“संघीय संरचनामा वन : समद्
ु ासन”
ृ धि र सश

वन अधिकृतहरुको राष्ट्रिय काययशाला गोरठी
३-५ जेरठ २०७५

प्रतिबद्दिा पत्र
नेपालको संघीय संरचना अनरु
ु प संघ, प्रदे श र स्थानीय िहहरुमा वन संगठनको
प्रभावकारी पररचालन गरी वन क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापन मार्फि नागररकलाई अझ नजिकबाट समयमै
सरल, सहि र गण
ु स्िरीय सेवा र सबु बधा उपलब्ध गराई सामाजिक न्यायको प्रत्याभतू ि सहहि
मल
ु क
ु को आर्थफक समद्
ु ी नेपाली” भन्ने विफमान सरकारको
ृ र्धमा थप योगदान गरी “समद्
ृ ध नेपालः सख
राजरिय संकल्प साकार पानफ, वन िथा वािावरण क्षेत्रमा मल
ु क
ु ले गरे का राजरिय िथा अन्िराफजरिय
प्रतिबद्धिाहरुलाई आत्मसाि गदै ,
नागररकको स्वच्छ वािावरणमा बााँच्न पाउने आधारभि
ू हकको सम्मान गदै , वन क्षेत्रलाई
रारिहहि अनक
ु ू ल र अन्िरपस्
ु िा समन्यायको लार्ग उपयोग गने र गराउने प्रण गदै ,
समद
ु ायमा आधाररि वन व्यवस्थापन एवं सावफितनक, तनिी र सहकारी क्षेत्रको
सहभार्गिालाई प्राथममकिा हददै ,
आम नागररकलाई वनक्षेत्रबाट प्रदान गररने सेवा िथा सबु बधामा सश
ु ासनको प्रत्याभतू ि
सहहि अथफिन्त्रमा तनिी क्षेत्रको भमू मकालाई महत्व हददै ,
बबगिका गोरठीहरुका उपलजब्ध र मसकाईहरुको समेि समीक्षा गरी “संघीय संरचनामा
वन: समद्
ु ासन” भन्ने मल
ू नाराकासाथ सम्पन्न यस वन अर्धकृिहरुको राजरिय कायफशाला
ृ र्ध र सश
गोरठीमा दे शभरका वन अर्धकृिहरुको िर्फबाट तनम्नमलखखि प्रतिबद्दिा एवं अनरु ोध व्यक्ि गदफछौं :
( क) संघीयतामा वन
1. संघीयिा कायाफन्वयनको सन्दभफमा नेपाल सरकारले खटाएका िीनै िहहरुमा खहटई प्रभावकारी
भमू मका तनबाफह गनेछौ ।
2. राजरिय वन नीति एवं संतघय वन ऐन ििम
ुफ ा गदाफ िीनै िहका सरकारबीच प्रभावकारी र
स्परट अर्धकार एवं जिम्मेवारीको बााँडर्ाड गरी दवु वधारहहि कायफवािावरणको मसिफनाका लार्ग
अनरु ोध गदफछौ ।
3. वन िथा वािावरण मन्त्रालयको वन िथा वािावरण क्षेत्रको सध
ु ार कायफयोिना २०७५ एवं
नेपाल स्वच्छ वािावरण महाअमभयान २०७५ मा ववभागसंग सम्बजन्धि कायफहरुको पण
ू फ
कायाफन्वयन गनेछौ ।
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4. नेपालको संबबधानको अनस
ु च
ू ीहरुको व्यवस्था अनस
ु ार डडमभिन वन कायाफलय र सब डडमभिन
वन कायाफलयको संरचना बनाई वनको क्षेत्रर्ल र कायफबोझको अनप
ु ािमा कमफचारी व्यवस्थापन
हुन अनरु ोध गदफ छौ ।
5. नेपालको संववधानको अनस
ु च
ू ी ७ मा अन्िरप्रादे मशक रुपमा र्ैमलएको िंगल वन संरक्षण क्षेत्र
आहद संघ र प्रदे शको साझा अर्धकारको सच
ू ीमा रहे कोले संघ र प्रदे श बीच उपयक्
ु ि अर्धकार
र जिम्मेवारीको बााँडर्ाडको व्यवस्था र संयन्त्र तनमाफणका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
6. डडमभिन वन कायाफलय प्रमख
पदका लार्ग प्रदे श सरकारप्रति िवार्दे ही रहने गरी संघीय
ु
तनिामिी कमफचारीको रुपमा काम गने संगठन संरचना बनाउनका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
( ख) वन संरक्षण
7. वन आम नागररकको साझा एवं राजरिय सम्पवि भएकोले वन क्षेत्रलाई राजरिय प्रार्थमकिा
क्षेत्र िोकी यसको संरक्षणमा सबै क्षेत्रको दातयत्व रहने नीतिगि व्यवस्था गरी कायाफन्वयनका
लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
8. वन संरक्षणका साथै वन, वािावरण र ववकास बीचका सन्िल
ु न कायम गनफ राजरिय वन
क्षेत्रको िगागा अन्य प्रयोिनमा उपलब्ध गराउने ववधमान कायफबबधीलाई यथाशीघ्र पन
ु रावलोकन
गरी कायाफन्वयन गनफका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
9. अतिक्रमण क्षेत्रलाई बर्गफकरण गरी स्थायी मसमाना कायम गने, नयााँ वन अतिक्रमणलाई
पण
फ पमा तनरुत्साहहि हुने गरी ठूलाठूला बस्िी ववकास भईसकेका धेरै परु ाना अतिक्रमण
ू रु
क्षेत्रको स्थायी समस्या समाधान गनफ अर्धकार सम्पन्न उच्च स्िरीय संयन्त्र मार्फि वनको
क्षेत्रर्ल नघ्ने गरी व्यवस्थापन गनफका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
10. चुरे संरक्षण िथा व्यवस्थापनको लार्ग स्वीकृि गरु
ु योिना कायफन्वयनको लार्ग आवश्यक
समन्वय एवं योगदान गने प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफ छौ ।
11. सबै प्रकारका वनमा रहे का िाल िलैया, सबबफ क्षेत्र, पोखरी (मसमसार) क्षेत्रको प्रभावकारी
संरक्षण गदै प्राबबर्धक सम्भाव्यिाको आधारमा संरक्षण पोखरीहरुको बबस्िार गने प्रतिवद्दिा
व्यक्ि गदफछौ ।
12. वन संरक्षणको लार्ग सशस्त्र वन रक्षक अपररहायफ भएकोले सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी कानन
ू ी
व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
13. दे शका ववमभन्न स्थानहरुमा राज्यको महत्वपण
ू फ वनस्रोि संरक्षण गदाफ, वन डढे लो तनभाउाँ दा र
वन डढे लोमा परी घाइिे हुने िथा ज्यान उत्सगफ गने सवफसाधारणहरुलाई हररि शहहद घोषणा
गरी ित्काल राहि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध गदफछौ ।
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( ग) दीगो एवं बैज्ञाननक वन व्यवस्थापन तथा वन पैदावार आपनू तय
14. ववमभन्न भौगोमलक क्षेत्रहरुमा रहे का सबै ककमसमका वन व्यवस्थापन पद्दतिहरुमा दीगो वन
व्यवस्थापनका लार्ग वनको ववमशरठिाको आधारमा बैज्ञातनक व्यवस्थापन गने प्रतिवद्दिा
व्यक्ि गदफछौ ।
15. वनको बैज्ञातनक व्यवस्थापन मार्फि वनको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादनमा वद्
ृ र्ध
गरी आगामी बषफ मभत्र काठ दाउराको आपतु िफमा आत्मतनभफर भई िीन बषफ मभत्र तनयाफिमा पगाु ने
गरी कायफक्रम सचालनका लार्ग प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफछौ ।
16. हाल संचालनमा रहे को बैज्ञातनक वन व्यवस्थापनप्रतिको समान बझ
ु ाइ र दृजरटकोण बबकास
गनफ संचार माध्यममा पहुाँच, ब्यापक अन्िरकक्रयालाई अमभयानको रुपमा लैिाने साथै यसबाट
प्राप्ि असल अभ्यास र मसकाईलाइ प्रदे शस्िरमा सामतयक समीक्षा गने पररपाटी स्थापना गने
प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफ छौ ।
17. कायफक्रमको आवश्यकिाअनस
ु ार ववधमान वैज्ञातनक वन व्यवस्थापन कायफववर्ध समसामतयक
पररमािफनका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
18. बैज्ञातनक वन व्यवस्थापनको बढी कायफबोझ र सम्भावना भएका कायाफलयहरुमा ववज्ञ, अनभ
ु वी
र कामप्रति दृढ संकजल्पि स्परट मापदण्डको आधारमा कायाफलय प्रमख
ु को छनौट गरी सहयोगी
र दक्ष टीम सहहि खटाउन र सोको लार्ग आवश्यक कानन
ू ी व्यवस्था गनक
ुफ ा साथै ठोश सच
ू क
सहहि कायफसम्पादन करार गरी पठाउनप
ु ने व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध गदफछौ ।
19. वन व्यवस्थापनमा आधतु नक ज्ञान, सीप, प्रववधीको उच्चिम उपयोग गदै वन व्यवस्थापन गने
प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफ छौ ।
20. दक्ष वन श्रममकहरुको उत्पादन, अमभलेखीकरण, सरु क्षा, बीमा, थप क्षमिा अमभवद्
ु ि
ृ र्ध, उपयक्
कायफवािावरण मसिफना गरी कायाफन्वयन गने व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध एवं प्रतिवद्दिा व्यक्ि
गदफ छौ ।
21. वन पैदावार प्रार्धकरणको स्थापना मार्फि काठ दाउरा संकलन, बबकक्रवविरण िथा वन
उधमका साथै हाभेजरटङ पश्चािका मल्
ू य अमभवद्
ृ दी र वस्िु ववववर्धकरणलाई बढावा हदई
ब्यवजस्थि गनफका लार्ग अनरु ोध गनक
ुफ ा साथै यसका पण
ू फ कायाफन्वयनको प्रतिवद्दिा व्यक्ि
गदफ छौ ।
( घ) वन उद्यम र पयायपययटन
22. सम्भाब्यिा भएका वन क्षेत्रमा पयाफपयफटकीय उद्यम ववकास, ववस्िार र सबलीकरण गनफ सीप,
अवसर, उद्यमशीलिा िथा लगानी प्रवधफनात्मक कायफहरु अतघ बढाउन तनिी क्षेत्र, सहकारी
एवं स्थानीय िहसंग सहकायफ गने प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफ छौ ।
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23. ग्रामीण अथफिन्त्रमा वन उद्यम आर्थफक समद्
ृ र्धको मेरुदण्ड भएको परृ ठभमू ममा ग्रामीणस्िरमा
वनिन्य कच्चा पदाथफमा आधाररि उद्यमलाई अमभयानको रुपमा “एक स्थानीय िहः एक
र्तनफचर एवं कारठिन्य उद्यम” को ववकास गने प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफछौ ।
24. सामद
ु ातयक वनबाट व्यवसातयक रुपमा वन पैदावार उत्पादन एवं बिारीकरण गनफका लार्ग
सामद
ु ातयक वनहरुको सहकायफ िथा साझेदारीमा सामद
ु ातयक वनको स्रोि पररचालन गरी तनिी
िथा सहकारीको माध्यमबाट वन उद्यम बबकास र प्रवधफन गने प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफ छौ ।
25. वन पैदावारमा आधाररि उद्योगहरु वन व्यवस्थापनका अमभन्न अंग भएको हुाँदा उद्योग
स्थापनाथफ उधोगको प्रकृति हे री बबध्यमान वनक्षेत्र दे खखको दरू ीको प्रावधान घटाउने वा हटाउने
व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
26. व्यावसातयक कबमु लयति वन उपलब्ध गराउने मौिद
ु ा प्रावधान र प्रकक्रयालाई थप सरलीकृि
गरी ववशेष गरी यव
ु ा रोिगारी लक्षक्षि अमभयानको रुपमा संचालन गनफका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ
।
( ङ) जडीबट
ु ी तथा गैरकारठ वन पैदावार ववकास र ववस्तार
27. िडीबट
ु ी िथा गैरकारठ वन पैदावारको बिार मल्
ू यको आधारमा रािस्व दरलाई बैज्ञातनक
िररकाले सामतयक पररमािफन गनफका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
28. िडीबट
ु ी िथा गैरकारठ वन पैदावारको दीगो संकलन, खेति बबस्िार, गण
ु स्िर अमभवहृ द,
प्रशोधनका कक्रयाकलापहरुलाई प्राथममकिा साथ पररचालन गरी उल्लेख्य मात्रामा रोिगारी
वद्
ू क
ु को अथफिन्त्रमा टे वा पगाु ने कायफक्रम संचालन गने
ृ र्ध, स्थानीय िीववकोपािफन र मल
प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफ छौ ।
29. उच्च मल्
ू यका

िडीबट
ु ी िथा गैरकारठ वन पैदावारको व्यवस्थापनको पण
ू फ जिम्मेवारी सहहिको

छु्टै व्यवस्थापन तनकाय िडीबट
ु ी ववकास केन्रको स्थापना गरी संचालन गनफका लार्ग
अनरु ोध गदफछौ ।
30. यव
ु ा रोिगारी लक्षक्षि अमभयानको रुपमा िडीबट
ु ी िथा गैरकारठ वन पैदावारको खेिी प्रवफद्धन
िथा दीगो ववकास कायफक्रम संचालन गनफका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
( च) संरक्षण क्षेत्र बाहहर वन्यजन्तु व्यवस्थापन
31. संरक्षक्षि क्षेत्र बाहहर वनको प्रभावकारी संरक्षण भएको कारण वन्यिन्िह
ु रुको संख्यामा
उल्लेख्य वद्
ृ र्ध भएको उपलजब्धलाई मध्यनिर गदै यसबाट मसजिफि समस्यालाई सम्बोधन
गनफ राहिको व्यवस्था तछटोछररिो गने र द्वन्दबबहीन क्षेत्र (नो कजन्ललक्ट िोन)को रुपमा
क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन एवं ववस्िार गने र बहन क्षमिाको आधारमा वन्यिन्िक
ु ो व्यवस्थापन
गने व्यवस्थाको लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
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32. बढीमात्रामा दवन्दमा संलगान प्रिातिहरुकोलार्ग दवन्द न्यन
ू ीकरण रणनीति िथा कायफयोिना
तनमाफण गरी मानव वन्यिन्िु दवन्दरहहि अवस्था तनमाफण िर्फ उन्मख
ु हुने अनरु ोध गदफ छौ ।
33. रारिको आर्थफक वद्
ु ङीको उपयोग गदै वन्यिन्िु िथा
ृ र्धको लार्ग वन्यिन्िु िथा चराचरु
चराचुरुङी पालन, प्रिनन िथा ब्यवसातयक उपयोगलाई कायाफन्वयनमा ल्याउन अनरु ोध िथा
प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदफ छौ ।
( छ) समद
ु ायमा आिाररत वन व्यवस्थापन
34. सामद
ु ातयक वन, कबमु लयिी वन, साझेदारी वन, धाममफक वन, संरक्षक्षि वनहरुको थप
प्रभावकारी बनाउन स्थानीय िहसंग समन्वय, सहकायफ र अन्िरसम्बन्ध कायम गने व्यवस्था
एवं कायाफन्वयनका लार्ग अनरु ोध िथा प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदफछौ । समद
ु ायमा आधाररि वन
व्यवस्थापन प्रणालीहरुको ववकास र प्रवफद्धनका लार्ग वन सहकारीहरुको स्थापनाको पहलका
लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
35. सामद
ु ातयक वन, बबपन्न लक्षक्षि कवमु लयिी वन र साझेदारी वनको व्यवस्थापन, तनणफय र
उपभोगको अर्धकार रािनीतिक मसमानाले असर नपने गरी नीतिगि व्यवस्था गनफ अनरु ोध
गदफ छौ ।
36. वन ववभागको आयोिनामा २०७४ चैत्र १३ दे खख १५ सम्म िनकपरु धाम, धनष
ु ामा संचामलि
साझेदारी वनको दोश्रो राजरिय गोरठीबाट सवफसम्मतिले पाररि िनकपरु घोषणापत्रलाई
कायाफन्वयन गनफ अनरु ोध िथा प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदफछौ ।
( ज) ननजी तथा कृवि वन ववकास र प्रवयद्िन
37. वन कम भएको स्थानीय िह र प्रदे शहरुमा वक्ष
ृ ारोपण कायफक्रमलाई अमभयानको रुपमा
संचालन गने र तनिी वन दिाफ र उत्पाहदि वन पैदावारका ववक्रीवविरण िथा ओसारपोसार
कायफलाई थप सहजिकरण गने प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदफछौ ।
38. दे शका सबै भौगोमलक क्षेत्रहरुमा सह
ु ाउाँ दो र उपयक्
ु ि कृवषवन प्रणालीको ववकास र ववस्िार गनफ
अनरु ोध िथा प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदफ छौ ।
39. व्यजक्ि, सघसंस्था, तनिी क्षेत्र, समह
ू , सहकारी आहदका संलगानिा, सहकायफ र समन्वयमा
है मसयि ववर्ग्रएका िोककएको वन क्षेत्रमा िोककएको प्रिातिका वहुववषफय र्लर्ूल खेिीलाई
कृवषवन प्रणाली अन्िगफि प्रवफद्धन गने व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
( झ) जलवायु पररवतयन र रे ड प्लस
40. सबै प्रकारका वन व्यवस्थापन पद्दतिका कायफयोिनाहरुमा िलवायू पररविफन अनक
ु ु लन र
वािावरणीय सेवालाई मल
ू प्रवाहीकरण गने प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदफछौ ।
41. वन व्यवस्थापनमा रे ड प्लसको मसद्दान्िलाई अवलम्बन गदै , काबफन उत्सिफन कम गदै वन
मभत्रको काबफनको संर्चति वद्
ृ र्ध गरी काबफन व्यापारबाट प्राप्ि हुने लाभ समन्यायोर्चि वविरण
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गने र वनको पन
ु ारोत्पादन अमभवद्
ृ र्धका लार्ग समेि लगानी गने व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध
िथा प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदफ छौ ।
( ञ) सश
ु ासन तथा उपयक्
ु त काययवातावारण
42. वन संरक्षण िोखखमपण
ू फ रहे कोले वन कमफचारीहरुको सरु क्षा व्यवस्था, मनोबल िथा क्षमिा
बढोिरी िथा िीवन बीमाको व्यवस्था आहदको लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
43. वन सेवाका सम्पण
ू फ िहका कमफचारीहरुलाई एउटै जिल्लामा नोकरी अवर्ध भरमा पााँच वषफ
भन्दा बढी नरहने गरी अतनवायफ सरुवा गने व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध गदफछौ ।
44. वन संगठन ववमशरठ एवं संबेदनशील भएको हुाँदा पदीय गोपतनयिा, आचरण र अनश
ु ासनलाई
पण
ू फ रुपमा कायफन्वयन गदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लार्ग प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफछौ ।
45. वन पैदावार ववकक्रवविरण कायफलाई थप पारदशी र प्रतिस्पधी बनाउनका लार्ग जिल्ला वन
कायाफलयहरुले यथामसघ्र इबबडडङ प्रणालीमा िाने र सामद
ु ातयक िथा साझेदारी वनहरुले
तनजश्चि पररमाणभन्दा बढी समह
ू बाहहर ववक्री गदाफ इबबडडङ प्रणालीमा िाने व्यवस्था को
लार्ग अनरु ोध गदफ छौ।
46. काठ संकलन िथा ओसारपोसार र बिारीकरणसम्मको अवस्था पारदशी र िवार्दे ही बनाउन
हटम्बर िे ककङ प्रणालीको व्यवस्था ममलाइ संचालन गनफका लार्ग अनरु ोध िथा प्रतिवद्धिा
व्यक्ि गदफछौ ।
( ट) लैंधगक तथा सामाष्ट्जक समावेशीकरण
47. वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लार्ग लैंर्गक िथा अपांग मैत्री भौतिक संरचना, कायफ वािावारण
िथा श्रोि साधनको व्यवस्था गरी कायफस्थललाई थप सरु क्षक्षि र मयाफहदि बनाउने व्यवस्थाका
लार्ग अनरु ोध िथा प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदफछौ ।
48. सबै ककमसमका वन व्यवस्थापन पद्दतिहरुमा सामाजिक िथा वािावरणीय सरु क्षाका लार्ग
लैंर्गक िथा सामाजिक समावेशीकरण, िैववक ववववधिा संरक्षण र लाभको न्यायोर्चि वविरण
व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध िथा प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदफ छौ ।
( ठ) अध्ययन अनस
ु न्िान
49. ववमभन्न प्रिातिका िडीबट
ु ी र गैरकारठ वन पैदावारको संकलन, ओसार पसार र तनकासीमा
रहे को असहििाको बारे मा बैज्ञातनक अध्ययन गरी सहिीकरण गने व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध
गदफ छौ ।
50. बैज्ञातनक वन ब्यबस्थापन, िडीबट
ु ी ववकास, सश
ु ासन, लगायिका वन ववकाससंग सम्बजन्धि
बबषयमा अध्ययन अनस
ु न्धानलाई िोड हदई प्राप्ि मसकाईलाई कायफन्वयन गनक
ुफ ा साथै
कमफचारीको क्षमिा अमभवद्
ृ र्ध िथा तनयममि िामलम, गोरठी कायफक्रम संचालन गनफ अनरु ोध
गदफ छौ ।
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51. ववमभन्न अध्ययन अनस
ु न्धानका लार्ग गठन भएका ववश्वववधालय, अनस
ु न्धान केन्र, िामलम
केन्रहरुको पव
ू ाफधार ववकास गरी वनका ववमभद ववषयहरुमा अध्ययन गरी प्राप्ि नतििाहरु वन
व्यवस्थापनमा प्रयोग गने व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध गदफ छौ ।
( ड)

व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली
52. वन व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली स्थापना िथा संचालन गरी संघीय, प्रदे श िथा स्थानीय
िहहरुमा सबै खाले वन व्यवस्थापन पद्दतिहरुको एकककृि िथयााँङ्क अतनवायफरुपमा संकलन
प्रशोधन िथा ववश्लेषण गरी व्यवस्थापनमा प्रयोग गने व्यवस्थाका लार्ग अनरु ोध िथा
प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफ छौ ।

( ढ) ववववि
53. वन सेवा एक ववमशरठ प्राववर्धक सेवा भएको र यसको सेवा प्रवाहलाई गण
ु स्िरीय बनाई राख्न
वन प्राववर्धक पररषद गठन गरी यसको कायाफन्वयनको लार्ग अनरु ोध गदफछौ ।
54. वन अर्धकृिहरुको राजरिय गोरठी प्रत्येक २-२ वषफमा संघस्िरमा र प्रादे मशक गोरठी प्रत्येक वषफ
गने अनरु ोध िथा प्रतिवद्दिा व्यक्ि गदफ छौ ।
55. यो प्रतिबद्धिा कायाफन्वयन िथा तनयममि अनग
ु मनका लार्ग संघीय ववभागमा एक संयन्त्रको
ब्यवस्थापन गरी लागु गनफ अनरु ोध गदफछौ ।

५ जेरठ, २०७५

गोदावरी, लललतपरु
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