
चुरे उत्थानशील आयोजना 
(Building a Resilient Churia Region in Nepal-BRCRN) 

पररचय 
यो आयोजना हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund-GCF) को आर्थिक सहयोगमा नेपाल 
सिकाि तथा संयुक्त िाष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषष सङ्गठन (FAO) बीच सन ् २०२० मे ०३ मा 
सम्झौता भै वन तथा वाताविण मन्त्रालय ि संयुक्त िाष्ट्र सघं, खाद्य तथा कृषष सङ्गठनको 
संयुक्त प्रयासबाट नेपालको पूवी क्षरेमा चुिे क्षेरको उत्थानशीलताको लार्ग कायािन्त्वयनमा िहेको 
आयोजना हो। यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २ ि बाग्मती प्रदेश अन्त्तगित चिेु क्षेरमा पने २६ वटा 
नदी प्रणालीहरुमा कायािन्त्वयन भइिहेको छ । यो आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग केन्त्रमा वन तथा 
वाताविण मन्त्रालय अन्त्तगित आयोजना ब्यवस्थापन इकाई िहेको छ। प्रदेशस्तिमा प्रदेश मन्त्रालय 
अन्त्तगित तीनवटा प्रदेश आयोजना ब्यवस्थापन इकाई स्थापनाको क्रममा िहेका छन ्।  

यस आयोजनाले समुदायको बस्ती तथा पानीले ढाकेको क्षरे बाहेक किीब ७०२,०११ हेक्टि क्षेर 
ओगटेको छ ।जसमध्ये २२७,२७६ हे. वन क्षेर िहेको छ । आयोजनाको क्षेर मध्ये ९६,३११ हे बाढी 
प्रभाषवत क्षरे िहेको ि किीब ७ लाख भन्त्दा बढी जनसंख्या बाढी प्रभाषवत िहेका छन ्। करिब ७५० 
वटा समुदाय स्तिका ससं्थाहरु परिचालन गिी कायािन्त्वयन गरिने यस आयोजना हरित जलवाय ु
कोषको सहायतामा कायािन्त्वयनमा आएको यस प्रकािको आयोजना नपेालमा यो पहहलो हो ।   

यस आयोजनाकालार्ग हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund-GCF) ले ३ किोड ९३ लाख ि 
नेपाल सिकािल े८० लाख चाललस हजाि अमेरिकी डलि (जम्मा करिव ५ अिब ६० लाख  नेपाली 
रुपैया) लगानी गिी आयोजना कायािन्त्वयन गने कायिको शुरुवात भएको छ ।  

  
अवधि   
आयोजना प्रभावकारी मित िः   २०७७ साल बैशाख ३० गते (सन ्२०२० मे १२ तारिख) ।   
अवधििः  आ.ब. ०७७/०७८ देखख ०८४/०८५ सम्म (सन ्२०२० देखख २०२७ सम्म) 

सात बषि ।  
 यारी चरणिः    आ.ब. ०७७/०७८ ि ०७८/०७९ ।   
यो आयोजना आ.व. ०७९/०८० देखख पूणि कायािन्त्वयनमा आउनछे । 
  
 
 
 
लक्ष   था उद्देश्य ( Goal and Objectives)  
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लक्ष  ( Overall Goal)  

एकककृत हदगो प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापनको माध्यमबाट नपेालको चिेु क्षेरमा िहेका इकोलसष्ट्टम ि 
जोखखम समुदायको जलवायु उत्थानशीलताको अलभवदृ्र्ि गने ।  
 

 

उद्देश्य ( Objectives)  

हदगो प्राकृततक स्रोतको व्यवस्थापनलाइ जलवायु उत्थानशील कसिी गिाउन सककन्त्छ त्यसको लार्ग 
तनम्न बमोजजम उद्देश्यहरु िाखखएको छ ।  

१. जलवायु उत्थानशील हदगो प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापनलाई स्तिवदृ्र्ि गने ।   

२. जलवायु उत्थानशील हदगो प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापनका लार्ग योजना तजुिमा ि सङ्गठनात्मक 
सुदृहढकिण गने ।  

३. जलवायु उत्थानशील हदगो प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापनका लार्ग ज्ञान, जागिण ि स्थानीय क्षमता 
समुन्त्नत गने ।  

कायाान्वयन सरंचना 
केन्रिः नेततृ्व वन तथा वाताविण मन्त्रालय  
आयोजना तनदेशक सलमततिः अध्यक्ष सर्चव वन तथा वाताविण मन्त्रालय (सदस्यहरु षवलभन्त्न 
मन्त्रालय, षवभाग, िाष्ट्रपतत चुिे तिाई मिेस संिक्षण षवकास सलमतत, षवकास साझदेाि संयकु्त 
िाष्ट्रसघं, खाद्य तथा कृषष सङ्गठन, ससं्था, सञ्जालहरु (वन समूह, आहदवासी जनजाती, महहला, 
आहद) सहहतको बहुसिोकािवाला ि प्रदेशमा उद्योग, पयिटन, वन तथा वाताविण मन्त्रालय आदी)  
प्रदेश स् रिः प्रदेशस्तिीय आयोजना समन्त्वय सलमततिः अध्यक्ष सर्चव वन क्षेर हेन े सम्बजन्त्ित 
मन्त्रालय ।  
स्थानीय स् रिः समुदायमा आिारित वन तथा कृषष सलमतत ( नदी प्रणाली तह)  
  

आयोजना व्यवस्थापन इकाइहरु (Project Management Units)   
केन्रिः आयोजना व्यवस्थापन इकाई (Project Management Unit-PMU)-१ बबिमहल काठमाडौ ।   

प्रदेशिः प्रदेश स्तिीय आयोजना व्यवस्थापन इकाई (Provincial Project Management Unit-PPMU)-३ 
सुनसिी, महोत्तिी तथा लसन्त्िुली।  

 
संयुक्  राष्ट्र सङ्घ, खाद्य  था कृषि सङ्गठन प्राषवधिक सहाय ा ( FAO Technical 
Assistance)  

केन्त्र तथा प्रदेशिः आयोजना व्यवस्थापन इकाई तथा प्राषवर्िक सहायता टोली  ।    
काया क्षेत्र 
यो आयोजनाको कायिक्षेर प्रदेश १, प्रदेश २ ि बाग्मती प्रदेश गरि ३ वटा प्रदेशका चिेु क्षरेमा पने 
२६ बटा नदी प्रणालीलाई समेटेि कायािन्त्वयन हुनछे । यसल े१२१ वटा पाललकामा काम गने लक्ष्य 



iii 
 

िाखेको छ । षवशेष गिी पबूि पजश्चम िाजमागि देखख उत्तिको क्षरे चिेुको मार्थल्लो तटमा िेिै 
कक्रयाकलापहरु केजन्त्रत िहनेछ ।  

 ामलका नं १. नदी प्रणालीहरु  
प्रदेश  जजल्लाहरु  नदी प्रणालीहरु 
प्रदेश १ इलाम तथा 

झापा  
कनकाई नदी, ितुवा नदी, बबरिङ खोला, मेची खोला, बक्राहा खोला 
(५ नदी प्रणालीहरु) 

मोिङ लोहन्त्रा (१ नदी प्रणाली) 
सुनसिी कोकाहा, पटनाली, बुढी (३ नदी प्रणालीहरु) 
उदयपुि र्गदेिी खोला, सुनकोशी, अँिेिी बरूवा द्वाि खोला, बगाहा खोला (४ 

नदी प्रणालीहरु) 
प्रदेश २ सप्तिी बबहुल नदी, खाडो खोला (२ नदी प्रणालीहरु) 

लसिाहा बलान खोला (१ नदी प्रणाली) 
िनुषा चािनाथ, कमला बेलसोत जोर्गया (२ नदी प्रणालीहरु) 
महोत्तिी िातु नदी (१ नदी प्रणाली) 
सलािही लखन्त्देही खोला (१ नदी प्रणाली) 

बाग्मती 
प्रदेश 

लसन्त्िुली ठाकुि खोला, चडाहा खोला, कमला उत्ति, कमला दक्षक्षण, 
तावा उत्ति,तावा दक्षक्षण (६ नदी प्रणालीहरु)  

 
स्थानीय  हिा सहयोगी तनकाय  था संस्थाहरु  
यस आयोजनाले िाखेको उद्देश्य तथा लक्ष्यहरुको प्राजप्तका लार्ग समुदायमा आिारित संस्थाहरुसँग 
(सामुदातयक वन उपभोक्ता समूह, कबुललयती वन समूह, साझदेािी वन समूह, भू−तथा जलािाि 
संिक्षण समूह आहद) लमलेि कायिक्रमहरु कायािन्त्वयन गने िणनीतत िहेको छ । आयोजनाबाट 
कजम्तमा ७५० समुदायमा आिारित ससं्थाहरु लाभाजन्त्वत हुने अपेक्षा गरिएको छ। नदी प्रणालीका 
क्षेरहरुमा िहेका सामुदातयक ससं्थाहरुबाट नै अर्िकांश कक्रयाकलापहरुका कायािन्त्वयन गने प्राविान 
िहेको छ।  
 
 ामलका नं २. सहयोगी तनकाय  था ससं्थाहरु  
क्र.सं. संस्था संख्या घिििुी 
१ सामुदातयक वन उपभोक्ता समूह ५५७ (७४.२६ प्रततशत) १००,२६० 
२ साझेदािी वन  उपभोक्ता समूह ३ (०.४ प्रततशत) ९६,६८१ 
३ कृषक समूह तथा भूसंिक्षण उपभोक्ता 

समूह 
५० (६.६६ प्रततशत) २००० 

४ साविजतनक जग्गा वन उपभोक्ता समूह १०० (१३.३३ प्रततशत) १५०० 
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५ कवुललयती वन उपभोक्ता समूह ४० (५.३३ प्रततशत) २४० 
 जम्मा ७५० (१०० प्रततशत) २००,६८१ 
 
यस बाहेक जजल्लाहरुमा िहेका प्रदेश स्तिका वन क्षेर तथा कृषष क्षेरका कायािलयहरुको भूलमका 
तथा प्राषवर्िक सहयोग यस आयोजनाको लार्ग मुख्य ज्ञान तथा प्रषवर्िको स्रोत िहेको छ । िेिै 
प्राषवर्िक ज्ञानको आबश्यक पने नसििी लगायतका कक्रयाकलापहरुको व्यवस्थापन समबजन्त्ित 
तनकायहरुबाट गनि सककन ेप्राविान िहेको छ । 
  
स्थानीय  हहरुको भूमिका   
यसै गिी यस आयोजनाको सफलता स्थानीय तहहरु, नगिपाललका तथा गाँउपाललकाहरु एव ं
सम्बजन्त्ित वडाहरुसँगको सहकायि तथा समन्त्वयलाई साथिक बनाउँदा मार सम्भव छ । अतिः 
संवेदनलशल इकोलसष्ट्टम पनुस्थािपना योजना तयािीको पूवि चिण देखख कायािन्त्वयन एव ंअनुगमन 
मूल्याङकनमा स्थानीय तहहरुको पदार्िकािीहरुसँगको सहकायि अपरिहायि िहेको हँुदा यसै अनरुुप यस 
आयोजनाको व्यवस्थापन इकाईहरुले समन्त्वय गिेि कायिक्रम अगाडी बढाउनेछ ।  
 
प्रिुख क्रियाकलापहरु  
चुिे क्षरेको भू–परिर्ि स्तिमा नदी प्रणालीमा आिारित भएि संवदेनमशल इकोमसष्ट्टि पनुस्थाापना 
योजना (Critical Ecosystem Restoration Plan-CERP) तयाि गिी आयोजना कायािन्त्वयन 
गरिनेछ । यस योजना तयाि गदाि भू–उपयोग प्रणालीलाई पतन समेहटने छ । अतयविः २६ वटा नदी 
प्रणालीले ओगटने क्षरेमा कृषकहरुले अवलम्बन गिेको कृषष तथा वन इकोलसष्ट्टमलाई सुिाि गिी 
समग्र इकोलसष्ट्टमको उत्पादकत्व बढाइ हदगो व्यवस्थापनलाई सुदृढ गने कक्रयाकलापहरु कायािन्त्वयन 
गने गिी आयोजना दस्तावेज तयाि गरिएको छ । 
   

क. सिुदायिा आिारर  संस्थाहरु पहहचान, द ाा  था सवमलकरण 
• सामुदातयक संस्थाहरु, उपभोक्ता समूहहरु, तनजज वन िनीहरु तथा कृषकहरुको सहभार्गतामा 

गोष्ट्ठी तथा अन्त्तिकक्रया ।  
• सामुदातयक ससं्थाहरु संतघय वा प्रादेलशक कानुन अनुसाि सम्बजन्त्ित तनकायमा दताि । 
• वन उपभोक्ता समूहहरु तथा तनजज वन िनीहरुको सञ्जालका लार्ग व्यवस्थापकीय सहयोग । 
• स्थानीय श्रोत व्यजक्तहरुलाई प्रलशक्षक प्रलशक्षण ताललम । 
• जलवायु उत्थानशीलताका लार्ग हदगो प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापनको मूलप्रवाहहकिण समावेस 

गिी सामुदातयक संस्थाको  व्यवस्थापन योजना तयािी ।  
 

ख. सम्वेदनमशल इकोमसष्ट्टिपुनस्थाापना योजना  यार  
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• सम्बेदनलशल इकोलसष्ट्टम नक्साङ्कनका लार्ग जज.आइ.एस.का उपयुक्त तरिकाहरु सम्बजन्त्ि 
ताललम । 

• नदी प्रणाली स्तिमा इकोलसष्ट्टम पनुस्थािपना योजना सम्बन्त्िी पिामसि कायिक्रम । 
• स्थानीय स्तिमा इकोलसष्ट्टम पनुस्थािपना योजना सम्बन्त्िी पिामसि कायिक्रम । 
• प्रदेश स्तिको जलवाय ुपरिवतिन कािणले हुन सक्ने जोखखम तथा गजम्भि षवपद व्यवस्थापन 

योजना तयाि । 
• जोखखम व्यवस्थापन योजनाको अनुमोदनकालार्ग बहुसिोकािवाला गोष्ट्ठीको आयोजना । 
• इकोलसष्ट्टम पनुस्थािपना योजनाको तयािी ि सम्बजन्त्ित तनकायबाट मान्त्यता प्राप्त । 
• इकोलसष्ट्टम पुनस्थािपना योजनालाई मान्त्यता सुतनजश्चत गनिकालार्ग िाजष्ट्रय ि प्रादेलशक स्तिमा 

गोष्ट्ठीहरु सञ्चालन । 
ग. भू–उपयोग  था व्यवस्थापन सुदृढीकरण 
• जलवायु परिवतिन उत्थानशीलताका लार्ग भू–उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बजन्त्ि ताललम । 

घ. हदगो बकृ्षरोपण  था व्यवस्थापन 
• वन कायियोजना तयािी तथा सुिाि सहहत नषवकिण । 
• प्रलशक्षक प्रलशक्षण ताललम सञ्चालन, वनसँग सम्बजन्त्ित सामुदातयक ससं्थाका सदस्य साथ ै

ककसानहरुका लार्ग ताललम सञ्चालन ।  
• बहुउद्देश्यीय नसििी स्थापना ि सञ्चालन । 
• उद्योग, पयिटन, वन तथा वाताविण मन्त्रालय तथा अन्त्तिगतका कमिचािीहरुलाई हदगो 

बकृ्षिोपण व्यवस्थापन सम्बजन्त्ि ताललम सञ्चालन । 
• प्रदशिन, नदी ककनाि, साविजतनक जग्गा तथा साना ककसानहरुको तनजी जग्गामा बकृ्षिोपण । 

 
ङ. वन पनुस्थाापना  था पनुरुत्पादन व्यवस्थापन 
• प्रदेशका कफल्डमा काम गने कमिचािीहरुलाई वन पनुस्थािपना सम्बजन्त्ि ताललम सञ्चालन । 
• उपयुक्त सामुदातयक संस्थाहरुकालार्ग वन पनुस्थािपना सम्बजन्त्ि ताललम सञ्चालन । 
• पुनरुत्पादन व्यवस्थापन षविी उपचाि (वन सम्ब4{न प्रणाली) सहहतको कायािन्त्वयन योजना 

(स्थानीय परिजस्थती अनुसाि) तयािी । 
• समुदायद्वािा व्यवजस्थत वनको पुनरुत्पादन व्यवस्थापन । 

 
च. जलवायू सिानकूुमल /उत्थानशील कृषि प्रणाली व्यवस्थापन (Climate Resilient Agriculture 

System Management)  
• कृषक पाठशाला स्थापना ि सञ्चालन एवं ककसानहरुका लार्ग ताललम ि कृषष सामग्री उपलव्ि 

। 
• कृषष−वन प्रणाली ि व्यवजस्थत पशपुालन सम्बन्त्िी आयोजनाद्वािा प्रवद्ििन गरिएका 

अभ्यासहरुको अनुसिण गदै साना तनजज वन नसििी स्थापना । 
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• चुिे पहाड क्षेरका गल्छी तनयन्त्रणका लार्ग उपयुक्त संिचना तनमािण ि अभ्यासहरु सञ्चालन 
। 

• स−साना छेकबाँि साथै सिंक्षण पोखिीहरुको व्यवस्थापन । 
 

छ. सञ्चार  था ज्ञान व्यवस्थापन ( Knowledge and Communication Management)  
• स्थानीय स्तिमा अन्त्तिकक्रया तथा सूचना तथा सञ्चाि योजना तयाि एवं ताललम मोड्युल 

तयािी ि कायािन्त्वयन ।  
• स्थानीय ि पिम्पिागत ज्ञानको साि संक्षपे तथा िाम्रा अभ्यास मागिदशिन तयाि । 
• माध्यलमक षवद्यालयका लार्ग पाठ्यक्रम तयािीको साथ ै षवद्याथीहरुद्वािा सञ्चालन हुन े

इकोक्लव स्थापना सञ्चालन ि षवद्यालयमा सर सञ्चालनमा सहयोग । 
• स्थानीय स्तिमा कायिक्रम प्रसाि तथा भ्रमण कायिक्रमहरु ।   
• प्रदेश स्तिमा चुिे ज्ञान केन्त्रको (Churia Knowledge Centre-CKC) स्थापना तथा 

परिचालन । 
  

अपेक्षक्ष  उपलब्िी 
यस आयोजनाका कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गिी तनम्न अनुसािका दीघिकालीन उपलव्िीहरू प्राप्तहुने 
अपेक्षा िाखखएको छ । सम्बदेनलशल इकोलसष्ट्टम पनुस्थािपना योजनाको तयािी गदाि प्राप्त सुझाव, 
नदी प्रणालीको षवस्ततृ अध्ययन, स्थानीय परिजस्थतत आहदका आिािमा परिवतिन हुन गएमा 
उपलब्िीहरुमा केही परिमाजिन हुने संभावना पतन िहेको छ । 

 ामलका नं ३. नत जा सूचकको षववरण 
नत जा सूचकहरु एकाइ पररिाण 

१. इकोमसष्ट्टि पुनस्थाापना योजना  यार  नदी प्रणाली  २६  
२. गल्छी तनयन्त्रण  था संरक्षण पोखरी व्यवस्थापन  स्थान   २१५  
३. बकृ्षरोपण, संरक्षण  था प्राकृत क पुनरुत्पादन 

व्यवस्थापन 
हेक्टि ३७,६७२ 

४. वन इकोमसष्ट्टिको हदगो व्यवस्थापन हेक्टि  १४८,९९८ 
५. कृिक पाठशाला स्थापना र संचालन वटा  १२० 
६. जलवायु उत्थानशील कृषि प्रणाली व्यवस्थापन हेक्टि ४८,७७२  
७. जलवायु उत्थानशील क्षि ा अमभवदृ्धि संस्था  ७५० 
८. चुरे ज्ञान केन्र स्थापना  था सञ्चालन  वटा  ३  
९. कृषि वन र अन्य भूउपयोगबाट हुने काबान उत्सजान 

घट्ने (२० विािा )   
mtCO2 eq ११.४८ 

१०. कृषि वन र अन्य भूउपयोगबाट हुने काबान उत्सजान 
घट्ने (७ विािा ) 

tCO2 eq २३,६६,४८५ 
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११. संवेदनमशल इकोमसष्ट्टिको पुनस्थाापना  हेक्टि २,०६२२७ 
१२. सिुदायको उत्थानशील क्षि ािा अमभवदृ्धि           
क) प्रत्यक्ष  

घििुिी/जनसंख्या  २,००६८१/९,६३,२६८ 

                                                

ख) अप्रत्क्ष 
जनसंख्या  २२,५२,९८० 

कूल लाभान्न्व  जनसंख्या  ३२,१६,२४८ 
 
 
   

 
 

आयोजनाको लक्षक्ष  प्रत फल प्राप्  गना अवलम्वन गनुा पने अन् रसम्बन्न्ि  योजना  था िानकहरु   
आयोजनाले जलवायु परिवतिन उत्थानशीलताका लार्ग काम गने ि यसलाई अझ वाताविणमैरी ि 
समावेशीताका लार्ग वाताविणीय ि सामाजजक पक्षलाई हदगो ि सुिक्षक्षत रुपमा अगाडी बढाउन 
आयोजनाका सबै कक्रयाकलापमा समेटन पने नीततहरु (Cross Cutting themes) वाताविणीय तथा 
सामाजजक व्यवस्थापन साथै सामाजजक समवेशीकिण व्यवस्थापन योजना अन्त्तगति लैङ्र्गक 
कायियोजना  (Gender Action Plan-GAP), आहदवासी जनजाती योजनाका (Indigenous People 
Plan-IPP) आिािमा काम गने िणनीतत िहेको छ । 
  
क) वा ावरणीय  था सािान्जक व्यवस्थापन िापदण्ड (Environmental and Social Standard - ESS)    

आयोजनाको कायािन्त्वयन गदाि वाताविणीय तथा सामाजजक दवुै पक्षमा पने सकािात्मक पक्षहरुलाई 
बढावा हददै नकािात्मक पक्षहरुको न्त्यूतनकिण गनिकालार्ग षवलभन्त्न पक्षहरुलाई मध्यनजि िाखख 
कक्रयाकलापहरु सञ्चालन हुनेछन ्। जसकालार्ग संयकु्त िाष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषष सङ्गठनको  
(FAO) वाताविणीय ि सामाजजक मापदण्ड (Environmental and Social Standard - ESS) का 
आिािमा हेरिने छ । यो कायिक्रम आफैमा वाताविण तथा सामाजजकमरैी भएतापतन कायािन्त्वयनका 
क्रममा हुन सक्ने प्रततकूल प्रभावहरुलाई न्त्यूतनकिणका उपायहरु अवलम्वन गरिने छ । प्राकृततक 
श्रोत व्यवस्थापन, जैषवक षवषविता, इकोलसष्ट्टम, प्राकृततक वासस्थान व्यवस्थापन, कृषष ि खाद्यका 
लार्ग वनस्पतीको आनवुंलशक स्रोत संिक्षण, पशुककट तथा ककटनाशक पदाथिको व्यवस्थापन, 
अस्वैजछछक वसोवास व्यवस्थापन, सम्मातनत िोजगािी, लङै्र्गक समता ि आहदवासी जनजातीको 
संस्कृती संिक्षण यसका मानक िहेका छन ्। 

वाताविणीय तथा सामाजजक व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लार्ग अनुगमन तथा प्रततवेदनिः 
(Monitoring and Reporting), वाताविणीय ि सामाजजक जाँच ि मूल्याङ्कन (Environmental 
and Social Screening and Assessment), कमिचािीहरूको क्षमता अलभवदृ्र्ि (Capacity 
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Building of Project Staff) तथा सिोकािवालाहरूको संलग्नता/सहभार्गतामा (Stakeholder 
Engagement) बबशेष ध्यान हदइने छ । 
 
ख) लैङ्धगक कायायोजना (Gender Action Plan-GAP) 

आयोजनामा लङै्र्गक पक्षमा हुन सक्ने जोखखम न्त्यूतनकिण साथै मूलप्रवाहहकिणका लार्ग  लैङ्र्गक 
कायियोजना तयाि गरिएको छ । यो कायियोजनाले मूलतिः आयोजना कायािन्त्वयन तहमा लैङ्र्गक 
सहभार्गता प्रभावकािी वनाउन क्षमता अलभवदृ्र्िमा जोड हदएको छ । षवलभन्त्न सामाजजक 
सांस्कृततक पषृ्ट्ठभूलमका महहलाहरु (जनजाती, दललत ि सीमान्त्तकृत) ताललम, गोष्ट्ठी, कृषक 
पाठशाला, लगायत समानुकूलनका लार्ग प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनका लार्ग हुने कक्रयाकलापहरुमा 
समान सहभार्गता, षवलभन्त्न लाभप्रततफलमा पहँुच , लैङ्र्गक सम्वेदनलशलतामा ध्यान हदँदै  लैङ्र्गक 
समावेलश, क्षमता तथा नेततृ्व षवकासमा सहयोग, नीतत तनमािणतहदेखख कायािन्त्वयन तह सब ै
संिचनाहरुमा लङै्र्गक  जजम्मेवाि व्यजक्त (Gender Focal Person) िहने व्यवस्था, लङै्र्गक 
सवालको न्त्यूतनकिणका साथ ै महहला सहभार्गतामा अलभवदृ्र्ि, लङै्र्गक कक्रयाकलाप सम्बजन्त्ि 
अलभलेखहरु चिेु ज्ञान केन्त्रमा िहने,  महहला सञ्जालमा सकक्रय  प्रलशक्षक तथा सहजकतािहरुको 
षवकास तथा परिचालन हुने जस्ता योजनाहरु समावसे गरिएको छ । 
  
ग) आहदवासी जनजा ी योजना (Indigenous People Plan-IPP) 

आयोजना क्षरेमा आहदवासी जनजाती, दललत तथा लसमान्त्तकृत समुदायको बाहुल्यता िहेको ि यस्ता 
समुदायको प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडडएका संस्कृतत, पिम्पिा, ज्ञान, सीप ि अर्िकािलाई 
सम्मान ि सदपुयोग गदै  जलवायु परिवतिन समानुकूलन प्रकक्रयालाई अझ प्रभावकािी बनाउन 
आयोजनाले सामाजजक समावेलशकिण तथा  आहदवासी जनजाती योजना तयाि  गिेको छ । यसमा 
स्थानीय महत्वपूणि इकोलसष्ट्टमको पहहचान ि प्रवििनमा, वकैजल्पक भू–उपयोग सम्बजन्त्ि 
कक्रयाकलापको योजना बनाउँदा, आहदवासी जनजाती, दललत तथा लसमान्त्तकृत समुदायमा िहेका 
ज्ञान, सीप ि अनुभवको सम्मान, सम्मतत ि प्राथलमकताकासाथ सदपुयोग, स्थानीय भाषा संस्कृततको 
ज्ञान भएका स्थानीय सहजकतािहरुको परिचालन, जलवायु परिवतिन उत्थानशीलता आहद सम्बजन्त्ि 
सचेतना, ताललम तथा गोष्ट्ठीहरु सञ्चालन गदाि आहदवासी जनजाती, दललत तथा लसमान्त्तकृत 
समुदायलाई प्राथलमकता, तथा नेततृ्व षवकासकालार्ग क्षमता अलभवदृ्र्ि जस्ता कायिक्रमहरु िहेका 
छन ्। 

 
चुरे के्षत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको लाधग सबै जुटौ 
जे गना सक्रकन्छ त्यँहीबाट चे नाको लाधग सबै उठौ । 

वन रहे चुरे, चुरे रहे जीवन । 
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नेपाल सिकाि 

वन तथा वाताविण मन्त्रालय 
चुरे उत्थानशील आयोजना 
कायिक्रम कायािन्त्वयन इकाई 
बविमहल 

 

सम्पका   था जानकारीको लाधग  

इमेल brcrn.nepal@brcrn.gov.np  

वेभसाइटिः brcrn.gov.np  

 टेललफोन न ०१ ४२४१४८७ 
प्रदेशस्तिका आयोजना व्यवस्थापन इकाईहरु 
लसन्त्िुली, बहदिबास तथा इटहिी ।  

 

 यार गने टोलीिः पशुपतत नाथ कोइिला, िाजष्ट्रय आयोजना तनदेशक सहयोगीहरुिः सुशील भण्डािी तथा िाज कुमाि गुप्ता उपसर्चव, ठाकूि प्रसाद 
मग्राती तथा अमि अर्िकािी सहायक भूसंिक्षण अर्िकृत । षवश्व खाद्य कृषष सङ्गठन प्राषवर्िक सहायता टोलीबाट िाजष्ट्रय आयोजना प्रवन्त्िक 
वलिाम कंडेल, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन षवज्ञ गणेश यादव । षवज्ञ सहयोगी गोपाल काफ्ले ।  
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