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k|sfzs M  jg tyf jftfj/0f dGqfno
 l;+xb/af/, sf7df08f} 

k|ltlnlk clwsf/ M jg tyf jftfj/0f dGqfno 
 l;+xb/af/, sf7df8f}+

d'b|0f M  l;Udf hg/n ckm;]6 k|];
 ;fg]kf, ;fFrn–@, nlntk'/
 kmf]gM %%%$)@(



g]kfn ;/sf/

jg tyf jftfj/0f dGqfno
 

s[t1tf

cfly{s jif{ @)&%÷)&^ df g]kfn ;/sf/sf]  gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 jQmAodf pNn]lvt  
jg tyf jftfj/0f dGqfno;+u ;DalGwt kl/df0ffTds Pj+ ljifout nIo s] slt xfl;n 
eP eGg] hfgsf/L u/fpg] p2]Zon] k|:t't jflif{s k|ult k'l:tsf k|sfzg ul/Psf] 5 . 
o; cfly{s jif{df jg tyf jftfj/0f dGqfno cGtu{t /fli6«o uf}/jsf] cfof]hgf !,  
klxnf] k|fyldstf k|fKt !& / bf];|f] k|fyldstf k|fKt % u/L hDdf @# j6f cfof]hgf jf 
sfo{qmdx? ;~rfngdf /x]sf lyP . oL cfof]hgf jf sfo{qmdx?sf] ljQLo tyf ef}lts  
k|ultsf] cltl/Qm k|:t't k'l:tsfdf jg tyf jftfj/0f dGqfnosf] ;fdfGo lrgf/L, sfo{If]q,  
a]?h' km5\of}{6df ePsf] k|ult Pj+ sfo{qmd ;~rfngaf6 ePsf d'Vo d'Vo k|ltkmn jf 
pknlAwnfO{ pNn]v ul/Psf] 5 . 

o; cfly{s jif{df jg tyf jftfj/0f dGqfnon] jflif{s sfo{qmd sfof{Gjog ul//xFbf gofF 
;+3Lo ;+/rgf cg'?k ;+u7g / hgzlQmsf] Joj:yfkg ;d]t ug'{ k/]sf] cj:yf lyof] .  
To;sf cltl/Qm kl/jlt{t ;Gbe{df gofF gLlt / sfg"gx?sf] th'{df, k|b]z / :yfgLo 
txx?;+usf] ;dGjo / kGw|f}+ of]hgfsf] cfwf/kq n]vgdf dGqfnosf] pNn]vgLo 
;+nUgtf /Xof] . oL ;a} ;Lldttf x'Fbf x'Fb} klg rfn' / k"Flhut b'a} tkm{ *% k|ltztsf]  
xf/fxf/Ldf k|ult x'g' pknlAwd"ns g} dfGg' k5{ . o;sf nflu jg tyf jftfj/0f 
dGqfnosf sfo{qmd ;~rfng ug]{ ;a} lgsfo / cfof]hgsf k|d'v nufot ;a} sd{rf/L, 
ljsf; ;fem]bf/ ;+:yfx?, ;]jfu|fxL ;d'bfo / ;/f]sf/jfnfx?nfO{ wGojfb lbg rfxG5' .  
o;sf ;fy} sfo{qmdsf] k|efjsf/L ;~rfng / cg'udgsf nflu dGqfnonfO{ dfu{bz{g 
ug'{x'g] dfggLo jg tyf jftfj/0f dGqLHo", k|wfgdGqL tyf dGqLkl/ifb\sf] sfof{no /  
/fli6«o of]hgf cfof]u k|lt klg cfef/L 5' . of] k'l:tsf k|sfzgsf nflu ;dGjo ug]{  
of]hgf, cg'udg tyf ;dGjo dxfzfvfnfO{ ljz]if wGojfb lbg rfxG5' .  

 ्डा. ववश्वनाथ ओली
 सजिव
 वन तथा वातावरण िन्त्ालय
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g]kfn ;/sf/

jg tyf jftfj/0f dGqfno
 

b'O{ zAb

;flassf jg tyf e"–;+/If0f dGqfno / hg;ª\Vof tyf jftfj/0f dGqfno Ps cfk;df 
ufleO{ ul7t jg tyf jftfj/0f dGqfnoaf6 PsLs[t ?kdf th'{df eO{ ;~rfng ePsf 
sfo{qmdx?sf] of] klxnf] jflif{s k|ult k'l:tsf xf] . To; lx;fan] dGqfnosf tLg d'Vo 
sfo{If]q cyf{t\ jg, jftfj/0f / hnjfo' kl/jt{g;+u ;DalGwt @# j6f pkzLif{s jf 
sfo{qmdx?sf] cfly{s jif{ @)&%÷)&^ sf] ef}lts tyf ljQLo k|ult / d'Vo pknlAwx?sf] 
;]/f]km]/f]df of] k|ult k'l:tsf tof/ ul/Psf] 5 . jg tyf jftfj/0f dGqfnosf] nIo / 
p2]Zo, ;+:yfut lrgf/L, ljsf; ;fem]bf/x?af6 o; cf=j=df ;~rflnt sfo{qmdx?,  
rf}wf}+ of]hgfsf] glthfvfsfdf plNnlvt ;"rsx?sf] k|ult, j]?h' km5\of}{6sf] k|ult Pj+ 
jg tyf jftfj/0f dGqfno;+u ;DalGwt /fli6«o ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldltsf] 
lg0f{o sfof{Gjogsf] cj:yfnfO{ ;d]t k'l:tsfdf ;dfj]z ul/Psf] 5 . cfly{s jif{ leq 
/fli6«o k|fyldstf k|fKt cfof]hgfx?sf nflu s] slt jg If]q pknAw u/fOof] / s] 
slt jftfj/0fLo k|efj cWoog :jLs[t ul/P eGg] k|ult ;d]t k'l:tsfdf ;d]l6Psf] 
5 . ;du|df o; k'l:tsfn] jg tyf jftfj/0f dGqfnosf] Ps cfly{s jif{sf] df]6fdf]6L 
kfZj{lrq emNsfPsf] 5 . 

of] k'l:tsf tof/ ug{ ljz]if ?kdf v6\g' x'g] cg'udg tyf d"Nof+sg zfvfsf pk;lrj -k|f_ 
>L ;'dgf b]jsf]6f, ;xfos jg clws[t >L bLkf jnL / zfvf clws[t >L clDasf vqL  
/ tYofÍ ljZn]if0f zfvfsf pk;lrj >L lzj/fh Gof}kfg] k|lt cfef/L 5' . k'l:tsfsf] 
nflu cfjZos tYofÍ tyf ;"rgf pknAw u/fpg] dGqfno, ;a} ljefu, s]Gb|, k|b]z  
dGqfnox?, sf]if, ;ldlt, lgud / ljsf; ;fem]bf/ ;+:yfsf kbflwsf/L tyf sd{rf/L 
;fyLx? k|lt klg s[t1tf JoQm ub{5' . k'l:tsf 5kfOsf nflu l;Udf k|];nfO{ ;d]t 
wGojfb 5 .   

 ्डा. मसन्ध ुप्रसाि ढंुराना
 सह सजिव (प्रा.)
 योिना, अनरुिन तथा सिन्वय िहाशाखा



jg tyf jftfj/0f dGqfnosf] jflif{s k|ult k|ltj]bg cfly{s jif{ @)&%÷)&^90



91

laifo ;"rL
v08 – ! ..................................................................................... 1

खण्ड – १ पररिय ...........................................................................................1

१.१  पषृ्ठभमूि ..................................................................................................1

१.२  िन्त्ालयको सामेि, लक्य तथा उद्मेशय .............................................................3

१.२.१ सोि ..........................................................................................3

१.२.२  लक्य .........................................................................................3

१.२.३  उद्मेशय ........................................................................................3

१.३  प्रिखु नीमत तथा काननुहरु ..........................................................................5

१.३.१  नीमत तथा रणनीमतहरु .....................................................................5

१.३.२ ऐन तथा मनयिहरु .........................................................................5

१.४  संरठनातिक सवरुप तथा वयवसथा ................................................................6

१.५  वन तथा वातावरण िन्त्ालयको काय्त क्मेत् ......................................................7

१.६  िन्त्ालय अन्तर्ततका िहाशाखाहरुवाट समपादित हनुमे िखुय िखुय काय्तहरु ...............8

१.६.१ योिना अनरुिन तथा सिन्वय िहाशाखा .............................................8

१.६.२ िलवाय ुपररवत्तन वयवसथापन िहाशाखा .............................................10

१.६.३  वन तथा िलाधार िहाशाखा ...........................................................11

१.६.४  वातावरण तथा िैववक ववववधता िहाशाखा ..........................................12

१.६.५  सहभामरतािूलक वन िहाशाखा ........................................................13

१.६.६  प्रशासन िहाशाखा ........................................................................14

खण्ड – २ आमथ्तक वष्त २०७5/०७6 को प्ररमत ..................................................16

२.१  आमथ्तक वष्त २०७5/०७6 को सवीकृत वावष्तक काय्तरिि अनसुारको प्ररमत वववरण ......16

२.२  समिमत/संसथान/कमपनीको प्ररमत ................................................................22

२.३  आ.व. २०७५/०७६ िा ववमनयोजित बिमेट तथा खि्तको वववरण ........................2४



jg tyf jftfj/0f dGqfnosf] jflif{s k|ult k|ltj]bg cfly{s jif{ @)&%÷)&^92

खण्ड – ३ ववकास सहायतािा सचिामलत आयोिना पररयोिनाको िानकारी तथा  
अा.व. २०७५/०७६ िा भएका उपलज्धहरु ..........................................................2७

३.१  कणा्तली क्मेत्िा खाद्य उतपािन र खाद्य सरुक्ािा िलवाय ुपररवत्तनर्ारा मसजि्तत  
िनुौमतसंर अनकूुलन रनने काय्तरिि (Adapting to Climate Induced Threats to آ

Food Production and Food Security in the Karnali Region of Nepal آ

CAFS-Karnali Project) ............................................................................ 2७

३.२ पहा्डी साना वकसानका लामर अनकूुलन आयोिना (Adaptation for  Smallholder  
in Hilly Areas) ...................................................................................... २८

३.३  राव्रिय अनकूुलन योिना तिु्तिा क्िता ववकास (Building Capacity to Advance National 
Adaptation Plan Process in Nepal) ............................................................... 2९

३.४ पव्ततीय िलाधारहरुको िलवाय ुपररवन्तत सिानकूुलन आयोिना (Building Climate  
Resilience of Watershed in Mountain Eco-regions Project) .................................... २९

३.५   पाजरजसथमतकीय प्रणा्तलीिा अाधाजरत अनकूुलन काय्तरिि÷िामेस्ामे (Catalyzing Ecosystem 

Restoration for Climate Resilient Natural Capital and Rural  Livelihoods in Degraded 

Forest and  Rangelands of Nepal÷EbA II) ....................................................... ३०

३.६ हररयो वन काय्तरिि (Hariyo Ban Program) ................................................... 3०

३.७ कैलाश पववत् भपूररमध संरक्ण तथा ववकास पहल (Kailash Sacred Landscape  
Conservation and Development Initiatives) ...................................................... 3३

३.८  कचिनिङ्ा भ…ूपररमध संरक्ण तथा ववकास पररयोिना (Kanchanjunga Landscape  
Conservation and Development Project) ......................................................... 3४

३.९  नमेपाल िलवाय ुपररवत्तन सहयोर काय्तरिि…िामेस्ामे (Nepal Climate Change Support 
Programme-II) ..................................................................................... ३५

३.१० रमे्ड पलस वहिालय (REDD+Himalaya) ........................................................ 3७

३.११  पववत् वहिालय भ…ूपररमध काय्तरिि, मतनिरुमे…मिलकमे …िलिलमे क्मेत् संरक्ण  
आयोिना (Sacred Himalayan/Tinjure-Milke-Jaljale Conservation Project Landscape 
Programme) ......................................................................................... 3७

३.१२ तराइ भ…ूपररमध काय्तरिि (Tarai Arc Landscape Programme) ............................... 3८

३.१३ िूलोजिकल सोसाइटी अर लण्डन (Zoological Society of London) ........................ 3९



खण्ड – ४ आमथ्तक वष्त २०७५/०७६ िा समपादित काय्तहरुवाट हामसल भएका  
     िखुय उपलजवधहरु .......................................................................... ४१

४.१  वन तथा वातावरण िन्त्ालयको नीमतरत तथा संसथारत सधुार ........................... ४१

४.२  िौधौ (अा.व. २०७३/०७४÷२०७५/०७६) योिनाकामे नमतिा खाकािा उललमेजखत 
सूिकहरुको प्ररमत ................................................................................. ४६

४.३  िन्त्ालय र अन्तर्तत ववभारहरु तथा समिमत/संसथानहरूकामे वावष्तक वमेरुि ुरछययौट ..... ४७

४.४  वन तथा वातावरण िन्त्ालय परमेका रनुासो वयवसथापनको प्ररमत ....................... ४९

खण्ड – 5 राव्रिय ववकास सिसया सिाधान समिमत र िन्त्ालय सतरीय ववकास सिसया  
सिाधान समिमतको मनण्तय र काया्तन्वयन जसथमत.............................................. ५०

5.१  राव्रिय ववकास सिसया सिाधान समिमतको ४३ औ वैठकको वन क्मेत्संर  
समबजन्धत मनण्तयहरु र काया्तन्वयन जसथमत .................................................... ५०

5.2  राव्रिय ववकास सिसया सिाधान समिमतको ४४ औ ंवैठकको वन क्मेत्संर समबजन्धत 
मनण्तयहरु र काया्तन्वयन जसथमत .................................................................. ५०

5.3  राव्रिय ववकास सिसया सिाधान समिमतको ४५ औ वैठकको वन क्मेत्संर समबजन्धत 
मनण्तयहरु र काया्तन्वयन जसथमत .................................................................. ५३

अनसूुिी  ...................................................................................................... ५४

१. वनक्मेत्कामे िगरा अन्य प्रयोिनको लामर उपल्ध रराइएकामे जववरण .................... ५४

२. वातावरणीय मनयिन ............................................................................... ६२

3. संरजक्त क्मेत्िा पया्तपय्तटन समवन्धी वववरण .................................................. ६५

4. वन्यिन्तबुाट भएकामे क्मतकामे राहत जवतरणकामे जववरण ..................................... ६६

5. तथयाङ्किा नमेपालको वन क्मेत् ..................................................................... 6७

6. आ.व. २०७५/०७६ को अन्तयसमििा वनहरुको वववरण ............................... 6७

7. आ.व. २०७५/०७६ को अन्तयसमििा संरजक्त क्मेत्हरुको वववरण .................... 6८

8. कमे ही वन्यिन्त ुप्रिामतहरुको संखयातिक वववरण  ........................................... 6९

9. संरजक्त क्मेत् वयवसथापन योिनाहरुको वववरण  ............................................. ७०

10. प्रिामत संरक्ण काय्त योिनाहरुको वववरण .................................................... ७२

11. वन तथा वातावरण िन्त्ालयको आमथ्तक वववरण ............................................ ७३

 कमे ही सथलरत दृशयहरु ........................................................................... ७५



jg tyf jftfj/0f dGqfnosf] jflif{s k|ult k|ltj]bg cfly{s jif{ @)&%÷)&^ 1

kl/ro
१.१ पषृ्ठभमूि

वन तथा वातावरण िन्त्ालयका प्रिखु जिमिमेवारीिा वन, वातावरण तथा िलवाय ुपररवत्तनका 
क्मेत्हरु सिावमेश छन ् । वन अन्तर्तत िूलतः वन, वन्यिन्त,ु वनसपमत, िैववक ववववधता र 
िलाधारहरुको दिरो, सिावमेशी र सहभामरतािूलक वयवसथापन र मतनबाट प्राप्त वसत ुर समेवाको  
न्यायोजित उपयोर रनने ववषय पि्तछन ्। वातावरण काय्तक्मेत् तर्त  तीनै तहका सरकार, सििुाय र 
मनिीक्मेत्को सहयोर र सहकाय्तिा खासररी प्रिूषण मनयन्त्ण, रोहोरिैला वयवसथापन,  हररयाली 
प्रवर््तन, वातावरणीय िापिण्डको मनधा्तरण र वातावरणीय प्रभावको मनयिन रहमेका छन ्। िलवाय ु
पररवत्तन तर्त  िानव सिाि र प्राकृमतक वातावरणिा िलवाय ुपररवत्तनलमे पारमेका वा पान्त सकनमे 
प्रभावहरुबाट बचन अनकूुलनका उपयाहरुको खोिी र ववसतार रनु्त, तयसका मनजमत अन्तराव्रिय 
ववत्त, प्रववमध र ज्ानिा पहुँि बढाउन,ु िलवाय ुपररवत्तनको न्यनुीकरण हनुमे ररी स्ोतको वयवसथापन 
रनु्त र हररतरहृ गयाँसको उतसि्तनको मनयमित िापन रनु्त िसता वरियाकलापहरु रहमेका छन ्। यी 
तीनवटै काय्तक्मेत्िा लैंमरक तथा सािाजिक सिावमेशीकरण, अधययन÷अनसुन्धान, क्िता ववकास 
र शासकीय सधुार प्रिुखु अन्तरसमबजन्धत पक्हरु हनु ्। वन तथा वातावरण िन्त्ालयको आ.व. 
२०७५/०७६ का १८ वटा पवहलो प्राथमिकता प्राप्त र ५ वटा िोस्ो प्राथमिकता प्राप्त काय्तरिि 
वा पररयोिनाहरु वयनै प्रिखु जिमिमेवारीहरुकोमे वहन र मतनबाट प्राप्त उपलज्धको समेरोरमे रोिा 
कमे जन्रित छन ्। 

पमछललो सन ्२०१५ को राव्रिय वन स्ोत सवनेक्ण अनसुार नमेपालको कूल भभूारको ४०.३६ 
प्रमतशत  वन र ४.३८ प्रमतशत  झा्डी बटु्ान ररी वनलमे ढाकमे को कुल क्मेत्रल कुल भभूारको 
४४.७४ प्रमतशत रहमेको छ । यस िधयमे १८ प्रमतशत वनक्मेत् राव्रिय मनकुञ्ज, वन्यिन्त ुआरक्, 
संरक्ण क्मेत् र िधयवमत्त क्मेत् अथा्तत ्सिग्रिा संरजक्त क्मेत्िा पि्तछ । वन तथा वहिाली भमेर 
सिमेत ररी नमेपालको २३.३९ प्रमतशत भभूार संरजक्त क्मेत्लमे ओरटमेको छ । नमेपालको वनलाई 
वयवसथापनका दृवटिलमे मनिी वन, राव्रिय वन र संरजक्त क्मेत्िा पनने वनका रुपिा वरगीकरण रररएको 
छ । राव्रिय वनलाई सरकारद्ारा वयवजसथत वन, साििुावयक वन, साझमेिारी वन, धामि्तक वन, 
कबमुलयती वन र संरजक्त वनको रुपिा वयवसथापन हुँिै आएकोिा वन ऐन, २०७६ िा संरजक्त 

वनलाई हटाई तयसको सट्ा वन संरक्ण क्मेत्को वयवसथा रररएको छ । आ.व. २०७५/०७६ 
को अन्त समििा साििुावयक वन तर्त  २२४१५ उपभोक्ा सिूह र २२७२३५६.४६ हमेकटर 
वनक्मेत्, साझमेिारी वन तर्त  ३१ सिूह र ७६०१२ हमेकटर वनक्मेत्, कबमुलयती वन तर्त  ७८४६ 

v08 – !
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सिूह वा संसथा र ४५२८२ हमेकटर वनक्मेत्, धामि्तक वन तर्त  ३६ धामि्तक ससथा र २०५४ 
हमेकटर वनक्मेत् तथा १० संरजक्त वनको १९०८०९ हमेकटर वनक्मेत् परुमेको अवसथा छ ।  
तयसतै ४७६ िधयवतगी साििुावयक वन र मतनलमे ढाकमे को वनको क्मेत्रल १३८१८४ हमेकटर 
रहमेको छ । 

साििुावयक वन, साझमेिारी वन लरायत सििुायिा आधाररत वनलमे कुल वन क्मेत्को झण्ैड ४० 
प्रमतशत वन क्मेत् सथानीय सििुायबाट वयवसथापन हुँिै आएको छ ।यी वयवसथापन पर्मतहरुको 
िूल लक्य िनसहभामरतार्ारा वनको दिरो वयवसथापन ररी वनबाट प्राप्त हनुमे वनपैिावार वा वसत ु
र समेवाको उतपािन बढाउन,ु ती वसत ुवा समेवाको प्रशोधनबाट िूलय अमभववृर् रनु्त र तयसबाट वन 
वयवसथापनिा संलगन घरधरुीहरुको िीववकोपाि्तन र अथ्ततन्त्िा सिमेत योरिान पुरुयाउनमे रहमेकोछ ।  
यसरी वनको वयवसथापन र उपयोर रिा्त िैववक ववववधताको संरक्ण, मनण्तय प्रवरियािा िवहला 
सवहत सथानीय सििुायको सहभामरता र लाभको न्यायोजित बाँ्डराँ्डको समुनजचितताका लामर सिमेत 
एकीकृत प्रयास हनुमे ररमेको छ ।   

वन तथा वातावरण िन्त्ालयलमे आ.व. २०७५/०७६ िा नमेपाल सवचछ वातावरण िहाअमभयान 
संिालन ररयो । यसिा िूलतः प्रिूषण मनयन्त्ण, रोहरिैला वयवसथापन र सहरी क्मेत्िा हररयाली 
प्रवर््तनका लामर ववमभन्न िमेतनािूलक, सिन्वयातिक र प्रिारातिक काय्तरििहरु संिालन रररयो ।  
प्रिूषण मनयन्त्ण र रोहरिैला वयवसथापनिा सबै क्मेत्, तह र तपकाका िनताको वयापक 
सहभामरता हनु ुपनने हुँिा यो एउटा िनुौमतपूण्त काय्तरिि सिमेत रह्ो । समिानीय रा्रिपमतजयूको 
प्रिखु आमतथयिा काठिा्डौंिा वातावरण समिमेलन र नमेपालरञ्जिा वन, वातावरण तथा िलवाय ु
समिमेलनको आयोिना ररी वातावरणिा प्रिखु िदु्ाहरु र मतनको संबोधनका लामर तीनै तहका 
सरकार र सरोकारवालाहरुको सहभामरता र सहकाय्तको िहतवलाई प्रकाश पाररयो । वाय ुरणुसतर 
िापनलाई रििशः िमेशवयापी बनाइनमे उद्मेशयका साथ झापा (ििक), धनकुटा (धनकुटा न.पा.) र 
सखुनेत (ववरमेन्रिनरर) ररी ३ ठाउँिा वाय ुरणुसतर िापन यन्त्हरुको ि्डान रररयो । यी सवहत 
हाल २९ सथानिा वाय ुरणुसतर िापन यन्त्हरुको सथापना ररी संिालनिा लयाइएको छ । 

आ.व. २०७५/०७६ िा िलूुकको संघीय शासन प्रणाली अनरुुप नीमत, कानून र संरठनहरुको 
पनुससंरिना सिमेत रनु्त परमेकालमे यसबाट वन तथा वातावरण िन्त्ालयका  वावष्तक काय्तरििहरु 
सिमेत प्रभाववत रहमे । वावष्तक काय्तरिि तय हुँिा र मतनको काया्तन्वयन हुँिा संरठन संरिना र 
कि्तिारीहरुको िरबन्िीिा ्यापक पररवत्तन भयो । संघीय संरिनालाई लजक्त ररी बनाइएका 
धमेरै काय्तरििहरु काया्तन्वयन रनने सियसमििा प्रिमेश र सथानीय तहबाट रनु्त पनने वा प्रिमेशिा 
संरिना रएका तर संघबाटै संिामलत रनु्त पनने काय्तरििहरुको बिमेट ्यवसथापनिा सिमेत कमे ही 
सिसया िमेखा परमे । यी सबै िनुौमत र सिसया हुँिा हुँिै पमन सिग्रिा िन्त्ालयको कूल भौमतक 
प्ररमत ८८.२९ प्रमतशत र ववत्तीय प्ररमत ८४.७७ प्रमतशत पगुन ुउपलज्धिूलक नै िान्नु पि्तछ । 



jg tyf jftfj/0f dGqfnosf] jflif{s k|ult k|ltj]bg cfly{s jif{ @)&%÷)&^ 3

१.२ िन्त्ालयको सामेि, लक्य तथा उद्मेशय 

१.२.१ सोि

सरा, सवचछ र हररत वातावरण र िलवाय ुसिानकुुमलत सिाि वन क्मेत्कामे जिरामे वयवसथापन 
मनिा्तणवाट नमेपालको आमथ्तक, सािाजिक र सांसकृमतक सिवृर् र सखुिा योरिान । 

१.२.२ लक्य

वन तथा वातावरण िन्त्ालयको लक्य मनमनानसुार छन ्।

वन, िैववक ववववधता तथा िलाधार

वन, िैववक ववववधता तथा िलाधारको दिरो र सहभामरतािूलक वयवसथापनवाट वातावरणीय 
सन्तलुन र दिरो ववकास कायि राखिै वनिन्य उद्यि तथा पया्तपय्तटनको ववकास एवि ्वनिन्य 
वसत ु तथा समेवाको उतपािन, िूलय अमभववृर् एवि ् न्यायोजित ववतरण िार्त त अथ्ततन्त्िा यस 
क्मेत्कामे योरिान ववृर् रनने ।

वातावरण

प्रिूषण  मनयन्त्ण, रोहोरिैला वयवसथापन र हररयाली प्रवर््तन ररी नारररकको सवचछ र सवसथ  
वातावरणिा बाँचन पाउनमे अमधकारको समुनजचित रनने ।

िलवाय ुपररवत्तन  

िलवाय ुपररवत्तन अनकूुलन क्िता अमभववृर् तथा प्रमतकूल प्रभावको न्यूनीकरणवाट दिरो सिाि 
मनिा्तणिा योरिान रनने ।

१.२.३ उद्मेशय

वन तथा वातावरण िन्त्ालयको नीमतरत उद्मेशय मनमनानसुार छन ्ः 

राव्रिय वन नीमत, २०७५

 वन क्मेत्को उतपािकतव, उतपािन र वातावरणीय समेवािा अमभववृर् रनने ।

 वन पैिावरिा आतिमनभ्तर भइ िूलय अमभववृर् सवहत मनया्तत प्रवर््तन रनने।

 संरजक्त क्मेत्, मसिसार क्मेत् तथा वन वयवसथापन पर्मतहरुबाट पय्तटन प्रवर््तनिा उललमेखय 
योरिान पयुा्तउनमे।

 वन, वनसपमत, वन्यिन्त ुतथा िैववक ववववधताको संरक्ण पनुसथा्तपना र दिरो उपयोर रनने ।

 वन क्मेत्को संरक्ण र सो को बहआुयमिक उपयोर रनने।
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 रलरूल लरायतका कृवष वनको ववकास र संरक्ण ररी वन क्मेत्लाई आमथ्तक उपाि्तनको 
िाधयिको रुपिा ववकास रनने।

 हालको वन क्मेत्लाई घटन नदिई ववमभन्न प्रकारबाट क्मत भएका वनको पनुसथा्तपना रनने।

 िलाधार क्मेत्हरुको एवककृत वयवसथापनबाट िल र भमूिको संरक्ण रनने।

 काव्तन उतसि्तन न्यनुीकरण रनने नमेपालको सिग्र लक्यिा वन क्मेत्बाट योरिान पयुा्तउनमे।

 वन क्मेत्को शासकीय सधुार रिदै प्राप्त लाभको न्यायोजित ववतरण रनने।

 वन क्मेत्को अधययन-अनसुन्धान, शैजक्क रणुसतर तथा क्िता अमभववृर् रनने।

राव्रिय वातावरण नीमत, २०७६

 िल, वाय,ु िाटो, धवमन, ववधतु-िमुबकीय तरङ्ग रासायमनक र रमे म्डयोधिगी लरायत सबै 
प्रकारका प्रिषुणको रोकथाि मनयन्त्ण र न्यूनीकरण रनने।

 घरमेल,ु  औद्योमरक तथा समेवा क्मेत् लरायत सबै स्ोतबाट मसजि्तत रोहोरिैलाको वयवसथापन 
रनने।

 शहरी तथा नरर क्मेत्िा उद्यान ववकास तथा हररयाली ववसतार रनने।

 ववकासका सबै आयािहरुिा वातावरणीय िासोलाई िूलप्रवाहीकरण रनने।

 प्रिषुण पीम्डतलाई वातावरणीय न्यायको समुनचितता रनने।

 वातावरण संरक्ण तथा प्राकृमतक स्ोतको दिरो वयवसथापनिा िनसहभामरता िटुाउनमे।

 वत्तिान तथा भावी पसुताववििा न्यायोजित हनुमे ररी प्राकृमतक तथा िानव मनमि्तत स्ोतहरुको 
उपयोर रनने ।

 वातावरण संरक्ण र वयवसथापनका लामर शोध अनसुन्धान र क्िता अमभववृर् रनने।

 ििीनको प्रयोर भ-ूउपयोर योिना विोजिि रनने। 

 संभव भएसमि उपल्ध स्ोत साधनको पनुःप्रयोर र पनुःप्रशोधन रनने।

राव्रिय िलवाय ुपररवत्तन नीमत, २०७६

 सङ्कटासन्न र िोजखिपूण्त अवसथािा रहमेका वयजक्, पररवार, सिूह र सििुायको िलवाय ु
पररवत्तन अनकूुलन क्िता अमभववृर् रनने ।

 िलवाय ु पररवत्तनका प्रमतकूल प्रभावको िोजखििा रहमेका पाररजसथतीकीय प्रणालीहरुको 
उतथानशीलता ववकास रनने।

 न्यून काब्तन उतसि्तन ववकासको अवधारणा अवलमबन रिदै हररत अथ्ततन्त्को प्रवर््तन रनने।

 िलवाय ुपररवत्तन न्यूनीकरण र अनकूुलनका लामर राव्रिय तथा अन्तरा्तव्रिय ववत्तीय स्ोतहरुको 
न्यायोजित पररिालन रनने।

 िलवाय ुपररवत्तन समबन्धी अनसुन्धान, प्रववमध ववकास र सूिना समेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाउनमे।
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 राजयका सबै तह र ववषयरत क्मेत्का नीमत, रणनीमत, योिना तथा काय्तरििहरूिा िलवाय ु
पररवत्तनका ववषयहरुलाई एकीकृत रनने।

 िलवाय ु पररवत्तन न्यूनीकरण तथा अनकूुलन काय्तरििहरुिा लैवङ्गक तथा सािाजिक 
सिावमेशीकरणलाई िूलप्रवाहीकरण रनने।

१.३ प्रिखु नीमत तथा कानूनहरु

१.३.१ नीमत तथा रणनीमतहरु
 राव्रिय वन नीमत, २०७५

 राव्रिय वातावरण नीमत, २०७६

 राव्रिय िलवाय ुपररवत्तन नीमत, २०७६

 राव्रिय मसिसार नीमत, २०६९

 िम्डबटुी एवं रैह्रकाष्ठ वन पैिावार ववकास नीमत, २०६१

 वन क्मेत्को रणनीमत, २०७२

 वन अनसुन्धान रणनीमत, २०७३

 वन क्मेत्को अनरुिन तथा िूलयाङ्कन रणनीमत, २०७३

 नमेपालको िैववक ववववधता रणनीमत तथा काय्तयोिना, (२०१४–२०२०)

 िरुमे तराई िधमेश संरक्ण तथा वयवसथापन ररुुयोिना, २०७४

 पन्ध्ौं योिना (आ.व २०७६/०७७-२०८०/०८१) आधारपत्

 राव्रिय रमे्डपलस रणनीमत¸ २०७५

१.३.२ ऐन तथा मनयिहरु
 वन ऐन, २०७६ 

 वातावरण संरक्ण ऐन, २०७६

 राव्रिय मनकुन्ि तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण ऐन, २०२९

 नमेपाल प्रकृमत संरक्ण कोष ऐन, २०३९

 भ ूतथा िलाधार संरक्ण ऐन, २०३९

 ववरुवा संरक्ण ऐन, २०६४ 

 संकटापन्न वन्यिन्त ुतथा वनसपमतको अन्तराव्रिय वयापारलाई मनयिन तथा मनयन्त्ण रनने 
ऐन, २०७३   

 जशवपरुी-नारािु्तन राव्रिय मनकुञ्ज मनयिावली, २०७६
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 वन मनयिावली, २०५१ 

 राव्रिय मनकुन्ि तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण मनयिावली, २०३०

 नमेपाल प्रकृमत संरक्ण कोष मनयिावली, २०४१

 वातावरण संरक्ण मनयिावली, २०५४

 ववरुवा संरक्ण मनयिावली, २०६६

 भ ूतथा िलाधार संरक्ण मनयिावली, २०४२

 िधयवतगी क्मेत् वयवसथापन मनयिावली, २०५२

 संरक्ण क्मेत् वयवसथापन मनयिावली, २०५३

 संरक्ण क्मेत् सरकारी वयवसथापन मनयिावली, २०५७

 नमेपाल वन समेवा (रठन, सिूह तथा श्मेणी ववभािन र मनयजुक्) मनयिहरु, २०५१

 नमेपाल वन मनरि मलमिटमे्ड मनयिावली

१.४ संरठनातिक सवरुप तथा वयवसथा 

पररवमत्तत वयवसथालाई अंमरकार रिदै वन तथा वातावरण िन्त्ालयलमे पमन आफनो सांरठमनक 
संरिनािा पररवत्तन ररमेको छ । हाल संघिा वन तथा वातावरण िन्त्ालय रहमेको छ भनमे ७ वटा 
प्रिमेशहरुिा उद्योर, पय्तटन, वन तथा वातावरण िन्त्ालयहरु रठन भई सो िन्त्ालयहरु अन्तररत 
रहनमे ररी सात ७ वटा प्रिमेश वन मनिनेशनालयहरु, ८४ वटा म्डमभिन वन काया्तलयहरु, ५२८ 
वटा सव म्डमभिन वन काया्तलयहरु, १४ वटा भ ूतथा िलाधार वयवसथापन काया्तलयहरु र ७ 
वटा वन अनसुन्धान तथा प्रजशक्ण कमे न्रि रठन ररी संिालनिा अाएका छन ्। 

वन तथा वातावरण िन्त्ालयिा िाननीय िन्त्ीको नमेततृविा प्रशासकीय प्रिखुका रुपिा सजिव, 
६ वटा िहाशाखा र तयस िातहतिा शाखाहरु रहमेका छन।् प्रतयमेक िहाशाखाका प्रिखुका रुपिा 
सह सजिव रहनमे वयवसथा छ। िन्त्ालय अन्तर्तत सहसजिवलमे नमेततृव रनने २ वटा कमे न्रि (रमे्ड 
काया्तन्वयन कमे न्रि र वन अनसुन्धान तथा प्रजशक्ण कमे न्रि) सवहत िन्त्ालय अन्तर्तत िारवटा ववभार 
(वन तथा भ-ूसंरक्ण, राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण, वनसपमत र वातावरण) रहमेका छन ्।  
राव्रिय रौरवको आयोिनाको रुपिा रा्रिपमत िरूमे तराई िधमेश संरक्ण ववकास समिमत रहमेको 
र यसका अमतररक् िन्त्ालय िातहत िम्डवटुी उतपािन तथा प्रशोधन कमपनी मलमिटमे्ड, ताल 
संरक्ण ववकास समिमत, ि वटमवर कपपोरमेशन अर नमेपाल र वन पैिावार ववकास समिमत रहमेकोिा 
साववकको ि वटमवर कपपोरमेशन अर नमेपाल र वन पैिावार ववकास समिमत रामभएर हाल नमेपाल 
वन मनरि मलमिटमे्ड भएको छ। वन, वातावरण तथा िैववक ववववधता संरक्ण तथा वयवसथापनका 
लामर वावष्तक रुपिा मनिा्तण रररएका काय्तरििहरु र बिमेट अवहलमेको अवसथािा यस िन्त्ालय 
र िातहतका मनकायहरुवाट काया्तन्वयनिा लानकुा साथै अन्य काय्तरििहरु प्रिमेश िन्त्ालय 
र सथामनय तहहरुलाई सशत्त रुपिा उपल्ध रराई सबै मनकायहरुको सिन्वय र सहकाय्तिा 
काया्तन्वयनिा लमरएको छ। 



jg tyf jftfj/0f dGqfnosf] jflif{s k|ult k|ltj]bg cfly{s jif{ @)&%÷)&^ 7

१.५ वन तथा वातावरण िन्त्ालयको काय्त क्मेत्

नमेपाल सरकार (काय्त ववभािन) मनयिावली, २०७४ अनसुार वन तथा वातावरण िन्त्ालयबाट 
समपािन रररनमे काय्तहरु मनमनानसुार रहमेको छ:

१. राव्रिय वन समबन्धी नीमत, कानून, िापिण्ड र मनयिन।

२. राव्रिय वनको सवनेक्ण, वरगीकरण, नाप नकसा र सीिाङ्कन।

३. मनिी वन, साव्तिमनक वन, सरकारी वन, धामि्तक वन, साििुावयक वन, साझमेिारी वन, 
कबमुलयती वन, िकला वन समबन्धी नीमत, कानून र िापिण्ड।

४. वन्यिन्त ुर िरािरुुङ्गी समबन्धी नीमत, कानून र िापिण्ड।

५. राव्रिय मनकुञ्ज, वन्यिन्त ुआरक् तथा मसकार आरक् र सीिसार क्मेत् समबन्धी नीमत, कानून, 
िापिण्ड, योिना तथा काया्तन्वयन।

६. हात्तीसार।

७. प्राणी उद्यान (जिम्डयाखाना) समबन्धी नीमत, कानून र िापिण्ड।

८. िधयवतगी क्मेत् तथा संरक्ण क्मेत् वयवसथापन समबन्धी नीमत र िापिण्ड।

९. िैववक ववववधता, प्राकृमतक वातावरण संरक्ण, सिपुयोर र स्ोतको वयवसथापन।

१०. वन्यिन्त,ु िैववक ववववधता र वन पैिावार ओसारपसार एवं अपराध मनयन्त्ण समवन्धी नीमत, 
कानून, िापिण्ड, काया्तन्वयन र मनयिन।

११. वन क्मेत् अमतरििण र वन क्मेत्को भ-ूउपयोरको पररवत्तन।

१२. वनसपमत उद्यान र वनसपमत पवहिान तथा अमभलमेखीकरण समबन्धी नीमत, कानून र िापिण्ड।

१३. हवनेररयि वयवसथापन।

१४. वनसपमतहरुको रासयमनक रणुहरुको परीक्ण, प्रयोरशाला, प्रतयायन, प्रिाणीकरण र रणुसतर।

१५. आनवुांजशक स्ोत, िलु्तभ तथा लोपोन्िखु प्रिामत र आयामतत प्रिामत।

१६. वातावरण, िलवाय ुपररवत्तन, िलवाय ुपररवत्तन अनकूुलन, न्यूनीकरण समबन्धी नीमत, कानून 
र िापिण्ड।

१७. काब्तन समेवा र काब्तन सजचिमत।

१८. अन्तर प्रािमेजशक िङ्गल, वहिाल, वन, संरक्ण क्मेत्, िैववक ववववधता तथा भ-ूिलाधार क्मेत्को 
संरक्ण, समबर््तन र वयवसथापन समबन्धी नीमत, कानून, िापिण्ड र मनयिन।

१९. अन्तरिमेशीय वन तथा वन्यिन्त ुसमबन्धी ववषय।
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२०. वन, वनसपमत, वातावरण तथा िलवाय ुपररवत्तन समबन्धी अधययन अनसुन्धान।

२१. प्राकृमतक निी नाला, ताल तलैया, पोखरी, सीिसार एवं िलाधार क्मेत्को वातावरणीय संरक्ण 
एवं सवचछता कायि समबन्धी नीमत, कानून, िापिण्ड र मनयिन।

२२. वाय ुर वायिुण्डलको रणुसतर, िापिण्ड, अनरुिन र लमेखािोखा।

२३. हररत अथ्ततन्त् समबन्धी नीमत र िापिण्ड।

२४. वववकरण, िल, ठोस, तापीय, नाभकीय, ववद्यतुीय, िमुबकीय, रसायन, धवमन लरायतका 
प्रिूषण मनयन्त्ण।

२५. हररतरहृ गयासको िापिण्ड र मनयिन।

२६. राव्रियसतरिा वातावरणीय सूिना प्रणाली।

२७. वातावरणीय प्रभाव अधययन समबन्धी नीमत, कानून, िापिण्ड र मनयिन।

२८. रा्रिपमत िरुमे तराइ िधमेश संरक्ण ववकास समिमत, राव्रिय प्रकृमत संरक्ण कोष।

२९. सशस्त्र वन रक्क।

३०. िन्त्ालय समबन्धी राव्रिय अन्तरा्तव्रिय संघ संसथासँर सजन्ध, समझौता, अमभसजन्ध, समपक्त  र 
सिन्वय।

३१. िन्त्ालय समबन्धी साव्तिमनक संसथान, प्रामधकरण, समिमत, प्रमतष्ठान, कमपनी आदिको 
सचिालन र मनयिन।

३२. नमेपाल वन समेवाको सचिालन।

१.६ िन्त्ालय अन्तर्ततका िहाशाखाहरुवाट समपादित हनुमे िखुय िखुय काय्तहरु

१.६.१ योिना अनरुिन तथा सिन्वय िहाशाखा 

l िन्त्ालयसंर समबजन्धत आवमधक योिना, नीमत काय्तरिि, वावष्तक विमेट तथा काय्तरिि 
तयार रनने, रराउनमे।

l काय्तरिि तथा बिमेटका समबन्धिा राव्रिय योिना आयोर, अथ्त िन्त्ालय, समबजन्धत 
आयोिना तथा अन्य मनकायहरुसंर सिन्वय रनने रराउनमे।

l सवीकृत वावष्तक काय्तरिििा संशोधन रनु्त पनने अवसथािा सो सवीकृत रराई समबजन्धत 
मनकायिा  पठाउनमे।

l िन्त्ालयसंर समबजन्धत नीमतहरुको मनिा्तण, पररिाि्तन वा संशोधनहरुको िसयौिा तयार रनने, 
रराउनमे।
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l अन्य िन्त्ालय तथा मनकायहरुबाट सझुाबका लामर पठाइएका कानून, नीमत, रणनीमत तथा 
अन्य िसतावमेिहरुको लामर सझुाब तयार ररी पठाउनमे।

l िन्त्ालयसंर समबजन्धत रणनीमत, मनिने जशका, िार्तिश्तन तथा काय्तववमधहरुको मनिा्तण, संशोधन, 
पररिाि्तन समवन्धी काय्त ररी सवीकृत रराउनमे।

l िन्त्ालयसंर समबजन्धत ऐन, मनयिावलीहरुको मनिा्तण, पररिाि्तन वा संशोधनहरुको िसयौिा 
तयार रनने।

l वन, वातावरण तथा िलवाय ुक्मेत्का तथय तथयांक तथा सूिनाहरुको संकलन, प्रशोधन, 
ववश्मेषण र आवशयकता अनसुार प्रकाशन रनने, रराउनमे।

l िन्त्ालयसंर समबजन्धत वैिमेजशक सहायताको लामर प्रसतावहरु संकलन, पररिाि्तन तथा 
िसयौिा तयार ररी अथ्त िन्त्ालय र समबजन्धत िात ृमनकायिा पमेश ररी आवशयकता अनसुार 
समपक्त  र सिन्वय रनने।

l िन्त्ालयसंर समबजन्धत बैिमेजशक सहयोरिा सचिामलत आयोिनाहरुको काय्तरिि, बिमेट तयार 
ररी काया्तन्वयनका लामर आवशयक सिन्वय रनने रराउनमे।

l िन्त्ालय िातहतका संसथान, समिमत, कोषहरुको समपक्त  ववन्ि ुभई काय्त रनने।

l िन्त्ालयको लैंमरक समपक्त  ववन्िकुो रुपिा संयोिन रनने।

l ववकास साझमेिारहरुसंर आवशयकता अनसुार वैठक रनने र पररयोिनाहरुको प्ररमत अधयावमधक 
रनने, रराउनमे।

l िात ृ मनकायको सहयोरिा िन्त्ालयसंर समबजन्धत िाल ुतथा संमभाववत पररयोिनाहरुको 
वववरण अद्यावमधक रनने, रराउनमे।

l िन्त्ालय र अन्तर्ततका ववभारहरु, कमे न्रि, समिमत, संसथान, कोष, कमपमन तथा पररयोिनाहरुको 
काय्तरििको अनरुिन ररी पषृ्ठपोषणको सिमेत वयवसथा मिलाउनमे।

l िन्त्ालय र अन्तर्ततका ववभारहरु, कमे न्रि, समिमत, संसथान, कोष, कमपमन तथा पररयोिनाहरुबाट 
प्राप्त आवमधक एवं वावष्तक प्ररमत प्रमतवमेिनहरू आवशयकता अनसुार प्रधानिन्त्ी तथा 
िजन्त्पररषदको काया्तलय, राव्रिय योिना आयोर लरायत तोवकएका मनकायहरुिा मयाि मभत् 
पमेश रनने।

l िामसक, िौिामसक र वावष्तक प्ररमत सिीक्ा र आवशयकता अनसुार िन्त्ालय सतरीय ववकास 
सिसया सिाधान वैठक रनने, रराउनमे।

l िन्त्ालयसंर समबजन्धत काय्तरिि प्रभावकारी ढंरलमे सचिालनका लामर प्रिमेश एवं सथानीय 
तहहरुसँर समपक्त  र सिन्वयको वयवसथा मिलाउनमे।
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l िन्त्ालयसंर समबन्धी ववषयको अधययन, अनसुन्धान तथा क्िता ववकास काय्तिा 
ववश्वववद्यालय, अनसुन्धान कमे न्रि तथा शैजक्क संसथाहरुसंर सिन्वय रनने रराउनमे।

l िन्त्ालयसंर समबजन्धत ववषयहरुिा क्मेत्ीय तथा अन्तराव्रिय संघ संसथाहरुसंर सिझिारी, 
सिन्वय तथा सहकाय्तको वयवसथा मिलाउनमे।

l आवशयकता अुनसार पररा्रि िन्त्ालय, रहृ िन्त्ालय र अथ्त िन्त्ालयहरुसंर सिन्वय ररी 
िात ृ मनकाय, कुटनैमतक मनयोर तथा वविमेशी पाहुँनाहरुको िन्त्ालयसंरको भमेटघाट तथा 
वैठकको वयवसथा मिलाउनमे।

l यस िहाशाखालाई तोवकए बिोजििका अन्य काय्तहरु रनने ।

१.६.२ िलवाय ुपररवत्तन वयवसथापन िहाशाखा

l िलवाय ुपररवत्तन समबन्धी नीमत तथा काय्तरििहरु तिु्तिा रन्त आवशयक सहिीकरण रनने।

l िलवाय ुपररवत्तन समबन्धी अधययन अनसुन्धान रनने, रराउनमे।

l िलवाय ुपररवत्तन समबन्धी वावष्तक वसतजुसथमत प्रमतवमेिन तयारी र प्रकाशन रनने रराउनमे।

l िलवाय ुपररवत्तन समबन्धी अन्तराव्रिय सजन्ध समझौताहरुको समपक्त  ववन्ि ुभई काि रनने।

l िलवाय ुपररवत्तन समबन्धिा ववमभन्न मनकायहरु एवं संघसंसथाहरुबाट भए ररमेका तथा हनुमे 
काय्तहरुको संयोिन एंव सहिीकरण रनने रराउनमे।

l िलवाय ुपररवत्तन पररषदको बैठक आयोिनािा सहिीकरण रनने।

l िलवाय ुपररवत्तन अनकूुलन तथा न्यूनीकरण समबन्धी काय्तरििहरु तयार ररी काया्तन्वयन 
रनने, रराउनमे।

l िलवाय ुपररवत्तन समबन्धी वाता्तको लामर आवशयक राव्रिय काय्तपत्हरु तयार रनने रराउनमे।

l हररतरहृ गयाँसहरुको आधार तह (Reference Level) तयार रनने, अनरुिन रनने र आवमधक 
प्रमतवमेिनहरु तयार ररी पमेश रनने।

l िलवाय ुपररवत्तन समबन्धी काय्तरििहरुको लामर प्राववमधक एंव आमथ्तक सहयोर िटुाउन 
प्रसतावहरु तयार रनने, रराउनमे।

l िलवाय ुपररवत्तन समबन्धिा रोष्ठी, काय्तशाला तथा तामलिको आयोिना रनने रराउनमे।

l िलवाय ुपररवत्तनबाट हनु सकनमे प्रभाबलाई न्यून रन्त, रराउन अन्य काय्तहरु रनने, रराउनमे।

l सवचछ ववकास संयन्त्को Designated National Authority (DNA) भई काय्त रनने।

l हररतरहृ गयाँसको उतसि्तन बढी रनने क्मेत्को पवहिान ररी सवचछ ऊिा्त एवं हररत 
उतपािकतव समबन्धी प्रवर््तनातिक काय्त रनने, रराउनमे।
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l रमे्ड काया्तन्वयन कमे न्रिलाई प्रामबमधक सहयोर उपल्ध रराउनमे।

l अन्तरराव्रिय प्रमतवर्ता अनरुुपको हररत रहृ गयाँस उतसि्तन लरायतका राव्रिय प्रमतबमेिनहरु 
तयारी ररी पमेश रनने।

l यस िहाशाखालाई तोवकए बिोजििका अन्य काय्तहरु रनने।

१.६.३ वन तथा िलाधार िहाशाखा 

l राव्रिय वन तथा िलाधार समबन्धी नीमत तथा काय्तरििहरु तिु्तिािा आवशयक सहिीकरण 
रनने, रराउनमे।

l सरकारी वन क्मेत्को सवनेक्ण, नाप नकसा र सीिा मनधा्तरणिा सिन्वय रनने रराउनमे।

l सरकारी, साव्तिमनक, मनिी क्मेत्, कृवष वन, सहरी क्मेत्िा वकृ्ारोपण तथा वन ववकासको 
आवशयक वयवसथा मिलाउनमे।

l राव्रिय वन क्मेत्, सरकारी घर िगरा हसतान्तरण, िगरा सट्ाभना्त, िआु्िा, वन उपयोर 
तथा अन्य प्रयोिनलाई वन क्मेत् उपल्ध रराउनमे समबन्धी काय्तहरु रनने।

l अन्य प्रयोिनका लामर उपल्ध रराईएको वन क्मेत्को अमभलमेख राख्मे, मनयमित अनरुिन 
तथा िूलयांकन ररी, रराई पषृ्ठपोषण रनने।

l वहृत िलाधार, िलाधार, उप÷िलाधार तथा सकु्ि िलाधारहरुको अधययन अनसुन्धान रनने, 
रराउनमे।

l िरुभिूीकरण तथा भिूीको क्यीकरणलाई समबोधन हनुमे काय्तरििहरुको लामर प्राववमधक एंव 
आमथ्तक सहयोर िटुाउन प्रसतावहरुको िसयौिा तयार रनने।

l मसिसार तथा ताल तलैया क्मेत्हरुको संरक्ण, वयवसथापन समबन्धी काय्त रनने, रराउनमे।

l निी प्रणालीिा आधाररत वहृत िलाधार संरक्ण योिना तिु्तिा तथा काया्तन्वयनका लामर 
नीमतरत सहिीकरण रनु्त रराउनकुो साथै भ÷ूसंरक्ण तथा िलाधार वयवसथापन समबन्धी 
आयोिनाहरुको काय्तरिि रन्त सिन्वय तथा सहिीकरण रनने, रराउनमे।

l वाढी-पैरो िसता प्राकृमतक प्रकोप न्यूनीकरण समवन्धी आवशयक रणनीमतक योिनाहरुको 
अवधारणा बनाई प्रिमेश तहसँर सिमेत आवशयक सहकाय्त र सिन्वयको वातावरण मसि्तना 
रनने।

l ववपद् िोजखि न्यूनीकरणका लामर आवशयकता अनसुार अन्य मनकायहरुसंर सिन्वय तथा 
सहिीकरण रनने, रराउनमे।

l रा्रिपमत िरुमे तराई िधमेश संरक्ण काय्तरिि काया्तन्वयनिा सिन्वय तथा सहिीकरण रनने, 
रराउनमे।
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l भ ूतथा िलाधार वयवसथापन समबन्धी अधययन, अनसुन्धान तथा िलाधार सूिना प्रणालीको 
ववकास रनने, रराउनमे।

l िरुभिूीकरण, भिूीको क्यीकरण तथा ववपद् िोजखि न्यूनीकरणका राव्रिय तथा अन्तराव्रिय 
काय्तरििहरुको समपक्त  ववन्ि ुभई काय्त रनने।

l यस िहाशाखालाई तोवकए बिोजििका अन्य कािहरु रनने।

१.६.४ वातावरण तथा िैववक ववववधता िहाशाखा

l वातावरण तथा िैववक ववववधता समबन्धी नीमत तथा काय्तरिि तिु्तिािा आवशयक सहिीकरण 
रनने, रराउनमे।

l वातावरणीय प्रभाव िूलयांकन प्रमतवमेिन अधययन, सवीकृमत एवं समबजन्धत काय्त रनने, 
वातवरणीय अनरुिन तथा परीक्णका लामर आवशयक वयवसथा रनने, रराउनमे।

l प्रिूषण मनयन्त्ण रन्तका लामर आवशयक िापिण्ड मनिा्तण, काया्तन्वयन तथा अनरुिन 
लरायतका काय्तहरु रनने।

l प्राकृमतक स्ोतिा पनने वातावरणीय असरहरुको िूलयाङ्कन रनने, रराउनमे र सो समबन्धी 
प्राववमधक राय उपल्ध रराउनमे।

l वातावरणीय िापिण्ड ववकासका लामर अन्य िलुकुहरुिा अवलमबन भइरहमेका िापिण्डहरुलाई 
िमेश मभत् लार ुरन्तका लामर अनसुन्धान रन्त सहयोर पुरुयाउनमे।

l उद्योरहरुलाई सोझै वा सथानीय मनकायहरु िार्त त प्रिूषण मनयन्त्ण प्रिाणपत् िारी रनने 
रराउनमे काय्तिा सहयोर पुरुयाउनमे।

l वनिंरल एंव वनिन्य वसतकुो संरक्णको प्रयासिा प्रिूषण मनयन्त्ण काय्तलाई प्राथमिकता 
दिनको लामर आवशयक िार्तजित् तयार रनने, रराउनमे।

l वातावरण संरक्ण कोष ववकास एवं ववसतार रन्तका लामर आवशयक काय्त रनने, रराउनमे।

l वातावरण संरक्ण पररषदको बैठक आयोिना रनने।

l वातावरण संरक्ण कोषबाट रररनमे वावष्तक काय्तरिि तिु्तिा समबन्धी काय्त ररी काया्तन्वयन 
रनने रराउनमे समबन्धी काय्त रनने, रराउनमे।

l वववकरण तथा हानीकारक रसायनको आयात मनया्तत मनयिनका साथै अन्य क्मेत्िा भएको 
प्रयोरबाट िनिीवनिा पनने र पन्त सकनमे प्रभाव वारमे अधययन ररी आवशयक सरुक्ा प्रणाली 
अवलमबनका लामर मसराररश रनने।

l वातावरण संरक्ण तथा प्रवर््तन एवं वयवसथापनको लामर वातावरणीय सशुासन समबन्धी 
काय्तरिि तिु्तिा ररी काया्तन्वयन रनने, रराउनमे।
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l राव्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोिना सहिीकरणसंर समबजन्धत कािको सिन्वय रनने।

l िैववक ववववधतासँर समबजन्धत अन्तरा्तव्रिय िहासजन्धहरुको समपक्त  मबन्ि ुभई काि रनने।

l िैववक ववववधतासंर समवजन्धत राव्रिय र अन्तरा्तव्रिय कानून काया्तन्वयन रनने, रराउनमे।

l िैववक ववववधता समवन्धी क्िता ववकासका काय्त रनने, रराउनमे।

l िैववक ववववधताको अमभलमेखीकरण तथा पंिीकरण समबन्धी ववषयिा सिन्वय रनने।

l िैववक ववववधता समवन्धी िहासजन्ध तथा अमभसजन्धहरुको राव्रिय रणनीमत तथा काय्तयोिना 
एवं राव्रिय प्रमतवमेिन तयारी रनने काय्त रनने, रराउनमे।

l िैववक ववववधता समवन्धी भ-ूपररधीय काय्तरिि र आयोिनाहरुको सिन्वय र सहकाय्त रनने, 
रराउनमे।

l िैववक ववववधता संरक्णिा परसथानीय प्रिामतको संरक्णको लामर वनसपमत उद्यान र प्राणी 
उद्यान लरायत हात्तीसार, जिम्डयाखाना वयवसथापन समवन्धी सिन्वय रनने।

l वन, िैववक प्रववमध समबन्धी अधययन, अनसुन्धान तथा प्रववमध ववकास समबन्धी काि रनने, 
रराउनमे।

l यस िहाशाखालाई तोवकए बिोजििका अन्य काय्तहरु रनने।

१.६.५ सहभामरतािूलक वन िहाशाखा

l सििुायिा आधाररत वन वयवसथापन पर्मत समबन्धी नीमत तथा काय्तरिि तिु्तिािा आवशयक 
सहिीकरण रनने, रराउनमे।

l साििुावयक वन, साझमेिारी वन, रररबिखुी कबमुलयती वन, धामि्तक वन, िधयवतगी क्मेत्का 
वन लरायत सहभामरतािूलक वन वयवसथापन पर्मतहरु समबन्धी अमभलमेख राख्मे।

l साििुावयक वन, साझमेिारी वन, रररबिखुी कबमुलयती वन, धामि्तक वन, िधयवतगी क्मेत्का 
वन लरायत सहभामरतािूलक वन वयवसथापन पर्मतहरु समबन्धी अधययन अनसुन्धान रनने, 
रराउनमे।

l वन पैिावारिा आधाररत उद्यि तथा उद्योरहरुको सथापना, ववकास र प्रवर््तनका लामर 
आवशयक वयवसथा रनने।

l वन प्रिाणीकरण (Forest Certification) का लामर आवशयक सिन्वय रनने।

l संरक्णिखुी, उतपािनिखुी एवं पया्तपय्तटन प्रवर््तनिखुी साििुावयक वनहरुिा दिरो 
वयवसथापनको मसर्ान्त बिोजिि वयवसथापन रन्त आवशयक राव्रिय नीमत एवं िापिण्ड 
तयारी समबन्धी काय्तहरु रनने, रराउनमे।
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l उतपािनिखुी साििुावयक वनहरुको दिरो वयवसथापनका राव्रिय आधार र सूिकहरु मनिा्तणका 
लामर आवशयक सहिीकरणका काय्तहरु रनने, रराउनमे।

l साििुावयक वनमभत्का वन्यिन्तकुो संरक्णका लामर आवशयक सिन्वय र सहिीकरण रनने।

l साििुावयक वन उपभोक्ा सिूहको कोष पररिालन बारमे राव्रिय नीमत एवं कानून मनिा्तण 
समबन्धी काय्तहरु रनने, रराउनमे।

l साििुावयक वन उपभोक्ा सिूहहरुको संसथारत दिरोपना, सिावमेशी प्रमतमनमधतव एवं मनण्तय 
प्रवरियािा सहभामरताको लामर नीमतरत काय्तहरु रनने, रराउनमे।

l सहभामरतािूलक वन ्डढमेलो मनयन्त्ण एवं रोकथाि समवन्धी नीमतरत काय्तहरु रनने, रराउनमे।

l वन श्मिक, वन हमेराल,ु साििुावयक वनहरुको संरक्ण, वयवसथापनिा आवशयक िक् 
िनशजक्को योगयता तथा काय्तसूिीको िापिण्ड मनिा्तण समवन्धी काय्तहरु रनने, रराउनमे।

l सहभामरतािूलक वन वयवसथापन पर्मतहरुको सथानीय, प्रिमेश एवं कमे न्रिीय तहसंरको 
अन्तरसमवन्ध एवं सिन्वय समबन्धी आवशयक राव्रिय काय्तववमधको मनिा्तण रनने, रराउनमे।

l साझमेिारी वनको सिूह, सथानीय, प्रिमेश एवं कमे न्रिसंरको साझमेिाररता, लाभको ववतरण 
समवन्धी िापिण्ड मनिा्तणका लामर सिन्वय तथा सहिीकरण रनने, रराउनमे।

l सहभामरतािूलक वन वयवसथापन सिूहहरुको क्िता ववकास, हररत रोिरारीको अधययन 
अनसुन्धान रनने, रराउनमे।

l उचि िूलयका वनिन्य िम्डबटुी र रैह्रकाष्ठ वन पैिावारहरुको उतपािन, प्रवर््तन र 
बिारीकरण प्रवध्तन समवन्धी आवशयक वयवसथा मिलाउनमे।

l वन तथा वनिन्य उद्योरको लामर कचिा पिाथ्त उपलवध रराउनमे समबन्धिा िापिण्ड तयार 
रनने । साथै सो समवन्धी रािश्व, शलुक, िहशलु आदिको वारमेिा राय प्रमतवरिया उपल्ध 
रनने, रराउनमे।

l सहभामरतािूलक वन समबन्धी रोष्ठीहरुको आयोिना, सिन्वय, सहभामरता समबन्धी काय्तहरु 
रनने, रराउनमे।

l पव्ततीय ववकाससंर समबजन्धत काय्तरिि, वैठक, रोष्ठी र समिमेलनहरुको आयोिना रनने, र 
िन्त्ालयलमे प्रमतमनमधतव रनु्त पनने भए सहभारी हनुमे।

l यस िहाशाखालाई तोवकए बिोजििका अन्य कािहरु रनने।

१.६.६ प्रशासन िहाशाखा

l िन्त्ालय र अन्तररतका मनकायहरुको िनशजक् वयवसथापन, आमथ्तक प्रशासन र आन्तररक 
वयवसथापन समबन्धी काय्त रनने, रराउनमे।
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l िन्त्ालयको जिन्सी वयवसथापन र िि्तत समभार समबन्धी काय्त रनने, रराउनमे।

l भौमतक समपजत्तको सरुक्ा, िि्तत समभार आदि रनने, रराउनमे।

l साव्तिमनक खररि ऐन:मनयिावली बिोजिि सरकारी खररि समबन्धी काय्त रनने, खररि भएको 
जिन्सी सािानको िाजखला, मनरीक्ण र खि्त समबन्धी काय्त रनने, रराउनमे।

l मललाि ववरिी समबन्धी काय्त रनने, रराउनमे।

l िन्त्ालय र अन्तररतका मनकायहरूको वमेरुि ुरछययौट रनने, रराउनमे।

l िन्त्ालय र अन्तररतका मनकायहरुको िनशजक् ववकास समबन्धी काय्तहरु रनने, रराउनमे।

l िन्त्ालय र अन्तर्ततका मनकायबाट समपादित काय्तका ववषयिा प्राप्त उिरुी, रनुासा आदिको 
िाँिबझु तथा छानववन समबन्धी काय्त रनने, रराउनमे।

l कि्तिारीहरुको रनुासो समबोधन समबन्धी काय्त रनने, रराउनमे।

l िन्त्ालयको पसुतकालय वयवसथापन समबन्धी काय्त रनने, रराउनमे।

l कि्तिारीहरुको ववभारीय कारवाही तथा पूरसकार लरायतका काय्तहरु रनने, रराउनमे।

l िन्त्ालयसंर समबजन्धत कि्तिारीहरुको अधययन, असाधारण लरायतका वविाहरु समबन्धी 
काय्त रनने, रराउनमे।

l अजखतयार िरुुपयोर अनसुन्धान आयोर, सशुासन ईकाई र प्रशासन सधुार समवन्धी काय्तको 
समपक्त  ववन्िकुो रुपिा काि रनने, रराउनमे।

l वन क्मेत्को सांरठमनक एवं प्रशासमनक प्रवरियाको वयवसथापन समबन्धिा आवशयक Standard 
Operating Procedure (SOP) बनाउनमे।

l िन्त्ालयसँर समबजन्धत वैिमेजशक भ्रिणको िनोनयन समबन्धी काय्त रनने।

l अन्य शाखा तथा िहाशाखाको काय्त वववरणिा असपटिता भएिा सपटि पानने।

l यस िहाशाखालाई तोवकए बिोजििका अन्य काय्तहरु रनने।
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cfly{s jif{ @)&%÷)&^ sf] k|ult
२.१ आमथ्तक वष्त २०७5/०७6 को सवीकृत वावष्तक काय्तरिि अनसुारको प्ररमत 
वववरण

यस खण्डिा यस िन्त्ालय तथा िन्त्ालय अन्तर्तत काया्तन्वयन हनुमे पवहलो तथा िोश्ो  
प्राथमिकता प्राप्त काय्तरिि/आयोिना/पररयोिनाहरुकामे प्ररमत वववरण प्रसततु रररएको छ।  
आ.व. २०७५/०७६ िा वन तथा वातावरण िन्त्ालय अन्तररत १८ वटा पवहलो  
प्राथमिकता प्राप्त काय्तरिि तथा ५ वटा िोस्ो प्राथमिकता प्राप्त काय्तरिि काया्तन्वयनिा रहमेका  
जथए । पवहलामे र िामेश्ामे काय्तरिि/अायामेिना/पररयामेिनाहरूकामे भाैजतक तथा जवत्तीय प्ररमत जववरण 
तथा उपलज्धहरू रििशः ताजलका २.१, २.२, २.३, २.४ िा प्रसततु रररएकामे छ ।

ताजलका २.१ः पवहलामे प्राथमिकता प्राप्त (P1) काय्तरििकामे भौमतक तथा ववत्तीय प्ररमत

प्ररमत प्रमतशतिा

मस नं मनकाय 
आ.व. ०७4/०७5 आ.व. ०७5/०७6

भौमतक ववत्तीय भौमतक ववत्तीय

१ वन तथा वातावरण िन्त्ालय 88.०० ७३.९२ 61.49 60.42

२ वन तथा भ ूसंरक्ण ववभार ८३.०७ ७८.५९ 96.48 70.86

३ म्डमभिन वन काया्तलय ÷ ÷ 51.12 20.50

४ वनसपती ववभार ९१.०० ८३.५० 85.०० ७७.९६

५ राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण ववभार ९१.७४ ८३.७२ 80.99 84.67

६ वन अनसुन्धान तथा सभनेक्ण ववभार ९०.३० ८०.८६ 100.०० 98.75

७ वातावरण ववभार ९४.९४ ८१.७६ 84.90 71.14

८ िम्डवटुी ववकास काय्तरिि ९१.६० 87.5 93.२९ 81.81

९
राव्रिय वन ववकास तथा वयवसथापन   
काय्तरिि

८७.१३ ७2.21 86.73 63.22

१० राव्रिय मनकुन्ि तथा आरक् आयोिना ९०.३३ ८१.६४ 98.95 90.63

११ रमे्ड ररमे्रिी तथा िलवाय ुपररवत्तन काय्तरिि ८१.५० ५४.४१ 72.40 49.19

v08 – @
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मस नं मनकाय 
आ.व. ०७4/०७5 आ.व. ०७5/०७6

भौमतक ववत्तीय भौमतक ववत्तीय

१२
रा्रिपमत िरुमे तथा िधमेश संरक्ण ववकास 
समिमत 

९२.९६ ८5.0१ 9५.०७ 91.14

१३
वन्यिन्त ु संरक्णको लामर क्मेत्ीय सहयोर 
प्रवर््तन आयोिना

९०.१५ ८३.८४ 92.53 85.23

१४
पव्ततीय िलाधारहरुको िलवाय ु पररवत्तन 
सिानकूुलन आयोिना

८७.६८ 66.49 97.23 85.08

१५
पहा्डी साना वकसानका लामर अनकूुलन 
आयोिना

८६.२६ ६१.५७ 93.17 80.38

१६ नमेपाल िलवाय ुपररवत्तन सहयोर काय्तरिि ÷ ÷ 63.20 ६२.48

१७ िलाधार संरक्ण तथा वयवसथापन काय्तरिि ÷ ÷ 86.74 71.98

१८
वनसपमत अधययन अनसुन्धान तथा 
विारीकरण काय्तरिि

९०.७० ८६.०० 97.75 97.35

ताजलका २.२ः पवहलामे प्राथमिकता प्राप्त काय्तरििहरुकामे िखुय उपलजवधहरु

मस.नं
आयोिना/काय्तरििहरुको 

नाि
िखुय उपलजवधहरु

१ वन तथा भ ूसंरक्ण ववभार

१. हाम्ो वन र कलपवकृ् प्रकाशन

२. वन ्डढमेलो समबन्धिा रमे म्डयो सपट प्रशारण

३. रमे म्डयो वन वावटका काय्तरिि प्रशारण

४. ९३ वटा साििुावयक वन उपभोक्ा सिूह/सहकारी संसथा 
मल./कृषक सिूहहरुलाई वनिन्य उद्यि प्रवर््तन तथा 
ववकासका लामर अनिुान काय्तरिि अन्तर्तत वन उद्यि 
ववकास

५. २५ वटा साििुावयक वन उपभोक्ा सिूह/सहकारी संसथा 
मल./कृषक सिूहहरुलाई वनिन्य उद्यि प्रवर््तन तथा 
ववकासका लामर अनिुान काय्तरिि अन्तर्तत वनिन्य 
कचिा पिाथ्तिा आधाररत मनया्ततिन्य उद्यिका लामर 
उपकरण खररि 

६. राव्रिय िलाधार वयवसथापन रोष्ठी समपन्न
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मस.नं
आयोिना/काय्तरििहरुको 

नाि
िखुय उपलजवधहरु

२ वनसपमत ववभार

१. नमेपाल सरकार िन्त्ीपररषदको मिमत 2075/10/२१ 
को मनण्तयानसुार ि्डीबटुी ववकासका लामर अनिुान 
समबन्धी काय्तववमध 2075 सवीकृत 

२. आ.ब. 2075/०76 िा 41 सिूह/सहकारीलाई 
ि्डीबटुी ववकासका लामर अनिुान 

३
राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ु
संरक्ण ववभार

१. २ वटा िखुय काया्तलय भवन मनिा्तण 

२. ५.५९ वक.मि.रमे जन्संर मनिा्तण 

३. १९४० सिूहलाई मबरुवा खररि ररी मबतरण 

४. १५०० वटा सिहुलाई िाछाको भरुा मबतरण 

५. १५० वटा सिूहलाई बंररु मबतरण 

६. १३ वटा सिूहलाई घाँस मबकाश तथा ्डालमेघाँस मबतरण

४
वन अनसुन्धान तथा सभनेक्ण 
ववभार 

१. राव्रिय अथ्ततन्त्िा वन क्मेत्को योरिान िापन रनने 
प्रणालीको मबकास समबन्धी अधययन समपन्न 

२. वन रोर तथा वकट मबज्ान प्रयोरशाला सथापना  

३. िजक्ण एमसयाली कृवष वन समिमेलनको आयोिना 

५ वातावरण ववभार

१. झापा (ििक), धनकुटा (धनकुटा न.पा.) र सखुनेत 
(ववरमेन्रिनरर) िा वाय ुरणुसतर िापन कमे न्रि सथापना तथा 
सचिालन 

२. १२० EIA/IEE ररमेका आयोिनाहरुको वातावरणीय अनरुिन 

६ िम्डवटुी ववकास काय्तरिि

१. १850०० मबरुवा उतपािन

२.  NABL–INDIA बाट ९ वटा पयारामिटरिा Accreditation 
नवीकरण तथा थप पयारामिटरिा Accreditation का लामर 
काय्त 

७
राव्रिय वन ववकास तथा 
वयवसथापन काय्तरिि

१. ३ वटा वनसपमत प्रिाजतकामे संरक्ण यामेिना तयार  
(ओखर, िाँप र सतीसाल)

२. २१ जिललाको पंिवषगीय वन वयवसथापन काय्तयोिना 
सवीकृत

३. १ लाख २१ हिार ८५२ हमेकटर वन क्मेत्िा वैज्ामनक वन 
वयवसथापन

४. १३१ वटा राव्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोिनाको अनरुिन 

५. साििुावयक वनिा पया्तपय्तटन प्रवर््तन समबजन्ध काय्तववमध 
तयार
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मस.नं
आयोिना/काय्तरििहरुको 

नाि
िखुय उपलजवधहरु

६. २७ वटा साििुावयक वनिा पया्तपय्तटन तथा उद्यि 
ववकासका लामर अनिुान

७. भारताल साझमेिारी वनको काय्तयोिना सवीकृत

८
राव्रिय मनकुन्ि तथा आरक् 
आयोिना

१. १२१ हमे. वन्यिन्तकुा लामर घाँसमे िैिान वयवसथापन

२. २० वटा पानी पोखरी मनिा्तण

३. १४० वक.मि. बनपथ मनिा्तण र ४३५ वक.मि. बनपथ 
िि्तत सधुार

४. ७९ वक.मि. अजगनरमेखा मनिा्तण

५. १७ वटा भय ुटावर मनिा्तण

६. ३५ वटा काठमे  पलु मनिा्तण

७. ६.५ वक.मि. सोलार रमे जन्संर मनिा्तण र ३२ वक.मि. 
रमे जन्संर िि्तत

८. ३ वटा सोलार बोररंर ि्डान काय्त

९
रमे्ड ररमे्रिी तथा िलवाय ु
पररवत्तन काय्तरिि

१. राव्रिय वन श्ोत सवनेक्णका लामर ३०० वटा सथायी निनुा 
पलटको िापन 

२. १५०० वटा साििुावयक वनको काय्तयोिना पररिाि्तन 

३. ५० वटा िधयवतगी साििुावयक वनको काय्तयोिना 
पररिाि्तन 

४. िधयवतगी क्मेत्िा रहमेका २० वटा कबमुलयती वन 
काय्तयोिना तयार 

५. १५ वटा साििुावयक वनको दिरो वन वयवसथापन योिना 
तयार 

६. उतसि्तन न्यूनीकरण काय्तरििवाट प्राप्त हनुमे लाभको 
बाँ्डरां्ड योिना तयार 

७. १० वटा सथानीय तहको भ÷ूउपयोर योिना तयार

८. तराईका ७ जिललािा कृवष वन समबजन्ध अधययन 

९.  वन समेवाका अमधकृत, रमेञ्जर, मसमनअर रमेिसकाउट र 
वन रक्कको लामर ३० काय्त दिनको १० वटा तामलि 
संिालन ररी कि्तिारी क्िता ववृर्
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मस.नं
आयोिना/काय्तरििहरुको 

नाि
िखुय उपलजवधहरु

१०
रा्रिपमत िरुमे÷तराइ { िधमेश 
संरक्ण ववकास समिमत 

१. २५.९७ वक.मि नदि तथा खोला वकनार जसथरीकरण  

२. १६५ वटा रलछछी तथा पवहरो रोकथाि 

३. ४८ वटा भमूिरत िलपनुभ्तरण/पोखरी मनिा्तण तथा संरक्ण

४. ६ वटा प्रववमधिलुक ताल तलैया संरक्ण तथा वयवसथापन

५. २२ हमेकटर क्मत-ग्रसत भमुि पनुरुथान

६. १४६ हमेकटर िैववक तथा वातावरणीय वहसावलमे अमत 
संवमेिनशील रहमेका वन क्मेत्को तारवार सवहत पनुरुथान 
संरक्ण  

११
वन्यिन्त ुसंरक्णको लामर 
क्मेत्ीय सहयोर प्रवध्तन 
आयोिना

१. १९० हमे. घाँसमे िैिान ्यवसथापन

२. १ रमेन्िपोसट भवन मनिा्तण

३. १० वटा भय ुटावर मनिा्तण

४. १ वटा संरक्ण सूिना िौतारी मनिा्तण

५. ५ पटक बाघको आहारा प्रिामतको अनरुिन

६. ५५ पटक िोरी मसकार जसवप अपरमेसन

७. १२ वटा रमेन्िपोसट भवन िि्तत

१२
पव्ततीय िलाधारहरुको 
िलवाय ुपररवत्तन 
सिानकूुलन आयोिना

१. 297.27 हमेकटर संरक्ण वकृ्ारोपण ररी िलाधार 
पनुरुतथान

२. पानीका िहुानहरुको ववकासका लामर 655 संरिना 
मनिा्तण 

१३
पहा्डी साना वकसानका लामर 
अनकूुलन आयोिना

१. ४३ वटा लापा मनिा्तण  

२. ६४ वटा पानी िहुान, पोखरी संरक्ण

३. १०५ हमेकटर वकृ्ारोपण

४. ३० वटा पवहरो वयवसथापन तथा तटबन्ध मनिा्तण 

१४
नमेपाल िलवाय ुपररवत्तन 
सहयोर काय्तरिि

१. ३७२ हमेकटर भ–ूक्य तथा निी कटान मनयन्त्ण 

२. ३० वक.िी. सौय्त बत्ती ि्डान 
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मस.नं
आयोिना/काय्तरििहरुको 

नाि
िखुय उपलजवधहरु

१५
िलाधार संरक्ण तथा 
वयवसथापन काय्तरिि

१. २१५ वटा पानी श्ोत र संरक्ण पोखरी र ताल तलैया 
वयवसथापन 

२. ३१ सथान सथान खोला र खहरमे वकनारा संरक्ण 

३. १५ वटा रलछछी/पवहरो मनयन्त्ण 

४. २५ हमेकटर कृवष वन प्रवर््तनका लामर रलरूल ववरुवा 
रोपण 

५. वकमत्तपरुको राउटमे खोला िलाधारिा कृमत्ि िलभरण 
प्रि्तशन सथल मनिा्तण 

16
वनसपमत अधययन अनसुन्धान 
तथा विारीकरण काय्तरिि

१. 170000 वटा वनसपमत निूनाहरुको संरक्ण तथा 
वयवसथापन भइ 12,577 वटा हवनेररिय निूनाहरुको 
Digitization काय्त  समपन्न  रररएको  र  साथै  32 
प्रिामतका वनसपमतहरु New to KATH का रुपिा िता्त 

२. Ferns & Fern Allies of Nepal Vol. II प्रकाशन

३. Bryophytes: Collection, Preservation and Identification 
(Reference to Nepal) र Compilation of New Plants Records 

from Nepal  को पसुतक प्रकाशन

४. A Compilation report on Phytochemical and Biological 

Screening of Medicinal Plants in Nepal 2nd Edition नािक 
पजुसतका प्रकाशन ।

ताजलका २.३ः िामेस्ामे प्राथमिकता प्राप्त काय्तरििहरुकामे भाैजतक तथा जवत्तीय प्ररमत

प्ररमत प्रमतशतिा

मस.नं आयोिना/काय्तरििहरुको नाि
आ.व. ०७4/०७5 आ.व. ०७5/०७6

भौमतक ववत्तीय भौमतक ववत्तीय

१ राव्रिय मनकुञ्ज (सरुक्ा टोली) १००.०० १००.०० १००.०० 96.13

२ हाजत्तसारहरु ९४.२३ ८१.७५ 97.02 85.18

३ कमे जन्रिय वन तामलि तथा प्रसार कमे न्रि १००.०० ८६.७२ 97.87 92.८१

४
वनसपमत संरक्ण तथा उद्यान ववकास 
आयोिना

८८.५० ८४.०० ९९.७३ 92.९९

५ वन अनसुन्धान तथा सभनेक्ण आयोिना 97.87 85.8० 9७.8७ 92.२८
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ताजलका २.४ः िामेस्ामे प्राथमिकता प्राप्त काय्तरििहरुकामे िखुय उपलज्धहरु

मस.नं
आयोिना/काय्तरििहरुको 

नाि
िखुय उपलजवधहरु

१ राव्रिय मनकुञ्ज (सरुक्ा टोली)

१.  ३७ वटा भौमतक पूवा्तधारहरु मनिा्तण (वटुकिल रणिा 
८ वटा, प्रकृमत संरक्ण जशक्ालयिा ४, जशविल रणिा 
४ वटा, श्ीिमेहर रणिा ५ वटा, भवानीबकस रण, 
िहमेन्रिनररिा ६ वटा, हनिुानधवि रलुि ढोरपाटनिा ५ 
वटा, भीिकाली रलुि िकाल ुवरुणिा ५ वटा) 

२.  िोरी जशकारी तथा वन्यिन्तहुरुको सरुक्ािा प्रभावकारी 
अनरुिन एवं मनयन्त्णिा टमेवा पयुा्तउनका लामर पमेट्ोमलङ्ग 
तथा रसतीिा प्रयोर हनुमे ट्याकटर, िोटरसाईकल, 
िोटरबोट तथा साईकलहरु खररि ररी मनकुञ्ज सरुक्ाको 
लामर खवट्नमे रौिहरुलाइ { मबतरण 

२ हाजत्तसारहरु

१.  १० वटा रोहरिैला वयवसथापनका लामर खा्डल मनिा्तण

२.  १ वटा हाजत्तको समे्ड घर मनिा्तण र ८ वटा हाजत्तको समे्ड 
घर िि्तत 

३.  १७ वटा सूिना बो्ड्त मनिा्तण काय्त समपन्न 

३
कमे जन्रिय वन तामलि तथा 
प्रसार कमे न्रि

१.  २ वटा ववकास र संरक्णका लामर वयवसथापन तामलि, 
३० दिनमे (रा. प. ततृीय श्मेणी )

२.  २ वटा ववकासका लामर वन संरक्ण र वयवसथापन 
तामलि, ३० दिनमे (रा. प. अन. प्रथि श्मेणी) 

४
वनसपमत संरक्ण तथा उद्यान 
ववकास आयोिना

१.  11 वटा वनसपमत उद्यानहरुको काय्तयोिना अनरुुप 
भौमतक संरिना मनिा्तण तथा सदुृढीकरण 

२.  ११ वनसपमत उद्यानिा 252097 रोटा िौसिी शोभनीय 
रूल मबरुवा उतपािन भइ {

५
वन अनसुन्धान तथा सभनेक्ण 
आयोिना

१.  वन रोर तथा वकट मबज्ान प्रयोरशाला सथापना

२.  िजक्ण एमसयाली कृवषवन समिमेलनको आयोिना 

३.  वन क्मेत्बाट दिरो मबकास लक्य परुा रन्त हनु सकनमे 
योरिान बारमे अधययन

२.२ समिमत/संसथान/कमपनीको प्ररमत

यस िन्त्ालय अन्तर्ततका समिमत/संसथान/कमपनीको आ.व. ०७4/०७5 र आ.व. ०७5/०७6 
को वावष्तक प्ररमतको तलुनातिक जसथमत तामलका २.५ तथा िखुय उपल्धीहरू ताजलका २.६ िा 
प्रसततु रररएको छ ।
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ताजलका २.५ः समिमत/संसथान/कमपनीको वावष्तक भौमतक तथा ववत्तीय प्ररमत

प्ररमत प्रमतशतिा

मस.नं आयोिना/काय्तरििहरुको नाि
आ.व. ०७4/०७5 आ.व. ०७5/०७6

भौमतक ववत्तीय भौमतक ववत्तीय

१ ि वटमबर कपपोरमेशन अर नमेपाल ६०.५३ ४५.०० 63.०० 32.००

२ वन पैिावार ववकास समिमत 80.02 79.09 60.13 58.88

३
िम्डबटुी उतपािन तथा प्रशोधन कमपनी 
मलमिटमे्ड

६६.३८ ७८.०० 64.6० 73.5०

ताजलका २.६ः समिमत/संसथान/कमपनीिा हामसल भएको िखुय उपलवधीहरु

मस नं मनकाय िखुय उपलजवधहरु

१ राव्रिय प्रकृमत संरक्ण कोष

१.  झापा जिललाको िलथल क्मेत्िा ३७ वक.मि. लािो 
अरसमेट ववद्यतुीय तारवार ि्डान 

२.  १० वटा रैँ्डा, १२ वटा पाटमेबाघ, १० वटा जितवुा 
र अन्य ३९१ ररी िमिा ४२३ वन्यिन्तकुो उर्ार र 
पनुःसथापनािा सहयोर 

३.  ९०,००० भन्िा बढी वनिन्य र रलरूलका ववरुवाहरू 
वकृ्ारोपण 

४.  कोषको वयवसथापनिा रहमेका संरक्ण क्मेत्हरूिा २२ 
वक.िी. पििार्त ववकास, सतरोन्नमत र वयवजसथत रररनकुा 
साथै २१२ वटा साइन पोटिहरू जनिा्तण 

५.  वहउँ जितवुाको आहारा, पवहिान सवहतको रैं्डा अनरुिन, 
बाघ र तयसका आहारा प्रिामत, रोही र  वहउँ जितवुाको 
कयािमेरा ट्ावपङ ररी १३ वटा अधययन, अनसुन्धान र 
सवनेक्ण 

६.  िानव÷वन्यिन्त ुद्न्द्बाट पीम्डत, अवसरबाट वजचित तथा 
सीिान्तकृत छात्ाहरू र अन्य ववद्याथगीहरू ररी िमिा 
२३४ ववद्याथगीहरूलाई छात्वजृत्त प्रिान 
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मस नं मनकाय िखुय उपलजवधहरु

२
ि वटमबर कपपोरमेशन अर 
नमेपाल

रोमलया काठ उतपािन ३,८२,७६५ कयू.वरट

१. िाउरा उतपािन ५७३ िट्ा

२. जिरान काठ उतपािन ८२,८०७ कयू.वरट

३. रोमलया काठ मबरिी २७,००९ कयू.वरट

४. िाउरा मबरिी १९,०१,२९७ कमे .िी.

५. जिरान काठ मबरिी (भकूमप प्रयोिन) ३६,४११ कयू.वरट

६. जिरान काठ मबरिी (मनिा्तण) ८२,६९५ कयू.वरट 

३ वन पैिावार ववकास समिमत

१. 9,32,020 ववरुवा उतपािन

२. 1,45,855 कयूवरट रोमलया काठ तथा वललावलली, 
९२.५० िट्ा िाउरा तथा ५६,००० कमे िी िसलाको पात 
उतपािन 

३. 2 पटक िवहलाका लाजर शीपिलुक ताजलि

४
िम्डबटुी उतपािन तथा 
प्रशोधन कमपनी मलमिटमे्ड

१. १५ टन सरुजन्धत तमेल उतपािन
२. २२ लाख २४ हिार थान हव्तल कमे यर उतपािन
३. ४०,००० थान हव्तल कमे यर मबरिी

२.३ आ.व.२०७५/०७६ िा ववमनयोजित बिमेट तथा खि्तको वववरण

आमथ्तक वष्त २०७5/०७6 िा वन तथा वातावरण िन्त्ालयको लामर िालतुर्त  रु ८ अव्त ३४ 
करो्ड ४७ लाख ८९ हिार र पूजिरँत तर्त  रु २ अव्त ६८ करो्ड ६२ लाख ६२ हिार ररी 
कुल िमिा ववमनयोजित विमेट रु ११ अव्त ३ करो्ड १० लाख ५१ हिार रहमेको छ । ववमनयोजित 
विमेटिा िाल ुतर्त  ८४.७६ प्रमतशत (रु ७ अव्त ७ करो्ड २९ लाख ४७ हिार) र पूजिरँततर्त  
८४.८२ प्रमतशत (रु २ अव्त २७ करो्ड ८३ लाख ८४ हिार) ररी कुल िमिा विमेट ८४.७७ 
प्रमतशत (रु ९ अव्त ३५ करो्ड १३ लाख ३१ हिार) खि्त भएको छ । ववमनयोिन तथा खि्तको 
ववसततृ वववरण तामलका २.७ िा प्रसततु रररएको छ ।
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३.१ कणा्तली क्मेत्िा खाद्य उतपािन र खाद्य सरुक्ािा िलवाय ु
पररवत्तनर्ारा मसजि्तत िनुौमतसंर अनकूुलन रनने काय्तरिि (Adapting to آ
Climate Induced Threats to Food Production and Food Security in the آ

Karnali Region of Nepal CAFS-Karnali Project)

आयोिनाको िानकारी

आयोिनाको उद्मेशय: प्राकृमतक स्ोत लरायतका जिववकोपाि्तनका साधनहरुको सिजुित 
वयवसथापनद्ारा िलवाय ुसमवमेिनशील र खाद्य असरुजक्त पररवारहरुको अनकूुलन क्िता अमभववृर् 
रनने ।

िात ृमनकाय:   UNFCCC Adaption Fund Board (AFB)

काया्तन्वयन रनने संसथा:    ववश्व खाद्य काय्तरिि, नमेपाल

कुल बिमेट:    ९,५२७,१६० अिमेररकी ्डलर

आयोिनाकामे अवमध:   ४ वष्त (अकटोवर २०१८ िमेजख अकटोवर २०२२ समि)

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत् : सोरु, खतया्ड (िरु)ु, पलाता, पिालझरना (कामलकोट), मतला, 
तातोपानी र वहिा (िमुला) ररी कणा्तली प्रिमेशका ७ वटा 
राउँपामलकाहरु

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१.  जिलला, पामलका, व्डा र वसती सतरिा ववमभन्न सरोकारवालाहरुको लामर पररयोिनाको 
अमभिखुीकरण तथा िलवाय ुपररवत्तनलमे खाद्य उतपािन र खाद्य सरुक्ािा पारमेको असर तथा 
अनकुुलनका उपायहरुबारमे ५९ वटा तामलि र रोष्ठी।

२.  साझमेिार रैर सरकारी संसथाहरु र समबजन्धत राउँपमलका बीि पररयोिना संिालन समबन्धी 
७ वटा सिझिारी पत्िा हसताक्र।

v08 – #
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3.  काय्तकि क्मेत्िा रहमेका घरधरुीहरुको िलवाय ु पररव्ततनको प्रभाव तथा खाद्य सरुक्ाको 
अवसथाको आधारिा सहभामरतािूलक मबमधबाट ७ राउँपामलकािा घरधरुी सकंटासन्नता 
सतरीकरण।

३.२ पहा्डी साना वकसानका लामर अनकूुलन आयोिना (Adaptation for   
  Smallholder in Hilly Areas)

आयोिनाको िानकारी:

आयोिनाको उद्मेशय: यस आयोिनाका उद्मेशयहरु िमेहाय बिोजिि रहमेका छन ्।

१. सथानीय सििुायहरुको िलवाय ु िन्य िोजखिबाट सजृित सङ्कटासन्नता (Vulnerability to 
Climate related risks)  न्यनुीकरण रनने।

२. िलवाय ुपररवत्तन अनकूुलनका लामर उपयकु् संसथारत वातावरणको सबमलकरण रनने।

िात ृमनकाय: International Fund for Agriculture Development

काया्तन्वयन रनने मनकाय: जिलला आयोिना सिन्वय ईकाई

कुल विमेट: 37.6अिमेररकी ्डलर

आयोिनाको अवमध: आ.व. २०७१/०७२ (रमे ब्अुरी २६, २०१५) िमेजख आ.व. 
२०७७/०७८ (िाि्त २०२१)  समि

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत्हरु: कणा्तली प्रिमेश अन्तर्ततका ५ वटा जिललाहरु (कामलकोट, िैलमेख, 
सलयान, रुकुि पजचिि, िािरकोट) र प्रिमेश नं. ५ अन्तर्ततका २ वटा जिललाहरु (रोलपा र रुकुि 
पूव्त) ररी िमिा ७ वटा जिललाहरु ।

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१. ४३ वटा लापा मनिा्तण।

२. ६४ वटा पानी िहुान, पोखरी संरक्ण।

३. १०५ हमेकटर वकृ्ारोपण।

४. ३० वटा पवहरो वयवसथापन तथा तटबन्ध मनिा्तण।
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३.३ राव्रिय अनकूुलन योिना तिु्तिा क्िता ववकास (Building Capacity to 
Advance National Adaptation Plan Process in Nepal)

आयोिनाको िानकारी

आयोिनाको उद्मेशय: राव्रिय अनकूुलन योिना प्रकृयािा अजघ बढन नमेपाल सरकारको राव्रिय 
र सथानीय तहिा संसथारत र प्राववमधक क्िता अमभववृर् रनने, संघीय तथा प्रािमेजशक सरकारी 
संसथाहरुलमे ववकासका नीमत तथा योिनािा िलवाय ु पररवत्तन अनकूुलनलाइ{ सिायोिन ररी 
िलवाय ु िोजखि न्यूनीकरणिा योरिान पयुा्तउनमे, पाररजसथमतकीय प्रणाली पनुसथा्तपना र रररव 
सििुायको लाभको लामर िलवाय ु अनकूुलन योिना बनाउन अन्तराव्रिय, राव्रिय र प्रािमेजशक 
तहका ज्ान, अनभुव, मसकाइ { र आवशयकता िानकारी रराउनमे प्रणाली ववकास र सबलीकरण रनने, 
अनकूुलनका लाभहरु ववमभन्न तहिा लैिान काया्तन्वयन, अनरुिन र संिार रणनीमत बनाउनमे । 

िात ृमनकाय:   हररत िलवाय ुकोष (Green Climate Fund)

कुल बिमेट:    अिमेररकी ्डलर २.९३५ अिमेररकी ्डलर

आयोिनाकामे अवमध: ३ वष्त (नोभमेमबर २०१८ िमेजख अकटामेबर २०२१ समि)

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१. राव्रिय सतरिा अनकूुलन योिना तयार रन्तको लामर राव्रिय अनकूुलन योिना तिु्तिा क्िता 
ववकास समबन्धी काय्तरििको शरुुवात काय्तशाला रोष्ठी (Inception Workshop) समपन्न ।

२. अनकूुलन योिना तिु्तिाका लामर नमेपालको िलवाय ु पररवत्तन पररदृशय (Climate Change 
Scenario for Nepal) प्रमतवमेिन प्रकाशन ।

३. अन्तराव्रिय सतरिा आयोजित काय्तरिििा सजमिमलत भइ नमेपाललमे ररररहमेका िलवाय ुअनकूुलन 
समबन्धी असल अभयास, अनभुव, मसकाइको आिान प्रिान साथै संलगन िनशजक्को क्िता 
ववकासिा सहयोर परुमेकामे ।

३.४ पव्ततीय िलाधारहरुको िलवाय ुपररवत्तन सिानकूुलन आयोिना (Building  
  Climate Resilience of Watershed in Mountain Eco-regions Project)

आयोिनाको िानकारी:

आयोिनाको उद्मेशय: पव्ततीय क्मेत्िा वसनमे सििुायहरुलाई ववद्यिान पानीको स्ोतिा सहि पहुँि, 
पया्तप्त सवचछ वपउनमे पानीको सहि उपलवधता, मसिाईं तथा अन्य उपयोरिा भइरहमेको सिसया 
सिाधान रन्त सहयोर रनने ।
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िात ृमनकाय: एमसयन ववकास वैंक (रणनीमतक िालवाय ुकोष), नोराम्डक ववकास 
कोष

काया्तन्वयन रनने मनकाय: वन तथा भ…ूसंरक्ण ववभार (आयोिना काया्तन्वयन ईकाई, आछाि 
आयोिना वयवसथापन ईकाई ्ड्डमेलधरुा) 

कुल विमेट: 30.11 अिमेररकी ्डलर

आयोिनाको अवमध:  २० िनवरी २०१४ िमेजख ३१ िनवरी २०२० समि ।

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत्हरु: अछाि, वैत्डी, वझाङ्ग, ्ड्डमेलधरुा र ्डोटी का १०८ रा.वव.स।

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१. 297.27 हमेकटर संरक्ण वकृ्ारोपण ररी िलाधार पनुरुतथान।

२. पानीका िहुानहरुको ववकासका लामर 655 संरिना मनिा्तण ।

३.5 पाररजसथमतकीय प्रणालीिा अाधाररत अनकूुलन काय्तरिि…िामेस्ामे (Catalyz-
ing Ecosystem Restoration for Climate Resilient Natural Capital and Rural  آ
Livelihoods in Degraded Forest and  Rangelands of Nepal EbA II)

काय्तरििको िानकारी

काय्तरििको उद्मेशय:  िधय तथा उचि वहिाली क्मेत्को १००० हमेकटर वन क्यीकरण क्मेत् र 
४५० हमेकटर िरनभिूीको पनुरुतथान रन्त पाररजसथमतकीय प्रणालीिा आधाररत िलवाय ुपररवत्तन 
अनकूुलन काय्तरििहरु सचिालन रनने। 

िात ृमनकाय:   अजत कि ववकमसत रा्रि कोष (LDCF)

कुल बिमेट:    अिमेररकी ्डलर १६,२८५४७५

काय्तरििकामे अवमध: ४ वष्त (अकटोवर २०१८ िमेजख अकटोवर २०२२ समि)

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत् :  अछाि (साँरमे वरर नररपामलका, रािारोशन र िललमेख राउँपामलका), 
सलयान (वनराढ कुवपण्डमे नररपामलका, कुिाख राउँपामलका) र िोलखा (मभिमेश्वर र जिरर 
नररपामलका, रौरर शंकर, कामलन्िोक, सैलङु राउँपामलका) को िधय तथा उचि वहिाली क्मेत्का 
१० वटा सथानीय तह

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१.  अछािको साँरमे  नररपामलका-१० घुघँरुकोटिा ७०० वर्त मिटरिा नस्तरी सथापना र सचिालन।  
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२.  EBA Protocol िा आधाररत अछािका १० वटा साििुावयक वनको काय्तयोिना पनुरावलोकन 
र नवीकरण।

३.  जिरी नररपामलका-२ कयाङ्गमेिा एउटा पोखरी मनिा्तण।

३.६ हररयो वन काय्तरिि (Hariyo Ban Program)

काय्तरििको िानकारी

काय्तरििको उद्मेशय: काय्तरििको प्रिखु िईु उद्मेशय जितवन अन्नपूण्त भ…ूपररमध र तराई  

भ…ूपररमधको संरक्ण र वयवसथापनिा सधुार, र िलवाय ुपररवत्तनका िोजखिलाई रििशः कि रनने 
रहमेका छन ्। बिारिखुी िीववकोपाि्तन, सशुासन र लैवङ्गक सिानता तथा सािाजिक सिावमेशीकरण 
प्रवर््तन रनने ।

िात ृमनकाय:  अिमेररकी ववकास मनयोर (यएुसएआइ्डी)

काया्तन्वयन रनने मनकाय:  हररयो वन काय्तरिि ्ड्ल्ुड्लएुर नमेपालको नमेततृविा कमे यर नमेपाल, 
साििुावयक वन उपभोक्ा िहासंघ र राव्रिय प्रकृमत संरक्ण कोष।

कुल विमेट:  १८,०००,००० अिमेररकी ्डलर

काय्तरििको अवमध:  काय्तरििको पवहलो िरण सन ्२०११ िा सरुु भएर सन ्२०१६ 
िा अन्तय भएको मथयो । पवहलो िरणका उललमेखनीय उपलज्ध र 
मसकाईहरूलाई अवलमबन रिदै काय्तरििको िोस्ो िरण सन ्२०१६ 
िमेजख नै सरुु भई ५ वष्तसमिका लामर सचिालन भइरहमेको छ ।

काय्तरिि लार ु भएको क्मेत्हरु: हररयो वन काय्तरििलमे जितवन…अन्नपूण्त भ…ूपररमध तथा तराई 
भ…ूपररमध अन्तर्तत रहमेका १५ वटा जिललाहरु (्ड्डमेलधरुा,कचिनपरु, कैलाली, बदि्तया, बाँकमे , 
िाङ, नवलपरु, परासी, जितवन, कासकी, तनहुँ, सयाङिा, िनाङ, िसुताङ, लििङु र रोरखा) 
िा ततकामलन वन तथा भ…ूसंरक्ण िन्त्ालयलमे तयार पारमेकोमे भ…ूपररमध तहका रणनीमत र काय्त 
योिनाहरूलाई काया्तन्वयन रन्त सघाउनमे छ । िस अन्तरत तराई भ…ूपररमधका संरजक्त क्मेत् 
र मनजचित िैववकिार्तः शकुलाराँटा राव्रिय मनकुञ्ज…ब्महिमेव िैववकिार्त, बदि्तया राव्रिय मनकुञ्ज…
कणा्तली िैववकिार्त, बाँकमे  राव्रिय मनकुञ्ज…कमिी िैववकिार्त र जितवन राव्रिय मनकुञ्ज…बरन््डाभार 
िैववकिार्तलाई प्राथमिकतािा राखमेको छ । साथै जितवन अन्नपूण्त भ…ूपररमधका समेती, िसया्तङिी र 
िरौंिी नदिको उप…वहृत िलाधार क्मेत्हरुको संरक्ण र िलवाय ुपररवत्तनका असरलाई कि रन्त 
काय्तरिि पररक्ण ररी सरलताका आधारिा ववसतार रननेछ ।
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आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

िैववक ववववधता संरक्ण

१. प्रिामत संरक्ण काय्तयोिना (अना्त र भाल)ु तयारिा सहयोर।

२. लैवङ्गक सिानता तथा सािाजिक सिावमेशीकरण रणनीमत तथा काय्तयोिना तिु्तिा रन्त  
सहयोर।

३. सथानीय तहको रणनैमतक ररुुयोिना (मभिित्त नररपामलका)।

४. पोखरा उपतयकाका ताल सिूह वयवसथापन योिना काया्तन्वयनिा सहयोर।

५. ४ वटा प्रिमेशका १४३ सांसिहरुसँर िैववक ववववधता संरक्ण तथा िलवायू पररवत्तन 
अनकूुलन समबजन्ध मसकाई आिानप्रिान।

६. ४१८ सििुायिा आधाररत िोरी जशकार मनयन्त्ण इकाई (CBDPU) हरुलाई पररिालन तथा 
३४ वटा थप इकाई रठन रन्तका लामर सहयोर।

७. १४७ घरधरुीिा घरपालवुा िनावरका लामर सरुजक्त खोर मनिा्तण।

८. १२,५४३ हमे. िा बकृ्ारोपण, तारबार, घाँसमेिैिान तथा मसिसार वयवसथापन।

९. ११७ वटा साििुावयक वनको काय्त योिना नववकरण ।

१०. ३०३ वनिा आजश्त घरधूरीलाई साना उद्यि सचिालन तथा प्रवर््तन रन्त सहयोर।

११. करी, बमेल िसु, अलैंिी लरायतका हररत उद्यि सचिालन तथा प्रवर््तन रन्त सहयोर।

१२. १२६ घरधूरी सजमिमलत ररी ८ वटा पया्तपय्तटन उद्यि (होिसटमे) प्रवर््तन रन्त सहयोर।

१३. साना, िधयि तथा ठूला ररी ववमभन्न उद्यिहरु सचिालन ररी सििुायद्ारा रु ४,२४,२९,३८५ 
आमिानी।

िलवाय ुपररवत्तन अनकूुलन 

१. वन तथा वातावरण िन्त्ालयलाई वातावरण संरक्ण तथा िलवाय ुपररवत्तन समबजन्ध राव्रिय 
काय्तशाला आयोिना रन्त सहयोर।

२. वन तथा वातावरण िन्त्ालय तथा सो िन्त्ालय अन्तर्ततका ववमभन्न ववभारहरुलाई ऐन, 
कानून, नीमत, रणनीमत मनिा्तण तथा काया्तन्वयनिा सहयोर।

३. िािी िलाधार सवहत समेती सब…बमेमसनको ‘बाढी…्डबुान िोजखि नकसांकनिा सहयोर।

४. ५१ सथानीय अनकूुलन योिना तथा ६ एकीकृत उप…िलाधार वयवसथापन योिना 
काया्तन्वयनिा सहयोर।

५. ववमभन्न अनकूुलन काय्तरििहरुको काया्तन्वयनबाट ९३९६ घरधूरीहरु लाभाजन्वत।

६. २०७१ वयजक्हरुलाई िलवायू पररवत्तन अनकूुलन समबन्धी तामलि प्रिान।
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लैवङ्गक सिानता तथा सािाजिक सिावमेशीकरण र सशुासन

१. २५ वटा साििुावयक मसकाई काय्त कमे न्रिहरुको पररिालन िार्त त वातावरणीय तथा सािाजिक 
अमभयानहरु सचिालन ।

२. ४१५ वटा प्राकृमतक स्ोत वयवसथापन सिूहहरुको संसथारत क्िता ववकास काय्तरिि 
सचिालन, र ती िधयमे २४७ वटा सिूहहरुको क्िता पनुःआकँलन रिा्त काय्तकारी समिमतिा 
िवहलाहरुको प्रमतमनमधतव ४७% रहमेको साथै ५०% सीिान्तकृत वर्तको प्रमतमनमधतव ।

३. प्राकृमतक स्ोत वयवसथापन सिूहहरुका ४३५ िना सिसयहरुलाई नमेततृव ववकास तामलि 
प्रिान ।

४. १५ िना िवहला तथा मसिान्तकृत िनिामतलाई ‘पररवत्तनका संवाहक‘ का रुपिा क्िता 
ववकास ररी पररिालन ।

३.७ कैलाश पववत् भपूररमध संरक्ण तथा ववकास पहल (Kailash Sacred Landscape 
Conservation and Development Initiatives)

आयोिनाको िानकारी

आयोिनाको उद्मेशय : पव्ततीय पाररजसथकीय समेवा तथा भपूररमध सतरिा िीववकोपाि्तनका  

सितािूलक लाभहरू प¥ुयाउनको लामर रणनीमतक साझमेिारी र क्मेत्ीय नीमतहरूको िाधयिबाट 

कैलाश पववत् भ…ूपररमध संरक्ण तथा ववकास पहल सिसय िमेशहरूबीि सीिापार सहयोर सधुार 

रनने।

िात ृमनकाय:  अन्तराव्रिय एकीकृत पव्ततीय ववकास कमे न्रिका प्रिखु िाताहरु

काया्तन्वयन रनने मनकाय:  अन्तराव्रिय एकीकृत पव्ततीय ववकास कमे न्रि तथा वयवहाररक ववज्ान 

तथा प्रववमधअनसुन्धान कमे न्रि, मत्भवुन ववश्वववद्यालय

कुल विमेट:   ५००००० (२०१९ का लामर) अिमेजरकी ्डलर

आयोिनाको अवमध: 2018 िमेजख 2022 समि (रमे ि २)

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत्हरु: बैत्डी, बझांर, िाि ु्तला, हमुला

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१ िाि ु्तला जिललाको ्यास रांउपामलकािा तथा बझांर जिललाको साईपाल रांउपामलकािा 
लैंमरक सिावमेजशता सवहतको पचिवषगीय प्राकृमतक श्ोत वयवसथापन योिना तिु्तिा । 
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२ सीिा क्मेत्को पय्तटन तथा वयापारको प्रिारप्रसार रनने उद्मेशयलमे समेपटमेमबर २०१९ िा  
नामखा राउँपामलकाको नमेततृविा हमुला जिललाको यालबांरिा कैलाश संरि िहोतसवको 
आयोिना ।

३ िईु िमेश बीिको सीिापार पय्तटन प्रवध्तन रन्त समेपटमेमबर २०१९ िा सिुरुपजचिि प्रिमेश, नमेपाल, 
र भारतको उत्तराखण्ड राजय, मबि दद्पक्ीय बैठक ।

४ पय्तटन, िम्डमबटी प्रशोधन, बायोगयास प्रववमध, लैंमरक संवमेिनशीलता लरायतका अन्य 
तामलिहरूको िाधयिबाट सरकारी संसथा र साििुावयक संरठनहरूका प्रमतमनमधहरूको क्िता 
अमभववृर्।

३.८ कचिनिङ्ा भपूररमध संरक्ण तथा ववकास पररयोिना (Kanchanjunga 
Landscape Conservation and Development Project)

पररयोिनाको िानकारी

पररयोिनाको उद्मेशयः यस पररयोिनाका उद्मेशयहरु िमेहाय बिोजिि रहमेका छन ्।

१. भ-ूपररमध क्मेत्का िवहला, परुुष र बचिाहरूको जिववकोपाि्तनिा टमेवा पयुा्तउनमे।

२. प्राकृमतक स्ोतको सिावमेसी तथा सितािािूलक लाभ बां्डरा्ड, सििुायिा आधाररत 
प्रवरियाहरु, र आमथ्तक िूलयांकन तथा प्रोतसाहन द्ारा पाररजसथमतकीय प्रणालीको वयवसथापन 
तथा प्रवध्तन रनने ।

३. िीघ्तकालीन वातावरणीय र सािाजिक अनरुिन िार्त त प्रिाण-आधाररत मनण्तयको लामर 
सथानीय र राव्रिय सतरका संयन्त्हरूलाई सदुृढ रनने।

४. कंिनिंघा भ…ूपररमध क्मेत्िा अन्तिनेशीय भ…ूपररमध ्यवसथापनको लामर क्मेमत्य सहकाय्त  
रनने ।

िात ृमनकायः अव्रियन ववकास मनयोर, िि्तन ववकास सहयोर

काया्तन्वयन रनने मनकाय: अन्तरा्तजट्य एकीकृत पव्ततीय जवकास कमे न्रि तथा वयवहाररक ववज्ान 
तथा प्रववमध अनसुन्धान कमे न्रि, मत्भवुन ववश्वववद्यालय

कुल विमेट: ३ लाख अिमेररकन ्डलर

पररयोिनाको अवमध: िनु २०१६ िमेजख िमे २०२१ समि

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत्हरुः पािथर (मसदिन राववस, जिमलंदिन राववस) ईलाि (िाईपोखरी 
राववस, सबुलुरंु राववस, समुबमेक राववस, जिि्तलमे राववस ) झापा (बाहनु्डांरी राववस, िमेजिनरर 
नररपामलका, चयांरथाप-ुरलैिा)
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आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१. मिमत पौष ८ रतमे श्ीिान सजिव जयू को अधयक्तािा बसमेको कंिनिंघा भपूररमध संरक्ण तथा 
ववकास पररयोिनाको राव्रिय सिन्वय समिमतको बैठकलमे पररयोिनाको सन २०१८-२०१९ 
का बावष्तक प्ररमतको समिक्ा रनु्तका साथै २०२० को बावष्तक काय्तरिि पाररत ररमेको छ। 

२. राव्रिय सिन्वय समिमतलमे मनिनेष ररमे अनसुार पश ु ववकास ववभारको सहकाय्तिा भटुान 
सरकार िार्त त िईुवटा उन्तत िातका िाैरीहरु यस भपूररधी क्मेत्का िौरी वकसानहरुला 
प्रिान रररयो। भटुान सरकारलमे क्मेमत्य सहकाय्त अन्तर्तत  उपहारहरु सवरुप प्रिान ररमेका 
यी िईु िौरीलमे यस भपूररमध क्मेत्िा िौरीको नश् सधुार रनने ववसवास मलनकुा साथै मत्िमेसीय 
सहकाय्तलाई सदुृढीकरण।

३. २०७६ साल बैशाख १ रतमे कंिनिंघा भपूररमध काय्तरििको सहयोरिा तमेस्ो िौरी िहोतसव 
आयोिना भएको छ । उक् िहोतसविा पररयोिना लमे संरक्कको भमुिका मनभाएको मथयो। 
यस िहोतसवको अवलोकन रन्त भटुान, भारत तथा नमेपालका सरकारी क्मेत्का साझमेिार पमन 
आएका मथए। 

४. िाईपोखरी वयवसथापन का लामर म्डमभिन वन काया्तलय इलािको संयोिनिा यस आयोिना 
िार्त त १० बषने  िाई पोखरी वयवसथापन योिनाको िसयौिा तयार ।

५. यस पररयोिनालमे झापा जिललाको बाहनु्डांरीिा छैठौं एमसयाली ग्रामिण पय्तटन िहोतसव 
सह-आयोिना ररमेको छ। उक् िहोतसबको अवसर पारमेर यस आयोिनालमे पवहलो घर बास 
समिमेलन पमन आयोिना ।

६. सातौं SAADC अन्तराव्रिय समिमेलनिा पांिथर ईलाि तापलमेि ुंरका िौरी संिालको प्ररमतको 
समिक्ा रररनकुो साथै उक् संिालका पिामधकारर को क्िता अमभबवृर् ।

३.9 नमेपाल िलवाय ुपररवत्तन सहयोर काय्तरिि…िामेस्ामे (Nepal Climate Change 
Support Programme-II)

काय्तरििको पररिय

काय्तरििको उद्मेशय: राव्रिय अनकूुलन योिना प्रकृयािा अराज्ड बढन नमेपाल सरकारको राव्रिय 
र सथानीय तहिा संसथारत र प्राववमधक क्िता अमभववृर् रनने,  संघीय तथा प्रािमेजशक सरकारी 
संसथाहरुलमे ववकासका नीमत तथा योिनािा िलवाय ु पररवत्तन अनकूुलनलाइ{ सिायोिन ररी 
िलवाय ु िोजखि न्यूनीकरणिा योरिान पयुा्तउनमे, पाररजसथमतकीय प्रणाली पनुसथा्तपना र रररव 
सििुायको लाभको लामर िलवाय ु अनकूुलन योिना बनाउन अन्तराव्रिय, राव्रिय र प्रािमेजशक 
तहका ज्ान, अनभुव, मसकाइ { र आवशयकता िानकारी रराउनमे प्रणाली ववकास र सबलीकरण रनने, 
अनकूुलनका लाभहरु ववमभन्न तहिा लैिान काया्तन्वयन, अनरुिन र संिार रणनीमत बनाउनमे । 
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िात ृमनकाय:   वमेलायती सहयोर मनयोर (म्ड.एर.आइ.म्ड.)

कुल बिमेट:   कूल बिमेट २३ मिमलयन पाउण्ड

काय्तरििकामे अवमध:  4.5 वष्त (1 अकटामेवर 2018 िमेजख 31 िाि्त 2023 समि)

काया्तन्वयन रनने संसथा: सथानीय मनकायहरु

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत् : िरु ु (िरुिुकिा्तरोंर राउँपामलका, छाँयानाथ रारा नररपामलका), 

्डोलपा (मत्परुासनु्िरी/ठूली भमेरी नररपामलका, िडुकमे िलुा राउँपामलका), हमुला (मसिकोट/खापु्तनाथ 

राउँपामलका), िमुला (िन्िननाथ नररपामलका, कनाकासनु्िरी/पातारासी/मसंिा राउँपामलका), 

कामलकोट (खाँ्डािरि नररपामलका र सान्नी मत्वमेणी राउँपामलका),  रुकुि (पजचिि) (िसुीकोट 

नररपामलका र बावरकोट राउँपामलका), िािरकोट (नलरा्ड नररपामलका, जशवालय/वारमेकोट 

राउँपामलका), िैलमेख (नारायण नररपामलका र नौिलुमे राउँपामलका), कैलाली (वटकापरु 

नररपामलका), आछाि (किलबिार नररपामलका), िांर (रढवा राउँपामलका), बदि्तया (रािापरु 

नररपामलका) रोलपा (थवाङ राउँपामलका), बािरुा (मत्वमेणी  नररपामलका) 

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१. सथानीय तह र उपभोक्ाको सहकाय्तिा ७८ वटा िलवाय ुउतथानजशल ववकास योिना समपन्न  

(लाभाजन्वत िनसंखया - ८४,४४३ (िवहला ५१%) र रोिरारी शृ्िना -  ६२,०५० 

श्िदिन)।

२. ३३ वटा मसंिाइ पररयोिना समपन्न - (कूलो - ६,१८० मि,  पोखरी - १८०५ कयू िी, 

अमतररक् मसंजित क्मेत्रल: १४४३ हमेकटर, ५७७५ घरधरुी लाभाजन्वत)।

३. १७ खानमेपानी पररयोिना मनिा्तण - पानी संग्रह ट्ाङ्की ३१ (३२६,००० ली.), ३०२ धारा;  

१७५२ घरधरुी लाभाजन्वत।

४. १६ भ-ूक्य तथा निी कटान मनयन्त्ण योिना समपन्न - ६०७७ कयू िी. गयामबन पखा्तल 

मनिा्तण; ४५० हमेकटर ििीन संरक्ण। 

५. १ हमेकटर मसिसार क्मेत् संरक्ण। 

६. ८० वकलो वाट क्िताको िलववद्यतु िि्तत संभार। 

७. ४२१ िनप्रमतमनमध र २३० कि्तिारीको िलवाय ुपररवत्तन र मसआरम्डवपको बारमेिा क्िता 

अमभववृर्।
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३.१० रमे्ड पलस वहिालय (REDD+Himalaya)

आयोिनाको िानकारी

आयोिनाको उद्मेशय : सािाजिक र वातावरणीय तवरलमे समुध््ड रमे्ड पलस फ्मे िवक्त को प्रवर् {न  

ररमेर रमे्ड पलस वहिालय पररयोिना संिामलत रा्रिहरुलाई मतनीहरुका प्रारजमभक िरणिा सहायता 

रनने।

िात ृमनकाय:  International Climate Initiative (IKI) of the Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) 

काया्तन्वयन रनने मनकाय:  रमे्ड काया्तन्वयन कमे न्रिसंरकामे सहकाय्तिा अन्तररा्तज्रिय पव्ततीय एकीकृत 
पव्ततीय जवकास कमे न्रि

कुल विमेट:   300,000 यरुामे 

आयोिनाको अवमध: अवप्रल 2015 िमेजख िनु 2020 समि

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत्हरु: िोलखा, रोखा्त, जितवन

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१. िोलखा, रोखा्त, जितवनिा वनिा संजित काव्तनको लमेखािोखा ।

२. रमे्ड पलसका लामर िैववक ववववधता अनरुिन प्रोटोकोलको ववकास ।

३.11 पववत् वहिालय भ÷ूपररमध काय्तरिि, मतनिरुमे÷मिलकमे ÷िलिलमे क्मेत् संरक्ण 
आयोिना (Sacred Himalayan/Tinjure-Milke-Jaljale Conservation Project 
Landscape Programme)

आयोिनाको िानकारी

आयोिनाको उद्मेशय: वन, वन्यिन्त ुतथा पाररजसथमतकीय प्रणालीको संरक्ण तथा पनुसथा्तपन रनने,  
सथानीय सििुायको सहभामरतािा वन तथा प्राकृमतक स्ोतको दिरो वयवसथापन रनने, पया्तपय्तटन 
तथा वनिा आधाररत हररत उद्यिको प्रवर््तनद्ारा सथानीय सििुायको िीववकोपाि्तनिा सधुार रनने, 
मतनिरुमे मिलकमे  िलिलमे क्मेत्को संरक्ण र वयवसथापनका लामर संसथारत ववकास तथा क्िता 
अमभबवृर् रनने ।

िात ृमनकाय: जवश्व वन्यिन्त ुकामेष, नमेपाल

कुल बिमेट: कूल बिमेट २३ मिमलयन पाउण्ड
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आयोिनाकामे अवमध: ५ वष्त 

काया्तन्वयन रनने संसथा: नमेपाल सरकार, वन तथा वातावरण िन्त्ालय, वन तथा भ–ूसंरक्ण 
ववभार 

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत् : ३ जिलला (तमेह्रथिु, संखवुासभा र तापलमेिङु्ग)

१९ सथानीय तहहरु (आथ्तराई, लालीररुाँस, िमेन्छययाि, मयाङलङु, रमे िप, छतर, आथ्तराई मत्वमेणी, 
िौवखोला, िररङ्डमेन, मिकवाखोला, िैनपरु, जिजिला, धि्तिमेवी, िािी, पन्िखपन, सभापोखरी, 
िकाल,ु भोटखोला, रक्ङलङु)

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१. वहउँ जितवुा तथा यसका आहार प्रिामतको संरक्णका लारी १ वटा वहउँ जितवुा संरक्ण उप 
समिमत एवं ६ वटा सििुायिा आधाररत िोरी जशकारी मनयन्त्ण उप समिमतको रठन तथा 
पररिालन।

२. वन्यिन्तकुो वाससथान संरक्णका लारी ४५ पानी िहुानको संरक्ण र २१ ररिाि्त पोखरीको 
मनिा्तण (११२१ घरघरुी सिमेत लाभाजन्वत)।

३. ४० वटा साििुावयक वन काय्तयोिना नवीकरण तथा कावा्तन्वयन िार्त त ८३६४ हमे. 
साििुावयक वन क्मेत्को वयवसथापन साथै १०५५ वन उपभोक्ाहरुलाई प्राकृमतक स्ोत 
सशुासन समवन्धी क्िता अमभबवृर्। 

४. १ हमे. वन क्मेत्लाई सवःसथानीय लालीररुाँस निनुा संरक्ण पलटको रुपिा वयवसथापन। 

५. १ बहउुद्मेशयीय वन नस्तरीिार्त त कररव २५,००० सथानीय रुख, रलरुल तथा ्डालमेघाँस 
प्रिामतका ववरुवाहरु उतपािन ररी, खाली साव्तिमनक िगरािा ववरुवा रोपण िार्त त १४ हमे. 
क्मेत् पनुसथा्तवपत। 

६. ५ वटा हररत उद्यिको सथापना ररी ५५ घरधरुी लाभाजन्वत, साथै पया्तपय्तटन प्रवर््तन रन्त 
२२ घर होिसटमे संिालनिा सहयोर।

३.12 तराइ भ…ूपररमध काय्तरिि (Terai Arc Landscape Programme)

काय्तरििको पररिय

काय्तरििको उद्मेशय: िैववक ववववधताहरुको एकीकृत रुपिा वयवसथापन तथा संरक्ण रिदै तयसबाट 
िनताको िीववकोपाि्तनिा सकारातिक टमेवा पयुा्तउनमे उद्मेशयका लामर भ…ूपररमधसतरीय संरक्ण ।

िात ृमनकाय: जवश्व वन्यिन्त ुकामेष, नमेपाल

काया्तन्वयन रनने संसथा: संरजक्त क्मेत् मभत्को लामर राव्रिय मनकुन्ि तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण 
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ववभार िार्त त (TAL-PABZ) र सो भन्िा वावहरको लामर वन तथा 
भ÷ूसंरक्ण ववभार िार्त त िैमबक िार्त पनुसथा्तपना आयोिना 
(TAL-CBRP)

काय्तरिि लार ुभएको क्मेत् : पूव्तको रौतहट िमेजख पजचिि कचिनपरु समिका १९ जिललाको 
२७,७१०.१३ बर्त वक.िी.

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१. १98 हमे. हैमसयत मबग्रमेको वन पनुसथा्तपना।

२. ८१ हमे वन पनुसथा्तपना तथा ववरुवा संरक्णका लामर का्डमेतार जनिाण्त।

३. 2० वटा साििुावयक वनहरुको काय्तयोिना नवीकरण।

४. 54.5 हमे. िा घासमे िैिान वयवसथापन, 9 वटा घोल िहुान वयवसथापन, 27 वक.मि. 
अजगनरमेखा वयवसथापन र २ वटा ििान मनिा्तण।

५. जिववकोपाि्तनका लामर ४ साििुावयक हररत उद्िको प्रवर््तन।

६. पजचिि खातािा िानव वन्यिन्त ुअसिझिारीको ठुलो िनुौमत रहमेकोलमे तयसको  वयसथापनिा 
कमे जन्रित रहिैं ४.५ वक.िी. िैमबक बार, १.५ वक.िी. मबद्यतुीय बार, १५० घरधरुीिा 
सरुजक्त खोर, ३ लाख बराबरको राहत अक्य कोष, २५ ववपन्न तथा बन्यिन्त ुप्रभामबत 
घरधरुीहरुका लामर वैकजलपक खमेतीका साथै प्राथमिक उपिारको तालीि।

३.13 िूलोजिकल सोसाइटी अर लण्डन (Zoological Society of London)  

आयोिनाको िानकारी

आयोिनाको उद्मेशय: संरजक्त क्मेत् र सो क्मेत् वररपरी बसनमे लोपोन्िखु प्रिामतको दिरो संरक्ण, 
िहतवपूण्त िैववक िार्त, फलयारजशप प्रिामतको संरक्ण, संरजक्त क्मेत्को वयवसथापन सधुारिा 
सहयोर, संरजक्त क्मेत् र आसपासका क्मेत्िा काननु काया्तन्वयनिा सहयोर, खजसकएका वन र 
िैववक िार्तको सतरनोजत्तिा सहयोर, िानव वन्यिन्त ु द्न्ि मनिु्तलीकरण, सथानीय सििुायको 
िीवनसतर सधुारिा सहयोर र अनामधकृत वन्यिन्त ुतसकरीको रोकथाि ।

िात ृमनकाय:   िलुोिीकल सोसाइटी अर लण्डन (बमेलायत) (IUCN KFW Panthera 
UKAiD)

कुल बिमेट:    रु ४२९,२६५,११६

आयोिनाकामे अवमध:    ५ वष्त, (नोभमेमबर २०१७ िमेजख नोभमेमबर २०२२ समि)

काया्तन्वयन रनने संसथा:    नमेपाल सरकार, वन तथा वातावरण िन्त्ालय, वन तथा भ–ूसंरक्ण 
ववभार
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काय्तरिि लार ुभएको क्मेत् : झापा, िोरङ्ग, सनुसरी, उियपरु, सप्तरी, धनषुा, िहोत्तरी, मसन्धलुी, 
रौतहट, बारा, पसा्त, िकवानपरु, जितवन, नवलपरु, परासी, कवपलवसत,ु रुपन्िमेही, िाङ्ग, बाँकमे , 
बदि्तया, कैलाली, कन्िनपरु, काठिा्डौ, भक्परु, काभ्रमेपलाचिोक, संखवुासभा ।

आ.व. २०७५/०७६ िा समपादित प्रिखु वरियाकलापहरु

१. संसारकै पवहलो सििुायद्ारा वयवसथापन रररएको सालक संरक्ण क्मेत्िा दिइिै आएको 
सहयोरलाई मनरन्तरता।

२. घम्डयाल संरक्ण र प्रिनन ् कमे न्रििा काय्तरत कि्तिारीहरुको क्िता अमभववृर्का लामर 
िलुोजिकल सोसाइटी अर लण्डन, जितवन राव्रिय मनकुञ्ज र राव्रिय प्रकृमत वन्यिन्त ुकोषका 
श्ोत वयजक्हरुबाट तामलि।  

३. ५९ वक.िी. रसती स्डकको मनिा्तण र समवर््तन।

४. संरजक्त क्मेत्को आसपासिा बसोबास रनने सथानीयहरुलाई ७० वटा जशकारी–वन्यिन्त ु
प्रमतरोधातिक खोर ववतरण। 

५. संरजक्त क्मेत्िा काय्तरत कि्तिारीहरु, नमेपाली समेना र सििुायिा आधाररत िोरी जशकार 
मनयन्त्ण इकाईका पिामधकारीहरुसिमेत ९०३ िनालाइ { क्िता अमभववृर् समबन्धी तामलि। 

६. िधयवतगी क्मेत्का सथानीय सििुायको िीवनसतर सधुारका लामर रु ८३ लाख सहकारी 
सथापनाथ्त १३ सििुायलाई सहयामेर। 

७. राव्रिय प्रकृमत संरक्ण कोष जसथत राव्रिय िानव÷वन्यिन्त ु राहत कोषिा रु ४५ लाख 
सहयोर। 

८. िधयवतगी क्मेत्िा बसोबास रनने ३३० घरधरुीहरुलाई वैकजलपक िीववकोपाि्तनका लामर 
मसपिूलक तामलि।

९. िानव वन्यिन्त ुद्न्द् न्यूनीकरण रन्तका मनजमत १२.४८ वक.िी. वन्यिन्त ुप्रमतरोधी तारबार 
जनिा्तण।

१०. जितवन राव्रिय मनकुञ्जको िधयवतगी क्मेत्िा ववरत वष्तिमेजख सचिालनिा रहमेका ८ वटा 
साििुावयक िाछापोखरीहरुिा रररएको सहयोर िारी राखिै निीिा आजश्त सििुायकोमे 
िीवनसतर सधुारिा सहयामेर।
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४.१ वन तथा वातावरण िन्त्ालयको नीमतरत तथा संसथारत सधुार

१. नीमतरत सधुार

ताजलका ४.१ः सवीकृत/पररिाि्तन भएका नीजत िसतावमेिहरू 

रि.सं. वरियाकलाप सवीकृतसतर
सवीकृत/   

पमेश भएकामे जिमत

1

वन मनयिावली २०५१, राव्रिय मनकुन्ि 
तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण मनयिावली २०३०, 
जितवन राव्रिय मनकुन्ि मनयिावली २०३०, 
वन्यिन्त ुआरक् मनयिावली २०३४, वहिाली 
राव्रिय मनकुन्ि मनयिावली २०३६, खप्त्ड 
राव्रिय मनकुन्ि मनयिावली २०४४, बदि्तया 
राव्रिय मनकुन्ि मनयिावली २०५३, संरक्ण 
क्मेत् ्यवसथापन मनयिावली २०५३, संरक्ण 
क्मेत् सरकारी ्यवसथापन मनयिावली २०५७, 
बाँकमे  राव्रिय मनकुन्ि मनयिावली २०७१, 
जशवपरुी नारािु्तन राव्रिय मनकुन्ि नमेपाल 
रािपत् खण्ड ६४ भार ५, हाजत्तसारको 
वयवसथा रनने मनयिहरु २०२२ र वनसपमत 
ववभारसंर समबजन्धत नमेपाल रािपत् खण्ड 
६४ मिमत २०७१/०३/३० िा उजललजखत 
वसत ुतथा समेवा उपल्ध रराए वापत वन 
तथा वातावरण िन्त्ालय िातहतका ववमभन्न 
मनकायहरुलमे मलनमे ररमेको रैह्रकर रािश्वको 
िरलाई संशोधन ररी नमेपाल रािपत्िा सूिना 
प्रकाशन

नमेपाल सरकार 
(िन्त्ीपररषि

२०७५/०६/२९
नमेपाल रािपत्िा 
प्रकाजशत मिमत

२
साििुावयक वनको काठ/िाउरा संकलन तथा 
मबरिीववतरण मनिने जशका, २०७१ पररिाि्तन 

नमेपाल सरकार 
(िाननीय िन्त्ीसतर)

२०७५/७/२८

v08 – $
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रि.सं. वरियाकलाप सवीकृतसतर
सवीकृत/   

पमेश भएकामे जिमत

३ वन पैिावार संकलन तथा मबरिीववतरण 
मनिने जशका, २०७३ पररिाि्तन

नमेपाल सरकार 
(िाननीय िन्त्ीसतर)

२०७५/७/२८

४ वन्यिन्तबुाट हनुमे क्मतको राहत सहयोर 
मनिने जशका (तमेस्ो संशोधन), २०७५

नमेपाल सरकार 
(िन्त्ीपररषद्)

२०७५/०८/०३

५

वन्यिन्तबुाट हनुमे क्मतको राहत सहयोर 
मनिने जशका (तमेस्ो संशोधन), २०७५ को 
िरा ७ को खण्ड (र) िा भएको वयवसथा 
बिोजिि सवीकृत 

नमेपाल सरकार 
(िाननीय िन्त्ीसतर)

२०७५/०८/१०

६
जिलला वन पैिावार समिमतको काय्तववमध 
मनिने जशका, २०६३ (पवहलो संशोधन, 
२०७३) पररिाि्तन

नमेपाल सरकार 
(िाननीय िन्त्ीसतर)

२०७५/०८/१४

७ साििुावयक वन ववकास काय्तरििको 
िार्तिश्तन, २०७१ पररिाि्तन भएको

नमेपाल सरकार 
(िाननीय िन्त्ीसतर)

२०७५/०9/23

८ राव्रिय वन नीमत, २०७५ सवीकृत
नमेपाल सरकार 
(िन्त्ीपररषद्)

२०७५/१०/२१

९ वनिन्य उद्यि प्रवर््तन तथा ववकासका लामर 
अनिुान समबन्धी काय्तववमध, २०७५ सवीकृत

नमेपाल सरकार 
(िाननीय िन्त्ीसतर)

२०७५/११/०१

१० राव्रिय वातावरण नीमत, २०७५ को िसयौिा 
सवीकृमतका लामर िन्त्ालयिा पमेश २०७५/१२/०३

तयार भएको

१. राव्रिय िलवाय ुपररवत्तन नीमत २०७५ तयार भएकामे ।

२. वन समबन्धी कानूनलाई पररिाि्तन रन्त संसोधन रन्त बनमेको ववधमेयक तयारी तथा पमेश ।

३. वातावरण समबन्धी कानूनलाई पररिाि्तन रन्त संसोधन रन्त बनमेको ववधमेयक तयारी तथा  
पमेश ।

२. संसथारत सधुार 

१. ि वटमबर कपपोरमेसन नमेपाल र वन पैिावार ववकास समिमतलाई एक÷आपस राभी नमेपाल वन 
मनरिको रठन ।

२. वन तथा वातावरण िन्त्ालय, वन तथा भ÷ूसंरक्ण ववभार, राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ु
संरक्ण ववभार, वनसपमत ववभार, वातावरण ववभार, वन अनसुन्धान तथा प्रजशक्ण कमे न्रि तथा 
रमे्ड काया्तन्वयन कमे न्रिको संरठन तथा वयवसथापन सवनेक्ण सवीकृत भई पिसथापना ।

३. िम्डबटुी उतपािन तथा प्रशोधन कमपनी मलमिटमे्डको सतरोन्नतीका लामर नयाँ मनयिावली तथा  
संरठन तथा वयवसथापनको काय्त हिैु ।
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ताजलका ४.२ः वन तथा वातावरण िन्त्ालयलमे हामसल ररमेका सिवटिरत उपलज्धहरु

मस नं. िूखय सूिकहरु उपलजवध

१
संरजक्त क्मेत्िा पय्तटकको 
संखया

बाह् पय्तटक : 4 लाख 2९ हिार ३ सय ५६ िना (रत वष्त 
3 लाख ९5 हिार )
िमिा पय्तटकः ७ लाख ६ हिार १ सय ११ िना

२
वनसपमत उद्यान र सिर 
जिम्डयाखानािा आरन्तकुको 
संखया

1६ लाख हिार (रत वष्त १५ लाख)

३ बाघको संखयािा ववृर् १98  (2071)   -   २३५  (२०७५)

४
ववकास मनिा्तणका 
आयोिनाहरुलाई वन 
क्मेत्को उपल्धता

6४ वटा आयोिनालाई कुल 5७७.१९६ हमेकटर वन क्मेत् 
उपल्ध रराइएको

५
वनको काव्तन वयापारको 
तयारी

सन ्२०२३ समििा कररब ५ अरब रुपैया बराबरको काव्तन 
वयापारबाट आमिानी हनुमे ।

६ वन अमतरििण मनयन्त्ण
२०४४ हमे अमतरििण हटाई वनको पनुसथा्तपना  (रत वष्त  
९२० हमेकटर)

७ काठको उतपािन 

िमिा काठ उतपािन: १ करो्ड 94 लाख कय ुवरट (रत वष्त  
१ करो्ड 75 लाख कय ुवरट )
राव्रिय वन :  ६२ लाख कय ुवरट  (रत वष्त  ५४ लाख कय ु
वरट)
मनिी वन: १ करो्ड ३2 लाख कयू. वरट 

८ ववरुवा उतपािन २ करो्ड ५ लाख  (रत वष्त १ करो्ड ९६ लाख)

९
सििुायिा आधाररत 
वन वयवसथापन योिना 
पनुरावलोकन

३१00 वटा नवीकरण 

१०
ववकास मनिा्तणका 
आयोिनाहरुको वातावरणीय 
प्रभाव अधययन

४4 वटा वातावरणीय प्रभाव िूलयांकन सवीकृत, (ववरतका 
वष्तहरुिा बढीिा १ वष्तिा ३२ वटासमि भएको)
९१ वटा काय्तसूिी सवीकृत (ववरतका वष्तहरुिा बढीिा १ 
वष्तिा ५२ वटासमि भएको)
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मस नं. िूखय सूिकहरु उपलजवध

११
िानव-वन्यिन्त ुद्न्र् 
वयवसथापन

5067 घटनाहरुको लामर रु 8 करो्ड 90 लाख राहत 
ववतरण
110 वक मि ववद्यमुतय तारवार मनिा्तण (रत वष्त  ३७ वक मि) 
र ४५ वक मि िि्तत
५८३ हमेकटर  घाँसमे िैिान वयवसथापन (रत वष्त 479 हमेकटर)

१२ रािश्व संकलन 3 अरब 11 करो्ड

१३ कोष, समिमत, संसथानलमे 
ररमेको आमिानी १ अरब 38 करो्ड

१४ रोिरारी सिृना १ करो्ड २० लाख श्िदिन (46875 पूण्त रोिरारी)

१५ वनिा आधाररत 
उद्योरहरुको सथापना

१490 वनिा आधाररत लघ ुतथा साना उद्योर  (रत वष्त  
४५ वटा)

ताजलका 4.3ः आ.व. २०७५/०७६ को नीमत तथा काय्तरििको प्ररमत वववरण

मसनं. कृयाकलाप लक्य प्ररमत

१

प्राकृमतक जिम्डयाखाना 
मनिा्तण

१० वटा १५ वटा ििान मनिा्तण तथा िि्तत

(शकुलाराँटा र पसा्त राव्रिय 
मनकुञ्ज)

७ वटा ५ वटा पय्तटक मबश्ाि सथल मनिा्तण

साइनबो्ड्त, सूिना बो्ड्त ८० वटा
7५ वटा साइनबो्ड्त/सूिना बो्ड्त मनिा्तण तथा 
िि्तत

 काठमे  पूल १३ वटा १५ वटा काठमे  पलु मनिा्तण तथा िि्तत

२
पानी पोखरी मनिा्तण तथा 
मसिसार वयवसथापन

१००० वटा
 ९४१ पानी पोखरी मनिा्तण तथा मसिसार 
वयवसथापन

३
वन वन्यिन्त ुर वनसपमतको 
िोरी जशकार मनयन्त्ण

१६४ पटक १७० िोरी जशकार मनयन्त्ण जसवप अप्रमेशन

४८पटक
४८ जिलला सतरीय वन्यिन्त ुअपराध मनयन्त्ण 
्यरुो बैठक

४
सििुायिा आधाररत 
वन वयवसथापन योिना 
पनुरावलोकन रनने ।

३,००० वटा ३,१०० भएको

५
वाय ुरणुसतर िापन कमे न्रि 
सथापना तथा सचिालन

३ वटा
झापा (ििक), धनकुटा (धनकुटा न.पा.) र 
सखुनेत (ववरमेन्रिनरर) िा सथापना तथा सचिालन
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मसनं. कृयाकलाप लक्य प्ररमत

६
सथानीय पामलकाहरुको भ ू
उपयोर योिना तयारी

१० वटा
१० वटा तयार भएको  (धनरढी, लमकीिवुा, 
वार वदि्तया, कोहलपरु, तलुसीपरु, जितपरु, 
पशा्तरढी, मनिरढ, िन्रिपूर, हररवन, पशा्तरढी)

७
ि्डीबटुीको सारततव 
ववश्मेषण, प्रिाणीकरण

१००० वटा १ हिार 6 सय 18 वटा

८
रिु्तलमेसन तयारी रिु्तलमेटमे्ड 
प्रो्डकट उतपािन

१ वटा
िमुला र कोशी नािक अत्तर उतपािन भई 
सोको प्रववमध िम्डवटुी तथा प्रशोधन कमे न्रिलाई 
हसतान्तरण रररएको

९ वकृ्ारोपण ४००० हमे ४१०० हमेकटर क्मेत्रल वकृ्ारोपण

१०
संकटापन्न लोपोन्िखु काष्ठ 
प्रिामत/वन्यिन्त ुसंरक्ण 
योिना तयारी

२काष्ठ ३ वटा (ओखर, िाँप र सतीसाल)

२ वन्यिन्तु
६ वटा (रमे्ड पान््डा, वरिमेन्ट, रौर, भाल,ु हात्ती 
र अना्त)

११
रमेन वाटर रन अर हवनेजसटंर 
ड्ाि

8० सथान
८० सथानिा रमेन वाटर रन अर हवनेजसटंर 
ड्ाि मनिा्तण

१२
पानीका िहुानहरुको 
ववकासका लामर संरिना 
मनिा्तण 

१२६ वटा ६५५ संरिना मनिा्तण (Water Source, Intake, 
RVT, Tap Stands, Spring Box, Chamber)

१३
मभरालो िगरािा वहबुषगीय 
वाली ववसतार

११० हमेकटर १०४ हमेकटरिा वहबुषगीय वाली ववसतार

१४
भमूिरत िल पनुभरण र 
सतह िमुनको पानी उपयोर 
(िरुमे तथा भावर क्मेत्िा)

५४ सथान
60 सथानिा भमूिरत िल पनुभरण र सतह 
िमुनको  पानी उपयोर

१५
नदि तथा खोला वकनारा 
सथरीकरणको साथै हररयाली 
प्रवध्तन

३५ वक.मि.
२५.९७ वक.मि. नदि तथा खोला वकनारा 
सथरीकरण

१६ िलाधार पनुरुतथान २१६ हमेकटर
२९७.२७ हमेकटर संरक्ण वकृ्ारोपण (रलरूल 
२०१.45, काष्ठप्रिामत ३२.87 र ्डालमेघास 
56.95
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४.२ िौधौं (अा.व. २०७३/०७४÷२०७५/०७६) योिनाकामे नमतिा खाकािा 
उललमेजखत सूिकहरुको प्ररमत

िौधौं (अा.व. २०७३/०७४÷२०७५/०७६) योिनािा रहमेका नमतिा सूिकहरूकामे ववसततृ 
प्ररमत वववरण तामलका ४.४ िा प्रसततु रररएको छ ।

ताजलका 4.४ः नमतिा सूिकहरुको प्ररमत जसथमत

रि.सं. नमतिा सूिकहरु इकाई आधार वष्त
आ.व 2075/०76

योिना अवमधको 
सिवटिरत 

लक्य प्ररमत लक्य प्ररमत 

१ रोिरारी सिृना
श्िदिन
(हिार)

370 410 १२००० १२०० ५१७२७

२ वन क्मेत्लमे ओरटमेको क्मेत् प्रमतशत 44.7४ 44.74 44.74 44.7४ 44.74

३ सघन वनलमे ओरटमेको क्मेत् प्रमतशत 40.36 40.36 40.36 40.36 40.36

४ संरजक्त क्मेत्लमे ओरटमेको क्मेत् प्रमतशत 23.32 23.32 23.39 23.32 23.3९

५ वन क्मेत्बाट अनिुामनत रािश्व रकि अरव 0.92 ३ 3.11 5 ७

६
संरक्णको योिनािा रहमेका िीवका 
प्रिामतको संखया

संखया 10 9 १० २३ १०

७
संरक्णको योिनािा रहमेका वनसपमतका 
प्रिामतको संखया

संखया 3 5 ५ १५ ६

८ भकूमपबाट धवसत संरिना पनुमन्तिा्तण रोटा 0 84 5 200 25

९
सििुायिा आधाररत वन वयवसथापनका 
लामर सिूह रठन तथा वन हसतान्तरण

रोटा 308 500 229 1579 1258

१० ववरुवा उतपािन
रोटा 

हिारिा
10454 15000 20५00 46260 59४49

११
वन क्मेत्को अमतरििण हटाइएको 
क्मेत्रल

हमेकटर 1680 3000 2044 6620 5331

१२
बन उद्यिको ववकास तथा प्रवर््तन 
सहयोर

रोटा 23 40 १४९० 100 १५५५
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रि.सं. नमतिा सूिकहरु इकाई आधार वष्त
आ.व 2075/०76

योिना अवमधको 
सिवटिरत 

लक्य प्ररमत लक्य प्ररमत 

१३ संरजक्त वन क्मेत् रोटा 12 0 0 2 3

१४
िोजखििा परमेका प्रिामतको संरक्ण 
तथा वयवसथापन

प्रिाती 5 4 7 10 23

१५
िम्डवटुी रैरकाष्ठ वन पैिावार पकमे ट 
ववशमेष क्मेत् प्रवर््तन 

प्रिाती 15 15 5 42 41

१६
पानी िहुान, पोखरी संरक्ण र मसिसार 
क्मेत् वयवसथापन

रोटा 484 400 १३०५ 1100 २५६१

१७ पवहरो वयवसथापन रोटा 612 1020 212 2100 1234

१८ रमे्डको पररक्णको रुपिा काया्तन्वयन जिलला 0 12 13 36 38

१९
तललो तटीय निी क्मेत्िा ररभमेटिमेन्ट 
तथा तटबन्ध मनिा्तण

वक.िी. 227 3५ 26 92 186

२० वकृ्ारोपण रररएको क्मेत्रल हमेकटर 36000 4000 4१00 12000 9०45

२१ सििुायबाट वयवजसथत वनको क्मेत्रल हमेकटर 218948 30000 34९२५ 95000 37९२४

२२ काठको उतपािन (लाखिा)
घन 
वरट

11 40 62 95 142

२३ िाउरा उतपािन िट्ा 1500 4000 41328 10500 55995

२४
वातावरणीय प्रभाव िूलयाङ्कन भएका 
आयोिनाहरूको परीक्ण

आयोिनाको 
संखया

259 40 4 105 29

४.३ िन्त्ालय र अन्तर्तत ववभारहरु तथा समिमत/संसथानहरूकामे वावष्तक वमेरुि ु
रछययौट

आमथ्तक वष्त २०७५/०७६ िा यस िन्त्ालय र अन्तर्तत मनकायहरुको िमिा वमेरुि ुरु ९२ 
करो्ड ७४ लाख ६९ हिार रहमेकोिा रु ४५ करो्ड ४२ लाख ८१ हिार वमेरुि ुरछययौट भएको 
छ भनमे रु ४७ करो्ड ३१ लाख ८८ हिार रकि रछययौट हनु वाँकी छ । रछययौट भएको  
रकि कुल वमेरुि ुरकिको ४८.९८ प्रमतशत हनु आउछ । वमेरुि ुरछययौटको ववसततृ वववरण 
तामलका ४.५ िा प्रसततु रररएको छ। 
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ताजलका 4.५ः बमेरूि ुरर्छयौटकामे जववरण
रु. हिारिा

रि.सं. वववरण िमिा बमेरुिु
िमिा  
रर्छयौट 

प्रमतशत वाँकी बमेरुिु

१ वन तथा वातावरण िन्त्ालय २४६१५ १५९४७ ६४.७९ ८६६८

२ वन भ ूसंरक्ण ववभार ६४५३३८ २९४२१० ४५.५९ ३५११२८

३
राव्रिय मनकुन्ि तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण 
ववभार 

१७१५१२ ९६६३० ५६.३४ ७४८८२

४ वनसपमत ववभार ३९७६४ २०५११ ५१.५८ १९२५३

५ वन अनसुन्धान तथा सभनेक्ण ववभार २९५३ २४९३ ८४.४२ ४६०

६ वातावरण ववभार २३६६ ६८५ २८.९५ १६८१

७ ५ क्मेत्ीय वन मनिनेशनालयहरु ७३२६ ७०२४ ९५.८८ ३०२

८
तराई तथा जशवामलकको लामर क्मेत्ीय 
सहयोर ईकाई 

१७८ ० ० १७८

९
रमे्ड ररमे व्रि तथा िलवाय ु पररवत्तन 
इकाई 

२४९६१ १५९३४ ६३.८४ ९०२७

१० रा्रिपमत िरुमे संरक्ण काय्तरिि ७०२२ ० ० ७०२२

११
पहा्डी साना वकसानका लामर अनूकूलन 
आयोिना

१४३४ ८४७ ५९.०७ ५८७

िमिा ९२७४६९ ४५४२८१ ४८.९८ ४७३१८८

श्ोतः आमथ्तक प्रशासन शाखा, वन तथा वातावरण िन्त्ालय

आमथ्तक वष्त २०७5/७6 अन्तयसमििा यस िन्त्ालय र अन्तर्तत रहमेका संसथान समिमत कोष 
र कपपोरमेशन तर्त को िमिा वमेरुि ुरु ३७ करो्ड ५२ लाख ५० हिार रहमेकोिा रु १७ करो्ड 
८४ लाख २३ हिार वमेरुि ुरछययौट भएको छ भनमे रु १९ करो्ड ६८ लाख २७ हिार रकि 
रछययौट हनु वाँकी छ । रछययौट भएको  रकि कुल वमेरुि ुरकिको ४७.५५ प्रमतशत हनु 
आउछ । वमेरुि ुरछययौटको ववसततृ वववरण तामलका ४.६ िा प्रसततु रररएको छ ।
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ताजलका 4.६ः संसथान, समिजत, कामेष तर्त कामे बमेरूि ुरर्छयौटकामे जववरण
                                                           रु. हिारिा

रि.सं. वववरण िमिा बमेरुिु
िमिा  
रर्छयौट 

प्रमतशत वाँकी बमेरुिु

१ वन पैिावार ववकास समिमत १४८ १०२ ६८.९२ ४६

२ राव्रिय प्रकमत संरक्ण कोष २३२५५१ ११५१६२ ४९.५२ ११७३८९

३ नमेपाल रोजिन एण्ड टपनेनटाइन २६९१ ० ०.०० २६९१

४ ि वटमवर कपपोरमेशन अर नमेपाल ४६२३२ २८०७५ ६०.७३ १८१५७

५
िम्डवटुी उतपािन तथा प्रशोधन 
कमपमन मलमिटमे्ड 

२३४ ५७ २४.३६ १७७

६ वन पैिावार आपूमत्त समिमत ४१८५३ १३० ०.३१ ४१७२३

७
रा्रिप्रमत िरुमे तराइ िधमेश सरक्ण 
ववकास समिती

५१५४१ ३४८९७ ६७.७१ १६६४४

िमिा ३७५२५० १७८४२३ ४७.५५ १९६८२७

श्ोतः आमथ्तक प्रशासन शाखा, वन तथा वातावरण िन्त्ालय

४.४ वन तथा वातावरण िन्त्ालयिा परमेका रनुासो वयवसथापनको प्ररमत

आमथ्तक वष्त २०७5/७6 अन्तयसमििा यस िन्त्ालय र अन्तर्तत मनकायहरुसँर समवजन्धत ववषयिा 
३९४ वटा उिरुी प्राप्त भएकोिा १८० वटा रर्छयौट भइ { २१४ वटा उिरुीहरु काया्तन्वयनको 
अवसथािा रहमेका छन ्।सामेको ववसततृ वववरण तामलका ४.७ िा प्रसततु रररएको छ ।

ताजलका 4.७ः रनुासामे वयवसथापनकामे प्राजप्त

उिरुी प्राप्त भएको मनकाय
उिरुी 
सङखया

रर्छयौट 
भएका रनुासो 

सङखया
काया्तन्वयनको अवसथा

श्ी अजखतयार िरुुपयोर अनसुन्धान आयोर 22 7 १५ वटा प्रवरियािा रहमेको

िन्त्ालयिा प्राप्त रनुासो 31 2 29 वटा प्रवरियािा रहमेको

हमेलो सरकारिा प्राप्त रनुासो 329 1६७ 162 वटा प्रवरियािा रहमेको

श्ी राव्रिय सतक्त ता कमे न्रि 5 2 3 वटा प्रवरियािा रहमेको

प्रधानिन्त्ी तथा िजन्त्पररषिको काया्तलय 7 2 5 वटा प्रवरियािा रहमेको

िमिा 394 1८० २१४ वटा प्रवरियािा रहमेको

श्ोतः शासकीय सधुार शाखा, वन तथा वातावरण िन्त्ालय
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/fli6«o ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldlt / dGqfno 
:t/Lo ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldltsf]  

 lg0f{o / sfof{Gjog l:ylt 
ताजलका ५.१ः राव्रिय ववकास सिसया सिाधान समिमतको ४३औ ंवैठकको वन क्मेत्संर 
समबजन्धत मनण्तयहरु र काया्तन्वयन जसथमत 

वैठकको मनण्तय काया्तन्वयन जसथमत

मनण्तय नं १: रा्रिपमत िरुमे तराई िधमेश संरक्ण काय्तरिि तथा 
राव्रिय मनकुन्ि तथा वन्यिन्त ु संरक्ण िसता काय्तरििलमे 
संरजक्त क्मेत् मनधा्तरण ररी ववशमेष वयवसथापन ररको छ ।  
उक् कारणलमे पहा्ड िधमेश िोडनमे राििार्त र ववद्यतु प्रसारण 
लाइन तथा राव्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोिना मनिा्तणिा 
वढलाई भइरहमेको हुँिा संरजक्त क्मेत्को संवमेिनशीलता धयानिा 
राखी ववकास मनिा्तण काय्तलाई  रितुरमत दिन संरजक्त क्मेत्को 
मनजचित क्मेत्हरुवाट राििार्त, ववद्यतु प्रसारण लाइन तथा 
राव्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोिनाको लामर राव्रिय योिना 
आयोरको सिन्वयिा वन तथा वातावरण िन्त्ालय, उिा्त, 
िलस्ोत तथा मसंिाई िन्त्ालय र भौमतक पूवा्तधार तथा 
यातायात िन्त्ालयलमे आरािी ४४ औ ं NDAC को वैठक 
अरावै तोकन खाका पमेश रनने ।

l १५ वटा प्रवरियािा रहमेको

ताजलका ५.२ः राव्रिय ववकास सिसया सिाधान समिमतको ४४ औ ंवैठकको वन क्मेत्संर 
संवजन्धत मनण्तयहरु र काया्तन्वयन जसथमत

वैठकको मनण्तय काया्तन्वयन जसथमत

१. योिना, विमेट र खि्त समवन्धी ववषयिा संघ, प्रिमेश र सथानीय तहवीि सूिना अिान प्रिान नहुँिा 
काय्तरिि तथा आयोिनाहरुको यथाथ्त जसथमत वववरण प्राप्त हनु नसकमे कोलमे योिना र विमेट समवन्धी ववषयिा 
अन्तर प्रिमेश पररषिवाट मनण्तय भएका ववषयहरुको समवजन्धत सवै मनकायहरुलमे संघीयता काया्तन्वयन 
सहिीकरण काय्तयोिनाको सिय सीिामभत् काया्तन्वयन रनने ।

v08 – %
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वैठकको मनण्तय काया्तन्वयन जसथमत

१.१ प्रिमेश र सथानीय तहको परािश्तिा 
अमधकारको सूिीको ववषयिा प्राथमिकताका 
आधारिा पवहलो िरणिा तीन तहकै 
अमधकार प्रटि हनुमे काननु वनाउनमे ।

मनमन मलजखत ऐन तथा मनयिावलीहरुको िसयौिा/ संसोधन 
िसयौिा तयार भएको ।

l वन समवन्धी काननुलाई एकीकरण र संसोधन रन्त 
वनमेको ववधयमेक,

l वातावरण समवन्धी कानूनलाई एकीकरण र संसोधन 
रन्त वनमेको ववधयमेक

l राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण ऐन २०२९ लाई 
संसोधन रन्त वनमेको ववधयमेक

l वन प्रववमधक पररषि, ABS, NTNC, वनसपमत स्ोत 
ववधयमेक

l CITES, राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ु संरक्ण 
मनयिावली ।

१.२ ढुरां मरवट वालवुा संकलन तथा ववतरण 
र रिसर उद्योर संकलनको िापिण्ड वनाउनमे 

संघीय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्ालयद्ारा तयार 
रररएको काय्तववमधको िसयौिािा वन तथा वातावरण 
िन्त्ालयको सझुाव तयार रररएको।

१.3 िाल ुआमथ्तक वष्तको संघीय विमेटवाट 
प्रिमेश र सथानीय तहिा हसतान्तरण भइ 
समवजन्धत तहवाट आयोिना समपन्न हनुमे 
समुनजसित भएका आयोिना तथा काय्तरिि 
ववसततृ अधययन प्रमतवमेिन ववत्तीय भौमतक 
जसथमत र ठमे क्ा वयवसथापनको समपूण्त 
अमभलमेख सवहत हसतान्तरण रनने ।

िाल ु आमथ्तक वष्तिा मनमन अनसुार विमेट हसतान्तरण 
रररएको ।

l रु ४ अरव ८७ करो्ड ८८ लाख प्रिमेशिा

l रु ४५ करो्ड ४२ लाख सथानीय तहिा 

l रा्रिपमत िरुमे काय्तरिि िार्त त ९३ वटा सथानीय  
तहिा  रु १ अरव ४२ करो्ड र प्रिमेशिा ४ करो्ड 
२४ लाख ।

१.४ बहवुषगीय ठमे क्ा अन्तर्तत काया्तन्वयन 
भइरहमेका अायामेिनाकामे अायामेिना अवमध 
(Project Period) लारत अजहलमेसमिकामे खि्त 
र भाैजतक प्ररमतकामे जववरण

l राज्रिय वन जवकास तथा वयवसथापन काय्तरिि (जिलला 
वन काया्तलय रामेलपाकामे काया्तलय भवन जनिा्तण)
ठमे क्ा समझौता रकिः रू. ४,४३,४९,९२६
खि्त भएकामे रकिः रू. १,८९,१९,१११
अावशयक रकिः रू. २७,३९,३९,२०१
l क्मेत्ीय वन काया्तलयहरू (पूवा्तन्िल क्मेत्ीय वन 
जनिनेशनालय)
ठमे क्ा समझौता रकिः रू. ८६,४५,४१३
खि्त भएकामे रकिः रू. ३२,३२,८४५
अावशयक रकिः रू. ५४,१२,५६८
l म्डजभिन वन काया्तलय, रसवुा भवन जनिा्तण
ठमे क्ा समझौता रकिः रू. १,२२,३३,३४६
खि्त भएकामे रकिः रू. ७०,२९,९८९
अावशयक रकिः रू. ५२,०३,३५७
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वैठकको मनण्तय काया्तन्वयन जसथमत

१.५ िात ृमनकायको सहयोरिा संिालन भई 
समपन्न भएका प्रिमेश तथा सथानीय तहको 
काय्त जिमिमेवारीिा पनने आयोिनाहरुको 
भौमतक र योिना संर समवजन्धत समपूण्त 
कारिात एवि ्अमभलमेख समवजन्धत प्रिमेश र 
सथानीय तहिा हसतान्तरण रनने ।

l िात ृमनकायसंर भएको समझौता र पररयोिना िसतावमेि 
अनसुार प्रिमेश र सथानीय तह संर सिन्वय ररी 
काय्तरिि संिालन रररएको 

१.६ वन समवन्धी िौििुा कानून संशोधन 
नभएसमिका लामर अन्तररि वयवसथापन 
रन्त म्डमभिन वन अमधकृतलमे वन ऐन 
२०४९ विोजिि जिलला वन अमधकृतको 
अमधकार प्रयोर रनने ररी वयवसथा  
मिलाउनमे ।

l कमे ही नमेपाल ऐन संशोधन िार्त त नमेपाल सरकारलमे 
तोकमे का नमेपाल वन समेवाका कि्तिारीबाट िरु्ा हमेनने 
अमधकारी तोकनमे वयवसथा रररएको तर म्डमभिन वन 
अमधकृत सिमेत म्डमभिन वन काया्तलयहरुका समपूण्त 
कि्तिारीहरु प्रिमेश िातहत सिायोिन रररएको हिुा 
वन तथा वन्यिन्त ु समवन्धी िरु्ाको अनसुन्धान 
तहवककात र िरु्ा हमेनने प्रकृयािा सिसया परमेको 

१.७ छुटै् कानून द्ारा रदठत आयोर समिमत 
वो्ड्त प्रामधकरण प्रमतष्ठान कोष कमे न्रि आदिको 
कानून पूनरावलोकन ररी प्रिमेश सरकार र 
सथानीय तहको भमूिका सपटि रनने ।

l ि वटमवर कपपोरमेशन अर नमेपाल मलमिटमे्ड र वन 
पैिावार ववकास समिमत एक आपसिा राभी प्रिशको 
भमूिका सिमेत रहनमे ररी नमेपाल वन मनरि सथापना 
भएको 

l राव्रिय प्रकृमत संरक्ण कोष ऐनको संशोधन िसयौिा 
तयार रररएको 

२. राव्रिय नीमत तथा काय्तरििलमे मलएको 
लक्यहरु प्राप्त रन्त संघ, प्रिमेश र सथानीय 
तहवाट काय्त भईरहमेको तर ती काय्तको 
प्ररमत जसथमतको वववरण एकीकृत रुपिा 
आउनमे संयन्त् नभएकोलमे काय्तरिि 
काया्तन्वयन रनने समवजन्धत संघीय िन्त्ालय 
र प्रिमेश सरकारको समवजन्धत िन्त्ालयको 
सिन्वयिा २०७५ िैत् िसान्त मभत् 
काय्तरििहरुको अद्यावमधक जसथमत वववरण 
मलनमे प्रणालीको ववकास रनने ।

l वन तथा वातावरण िन्त्ालयका सजिवजयूको 
अधयक्तािा उचिसतरीय अनरुिन संयन्त् रठन ररी 
प्रतयमेक प्रिमेश िन्त्ालयको लामर १।१ िना सह 
सजिवलाई सिन्वय रन्त जिमिमेवारी दिईएको 

३. वहवुषगीय ठमे क्ा लारमेका काय्तरिि/
आयोिनाहरुको हालसमि मसजि्तत िावयतवको 
एकिटुि यवकन तथयाङ्क तयार ररी ववषयरत 
िन्त्ालयहरुलमे २०७५ िैत् िसान्त मभत् 
राव्रिय योिना आयोर र अथ्त िन्त्ालयलाई 
उपलवध रराउनमे 

l उपलवध रराई सकमे को 
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ताजलका ५.३ः राव्रिय ववकास सिसया सिाधान समिमतको ४५ औ वैठकको वन क्मेत्संर 
समबजन्धत मनण्तयहरु र काया्तन्वयन जसथमत

वैठकको मनण्तय काया्तन्वयन जसथमत

स्डक ववसतार तथा सतरोन्नमत रनने सन्िभ्तिा साववकिा स्डकलमे ििनेको 
क्मेत्रललाई सिमेत सिावमेश ररी वा अलर ररी वातावरणीय संरक्ण 
मनयिावलीिा भएको प्रावधान अनसुार IEE वा EIA कमे  रनने भन्नमे  
समवन्धी अन्यौलता भएकोलमे स्डक ववसतार वा सतरोन्नती रिा्त  
थप मलन ुपनने वनको क्मेत्रललाई िात् आधार मलई IEE वा EIA रनु्त 
पनने ।

l वन तथा वातावरण 
िन्त्ालय िजन्त्सतर  को 
मिमत २०७६।४।५ 
को मनण्तयवाट िार वटै 
मनण्तय काया्तन्वयनका 
लामर सह÷सजिवको 
नमेततृविा काय्तिल रठन 
भएको ।

ववद्यतु ववतरण र टमेमलरोन लाईनको लामर काठको पोल प्रयोर रनने 
वयवसथा मिलाउन वन तथा वातावरण िन्त्ालय, उिा्त, िलस्ोत तथाि 
मसंिाई िन्त्ालय र संिार तथा सूिना प्रववमध िन्त्ालयलमे आपसी सिन्वय 
रनने र उपयकु्ता र उपलवधताको आधारिा काठको पोल नै प्रयोर रनु्त 
पनने ररी नीमतरत मनण्तय हनु वन तथा वातावरण िन्त्ालयलमे मनण्तयको 
लामर नमेपाल सरकार िजन्त्पररषििा पमेश रनने ।

ववद्यतु वववरण आयोिनाको सिमेत िरुमे क्मेत्िा EIA र अन्य क्मेत्िा IEE 
रनु्त पनने प्रावधानका साथै वन क्मेत् तथा मनिी वा ऐलानी िगरा प्राप्त रनु्त 
पनने हुँिा आयोिनाहरुको काया्तन्वयनिा वढलाई हनुमे भएकालमे ववकास 
आयोिनाको लामर EIA वा IEE रनु्त पनने काय्तववमधको प्रावधानलाई पररिाि्तन 
रन्त वन तथा वातावरण िन्त्ालयलमे प्रवरिया अजघ वढाउनमे ।

प्रिमेश रािधानी र सथानीय तहका प्रशासमनक कमे न्रि तथा सथानीय तहका 
व्डा कमे न्रिको भवन मनिा्तणका लामर कमतपय सथानिा सरकारी, साव्तिमनक 
र वन क्मेत्मभत् पनने िगरा सिमेत आवशयक पनने िमेजखएकोलमे वनको 
क्मेत्ामधकार मभत् पनने िगराको हकिा िापिण्ड अनसुारको िगरा वन 
तथा वातावरण िन्त्ालयलमे र सरकारी र साव्तिमनक िगराको हकिा भमूि 
वयवसथा, सहकारी तथा ररीवी मनवारण िन्त्ालयलमे िार भएको ३ िवहना 
मभत् उपलवध रराउनमे ।



jg tyf jftfj/0f dGqfnosf] jflif{s k|ult k|ltj]bg cfly{s jif{ @)&%÷)&^54

cg';"rLx? 
अनसूुिी १ः वनक्मेत्कामे िगरा अन्य प्रयोिनको लामर उपल्ध रराइएकामे जववरण

रि.
सं.

योिनाको नाि सथान

उपल्ध रराईएको वनको क्मेत्रल 
(हमेकटर)

हटाईनमे 
रूखववरूवा 
संखयासथाई असथाई िमिा

१

कोहलपरु/धािपरु/
तीनघरबा/अमलनरर 
(३३ कमे .भी. प्रशारण 
लाइन)

राप्ती सोनारी 
राउँपामलका, बाँकमे  
(साववक रत्तमेपरु र 
मबनौना राववस)

÷ ÷ 2.220 214

२
मसर्ाथ्त कमे वलकार 
योिना

बटुवल 
उपिहानररपामलका 
१, रूपन्िमेही, मतनाउ 
राउँपामलका ३, पालपा

÷ ÷ 3.980 48

३ िन्थली असपताल
िन्थली नररपामलका १, 
रािमेछाप

÷ ÷ 1.532 –

४
िामथललो मत्शलुी 
३ए प्रसारण लाइन

धादिङ, नवुाकोट, 
काठिा्डौं

  0.964 336

५
िामथललो 
खोरूङ्गाखोला 
िलववद्यतु आयोिना

िमेन्र्छाि 
राउँपामलका:४,५, 
तमेह्रथिु (साववक 
िोराहाङ: ७ र 
श्ीिङु:५)

0.970 1 1.970 58

६
सापसपु खोला 
िलववद्यतु आयोिना

हलमेसी: तवुािङु 
नररपामलका:११, 
खोटाङ्ग (साववक 
रािापानी राववस: १:५)

÷ ÷ 4.3 2663

७
सपुर न्यािी 
िलववद्यतु आयोिना

िसया्तङ्गिी 
राउँपामलका:६,  
लििङु

  4.8 422

v08 – ^
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उपल्ध रराईएको वनको क्मेत्रल 
(हमेकटर)

हटाईनमे 
रूखववरूवा 
संखयासथाई असथाई िमिा

८
होङसी मसिमेन्ट 
िनुढुङ्गा खानी

मनसिी राउँपामलका:६, 
पालपा

  156.640 699

९
भमेरी–बबई ्डाइभस्तन 
बहउुद्मेशयीय 
आयोिना

भमेरीरङ्गा 
नररपामलका:९,११, 
जिपलमे, लमेकवेंसी 
नररपामलका:१, सखुनेत

÷ ÷ 5.42 1023

१०
लक्िी िाइमनङ प्रा.
मल.

कामलका 
नररपामलका:१, जितवन 
(साववक शजक्खोर 
राववस:३)

÷ ÷ 4 22

११
रिरढी:िखमेली:िािा्त 
स्डक

िखमेली 
राउँपामलका:१,२,३, 
हमुला र रारा छायाँनाथ 
नररपामलका:१,१३,१४, 
िरु ु(साववक रििश 
श्ीनरर राववस:१ र 
रूघा राववस:४,५,६)

÷ ÷ 29.055 699

१२
मिव्रि:िाना ववद्यतु 
प्रसारण लाईन 
आयोिना

अन्नपूण्त राउँपामलका:४, 
मयागिी (साववक 
नारचयाङ:३ र िाना:४)

5.760 0.500 6.620 193

१३
िामथललो वलमेरी:ए 
िलववद्यतु आयोिना

िरुल 
राउँपामलका:२,३,५, 
मसन्धपुालिोक  
(साववक रोलिमे 
राववस:१)

4.950 0.100 5.050 166

१४
मलवपङ खोला 
िलववद्यतु आयोिना

तातोपानी राववस:३, 
मसन्धपुालिोक (साववक)

4.180 1.000 5.180 459

१५
कावमेली कोरर्डोर 
प्रसारणलाईन 
आयोिना

तमेह्रथिु र पाँिथर 0.121 14.549 14.670 2,722
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उपल्ध रराईएको वनको क्मेत्रल 
(हमेकटर)

हटाईनमे 
रूखववरूवा 
संखयासथाई असथाई िमिा

१६
बालाि:ुमत्शलुी:छहरमे: 
वविरु स्डक

शीवपरुी:नारािु्तन राव्रिय 
मनकुञ्ज िधयवतगी क्मेत्

   42

१७

िनुढुङ्गा उतखनन ्
योिना (कमे .कमे . 
लाइि इन््डव्रिि प्रा.
मल.)

िौिण्डीरढी 
नररपामलका:८, उियपरु 
(साववक मसद्ीपरु 
राववस:६, बमेसारा)

÷ ÷ 4.430 7

१८

पतथरकोईला 
खमनिपिाथ्त उतखनन ्
योिना (िहालक्िी 
कोल प्रा.मल.)

िाथारढी 
राउँपामलका:४, 
पालपा (साववक झ्डमेवा 
राववस:४)

÷ ÷ 1.320 7

१९
िामथललो सयाङ्गमे 
खोला साना 
िलववद्यतु

िसया्तङ्गिी 
राउँपामलका:४, लििङु

2.698 0.800 3.498 4,412

२० Atmospheric 
Observatory Station

िारमेिौक राववस:६, 
जितवन (साववक)

÷ ÷ 17.201 8

२१
यामबामलङ खोला 
िलववद्यतु आयोिना

िरुल राउँपामलका:३, 
मसन्धपुालिोक (साववक 
रमुबा राववस:) 

3.490 0.300 3.790 349

२२
पाथीभरािमेवी िश्तन 
कमे वलकार आयोिना

रुङमलङ 
नररपामलका:११, 
तापलमेिङु

÷ ÷ 4.970 10231

२३
भमूिरत पमेट्ोमलयि 
पाईपलाईन आयोिना

पथलैया:अिलमेखरञ्ज 
खण्ड, पसा्त राव्रिय 
मनकुञ्ज

   88166

२४

िनुढुङ्गा उतखनन ्
योिना (बी.एस. 
मसिमेणट इन््डव्रिि प्रा.
मल.)

िाथारढी 
राउँपामलका:५, पालपा 
(साववक कसमेनी 
राववस:)

÷ ÷ 4.880 77
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(हमेकटर)
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संखयासथाई असथाई िमिा

२५

जिमलिमे:मत्शलुी 
१३२/२२० 
कमे .भी. प्रसारणलाइन 
आयोिना

उत्तररया, आिाछोङिो 
राउँपामलका, रसवुा र 
वकसपाङ राउँपामलका 
नवुाकोट

2.422 39.343 41.765 3,825

२६

बमुत्तवाङ:पौिीअिरा
इ:तमघास:सजन्धखक्त
:रोरूमसंरमे प्रसारण 
लाइन आयोिना

रमेसङु्गा नररपामलका:७, 
रलुिी तमघास

÷ ÷ 1.400 452

२७
िकरीरा्ड िलववद्यतु 
आयोिना

अपीवहिाल 
राउँपामलका:३,४,५, 
िाि ु्तला (साववक रलुिर 
र खण्डमेश्वरी राववस)

1.592 1.500 3.092 96

२८
िामथललो िैलङु्ग 
िलववद्यतु आयोिना

उत्तररया 
राउँपामलका:१, रसवुा

4.132 0.561 4.693 432

२९
िाहाकाली मसंिाइ 
आयोिना तमेश्ो िरण 
टनकपरु िूलनहर

शकुलाराँटा नररपामलका 
जसथत सयाली निी छमेउ

÷ 2.160 2.160  

३०
पाँिखाल:िमेलमिी 
स्डक आयोिना

िमेलमिी 
नररपामलका:११,१२, 
मसन्धपुालिोक

÷ ÷ 2.153 355

३१
मनलमररी खोला:२ 
कयासकमे ्ड िलववद्यतु 
आयोिना

अन्नपूण्त राउँपामलका:४, 
मयागिी (साववक 
नारचयाङ राववस)

10.800 3.700 14.500 690

३२
सनुवल सवसटमेशन 
आयोिना

सनुवल नररपामलका:७, 
नवलपरासी 
(वि्तघाट:ससुता पजचिि)

÷ ÷ 2.240 85

३३
साञ्जमेन (िामथललो) 
प्रसारण लाइन 
आयोिना

आिाछोदिङिो 
राउँपामलका:५, रसवुा

0.110 4.780 4.890 30
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योिनाको नाि सथान

उपल्ध रराईएको वनको क्मेत्रल 
(हमेकटर)

हटाईनमे 
रूखववरूवा 
संखयासथाई असथाई िमिा

३४

िोिदी कोरर्डोर 
(वकमत्तपरु:उिीपरु) 
प्रसारण लाइन 
आयोिना

वमेशीशहर 
नररपामलका:११, 
लििङु

0.078 1.609 1.687 420

३५
सोल ुकोरर्डोर 
खण्ड–२ (नमेपाल 
ववद्यतु प्रामधकरण)

सोलखुमुब ुर ओखलढुङ्गा 0.527 १७.१११ १७.६३८ 5,269

३६
यनुाईटमे्ड मसिमेन्ट 
प्रा.मल. पहुँििार्त 
मनिा्तणकालामर

नौववसमे–९, धादिङ्ग ÷ ÷ 0.170 27

३७
िारूती मसिमेणट 
मलमिटमे्ड

िधुौली 
नररपामलका:१४, 
मसन्धलुी (साववक काकु 
ठाकुर राववस ५)

÷ ÷ 4.600 ÷

३८
सतय साई कोल 
उद्योर प्रा.मल., िाङ

रून्टीरढी 
राउपामलका:५, रोलपा 
(साववक िमुब्डाँ्डा 
राववस)

÷ ÷ 2.270 387

३९
कालंरारा्ड 
िलववद्यतु आयोिना

बुंरल नररपामलका ४, 
जिरववतथ्ड राउँपामलका 
८, बझाङ  
(साववक जखरता्डी र 
सनुकु्डाको पाउला एवं 
रूपाइल)

÷ ÷ 0.736 ÷

४०
िामथललो कालंरारा्ड 
िलववद्यतु आयोिना

बुंरल नररपामलका 
१–४, बझाङ  
(साववक जखरता्डी र 
िहबरर)

÷ ÷ 1.190 ÷

४१
ररिमेत खोला साना 
िलववद्यतु आयोिना

धािने राउँपामलका ६, 
रोरखा (काशीराउँ)

÷ ÷ 0.620 6
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हटाईनमे 
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संखयासथाई असथाई िमिा

४२
सैती खोला साना 
िलववद्यतु आयोिना

िाछापचुछ्मे  राउँपामलका 
९, कासकी  
(साववक लवाङघलमेल 
राववस)

÷ ÷ 1.200 107

४३
िरबाङ्ग-मयागिी 
िलववद्यतु आयोिना

िामलका 
राउँपामलका-५,६,७, 
मयागिी (साववक िरवाङ 
र िमेववसथान राववस)

÷ ÷ 3.530 67

४४

वरजसलङ-तोलाङ-
बासपरु-ओला्तङ-
िायाटार-तमेसने-
उप्रिाङरढी-
शजक्खोर ग्रामिण 
स्डक सतरोन्नमत

इचछाकािना 
राउँपामलका-१,२, 
जितवन

÷ ÷ 2.820 82

४५
िहाकाली 
मसंिाइ आयोिना 
(तमेस्ोिरण)

शकुलाराँटा राव्रिय 
मनकुञ्जमभत्, कचिनपरु 
(पजचिि राधानिीिमेजख 
वहरापरुराँटा हिैु पूव्त 
सयालीनिीसमिको 
रमेखाङ्कनिा परमेको)

÷ ÷ २७.००० 1,413

४६

हमेटौं्डा-ढलकमे बर-
िहुवी ४०० कमे .भी. 
प्रसारणलाईन 
आयोिना 
(िोश्ोखण्ड)

ववमभन्न साििुावयक तथा 
राव्रिय वन क्मेत्, सप्तरी

÷ ÷ ÷ 899

४७
प्ररन्ना तथा 
ब्डकापथ मसंिाइ 
आयोिना

रढवा 
राउँपामलका-१-६, िाङ

÷ ÷ २४.४०० 1,780

४८
ढो्डरी-रािापरु-
समतघाट हलुाकी 
स्डक

रािापरु 
नररपामलका-१-९, 
बदि्तया

÷ ÷ 1.470 323
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हटाईनमे 
रूखववरूवा 
संखयासथाई असथाई िमिा

४९

वीरमेन्रिनरर 
नररपामलका 
लयाण्डवरल साइट 
तथा सरसराइ 
वयवसथापन 
आयोिना

वीरमेन्रिनरर 
नररपामलका-१, सखुनेत

÷ ÷ 4.470 ÷

५०
न्यािी १३२ कमे .भी. 
ववद्यतु प्रसारणलाइन 
आयोिना

िसया्तङ्गिी 
राउँपामलका-३ र ६, 
लििङु

0.048 2.984 3.032 242

५१
खवुटया-वी.पी.नरर-
र्डसमेरा-दिपायल 
स्डक योिना

कैलाली र ्डोटी जिलला ÷ ÷ ८०.२६८ 2,791

५२

िामथललो जिरखवा 
खोला िलववद्यतु 
आयोिना (४.७० 
िमे.वा.)

ष्डानन्ि नररपामलका-१ 
र २, भोिपरु 
(िौतारमे जसथत रा.व.)

÷ ÷ 0.220 35

५३

तललो खारमे १३२ 
कमे .भी. ववद्यतु 
प्रसारणलाइन 
आयोिना

रौरीशङ्कर मबर ुर 
कामलचिोक राउँपामलका

0.300 5.110 5.410 513

५४
िधय तिोर 
िलववद्यतु आयोिना 
(७३ िमेवा)

रुङमलङ नररपामलका 
१०, रत्तालङु 
राउँपामलका १, 
मिकवाखोला राउँपामलका 
२, तापलमेिङु

1.650 5.550 7.200 142

५५
वागलङु खानमेपानी 
आयोिना

वागलङु नररपामलका-३, 
वागलङु

÷ ÷ 0.321 79

५६
ररद्ीमसद्ी मसिमेणट 
उद्योर (िनूढुङ्गा 
उतखनन)्

भीिरमे िी 
राउपामलका-३, 
िकवानपरु (साववक 
मनबवुाटार राववस-५)

÷ ÷ 4.850 426
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संखयासथाई असथाई िमिा

५७

िारपानमे-िैतबुारी-
खो्डािारा-रािरढ 
स्डक (१५.५० 
वक.िी.)

झापा ÷ ÷ 0.552  

५८
मिजझि-नामिा-मसप्त-
पाङ स्डक (६ 
वक.िी.)

रोलपा ÷ ÷ 1.500 260

५९
मिझि-ब्डािौर-
मसउरी-राि स्डक 
(२३ वक.िी.)

रोलपा ÷ ÷ 4.900 1,061

६०
सािदिन-नवािी्डाँ्डा-
धवुव्तसमेपन्ििी स्डक 
(१५ वक.िी.)

पाँिथर ÷ ÷ 1.690 21

६१
लुंख-ुिमु्डकुवा स्डक 
(१९ वक.िी.)

पव्तत ÷ ÷ 4.004 77

६२
मतनमेख ुखोला साना 
िलववद्यतु आयोिना 
(९९९वकवा)

रौरीशङ्कर 
राउँपामलका-५, िोलखा

÷ ÷ 0.354 85

६३
सप्तङखोला 
िलववद्यतु आयोिना 
(२.५ िमेवा)

मयारङ राउँपामलका२, 
नवुाकोट (साववक 
बङुताङ राववस)

÷ ÷ 1.431 194

६४
रमेलमेखोला िलववद्यतु 
आयोिना (६ िमेवा)

अन्नपूण्त राउँपामलका-४, 
मयागिी

÷ ÷ 4.650 1,251

िमिा 43.827 102.657 577.196 १५०,९८५
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अनसूुिी 2ः वातावरणीय मनयिन

वातावरणीय प्रभाव िूलयाकंन भएका आयोिना

िवहना मस.नं. आयोिनाको नाि मनण्तय मिमत
प्रमत 
िवहना

भारि

1 नमेपाल िमेम्डकल कलमेि, रोकणनेश्वर, काठिाण्डौ २०७५/०५/०५

६

2 भयू होटल मसर्ाथ्त, बाँकमे २०७५/०५/०५

3 ररर्छाङ्ग खोला साना िलववधतु आयोिना २०७५/०५/०६

4 सहकारी बिार भवन, भरतपरु २०७५/०५/०६

5 हाइड्ोइलमेजकट्क प्रोिमेकट, िोलखा २०७५/०५/०६

6 सयाफु्बमेसी हाकुबमेसी स्डक, रसवुा २०७५/०५/०६

असोि

7
िामथललो सरुी िलववधतु आयोिना, ७ िमे.वा. 
िोलखा

२०७५/०५/११

३8
रकसौल अिलमेखरञ्ज पमेट्ोमलयि पाइपलाइन 
आयोिना, पसा्त वारा

२०७५/०६/२२

9
सयु्तववनायक धलुीखमेल स्डक सतरोन्नमत आयोिना, 
भक्परु काभ्रमे

२०७५/०६/२३

काजत्त्तक
10 िटािमसको दिरो संकलन, हमुला २०७५/०७/०६

२
11 कामलका साििुावयक वन, जितवन २०७५/०७/१३

िंमसर

12 काठिाण्डौं नमेश्नल िमेम्डकल कलमेि, अनािनरर २०७५/०८/०४

४

13 सोलटी मसटी अपाट्तिमेन्ट, काठिाण्डौं २०७५/०८/०४

14
उत्तर िजक्ण लोकिार्त (कणा्तली कोरी्डर), कुवा्डी 
(बािरुा)-मसमिकोट (हमुला) स्डक

२०७५/०८/१३

15 जिन्क मसटी होटल, लमलतपरु २०७५/०८/२३

पौष

16
काठिाण्डौं इनलमेण्ड जकलयरमेन्स म्डपोट ( ICD ) 
िोभार काठिाण्डौं

२०७५/०९/१५

३17
भमेलछमे्डा रैराराँउ का्डािा्डौ मसलरढी पानी आपूमत्त 
तथा सरसराई आयोिना, ्डोटी

२०७५/०९/१८

18
िसया्तङिी कोरी्डोर, (िनाङ उियपरु), २२० कमे  
भी, ट्ान्समिसन लाइन प्रोिमेकट

२०७५/०९/३०

िाघ 19
िौलाकाली कमे वलकार कमपलमेकस, रैं्डाकोट 
नवलपरासी

२०७५/१०/०६ ६
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िवहना मस.नं. आयोिनाको नाि मनण्तय मिमत
प्रमत 
िवहना

20 काठिाण्डौं वल्ड्त सकूल, भक्परु २०७५/१०/१७

21 ठोरी भरतपरु स्डक २०७५/१०/१७

22 वरुण ववभरमेि नमेपाल प्रा. मल (VBNL) नवलपरसी २०७५/१०/२४

23 होटल शंकर प्रा.मल., लाजिमपाट २ काठिाण्डौं २०७५/१०/२४

24 घलमेमिी खोला प्रशारण लाईन ३३कमे . मभ मयागिी २०७५/१०/२७

रालरनु 25 पाक्त  मभलमेि होटल प्रा.मल, बढुामनलकणठ २०७५/११/३० १

िैत्

26
अपपर ििमेमलया हाइड्ोपावर प्रोिमेकटस ४०िमे.वा, 
िाि ु्तला

२०७५/१२/०७

३
27 नमेश्नल िमेम्डकल कलमेि, ववररंि पसा्त २०७५/१२/१२

28
साँर ुखोला हाइड्ोइलमेजकट्क प्रोिमेकट (२० िमेवा), 
िोलखा

२०७५/१२/२७

29 बटुवल िन््डप, रुपन्िमेही २०७५/१२/२8

वैशाख

30 द्ाररकाि होटल, काठिाण्डौं २०७६/०१/११

७

31 साँर ुखोला १ ( ५.५ िमेवा), िोलखा २०७६/०१/२३

32 िधुकोशी ४  (४७ िमेवा), सोलखुमुबु २०७६/०१/२३

33 परुयी खोला पलु, जितवन २०७६/०१/२३

34
लान्रिकु िोिी हाइड्ोइलमेजकट्क प्रोिमेकट 
(८६.५९िमेवा) ,कासकी

२०७६/०१/२७

35
िामथललो मयागिी १ हाइड्ोपावर प्रोिमेकट (५३.५ 
िमेवा), मयागिी

२०७६/०१/२७

36 घाँघर खोला पलु, जितवन २०७६/०१/२७

िमेष्ठ

37 टुनािनुा खोला पलु, जितवन २०७६/०२/०१

२
38

िामथललो खिुी हाइड्ोइलमेजकट्क प्रोिमेकट (२६ 
िमेवा), लििङु्क

२०७६/०२/27

असार

38
िधय कालीरण्डकी हाइड्ोपावर प्रोिमेकट( 
५३.५३९ िमेवा), मयागिी

२०७६/०३/०३

639
घट्मे खोला ट्ान्समिसन लाइन (३३ कमे भी) , 
हाइड्ोपावर प्रोिमेकट (५ िमेवा)

२०७६/०३/१६

40
अपपर मिदिि हाइड्ोइलमेजकट्क प्रोिमेकट (७.५ 
िमेवा), लििङु्ग

२०७६/०३/१६
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पूरक वातावरणीय प्रभाव िूलयाकंन भएका आयोिना

मस न आयोिनाको नाि मनण्तय मिमत
प्रमत 
िवहना

1 िधय तिोर (७३ िमे वा) तापलमेिङु्ग, िधय तिोर २०७५/०७/०६ १

2 वोटलस्त नमेपाल (तराई) मलमिटमे्ड २०७५/१०/१७ १

3 घार खोला हाइड्ोइलमेजकट्क प्रोिमेकट (१४ िमेवा), मयागिी २०७६/०१/१७ १

4
वटकापरु-लो्डमे- िैनपरु रो्ड प्रोिमेकट, वटकापरु- लो्डमे -साँरमे वरर 
रो्ड समेकसन कैलाली, ्डोटी, अछाि (१४४ वक मि) - समेमत 
लोकिार्त 

२०७६/०३/१७ १
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अनसूुिी ३ः संरजक्त क्मेत्िा पया्तपय्तटन समवन्धी वववरण

मस.नं संरजक्त क्मेत्को नाि वाह् प्रयटक (िना) िमिा पय्तटक (िना)

1 जितवन राव्रिय मनकुन्ि १,४२,४८६ १,८७,१०९

2 बदि्तया राव्रिय मनकुन्ि ८,२६० २४,५५८

3 लािटाङ राव्रिय मनकुन्ि १५ ३९४

4 रारा राव्रिय मनकुन्ि ३२९ ६,०६९

5 बाँकमे  राव्रिय मनकुन्ि १२,४९६ १,६८,८२५

6 सररिाथा राव्रिय मनकुन्ि ५७,२८९ ५८,०३०

7 शमे…रोकसनु््डो राव्रिय मनकुन्ि ४२१ १२,०८०

8 जशवपरुी नारािु्तन राव्रिय मनकुन्ि २,०५७ २,३५८

9 िकाल ुबरुण राव्रिय मनकुन्ि ६७ ३,७२०

10 खप्त्ड राव्रिय मनकुन्ि १२,१३२ १७,६९१

11 शकुलाराँटा राव्रिय मनकुन्ि १२ १६०

12 पसा्त राव्रिय मनकुन्ि ५७८ २,०८९

13 कोशीटपप ुवन्यिन्त ुआरक् ३८८ १८,७७३

14 ढोरपाटन जशकार आरक् ३७ ९,५२७

15 अन्नपणु्त संरक्ण क्मेत् १७ २४

16 रौरीशंकर संरक्ण क्मेत् ८०६ ८३६

17 िनासल ुसंरक्ण क्मेत् १,८१,६७९ १,८३,२६२

18 कृषणसार संरक्ण क्मेत् ७,६५५ ७,६५५

19 अवपनामपा संरक्ण क्मेत् २,५२८ २,५२८

20 कंिनिंघा संरक्ण क्मेत् १०४ ४२३

िमिा ४,२९,३५६ ७,०६,१११

श्ोतः राज्रिय जनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण जवभार, २०७६
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अनसूुिी ४ः वन्यिन्तबुाट भएकामे क्मतकामे राहत जवतरणकामे जववरण

मस.नं संरजक्त क्मेत्को नाि राहत रकि

1 जितवन राव्रिय मनकुन्ि 2,56,39,179

2 बदि्तया राव्रिय मनकुन्ि 42,62,927

3 लािटाङ राव्रिय मनकुन्ि 17,85,00

4 रारा राव्रिय मनकुन्ि 7,47,030

5 बाँकमे  राव्रिय मनकुन्ि 60,09,342

6 सररिाथा राव्रिय मनकुन्ि 63,25,992

7 शमे…रोकसनु््डो राव्रिय मनकुन्ि 2,50,000

8 जशवपरुी नारािु्तन राव्रिय मनकुन्ि 53,78,421

9 िकाल ुबरुण राव्रिय मनकुन्ि 2,79,639

10 खप्त्ड राव्रिय मनकुन्ि 17,20,205

11 शकुलाराँटा राव्रिय मनकुन्ि 21,78,065

12 पसा्त राव्रिय मनकुन्ि 18,06,552

13 कोशीटपप ुवन्यिन्त ुआरक् 2,58,77,520

14 ढोरपाटन जशकार आरक् 17,18,000

15 अन्नपणु्त संरक्ण क्मेत् 45,58,351

16 रौरीशंकर संरक्ण क्मेत् 50,000

17 िनासल ुसंरक्ण क्मेत् 9,33,100

18 कृषणसार संरक्ण क्मेत् 2,33,400

19 अवपनामपा संरक्ण क्मेत् 9,37,867

20 कंिनिंघा संरक्ण क्मेत् 0

िमिा 8,90,84,090

श्ोतः राज्रिय जनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण जवभार, २०७६
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अनसूुिी ५ः तथयाङ्किा नमेपालको वन क्मेत्

वन क्मेत् ५९.६२ लाख हमेकटर (४०.३६ प्रमतशत)

बटु्ान क्मेत् ६.४८ लाख हमेकटर (४.३८ प्रमतशत)

वन तथा बटु्ानलमे ढाकमे को क्मेत् ६६.१० लाख हमेकटर (४४.७४ प्रमतशत)

संरजक्त क्मेत्िा वन १०.३३ लाख हमेकटर (१७.३२ प्रमतशत)

संरजक्त क्मेत् बावहर वन ४९.२९ लाख हमेकटर (८२.६८ प्रमतशत)

काण्डको कुल आयतन ९८ करो्ड २३ लाख घन मिटर

औसल काण्ड आयतन १६४.७६ घन मिटर प्रमत हमेकटर

रुखको िमिन िामथको औसत िैववक वपण्ड १९४.५१ टन प्रमत हमेकटर

औसत काब्तन सजचिमत १७६.९५ टन प्रमत हमेकटर

औसत रुख संखया ४३० प्रमत हमेकटर

िमिा रुख प्रिामत ४४३ प्रकार

श्ोतः वन अनसुन्धान तथा प्रजशक्ण कमे न्रि, २०७६

अनसूुिी ६ः आ.ब. २०७५/०७६ को अन्तयसमििा वनहरुको वववरण

रि.सं. वनको प्रकार संखया क्मेत्रल (हमे.)

1 साििुावयक वन २२४१५ २२७२३५६.४६

2 साझमेिारी वन ३१ 76012

3 कबमुलयती वन 7८6४ 45२८२

4 संरजक्त वन १० १९०८०९

5 धामि्तक वन ३६ २०५४

6 मनिी वन २४५८ २३६०
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अनसूुिी ७ः आ.व. २०७५/०७६ को अन्तयसमििा  
संरजक्त क्मेत्हरुको वववरण 

मस नं. वववरण संखया क्मेत्रल

1 राव्रिय मनकुञ्जको संखया १२ ११८०६.०२ वर्त वक.मि

2 वन्यिन्त ुआरक्को संखया १ १७५ वर्त वक.मि

3 जशकार आरक्को संखया १ १३२५ वर्त वक.मि

4 संरक्ण क्मेत्को संखया ६ १५४२५.९५ वर्त वक.मि

5 िधयवतगी क्मेत्को संखया १३ ५६८७.७८ वर्त वक.मि

6 संरजक्त क्मेत्को संखया २० ३४४१९.७५ वर्त वक.मि

7 िधयवतगी साििुावयक वनको संखया ४७६
१३८१८४.१हमेकटर /६४५८७ 
घरधरुी संखया

8 िधयवतगी कवमुलयती वनको संखया
६३ संरक्ण क्मेत्का 

सिमेत
२५७.१६ हमेकटर

9
रािसार सूिीिा सूिीकृत मसिसार 
क्मेत्को संखया

१० ६०५६१ हमेकटर

10
संरक्ण योिना तयार ररी सोही 
अनरुुप संरक्ण भै रहमेका वन्यिन्त ु
प्रिामत

रैं्डा, वहउँजितवुा, खरियरु¸ बाघ, रमे्डपाण्डा, सालक, 
हात्ती, जरिमेन्ट, घम्डयाल रोही

श्ोत: राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण ववभार, २०७६
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अनसूुिी ८ः कमे ही वन्यिन्त ुप्रिामतहरुको संखयातिक वववरण 

रि.सं वन्यिन्तकुो नाि अंग्रमेिी नाि वैज्ामनक नाि संखया श्ोत

1 बाघ
Royal Bengal 
Tiger

Panthera tigris 
tigris २३५

DNPWC 

(Survey)

2 रैं्डा
One horned 
Rhino

Rhinocerus 
unicornis ६४५

DNPWC 

(Survey)

3 हाजत्त Asian Elephant
Elephus 
maximus

१००-
१७०

www.eleaid.
com/country-
profiles/
elephants-
nepal/

4 अना्त Wild buffalo Bubalus arnee ४४१ 2075 count

5 बाह्रमसंरा Swamp deer
Cervus 
duvaucelii २३०१ 2016 count

6 रौर Gaur Bos gaurus ४७३ DNPWC

7 हाब्मे Red Panda Ailurus fulgens ३१७-
५८२

Jnwali et al 

2011

8 कृषणसार Black buck
Antilope 

cervicarpa २४०

Annual Report 

of Krishnasar 

Conserva-
tion Area 

2075/076

9 घ्डीयाल Gharial
Gavialis ganget-
ics १९८

Gharial Conser-
vation Action 

Plan 

श्ोत: राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण ववभार, २०७६
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अनसूुिी ९ः संरजक्त क्मेत् वयवसथापन योिनाहरूकामे जववरण

रि.सं.
संरजक्त क्मेत्को 

नाि
अवमध सवीकृत मिमत मनण्तयसतर कैवरयत

१
जितवन राज्रिय 
जनकुञ्ज

२०१८÷२०२२ ११/११/२०१८ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

२
सररिाथा 
राज्रिय जनकुञ्ज

२०१६÷२०२० ०५/०४/२०१६ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

३
शमे–रोकसणु्डो 
राज्रिय जनकुञ्ज

२०१८÷२०२२ ३०/१०/२०१८ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

४
िकाल ुवरुण 
राज्रिय जनकुञ्ज

२०१९÷२०२४ २४/०७/२०१९ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

५
रारा राज्रिय 
जनकुञ्ज

२०१०÷२०१४ २८/१२/२००९ िा.िन्त्ीसतर

आ.व.२०७५/७६ 
िमेजख ५ वष्तको लामर 
वयवसथापन योिनाको 
िसयौिा तयार भई IEE 

भइरहमेको 

६
खप्त्ड राज्रिय 
जनकुञ्ज

२०१०÷२०१४ ३१/१०/२०१० िा.िन्त्ीसतर

आ.व.२०७५/७६ 
िमेजख ५ वष्तको लामर 
वयवसथापन योिनाको 
िसयौिा तयार भई IEE 

भइरहमेको 

७
लािटाङ 
राज्रिय जनकुञ्ज

२०१२÷२०१६ १८/१२/२०१२ सजिवसतर

आ.व.२०७५/७६ 
िमेजख ५ वष्तको लामर 
वयवसथापन योिनाको 
िसयौिा तयार भई IEE 

भइरहमेको 

८
जशवपरुी 
नारािु्तन 
राज्रिय जनकुञ्ज

२०१७÷२०२२ २८/१२/२०१७ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

९
बदि्तया राज्रिय 
जनकुञ्ज

२०१६–२०२० ०२/११/२०१५ सजिवसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

१०
बाँकमे  राव्रिय 
मनकुञ्ज 

२०१८÷२०२३ ०९/०९/२०१८ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

११
कोशीटपप ु
वन्यिन्त ु
अारक्

२०१८÷२०२३ ०३/०६/२०१८ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 
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रि.सं.
संरजक्त क्मेत्को 

नाि
अवमध सवीकृत मिमत मनण्तयसतर कैवरयत

१२
पसा्त राज्रिय 
जनकुञ्ज

२०१८÷२०२३ १५/०७/२०१८ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

१३
शकुलाराँटा 
राज्रिय जनकुञ्ज

२००७÷२०११ १४/०२/२००७ सजिवसतर

आ.व. २०७५/७६ 
िमेजख ५ वष्तको 
लामरवयवसथापन 
योिनाको िसयौिा 
तयार भई IEE 
भईरहमेको 

१४
अन्नपूण्त 
संरक्ण क्मेत्

२००९÷२०१२ २१/०९/२००९
संिालक 
समिमत 

राव्रिय प्रकृमत संरक्ण 
कोषलमे वयवसथापन रिदै 
आएको र वयवसथापन 
योिना बन्नमे रिििा 
रहमेको 

१५
अवपनामपा 
संरक्ण क्मेत्

२०१५÷२०१९ १३/०६/२०१५ सजिवसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

१६
कचिनिंघा 
संरक्ण क्मेत्

२०१३÷२०१९ ०९/०९/२०१३ ववभारसतर      

आ.व.२०७५/७६ 
िमेजख ५ वष्तको लामर 
वयवसथापन योिनाको 
िसयौिा तयार भई IEE 

भईरहमेको 

१७
िनासल ु
संरक्ण क्मेत्

२०१३÷२०१७ १९/०८/२०१३
संिालक 
समिमत 

राव्रिय प्रकृमत संरक्ण 
कोषलमे वयवसथापन रिदै 
आएको र वयवसथापन 
योिना बन्नमे रिििा 
रहमेको 

१८
कृषणसार 
संरक्ण क्मेत्

२०१७÷२०२२ ०८/१२/२०१७ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

१९
रौरीशंकर 
संरक्ण क्मेत्

२०१३÷२०१७ १९/०८/२०१३
संिालक 
समिमत 

राव्रिय प्रकृमत संरक्ण 
कोषलमे वयवसथापन रिदै 
आएको र वयवसथापन 
योिना बन्नमे रिििा 
रहमेको 

 २०
ढोरपाटन 
जशकार अारक्

२०१९-२०२४ २४/०७/२०१९ ववभारसतर काया्तन्वयनिा रहमेको 

श्ोत: राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण ववभार, २०७६
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अनसूुिी १०ः प्रिामत संरक्ण काय्तयोिनाहरुकामे जववरण

रि.सं. प्रिामतको नाि अंग्रमेिी नाि
काय्त योिनाको 

अवधी
जसवकृत मिती

१ बाघ Royal Bengal Tiger २०१६-२०२०  2016

२ रैं्डा One Horned Rhino २०१७-२०२१ 2017

३ हाजत्त Asian Elephant २००९-२०१८ 200९

४ सालक Pangolin २०१८-२०२२ 2018

५ वहउँ जितवुा Snow Leopard २०१७-२०२१ 2017

६ मरर् Vulture २०१५-२०१९ 2015

७ खरििरु Bengal Florican २०१६-२०२० 2016

८ घम्डयाल Gharial २०१८-२०२२ 2018

९ हाब्मे Red Panda २०१९-२०२३ 2018

१० वरिमेन्ट Pheasant २०१९-२०२३ २०१९

श्ोत: राव्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्ण ववभार, २०७६
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वन तथा वातावरण िन्त्ालयको ववरत १० बष्त िमेजखको पुिँीरत बिमेट र खि्तको 
अवसथा

अनसूुिी ११ः वन तथा वातावरण िन्त्ालयको आमथ्तक वववरण  

वन तथा वातावरण िन्त्ालयको ववरत १० बष्त िमेजखको िाल ुबिमेट र खि्तको अवसथा
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वन तथा वातावरण िन्त्ालयको ववरत १० बष्त िमेजखको कुल बिमेट र खि्तको अवसथा

प्रिूषण मनयन्त्ण शलुक प्रामप्तको जसथमत           

वन तथा वातावरण िन्त्ालयको िात् रािसव असूली (संसथान/समिजत/कामेष/कमपनीकामे 
अामिानी बाहमेक)

ूदषुण िनयन्ऽण शलु्क ूा��कक िःथित 
                                                                                                                               � हजारमा 
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@)&%÷)&^ sf s]xL :ynut tl:j/x?
 

 
समिाननीय रा्रिपमतजयूबाट वातावरण दिवस २०७५ को अवसरिा ररीएको वकृ्ारोपण, नमेपालरञ्ज, बाँकमे  

(रोटो: वातावरण ववभार)

समिाननीय प्रधानिन्त्ीजयूद्ारा वकृ्ारोपण वष्तको शभुारमभ (रोटो: वन तथा वातावरण िन्त्ालय)
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िाननीय वन तथा वातावरण िन्त्ी श्ी शजक् बहािरु बसनमेतजयूसँर नमेपालका लामर अ्रिमेमलयाका राििूत 
िहामिहि वपटर व्डसँरको जशटिािार भमेटवाता्त

िाननीय वन तथा वातावरण िन्त्ी श्ी शजक् बहािरु बसनमेतजयूसँर जिनीया राव्रिय िन काँग्रमेस वातावरण 
तथा प्राकृमतक स्ोत समिमतका सभापमत िहािवहि राओ हिुमेन नमेततृवको टोलीको जशटिािार भमेटवाता्त
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साउथ एमसया एग्रो ररमे्रिी कन्ररमेन्स, २०७६, आषाढ, लमलतपरु

जितवन राव्रिय मनकुञ्ज बाट बावढलमे बराएको रै्डाको उद्ार (रोटो: राव्रिय प्रकृमत संरक्ण कोष)
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जितवनिा सथान्तररत रररएको अना्त र अना {को पा्डामे (रोटो: राव्रिय प्रकृमत संरक्ण कोष)

वन्यिन्तबुाट हनुमे क्मत न्यनुीकरणका लामर ववद्यतुीय तारबार, उियपरु (रोटो: कोशी टपप ुबन्यिन्त ुआरक्)
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पय्तटकीय ििान, सनुसरी (रोटो: कोशी टपप ुवन्यिन्त ुआरक्)

राव्रिय वन सवनेक्णका लामर रुखको िापन, सोलखुमुब ु(रोटो: रमे्ड काया्तन्वयन कमे न्रि)
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मनिा्तणामधन वनसपमत प्रयोरशाला, बाँकमे  (रोटो: वनसपमत ववभार)

ि्डीबटुी नस्तरी, सलयान (रोटो: वनसपमत ववभार)

झयाउ अनसुन्धान पलट, सलयान (रोटो: वनसपमत ववभार)
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वातावरणीय िनिमेतना तथा प्रिार प्रसार, अत्तरीया, कैलाली (रोटो: वातावरण ववभार)

िाझकुलो मसंिाई योिना, कामलकोट (रोटो: नमेपाल िलवाय ुपररवत्तन सहयोर काय्तरिि)

 कोटघर मतउनमेकोशी निी तटबन्धन योिना, िमुला (रोटो: नमेपाल िलवाय ुपररवत्तन सहयोर काय्तरिि)
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वाय ुरणुसतर िापन कमे न्रि, रत्नपाक्त  (रोटो: वातावरण ववभार)

िोसो बाँस अनसुन्धान पलट, बनमेपा, काभ्रमेपलाचिोक (रोटो: वन अनसुन्धान तथा प्रजशक्ण कमे न्रि)

लैवङ्गक सिानता तथा सािाजिक सिावमेशीकरण रोष्ठी, जितवन (रोटो: राव्रिय प्रकृमत संरक्ण कोष)
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