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प्रकृत संरक्षण तथा अध्ययन केन्द्र (NCSC) 

प्रकृत संरक्षण गनर्गा उद्देयका साथ स्थापत 

संस्था हो । हामीले जवक ववधताको बारेमा 
अध्ययन, पारिस्थतक प्रणालीको संरक्षण, 

जलवायु परवतर्गानकोबारेमा समझका े वधृ्दी, र 

संरक्षणका मय-प्रणालीका जगेनार्गाका साथै 
समदुायहरूलाई सशक्त बनाएर त्यसो गनर्भे लक्ष्य 

राखेका छाैँ । समानता, ववधता, नवीनता, 
सहकायर्गा, जवाफदेहता, स्वामत्व, भवष्यका 
लाग आशा र पारदशर्गाता हाम्रा मखु्य मयहरू हुन ्

।

हामी प्रकृतसँग मेलमलापमा दगो संसारको 
आकांक्षा गछर्यौं ।

हामी वैज्ञानक, अनुसन्धानकतार्गा, सामािजक 

अगुवाहरू, समदुाय, र नीत-नमार्गाताहरूसँग प्रकृत 

संरक्षण र दगो जीवकाका लाग परणाममखुी 
वैज्ञानक अनुसन्धान समावेश गनर्गा सहकायर्गा गछर्यौं 
।

1



अध्यक्षबाट सन्देश

एनसीएससी वाषर्गाक प्रतवेदन: आथर्गाक वषर्गा २०७८-७९

प्रकृत संरक्षण तथा अध्ययन केन्द्र (एनसीएससी) को वाषर्गाक प्रतवेदन (आथर्गाक वषर्गा 
२०७८/७९) सबै पाठक तथा शुभेच्छुकहरूसँग साझा गनर्गा पाउँदा मलाई असाध्यै खुशी लागेको 
छ । ववव्यापी महामारीको बीचमा स्थापत, यो दईु वषर्गाको यात्रामा केही उपलिब्ध र धेरै 
सकाइ बटुलेका छाैँ । एनसीएससीलाइ आजको जस्तो आकार दनमा यसको संस्थापक 
सदस्यहरुको उलेखनीय योगदान रहेको छ । आज, हामीसँग एक साझा लक्ष्य, प्रकृत र 
यसको जैवक ववधताको संरक्षणका लाग काम गनर्भे ववधतायुक्त टोली छ ।

यो एक नवर्गावाद तथ्य हो क कोभड-१९ को कारणले सन ्२०२०/२१ वषर्गा हामी सबैका लाग 

धेरै चुनौतीपूणर्गा थयो । सबै चुनौतहरूको बावजुद एनसीएससी अघ बढ्न सफल भयो । 
नतजा स्वरूप, हामीले रुफडर्गा फाउन्डसेन र बे्रभाडर्गा जुबाट २ महत्त्वपूणर्गा परयोजनाहरूको लाग 

आथर्गाक सहयाेग प्राप्त गयर्यौं । त्यसैगरी, पारिस्थतकी, वातावरण र समुदायलाई समपर्गात 

बात मारूम पोडकास्टका ५ वटा एपसोडहरू एनसीएससीकाे युट्युब च्यानलमा प्रसारण 

गरएको छ ।

यस आथर्गाक वषर्गाका अन्य प्रमुख गतवधहरूमा संरक्षणसम्बिन्ध ववध तालम, 

जगदीशपुर जलाशयको जैवक ववधता र जगदीशपुर जलाशयको संरक्षण, अकुपेन्सी 
मोडलङसम्बन्धी कायर्गाशाला, मलाहा बरालोको बारेमा सचेतना कायर्गाक्रिम, वुमन अफ द वडर्गा 
(WOW) कायर्गाक्रिममा सहभागता, वन हेथ वेबनार शृंखला, सालक पदमागर्गा सरसफाइ र 

चमेरा सवर्भेक्षण समावेश छन ्। साथै हाम्राे टोलीले वव समसार दवस र पोलनेटर 

सप्ताहको अवसरमा वभन्न कायर्गाक्रिम सफलतापूवर्गाक आयोजना गर् यो । रानीबारी 
सामुदायक वनसँग आगामी पाँच वषर्गाका लाग इकोलोिजकल रसचर्गा स्टेसन स्थापना गनर्भे 
उद्देयले सम्झाैता पत्रत्मा हस्ताक्षर गनुर्गा एउटा महत्वपूणर्गा उपलिब्ध हो । हाम्राे याे पाँच 

वषर्गाको महत्वाकांक्षी परयोजनामा   थप सहकायर्गाको अपेक्षा गदर्गाछौं ।

वभन्न परयोजना र गतवधहरूमा एनसीएससीलाई सहयोग गनर्भे हाम्रा सबै दात ृ
नकायहरू र सहयोगी साझदेारहरूलाई मेरो हादर्गाक अभवादन र धन्यवाद । आशा छ 
आगामी दनहरुमा पन याे साथ र सहयोग नरन्तर रहनेछ । याे यात्रा हाम्रा सबै सदस्यको 
उत्साह र नस्वाथर्गा भावना बना झन ्कठन हुने थयो । तसथर्गा, म यात्रामा हात मलाउने सबै 
सदस्य, कमर्गाचारी र इन्टनर्गाहरूलाई धन्यवाद दन चाहन्छु ।
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जुलाई २०२१
बात मारुम पोडकास्ट

पयार्गावरण, वातावरण र समुदायमा  छलफल गनर्गा  
केिन्द्रत बात मारुम पोडकास्टकाे पहलाे श्रृंखला 
नकालयाे ।

सेप्टेम्बर २०२१
दईु दने मलाहा बरालो कायर्गाशाला सम्पन्न

दईु दने कायर्गाशाला जगदीशपुरका थारु 
आदवासी समुदायका १० उत्साही युवाहरुको 
सहभागतामा सफलतापूवर्गाक सम्पन्न भएको 
थयो ।

अक्टोबर २०२१
चमेरा, चउरी र चेपाङ परयोजना सुरु भएको छ

चेपाङ समुदाय, चउरी रुख र फलफूल खाने 
चमेरो बीचको जैवक अन्तरसम्बन्धको 
अध्ययन गरी चेतना अभवदृ्ध र संरक्षण 
कायर्गाक्रिम कायार्गान्वयन गनुर्गा यस परयोजनाको 
लक्ष्य रहेको छ ।

डसेम्बर २०२१
मलाहा बरालोका बारेमा वद्याथर्मीमाझ संरक्षण 
सचेतना कायर्गाक्रिम सम्पन्न 

हामीले डसेम्बर ३ र ४ मा कपलवस्तुको 
जगदीशपुरमा मलाहा बरालो र यसको 
बासस्थानका बारेमा वद्यालयका 
बालबालकाका लाग दईु दने सचेतना 
कायर्गाक्रिम सम्पन्न गर् यौं ।

जुलाई २०२२
नेशनल पाेलनेटर सप्ताह २०२२ समारोह

हामीले नेशनल पाेलनेटर सप्ताह २०२२ जुन 
२० देख जुन २६ सम्म पंक्षी अवलोकन, 
पदयात्रा र साइिक्लगं लगायतका  सप्ताहव्यापी 
गतवधहरू सहत मनायौं । धरानमा हाम्रा 
साझदेारहरूले याे सप्ताह मनाउन एक दने-
हाइक आयोजना गरे ।

जुलाई २०२२
रानीबारी सामुदायक वनसँग सम्झाैता पत्र 
हस्ताक्षर

हामीले जुलाई ७, २०२२ मा रानीबारी 
सामुदायक वन उपभोक्ता समूहसँग रानीबारी 
सामुदायक वनको संरक्षणका लाग मलेर 
काम गनर्भे सम्झाैता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं ।
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वषर्गाको हाइलाइटहरू
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गतवधहरू
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बात मारुम एपसोड
संरक्षण 

कायर्गाशालाहरू

2

सम्झाैता पत्र 
हस्ताक्षर

1
सहकायर्गा

 गरीएका शैक्षक 
संस्थाहरू 

12

बरुवा वकृ्षाराेपण 

80
नागरक 

वैज्ञानकहरू 
प्रशक्षत
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हामीले यस आथर्गाक वषर्गामा ५ एपसोडहरू 

प्रकाशत गरेका छौं:
1. चेपाङ समुदाय र पयर्गाटन,

२. चमेरा र चेपाङ,

३. अन्तरार्गािष्ट्रय बाघ दवस २०२१,

4. माई पोखरीकाे सेराेफेराे, र
5. संथाल संस्कृत र वन्यजन्तु 

बात मारुम पोडकास्ट
बात मारूम पयार्गावरण, वातावरण र समुदायमा केिन्द्रत रहेकाे प्रकृत संरक्षण तथा अध्ययन 

केन्द्रद्वारा सुरू गरीएकाे पडकास्ट हाे ।

हाम्रो मासक वेबनार शङृ्खलाले एक स्वास्थ्यमा वभन्न वषयहरूलाई समेट्छ । वान हेथ सेन्टर, प्रकृत 

संरक्षण तथा अध्ययन केन्द्र र रोटयार्गाक्ट क्लब अफ काठमाण्डू नथर्गाले वभन्न संस्थासँगको सहकायर्गामा याे 
वेबनार सत्रको आयोजना गरेको हो । अन्तरक्रियात्मक जुम सत्रहरू माफर्गा त एक स्वास्थ्यसँग सम्बिन्धत 

वषयहरूमा कुरा गनर्गा वशषेज्ञहरूलाई आमिन्त्रत गरएकाे थयाे ।

हामीले यो आथर्गाक वषर्गामा वेबनारको तीन सत्र सञ्चालन गरेका छौं ।

एक स्वास्थ्य वेबनार श्रृंखला

सत्र १ : COVID-19 सचूना सत्रहरू [अगस्ट २०२१]
1. प्रज्वल मानन्धर [बायाेइन्फरमाटसएन, सेन्टर फर मोलक्युलर 

डाइनामक्स नेपाल (CMDN) द्वारा पाण्डमक एण्ड भाइरस 

िस्पलओभर]

2. डा आशष थापा [MDGP, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल] द्वारा 
कोभड-१९ खोप: तथ्य र मथकहरू

सत्र २ : मानस, बरुवा र मानसक स्वास्थ्य [सेप्टेम्बर 

२०२१]
१. डा. अनन्त अयार्गाल [जेरयाट्रशयन, नेपाल कोरया मैत्री 
नगरपालका अस्पताल] द्वारा जेरयाट्रक जनसंख्यामा मानसक 

स्वास्थ्य सचेतना
2. मीना बोहरा, पीएचडी [अध्यक्ष, प्रकृत संरक्षण तथा अध्ययन 

केन्द्र] द्वारा मानसक स्वास्थ्यको लाग शहरी वन

सत्र ३ : एिन्टमाइक्रिोबयल प्रतरोध [नोभेम्बर २०२१]
१.  डा. वकास बोगटी, पीएचडी [माइक्रिोबायोलोिजस्ट] द्वारा 
एिन्टमाइक्रिोबयल प्रतरोध
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चउरी (डप्लोक्नेमा बुटायरासया) मध्यम आकार 

भएकाे नेपालकाे रैथाने रूख हो जनु उप-हमालय क्षेत्रका 
भराला खाेला छेउछाउ र पाखाहरूमा पाइन्छन ्। चेपाङ 

समदुायका लाग चउरी जीवकोपाजर्गानको महत्वपूणर्गा 
स्रोत हो । साना फल खाने चमेराहरू चउरीका लाग 

महत्त्वपूणर्गा परागसेचक हुन ् । चउरी बासस्थानहरूकाे 
बढ्दाे खिण्डकरण भइरहेकाे परपेक्ष्यमा चउरीहरूका 
लाग लामो दरूीको परागसेचन र बीउ फैलाएर 

आनुवंशक नरन्तरता कायम राख्न चमेराहरू 

अत्यावयक छ ।

चमेरा, चउरी र चेपाङ परयोजना

चेपाङ समुदाय, चउरी रुख र फलफूल खाने चमेरो बचको परम्परागत जैवक अन्तरसम्बन्धको 
अध्ययन गरी सचेतना प्रवद्र्गाधन र संरक्षण कायर्गाक्रिम कायार्गान्वयन गनुर्गा यस परयोजनाको लक्ष्य रहेको छ 

।

सन ् २०२१ देख एनसीएससीले अदती सबु्बाको 
नेततृ्वमा फल खाने चमेराहरू द्वारा चउरी फूलहरूको 
परागसेचन कसरी गछर्गा  भन्ने वषयकाे अभलेख गनर्भे 
परयोजनामा   काम गररहेको छ । नकट भवष्यमा 
परयोजना क्षेत्रको वनस्पतहरूकाे अवस्था बुझ्नको 
लाग सवर्भेक्षण पन तय गरएको छ ।

सबु्बाको परयोजनाले फलफूल खाने चमेरोबाट चउरी 
फूलको परागसेचनकाे अभलेखन, परयोजना क्षेत्रमा 
वनस्पत सवर्भेक्षण, चउरीकाे वकृ्षाराेपण र नागरक 

वैज्ञानकहरूलाई तालम प्रदान गनर्भेछ । 
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हाम्रो दोस्रो गतवध कपलवस्तुको जगदीशपुरमा 
डसेम्बर ३ र ४ मा मलाहा बरालो र यसको बासस्थान 

बारे दईु दने वद्यालय सचेतना कायर्गाक्रिम थयो । 
कायर्गाक्रिममा जगदीशपुर क्षेत्रका १० वद्यालयका २० 

वद्याथर्मीको सहभागता रहेको थयो ।

पहलो दनमा समसार क्षेत्र र तनको महत्व, 

जगदीशपुर जलाशयको पारिस्थतकी महत्व, मलाहा 
बरालो संरक्षण र सचूना सामग्री वतरण सम्बन्धी 
अन्तरक्रियात्मक प्रस्तुत सत्र भएको थयो ।

दाेस्राे दन जलाशयमा चरा अवलोकनबाट सरुु भयो । 
त्यसपछ जलाशयमा मानवीय प्रभावहरूको अवलोकन 
र प्रस्तावत न्यूनीकरण उपायहरूकाे बारेमा सामहक 
अभ्यास गरयाे ।

लुिम्बनीको जगदीशपुर जलाशय र वरपर मलाहा बरालो संरक्षणका लाग हामीले दईुवटा 
गतवधहरू सञ्चालन गरेका छौं ।

हाम्राे पहलो गतवध २६-२७ सेप्टेम्बर, २०२१ मा 
जगदीशपुरका दस युवाहरूलाई दइुदने मलाहा बरालो 
संरक्षणका कायर्गाशाला थयो । साे कायर्गाशाला 
काठमाडौंको चन्द्रागरमा भएकाे थयाे । 

कायर्गाशालाकाे  पहलो दन ५ वशषेज्ञहरूले मलाहा 
बरालोको बासस्थान/वतरण, सामदुायक संरक्षण, 

मनोरञ्जन क्षेत्रमा नकुहने फोहोर व्यवस्थापन, र 

वन्यजन्त ु अनुगमन जस्ता वषयहरूकाे बारेमा 
जानकारी दनुभयाे ।

दोश्रो दन सहभागीहरुलाई चरा अवलोकनका लाग 
टौदह तालमा लगएको थयो । पछ सहभागीहरुले 
टौदहमा वातावरणीय खतराका बारेमा चचार्गा गदर्दै 
जगदीशपुर जलाशयसँग तुलना गरेका थए ।

मलाहा बरालो संरक्षण
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सालक पदमागर्गा सरसफाई

सेप्टेम्बर १८, २०२१ - वव सरसफाई दवस २०२१ मा हामीले कतर्गापुरमा रहेकाे सालक पदमागर्गा सरसफाइ 

गनर्गा साना स्तनधारी संरक्षण र अनुसन्धान प्रतष्ठान (SMCRF) कतर्गापुर नगरपालका, रोटयार्गाक्ट क्लब अफ 

काठमाण्डौ नथर्गा, मीरा राई इनसएटभ, ईओसीए र स्थानीय समुदायहरू सहकायर्गा गरेका थयाैँ ।

१५-१६ अप्रल २०२२ मा ब्रटस काउिन्सलले 

लुिम्बनी वव सम्पदा स्थलमा आयोजना गरेको 
वुमन अफ द वडर्गा (WOW) फेिस्टभल २०२२ मा 
कम्युनट कन्जरभेसन इन्क र कम्युनट 

कन्जरभेसन नेपालसँगकाे सहकायर्गामा एनसीएससी 
सहभागी भएकाे थयाे ।

हाम्रो मुख्य लक्ष्य समुदायमा भएका वन्यजन्तु 
संरक्षणमा महलाहरूकाे सहभागतालाई 
प्रोत्साहत गनुर्गा थयो ।

ववका महलाहरूमा क्यामेरा ट्र्याप 
प्रदशर्गान

िजज्ञासु आगन्तुकहरूलाई वन्यजन्तु अनुसन्धान सञ्चालन गनर्गा क्यामेरा ट्र्याप 
र जीपएस उपकरणको प्रयोग प्रदशर्गान गदर्दै । हामीले संरक्षणमा महला 
सहभागता र महला अगुवाहरूका पोस्टरहरू पन राखेका थयौं ।

"WOW एउटा यस्ताे चाड हो जसले महलाहरूलाई मनाउँछ, 
र उनीहरूले संसारभर सामना गनर्भे बाधाहरूलाई हेछर्गा  ।"
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एनसीएससी, बटरफ्लाई वाचसर्गा नेपाल समहू र भक्तपुर 

जेससले भक्तपुरमा एक साताव्यापी कायर्गाक्रिमका साथ 

रािष्ट्रय परागसेचक सप्ताह (नेशनल पाेलनेटसर्गा वक) 

२०२२, जनु २०-२६ मा मनायाैँ ।

हामीले बनो फाउन्डसेन, सेन्ट्रल क्याम्पस अफ 

टेक्नोलोजी, र नेपाल वद्याथर्मी संघ माइक्रिोबायोलोजी, 
धरानसँग मलेर एक दने "बटरफ्लाइ अवलोकन" 

हाइकंग पन सम्पन्न गयर्यौं ।

साइकल कनेक्ट भक्तपुर, जजु ुबाइक्स, प्याङ्क बाइक 

र नेपाल रेडक्रिस सोसाइटी नवदगुार्गा उप-अध्यायको 
सहकायर्गामा जनु २५, २०२२ मा साइिक्लंग आयोजना 
गरएको थयो ।

७ जलुाई, २०२२ मा, एनसीएससी ले रानीबारी 
सामदुायक वन उपभाेक्ता समहूसँग रानीबारी 
सामदुायक वनको संरक्षणमा मलेर काम गनर्गा एक 

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गयर्यो ।

यस साझदेारीको उद्देय वनको अत्यावयक 
इकोसस्टम कायर्गाहरू व्यविस्थत रूपमा अध्ययन गनुर्गा, 
प्राकृतक प्रणालीहरूको संरक्षण र पुनस्थार्गापना गनुर्गा र 
शहरी वन/हरयो ठाउँहरूको महत्त्वलाई उजागर गनुर्गा हो ।

यस वषर्गाको वव समसार दवस मनाउनका लाग 

एनसीएससीले भक्तपुर जेसससँग फेब्रुअरी २, २०२२ मा 
"प्याडल फर कन्जभर्भेसन" भन्ने नाराका साथ साइिक्लंग 

कायर्गाक्रिम आयोजना गरेको थयो । यसको मखु्य 

उद्देय वव समसार क्षेत्रहरूले सामना गररहेका 
समस्याहरू र मानसहरूको सानो कायर्गा वा कायर्गाले 

प्रकृत संरक्षणमा कसरी मद्दत गनर्गा सक्छ भन्ने बुझाइ 

प्रवद्र्गाधन गनुर्गा थयो । भक्तपुरको खौमाबाट सरुु भएकाे 
याे कायर्गाक्रिमकाे साइकल मागर्गाले भक्तपुरको अधकांश 

समसार क्षेत्र छाेएकाे थयो ।

परागसेचक सप्ताह
लगभग ४०% परागसेचक प्रजातहरू, वशषे गरी मौरी र पुतलीहरू लोप हुने खतरामा छन ्। बढ्दो तापक्रिम, 

बासस्थानको अभाव र बढ्दो मानव गतवधहरूले यी महत्त्वपूणर्गा प्रजातहरूको अिस्तत्वलाई खतरामा पाछर्गा  
।

संरक्षणको लाग साइिक्लंग

रानीबारी सावउस सँग सम्झाैता 
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एकदने अकुपेन्सी मोडलङ वथ आर कायर्गाशाला
जलुाई १०, २०२२ मा एनसीएससी कायार्गालयमा एक दने अकुपेन्सी मोडलङ वथ आर कायर्गाशाला आयोिजत गरयो । साे 
कायर्गाशालामा वन वज्ञान, प्राणीशास्त्र र वातावरण वज्ञान शक्षक पषृ्ठभम भएका ७ वद्याथर्मी र संरक्षण 

अनुसन्धानकतार्गाहरूकाे सहभागता रहेकाे थयाे । 

मनोज पोखरेलको नदर्भेशनमा बहान १० बजेदेख दउँसो ४ बजेसम्म कायर्गाशाला भएको थयो । यसले आधारभतू 
अवधारणा र शब्दावली, डाटा सङ्कलन, डाटाको तयारी, डाटा स्ट्यान्डडार्गाइजेसन, मोडले फटङ र मोडले छनोटलाई 
समेटेको थयो ।

वद्यालयका शक्षकहरूसम्म पुग्न र उनीहरूको आवयकता र स्रोतहरू अनुसार संरक्षण शक्षाको सह-सजर्गाना र 

कायार्गान्वयन गनर्गा मलेर काम गनर्गा एनसीएससीले क्लासरूम कनेक्ट कायर्गाक्रिम प्रारम्भ गरेकाे छ । कायर्गाक्रिमले 

वद्याथर्मीहरूलाई िजम्मेवार ववव्यापी नागरक र भवष्यका संरक्षणकमर्मीहरू बनाउन उनीहरूकाे प्राकृतक िजज्ञास ु

भावना बढाइ प्रकृतलाइ कक्षाकाेठाकाे रूपमा प्रयोग गनर्भे लक्ष्य लएकाे छ ।

क्लासरूम कनेक्ट

एनसीएससी वाषर्गाक प्रतवेदन: आथर्गाक वषर्गा २०७८-७९ 11



एनसीएससी वाषर्गाक प्रतवेदन: आथर्गाक वषर्गा २०७८-७९

1. कपलवस्तु नगरपालकाको जगदीशपुर जलाशय; मलाहा बरालो संरक्षण
2. मायादेवी गाउँपालकामा रहेको मायादेवी मिन्दर परसर; वुमन अफ द वडर्गा २०२२ मा 

क्यामेरा ट्र्याप प्रदशर्गान
3. कालका नगरपालकामा शिक्तखोर; चमेरा, चउरी र चेपाङ परयोजना
4. काठमाडौंको रानीबारी सामुदायक वन; दीघर्गाकालीन पारिस्थतक अनुसन्धान केन्द्र
5. भक्तपुरको जंगल परसर; परागसेचक संरक्षण अभयानहरू
6. धरानको सेन्ट्रल क्याम्पस अफ टेक्नोलोजी; परागसेचक सप्ताह २०२२ 

12

परयोजना क्षेत्रहरू

हाम्रो परयोजना/गतवधहरूल नेपालभरी नै पिचममा जगदीशपुर जलाशयदेख पूवर्गामा सेन्ट्रल 
क्याम्पस अफ टेक्नोलोजीसम्म संचालन गरएको थयो ।
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धन्यवाद
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आथर्गाक वषर्गा २०७८-७९ हाम्रो स्थापनापछको दोस्रो आथर्गाक वषर्गा थयो । हामीले यत धेरै 
हासल गनर्गा सफल भयौं, हाम्रा सबै सहयोगी, साझदेार र दाताहरूलाई धन्यवाद ।

हामी सबैलाई उनीहरूको नरन्तर सहयोगको लाग धन्यवाद दन चाहन्छौं । नम्न 
समथर्गाकहरू हाम्रो तफर्गा बाट वशषे धन्यवादको योग्य छन:्

● रुफडर्गा स्मल ग्रान्ट्स, बे्रभाडर्गा ज,ु फशङ क्याट कन्जभर्भेसन अलाएन्स र पान्थेरा, ब्रटश 
काउिन्सल, स्वेच्छा शे्रष्ठ, कमला शे्रष्ठ

● रोटयार्गाक्ट क्लब अफ काठमाडौं नथर्गा, वन हेथ सेन्टर, भक्तपुर जेसस, साइकल कनेक्ट 
भक्तपुर (साइकन भक्तपुर), जगदीशपुर जलाशय थारु कम्युनटी होमस्टे, जुज ुबाइक्स, 
पाङ्कबाइक, बडर्गा कन्जभर्भेसन नेपाल (बीसीएन), रसोसर्गा हमालय फाउन्डसेन (आरएचएफ), 
साना स्तनधारी संरक्षण तथा अनुसन्धान फाउन्डसेन (एसएमसीआरएफ), कीतर्गापुर 
नगरपालका, युराेपएन आउटडाेर कन्जभर्भेसन एसाेसएसन (इओसए), मीरा राई 
इनसएटभ, सेन्ट्रल क्याम्पस अफ टेक्नोलोजी, नेपाल स्टुडने्ट एसाेसएसन अफ 
माइक्रिोबायोलोजी (एनसाम), बनो फाउन्डसेन, बटरफ्लाइ वाचसर्गा नेपाल, नेपाल रेडक्रिस 
सोसाइटी नवदगुार्गा सब च्याप्टर , कम्युनटी कन्जभर्भेसन नेपाल (ससएन)्, कम्युनटी 
कन्जभर्भेसन इन्क (ससआइ)

● रानीबारी सामुदायक वन उपभोक्ता समूह, क्रिएटभ एकेडमेी
● ब्रास कन्सिटङ प्राइभेट लमटेड, सन्तोष बोहरा, सुजाता बुढाथोकी, रमेश खड्का
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