लक्षक्षत 
गदाछ, र यसले नेपालको सबैभन्दा संकटासन्न क्षेत्रहरूमध्ये एकको महत्वपूणा समसामतयक दृजष्ट्टकोणलाई 
प्रतततनर्धत्व गदाछ। 

१३६. यस पररयोिना र अन्य अन्तरााजष्ट्रय सम्मेलनहरू, िसको नेपाल एक हस्ताक्षरकताा सदस्य छ, बीचमा 
सहकायाहरू छन।् यी मध्ये िैषवक षवषवधताको सम्मेलन (CBD), संयुक्त राष्ट्र संघ मरभूसमकरण षवरुद्ध लिाईंको 
सम्मेलन (UNCCD), र मर्हला षवरुद्ध हुने सब ै प्रकारका भेदभावको उन्मूलनको सम्मेलन (CEDAW) पछान।् 
आर्दवासी िनिाततको अर्धकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोिणापत्रको पक्षमा पतन नेपालले मतदान गरेको 
छ। सन ्२०२२ सम्ममा मध्यम आय हुने देर् बन्ने लक्ष्यका साथ सान्दसभाक राजष्ट्रय कायािमहरूको संचालन, 

समन्वय र कायाान्वयनका लार्ग तीन उच्च-स्तरीय ससमतत गठन गरी २०१६मा नेपालले वैजश्वक र्दगो षवकास 
लक्ष्यहरु (SDGs) प्राप्त गना सक्रिय कदम चालेको छ। BRCRN पररयोिनाले SDG को िलवायुसाँग सम्बजन्धत 
कायाहरू, भूसममा िीवन, घट्दो असमानता र लैंर्गक समानतासाँग सम्बजन्धत अन्य लक्ष्यहरूसमा प्रत्यक्ष रुपमा 
योगदान र अन्य लक्ष्यहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर् याउने छ। 

१३७. राजष्ट्रय रूपमा, नेपालले िलवायु पररवतान न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई समथान गना षवसभन्न राजष्ट्रय रणनीतत, 

नीतत र योिनाहरू आरम्भ गरेको छ िसमा िलवायु नीतत (२०११) को षवस्तार र क्षेत्रका रणनीतत र षवकास 
योिनाहरूको माध्यमबाट त्यस्ता षवियहरूको मूलधारणा समावेर् छ। नेपालको तहे्रौं र चौधौं षवकास योिनाहरूले 
िलवायु पररवतान अनुकूलन र न्यूतनकरणका प्रयासहरू दवुैमा योगदान पुर् याउन वनको भूसमकालाई मान्यता र्दन्छ। 
यसले वन र िलाधरको संरक्षण, र्दगो व्यवस्थापन र उपयोगको बारेमा पतन िोि र्दन्छ। यसले वातावरणीय-मैत्री 
कृषि प्रषवर्ध र कृषि िैषवक षवषवधता सह-सेवा र प्रचारको षवकास र प्रचारमा िोि र्दन्छ। नेपालको वन क्षेत्रको 
रणनीतत (२०१६-२०२५) ले स्थानीय समुदाय र वनको पाररजस्थततकीय प्रणालीको अनुकूलन क्षमतालाई समथान 
गदाछ, र बायोमास-आधाररत नवीकरणीय उिााको प्रबधान पतन गदाछ। नेपालको वन क्षेत्र नीतत (२०१५)ले वन, िैषवक 
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षवषवधता, र िलाधरको र्दगो व्यवस्थापन माफा त स्थानीय र राजष्ट्रय षवकास (सुधाररएको जिषवकोपािानका 
अवसरहरू) लाई योगदान पुर् याउने कलपना गदाछ। नेपालको वन ऐन (१९९३) र वन तनयमावली (१९९५) ले वन 
षवधातयकाको रूपमा काम गदाछ र तयनले वन मार्थको अर्धकार र व्यवस्थापन तनयसमत गना र समुदायहरूलाई 
उनीहरूको संसाधनको र्दगो व्यवस्थापन गना सर्क्त बनाउाँछ। वनको क्षयीकरण सम्बोधन गनाका लार्ग थप कानून 
र यससम्बन्धी नीततहरू पतन छन ्र चुररया क्षेत्रसभत्र 'राष्ट्रपतत चुरे-तराई मधेर् संरक्षण र प्रबन्धन गुरुयोिना' 
संरक्षण प्रयासहरूको मुख्य मागातनदेर्न हो (िलवायु पररवतान, वन व्यवस्थापन, िलाधर संरक्षण, आर्द)। BRCRN 
का गततषवर्धहरू नेपालको राजष्ट्रय रेि+ रणनीततसाँग पतन पंजप्क्तबद्ध छ। रेि+ले वनको कटान र वन क्षयीकरणबाट 
उत्सिान घटाउने लक्ष्य राख्दछ। रेि+को रूपरेखा सभत्र ठोस अनुसन्धान र परामर्ा गररएको छ िसलाई यस 
प्रततवेदनमा षवचार गरी BRCRN पररयोिनाको डििाइनका बारे िानकारी गराइएको छ। रेि+को षवकासले र्दगो 
वन व्यवस्थापन र SNRM सम्बन्धी महत्वपूणा पाठहरू ससकाएको र पयााप्त ज्ञान प्रदान गरेको छ। यसले लैंर्गक 
समानता र सामाजिक समावेर्ीकरण (GESI) लाई सहि पाने कायान्वयन कायािमहरूलाई प्रोत्सार्हत गने लगायत 
सो को लार्ग ढााँचाको षवकासमा पतन सहयोग पुर् याएको छ।  

१३८. यसैले, BRCRN को गततषवर्धले नेपालको तनयामक र कानुनी ढााँचालाई सुदृढ र सुदृढीकरण गदाछ, कम 
उत्सिान नीततहरूको षवकासलाई थप प्रोत्सार्हत गदाछ, र यस क्षेत्रको योिना र षवकास िलवायु-उत्तरदायी हुनमा 
मद्दत गदाछ। BRCRN पररयोिना षवसभन्न राजष्ट्रय प्रचसलत नीततहरूको साथ राम्रोसाँग गााँससएको छ िसले नेपालको 
चुररया क्षेत्रमा र्दगो षवकासलाई समथान गदाछ। 

सामाजजक ि िाताििणीय नीनतहरू 

१३९. पररयोिना कायाान्वयनलाई समथान गनाका तनजम्त सामाजिक र वातावरणीय नीततहरूको बहृत ्संकलन गनुा 
आवश्यक छ। यसले जिषवकोपािान र वातावरणमा सम्भाषवत नकारात्मक प्रभावहरूबाट सुरक्षण सुतनजश्चत गना 
मद्दत गदाछ। तासलका ८ मा अवजस्थत प्रासंर्गक कानून, नीतत र रणनीततहरू (िसले स्थानीय िनता र वातावरणको 
सुरक्षा गना मद्दत गदाछ)को को सारांर् प्रदान गररएको छ। आर्दवासी िनिातत र सामाजिक समावेर्ीकरण सम्बन्धी 
अन्तरााजष्ट्रय सम्मेलन, नीतत र कानून सम्बन्धी षवस्ततृ िानकारी अध्याय ८ मा प्रदान गररएको छ। सलगं सम्बन्धी 
अझ गहन षववरण पररयोिनाको लार्ग तयार गरीएको लैंर्गक तनधाारण र GAP ले प्रदान गदाछ। 

तासलका 8. BRCRN पररयोिनाको साथ संरेखखत प्रमुख नीतत, रणनीतत, योिना र कायाहरू 

सान्िलर्ाक 
नीनत, 

िणनीनत, 

योजना ि 
कायाहरू 

मुख्य विशेषताहरु 
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नेपालको 
चौधौं 
षवकास 
योिना 

 नेपालको र्दगो षवकासलाई सहयोग पुर् याउन देर्को षवकास योिना  

 लैंर्गक समानता र सामाजिक समावेर्ीकरणका क्षेत्रहरूमा प्रचार, समावेर्ीकरण र 
न्यायसंगत षवकासको प्रबधान गदाछ 

 चुररया क्षेत्रका  मुख्य चुनौतीहरूको सन्दभा प्रदान गररएको छ िसमा नदी मार्थ र 
मुतनको सम्बन्धहरू; चुररया क्षेत्रको कमिोर, अजस्थर षवकासको कारण नदी मुतनका 
समुदायहरूमा िोखखम;  वनबाट पाइने फाइदाहरूमा पहुाँच सुधार गना आवश्यकता; र वन 
फाँ िानी र वन क्षयीकरण तनयन्त्रण पदाछन।् यसबाहेक, यसले िलवायु पररवतान 
न्यूनीकरण र अनुकूलनद्वारा वन फाँ िानी घटाउन, जिषवकोपािान सुधार र प्रकोप 
िोखखम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर् याउनुपनेमा िोि र्दन्छ। 

 नदी मार्थ र मुतनको प्रवाहमा प्रभाव/योिना बनाउने कुरामा िोि र्दई एकीकृत संरक्षण 
गततषवर्धको कायाान्वयनको प्रबधान गदाछ 

स्थानीय 
सरकार 
संचालन 
ऐन 
(२०१७) 

 भूसमका, जिम्मेवारी र समन्वय संयन्त्रहरूको बारेमा षवस्ततृ िानकारी प्रदान गदाछ। 
प्रदेसर्य र राजष्ट्रय कानूनहरूको पालना गदै र्दइएका जिम्मेवारीहरू सञ्चालन गना र 
प्रक्रियाहरू तनयसमत गना गाउाँ पासलका र नगरपासलकाहरूले आफ्नो पररभाषित िोमेन वा 
क्षेत्रार्धकार अन्तगात आवश्यक तनयम बनाउाँ नेछन।् 

 स्थानीय सरकारहरुले प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा सलने ((ग्रामीण नगरपासलका 
स्तरमा) (धारा १८) 

 स्थानीय सरकारले कायाान्वयन र्दर्ातनदेर्, प्रक्रिया र मापदण्ि बनाएर GESI र संस्थागत 
क्षमता तनमााण सर्हत आफ्नो स्थानीय योिनामा िलवायु पररवतानलाई कायाान्वयन गना 
सक्दछ। 

राष्ट्रपतत 
चुरे-तराई 
मधेर् 
संरक्षण र 
प्रबन्धन 
गुरुयोिना 
(२०१७) 

 चुररया क्षेत्रको संरक्षणको लार्ग रणनीततक र्दर्ा प्रदान गदाछ 

 अपस्रीम र िाउनस्रीम भ-ूउपयोग गततषवर्धहरूको एकीकृत व्यवस्थापन र एकीकृत 
पररदृश्य दृजष्ट्टकोणको प्रचार गदाछ 

 मर्हला, दसलत, आर्दवासी समहू र सीमान्तकृत समुदायको सहभार्गता सुदृढीकरण गने 
उपायहरू समावेर् गदाछ र सीपहरू (उदाहरण: सीप-उन्मुख क्षमता तनमााण, समुदायमा 
आधाररत संगठनहरूमा सहभार्गता, आर्द) समावेर् गदाछ। 

 प्राकृततक सम्पदा र पयाावरणीय सेवाहरूको संरक्षण र र्दगो व्यवस्थापन माफा त 'समदृ्ध 
नेपाल' को राजष्ट्रय लक्ष्यसभत्रको गरीबी न्यूनीकरणलाई समथान गदाछ। 

नेपालको 
राजष्ट्रय 
तनधााररत 
योगदानहरु 

(२०१६) 

 िलस्रोत व्यवस्थापन (पानीको घट्दो उपलब्धता र बढ्दो खिरेी र बाढीलाई महत्त्व र्ददैं), 
कृषि, खाद्य सुरक्षा र नवीकरणीय उिाा लगायतका क्षेत्रहरुमा िलवायु पररवतानको 
प्रभावहरुको बारे िानकारी प्रदान गदाछ। 

 िलवायु-समानुकूल र्दगो भूसम र वन व्यवस्थापन, पाररजस्थततकीय प्रणाली पुनवाास र 
पुनस्थाापना, समुदायमा आधाररत NRM सुदृढीकरण, र कृषि प्रषवर्ध सुधार 

 िैषवक संसाधनहरुमा षपछडिएका सामाजिक समूहहरु सर्हत सबै नेपाली िनताको वैध 
अर्धकारहरुको सन्दभा र्दन्छ। 
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वन नीतत 
(२०१५), 
राजष्ट्रय 
वन 
रणनीतत 
(२०१६) 

 वन उत्पादकता र वन उत्पादन र सेवाहरूको र्दगो प्रावधानमा ध्यान र्दई िैषवक षवषवधता, 
िलाधर र  पाररजस्थततकीय प्रणालीका सेवाहरू सुधार गने, वनको क्षेत्र संगठनलाई सुजम्पने, 

िलवायु समानुकूलता सुतनजश्चत गने र जिषवकोपािान सुधार गने 

 षवर्ेि गरी वन-आर्श्रत गरीब घरधुरी, सीमान्तकृत समूह र प्राकृततक प्रकोपबाट प्रभाषवत 
घरधुरीहरूलाई सरकारी र समुदातयक वनबाट काठ र दाउराको समान षवतरणको लार्ग 
प्रणाली बनाउने। 

 मर्हला, दसलत, िाततय अलपसंख्यक र आर्दवासी िनिाततहरको सहभार्गता र क्षमता 
वजृध्दका उपायहरु (वन संस्थाको नेततृ्वमा समानुपाततक र सुधाररएको प्रतततनर्धत्व 
प्रबधान गने, आर्द) का माफा त लैंर्गक समानता, समावेर्ी र सामाजिक-आर्थाक 
षवकासको प्रचार गने (षवर्ेि गरी गरीब घरधुरी, मर्हला, दसलत, आर्दवासी िनिातत, र 
अन्य ससमाजन्तकृत समुहहरु)  

नेपालको 
संषवधान 
(२०१५) 

 रािनीततक उपलजब्ध र ततनको षवकासको रक्षा र सदुृर्ढकरण पादै आर्थाक, सामाजिक र 
सांस्कृततक रूपान्तरण माफा त व्यजक्तको कलयाण र समग्र प्रगततको सुतनजश्चतता। 

 मानव अर्धकारको संरक्षण र अभ्यास गरी कानूनी र्ासन कायम गने र अन्तरााजष्ट्रय 
सजन्ध र सम्झौताहरू लागू गने। 

 समताको अर्धकार सुतनजश्चत गरी सामान्य कानूनको कायाान्वयनमा कुनै भेदभाव नगररने 
(धारा १८) 

 राजयले प्रदान गने सेवामा समान पहुाँच र सावाितनक प्रर्ासनलाई स्वच्छ, सक्षम, तनष्ट्पक्ष, 

पारदर्ी, िवाफदेही र सहभार्गतामूलक बनाएर सुर्ासनको सतुनजश्चतता गररने। 

 स्रोतहरूको व्यवस्थापनका लार्ग संघीय इकाइहरूको साधन, प्रर्ासन र जिम्मेवारीहरू 
षवस्तार र षवकससत गररने।  

 राजष्ट्रय वन क्षेत्र लक्ष्यहरुको अनुरक्षण र वन अततिमण तनयन्त्रण गना राजय नीततहरू 
समावेर् गना आवश्यक छ। 

सामुदातय
क वन 
तनदेसर्का 
(२०१५) 

 सामुदातयक वन उपभोक्ता समहूहरूको आवश्यकताहरूको षववरणमध्ये कायाकारी ससमततमा 
मर्हलाको ५०% प्रतततनर्धत्वको अतनवाया प्रावधान सर्हत कजम्तमा १ प्रमुख पद (राष्ट्रपतत 
वा सर्चव) मर्हलाले भररएको सुतनजश्चतताको षवबरण। 

अनुमोर्दत 
भू-उपयोग 
नीतत 
(२०१५) 

 देर्लाई षवसभन्न भू-उपयोग क्षेत्रमा पुन: वगीकृत गदाछ र संघीय, प्रदेसर्य, र स्थानीय 
स्तरको भू-उपयोग योिनाहरू बनाउाँ दछ। 

 प्राकृततक र मानव तनसमात षवनार्कारी िोखखमहरूलाई कम गनाका लार्ग यसले िसमन 
र भूसम स्रोतहरूको उपयोगका िममा भू-उपयोग योिनाहरूमा तय भएका र्दर्ातनदेर्हरूको 
पालना सुतनजश्चत गदाछ। 

 न्यूनतम सम्पजत्त मूलयांकन र प्रगततर्ील कर प्रणाली लाग ूगदाछ। 

कृषि 
षवकास 
रणनीतत 
(२०१५-
२०३५) 

 एक आत्मतनभार, र्दगो, प्रततस्पधी, र समावेर्ी कृषि क्षेत्रतफा  अतघ बढ्न प्राथसमकताहरू 
तनधाारण गदाछ िसले आर्थाक वषृद्धलाई तनम्त्याउाँछ र जिषवकोपािान, खाद्य र पोिण 
सुरक्षा सुधार गना योगदान गदाछ। यी सबैले खाद्य सावाभौसमकता तनम्त्याउाँछ। 

 गरीबी न्यूनीकरण, कृषि व्यापार प्रततस्पधाा, र उच्च र अर्धक न्यायसंगत आय र 
क्रकसानहरूको लार्ग अर्धकारको स्थापनाको रणनीतत सामेल छ। 

 गररब घरधुरी, मर्हला, आर्दवासी िनिातत, दसलत र अन्य सीमान्तकृत समुदाय लगायतका 
अतत षवपन्न ग्रामीण िनतालाई लक्षक्षत त्रबसभन्न उपायहरू समावेर् गदाछ, षवर्ेि गरी 
खाद्य सुरक्षामा सुधारको बारेमा। 
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चुररया 
घोषित 
वातावरण 
संरक्षण 
क्षेत्र 
(२०१४) 

 वातावरण संरक्षण ऐन (१९९७) १०(१) ले चुररया क्षेत्रको भौगोसलक नािुकता र 
संवेदनर्ीलता, धनी िैषवक षवषवधता, िलाधर संरक्षणको आवश्यकता र षवसभन्न 
लोपोन्मुख प्रिाततहरूको महत्त्वको कारण यस क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोिणा 
गरेको छ। 

िलवायु 
पररवतान 
नीतत 
(२०११) 

 िलवायु पररवतानको प्रभावलाई कम गनालाई कम-काबान अथातन्त्र षवकास रणनीतत 
अनुकूसलत गरी र हररतगहृ ग्यास उत्सिान घटाई जिषवकोपािान सुधार गना स्वच्छ उिाा 
र र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन प्रबधान गदाछ। 

 लैंर्गक समानता र सामाजिक समावेर्ीकरणका लार्ग लक्षक्षत उपायहरू समावेर् गदाछ; 

साथै िलवायु पररवतान सम्बन्धी कायािमहरूको कायाान्वयनमा गररब, दसलत, सीमान्तकृत 
आर्दवासी समुदाय, मर्हला, बालबासलका र युवाहरूको सहभार्गता सुतनजश्चत गनुा पने कुरा 
पतन समावेर् छ। 

राष्ट्रपतत 
चुररया 
संरक्षण 
कायािम 
(२०११) 

 पाररजस्थततक सन्तुलन सुतनजश्चत गना भूसम, पानी र वन व्यवस्थापन एकीकृत गदाछ 

 संसाधनको उर्चत व्यवस्थापन, सामाजिक तालमेल प्रवधान र स्रोत ब्यवस्थापनमा स्थानीय 
िनताको संलग्नतालाई सर्क्त पाने र अपस्रीम-िाउनस्रीम संपका  तनमााणको माध्यमबाट 
जिषवकोपािान सहयोगको प्रावधान समावेर् छ। 

वन 
अततिमण 
तनयन्त्रण 
रणनीतत 
(२०११) 

 राजष्ट्रयता प्राथसमकता प्राप्त पररयोिनाहरूको लार्ग प्रयोग गररएको वन बाहेक अन्य भूसम 
प्रयोग प्रणालीमा वनलाई रूपान्तरण गना तनिेध गदाछ। 

 वन अततिमण तनयन्त्रण गना रणनीततहरू प्रदान गदाछ 

नेपाल 
राजष्ट्रय 
अनुकूलन 
पररयोिना 
(२०१०) 

 कृषि, पानी, वन र िैषवक षवषवधताको एकीकृत व्यवस्थापन द्वारा समुदायमा आधाररत 
अनुकूलनको प्रचार गदाछ; कमिोर समुदायहरूको अनुकूलन क्षमता तनमााण र बषृद्ध गने; 

िलवायु अनुकूलन गना सहयोग पुर् याउने समुदायमा आधाररत षवपजत्त व्यवस्थापन; र 
पानीको स्रोत र स्वच्छ उिाा आपूतताको र्दगो व्यवस्थापनको माध्यमबाट कमिोर 
समुदायहरुलाई सर्क्तीकरण गने। 

 षवर्ेि गरी र्दगो िग्गा र वन व्यवस्थापन, सुधार गररएको कृषि मूलय श्रृंखला, क्षयीकरण 
भएका क्षेत्रहरूको पुनस्थाापन र िलवायु सम्बन्धी अनुसन्धान, सूचना र िागरूकतालाई 
बढावा र्दन प्राथसमकताका कायाहरू तनधाारण गदाछ। 

चुररया क्षेत्र 
कायािम 
रणनीतत 
(२००८) 

 प्रभावकारी स्रोत व्यवस्थापनलाई सुतनजश्चत गना, यसले गैर-िैषवक प्राकृततक संसाधन 
(पानी, बालुवा, ढंुगा) मार्थको अर्धकार (बातााद्वारा तनजश्चत) र जिम्मेवारीहरूको साथ 
स्थानीय स्वासमत्वको स्थापनाको प्रस्ताव गदाछ। 

 संरक्षण र र्दगो जिषवकोपािानका अवसरहरूबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पानाका लार्ग 
ग्रामीण घरधुरी र उनीहरूको CBO हरूलाई सजम्मसलत गरी मानव-नेततृ्वको िैषवक षवषवधता 
संरक्षणको प्रचार गदाछ। 
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वन तथा 
भू-संरक्षण 
मंत्रालय 
(MoFSC) 

लैंर्गक 
समानता र 
सामाजिक 
समावेर्ीक
रण 
रणनीतत 
(GESI) 

(२००८) 

 वन क्षेत्रमा काम गने सरकारी, गैर-सरकारी, दाता र तनिी क्षेत्रका तनकायहरूलाई उनीहरूको 
संगठन, पररयोिना र कायािमहरूमा लैंर्गक र सामाजिक समावेर्ीकरणलाई संस्थागत 
गना सहयोग पुर् याउने लक्ष्य राख्दछ। चार मुख्य षवियगत क्षेत्रहरू पर्हचान गरी सम्बोधन 
गरेर कसरी सम्वेदनर्ील र समावेर्ी हुने भन्ने बारेमा वनको क्षेत्रमा कायारत 
संगठनहरूलाई देखाउाँ दछ: i) GESI संवेदनर्ील नीतत र रणनीततहरू, ii) सुर्ासन र समावेर्ी 
संस्थागत षवकास, iii) GESI- संवेदनर्ील बिेट, कायािम र अनुगमन, र iv) संसाधन र 
सुषवधाको लार्ग समान पहुाँच। 

ससचंाई 
नीतत 
(२००३) 

 पानी उपभोक्ता संघ (WUA) हरूको लार्ग आवश्यकताहरूको षववरण, WUA को कजम्तमा 
३३% मर्हला हुनुपदाछ भन्ने प्रावधान सर्हत। 

िलस्रोत 
रणनीतत 
(२००२) 

 मानव गततषवर्ध, प्राकृततक कारक, र गम्भीर बाढीको खतरा र वातावरणीय र्गरावट, आर्थाक 
नोक्सान, र मानव षवस्थापन बीचको सम्बन्धलाई मान्यता र्दन्छ; यसले सुधार गररएको 
समग्र िलाधर व्यवस्थापनको लार्ग पहल गदाछ। 

 संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, िलाधर र िलीय पाररजस्थततकीय प्रणाली कायािम लाग ू
गना, र सामाजिक र पयाावरणीय स्थातयत्वको लार्ग दीघाकालीन आवश्यकताहरू पूरा गना 
योिना प्रदान गदाछ। 

भू-उपयोग 
नीतत 
(२००२) 

 कृषि फामा, िंगल, चरा, बस्ती, सहरी षवकास, औद्योर्गक क्षेत्र, फोहोर फालने िग्गा, आराभूसम, 

ििीबुटी उत्पादन क्षेत्र, आर्द) को लागी क्षते्र (िोन) डिसभिन स्थापना गदाछ र क्षेत्र 
आधाररत भू-उपयोग योिना प्रदान गदाछ। 

आर्दवासी 
िनिातत 
षवकास 
राजष्ट्रय 
आधार ऐन 
(२००२) 

 आर्दवासी िनिाततहरूको षवकासको लार्ग आर्दवासी िनिातत उत्थान राजष्ट्रय प्रततष्ट्ठान 
(NFDIN) स्थापना गर् यो। यो एक स्वतन्त्र संस्था हो िसले सरकार र आर्दवासी 
िनिाततको त्रबचको सम्वन्ध कायम गने काया गदाछ िसले सब ै आर्दवासीहरुको 
षवकासलाई सहयोग पुर् याउने र आर्दवासीहरुको सामाजिक, आर्थाक र सांस्कृततक षवकास 
सुधार गना रणनीतत ससफाररस गना कायाान्वयन गदाछ। 

 आर्दवासी िनिातत (आर्दवासी/िनिातत) लाई पररभाषित गदाछ र आर्दवासीहरुको समग्र 
षवकास, परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रषवर्धको संरक्षण र संवधान, तनणाय प्रक्रियामा 
आर्दवासीहरुलाई समावेर्ीकरण र न्यायसंगत समािको तनमााण गने काया गदाछ। 

मध्यवती 
क्षेत्र 
व्यवस्थाप
न 
तनदेसर्का 
(१९९९) 

 समुदाय र वन षवकाससाँग सम्बजन्धत समुदाय संस्थाहरूको भूसमका, काया, कताव्य र 
जिम्मेवारीहरू (उपभोक्ता समहू, क्रियार्ील समूह, उपभोक्ता ससमतत र उपससमततहरू र 
मध्यबती क्षेत्र षवकास ससमततहरू) लाई स्पष्ट्ट पादाछ। 

स्थानीय 
स्वर्ासन 

 गाउाँ  र विा-स्तर षवकास ससमततहरूमा न्यूनतम २०% मर्हला प्रतततनर्धत्व चार्हन्छ। 
यसलाई मर्हला प्रतततनर्धत्वलाई औपचाररक रूपमा सरकारद्वारा मान्यता र्दईएको पर्हलो 
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ऐन 
(१९९९) 

चरण मातनन्छ। हाल यो संख्या विा स्तरमा २५% छ, र कजम्तमा एउटा स्थान (मेयर वा 
उप-मेयर) एक मर्हलाले भनुापदाछ। 

वातावरण 
संरक्षण 
ऐन 
(१९९७), 
वातावरण 
संरक्षण 
तनयमावली 
(१९९७) 

 कुनै पतन प्रस्ताषवत पररयोिना/कायाान्वयनहरु लार्ग वातावरणीय प्रभाव मूलयांकन (EIA) 

र प्रारजम्भक पयाावरण परीक्षा (IEE) अतनवाया गररएको छ। यो कुनै महत्त्वपूणा प्रततकूल 
प्रभावहरू र सम्भाषवत प्रभावहरू तनयन्त्रण सुतनजश्चत गनाका लार्ग गररएको छ। 

 सम्बजन्धत गततषवर्धहरू िसलाई IEE आवश्यक पदाछ (BRCRN प्रोिेक्टसाँग सम्बजन्धत): i) 

ब्लकमा मोनोकलचर रोपण (तराई ५०-५०० हेक्टर सभत्र; चुररया पहाि २५-१०० हेक्टर सभत्र); 
ii) संरक्षक्षत िलाधरहरूको लार्ग व्यवस्थापन योिना तयारी; iii) ५० हेक्टर भन्दा बढी 
गररब समथाक कबुलयतत वन; iv) सामुदातयक वनको रूपमा समुदायलाई वन हस्तान्तरण 
(५००-७५० हेक्टरको दायरा सभत्र); v) नदी तनयन्त्रण उपायहरू १० क्रक.मी. भन्दा लामो 
फराक्रकलो लम्बाइमा। सबै पररयोिना गततषवर्धहरूले पयाावरण संरक्षण ऐन र वातावरणीय 
तनयमनको पालना गनुा पदाछ। यद्यषप पररयोिना गततषवर्धहरूले IEE उललंघन गने 
सम्भावना कम छ क्रकनक्रक यस पररयोिनाले सानो-सानो कायाावरणमा केजन्रत गनेछ। 

मध्यवती 
क्षेत्र 
व्यवस्थाप
न 
तनयमावली 
(१९९६) 

 मध्यवती क्षेत्रहरूको स्थापनाको बेला िसमन र स्थानीय िनताको स्रोतमार्थको 
अर्धकारलाई सम्मान गररने छ। मध्यवती क्षेत्रमा केही वन उत्पादनहरू प्रबन्ध गना र 
प्रयोग गना उपभोक्ता ससमततको गठन गना सक्रकन्छ; र मध्यवती सामुदातयक वन 
उपभोक्ता समूहहरु (CFUGs) र मध्यवती धासमाक वन उपभोक्ता समूह (RFUGs) लाई एक 
अनुमोर्दत व्यवस्थापन योिनाको आधारमा षवतनयोजित वन िग्गा व्यवस्थापन गना 
अनुमतत छ।  

वन ऐन 
(१९९३), 
वन 
तनयमावली 
(१९९३) 

 मुख्य तनयमहरूको रूपमा काया गदाछ िसले वनमार्थको अर्धकार र वन व्यवस्थापन 
मागादर्ान गदाछ। 

 सबै प्रकारका िंगलमा प्रततबजन्धत गततषवर्धहरूको पर्हचान गदाछ र सामुदातयक वन 
उपभोक्ता समूहहरूलाई सामुदातयक वनहरूमा काठको अवैध कटान तनयन्त्रण गने अर्धकार 
र्दन्छ। 

 षवर्ेि वातावरणीय, वैज्ञातनक र / वा सांस्कृततक महत्त्व' को आधारमा सरकारले राजष्ट्रय 
वनको कुनै पतन भागलाई सामुदातयक वन वा संरक्षक्षत वनको रूपमा घोिणा गने क्षमता 
प्रदान गदाछ। 

 वन ऐनको २०१६ को संर्ोधनले वन तनयमनको छैठौं सरं्ोधनले वातावरणीय सेवाहरू 
(काबान सेवा सर्हत) को व्यवस्थापन, उपयोग र फाइदा बााँिफााँि तोक्रकने भनेको छ। 

राजष्ट्रय 
वातावरण 
नीतत तथा 
कायायोि
ना (१९९३) 

 चुररया पहािहरूलाई एक नािुक र संवेदनर्ील क्षते्रको रूपमा नामकरण गदाछ िुन संरक्षण 
वनको रूपमा संरक्षण र नामाकंन गररनु पदाछ। 

राजष्ट्रय 
तनकुञ्ि र 
वन्यिन्तु 
संरक्षण 
ऐनको 
चौथो 

 स्थानीय जिषवकोपािानका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गना र स्थानीय समुदायलाई 
राजष्ट्रय तनकुञ्ि संरक्षण गततषवर्धहरूमा सामेल गना मध्यवती क्षेत्रहरूको प्रावधान स्थापना 
गर् यो। 
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संर्ोधन 

(१९९३)  

वन्यिन्तु 
आरक्षण 
तनयम 
(१९७७) 

 वन आरक्षणसभत्र अनुमतत प्राप्त गततषवर्ध र गततषवर्धहरूको तनधाारण गदाछ। तोक्रकएका 
अर्धकारीहरूको सलखखत अनुमततत्रबना कुनै पतन पूवााधार तनमााण, िसमन अततिमण, कुनै 
रूख, बोटत्रबरुवा वा झािी काट्ने वा बाधा पुर् याउने, कुनै मासु तनकालने र खनन गने वा 
कुनै ढंुगा, बालुवा, खतनि, नदी वा पानी तनकालने कायालाई अवैध मातनन्छ। िररवाना, 
सवारीसाधन प्रयोग, अनुमतत र फोहोर सम्बन्धी अन्य तनयम पतन राखखएको छ। 

राजष्ट्रय 
तनकुञ्ि र 
वन्यिन्तु 
संरक्षण 
तनयमावली 
(१९७४)  

 यसले राजष्ट्रय तनकुञ्ि वा आरक्षणमा सञ्चालन गना पाइने गततषवर्धहरुको अनुमतत 
र्दन्छ वा तनधाारण गछा: िस्तै, राजष्ट्रय तनकुञ्िमा कसलाई पहुाँच प्रदान गने; सर्कार र 
आवश्यक सम्बजन्धत इिाितपत्रको प्रावधानहरूको रूपरेखा; र रु्लक र मार्थको 
गततषवर्धहरू सम्बजन्धत प्रक्रियाहरूको तनधाारण गरेको छ। 

राजष्ट्रय 
तनकुञ्ि र 
वन्यिन्तु 
संरक्षण 
ऐन 
(१९७३) 

 संरक्षक्षत क्षेत्रहरूको चार प्रकारहरू पररभाषित गदाछ: राजष्ट्रय तनकुञ्ि, किा रूपमा तनयन्त्रण 
गररएको प्राकृततक आरक्षण, सर्कार आरक्षण र संरक्षण क्षेत्र। 

 यी क्षेत्रहरूमा, सर्कार, घर वा कुनै संरचनाको तनमााण, कुनै पतन सफा गने वा खेती गने 
र/वा कुनै बाली काट्ने, कुनै पालतु परु् वा चरालाई चराउने वा पानी र्दने, रूख, झािी, वा 
अन्य वन उत्पादनहरू र खनन िस्ता गततषवर्धहरू अर्धकृत अक्रफसरको अनुमतत त्रबना 
तनिेध गररएको छ। 
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५. लागुहुने सुिक्षण नीनतहरु 

१४०. ESMF पररयोिना - नेपालमा समानुकूल चुरिया क्षेत्र ननमााण- (BRCRN) को समथान गना तयार गररएको छ, 

िुन नेपाल सरकार व्दारा षवकससत गरी GCFलाई बुझाइएको छ। यो पररयोिना GCF मान्यता प्राप्त संस्थाको 
रूपमा उनीहरूको भूसमकामा संयुक्त राष्ट्र संघको खाध्ध र कृषि संगठन (FAO) व्दारा समर्थात छ। तसथा, पररयोिना 
FAOको वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षा नीतत, साथै GCF पयाावरण र सामाजिक सुरक्षा अनुकूल भए नभएको िााँच 
गररएको छ। 

५.१ FAO वातावरणीय र सामाजिक मानक 

१४१. FAO साँग नौ वातावरणीय र सामाजिक मापदण्िहरू (ESS) छन ्िुन िोखखम र पररणाममा आधाररत दृजष्ट्टकोण 
को माध्यमबाट FAO वातावरणीय र सामाजिक सम्पादन सुधार गना र मद्दतको लार्ग स्थाषपत गररएको छ 
(तासलका-८): 

तासलका 9. FAO को वातावरणीय र सामाजिक मानकको षववरण 

मानक विििण 

ESS१: प्राकृततक स्रोत 
व्यवस्थापन 

प्राकृततक साधनहरूको ह्रास र प्राकृततक स्रोत मार्थको बढ्दो दोहन प्रततस्पधााका 
कारण पररजस्थततकीय प्रणाली सेवाको क्षततमा प्रास्ताषवत पररयोिनाको प्रभाव 
(भूसम, पानी, िैषवक षवषवधता, भूपररर्ध, र िल तनकाय सर्हत) । ESS१ गैर-िीव 
(abiotic) वातावरणमा केजन्रत छ (उदाहरणका लार्ग माटो, िसमन, पानी, अवर्ध 
र मौसम को सुरक्षा)।  

 ESS२: िैषवक षवषवधता, 
पररजस्थततकीय प्रणाली र 
प्राकृततक बासस्थान 

आनुवंसर्क, प्रिातत र पररजस्थततकीय प्रणाली स्तरमा िनावरहरू, बोटत्रबरुवा र 
सूक्ष्म िीवहरूको षवषवधता र पररवतानर्ीलतासाँग सम्बजन्धत िोखखमहरूको 
सन्दभामा पररजस्थततकीय प्रणालीको संरचना र कायालाई संरक्षण गना आवश्यक 
छ। 

ESS 3: खाध्ध र कृषिका लार्ग 
वनस्पतत आनुवंसर्क संसाधन 

र्टकाऊ बाली सुधार र उत्पादन प्रबधान माफा त आनुवंसर्क षवषवधता नोक्सान 
र अनपेक्षक्षत वातावरणीय र सामाजिक पररणामहरूको रोकथाम। ESS3 ले खाध्ध 
र कृषिको लार्ग त्रबरूवा आनुवंसर्क संसाधन (PGRFA) को हस्तान्तरण गरी 
क्रकसानहरूको अर्धकार र लाभ बााँिफािमा समान पहुाँचको सुतनजश्चतता र्दन्छ। 

ESS ४: खाध्ध र कृषिका लागी 
परु्धन र िलचर (aquatic) 
- आनुवंसर्क संसाधन 

आनुवंसर्क षवषवधता र अनावश्यक वातावरणीय र सामाजिक पररणाम सर्हत 
िनावर र िलचर स्रोतहरूको र्दगो व्यवस्थापन संग सम्बजन्धत िोखखम। 

ESS ५: कीट र कीटनार्क 
व्यवस्थापन 

समुदाय, उपभोक्ता, र वातावरणको स्वास््य र सुरक्षामा कीटनार्कको प्रततकूल 
प्रभावको सम्बन्धमा िोखखम। ESS५ ले एकीकृत कीट व्यवस्थापन (आईपीएम) 
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लाई प्रोत्सार्हत गदाछ तथा फसल र खाध्ध उत्पादनमा कीटनार्कहरूको योगदान 
राम्रो भए पतन कीटनार्क तनभारता घटाउन प्रोत्सार्हत गदाछ। 

ESS ६: अस्वैजच्छक पुनवाास र 
षवस्थापन 

वसोवासबाट िवरिस्ती हटाउने तथा भूसम वा स्रोतको उपयोग र उपभोगमा हुने 
प्रततबन्धका कारण पने नकारात्मक आर्थाक सामाजिक प्रभावबाट सूरक्षा प्रदान 
गने। ESS६ ले कुनै पतन भौततक वा आर्थाक रूपमा षवस्थाषपत भएका 
व्यजक्तहरुको िीवन यापन, उत्पादनर्ील सम्पजत्त, र भूसम सुरक्षामा सुधार / 
पुनस्थाापना गना समावेर्ीकरणलाई प्रोत्सार्हत गदाछ। 

ESS ७: सभ्य काम खाध्ध सूरक्षा र गरीबी न्यूनीकरणसम्म पुग्न पूणा र उत्पादक रोिगारीको 
आवश्यकताको पर्हचान। ESS7 लाई पूरा गना यस पररयोिनाले ग्रामीण 
रोिगारीको पहुाँचलाई प्रोत्सार्हत गने, उर्चत गैर भेदभावपूणा र समान अवसरहरू 
सुतनजश्चत गने, षवपन्न र कमिोर वगाका श्रसमक समेत सम्पूणा श्रसमकहरूलाई 
सहयोग पुर् याउने, र बाल-श्रमको रोकथाम तथा उन्मूलन सर्हत अन्तरााजष्ट्रय श्रम 
मापदण्िहरू लागू गने कायाहरु सम्पन्न हुनु पदाछ। 

ESS ८: लैंर्गक समानता प्रस्ताषवत पररयोिनाको लैंर्गक भूसमका र अवसरहरू तथा लैंर्गक 
मूलप्रवार्हकरणमा पने प्रभावका साथै र्दगो कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको कायाान्वयनका 
लागी लैंर्गक समानता प्राप्त गना पररयोिनाको योगदान। 

ESS ९: आर्दवासी िनिाती र 
सांस्कृततक षवरासत 

स्वदेर्ी ज्ञान, संस्कृतत र परम्परागत अभ्यासमा िोखखम, आत्मतनणायको 
अर्धकार, वतामान र भषवष्ट्यका पुस्ताहरूका लार्ग मूता र अमूता सांस्कृततक 
सम्पदा। ESS९ ले प्रोिेक्ट स्वतन्त्र, पूवा र सूर्चत सहमतत (FPIC) अनुसरण 
गदाछ। 

श्रोत: FAO २०१५ 

५.२ पररयोिनाको िोखखम वगीकरण 

१४२. FAO पररयोिना वातावरणीय तथा सामाजिक िााँच चकेसलस्ट तयार गररएको र्थयो (अनुसूची-४)), र प्रोिेक्ट 
कोर्ट बी (मध्यम िोखखम) को पररयोिनाको रूपमा पर्हचान गररयो, िहााँ: 

१४३. सम्र्ावित विविध िाताििणीय ि सामाजजक प्रर्ािहरू पदहचान गरिएको छ। 

 वैकजलपक नवीकरणीय उिाा प्रषवर्धहरू, षवर्ेि गरी सलि-ब्यारीहरू र सौया पीभी प्रणालीहरूको अनुपयुक्त 
षवसिान (disposal) का कारण हुने वातावरणीय प्रदिूणको सम्भाषवत िोखखमहरू, 

 िलवायु-समानुकूल SNRM अभ्यासहरू र सुधाररएको आिीषवका प्रवद्धानका कारण िग्गाको प्रयोगमा आउने 
पररवतानले समािका केही सदस्यहरू, षवर्ेि गरी गररब र सीमान्तकृत समुदायहरू (िस्तै यर्द ततनीहरू 
अब वनक्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा चरन गना सक्षम भएन भने) षवभेदमा पना सक्दछन। 
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 सानो-स्तरको पूवााधार स्थापना िस्तै चके बााँधहरू, ढंुगा बन्िहरू, र संरक्षण पोखरीको संरक्षणको कारण 
कायाथलो षवर्ेि प्रभावहरूको सम्भाव्यत्ता (माटो हटाउने काम ठीकसाँग व्यवजस्थत नगररएमा थेग्रो प्रवाह 
बढ्न सक्छ) 

 तनिी िग्गामा गततषवर्धहरू केवल अषववार्दत भूसममा मात्र सञ्चालन गना सक्रकन्छ, यध्धषप यो गररब र 
सीमान्तकृत पररवारहरूलाई संलग्न हुन बाधा हुन सक्छ, िससाँग सुरक्षक्षत भूसम छैन। िे होस,् यसले 
पररयोिना गततषवर्धहरूको थोरै अनुपात मात्र प्रतततनर्धत्व गदाछ, र पररयोिनाका थप गततषवर्धहरू गरीब 
र सीमान्तकृत पररवारको सर्जक्तकरण र संलग्नता सुतनजश्चत गना लक्षक्षत हुनेछ (उदाहरणका लार्ग 
लक्षक्षत उपायहरू, र कजम्तमा ४० सावाितनक वन प्रयोगकताा समूहको स्थापनालाई समथान गने छ, िसमा 
मुख्यतया सीमान्तकृत पररवारहरू हुनेछन) 

 मर्हला, आर्दवासी िनिातत, र सीमान्तकृत अलपसंख्यक समूह (दसलत लगायत अन्य समूहहरू) ले अक्सर 
भेदभावको अनुभव गछान ्र उनीहरूले सहभार्गता र संलग्नतामा थप अवरोधहरूको सामना गनुापने हुन 
सक्छ।  

 पयााप्त संरक्षणात्मक उपकरणहरू वा अनुपयुक्त अभ्यासहरू त्रबना काठ काट्ने र वन व्यवस्थापनले 
व्यजक्तगत चोटहरू तनम्त्याउन सक्छ। 

१४४. परियोजना क्षेत्रमा सम्र्ावित प्रर्ािहरू अर्ूतपूिा छैनन ो् 

 प्रस्ताषवत गततषवर्धहरू षवसभन्न सरोकारवालाहरु व्दारा चुररया क्षेत्रमा सञ्चासलत गररएको छ र 
अवधारणाको प्रमाण प्रदर्ान गरेको छ (थप िानकारीको लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन) 

 ज्ञान केजन्रत गततषवर्ध (आउटपुट-३)) ले ज्ञान, सूचना र संचार असभवजृध्द गरी राम्रो अभ्यास को 
कायाान्वयन समथान गना, पायलट प्रोिेक्टहरूबाट प्राप्त अनुभव एकीकृत गना, अन्तरााजष्ट्रय उत्तम 
अभ्यासहरू तथा स्थानीय र स्वदेर्ी ज्ञानहरु लागु गना सहयोग पु-याउनेछ। त्यस्ता अभ्यासहरूले 
सुतनजश्चत गदाछ क्रक राम्रो अभ्यासहरू लागू गररनेछ। िोखखमबाट बचाव र न्यूनीकरण उपायहरू 
आवश्यक भएमा थप एकीकृत गररनेछ। संस्थागत सुदृढीकरणका साथै िलावायु-समानुकूल अभ्यासको 
प्रसर्क्षण र षवस्तारले राम्रो अभ्यासहरू लागू भएको छ भनेर सुतनजश्चत गना मद्दत गदाछ र िोखखम 
न्यूनीकरण वा बचाव उपायहरू प्रचाररत र लागू हुन्छन।् 

१४५. Potential impacts are limited to the project´s footprint 

 पररयोिना प्रभावहरूको प्रमाखणकरणले BRCRN पररयोिना क्षेत्रमा ध्यान केजन्रत गनेछ। 

१४६. सम्र्ावित प्रर्ाि न त अपरिितानीय छ न त बढ्िै गएकोछ।  

 यर्द लाभाथीहरूले BRCRN पररयोिना सभत्र प्रस्ताषवत अभ्यासहरू सही रूपमा लागू गरेमा यस 
आयोिनाबाट हुने सम्भाषवत प्रततकूल प्रभाव उलटाउन सक्रकने र िम्मा हुदै निाने प्रकृततको हुने अपेक्षा 
गररएकोछ, । 

 स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठन/उपभोक्ता समूहहरूको पररचालन तनदेसर्काको आधारमा 
सहभार्गतामूलक िलवायु-समानुकूल भ-ूउपयोग योिना तयार गररनेछ, सरकारी अर्धकारीहरूको 
समथानमा प्रततफल-१ का लागी गततषवर्धहरुको कायाान्वयन गररनेछ र कायाान्वयनको प्रभावकारी 
अनुगमन गररनेछ। आउटपुट-३ ले िलवायु-समानुकूल अभ्यासमा उपलब्ध िानकारीको गणुस्तरको साथै 
थप िोखखम न्यूनीकरण गना मद्दत गने सरकारी अर्धकारी, सीएसओ र स्थानीय व्यजक्त दबुैलाई ज्ञान 
प्रसार अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। स्थानीय र प्रदेर्ीय स्तरमा सञ्िालहरुको सुदृढीकरणले 
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सम्भाषवत िोखखम वा प्रततकूल प्रभावहरू प्रबन्ध प्रभावकारी हुनेछ। प्राषवर्धक सहयोग र स्थानीय स्रोत 
व्यजक्तको पदस्थापनले स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठनहरूको लार्ग प्राषवर्धक सहयोग उपलब्ध 
हुनेछ र स्पष्ट्ट र प्रभावकारी सञ्चार मागा पतन स्थापना हुनेछ। 

१४७. सम्र्ावित प्रनतकूल प्रर्ािहरू मान्यता प्राप्त िाम्रो व्यिस्थापन िा प्रिषूण घटाउने अभ्यासहरूको प्रयोग 
व्िािा सम्बोधन गना सककन्छ, ि परियोजना क्षेत्रमा यसको सफल प्रयोगको एक अलर्लेि िेकडा पनन छ (नदि 
प्रणाललको उपल्लो ि तल्लो र्ाग)। 

 सहभार्गतामूलक िलवायु-समानुकूल िग्गा प्रयोग योिनाको उपयोग, राम्रो अभ्यासहरूको प्रवधान, 

चसलरहेको प्राषवर्धक सहयोगको प्रावधान र समन्वयलाई सुदृढ पाना स्पष्ट्ट र प्रभावकारी सञ्चारको 
स्थापनाले प्रभावकारी रूपमा सम्भाषवत प्रततकूल प्रभावहरूलाई कम गना मद्दत गदाछ। प्रस्ताषवत 
गततषवर्धहरू सफलतापूवाक कायाान्वयन गररएको छ र अवधारणाको स्पष्ट्ट प्रमाण छ, िसले राम्रो 
अभ्यासहरूमा आधाररत गततषवर्धहरूको सफल अनुप्रयोगका साथै न्यूनीकरण उपायहरूको सफल 
कायाान्वयनको प्रदर्ान गदाछ। 

१४८. पररयोिनाले आर्थाक सहयोग नगने गततषवर्धहरूको सूची अनुसूची २ मा उललेख छ। 

५.३ हररत िलवायु कोि सुरक्षा 
१४९. हररत िलवायु कोिले अन्तरााजष्ट्रय षवत्तीय तनगमको कायाासम्पादन मापदण्ि र कायाान्वयन तनदेसर्का 
कायाान्वयन गररसकेको छ। अन्तरााजष्ट्रय षवत्तीय तनगमको आठ कायासम्पादन मापदण्ि छर ज िसमा मूख्य 
वातावरणीय र सामाजिक पक्ष हुन िसको ध्यान पररयोिनाको डििाईन र कायाान्वयन गदाा राख्नु पछा। 
अन्तरााजष्ट्रय षवत्तीय तनगमको मापदण्ि FAO वातावरणीय र सामाजिक मानक (तासलका १०) साँग समलदछ।  

१४४. परियोजना क्षेत्रमा सम्र्ावित प्रर्ािहरू अर्ूतपूिा छैनन ो् 

 प्रस्ताषवत गततषवर्धहरू षवसभन्न सरोकारवालाहरु व्दारा चुररया क्षेत्रमा सञ्चासलत गररएको छ र 
अवधारणाको प्रमाण प्रदर्ान गरेको छ (थप िानकारीको लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन) 

 ज्ञान केजन्रत गततषवर्ध (आउटपुट-३)) ले ज्ञान, सूचना र संचार असभवजृध्द गरी राम्रो अभ्यास को 
कायाान्वयन समथान गना, पायलट प्रोिेक्टहरूबाट प्राप्त अनुभव एकीकृत गना, अन्तरााजष्ट्रय उत्तम 
अभ्यासहरू तथा स्थानीय र स्वदेर्ी ज्ञानहरु लागु गना सहयोग पु-याउनेछ। त्यस्ता अभ्यासहरूले 
सुतनजश्चत गदाछ क्रक राम्रो अभ्यासहरू लागू गररनेछ। िोखखमबाट बचाव र न्यूनीकरण उपायहरू 
आवश्यक भएमा थप एकीकृत गररनेछ। संस्थागत सुदृढीकरणका साथै िलावायु-समानुकूल अभ्यासको 
प्रसर्क्षण र षवस्तारले राम्रो अभ्यासहरू लागू भएको छ भनेर सुतनजश्चत गना मद्दत गदाछ र िोखखम 
न्यूनीकरण वा बचाव उपायहरू प्रचाररत र लागू हुन्छन।् 

१४५. Potential impacts are limited to the project´s footprint 

 पररयोिना प्रभावहरूको प्रमाखणकरणले BRCRN पररयोिना क्षेत्रमा ध्यान केजन्रत गनेछ। 

१४६. सम्र्ावित प्रर्ाि न त अपरिितानीय छ न त बढ्िै गएकोछ।  
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 यर्द लाभाथीहरूले BRCRN पररयोिना सभत्र प्रस्ताषवत अभ्यासहरू सही रूपमा लागू गरेमा यस 
आयोिनाबाट हुने सम्भाषवत प्रततकूल प्रभाव उलटाउन सक्रकने र िम्मा हुदै निाने प्रकृततको हुने अपेक्षा 
गररएकोछ, । 

 स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठन/उपभोक्ता समूहहरूको पररचालन तनदेसर्काको आधारमा 
सहभार्गतामूलक िलवायु-समानुकूल भ-ूउपयोग योिना तयार गररनेछ, सरकारी अर्धकारीहरूको 
समथानमा प्रततफल-१ का लागी गततषवर्धहरुको कायाान्वयन गररनेछ र कायाान्वयनको प्रभावकारी 
अनुगमन गररनेछ। आउटपुट-३ ले िलवायु-समानुकूल अभ्यासमा उपलब्ध िानकारीको गणुस्तरको साथै 
थप िोखखम न्यूनीकरण गना मद्दत गने सरकारी अर्धकारी, सीएसओ र स्थानीय व्यजक्त दबुैलाई ज्ञान 
प्रसार अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। स्थानीय र प्रदेर्ीय स्तरमा सञ्िालहरुको सुदृढीकरणले 
सम्भाषवत िोखखम वा प्रततकूल प्रभावहरू प्रबन्ध प्रभावकारी हुनेछ। प्राषवर्धक सहयोग र स्थानीय स्रोत 
व्यजक्तको पदस्थापनले स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठनहरूको लार्ग प्राषवर्धक सहयोग उपलब्ध 
हुनेछ र स्पष्ट्ट र प्रभावकारी सञ्चार मागा पतन स्थापना हुनेछ। 

१४७. सम्र्ावित प्रनतकूल प्रर्ािहरू मान्यता प्राप्त िाम्रो व्यिस्थापन िा प्रिषूण घटाउने अभ्यासहरूको प्रयोग 
व्िािा सम्बोधन गना सककन्छ, ि परियोजना क्षेत्रमा यसको सफल प्रयोगको एक अलर्लेि िेकडा पनन छ (नदि 
प्रणाललको उपल्लो ि तल्लो र्ाग)। 

 सहभार्गतामूलक िलवायु-समानुकूल िग्गा प्रयोग योिनाको उपयोग, राम्रो अभ्यासहरूको प्रवधान, 

चसलरहेको प्राषवर्धक सहयोगको प्रावधान र समन्वयलाई सुदृढ पाना स्पष्ट्ट र प्रभावकारी सञ्चारको 
स्थापनाले प्रभावकारी रूपमा सम्भाषवत प्रततकूल प्रभावहरूलाई कम गना मद्दत गदाछ। प्रस्ताषवत 
गततषवर्धहरू सफलतापूवाक कायाान्वयन गररएको छ र अवधारणाको स्पष्ट्ट प्रमाण छ, िसले राम्रो 
अभ्यासहरूमा आधाररत गततषवर्धहरूको सफल अनुप्रयोगका साथै न्यूनीकरण उपायहरूको सफल 
कायाान्वयनको प्रदर्ान गदाछ। 

१४८. पररयोिनाले आर्थाक सहयोग नगने गततषवर्धहरूको सूची अनुसूची २ मा उललेख छ। 

५.३ हररत िलवायु कोि सुरक्षा 
१४९. हररत िलवायु कोिले अन्तरााजष्ट्रय षवत्तीय तनगमको कायाासम्पादन मापदण्ि र कायाान्वयन तनदेसर्का 
कायाान्वयन गररसकेको छ। अन्तरााजष्ट्रय षवत्तीय तनगमको आठ कायासम्पादन मापदण्ि छर ज िसमा मूख्य 
वातावरणीय र सामाजिक पक्ष हुन िसको ध्यान पररयोिनाको डििाईन र कायाान्वयन गदाा राख्नु पछा। 
अन्तरााजष्ट्रय षवत्तीय तनगमको मापदण्ि FAO वातावरणीय र सामाजिक मानक (तासलका १०) साँग समलदछ।  

तासलका 10. अन्तरााजष्ट्रय षवत्तीय तनगमको कायासम्पादन मानक र FAO को वातावरणीय र सामाजिक मापदण्िको समलान 

अन्तिााजष्ट्रय वित्तीय ननगमको कायाासम्पािन मापिण्ड FAO िाताििणीय ि सामाजजक मानक 

PS १. वातावरणीय र सामाजिक िोखखम र प्रभावहरूको 
आकलन र व्यवस्थापन 

ESS१ प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन 

ESS८  लैंर्गक समानता  

PS २ श्रसमक र काम गने अवस्था ESS७ सभ्य काम 
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PS ३ स्रोत कुर्लता र प्रदिुण रोकथाम ESS५ कीरा र क्रकटनार्क औिर्ध 

PS ४ समुदायको स्वास््य, सूरक्षा ESS७  सभ्य काम ( आंससक) 

PS 5 िग्गा अर्धग्रहण र अतनच्छुक पुनवाास ESS६ अतनच्छुक पुनवाास र षवस्थापन 

PS६िैषवक षवषवधता संरक्षण र जिषवत प्राकृततक 
स्रोतको र्दगो व्यवस्थापन  

ESS२ िैषवक षवषवधता, पररजस्थततकीय प्रणाली र 
प्राकृततक आवास 

ESS३ खाना र कृषि को लागी आनुवंसर्क स्रोत वनष्ट्पतत 

ESS४ खाध्ध र कृषिको लार्ग परु्पालन र िलीय 
आनुवंसर्क संसाधन 

PS७आर्दवासी िनिाती ESS९ आर्दबासी िनिाती र सांस्कृततक षवरासत 

PS८ सांस्कृततक षवरासत 

५.४ FAO को लागु हुने सुरक्षण  
१५०. तासलका १० ले FAO वातावरणीय र सामाजिक िााँच चकेसलस्ट सभत्र र्रगर गररएको FAO सूरक्षाको एक 
ससहंावलोकन प्रदान गदाछ: 

तासलका 11. BRCRN पररयोिनालाई सक्रियकृत पाररएका FAO का सुरक्षण 

FAO सुिक्षण सुिक्षण 
सकक्रयकृत ? 

औचचत्य 

ESS१ प्रकृततक 
स्रोत 
व्यवस्थापन 

छैन यस पररयोिनाले प्रमाखणत मौसम- समानकुल र र्दगो िसमन 
व्यवस्थापन अभ्यासलाई अपनाउन सहयोग पुर् याउाँछ र प्राकृततक स्रोत 
व्यवस्थापनको र्हसाबले सकारात्मक वातावरणीय फाइदाहरू प्राप्त 
हुनेछ। 

िलस्रोतको व्यवस्थापनसाँगै कन्टूर बन्ि, ढंुगाका पखााल र चकेड्याम ( 
५ समटर उचाई) प्रकोप िोखखम न्यूनीकरण र पानी व्यवस्थापन बजृध्द 
गना कायाान्वयन गररनेछ। भाग ६ मा त्यहााँ सम्भाषवत साना-स्तरमा 
स्थान-षवर्ेि प्रभावहरू र िोखखमहरूलाई कसरी हटाउने र / वा कम 
गने बारे थप िानकारी समावरे् छ। 

पररयोिना अवर्धमा भू-स्वासमत्वमा कुनै नकारात्मक पररवतानको 
पररणाम र्दनेछैन। मुख्य लाभाथी भनेको स्थानीय समुदायमा आधाररत 
संगठन / उपभोक्ता समूहहरू हुन ् िसले स्थानीय िनतालाई 
सुधाररएको भ-ूस्वासमत्वको अर्धकार र्दन सहयोग   पु-याएका छन। 
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अनुसूची २ मा समावेर्ीकरण सूचीले सुतनजश्चत गदाछ क्रक पररयोिनाले 
ठूलो िोखखम हुने गततषवर्धहरुमा आर्थाक सहयोग गदैन। 

ESS२ िैषवक 
षवषवधता, 
पररजस्थततकीय 
प्रणाली र 
प्राकृततक 
बास्थस्थान 

छ यस पररयोिनाको २६ प्राथसमकता प्राप्त नदी प्रणालीहरू (मूल 
कायाान्वयन क्षेत्र) मध्ये एउटा षवर्ेि गरी अधेरी खोला, बरुवा खोला र 
िुवार खोला नदी प्रणाली, कोर्ी टप्पू वन्यिीव ररिभाको साथ असलकतत 
ओभरलयाप हुन्छन।् पररयोिनाले  वन्यिन्तु आरक्षण वा यसको 
मध्याबर्ध क्षेत्र सभत्रका कायािमहरुलाई समथान गनेछैन। सबै 
पररयोिना गततषवर्धहरू नेपालको कानूनी रूपरेखा, षवर्ेि गरी 
मध्याबर्ध क्षेत्र व्यवस्थापन तनयमावली (१९९६)) र मध्यावर्ध क्षेत्र 
व्यवस्थापन तनदेसर्का (१९९९)( उदाहरणका लार्ग र्दगो व्यवस्थापन, 

पुनःस्थापना गततषवर्धहरू र समुदाय-वन उपभोक्ता समूहहरू माफा त 
इकोटोररजम लाई समथान गदाछ) अनुसार सञ्चालन गररनेछ। 
पररयोिनाका क्रियाकलापहरू बाट संरक्षक्षत क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव 
पाने अनुमान छ। षवर्ेि गरी अध्ययनले देखाएको छ क्रक वन फाँ िानी 
र अजस्थर भूसम उपयोगको कारण थेग्रो वहाबले आरक्षण क्षेत्रमा 
नकरात्मक असर पुर् याएको छ। िैषवक षवषवधता व्यवस्थापन ढााँचा यो 
सुतनजश्चत गनाका लार्ग षवकससत गररएको छ क्रक पररयोिनाको 
गततषवर्धले संरक्षण क्षेत्रमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपारोस(् भाग-९)। 

यस पररयोिनाले प्राकृततक पररजस्थकीय प्रणालीलाई अको भूसम 
प्रयोगमा रूपान्तरण गना समथान गदैन, तर यसको षवपररत 
पररजस्थकीय प्रणालीको पुनस्थाापनालाई बढावा र्दनेछ।सबै पररयोिना 
गततषवर्धहरू त्रबसभन्न िग्गा प्रयोगहरूको लार्ग लक्षक्षत छन ्(उदाहरण: 
िलवायु समानुकूल कृषि कायाान्वयन गररने छ कृषि भूसममा, क्षयीकरण 
पररजस्थततकीय प्रणासलहरुको  पुन: स्थापना गततषवर्धहरू आर्द)। 

पररयोिनाले वातावरणमा परररहेको वतामान प्रभावलाई बढाउाँ दैन, 

क्रकनकी यसले र्दगो भूसम प्रयोग अभ्यासलाई प्रवधान गदाछ िसले 
अर्हले भइरहेको भन्दा बढी वातावरणीय फाइदाहरू उत्पन्न गदाछ। 

गततषवर्ध १.९, १.१० र १.११ अन्तगात प्राकृततक वनबाट काठपातको 
उपभोग घटाउन गैर-वन िग्गा (पररत्याग गररएको, अनुत्पादक वा कम 
उपयोर्गत कृषि भूसम वा र्गरावट गररएको िसमन)मा वनिातीय भूसम 
स्थापना गररनेछ।यी कम िोखखम गततषवर्धहरू हुन क्रकनक्रक यी 
प्रिाततले स्थानीय प्रिाततहरू, र गैर-स्थानीय प्रिाततहरू समावरे् गदाछ 
िुन स्थानीय रूपमा अनुकूसलत हुन्छन ्र आिमणको लार्ग िोखखम 
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पैदा गदैनन।्बकृ्षारोपण हुने क्षेत्रका प्रिाततहरू संग नयााँ रोषपने 
प्रिाततहरु क्षेत्र षवर्ेि समलदोिलुदो उर्चत प्रिाततहरू छन छैनन त्यसको 
सुतनजश्चतता गदाछ।िोखखम न्यूनीकरण र उपायहरुको पूणा षववरण 
भाग-६ मा हेनुास। 

ESS३ खाध्ध र 
कृषिका लार्ग 
वनस्पतत 
आनुवंसर्क 
संसाधन 

छ पररयोिनाले नयााँ बालीनाली र प्रिाततहरू पररयोिना क्षेत्रमा लगाउन 
कुनै पहल गनेछैन। 

यस पररयोिनाले २४,५९८ हेक्टर क्षेत्रमा वन वकृ्षारोपण (वागवानी, 
चारा बैंक), र कृषि-वन ( agro-forestry)  गततषवर्धलाई समथान गदाछ। 
यस क्षेत्रमा पर्हले नै प्रयोग गररएको, अनुकूसलत र बढेको प्रिाततहरूको 
प्रयोग गरेर वकृ्षारोपण र कृषि-वन प्रणाली स्थापना गररनेछ। यस 
पररयोिनाको लार्ग कुनै बीउ वा रोप्ने सामग्री आयात गररने छैन। 

पररयोिनाले मध्यम िोखखमको रूपमा देखखएका रोपेको िंगलको 
स्थापना र व्यवस्थापनलाई सहयोग गनेछ। यस पररयोिनाले नेपाल 
सरकारको भूसम प्रयोग नीतत, वातावरणीय संरक्षण ऐन र वातावरणीय 
संरक्षण तनयमवली र वन ऐन र वन तनयममावली लगायतका अन्य 
राजष्ट्रय कानूनहरू (भाग-४)) र राजष्ट्रय वन क्षेत्र रणनीतत र सम्बजन्धत 
नीततहरुको अनुसरण गनेछ। ( सामदुातयक वन उपभोक्ता समुह 
पररचालन तनदेसर्का समेत) 

ESS ४ खाध्ध र 
कृषिका लागी 
परु्धन र 
िलचर 
(aquatic) - 
आनुवंसर्क 
संसाधन 

छैन पररयोिनाले गैर-रैथाने वा गैर-स्थानीय रूपले अनुकूसलत प्रिातत, िात, 

genotypes वा अन्य आनुवंसर्क सामग्री पररयोिना क्षेत्रमा लयाउने 
छैन। 

अर्धकतम र्दगो अभ्यासहरूको प्रवधान (स्टल-क्रफडि managed वा 
व्यवजस्थत चराउने ठाउाँमा ठाउाँमा तनःरु्लक चरन,)ले वनको र्गरावट 
कम गदाछ र सकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पनेछ। 

ESS ५: कीट र 
कीटनार्क 
व्यवस्थापन 

छैन यस पररयोिनाले क्रकटनार्क औिर्ध वा कृषििन्यरसायनको खरीद वा 
प्रत्यक्ष आपूतता गनेछैन। 

ESS ६: 
अस्वैजच्छक 
पुनवाास र 
षवस्थापन 

छैण पररयोिनाले कुनै पतन अस्वैजच्छक पुनवाास वा षवस्थापनलाई अनुमतत 
र्दाँदैन। पररयोिना गततषवर्धहरूले तनिी भूसमका वन स्रोतहरूमा 
स्थानीय व्यजक्तहरूको पहुाँचलाई असर गने छैन। तनिी िग्गामा 
कायािमहरू सञ्चालन गना भू-स्वासमत्व र भूसम  प्रयोग गना पाउने 
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वैधताको प्रमाण प्रदर्ान गररनु पछा। तनिी िग्गामा मुख्यतया कृषि 
कायािम लगानी  र वन गततषवर्धहरूका लार्ग प्राषवर्धक सहयोगमा 
केजन्रत हुनेछ (उदाहरणका लार्ग गैर-वन भूसम र वन गततषवर्धहरूमा 
प्राषवर्धक सहयोग मात्र उपलब्ध गराइन्छ)। 

सावाितनक भूसम िंगलमा प्रत्येक्ष लगानी (या त गैर-वन भूसम वा 
अत्यर्धक क्षतयत वन िग्गामा) उपभोक्ताहरूले वन स्रोतहरूको र्दगो 
व्यवस्थापनबाट फाइदा पुर् याउन सहयोग गने कुरामा केजन्रत हुनेछ। 
अत्यर्धक क्षयीकरण भएको अवस्था हरूमा, दाउरा, घााँसपात, बागवानी 
र काठका लार्ग सावाितनक भूसममा वकृ्षारोपण गनालाई अत्यर्धक 
संकटासन्नताको अवस्थामा रहेका पररवारको समलेर बनेको (सामुदातयक 
परामर्ा र प्राथसमकतामा आधाररत) वन उपभोक्ता समूहहरूको लार्ग 
प्रत्यक्ष लगानी मन्त्रालयले गनेछ। 

समुदाय-आधाररत संगठनहरूसाँग समलेर सहभार्गतामूलक 
प्रक्रियाहरूव्दारा उपायहरु तय गररनेछ। पररयोिनामा सहभार्गता 
स्वैजच्छक र एफपीआईसीमा आधाररत छ। कायािमहरु कानून 
कायाान्वयनमा केजन्रत रहनेछैन। र्दगो िलवायु-समानुकूल SNRM लाई 
बढावा र्दने र्दगो वैकजलपक भूसम प्रयोग अभ्यासमा केजन्रत हुनेछ। 
यर्द समुदायहरूले अत्यर्धक संवेदनर्ील वा र्गरावट भएका क्षेत्रहरूमा 
सुरक्षात्मक उपायहरू कायाान्वयन गने तनणाय गरे भने, यो केवल 
समुदायमा आधाररत संगठनहरूको परामर्ामा आधाररत कायाान्वयन 
हुनेछ र िहााँ आवश्यक पछा त्यस स्थानमा वैकजलपक भूसम प्रयोग 
षवर्ेि गरी अत्यर्धक संकटासन्नता र सीमान्तकृत पररवारहरूको 
संयुक्त रूपमा षवकास गररनेछ। 

ESS ७: सभ्य 
काम 

छैन पररयोिनाको पररणामस्वरूप प्रत्येक्ष रोिगारीको अवसर हुने छैन। 
रोिगार-अवसरहरू सम्भवतः पररयोिनाको उप-उत्पादनको रूपमा 
उत्पन्न हुनेछ, तर प्रत्यक्ष रूपमा होइन। 

पररयोिनाको कायाान्वयनमा व्यावसातयक स्वास््य र सुरक्षा 
(ओएचएस) गततषवर्धहरुलाई गम्भीरताका साथ सलइने छ। िबक्रक 
अर्धकांर् पररयोिना गततषवर्धहरू कम िोखखम प्रकृततका छन,् प्रततफल 
१ मा वन गततषवर्धहरू मध्यम िोखखमको रूपमा देख्न सक्रकन्छ। 
सुरक्षा उपकरण र OHS प्रसर्क्षण आयोिना गररनेछ। िोखखम तनयन्त्रण 
उपायहरू भाग-६ मा वणान गररएको छ। 
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ESS८: लैंर्गक 
समानता 

 पररयोिनाले लैंर्गक सर्जक्तकरण र समानतालाई समथान गदाछ, र 
उनीहरुको षवसर्ष्ट्ट आवश्यकता र प्राथसमकताहरूलाई पतन 
प्राथसमकतामा राख्नेछ। BRCRN पररयोिना को लागी एक लैंर्गक 
मूलयांकन र लैंर्गक काया योिना षवकससत गरीएको छ। 

ESS ९: 
आर्दवासी 
िनिाती र 
सांस्कृततक 
सम्पदा 

छ BRCRN पररयोिना क्षेत्रको कुल िसंख्याको ३१% आर्दवासी िनािाती 
रहेकोछ र BRCRN पररयोिना सभत्र प्रत्येक्ष लाभाथीका रूपमा समावेर् 
हुनेछन।् षवसभन्न आर्दवासी िनिाततहरुका साथै आर्दवासी महासंघका 
प्रतततनर्धहरुसंग परामर्ा गरी आर्दवासी िनिाततहरुलाई कुनै हातन 
नपुग्ने सुतनजश्चत गरी आर्दवासी िनिातत तथा सामाजिक 
समावेर्ीकरण योिना ढााँचा BRCRN आयोिनाका सन्दभामा तयार 
गररएकोछ।(भाग-८) पररयोिनाको कायाान्वयनको िममा आर्दवासी 
िनिातत मुद्दाहरूको सम्मान, समावेर् र उनीहरूको स्वतन्त्र, पूवा र 
सूर्चत सहमतत (एफपीआईसी) को अर्धकार समेतलाई सम्मान गने 
प्रयास गररनेछ। यस पररयोिनाले आर्दवासी िनिाततहरुलाई 
अततररक्त फाइदा पु-याउने अपेक्षा गररएकोछ र पररयोिना क्षेत्र सभत्र 
बसोवास गने आर्दवासीहरुको षवसभन्न संदभा, प्राथसमकता र 
िोखखमलाई षवर्ेि ध्यान र्दइनेछ। 
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६. िाताििणीय तथा सामाजजक जोखिम व्यिस्थापन  

१५१. तनम्म र्चत्रले FAO को वातावरखणय तथा सामाजिक िोखखम व्यवस्थापन दृजष्ट्टकोण: 

 

FAO को वातावरनीय र सामाजिक (E&S) िोखखम प्रबन्धन दृजष्ट्टकोणको ससहंावलोकन 

६.१ चरण १: सहायक गततषवर्ध पररभाषित गने  

१५२. BRCRN पररयोिनाको वातावरणीय तथा सामाजिक फाइदाहरु प्रततकुल प्रभावको तुलनामा बढी हुने अपेक्षा 
गररएको छ। पररयोिनाबाट हुने प्रततकुल असरहरु न्यून र क्षेत्र षवर्ेि हुनेछ। यध्धषप यो महत्वपूणा हुन्छ क्रक 
त्यस्ता प्रभावहरु योिनाको चरणमा नै पर्हचान गरी तनयन्त्रणका उपायहरु पररयोिना योिना र कायाान्वयन तहमा 
एक्रककृत गनुापदाछ। िोखखमहरु िााँच गने काम सहायक गततषवर्धको स्तरमा सम्पन्न गना ससफाररस गररएकोछ। 
भाग-२ को कायाान्वयनको िममा षवसर्ष्ट्ट कायाान्वयन क्षेत्रहरु पर्हचान गररनेछ, िहा षवसर्ष्ट्ट क्षेत्र, लाभाथी, सहायक 
गततषवर्धहरु पर्हचान गररनेछ। । यसथा सहायक गततषवर्धहरु पर्हलो र दोस्रो विाको अवर्धमा पर्हचान हुनेछन। 
(सहायक गततषवर्ध १ र २ को कायाान्वयनबाट) प्रत्येक सहायक गततषवर्धका लार्ग गततषवर्ध सर्हतको कायान्वयन 
क्षेत्र पर्हचान गनुाका साथै क्षमता तनमााण, प्रसर्क्षण र सरोकारवालाको संलग्नता िस्ता पक्षहरु पतन प्रत्येक क्षेत्रका 
लागी तनधाारण गररनेछ।  

६.२ चरण २: सहायक गततषवर्धको वातावरणीय तथा सामाजिक िोखखम िााँच गने (Screening) 

१५३. प्रत्येक गततषवर्ध एफ ऐ ओ को वातावरणीय र सामाजिक चकेसलष्ट्ट प्रयोग गरर िााँच गररनेछ। (अनुसूची-४ 
मा संलग्न) एक पटक कायाान्वयन क्षेत्र, लाभाथीहरु, र सहायक गततषवर्धहरु पर्हचान (चरण-१) गररए पतछ प्रत्येक 
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गततषवर्धका लागी चकेसलष्ट्ट तयार गररनेछ र तत्पश्चात पररयोिना व्यवस्थापन इकाइको सूरक्षा तथा लैंर्गक 
षवर्ेिज्ञले प्रमाखणत गनेछ। यो उललेख गनुा महत्वपूणा हुन्छ क्रक ESMP िााँचको सुरुवात दोस्रो बिामा सुरु हुनेछ र 
तसे्रो विाको केर्ह समय सम्म पतन तनरन्तरता पाउनेछ। यस दौरान त्रबसभन्न समुदायमा आधाररत संगठनहरु संग 
परामर्ा गररने छ र उनीहरुलाई योिना प्रक्रियामा संलग्न गराइनेछ। चकेसलष्ट्टको िााँचको पररणामहरुलाई सूरक्षा 
षवर्ेिज्ञले एक्रककृत गनेछ। यो एक्रककृत प्रततवेदन FAO ESMमा स्वीकृततका लागी पठाइनेछ। िााँचबाट तनम्न 
षवियको सुतनजश्चतता गनेछ: 

 गततषवर्ध अनुमतत र्दन योग्य छ र नेपालको प्रचसलत ऐन कानुन तथा पररयोिना तनयामक आवश्यकता 
अनुरुप छ। 

 प्रभावको अपेक्षक्षत प्रभाव स्तर अनुसार एउटा उपयुक्त स्तरको वातावरणीय मूलयांकन सञ्चालन गररनेछ। 

१५४. प्रभावको प्रकृतत, आकार, reversibility र स्थान सहायक गततषवर्धहरुको िााँचका मूख्य तत्वहरु हुन। सहायक 
गततषवर्धलाई वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापनमा समावेर् गने वा नगने षवियको तनणाय षवज्ञमा तनभार 
रहनेछ।  

१५५. पयाावरखणय र सामाजिक चकेसलष्ट्टको लै.र्गक तथा सूरक्षा षवज्ञ व्दारा िााँच गर पतछ िााँचको पररणाम 
अनुसार : १) थप मूलयांकनका लागी शे्रणी तनधाारण गररनेछ २) कस्तो मूलयांकन पध्दतत अपनाउने हो त्यसको 
तनधाारण।   

१५६. कायाान्वयन पूवा सूरक्षण कागिातहरु (safeguard documents)  (एउटा प्रतत प्रत्येक सहायक गततषवर्धका 
लागी) पररयोिना कायाान्वयन इकाइको लैंर्गक तथा सूरक्षा षवज्ञले ( भाग-१ को गततषवर्ध सञ्चालन गनुा भन्दा 
अगाडि) तयार गनेछ। तनम्नसलखखत कागिात र सूचना उपलब्ध गराइने छ षवर्ेि पररयोिना कायाान्वयन क्षेत्रका 
लागी: 

 सबै क्षेत्रमा सञ्चालन गररने गततषवर्धको षववरण 

 कायाान्वयन गररने प्रत्येक क्षेत्रको षववरण 

o भुगोल र गततषवर्धहरुको सन्दभामा षवसर्ष्ट्टताहरु 

o लाभाथी र सरोकारवाला 
o कायाथलो (site) को नक्सा र GPS 

 अधेरी खोला, बरुवा खोला, िुवार खोला नदी प्रणालीका सबै कायाान्वयन क्षेत्रका लार्ग लाभाथीहरुको 
कायाान्वयन क्षेत्रको मूलयांकन गरे पतछ लगानीको कायाान्वयन हुनुभन्दा पर्हले कोर्ी टप्प ूवन्यिीव ररिभा 
वा यसका बफर क्षते्रसाँग कुनै क्रकससमको ओभरलयाप नभएको सुतनजश्चत गररनेछ (पररयोिनाको िैषवक 
षवषवधता व्यवस्थापन ढााँचाको बारेमा अझै बढी िानकारीका लार्ग अध्याय ९ हेनुाहोस)्।  

 स्थापना चरणमा सरोकारवालाहरुलाई संलग्न गराइएको प्रक्रियाको षववरण तथा कायाान्वयनका िममा 
सरोकारवाला सलंग्न गराउने योिना। 

 प्रत्येक कायाथलो (site) को गनुासो संयन्त्र र प्रकर्टकरणका बारेमा छुट्टा छुटै्ट सूचना षववरण   
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६.३ FAO Headquarter को ESM unit बाट स्वीकृत र प्रमाखणत वातावरणीय तथा सामाजिक िााँच 
चेकसलष्ट्ट ( प्रतत सहायक गततषवर्धको एकत्रत्रत) नततिा। चरण-३: वातावरणीय र सामाजिक योिना, 
अनुगमन र ररपोर्टाङ 

१५७. उप-भाग िहा संभाव्य वातावरणीय र सामाजिक िोखखम पर्हचान गररएको छ, ले वातावरण र सामाजिक 
व्यवस्थापन योिना (ESMP) तयार गनेछ। यस योिनामा न्यूनीकरण उपायहरु, सूचकहरु, जिम्मेवारीहरु र समयससमा 
अथाात िहा उललेखखत उपायहरु पुरा हुने अपेक्षा गररएकोछ।एउटा ESMP सहायक गततषवर्धका लागी तयार गररनेछ 
र यसको िानकारी गततषवर्ध िााँच प्रक्रियाले र्दनेछ।  

१५८. सहायक गततषवर्धहरुका िााँचका मूख्य तत्वहरुमा प्रभावको प्रकृतत, आकार, उलटन सक्ने र स्थान हुन। ESMP 
कुनै गततषवर्धका लागी आवश्यक हुन्छ वा हुदैन भन्ने षवियको तनणाय षवज्ञबाट नै हुनेछ। 

१५९. ESMP मा तनम्नसलखखत षविय हुनुपनेछ:  

न्यूनीकिण उपायहरु: चकेसलष्ट्ट अनुसार पर्हचान गररएका वातावरणीय र सामाजिक प्रभावको आधारमा ESMPले 
प्रषवर्धक षववरण सर्हत प्रत्येक न्यूनीकरण उपायहरु, डििाइन, औिारको षववरण, र  पररचालन प्रक्रियाका बारेमा 
वणान गनुा पदाछ। 

अनुगमन: वातावरणीय र सामाजिक अनुगमन गततषवर्धको सञ्चालन भएको अवस्थामा गररन्छ र यसको उद्देश्य 
न्यूनीकरणका उपायहरुको सफलताको मापन गने रहेकोछ। षवर्ेि गरी ESMP को अनुगमन र्ाखाले तनम्न सूचनाहरु 
उपलब्ध गराउछ: 

अनुगमनको एउटा षवर्ेि वणान र प्राषवर्धक षववरणमा मापन गनुा पने parameter, प्रयोग गररने षवर्ध, नमुना 
स्थानहरु, मापन आवजृत्त, पत्ता लगाउने ससमा ( िहा संभव हुन्छ), threshold िसले सुधारात्मक कायाहरुको 
आवश्यकतालाई संकेत गदाछ समेतका षवियहरु समावेर् हुन्छन।  

अनुगमन र प्रततवेदन प्रक्रियाबाट प्रभावहरुको प्रारजम्भक पर्हचान हुन्छ र यसका आधारमा न्यूनीकरणका उपायहरु, 

प्रगतत र पररणामको समग्र षववरण तयार गररनेछ (िस्तै: वाषिाक लेखापरीक्षण र सवेक्षण व्दारा ESMP को समग्र 
प्रभावकारीताको अनुगमन गररन्छ)। 

अनुगमन ि मूल्याङ्कनका लागी संिचनागत अिस्था: ESMPले संस्थागत व्यवस्थाको एक षवसर्ष्ट्ट षववरण प्रदान 
गनुा पदाछ। िस्तै: संगठनमा को जिम्मेवार छ न्यूनीकरण र अनुगमनका उपायहरु - पररचालन, सुपररवेक्षण, कानुन 
कायाान्वयन, कायाान्वयन को अनुगमन, सुधारात्मक कायाहरु, कायाान्वयनको अनुगमन, षवत्त, प्रततवेदन र कमाचारी 
तासलम ।  साथै ESMPले ससफाररर् गरेका उपायहरु र गततषवर्धहरुमा लाग्ने लागतको अनुमान समावेर् गना 
आवश्यक हुन्छ। यसबाट उक्त प्रयोिनका लागी आवश्यक कोि/बिेटको व्यवस्था गना सक्रकनेछ। ESMPमा ससफाररस 
भएका न्यूनीकरण र अनुगमनका उपायहरु सबै प्रभाषवत समुहहरु संग परामर्ा गरी तयार गनुा पदाछ, यसबाट 
ESMP को डििाइनमा यी सबैको र्चन्ता र षवचार समावेर् गनासक्रकनेछ। 

१६०. एक पटक ESMPs को साथ पूवा कायाान्वयन दस्तावेि FAO मा ESM इकाई व्दारा अनुमोदन भएपतछ, सुरक्षा 
षवज्ञले अनुगमन योिनाको सन्दभामा सरोकारवालाको संलग्नतामा ESMPs समावेर् गरर ररपोटा गररएको सुतनजश्चत 
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गनेछ। यस सन्दभामा, क्रफलि कमाचारी (प्रदेर्ीय र स्थानीय अर्धकारीहरू र षवस्तार एिेन्टहरूसाँगको समन्वयमा 
पीएमयू स्टाफहरू) अनुगमन योिनाको प्रासंर्गक रूपमा प्रगतत अनुगमनका साथै कायाान्वयन चरणमा देखा पने 
सम्भाषवत िोखखमहरू पर्हचान गना जिम्मेवार हुनेछन।् यो िानकारी प्रगतत ररपोटा र टेम्प्लेटमा समावेर् गररनेछ,  
र िसमा वातावरणीय र सामाजिक िोखखम व्यवस्थापन पतन राखखनेछ।  

१६१. प्रगतत प्रततवेदनको िानकारी PMU का सूरक्षा तथा सलगं षवज्ञले प्राप्त गनेछन र प्राप्त प्रततवेदनहरुलाई 
एकत्रत्रत गनेछन। यसका साथै वातावरणीय तथा सामाजिक सूरक्षा कायासम्पादनको अधा-वाषिाक प्रततवेदनमा 
उललेखखत गुनासो संग सजम्न्धत िानकारी पतन तयार गनेछन।   

६.४ संभाषवत वातावरणीय र सामाजिक िोखखम न्यूनीकरण उपायहरु 

१६२. संभाषवत नकारात्मक प्रभाव र प्रस्ताषवत न्यूनीकरण उपायहरु पररयोिनाका तीनै भागको पर्हचान गररएको 
छ। यसबाट ESMPs तयारका लागी आधार हुनेछ।  

तासलका 12. संभाव्य प्रततकूल प्रभावहरू र आउटपुट १ को लार्ग प्रस्ताषवत न्यूनीकरण उपायहरू 

संर्ावित नकािात्मक 
अससिहरु 

न्यूनीकिण उपायहरु 

 भू-उपयोग गततषवर्ध 
वा सामुदातयक 
भूसमबारे तनयमावली 
पररवतानबाट केर्ह 
समुदाय सदस्यहरुमा 
असंगत 
(disproportionate)  

प्रभाव पनेछ। 

 तनणाय सलने प्रक्रियाहरु संगठन/प्रयोगकताा समुहको पररचालन 
तनदेसर्का २०१४ र protocol का आधारमा हुनेछ। CFUGs को आफ्नै 
पररचालन तनदेसर्का छ। यस तनदेसर्कामा उललेख गररएको छ क्रक 
व्यवस्थापन ससमततको ५०% सदस्य मर्हला हुनु पने र गरीव, दसलत, 

अलपसंख्यक, िातीय समुह र आर्दवासी िनिातीको समानुपाततक 
प्रतततनर्धत्व हुनु पदाछ। अध्यक्ष वा सर्चव मध्ये एउटा मर्हला हुनु 
पनेछ। GESI का प्रावधान र गरीवमूखी उपायहरु पररचालन तनदेसर्का 
र ऐनमा समावेर् गररएकोछ, िसले मर्हला, आर्दवासी िनिाती, 
सीमान्तकृत अलपसंख्यक समुहहरु सर्हत षवषवध व्यजक्तहरुलाई 
एकबध्द र सहभागी हुन मद्दत पुग्नेछ।  

 भू-उपयोग योिना र क्षमता त्रबकास प्रक्रिया सहभार्गतामूलक हुनेछ र 
पररयोिना, क्षमता त्रबकास सत्र/तासलममा समानुपाततक प्रतततनर्धत्वको 
सुतनजश्चतता गररनेछ।  

 यस बाहेक मर्हला, आर्दबासी िनिाती, र सीमान्तकृत समुह लक्षक्षत 
थप तासलमहरु सञ्चालन गररनेछन। िसबाट यी समुहह संग 
सम्बजन्धत ( िस्तै: नेततृ्व प्रसर्क्षण, व्यवसाय साक्षरता तासलम) षवर्ेि 
वाधाहरु हटाउन सहि हुनेछ। यसले यो तनजश्चत गदाछ क्रक त्यस्ता 
समुदायहरुले र्दगो प्राकृततक संसाधन षवकलपहरुका फाइदाहरुबार सचते 
हुनेछन। र ती संर्ोर्धत व्यवस्थापन योिनाहरुबाट यी समुहले अनुभव 
गने नकारात्मक प्रभावको पतन र्हसाब राख्नेछन ( िस्तै: agro-
forestry प्रणालीबाट लाभाजन्वत हुने गरी घरधुरीलाई थप सहयोग 
उपलब्ध गराउने) 

 कायािम कानून कायाान्वयनमा बर्ढ केजन्रत रहने छैन। िहा 
समुदायलाइ थप सूरक्षा उपायहरु आवश्यक छ ( िस्तै: अत्यर्धक वन 
क्षयीकरण भएको क्षेत्र वा पैह्रोको िोखखम बर्ढ भएको क्षेत्र) भन्दछन, 
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त्याहा समुदायमा आधाररत संगठन परामर्ा प्रक्रियाका आधारमा 
मौिुदा िोखखमको षवियमा संगठन सदस्यहरु संग छलफल गररनेछ। 
समुदायमा आधाररत संगठनका सबै सदस्यहरुको पहुाँच हुने 
षवकलपहरुको पर्हचान गना थप सहयोग प्रदान गररनेछ। आवश्यकता 
अनुसार उच्च संकाटासन्न र/वा सीमान्तकृत घरधुरीका लागी थप 
सहयोग र्दन सक्रकने प्रावधानको व्यवस्था गररनेछ ( उदाहरण: घााँस 
बैंक)। 

 पररयोिनाबाट भेदभाव भएको वा समस्या भएको महसुस गने 
घरधुरीको गुनासो तनवारण संरचनामा पहुाँच हुनेछ। पररयोिना को 
गुनासो तनवारण संयन्त्रका त्रबियमा लाभाथीहरुलाई ष्ट्पष्ट्ट व्याख्या 
गररनेछ। साथै स्थानीय स्रोत व्यजक्त र साझदेार संगठनहरुलाई पतन 
संगठनका बारेमा सचते गराइनेछ र आवश्यक भएमा स्थानीय 
बाससन्दालाई गुनासो दताा गना सहयोग पु-याइनेछ। 

 पररयोिनामा सहभागी हुन सबै समुदायमा आधाररत संगठनहरुले 
स्थानीय अर्धकारी समक्ष दताा गनुा पनेछ। स्थानीय अर्धकारीले GESI 

संग सम्बजन्धत पररचालन तनदेसर्काको कुन हद सम्म पालना 
गररएकोछ र मर्हला, गरीव, आर्दवासी िनिाती समुह, दसलत र िातीय 
अलपसंख्यकको प्रतततनर्धत्वका त्रबियमा मूलयांकन गनेछ। पजञ्िकरण 
वा दतााबाट CBOs का साथै वन उपभोक्ताहरुका लागी िग्गा प्रयोग 
गने अर्धकार  सूरक्षक्षत हुनेछ क्रकनभने उनीहरुलाई औपचाररक सरकारी 
प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछ। दताा प्रक्रिया भाग-२ मा छ ( भूसम दताा बारे 
नोट तल हेनुास)। 

 गततत्रबर्धहरुबाट सानो आकारका संरचनाको तनमााणहरु िस्तै: 
contour bunds,  ढुङ्गाको पखााल, चकेड्याम, पानी प्रततधारण 
पोखरी/संरक्षण पोखरी, बाट सानो क्षेत्र क्षेत्र षवर्ेि प्रभाव पना सक्नेछ। 

 िालर्य व्यवस्थापनका लागी सानो स्केलको संरचनाहरु (contour 

bunds,  ढुङ्गाको पखााल, चकेड्याम,) को तनमााण कायायोिना ( 
गततषवर्ध १-५) मा पर्हचान भएका क्षेत्रहरुमा मात्र गररनेछ।वा 
षवध्धमान एक्रककृत िलार्य व्यवस्थापन (IWM) योिना वा नदी 
प्रणाली व्यवस्थापन योिना अनुसार गररनेछ। यसले सुतनजश्चत गने 
छ क्रक त्यस्ता पूवााधारहरुको एकीकृत ढङ्गबाट हुने योिनाको 
(गततषवर्धहरुको कायाान्वयन) प्रभाव प्रभावकारी हनेछ। साथै DRR/भू-
उपयोग व्यवस्थापन/ईजञ्ितनयर र /वा िलार्य योिना षवज्ञ 
गततषवर्धहरुको डििाइनमा संलग्न हुनेछन। यी अबलम्बन गररने 
उपायहरुको समीक्षा सामान्य वहाव, संभाव्य िोखखम र अनत मौसम 
घट्नाहरुका आधारमा गररनेछ। 

 संरक्षण पोखरीहरुको डििाइन स्थानीय अर्धकारी व्दारा स्थानीय 
समुदायको सहयोगमा गररनेछ। पोखरीको उर्चत ढंगबाट योिना 
गररएको कुराको सुतनजश्चतता गना संरक्षण पोखरी योिनालाई 
पररमािान गरी स्थानीय सरकारी अर्धकारीले स्वीकृत 
गनेछन।समुदायमा आधाररत संगठनहरुलाई तनमााण प्रक्रियाको िममा 
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प्राषवर्धक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ र स्थानीय स्रोत व्यजक्तलाई 
उर्चत ममात संभार र स्थानीय अर्धकारीलाई ररपोटा गने षवियमा 
तासलम र्दइनेछ। 

 स्थानीय अर्धकारीले तनमााण योिना, तनमााणको अनुगमन र तनमााण 
पतछको अनुगमनको तनरीक्षण गनेछछन।् तनयसमत तनरीक्षण र ममात 
संभार स्थानीय स्रोत व्यजक्त ( स्थानीय आर्धकारी व्दारा प्रसर्क्षक्षत) र 
स्थानीय सरकारी अर्धकारीहरु व्दारा सञ्चालन गररनेछ। स्थानीय 
अर्धकारीले यी उपायहरुको ममात संभार तथा अनुगमन वारेमा वाषिाक 
ररपोटा PMU र M&E  षवज्ञलाई उपलब्ध गराउनेछन।  

 सबै तनमााण गततषवर्धहरू सुख्खा मौसममा हुने छ. विााका कारण हुने 
क्षततलाई कम गना र माटोको क्षरण र अवसादन सीसमत गना। माटो 
हटाउने (उदाहरण संरक्षण पोखरीको तनमााणको साथ), नदी क्रकनार र 
पानीको तनकासबाट टाढाका क्षते्रहरूमा माटो भण्िार गने र कम्पोस्टको 
रूपमा पुन: माटोलाई प्रयोग गने। समुदायमा आधाररत उपयोगकताा 
समूहहरूमा कृषि उद्देश्यका लार्ग प्रयोग गने। उर्चत अनुगमन ठीक 
ठाउाँमा छ भन्ने सुतनजश्चत गना एक EMP षवकससत गररनेछ। 

 माटो र पानी संरक्षण उपायहरुको लागी ममात लागत कायाान्वयन / 
तनमााण भन्दा पर्हले स्पष्ट्ट बताइनेछ। एउटा पररचालन व्यवस्थापन 
योिना सबै समुदायमा आधाररत संगठनहरुका लागी त्रबकससत 
गररनेछ, िसले व्यवस्थापन आवश्यकता र ममात सम्बन्धी 
आवश्यकताहरू स्पष्ट्ट रूपमा सूचना प्रवाह गदाछन ् र सम्बजन्धत 
समुदाय-आधाररत संगठनको पररचालन तनदेसर्का र प्रक्रियाहरूमा 
आधाररत भषवष्ट्य ममात लागतलाई आर्थाक सहयोग गने योिना 
स्थापना गदाछन।् ।स्थानीय स्रोत व्यजक्त र स्थानीय सरकारी 
अर्धकारीहरुलाई कम खचामा त्यस्तो लगानीको अनुगमन, व्यवस्थापन 
र ममात सम्बन्धी तासलम र्दइनेछ। 

 साईटकको अवस्था   
अनुपयुक्त प्रिाततको 
षवरुवा  रोपणको 
कारण साइट-षवर्ेि 
प्रभावहरू 

 

 

 

 षवदेर्ी रूखका 
प्रिाततहरूले िैषवक 
षवषवधता नोक्सान 
गना सक्दछन ्र गैर 
स्थानीय रूपले 
अनुकूसलत प्रिाततहरू 
आिामक हुन 
सक्छन।् 

 बीआरसीआरएन क्षेत्र (गततषवर्ध २.२, २.3; गततषवर्ध 3..3) को लागी 
साइट प्रिातत समलान मागातनदेसर्का षवकास गररनेछ, त्यस क्षेत्रमा 
अनुकूसलत मूख्य रूखका प्रिाततहरू र उनीहरूको आदर्ा साइटको 
अवस्थाको बारेमा िानकारी प्रदान पतन गनेछ। यसले थप ती क्षेत्रहरूको 
पर्हचान पतन गनेछ िहााँ रूखका केही प्रिाततहरू साइटहरुको 
अवस्थाका आधारमा रोप्नु हुाँदैन। स्थानीय प्रिाततहरू बाहेक, यस 
पररयोिनाले ती रूख प्रिाततहरूलाई मात्र बढावा र्दनेछ िुन पर्हले नै 
स्थानीय रूपले अनुकूसलत छ र यसले स्थानीय िैषवक षवषवधतामा 
िोखखम पैदा गदैन। यसले नेपालको वन नीतत (२०१५) लाई पालना 
गने सुतनजश्चत गदाछ। 

 िब गैर-मूल रूख प्रिाततहरू अत्यर्धक क्षतयकरण वनहरू पुनस्थााषपत 
गना अग्रगामी प्रिाततको रूपमा प्रयोग गररन्छ, सबै गततषवर्धहरू 
सम्बजन्धत स्थानीय वन अर्धकारीद्वारा समीक्षा गररनेछ तर 
कायाान्वयन अतघ अनुमोदन आवश्यक पनेछ। 
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 वकृ्षारोपण स्थापनामा लगानी केवल सावाितनक भूसम वन उपभोक्ता 
समूह, षवर्ेित: सीमान्तकृत घरधुरी समलेर बनेको र नर्दको मार्थललो 
भाग (upstream)मा बसोबास गनेहरूको लार्ग मात्र हुनेछ। (टाढाका 
वन प्रयोगकतााहरूमा ध्यान केजन्रत)। चुररया पहािमा बकृ्षारोपण 
आकार २५ हेक्टरभन्दा कम र तराईमा ५० हेक्टर भन्दा कम आकारको 
हुनेछ। त्यस्ता उपभोक्ता समूहहरूका लार्ग व्यवस्थापन योिनाको 
तिुामा उस्तै उपभोक्ताहरूको सहभार्गतामा तयार गररनेछ, तनरन्तर 
षवस्ताररत  समथान र तासलमको साथसाथै। वकृ्षारोपण स्थापना हुन 
अतघ अनुमोदनका लार्ग सम्बजन्धत स्थानीय वन प्रार्धकरणलाई पेर् 
गररनेछ। त्यस्ता लगानीमा स्वदेर्ी प्रिातत बाहेक स्थानीय रूपले 
अनुकूसलत षवदेर्ी प्रिाततहरू सजम्मसलत हुन सक्छ, यध्धषप सम्भव 
उपायहरू स्वदेर्ी प्रिाततहरूमा केजन्रत हुनेछन।् वन व्यवस्थापन 
योिनाहरू वन-षवज्ञ व्दारा डििाइन गररने छ।  नकारात्मक प्रभावको 
िोखखम कम गना साइट प्रिाततहरूमा आधाररत िोिी समलान र 
बकृ्षारोपणका लागी साइटको अवस्था उपयुक्त छ र लाभाथी अनुकुल 
छ भन्नेको सुतनजश्चतता गररनेछ। व्यवस्थापन योिनाहरू राजष्ट्रय वन 
नीतत (२०१५ ), साथै वातावरण संरक्षण ऐन र तनयमहरू अनुरुप छ वा 
छैन त्यसको िााँच गनुाका साथै गततषवर्धहरूले IEE वा IEA गनुा पने 
अवस्था आउने हो वा होइन त्यसको सुतनजश्चतता गनुा पछा। IEE 
आवश्यक हुनेछ यर्द मोनोकलचर बकृ्षारोपण चुररया पहािको २५ देखख 
१०० हेक्टर वा तराईमा ५० देखख ५०० हेक्टरको दायरा सभत्र गररएमा। 
तर योिनाबध्द गततत्रबर्धको गततषवर्ध ३.३ ले चुररयामा २५ हेक्टर वा 
तराईमा ५० हेक्टर भन्दा बढी हुने अपेक्षा गररएको छैन। तर यसको 
सट्टामा सानो वन वकृ्षारोपणमा ध्यान केजन्रत गररनेछ र टाढा वनका 
प्रयोगकतााहरूले प्राकृततक वनबाट दाउरा र घााँसपात प्रयोग गने 
परमाणमा कमी लयाउनेछ। सबै योिनाहरू PMSU र सम्बजन्धत 
स्थानीय सरकारी अर्धकारीहरू व्दारा पररमाजिात गरी कायािमहरु 
कायाान्वयन गनुा भन्दा पर्हले अनुमोदन गररनेछ।  

 सानो स्तरको समुदायमा आधाररत नसारीहरूको स्थापनाले मौिुदा 
प्रासंर्गक राजष्ट्रय कानून (वन नीतत, पयाावरण संरक्षण ऐन) लाई पालना 
गनेछ, र मर्हला, आर्दवासी िनिातत, दसलत र अन्य सीमान्तकृत 
पररवारहरूका लार्ग समान रोिगारीको अवसर सुतनजश्चत गदै समान 
भनाा सलने नीततलाई बढावा र्दनेछ। 

 सबै गततषवर्धहरू नेपालको कानुनी रुपरेखा अनुसार सञ्चासलत हुन 
(उदाहरणका लार्ग वन नीतत, वातावरणीय संरक्षण ऐन र वातावरणीय 
संरक्षण तनयमावलीहरु लगायत) 

 क्रियाकलाप १.१.६ को कायाान्वयनमा सहयोग गने स्थानीय वन 
प्रार्धकरणका प्राषवर्धकहरूलाई बकृ्षारोपण स्थलको वन प्रिाततहरूसाँग 
समलाउने(matching) र िोखखम न्यूनीकरण लगायत र्दगो वन योिना 
र व्यवस्थापनको तासलम र्दइनेछ। योिनाहरूको तयारीका लार्ग 
प्राषवर्धक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ र एकपटक स्वीकृत भएपतछ यी 
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योिनाहरूको कायाान्वयनमा सहभागी समुदायमा आधाररत 
संगठनहरूलाई सहयोग पुर् याइनेछ। स्थानीय स्रोत व्यजक्तहरूलाई राम्रो 
अभ्यासमा प्रसर्क्षण प्रदान गररनेछ, र स्थानीय अर्धकारीहरूसाँग 
सञ्चार कायम राख्नेछन।् 

 यस पररयोिनाले वकृ्षारोपण स्थापनाको लार्ग वन, आराभूसम वा अन्य 
महत्वपूणा पररजस्थततकीय प्रणाली सफा गना अनुमतत र्दनेछैन। साइट-
भ्रमणहरू स्थानीय अर्धकारीले व्यवस्थापन योिना तयारी प्रक्रियाको 
िममा सञ्चालन गनेछ, र साइट पयााप्त छ क्रक छैन भन्ने कुराको 
एक्रकन गनुाका साथै अनुगमन गततषवर्धहरू (GPS, आधारभूत िाटा, 
आर्द) लाई समथान गना सचूनाहरुको संकलन गनेछ। बकृ्षारोपण 
स्वीकृत योिनाहरूको आधारमा अनुमतत र्दइनेछ (SBFM योिनाहरू 
सम्बजन्धत प्रदेर्को स्थानीय वन प्रार्धकरणले अनुमोदन गनेछन,् 

िबक्रक सावाितनक भूसम िंगल योिनालाई स्थानीय सरकारको वन 
अर्धकारीले अनुमोदन गनेछ)। 

 खेतहरू र सुधाररएको 
बसोबास नजिकै वन 
िंगल क्षेत्रको 
षवस्तारबाट 
मानवीय-वन्यिन्तु 
संघिाको कारण हुन 
सक्छ। अकोतफा  
त्यस्ता व्दन्दहरु 
सुधाररएको 
वासस्थान र 
कनेजक्टसभटीका 
कारण कम गना 
सक्रकन्छ। 

 

 प्रदेर् र नदी प्रणाली स्तरमा िलवायु-समानुकूल भू-उपयोगका लार्ग 
एकीकृत रणनीततक योिनाले बासस्थान र कनेजक्टषवटीलाई ध्यान र्ददै 
वन्यिीव कोरीिोरहरू बढाई मानव वन्यिन्तु व्दन्दलाई कम पाने 
लक्ष्य राखेकोछ। 

 गततषवर्ध २.१ को तासलम गततषवर्धमा स्थानीय अर्धकारीहरुलाई 
मानव-वन्यिन्तु व्दन्द व्यवस्थापनमा तासलम र्दइनेछ, र  उर्चत 
तासलम (उदाहरणका लार्ग पररवततात बालीनाली ढााँचा र नवीन प्रषवर्ध 
माफा त बालीको र्गरावट घटाउने प्रसर्क्षण) स्थानीय स्रोत व्यजक्त र 
समुदायमा आधाररत संस्थालाई पतन आवश्यकता अनुसार  प्रदान गना 
सक्रकनेछ।कोर्ी-टप्पू वन्यिन्तु आरक्षण तनकटताको कारण अधेरी 
खोला, बरुवा खोला, िुवार खोला नदी प्रणाली सभत्रका समदुायहरूका 
लार्ग तासलम षवर्ेि रूपमा प्रासंर्गक हुनेछ। 

 वन व्यवस्थापनसाँग सम्बजन्धत गततषवर्धहरूको कायाान्वयनमा सहयोग 
पुर् याउने प्रसर्क्षक / षवस्तार कमाचारीहरूलाई OHS को राम्रो अभ्यास, 

प्रोटोकल र उपकरणहरूमा तासलम र्दइनेछ, िसले बकृ्षारोपण, agro-

forestry, र र्दगो वन ब्यवस्थापनको स्थापनासाँग सम्बजन्धत 
पररयोिना लाभाथीहरूलाई तासलम र्दनेछ। 

 यस पररयोिनाले सुरक्षा प्रततरोधात्मक प्यान्ट र सुरक्षात्मक चश्मा 
लगायतका सुरक्षा उपकरणहरूको खरीदलाई सहयोग गनेछ र  यी 
उपकरणहरु लाभाथीहरूले िोखखम कम गना प्रयोग 
गनेछन।लाभाथीहरूले उपयुक्त वन व्यवस्थापन अभ्यास र सुरक्षा 
उपकरण र न्यूनीकरण अभ्यासका षवियमा प्रसर्क्षण प्राप्त गनेछन।् 

 उपयुक्त सूरक्षा 
उपकरण त्रबना 
अनुपयुक्त वन 
व्यवस्थापन 
अभ्यासहरूको 
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प्रयोगको कारण 
व्यावसातयक 
स्वास््य िोखखम 
(चोटहरू) 

 

 प्राकृततक र 
बकृ्षारोपण गररएको 
वन दबुैमा हुने 
आगलागी 

 सक्रिय ´fire-स्माटा ´ व्यवस्थापन अभ्यास प्रसर्क्षण(उदाहरणका लार्ग 
फायर लाइनको उपयुक्त डििाइन, िोखखमपूणा अभ्यास / मौसम 
अवजस्थततहरू कसरी पत्ता लगाउने), ले स्थानीय व्यजक्त र समुदायमा 
आधाररत संगठनहरूलाई सक्रिय रूपमा तनगरानी गना, वन क्षेत्रहरूमा 
वन आगोको िोखखमलाई कम गना वा िोर्गन मद्दत गदाछ। यसले 
उनीहरूलाई आगो तनभाउने(fire fighting)  अभ्यासमा सधुार गने 
सीपहरू प्रदान गदाछ। 

 समुदायमा आधाररत संगठन सभत्रका स्थानीय स्रोत व्यजक्तहरूव्दारा 
वन आगोको िोखखमको अनुगमन गनेछन र उनीहरुले सम्भाषवत 
िोखखमहरूको बारेमा उनीहरूको संगठन सभत्रको िागरुकतामा सुधार 
गनेछन। 

 गततषवर्ध १.६- १.१५ को लाभाथीहरूलाई Forest Fire Protocol हरू 
षवकास गनुा आवश्यक पदाछ, क्रकनक्रक यसले रोकथाममा ध्यान केजन्रत 
गदाछ र वन आगोको लार्ग आपतकालीन प्रोटोकल पतन समावेर् 
गदाछ। 

 सुरक्षा उपकरणहरू ( Fire Fighting equipment पतन) र्दगो वन 
व्यवस्थापन र वन आगो तनयन्त्रण उपायहरूको लार्ग स्थानीय 
उपयोगकतााव्दारा खरीद गररएको। 

 बायोग्यासबाट क्षेत्र 
षवर्ेि (site 

specific) प्रभाव 

 नेपालमा मुख्यतया  क्रफक्स्ि िोम फामा ग्राउन्ि बायोग्यास प्लान्ट 
प्रयोग गररन्छ। 

 बायोग्यास प्लान्टहरूको अनुर्चत व्यवस्थापनबाट सम्भाषवत साइट 
षवर्ेि प्रभाव पना सक्छ। बायोग्यास िायिेष्ट्टरको अनुपयुक्त प्रयोगले 
िैषवक स्लरीको साथ सरसफाइको समस्या तनम्त्याउन सक्छ, अक्सर 
खेत िग्गामा। त्यस्ता कायाहरूले माटो र भूिललाई रोगिन्य क्रकटाणु 
(pathogens)बाट दषूित बनाउछ। यध्धषप नेपालले १९५५ देखख 
बायोग्यास पररयोिनाहरू कायाान्वयन गदै आएको छ र यस प्रषवर्धको 
षवस्तारमा सहयोग पुर् याउने लामो अनुभव रहेको छ। बायो-िाइिेस्टर 
वा बायोग्यास टेक्नोलोिीको व्यवस्थापनको अनुर्चत प्रयोगसाँग 
सम्बजन्धत िोखखमहरूलाई AEPC  र बायोग्यास सेवा प्रदायकहरूले 
बायोग्यास प्रयोगकतााहरूलाई तासलमका साथै सूचना सामग्री उपलब्ध 
गराउनका साथै उपकरण स्थापना पतछ तनरन्तर अनुगमन र प्रसर्क्षण 
र्दने काया गदै आएका छन। 

 स्थानीय स्रोत व्यजक्तको तासलमले प्रसाररत चसलरहेको सूचना 
आदानप्रदानलाई मद्दत पुर् याउाँछ, र PMSU ले चसलरहेको अनुगमनको 
तनरीक्षण गनेछ। 
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 EMP ले सुतनजश्चत गदाछ क्रक त्यस्ता उपायहरू तनयसमत रूपमा 
अनुगसमत हुन्छन।् 

 मर्हला भेदभाव  कजम्तमा ५०% पररयोिनाका लाभाथी मर्हला हुनेछन,् आर्दवासी समूह 
र सीमान्तकृत समुदाय (दसलतलगायत) को समानुपाततक प्रतततनर्धत्व 
सर्हत। 

 लैङ्र्गक कायायोिना मर्हलाको सर्जक्तकरण र लैंर्गक समानतालाई 
बढावा र्दन BRCRN पररयोिनाको रूपरेखा सभत्र काया गदाछ। 

 आर्दवासी िनिातत, 

दसलत र अन्य 
सीमान्तकृत समूहको 
भेदभाव वा सीसमत 
संलग्नता 

 आर्दवासी िनिातत र सामाजिक समावेर्ीकरण योिना ढााँचामा 
BRCRN पररयोिनाको रूपरेखासभत्र आर्दवासी िनिाततहरूको 
संलग्नता र सहभार्गताका लार्ग त्रबसभन्न उपायहरू समावेर् छन।् 

 आर्दवासी संघ, दसलत संगठन र िातीय अलपसंख्यक संगठनहरूलाई 
पररयोिना ब्यवस्थापन प्लेटफमा (PSC र PCU) सभत्र भाग सलन 
आमजन्त्रत गनुाका साथसाथै प्रबधान, प्रसर्क्षण प्रक्रिया र कायाान्वयन 
गततषवर्धलाई सहयोग पुर् याउने पररयोिनाको साझदेारहरूको भूसमका 
प्रदान गररएकोछ। 

 सामाजिक समावेर्ीकरणका लार्ग लक्षक्षत उपायहरू प्रोिेक्ट 
गततषवर्धहरूमा मूलप्रवार्हकरण गररएकोछ (उदाहरण: तासलम 
ससमान्तकृत समुहलाई प्रतततनर्धत्व गने समुदायमा आधाररत 
संगठनहरुका लार्ग प्रसर्क्षण, सीमान्तकृत समूहहरूबाट प्रसर्क्षकहरूको 
लक्ष्य, सीमान्तकृत वा अत्यर्धक कमिोर समूहका सदस्यहरूको लार्ग 
व्यवसाय साक्षरता प्रसर्क्षण) 

 आर्दवासी िनिातत, दसलत र सीमान्तकृत समदुायको पररयोिना 
लाभग्राहीहरुमा समानुपाततक प्रतततनर्धत्वको प्रबधान 

 ज्ञान र संचार केजन्रत गततषवर्धहरू (आउटपुट-३)) मा राजष्ट्रय अनुभव, 

अन्तरााजष्ट्रय उत्तम अभ्यासहरू साथै स्थानीय र स्वदेर्ी ज्ञान (िुन 
गततषवर्धहरू ३.२ र ३.२ सर्हत िलवायु पररवतान अनुकूलनका लार्ग 
स्थानीय र स्वदेर्ी ज्ञानको िागरूकता सुधार गने कुरामा केजन्रत 
छन)् बाट िानकारी समावेर् गदाछ।षवस्तार र ज्ञानको एकीकरणले 
सामाजिक समावेर्ीकरणलाई प्रोत्सार्हत गदाछ, र षवषवध समूहहरूलाई 
स्थानीय अनुभव र ज्ञानको तनमााण गना अनुमतत र्दन्छ। 

 पररयोिना गततषवर्ध कायाान्वयनका लार्ग प्रसर्क्षकहरुको प्रसर्क्षणमा 
आर्दवासी समूह, दसलत समुदाय र अन्य सीमान्तकृत समूहका पुरुि 
र मर्हला समावेर् हुनुपदाछ। 

 आउटपुट १ सभत्र वनमा लगानीले सावाितनक भूसम वन उपभोक्ता 
समूहहरुमा केजन्रत हुनेछ िुन मुख्यतया सीमान्तकृत पररवारको समलेर 
बनेको छ, िसले त्यस्ता समूहहरुलाई िलवायु समानुकुल भू-उपयोग 
अभ्यासमा लगानी गना षवत्तीय अवरोध पार गना र ईन्धनका लार्ग 
चुररया िंगलमा तनभारता कम गना सहयोग गनेछ, 

 आउटपुट २ मा सहभार्गतामूलक भू-उपयोग योिनाले संकटासन्न 
पररवारहरुका साथै आर्दवासी िनिाती, दसलत र ससमान्तकृत, लाई 
सर्जक्तकरण गनेछ। 
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 प्रदेर्ीय िलवायु-समानुकूल भ-ूउपयोग योिनाले लैर््गक समानता र 
सामाजिक समावेर्ीकरणको लार्ग रणनीतत र मुख्य षवचार / उपायहरू 
बारे प्रकार् पाने एक भाग समावेर् गरेकोछ। 

 स्थानीय भािी स्थानीय स्रोत व्यजक्तले प्रसर्क्षकहरूलाई सहयोग गनुाका 
साथसाथै िागरुकता बढाउने र सूचना प्रसार प्रक्रियालाई सहयोग 
गनेछ। 

 

 कायाान्वयनमा तनिी 
क्षेत्रको अपेक्षक्षत 
लगानी समयम ै
नआउन सक्छ। 

 तनिी क्षेत्रसाँगको सहकाया र समन्वय पररयोिनाको स्थापनादेखख नै 
रु्रू हुनेछ र यस पररयोिनाले तनिी क्षेत्रका पात्रहरुलाई  संलग्न 
गराउन सहयोग पुर् याउन िागरुकता कायािमहरू सञ्चालन गनेछ। 

 उत्पादकहरूलाई संगर्ठत गना र तनिी क्षेत्रसाँग समन्वय गना र 
वाताालाप गना उनीहरूको क्षमता असभवजृध्द गना थप सहयोग प्रदान 
गररनेछ।समुदायमा आधाररत संस्थाका सदस्यहरूका लार्ग व्यवसाय 
प्रसर्क्षण कायार्ालाहरू सञ्चालन गररनेछ, िसले तनिी क्षेत्रसाँग 
अन्तक्रिा या र समन्वय गना ततनीहरूको क्षमता षवकास गना मद्दत 
पुग्नेछ, र यी पात्रहरूलाई िलवायु-समानुकूल लगानीका लार्ग 
व्यवसातयक योिनाहरू बनाउन सहयोग गनेछ। 

 पररयोिना 
गततषवर्धले कोर्ी 
टप्पू वन्यिन्तु 
आरक्षणमा 
नकारात्मक असर 
पाना सक्छ 

 िैषवक षवषवधता व्यवस्थापनन योिना ढााँचामा िोखखमहरूलाई हटाउन, 

कम गना र व्यवस्थापन गना षवस्ततृ रूपमा वणान गररएको 
छ।पररयोिना गततषवर्धहरूबाट संरक्षक्षत क्षते्रमा सकारात्मक प्रभाव हुने 
अपेक्षा गररएकोछ। 

जग्गा िताा सम्बन्धी नोट: 
पररयोिना गततषवर्धहरु (समुदायमा आधाररत संगठन व्यवस्थापन योिना षवकास, िलवायु-समानुकूल SNRM को 
कायाान्वयन, आर्द) को कायाान्वयन अतघ सबै पररयोिना लाभाथीहरुका लागी CBOs, वा तनिी वन िग्गा दतााको 
एक आर्धकाररक प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेछ।नेपालको सन्दभालाई ध्यानमा राख्दै, पररयोिनाले सम्बजन्धत स्थानीय 
वन अर्धकारीहरू (उदाहरणका लार्ग जिलला वन अर्धकारीहरू, प्रमुख जिलला अर्धकारी) समक्ष दताा गना सहयोग 
गनेछ। वन- समुदायमा आधाररत संगठन र तनिी िंगल को पंिीकरण वन ऐन (१९९३))१२६, र पानी / ससचंाई 
उपभोक्ता समूह र अन्य CBO  संघ संस्था दताा ऐन (१९७८)१२७ अन्तगात वणान गररएको छ। कायाथलोका 
गततषवर्धहरू (िानकारी प्रसार बाहेक र FPIC) आर्धकाररक दताा प्रमाणपत्रहरू प्राप्त नभएसम्म सञ्चालन गररने 
छैन। प्रायः िसो दताा अतघ सावाितनक भूसम वन उपभोक्ता समूहहरूको लार्ग FPIC सम्झौताहरू हस्ताक्षर गररनु 
पदाछ, क्रकनभने पररयोिनाले त्यस्ता समूहहरूको स्थापना र दताालाई सहयोग गना सक्रिय भूसमका खेलनु पने हुन्छ। 
साथै सीमान्तकृत पररवारहरूको लागी गहन क्षमता तनमााणमा पतन िोि र्दनेछ। 

तनिी वन मासलकले नेपाल सरकारबाट प्राप्त "िग्गा धनी प्रमाणपत्र" पेर् गनुा पछा। षवस्तार एिेन्टहरूले आर्धकाररक 
कागिातहरूको पुजष्ट्टकरण र कागिातहरु ससलससलाबध्द रुपमा समलाउने काम गनेछ। िब उनीहरुले त्रबरुवाहरू र 
तनिी वन सहायक-गततषवर्धमा भाग सलनको लार्ग आवेदन गदाा पेर् गरेको आर्धकाररक िग्गा स्वासमत्व 
कागिातहरू िााँच गनेछन,् र स्क्यान गररएको प्रततसलषप वा तस्वीर संकलन गनेछन।् उनीहरूले नसारीको िाटा 
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बेसमा िग्गा मासलक(हरू) को षववरण राखखनेछ (त्रबरुवाहरूको संख्या, रोपेका षवरुवाहरुको बााँच्ने दरको असभलेख, 
षवरुवा लगाइएको क्षेत्रफल, इत्यार्दका िानकारी सर्हत)। 

एक पटक रूखहरू रोपेपतछ (त्रबरुवा रोपेको १ बिा पतछ), तनिी िग्गा मासलकहरूले आफ्नो िंगल तनिी वनको 
रूपमा दताा गनुापनेछ। तनिी वन मासलकहरूले "तनिी वनको प्रमाणपत्र" को लागी आवेदन गनुापदाछ, िुन तनिी 
वनको लार्ग आर्धकाररक कागिात हो (िसलाई वन ऐन, १९९३ मा वणान गररएको छ)। १२८ ततनीहरूले आफ्नो 
लगाएको वन दताा गनुापनेछ, र बदलामा औपचाररक प्रमाणपत्र प्राप्त गनुापनेछ। पररयोिनामा सहभागी हुन तनिी 
वन मासलकहरूले यस सरकारी दताा प्रमाणपत्र र स्वासमत्वको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गनुा पनेछ। 

तासलका 13. संभाव्य प्रततकूल प्रभावहरू र आउटपुट २ का लार्ग प्रस्ताषवत न्यूनीकरण उपायहरू 

संर्ावित नकािात्मक 
प्रर्ािहरु 

न्यूनीकिणका उपायहरु 

 िग्गा उपयोग 
गने ससमाका 
षविय (िस्तै 
चराउने क्षेत्रहरू, 

NTFP संग्रह, 

आर्द) मा 
स्थानीय समुदाय 
आधाररत 
उपभोक्ता 
समुहहरू बीच 
सम्भाषवत संघिा। 

 स्वतन्त्र, पूवाानुसभत र सूर्चत गररएको सहमतत प्रत्येक सहभागी समुदायमा आधाररत 
संगठनसाँग क्रियाकलाप २.५ को कायाान्वयनको िममा ससिाना हुनेछ।यस्ता 
सम्झौताहरू समुदायमा आधाररत संस्था स्तरमा कायािम कायाान्वयन गनुा अतघ 
गररनेछ। यस प्रकारका सम्झौताहरू समुदायमा आधाररत संस्थाहरूलाई लाभाथीका 
रूपमा पररयोिनामा भाग सलन आवश्यक हुन्छ (प्रक्रियाको बारेमा थप िानकारीको 
लार्ग भाग-८ हेनुाहोस)्। 

 स्थानीय स्तरको भूसम प्रयोग योिना सहभार्गतामूलक स्थानीय स्तरको योिना 
बनाउने प्रक्रियामा आधाररत हुनेछ। िसमा स्थानीय समुदाय-आधाररत संगठन / 
उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू (मर्हला, आर्दवासी र सीमान्तकृत अलपसंख्यक 
समूहका व्यजक्तहरू) साँग परामर्ामा गररन्छ। स्थानीय सहभागी प्रक्रियाको 
उपयोगको माध्यमबाट िलवायु समानुकूल SNRM र भूसम प्रयोग योिना समुदायको 
प्राथसमकता र स्थानीय संदभामा आधाररत एकीकृत गररनेछ। 

 प्रसर्क्षक र पररयोिना व्यवस्थापनलाई GESI षवियमा तासलम र्दइनेछ र स्थानीय 
समदुायमा आधाररत समूहले मर्हला, आर्दवासी िनिातत र सीमान्तकृत 
अलपसंख्यक समुदाय संग सगंठन सभत्र परामर्ा गररएको छ भनेर प्रदर्ान गना 
आवश्यक हुनेछ। 

 Piloted उत्तम अभ्यासका आधारमा वातावरणीय समानुकूल भू-उपयोग योिना र 
SNRM बारे िागरूकता बढाउने र क्षमता तनमााण गने कायाबाट स्थानीय समुदाय 
िलवायुको िोखखम र िोखखम न्यूनीकरण उपायहरू, िस्तै िलवायु समानुकूल 
SNRM र षवषवध सह-लाभहरूको बारेमा सचते छ भन्ने कुरा सुतनजश्चत गदाछ। 

 िसमन व्यवस्थापन योिनाको स्पष्ट्ट प्रसार र संभाषवत पररवतानका बारेमा स्थानीय 
स्रोत व्यजक्तले समुदायमा आधाररत संगठन / उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई 
िानकारी गराएर संभाषवत समायोिनका बारेमा समुदायका सदस्यहरूलाई सचेत 
गराउने। 

 सीमान्तकृत समूहका लार्ग समानुपाततक प्रतततनर्धत्व र लक्षक्षत उपायहरूको प्रवधान 
तथा भ-ूउपयोग योिनामा षवषवध दृजष्ट्टकोण अपनाई षवसभन्न सामाजिक-आर्थाक 
र सामाजिक-सांस्कृततक पषृ्ट्ठभूसमका लाभाथीहरूको पररयोिनामा सहभार्गतालाई 
सुतनजश्चत गनेछ। 
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 सबै पररयोिना गततषवर्धहरूमा क्षमता तनमााणमा षवर्ेि ध्यान केजन्रत गररएको 
हुदा िलवायु िोखखम र प्राकृततक प्रकोप तथा अजस्थर प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनको 
बीच रहेको सम्बन्ध र िलवायु-समानुकूल SNRM का फाइदाहरूको बारेमा सचतेना 
बढाउन मद्दत गनेछ। 

 प्राषवर्धक सहयोगले समुदायहरूलाई र्दगो वैकजलपक िलवायु-समानुकूल अभ्यास 
अपनाउन सहयोग गदाछ। उदाहरणका लार्ग, यर्द एक समुदायले सामुदातयक 
वनहरूमा चररचरण रोक्ने तनणाय गरेमा  र्दगो चारा उत्पादनका उपायहरूको 
षवकास,, गरीव उन्मुख र सामाजिक समावेर्ी दृजष्ट्टकोणको त्रबकास गरी षवषवध 
उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूको सहभार्गतामा सुतनजश्चत गररनेछ। 

 सहभार्गतामूलक भ-ूउपयोग योिना प्रक्रियाले (गततषवर्ध २.२--5) सुतनजश्चत गनेछ 
क्रक सीमान्तकृत समुदाय सर्हत स्थानीय व्यजक्तहरू संग सम्भाषवत कायािम र 
कायाान्वयन क्षेत्रहरुको बारेमा परामर्ा सलइनेछ। 

 कायािम कानून कायाान्वयनमा केजन्रत हुने छैन। िहा समुदायलाइ थप सूरक्षा 
उपायहरु आवश्यक छ ( िस्तै: अत्यर्धक वन क्षयीकरण भएको क्षेत्र वा पहै्रोको 
िोखखम बर्ढ भएको क्षेत्र) भन्दछन, त्याहा समुदायमा आधाररत संगठन परामर्ा 
प्रक्रियाका आधारमा मौिुदा िोखखमको षवियमा संगठन सदस्यहरु संग छलफल 
गररनेछ। समुदायमा आधाररत संगठनका सबै सदस्यहरुको पहुाँच हुने षवकलपहरुको 
पर्हचान गना थप सहयोग प्रदान गररनेछ। आवश्यकता अनुसार उच्च संकाटासन्न 
र/वा सीमान्तकृत घरधुरीका लागी थप सहयोग र्दन सक्रकने प्रावधानको व्यवस्था 
गररनेछ ( उदाहरण: घााँस बैंक)। 

 िहााँ कुनै घरपररवार / व्यजक्तले यस प्रोिेक्टमा भेदभाव गरेको महसुस गदाछ वा 
पररयोिनामा समस्या भएको छ भने उनीहरुको पररयोिनाको गुनासो समाधान 
संयन्त्रमा पहुाँच हुनेछ। 

 कायाान्वयन 
क्षेत्रको 
प्राथसमक्रककीरण 
र छनौटमा 
संभाव्य व्दन्द 

 तनणाय पारदर्ी हुनेछ र सहायक अध्ययन र िानकारी (ररपोटाहरू, परामर्ा र 
कायार्ालाबाट समनेट) सावाितनक रूपमा उपलब्ध हुनेछन। 

 प्रदेर्ीय स्तर रणनीतत र नदी प्रणाली स्तर काया योिनाहरुमा समावेर् गररएका 
महत्वपूणा पररजस्थततकीय प्रणाली र प्राथसमकता कायाान्वयन क्षेत्रहरुको पर्हचान 
समेतका षवियमा सरोकारवाल संग परामर्ा। 

 सबै पररयोिना गततषवर्धहरूमा क्षमता तनमााणमा षवर्ेि ध्यान केजन्रत गररएको 
छ, यसबाट मौसम िोखखम र िलवायु पररवतान र प्राकृततक प्रकोपहरू बीचको 
सम्बन्धमा िागरूकता बढाउन मद्दत पु-याउनुका साथै प्राकृततक वातावरण 
व्यवस्थापनको साथसाथै िलवायु-समानुकुलन SNRM का फाइदाहरू बारे िागरुकता 
बढाउनेछ। 

 िहााँ कुनै घरपररवार / व्यजक्तले यस प्रोिेक्टमा भेदभाव गरेको महसुस गदाछ वा 
पररयोिनामा समस्या भएको छ भने उनीहरुको पररयोिनाको गुनासो समाधान 
संयन्त्रमा पहुाँच हुनेछ। 

 

 सूचना प्रसारण 
तनरक्षर मातनस 
(३६% पररयोिना 
बाससन्दाहरू) 

 स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्रसारण औिार/प्रषवर्ध ( श्रव्य-दृश्य सामग्री, फ्लाएसा, 
ब्रोसुअसा, सभडियो, सामुदातयक रडियो आर्द) प्रयोग गरी सुचना प्रसारलाई घरदैलो 
सम्म पु-याइनेछ। (प्रततफल-३ अन्तगात) यसबाहेक, षवर्ेि ध्यान क्रकसान, आर्दवासी 
िनिातत, असर्क्षक्षत वा प्राषवर्धक असर्क्षक्षत व्यजक्तहरू, श्रवणर्जक्त वा दृश्यषवर्हन 
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समेत सबैमा  
नपुग्न सक्तछ 

भएका व्यजक्तहरू, इन्टरनेटमा सीसमत वा पहुाँच नभएको र षवर्ेि आवश्यकता 
भएका अन्य समूहहरूलाई र्दइनेछ।  

 समुदायमा आधाररत संगठनको बोिा / ससमततका सदस्यहरु र स्थानीय स्रोत 
व्यजक्तहरू स्थानीय सम्पका  षवन्द ु (Focal Point) हुनेछन िसले पररयोिना 
लाभाथीहरुलाई पररयोिना सम्वन्धी सम्पूणा सूचना सहिताका साथ सबैमा पु-
याउनेछन। 

 स्थानीय CSO र पररयोिना साझदेारहरूले स्थानीय स्तरमा सूचना प्रसार र 
सञ्चारलाई कुर्ल र प्रभावकारी बनाउने छन स्थानीय रूपमा आपनाइएका 
अभ्यासहरूबाट िस्तै समुदाय-बैठकहरू, कायार्ालाहरू, अन्य।  

 व्यवहारमा सबैको 
स्व-स्फूता समान 
सहभार्गता 
मर्हला षवभेदका 
कारण चुनौततपूणा 
रहेकोछ, षवर्ेि 
गरेर आर्दवासी 
िनिाती र 
ससमान्तकृत 
अलपसंख्यक 
समुहमा। 

 आयोिनाको कजम्तमा ६०% लाभाथीहरु मर्हला हुनेछन।् साथै आर्दवासी समूह, 

दसलत समुदाय र अन्य सीमान्तकृत समूहबाट समानुपाततक प्रतततनर्धत्वको प्रवधान 
पतन गररनेछ। 

 लैंर्गक काया योिनाले BRCRN पररयोिनाको रूपरेखा सभत्र मर्हलाको सर्जक्तकरण 
र लैंर्गक समानतालाई प्रबद्धान गने उपायहरू समावेर् गरेकोछ। पररयोिनाले 
मर्हलालाई लक्षक्षत गदै पररयोिनासभत्र उनीहरूको सर्क्तीकरण गने लक्ष्य राख्ने 
षवस्ततृ उपायहरू सामेल गरेकोछ, उनीहरूको षवभेर्दत सन्दभाहरू र 
संकटासन्नतालाई ध्यानमा राख्दै। 

 PMU M&E षवर्ेिज्ञ र पीपीएमयू कमाचारीहरूले तनयसमत रूपमा लैंर्गक 
कायायोिनाको कायाान्वयनको अनुगमन गनेछन र CSO र अन्य कायाकतााहरुसाँग 
समलेर पररयोिनामा मर्हलाको संलग्नतालाई सुदृढ पाना काम गनेछन।् 

 आर्दवासी र 
सीमान्तकृत 
अलपसंख्यक 
समहूको 
सहभार्गता र 
संलग्नतामा 
सम्भाषवत 
भेदभाव 

 आर्दवासी िनिातत र सामाजिक समावेर्ीकरण योिना ढााँचा (भाग-८) मा BRCRN 
पररयोिनाको रूपरेखासभत्र आर्दवासी िनिाततहरूको संलग्नता र सहभार्गताका 
लार्ग उपायहरू सामेल छन।् 

 आर्दवासी संघ, दसलत संगठन र सीमान्तकृत समुदायको प्रतततनर्धत्व गने अन्य 
संघसंस्था लगायत अन्य CSO हरूलाई पररयोिना ब्यबस्थापनको उच्च तह (पीसीयू 
र पीएमसी) मा भाग सलन आमजन्त्रत। 

 आर्दवासी िनिातत (३१%) र दसलत (१३%) सर्हत उच्च संकटासन्न समूहहरूको 
समानुपाततक प्रतततनर्धत्वको आधारमा न्यूनतम सहभार्गता लक्ष्यहरूको 
सुतनजश्चतता। 

 परामर्ा र कायार्ाला गोष्ट्ठीका लार्ग प्रसर्क्षकहरूको प्रसर्क्षण र षवस्ताररत सेवामा 
आर्दवासी समूह, दसलत समुदाय र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूका पुरुि र मर्हला 
समावेर् गनुा पनेछ। 

 स्थानीय भािाहरू बोलने स्थानीय स्रोत व्यजक्तहरूले प्रसर्क्षकहरूको साथसाथै चतेना 
िगाउने र सूचना प्रसार प्रक्रियालाई सहयोग गनुापदाछ। स्थानीय कागिातहरूमा 
मूख्य कागिातहरूको अनुवाद गने कायाका लागी बिेट षवतनयोिन गररएकोछ। 
ज्ञान र सूचना प्रसार प्रक्रियाले लाभाथीहरूमा बहुसंख्यक तनरक्षर छन ्भन्ने त्यलाई 
षवचार गदै षवषवध प्रसार उपायहरू र प्रवाहहरू अनुसरण गररनेछ (रेडियो, सामुदातयक 
प्रस्तुतीकरणहरू, कायार्ालाहरू, नेटवका हरू, अन्यहरू)। 
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आयोिनाका संकटासन्नता समूहहरूको लार्ग लक्षक्षत तासलमहरू पररयोिना गततषवर्धहरू 
(नेततृ्व र सीप षवकासको प्रसर्क्षण सर्हत) मा सजम्मसलत गररएकोछ। 

 

तासलका 14. संभाव्य प्रततकूल प्रभावहरू र आउटपुट ३ को लार्ग प्रस्ताषवत न्यूनीकरण उपायहरू 

संर्ाव्य नकािात्मक 
असिहरु 

न्यूनीकिण उपायहरु 

 स्थानीय 
लाभाथीहरुको 
सूचनामा पहुाँचमा 
बाधाहरु 

 सूचना प्रसार षवसभन्न माध्यम र ढााँचाहरूको माध्यमबाट हुनेछ, िसबाट षवषवध 
लाभाथी र सरोकारवालाको त्यस्ता सूचना सामग्रीहरूमा पहुाँच पुग्ने छ। प्रचार 
प्रसारमा श्रव्य-दृश्य सामाग्री, कागिातहरू, अनलाइन संसाधनहरू, प्रदेर्ीय सूचना 
केन्रहरू, CSOs माफा त प्रसार, समुदाय-प्रस्तुतीकरणहरू आर्द षवसभन्न माध्यम 
समावेर् हुनेछन।् 

 स्थानीय स्रोत व्यजक्तहरू र आवश्यकता अनुसार अनुवादकहरू, सूचना प्रसारमा 
संलग्न हुनेछन। प्रसर्क्षकहरुमा मर्हला, आर्दवासी िनिाती र सीमान्तकृत समूहका 
मातनसहरु पतन संलग्न हुनेछन। 

 लक्षक्षत तासलमहरू, अनुसूची १ मा प्रकासर्त छ, ले सर्प र कौर्लको कमीलाई 
सम्बोधन गना तथा सीमान्तकृत र / वा संकटासन्नता समूहहरूको सर्जक्तकरणलाई 
टेवा पु-याउन संचालन गररनेछ। 

 समुदायमा आधाररत संगठनहरूको बोिा / ससमतत उनीहरूको संगठन सभत्र सूचना 
प्रसारको सुतनजश्चतता गना उत्तरदायी हुनेछ। सञ्चार मागाहरू समुदाय स्तरका 
गततषवर्धहरू कायाान्वयन गनुा अतघ स्पष्ट्ट छलफल हुनेछ। 

 व्यवहारमा सबैको 
स्व-स्फूता समान 
सहभार्गता 
मर्हला षवभेदका 
कारण चुनौततपूणा 
रहेकोछ, षवर्ेि 
गरेर आर्दवासी 
िनिाती र 
ससमान्तकृत 
अलपसंख्यक 
समुहमा। 

 आयोिनाको कजम्तमा ६०% लाभाथीहरु मर्हला हुनेछन।् साथै आर्दवासी समूह, 

दसलत समुदाय र अन्य सीमान्तकृत समूहबाट समानुपाततक प्रतततनर्धत्वको प्रवधान 
पतन गररनेछ। 

 लैंर्गक काया योिनाले BRCRN पररयोिनाको रूपरेखा सभत्र मर्हलाको सर्जक्तकरण 
र लैंर्गक समानतालाई प्रबद्धान गने उपायहरू समावेर् गरेकोछ। पररयोिनाले 
मर्हलालाई लक्षक्षत गदै पररयोिनासभत्र उनीहरूको सर्क्तीकरण गने लक्ष्य राख्ने 
षवस्ततृ उपायहरू सामेल गरेकोछ, उनीहरूको षवभेर्दत सन्दभाहरू र संकटासन्नतालाई 
ध्यानमा राख्दै। 

 PMU M&E षवर्ेिज्ञ र पीपीएमयू कमाचारीहरूले तनयसमत रूपमा लैंर्गक 
कायायोिनाको कायाान्वयनको अनुगमन गनेछन र CSO र अन्य कायाकतााहरुसाँग 
समलेर पररयोिनामा मर्हलाको संलग्नतालाई सुदृढ पाना काम गनेछन।् 

 आर्दवासी र 
सीमान्तकृत 
अलपसंख्यक 
समूहको 
सहभार्गता र 
संलग्नतामा 
सम्भाषवत 
भेदभाव 

 आर्दवासी िनिातत र सामाजिक समावेर्ीकरण योिना ढााँचा (भाग-८) मा BRCRN 
पररयोिनाको रूपरेखासभत्र आर्दवासी िनिाततहरूको संलग्नता र सहभार्गताका 
लार्ग उपायहरू सामेल छन।् 

 आर्दवासी महासंघ, दसलत संगठन र िातीय अलपसंख्यक संगठनहरूको पररयोिना 
व्यवस्थापन संरचना सभत्र बहु-सरोकारवाला समन्वय संस्था सभत्र भाग सलन 
आमजन्त्रत। 

 उच्च संकटासन्न समूहहरू षवर्ेित आर्दवासी िनिातत (३१%) र दसलत (१३%) 
को समानुपाततक प्रतततनर्धत्वको आधारमा सहभार्गता लक्ष्यहरूको सुतनजश्चतता। 



115 
 

 पररयोिना परामर्ा, प्रसर्क्षण र कायार्ालाका लार्ग प्रसर्क्षकहरूको प्रसर्क्षणमा 
आर्दवासी समूह, दसलत समुदाय र अन्य सीमान्तकृत समूहका पुरुि र मर्हला 
समावेर् हुनुपदाछ। सब ैप्रसर्क्षकहरूले GESI  त्रबियमा तासलम लसलने छन र यसबाट 
संवेदनर्ील र सामाजिक रूपले समावेर्ी दृजष्ट्टकोणहरूको षवस्तार र प्रसर्क्षण गना 
सक्षम हुनेछन। 

 स्थानीय भािाहरू बोलने स्थानीय स्रोत व्यजक्तहरूले प्रसर्क्षकहरूको साथसाथै चतेना 
िगाउने र सूचना प्रसार प्रक्रियालाई सहयोग गनुापदाछ। 

 समावेर्ी योिना प्रक्रिया व्दारा समानुपाततक प्रतततनर्धत्व र संलग्नता सुतनजश्चत 
गने। 

 ब्यापार साक्षरता तासलम मर्हला समुहका साथै आर्दवासी िनिातत र दसलत 
समुहलाई व्यवसाय र तनिी क्षेत्रको िानकारी गराउन प्रदान गररनेछ। व्यावासातयक 
षवकास सहयोग सीमान्तकृत समूहलाई उपलब्ध हुनेछ, समानुपाततक प्रतततनर्धत्व 
सुतनजश्चत गदै, त्यस्ता समूहहरूलाई आकिाक व्यवसाय योिनाहरू षवकास गना र 
नीजि क्षेत्रको षवत्तमा पहुाँच पु-याउन सक्षम बनाइनेछ। 

 प्राकृततक िोखखम न्यूनीकरण योिना र िागरूकता बढाउने उपायहरूले िलवायु 
िोखखम र िोखखम न्यूनीकरण उपायहरूको सचतेना बढाउन मद्दत पु-याउने छ, 
साथै संकटासन्न क्षेत्रहरुमा बसोवास गने सीमान्तकृत समुदायहरूलाई िो िीषवकाको 
लार्ग प्राकृततक स्रोतहरूमा तनभार गदाछन उनीहरुलाई पतन यसबाट फाइदापुग्नेछ। 
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७. सिोकाििाला पिामशा ि संलग्नता  

७.१. सरोकारवालाको पर्हचान  

१६३. सरोकारवाला संगको परामर्ा र संलग्नता पररयोिनाको मूल केन्रमा रहेको छ । आयोिना साझदेारहरुको 
तनकटम सहयोग र आयोिनाको प्रारुप÷डििाइन का वखत सरोकारवाला संगको षवस्ततृ परामर्ा बाट प्राप्त पषृ्ट्ठ 
पोिणका आधारमा पररयोिनाको वतामान आधार तयार भएको हो । पररयोिना कायाान्वयनमा सरोकारवालाहरुको 
तनरन्तर संलग्नताको पररकलपना गररएको छ । (भाग-७.३ मा वणान गररएको छ) 

१६४. सरोकारवालाहरुलाई तनम्न पात्रहरुको समुह सभत्रका पात्रका रुपमा पररभाषित छनः् सरकार, स्थानीय समुदाय, 

समुदायमा आधाररत संगठनहरु नागररक समाि संगठनहरु÷गैह्र सरकारी संस्था, तनिी क्षेत्र, अन्तरााजष्ट्रय षवकास 
सहयोग र अन्तरााजष्ट्रय संगठन हरु । मूख्य पररयोिना सरोकारवाला हरु NDA, MoFE र FAO संगको छलफल र 
परामर्ाबाट सरोकारवालाहरुको पर्हचान, पररयोिनाको डििाइनको अवधाराणा तयार गने चरणमा भएको र्थयो । 
अततररक्त सरोकारवालाहरुको पर्हचान पररयोिनाको षवकास संगै भयो, षवर्ेि गरी िव लक्षक्षत जिलला र नर्द 
प्रणालीहरु पर्हचान गररयो । CSOs/NGOs लाई थप प्रमुख सरोकारवालाहरुको पर्हचान गनालाई भतनयो। प्रत्येक 
पररयोिना जिललामा CBOs र स्थानीय समुदाय, CSOs/NGOs, स्थानीय सरकार लगायत अन्य सरोकारवालाहरु संग 
परामर्ा गररएको र्थयो । परामर्ाले मर्हला, आर्दवासी िनिाती, दसलत र अन्य ससमान्तकृत अलपसंख्यक लगायतका 
अन्य सरोकारवालाहरुको सहभार्गता सुतनजश्चत गयो । आर्दवासी िनिातीहरुको प्रभावकारी संलग्नता सुतनजश्चत 
गना NEFIN ले पररयोिना क्षेत्रका स्थानीय प्रतततनर्धहरु र समुदाय नेताहरुलाई सम्पका  गनामा सहयोग गयो । सब ै
परामर्ाको सारांर् अनुसूर्च-३ मा हेनुाहोस ्। 

१६५. षवसर्ष्ट्ट CBOs र पररयोिना लाभाथीहरुको ज्ञात छैन र सहायक भाग-२.१ को कायाान्वयनको माध्यमबाट 
पर्हचान हुनेछ । यस पररयोिनामा सहभार्गता स्वेजच्छक र FPIC ससद्धान्तमा आधाररत छ (भाग- ८.५.३ मा वणान 
छ) । तय समुहहरुको षवस्ततृ षववरण संकलन गररनेछ ।साथै षवस्ततृ सरोकारवाला पर्हचान र सामाजिक आर्थाक 
िानकारीहरुको संग्रह गररनेछ । 

७.२. पररयोिनाको डििाइनमा सरोकारवाला परामर्ा र संलग्नताको अवलोकन 

१६६. यस प्रक्रियाको दौरानमा तय षवषवध सरोकारवालाहरुले BRCRN पररयोिनाको षवियमा आफ्नो षवचार, 

अपेक्षाहरु, र्चन्ताहरु र षवचार व्यक्त गरे । कुल राजष्ट्रय र जिलला स्तरमा षवसभन्न गोष्ट्ठी माफा त पररयोिना 
तयारीको िममा ४२० भन्दा बर्ढ व्यजक्तसंग परामर्ा गररयो । CSOs (राजष्ट्रय र स्थानीय स्तरमा), स्थानीय 
समुदायमा आधाररत संगठनहरु र समुदायहरु संग वेग्लावेग्लै परामर्ा सम्पन्न गररयो । तनम्न अनुच्छेदहरुमा 
परामर्ाको संक्षक्षप्त सारांर् प्रदान गररएको छ। तथाषप षवस्ततृ बैठक सारांर्, फोटो र उपजस्थती षववरण अनुसूर्च-
३ मा उपलव्ध छ ।  

िाजष्ट्रय प्रािजम्र्क गोष्ट्ठी ि नागरिक समाज संगठनहरुसंग िईु-पक्षक्षय िैठक (CSOs) 

१६७. नोभेम्वर २१, २०१७ मा काठमाण्िौंमा प्रारजम्भक गोष्ट्ठी आयोिना गररएको र्थयो । गोष्ट्ठीमा पररयोिना 
सम्वजन्ध धाराणा र प्रस्ताव षवकास प्रक्रियाहरुका साथै सरोकारवालाहरुको परामर्ा योिना प्रस्ताव गररएको र्थयो 
। सरकार नागररक समाि संगठन र तनिी क्षेत्रका ४२ प्रतततनर्धहरु सहभार्ग भएका र्थए । पररयोिनाको अवधारणा 
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र प्रस्ताव षवकास पररयोिनामा प्रारजम्भक पषृ्ट्ठपोिण प्राप्त गना यो पर्हलो गोष्ट्ठीले महत्वपुणा प्लेटफमाको भूसमका 
तनमााण गयो । प्रारजम्भक गोष्ट्ठी पतछ काठमाण्िौंमा NEFIN, NIWF, FEDO  र HIMAWANTI लगायतका नागररक 
समाि संगठनहरु संग अवधाराणा नोट र स्थानीय स्तरमा गररने योिनावद्ध परामर्ाका बारेमा पषृ्ट्ठपोिण प्राप्त 
गना बैठकहरुको आयोिना गररयो।  

प्राविचधक सलमनत बैठक ि सिकािी अचधकािीहरुसंग िइु पक्षक्षय िैठक  

१६८. आयोिनाको षवकास गने िममा पररयोिना डििाइन पक्रिया तनष्ट्किा र सम्झौताको अनुमोदन (अथाात 
संकटासन्नता मूलयांकन मापदण्ि र पररयोिना क्षेत्र चयन) को षवियमा सरकारी अर्धकारीबाट समसामतयक 
पषृ्ट्ठपोिण प्राप्त गनाका लार्ग ५ वटा प्राषवर्धक ससमततको बैठक (TCM) सम्पन्न गररयो। तेश्रो प्राषवर्धक ससमततको 
वैठक षवसभन्न सरकारी पदार्धकारी हरु संग भएको र्थयो । वठैकमा प्रस्ताषवत परामर्ा प्रक्रिया (सरोकारवालाहरुलाई 
संलग्न गने काया) सर्हत अन्य षवियमा पतन छलफल गररएको र्थयो। पररयोिना षवकास प्रक्रियाको िममा 
प्राषवर्धक ससमततको तनयसमत वैठकको अततररक्त पररयोिनाका षवर्ेि पक्षका षवियमा छलफल गना षवसभन्न 
सरकारी अर्धकारी संग दइु पक्षक्षय वैठक आयोिना गररएको र्थयो । 

स्थानीय पिामशाहरु 

झापा ईलाम, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, ससराहा, धनुिा, महोत्तरी, सलााही र ससन्धुलीमा डिसेम्वर २१-२८, २०१७ 
मा स्थानीय समुदायहरु, स्थानीय समुदायमा आधाररत संगठनहरु, नागररक समाि संगठनहरु (गैह्र सरकारी संस्था, 
युवा क्लव, व्यापारीक समुह) , तनजि क्षेत्रको प्रतततनर्ध र स्थानीय सरकारका प्रतततनर्धहरुसंग परामर्ा सम्पन्न 
गररएको र्थयो । कूल २६८ स्थानीय समुदायका सदस्यहरु संग परामर्ा सलइएको र्थयो, िसमा ६०% पुरुि र ४०% 
मर्हला र्थए । सहभार्गहरुमा ४५% आर्दवासी िनिातत ३०% पहािी मूलका उच्च िातत, २५% मधेर्ी, ६% दसलत 
र बांकी अन्य समुहबाट रहेका र्थए । यसको साथै प्रस्ताषवत पररयोिनाका वारेमा पषृ्ट्ठ पोिण सलन ईटहरी र 
लहानमा दईु क्षेत्रत्रय गोष्ट्ठी आयोिना गररएको र्थयो । गोष्ट्ठीमा थप ७४ िना सहभागी रहेका र्थए । वातावरखणय 
समस्या र समुदायहरुको सामाना गरररहेको चुनौतीहरुको पुष्ट्ठी गना र प्रस्ताषवत पररयोिनाको गततषवर्धहरुको 
वारेमा पषृ्ट्ठपोिणहरुमा र संभाषवत िोखखम वा सरोकारहरु पर्हचान गनामा परामर्ा केजन्रत रहेको र्थयो । 

अजन्तम पिामशा बैठक ि अनुमोिन गोष्ट्ठी 

१६९. काठमाण्िौंमा माचा २, २०१८ मा पररयोिना प्रस्ताव र वातावरखणय र्दगो व्यवस्थापन ढांचा (ESMF) प्रस्तुत 
गना अनुमोदन गोष्ट्ठीको आयोिना गररएको र्थयो । गोष्ट्ठीका सहभागीहरुले सवा सम्मततले प्रस्तावलाई अनुमोदन 
गरेका र्थए । नेपालको चुररया क्षेत्रको लार्ग यसको प्रासंर्गकताका साथै िलवायु पररवतानलाई सम्वोधन गने देर्को 
प्रयास र प्रततवद्धताहरु उललेख गररयो । प्रस्ताषवत पररयोिना ESMF  लैंर्गक मूलयांकन र काया योिना बारे पषृ्ट्ठ 
पोिण र्दन नागररक समाि संगको प्राषवर्धक व्यवस्थापन ससमतत संग अततररक्त दईु पक्षक्षय वैठकहरु सम्पन्न 
गररयो । 

१७०. सरोकार वालाको सलंग्नता प्रक्रियाका वखत आर्दवासी िनिातत संग परामर्ा सम्पन्न गररयो । FPIC 
प्रक्रियाको सुरुवात FAO को आर्दवासी िनिाती कपोरेट नीतत अनुरुप गररएको र्थयो । (भाग-८ हेनुाहोस) संगठन 
र स्थानीय ससमान्तकृत िाततय संगठनका व्यजक्तहरुबाट पषृ्ट्ठपोिण प्राप्त गना परामर्ा गररएको र्थयो । अनुसूर्च-
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३ ले परामर्ाहरुको ससहंावलोकन र सारांर्का साथै उपजस्थतीको षववरण उपलव्ध गराउने छ । BRCRN आयोिनाको 
सन्दभामा लैंर्गक षवियमा परामर्ा । नेपाल मर्हला र ससमान्तकृत समुहको समानताका लार्ग प्रयासरत रहेको छ 
।  

१७१. लैंर्गक षवश्लेिण गना तथा मर्हला सर्जक्तकरण र लैंर्गक समानता BRCRN आयोिनामा समावेर् गना तथा 
लैंर्गक कायायोिनाको षवस्तार गने कायामा सहयोग गना अन्तरााजष्ट्रय तथा राजष्ट्रय लैंर्गक षवर्ेिज्ञहरु तनयुक्त 
गररएको र्थयो । षवसभन्न दईु पक्षक्षय परामर्ा स्थानीय फोकस समुह (मर्हला र मर्हला संगठनहरु) संग आयोिना 
गररएको र्थयो । िसमा आर्दवासी िनिाती समुह र ससमान्तकृत मर्हला समुहको सहभार्गता र्थयो । यस परामर्ा 
वैठकले लैंर्गक मूलयांकन र लैंर्गक कायायोिनामा ठोस योगदान पु¥यायो । यसको अलावा फेवुंअरी २१, २०१८ मा 
लैंर्गक मूलयांकन र लैंर्गक कायाायोिनालाई अनुमोदन गना एउटा लैंर्गक गोष्ट्ठी आयोिना गररएको र्थयो । माचा 
२०१८ मा अन्य समुहहरुलाई पतन पररयोिना अनुमोदन गोष्ट्ठी आमजन्त्रत गररएको र्थयो ।(थप षववरण अनुसुर्च- 
३ मा हेनुाहोस)। 

७.३. पररयोिना कायाान्वयनका लार्ग सरोकार वाला परामर्ा 
१७२. मार्थ वणान गररए अनुसार BRCRN पररयोिना राजष्ट्रय क्षेत्रत्रय र स्थानीयस्तरमा षवसभन्न सरोकारवाला 
संग गररएको षवस्ततृ परामर्ाका आधारमा तयार गररएको हो । BRCRN पररयोिनाको कायाान्वयनको िममा 
सरोकारवालाहरु संग पररयोिनाको प्रगतत षववरण, क्षमता षवकास, िागरुकता असभयान, तनष्ट्किा अनुमोदन वा वतामान 
प्रगततको वारेमा िानकारी र्दन तनयसमत परामर्ा छलफल गररने अपेक्षा गरेको छ।  

१७३. वेवसाइटमा छाषपएका सामाग्री, रेडियो, प्रततवेदन र प्रस्तुतीकरण समेत बाट पररयोिनाको षवियमा 
तनयषपमत अपिटे FAO र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदान गनेछ । यी सूचनाहरु नेपाली र अंगे्रिी भािामा 
प्रस्तुत गररनेछ र आवश्यकता अनुसार स्थानीय भािामा पतन प्रसारण गररनेछ । 

१७४. पररयोिनाको टेसलफोन नंम्वर पररयोिनाका लाभाथी र सरोकारवालाहरुलाई उपलव्ध गराईनेछ । यसका 
माध्यमबाट उनीहरुले पररयोिना संग सम्वजन्धत षवियमा सोधपुछ गना छलफल गना चासो व्यक्त गना वा उिुर 
पेर् गना सक्षम हुनेछन ्। 

१७५. राजष्ट्रय स्तरमा सरोकारवालाहरुलाई प्रासंर्गक षवियहरुमा आयोिना गररएको स्टेररङ ससमततको द्षववाषिाक 
वैठकमा आमजन्त्रत गररनेछ । सहभार्ग आमन्त्रणका आधारमा हुनेछ र वैठक मूख्य षवियहरुमा केजन्रत हुनेछ । 

१७६. पररयोिना समन्वय र प्रगतत प्रततवेदन अनुगमन मूलयांकनलाई सहयोग पुयााउन प्रत्येक प्रदेर्को आयोिना 
समन्वय ईकाईको वैठकमा सरोकारवालाहरुलाई आमजन्त्रत गरी उनीहरुको सहभार्गतालाई तनरन्तरता र्दन अनुरोध 
गररयो । प्रत्येक प्रदेर्मा आयोिना समन्वय ईकाइको वैठक चौमाससक रुपमा हुनेछ । पररयोिनाको प्रगतत 
समन्वयका अवसरहरु र षवसभन्न सरोकारवालाबाट पषृ्ट्ठपोिण प्राप्त गना र त्यसलाई सम्वोधन गना आयोिना 
समन्वय ईकाई एउटा महत्वपुणा प्लेटफमाको रुपमा रहेको छ । आयोिना समन्वय ईकाई र सरोकारवालाहरुले 
प्राषवर्धक परामर्ा र प्रदेर्ीय आयोिना व्यवस्थापन ईकाईसंग संयुक्त रुपमा समन्वय गततषवर्धलाइ सहयोग प्रदान 
गनेछन ्। 
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१७७. वाषिाक पररयोिना प्रततवेदन ले परामर्ा र कायार्ाला गोष्ट्ठीहरुको एक ससहंावलोकन प्रदान गनेछ र आगामी 
घटनाहरुका वारेमा पतन अन्तरदृजष्ट्ट प्रदान गनेछ । सूचना र प्रसार योिना आयोिना कायाान्वयको तशे्रो विामा 
व्याख्या गररनेछ । 

१७८. BRCRN आयोिनामा सहभार्गता स्वेजच्छक हुनेछ । FPIC मुल ससद्धान्त हुनेछ िुन सबै समुदायमा आधाररत 
संगठनहरुलाई लागु हुनेछ । आयोिनामा सहभार्गता गराउन ७५० समुदायमा आधाररत संगठनहरुका लार्ग FPIC 
सम्झौता तयार गररनेछ । समदुायमा आधाररत संगठनहरुका सदस्यहरु षवसभनन सामाजिक सांस्कृततक र िाततय 
पषृ्ट्ठभुसमका रहनेछन ्। ‘FAO FPIC को अभ्यासकतााहरुलाई म्यानुअल’ लाई आधार मातननेछ । एकपटक CBO 
हरुको भाग-२ अन्तगात पर्हचान गररए पतछ उनीहरुलाई पररयोिना गततषवर्धहरु परामर्ा द्वारा िानकारी गराइनेछ 
। यसबाट उनीहरुको पररयोिनामा ससधै सहभागी सम्भावना रहनेछ । यो प्रक्रियाले पररयोिनाको कायाान्वयन 
भन्दा अगाडि सम्पुणा िानकारी समयवद्ध तररकाले प्रदान गररनेछ । पररयोिनामा सहभार्गता पुणा रुपमा स्वेजच्छक 
रहनेछ । सहमततको अनुपालन नगररएको अवस्थामा आर्दवासी िनिातीले स्थाषपत प्रक्रिया र पारस्पररक रुपमा 
सहमतत गररएको FPIC सम्झौता अनुसार आपm्नो सहमतत क्रफताा सलन सक्नेछन ्। आयोिना गुनासो तनवारण 
प्रक्रिया सम्वजन्ध सुचना पतन पररचालन गररनेछ । 

१७९. BRCRN आयोिनाका प्रत्येक योिनावद्ध गततषवर्ध संग ततनका आफ्नै सरोकारवाला संलग्न कायािम र 
गततषवर्धहरु िागरुकता वषृद्ध गना लक्षक्षत हुनेछन ्। सरोकारवालाहरुको संयमताका उदाहरणहरु तनम्न रहेका छनः् 

 िलवायु समानुकुल भू-उपयोग अभ्यासका लार्ग प्रदेर्ीय स्तरको रणनीतत र कायायोिना परामर्ा र गोष्ट्ठी 
 प्रदेर्ीय प्रकोप िोखखम न्यूतनकरण बारे परामर्ा र गोष्ट्ठी 
 िलवायु पररवतान अनुकुलनको लार्ग स्थानीय पारम्पररक ज्ञान वारे परामर्ा र गोष्ट्ठी 
 प्रस्ताषवत प्रसर्क्षण मोड्युल वारे CSOs संग वैठक र GESI बाट ससकेका अनुभवहरु मार्थ चचाा 
 समन्वय र संचारमा सुधार गना तनिी वन मासलक र सामुदातयक वन उपभोक्त ससमततको संिाल स्थापना 

। 

 िागरुकता बढाउने कायार्ाला गोष्ट्ठी 
 िलवायु समानुकुल भू-उपयोगका लार्ग FFS, प्रसर्क्षण र षवस्ताररत सेवा 
 CKC मा सुचना प्रसार प्रसर्क्षण तथा गोष्ट्ठी 

अनुसुर्च-१ PSMF कायायोिनाको वखत योिनावद्ध सरोकारवाला परामर्ा घटनाहरु र कायार्ालाहरुको षवस्ततृ षववरण 

७.४. खुलासा 
१८०. प्रासंर्गक पररयोिनाको िानकारीको प्रकर्टकरणले सरोकारवालाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सहभार्ग हुन 
मद्दत गदाछ । FAO ले समयवद्ध तरीकाबाट िानकारीको प्रकर्टकरण गनेछ । िुन सजिलै संग प्राप्त गना सक्रकने 
र सांस्कृततक र्हसावले उपयुक्त हुनेछ । सामुदातयक समुहहरुको षवसर्ष्ट्ट आवश्यकताहरुमा ध्यान र्दइनेछ । िुन 
पररयोिनाको कायाान्वयनबाट (िस्तैः सलगं, साक्षरता, भािामा सभन्नता वा प्राषवर्धक सचूना वा कनेजक्टसभटीमा 
पहंुच) प्रभाषवत हुन सक्छ ।  
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१८१. मध्यम िोखखम पररयोिनाहरुका लार्ग FAO ले लागु गना सक्रकने सुचनाहरु यथासर्घ्र िारी गनेछ, आयोिना 
अनुमोदन हुनु भन्दा ३० र्दन पर्हलो हुने छैन । ३० र्दनको तव रु्रु हुन्छ िव पररयोिनाबाट अनुरोध गररएका 
सबै िानकारी उपलव्ध गराइन्छ र त्यो िनताको पहंुचमा छ । 

१८२. FAO सबै मध्यम िोखखम योिनाहरुको प्रकटीकरण गनेछ । यसका लार्ग सावाितनक र सामजिक सुरक्षा 
उपायहरु (पयाायवरण र सामजिक षवश्लेिण, पयाायवरण र सामजिक प्रभाव आंकलन, वातावरण तथा सामाजिक 
व्यवस्थापन ढांचा, आर्दवासी िनिातत र सामाजिक समावरे्ीकरण योिनाहरु) संग सम्वजन्धत पररयोिनाहरुको 
कागिातलाई सावाितनक रुपमा उपलव्ध गराउन प्रकर्टकरण portal स्थापना गररएको छ।  

१८३. पररयोिनाको व्यापक प्रचार प्रसार तथा प्रकर्टकरण सुतनजश्चत गनाका लार्ग लागु हुने वातावरखणय र 
सामाजिक सुरक्षा संग सम्वजन्धत षववरण िस्तैः फ्लायर, ब्रोर्र, सभडियो र सामुदातयक रेडियो प्रसारण िस्ता श्रव्य 
दृष्ट्य सामाग्री आर्दको उपयोग गररनेछ । यसका साथै मर्हला आर्दवासी िनिाती, ससमान्तकृत अलपसंख्यक समुह 
(दसलत सर्हत), असर्क्षक्षत वा प्राषवर्धक रुपले असर्क्षक्षत व्यजक्तहरु तथा श्रवण वा दृश्य अपांग भएका व्यजक्तहरु 
ईन्टरनेटमा सससमत वा पहंुच नभएका र षवर्ेि आवश्यकता भएका अन्य समुहहरुलाई षवर्ेि ध्यान र्दइनेछ । यी 
समुहहरु सम्म सूचनाको प्रसारण पररयोिनाका समकक्षहरु र नगरपासलका, उत्पादक संघ, आर्दवासी िनिातत 
महासंघ, ससमान्तकृत अलपसंख्यक समुहहरुलाई प्रतततनर्धत्व गने संघ संगठन हरु मर्हला संगठनहरु सरकार र 
क्षत्रत्रय कतााहरुले गनेछन ्। 

७.५. गुनासो तनवारण संयन्त्र 

७.५.१ FAO को गुनासो संयन्त्र 

१८४. गुनासो तनवारण प्रक्रिया संयन्त्र कुनै व्यजक्त वा समुहलाई गुनासो गरे वापत कुनै क्रकससमबाट आर्थाक 
भार नपरोस भनेर डििाइन गररएको हो । वैध उिुरी वा गुनासो तयारी वा िारी संग सम्वजन्धत कुनै पतन लागत 
(वा गुनासो कताालाई एकिना योग्य व्यजक्त सहयोग लार्ग खटाउने) गुनासो संयन्त्रले भोग्ने छ । सब ैव्यजक्तहरुका 
लार्ग गुनासो तनवारण संयन्त्र उपलव्धताको सुतनजश्चत गना षवर्ेि प्रयास गररनेछ । मर्हला, आर्दवासी, ससमान्तकृत 
र अन्य संकटासन्न समुहहरुको समान पहंुच हुनेछ । ससकायत वा गुनासो दताा गदाा कुनै प्रततकुल असर पनेछैन 
। FAO आफ्नो कायािमहरुको कायाान्वयन र संगठनको वातावरखणय र सामाजिक मापदण्ि अनुरुप गना प्रततवद्ध 
छन ्। यी लक्ष्यहरु कुर्लता पुवाक प्राप्त गना र यो सुतनजश्चतता गना की FAO का लाभाथीहरुको गैर अनुपालन 
(non-compliance) सम्वजन्ध गुनासोको समयमै प्रभावकारी ढंगबाट सम्वोधन गना एक प्रभावकारी संयन्त्रको 
सुतनजश्चत गना, संगठनले Office of the Inspector General (OIG) लाई उिुरीहरुको स्वतन्त्र ससमक्षा गने अर्धकार 
र्दएको छ ।  

१८६. FAO को सामाजिक वातावरण प्रततवद्धताको कर्थत वा सम्भाषवत उललंघन सम्वजन्ध लाभाथीको गुनासो 
वा र्चन्ताको समाधान गना FAO ले सहयोग पुयााउने छ । यस उद्देश्यका लार्ग गुनासोहरुलाई संगठनको वातावरणीय 
र सामाजिक मापदण्िहरू सम्बजन्धत सम्बजन्धत उिूरी समीक्षाका लार्ग तनदेर्नहरू (Guidelines for Compliance 

Reviews Following Complaints Related to the Organization´s Environmental and Social Standards) मा उललेख 
भएको योग्यता मापदण्ि अनुसार सूचना प्रवाह गररनेछ। 
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१८७. गुनासाहरु नजिकको उपयुक्त तहमा सम्वोधन गनुा पदाछ । अथाात पररयोिना व्यवस्थापन/प्राषवर्धक 
स्तरमा र यर्द आवश्यक भएमा क्षत्रत्रय कायाालय स्तरमा । यर्द पररयोिना स्तरमा परामर्ा वा अन्य उपायहरु 
मापाmत र्चन्ता वा गुनासो समाधान हुन नसकेमा अनुपालन ससमक्षाका लार्ग तोक्रकएको मापदण्ि पुरा गरी OIG 
मा गुनासो दायर गना सक्रकनेछ । फोकल प्वाइण्टको ध्यानमा लयाइएका र्चन्तालाई सम्वोधन गने जिम्मेवारी 
पररयोिना व्यवस्थापकको हुनेछ ।  

१८८. गुनासो समाधान प्रक्रियाको िममा अवलम्वन गना पने ससद्धान्तहरुः तनष्ट्पक्षता, मानव अर्धकारको सम्मान 
(आर्दवासी िनिातीसंग सम्वजन्धत समेत), राजष्ट्रय मापदण्िहरुको पालना, मान्यताहरुको पालना, मापदण्िहरुसंग 
समानता, पारदसर्ाता, ईमान्दारीता र पारस्पररक सम्वन्ध । 

७.५.२ पररयोिना स्तर गुनासो संयन्त्र  

१८९. पररयोिनाको कारण गुनासो कताालाई पने कुनै पतन नकारात्मक प्रभावलाई स्वीकार तथा सम्वोधन गना 
गुनासो संयन्त्र तयार गररएको हो । गुनासोको षवश्लेिण गरी सम्भव भए सम्म तछटो समाधान गरी सम्भाषवत 
तनाव वा द्वन्द्व लाई हटाउनु पछा । प्रस्ताषवत गुनासो संयन्त्र सरल र सुलभ छन ्। क्रकनकी यसलाई आयोिनाको 
संस्थागत संयन्त्रमा एक्रककृत गररएको छ ।  

१९०. गुनासो तनवारण संयन्त्रका तनम्न उद्देश्यहरु रहेका छनः 

 प्रभाषवत व्यजक्तहरुले आपm्नो र्चन्ता र असन्तुजष्ट्टहरु बारे आवाि उठाउन सक्ने थलो उपलव्ध गराउन 
। 

 एउटा प्लेटफमा िहां सरोकारवाला र समुदायका सदस्यहरुले स्वतन्त्रता पुवाक, र्चन्ता र गुनासोहरु उठाउन 
सक्छन र त्यसको सम्वोधन पतन हुन्छ । 

 आयोिनाका सरोकारवाला र समुदायहरु आयोिना डििाइन र कायाान्वयनमा कतत महत्वपुणा भुसमका 
तनवााह गदाछन भन्ने षवियहरुको प्रदर्ान गना । 

 अनुगमन र प्रततवेदन द्वारा सुधारात्मक कारवाही गने 

गुनासो लसद्धान्त 

१९१. नेपालमा औपचाररक कानूनी प्रणालीले सरकारी तनकाय स्थानीय सरकार, अधा न्यातयक र न्यातयक 
तनकायहरु र स्थानीय समुदायहरुलाई प्रततक्रिया र गुनासोहरु स्वीकार गने जिम्मेवार प्रदान गदाछ । यस आयोिनामा 
तनम्न मागादर्ान ससद्धान्तहरु गुनासो तनयन्त्रण संयन्त्रमा लागु गररनेछ , मौिुदा सम्वजन्धत नीतत तथा प्रावधान 
अनुरुप: 

तासलका 15. गुनासो तनयन्त्रण संयन्त्रमा लागु गररने ससद्धान्त 

गुनासो ननिािण संयन्त्र लसद्धान्त सम्बजन्धत नीनत ि प्रािधान 

वैधातनकता  वन ऐन १९९३ र वन तनयमावली १९९५, वन क्षेत्र 
संग सम्वजन्धत गुनासो र प्रततक्रिया प्राप्त गने 
जिम्मेवार अर्धकारी जिलला वन अर्धकृत हो । 

 सुर्ासन (व्यवस्थापन संचालन ऐन २००८ 
मन्त्रालय षवभाग जिलला/स्थानीय तनकायहरुको 
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प्रततक्रिया र गुनासो सलने तथा तोक्रकएको समय 
सीमामा सम्वोधन गने । 

 स्थानीय सुर्ासन ऐन १९९९, स्थानीय सरकार 
स्तरमा गुनासाहरुका समाधानका लार्ग मध्यस्तता 
काउजन्सल रहेको छ र इच्छुक व्यजक्त वा समुहले 
सो काउजन्सलमा गुनासो दताा गना सक्नेछन ्।  

पहंुच  सुर्ासन (व्यवस्थापन र कायाान्वयन ऐन २००८ 
स्थानीय प्रदेर्ीय संतघय सरकारहरुले देख्ने ठाउंमा 
नागररक विापत्र राख्नु पछा र सबै तनकायहरुले 
FGR अर्धकृत तनयुजक्त गनुापनेछ । 

 आयोिनाको षवस्ततृ िानकारी र पररयोिना 
सुचनाको प्रकर्टकरण तथा सम्पका  षववरण, श्रव्य 
दृष्ट्य सामाग्री, फलायर, ब्रोससयर, सभडियो र 
सामुदातयक रेडियो प्रयोग गररनेछ । यस वाहेक 
षवर्ेि ध्यान क्रकसान आर्दवासी िनिातत, 

असर्क्षक्षत वा प्राषवर्धक असर्क्षक्षत, श्रवण र्जक्त वा 
दृष्ट्य अपांग व्यजक्त, ईन्टरनेटमा सससमत पहंुच 
भएका नभएका तथा षवर्ेि आवश्यकता भएका 
अन्य समुहहरुलाई र्दइनेछ ।तय समुहका बीच 
सुचनाको आदानप्रदान स्थानीय आयोिना 
समकक्षहरु तथा स्थानीय तनकाय िस्तैः 
नगरपासलका, समुदायको प्रतततनर्ध , समुदायमा 
आधाररत संगठन, CSOs (आर्दवासी महासंघ, दसलत 
संघ, मर्हला संगठन, फेकोफन, आर्द) प्रदेर्ीय 
सरकार र अन्यले गनेछन ्। 

संभाव्यता  वन ऐन १९९३, वन तनयमावली १९९५ सुर्ासन ऐन 
२००८, स्थानीय सुर्ासन ऐन १९९९, सुचनाको हक 
ऐन २००७, अजख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग 
ऐन १९९१, मुलुकी ऐन १९६४, उपरोक्त ऐनले प्रष्ट्ट 
न्यातयक तथा अधा न्यातयक प्रक्रिया र समय सीमा 
तोक्रकर्दएको छ, िसलाई प्रक्रिया र अनुगमनका 
आधार मान्नु पदाछ । 

तनष्ट्पक्ष  कानूनी सहायता ऐन १९९७: आर्थाक वा सामाजिक 
कारणले गदाा अर्धकार सुरक्षक्षत गना असमर्थात 
व्यजक्तहरुलाई कानून सहायताको प्रावधान 

 अर्धकार सुचना ऐन व्यजक्तलाई सम्वजन्धत 
सावाितनक एिेन्सी तनकाय वा संस्थाहरुबाट 
आवश्यक सुचना प्राप्त गना सक्षम गराउने छ। 

 नेपालको संषवधान २०१५, सबै नागररक कानूनको 
अगाडि समान छन र कसैलाई पतन कानून को 
समान संरक्षणबाट वजञ्चत गना सक्रकंदैन । 
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अर्धकार अनुकूलता  वन ऐन १९९३, राजष्ट्रय तनकुञ्ि र वन्यिन्तु 
आरक्षण ऐन १९७३, स्थानीय स्वायत्त ऐन १९९९, 

भुसम ऐन १९६४, भुसम रािश्व ऐन १९७८: यी 
ऐनहरुले अधान्यातयक अर्धकार षवसभन्न 
तनकायहरुलाई प्रदान गरेको छ । 

पारदसर्ाता  सुर्ासन (व्यवस्थापन र संचालन) ऐन २००८: 
गुनासो व्यवस्थापनमा पारदसर्ाता राख्नुपने 
व्यवस्था छ (मन्त्रालय, षवभाग र अन्तगातका 
कायाालयहरु) 

 सुचनाको अर्धकार ऐन २००७, नेपालको संषवधान 
२०१५: यसले सबै नागररकहरुलाई सुचनाको 
अर्धकार हुने व्यवस्था गरेको छ । 

FCPF/ MoFSC २०१७ बाट समायोजित 

गुनासो सलमक्षाको प्रसािण 

१९२. कुनै पतन पक्षले आवाि उठाउन सक्ने र्चन्ता वा गुनासाका लार्ग मञ्च प्रदान गना गुनासो तनवारण 
संयन्त्र स्थापना भएकोले आयोिना क्षेत्रका सरोकार वाला र समुदायका सदस्यलाई गुनासो तनवारणका लार्ग 
तनवेदन र्ददंा अपनाउनु पने प्रक्रियाहरुका वारेमा सु-सुर्चत गराउनु पदाछ । गुनासो तनवारण प्रक्रिया वारे सबै 
सरोकारवालाहरुलाई तनम्न अनुसार िानकारी र्दनु पनेछ । 

 BRCRN को एचयवभअत प्रारजम्भक धयचपकियउ को आयोिना राजष्ट्रय र प्रदेर्ीय स्तरमा  

 सुचना सत्र र समुदाय वैठकहरु तथा िानकारी मुलक सुचना- मौखखक र सुचना सामाग्री  द्वारा 
 BRCRN को गुनासो तनवारण प्रक्रिया सम्वजन्ध नेपाली र स्थानीय भािामा तयार गररएको सुचनामुलक 

सामाग्रीको षववरण 

 FAO नेपाल वेबपेि 

 पररयोिना कायाान्वयनका समयमा डििाइन गररएको र षवतरण गररएको कुनै पतन अन्य सूचना सामाग्री 

तासलका 16. गुनासो ससमक्षा प्रक्रियाको ससहंावलोकन 

किम प्रकक्रयाहरु 

गुनासो सलनु र दताा गनुा    सामुदातयक संगठन घरधुरी, व्यजक्त वा अन्य 
सरोकारवालाले उनीहरुको गुनासो÷र्चन्ता 
पररयोिना व्यवस्थापन ईकाइको सुरक्षा अर्धकृत 
र प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन ईकाइका 
सहायक अर्धकृत समक्ष बुझाउन सक्नेछन ्। 

 टेसलफोन एस.एम.एस, इमेल, पषृ्ट्ठपोिण/ससकायत 
बाट वा अन्य सलखखत वा मौखखक स्वरुपमा सुरक्षा 
अर्धकारीले गुनासो सलनु पदाछ । 

स्वीकार गनुा, छानषवन गनुा, मूलयांकन गनुा र जिम्मेवारी 
र्दनु  
  

 आयोिना व्यवस्थापन ईकाई अनुगमन र 
मुलयांकन षवर्ेिज्ञले प्रत्येक गुनासोलाई छानषवन 
गरी योग्यता सुतनजश्चत गनेछ र यात गुनासोलाई 
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मुलयांकन गना अनुसन्धान गना स्टाफ तनयुक्त 
गनेछ वा स्थानीय स्तरमा सम्वोधन गना कर्ठनाई 
देखेमा मार्थललो संस्थामा गुनासो तनवारणका 
लार्ग पठाउनेछ । 

 गुनासो को अनुसन्धान र सम्वोधन गना तनयुक्त 
पदार्धकारीले प्रततवेदन तयार गरी गुनासोको 
सम्भाव्य समाधानका षवकलपहरु प्रस्तुत गनेछ । 

प्रततक्रिया र सम्वोधन   आयोिना व्यवस्थापन ईकाई अनुगमन तथा 
मुलयांकन षवर्ेिज्ञले गुनासो कताा र अन्य 
सम्वजन्धत पक्षहरुलाई सम्झौता पुग्न गुनासोको 
सम्वोधन गनाको लार्ग षवकलपहरु प्रस्ताव गनेछ 
। 

कायाान्वयन र अनुगमन   आयोिना व्यवस्थापन ईकाई अनुगमन तथा 
मुलयांकन षवर्ेिज्ञले सहमतत भएको तनवारण 
षवकलपलाई कायान्वयन गना अनुरोध गदाछन ् र 
अन्य पररयोिना व्यवस्थापन अर्धकारीहरुको 
सुझाव सर्हत कायाान्वयनको प्रगतत र 
प्रभावकाररताको अनुगमन गना एक उपयुक्त 
अर्धकृत खटाउनेछन ्। 

प्रततवेदन  आयोिना व्यवस्थापन ईकाई अनुगमन तथा 
मुलयांकन षवर्ेिज्ञले मानकीकृत टेम्प्लेटको 
आधारमा सबै गुनासोहरुको जस्थततका वारेमा 
प्रततवेदन तयार गनेछन ् । यस पश्चात राजष्ट्रय 
पररयोिना तनदेर्क र पररयोिना व्यवस्थापन 
ईकाई का सुरक्षा अर्धकारीलाई बुझाउनेछन ् । 
सावाितनक उपयोगका लार्ग आर्धकारीक 
वेभसाइटमा प्रंततवेदन उपलव्ध हुनेछ । 

गुनासो संिचना  

१९३. गुनासो तनवारण संयन्त्र आयोिनाका कुनै पतन ससकायत वा गुनासो सम्वोधन गना डििाइन गररएको हुन 
। यस संयन्त्रम राजष्ट्रय प्रक्रियाको माध्यमबाट पर्हलो पटक गुनासो प्रवेर् हुन्छ । िहां प्रवेर् पाएका गुनासोको 
सम्वोधन हुने अपेक्षा राखखन्छ । यो आन्तररक संरचना सभत्र गुनासो पर्हलयै स्थानीय नगरपासलका गाउंपासलकामा 
दताा गररन्छ (LGOA २०१७ अनुसार) िसले प्राप्त गुनासो प्रततवेदनलाई प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन ईकाई संग 
आदान प्रदान गनेछ । प्रमुख जिलला अर्धकारीले उक्त गनुासोको औपचाररक रुपमा सम्वोधन गने प्रक्रियामा 
गइरहनेछन ् र यर्द गुनासो समाधान नभएमा यो गुनासोलाई प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन ईकाईमा क्रफताा 
पठाउनेछन ्। यर्द स्थानीय नगरपासलका पररयोिना व्यवस्थापन ईकाई वा पररयोिना स्टेररङ कसमर्ट स्तरमा 
गुनासो सम्वोधन गना नसक्रकएमा FAO राजष्ट्रय प्रतततनर्धलाई हस्तान्तरण हुनेछ । गुनासोको प्रकृतत हेरेर यसलाई 
FAO क्षेत्रत्रय प्रतततनर्ध, क्षेत्रत्रय कायाालय, एसर्या प्रर्ांतमा गुनासो समाधानका लार्ग पठाउन सक्रकने छ । आवश्यकता 
परेमा FAO क्षेत्रत्रय प्रतततनर्धले यस गुनासोको समाधान खोजन OIG मा पठाउन सक्नेछ । 
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१९४. तल प्रस्तुत र्चत्रले प्रस्ताषवत गुनासो तनवारण संयन्त्रको छोटो षववरण प्रस्तुत गनेछ । 

तह-१: गुनासो स्थानीय सरकार (नगरपासलका) समक्ष ससधै बझुाउनु पनेछ (LGOA २०१७ अनुसार)। प्राप्त गुनासो 
नगरपासलकाले प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन ईकाई संग आदान प्रदान गनेछ । तत्पश्चात प्रमुख जिलला 
अर्धकारीले गुनासो प्राप्त गनेछन ्र कारवाही अगाडि बढाउनेछन ्। गुनासो सलखखत वा मौखखक रुपमा ससधै 
स्थानीय सरकारको प्रतततनर्धलाई प्रस्तुत गना सक्रकनेछ । यस्तो गुनासोका दताा प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन 
ईकाइमा हुनेछ र स्थानीय सरकारले अनुसन्धान गनेछ। 

स्थानीय नगिपाललका (प्रमुि जजल्ला अचधकािी) गुनासो दताा भएको १० काया र्दन सभत्र प्रततक्रिया 
र्दइसक्नु पने । 

आयोिना रु्रु भएको ६ मर्हना सभत्र आयोिना 
संचालन हुने नगरपासलकाका पदार्धकारीले प्रमुख 
जिलला अर्धकारीलाई सम्पका  गने । 

 

↓ 

तह-२: गुनासो ससधै प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन ईकाईमा बुझाउने । र प्राप्त गुनासोको कारवाही उक्त 
ईकाईले रु्रु गनुापनेछ । गुनासो मौखखक वा सलखखत रुपमा उललेखखत प्रदेर्ीय ईकाइको प्रतततनर्धलाई ससधै र्दन 
सक्रकनेछ । प्राप्त गुनासोलाई दताा गरी अनुसन्धान रु्रु गनुापनेछ ।  

प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन ईकाई गुनासो प्राप्त भएको १० काया र्दनमा प्रततक्रिया र्दनु 
पने ।  

आयोिना रु्रु भएको ६ मर्हना सभत्र पररयोिना 
व्यवस्थापन ईकाइका सुरक्षा अर्धकारीलाई सम्पका  गने 
। 

↓ 

तह-३: यर्द गुनासो प्रक्रिया तहमा समाधान गना नसक्रकएमा प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन ईकाईले उक्त 
गुनासो पररयोिना व्यवस्थापन ईकाइमा पठाउनु पदाछ । यर्द गुनासो अन्तर प्रदेर्ीय क्षेत्रार्धकार सभत्र पछा भने 
पररयोिना व्यवस्थापनका सुरक्षा अर्धकारीले ररपोटा गररएको गुनासो समाधानका लार्ग केन्रमा राजष्ट्रय 
पररयोिना तनदेर्क र पररयोिना स्टेररङ कसमटी समक्ष पेर् गनुा पछा । 

पररयोिना समन्वय ईकाई  प्रदेर्ीय स्तर १० काया र्दनसभत्र प्रदेर्ीय 
पररयोिना व्यवस्थापन ईकाइ संग परामर्ा गने। 

आयोिना रु्रु भएको ६ मर्हना सभत्र पररयोिना 
व्यवस्थापन ईकाइका सुरक्षा अर्धकारीलाई सम्पका  गने 
। 

↓ 

तह-४: प्रदेर्ीय पररयोिना व्यवस्थापन ईकाई वा पररयोिना व्यवस्थापन ईकाई तहमा गुनासो समाधान गना 
नसक्रकएमा पररयोिना व्यवस्थापन ईकाईको सुरक्षा अर्धकृतले राजष्ट्रय आयोिना तनदेर्क संग परामर्ा गरी 
आयोिना स्टेररङ कसमटीमा प्रस्तुत गनुापनेछ । 

 पररयोिना स्टेररङ कसमटी १० काया र्दनसभत्र आयोिना व्यवस्थापन ईकाइ का 
सुरक्षा अर्धकृत संग परामर्ा गरेर । पररयोिना 
व्यवस्थापन ईकाई सुरक्षा अर्धकृतलाई आयोिना रु्रु 
भएको ३ मर्हना सभत्र सम्पका  गनुापनेछ । 

↓ 
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तह-५: राजष्ट्रय स्तरका पदार्धकारी वा तनकायबाट पतन गुनासो सम्वोधन वा समाधान नभएको अवस्थामा 
आयोिना स्टेररङ कसमर्टका अध्यक्षले गुनासो समाधानका लार्ग तोक्रकएको FAO राजष्ट्रय प्रतततनधी समक्ष पठाउने 
छ ।  

FAO प्रतततनर्ध नेपाल १० काया र्दनमा आयोिनाको राजष्ट्रय आयोिना 
तनदेर्क र पररयोिना व्यवस्थापन ईकाइ का सुरक्षा 
अर्धकृत संग परामर्ा गने ।  
FAO प्रतततनर्ध नेपाल, पी.ओ. बक्स २५, यूएन हाउस, 

पुलचोक, काठमािौं; ०१ ५५२३२००; FAO-NP@fao.org 

 

↓ 

तह-६: राजष्ट्रय FAO प्रतततनर्धले सललाह वा सहयोगका लार्ग FAO RAD मा अनुरोध गना सक्नेछ । गुनासो 
FAO नेपालबाट समाधान हुन नसकेमा मात्र यस्ता गुनासाहरुलाई FAO क्षेत्रत्रय कायाालयमा हस्तान्तरण गररनेछ 
।  

FAO क्षेत्रत्रय प्रतततनर्ध FAO नेपाल अक्रफसको परामर्ाका आधारमा ५ काया 
र्दनमा प्रततक्रिया र्दनुपनेछ । 
एसर्या र प्रर्ान्तका लार्ग FAO क्षेत्रीय कायाालय, 

मालीवान म्यान्सन, ३९ फ्रा एर्थत रोि, बैंकक १०२००, 

थाईलयाण्ि; +६६ २ २८१७८४४ 

↓ 

तह-७: कुनै िर्टल गुनासो FAO क्षेत्रत्रय कायाालयले Inspector general को सहयोगको लार्ग अनुरोध गना सक्नेछ 
। यर्द गुनासो हस्तान्तरण Inspector general लाई गररएमा त्यहांको कायाालयको तोक्रकएको प्रक्रिया अपनाई 
गुनासोको सम्वोधन गनेछ । 

Office of the Inspector General (OIG) सम्भाषवत धोखाधिी र दवु्यावहार ररपोटा गना तलको 
सम्पका  िानकारीको माध्यमबाट FAO OIG मा सम्पका  
गनुाहोस:् 
गोपनीय हटलाइन: (+३९) ०६ ५७० ५२३३३ 

गोपनीय फ्याक्स: (+३९) ०६ ५७० ५५५५० 
इमेल: investigations-hotline@fao.org 

अनौपचारिक ि पिम्पिागत गुनासो अिलोकन  

षवसभन्न समुदाय िाततय र धासमाक समुहको द्वन्द्व समाधान गने परम्परागत अभ्यास औपचाररक गुनासो 
संरचनामा समावेर् गररनेछ । थुपैर् गुनासाहरुको समाधान अनौपचाररक रुपमा समुदायले सामुदातयक नेततृ्व वा 
परम्परागत नेततृ्वको तनदेर्नमा समाधान गरेको पाइन्छ । (िस्तैः थारु समुदायमा भालवंर् वैठक वस्छ गुनासाहरु 
समाधान गनाका लार्ग) त्यसथा अनुगमन तथा मूलयांकन षवज्ञले भालवंर् नेततृ्व संग गुनासो सम्वोधन गना परामर्ा 
सलनेछ । अनुगमन तथा मूलयांकन षवज्ञले तनणाय गनुा भन्दा अनौपचाररक तनवारण संयन्त्रका नेततृ्वको सुझावहरुलाई 
ध्यान र्दनेछ । 

समाधान 
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एकपटक गुनासो सम्वोधन भएपतछ र गुनासो पेर् गने पक्षले समाधान स्वीकार गररसकेपतछ सबै आवद्ध पक्षहरु 
द्वारा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गनुापनेछ । तनरन्तर अनुपालन र एउटा पारदसर्ा गुनासो ससमक्षा संयन्त्र 
सुतनजश्चत गनाका लार्ग दताा भएका र समाधान भएका गुनासाहरुको दरुुस्त अवस्थामा संरक्षक्षत गनुा पदाछ । 
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८. आदििासी जनजानत ि सामाजजक समािेशीकिण योजना ढााँचा  

८.१ आर्दवासी िनिातत योिना ढााँचा 
१९५. आर्दवासी िनािातत योिना ढााँचा ती सब ैपररयोिनाका क्षेत्रहरुमा लाग ुगररनेछ िहााँ आर्दवासी िनिाती मूख्य 
लाभाथी हुनेछन।  ‘बर्हष्ट्कृत’ वा ‘ससमान्तकृत समूह’लाई यसरी पररभाषित गररएको छ: “... िो अन्तर–पुस्ता षवभेदवाट 
गुज्रेका छन र योिनावद्ध ढङ्गवाट आर्थाक अवस्था, िात, िाततयता, सलङ्ग, अपाङ्गता, यौन असभषवन्यास र भौगोसलक 
कारणबाट बर्हष्ट्कृत भएका छन”् (GESI Working Group 2017)। यसमा मर्हला, गरीब, दसलत, आर्दवासी िनिातत, मधेर्ी, 
मुजस्लम, अपाङ्ग, तसे्रो सलङ्गी र दगुाम क्षेत्रमा बसोबास गने पदाछन ्। नेपालमा भएका प्रयासहरुले सामाजिक समावेर्ीता 
र ससमान्तकृत समूहलाई सहयोग गनुा पने कुरामा िोि र्दन्छन ्। तसथा, दसलतलाई संकटासन्न अर्दवासी समुहमा 
समावेर् गररएको छ ।  

१९६. पररयोिना क्षेत्रमा रहेका समुदायमा अधाररत संगठनहरुको बनोट (सदस्यहरु) षविम (heterogenous) रहेको छ । 
सबै िातिाती, वगा, धमाका मातनसहरुको संलग्नता रहेको पाईन्छ । आर्दवासी, दसलत, मधेर्ी को संलग्नता पतन रहेको 
छ । तसथा, सामाजिक समावरे्ीता र आर्दवासी, दसलत र अन्य ससमान्तकृत-बर्हष्ट्कृत समुदायको अर्धकारको संरक्षण 
उत्तरदायी र प्रमुखतामा साथ समावेर् गनुा पनेछ ।  

१९७. प्रासांर्गक अन्तराजष्ट्रय कानूनी संरचना, FAO आर्दवासी र िनिातत नीतत, FAO वातावरणीय तथा सामाजिक 
व्यवस्थापन तनदेसर्का अनुरुप आर्दवासी िनता र सामाजिक समावेर्ीकरण योिना ढााँचा तयार गररएको छ ) यसले 
पररयोिना कायाान्वयन िममा आर्दवासी, दसलत, बर्हष्ट्कृत, ससमान्तकृत समूहको मुद्दा उठान गनुाका साथै स्वतन्त्र, 

अग्रीम िानकारी सर्हतको मञ्िुरीको कायाान्वयन (FPIC) व्यवहारमा लाग ुगरेर उनीहरुको आत्मसम्मान बढाउने काया 
गररन ेछ । ढााँचाले पररयोिना अवर्ध भर दसलत र बर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत समूहको संलग्नता लाई सुतनजश्चत गनेछ । 
सरोकारवालाका रुपमा, परामर्ा र छलफलमा संलग्न बढाएर, पषृ्ट्ठपोिण र गुनासो प्रक्रियाको स्पष्ट्ट अनुगमन मूलयांकन 
प्रवन्ध, नकारात्मक असरको न्यूनीकरण र स्थानीय सााँस्कृततक आर्थाक पररवेर् अनुसारको पररयोिना संचालन गने 
पररपाटीले बर्हष्ट्करणमा परेका समुदायको संलग्नतालाई सुतनजश्चत गने छ ।  

८.२ आधारेखा सूचना (Baseline Information)  

८.२.१ नेपालमा आर्दवासी िनता  
१९८. Development of Indigenous Nationalities (2002) को आधार तयार गने कानूनको पररभािा अनुसार आर्दवासी 
िनिातत भन्नाले “िाततय समूहका समुदाय िसको आफ्नो मातृभािा छ, परम्परागत चालचलन छ, षवषवध संस्कृततक 
पर्हचान छ, पृथक सामाजिक संरचना छ र सलखखत र भौगोसलक इततहास छ” । यस कानुनमा ५९ आर्दवासी पर्हचान 
गररएको छ । सन २०१० मा गठन गररएको प्राषवर्धक ससमततले ८१ आर्दवासी िनिातत समूह नेपालमा रहेको प्रततवेदन 
र्दएको छ । नेपालको िनसंख्याको ३५% अथाात ९५ लाख आर्दवासी िनिातत रहेका छन ्।  

१९९. नेपाल आर्दवासी िनिातत महासंघ (NEFIN) ले भौगोसलक र्हसावले नेपाललाई ४ भागमा षवभािन गरेको छ 

(र्हमाल, पहाि, सभत्री तराई र तराई) र सामाजिक आर्थाक दृजष्ट्टकोणबाट ५  तहमा वााँिकेो  छ (उन्नत, बञर््चत, ससमान्तकृत, 
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अतत– ससमान्तकृत र िोखखममा परेका)। आर्दवासीको कुल िनसंख्याको ५०% ससमान्तकृत वा अतत–ससमान्तकृत शे्रणीमा 
रहेका छन ्। १० आर्दवासीहरु िोखखममा परेको शे्रणीमा रहेका छन ्िसमा ५०% पहािी क्षेत्रमा र अको ५०% सभत्री तराई 
र तराई क्षेत्रमा बसोबास गदाछन ्। 

तासलका 17. पाररजस्थततक क्षेत्रका आधारमा आर्दवासीको वगीकरण 

पारिजस्थनतक क्षेत्र उन्नत िजञ्चत लसमान्तकृत  अनत 
लसमान्तकृत 

जोखिममा पिेका 

दहमाल (१८) थकली –१ बाह्र गाउले, 

व्यासी, हेरोतान, 

माफााली, थकाली 
र्ेपाा, ताङ्गन े
तीस गाङले (७) 

भोटे (मुर्टया) 
िोलपा, लाकै, 

लहोपा मुगाली, 
तोप्केगोला,  
बालुङ्ग (७) 

ससयार लहोमी 
(सर्ङगाव) थुदान 

 

पहाड (२३) नेवार (१) छन्त्याल, गुरुङ्ग 
जिरेल, सलम्ब,ु 

मगरर राई, पाखा, 
र्हलयो (८) 

भुिेल, दरुा, 
पहारी, क्रफरी, 
सुनुवार तामाङ 

(६) 

बाराम,ु थामी 
चपेाङ्ग (३)  

वनकररया, हायु, 

कुर्माडिया, 
लेप्िा सरेल (५)  

लर्त्री तिाई    बोटे, दनुवार, 

माझी (३) 

बोटे, दनुवार, 

माझी (३) 

रािी,राउटे, 

कुसुण्िा (३) 

तिाई   र्हमाल, गंगाई, 

रािंवंर्ी, 
तािपुरीयढा थारु 

(५) 

धानुक झङ्गि 
सतार (३) 

क्रकसान मेचे (२)  

कुल  २  १५ २० १२ १० 

श्रोत: NEFIN 2004 

२००. धेरैिसो आर्दवासीले आफ्नो जिषवकोपािानको लार्ग तनम्न रणनीतत अपनाउाँछन:् 
क) क्रफरन्ते (राउटे)  
ख) Foraging र वागवानी (चपेाङ्) 

ग) Foraging, कृषि र वागवानी (हायु, रािी र हामी)  
घ) वागवानी र कृषि (बारामो, भूिेल, छनत््याल, दरुा, नफरी, र्हम्बु, लेपच्ा , मगर, पहारी, राई, सुनुवार, सुरेल, तामाङ 
र याख्या)  
ङ) परु्पालन (Pastoralism), कृषि र औध्धोर्गक गततषवर्ध  (वाह्र गाउाँ ले, थकाली, व्यान्सी, चैरोतान, गुरुङ, जिरेल, 

लाके, ससयार, ताङ्बे, थकाली, तीन गाउाँ ले)  
च) कृषि (बोटे, माझी, दनुवार, दरै, धानुक, र्हमाल, गंगाई, झानगाि, क्रकसान, कुमाल, मेच,े रािंवर्ी, सन्थाल, 

लािुपुररया, थारु)  

छ) कृषि र उध्धोग गततषवर्ध (माफााली, थकाली, नेवार)  
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२०१. यध्यषप थुप्रै र्हमाल, पहाि, सभत्री तराई र तराईका आर्दवासी समूहले आफ्नो परम्परागत िीवनरै्ली अपनाईरहेका 
छन।् तर पतन अन्य प्रभावर्ाली समूहको सााँस्कृततक, आर्थाक र रािनैततक प्रभावका कारण आर्दवासी परम्परागत 
िीवनरै्ली षवस्तारै हराउाँ दै गइरहेको छ । बहुसंख्यक आर्दवासीले पूवािको िसमनको स्वसमत्व र तनयन्त्रण सन १९६० 
को भूसम– नीततका कारण गुमाए (त्रबताा, क्रकपट उन्मुलन)। राजष्ट्रय तनकुञ्ि, वन्य िन्तु आरक्षण र अन्य संरक्षण क्षेत्रको 
स्थापनाले पतन उनीहरुले प्रयोग गदै आएको भूसम गुमाउनुका साथै बसाई सराई गना पतन बाध्य भए। उललेखखत 
सामाजिक-आर्थाक तथा रािनैततक कारणले गदाा धेरै आर्दवासी समुदाय दगुाम क्षते्र, ससमान्त िोखखमयुक्तमा क्षेत्रमा 
बसोबास गरेको पाईन्छ ।  

२०२. आर्दवासी र ससमान्तकृत समुदायको जिषवकोपािानका लार्ग प्राकृततक स्रोतमा भएको अत्यार्धक तनभारताका कारण 
आर्दवासी दसलत र बर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत समूह असंगत (disproportionate) रुपमा िलवायु पररवतानबाट प्रभाषवत 
भएका छन ्। िलवायुको प्रभाव पार क्षेत्रीय (cross-sectoral) छ । तर ग्रामीण िनिीवन मा यसको प्रभाव वर्ढ देखखन्छ 
। िलवायुमा आएको सभन्नताका कारण प्राकृततक स्रोत आधार प्रभाषवत भएको छ। प्राकृततक स्रोतमा िीषवकोपािान र 
संस्कृतत समेत तनभार हुने आर्दवासी, दसलत र ससमान्तकृत समूहको संकटासन्तता बढ्दै गई रहेको छ ।  

२०३. गररवीको दृजष्ट्टकोणबाट सन २०११ मा आर्दवासीको मानव षवकास सूचकाङ्क (HDI) राजष्ट्रय औसत भन्दा न्यून 
रहयो। राजष्ट्रय HDI ०.५५८ को तुलनामा आर्दवासीको ०.४८२ रह्यो । पहाि र्हमाल क्षेत्रमा र तराई क्षेत्रमा बसोबास गने 
आर्दवासीहरुको मानव षवकास सूचाकाङ्क िमस ०.५०९ र ०.४७३ रहेको देखखन्छ । Nepal Living Standards Survey 

२०११ का  अनुसार राजष्ट्रय स्तरमा पहाि र्हमालय क्षेत्रका २८% र सभत्री तराई तथा तराई ७% आर्दवासी गरीबीमा रहेको 
त्य National Poverty Headcount Ratio ले  देखाएको छ (िुन राजष्ट्रय औसत २५% भन्दा थोरै बढी देखखन्छ) ।  

८.१.१.१ परियोजनाको के्षत्रमा आदिवासी जनता  
२०४. BRCRN पररयोिना क्षेत्रमा षवषवध प्रकारका आर्दवासी िनिाततको बसोबास रहेको छ । पररयोिनाको कुल क्षेत्रले 
ओगटेको क्षेत्रमा बसोबास गने कुल िनसंख्याको ३१% आर्दवासी रहेको छ (झण्ि ै९,१७,०३६)। पररयोिना क्षते्रमा ५५ 
थरीका आर्दवासी िनिाततको बासोबास रहेको छ । यसमा केर्ह समूह अन्य समूह भन्दा सवाार्धक प्रभावर्ाली 
(predominant) रहेको पाईन्छ। यी िनिातत समूहको षवतरण जिलला र क्षेत्र (चुररया पहाि, भावर क्षेत्र, सभत्री मधेर् 
आर्द) अनुसार फरक–फरक रहेको पाईन्छ । पररयोिनाको  पूवी भागमा सलम्बु र र्धमाल सवाार्धक छन ्भने केजन्रय 
भागमा मगर, कुमाल, दनुवार सुनुवारको प्रमुख प्रवलता रहेको छ। मगर र तामाङको सब ैभन्दा महत्वपूणा उपजस्थतत 
रहेको छ । लेप्चाहरु षवर्ेित: ईलाममा पाईनछ्न ्र केर्ह मात्रामा झापा, मोरङ र उदयपुरमा पतन पाईन्छन ्।  

८.१.१.२ नेपालमा आर्दवासी िनिाततको प्रतततनर्धत्व  

२०५. नेपालमा आर्दवासी िनिाततको संवधान र सामाजिक समावेर्ीताको वकालत गना थुप्र ैसंगठन र सञ्िाल स्थाषपत 
भएका छन।् क्षेत्रीय स्तरमा नेपाल आर्दवासी िनिातत महासंघ (NEFIN) को स्थापना भएको छ, िसमा ५६ आर्दवासी 
िनिातत संगठनहरु संलग्न रहेका छन ् । NEFIN Asia Indigenous People’s Pact साँग आबध्द छ । The National 

Network for Indigenous Women (NNIW) पतन Asia Indigenous People’s Pact साँग िोडिएको छ । NNIW मर्हलाको 
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छुटै्ट पर्हचान तनमााण गना, लैंर्गक समानता कायम गना, र आर्दवासी िनिातत आन्दोलनलाई अगािी बढाउने कायामा 
सक्रिय रहेको छ ।  

२०६. देर्को त्रबसभन्न भागहरुमा थुप्रै स्थानीय (grass-roots) आर्दवासी िनिातत संगठनहरु सक्रिय रहेका छन।् थुप्र ै
परम्परागत आर्दवासी िनिातत संगठनहरु लोप भएता पतन षवगत केर्ह समय यता देखख तनरन्तर रुपमा सक्रिय रहेका 
आर्दवासी िनिातत संगठन अन्य िात वा िाततय समूहका लार्ग आदर्ा वा पे्ररणादायी भएको पाईन्छ । केर्ह दर्क 
यता स्थापना भएका आर्दवासी िनिातत संगठनहरु हेदाा तनम्न अनुसार वगीकरण गना सक्रकन ेदेखखन्छ: १) आर्दवासी 
िनिाततको िाततय संगठन (िस्तै NEFIN); २) आर्दवासी व्यावसातयक (professional/occupational) समूहको संगठन  

(िस्त ैLawyers for Human Rights of Nepal’s Indigenous Peoples); ३) आर्दवासी िनिाततको गैरसरकारी संगठन (िस्त ै
Non-governmental Organization Federation of Nepal’s Indigenous Nationalities); ४) आर्दवासी िनिातत रािनैततक 
संगठन (िस्त ैनेपाः राजष्ट्रय पाटी र संतघय लोकताजन्त्रक राजष्ट्रय); ५) आर्दवासी/िनिाततको मोचाा, संिाल र गठबन्धनहरु 
(िस्तै Indigenous Peoples Mega Front); र ६) आर्दवासी/ िनिातत स्वतन्त्र वुजध्दजिषवहरु।  

८.२.२ राजष्ट्रय नीतत र अन्तराजष्ट्रय प्रततवध्दताहरु  

२०७. ऐततहाससक रुपमा आर्दवासी, दसलत तथा बर्हष्ट्कृत/ससमान्तकृत समूहले सााँस्कृततक षवभेद, आर्थाक र्ोिण, 

सामाजिक बर्हष्ट्करण र रािनैततक उत्पीड्न भोगेका हुन ्। नेपालको रािनैततक एकीकरण देखख ३० विाको पञ्चायत 
र्ासन अवर्धमा यी समूहले षवभेद र बर्हष्ट्करण भोग्न बाध्य भए । सन १९७० मा स्थापना भएका राजष्ट्रय तनकुञ्िका 
कारण आफ्नो पुखााको भूसमबाट षवस्थाषपत हुनुका साथै िसमन, वन र पानीको स्रोत मार्थको परम्परागत अर्धकारवाट 
पतन बजञ्चत भए ।  

२०८. सन १९९० को प्रिाताजन्त्रक आन्दोलनवाट  सामाजिक समावेर्ीता र षवभेद षवियले राजष्ट्रय स्तरमा चचाा पायो। 
आर्दवासी िनिातत दसलतको आर्धकारका षवियले प्रमुखता पायो । सन १९९० को नेपालको संषवधान र सन ्२००७ 
को अन्तररम संषवधानले. िात, िाततयता, भािा र धासमाक षवषवधता तथा लैङ्र्गक समानता र सामाजिक समावेर्ीतालाई 
मुखररत गरेको छ । नेपालको संषवधान २०१५ ले समानताको हक, मर्हला, आर्दवासी र ससमान्तकृत समूहको संरक्षण, 

सवसलकरण, समावेसर्ता, सर्जक्तकरणलाई िोि र्दएको छ । संषवधानमा रहेको सामाजिक न्याय र समावेर्ीताको धाराले 
एकल मर्हलाको सर्जक्तकरण, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हसलया, भूसमहीन र squatters, हरुको पुनस्थाापन गनुा पने व्यवस्था 
गरेको छ । आर्दवासी िनिाततको परम्परा, संस्कृतत, सामाजिक अभ्यासको संरक्षण तथा उनीहरुको पर्हचान र 
आत्मसम्मानलाई पुनस्थाापन गना संषवधानले व्यवस्था गरेको छ ।  

२०९. आर्दवासीहरुका लार्ग पर्हलो ऐन आर्दवासी िनिाततहरूको षवकासको लार्ग राजष्ट्रय प्रततष्ट्ठान ऐन (The National 

Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act) सन ् २००२ मा आयो। ऐन अनुसार स्वतन्त्र संस्था 
आर्दवासी िनिातत उत्थान राजष्ट्रय प्रततष्ट्ठान (NFDIN) स्थाषपत भयो । यसले आर्दवासी िनिाततको आर्थाक, सामाजिक 
र सांस्कृततक षवकासका लागी रणनीतत तयार गने, कायािमहरु सञ्चालन गनुाका साथै नेपाल सरकार र आर्दवासीका 
बीच पुलको काम गदाछ । ऐनले राजष्ट्रयता षवकासको लार्ग राजष्ट्रय ससमतत (National Committee for Development of 

Nationalities) लाई पुन:स्थापन गरेको छ । NFDIN ले आर्दवासी/िनिाततको पररभािा गनुाका साथै उनीहरुको षवकास, 
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परम्परागत ज्ञान, र्ीप, प्रषवर्धको संरक्षण र प्रवधान तथा आर्दवासी/िनिाततको तनणाय प्रक्रियामा समावेर्ीता र 
समतामुलक समािको स्थापना तफा  उन्मुख हुने काया प्रवधान गरेको छ।  

२१०. नेपालले सबै िातीय षवभेदको उन्मूलनको बारेमा अन्तरााजष्ट्रय सम्मेलन (International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination) र अन्तरााजष्ट्रय श्रम संगठन सम्मेलन १६९ (International Labour 

Organization (ILO) Convention 169) लाई सन ् १९७१ र २००७ सालहरुमा अनुमोदन गरेको र्थयो। यसले नेपालको 
आर्दवासी िनिाततको आधारभूत आवश्यकतालाई संवोधन प्रततवध्दतालाई प्रततषवजम्वत गदाछ। ILO महासन्धीले भन्दछ, 

“आर्दवासी/िनिाततलाई आत्मतनणायको अर्धकार हुन्छ र उनीहरु रािनैततक, आर्थाक, सामाजिक र सासं्कृततक अवस्था 
र षवकासको तनणाय गना स्वतन्त्र छन”्। यध्धषप यी महासन्धीहरुको प्रावधानहरुको अक्षरस: कायाान्वयन गना कर्ठनाई 
छ तर पतन नेपाल जस्थत ILO कायाालय आर्दवासीका मुद्दाहरुको संवोधन गना नेपाल सरकार र आर्दवासी संघ संगठन 
संग क्रियार्ील रहेको छ । नेपाल सरकारले गैर-भेदभाव, लैङ्र्गक समानता र सामाजिक न्यायका षवियमा अन्य 
अन्तराजष्ट्रय प्रततवध्दता पतन िाहेर गरेको छ, िुन तनम्नानुसार छन:्  

 मानव अर्धकारको सावाभौसमक घोिणा (Universal Declaration of Human Rights) 
 राजष्ट्रय वा िातीय, धासमाक र भाषिक अलपसंख्यकको व्यजक्तको अर्धकारको बारेमा घोिणा (Declaration on 

the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities)  
 बेइजिइङ् घोिणा र कायाको लार्ग प्लेटफामा (Beijing Declaration and Platform for Action)  
 िबान घोिणा र काया कायािम (Durban Declaration and Programme of Action) 
 षवश्वका आर्दवासी िनिाततहरुको अन्तरााजष्ट्रय दर्कहरु (International Decades of the World’s Indigenous 

People) 
 आर्दवासी िनिाततको अर्धकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ घोिणा (United Nations Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples (UNDRIP))  

२११. नेपालको संषवधान २०१५ को धारा ५१ (९) ले, “आर्दवासी िनिाततको पर्हचान सर्हत सम्मानपूवाक बााँचन पाउने 
अर्धकार सुतनजश्चत गना अवसर तथा लाभका लार्ग षवर्ेि व्यवस्था गदै यस समुदायको सरोकार राख्ने, तनणायहरुमा 
सहभागी गराउने तथा आर्दवासी िनिातत तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृतत, सामाजिक परम्परा 
र अनुभवलाई संरक्षण र प्रवधान गने” व्यवस्था गररएको छ ।  

८.३ मखु्य तनष्ट्किा तथा प्रभाव, िोखखम र अवसरहरुको षवश्लेिण  

२१२. वातावरण तथा सामाजिक ढााँचाको भाग २.३ मा वणान गररए अनुसार मुल कायािम सञ्चालन क्षेत्र (२६ नर्द 
प्रणाली सभत्र) ३२,१६,४२८ भन्दा बढी अथाात नेपालको िसंख्याको ११% मतनसहरु बसोबास गदाछन।् यसमा ५१% मर्हला 
रहेका छन ्।  

२१३. यी समुहमा िलवायु पररवतानको असंगत नकारात्मक प्रभाव पनेछ। अन्तर पुस्ता षवभेद र सामाजिक-आर्थाक 
बर्हष्ट्करणबाट षपडित भएका, जिषवकोपािानका लार्ग प्राकृततक स्रोत-साधन मार्थको अत्यार्धक तनभारता, िोखखमपूणा 
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नर्द क्रकनारा र सभरालो भूसममा (पर्हरो र भूक्षरणका दृजष्ट्टले िोखखम) बसोबास िस्ता कारणले गदाा यो समूह िलवायु 
पररवतान र िलवायु ितनत प्राकृततक प्रकोपका दृजष्ट्टले जयादै नै संकटासन्न अवस्थामा रहेका छन ्। त्यसैले पररयोिनाले 
यी समूहको समानुकूलन क्षमतालाई सुदृढ बनाउने छ ।  

२१४. िाततय र सामाजिक सासं्कृततक षवषवधता पररयोिना क्षेत्रमा रहेका रसमुदायमा आधाररत संगठनहरुमा रहेको छ 
। सहभार्गतामुलक भ–ूउपयोग योिनाको सञ्चालन तथा प्रवधान गदाा स्थानीय स्तरमा रहेको फरक–फरक संकटासन्नता, 
प्राथसमकता र सन्दभालाई ध्यान र्दइनेछ । समुदायमा आधाररत संगठनहरुको बनोट (िाततय, सांस्कृततक, आर्थाक, 

सामाजिक षवषवधता) योिना कायाान्वयनमा सन्दभामा महत्वपूणा हुनेछ । पररयोिनामा सहभागी स्वेजच्छक हुनेछ। 
स्वतन्त्र, अग्रीम िानकारी सर्हतको मञ्िुरी कायाान्वयन (FPIC)) समसायसमक ससध्दान्त हुनेछ  र पररयोिना सञ्चालन 
हुन भन्दा अगािी FPIC को सुतनजश्चतता गररन ेछ ।  

२१५. पररयोिनाले संकटासन्न नर्द प्रणाली वरपर बसोबास गने सबै मर्हला पुरुि (आर्दवासी िनिातत, दसलत, बर्हष्ट्कृत 
र ससमान्तकृत समूहका समेत) लाई िलवायु पररवतान र भावी िोखखमका षवियमा िागरुकता बढाउने छ र उनीहरुलाई 
िलवायु समानुकूलन खेती अभ्यास अपनाउन सहयोग पुरय्ाउने छ । यसबाट पररजस्थततकीय प्रणालीको र्गरावटमा 
कमी आउने, माटोको उवारता बढ्ने र कृषि उत्पादन बजृध्द हुने, पानीको स्रोतको पहुाँचमा सहिता आउने र र्दगो वन 
स्रोतको उपयोगमा सहयोग पुग्नेछ । पररणाम स्वरुप समुदायको संकटासन्नतामा कमी आउने र पाररजस्थततकीय प्रणाली 
तथा िलवायु ितनत प्रक्षेषपत िोखखममा पतन कमी आउनेछ ।  

२१६. पररयोिना FPIC मा आधाररत सहभार्गतामूलक हुनेछ। यसबाट समुदायमा आधाररत संगठनहरु स्थानीय सन्दभा 
र फरक–फरक संकटासन्नता अनुकूल उपायहरु अपनाई कायाान्वयन गना सक्षम हनेछन ्। स्थानीय र मौसलक ज्ञान 
तथा अभ्यास बारे िागरुकता बढाइनेछ । यी सूचनालाई तासलमको षविय सूचीमा समावेर् गररनेछ । स्थानीय आर्दवासी 
स्रोत व्यजक्तलाई िलवायु–समानुकूलन भू–उपयोग अभ्यास लगायतका षवियमा तासलम र्दएर क्षमता षवकास गररनेछ 
।  

२१७. पररयोिनाले आर्दवासी िनिाततको जिषवकोपािान र पर्हचानलाई मिुवत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। पररयोिना 
क्षेत्रका आर्दवासी िनिातत सगंको छलफलबाट उनीहरुको जिषवकोपािानमा िलवायू पररवतान, िलवायु ितनत प्राकृततक 
प्रकोप र भ–ूक्षरणले अत्यर्धक प्रभाव पारररहेको पाईयो। साथै पानीको अभाव र उच्च तापिम, बाढी पर्हरो, वन र 
िसमनको क्षयीकरण िस्ता घट्नाको दर उच्च हुाँदै गएकोले उनीहरुको जिषवकोपािानमा नकारात्मक असर परेको अनुभाव 
स्थानीयले सुनाए । 

२२९. पररयोिनाका सन्दभामा तनम्न संभाव्य असर र न्यूनीकरणका उपायहरुलाई षवर्ेि ध्यान र्दईने छ:  

क) भूसम उपयोग गततषवर्धहरुको संभाषवत षवस्थापन: पररयोिनाको कायाान्वयनबाट आर्दवासी िनिाततको 
सामाजिक-आर्थाक गततषवर्ध षवस्थापन नहुने सुतनजश्चतता गररएको छ । िलवायु समानुकूल कृषि नीतत , 

पाररजस्थततकीय प्रणालीको पुनस्थापन, ससमसार र घााँसे मैदान (wetland and grassland), वन नभएको 
(समुदायमा आधाररत संगठनबाट व्यवस्थापन गररएको सावाितनक िग्गा) ठाउाँमा वकृ्षारोपण, िस्ता 
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गततषवर्धलाई पररयोिनाले सहयोग प्रदान गनेछ। पररयोिनामा सहभार्गता स्वेजच्छक हुनेछ। स्थानीय स्तरको 
गोष्ट्ठी र कायािम सञ्चालन गनुा भन्दा अगािी सहभागी संस्था र आर्दवासी िनिातत समूह साँग FPIC 

सम्झौता गररनेछ । पररयोिनाका कमाचारी तथा सामुदातयक संगठनले संयुक्त रुपमा पर्हचान गरेको महत्वपूणा 
पाररजस्थततकीय प्रणालीका सम्बन्धमा आर्दवासी िनिाततको प्राथसमकता फरक–फरक संकटासन्नतालाई 
ध्यानमा राखख वैकजलपक भूसमको उपयोगका षवियमा छलफल गररने छ। छलफलबाट प्राप्त वैकजलपक 
गततषवर्धहरु स्थानीयसमूह, सामुदातयक संगठन र सम्वजन्धत तनकायको समन्वयमा संचालन गररन ेछ । 
पररयोिना कानुन कायाान्वयन वा स्थानीय आर्दवासी िनिाततको परम्परागत प्राकृततक स्रोत साधनको उपयोग 
र प्रयोगमा षवियमा तटस्थ रहनेछ ।  

सहायक योिना छनौट गदाा, सामाजिक र वातावरणीय िोखखम तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गना सहयोग पुग्ने 
उपयुक्त व्यवस्थापन योिनाको छनौट गररनेछ । पररयोिनाको क्रियाकलापको संचालन प्रचसलत संतघय, प्रदेर् 
र स्थानीय ऐन कानुन अनुसार गररन ेछ। साथै आर्दवासी िनिातत र स्थानीय समुदायको परम्परागत 
अर्धकारलाई पतन ध्यान र्दइनेछ। परम्परागत भू-स्वासमत्व र जिषवकोपािानमा कुनै पतन प्रततकूल असर नपने 
कुराको सुतनजश्चतता गररनेछ ।  

ख) समुदायमा आधाररत संगठन सभत्रको बर्हष्ट्करण वा सससमत प्रभाव: हुनत समुदायमा आधाररत संगठनहरुले 
सामाजिक समावेर्ीकरण र सबै समूहहरुको संलग्नता सुतनजश्चत गने नीततलाई अवलम्वन गरेका छन तर 
पतन कततपय अवस्थामा िनिातत, दसलत र अन्य वर्हष्ट्कृत समूहको तनणाय प्रक्रियामा अथापूणा भूसमका 
नभएको पाइन्छ। यस सन्दभामा पररयोिनाले यी संगठनहरुमा समानुपाततक प्रतततनर्धत्व र तनणाय प्रक्रियामा 
उनीहरुको अथापूणा संलग्नतालाई सुतनजश्चतता प्रदान गनेछ । यसकै पूरकका रुपमा पररयोिनाले लक्षक्षत 
कायािम संचालन गरेर आर्दवासी िनिातत तथा ससमान्तकृत समूहको समुदायमा आधाररत संगठनमा तनवााह 
गनुा पने भूसमका बारे उक्त समूहको िागरुकता र सक्षमता बढाइनेछ ।  

८.४ आर्दबासी िनिातत परामर्ाका प्रततफलहरु 

२१९. प्रस्तुत पररयोिनाका गततषवर्धहरुका षवियमा पारदर्ी र तनष्ट्पक्ष ढङ्गबाट स्थानीय समुदायलाई िानकारी गराइयो 
। नोभेम्वर २०१७ देखख मे २०१८ सम्म छलफल गरी प्राप्त भएको तनष्ट्किाको प्रततवेदन सबै संलग्न सरोकारवालालाई 
उपलव्ध गराइयो (सारांर् हेनुाहोस अनुसूर्च ३ मा)  

२२०. पररयोिना स्थापना कायार्ाला गोष्ट्ठी (Project Inception Workshop, 21 November, 2017) मा NEFIN र NIWF को 
प्रतततनर्धहरुको सहभार्गता रहेको र्थयो । प्रस्ताषवत पररयोिना र स्थानीय स्तरमा भएको परामर्ा (field consultation) 

योिनाका बारेमा NEFIN र NIWF साँग छलफल गररएको र्थयो । पररयोिनाको अवधारणापत्र NEFIN लाई उपलव्ध 
गराउनुको साथै पररयोिना लक्षक्षत जिललाको पतन िानकारी गराइएको र्थयो। NEFIN बाट प्राप्त स्थानीय सरोकारवालासाँग 
पतन छलफल परामर्ा गररएको र्थयो । NEFIN ले नेपाल सरकार साँग सरकारको प्रस्ताषवत REDD+ Emissions Reduction 

Program र  Forest Inventory Program का बारेमा षवस्ततृ छलफलको षववरण पठाएको र्थयो, िुन BRCRN पररयोिनाका 
सन्दभामा सान्दसभाक र उपयोगी पाइयो ।  
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२२१. स्थानीय तहमा षवषवध समुदाय, समुदायमा आधाररत संगठन, स्थानीय व्यापारी समूह, युवा-क्लव समेत साँग वहृत 
छलफल र परामर्ा सम्पन्न गररएको र्थयो। समग्रमा १० स्थानीय स्तर परामर्ा सम्पन्न गररयो, िसमा आर्दवासी 
िनिातत समुदाय र अन्य  समुदायमा आधाररत संगठन (िसको बनोट बहुिाततय रहेको छ) को सहभार्गता रहेको र्थयो। 
कुल २६८ व्यजक्तसाँग परामर्ा गररएकोमा ४५% आर्दवासी िनिातत र्थए। लाहान र इटहरीमा थप क्षेत्रत्रय गोष्ट्ठी 
आयोिना गररयो िसमा NEFIN को पतन प्रतततनर्धत्व रहेको र्थयो ।  

२२२. छलफल परामर्ामा संलग्न समुदायहरु पररयोिनाको संचालन गनुा पने पक्षमा रहेको पाईयो। उनीहरुका अनुसार 
िलवायु पररवतान, िलवायु िातनत िोखखम, भू-स्खलनको प्रततकुल असर उनीहरुको िीवनमा परररहेका हुाँदा पररयोिना 
सान्दसभाक रहेको बताए (षवस्ततृ षववरण अनुसूर्च ३ मा हेनुाहोस)।  

२२३. फेव्रुअरी २०१८ मा काठमाण्िौमा आयोिना गररएको “Gender Workshop” मा “Gender Assessment and Action 

Plan" प्रस्तुत गररएको र्थयो । गोष्ट्ठीमा षवसभन्न पषृ्ट्ठभूसमबाट प्रतततनर्धत्व गने मर्हलाहरु र आर्दवासी िनिातत 
मर्हलाको पतन सहभार्गता र्थयो। यस गोष्ट्ठीमा आधा सहभागी मर्हला आर्दवासी िनिातत पषृ्ट्ठभूसमका र्थए (षवस्ततृ 
षववरण भाग ८.६ मा हेनुास)्।  

२२४. पररयोिना अनुमोदन गोष्ट्ठी, माचा २५, २०१८ मा NEFIN सहभागी हुन सकेन । उक्त गोष्ट्ठीमा आयोिनाको 
अवधारणा पत्रको मस्यौदा सर्हत अनुगमन ढााँचा, लैंर्गक कायायोिना र सुरक्षण दृजष्ट्टकोण पेर् गररएको र्थयो । 
गोष्ट्ठीको तनष्ट्किामा NEFIN साँग थप परामर्ा गनुा पने र अन्य िनिातत संगठनले स्थानीय स्तरमा गररएको परामर्ाको 
तनष्ट्किा, पररष्ट्कृत अवधारणा र सुरक्षण ढााँचा प्रस्तुत गनुा पने तनणाय गरेको र्थयो।  

२२५. Follow-up छलफलहरु NEFIN र Center for Indigenous People´s Research and Development on the Indigenous 

Peoples and Social Inclusion Planning Framework का प्रतततनर्धहरु साँग सेप्टेम्वर २०१८ मा पररयोिना प्रस्तावका 
बारेमा छलफल सम्पन्न भयो ।  
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तासलका 18. BRCRN योिनाको बारेमा आर्दवासी िनिाततसाँग गररएको परामर्ा र प्रमुख षवियवस्तु तथा सुझावहरु 

लमनत तथा स्थान पिामशा गरिएका इकाईहरु प्रमुि विषयिस्तु तथा सझुािहरु 

डिसेम्बर ४, २०१७, १०:३०–

१२:००, नक्रफन सीसीपीपी 
कायाालय, काठमािौं, नेपाल  

नेपाल आर्दवासी िनिातत महासंघ 

(NEFIN)  

छलफल गरिएको विषयिस्तु: GCF लाई पेर् गना प्रस्ताषवत पररयोिना प्रस्ताव र पररयोिना 
सम्बजन्ध पररपे्रक्ष्यमा छलफल र यसको सम्भाव्यताको लार्ग ससफाररसहरु प्रनतकक्रया/सुझािहरुेः  
 चुररया–तराई क्षेत्र सभत्रका सम्भाषवत लक्ष्य स्थानहरुको अस्थायी सूचीको पर्हचान गररएको: 

इलाम, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, ससराहा, धनुिा, महोत्तरी, ससन्धुली र सलााही । 
पररयोिना क्षेत्रमा रहेका सम्पका  व्यजक्तहरुको षववरण NEFIN ले र्दएको र ती 
व्यजक्तहरुलाई सम्पका  गरी सरोकारवालाहरुको पर्हचान गररएको र्थयो िसले स्थानीय 
परामर्ामा भाग सलने छन।  

 षवर्ेि गरी आर्दवासी िनिाततको स्थानीय र परम्पारागत ज्ञानलाई समार्हत गदै ज्ञान र 
ससकाई–उन्मुख हस्तक्षेपको महत्वमार्थ िोि र्दइयो र यो कुरालाई पररयोिना डििाइनका 
बेला पररयोिना उपाय र संस्थागत सेट–अपमा षवचार पु-याइने भतनएको र्थयो ।  

 मार्थललो नर्द तर्टय क्षेत्र (upstream)मा रहेका वन क्षेत्रहरुमा मातनसहरुको पुनवाास गने 

(िसमा प्रायः वातावरणीय, सांस्कृततक, रािनैततक र सामाजिक–आर्थाक प्रभावहरु हुन्छन)् 

कायाबाट अजस्थर पररजस्थततक्रकय अवस्था उत्पन्न गने भएको हुदा, यसको सट्टा उत्तम 
अभ्यासहरु, क्षमता तनमााण र र्दगो भू-व्यवस्थापनका लार्ग प्रोत्साहन र्दने षवियमाहरुमा 
छलफल गररएको र्थयो उदाहरणः कृषि-वन। BRCRN पररयोिनाको ढााँचासभत्र स्थान 
पररवतान वा पुनवाासको अनुमतत नभएको कुरालाई िोि र्दइयो ।  

 र्दगो भू-उपयोग व्यवस्थापन कािा मको सञ्चालनको महत्वमा िोि र्दइयो र यसका साथै 
मूलय श्रृंखला र गैर-काठ वन उत्पादन (NTFP) पररयोिना पररणामहरुको योिना बनाउाँ दा 
क्षेत्रीय सभन्नताहरुको लेखािोखा गनुापनेमा िोि र्दइयो ।  

 किा कानून कायाान्वयन र भ-ूस्वासमत्व कायालाई प्रोत्सार्हत गने कायािम सञ्चालनका 
बारेमा  NEFINले आफ्नो स्पष्ट्ट धारणा व्यक्त गरय्ो । यसमा पररयोिना कानून 
कायाान्वयनमा केजन्रत हुने छैन, बरु र्दगो भूसम व्यवस्थापन र र्दगो षवकलपहरुको 
प्रोत्साहनमा िोि र्दनेछ ।  

 आर्दवासी िनिाततहरुको लार्ग उर्चत र तनष्ट्पक्ष लाभ बााँिफााँि सुतनजश्चत गने, कायािममा 
उनीहरुको पयााप्त सहभार्गता र नोक्सान–हानी नगने (do-no-harm) नीततलाई प्राथसमकता 
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र्दइएको र्थयो । षवर्ेि गरी यस सम्बन्धमा नेपालले गरेका अन्तराजष्ट्रय सम्मेलन र 
प्रततबध्दताहरुलाई पतन ध्यानमा राख्ने कुरामा सहमतत भएको र्थयो, षवर्ेि गरी आर्दवासी 
िनिाततका हकमा नेफीनले रेि + र एफ.आइ.षप. मा उनीहरुको अिानबारे थप िानकारी 
प्रदान गना सहमत भए ।  

डिसेम्बर १३, २०१७, १३:४५–

१४:४५, एन आई िब्ल ु एफ 
कायाालय, काठमािौं, नेपाल  

राजष्ट्रय आर्दवासी िनिातत मर्हला 
महासंघ (NIWF)  

छलफल गरिएको विषयिस्तु: GCF लाई पेर् गना प्रस्ताषवत पररयोिना प्रस्ताव र एन आई 
िब्लु एफको प्रस्तुतीकरण र पररयोिनाबारे दृजष्ट्टकोण ।  
प्रनतकक्रया/सुझािहरु:   
 नेपालका आर्दवासी िनिातत, उतनहरुको परम्परा, स्थानीय उत्पादन र प्राकृततक श्रोतसाँगको 

सम्बन्धमा एक ससहंावलोकन प्रस्तुत गररएको र्थयो ।  
 प्राकृततक श्रोतको प्रयोगमा सरकारले लगाएको प्रततबन्ध, भूमण्िलीकरण र आर्थाक कारकको 

प्रभावको रुपमा षवस्थापन, आधुतनक त्रबउमा पहुाँच र देर्ीय (native) बोटत्रबरुवाको षवस्थापन 
िस्ता आर्दवासी िनिाततले भोगेका समस्याहरुबारे छलफल गररएको र्थयो। वन कटानका 
कारणहरुका बारेमा एन. आई.िब्लु एफको दृजष्ट्टकोण प्रस्तुत गररएको र्थयो ।  

 आर्दवासी पुरुि र मर्हलाहरु िलवायु पररवतानबाट षवसभन्न रुपमा प्रभाषवत छन:् 
मर्हलाहरुको प्राकृततक श्रोतमा बढी तनभारता छ (केही समुह अरुहरु भन्दा अर्धक)। धेरै 
आर्दवासी िनिाततहरु, षवर्ेि गरी मर्हलाहरु, भषवष्ट्यका िलवायु पररवतान िोखखम र 
यसका चुनौतीहरु न्यूनीकरण गततषवर्धहरु, सरकारी नीततहरु र सम्बजन्धत प्रसर्क्षण 
प्रयासहरुको सामना गनाका लार्ग चार्हने उपायहरुका बारे अनसभज्ञ छन ्।  

 आर्दवासी िनिातत, षवर्ेि गरी मर्हलाहरु, कायाात्मक प्राकृततक संसाधन प्रबन्धन 
अभ्यासहरुमा ज्ञान राख्छन ् र केही खराब कायाहरुमा संलग्न गराइएको छ, त्यहााँ 
समूहहरुबीच साझा िानकारीको ठूलो आवश्यकता छ । 

स्थानीय पिामशाहरु  

डिसेम्बर २१, २०१७, ९–

११:००, श्री अन्तु, इलाम 
श्री अन्तु इलाममा लेप्चा/रंग 
समुदाय  

आदििासी जनजानतेः लेप्चा/िोंग  
छलफल गरिएको विषयिस्तु: िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुबारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुती, त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुन : ससफाररर्हरु  
प्रनतकक्रया/सुझािहरु :  
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 लेप्चा समुदाय खास गरी िलवायु पररवतानका असरबाट प्रभाषवत हुन सक्दछन ्क्रकनभने 
उनीहरुको वन र कृषिमा उच्च तनभारता छ र सानो िसमन, अधा–साक्षरता, पर्हरोको िोखखम 
र विाा सभन्नताका कारण प्रमुख नगदी बाली (र्चया) को उत्पादन कम भएको पाइएको छ 
। तापमानको बजृध्द र विााको ढााँचामा आएको पररवतानको कारणले उनीहरुलाई अन्य 
बालीहरु िस्तै स्थानीय खुसाानी र सुन्तलाको उत्पादन गने मौका र्दएको छ तर उनीहरुको 
अरु कृषि िन्य काया िोखखममा परेका छन ्।  

 पुरुि र मर्हला दवु ैकृषि र परु्पालनमा भाग सलन्छन ्तर मर्हला षवर्ेि गरी घरका क्षेत्रमा 
काम गछान ्भने पुरुि समुदातयक कायाक्षेत्रमा भाग सलनेगरेको पाइन्छ। मर्हलासाँग प्रायः 
िग्गा स्वासमत्वताको अर्धकार वा प्रसर्क्षण र सर्क्षामा पहुाँच गने अवसर हुाँदैन ।  

 उनीहरुले पानीको मात्रामा हास आएको र्टपोट गरेका छन ्भने वनको सुरक्षा र स्वास््य 
दवुैमा बषृद्ध भएको भन्छन ्– यसको कारण उनीहरुको अनुसार स्थानीय समुदायलाई वन 
हस्तान्तरण गररनु, स्टल–क्रफडिङ्गको प्रोत्साहन गररनु र खुलला चररचरणको रोकथाम हुनु 
हो । अर्धकांर् घरधुरीहरु सामुदातयक वन कायािमका सदस्य छन,् पररदृर्य जस्थर पाना 
फराक्रकलो पात ेरुखहरु रोपेका छन ्र सामुदातयक र तनिी वनव्दारा हररयाली कायम राख्न, 
चुरीयालाई बचाउन र आयआिान गना प्रभावकारी छन ्भन्ने षवश्वास गछान ्।  

 हालको सामना गने रणनीततहरु र सम्भाषवत जिषवकोपािानका सुधारका अवसरहरुमा नयााँ 
प्रिाततको अलेंची उगाउने, परम्परागत अनाि बालीबाट नगदबालीमा सने, िैषवक र्चया 
उत्पादनमा प्रवेर् गने, षवसभन्न उन्नत प्रिाततका गाईवस्तुहरुको पालन गने र 
पररजस्थततकीय प्रणालीमा आधारमा पयाटन गने समावेर् छ । समुदायले जिषवकोपािानको 
फाइदाका साथसाथै हस्तक्षेप कायािमहरु कायान्वयन गना उनीहरुलाई सहयोग चार्हने र 
कृषि लगानी, प्राषवर्धक सहयोग र कृषि बिारसाँग प्रबन्धन षवकासको आवश्यकता पतन 
भएको औलंयाईयो ।   

डिसेम्बर २२, २०१७, १३:००, 

सुखनी, इलाम/झापा  
आर्दवासी िनिातत मर्हला कनकाई 
िलाघार  

आदििासी जनजानत: ललम्ब ुि िाई  

छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 

प्रनतकक्रया/सुझािहरु :  
 यो बस्ती सन ्१९८० को रु्रुमा स्थापना भएको र्थयो ।  
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 जिषवकोपािानको मुख्य श्रोतहरु कृषि, साना व्यवसाय, दाउरा त्रबिी र वैदेसर्क 
रोिगार/रेसमटेन्स हुन ्। मर्हलाहरु सेवा प्रावधानमा षवर्ेि गरी संलग्न छन ्।  

 ससमान्त िसमन र नदी क्रकनारमा तनवााह खेतीमा तनभार गने अत्यर्धक िोखखममा रहेका 
समूहहरु षवर्ेित: वाढी, भू-क्षरण तथा भू-कटान र िसमन पतनबाट प्रभाषवत छन ्।  

 संरक्षण र जिषवकोपािान दवुैका आवश्यकतालाई सहयोग पु-याउने सम्बजन्धत गततषवर्धहरुको 
ससफाररसहरुमा तरकारी खेती, परु्पालन, हस्तसर्लपका लार्ग सीप षवकास र खेत बार्हरका 
रोिगार, िागरुकता बढाउने, काष्ट्ठ र गैर–काष्ट्ठ वन उत्पादनका लार्ग बकृ्षारोपण र घााँस 
खेतीको प्रबधान, चारा रुखहरु र स्टल खुवाउने प्रावधान समलाउने उललेख गररएको छ । 

डिसेम्बर २२, २०१७, १५:००–

१७:००, कनकाई, इलाम/झापा  
आर्दवासी िनिातत पुरुि, कनकाई 
िलाधार  

आदििासी जनजानत: ललम्बु  
छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 
प्रनतकक्रया/सुझािहरु :  
 यहााँको जिषवकोपािानका मुख्य स्रोतहरु मिदरुी श्रम, परु्पालन व्यवस्थापनको साथै कृषि, 

साना व्यवसाय (स्थानीय रक्सीको त्रबक्रि), दाउराको त्रबक्रि र बैदेसर्क रोिगार हुन ्।  
 सहभागीहरुले िलवायु पररवतानका तनम्न प्रभावहरु उललेख गरे : तापमान बषृद्ध, अतनयसमत 

विाा, ससमससमे विााको अन्त्य र पानीका मूलहरुको सुकान ।  
 पररयोिना गततषवर्धहरुका लार्ग ससफाररसमा परु्पालन सम्बजन्धत गततषवर्धहरु िस्तै 

बाख्रा र सुाँगुर पालन, मौरीपालन, ससकमी र बााँस – आधाररत तनमााणलाई बढवा र्दइयो । 
मर्हलाहरुको जिषवकोपािान सुधारका तनसमत्त स्थानीय कपिा बुन्ने कायािमको समथान र 
साना व्यवसायको प्रबधान िस्ता सुझाव र्दइयो । संरक्षण र जिषवकोपािानका उद्देश्यका 
लार्ग नदीका क्रकनारमा पोखरीको तनमााणमा चासो र्थयो । 

डिसेम्बर २२, २०१७, १६:०० 
खरखोला, सुनसरी  

आर्दवासी िनिातत समूह, पतनली 
िलाधार  

आदििासी जनजानत: मगि ि नेिाि  
छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 
प्रनतकक्रया/सुझािहरु :  
 सहभागीहरुले वनमा खुला चररचरण, वनको अवैध कटानी, नदीका वहाव क्षेत्र/ओछ्यानबाट 

सामाग्रीहरु तनकालने (उदाहरण : बालुवा, चट्टान, ढंुगा), असुरक्षक्षत कृषि अभ्यास, नदीका 
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मार्थका क्षेत्रहरुमा िसमनको अततिमण, प्राकृततक श्रोत र वनको अनुर्चत/अवैज्ञातनक 
व्यवस्थापन र वन िढेलो सूचीवध्द गरे ।  

 प्रस्ताषवत पररयोिनको लार्ग गरीबी तनवारण, रोिगारी र स्थानीय आय–आिानका साथै भू–
पररदृश्यको स्तर योिना र ठोस कायाहरुको कायािममा ध्यान केजन्रत गररएको र्थयो । 
उदाहरण : िागरुकता बढाउने असभयान, स्टलबाट खुवाउने प्रषवर्ध षवकास, नदी तटबन्ध 
तनमााण, बकृ्षारोपण, आर्द । 

डिसेम्बर २३,२०१७, ९:००–

११:००, दमक, रातु नदी 
प्रणाली  

आर्दवासी िनिातत मर्हला समूह, 

दमक  

आदििासी जनजानत: चधमाल  
छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 
प्रनतकक्रया/सुझािहरु : 
 यध्यषप र्धमाल पररवारहरुले ६७ हेक्टर भन्दा बढी िसमनको स्वासमत्व सलएका र्थए तर 

अर्हले धेरैको २.१ हेक्टर भन्दा कम वा भूसमहीन ससमान्त क्रकसान छन।् षवस्थापनका 
कारणहरु ताराबारी डिपो (वनको काठ आपूतता डिपो) र मलेररया उन्मूलन पररयोिना हुन।् 

 र्धमालहरु खेतीपातीमा तनभार छन ् र पानीको उपलब्धता कम भएको र विााको बान्की 
बदलीका कारणले खेती उत्पादकत्वलाई असर परेको उललेख गररयो। 

 वन फाँ िानीको उललेखखत कारणहरुमा नदी खानी/ िसर उध्धयोग, रुख कटान/तस्करी, खुला 
चररचरण र चेतनाको अभाव समावेर् छ। 

 जिषवकोपािान वजृध्द गने सम्भाषवत गततषवर्धहरुमा माहुरीपालन, बाख्रापालन, सुाँगुरपालन, 
कुखुरापालन, माछापालन, च्याउखेती, कपिा बुन्ने (मर्हला), पयाटन र माछापोखरी सामेल 
छन।् यी गततषवर्धहरुलाई सुधाररएको बिार र सिक संिाल, वन संरक्षण र वकृ्षारोपण 
रणनीतत, र र्धमाल संस्कृततको संरक्षणको वजृध्दसाँग िोडिनु पछा। 

 उनीहरुले मार्थललो तर्टयत क्षेत्रका समुदायहरुसाँगको बसलयो सम्बन्धलाई मान्यता र्दएका 
छन।् यसका साथसाथै उतनहरुले नदी मार्थ भइरहेको िग्गा अततिमण, अवैध बसोबास, 
रुख कटान, खुलला चररचरण र गररबी मदु्दा िस्ता षवियहरुमा षवर्ेि ध्यान र्दनु पनेमा 
िोि र्दए। 
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डिसेम्बर २३,२०१७, ९:००–

११:००, दमक, रातु नदी 
प्रणाली  

आर्दवासी िनिातत (र्धमाल) 
सामुदातयक समूह, दमक  

आदििासी जनजानत: चधमाल  
छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 
प्रनतकक्रया/सुझािहरु : 
 मर्हला र पुरुि अलग क्षेत्रमा सक्रिय छन ्– सावाितनक क्षेत्रमा पुरुि र घरेल ुक्षेत्रमा मर्हला 

। मर्हलाहरु मुख्यतया घरेलु गततषवर्धहरु, तरकारी खेती र परु्पालन व्यवस्थामा संलग्न 
छन ्। जिषवकोपािानका मुख्य स्रोतका रुपमा कपिा बुनाई, स्थानीय । रैथाने रक्सी त्रबक्रि 
र भाक्का (षवर्ेि खाना प्रकार पीठोले बनेको) त्रबिी पदाछन ्।  

 पानीको हाहाकारले र्धमाल मर्हलालाई ठूलो असर परेको छ । पानीको अभावले घरमा 
पानीको उपभोग, तरकारी खेती र अन्य कृषि िन्य कृयाकलापमा असर परेको छ । पुरुिहरु 
घरेलु क्षेत्रबाट टाढा छन ्(खेत काम गरररहेका वा कामका लार्ग षवदेर्मा बसाई–सराई गरेका) 
।  

 सहभागीहरु आफ्नो जिषवकोपािानमा षवषवधता लयाउन साना व्यवसाय, तरकारी खेती, 
बाख्रापालन, पयाटन, होटेल र सेवाहरु र ससलाई–बुनाईिस्ता क्षेत्रहरुमा सीप षवकासमा रुची 
राख्दछन ्। 

डिसेम्बर २३, २०१७, १०:००–

१८:०० सुनखमछु नदी 
िलाधार, उदयपुर  

आर्दवासी िनिातत समुदाय, 

उदयपुर  

आदििासी जनजानत: िाई  
छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 
प्रनतकक्रया/सुझािहरु : 
 चुरीयामा वन फाँ िानीका मुख्य कारण साल रुखको अवैध फसल भनी पर्हचान गररयो । 

वन फाँ िानीले अन्य वातावरणीय समस्याहरु षवर्ेि गरी पर्हरो र बाढीसाँग सम्बजन्धत छ 
िसले स्थानीय जिषवकोपािानमा ठूलो असर पादाछ ।  

 धेरै घरधुरीहरुले मकै, ससमीबोिी र फलफूल रोप्छन ् । स्थानीय मातनसहरुमा िलवायु 
पररवतान समानुकूल खेती र परु्पालन व्यवस्थापनको र अभ्यासको ज्ञान छैन ।  

 यस पररयोिनाले स्थानीय िनताको जिषवकोपािानका लार्ग कृषि र वन क्षेत्रमा रहेको 
तनभारतामा ध्यान पु¥याई स्थानीय जिषवकोपािानलाई समथान गनुापने कुरामा िोि र्दइयो 
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। समुदायले बााँसको बकृ्षारोपण, असम्रसो खेती, अलैंचीको खेती र केराको खेती िस्ता 
गततषवर्धहरुलाई उललेख गरे िुन समुदायलाई चाखलाग्दो र्थयो । 

डिसेम्बर २५, २०१०, १६:०० 
मोहनपुर, महुली, सप्तरी  

मर्हला समुह (आर्दवासी िनिातत 
मर्हलाको बढी सहभार्गता)  

आदििासी जनजानत: ललम्बु, िाई ि तामाङ्ग  
छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 
प्रनतकक्रया/सुझािहरु : 
 यहााँको मुख्य आयमुलक गततषवर्धहरुमा खेतीपाती र परु्पालन व्यवस्थापन पदाछन ्। िातत 

र िाततय समूहका र्हसाबले गाउाँ  बहुिाततय छ र यसले िाततय आधारमा सामाजिक 
भेदभाव र असमानता तनम्त्याउाँछ । यध्धषप लैङ्र्गक भेदभाव र मतभेद घर र सावाितनक 
क्षेत्रहरुमा भएता पतन मर्हला र पुरुि दवुै घर र कृषि गततषवर्धहरुमा संलग्न छन ्।  

 BRCRN पररयोिनाको लार्ग जिषवकोपािानका सुधार षवकलपमा गाईवस्तुहरुको उन्नत वा 
हाइत्रब्रि प्रिाततहरुको पररचय गराउनु प्रमुख रहनेछ। (सबै घरधुरीमा कम्तीमा केही गाईवस्तु 
छन ्तर उन्नत प्रिाततमा लगानी गना कोि हुाँदैन), बेमौसमी तरकारी खेती र ससचंाइका 
सवालहरु, चारा रुखका लार्ग बााँझो िसमनको उपयोग, ससचंाइका समस्याहरु र घााँस 
बकृ्षारोपण पछान।्  

 उनीहरुले वनको पतनका कारणहरुमा अत्यार्धक र्ोिण, मानव तनसमात आगो र माओवादी 
र मधेर्ी आन्दोलन िस्ता रािनैततक आन्दोलन भएको िानकारी र्दए । अर्हले 
मर्हलाहरुलाई िाले घााँस, भुइाँघास र पानी संकलनमा कर्ठनाईहरु परेको िनाए िसले गदाा 
अझैं बढी गरीबी पैदा भइरहेको भने । 

डिसेम्बर २५, २०१७, ९:०० 
बलनखोला, िलाधार  

तराई समुदाय (मधेर्ी र थारु सर्हत), 

बलनखोला, िलाधार  

आदििासी जनजानत: थारु  
छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 
प्रनतकक्रया/सुझािहरु : 
 सहभागीहरुले चुरीया वनसभत्र पषवत्र ठाउाँको उपजस्थततका कारण आफ्नो वनसाँग मिबुत 

सम्बन्ध रहेको िनाए यस पषवत्र ठाउाँमा सामुदातयक समषृद्धका लार्ग भेटीहरु चढाउने 
गररन्छ; यस ठाउाँलाई पयाटन गन्तव्यको रुपमा प्रचार गनुापने सुझाव र्दइयो ।  
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 यस क्षेत्रमा बस्ने मातनसहरुको समूहमा षवषवधताका कारण समुदायमा सहि समाधानहरु 
लागू गना गाह्रो हुने र पररयोिना योिनाले यसलाई ध्यानमा राख्नुपने कुरामा िोि र्दए । 
थारु समुदाय प्राय : परु्पालन व्यवस्थापनमा संलग्न हुाँदैनन ्(िुन अन्य पहािी उच्च िातत 
समूहले गदाछन)् र बरु खेती, माछापालन र हााँसपालनलाई बढी प्राथसमकता र्दन्छन ्।  

 मुसहर समुदाय भूसमर्हन छन ् र तरकारी खेतीको सन्दभामा उनीहरुको जिषवकोपािानमा 
सहयोग पुयााउन मद्दत चार्हन्छ । 

डिसेम्बर २५, २०१७, १६:३०–

१८:३०, बलनदी प्रणाली, 
ससराहा  

थारु आर्दवासी िनिातत समुदाय, 

बलन नदी प्रणाली  
आदििासी जनजानत नागरिकता : थारु  
छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 
प्रनतकक्रया/सुझािहरु : 
 खेतीपाती र बागवानी जिषवकोपािानका मुख्य रणनीततहरु हुन,् िसमा आाँप उत्पादन र 

त्रबक्रि नगदको मुख्य श्रोत हो । ससचंाई र मिदरु अभावका कारण कृषि उत्पादन घट्दै छ 
। यहााँ िलवायु पररवतानको बारेमा िनचतेनाको अभाव छ ।  

 समुदायले वनको प्रमुख कारणहरु िनसंख्या बजृध्द, बसाबोसका लार्ग वन अततिमण, अवैध 
कटानी, खुला चररचरण र मातनस तनसमात वन आगो भएको बताए ।  

 उनीहरुले स्टलबाट खुवाउने, िालेघााँसको लार्ग रुख र घााँस रोप्ने, भूसमर्हन, साना र मझौला 
क्रकसानलाई कबुसलयत खेतीको व्यवस्था गने र वन संरक्षण गना ऐलानी िसमनमा बकृ्षारोपण 
गने सुझाव र्दएका छन ्।  

 भूस्खलनलाई रोक्नको लार्ग चकेियाम तनमााण, आाँप, बेसार, अदवुा, िााँले र भुइघााँसको 
प्रवधान, वन व्यवस्थापनमा िालेघााँसका रुखको बकृ्षारोपण गने र स्थानीय उत्पादनलाई 
बढावा र्दन षवसभन्न उत्पादनमा आाँपलाई प्रर्ोधन गना प्रसर्क्षण र प्रषवर्धको प्रावधानको 
र्हसाबले जिषवकोपािान सहयोग सुझाव र्दइयो । 

डिसेम्बर २६, २०१७, १४:००, 

गौर्ाला, महोत्तरी  
तराईका आर्दवासी िनिातत समूह, 

महोत्तरी  
आदििासी जनजानत नागरिकता : थारु  
छलफल गरिएको विषयिस्तु : िलवायु पररवतान र भूसम उपयोग पररवतानका कारकहरुका बारे 
छलफल, GCF पररयोिना प्रस्ताव प्रस्तुतीः त्यसपतछको छलफलमा सुझाव र पुनः ससफाररसहरु 
प्रनतकक्रया/सुझािहरु : 
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 खेतीपाती र वागवानी यहााँको जिषवकोपािानको मुख्य रणनीततहरु हुन,् धान, दलहान, ततलहन 
र तरकारीहरु उत्पादन गररन्छ । आाँप खेती पतन लोकषप्रय हुाँदै गइरहेको छ र यस क्षेत्रले 
स्थानीयबासीलाई नगद कमाउने अवसर प्राप्त गराएको छ ।  

 प्रस्ताषवत GCF पररयोिनाको कुरा गदाा, स्थानीयहरुले षवर्ेि गरी स्टलबाट खुवाई, नदीको 
क्रकनारमा िालेघााँस रोपाई, र ऐलानी िग्गामा िालेघााँस रोपनको महत्व र चासो व्यक्त गरे 
।  

 गौर्ला गाउाँमा गाउाँ लेहरुले परम्परागत रुपमा आाँप उत्पादन गदै आएका छन ्। कााँचो आाँप 
स्थानीय व्यापारीलाई बेर्चन्छ । तर यसबाट बन्न सक्ने िाम, अचार, क्यान्िी र अन्य 
उत्पादनहरु उत्पादन गना पु¥याउने, तासलम, ज्ञान र प्रषवर्धको रुपमा सहयोग प्राप्त भएमा 
मर्हला र गरीब लगायत स्थानीय रुपमा बढी रोिगारीको अवसर ससिाना हुनेछ। 

नोट: आर्दवासी िनिाततको उच्च सहभार्गता सर्हत समर्श्रत समुदायहरु (आर्दवासी र गैर–आर्दवासी घरधुरीहरु) र समुदाय–आधाररत संगठनहरुसाँग अततररक्त 
परामर्ाहरु सम्पन्न गररयो । यी परामर्ाहरु आर्दवासी षवसर्ष्ट्ट मुद्दाहरु र ससफाररसहरुको बारेमा बढी केजन्रत र्थए । अनुसूर्च ३ मा उपजस्थतत तासलका र परामर्ा 
बैठकहरुको सारांर् समावेर् गररएको छ । 
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८.५ सामाजिक समावरे्ी योिना ढााँचा  

सामाजिक समावेर्ी योिना ढााँचा (SIPF) पररयोिनाका सबै भागमा लागु गररनेछ। तर IPPF लागु हुने ठाऊमा भने 
यो ढााँचा प्रयोग हुनेछैन। 

८.५.१ दसलत तथा अन्य वर्हष्ट्कृत/ससमान्तकृत समुह 

२२६. िललत षवसभन्न दृजष्ट्टकोणबाट सबैभन्दा बढी ससमान्तकृत समूह हुन।्  तयनीहरु आर्दवासी िनिातत सभत्र पदैनन; 

उनीहरुको आफ्नो छुटै्ट पर्हचान  छ । दसलत लाई “तललो िात” को समूह मातनन्छ । तयनीहरु अन्तर पुस्ता षवभेदबाट 
षपडित रहेका र सबै भन्दा बढी ससमान्तकृत समूह हुन।् नेपालको कुल िनसंख्याको १३.६% दसलत को रहेको छ । 
दसलतलाई दईु भागमा बाड्न सक्रकन्छ (१) पहाि ेदसलत (मध्य पहाि र चुररया शं्रखलामा बसोबास गने) २) मधेर्ी 
दसलत (सभत्री तराई र तराईमा बसोबास गने)। दसलत नेपालकै सबै भन्दा गरीब िात र िाततय हुन।् नेपालको कुल 
गरीब िनसंख्यामा २२.१% दसलत रहेका छन।् कुल गरीब दसलतको २९% िनसंख्या पहािमा बसोबास गदाछन ्। 
दसलतको मानव षवकास सुचाकाङ्क (०.४३४) छ िुन राजष्ट्रय औसत (०.५७४) भन्दा कम रहेको छ । दसलत समूहको 
औसत आयु, प्रौढ साक्षारता दर, औपचाररक सर्क्षा र आय राजष्ट्रय औसतभन्दा न्यून रहेको छ । पहािी दसलतको 
मानव षवकास सूचकाङ्क (०.४४६) भन्दा तराई दसलतको सूचाकङ्क (०.४००) कम रहेको छ । 

२२७. दसलतहरु र्हर भन्दा टाढा दगुाम गाउाँमा बसोबास गदाछन ्। बहुसंख्यक दसलत भूसमर्हन छन ्र प्रकोप िोखखम 
भएका स्थानमा (नर्द क्रकनारा, सभरालो िसमन आर्द) बसोबास गरेको पाइन्छ ।  

२२८. नेपालको समथर तराईमा मधेशीहरु बसोबास गदाछन।् थुप्रै आर्दवासी/िानिाती (थारुहरु) तथा दसलत र उच्च 
िातका ब्राम्हण क्षेत्रीहरु पतन बसोबास गदाछन ्। तयनीहरु सबै आफुलाई मधेर्ी भनेर र्चनाउन रुचाउाँछन ्। यसले 
गदाा ससमान्तकृत भएका  छन ्क्रक छैनन ्भन्ने त्यको तनष्ट्किा तनकालन कर्ठनाई हुने गरेको छ । षवषवध िात र 
िाततय समूह मधेर्मा बसोबास गने भएको हुाँदा मधेर्ीले के कस्ता वाधा अड्चन भोग्नु परेको छ, त्यसको यक्रकन 
गना कर्ठनाई भएको छ ।  

२२९. नेपालको कुल िनसंख्याको ४–५%  मुजस्लमको रहेको छ । तसथा, िनसंख्याको र्हसावले दसलत र आर्दवासी 
भन्दा कम िनसंख्या छ;  बहुसंख्यक मुजस्लम तराईमा बसोबास गछान । कूल िनसंख्याको ३.५% गररव मुजस्लम 
समुह रहेको छ । षवकास सूचकाङ्क ०.४२२ मात्र रहेको छ । सर्क्षाको स्तर पतन जयादै न्यून छ र उनीहरुको धमा 
र साँस्कृततका कारण यदाकदा षवभेदमा पने गरेको पाइन्छ ।  

२३०. अन्य बर्हष्ट्कृत र ससमान्तकृत समूहमा अपाङ्ग, LGBT व्यजक्तहरु, र दगुाममा बसोबास गने व्यजक्तहरु पदाछन।् 
तयनीहरुको सामाजिक समावेर्ीता प्रवधान गना र षवभेद हटाउन षवर्ेि कायािमहरु सञ्चालन गनुा पने छ।  

८.५.२ पररयोिना क्षेत्रमा दसलत र अन्य वर्हष्ट्कृत/ससमान्तकृत समुह 

२३१.  झण्ि ै४, १८,१०० भन्दा बढी दसलत मर्हला पुरुि पररयोिना क्षेत्रमा बसोबास गदाछन ्। यो संख्या पररयोिना 
क्षेत्रमा बसोबास कुल सखं्याको १३% रहेको छ । यस मध्ये  ६९% तराईमा (तराई दसलत) बसोबास गदाछन ्भने बााँकी 
३१% चुररया पहािमा बसोबास गदाछन ्। तराई दसलतको संख्या सप्तरी र धुनुिा जिललामा बर्ढ रहेको छ ।  

२३२. अन्य बर्हष्ट्कृत/ ससमान्तकृत िाततय र धासमाक समूह पररयोिनाको क्षेत्रमा बसोबास गने तनम्नानुसार छन:्  
क. तराई-मूलका मधेर्ी:  ९००,५०० (२८%) 

ख. मुजस्लम: १६०,८०० (५%)  
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२३३. पररयोिनाले समानुपाततक प्रतततनर्धत्वलाई प्राथसमकता र्दनेछ । यस चरणमा सामुदातयक संगठनको लार्ग 
सूचकहरु तयार गनुा उपयुक्त हुाँदैन क्रकनक्रक सामुदातयक संगठनहरु र ततनका सदस्यहरुका बारेमा षवस्ततृ सूचना 
संकलन गरर नसेकेको अवस्था छ। ( िस्तै: समदुायमा आधाररत संगठनहरु चुररया वा मार्थललो मधेर् मध्ये 
कसबाट बर्ढ छातनने छन एक्रकन गना बााँक्रक नै छ)। एक पटक यी समदुायमा आधाररत संगठनरुको चयन भइसके 
पतछ यी छनौट भएका समुदायमा आधाररत संगठनहरुमा समानुपाततक प्रतततनर्धत्व (अथाात ्आर्दवासी िनिातत, 
दसलत, बर्हष्ट्कृत/ससमान्तकृत समूहको प्रतततनर्धत्व सुतनजश्चत गने) गना षवस्ततृ सूचाकाङ्गहरु तयार गरी त्यही 
अनुसार समुदायमा आधाररत संगठनका् बनोट तयार गने प्रोत्सार्हत गररनेछ। 

८.५.३ नेपालमा दसलत तथा अन्य वर्हष्ट्कृत/ससमान्तकृतको प्रतततनर्धत्व 

२३४. नेपालमा अन्तरााजष्ट्रय दसलत एकता (solidarity) सञि्ाल क्रियार्ील रहेको छ र यसले िातमा आधाररत 
षवभेद षवरुद्ध काम गदाछ । नेपालमा थुप्रै दसलत संगठन र सञ्िाल क्रियार्ील रहेका छन ्। िस्तै: नेपाल राजष्ट्रय 
दसलत समाि कलयाण संगठन, नेपालको नारीवादी दसलत सगंठन (FEDO), र दसलत गैर-सरकारी संघ।   

२३५. षवसभन्न अन्तरााजष्ट्रय संगठनहरुले ससमान्तकृत समूहको सर्जक्तकरणका लार्ग षवसभन्न पररयोिनाको 
सञ्चालन गरेर सहयोग पु-याउदै आएका छन । उललेखनीय रुपमा १८ षवकास साझदेार (अथवा International 

Development Partners Group, Nepal) ले लैङ्र्गक समानता र सामाजिक समावेर्ीकरण (GESI) काया समूह गठन 
गररसकेको छ। यसले लङै्र्गक समानता र सामाजिक समावरे्ीकरणको साझा ढााँचा तयार गना सहयाग गनेछ । 
यी संगठनका साथै संयुक्त राष्ट्र संगठनहरु, मानव अर्धकारका लार्ग उच्च आयुक्तको कायाालय, षवश्व बैंक, 
एसर्याली षवकास बैंक र अन्य अन्तराजष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाहरु यस क्षेत्रमा क्रियार्ील रहेका छन । 

२३६. संतघय तथा सामान्य प्रर्ासन मन्त्रालय (MoFAGA) मा दसलत, आर्दवार्ी िनिातत समन्वय ससमततको 
व्यवस्था गररएको छ। सामाजिक समावेर्ीकरणलाई मूतारुप र्दन नेपाल सरकारले मर्हला, दसलत, आर्दवासी 
िनिातत, मधेसी, मुजस्लम, थारूहरुका लागी राजष्ट्रय आयोग तथा राजष्ट्रय समावेर्ीकरण आयोग पतन गठन 
गररसकेको छ। 

८.५.४ राजष्ट्रय नीतत तथा अन्तरााजष्ट्रय प्रततबध्दता 
२३७. नेपालको रािनैततक एकीकरण देखख १९ औ ंर षवसौं सताव्दी सम्म तथा ३० विाको पञ्चायत र्ासन अवर्ध 
( सन १९५०-८० सम्म) भर ऐततहाससक रुपमा आर्दवासी, दसलत तथा बर्हष्ट्कृत/ससमान्तकृत समूह सााँस्कृततक 
षवभेद, आर्थाक र्ोिण, सामाजिक बर्हष्ट्करण र रािनैततक उत्पीड्नमा परेका र्थए।  

२३८. सन १९९० को प्रिाताजन्त्रक आन्दोलनवाट  सामाजिक समावेर्ीता र षवभेद षवियले राजष्ट्रय स्तरमा चचाा पायो। 
आर्दवासी िनिातत दसलतको आर्धकारका षवियले प्रमुखता पायो । सन १९९० को नेपालको संषवधान र सन ्२००७ 
को अन्तररम संषवधानले. िात, िाततयता, भािा र धासमाक षवषवधता तथा लैङ्र्गक समानता र सामाजिक 
समावेर्ीतालाई मुखररत गरेको छ । नेपालको संषवधान २०१५ ले समानताको हक, मर्हला, आर्दवासी र ससमान्तकृत 
समूहको संरक्षण, सवसलकरण, समावेसर्ता, सर्जक्तकरणलाई िोि र्दएको छ । संषवधानमा रहेको सामाजिक न्याय 
र समावेर्ीताको धाराले एकल मर्हलाको सर्जक्तकरण, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हसलया, भूसमहीन र squatters, हरुको 
पुनस्थाापन गनुा पने व्यवस्था गरेको छ । आर्दवासी िनिाततको परम्परा, संस्कृतत, सामाजिक अभ्यासको संरक्षण 
तथा उनीहरुको पर्हचान र आत्मसम्मानलाई पुनस्थाापन गना संषवधानले व्यवस्था गरेको छ ।  
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२३९. नेपालले सबै िातीय षवभेदको उन्मूलनको बारेमा अन्तरााजष्ट्रय महासन्धी (International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination) लाई अनुमोदन गरेको छ, यसले नेपालको आर्दवासी िनिातत, 

दसलत र अन्य वर्हष्ट्कृत समुहको हक अर्धकारलाई स्थाषपत गने प्रततवध्दतालाई प्रततषवजम्वत गदाछ। नेपाल 
सरकारले गैर-भेदभाव, लैङ्र्गक समानता र सामाजिक न्यायका षवियमा अन्य अन्तराजष्ट्रय प्रततवध्दता पतन िाहेर 
गरेको छ, िुन तनम्नानुसार छन:्  

 मानव अर्धकारको सावाभौसमक घोिणा (Universal Declaration of Human Rights) 
 राजष्ट्रय वा िातीय, धासमाक र भाषिक अलपसंख्यकको व्यजक्तको अर्धकारको बारेमा घोिणा (Declaration 

on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities)  
 बेइजिइङ् घोिणा र कायाको लार्ग प्लेटफामा (Beijing Declaration and Platform for Action)  
 िबान घोिणा र काया कायािम (Durban Declaration and Programme of Action) 
 षवश्वका आर्दवासी िनिाततहरुको अन्तरााजष्ट्रय दर्कहरु (International Decades of the World’s 

Indigenous People) 
 आर्दवासी िनिाततको अर्धकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ घोिणा (United Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP))  

८.५.५ मूख्य तनष्ट्किा तथा प्रभाव, िोखखम र अवसरहरुको षवश्लेिण 

२४०. BRCRN पररयोिना क्षेत्र (अथाात २६ नर्द प्रणालीहरु) को कूल िनसंख्या ३२,१६,४२८ अथाात नेपालको कूल 
िनसंख्याको ११% रहेकोछ। िसमा कुल िनसंख्याको ५१% मर्हलाको रहेकोछ। पररयोिना क्षेत्रमा षवषवध 
सांस्कृततक, िाततय र िात समूह बसोबास गदाछन ्िसमध्ये आर्दवासी (३१%), तराई मुलका मधेर्ी (२८%), पहाि 
मुलका उच्च िाती (१९ %), तराई दसलत (९%), पहािी दसलत (४%), मुजस्लम (४%) र अन्य (४%) रहेको छ । 
बहुसंख्यक समुदायमा आधाररत संगठनहरुको बनोट षविम छ (िात, िाततयता र सामाजिक सााँस्कृततक पुष्ट्ठ 
भूसमकाका आधारमा)।  

२४१. BRCRN को कायािम सञ्चालन क्षेत्रमा बसोबास गने कजम्तमा ७७% तनवासीहरु अन्तर पुस्ता षवभेद र सामाजिक-

आर्थाक बर्हष्ट्करणबाट ( मधेर्ी, दसलत र मुसलमान संकटासन्नता र वर्हष्ट्करणका दृजष्ट्टबाट) षपडित भएको पाईन्छ। 

यो समुहमा िलवायु पररवतानको प्रततकुल प्रभाव पनेछ। अन्तर पुस्ता षवभेद (सामाजिक-आर्थाक बर्हष्ट्करण), 

जिषवकोपािानका  लार्ग प्राकृततक स्रोत-साधन मार्थको अत्यार्धक तनभारता, िोखखमपूणा नर्द क्रकनारा र सभरालो भूसममा 
(पर्हरो र भूक्षरणका दृजष्ट्टले िोखखम) बसोबास िस्ता कारणले गदाा यो समूह िलवायु पररवतान र िलवायु ितनत प्राकृततक 

प्रकोपका दृजष्ट्टले जयादै नै संकटासन्न अवस्थामा रहेका छन ्। त्यसैले पररयोिनाले यी समूहको को समानुकूलन क्षमतालाई 

सुदृढ बनाउने छ ।तसथा, पररयोिनाले २६ नर्द प्रणालीमा वसोवास गने यी संकटासन्न र ससमान्तकृत समुहको 
समानुकुलन क्षमतामा असभबजृध्द गनेछ।  

८.५.५.१ BRCRN पररयोिनाको आर्दवासी िनिातत, दसलत र अन्य बर्हष्ट्कृत/ससमान्तकृत समूह पने सभंाव्य 

प्रभाव  

२४२. िाततय र सामाजिक सासं्कृततक षवषवधता समुदायमा आधाररत संगठनहरुमा रहेको छ र यी समुदायमा 
आधाररत संगठनहरुको बनोट (िाततय, सांस्कृततक, आर्थाक, सामाजिक षवषवधता) योिना कायाान्वयनका सन्दभामा 
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महत्वपूणा हुनेछ। सहभार्गतामुलक भ–ूउपयोग योिनाको प्रवधान गदाा स्थानीय स्तरमा रहेको फरक–फरक 
संकटासन्नता, प्राथसमकता र सन्दभालाई ध्यान र्दनु पदाछ । । पररयोिनामा सहभागी स्वेजच्छक हुनेछ। स्वतन्त्र, 

अग्रीम िानकारी सर्हतको मञ्िुरीको कायाान्वयन (FPIC)) समसायसमक आधारभूत ससध्दान्त हुनेछ । पररयोिना सञ्चालन 
हुन भन्दा अगािी FPIC को सुतनजश्चतता गररन ेछ ।  

२४३. पररयोिनाले संकटासन्न नर्द प्रणाली वरपर बसोबास गने सबै मर्हला पुरुि (आर्दवासी िनिातत, दसलत, 

बर्हष्ट्कृत र ससमान्तकृत समूहका समेत) लाई िलवायु पररवतान र भावी िोखखमका षवियमा िागरुकता बढाउने छ 
र उनीहरुलाई िलवायु समानुकूलन खेती अभ्यास अपनाउन सहयोग पुयााउने छ । यसबाट पररजस्थततकीय प्रणालीको 
र्गरावटमा कमी आउने, माटोको उवारता बढ्ने र कृषि उत्पादन बजृध्द हुने, पानीको स्रोतको पहुाँचमा सहिता आउने 
र र्दगो वन स्रोतको उपयोगमा सहयोग पुग्नेछ । पररणाम स्वरुप समुदायको संकटासन्नतामा कमी आउने र 
पाररजस्थततकीय प्रणाली तथा िलवायु ितनत प्रक्षेषपत िोखखममा पतन कमी आउनेछ ।  

२४४. पररयोिना FPIC मा आधाररत सहभार्गतामूलक हुनेछ। यसबाट समुदायमा आधाररत संगठनहरु स्थानीय सन्दभा 
र फरक–फरक संकटासन्नता अनुकूल उपायहरु अपनाई कायाान्वयन गना सक्षम हुनेछन ्। स्थानीय र मौसलक ज्ञान 
र अभ्यास बारे िागरुकता बढाइनेछ । यी सूचनालाई तासलमको षविय सूचीमा समावेर् गररनेछ । स्थानीय स्रोत 
व्यजक्त तथा स्थानीय सेवा-षवस्तार एिेण्टलाई िलवायु–समानुकूलन भ–ूउपयोग अभ्यास लगायतका षवियमा 
तासलम र्दएर क्षमता षवकास गररनेछ ।  

२४५. पररयोिनाका सन्दभामा तनम्न संभाषवत प्रभाव र न्यूनीकरण उपायहरुका षवियमा षवर्ेि ध्यान केन्रीत गररनेछ: 
पररयोिनाका कमाचारी र समुदायको सयंुक्त प्रयासमा महत्वपूणा पररजस्थततकीय प्रणालीहरुको पर्हचान गदाा आर्दवासी िनिाती 
तथा अन्य ससमान्तकृत समुहको प्राथसमकता र सकंटासन्नतालाई षवर्ेि ध्यानमा राखख वैकजलपक भ-ूउपयोगका षवियमा भावी 
कायािम तय गररनेछ। वकैजलपक सहायक गततषवर्धहरुको सञ्चालन/कायाान्वयन स्थानीय समदुाय, सम्बजन्धत समुदाय र 
अर्धकार प्राप्त तनकायको पूवा सहममतत सलइनेछ।  

सहायक योिना छनौट गदाा, सामाजिक र वातावरणीय िोखखम तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गना सहयोग पुग्ने 
उपयुक्त व्यवस्थापन योिनाको छनौट गररनेछ । पररयोिनाको गततषवर्ध संचालन प्रचसलत संतघय, प्रदेर् र स्थानीय 
ऐन कानुन अनुसार गररने छ। साथै आर्दवासी िनिातत र स्थानीय समुदायको परम्परागत अर्धकारलाई पतन 
ध्यान र्दइनेछ। परम्परागत भ-ूस्वासमत्व र जिषवकोपािानमा कुनै पतन प्रततकूल असर नपने कुराको सुतनजश्चतता 
गररनेछ ।  

समुदायमा आधाररत संगठन सभत्रको बर्हष्ट्करण वा सससमत प्रभाव: हुनत समुदायमा आधाररत संगठनहरुले सामाजिक 
समावेर्ीकरण र सब ैसमूहहरुको संलग्नता सुतनजश्चत गने नीततलाई अवलम्वन गरेका छन तर पतन कततपय 
अवस्थामा िनिातत, दसलत र अन्य वर्हष्ट्कृत समूहको तनणाय प्रक्रियामा अथापूणा भूसमका नभएको पाइन्छ। यस 
सन्दभामा पररयोिनाले यी संगठनहरुमा समानुपाततक प्रतततनर्धत्व र तनणाय प्रक्रियामा उनीहरुको अथापूणा 
संलग्नतालाई सुतनजश्चतता प्रदान गनेछ । यसकै पूरकका रुपमा पररयोिनाले लक्षक्षत कायािम संचालन गरेर 
आर्दवासी िनिातत तथा ससमान्तकृत समूहको समुदायमा आधाररत संगठनमा तनवााह गनुा पने भूसमका बारे उक्त 
समूहको िागरुकता र सक्षमता बढाइनेछ । साथै पररयोिनामा यी समुहको नेततृ्व क्षमता षवकास र र्ीप षवकासलाई 
प्रबधान गना षवर्ेि ध्यान र्दइनेछ। 
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८.५.६ दसलत परुुि र मर्हला, र अन्य सीमान्तकृत/बर्हष्ट्कृत समूहहरूसाँग परामर्ा 
दसलत पुरुि र मर्हलासाँग स्थानीय परामर्ा पतन गररएको र्थयो। यद्यषप दसलत परुुि र/वा मर्हलाहरूको स्थानीय 
समूहलाई मात्र भेट्न सम्भव र्थएन (अनुसूची ३ ले बैठकको सारांर्, फोटो र सब ैपरामर्ाको उपजस्थतत पानाहरू 
प्रदान गदाछ)। सब ैसमूहहरू समर्श्रत र्थए; यद्यषप केर्ह दसलतहरु त्यहााँ उपजस्थत र्थए। स्थानीय परामर्ाहरू मधेसी 
व्यजक्तहरूसाँग पतन गररएको र्थयो; यद्यषप केही आर्दवासी िनिातत र दसलतले मधेसी र/वा आर्दवासी वा दसलत 
दबुै को रूपमा पर्हचान गरे पतन एउटा बाकस मात्र चके गरेको हुन सक्छ। केवल िातीय िानकारी संकलन 
गररएको र्थयो, र यसैले अन्य सीमान्तकृत/बर्हष्ट्कृत समूहहरूका स्थानीय व्यजक्तहरूको परामर्ाको त्यांक उपलब्ध 
छैन। राजष्ट्रय स्तरमा थप परामर्ाहरु मर्हला अर्धकारकमी दसलत संगठन (FEDO) संग तनिी बैठकहरु र 
कायार्ालाहरु सम्पन्न भए। 

पररयोिनालाई यी समूहहरूले राम्रोसंग स्वागत गरे र उनीहरूले मुख्य िोखखमहरू सम्बोधन गना पररयोिनाको 
महत्त्व औलंयाए, षवर्ेि गरी आफ्नो िीषवका चलाउनका लार्ग कृषि र भूसममा तनभारता बढी भएकालाई यी 
समूहहरूलाई र्दइयो । उनीहरूले सामाजिक समावेर्ीकरण पररयोिनाको डििाइन गने र लाभाथीहरूको त्रबसभन्न 
समूहहरूमा षवसर्ष्ट्ट अवरोधहरूको बारेमा षवचार गने कुरामा िोि र्दए। प्रमुख तनष्ट्किाहरू तनम्नानुसार छन ्(षवस्ततृ 
षववरण ESMF अनुसूची ३ मा प्रदान गररएको छ): 

दसलत र मधेसी पुरुि र मर्हलाले क्षयीकरण अझ प्रगाढ हुाँदै गइरहेको र स्थानीय वातावरण पर्हले िस्तो नभएको 
भने। तयनीहरू आफ्नो िीषवकोपािान चलाउनका लार्ग प्रायः गररब, भूसमहीन समुह  वन र अन्य प्राकृततक 
संसाधनहरूमा तनभार रहेका छन।् 

चुररया र तराई क्षेत्रका दसलत व्यजक्तहरू, षवर्ेि गरी मर्हलाहरू, प्राकृततक िोखखम (िस्त:ै बाढी, पर्हरो, खिरेी) र 
िलवायु पररवतानको चपेटामा छन।् धेरै दसलत मातनसहरू िोखखमपूणा क्षेत्रहरुमा बस्छन।् िस्तै भूस्खलनको प्रवण 
क्षेत्र वा नदीको क्रकनारका असुरक्षक्षत क्षेत्रहरु। अर्धकांर् दसलत िलवायु पररवतानका िोखखम, वा प्राकृततक प्रकोप, वा 
िलवायु िोखखमको लार्ग आफ्नो समानुकूलन र तत्परता बढाउनको उपायहरू बारे सचते छैनन।् तराई/चुररया 
क्षेत्रमा बसोबास गने दसलत िनतामा प्राकृततक प्रकोपले ठूलो असर गरररहेको छ भने िलवायु पररवतानले उनीहरूलाई 
अझ प्रभाव पाछा र ततनीहरूको िीषवकोपािानमा ठूलो असर पानेछ (उदाहरणका लार्ग पानीको अभाव)। पानीको 
अभाव एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा पररर्चत छ िुन वतामानमा धेरै दसलत समुदाय र षवर्ेि गरी मर्हलाहरूले 
सामना गरररहेका छन।् यसमा स्वच्छ षपउने पानी र कृषिको लार्ग पानीको अभाव समावेर् छ। िलवायु पररवतानको 
साथमा यर्द केही पररवतान भएन भने पानीको अभाव अझ बढ्न सक्छ र दसलत िनता िलवायु पररवतानबाट 
कमिोर र प्रभाषवत हुन सक्छन।् 

आर्दवासी िनिातत र सीमान्तकृत समूह (षवर्ेि गरी दसलत िातत) ले धेरैिसो भेदभाव र संसाधन पहुाँचको लार्ग 
अततररक्त अवरोधहरूको सामना गदाछन। उनीहरूले बिारमा उत्पादनहरू बेच्न पतन कर्ठनाई भोग्ने गरेकाछन (एक 
समुदायले यो कुरामा ध्यान र्दयो क्रक गैर दसलत पुरुि र मर्हलाहरू, दसलत मातनसबाट दधू क्रकन्न मन पराउाँ दैनन)्! 

सामुदातयक वन उपभोक्ता समूहहरूमा त्यहााँ दसलत प्रतततनर्धत्व रहेको भए पतन उनीहरूको सहभार्गतालाई धेरै 
दसलत मातनसहरूले ‘टोकनवाद’ को रूपमा सलएका छन। यो छलफल गररयो क्रक यी धेरै समूहहरू सम्भ्रान्त (elite) 
वगाले कब्िा गरेका छन।् िब दसलतले त्यस्ता समूहमा भाग सलन्छन,् ती भने प्रायः परुुिहरू हुन्छन ्- दसलत 
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मर्हलाहरू चेतनाको अभाव, साम्या र समय-अभावका कारण त्यस्ता समूहमा कमै संलग्न हुन्छन।् उनीहरूले 
त्यस्ता समूहमा सहभागी दसलतको प्रततर्त बढाउने नीततहरू तनमााण गदाा अथापूणा प्रतततनर्धत्वको सुतनजश्चतता 
गना अझ धेरै लामो बाटो बााँकी छ भने। िबक्रक CBOs ले धेरै सुषवधाहरू प्रदान गदाछ, GESI सम्बजन्धत लक्षक्षत 
उपायहरू आवश्यक छन ्(संवेदनर्ीलता, सकारात्मक षवभेद नीतत, नेततृ्व प्रसर्क्षण, अरूहरू बीच)। 

षवसर्ष्ट्ट सूचक र प्रततक्रियार्ील अनुगमन प्रणालीको षवकास गररनु पदाछ िसले दसलत िनता, षवर्ेि गरी दसलत 
मर्हला, को संलग्नता सुतनजश्चत गना सहयोग पुर् याउाँछ। यसले पररयोिना व्यवस्थापन मात्रै नभएर ज्ञान व्यवस्थापन 
र सर्क्षामा पतन सुधार गदाछ। 

दसलत र अन्य सीमान्तकृत/बर्हष्ट्कृत घरधुरीलाई िलवायुको िोखखम र प्राकृततक िोखखमको समानुकूलन क्षमता 
बढाउन मद्दत गना र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन र िलवायु समानुकूल भू-उपयोग अभ्यासका साथै बाढी िोखखम 
न्यूनीकरण उपायहरू र आपतकालीन चतेावनी प्रणाली अत्यन्त महत्त्वपूणा छन।् संरक्षण पोखरीको उदाहरण धेरै 
समुदायले उपायको रूपमा छलफल गरेका र्थए िसमा पानीको सुरक्षामा सुधार लयाउन र समयको अभाव (षवर्ेि 
गरी सुख्खा मौसममा) सहयोग पुर् याउनका साथै धेरै सामाजिक, वातावरणीय र आर्थाक फाइदाहरू पतन हुन सक्दछन।् 

सीमान्तकृत/बर्हष्ट्कृत, गरीब र भूसमहीन घरधुरीलाई सहयोग पुर् याउन सावाितनक भूसम िग्गालाई महत्वपूणा 
लगानीको रूपमा सलइन्छ, र त्यस्ता लगानीहरू प्राषवर्धक सहयोग र क्षमता षवकासको साथ हुनुपदाछ। 

रै्क्षक्षक पषृ्ट्ठभूसम र क्षमताहरूलाई ध्यानमा राख्नु पछा क्रकनभने धेरै सीमान्तकृत व्यजक्तको औपचाररक सर्क्षा नहुन 
सक्छ। सूचना प्रसार पयााप्त छैन र पररयोिना क्षेत्रमै प्राषवर्धक समथान (on-the-ground technical support) हुनु 
आवश्यक छ, सीमान्तकृत/बर्हष्ट्कृत र अत्यार्धक कमिोर पररवारहरूको सक्रिय रूपमा संलग्न गराउने पहल सर्हत। 

भािाबाट बर्हष्ट्कृत हुने कुरावाट (exclusion by language) बच्न सहभागीहरूले पररयोिनाका कागिातहरू स्थानीय 
भािामा हुनुपनेमा िोि र्दए र यसका साथसाथै लाभाथीहरू तनरक्षर छन ्भने पररयोिनाले नया ढााँचा प्रयोग गना 
पतन अनुरोध गरे। 

८.६. लैंर्गक मूलयांकन र काया  
२४६. BRCRN पररयोिनाको ढााँचामा आर्दबासी मर्हलाको भूसमकाका बारेमा चारवटा परामर्ा कायािम सम्पन्न भए 
। एउटा NIWF साँग र अन्य तीन स्थानीय स्तरमा (मूलतः र्धमाल, सलम्ब,ु राई, मगर र तामाङ मर्हला) साँग सम्पन्न 
भएको र्थयो । साथै HIMAWANTI, फरेष्ट्ट एक्सन नेपाल, र समुयदायमा आधाररत वन सहिकताा सञ्िाल नेपाल 
(COFSUN) साँग पतन लैंर्गक षविय र मर्हलाको संलग्नता बारे छलफल परामर्ा सम्पन्न गररएको र्थयो (षवस्ततृ 
षववरण अनुसूची ३ मा हेनुास)्। यस्का साथै लैंर्गक गोष्ट्ठी संचालन गररएको र्थयो िसमा ५०% सहभागी आर्दवासी 
िनिातत मर्हलाको रहेको र्थयो । 

२४७. उललेखखत परामर्ा कायािममा मर्हला (आर्दवासी, दसलत, मधेसी) का षवच सारभुत षवषवर्धता रहेको तनष्ट्किा 
रह्यो । तसथा, पररयोिनाले मर्हला षवच देखखएको फरक फरक संकटासन्नतालाई षवर्ेि ध्यान र्दनु पने देखखयो । 
मर्हलामा पतन आर्दवासी र दसलत मर्हलाको प्राकृततक स्रोतमा अर्धकतम तनभारता रहेको हुाँदा िलवायु पररवतानका 
दृजष्ट्टले उनीहरु वढी संकटासन्न अवस्थामा रहेको छन।् आर्दवासी मर्हलाले िलवायुमा आएको पररवतानको महसुस 
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गरेको भएता पतन िोखखम र अनकूलनका रणनीततका षवियमा अनसभज्ञ रहेका छन।् दसलत मर्हलाहरु उच्च 
िोखखम भएका स्थानमा बसोबास गने भएकाले उनीहरु उच्च संकटासन्न अवस्थामा रहेका छन।्  

२४८. परम्परागत ज्ञान (आर्दवासी र स्थानीय) र अभ्यास िलवायु पररवतान अनुकुलनका सन्दभामा लाभदायी हुन 
सक्छन।् तैपतन िलवायु समानुकूलन कृषिका बारेमा स्थानीयबाससन्दा (मर्हला) को क्षमता षवकास गनुा पने देखखन्छ। 
षवर्ेित कृषि, कृषि-वन र पाररजस्थततक्रकय प्रणाली पुनस्थाापनाका क्षेत्रमा क्षमता षवकास गनुा िरुरी देखखन्छ।  

२४९. परामर्ाका सन्दभामा आर्दवासी र दसलत मर्हलाले वातावरखणय क्षयीकरण पररयोिना क्षेत्रको प्रमुख समस्या 
रहेको बताए । भूसमको उवारता घट्नु, भूसमको क्षयीकरण, पानीको कमी, र प्राकृततक वनिन्य वस्तु खोजन अत्यार्धक 
समय लाग्नु िस्ता समस्याबाट गुज्रनु परेको अनुभव सुनाए।  

२५०. परामर्ामा मर्हलाहरुले पररयोिनाका कायािम सान्दसभाक भएको र यसको कायाान्वयनबाट परु्पालन अभ्यास, 

तरकारी खेती, कृषि-वन र पाररजस्थततक्रकय प्रणालीमा आधाररत पयाटन (eco-tourism) मा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको 
बताए। पाररजस्थततक्रकय प्रणालीमा आधाररत पयाटनबाट परम्परागत संस्कृतत र परम्पराको संरक्षण हुने तथा 
जिषवकोपािानमा पतन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ।  

२५१. परामर्ा बाहेक फेवर्ुअरी २१, २०१८ मा काठमाण्िौमा लैंर्गक कायार्ाला गोष्ट्ठी आयोिना गररएको र्थयो । 
गोष्ट्ठीमा लैंर्गक मुलयांकन र कायायोिना अनुमोदनका लार्ग प्रस्तुत गररएको र्थयो । गोष्ट्ठीमा ५०% सहभागी 
आर्दवासी र्थए । प्रस्तुत कायायोिना सान्दसभाक भएको सहभागीले बताए (थप षववरण अनुसूर्च ३ मा हेनुाहोस)।  

२५२. सहभागीहरु (आर्दवासी, दसलत, ससमान्तकृत सहभागी) बाट प्राप्त सुझावहरुलाई पररयोिनाको आलेखमा 
समायोिन गररएको छ । उनीहरुको सर्जक्तकरणलाई सहयोग हुने षवियहरु लैंर्गक कायायोिनामा समावेर् गररएको 
छ (अनुवादको सेवा, लक्षक्षत सीप षवकास, अर्धकार र भूसमकाका बारेमा िागरुक बनाउने, नेततृ्व र सर्जक्तकरण 
तासलम, व्यवसाय साक्षरता, पाररजस्थततक्रकय प्रणालीमा आधाररत पयाटनमा सहयोग तथा कृषि-पाठर्ाला, तासलम र 
षवस्ताररत सेवामा मर्हलाको पहुाँच पु-याउने)।  

२५३. NIWF, FEDO र अन्य संगठन (िसले आर्दवासी, दसलतलाई प्रतततनर्धत्व गदाछन) हरुलाई पररयोिना 
समन्वयहरुका बारेमा छलफल गना बोलाइनेछ । यसबाट पररयोिना कायाान्वयनमा महत्व राख्ने समन्वय, संचार 
र अनुगमनका क्षेत्रमा उललेखतनय सुधार हुने अपेक्षा गररएको छ ।  

८.७ नकरात्मक प्रभावबाट बच्न, कम गना र न्यूनीकरण गना तथा अततररक्त सकारात्मक 
लाभ सलन सक्षम बनाउने 
८.७.१. मागादर्ाक ससध्दान्तहरु  

२५४. BRCRN पररयोिनाको ढााँचा सभत्र परामर्ाका आधारमा षवकससत गततषवर्धहरुमा तनम्न मागादर्ाक ससध्दान्त 
लागु गररनेछ ।  

२५५. मानि अचधकािमा केजन्द्रत: आत्म-तनणायको अर्धकार, पर्हचान सर्हतको षवकास, FPIC, सहभागी हुने पुणा 
अर्धकार, प्राकृततक स्रोत र भूसम मार्थको सामुर्हक अर्धकार तथा षवसर्ष्ट्ट इततहास, भािा, पर्हचान, संस्कृतत मान्यता 
र सम्मान।  
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२५६. सांस्कृततक षवसर्ष्ट्टता र ततनीहरूको अर्धकारको अन्य प्रभावर्ाली संस्कृतत वा प्रचलनमा षवलय हुन वा 
ततनीहरूको संस्कृततहरूको षवनार् हुन नर्दई (their right not to be subjected to forced assimilation or destruction 

of their cultures) आफ्नो षवसर्ष्ट्ट इततहास, पर्हचान, संस्कृतत, भािा, पोर्ाक, आर्दको स्वतन्त्र र तनवााध रुपमा प्रयोग 
गरी आफ्नो षवसर्ष्ट्ट पर्हचान भएको िीवनरै्ली तनवााह गने अर्धकार अषवजच्छन्न हुनुपदाछ। प्रक्रिया र कायाप्रणाली 
जिषवकोपािान, परम्परा र चालचलनलाई सहजिकरण गने हुनु पदाछ । यसका लार्ग राजयले:  

 अर्धकारको समानता (Equality of Rights): उनीहरुको अवस्थालाई ध्यान र्ददै सबै मातनसमा तनर्हत 
षवर्ेिार्धकारको मान्यतालाई सुतनजश्चत गने;  

 सद्भाव (Good faith) : इमान्दार र तनष्ट्पक्ष वाताालापको सुतनजश्चतता गररनेछ,  िुन भ्रमपुणा हुने छैन, 
र्व्दको मुलयमा आधाररत हुनेछ, सामाञ्िस्यपुणा र इमान्दार सम्बन्धको त्रबकास गदाछ, सहमततहरुको 
सम्मान गदाछ र षवश्वास पैदा गछा ;  

 बहुलवाद (Multiculturalism): सांस्कृततक र भौगोसलक षवषवधताको सम्मानको आधारमा सम्वन्धको प्रवन्ध 
समतामुलक र न्यायसंगत ढङ्गले गने। 

८.७.२. ससफाररर्हरुलाई पररयोिनाको डििाईनमा समावरे् गने 

२५७. आर्दवासी िनिाततको पररयोिनामा सहभार्गतालाई सवल बनाउन राजष्ट्रय, क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा 
संचालन गररएको सरोकारवाला (दसलत, आर्दवासी, मर्हला) संगको षवसभन्न छलफल परामर्ा तथा वन लगानी कायािम 
(FIP) र उत्सिान न्यूनीकरण कायािम िकुमेन्ट (ERPD) (िसमा र्दगो कायािमहरु भ-ूउपयोगको क्षेत्र पतन समावेर् 
छ) हरुको आधारमा तनम्नानुसारका उपायहरु पर्हचान गररएको छ ।  

२५८. स्वतन्त्र, अग्रीम िानकारी सर्हतको मञ्िुरी कायाान्वयन (FPIC), राजष्ट्रय ऐन कानुन, अन्तराजष्ट्रय प्रततवध्दता, 
आर्दवासी िनिातत, दसलत परुुि र मर्हला तथा ससमान्तकृत/बर्हष्ट्कृत समुदायलाई सम्मान गनुापछा। पररयोिनाले 
आर्दवासी िनिाततको परम्परागत तनयम र अभ्यासलाई अनुपालन गनुापछा । पररयोिनाले FPIC संझौता तयार 
गरी समुदायमा आधाररत सगंठनसाँग सम्वजन्धत समुदायको प्रतततनर्धको उपजस्थततमा संझौता गनुापनेछ। यो 
सम्झौता पतछ मात्र भ-ूउपयोग लगानी कायािम कायाान्वयन गररने छ । (थप षववरणका लागी भाग ८.४.३ हेनुाहोस)। 

२५९. प्रवधानात्मक िलवायु समानुकूल भू-उपयोग अभ्यासको कायाान्वयनबाट िैषवक षवषवधता, सामाजिक र 
वातावरण अवस्थामा प्रततकुल असर नपने सुतनजश्चतता प्रदान गनुा पदाछ (भाग ९ हेनुाहोस; पररयोिनाको िैषवक 
षवषवधता व्यवस्थापन ढााँचा)। साथै आर्दवासी, दसलत र अन्य पररयोिना लाभाथीलाई कुनै क्रकससमको नोक्सान 
नहुने कुराको पतन सुतनजश्चतता पररयोिनाले गनुा पनेछ। पररयोिनाले सामाजिक, वातावरणीय र आर्थाक सह-लाभ 
संभव भए सम्म वढी हुने व्यवस्था गनेछ। हररत िलवायु कोि लगानी (funding) प्रस्तावको भाग ३ मा उललेख 
गररएको छ।  

२६०. पररयोिनामा संचालन हुने गततषवर्धबाट िनिाततको परम्परागत भू-स्वासमत्व, जिषवकोपािान, पुखााको वा 
सांस्कृततक सम्पदा क्षेत्रलाई कुनै क्रकससमको प्रततकुल असर नपने कुराको सुतनजश्चतता हुनु पदाछ । पररयोिनाको 
क्रियाकलापले आर्दवासीले प्रयोग/उपयोग गदै आएको वन र गौचरनमा कुनै क्रकससमको वाधा पुग्न हुदैन ।  

२६१. ज्ञान र ससकाईमा केजन्रत क्रियाकलाप जयादै महत्वपुणा रहेकोले यो क्रियाकलापबाट स्थानीय र आर्दवासी 
िनिाततको परम्परागत ज्ञान र अभ्यासलाई प्रवधान गनुा उपयुक्त हुनेछ । समुदायहरुसाँग षविद छलफल र परामर्ा 
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व्दारा परम्परागत अभ्यास, चलनचलतीको अभ्यास र स्थानीय ज्ञानलाई सम्मान गररने छ र यी अभ्यासहरुलाई 
कायािममा समायोिन गररने छ । क्रियाकलाप ३.१ र ३.२ ले ज्ञान एक्रककृत प्रक्रियालाई सहयोग पु-याउने छ र 
राजष्ट्रय, प्रदेर् र स्थानीय तहमा िलवायु पररवतान र स्थानीय मौसलक ज्ञानको षवस्तार गने कायामा आर्दवासी 
िनिाततको संलग्नता बढाइने छ ।  

२६२. प्रसर्क्षकलाई त्यांक संकलनका बारेमा तासलम प्रदान गररने छ । पररयोिनाका साझदेारहरु साँग सहकाया 
गररने छ । संकसलत त्यांकले प्राथसमकता र BRCRN क्षेत्रका तनवासीहरु (आर्दवासी र ससमान्तकृत  समेत) 
समेतको यथाथा र्चत्रण गनेछ । आर्दवासी पुरुि मर्हलालाई पतन तासलममा संलग्न गराइने छ ।  

२६३. समुदाय स्तरमा outreach, षवस्ताररत/प्राषवर्धक सहयोग, गोष्ट्ठी र क्षमता असभवजृध्द गततषवर्ध समावेर्ी 
हुनेछ । आवश्यकता अनुसार अनुवादकताा प्रयोग गररनेछ, यसबाट सबै भािा भािी वोलने समुदायका सदस्यहरुले 
ज्ञान, र्ीपका बारे प्रदान गरेको सूचनाबाट सूर्चत हुन सक्नेछन । अनुवाद, मौखखक गोष्ट्ठी, सूचना सामाग्री र 
अन्य पररयोिना सम्वजन्धत सामाग्रीका रुपमा रहनेछन । (िस्तैः सभडियो, रेडियो कायािम, प्रकार्न आर्द)।  

२६४. यथाजस्थततबाट िलवायु समानुकुलन षवकास मागा सम्म पुग्न जिषवकोपािान कायािमको भूसमका महत्वपुणा 
रहन्छ । यसका साथै क्षमता षवकास र र्दगो िलवायु समानुकूल भू-उपयोग अभ्यासलाई अपनाउन र स्केल अप 
गना सहयोग र प्रोत्साहन गररने छ ।   

२६५. पररयोिनाको क्षेत्रीय र सांस्कृततक षवषवधतालाई ध्यान र्ददै सहभार्गतामूलक र समावेर्ी दृजष्ट्टकोण अपनाइने 
छ । गततषवर्ध २.२ ले स्थानीय स्तरको भू-उपयोग योिना समुदायमा आधाररत संगठन संगको सहभार्गतामुलक 
प्रक्रियामा आधाररत रहनेछ र समुदायमा आधाररत संगठनको प्राथसमकता, सन्दभा र फरक फरक संकटासन्नताका 
आधारमा प्राथसमकता तय गररनेछ। २.२.५ गततषवर्ध अन्तगात रहेको सहभार्गतामूलक अभ्यासबाट अतत संकटासन्न 
क्षेत्र र समुदायमा आधाररत संगठन सभत्र रहेका व्यजक्तहरुको पर्हचान गनेछ, िसले संकटासन्न क्षेत्र र समुदाय 
लक्षक्षत कायािम संचालनमा सहयोग पुग्नेछ।  

२६६.  समानुपाततक प्रतततनर्धत्वलाई प्रवधान गररने छ । आर्दवासी मर्हला, पुरुि तथा युवाको सहभार्गता ( 
षवध्धालय इको-क्लब) हुनेछ । यस्तो प्रतततनर्धत्व र संलग्नता कायािम अवर्ध भर अनुगमन गररने छ । नेततृ्व 
त्रबकास तासलम आर्दवासी, दसलत र अन्य ससमान्तकृत/बर्हष्ट्कृत समूहलाई लक्षक्षत गरी संचालन गररने छ । 
समुदायमा आधाररत संगठनमा उनीहरुको अर्धकार बारेको िागरुकता बढाइने छ ।  

२६७. षवस्तार कायािममा िनर्जक्त भनाा गदाा आर्दवासी, दसलत र ससमान्तकृत समूहका मर्हला वा पुरुिलाई बाट 
भनाा गना प्रोत्सार्हत गनुा परने्छ ।  

२६८. पररयोिना व्यवस्थापन एकाइका सदस्यहरुलाई क्षमता षवकास र तासलम प्रदान गररने छ । साथै स्थानीय र 
प्रदेर् स्तरका सरकारी िनर्जक्त (प्रसर्क्षक र षवस्तार सेवा agents) लाई BRCRN को सन्दभामा लैंर्गक समानता 
र सामाजिक समावेर्ीता षवियमा तासलम प्रदान गररने छ । प्रसर्क्षक तासलममा आर्दवासी र ससमान्तकृत समूहका 
मुद्दा समेर्टने छ । पररयोिनाको तासलम मोड्युलमा लैंर्गक समानता र सामाजिक समावेर्ीतालाई समावेर् गररने 
छ । तासलम मोड्युलका लार्ग चार्हने षविय वस्तुहरुको संकलन NEFIN, FEDO, मर्हला संगठन र ससमान्तकृत 
तथा बर्हष्ट्कृतलाई प्रतततनर्धत्व गने संगठनबाट गररने छ ।  
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२६९. पररयोिनाको अनुगमन र ज्ञान व्यवस्थापन क्रियाकलापमा आर्दवासी र दसलत दवुैलाई संलग्न गराईने छ । 
आर्दवासी महासंघ, दसलत प्रतततनर्धत्व गने संगठन र अन्य ससमान्तकृत/बर्हष्ट्कृत समूहको पररयोिना समन्वय 
इकाईमा हुने प्रतततनर्धत्वले  तनयसमत प्रततवेदन प्रसारणलाई सुतनजश्चत गनुाका साथै पररयोिनामा िवाफदेर्हताको 
स्तर पतन वढ्ने छ । अनुगमन र ज्ञान व्यवस्थापन व्यवस्थाको षवस्ततृ षववरण प्रारंसभक चरणमा (Inception 
Phase) मा गररने छ ।  

कायाान्वयनको प्रबन्धहरु 

२७०. आर्दवासी िनिाती र ससमान्तकृत समूह पररयोिनाको तयार गने कायामा स्थानीय, क्षेत्रीय र केन्र स्तरको 
छलफल तथा परामर्ामा संलग्न रहेका र्थए । तयनै सरोकारवाला समेतको ससफाररस र सुझावका आधारमा 
पररयोिनाको डििाईन तयार गररएको हो ।  

२७१. संस्थागत व्यवस्थामा पररयोिना कायाान्वयनको स्तर र गतत हेना पाउने स्थानमा आर्दवासी िनिातीको 
प्रतततनर्धत्वको प्रवाधान अतनवाया रुपमा राख्नु पदाछ । पररयोिना कायाान्वयन इकाइ एउटा वहु-सरोकारवाला 
तनकायका रुपमा तीन वटै प्रदेर्मा रहनेछ । आर्दवासी महासंघ र संगठनबाट स्थायी रुपमा प्रत्येक प्रदेर्मा रहेको 
पररयोिना कायाान्वयनमा इकाइमा प्रतततनर्धत्व गररर्दन आग्रह गररने छ । 

२७२. सम्वजन्धत स्थानीय र प्रदेर् नागररक समाि संगठन (CSO), िसले आर्दवासी िनतालाई प्रतततनर्धत्व 
गछा , लाई पररयोिना कायाान्वयनमा संलग्न गराइनेछ र संस्थागत सवसलकरण अवसरलाई पतन सहयोग प्रदान 
गररनेछ।  

२७३. प्रसर्क्षक र स्थानीय स्रोत व्यजक्तमा िनिातत पुरुि र मर्हला समावेर् हुने छन ।  

२७४. एउटा Safeguard प्रतततनर्ध पररयोिना व्यवस्थापन इकाईमा र प्रदेर् पररयोिना व्यवस्थापन ईकाइमा एउटा 
सहयोगी कमाचारी राख्नु पदाछ । यी कमाचारीहरुले BRCRN को प्रततफल व्यवस्थापन ढााँचाको अनुगमन र तनररक्षण 
गनेछन ।  

विेट षवतनयोिन 

२७५. विेटको एक भाग राजष्ट्रय, प्रदेर् र स्थानीय स्तरमा आर्दवासी िनतालाई प्रतततनर्धत्व गने मौिुदा संगठनको 
क्षमता तनमााण र संस्थागत गना छुट्याइनेछ । यस अन्तगातका क्रियाकलापमा सांगठतनक सुदृर्ढकरण र प्राषवर्धक 
सवसलकरण हुनेछ ।  

२७६. आर्दवासीबाट तनयुक्त भएका प्रसर्क्षक र अनुवादकतााको तलव, जयाला र भत्ताका लार्ग विेट छुट्याइनेछ 
। प्रसर्क्षकलाई आवश्यक स्रोत र स्थान प्रदान गरी परम्परागत ज्ञान संकलन तथा प्रर्ासरण गने जिम्मेवारी र्दइने 
छ । साथै स्थानीय आवश्यकता र सन्दभा अनुसार डििाईन गररएको प्राषवर्धक सहयोग पतन उपलव्ध गराउने छ 
।  
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२७७. गततत्रबर्ध २.५ को दौरानमा FPIC संचालन, परामर्ा षवज्ञको पाररश्रसमक, सूचनामुलक सामाग्रीहरु र अनुवादका 
लार्ग विेट छुट्याइएको छ । यसमा थप रकम आर्दवासी, िनिातत र सामाजिक समावरे्ी योिना कायाान्वयनका 
लार्ग उपलव्ध हुनेछ ।  

अनगुमन मलूयांकन  

२७८. संिमणकालीन रािनीततको सन्दभामा, सबै सहभागी हुने समुदायमा आधाररत संगठनहरु सम्वजन्धत तनकायमा 
दताा गररने छ। यस प्रक्रियाका दौरानमा प्रत्येक समुदायमा आधाररत संगठनको भौगोसलक, िनसांजख्यक सूचना 
संकलन गररनेछ । यसबाट पररयोिना कायाान्वयनको अनुगमन गने र लैंर्गक समानता र सामाजिक समावेर्ीताको 
चालु अनुगमनलाई सहयोग प्रदान गररनेछ ।  

२७९. पररयोिनाको गततषवर्धको अनुगमन गदाा, सुचकहरुले तनम्नानुसार सुतनजश्चत गनेछ: 

 सर्क्षा र तासलमको माध्यमबाट सांस्कृततक ऐक्यबध्दता गने कायामा गरेको योगदान- अनुगमन 
र मुलयांकन प्रक्रियाको अगं हुनेछ ।  

 ती सुचकहरु िसले आर्दवासी िनिाततलाई एक सुत्रमा बााँध्न सक्छ र कुनै पतन त्यस्ता सूचक 
हुनेछैनन िसले आर्दवासी िनिातत समूहलाई नोक्सान पु-याउने वा आर्दवासी िनिाततको 
षवच नै कुनै कारणवर् व्दन्द ससिाना गनेछ।  

 पषवत्र स्थलका वा समारोह स्थल प्रततको आदरभावलाई कायम राखखने छ, पररयोिनाको योिना 
र कायाान्वयनका िममा ।  

२८०. आर्दवासी िनिातत र सामाजिक समावेर्ी योिनामा अनुगमन, मुलयांकन र ररपोर्टङ्ग रणनीततको षवस्ततृ 
षववरण पररयोिनाको आरंभ चरणमा NEFIN तथा आर्दवासी िनिातत साँग संयुक्त रुपमा व्याख्या गररने छ । 

८.७.३. पररयोिना कायाान्वयनमा FPIC को सुतनजश्चतता 
२८१. BRCRN  पररयोिनामा सहभार्गता स्वैजच्छक हुने छ । FPIC एउटा मुलभूत ससध्दान्त हुनेछ र यसको 
सबै समुदायमा आधाररत संगठनमा लागु गररने छ । पररयोिनामा सहभार्ग हुने सबै समुदायमा आधाररत 
संगठनहरुको लार्ग FPIC सम्झौता तयार गररनेछ। यो पररयोिनामा सहभागी हुने स्थानीय समुदायमा आधाररत 
संगठनहरु िसको षवषवध सामाजिक, सााँस्कृततक तथा िाततय सदस्यहरुबाट संगर्ठत पषृ्ट्ठभूसम छ, ती मध्ये ७५० 
समुदायमा आधाररत संगठनहरुका लार्ग FPIC संझौता पत्र तयार गररनेछ । FPIC प्रक्रियाको सञ्चालन FAO 
को FPIC Manual for Project Practitioners अनुसार गररनेछ।  

२८२. आर्दवासी िनिातत, दसलत र अन्य बर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत समुदाय साँग प्रभावकारी ढङ्गबाट संलग्न भई 
परामर्ा गनाका लार्ग तनम्न प्रक्रिया अपनाइने छ ।  

क) भाग २ मा उललेखखत षवस्ततृ प्रक्रिया अवलम्वन गरेर पररयोिना स्थलको पर्हचान गरी सकेपतछ 
पररयोिनाका गततत्रबर्धहरु, सहायक गततत्रबर्धमा समूहवध्द गररने छ । (हेनुाहोस ्ESMF 6.1 “Defining 
Sub-Activities”)।  प्रत्येक नर्द प्रणालीमा संचालन गररने क्रियाकलापको प्रवजृत्त झण्ि ैउस्तै प्रकृततका 
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र उस्तै आकारका हुने भएको हुदा संभाषवत िोखखमको आंकलन सहायक गततत्रबर्धकै चरणमा प्रस्ताषवत 
गररएकोछ। सहायक गततत्रबर्धमा संभाषवत असर र न्यूनीकरण तथा अनुगमन उपायहरुको पर्हचान 
गररनेछ । भाग २ को कायाान्वयनको समय, षवर्ेित पररयोिना कायाान्वयनको दोश्रो विा, सहायक 
गततत्रबर्धहरु पर्हचान गररनेछ । प्रत्येक सहायक गततत्रबर्धका लार्ग स्थानको पर्हचान गररनेछ । साथै 
क्षमता षवकास तासलम  र संलग्न हुने सरोकारवालाको सूचना पतन संकलन गररनेछ ।  

२८३. सबै सहभागी हने समुदायमा आधाररत संगठनहरु साँग सलखखत FPIC गररनेछ । यसको काया सम्पन्न 
तनम्नानुसार गररने छ:  

क) समुदायमा आधाररत स्तरको गततत्रबर्ध (सहायक भाग २.२ र भाग १) सुरु गनुा र्न्िा अगाडी छलफल 
र सहमतत: यस िममा समुदायमा आधाररत संगठनका सदस्यहरु मुख्यतः आर्दवासी िनिातत, दसलत 
र अन्य बर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत समुहमा पने सदस्यहरु साँग सम्वजन्धत संगठनले सुझाव गरेको समयससमा 
बारे परामर्ा र छलफल गररनेछ ।  

ख) जस्वकृतत/सहमतत स्ितन्त्र हुनुपछा : अथाात स्वैजच्छक, कुनै दवाव वा धम्की वा छलयोिना नभएको। 
यी सूचनाहरु सम्वजन्धत समूहमा आधाररत संगनहरुका सदस्यहरुबाट षवर्ेितः आर्दवासी िनिातत, 
दसलत, बर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत सदस्यहरुबाट षवर्ेि सतका ताका साथ प्राप्त गररने छ ।  

ग) समुदायमा आधाररत संगठनहरुका सदस्यहरु षवर्ेितः आर्दवासी िनिातत, दसलत, बर्िृष्ट्कृत 
ससमान्तकृतलाई सूचनाको प्रावधान रहने छ । यसका लार्ग  सम्वजन्धत सदस्य समुदायको भािामा 
(अनुवार्दत वा मौखखक) सबै सचूनाहरु प्रसारण गररनेछ । सूचनाको पहुाँचलाई सहि षवश्वासनीय र पारदर्ी 
बनाइने छ । समुदाय, कायाान्वयनकताा र सम्वजन्धत पररयोिनाका सरोकारवालासाँग यो सूचना प्रवाहको 
िम तनरन्तर पररयोिना अवर्ध भर रहनेछ ।  

घ) सहमनत भन्नाले समुदायमा आधाररत संगठनका सदस्यहरुको सामुर्हक तनणाय हो, मुख्यतः आर्दवासी 
िनिातत, दसलत वर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत सदस्यहरुबाट आफ्नो चलन अनुसार गररने तनणाय प्रक्रिया नै हो 
। सहमततका लागी अनुरोध गनुापछा र प्रत्येक समुदायको षवसर्ष्ट्ट औपचाररक वा अनौपचाररक रािनैततक 
प्रर्ासतनक गततर्ील प्रक्रियाबाट सहमतत (असहमतत) सलनु पनेछ ।  

२८४. FAO Manual for Practitioners को मागादर्ानमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, FAO, NEFIN र अन्य 
आर्दवासी संगठनहरुको संयुक्त रुपमा पररयोिनाको आरंभ चरणमा प्रस्ताषवत प्रक्रियाको टेम्पलेट तयार गनेछन 
। FPIC संझौता र सहमतi प्राप्त भए पतछ मात्र समुदायमा आधाररत संगठन तनदेसर्त क्रियाकलापहरु संचालन 
गररने छ ।  

२८५. FPIC संझौता सम्पन्न भए पतछ पररयोिनाका गततत्रबर्धहरुको आर्दवासी िनिातत र सामाजिक समावरे्ी 
व्यवस्थापन योिनाको कायायोिना अनुसार तनकटबाट अनुगमन गररने छ । उक्त कायायोिना आर्दवासी िनिातत 
र सामाजिक समावेर्ी योिना ढााँचा (हेनुाहोस ्अनुसूची १ मा आधाररत छ), पररयोिना प्रततवेदन, पररयोिना 
समन्वय इकाइ वैठक, पररयोिना जस्टररङ कसमर्ट वैठक र सरोकारवाला कायािम र परामर्ाका माध्यमबाट तनयसमत 
सूचना प्रवाह गररनेछ । (अनुसूची- १)  
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२८६. प्रभाषवत िनताले पररयोिना संचालनका िममा गुनासो तनवारण प्रक्रियाबाट आफ्नो ससकायत वा गुनासो 
प्रस्तुत गना पाउनेछन (हेनुाहोस ्भाग ८.३)  

२८७.  सहभार्गता स्वैजच्छक भएको हुदा पररयोिनाको सलंग्नता अन्त्य गना चाहेमा स्थानीय समदयुायले FPIC 
संझौताको प्रक्रिया अनुसार छोड्न सक्नेछन ।  

आदििासी जनजानत ि सामाजजक समािेशीकिण व्यिस्थापन योजना (SIMPS) 

२८८. आयोिना अवर्ध भर आर्दवासी, दसलत र ससमान्तकृत/वर्हष्ट्कृत समूह रहने भएको हुदा प्रत्येक नर्द प्रणालीका 
(२६ नर्द प्रणाली) आर्दवासी िनिातत र समाजिक समावेर्ीता योिना (IP-SIMPs) तयार गनुा  पनेछ । SIMPs 
को मस्यौदा पररयोिनाका सरूक्षण षवज्ञले तयार गनेछन । IP-SIMPs ले प्रष्ट्ट रुपमा कसरी सामाजिक समावेसर्ता 
सुतनजश्चत गना सक्रकन्छ त्यस बारे व्याख्या गनुा पनेछ । क्रकनकी यसको  सम्बन्ध पररयोिनामा रहेका आर्दवासी 
िनिातत, दसलत र ससमान्तकृत/ वर्हष्ट्कृत समुह साँग रहेको छ । IP-SIMPs को तयारी प्रदेर् सूरक्षण तथा लैंर्गक 
षवर्ेिज्ञ साँग समन्वय गरी नयााँ भनाा गररएको सुरक्षण षवज्ञले तयार गनेछ, तनिको िम्मेवारी तनम्नानुसार हुनेछ 
।  

क) िााँच (Screening) गततषवर्धहरु र मूलयांकन: १) संभाषवत नकारात्मक असर आर्दवासी दसलत तथा 
अन्य मातनस वा बर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत समुहमा २) संभाषवत वाधाहरु िसले पररयोिनाको क्रियाकलापमा 
सहभागी हुन बाट वा लाभाजन्वत हुनबाट वजञ्चत गराउछ ।  
ख) IP-SIMPs तयार गने िसमा पर्हचान गररएका नकारात्मक प्रभावहरुलाई संवोधन गना आवश्यक 
िोखखम न्युतनकरण उपायहरुका साथै वर्हष्ट्करणका वाधाहरुलाई हटाएर समावेर्ीतालाई प्रवधान गने 
उपायहरु पतन उललेख गररएको हुनुपनेछ ।  
ग) पररयोिनाका कमाचारीबाट समयमै र प्रभावकारी ढङ्गबाट IP-SIMPs को षवतरण गररएको वा 
नगररएको तथा दैतनक्रक कायाान्वयन भए नभएको प्रभावकारी तनरीक्षण (सूरक्षण षवज्ञ र लैंर्गक षवज्ञ 
संगको परामर्ामा) गने काया पररयोिनाका षवज्ञ र अन्य िनर्जक्तको कायासम्पादनमा हुनेछ (अनुसुर्च 
९ हेनुाहोस)्  
घ) समुदायमा आधाररत संगठनका सदस्यहरुको गुनासोका बारेमा गररएको प्रततक्रियाको तनररक्षण, मुख्यतः 
आर्दवासी, दसलत/वर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत समूह गुनासो, को संवोधनको सुतनजश्चतता गनाको लार्ग क्रकत 
पररयोिनामा गुनासो तनवारण प्रक्रिया स्थापना गने हो (भाग ७.५.२ को ESMF मा उललेख भए अनुसार) 
वा आर्दवासीका लार्ग छुटै्ट गनुासो तनवारण प्रक्रिया स्थापना गने हो, कुन प्रावधानलाई प्राथसमकता र्दने 
त्यसको तनराकरण गने (भाग ८.९ मा उललेख भए अनुसार)  
ङ) पररयोिनाको अनुगमन षवर्ेिज्ञको सहयोगमा IP-SIMPs कायाान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनको 
सुतनजश्चतता गना पररयोिना व्यवस्थापन इकाई र FAO-E&S Management Unit को ससमक्षाका लार्ग 
SIMP  कायाान्वयनको सूचनामुलक प्रततवेदन तयारी समयससमा सभत्र पेर् गने । 

२८९. तनम्न सूचनाहरुको षवस्ततृ षववरण IP-SIMPs मा समावेर् गनुापनेछ ।  

 आर्दवासी, दसलत ससमान्तकृत/ बर्हष्ट्कृत सदस्यहरुको षववरण (कुनै सान्दसभाक सामाजिक रािनैततक प्रवन्ध, 
षवसर्ष्ट्ट तनणाय प्रक्रिया) तथा सामाजिक आर्थाक अवस्थाको आधार रेखा । 
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 पररयोिना क्षेत्रमा संचालन गररने गततषवर्धको षववरण 
 समुदायको लागी पालन गररएको FPIC प्रक्रियाको षवस्ततृ षववरण िसमा षविद छलफलको प्रमाण र 

सहमतत (यर्द प्राप्त गररएको छ भने) वा सहभागी हुन असहमतत िनाएको प्रमाण।  
 FPICको ससध्दान्त अनुसार गररएको परामर्ाको प्रततफलका साथै 

- सहायक गततषवर्धहरुको आधारमा सकारात्मक वा नकरात्मक प्रभावको अपेक्षा 
- रुचाइएको गुनासो तनवारण प्रक्रिया वा कुनै उदाहरण िसले अलपसंख्यक समुदायको प्राथसमकताका 

कारण पररयोिनाको गततषवर्धमा फरक ससिाना गरेकोछ ।  
 पररयोिना कायाान्वयन अवर्ध भर छलफल परामर्ा तनरन्तर कसरी रहनेछ, त्यसको षववरण ।  
 यर्द लागु हुन्छ भने IP-SIMPs मा पर्हचान गररएका संभाषवत प्रततकुल प्रभावहरुलाई संवोधन गना 

न्यूनीकरण उपायहरुको पर्हचान गने, पररयोिनाका क्रियाकलाप/ सहयोगबाट अर्धकतम लाभ आर्दवासी, 
दसलत, बर्हष्ट्कृत/ ससमान्तकृतले उठाउन सकुन भन्ने हेतुले थप काया/ उपायहरु अवलम्वन गरेर अर्धकतम 
सामाजिक समावरे्ीकरणको प्रवधान गने, IP-SIMPs को कायान्वयनको अनुगमनका लार्ग सुचकहरु 
उपयोग गने, IP-SIMPs  मा उललेख गररएका षवर्ेि काया/ उपायहरुको कायाान्वयनको जिम्मेवारी र 
भूसमका साथै अनुगमन र प्रततवेदन दवुैका लार्ग पतन IP-SIMPs को कायाान्वयन समयतासलका तयार 
गररनेछ। उललेखखत षवियहरु अनुगमन योिना र पररयोिनामा समावेर् गररने छ, यसबाट प्रत्येक 
कायाथलोमा तनयसमत रुपमा सरोकारवालाको सलंग्नता तथा सुरक्षण कायाहरुको तनयसमत प्रततवेदन प्राप्त 
हुनेछ ।  

 स्पष्ट्टताका साथ प्रत्येक कायाक्षेत्रमा कसरी सहभार्गतामुलक अनुगमन र ररपोर्टाङ्ग सञ्चालन गररनेछ 
त्यसको ष्ट्पष्ट्टताका साथ षववरण प्रस्तुत गररनेछ ESMF मा उललेखखत समयससमालाई ध्यानमा राख्दै।  

८.८. समदुायमा आधाररत प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन  

२९०. पररयोिनाले समुदायमा आधाररत प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने छ, नेपालमा षवकससत सफल 
समुदायमा अधाररत प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनका आधारमा।  

२९१. षविम (heterogenous) बनोटका बाविुद पतन समदुायमा आधाररत संगठनहरु समावेर्ी र प्रिाताजन्त्रक 
छन यसमा धेरै िसो षवषवध िाततयता र सामाजिक सांस्कृततक पषृ्ट्ठभूसमका समर्श्रत सदस्यता भएको सदस्यहरु 
रहेका छन । यी संगठनहरुका लार्ग सामाजिक समावेसर्ताका लार्ग तनदेसर्काहरु उपलव्ध छन । यी संगठनहरुले 
संगठनमा गरीव, तललो िात समूह, अलपसंख्यक िाततय समूह र आर्दवासी िनिाततको समानुपाततक 
प्रतततनर्धत्वलाई सुतनजश्चत गनुापरने्छ । उपरोक्त नीततहरु कायाान्वयन गरी सामाजिक न्याय र समानतालाई 
स्थानीय स्तरमा कायम राख्ने चुनौती रहेको छ । यस सन्दभामा पररयोिनालाई यी संगठनहरु सभत्र आर्दवासी र 
अलपसंख्यकका अर्धकारका षवियमा िागरुकता बढाउने अवसर पतन प्राप्त भएको छ र ती संगठनहरुको क्षमता 
सुदृर्ढकरण गरी संगठन सभत्रै सुधार गरी िलवायु समानुकूल भु-उपयोग व्यवस्थापनलाई लागु गना सक्षम बनाइनेछ 
।   

२९२. लक्षक्षत सहयोग उच्च ससमान्तकृत तथा संकटासन्नतामा परेको समूहलाई उपलव्ध गराइने छ । साथै 
तयनीहरुमा िागरुकता बढाउन, नेततृ्व षवकास गना र कायािम संचालन गना प्राथसमकता र्दइनेछ ।  

२९३. पररयोिना क्षेत्रमा र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने छ । सामुदातयक वन वा बकृ्षारोपण 
गररएको वनमा पहुाँच नभएका समुदाय चुनौतीका रुपमा पर्हचान गररएको छ, त्यसैले भावर र तराईका त्यस्ता 
क्षेत्रहरुमा बकृ्षारोपण कायािमलाई सहयोग प्रदान गररने छ । आयोिनाले सावाितनक भूसम वन उपभोक्ता समुहलाई 
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औपचाररक रुप र्दने छ, र प्रत्येक्ष लगानी पतन गने छ । यसबाट र्गरावट वनमा सुधार आई र्दगो रुपमा 
व्यवस्थापन गररएको वनिन्य स्रोतहरुमा पहुाँच वढ्ने छ । र्दगो वन व्यवस्थापन र पाररजस्थततक्रकय प्रणाली 
पुनस्थाापनामा हुने लगानीबाट पाररजस्थततक्रकय प्रणाली सेवा, वनको गुणस्तर, र्दगो प्राकृततक स्रोतको उपयोगमा 
सुधार आउने छ र पाररजस्थततक्रकय प्रणाली र स्थानीय समुदायको समानुकूलन क्षमतामा वजृध्द हुने छ । िलवायु 
समानुकूलन कृषिको प्रवधानमा हुने लागनीले चुररया भावर क्षेत्रमा भू-क्षरण र थेग्रो प्रवाह घट्नेछ, भुिल पुनभारणमा 
सुधार हुनेछ, र सबैभन्दा महत्वपुणा स्थानीय समुदायको र पाररजस्थततक्रकय प्रणालीको समानुकूल क्षमता सुदृढ हुने 
छ ।  

८.९. अवलम्वन गररएका उपायहरुका फाइदाहरु  

२९४. सामान्यतया, छलफलका आधारमा स्थानीय समुदाय अथाात आर्दवासी, दसलत र अन्य ससमान्तकृत समूह 
समेतले पररयोिनामा चासो देखाएका छन। र प्रस्ताषवत र्गततत्रबर्धले उनीहरुको समानुकूलन क्षमता बढाउने र 
जिषवकोपािान सहि हुने कुरामा षवश्वस्त देखखन्छन । प्राथसमकताका छनौट सहभार्गतामुलक भएमा 
स्थानीयसमुदायमा आधाररत संगठनहरुले स्थानीय सन्दभामा भु-उपयोग क्षेत्रमा उपयुक्त कायािमको छनौट गना 
सक्नेछन । िुन उनीहरुको फरक फरक संकटासन्नता र प्राथसमकताको अनुकुल हुने छ ।  

२९५. िलवायु पररवतान, िलवायु पररवतानबाट हुने िोखखम र िोखखम न्युतनकरण गने उपायहरुको ज्ञानको 
सुधारबाट अनुकुलन क्षमता सदुृढ र सवल हुनेछ । क्रियाकलाप ३.१.२ मा उललेखखत उपायहरुले स्थानीय मौसलक 
ज्ञानको षवियमा िागरुकता वढ्ने भएकाले यस्ता स्थानीयमहत्वपुणा ज्ञानको मान्यता पाउनुका साथै प्रयोग पतन 
हुन िानेछ ।  

२९६. भ-ुउपयोगका क्षेत्रमा संचालन हुने कायािमहरुमा षवर्ेितः कृषि र पाररजस्थततक्रकय प्रणालीको पुनस्थाापनलाई 
महत्वपुणा मातनएको छ । क्रकनकी पररयोिना क्षेत्रका अर्धकांर् आर्दवासी समुदायको जिषवकोपािान षवषवध 
गततषवर्धहरु िस्तै कृषि, घााँसपात, वागवानी आदीमा तनभार रहेको छ ।  

२९७. पररयोिनाले षवर्ेि लक्षक्षत उपायव्दारा संकटासन्न समूह आर्दवासी िनिातत, दसलत र बर्हष्ट्कृत/ ससमान्तकृत 
समेतलाई कायािममा संलग्न गराउने लक्ष्य राखेको छ । यस्ता उपायबाट समदुायमा आधाररत सामुदातयक 
संगठनको सहभार्गता वजृध्द हुने छ । साथै यसले गररव घरधुरी र ससमान्तकृत समुदायलाई पाररजस्थततक्रकय प्रणाली 
पुनस्थाापन र र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनमा लगानी गना सहयोग पु-याउने छ । अनुकुलन क्षमता सुदृढ 
वन्नेछ समग्र समानुकूलन क्षमतामा पतन असभवजृध्द हुनेछ।  

८.१०. भ-ूस्वासमत्व अर्धकारको व्यवस्था 
२९८. पररयोिनाका कायािमहरु प्रत्येक्ष रुपमा सावाितनक भूसमका साथै समुदायमा आधाररत संगठनहरुलाई 
व्यवस्थापन गना हस्तान्तरण गररएका सावाितनक भूसममा केजन्रत रहने छ (सम्वजन्धत सरकारी तनकायबाट 
समुदायमा आधाररत संगठनलाई औपचाररक दताा प्रमाणपत्र प्राप्त वा पररयोिनाले दताा प्रमाण पत्र नभएका 
समुदायमा आधाररत संगठनलाई CBO (समुदायमा आधाररत संगठन) दताा गना सहयोग गनेछ)। कानूनी रुपमा 
भू-स्वासमत्व गरेका व्यजक्त, समुदाय वा अन्यलाई कुनै क्रकससमको प्रततकुल असर पने काया गररने छैन ।  
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२९९. नीजि वन भूसम स्वासमत्व भएका व्यजक्तहरुलाई प्राषवर्धक सहयोग उपलव्ध गराइने छ। कायािममा सहभागी 
हुन चाहने यी नीजि भूसमको मासलकहरुले भूसमको प्रयोग गने अर्धकार पाएको औपचाररक कागिातहरु पेर् गनुा 
पनेछ (िग्गाको लालपुिाा)। पररयोिनाको कुनै पतन प्रत्येक्ष लगानी यस्ता भूसममा हुने छैन र यो आर्ा गररएको 
छ क्रक यस्ता कायािमहरुबाट स्थानीय िनताको वनको स्रोत मार्थको पहुाँचलाई सससमत गने छैन ।   

८.११. गनुासो तनवारण प्रक्रिया  
अनौपचाररक र परम्परागत गुनासो समीक्षा  

३००. M&R षवज्ञले तनणाय गनुा भन्दा पर्हले अनौपचाररक गुनासो तनवारण प्रक्रियामा संलग्न नेततृ्वको राय 
सुझावलाई ध्यान र्दनेछ । षवसभन्न समुदाय, िाततय र धासमाक समूहको षववाद व्यवस्थापन गने परम्परागत 
अभ्यासलाई औपचाररक गुनासो प्रक्रियामा समार्हत गररने छ । (भाग ७.४.२ मा वणान छ) धेरैिसो गुनासोहरुको 
संवोधन अनौपचाररक ढङ्गबाट समुदायको नेततृ्व वा परम्परागत नेततृ्व तहबाट हुने गरेको छ । उदाहरणः थारु 
समुदायमा भालवन्स नामको वठैकबाट गुनासो संवोधन गररन्छ । यसथा, M&R Specialist ले थारु संग सम्बजन्धत 
गुनासोको संबोधन गदाा भालवन्स नेततृ्वको परामर्ा सलनेछ।  

३०१. भाग ८.५.३ मा वणान गररए अनुसार IP-SIMPs को षवकास आर्दवासी महासंघ, संगठनहरु तथा अन्य 
संगठनहरु ( दसलत, बर्हष्ट्कृत/ ससमान्तकृत समूहको प्रतततनर्धत्व गने ) को सहभार्गतामा पररयोिनाको प्रारजम्भक 
चरणमा सम्पन्न गररनेछ । पर्हलो विामा पररयोिनाले आर्दवासी िनिातत, दसलत, बर्हष्ट्कृत, ससमान्तकृत 
समूहलाई गुनासाहरु राख्ने षवस्ततृ दृजष्ट्टकोण उपलव्ध गराउनेछ । यसबाट परम्परागत गुनासो ससमक्षा गने अवसर 
प्रदान गनेछ ।  

८.१२. लागत, विेट, समय तासलका, सगंठनात्मक जिम्मेवारी तथा अनगुमन मलुयांकन र ररपोर्टाङ्ग 

३०२. पररयोिनाको आरम्भ चरणमा एउटा आर्दवासी िनिातत र सामाजिक समावेसर्करण योिना (IP-SIP), 
NEFIN र अन्य आर्दवासी िनिातत संगठन र दसलत तथा बर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत समुह प्रतततनर्धत्व गने 
संगठनहरु साँग सहकाया गरी षवकास गररनेछ । यस प्रक्रियामा िोखखम न्यूनीकरण उपाय, समय तासलका, जिम्मेवारी 
तथा अनुगमन र ररपोर्टाङ्ग योिनालाई संर्ोधन गररनेछ ।  

३०३. IP-SIPF र IP-SIP को कायाान्वयनको तनरीक्षण पररयोिनाको आर्दवासी िनिातत तथा सामाजिक 
समावेर्ीता षवज्ञले पररयोिना व्यवस्थापन ईकाइको सुरक्षण तथा लैंर्गक षवज्ञ र प्रदेर् पररयोिना व्यवस्थापन 
ईकाइका कमाचारीसाँग समन्वय गरी सम्पन्न गनेछ । जव्द-वाषिाक प्रगतत प्रततवेदन आर्दवासी िनिातत संगठनका 
प्रतततनर्ध (NEFIN, NIWF) र दसलत संगठनका प्रतततनर्ध (FEDO) तथा अन्य गैर सरकारी संस्थालाई उपलव्ध 
गराइनेछ । अध्धावर्धक प्रततवेदन पररयोिना समन्वय इकाइको वैठकमा पेर् गररने छ, िसमा आर्दवासी िनिातत, 
दसलत र वर्हष्ट्कृत ससमान्तकृत समहुलाई प्रतततनर्धत्व गने महासंघ र संगठनका प्रतततनर्धहरुलाई आमाजन्त्रत 
गररनेछ ।   

३०४. एउटा प्रस्ताषवत समयतासलका सर्हतको जिम्मेवारी र अनुगमनका लार्ग सुचकहरु अनुसुर्च-१ मा समावेर् 
गररएको छ ।  
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३०५. IP-SIPF/IP/SIP को षवस्तार र कायाान्वयनको लार्ग लागत विेटमा समावेर् गररएको छ र संक्षक्षप्त षववरण 
अनुसुर्च १ मा समावेर् गररएको छ । 
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९.जैविक विविधता व्यिस्थापन ढााँचा 
९.१ पररचय 

३०६. BRCRN आयोिनाबाट िैषवक षवषवधतामा हुने िोखखम न्यून रहेको मातनएको छ । यस आयोिनाले क्षततग्रस्त 
पररजस्थततकीय प्रणालीको पूनस्थाापन, वन र प्राकृततक स्रोतको र्दगो व्यवस्थापन तथा िलवायु समानुकुलन भू-
उपयोग अभ्यासको अप स्केसलङबाट सकारात्मक वातावरणीय फाइदा हुने अपेक्षा गररएको छ । साथै केवल 

पररजस्थततकीय प्रणाली र स्थानीय समुदायको समानुकुलन बढ्ने मात्र होइन वलकी भू-क्षयीकरण र वन षवनार् 
पतन घटाउने छ । षवर्ेिर्तः आयोिनाले तनम्न अपेक्षा गदाछः 

 १,८६,२४६ हेक्टर क्षेत्रफलको वन षवनार् र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सिानमा कमी लयाउने छ । 

 १९,३६९ हेक्टर भूसममा सुधाररएको घााँसे भूसमको व्यवस्थापन कायाान्वयन गररनेछ । 

 १,८६,२४६ हेक्टर वन भूसममा र्दगो वन व्यवस्थापन कायाान्वयन गनुाका साथै वन पुनस्थाापनमा सहयोग  

गरी िैषवक षवषवधताको संरक्षणबाट सहलाभ ससरि्ना गनेछ ।  

 वन क्षयीकरणको पुनस्थाापन, गैह्र वन िग्गामा वकृ्षारोपण गरेर वासस्थानमा सुधार र वन्यिन्तुको स्वतन्त्र 
आवागमनलाई सजिलो बनाउने (षवर्ेितः ठुला िनावरहरु) तथा वनको दाउरा घााँसपात र काठ िस्ता 
सम्पदामा पने दवावलाई न्युनीकरण गने । 

 भूक्षय र कृषि षवस्तारमा योगदान पु-याउने भ-ूक्षरण र थेग्रो वहाव कम गना उपयुक्त िलवायु-समानुकूल 
कृषि अभ्यास अपनाउने कायालाई बढाउने, र तललो नदी तर्टयमा बाढीले पाने बढ्दो असरलाई न्यूनीकरण 
गने। त्यस्ता उपायहरूले कीटनार्क र िडिबुटीको प्रयोगलाई कम गनेछ।    

 िीषवकोपािानलाई सहयोग पु-याउन र तािा पानी संरक्षण गना माटो र पानी संरक्षणका उपायहरु अवलम्वन 
गने तथा ससमसारको पूनस्थाापन गने । 

 वायो षव्रकेट उध्धोगको स्थापना गरी आयाततत वनस्पतत (alien plants) िसले प्राकृततक वनका मौसलक 
वनस्पततलाई प्रततस्थापन गने काम गदाछ, ती वनस्पततको अर्धकतम उध्धोगमा उपयोग गरी वनको 
स्वास््य तथा पररजस्थततकीय प्रणालीमा सुधार गने ।  

 क्षमता सुदृढ गने र िलवायु समानुकुलन भू--उपयोग अभ्यास, invasive species  (उदाहरणः वनमारा) को 
षवस्तारलाई रोक्ने उपायहरुअबलम्बन गने, िंगलमा लाग्न ेिढेलोको रोकथाम र उपयुक्त व्यवस्थापन तथा 
वातावरणीय िोखखमको व्यवस्थापन वारे सूचनामूलक सामाग्री तयार गने ।  

३०७. यस आयोिनाले िलवायु पररवतान र िलवायु समानुकुलन र्दगो प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापनमा िागरुकता 
बढाउने अपेक्षा गररएको छ । यसबाट वन र कृषि व्यवस्थापनमा िलवायु पररवतानको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकुलन 

उपायहरुको मूल प्रवाहीकरणको महत्व वारे िागरुकता बढ्नेछ ।  

३०८. कुनै पतन कायािम प्रत्येक्षतः कोर्ीटप्पु वन्यिन्तु आरक्षणको संरक्षक्षत क्षेत्र, मूल संरक्षक्षत क्षेत्र वा मध्यावतता 
क्षेत्रमा संचालन गररने छैन । तर नर्द प्रणालीमा पुनस्थाापन कायािमको संचालनबाट वन्यिन्तु आरक्षण, मध्यबतता 
क्षेत्र, िंगल र संगै िोडिएका सावाितनक तथा समुदायबाट व्यवस्थापन गररएका िंगलमा वन्यिन्तुको स्वतन्त्र 
आवागमनमा सकारात्मक प्रभाव पानेछ । यसबाट  gene pool को सुधारका साथै िलवायु पररवतानका कारण 

अनुकुलनका लार्ग वासस्थान पररवतानमा पतन सहायक हुन िानेछ । 
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९.२ उद्देश्यहरु र िषैवक षवषवधता दृजष्ट्टकोण 

३०९. यस िैषवक षवषवधता व्यवस्थापन ढााँचाको उद्देश्य िैषवक षवषवधता संसाधनहरूको सरंक्षण गना, र आयोिना 
कायाान्वयनको िममा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाषवत प्रभावहरूको व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गना BRCRN आयोिनाले 
सलएको योिनाबध्द दृजष्ट्टकोण वणान गनुा हो।  

३१०. िैषवक षवषवधता आयोिनाको क्रियाकलापको लार्ग समसामतयक थप लाभका रुपमा हेररएको छ । र नेपाल 
राजष्ट्रय िैषवक षवषवधता रणनीतत र कायायोिना (२०१४--२०२०) संग आयोिना िोडिएको छ । यस रणनीतत र काया 
योिनाले चुररया भ-ूपररर्धको महत्वलाई उललेख गरेको छ । साथै नेपालको चुररया क्षेत्रको “नाजुकता, संकटासन्नता 
ि महत्ि” वारे िागरुकता बढाउनु पने कुरामा िोि र्दएको छ । 

३११. आयोिनाको प्रततफल र गततत्रबर्धहरुबाट षवषवध सकारात्मक प्रभाव ससिाना गने अपेक्षा गररएको छ । िुन 
तल तासलकामा प्रस्तुत गररएको छ ।  

तासलका 19. िषैवक षवषवधतामा आयोिनाको प्रभावको षववरण 

प्रनतफल/कक्रयाकलाप जैविक विविधतामा पने प्रर्ाि 

प्रनतफल १: जलिायु प्रासंचगक दिगो प्राकृनतक श्रोत व्यिस्थापन प्रस्तुत ि प्रिादहकिण 

गततषवर्ध १.१.३, िलवायु 
समानुकुलन कृषि अभ्यासको 
प्रवधान र स्केल अप  

 कृषि भूसमबाट हुने भूक्षरण र थेग्रो वहावमा कसम आउने  

 माटोको उवारता र िलको उपलव्धतामा सुधार हुने । 

 परु्पालन व्यवस्थापनमा सुधार (घांसपात बैंक, स्टल क्रफडिङ्) बाट 
वनमा हुने चररचरणमा कसम आउनेछ र यसबाट वन क्षयीकरण र 
भुक्षयमा कसम आउनेछ । 

 कृषि भूसमको न्यून क्षयीकरणबाट कृषि षवषवर्धकरण (agro-

diversity) संरक्षणमा सुधार हुनेछ । 
गततषवर्ध १.६.७, क्षयीकरण भएको 
प्राकृततक वनको पुनस्थाापन र 
र्दगो व्यवस्थापन 

 पररजस्थततकीय प्रणाली पुनस्थाापन र र्दगो व्यवस्थापन तथा िैषवक 
षवषवधता संरक्षणका कारण २,०६,७७७ हेक्टर िसमनमा वासस्थानको 
सुधार र पररजस्थततकीय प्रणाली सेवाको संरक्षणमा सुधार आउनेछ 
।  

 Invasive प्रिाततहरु को वनस्पततमा भएको अततिमणलाई घटाउने 
काया क्षमता बढ्नेछ । 

 वासस्थानको सुधार र वन्यिन्तुको स्वतन्त्र आवागमनमा हुने 
सुगमताका कारण मानव र िंगली िनावरका बीच हुने व्दन्द घट्ने 
छ र िैषवक षवषवधततामा सहयोग पुग्नेछ । 

 िलवायु ितनत संकटासन्नताको पररजस्थततकीय प्रणालीमा पतन 
प्रभाव घट्नेछ । र २६ नर्द प्रणालीको गुणस्तरमा सुधार आउनेछ। 

 Invasive प्रिाततहरु का वारेमा िागरुकता बढ्नुका साथै यसलाई 
घटाउने रणनीतत वारे पतन िानकारी हुनेछ । यस्ता िलवायु 

समानुकुल अभ्यासले Invasive प्रिाततहरु हरुको षवस्तारमा पतन 
कसम आउनेछ । 
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गततषवधी १.१.९, प्राकृततक वन 

दाउरा काठ र घांसपातको मागको 
दवाव घटाउन तनिी र सावाितनक 
िसमनमा वकृ्षारोपण 

 काठ घांसपात र दाउराको प्राकृततक वनबाट हुने मागको दवाव घट्ने 
। 

 फ्यांक्रकएका वा क्षयीकरण भूसममा वनस्पतत क्षेत्रको फैलावटबाट चरा 
र ठुला िनावरको वासस्थानमा वजृध्द हुने । 

प्रनतफल-२ , एकीकृत जलिायु समानुकुलन र्-ुउपयोगका लाचग सुदृढ क्षमतािान ससं्था 

गततषवर्ध २.१.५, संकटासन्न नर्द 

प्रणालीमा िलवायु समानुकुलन 
भू-उपयोग अभ्यास पररचालन 
योिना 

 नर्द प्रणालीमा सुधाररएको एक्रककृत योिनाको कायाान्वयनबाट 
िैषवक षवषवधता संरक्षण षवियले स्थानीयतहको योिना तनमााणमा 
प्रवेर् पाउनेछ । 

 ततनै प्रदेर् स्तरका रणनीततमा िलवायु समानुकुलनले स्थान 
पाउनेछ । 

 स्थानीयस्तरका महत्वपूणा पररजस्थततकीय प्रणालीको पर्हचान हुनेछ 
। 

 िलवायु पररवतान िोखखम, िलवायु समानुकुल भू-उपयोग योिना 
र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रदेर् तथा स्थानीयको क्षमता 
असभवजृध्दबाट र्दघाकासलन िैषवक षवषवधता व्यवस्थापन र र्दगो 
िलवायु समानुकुल भू-उपयोग सर्हतको सहलाभामा सुधार आउनेछ 
। 

गततषवर्ध २.६-११, स्थानीय 
स्तरमा न्यून कावान र िलवायु 
समानुकुल भ-ूउपयोगका लार्ग  

सुदृढ संस्थागत व्यवस्था 

 

 िलवायु िोखखम र त्यसको पररजस्थततकीय प्रणाली र 

िीषवकोपािानमा पने प्रभाव, िलवायु समानुकुल भ-ूउपयोग 

अभ्यासका वारेमा हुने िागरुकता वजृध्दबाट स्थानीयस्तरका िनता 
र पररजस्थततकीय प्रणालीको िलवायु पररवतानबाट हुने िोखखममा 
कसम आउनेछ । 

 सहभार्गतामलूक नक्र्ांकनबाट अत्यर्धक संकटासन्न समुदाय र 
पररजस्थततकीय प्रणालीको पर्हचान हुनेछ । यसबाट समदुायको 
वास्तषवकता र प्राथसमकताको आधारमा आधाररत दृजष्ट्टकोण 
अनुसारको िलवायु समानुकुल भू-उपयोगको षवकास र प्रसार हुनेछ 
। स्थानीयस्तरमा कायािमको स्वासमत्व ग्रहणबाट िलवायु 
समानुकुल भू-उपयोग प्रततवद्धता सुदृढ हुन िोनछ र िैषवक 
षवषवधता बाट प्राप्त हुने सहलाभ बढ्नेछ, प्रततफल-१ मा उललेख गरे 
अनुसार । 

प्रनतफल-३, संकटासन्न समुिायमा जलिायु अनुकुलन, समानुकुलन, जीविकोपाजान िणनीनत ि प्रकोप जोखिम 

न्यूनीकिणका िािेमा जागरुकता, ज्ञान ि क्षमता सुदृढ हुनेछ। 

गततषवध ३.१-२ िलवायु 
समानुकुल भू-उपयोग र 
पररजस्थततकीय प्रणाली क्षेत्रमा 
नषवनतम ज्ञानको षवकास हुने। 
  

 िलवायु पररवतान अनुकुलन वारे स्थानीयमौसलक ज्ञानको पर्हचान 
गररनेछ ।र यस क्षेत्रका समुदायलाई र्दगो प्राकृततक श्रोत 
व्यवस्थापन व्दारा िलवायु पररवतान अनुकुलन गना मद्दत पुग्नेछ । 

 िलवायु पररवतान र िलवायु पररवतान अनुकुलन उपायहरुको भू-
उपयोग क्षेत्रमा हुने उपयोगबाट पररजस्थततकीय प्रणालीको 
समानुकुलन वारे िागरुकता वजृध्द हुनेछ । 
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गततषवर्ध ३.४.७, न्यून कावान र 

िलवायु समानुकुल भू-उपयोग 

अभ्यासलाई स्थानीयषवस्ताररत 
सेवामा एक्रककृत गररने छ  

 

 उत्तम िलवायु समानुकुल भू-उपयोग अभ्यास, सफल अभ्यासहरु, 

स्थानीय र आर्दवासीहरुको स्थानीय ज्ञान र  सफल अभ्यासहरुको 
प्रचार प्रसार िस्ता षवियहरु सम्वजन्धत सामाग्रीहरु उत्पादन गरर 
षवस्तार सेवामा एक्रककृत गररनेछ। यसबाट िैषवक षवषवधता सरंक्षण 
तथा समानुकुलन पररजस्थततकीय प्रणालीमा सहयोग पुग्नेछ ।  

 सुधाररएको ज्ञान र सूचनाले अन्तत्वगत्वा िलवायु समानुकुल 
कायािमको स्केल-अपबाट िोखखम घट्ने छ र अनुकुलन क्षमता 
सुदृढ हुनेछ । 

गततषवर्ध ३.८-१३, सुदृढ प्रक्रिया 
व्दारा िलवायु पररवतान वारेको 
सूचना /ज्ञानको आदान प्रदानको 
अनुगमन  

 

 सुधाररएको िागरुकता, ज्ञानको प्रचार प्रसार, िलवायु पररवतान तथा 
भू-उपयोग पररवतानको अनुगमन र महत्वपूणा पररजस्थततकीय 
प्रणालीमा परेको प्रभाव 

 तनणाय प्रक्रिया र योिना तिूामा तहमा िलवायु सूचनाको प्रयोगमा 
सुधार 

गततषवर्ध ३.१.४-१५, िलवायु 
ितनत प्रकोप घटना र िोखखम 

न्यूनीकरण वारेको िागरुकता 
सुदृढ हुने  

 

 प्रकोप िोखखम न्यूनीकरणहरुको स्केसलङ अप बाट िैषवक षवषवधता 
बाट हुने फाइदामा बढोत्तरी हुने (नर्द क्रकनारामा मधयावतता क्षेत्र 

स्थापना, वन पुनस्थाापन  आर्द) 
 अजस्थर (unsustainable) प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापनका कारण हुन 

सक्ने प्रततकुल असर बारे िागरुकता वजृध्द हुने तथा प्राकृततक 
िोखखम न्यूनीकरण र र्दगो प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन अभ्यासका 
कारण वन षवनार् तथा वन क्षयीकरणमा कसम आउने । 

 िलवायु ितनत प्राकृततक प्रकोपबाट पररजस्थततकीय प्रणालीलाई पने 
असरमा कमी आउने । 

 प्रकोप िोखखम न्यूनीकरण र िलवायु पररवतान षविय प्रदेर् स्तरको 
प्राकृततक िोखखम न्यूनीकरण योिना प्रक्रियामा समावेर् हुनेछ । 
यसबाट पररजस्थततकीय प्रणाली र कायाको संरक्षणमा ठोस फाइदा 
पुग्नेछ । 

 

३१२. तसथा, आयोिनाले स्थानीय समुदाय र पररजस्थततकीय प्रणालीको समानुकुलन बढाउन प्रत्येक्ष लगानी गने मात्र 
होइन यसले प्रदेर्, स्थानीय स्तर र समुदायमा आधाररत संगठनको िागरुकता, ज्ञान र संचार क्षमता पतन असभवजृध्द 
गनेछ । यी उपायहरुले भ-ूउपयोग क्षेत्रमा िलवायु समानुकुलन कृषि अभ्यास असभन्न अंग बन्नेछ । 

३१३. वातावरण सामाजिक व्यवस्थापन सन्दभामा एकपटक आयोिनाका लाभाथीहरु पर्हचान भइसके पतछ एउटा 
वातावरणीय र सामाजिक िांच अभ्यास FAO को वातावरणीय र सामाजिक िांच चेकसलष्ट्टका आधारमा संचालन 
गररनेछ । यसले न्यूनीकरण उपायहरुका लार्ग चार्हने सहायक गततत्रबर्धको पर्हचान गना सघाउने छ । सहायक 
गततषवर्ध िसलाई न्यूनीकरण उपायहरु आवश्यक हुन्छन,् त्यसका लार्ग एउटा वातावरणीय तथा सामाजिक 
व्यवस्थापन योिना तयार गररनेछ र कायाान्वयन अवर्ध भर त्यसको अनुगमन गररनेछ ।  
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९.३. िैषवक षवषवधताको लक्षण वणान 

३१४. आयोिना २६ नर्द प्रणालीको वरपर संचालन गररनेछ । यसमा िैषवक षवषवधता पररजस्थततकीय प्रणाली र 
पररजस्थततकीय सेवाको संरक्षण षवसभन्न स्तरमा गनुा पनेछ । भाग-१ मा उललेख भए अनुसार आयोिना क्षेत्र 

पररजस्थततकीय प्रणाली र िैषवक षवषवधताको दृजष्ट्टकोणबाट महत्वपूणा छ । नेपालको १८८ पररजस्थततकीय प्रणाली 
मध्ये चुररया पहािमा १४ र तराई मधेर्मा १२ रहेका छन ् । िैषवक षवषवधताको हकमा नेपालको कुल १९८८ 
वनस्पतत र िीव मध्ये १३०८ चुररया तराई मधेर् भू-पररर्धमा पाईन्छ । प्रमुख प्रिाततहरु हात्ती, गैंिा, बाघ र िंगली 
भैंसी अथाात अनाा पाईन्छन ्भने नेपालका लुप्त प्राय ४९३ प्रिाततहरु मध्ये ३२१ प्रिाततहरु यसै क्षेत्रमा पाइन्छन ्। 

३१५. आयोिना कायािम संचालन क्षेत्रमा एउटा संरक्षक्षत क्षेत्र पदाछ: कोर्ीटप्पु वन्यिन्तु आरक्षण , िसलाई नेपालको 
पर्हलो रामसार क्षेत्र घोषित गररएको र्थयो ।  

९.४. कोर्ीटप्प ुवन्यिन्त ुआरक्षण 

९.४.१.  संक्षक्षप्त षववरण 

३१६. यो तललो उष्ट्णदेर्ीय bio-climatic zone र तराईको physiographic zone मा ५०० समटर भन्दा कम उचाईमा 
अवजस्थत छ । ५ क्रकससमका पररजस्थततकीय प्रणालीहरु-  खयर-सससौ नर्दय वन, pseudo steppe with gramine, 

cultivated land, Terai-cultivated land, and water bodies बाट बनेको छ । नर्दय खयर सससौ र फराक्रकलो पात 
भएको वन यहांको मुख्य वनस्पतत रहेको छ । गंगाको तीन सहायक नर्द मध्ये सप्तकोर्ी नदी हो । यसमा 
मनसुनमा ठुलो र तीव्र बाढी आउछ ।  

३१७. झण्ि ै५१४ िातका वनस्पतत पाइन्छन ्िसमा ६ वनस्पतत IUCN र CITESको िोखखम शे्रणीमा परेका छन ्। २३ 
िातका स्तनधारी, ५२७ िातका चरा, १७ िातका उभयचर र रेप्टाएलस (reptiles), र १०५ िातका माछाको असभलेख 
छ । २३ स्तनधारीहरु CITES को संरक्षण सूर्चमा पदाछन ्। िस मध्ये Water buffalo (Babalus arnee)  र Gangetic 

dolphin  (platanista gangetica) मखू्य रहेका छन ्। ५२७ चरा मध्ये १२ िातका चरा षवश्वभर म ैिोखखम परेको 
शे्रणीमा रहेका छन ्भने १०० िातका चरा नेपालमा नै िोखखममा पररसकेका छन ्। नेपालको कोर्ीटप्पु आरक्षणमा 
मात्र Water Cock (Gallicrex cinerea)   Abbott’s babbler(Malacoincia)  िातका चरा पाइन्छन ्। Rufous vented prinia 

(prinia burnessi nepalicola) िातको चरा यो आरक्षण क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ । यो संरक्षण क्षेत्र एउटा महत्वपूणा 
ससमसार हो, िहां migratory चराहरु विेनी आउने गदाछन ्र एसर्याको एउटा महत्वपूणा आरक्षण हो। यहांका १७ 
िातका उभयचर र रेप्टाएलसहरु राजष्ट्रय रुपमा नै िोखखम मा परेको सूर्चमा परेका छन ्। यस आरक्षणका ९ िातका 
माछाहरु पतन षवसभन्न शे्रणीको िोखखममा परेका छन ्। िसमध्ये ८ िात संकटासन्न शे्रणीमा र एउटा लुप्तप्राय 
शे्रणीमा रहेको छ ।  

३१८. िैषवक षवषवधताको संरक्षणको सम्वन्धमा कोर्ीटप्प ुवन्यिन्तु आरक्षणले थुप्रै महत्वपुणा उपलव्धी प्राप्त गरेको 
छ । घरपालुवा भैंसीलाई संरक्षण क्षेत्रबाट हटाइएको, नेपाल सभत्रै Water buffalos को स्थानान्तरण, ५००० भन्दा बर्ढ 

waterfowls को सपोटा गररएको छ, चरा अवलोकनमा बजृध्द, चराहरुको देर्ान्तर आगमनमा वजृध्द, वन्यिन्तुको 
मतृ्युमा कमी, मानव र वन्यिन्तुको व्दन्द्को रोकथाम र सन ्२००९ देखख २०१८ सम्म कूल १३ मातनसको मतृ्यु 
भएको छ । यस आरक्षणमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन ्। िस्तैः Studies on crop damage and livestock 

depredation; Economics of the wild buffalo; Prospective challenges in the reserve zone; Elephant human 

interface, Habitat studies on riverine forest; Arna habitat and patridge.  
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९.४.२. कोर्ीटप्प ुवन्यिन्तु आरक्षण मध्यवतताको व्यवस्थापन 

३१९. कोर्ीटप्पु वन्यिन्तु आरक्षण मध्यावतता क्षेत्र १७३.५ स्क्वायर क्रकलोसमटर क्षेत्रफलमा फैसलएको छ, िसमा 
सुनसरी सप्तरी, उदयपुरका १४८६५ घरधुरीका ८४४२३ िनसंख्या वसोवास गरेको ४ नगरपासलका र १ गाउंपासलका 
पदाछन ्। कोर्ीटप्प ुवन्यिन्तु आरक्षण मध्यावतता क्षेत्रमा एउटा मध्यवतता क्षेत्र व्यवस्थापन ससमतत, ९ उपभोक्ता 
ससमतत र ४६९ उपभोक्ता समहु रहेका छन ्। उपभोक्ता ससमततले उपभोक्ता समुह र स्रोत सरंक्षण तथा सामुदातयक 
षवकास कायािम कायाान्वयन मध्यवतता क्षेत्र काउजन्सलका बीच मध्यस्थकतााको भूसमका तनवााह गदाछ ।  

३२०. कोर्ीटप्पु वन्यिन्तु आरक्षणको घोिणा पतछ भएको अवैध वन कटानी रोक्न  र आम िनताको आधारभुत 
आवश्यकता उपलव्ध गराउने उद्देश्य सर्हत मध्यावतता क्षेत्रको स्थापना गररएको हो । राजष्ट्रय पाका  तथा वन्यिन्तु 
संरक्षण ऐन १९७३ लागु भएपतछ वन्य श्रोतको उपभोग षवियमा स्थानीय समुदाय र  आरक्षण व्यवस्थापनका बीच 
षववाद ससिाना भयो । तसथा, राजष्ट्रय पाका  तथा वन्य िन्तु संरक्षण ऐनको चौथो संर्ोधन (१९९२) ले मध्यवतता 
क्षेत्रको व्यवस्था गरेर आरक्षणमा हुने मानषवय हस्तक्षेपलाई कम गना र स्थानीय समुदायलाई आरक्षण क्षेत्रको 
व्यवस्थापनमा भूसमका प्रदान ग-यो । नेपालमा मध्यावतता क्षेत्रले पररजस्थततकीय प्रणाली दृजष्ट्टकोण अवलम्वन गरेर 
श्रोत संरक्षण र र्दगो मानव षवकास दवुैलाई महत्व र्दएको छ । िीषवकोपािानको लार्ग वैकजलपक श्रोत आधार 
तयार गरी पाका को श्रोतमा स्थानीयसमुदायको तनभारतालाई घटाउने, वन्यिन्तु बाट हुने क्षततको क्षततपुतता र्दने, पाका  
र समुदाय बीच सुमधुर सम्वन्ध कायम गरी दीघाकासलन संरक्षणको सुतनजश्चतता प्रदान गने मध्यावर्ध क्षेत्रको 
उद्देश्य रहेको छ । DNPWC ले UNDP, WWF िस्ता साझदेारको सहयोगमा षवसभन्न कायािमहरु संचालन गदै आएको 
छ । यी कायािम संचालनबाट मध्यवतता क्षेत्रका समुदायका सामाजिक आर्थाक अवस्थामा सुधार आएको, 
स्थानीयसंरचना/संस्थाहरुको सवसलकरण, लैंर्गक मूल प्रवाहीकरण, साना संरक्षण कायािम र पाका  श्रोत पररचालन 
िस्ता गततषवर्ध सम्पन्न भएका छन ्। 

३२१. कोर्ीटप्प ुवन्यिन्तु आरक्षणका वनहरु षवस्तारै समुदायहरुलाई सामुदातयक वन दृजष्ट्टकोण अनुसार हस्तान्तरण 
गने काम भइरहेको छ । आरक्षण क्षेत्रको १५७.६३ हेक्टर वन क्षेत्र सामुदातयक वनको लार्ग हस्तान्तरण गररएको छ 
। िसमा १५ उपभोक्ता समुह र २९३१ घरधुरी भएको एउटा समुहको लार्ग प्रस्ताषवत गररएको छ । देर्मा रहेका 
सामुदातयक वन उपभोक्ता समहुको उद्देश्य भन्दा मध्यावर्ध क्षेत्रको सामुदातयक वन उपभोक्ता समुहको उद्देश्य फरक 
रहेको छ । यसको पर्हलो प्राथसमकता वन्यिन्तुको नार् भएको वासस्थानलाई पुनस्थापन गनुा हो । काठपात 

घांसदाउरा, प्राकृततक पयाटन िस्ता षविय िुन समुदायको आधारभुत आवश्यकता संग िोडिएको छ, तत षविय 
मध्यावतता क्षेत्र वनका लार्ग दोश्रो प्राथसमकतामा पदाछन ्। मध्यावतता क्षेत्रमा रहेका वनबाट वनिन्य श्रोत आरक्षण 

भन्दा बार्हर लैिान नपाउने व्यवस्था गररएको छ । मध्यावतता क्षेत्रको अन्य प्रयासहरुमा अवैध चोरी सर्कारी 
तनयन्त्रण संरचना षवकास, वन्यिन्तुबाट षपडित भएकाहरुलाई क्षततपुतता र ईको टुररिम प्रवधान गनुा रहेको छ । 
मध्यावर्ध क्षेत्र व्यवस्थापन तनदेसर्काले आयको ३०% संरक्षण कायामा २०% आयआिान र सीप षवकास, १०% 
संरक्षण सर्क्षामा र बांकी १०% प्रर्ासनमा खचा गनुापने व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलाप र प्रावधानबाट 

सामाजिक पररचालन, सामुदातयक मानव संर्ाधन षवकास, संरक्षण , िागरुकता तथा समुदाय पूंजि श्रिृना र पररचालन 
आर्द काया सम्पन्न भएका छन ्।  
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९.४.३ संरक्षक्षत क्षेत्र र जिषवकोपािान 

३२२. आरक्षण स्थापना हुनु भन्दा अगाडि यस क्षेत्रमा स्थानीय समुदायले माछा माने, सर्कार खेलने, चररचरण, 

परु्पालन र घांसदाउरा र अन्य वनिन्य स्रोतहरु संकलन गने काया गदाथे । स्थानीयसमुदाय आि पतन आरक्षणको 
पररजस्थततकीय प्रणालीमा अत्यर्धक तनभार रहेका छन ्। कृषि िीषवकोपािानको मूल आधार हो । ८७% घरधुरी 
कृषिमा तनभार छन ्तर िम्मा २०% घरधुरी मात्रै खाध्ध सुरक्षाका दृजष्ट्टले सुरक्षक्षत छन ्। कृषि पतछ परु्पालन दोश्रो 
व्यवसाय हो, प्रतत घरधुरी औसत १.५ परु् रहेको छ । घरधुरी अत्यार्धक मात्रामा वनिन्य उत्पादनमा तनभार छ, 

त्यसमा पतन दाउरामा सबैभन्दा बर्ढ तनभार रहेका छन ्। खर काठ, घांसपातमा पतन तनभारता रहेको देखखन्छ । 

ससमसार पररजस्थततकीय प्रणालीमा पतन माछा driftwood, pater, snails िस्ता वस्तुका लार्ग तनभार रहेको पाइन्छ । 

स्थानीयिनताको कोर्ीटप्प ुआरक्षणका वस्तुहरुमा रहेको तनभारता तल र्चत्रमा उललेख गररएको छ ।  

 

र्चत्र 23. कोर्ीटप्पु वन्यिन्तु आरक्षणको वस्तुहरुमा स्थानीय िनताको तनभारता (Source: Chettri et al. 2016)  

९.४.४ आरक्षण क्षेत्रका चनुौतीहरु र त्यस संग सम्वजन्धत BRCRN का कायाहरु 

३२३. BRCRN आयोिनाले समेटेको २६ नर्द प्रणालीमा आंसर्क रुपमा एउटा संरक्षक्षत नर्द प्रणाली पतन समलेको 
पाइन्छ । (अंधेरी खोला, बरुवा खोला, र दवुार खोला नर्द प्रणाली) । कोर्ीटप्प ुवन्यिन्तु आरक्षण (र्चत्र) मुख्य 
संरक्षक्षत क्षेत्रको ३१ हेक्टर तथा मध्यावर्ध क्षेत्रको ४७१ हेक्टर क्षेत्र बार्हरी नर्द प्रणाली संग िोडिएका छन ्।  
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र्चत्र 24. BRCRN आयोिना क्षेत्रमा पने संरक्षण क्षेत्रको षववरण 

३२४. कुनै पतन आयोिना कायािम प्रत्येक्ष रुपमा संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवतता क्षेत्रमा संचालन हुने छैन । सब ै
आयोिनाहरु राजष्ट्रय मध्यवतता क्षेत्र व्यवस्थापन तनयमावली १९९६ र मध्यावर्ध क्षेत्र व्यवस्थापन तनदेसर्का १९९९ 
को पररर्ध सभत्र रहनेछन ्। सबै आयोिनाका कायािमहरुको संचालन राजष्ट्रय पाका का मध्यवतता क्षेत्र भन्दा ५० समटर 
टाढा रहनेछन ्। अंधेरी खोला, बरुवा खोला र बुआर खोला नर्द प्रणालीमा संचालन हुने सबै गततत्रबर्धहरु तोकेको 
दरुीमा सुतनजश्चत गना GPS प्रयोग गररनेछ । गततषवर्ध २.३ अन्तगात क्षेत्रको भ्रमणले यो सुतनजश्चत गनेछ क्रक 
संचासलत गततषवर्धहरु उपयुक्त छन र संरक्षक्षत क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पाने छैनन।  

सकािात्मक प्रर्ाि 

३२५. यस आयोिनाले कोर्ीटप्पु वन्यिन्तु आरक्षणलाई सकारात्मक पयाावरणीय प्रभाव पाने अपेक्षा गररएको छ । 
नर्द प्रणालीको मार्थललो भागमा िलवायु समानुकुल उपायहरुको कायाान्वयनको कारण थेग्रो वहावमा कमी आउने 
भएकोले आरक्षण सभत्र बार्ढको प्रभावमा कसम आउनेछ । यसले मुख्य र मध्यवतता क्षेत्रका िंगलमा िंगली िनावरका 
लार्ग सुख्खा मौसममा पानीको श्रोतको पहंुचमा सुधार गरी नर्दको मार्थललो भागमा भू-िल पुनभारणमा सुधार 
गनेछ । यी उपायहरुले वनिन्य वस्तुहरुको असुरक्षक्षत दोहनको षवकलप प्रदान गनेछ र वनिन्य उत्पादनहरुको 
(काठ, घांस, दाउरा र NTFPs) लार्ग वनमा हुने दवाव घट्नेछ ।  

३२६. यस वाहेक, यस आयोिनाले वासस्थान कनेजक्टसभर्ट (connectivity) लाई ध्यानमा राख्नेछ र वन्यिन्तु कोररिोर 

वढाउने लक्ष्य सर्हत मानव वन्यिन्तु व्दन्दलाई सीसमत पानेछ । प्रततफल १ मा उललेखखत उपायहरुको 
कायाान्वयनलाई सहयोग प-ुयाउन गततषवर्ध ३.६ को प्रसर्क्षण गततषवर्धमा मानव वन्यिन्तु व्दन्द व्यवस्थाको 
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षवियमा स्थानीय सरकारी अर्धकारीहरुलाई प्रसर्क्षण र्दइनेछ  र आवश्यकता अनुसार स्थानीय श्रोत व्यजक्त र 

समुदायमा आधाररत संगठनहरुलाई उर्चत तासलम प्रदान गररनेछ ।  

३२७. कोकराह, पटवाली, र्गदेरी, दवुारखोला, र सुनकोर्ी नर्द प्रणालीको चुररया पहाि कोरीिरको स्थापनाले कोर्ीटप्प ु
वन्यिन्तु आरक्षणका ठुला िीवहरुको कनेक्टीसभटीमा सधुार हुनेछ । र प्राकृततक तथा रोपेको वनमा स्वतन्त्र 
आवागमनमा सुगमता आउनेछ । यस्ता कोररिरहरुले सप्तरी र सुनसरी जिललामा बस्ने िंगली भैंसी पे्रररत 
घटनाहरुलाई कम गना सहयोग पु-याउने छन ्। यी क्षेत्रहरुमा िंगली भैंसी र बंदेलले गहंु, आलु र धान वाली ठुलो 
पररमाणमा नष्ट्ट गछान र कर्हले कांही मानवीय क्षतत पतन पु-याउने गदाछन ्। BRCRN संरक्षण प्रयासले कोर्ीटप्प ु
वन्यिन्तु आरक्षण वररपररका वाली क्षततमा कमी लयाउनुका साथै मानव वन्यिन्तु संघिाको कारण उत्पन्न हुने 
मातनस-मातनसमा र मातनस र संस्थाको व्दन्द कम गना सहयोग पु-याउने छ । यी कोररिरहरुले िंगली हात्तीबाट 

घट्ने घट्नाहरुको बढ्दो संख्या र उच्च मानवीय मतृ्युदरलाई पतन सम्वोधन गनेछ । क्रकनक्रक यी हात्तीहरु भारतबाट 
हंुदै बसाईं सछान ्। 

३२८. तराई क्षेत्रभरर संरक्षक्षत क्षेत्र िोड्ने कायार्ील वन्यिन्तु कोररिरहरुलाई यथावत राख्न सकेमा स्वदेर्ी वनस्पतत 
र िीविन्तुहरुको संख्यामा वजृध्द हुनेछ । चुररया पररदृष्ट्यमा पाईने नेपालको कुल िैषवक षवषवर्धता र पररजस्थततकीय 
प्रणालीहरुको ठुलो अनुपात र धान्न सक्रकने िनसंख्याको तनरन्तरताको लार्ग कोररिरहरुको महत्वलाई ध्यानमा 
राख्दै यी कोररिरहरुको स्थापना र संरक्षणमा षवर्ेि ध्यान र्दइनेछ । यसरी नेपालको महत्वपुणा प्रिातत र 
पररजस्थततकीय प्रणालीहरुको संरक्षण हुनेछ । धान्न सक्रकने वन्यिन्तु कररिरहरुको स्थापनाले मानव वन्यिन्तु 
संघिाको घटना घटाउने छ । यध्धषप वन्यिन्तुको कोरीिरहरुको षवकासबाट मात्र मानव वन्यिन्तुको व्दन्द कम 
गना पयााप्त हंुदैन । त्यसैले अन्य कायािमहरु िस्तै उर्चत बारको स्थापना, िलवायु पररवतान िोखखम र त्यसको 
पररजस्थततकीय प्रणाली सेवामा पने प्रभाव तथा स्थानीय आिीषवकाको बारेमा िागरुकता वजृध्द गरेर वन्यिन्तुको 
व्यवहार बारे तासलम प्रदान गनुा पदाछ । कोररिरको वन्यिन्तु र मातनस दवुैको रक्षा गने कायामा महत्वपुणा भूसमका 
रहन्छ ।  

३२९. र्दगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा र्दई वन क्षयीकरणलाई घटाएर आयोिनाले आिमक प्रिाततहरु  (तनकोतनया 
तनरन्था, िोमोलाइना ओिोराटा, इकोसमया कानेएसपी, क्रफस्टुलोसा एसपी, लामटाना कामरा र पाथेतनयम र्हस्टोफोरस 

सर्हत) को प्रसारलाई घटाउने अपेक्षा गररएको छ ।वन क्षरण तफा  अग्रसर गततषवर्धहरु िस्तै: चररचरण र वन 
क्षेत्रमा वहानहरुको प्रयोगले यी समाग्रीहरुको षवस्तार हुन सक्तछ। यस आयोिनाले समुदायलाई बोट षवरुवाका 
त्यस्ता प्रिाततलाई पर्हचान गना र हटाउन मद्दत गनेछ, िुन प्रिाततहरुले वन पुनस्थाापनालाई मद्दत पु-याउंछन ्र 
आिमक प्रिातत िसले स्थानीयिातका वोट षवरुवा िसलाई नकारात्मक असर पु-याउंछन ् । र्दगो प्राकृततक 
संर्ाधनको प्रयोगको प्रोत्साहनबाट आिमक प्रिाततको िोखखमलाई घटाउन सक्रकनेछ ।  

३३०. सामान्यतया यो आयोिनाको सम्पुणा क्षेत्रको िैषवक षवषवधतमा थुप्रै सकारात्मक प्रभाव पाने आर्ा गररएको 
छ । 

नकािात्मक प्रर्ािहरु 

३३१. यध्धषप नकारात्मक प्रभावहरु अपेक्षक्षत छैनन ्तर सम्भाषवत प्रभावहरु तनम्न तासलकामा उललेख गररएका छन ्
। 
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तासलका 20. आयोिना गततषवर्धबाट िषैवक षवषवधतामा सम्भाषवत नकारात्मक प्रभावहरुको षववरण 

नकािात्मक प्रर्ाि  संर्ािना प्रर्ाि जोखिमको स्ति 

सुधाररएको वासस्थानको कारण मानव वन्यिन्तु व्दन्द संभावना न्यून न्यून 

गैह्र देर्ी प्रिाततहरुसंग प्रततस्पधाा बढेको दलुाभ न्युन न्यून 

स--साना संरचना तनमााणको कारण स्थान षवर्ेि 

प्रभावहरु (िस्तैः थेग्रो वहाव) 
संबावना न्यून न्यून 

आिमक प्रिाततहरु सवारी साधनका माध्यमबाट 
ढुवानी गना सक्रकने 

संभावना मध्यम न्यून 

३३२. सम्भाषवत नकारात्मक प्रभावहरुको एक षवस्ततृ षवश्लेिणका साथै िैषवक षवषवधता व्यवस्थापन योिनाको 
षवस्तार र गततषवर्ध आयोिनाको प्रारजम्भक चरणमा तयार गररनेछ । गततषवर्ध २.३ को कायाान्वयन (भाग-६ मा 
षवस्ततृ षववरण) 
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