भाछाभायी जीविकोऩाजजन गने सभुदामको ऺभता अभबिृवि गयी प्रादे शिक नदी प्रणारीभा जरीम जीि
संयऺणभा टे िा ऩुर्माउने कामजक्रभ कामाजन्िमन कामजविभध, २०७५
प्रस्तािनााः नेऩारभा नदी, घोर, तार, धाऩ, भसं शित धानखेत, नहय, ऩोखयी, रयजिाजमय आददरे दे िको करयफ ५
प्रभतित बाग ओगटे को तथा मी जर ऺेत्रहरुभा 659 प्रजाभतका विभबन्न जरीम जीिहरु आश्रम यहेको तथा
ऩयम्ऩयागतरुऩभा जरिय सभाती य भायी जीविकोऩाजजन गने सभुदामको सं ख्मा सभेत उल्रे ख्म बएको अिस्थाभा

जरािमहरुफाट भाछा भायी जीविकोऩाजजन गने सभुदामहरुको भनम्ती टे िा ऩुमाजउने उद्देश्मरे प्रदे ि नं ५ बूभभ
व्मिस्था कृवि तथा सहकायी भन्त्रारमरे मो कामजविभध फनाई रागू गये को छ ।
ऩरयच्छे द १
प्रायशम्बक

१.सं शऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस कामजविभधको नाभ " भाछाभायी जीविकोऩाजजन गने सभुदामको ऺभता

अभबिृवि गयी

प्रादे शिक नदी प्रणारीभा जरीम जीि सं यऺणभा टे िा

ऩुर्माउने कामजक्रभ

कामाजन्िमन कामजविभध, २०७५" यहेको छ ।
(२) मो कामजविभध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

२.उद्देश्महरुाः मस कामजविभधको उद्देश्महरु मस प्रकाय यहेका छनाः

(1) जरीम जैविक विविधता, िाताियण तथा जरियहरुको सं यऺण, प्रिद्र्धन, ब्मफस्थाऩन एिभ् ददगो
विकास गयी सन्तुभरत उऩमोग गने।

(2) जरिय सं यऺण ऐन, 2017 को कामाजन्िमनभा सहमोग ऩुर्माउने।
(3) अिैधाभनक रुऩभा भाछा भाने प्रणारीराइ भनरुत्सावहत गने।

(4) भाछाभायी जीविकोऩाजजन गने सभुदामहरुको खाघ तथा ऩोिण सुयऺा य योजगायीभा टे िा ऩुर्माइ
जीिनस्तयभा सुधाय ल्माउने।

३.कामजऺत्र
े ाः मो कामजक्रभ कारी गण्डकी, रयरय, याप्ती नदी , फफइज, गेरुिा नदी य कणाजरी नदीहरुको
Upstream य Downstream सभेट्ने गयी एक/एक िटा स्थानभा सञ्चारन हुनेछ ।
ऩरयच्छे द २

कामजक्रभ कामाजन्िमन प्रवक्रमा

४.कामाजक्रभ कामाजन्िमन प्रवक्रमााः मस कामजक्रभको कामाजन्िमनका राभग दे हामफभोशजभ प्रवक्रमाहरु
अऩनाइनेछ।
(1) सभूह गठन/ऩुनगजठन ऩरयिारन
(2) जरिय सं यऺण ऐन कामाजन्िमन फाये अभबभुखीकयण ताभरभ सं िारन
(3) जर तथा जरीम जीि व्मिस्थाऩन ताभरभ- प्रजाभत, भसजन, जारको साईज,
सं िेदनिीर स्थान

(4) भाछा भानज प्रमोग गरयने साधनहरु (डुङ्गा, Life Jacket, भसपारयि Mesh size को
जार) वितयण
(5) सूिनाभूरक होभडजङ्ग िोडज प्रदजिन
(6) सूिनाभूरक ऩोष्टय ऩम्ऩरेट प्रकािन वितयण
ऩरयच्छे द ३
विविध

५. आभथजक ऩऺाः कामजक्रभ सञ्चारनका राभग विभबन्न कृमाकराऩहरु दे हाम फभोशजभ हुनेछन् ।
कृमाकराऩहरु

क्र.सं .

इकाई

ऩरयभाण

दय

जम्भा यकभ रु .हजायभा

सं ख्मा

6

5.0

30.0

२ जरिय सं यऺण ऐन फाये अभबभुखीकयण तथा ऩटक

6

75.0

450.0

6

10.0

60.0

सं ख्मा

1

80.0

80.0

६ भाछा भानज प्रमोग गरयने सुयशऺत ज्माकेट )Life सं ख्मा

12

3.0

36.0

१ सभूह गठन ऩुनगजठन ऩरयिारन/

जर तथा जरीम जीि व्मिस्थाऩन ताभरभ प्रजाभत, जारको साईज, सं िेदनिीर स्थान, भसजन
४ भाछा भानजको राभग भसपारयि Mesh size को सं ख्मा
हाते जार अनुदानभा वितयण
५ भाछा भानज प्रमोग गरयने डुङ्गा अनुदानभा वितयण

Jacket) अनुदानभा वितयण
७ सूिनाभूरक होभडजङ्ग िोडज प्रदजिन

सं ख्मा

4

30.0

120.0

८ सूिनाभूरक ऩोष्टय ऩम्ऩरे ट प्रकािन वितयण

सं ख्मा

500

0.06

3,0.0

९ कामजक्रभ अनुगभन तथा प्रिासभनक खिज
जम्भा

294.0
11,00.0

६.अऩेशऺत उऩरव्धीहरुाः मस कामजविभधको कामाजन्िमन ऩश्चात भनम्न उऩरशब्धहरु हाभसर हुनेछन् ।
(1)

ऩयम्ऩयागत रुऩभा भाछा भायी शजविकोऩाजजन गने सभुदामहरु सभूहभा आिि हुने।

(2)

भाछा भानजको राभग प्रदान गरयने विभबन्न वकभसभका साधनहरुरे सुयशऺत य ददगो

रुऩभा भाछा भाने कामजभा सघाउ हुने।
(3)
(4)

अिैधाभनक रुऩरे भाछा भाने कामज भनरुत्सावहत हुन।
े

जरिय सं यऺण ऐनभा तोकीए िभोशजभको सभमभा, तोवकएको साइज य तोवकएको

भाछा िाहेक अरु कामजहरुको भनरुत्सावहत हुने।
(5)
(6)

भाछा भायी जीविकोऩाजजन गने सभुदामहरुको योजगायीभा सघाउ हुने।

गैयकानूनी एिं अन्म विनािक तरयकारे जरीम जीिराई हानी ऩुयमाउने कामजराई

योक्न प्राकृभतक जैविक ऩिभत, जरीम जैविक विविधता तथा िासस्थानको सं यऺण हुन।
े
(7)

कृवि वििाक्ततामुक्त यसामभनक ऩदाथजराई नदी तथा जरािमहरुभा पाल्ने कामजभा

सभेत फन्दे ज रगाइ ब्मिशस्थत हुने।
(8)

गैयकानूनी तरयकारे भाछा भाने कामजहरु तथा मस्तै अन्म विनािक गभतविभधराई

भनमन्त्रण गनज तथा जरियहरुको िासस्थान य जरीम जीि विविधता कामभ याख्न स्थानीम
सभुदामको ऩयम्ऩयागत ऻान तथा सहमोगराई ऩरयिारन य उऩमोग हुने।

