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 ପ୍ରକାେକୀୟ  

1990 ଦଶକର ଯେଉ ଁସବୁ ଯ ାକ-ସର୍ସୟାର ପଷୃ୍ଠଭୂର୍ଯିର ସର୍ାଧାନଯର ସାହାେୟକାରୀ ଏକ ସାର୍ାଜକି ସଙ୍ଗଠନ ରୂଯପ 'ନରି୍ମାଣ'ର ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କରାୋଇଥି ା, ଯସଥିରୁ ଯଗାଟଏି ଥି ା ଜଙ୍ଗ  ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ର୍ନପ୍ରାଣ  ଗାଇ ଦଶନ୍ଧ ିଦଶନ୍ଧ ିଧର ିକାର୍ କର ିଆସୁଥିବା ଗ୍ରାର୍ଯଗାଷ୍ଠୀର୍ାନଙ୍କର 
ଯସଇ ଜଙ୍ଗ  ଉପଯର ଆଇନଗତ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିନ ର୍ିଳବିା ଜନତି ଜଟଳିତା I ଯ ାକଙ୍କର ଯସଇ ନୟାେମୟ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିର୍ିଳବିା 
ପାଇଁ 'ନରି୍ମାଣ' ସ୍ୱର ଉଯତାଳନ କରବିା ସହତି ଜଙ୍ଗ  ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଯସର୍ାନଙ୍କର ଉଦୟର୍ କପିର ିସଦୃୁଢ଼ ତଥା ଦୀର୍ମସ୍ଥାୟୀ 

ଯହବ, ଯସଥିପାଇଁ ର୍ଧ୍ୟ ଆଯର୍ ପ୍ରୟାସ କର ିଆସଛୁି I ଯସୌଭାଗୟର କଥା ଯେ ଜଙ୍ଗ  ଅଧିକାର ଆଇନ, 2006 ଏ ଦଗିଯର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା 
ବଳଷି୍ଠ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରଛି,ି ଏବଂ ‘ନରି୍ମାଣ’ ର୍ଧ୍ୟ ଏଇ ସଯୁୋଗର ସୁଫଳ ଯେପର ିଜଙ୍ଗ  ସରୁକ୍ଷାକାରୀ ଗ୍ରାର୍ଯଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପାରଯିବ, 
ଯସଥିପାଇଁ ବଯିଶଷ ଉଦୟର୍ କରବିା ସହତି ଯଗାଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗ ର ସରୁକ୍ଷା ଓ ପରଚିାଳନା ଅଧିକାର ପାଇବା ପଯର ତା' ପାଇଁ ରହଥିିବା ଆଇନଗତ 
ଦାୟିତ୍ୱ ର୍ଧ୍ୟ ଯସର୍ାଯନ ଯେପର ିସଚୁାରୁ ରୂଯପ ତୁ ାଇ ପାରଯିବ, ଯସଥିପାଇଁ ର୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛି ି I 'ଶ ାଷ୍ଠୀ ବନ ସମ୍ପଦ 
ସୁପରଚିାଳନାର ର୍ାନଦଣ୍ଡ  ଓ ପରସିଚୂକ' ପୁସି୍ତକାଟ ିଯହଉଛ ିଏଇ ଦଗିଯର ଆର୍ର କ୍ରର୍ାଗତ ପ୍ରଯଚଷ୍ଟାର ଏକ ବଯିଶଷ ପରଣିାର୍ କାରଣ ବହୁ 
ବଷମ ଧର ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟ ିଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତଜମାତୀୟ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଆଯ ାଚତି ଯହାଇ ଆସଥୁିଯ  ର୍ଧ୍ୟ ଗ୍ରାର୍ଯଗାଷ୍ଠୀର୍ାନଙ୍କର ସବୁଧିା ଯହାଇ ପାରବିା 
ଭଳ ିଯଶୈଳୀଯର, ପଣୁି ଜଙ୍ଗ  ଅଧିକାର ଆଇନ ପରଯିପ୍ରକ୍ଷୀଯର ତା'କୁ ବକିଶତି ତଥା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିାର ଏଭଳ ିଉଦୟର୍ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥର୍ I 
ଆର୍ର ପରାର୍ଶମଦାତା ତଥା ଗଯବଷକ ଶ୍ରୀ ବକିାଶ ରଥ ଗତ ବଷମ ଏହାର ପ୍ରଥର୍ ଚଠିା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିିଯ  ର୍ଧ୍ୟ ବତମର୍ାନ ଏହା ଚୂଡାନ୍ତ ରୂପଯର 
ପ୍ରକାଶତି ଯହଉଛ ିୋହା ଆର୍ ପାଇଁ ଏକ ଯଗୌରବର ବଷିୟ; ଏବଂ ଆଶା ଯେ ଏହା ଯ ାକଯଗାଷ୍ଠୀ, ସାର୍ାଜକି/ଯ ାକ ସଙ୍ଗଠନ, ତଥା ବନ 
ବଭିାଗର ଉପକାରଯର  ାଗି ପାରବି I ଉଯେଖଯୋଗୟ ଯେ ଏହାର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ଠାରୁ ଏଇ ଓଡଆି ସଂସ୍କରଣଟ ିକଛିଟିା ଭିନ୍ନ ଯେଯହତୁ 
ଅନ୍ତଜମାତୀୟ ଉପଯୋଗିତା ତଥା ପେମୟାଯ ାଚନା ଉଯେଶୟଯର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣଟ ିରଚତି ଯହାଇଛ ିଯେଯତଯବଯଳ କ ିସ୍ଥାନୀୟ ବୟବହାର 
ପାଇଁ ଓଡଆି ସଂସ୍କରଣଟ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଇଛ ି I ଏଇ ଇଯ ଯକ୍ରାନକି ସଂସ୍କରଣଟ ି ବଧିିବଦ୍ଧ ଭାଯବ ର୍ଦିୁ୍ରତ କରାଇ ଯ ାକଙ୍କ ପାଖଯର 
ପହଞ୍ଚାଇବା  ାଗି ଆର୍ର ଯୋଜନା ରହଛି ିଏବଂ ତା' ପୂବମରୁ ଏହାର ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ସୁଚନି୍ତତି ତଥା ଗଠନର୍ଳୂକ ର୍ତାର୍ତର୍ାନ ଆର୍ 
ପାଖଯର ପହଞ୍ଚ ିପାରଯି  ଏହା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଯହାଇ ପ୍ରକାଶତି ଯହାଇପାରବି; ଯତଣୁ ଯସ ଦଗିଯର ଆଯର୍  ସବମସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ 
କାର୍ନା କରୁଛୁ I  

ପ୍ରଶାନ୍ତ ର୍ହାନ୍ତ ି 

ନବିମାହୀ ନଯିେମଶକ 
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'ନରି୍ମାଣ' ଦ୍ୱାରା ଶପ୍ରାତ୍ସାହତି ନୟା ଡ ଜଲି୍ଲା ଦେପଲ୍ଲା ବଲକ ଅନ୍ତ ମତ ର୍ଞ୍ଜାରୀ ଗ୍ରାର୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗେର ସୀର୍ା ବବିରଣୀ ସ୍ତମ୍ଭ I 

 

ର୍ୁଣୁ୍ଡଳ ିଗ୍ରାର୍ (ଦେପଲ୍ଲା) ଶ ାଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗେର ଏକ ସୀର୍ା ଖଣୁ୍ଟ ିI 
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ବାହାେିଙ୍ଗୀ(କନ୍ଧର୍ାଳ) ଗ୍ରାର୍ର ଜଙ୍ଗେ ପରଚିାଳନା କର୍ିଟ ିପକ୍ଷରୁ େ ାଯାଇଥିବା ଶଚତାବନୀ  ଳକ I 

 

କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲା ଶ ାୋର୍ଣୁ୍ଡା ବଲକ ଅନ୍ତ ମତ ଜାର୍ଝରନ ଗ୍ରାର୍ଶର େ ାଯାଇଥିବା ସୂଚନା  ଳକ( 'ଆରସଡିସି ି' ଦ୍ୱାରା ଶପ୍ରାତ୍ସାହତି) ଯାହା  
ଶ ାଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗେ ପରିଚାଳନା ବୟବସ୍ଥାକୁ ସପୁରରି୍ିତ କରବିା ପାଇଁ ଆବେୟକ ଶକଶତକ ପଦଶକ୍ଷପ ପ୍ରତ ିସଂଶକତ କରୁଛ ିI  
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ଶ ାଷ୍ଠୀ ବନ ସମ୍ପଦ ସୁପରିଚାଳନାର ର୍ାନଦଣ୍ଡ  ଓ ପରିସଚୂକ 

ଜଙ୍ଗ  ବଞ୍ଚଯି  ଜଯନ(ଯ ାଯକ) ବଞ୍ଚଯିବ, ଜନୁ୍ତ (ବନୟପ୍ରାଣୀ) ବଞ୍ଚଯିବ , ଜଳ(ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବଷମା ) ଓ ଜରି୍(ଉବମରତା) ବଞ୍ଚବି: 
ଏହ ିସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପଯର ଜଳବଭିାଜକିା ଯୋଜନା ଆଧାରିତ କାରଣ ଯବୈଜ୍ଞାନକିର୍ାଯନ ଜଙ୍ଗ କୁ ଆର୍ ଅସି୍ତତ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ସର୍ଦୃ୍ଧ,ି ତଥା 
ସାର୍ଗି୍ରକ ବକିାଶର ଏକ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆବଶୟକତା ରୂଯପ ବୁଝଛିନ୍ତ ିI ଆର୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିବାସୀର୍ାଯନ ଏଯତ କଥା ହସିାବ କରି 
ନ ଥିଯ  ର୍ଧ୍ୟ ଯସର୍ାନଙ୍କ ନଜିସ୍ୱ ସହଜାତ ଯବାଧଶକି୍ତଯର କିନୁ୍ତ ଜାଣିଥିଯ  ଯେ ଜଙ୍ଗ  ରହବିା ନହିାତ ିଦରକାର, ଯସଥିପାଇ ଁ
ଯସର୍ାଯନ ଉଜୁଡା ଜଙ୍ଗ କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯଦଇ ବଞ୍ଚାଇଯ  ଓ ବଢ଼ାଇଯ , ଯସଥିପାଇଁ ଯକଯତ ତୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କଯ  I ସରକାର ର୍ଧ୍ୟ 
ଏହ ିଯ ାକ-ଉଦୟର୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଥଯର୍ େୁଗମ ଜଙ୍ଗ  ପରିଚାଳନା(JFM) ବୟବସ୍ଥା ର୍ାଧ୍ୟର୍ଯର ଏହାକୁ ଆଂଶକି ର୍େମୟାଦା 
ଯଦଯ , ତା'ପଯର ଜଙ୍ଗ  ଅଧିକାର ଆଇନ ର୍ାଧ୍ୟର୍ଯର ପୂର୍ଣ୍ମ ର୍େମୟାଦା(Community Forest Resource Right) ଯଦଇ 
ଅଧିକାର ରି୍ଳଥିିବା ଜଙ୍ଗ ର ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ, ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ୍ଷର୍ତା ଯଦଇଯଦଯ  ଏଇ ସତମଯର ଯେ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତ ି
ଓ ଅନୟାନୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ କ ୟାଣ ଉଯେଶୟଯର ସର୍ୁଚତି ପରିବଣ୍ଟନ(equitability) ତଥା ପରିରି୍ତତା/ 
ଦୀର୍ମସ୍ଥାୟିତ୍ୱ(sustainability)ର ନୀତକୁି ଆଦଶମ କରି ଏକ ବଧିିବଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗ  ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାେିବ 
ଏବଂ ଜଙ୍ଗ , ବନୟପ୍ରାଣୀ , ତଥା ଯଜୈବବବିଧିତାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନଶିି୍ଚତ କରାେିବ I ଅଥମାତ, ଏହ ିପୂର୍ଣ୍ମ ଅଧିକାର ଅଯବୈଧ ଶକିାର, 

ନୟସ୍ତସ୍ୱାଥମ ଓ ସାର୍ାଜକି ଅନୟାୟ, ଅଥବା ଜଙ୍ଗ  & ଯଜୈବବବିଧିତାର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ ନୁଯହଁ I 

ବଗିତ କଛି ିଦଶନ୍ଧ ି ଭିତଯର ଜଙ୍ଗ କୁ ଯଦଖିବାର ଦୃଷି୍ଟଯକାଣ ବା ଆଭିର୍ୁଖୟଯର ଯଗାଟଏି ବଡ ପରିବତମନ ର୍ଟଛି ି I ସାଧାରଣ 
ଯ ାଯକ ଜଙ୍ଗ କୁ କାଠ, ବାଉଁଶ ଓ ଅନୟାନୟ  ର୍ୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବୟ ରି୍ଳବିାର ସ୍ଥାନ ହସିାବଯର ବୁଝୁଥିଯ ; ହୁଏତ ଯଦବଯଦବୀଙ୍କ 
ଆସ୍ଥାନ ରୂଯପ ର୍ଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଯ  I ଅପର ପକ୍ଷଯର ପ୍ରଶାସକ ତଥା ବନ ଅଧିକାରୀର୍ାଯନ ବୁଝୁଥିଯ  ଜଙ୍ଗ  ରହଯି  ରାଜସ୍ୱ ରି୍ଳବି, 

ବନୟଜନୁ୍ତ ଓ ଯଜୈବବବିଧିତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଯହବ; ପରିଯବଶ, ନଦୀ ଓ ଝରଣା ବଞ୍ଚ ିରହବି I କନୁି୍ତ ବଶି୍ୱତାପନ(global warming)ର 
ସର୍ସୟା ଏଥିଯର ବଡ ପରିବତମନ ଆଣି ା I  

ଆଯର୍ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅର୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଆଯର୍ ବଞୁ୍ଚ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ ଆର୍ ପାଇଁ ବଷିାକ୍ତ I କନୁି୍ତ ଗଛର ଯଗାଟଏି ଅଦୁ୍ଭତ କ୍ଷର୍ତା ଅଛ,ି 

ଏହା ଦନି ଯବଯଳ ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ ଯଶାଷି ଯନଇ ଅର୍ଳଜାନ ଯଦଇଥାଏ ଏବଂ ରାତ ିଯବଯଳ ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ ତୟାଗ କରିଥାଏ I ଯେଉଁ 
ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ ଏହା ନଜି ଭିତରକୁ ଯଶାଷି ନଏି, ତା’କୁ ନଜିର ଅଂଶ(କାଠ, ଇତୟାଦ)ିଯର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦଏି; କନୁି୍ତ ଗଛକୁ ଯପାଡ ି
ଯଦଯ  ଯସଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ (ଅଙ୍ଗାରକ ବା carbon) ବାଷ୍ପଯର ପରିଣତ ଯହାଇ ବାୟୁର୍ଣ୍ଡଳକୁ ଚା ିୋଏ I ଅପର 
ପକ୍ଷଯର ଗଛ କାଟଯିଦଯ  ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ ଯଶାଷିବ କଏି ? ଯବୈଜ୍ଞାନକିର୍ାଯନ ଯଦଖିଯ  ଯେ ଜଙ୍ଗ  କାଟବିା ତଥା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗଁୁ  
ବହୁ ପରିର୍ାଣଯର ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ  ଓ ଅନୟାନୟ ବଷିାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ବାୟୁର୍ଣ୍ଡଳକୁ ରୁନ୍ଧ ିଯଦବା ଫଳଯର ପଥୃିବୀର ତାପର୍ାତ୍ରା ବଢ଼ ିବଢ଼ ି
ୋଉଛ ିଏବଂ ଜଳବାୟୁଯର ନାନା ଅନୟିରି୍ତତା ଯଦଖାଯଦଉଛ ି(ଗରର୍ ବଢୁଛ,ି ବଷମା ଠକି ସର୍ୟଯର ଠକି ଭାବଯର ଯହଉନାହିଁ , 
ଯକଯତକ ଋତୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ , ବଜ୍ରପାତ ଭଳ ିପ୍ରାକୃତକି ବପିେମୟୟର ବାରର୍ବାରତା ବଢୁଛ ି, ଇତୟାଦ)ି I ଯତଣୁ ଜଙ୍ଗ  ଯହଉଛ ି 
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ଯଗାଟଏି 'ଅଙ୍ଗାରକ କୁଣ୍ଡ' (carbon sink) ଯେଉଁଠ ି ବାୟୁର୍ଣ୍ଡଳର ବଷିାକ୍ତ ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ ଯଶାଷି ଯହାଇ ରଯହ ଏବଂ ଆର୍କୁ 
ସୁରକି୍ଷତ କରବିାଯର ସାହାେୟ କଯର I ଯବୈଜ୍ଞାନକିର୍ାଯନ କହଯି  ଯେ ଏଇ ଭଳ ି'ଅଙ୍ଗାରକ କୁଣ୍ଡ' ସବୁ ସୁରକି୍ଷତ ରହବିା ଜରୁରୀ, 
ନଯଚତ ପଥୃିବୀର ବାୟୁର୍ଣ୍ଡଳ ଏଯତ ଉତପ୍ତ ଯହାଇେିବ ଯେ ର୍ଣିଷ ଓ ଜୀବଜନୁ୍ତ ବଂଚଯିବ ନାହିଁ I ବତମର୍ାନ ଜଙ୍ଗ କୁ 'ଅଙ୍ଗାରକ 
କୁଣ୍ଡ' ରୂଯପ ସବମାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିୋଇ ବଶି୍ୱ ଯନତାର୍ାଯନ  ତା’ର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଥକି ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ଯଦବା କଥା କହୁଛନ୍ତ ିଏବଂ 
ଏହାକୁ ଯନଇ ବୟବସାୟ ର୍ଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଯହାଇୋଇଛ ିୋହାକୁ carbon trading ଯବା ି କୁହାୋଉଛ;ି ଅଥମାତ ପ୍ରଦୂଷଣ କରି 
ଯେଉଁର୍ାଯନ ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ ର୍ାତ୍ରା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତ,ି ଯସର୍ାଯନ(ଯଦଶ/ଶିଳ୍ପ) ଯସଇ ଅଙ୍ଗାରକାର୍ଳ ଯଶାଷି ଯନବା ପାଇଁ ସାହାେୟ କରୁଥିବା 
'ଅଙ୍ଗାରକ କୁଣ୍ଡ'(ଜଙ୍ଗ )ର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ୍ଷତପିୂରଣ ଟଙ୍କା ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ଆକାରଯର ଯଦଯବ I ଏହ ିବୟIବସାୟିକ 
ବୁଝାର୍ଣାକୁ  REDD+ ଯବା ି କୁହା ୋଉଛ ି , କନୁି୍ତ ଏଥିଯର ଜଙ୍ଗ  ଏପରି ‘ଭଡା  ାଗିବା’ ସ୍ଥଯଳ ଜଙ୍ଗ  ସୁରକ୍ଷାକାରୀ 
ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱାଭିର୍ାନ ଉପଯର ଆଞ୍ଚ ଆସିପାଯର ଯବା ି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଯର ସଯଙ୍କାଚ ରହୁଛ ି I 
ଯତଯବ ଏହ ିବୟବସାୟ କଥା ବଚିାରକୁ ନ ଯନଯ  ବ ି'ଅଙ୍ଗାରକ କୁଣ୍ଡ' ରୂଯପ ଜଙ୍ଗ ର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁପରିଚାଳନା କନୁି୍ତ ସର୍ୟର 
ଆବଶୟକତା ଯହାଇ ପଡଛି ିI 

କନୁି୍ତ, ଶକର୍ିତ ିଜାଣିବା ଶଯ ଜଙ୍ଗେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁପରଚିାଳନାର ନୀତ ିଓ ସତମ ସବୁ ଠକି୍ ଭାବଶର ପାଳନ 
କରାଯାଉଛ ି? କଭିଳ ି ନଶିି୍ଚତ ଶହବା ଶଯ ଜଙ୍ଗେ ପରଚିାଳନାଶର 'ସବୁ କଛି ିଠକି୍ ଚାେିଛ'ି? 

ଏଇ ପ୍ରଶନର ସର୍ାଧାନ ପାଇଁ ବଶି୍ୱବୟାପୀ ବନ ବଜି୍ଞାନୀର୍ାଯନ ନାନା ଆଯ ାଚନା ଓ ଗଯବଷଣା କରି ଯକଯତଗୁଡଏି ର୍ାନଦଣ୍ଡ 

(criteria) ଓ ପରିସୂଚକ(indicator) ନଦି୍ଧମାରଣ କରିଛନ୍ତ ିୋହା ପ୍ରଯୟାଗ କରି ଜାଣିଯହବ ଯେ ଜଙ୍ଗ  ପରିଚାଳନା ଉଚତି 
ଭାବଯର କରାୋଉଛ ିକ ିନାହିଁ I ଏଇ ର୍ାନଦଣ୍ଡ ଓ ପରିସୂଚକର ତା ିକା ର୍ୂଳତଃ ସର୍ାନ ଜଣାଗଯ  ର୍ଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯଦଶର ଜଙ୍ଗ  
ଓ ପରିସି୍ଥତ ିଅନୁୋୟୀ କଛିଟିା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯହାଇପାଯର , ଆଉ ର୍ଧ୍ୟ ସର୍ୟକ୍ରଯର୍ ଯସଥିଯର ସଂଯଶାଧନ ଏବଂ/କରି୍ବା ଉନ୍ନତ ିର୍ଧ୍ୟ 
କରାୋଉଛ ିI ଆର୍କୁ ଯଦଖିବାକୁ ଯହବ ଯେ ଗ୍ରାର୍ଯଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅଧିକାରଯର ରହଥିିବା ଯଛାଟ ଜଙ୍ଗ  ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର କ ିର୍ାନଦଣ୍ଡ ଓ 
ପରିସୂଚକ ବୟବହାର କରିଯହବ ବା କରିବା ଉଚତି ଯହବ I ଉଯେଖଯୋଗୟ ଯେ 'ନରି୍ମାଣ' ପକ୍ଷରୁ କରାୋଇଥିବା ଏହ ିଉଦୟର୍ ଏକ 
ଆଧାର ବା ଭିତ ିସ୍ଥାପନ କରିବ ୋହାକୁ ଯନଇ ପରବତମୀ ସର୍ୟଯର ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ମା, ଗଯବଷଣା, ଏବଂ ସଂଯଶାଧନ/ପରିବତମନର୍ାନ 
ର୍ଧ୍ୟ ଚନି୍ତା କରାୋଇପାରିବ; ଗ୍ରାର୍ଯଗାଷ୍ଠୀ, ବନ ବଜି୍ଞାନୀ , ଯସ୍ୱଚ୍ଛାଯସବୀ ସଙ୍ଗଠନ , ତଥା ଅଭିଶାସକର୍ାଯନ ଏହ ିକାେମୟକୁ ଆଯଗଇ 
ଯନଇ ପାରିଯବ I 

ନରି୍ନଯର ଯସଇ ର୍ାନଦଣ୍ଡ ଓ ପରସୂିଚକର ଯଗାଟଏି ପରାର୍ଶମ(ପ୍ରସ୍ତାବ)ର୍ୂଳକ ସହଜ, ସରଳ ତା ିକା ଦଆିୋଉଛ ିୋହା ଗ୍ରାର୍ବାସୀ 
ବୁଝପିାରିଯବ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିପାରିଯବ I ଉଯେଖଯୋଗୟ ଯେ ଏଥିଯର ରହଥିିବା ଯକଯତକ ର୍ାନଦଣ୍ଡ ଓ ପରିସୂଚକ ଜଙ୍ଗ  
ସୁପରିଚାଳନା ବୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ବା ପ୍ରାଥରି୍କ ଅବସ୍ଥାଯର ଯଦଖିବାକୁ ହୁଏତ ରି୍ଳ ିନ ପାଯର କାରଣ ଯସଗୁଡକି କରି ଯଦଖାଇବା 
ପାଇଁ କଛି ିବଷମ ସର୍ୟ ଯ ାଡା ଯହାଇ ପାଯର; କନୁି୍ତ ପାଞ୍ଚ ବା ଦଶ ବଷମ ପଯର ଯସଗୁଡକି ଯେପରି କାେମୟଯର ପରିଣତ ଯହାଇଥିବ 
ବା ଯଦଖି ଯହଉଥିବ, ଯସଭଳ ି କ୍ଷୟ ଯନଇ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାେିବା ଆବଶୟକ I  
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ଶ ାଷ୍ଠୀ ବନ ସମ୍ପଦ ସୁପରିଚାଳନାର ର୍ାନଦଣ୍ଡ ଓ ପରିସୂଚକ 
 

େକ୍ଷୟ : ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର/ଦାୟିତ୍ୱଯର ରହଥିିବା ଜଙ୍ଗ  ସମ୍ପଦର ସୁପରଚିାଳନା   
ନୀତ ିବା ସଦି୍ଧାନ୍ତ : ପାରିଯବଶକି, ଅଥମଯନୈତକି, ସାର୍ାଜକି, ଓ ଯବୈଧାନକି ଆବଶୟକତା; ତଥା 
ଉଭୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବୃହତର କ ୟାଣ ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙ୍କ ସାଧ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ ଜଙ୍ଗ  
ସମ୍ପଦର ସୁପରଚିାଳନା ବୟବସ୍ଥାର ର୍ାନଦଣ୍ଡର୍ାନ ନରୂିପଣ କରାେିବ ଏବଂ ପ୍ରତ ିର୍ାନଦଣ୍ଡକୁ 
ଯନଇ ଯକଯତକ ପରସୂିଚକ ନଦି୍ଧମାରଣ କରାେିବ; େଥା : 

ର୍ାନଦଣ୍ଡ ପରିସୂଚକ 

ଜଙ୍ଗ ର (ବାହୟ )ସୁରକ୍ଷା 
(forest protection) 

 ଜଙ୍ଗ ର ସୀର୍ା ବା ଯଚୌହଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଦି୍ଧମାରିତ ଯହାଇଛ ିI 
 ସୀର୍ା ଚହି୍ନଟ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ସୀର୍ା-ଖଣୁ୍ଟରି୍ାନ ଓ ସଯଙ୍କତର୍ାନ ଦଆିୋଇଛ ିI  
 ଜଙ୍ଗ ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନକ୍ସା ଉପ ବ୍ଧ ରହଛି ି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ ିିପି(ନକ ) ସମ୍ପକୃ୍ତ 

ପକ୍ଷର୍ାନଙୁ୍କ(େଥା : ପଯଡାଶୀ ଗ୍ରାର୍ ଏବଂ ବନ ବଭିାଗ) ଦଆିୋଇଛ ିI 
 ଜଙ୍ଗ  ନକ୍ସାଯର ଜଙ୍ଗ ର ବଭିିନ୍ନ ର୍ୁଖୟ ଅଞ୍ଚଳ ର୍ଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚହି୍ନଟ କରାୋଇଛ ିI 
 ଜଙ୍ଗ  ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ (ଯଠଙ୍ଗାପାଳଆି  ଇତୟାଦ ି) 

କରି୍ବା ଜଗୁଆଳ ିବୟବସ୍ଥା ନୟିରି୍ତ କାେମୟ କରୁଛ ିI  
 ରାତ ି ସର୍ୟଯର ଜଙ୍ଗ ଯର ଯଚାରି ଯରାକବିା ପାଇଁ ର୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା 

କରାୋଇଛ ିI 

 ପଯଡାଶୀ ଗ୍ରାର୍ ସହତି ସୀର୍ା ବବିାଦର ସର୍ାଧାନ କରାୋଇଛ ିI 

 ଜଙ୍ଗ ର ଆୟତନ ଯେତକି ିଥି ା, ଯସତକି ିରହଛି ି(କରି୍ବା ବଢ଼ଛି ି); କରି୍ ନାହିଁ I 
ଜଙ୍ଗ ର  ସଂରକ୍ଷଣ 

(forest conservation) 

 ଜଙ୍ଗ ର ର୍ନତ୍ୱ ବଢ଼ଛି ି (ଗଛଗୁଡକି ବଡ ବଡ ଯହାଇଛନ୍ତ ି ; ଗଛ ନଷ୍ଟ ଯହାଇ 
ଯଖା ା ଯହାଇୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକୁି ଗଛ  ଗାଇ ଭରି ଦଆିୋଇଛ,ି ଇତୟାଦ ି
) I 

 ଯପାକସୁଙ୍ଗା ଭଳ ି ଆକ୍ରାର୍କ ଅଗଛା(weed and invasive species) 
ଯେପରି ଜଙ୍ଗ ଯର ନ ର୍ାଡବି , ଯସଥିପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାୋଇଛ(ିଯସଗୁଡକୁି 
ଉପାଡ ିବାହାଯର ଯପାଡ ିଦଆିୋଇଛ ି, ଯସଗୁଡକି ଆଉ ନ ର୍ାଡବିା ପାଇଁ ଯସ 
ସ୍ଥାନଯର ଉପଯୋଗୀ ଗଛ ଚାରା  ଗାଇ ଦଆିୋଇଛ ି) I  

 ଜଙ୍ଗ ଯର ନଆିଁ ନ  ାଗିବା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ପଦଯକ୍ଷପ ନଆିୋଇଛ ି(େଥା: 
ଖରା ଦଯିନ ଶୁଖି ା ପତ୍ର ସବୁ ଝାଡୁ କରି ବଡ ବଡ ଖାତଯର ଭତି କରାଇ ତା’ 
ଉପଯର ର୍ାଟ ିଯର୍ାଡାଇ ଦଆିୋଉଛ ି; ଯକନୁ୍ଦ ପତ୍ର ଓ ର୍ହୁ  ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନଆିଁ 
 ଗାଇବା ନଯିଷଧ କରାୋଇଛ ି; ଇତୟାଦ ି) I 
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 ଆବଶୟକ ସ୍ଥଯଳ  ପରିଷ୍କରଣ(ଜଙ୍ଗ  ସଯଫଇ) ଓ ପାତଳୀକରଣ କାେମୟକ୍ରର୍ 
ର୍ାଧ୍ୟର୍ଯର ଉପଯୋଗୀ ଗଛ ତା ଓ ଗୁଳମ ଇତୟାଦକୁି ଢାଙି୍କ ଯଦଉଥିବା ଅନାବନା 
ଗଛ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରାୋଉଛ ିI 

 ଜଙ୍ଗ ର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଭ  ରହଛି ିଏବଂ ଯରାଗଯପାକ ବୟାପୁ ନାହିଁ କି ଯସଥିଯୋଗଁୁ 
ଗଛ ବା ବନୟପ୍ରାଣୀ ନଷ୍ଟ ଯହଉନାହିଁ I 

ଜଙ୍ଗ ର ସର୍ଦୃ୍ଧକିରଣ 

(forest enrichment) 

 ଗ୍ରାର୍ର ବୟସ୍କ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଯ ାକଙ୍କ ଠାରୁ ରି୍ଳଥିିବା ତଥୟ ଭିତଯିର ଜଙ୍ଗ ର 
ଇତହିାସ କପିରି ଥି ା, କ ି ପ୍ରକାର ଗଛ ତା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ େଯଥଷ୍ଟ ଯଦଖା 
ୋଉଥିଯ  - ଏସବୁ ବଯିେଷଣ କରି ବ ୁିପ୍ତ  ଗଛ ତା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ତା ିକା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଇଛ ି; ଆଉ ର୍ଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗ ର ଯକଉଁ ଭାଗଯର କ'ଣ ଥି ା , ତା’ ର୍ଧ୍ୟ 
ଚହି୍ନଟ କରିବାର ଯଚଷ୍ଟା କରIୋଇଛ ିI 

 ଜଙ୍ଗ ଯର ବତମର୍ାନ ରି୍ଳୁଥିବା ଗଛ ତା,ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଓ ଜଙ୍ଗ ଜାତ ଦ୍ରବୟ 
ଇତୟାଦରି ବଧିିବଦ୍ଧ ତା ିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଇଛ ିI 

 ଏହ ିତା ିକା ଅନୁୋୟୀ ବ ୁିପ୍ତ ଗଛ ତାର୍ାନଙୁ୍କ ଯଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାରା 
ଯରାପଣ ଯୋଜନା କାେମୟକାରୀ କରାୋଇଛ ିI 

ପରିରି୍ତତା(sustainability)  ଜଙ୍ଗ  ଉପଯର ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙ୍କ ନଭିମରଶୀଳତାର ବଧିିବଦ୍ଧ ଆକଳନ କରାୋଇ 
ବଭିିନ୍ନ ଜଙ୍ଗ ଜାତ ଯସବା/ସୁବଧିା ଉପଯର ନଭିମରଶୀଳତା ଯକଯତ ଅଧିକ ବା 
କର୍, ତାହାର ତା ିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଇଛ ିI 

 ଏଥି ସହତି ବଭିିନ୍ନ ଯସବା /ସୁବଧିା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗ ର ସାର୍ଥମୟ ଯକଯତ 
ଏବଂ ପୂବମରୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯକଯତ ଓ କଭିଳ ିକ୍ଷତ ିଯହାଇଛ ି , ତା’ର ର୍ଧ୍ୟ ଏକ 
ଆକଳନ କରାୋଇ ଜଙ୍ଗ ର ସହନ ସୀର୍ା ଅନୁୋୟୀ ଆବଶୟକ ନୀତ ିନୟିର୍ 
ପ୍ରଣୟନ କରାୋଇଛ ିI 

 ଗ୍ରାର୍ବାସୀର୍ାଯନ ଜଙ୍ଗ ର ଯସବା ଯନବା ସର୍ୟଯର ଏହ ିନୀତ ିନୟିର୍ ପାଳନ 
କରୁଛନ୍ତ ି(େଥା : ବଷମା ଦଯିନ ଏବଂ ଚାରା ଯରାପଣ ସ୍ଥାନଯର ଯଗାରୁ ବା ଯଛଳ ି
ଚରାଇବା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ମ ବନ୍ଦ କରାୋଇଛ,ି କଞ୍ଚା ଗଛ ତଥା କର୍ ଥିବା କାଠ ଗଛ କାଟବିା 
ବନ୍ଦ କରାୋଇଛ ି, ଜାଳକାଠ ପାଇଁ ଯକବଳ ତଯଳ ପଡଥିିବା ଡାଳପତ୍ର ହିଁ ସଂଗ୍ରହ 
କରାୋଉଛ,ି ଡାଳ କାଟ ିଫଳ ସଂଗ୍ରହ ବନ୍ଦ କରା ୋଇଛ,ି ବୟବସାୟ ପାଇଁ ଛା ି 
ସଂଗ୍ରହ ବନ୍ଦ କରାୋଇଛ,ି ଇତୟାଦ ି) I 

  ର୍ୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବୟ ସଂଗ୍ରହ କଭିଳ ିକଯ  ଗଛ ବା ଜଙ୍ଗ ର କ୍ଷତ ିନ ଯହାଇ 
ଏହା ପୁଣି େଯଥଷ୍ଟ ରି୍ଳୁଥିବ, ଯସ ସମ୍ପକମଯର ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙୁ୍କ ବଯିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଆିୋଇଛ ିI 

 ଜଙ୍ଗ  ପରିଚାଳନା କରି୍ଟ ିପକ୍ଷରୁ 'କାଟବିା ନଯିଷଧ'  ଗଛର ତା ିକା କରାୋଇ 
ସବମସାଧାରଣଯର ପ୍ରକାଶ କରାୋଇଛ ିI 
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 ଅନୁର୍ତ ିକ୍ରଯର୍ କଟାୋଉଥିବା ଗଛଯର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନେିଷି୍ଟ ସଂଖୟା ଯ ଖାୋଇ 
ଅଥବା କରି୍ଟରି ଚହି୍ନ ବହନ କରୁଥିବା ହାତୁଡ ି(ଏହାକୁ କର୍ାର ଶାଳଯର ତଆିରି 
କରିଯହବ ୋହାକୁ ଗଛଯର ପିଟଯି  ଯସଇ ଚହି୍ନ ଯଖାଦତି ଯହାଇେିବ) ଦ୍ୱାରା 
ଚହି୍ନତି କରାୋଇ ଅନୁର୍ତରି ଅନୁଚତି ଉପଯୋଗକୁ ବନ୍ଦ କରାୋଉଛ ିI  

 ଯକଯତକ ଉପଯୋଗୀ ଗଛ ତା(େଥା : ଖାଯଦୟାପଯୋଗୀ ଜଙ୍ଗ ୀ କନ୍ଦ )କୁ 
ଜଙ୍ଗ ରୁ ଆଣି ର୍ରବାଡଯିର  ଗାଇ ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ, ବସି୍ତାର , ତଥା ଉତ୍କଷମ 
ସାଧନ ପାଇଁ ଯଚଷ୍ଟା କରାୋଉଛ ିI 

 ଯ ାକଙ୍କ ଉପଯର ଜଙ୍ଗ  କଟକଣାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ତଥା ଯ ାକଙ୍କର ଜଙ୍ଗ  
ଉପଯର ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ 
ସୁବଧିାର୍ାନ (ଯେପରି କ,ି ଇନ୍ଦରିା ଆବାସ ଭଳ ି ପକ୍କା ର୍ର, ଗୟାସ ଚୁୋ, 
ଜାଯଳଣୀ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା କାଠ ଚୁୋ , ଅଥବା ର୍ର ବାଡଯିର ବାଉଁଶ ଚାଷ 
ଇତୟାଦ ିପାଇଁ ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ ) କାର୍ଯର  ଗାଇବାର ଯଚଷ୍ଟା କରାୋଉଛ ିI 

ବନୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ 

(wildlife protection & 
conservation) 

 ଜଙ୍ଗ ଯର ଶକିାର ଓ ଜା  ବସାଇବା ଇତୟାଦ ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ମ ବନ୍ଦ କରା ୋଇଛ ିI 
 ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ ବନ୍ଦ କରାୋଇଛ ିI 
 ଜଙ୍ଗ ଯର ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖାଦୟ ଉପଯୋଗୀ ଗଛ ତା ବା ଫୁ ଫଳ 

ଯେପରି ଯସର୍ାନଙୁ୍କ ରି୍ଳପିାରିବ, ଯସଥିପାଇଁ ଆବଶୟକ କଟକଣା ଓ ଚାରା 
ଯରାପଣ ଇତୟାଦ ିକରାୋଇଛ ିI 

 ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଣି ପିଉଥିବା ସ୍ଥାନଯର ସବୁ ସର୍ୟଯର ପାଣି ରି୍ଳପିାରିବା ସୁନଶିି୍ଚତ 
କରାୋଇଛ ିଏବଂ ଆବଶୟକ ସ୍ଥଯଳ ଅନୟାନୟ ଅଞ୍ଚଳଯର ର୍ଧ୍ୟ ଯସର୍ାଯନ ପାଣି 
ପାଇପାରିବାର ବୟବସ୍ଥା କରାୋଇଛ ି I ଯସଇଭଳ,ି ଯସର୍ାଯନ ଚାଟୁଥିବା  ୁଣା-
ର୍ାଟ ିଅଞ୍ଚଳକୁ ଯସର୍ାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକି୍ଷତ ରଖାୋଇଛ ିI 

 ପ୍ରାକୃତକି ତୃଣ ଭୂରି୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯସଇଭଳ ିସୁରକି୍ଷତ ରଖାୋଇଛ ି; ଯସଠାଯର ବଡ 
ଗଛ  ଗାଇ ତା'କୁ ବଡ ଜଙ୍ଗ ଯର ପରିବତତି କରିବାର ଭୁ  କରା ୋଇନାହିଁ 
I 

 ବନୟପ୍ରାଣୀ ଫସ  ନଷ୍ଟ କରି୍ବା ଯ ାକଙ୍କ ଉପଯର ଆକ୍ରର୍ଣ କଯ  ଯସର୍ାନଙୁ୍କ 
ର୍ାରି ନ ଯଦଇ ବରଂ ବନ ବଭିାଗ ସହତି ଯୋଗାଯୋଗ କରାୋଉଛ ିI 

 ର୍ାଙ୍କଡ କରି୍ବା ବାରହା ଆଦଙି୍କ ଉପଦ୍ରବକୁ ପ୍ରତହିତ କରିବା ପାଇଁ  ପାରମ୍ପରିକ 
ତଥା/କରି୍ବା ଆଧୁନକି ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାୋଉଛ ିI 

 

ଯଜୈବ ବବିଧିତା ସୁରକ୍ଷା ଓ 
ସଂରକ୍ଷଣ 

(biodiversity 
conservation) 

 ଜଙ୍ଗ ଯର ଥିବା ଯଛାଟ ବଡ ବଭିିନ୍ନ ଗଛ ତା ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତା ିକା ସହତି 
ପ୍ରଯତୟକର ସି୍ଥତ ି କ'ଣ (ନରିାପଦ କ ି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ), ତା'ର 
ସାର୍ାଜକି/ସାଂସ୍କତୃକି/ଔଷଧୀୟ/ବୟବସାୟିକ/ଧାରି୍କ ଉପଯୋଗିତା କଣ, 

ଯକଉଁ ଅଂଶ ଉପଯୋଗଯର  ାଯଗ , ଇତୟାଦ ିବଷିୟର ଏକ ତା ିକା ରହଛି ି I 
 ବପିନ୍ନ ପ୍ରଜାତରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶୟକ କଟକଣା  ାଗୁ କରାୋଇଛ ିI 
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 ଜଙ୍ଗ ଯର ଯଦଖାୋଉଥିବା ବରିଳ/ବପିନ୍ନ ଗଛ ତା ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପକମଯର 
ପଞ୍ଚାୟତର ଯଜୈବ ଯବୈଚତି୍ରୟ ପରିଚାଳନା କରି୍ଟକୁି ତଥା ବନ ବଭିାଗକୁ ଅବଗତ 
କରାୋଇଛ ିଏବଂ ଆବଶୟକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁଯରାଧ କରାୋଇଛ ିI 

 ୟୁକା ିପଟାସ, କାଜୁ, ଶାଗୁଆନ, ଆକାଶଆି  ଭଳ ି ବଜିାତୀୟ(exotic) 
ପ୍ରଜାତରି ଗଛ, ୋହା ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗ ଯର ପ୍ରାକୃତକି ଭାଯବ ଯକଯବ 
ଯଦଖାୋଇନାହିଁ , ଯସଗୁଡକୁି ଜଙ୍ଗ ଯର  ଗାଇବା ବାରଣ କରାୋଇଛ ି I 

ପରିଯବଶ ସଂରକ୍ଷଣ  
(ecological protection) 

 

 ଜଙ୍ଗ ଯର ର୍ତୃକିା କ୍ଷୟ ବନ୍ଦ କରାୋଇଛ ି (ର୍ାଟ ି ଯଧାଇ ଯହାଇ ୋଉଥିବା 
ଅେଥା ନାଳର୍ାନ ବନ୍ଦ କରିଦଆିୋଇଛ ି) I 

 ବଷମା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଷମା ଋତୁ ସର୍ୟଯର ଜଙ୍ଗ  ଭୂଇଁ(forest 

floor)ଯର ଯେପରି ପତ୍ର ସବୁ ଯେରି୍ତ ିଯସରି୍ତ ିପଡରିହଥିିବ, ଗୁଳମବୁଦା ସବୁ 
କଟା ନ ୋଇ ଯେରି୍ତ ିଯସରି୍ତ ିରହଥିିବ; ଯସଥିପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଆିୋଊଛ ି I 

 ଏହା ଫଳଯର ବଭିିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ, ସରୀସପୃ, ଛତୁ , ଶଉିଳ ିଇତୟାଦ ିସ୍ୱାଭାବକି 
ଭାଯବ ଯଦଖାୋଉଛନ୍ତ ିI 

 ଜଙ୍ଗ ଯର ବଜମୟ ଵସୁ୍ତ (ଅଳଆି, ଭଙ୍ଗା ବା ପୁରୁଣା ଜନିଷି, ଇତୟାଦ)ି ଅଥବା 
ପ୍ରଦୂଷଣ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଥିବା ଜନିଷି ଯଫାପାଡବିା ବନ୍ଦ କରାୋଇଛ ିI 

ଜଳବାୟୁ ପରିବତମନଗତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି 
(climate change 
adaptation & mitigation) 

 

 କ ି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତକି ବପିେମୟୟର ଆଶଙ୍କା ଜଙ୍ଗ  ପାଇଁ ବଯିଶଷ ରହଛି,ି 

ତଦନୁୋୟୀ ବଞ୍ଚ ିପାରୁଥିବା (େଥା : ର୍ରୁଡପି୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଯର ଖଇର ଭଳ ିଗଛ 
ବଞ୍ଚ ି ରହପିାଯର; ବନୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଯର ଅଜମୁନ ଭଳ ି ଗଛ ସହଜଯର ତଷି୍ଠି 
ପାଯର) ସ୍ଥାନୀୟ ଗଛ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସଂଖୟା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ପଦଯକ୍ଷପ 
ନଆିୋଇଛ ିI 

 ପ୍ରାକୃତକି ବପିେମୟୟର ପ୍ରତକିାର ପାଇଁ ଅନୟାନୟ ଉପେୁକ୍ତ(େଥା: ବନୟାରୁ 
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଧ)  ତଥା ସାଧ୍ୟ ପଦଯକ୍ଷପ ହୁଏତ ନଆିୋଇଛ ିକରି୍ବା ଯନବା 
ଦଗିଯର ପ୍ରକି୍ରୟା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ ିI 

ଯବୈଧାନକି ଅନୁପାଳନ 

(statutory compliances) 

 ଜଙ୍ଗ  ପରିଚାଳନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କରି୍ଟ ିଗ୍ରାର୍ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗଠତି ଯହାଇଛ ିଏବଂ 
କରି୍ଟରି ସର୍ସ୍ତ ବବିରଣୀ ଗ୍ରାର୍ସଭାଯର ଉପସ୍ଥାପନ କରାୋଇ ଗ୍ରାର୍ସଭା 
ନଷି୍ପତ ିଅନୁୋୟୀ କାେମୟ କରାୋଉଛ ିI 

 ଜଙ୍ଗ  ପାଇଁ ଏକ ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଇଛ ିଏବଂ ଏହାକୁ 
ଗ୍ରାର୍ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯର୍ାଦତି କରାୋଇଛ ିI 

 ବନ ବଭିାଗର କାେମୟ ଯୋଜନା / ଅଣୁ -ଯୋଜନା ସହତି ଗ୍ରାର୍ର ଜଙ୍ଗ  
ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାର ସର୍ନବୟ କରାେିବାର ଭ  ର୍ନ୍ଦ ସର୍ସ୍ତ ଦଗି ବଚିାର 
କରାୋଇ ଉପେୁକ୍ତ ନଷି୍ପତ ିନଆିୋଇଛ ିI 
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ସାର୍ାଜକି  ଦାୟିତ୍ୱଯବାଧ 

(social accountability) 

 ଜଙ୍ଗ  ପରିଚାଳନା ପ୍ରସଙ୍ଗଯର ଗ୍ରାର୍ର ସର୍ସ୍ତ ଯଶ୍ରଣୀ ଓ ସର୍ୁଦାୟର ଯ ାଯକ  
ଭାଗୀଦାର ରହଛିନ୍ତ ିI 

 କରି୍ଟଯିର ର୍ହଳିା ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖୟା ଅନ୍ତତଃ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ରହଛି ି ଏବଂ 
କର୍ମକତମାଙ୍କ ର୍ଧ୍ୟଯର ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇ ଜଣ ର୍ହଳିା ରହଛିନ୍ତ ିI ଏହା ବୟତୀତ, ଗ୍ରାର୍ର 
ଅନୟାନୟ ଅବଯହଳତି ଯଶ୍ରଣୀର ଉପେୁକ୍ତ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ର୍ଧ୍ୟ କରି୍ଟଯିର ସୁନଶିି୍ଚତ 
କର ୋଇଛ ିI 

 ଯବୈଠକର  ିଖିତ ବବିରଣୀ ଏବଂ ଆୟବୟୟ ହସିାବ ଗ୍ରାର୍ର ଯେ ଯକୌଣସି 
ଗ୍ରାର୍ବାସୀ ପଢ଼ ିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ରହଛି ିI   

 ର୍ହଳିାର୍ାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଯିଶଷ ଧ୍ୟାନ ଦଆିୋଇଛ ିI 
 ଦୁବମଳ ଓ ଅବଯହଳତି ଯଶ୍ରଣୀର ଯ ାକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଯୋଗ ସୁବଧିା ରହଛି ି

(କାଠ ଆଣିବା ଓ  ର୍ୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବୟ ସଂଗ୍ରହର ନୟିର୍ଯର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ ବା 
ରିହାତ,ି ଇତୟାଦ)ି I 

 ନଷି୍ପତ ି ଗ୍ରହଣ ଯବୈଠକଯର ର୍ହଳିା, ତଥା ଦୁବମଳ ଓ ଅବଯହଳତି ଯଶ୍ରଣୀର 
ଯ ାକଙ୍କ ସର୍ାନ ଅଧିକାର ସୁନଶିି୍ଚତ କରାୋଇ ଯସର୍ାନଙୁ୍କ ନଜିର ର୍ତାର୍ତ 
ଯଦବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କରାୋଉଛ ି ଏବଂ ଯସର୍ାନଙ୍କ ର୍ତାର୍ତ ବା 
ଆପତ/ିଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହତି ବଚିାର କରି ଯସର୍ାନଙ୍କ ସହତି ବୁଝାର୍ଣା 
ଭିତଯିର ନଷି୍ପତ ିକରାୋଉଛ ିI 

 ର୍ରଯପାଡ,ି ଶବ ସଂସ୍କାର ଇତୟାଦ ି ସର୍ୟଯର ପ୍ରଭାବତି ଗରିବ, ଅସହାୟ , 
ବଧିବା , ଅବବିାହତିା /ସ୍ୱାର୍ୀ ପରିତୟକ୍ତା ର୍ହଳିା , ଭିନ୍ନକ୍ଷର୍ ଆଦଙି୍କ ପାଇଁ ବନିା 
ର୍ୂ ୟଯର ଆବଶୟକ କାଠ ବାଉଁଶ ଆଦ ି ଜଙ୍ଗ ଜାତ ସାର୍ଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ 
ଦଆିୋଉଛ ିI 

 ଜଙ୍ଗ  ପାଣ୍ଠରି ବଳକା ଅଥମଯର ଗ୍ରାର୍ର ବକିାଶର୍ୂଳକ କାେମୟ ହାତକୁ ନଆିୋଇଛ ି

I1 

 ଜଙ୍ଗ  ପରିଚାଳନା ବୟବସ୍ଥାଯର ବାଳ ଶ୍ରରି୍କଙୁ୍କ ନଯିୟାଜତି କରାୋଉନାହିଁ, 
ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରରି୍କଙ୍କର ନୟାେମୟ ପ୍ରାପୟ ଠିକ ସର୍ୟଯର 
ଦଆିୋଉଥିବା ଯବଯଳ ଶ୍ରରି୍କ ହସିାବଯର କାର୍ କରୁଥିବା ନଜି ଗ୍ରାର୍ର 
ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙ୍କର ପାରିଶ୍ରରି୍କ ର୍ଧ୍ୟ ଉଦାରତା ସହକାଯର ଦଆିୋଉଛ ିI2 

 
 

                                                           
1 ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙ୍କର ଆବଶୟକତା ତଥା ଉପ ବ୍ଧ ପାଣ୍ଠରି ପରରି୍ାଣ ଅନୁୋୟୀ ଏହା ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯର କରାୋଇପାଯର , େଥା : ସଡକ ନରି୍ମାଣ/ର୍ରାର୍ତ ି , 
ବଦିୟାଳୟ ନରି୍ମାଣ/ର୍ରାର୍ତ,ି ଗରବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ତଥା  ଅସହାୟ ଯ ାକଙୁ୍କ ଆଥକି ସହାୟତା , ଇତୟାଦ ିI ଓଡଶିାଯର ଏଭଳ ିକଛି ିସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଜଙ୍ଗ  
ଅଧିକାର ଆଇନ ଆସବିାର େଯଥଷ୍ଟ ପୂବମରୁ ର୍ଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ଟ ଯହାଇଥି ା, ଏବଂ ଏହ ିଆଇନ ଯସ ଦଗିଯର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସଷିୃ୍ଟ କରଛି ିI  
2 ଗ୍ରାର୍ବାସୀ ନଯିଜ ଯେଉଁଠ ିଶ୍ରର୍ିକ ଏବଂ ର୍ା ିକ, ଯସଠାଯର ଯସର୍ାଯନ କଭିଳ ିଉପକୃତ ଯହାଇପାରନ୍ତ,ି ତା’ର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଳାହାଣି୍ଡ ଜେିାର ଜାର୍ଗୁଡା 
ଗ୍ରାର୍ଯର ଯଦଖିବାକୁ ର୍ିଳଛି ିଯେଉଁଠ ିଗ୍ରାର୍ବାସୀ ନଜି ଜଙ୍ଗ ରୁ ନଯିଜ ବାଉଁଶ କାଟ ିବକିି୍ର କରବିା ପଯର ପେମୟାପ୍ତ ପାରଶି୍ରର୍ିକ ପାଇବା ସହତି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯର    
ଉପକୃତ ଯହାଇଛନ୍ତ ିଯବା ି ତଥୟ ରହଛି ିI 



11 | ପୃ ଷ୍ଠା                          ' ନି ର୍ମା ଣ '  ପ କ୍ଷ ରୁ  ବି କା ଶ  ର ଥ ଙ୍କ  ଦ୍ୱା ରା  ସଂ କ ଳି ତ    

 

ଆଥକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଓ ଅଥମଯନୈତକି 
ସୁବୟବସ୍ଥା 
(financial transparency & 
management; economic 
development) 

 ଜଙ୍ଗ  ପରିଚାଳନା କରି୍ଟଯିର ଜଯଣ ଯକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହ ିସର୍ସ୍ତ ଆଥକି କାରବାର 
ଦକ୍ଷତା ସହକାଯର ବୁଝୁଛନ୍ତ ିI 

 କରି୍ଟ ିପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାଙ୍କ ଖାତା ଯଖା ାୋଇ ସର୍ସ୍ତ (ଧରାୋଉ 200 ଟଙ୍କାରୁ 
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ମ) କାରବାର ବୟାଙ୍କ ର୍ାଧ୍ୟର୍ଯର କରାୋଉଛ ିI 

 ଜଙ୍ଗ  ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାଯର କରାୋଇଥିବା ଆଥକି ଯୋଜନା ଅନୁୋୟୀ 
ବାଷିକ ଆୟ ବୟୟ ପରିଚାଳତି ଯହଉଛ ିI 

 ବଧିାୟକ ପାଣ୍ଠ ି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସରକାରୀ /ଯବସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଙ୍ଗ ର 
ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ପାଣ୍ଠ ିଯୋଗାଡ କରାୋଉଛ ିଏବଂ ଦାନ ଯଦଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର 
ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ନରି୍ନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦାନ ଟଙ୍କାର  କଭିଳ ିସଦୁପଯୋଗ କରାୋଇଛ ି , 
ତାହା ଯଦଖାଇ ଦଆିୋଉଛ ି(ୋହା ଫଳଯର ଯସର୍ାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ବଢୁ଼ଛ ିଏବଂ 
ଭବଷିୟତଯର ଅଧିକ ସାହାେୟ ରି୍ଳବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛ ି) I 

 ସର୍ସ୍ତ ଆୟବୟୟର  ିଖିତ ବବିରଣୀ (ଯରଜଷି୍ଟର, ରସିଦ ବହ,ି ଇତୟାଦ ି) ରଖା 
ୋଉଛ ିI 

 ସରକାରୀ ନଯିେମଶ ପ୍ରେୁଜୟ ଯହବା ସ୍ଥଯଳ ତଦନୁୋୟୀ ବାହୟ ସର୍ୀକ୍ଷକ 
(ଅଡଟିର)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟ-ବୟୟର ବାଷିକ ସର୍ୀକ୍ଷା କରାୋଉଛ ିI 

 
ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଶଖୃଳା 
(institutional discipline) 

 ଜଙ୍ଗ  ପରିଚାଳନା କରି୍ଟରି ଯବୈଠକ ନୟିରି୍ତ ଭାଯବ ପ୍ରତ ିର୍ାସଯର ଅନ୍ତତଃ 
ଥଯର ବସୁଛ ି ଏବଂ ସି୍ଥତରି ଉପେୁକ୍ତ ସର୍ୀକ୍ଷା ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଯହାଇଥିବା    
ଆଯ ାଚନା ତଥା ନଷି୍ପତରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବବିରଣୀ  ିଖିତ ରହୁଛ ିI 

 କରି୍ଟରି ଜଯଣ ସଭାପତ ି, ଜଯଣ ଉପସଭାପତ ି, ଜଯଣ ସମ୍ପାଦକ , ଜଯଣ ସହ 
ସମ୍ପାଦକ , ଜଯଣ ଯକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇତୟାଦ ିରହଛିନ୍ତ ିI 

 କରି୍ଟ ିଯବୈଠକଯର ଅନୂୟନ 60 % ରୁ 70 % ସଦସୟଙ୍କ ଉପସି୍ଥତ ି'ଯକାରର୍' 

ପାଇଁ ସି୍ଥର କରI ୋଇଛ ିI 
 ଯବୈଠକର  ିଖିତ ବବିରଣୀ ସବମ ସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତ ିପାଇଁ ଉପ ବ୍ଧ ରହୁଛ ିI 

_________________ 

 

ବଶିେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ: ଅଧିକ ବବିରଣୀ ତଥା ତଥୟ ୁଡକିର ଆଧାର ବା ସୂର ସମ୍ପକମଶର ଜାଣିବା ପାଇଁ 
ଏହାର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ‘CRITERIA & INDICATORS  FOR SFM IN COMMUNITY 

FORESTRY’(ଯାହା 'ନରି୍ମାଣ' ଶେବସାଇଟଶର ଉପେବ୍ଧ) ଶଦଖିବାକୁ ଅନୁଶରାଧ  I  
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ଶପାଡୁଚୁଆଁ ଗ୍ରାର୍(ରାୟ ଡା ଜଲି୍ଲା)ର ଶ ାଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗେ ସମ୍ପଦର ର୍ାନଚରି 

 

ପି୍ରଏଡ ିଗ୍ରାର୍ସଭା(କନ୍ଧର୍ାଳ) ଅନୁଶର୍ାଦତି ଶ ାଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗେ ପରଚିାଳନା ଶଯାଜନା (ସଏିସଡ ିଟ୍ରଷ୍ଟ ସହଶଯା ଶର ପ୍ରକାେତି ) 
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କନ୍ଧର୍ାଳ ଜଲି୍ଲା ଗ୍ରୀନବାଡ ିପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଗ୍ରାର୍ଶର ସରକାରୀ ଶଯାଜନାର ସଦୁପଶଯା  କରି  ୁେ ଝାଡୁ ଚାଷ ଆଥକି ଦୃଷି୍ଟରୁ ୋଭଜନକ 
ଶହବା ସହତି ଜଙ୍ଗେ ଯାଇ ଝାଡୁ ସଂଗ୍ରହର ପରିଶ୍ରର୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗେ ଉପଶର ର୍୍ୟ  ଚାପ ୍ାସ କରିବାଶର ସାହାଯୟ କରିବ  I 

 

ଉନ୍ନତ କାଠ ଚୁେୀ(ଶଯପରିକ ି'ନରି୍ମାଣ' ପକ୍ଷରୁ ଵତିରିତ) ଦ୍ୱାରା କାଠ ଖର୍ଚ୍ମ ଅଶନକ କରି୍ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବଶର କଛି ିନ ଶହଶେ ପାରମ୍ପରିକ କାଠ ଚୁେୀକୁ ର୍୍ୟ  ଦୁଇ 
ଅଥବା ତନି ି'ପଖା' ବେିଷି୍ଟ କରାଯାଇପାଶର(ଶକାରାପଟୁ ଜଲି୍ଲା େକ୍ଷ୍ମୀପରୁ ବଲକ ଅନ୍ତ ମତ ରାଇସିେ ଗ୍ରାର୍ଶର ନଆିଯାଇଥିବା  ଶଟା) ଶଯପରିକ ିଶ ାଟଏି ଥରଶର ଦୁଇ ବା 
ତଶିନାଟ ିଶରାଶଷଇ ଶହାଇପାରିବ ଯାହା ସର୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହତି ଜାଶଳଣୀ ର୍୍ୟ  ବଞ୍ଚାଇବ I 
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‘ବସୁନ୍ଧରା’, ‘ଶେଫ୍ଡା’, ତଥା ଜଲି୍ଲା ପ୍ରୋସନଙ୍କ ସହଶଯା  େଶର୍ ର୍ିଳଥିିବା ଶ ାଷ୍ଠୀ ତ ଅଧିକାରକୁ ସାବୟସ୍ତ କରି େରି୍ିଳପିାଳ 
ଅଭୟାରଣୟ )ର୍ୟୁରଭଞ୍ଜ (ଅନ୍ତ ମତ ବେିାପଙ୍କା ଗ୍ରାର୍ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଖେିପର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ବୟବସାୟୀଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା 'ପରର୍ିଟ' ଯାହା 
ଳଙ୍କବୁନଜାତ ଦ୍ରବୟର ବୟବସାୟକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା ସହତି ନଜିସ୍ୱ ଆୟ ବୃଦ୍ଧଶିର ର୍୍ୟ  ସାହାଯୟ କରିଥାଏ  I ଅଭୟାରଣୟ ଭଳ ିସଶର୍େଦନେୀଳ 
ଅଞ୍ଚଳଶର ଜଙ୍ଗେ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ସତକମତା ତଥା ନଷି୍ଠା ସହକାଶର ପାଳନ କରବିା ଏକ ଆଦେମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରବି I (‘ପରର୍ିଟ’ର କାବମନ 
ପ୍ରତେିିପି ଶଦଖିବା ତଥା  ଶଟା ଉଠାଇବାର ଅନୁର୍ତ ିବେିାପଙ୍କା ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙ୍କ ଶସୌଜନୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ) 
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'ଆରସଡିସି ି' ସହଶଯା ଶର ର୍ିଳଥିିବା ଶ ାଷ୍ଠୀ ତ ଜଙ୍ଗେ ଅଧିକାରକୁ ସାବୟସ୍ତ କରି କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲା ଶ ାୋର୍ୁଣ୍ଡା ବଲକ ଅନ୍ତ ମତ କାଳୀପରୁ 
ଗ୍ରାର୍ସଭା ନଶିଜ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଶକନୁ୍ଦପର ବୟବସାୟ ପାଇଁ ନଷି୍ପତି କରି ଶକନୁ୍ଦପର ବୟବସାୟୀଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଥିିବା ଚୁକି୍ତପର I ଶଯଉଁ ଗ୍ରାର୍ବାସୀ 
ଦଶିନ ଶକବଳ ଶକନୁ୍ଦପର ଶତାଳାଳ ି ରୂଶପ ପରିଚତି ଥିଶେ, ଜଙ୍ଗେ ଅଧିକାର ଆଇନ ଶଦଇଥିବା ସୁଶଯା  ବଳଶର ଶସର୍ାଶନ ଆଜ ିଶକନୁ୍ଦପର 
ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରୂଶପ ଅଧିକ ର୍ଯମୟାଦାଜନକ ତଥା ବୟାପକ ଦାୟିତ୍ଵସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନ୍ତ ି(ଚୁକି୍ତପରର ପ୍ରତେିିପି ଶଦଖିବା ତଥା 
 ଶଟା ଉଠାଇବାର ଅନୁର୍ତ ିକାଳୀପୁର ଗ୍ରାର୍ବାସୀଙ୍କ ଶସୌଜନୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ) I 


