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नेपाल सरकार 
वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

ससिंहदरबार, काठमाण्डौ 
 

 

 

 

सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्त्धी सनयमावली, 
२०६५ को सनयम ३ वमोजिम सावविसनक गररएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत 

सूचनाहरुको प्रकाशन 

 

                     

सूचना सावविसनक गररएको अवसधिः- २०७९/०१/०१-२०७९/०३/३२ सम्म  
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१ मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृसत 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मूल उद्देश्य नेपालको वन, वनस्पती, वन्त्यिन्त्त,ु वातावरण, िलाधार र 

िैववक ववववधताको सिंरक्षण तथा व्यवस्थापन गनुव रहेको छ। यस मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको 

नेततृ्वमा प्रशासकीय प्रमखुका रुपमा सजचवबाट मन्त्रालयको दैसनक कायवसञ्चालन हुँदै आएको छ। 

यस मन्त्रालयमा छ वटा महाशाखाहरु र २६ वटा शाखाहरु रहेका छन।् सह-सजचवले महाशाखाको 

प्रमखुको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था रहेको छ। एक िना नेपाल प्रशासन समूहका सहसजचव 

रहने ब्यवस्था रहेको छ भने बाँकी सबै पाँच िना महाशाखा प्रमखुहरु नेपाल वन सेवाको रहन े

व्यवस्था रहेको छ। हाल यस मन्त्रालय अन्त्तगवत चार वटा ववभागहरु (वन तथा भ-ूसिंरक्षण ववभाग, 

राविय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ुसिंरक्षण ववभाग, वनस्पसत ववभाग र वातावरण ववभाग), एक वन अनसुन्त्धान 

तथा प्रजशक्षण केन्त्र, एक रेड कायावन्त्वयन केन्त्र रहेका छन ्। यसका असतररक्त यस मन्त्रालय 

मातहतमा राविय प्रकृसत सिंरक्षण कोष, रािपसत चरेु-तराई मधेस सिंरक्षण ववकास ससमसत, नेपाल वन 

सनगम सलसमटेड, वन पैदावार ववकास ससमसत, िसडवटुी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी सलसमटेड र 

राविय ताल सिंरक्षण ववकास ससमसत समेत रहेका छन ्।   

२ मन्त्रालयको काम, कतवव्य र असधकार 

यस मन्त्रालयको मखु्य कायव के्षरसभर वन, वन्त्यिन्त्त,ु वातावरण, िलवाय ुपररवतवन, िैववक ववववधता 

तथा िलाधारको सिंरक्षण तथा व्यवस्थापन पदवछन।् वनके्षरले िनताको वन पैदावारको आवश्यकता 

पररपूसतवका साथै िैववक ववववधताको सिंरक्षण माफव त वातावरण सन्त्तलुनमा योगदान परु् याउदै आहरहेको 

छ । साथै वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्दै िलवाय ु पररवतवन न्त्यूनीकरण तथा अनकूुलनका 

वियाकलाप माफव त िनताको िीववकोपािवनमा सकारात्मक टेवा पयुावउन ुपसन यस मन्त्रालयको कायवक्षेर 

सभर पदवछ। नेपाल सरकार (कायव ववभािन) सनयमावली, २०७४ अनसुार यस मन्त्रालयबाट सम्पादन 

गररने कायवहरु सनम्नानसुार रहेका छन।् 

  

1. राविय वन सम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापदण्ड र सनयमन, 

2. राविय वनको सबेक्षण, वसगवकरण, नाप नक्सा र ससमािंकन,  

3. सनिी वन, सावविसनक वन, सरकारी वन, धासमवक वन, साझेदारी वन, सामदुावयक वन, कबसुलयती 

वन, चक्ला वन सम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड, 
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4. वन्त्यिन्त्त ुर चराचरुुङ्गी सम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड, 

5. राविय सनकुञ्ज, वन्त्यिन्त्त ुआरक्ष तथा जशकार आरक्ष र सीमसार के्षर सम्बन्त्धी नीसत, कानून, 

मापदण्ड, योिना तथा कायावन्त्वयन, 

6. हात्तीसार, 

7. प्राणी उद्यान (जचसडयाखाना) सम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड, 

8. मध्यवती के्षर तथा सिंरक्षण के्षर व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड, 

9. िैववक ववववधता, प्राकृसतक वातावरण सिंरक्षण, सदपुयोग र स्रोतको व्यवस्थापन, 

10. वन्त्यिन्त्त,ु िैववक ववववधता र वन पैदावार ओसारपसार एविं अपराध सनयन्त्रण सम्बन्त्धी नीसत, 

कानून, मापदण्ड, कायावन्त्वयन र सनयमन, 

11. वन के्षर असतिमण र वन के्षरको भ ूउपयोग पररवतवन, 

12. वनस्पसत उद्यान र वनस्पसत पवहचान तथा असभलेखीकरण सम्बन्त्धी नीसत,कानून र मापदण्ड, 

13. हवेररयम व्यवस्थापन, 

14. वनस्पसतहरुको रासायसनक गणुहरुको परीक्षण, प्रयोगशाला, प्रत्यायन, प्रमाणीकरण र गणुस्तर, 

15. आनवुािंजशक स्रोत, दलुवभ तथा लोपोन्त्मखु प्रिासत र आयासतत प्रिासत, 

16. वातावरण, िलवाय ुपररवतवन, िलवाय ुपररवतवन अनकूुलन, न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी नीसत, कानून 

र मापदण्ड, 

17. काववन सेवा र काववन सजञ्चसत, 

18. अन्त्तर प्रादेजशक ििंगल,वहमाल, वन सिंरक्षण के्षर, िैववक ववववधता तथा भ-ूिलाधार क्षेरको 

सिंरक्षण, सम्बर्द्वन र व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापदण्ड, कायावन्त्वयन र सनयमन, 

19. अन्त्तरदेशीय वन तथा वन्त्यिन्त्त ुसम्बन्त्धी ववषय, 

20. वन, वनस्पसत, वातावरण तथा िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान, 

21. प्राकृसतक नदी नाला, ताल तलैया, पोखरी, सीमसार एविं िलाधार के्षरको वातावरणीय सिंरक्षण 

एविं स्वच्छता कायम सम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापदण्ड र सनयमन, 

22. वाय ुर वायमुण्डलको गणुस्तर, मापदण्ड, अनगुमन र लेखािोखा, 

23. हररत अथवतन्त्र सम्बन्त्धी नीसत र मापदण्ड, 
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24. वववकरण, िल, ठोस, तापीय, नाभकीय, ववद्यतीय, चमु्बकीय, रसायन,ध्वसन लागायतका प्रदषुण 

सनयन्त्रण, 

25. हररतगहृ गयाँसको मापदण्ड र सनयमन, 

26. राविय स्तरमा वातावरणीय सूचना प्रणाली, 

27. वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापण्ड र सनयमन, 

28. रािपसत चरेु तराई मधेश सिंरक्षण ववकास ससमसत, राविय प्रकृसत सिंरक्षण कोष, 

29. सशस्त्र वन रक्षक, 

30. मन्त्रालय सम्बन्त्धी राविय अन्त्तराविय सिंघ सिंस्थासिंग सजन्त्ध, सम्झौता,असभसजन्त्ध, सम्पकव  र 

समन्त्वय, 

31. मन्त्रालय सम्बन्त्धी सावविसनक सिंस्थान, प्रासधकरण, ससमसत, प्रसतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन 

र सनयमन, 

32. नेपाल वन सेवाको सञ्चालन।  

३ मन्त्रालयमा रहन ेकमवचारी सिंख्या र कायव वववरण 

यस मन्त्रालयमा कूल १२९ िना सनिामती कमवचारीहरुको दरबन्त्दी रहेको छ । यस मन्त्रालयको 

स्वीकृत सिंगठन व्यवस्थापन तथा सवेक्षण प्रसतवेदन, २०७५ बमोजिम ववसभन्न ववभाग, केन्त्र, सनगम, 

तथा ववकास ससमसतमा कमवचारीहरु कायवरत रहेका छन ्। उल्लेजखत सनकायमाफव त यस मन्त्रालय 

अन्त्तगवतको कायवक्षेर सभर पने वियाकलापहरु कायावन्त्वयन भहरहेका छन।् 

४ मन्त्रालयबाट प्रदान गररन ेसेवा 

यस मन्त्रालयले प्रदान गने सेवाबाट सनम्न बमोजिमको लक्ष्य सलएको छ, 

१. वन, िैववक ववववधता र िलाधार क्षेरको ददगो र सहभासगतात्मक व्यवस्थापनबाट वातावरणीय 
सन्त्तलुन कायम राख्दै वनिन्त्य उद्यम तथा पयावपयवटनको ववकास एवम ्वनिन्त्य वस्त ुतथा 
सेवाको उत्पादन, मूल्य असभवृवर्द् एवम ्न्त्यायोजचत ववतरण माफव त अथवतन्त्रमा योगदान वृवर्द् गने, 

२. वातावरणीय क्षेरमा  प्रदूषण  सनयन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र हररयाली प्रवर्द्वन गरी  

नागररकको  स्वच्छ  र  स्वस्थ  वातावरणमा  बाँच्न पाउन ेअसधकारको ससुनजित गने, 

३. िलवाय ुपररवतवन के्षरमा िलवाय ुपररवतवन अनकूुलन क्षमता असभवृवर्द् तथा प्रसतकुल प्रभावको 
न्त्यूनीकरणबाट ददगो समाि सनमावणमा योगदान गने। 
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यस मन्त्रालयबाट हाल प्रवाह भहरहेका मूख्य सेवाहरु सनम्न प्रकारका रहेका छन:् 

 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन लगायतका वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन स्वीकृसत प्रदान 

गने लगायतका कायव, 

 वन क्षेरको िगगा अन्त्य प्रयोिनको लासग (ववसभन्न राविय प्राथसमकता प्राप्त आयोिनाहरु, लगानी 

बोडवबाट लगानी स्वीकृत भएको योिना, राविय गौरवका आयोिना) उपलब्ध गराउन ेसम्बन्त्धी 

कायव, 

 ववसभन्न प्रयोिनको लासग कबसुलयती वन प्रदान गने सम्बन्त्धी कायव, 

 राविय वनक्षेर तथा सनकुञ्ज आरक्ष के्षरमा ववदेशी नागररक सवहतलाई अध्ययन अनसुन्त्धान 

अनमुसत प्रदान गने लगायतका ववववध कायव।    

५ मन्त्रालय अन्त्तगवत रहेका शाखा र जिम्मेवार असधकारी 

यस मन्त्रालयमा कूल छ वटा महाशाखा र २६ वटा शाखाहरु रहेका छन।् महाशाखा प्रमखु 

सहसजचवस्तर र शाखा प्रमखुहरु उपसजचवस्तर रहने व्यवस्था रहेको छ। यस मन्त्रालयको सिंगठन 

सिंरचना तल उल्लेजखत चाटव बमोजिम रहेको छ। मन्त्रालय अन्त्तगवतका महाशाखाहरुको कायववववरण 

तल उल्लेख गररए बमोजिम रहेको छ। 

तासलका: १ यस मन्त्रालयका महाशाखाहरु र महाशाखा प्रमखुहरुको वववरण 
ि. सिं. महाशाखाको नाम महाशाखा प्रमखुको नाम महाशाखा प्रमखुको पद 

१ योिना अनगुमन तथा समन्त्वय 
महाशाखा 

जशव कुमार वागले सहसजचव (प्राववसधक) 

२ िलवाय ु पररवतवन व्यवस्थापन 
महाशाखा 

डा. राधा वागले सहसजचव (प्राववसधक) 

३ वन तथा िलाधार महाशाखा मेघनाथ काफ्ले सहसजचव (प्राववसधक) 

४ वातावरण तथा िैववक ववववधता 
महाशाखा 

धनन्त्िय पौडेल सहसजचव (प्राववसधक) 

५ सहभासगतामूलक वन महाशाखा डा. ससन्त्ध ुप्रसाद ढुिंगाना सहसजचव (प्राववसधक) 

६ प्रशासन महाशाखा जशव प्रसाद रेगमी सहसजचव (प्रशासन) 
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(१) योिना अनगुमन तथा समन्त्वय महाशाखा  

 मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत आवसधक योिना, नीसत कायविम, वावषवक विेट तथा कायविम तयार 
गने गराउने, 

 कायविम तथा बिेटका सम्बन्त्धमा राविय योिना आयोग, अथव मन्त्रालय, सम्बजन्त्धत आयोिना 
तथा अन्त्य सनकायहरुसँग समन्त्वय गने गराउन,े 

 स्वीकृत वावषवक कायविममा सिंशोधन गनुव पने अवस्थामा सो स्वीकृत गराई सम्बजन्त्धत 
सनकायमा  पठाउन,े 

 मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत नीसतहरुको सनमावण, पररमािवन वा सिंशोधनहरुको मस्यौदा तयार गने 

गराउने, 
 अन्त्य मन्त्रालय तथा सनकायहरुबाट सझुाबका लासग पठाईएका कानून, नीसत, रणनीसत तथा 

अन्त्य दस्तावेिहरुको लासग सझुाब तयार गरी पठाउन,े 

 मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत रणनीसत, सनदेजशका, मागवदशवन तथा कायवववसधहरुको सनमावण, सिंशोधन, 

पररमािवन सम्वन्त्धी कायव गरी स्वीकृत गराउन,े 

 मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत ऐन, सनयमावलीहरुको सनमावण, पररमािवन वा सिंशोधनहरुको मस्यौदा 
तयार गने, 

 वन, वातावरण तथा िलवाय ु के्षरका तथ्य तथ्यािंक तथा सूचनाहरुको सिंकलन, प्रशोधन, 

ववश्लषेण र आवश्यकता अनसुार प्रकाशन गने गराउन,े 
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 मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत वैदेजशक सहायताको लासग प्रस्तावहरु सिंकलन, पररमािवन तथा 
मस्यौदा तयार गरी अथव मन्त्रालय र सम्बजन्त्धत दात ृसनकायमा पेश गरी आवश्यकता अनसुार 
सम्पकव  र समन्त्वय गने, 

 मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत बैदेजशक सहयोगमा सञ्चासलत आयोिनाहरुको कायविम, बिेट तयार 
गरी कायावन्त्वयनका लासग आवश्यक समन्त्वय गने गराउन,े 

 मन्त्रालय मातहतका सिंस्थान, ससमसत, कोषहरुको सम्पकव  ववन्त्द ुभई कायव गने, 

 मन्त्रालयको लैंसगक सम्पकव  ववन्त्दकुो रुपमा सिंयोिन गने, 

 ववकास सझेदारहरुसिंग आवश्यकता अनसुार बैठक गने र पररयोिनाहरुको प्रगसत अध्यावसधक 
गने गराउने, 

 दात ृ सनकायको सहयोगमा मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत चाल ु तथा सिंम्भाववत पररयोिनाहरुको 
वववरण अद्यावसधक गने गराउन,े 

 मन्त्रालय र अन्त्तगवतका ववभागहरु, केन्त्र, ससमसत, सिंस्थान, कोष, कम्पसन तथा पररयोिनाहरुको 
कायविमको अनगुमन गरी पषृ्ठपोषणको समेत व्यवस्था समलाउन,े 

 मन्त्रालय र अन्त्तगवतका ववभागहरु, केन्त्र, ससमसत, सिंस्थान, कोष, कम्पसन तथा पररयोिनाहरुबाट 
प्राप्त आवसधक एविं वावषवक प्रगसत प्रसतवेदनहरू आवश्यकता अनसुार प्रधानमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को कायावलय, राविय योिना आयोग लगायत तोवकएका सनकायहरुमा म्यादसभर 
पेश गने, 

 माससक, चौमाससक र वावषवक प्रगसत समीक्षा र आवश्यकता अनसुार मन्त्रालय स्तरीय ववकास 
समस्या समाधान बैठक गने गराउने, 

 मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत कायविम प्रभावकारी ढिंगले सञ्चालनका लासग प्रदेश एविं स्थानीय 
तहहरुसँग सम्पकव  र समन्त्वयको व्यवस्था समलाउन,े 

 मन्त्रालयसँग सम्बन्त्धी ववषयको अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा क्षमता ववकास कायवमा 
ववश्वववद्यालय, अनसुन्त्धान केन्त्र तथा शैजक्षक सिंस्थाहरुसिंग समन्त्वय गने गराउन,े 

 मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत ववषयहरुमा के्षरीय तथा अन्त्तराविय सिंघ सिंस्थाहरुसिंग समझदारी, 
समन्त्वय तथा सहकायवको व्यवस्था समलाउन,े 

 आवश्यकता अनसुार परराि मन्त्रालय, गहृ मन्त्रालय र अथव मन्त्रालयहरुसँग समन्त्वय गरी 
दात ृ सनकाय, कुटनैसतक सनयोग तथा ववदेशी पाहुँनाहरुको मन्त्रालयसँगको भेटघाट तथा 
वैठकको व्यवस्था समलाउन,े 

 यस महाशाखालाई तोवकए बमोजिमका अन्त्य कायवहरु गने। 

(२) िलवाय ुपररवतवन व्यवस्थापन महाशाखा 
 िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धी नीसत तथा कायविमहरु तिुवमा गनव आवश्यक सहिीकरण गने, 

 िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान गने गराउन,े 

 िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धी वावषवक वस्तजुस्थसत प्रसतवेदन तयारी र प्रकाशन गने गराउने, 
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 िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धी अन्त्तराविय सजन्त्ध सम्झौताहरुको सम्पकव  ववन्त्द ुभई काम गने, 

 िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धमा ववसभन्न सनकायहरु एविं सिंघसिंस्थाहरुबाट भए गरेका तथा हनुे 
कायवहरुको सिंयोिन एिंव सहिीकरण गने गराउन,े 

 िलवाय ुपररवतवन पररषद्को बैठक आयोिनामा सहिीकरण गने, 

 िलवाय ुपररवतवन अनकूुलन तथा न्त्यूनीकरणसम्बन्त्धी कायविमहरु तयार गरी कायावन्त्वयन गने 

गराउने, 
 िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धी वातावको लासग आवश्यक राविय कायवपरहरु तयार गने गराउने, 
 हररतगहृ गयाँसहरुको आधार तह (Reference Level) तयार गने, अनगुमन गने र आवसधक 

प्रसतवेदनहरु तयार गरी पेश गने, 

 िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धी कायविमहरुको लासग प्राववसधक एिंव आसथवक सहयोग िटुाउन 
प्रस्तावहरु तयार गने गराउने, 

 िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धमा गोष्ठी, कायवशाला तथा तासलमको आयोिना गने गराउन,े 

 िलवाय ुपररवतवनबाट हनु सक्ने प्रभावलाई न्त्यून गनव, गराउन अन्त्य कायवहरु गने गराउने, 
 स्वच्छ ववकास सिंयन्त्रको Designated National Authority (DNA)  भई कायव गने, 

 हररतगहृ गयाँसको उत्सिवन बढी गने के्षरको पवहचान गरी स्वच्छ ऊिाव एविं हररत उत्पादकत्व 
सम्बन्त्धी प्रबर्द्वनात्मक कायव गने गराउन,े 

 रेड कायावन्त्वयन केन्त्रलाई प्रासबसधक सहयोग उपलब्ध गराउन,े 

 अन्त्तरावविय प्रसतवर्द्ता अनरुुपको हररत गहृ गयाँस उत्सिवन लगायतका राविय प्रसतवेदनहरु 
तयारी गरी पेश गने, 

 यस महाशाखालाई तोवकए बमोजिमका अन्त्य कायवहरु गने । 

(३) वन तथा िलाधार महाशाखा  

 राविय वन तथा िलाधार सम्बन्त्धी नीसत तथा कायविमहरु तिुवमामा आवश्यक सहिीकरण 
गने गराउने, 

 सरकारी वन क्षेरको सवेक्षण, नाप नक्सा र सीमा सनधावरणमा समन्त्वय गने गराउन,े 

 सरकारी, सावविसनक, सनिी क्षेर, कृवष वन, सहरी के्षरमा वृक्षारोपण तथा वन ववकासको 
आवश्यक व्यवस्था समलाउन,े 

 राविय वन क्षेर, सरकारी घर िगगा हस्तान्त्तरण, िगगा सट्टाभनाव, मआुब्िा, वन उपयोग तथा 
अन्त्य प्रयोिनलाई वन के्षर उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धी कायवहरु गने, 

 अन्त्य प्रयोिनका लासग उपलब्ध गराईएको वन के्षरको असभलेख राख्न,े सनयसमत अनगुमन तथा 
मूल्यािंकन गरी, गराई पषृ्ठपोषण गने, 

 बहृत िलाधार, िलाधार, उप िलाधार तथा सकु्ष्म िलाधारहरुको अध्ययन अनसुन्त्धान गने, 

गराउने, 
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 मरुभमूीकरण तथा भमूीको क्षयीकरणलाई सम्बोधन हनुे कायविमहरुको लासग प्राववसधक एिंव 
आसथवक सहयोग िटुाउन प्रस्तावहरुको मस्यौदा तयार गने, 

 ससमसार तथा ताल तलैया के्षरहरुको सिंरक्षण, व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायव गने गराउन,े 

 नदी प्रणालीमा आधाररत बहृत िलाधार सिंरक्षण योिना तिुवमा तथा कायावन्त्वयनका लासग 
नीसतगत सहिीकरण गनुव गराउनकुो साथै भ-ूसिंरक्षण तथा िलाधार व्यवस्थापन सम्बन्त्धी 
आयोिनाहरुको कायविम गनव समन्त्वय तथा सहिीकरण गने, गराउन,े 

 बाढी-पवहरो िस्ता प्राकृसतक प्रकोप न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी आवश्यक रणनीसतक योिनाहरुको 
अवधारणा बनाई प्रदेश तहसँग समेत आवश्यक सहकायव र समन्त्वयको वातावरण ससिवना 
गने, 

 ववपद् िोजखम न्त्यूनीकरणका लासग आवश्यकता अनसुार अन्त्य सनकायहरुसँग समन्त्वय तथा 
सहिीकरण गने गराउन,े 

 रािपसत चरेु तराई मधेश सिंरक्षण कायविम कायावन्त्वयनमा समन्त्वय तथा सहिीकरण गने 

गराउने, 
 भ ूतथा िलाधार व्यवस्थापन सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा िलाधार सूचना प्रणालीको 

ववकास गने गराउन,े 

 मरुभमूीकरण, भमूीको क्षयीकरण तथा ववपद् िोजखम न्त्यूनीकरणका राविय तथा अन्त्तराविय 
कायविमहरुको सम्पकव  ववन्त्द ुभई कायव गने, 

 यस महाशाखालाई तोवकए बमोजिमका अन्त्य कायवहरु गने। 

(४) वातावरण तथा िैववक ववववधता महाशाखा 
 वातावरण तथा िैववक ववववधता सम्बन्त्धी नीसत तथा कायविम तिुवमामा आवश्यक सहिीकरण 

गने गराउन,े 

 वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रसतवेदन अध्ययन, स्वीकृसत एविं सम्बजन्त्धत कायव गने, वातवरणीय 
अनगुमन तथा परीक्षणका लासग आवश्यक व्यवस्था गने गराउने, 

 प्रदूषण सनयन्त्रण गनवका लासग आवश्यक मापदण्ड सनमावण, कायावन्त्वयन तथा अनगुमन 
लगायतका कायवहरु गने, 

 प्राकृसतक स्रोतमा पने वातावरणीय असरहरुको मूल्याङ्कन गने, गराउने र सो सम्बन्त्धी प्राववसधक 
राय उपलब्ध गराउन,े 

 वातावरणीय मापदण्ड ववकासका लासग अन्त्य मलुकुहरुमा अवलम्बन भहरहेका 
मापदण्डहरुलाई देश सभर लागू गनवका लासग अनसुन्त्धान गनव सहयोग परु् याउन,े 

 उद्योगहरुलाई सोझै वा स्थानीय सनकायहरु माफव त ् प्रदूषण सनयन्त्रण प्रमाणपर िारी गने 
गराउने कायवमा सहयोग पयुावउन,े 

 वनिगिंल एिंव वनिन्त्य वस्तकुो सिंरक्षणको प्रयासमा प्रदूषण सनयन्त्रण कायवलाई प्राथसमकता 
ददनको लासग आवश्यक मागवजचर तयार गने गराउने, 
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 वातावरण सिंरक्षण कोष ववकास एविं ववस्तार गनवका लासग आवश्यक कायव गने गराउने, 
 वातावरण सिंरक्षण पररषद्को बैठक आयोिना गने, 

 वातावरण सिंरक्षण कोषबाट गररने वावषवक कायविम तिुवमा सम्बन्त्धी कायव गरी कायावन्त्वयन 
गने गराउने सम्बन्त्धी कायव गने, गराउन,े 

 वववकरण तथा हानीकारक रसायनको आयात सनयावत सनयमनका साथै अन्त्य के्षरमा भएको 
प्रयोगबाट िनिीवनमा पने र पनव सक्ने प्रभाव बारे अध्ययन गरी आवश्यक सरुक्षा प्रणाली 
अवलम्बनका लासग ससफाररश गने, 

 वातावरण सिंरक्षण तथा प्रवर्द्वन एविं व्यवस्थापनको लासग वातावरणीय सशुासन सम्बन्त्धी 
कायविम तिुवमा गरी कायावन्त्वयन गने गराउन,े 

 राविय प्राथसमकता प्राप्त आयोिना सहिीकरणसँग सम्बजन्त्धत कामको समन्त्वय गने, 

 िैववक ववववधतासँग सम्बजन्त्धत अन्त्तरावविय महासजन्त्धहरुको सम्पकव  सबन्त्द ुभई  काम गने, 

 िैववक ववववधतासिंग सम्वजन्त्धत राविय र अन्त्तरावविय कानून कायावन्त्वयन गने गराउने, 
 िैववक ववववधता सम्बन्त्धी क्षमता ववकासका कायव गने गराउन,े 

 िैववक ववववधताको असभलेखीकरण तथा पिंिीकरण सम्बन्त्धी ववषयमा समन्त्वय गने, 

 िैववक ववववधता सम्बन्त्धी महासजन्त्ध तथा असभसजन्त्धहरुको राविय रणनीसत तथा कायवयोिना 
एविं राविय प्रसतवेदन तयारी गने कायव गने गराउने, 

 िैववक ववववधता सम्वन्त्धी भ-ूपररधीय कायविम र आयोिनाहरुको समन्त्वय र सहकायव गने 

गराउने, 
 िैववक ववववधता सिंरक्षणमा परस्थानीय प्रिासतको सिंरक्षणको लासग वनस्पसत उद्यान र प्राणी 

उद्यान लगायत हात्तीसार, जचसडयाखाना व्यवस्थापन सम्बन्त्धी समन्त्वय गने, 

 वन िैववक प्रववसध सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा प्रववसध ववकास सम्बन्त्धी काम गने, 

गराउने, 
 यस महाशाखालाई तोवकए बमोजिमका अन्त्य कायवहरु गने। 

(५)   सहभासगतामूलक वन महाशाखा 
 समदुायमा आधाररत वन व्यवस्थापन पर्द्सत सम्बन्त्धी नीसत तथा कायविम तिुवमामा आवश्यक 

सहिीकरण गने गराउन,े 

 सामदुावयक वन, साझेदारी वन, गररबमखुी कबसुलयती वन, धासमवक वन, मध्यवती क्षेरका वन 
लगायत सहभासगतामूलक वन व्यवस्थापन पर्द्सतहरु सम्बन्त्धी असभलेख राख्न,े 

 सामदुावयक वन, साझेदारी वन, गररबमखुी कबसुलयती वन, धासमवक वन, मध्यवती क्षेरका वन 
लगायत सहभासगतामूलक वन व्यवस्थापन पर्द्सतहरु सम्बन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान गने 
गराउने,  

 वन पैदावारमा आधाररत उद्यम तथा उद्योगहरुको स्थापना, ववकास र प्रवर्द्वनका लासग 
आवश्यक व्यवस्था गने, 
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 वन प्रमाणीकरण (Forest Certification) का लासग आवश्यक समन्त्वय गने, 

 सिंरक्षणमखुी, उत्पादनमखुी एविं पयावपयवटन प्रवर्द्वनमखुी सामदुावयक वनहरुमा ददगो 
व्यवस्थापनको ससर्द्ान्त्त बमोजिम व्यवस्थापन गनव आवश्यक राविय नीसत एविं मापदण्ड तयारी 
सम्बन्त्धी कायवहरु गने गराउने, 

 उत्पादनमखुी सामदुावयक वनहरुको ददगो व्यवस्थापनका राविय आधार र सूचकहरु सनमावणका 
लासग आवश्यक सहिीकरणका कायवहरु गने गराउन,े 

 सामदुावयक वनसभरका वन्त्यिन्त्तकुो सिंरक्षणका लासग आवश्यक समन्त्वय र सहिीकरण गने, 

 सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहको कोष पररचालन बारे राविय नीसत एविं कानून सनमावण 
सम्बन्त्धी कायवहरु गने गराउने, 

 सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहहरुको सिंस्थागत ददगोपना, समावेशी प्रसतसनसधत्व एविं सनणवय 
प्रवियामा सहभासगताको लासग नीसतगत कायवहरु गने गराउन,े 

 सहभासगतामूलक वन डढेलो सनयन्त्रण एविं रोकथाम सम्बन्त्धी नीसतगत कायवहरु गने, गराउन,े 

 वन श्रसमक, वन हेराल,ु सामदुावयक वनहरुको सिंरक्षण, व्यवस्थापनमा आवश्यक दक्ष 
िनशजक्तको योगयता तथा कायवसूचीको मापदण्ड सनमावण सम्वन्त्धी कायवहरु गने गराउने, 

 सहभासगतामूलक वन व्यवस्थापन पर्द्सतहरुको स्थानीय, प्रदेश एविं केन्त्रीय तहसँगको 
अन्त्तरसम्बन्त्ध एविं समन्त्वय सम्बन्त्धी आवश्यक राविय कायवववसधको सनमावण गने गराउन,े 

 साझेदारी वनको समूह, स्थानीय, प्रदेश एविं केन्त्रसँगको साझेदाररता, लाभको ववतरण सम्बन्त्धी 
मापदण्ड सनमावणका लासग समन्त्वय तथा सहिीकरण गने गराउन,े 

 सहभासगतामूलक वन व्यवस्थापन समूहहरुको क्षमता ववकास, हररत रोिगारीको अध्ययन 
अनसुन्त्धान गने गराउन,े 

 उच्च मूल्यका वनिन्त्य िसडबटुी र गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको उत्पादन, प्रवद्र्धन र 
बिारीकरण प्रवर्द्वन सम्बन्त्धी आवश्यक व्यवस्था समलाउने, 

 वन तथा वनिन्त्य उद्योगको लासग कच्चा पदाथव उपलब्ध गराउन ेसम्बन्त्धमा मापदण्ड तयार 
गने । साथै सो सम्बन्त्धी रािश्व, शलु्क, महशलु आददको वारेमा राय प्रसतविया उपलब्ध गने 

गराउने, 
 सहभासगतामूलक वन सम्बन्त्धी गोष्ठीहरुको आयोिना, समन्त्वय, सहभासगता सम्बन्त्धी कायवहरु 

गने गराउने, 
 पववतीय ववकाससिंग सम्बजन्त्धत कायविम, बैठक, गोष्ठी र सम्मेलनहरुको आयोिना गने र 

मन्त्रालयले प्रसतसनसधत्व गनुव पने भए सहभागी हनु,े 

 यस महाशाखालाई तोवकए बमोजिमका अन्त्य कायवहरु गने । 

(६) प्रशासन महाशाखा 
 मन्त्रालय र अन्त्तरगतका सनकायहरुको िनशजक्त व्यवस्थापन, आसथवक प्रशासन र आन्त्तररक 

व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायव गने गराउने, 
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 मन्त्रालयको जिन्त्सी व्यवस्थापन र ममवत सम्भार सम्बन्त्धी कायव गने गराउने, 
 भौसतक सम्पजत्तको सरुक्षा, ममवत सम्भार आदद गने गराउने, 
 सावविसनक खररद ऐन, सनयमावली बमोजिम सरकारी खररद सम्बन्त्धी कायव गने, खररद भएको 

जिन्त्सी सामानको दाजखला, सनरीक्षण र खचव सम्बन्त्धी कायव गने गराउने, 
 सललाम वविी सम्बन्त्धी कायव गने गराउने, 
 मन्त्रालय र अन्त्तरगतका सनकायहरूको वेरुि ुफछयौट गने गराउने, 
 मन्त्रालय र अन्त्तरगतका सनकायहरुको िनशजक्त ववकास सम्बन्त्धी कायवहरु गने गराउने, 
 मन्त्रालय र अन्त्तगवतका सनकायबाट सम्पाददत कायवका ववषयमा प्राप्त उिरुी, गनुासा आददको 

िाँचबझु तथा छानववन सम्बन्त्धी कायव गने गराउन,े 

 कमवचारीहरुको गनुासो सम्बोधन सम्बन्त्धी कायव गने गराउने, 
 मन्त्रालयको पसु्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायव गने गराउने, 
 कमवचारीहरुको ववभागीय कारवाही तथा पूरस्कार लगायतका कायवहरु गने गराउन,े 

 मन्त्रालयसिंग सम्बजन्त्धत कमवचारीहरुको अध्ययन, असाधारण लगायतका ववदाहरु सम्बन्त्धी 
कायव गने गराउने, 

 अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग, सशुासन ईकाई र प्रशासन सधुार सम्बन्त्धी कायवको 
सम्पकव  ववन्त्दकुो रुपमा काम गने गराउन,े 

 वन के्षरको सािंगठसनक एविं प्रशाससनक प्रवियाको व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा आवश्यक Standard 

Operating Procedure (SOP) बनाउन,े 

 मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत वैदेजशक भ्रमणको मनोनयन सम्बन्त्धी कायव गने, 

 अन्त्य शाखा तथा महाशाखाको कायव वववरणमा अस्पष्टता भएमा स्पष्ट पाने, 

 यस महाशाखालाई तोवकए बमोजिमका अन्त्य कायवहरु गने । 

६ सेवा प्राप्त गनव लागन ेदस्तरु र अवसध 

प्रचसलत कानून अनसुार हनुे गरेको। 

७ सनणवय गने प्रविया र असधकारी 

यस मन्त्रालयमा मन्त्रालयको कायवक्षेर सभर रहेका सबषयहरुमा नेपाल सरकारको सरकारी  सनणवय 

प्रकृया सरलीकरण  सनदेजशका, २०६५ बमोजिम सनणवय हनुे गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, 

२०६४ बमोजिम माग गररने सूचना सम्बन्त्धमा सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ 

बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउने गररएको छ।  
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८ सनणवय उपर उिरुी सनु्न ेअसधकारी 

यस मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराहएको सेवा प्रवाह उपर जचत्त नबझेुको खण्डमा मन्त्रालयका सजचव 

समक्ष उिरुी गने प्रावधान रहेको छ। 

९ सम्पादन गरेको कामको वववरण 

(क) यस मन्त्रालय अन्त्तगवत सनम्न कायविम/आयोिनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन:्  

१. वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

२. नेपाल िलवाय ुपररवतवन सहयोग कायविम 

३. रेड फरेवि तथा िलवाय ुपररवतवन कायविम 

४. पहाडी साना वकसानका लासग अनकूुलन आयोिना 

५. रािपसत चरेु सिंरक्षण कायविम 

६. सम्वृवर्द्का लासग वन 

७. स्वच्छ वातावरण कायविम 

८. िलवाय ुउत्थानजशल चरेू कायविम 

९. वन तथा भ-ूसिंरक्षण ववभाग 

१०. सडसभिन वन कायावलयहरू ( वन सरुक्षा सैसनक समेत ) 

११. राविय वन ववकास तथा व्यवस्थापन कायविम 

१२. िलाधार सिंरक्षण तथा ससमसार व्यवस्थापन कायविम 

१३. प्रकृसतमा आधाररत पयवटन कायविम 

१४. िलाधारमा आधाररत िलवाय ुउत्थानजशल िीववकोपािवन आयोिना 

१५. वनस्पसत ववभाग 

१६. िसडबटुी ववकास कायविम 

१७. वनस्पसत अनसुन्त्धान, सिंरक्षण तथा उद्यान ववकास कायविम 

१८. राविय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ुसिंरक्षण ववभाग  

१९. रावष्टय सनकुञ्ज सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 

२०. हात्तीसारहरू 
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२१. राविय सनकुन्त्ि तथा आरक्ष आयोिना 

२२. वन अनसुन्त्धान तथा सवेक्षण ववभाग 

२३. वन अनसुन्त्धान तथा सवेक्षण आयोिना   

२४. वातावरण ववभाग 

२५. केन्त्रीय वन तासलम तथा प्रसार केन्त्र 

 प्रदेश सरकारलाई सशतव अनदुान 

 स्थानीय तहलाई सशतव अनदुान 

(ख) यस अवसधमा यस मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायवहरु सनम्न अनसुार रहेका                                                

छन ्। 

(१)  योिना, अनगुमन तथा समन्त्वय महाशाखा 

यस महाशाखाबाट मखु्यतया बिेट कायविम, नीसत सबश्लषेण, बैदेजशक समन्त्वय, अनगुमन तथा तथ्याङ्क 
व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायवहरु हनुे गदवछन।् आ.व. २०७८/७९ को चौथो रैमाससक अवसधमा भएका 
मखु्य कायवहरु सनम्न बमोजिम रहेका छन ्। 
 

 राविय बहृत ् िलाधार ब्यबस्थापन रणनीसत (वव.सिं. २०७९–२०९०) स्वीकृसतको लासग 
परामशव/सहमसतको लासग श्री अथव मन्त्रालयमा प्रवेषत गरेको । 

 राज् िय वन्त्यिन्त्त ुअपराध सनयन्त्रण समन्त्वय ससमसत तथा वन्त्यिन्त्त ुअपराध सनयन्त्रण व्यूरोको 
सािंगठसनक ढाँचा र काम, कतवव्य र असधकार, २०७९ को मस्यौदामा राय सझुावको लासग प्रदेश 
जस्थत वन सम्बजन्त्ध मन्त्रालयहरुमा प्रवेषत गरेको । 

 नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद्को समसत २०७९।०२।०६ को सनणवय अनसुार वन सनयमावली, 
२०७९ स्वीकृत भएको । 

 वन्त्यिन्त्तबुाट भएको क्षसतको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धी सनदेजशका, २०७९ स्वीकृसतको 
लासग परामशव/सहमसतको लासग श्री अथव मन्त्रालयमा प्रवेषत गरेको । 

 बावषवक ववकास कायविम पजुस्तका तयारी तथा प्रकाशन गरेको । 

 LMBIS कायविम प्रववष्ट तासलम सम्पन्न गरेको । 

 बावषवक ववकास कायविमको सससलङ्ग प्राप्त गरी सो अनसुार कायविम तथा बिेट प्रस्ताव गरी 
अथव मन्त्रालय र राविय योिना आयोगमा पठाहएको र कायविम छलफल समेत सम्पन्न 
भएको। 

 मध्यमकासलन खचव सिंरचनाको मस्यौदा तयार गरी राविय योिना आयोगमा पठाहएको । साथै 
मध्यमकासलन खचव सिंरचना अनलाईन प्रववष्ठीको लासग सहयोग गररएको । 
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 मन्त्रालय अन्त्तरगत सनकायहरुबाट आएको बिेट/कायविम सिंशोधन, रकमान्त्तर तथा समपवण 
सम्बजन्त्ध फायलहरु आवश्यक कायावथव श्री अथव मन्त्रालयमा पठाहएको । 

 नेपाल सरकारको आगामी आ.व.को नीसत तथा कायविम श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को 
कायावलय र बिेट बक्तव्य तयार गरी अथव मन्त्रालयमा पठाईएको । 

 प्रदेश तथा स्थानीय सनकायबाट सिंघीय मन्त्रालय माफव त सिंचालन हनुे कायविमको लासग 
सहमसतको लासग अथव मन्त्रालय पठाईएको । 

 मन्त्रालयस्तरीय ववकास समस्या समाधान उप ससमसत तथा आ.व. 2078/०७9 को तेश्रो 
रैमाससक प्रगसत ससमक्षा गोवष्ठ सम्पन्न भएको । 

 चैर, वैशाख र िेष्ठ मवहनाको बिेट तथा कायविम कायावन्त्वयन कायवयोिना बमोजिमको प्रगसत 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद् कायावलयको Online Monitoring Portal मा प्रववष्ट गररएको । 

 मन्त्रालयगत प्रगसत वववरणको ररपोवटवङ तथा ववसभन्न स्थलगत अनगुमन कायव गररएको । 

 

 

 (२) वातावरण तथा िैववक ववववधता महाशाखा 
 

यस महाशाखाबाट मखु्यतया िैववक ववववधता सिंरक्षण तथा वातावरण सिंरक्षण सम्बन्त्धी कायवहरु 
सञ्चालन हनुे गरेका छन। आ.व. २०७८/७९ को चौथो रैमाससक अवसधमा भएको उपलजब्ध सनम्न 
बमोजिम रहेका छन ्। 

 

तासलका: २  यस अवसधमा भएका वातावरणीय प्रभाव मूल्याकिं न प्रसतवेदन (EIA) स्वीकृत 

 

ि.सिं. मवहना योिना/आयोिना स्वीकृत समसत 

१ बैशाख अपर अरुण िलववद्यतु आयोिनाको लासग २३.१९ वक.सम. लम्बाई रहेको पहुँच 
मागव सनमावण 

२०७9/0१/05 

रामपरु क्याम्पस भौसतक पूवावधार सनमावण 2079/01/05 

चैनपरु सेती िलववद्यतु आयोिना (210 मे.वा.) 2079/01/07 

होटल वहमालय 2079/01/15 

२ आषाढ नेपाल प्रशाससनक प्रजशक्षण प्रसतष्ठान आवससय तासलम केन्त्र २०७9/03/03 

सोराह-कुमिोर-कटहर-भण्डारा-वपप्ले सडक 28 वक.मी. 2079/03/03 

सैलौली-खैरहनी-सौराहा सडक ७ वक.मी. 2079/03/03 
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आधँीखोला िलशाययकु्त ि.वव.आ. 2079/03/05 

मगुहवखोला पलु 2079/03/05 

बगहवखोला 2079/03/05 

ररयखुोला पलु 2079/03/05 

रोल्वासलङ्ग खोला ि.वव.आ. 2079/03/05 

ओबराय काठमाण्डौ होटल 2079/03/06 

होटल सेहनशाह 2079/03/06 

होटल लालचन 2079/03/06 

होटल रोयल ससङ्गी 2079/03/06 

मासव हजस्पटासलटी होटल 2079/03/06 

नोमरेु बहउुरे्द्जशय आयोिना 2079/03/10 

सेती नदी-(SR-6) िलाशययकु्त ि.वव.आ. 2079/03/10 

देवघाट विि पलु 2079/03/13 

िालपादेवी केबलुकार सनमावण 2079/3/19 

अप्परमादी खोला िलववद्यतु (43 मे.वा.) 2079/3/20 

 

 

 

तासलका: ३ यस अवसधमा भएका पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकिं न प्रसतवेदन स्वीकृत 

ि.सिं. मवहना योिना/आयोिना स्वीकृत समसत 

१ िेष्ठ पोखरा अन्त्तरावविय ववमानस्थल आयोिना 2079/02/16 

साँगखुोला िलववद्यतु 20 मे.वा. 2079/02/19 

२ आषाढ तल्लो मनाङ्ग-मस्यावङ्गगदी (139.2 मे.वा.) 2079/03/17 
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तासलका: ४ यस अवसधमा क्षेर सनधावरण प्रसतवेदन (SD) तथा कायवसूजच (ToR) स्वीकृत 

ि.सिं. मवहना योिना/आयोिना स्वीकृत समसत 

१ बैशाख काठमाण्डौ हन्त्टरनेशनल अस्पताल 2079/01/27 

२ िेष्ठ धसुलखेल अस्पताल िमा एण्ड हमरिैन्त्सी सेन्त्टर 2079/02/09 

हन्त्टरनेशनल वहमालय हजस्पटासलटी एण्ड होटल 2079/02/09 

मासथल्लो तमोर ए िलववद्यतु आयोिना 2079/02/25 

३ आषाढ कोखािोर िलाशययकु्त ि.वव.आ. 2079/03/03 

अपर चमेसलया िलववद्यतु आयोिना (43.22 मे.वा.) 2079/03/03 

हरैया ववशषे आसथवक के्षर 2079/03/03 

कल्याणगढ-छाप्र-ेदोबाटा-रेक्सा-धनरानस-बेनी सडक (102.133 वक.मी.) 2079/03/05 

रववन्त्र मेमोररयल अस्पताल 2079/03/13 

काँकडसभत्ता-लौकही सडक स्तरोन्नती 2079/03/16 

सेतीनदी-3 िलववद्यतु आयोिना 2079/03/17 

ससक्लेश-अन्नपूणव केबलुकार (6.416 वक.मी.) 2079/03/20 

 
 
 

तासलका: ५ यस अवसधमा वातावरणीय व्यवस्थापन योिना पररमािवन स्वीकृत  

 

ि.सिं. मवहना योिना/आयोिना स्वीकृत समसत 

१ बैशाख काली गण्डकी कोरीडोर (न्त्यू बटुवल-बदवघाट) 220 के.भी. 2079/01/07 

सनलसगरीखोला िलववद्यतु आयोिना (38 मे.वा.) 2079/01/15 

२ आषाढ बदवघाट-सदी 132 के.भी. ववद्यतु प्रसारणलाहवन आयोिना 2079/03/20 

पाँचखाल ववशषे आसथवक के्षर आयोिना 2079/03/05 



18 

 

तासलका: ६ यस अवसधमा  वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गनव सहमसत प्रदान गररएका योिना /आयोिना  

 

ि.सिं. मवहना योिना/आयोिना सनणवय समसत 

१ िेष्ठ डायनासमक हाहड्रो हनिी प्रा.सल. 2079/02/13 

कञ्चनपरु-पोतावहा-सरयगुा-कोशीपलु-लौकही-पकली सडकखण्ड 2079/02/13 

२ आषाढ बढुी गण्डकी िलववद्यतु आयोिना 2079/03/19 

 

तासलका: ७ पूरक वातावरणीय अध्ययन सहमसत 

ि.सिं. मवहना योिना/आयोिना सनणवय समसत 

1 बैशाख तल्लो अरुण िलववद्यतु आयोिना (474.25 मे.वा.) 2079/01/11 

2 िेष्ठ सान्त्िेनखोला िलववद्यतु आयोिना (78 मे.वा.) 2079/02/11 

3 आषाढ तल्लो खारेखोला ि.वव.आ. प्रसारणलाहवन 2079/03/13 

हसवुाखोला िलववद्यतु आयोिना (37.7 मे.वा.बाट 40.1 मे.वा.) 2079/03/27 

 
 
 

तासलका: ८ यस अवसधमा भएका वन/सिंरजक्षत क्षेरमा अध्ययन/अनसुन्त्धान गनव सहमसत प्रदान 

सस.निं. अध्ययन अनसुन्त्धानको ववषय सम्वजन्त्धत सनकाय नपेाली 

नागररक 

सबदेशी अध्ययन/अनसुन्त्धान 
गने स्थान 

समयावसध 

१ The Role of Glacier 

Structures in the 

Degradation of Himalayan 

Debris-Covered Glacier 

and eco-hydrological 

implication of Vegetation 

Expansion in the sub nival 

Himalaya 

The Himalayan 

Research 

Expeditions 

1 4 सगरमाथा राविय 
सनकुञ्ज क्षेरमा 

अवप्रल 2022 देजख 
अक्टोम्वर 2023 
(सनणवय079/1/15) 

२ Scientific and 

anthropological 

understanding of climate 

Kurt A. Johnson 

Governmental 

Organization UNC 

(The University of 

1 5 सगरमाथा राविय 
सनकुञ्ज क्षेरमा 

मे 2022 देजख 21 
अगष्ट 2022 
(सनणवय079/1/19) 



19 

 

changes in Himalayan 

Plateau 

North Carolina at 

Chapel Hill), USA 

३ Captive Elephant behavior 

and welfare 

School of Biological 

Science, University 

of Hong Kong 

- 1 जचतवन राविय 
सनकुञ्जमा 

(सनणवय079/1/25) 

४ Structural analysis of the 

Gaurishankar Lineament 

as a cross-fault and its role 

in limiting the earthquake-

related fault propagation 

in central Nepal 

Department of 

Earth Science, 

Montana State 

University, 

Bozeman, USA 

2 - गौरीशिंकर सिंरक्षण 
क्षेरमा 

(सनणवय079/2/5) 

५ Effectiveness of park 

revenue sharing in 

addressing Human 

Wildlife Conflict; A 

Comprehensive review of 

25 years of Nepal’s Buffer 

zone programme 

University of 

Tennessee, USA 
1 1 भहव जचतवन, बददवया, 

शकु्लाफाँटा, 
सगरमाथा, लामटाङ्ग 
र रारा राविय 
सनकुञ्ज र त्यसको 
मध्यवती क्षेरमा 

लासग समसत 
2078/12/25 देजख 
समसत 2079/8/30 
गतेसम्म 
(सनणवय079/2/5) 

६ Arrival of monsoon 

isotopic determination of 

the pre-monsoon 

transition, tracing 

moisture source across 

the Himalayas 

German Research 

center GFZ, 

Potsdam, Germany 

4 4 अन्नपूणव सिंरक्षण 
क्षेरमा 

अवप्रल 2022 देजख 
सेप्टेम्वर 2022 सम्म 
(सनणवय079/2/10) 

७ Influences of Community 

Forestry of the Dynamics 

of the Integrated Socio-

Environmental System 

University of North 

Carolina र 
Tribhuvan 

University, 

Institute of 

Forestry 

5 3 सल्यान तथा प्यूठान 
जिल्लाका ववसभन्न 
सामदुावयक 
वनहरुमा 

2022 देजख 202५ 
सम्म 
(सनणवय079/2/16) 

८ Environmental & Social 

Baseline Data Collection, 

Environmental Flow 

Assessment and Rapid 

cumulative Impact 

Assessment for upper 

Karnali Hydropower 

project located in Karnali 

River 

Hagler Bailly 

Pakistan र 
Consulting and 

Jade Consult Pvt. 

Ltd. And HydroLab 

Pvt. Ltd. 

7 9 कैलाली, सखेुत, 

दैलेख, अछाम 
जिल्लामा पने 
कणावली नदीमा 

2022, May देजख 10 

June, 2022 सम्म 
(सनणवय079/2/23) 
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९ Environmental & Social 

Baseline Data Collection, 

Environmental Flow 

Assessment and Rapid 

cumulative Impact 

Assessment for upper 

Karnali Hydropower 

project located in Karnali 

River 

Hagler Bailly 

Pakistan र 
Consulting and 

Jade Consult Pvt. 

Ltd. And HydroLab 

Pvt. Ltd. 

7 9 बददवया राविय 
सनकुञ्ज अन्त्तगवत पने 
कणावली नदीमा 

2022, May देजख 10 

June, 2022 सम्म 
(सनणवय079/2/23) 

1० Flora of Nepal; collecting 

plants Jalthal Forest, East 

Nepal 

Royal Botanical 

Garden, Edinburgh 
1 1 पूवी नेपालको 

िलथल वन क्षेरमा 
21 असार देजख 31 
असार 2079 सम्म 
(सनणवय079/3/10) 

1१ National Status of 

endangered Dhole in 

protected areas and 

community forest in Nepal 

Cornell University, 

USA 
1 - नेपालका सिंरक्षण 

क्षेरहरुमा 
िलुाहव 2022 देजख 
िनु 2023 सम्म 
(सनणवय079/3/10) 

१2 On the roof of the world: 

Bon in Dolpo 

Royal Society, 

London, UK 
- 1 शे-फोक्शणु्डो राविय 

सनकुञ्ज क्षेरमा 
६ िलुाहव 2022 देजख 
17 अगष्ट 2022 
सम्म 
(सनणवय079/3/19) 

1३ Global synchronization 

and the illicit antiquities 

trade: understanding 

community crime 

prevention in post-

earthquake Nepal and 

Myanmar 

School of Social 

and Political 

Science, University 

of Glasgow 

- 1 शे-फोक्शणु्डो राविय 
सनकुञ्ज क्षेरमा 

3 िनु 2022 देजख 
27 िलुाहव 2022 
सम्म 
(सनणवय079/3/21) 

१४ Understanding raptor 

species composition and 

diversity along an 

altitudinal gradient in 

Gaurishankar 

Consrevation Area, Nepal 

Inland Norway 

University of 

Applied Science 

- 1 गौरी शिंकर सिंरक्षण 
क्षेरमा 

28 िनु 2022 देजख 
30 अगष्ट 2022 
सम्म 
(सनणवय079/3/21) 
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(३) िलवाय ुपररवतवन व्यवस्थापन महाशाखा 
 

यस महाशाखाबाट मखु्यतया िलवाय ुपररवतवन न्त्यूसनकरण तथा अनकुुलन सम्बन्त्धी कायवहरु सिंञ्चालन 
हनुे गरेका छन।्  

तासलका: ९ यस अवसधमा सिंचालन भएका वियाकलापहरु  

 

ि.सिं. वियाकलाप समसत/समय/अवसध मखु्य सहभागी उपलब्धी 

१ राविय अनकूुलन 
योिना 
कायावन्त्वयनमा सनिी 
के्षरको भसूमका 
ववषयक प्रदेशस्तरीय 
गोष्ठी, पोखरा    

२०७९/१/१९ सरकारी तथा 
सनिी क्षेरका 
प्रसतसनसधहरु 

(३० िना) 

सनिी के्षरलाई सिंलगन 
गराउने रणनीसतका लासग 
पषृ्टपोषण तथा सझुाव सङ्कलन 
भएको ।  

२ िलवाय ु
अनकूुलनमा मवहला 
सिंलगनता ववषयक 
गोष्ठी । लसलतपरु, 
काठमाडौ, कैलाली 
र सखेुत 

 लसलतपरु- (६० िना) 
२०७९/०२/१४, १५ र 
१६ 

 कैलाली (३० िना) 
2079/०१/१२ र १३ 

 सखेुत 2079/०१/१५ 
र १६(३० िना) 

सरकारी, 
गैरसरकारी 
तथा जशक्षण 
सिंस्थाका 
प्रसतसनसधहरु 

िलवाय ुअनकूुलन 
मलुप्रवाहीकरण तथा 
सचेतनामा सहयोग पगेुको । 

३ सम्पकव  ववन्त्दहुरुका 
लासग िलवाय ु
पररवतवन र लैवङ्गक 
सरोकार ववषयक 
गोष्ठी 

२०७९/०१/२० र २१ 

३० िना 
ववसभन्न 
मन्त्रालय तथा 
ववभागका 
िलवाय ु
सम्पकव  
ववन्त्दहुरु 

िलवाय ुअनकूुलन 
मलुप्रवाहीकरण तथा 
सचेतनामा सहयोग पगेुको । 
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ि.सिं. वियाकलाप समसत/समय/अवसध मखु्य सहभागी उपलब्धी 

४ समदुाय स्तररय 
पाररजस्थसतकीय 
प्रणालीमा अधाररत 
अनकूुलन कायविम 
सम्बजन्त्ध योिना तथा 
कायावन्त्वयन  १ ददने 
तासलम (सल्यान 
जिल्लाका वनगाड 
कुवपण्डे, खलङ्गा 
पासलकाहरु) 

२०७९/०२/१९ देजख 
२६ सम्म हरेक स्थानमा 
एकददन े६ वटा तासलम 

समूदायमा 
आधाररत 
सिंस्थाका 
प्रसतसनसध तथा 
िनप्रसतसनसधहरु 

१०८ िना 
(मवहला सिंख्या 
४२) 

EbA मा आधाररत योिना 
तिुवमा सम्बन्त्धी ज्ञान बढेको 
। 

५ IMCCCC  को 
वैठक  

२०७९।०३।०५ 

३५  िना सहभागी        -
मवहला ७, परुुष २८_ 

ववसभन्न 
मन्त्रालय, दात ृ
सनकाय तथा गैर 
सरकारी 
सनकायका 
प्रसतसनसधहरु  

Green Finance Taxonomy 

सम्बन्त्धी छलफल भएको ।  

 
 

 
 

(४)  सहभासगतामूलक वन महाशाखा 
 

यस महाशाखाबाट मखु्यतया समदुायमा आधाररत वन व्यवस्थापन पर्द्सतहरुसँग सम्बन्त्धी कायवहरु हनु े
गदवछन।्यस महाशाखाबाट चौथो रैमाससक अवसधमा सनम्नानसुारका वियाकलापहरु सिंचालन भएका 
छन ्। 

 राउटे समदुायले प्रयोग गने काठिन्त्य सामग्री तथा िडीबटुीको प्रयोग सम्बन्त्धी परम्परागत 
ज्ञान सीप सम्बन्त्धी प्रसतवेदन तयार भएको । 

 काठमाण्डौं उपत्यका सभरको शहरी हररत के्षरहरुको िी.आह.एस. प्रववसधवाट डाटावेस तयार 
भएको । 
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(५) वन तथा िलाधार महाशाखा 
 

यस महाशाखाबाट मखु्यतया वनके्षरको िगगा अन्त्य प्रयोिनको लासग उपलब्ध गराउने प्रकृया सम्बन्त्धी 
कायवहरु तथा राविय वन सम्बन्त्धी कायवहरु हनु ेगदवछन।् 

 

तासलका: १० यस अवसधमा ववसभन्न योिना/आयोिनालाई वन क्षेरको िगगा उपलब्ध गराईएको वववरण 
सनम्नानसुार रहेको छ । 

ि.सिं. प्रस्तावकको 
नाम 

योिनाको नाम स्थान उपलब्ध 
गराईएको वनको 
क्षरेफल (हे) 

मजन्त्रपररषदको 
सनणवय समसत 

१ भौसतक पूवावधार 
तथा यातायात 
मन्त्रालय  

उत्तर दजक्षण मलुघाट 
दोभान 
ओलाङचङुगोला सडक 

सनमावण । 

ताप्लेिङु जिल्लामा 
रहेको कञ्चनििंघा 
सिंरक्षण क्षेर  

31.174 
 

2079/1/१3 
म.प.बै.सिं. 
1/0७9 

२ समसडल मोदी 
हाहड्रोपावर 
सलसमटेड 

मध्य मोदी िलववद्यतु 
आयोिनाको १३२ 
के.भी. प्रसारणलाहन 
।   

पववत जिल्ला मोदी 
गाँउपासलका वडा  
निं -२  

1.973 2079/1/१3 
म.प.बै.सिं. 
1/0७9 

 

३ नेपाल ववद्यतु 
प्रासधकरण 

कोहलपरु÷सखेुत १३२ 
के.भी. प्रसारणलाहन  

आयोिना । 

वाँके, बददवया, सखेुत 
जिल्ला 

६९.१७३ 2079/3/6 

म.प.बै.सिं. 
10/0७9 

 

४ भलौदी खोला 
हाहड्रोपावर 
प्रा.सल.  

भलौदी खोला 
िलववद्यतु आयोिना 
(२.६४५ मे.वा.) 
सनमावण ।   

कास्की जिल्लाको 
माछापचु्रे 
गाँउपासलका-१  

2.018 2079/3/१४ 
म.प.बै.सिं. 
1१/0७9 
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५ मध्य भोटेकोशी 
िलववद्यतु 
कम्पनी 
सलसमटेड 

मध्य भोटेकोशी 
िलववद्यतु 
आयोिनाको २२० 
के.भी. प्रसारणलाहन 
। 

ससन्त्धपुाल्चोक  

जिल्ला बाह्रववसे 
नगरपासलका वडा 
निं. ५  

4.455 2079/3/१४ 
म.प.बै.सिं. 
1१/0७9 

 

६ प्रदेश निं. १ 
ववराटनगर 
अन्त्तगवतको 
प्रदेश लगानी 
प्रासधकरण 

भेडेटार स्काई वाक 
सनमावण । 

धनकुटा जिल्लाको 
साँगरुीगढी गा. पा. 
वडा निं. ६ भेडेटार  

0.560 2079/3/१४ 
म.प.बै.सिं. 
1१/0७9 

 

७ सामाजिक 
ववकास 
मन्त्रालय, 

कणावली प्रदेश 
सखेुत  

कणावली प्रदेशको 
प्रादेजशक सरुवा रोग 
अस्पताल सनमावण । 

सखेुत 4.900 2079/3/१४ 
म.प.बै.सिं. 
1१/0७9 

 

८ बागमती प्रदेश 
िावफक प्रहरी 
कायावलय 

वागमती प्रदेश िावफक 
प्रहरी कायावलय 
रामनगर जचतवन  

जचतवन 0.460 2079/3/2१ 
म.प.बै.सिं. 
12/0७9 
 

 

 लसलतपरु र काभ्रपेलाञ्चोक जिल्लामा पने राविय वन मध्येको २१२८.८८ हेक्टर के्षरलाई गोदावरी 
फूलचोकी वन सिंरक्षण क्षेर घोषणा गररएको (नेपाल रािपर खण्ड ७२ सिंख्या १६ भाग ५ समसत 
२०७९।०३।०२) । 

 
 
 
 

(६) प्रशासन महाशाखा 
 

यस महाशाखाबाट मखु्यतया कमवचारी व्यवस्थापन तथा आन्त्तररक प्रशाससनक सम्बन्त्धी सनम्न कायवहरु 
सिंञ्चालन हनुे गरेका छन:् 

 मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समहुका वैठकहरु (SMT) सञ्चालन 

 कमवचारी हाजिरी व्यवस्थापन। 

 बेरुिू फछ्यौट सम्बन्त्धी कायव। 



25 

 

 कमवचारी आन्त्तररक कायव व्यवस्थापन।  

 मन्त्रालयको पसु्तकालय व्यवस्थापन। 

 मन्त्रालयको ववसभन्न सामानहरुको खररद कायव एविं जिन्त्सी व्यवस्थापन।   

 कमवचारी अवकाश प्रकृया सहजिकरण। 

 कमवचाररको सनयसमत सरुवा वढुवा ववदा काि मनोनयन सम्बन्त्धी कायव। 

 ववसभन्न राविय तथा अन्त्तराववियस्तरका सिंघसिंस्थाहरुको फोकल पसवन तोक्नसेम्बन्त्धी कायव। 

 

तासलका: ११   प्रशासन महाशाखाबाट भएका मखु्य वियाकलापहरुको वववरण सनम्नानसुार रहेका छन:् 
 

ि.सिं. कायविम वियाकलाप उपलब्धी 

1.  बेरुि ुफछ्यौट सम्बन्त्धी  स्थलगत अनगुमन र लागत 
(प्रदेश तह सिंग समन्त्वय) 
 

 फछ्यौट: ६% 

 प्रवियामा रहेको ४०.४९ % 

2.  अदालतका आदेश तथा 
फैसला कायावन्त्वयन 
सम्बन्त्धी 

 lnlvt hjfkm 

 sfg"gL /fo 

 sfg'g th'{df 

 km};nf sfof{Gjog 

 $^ j6f 

 !)$ j6f 

 @ j6f  

 # j6f 

3.  कायावलयको 
Networking 

 Computer Networking 
 Printing/Telephone/Internet 

System सधुार 

 sDKo'6/ g]6jls{ª yk 

 yk l;=l;=l6eL= h8fg 

 Od]n dfkm{t g} kqx?sf] 

/]:kf]G; ul/g] k4lt cjnDag 

ul/Psf] .  

 ;/sf/L sfof{nosf] j]j;fO6 

lgdf{0f tyf Joj:yfkg 

;DaGwL lgb]{lzsf, @)&* 

cg';f/ j]j;fO{6 cBfjlws 

ul/Psf] . 
4.  शासवकय सधुार 

असभमखुीकरण कायविम 
 उिरुी सम्बन्त्धी/हेलो सरकार/ 

सिंवैधासनक आयोग/सूचनाको हक 

 सिंवैधासनक आयोगका सनदेशन 

 उिरुी फछ्यौट लगायत 

 शासवकय पक्षहरु 

 xfn ;Dd hDdf ph'/L ;+Vof–

!!! 

 km:5\of}6 ePsf–^( 

 k|lqmofdf /x]sf–$( 

 km:5\of}{6 k|ltzt–^@=!^ 

5.  O&M Survey  व्यवास्थापनका सबै क्षेर  ;+u7gsf] :j?k / ;+/rgfsf] 

8«fkm\6 tof/÷clGtd ?k lbg] 

sfo{ cl3 a9]sf] . 

 ;fnj;fnL ?kdf c:yfoL 

b/jGbL :jLs[t .  
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 ;xfos jg clws[t, ;xfos 

e" ;+/If0f clws[t nufotsf] 

kbdf ;xfos x6fpg] ljifo .   

 

6.  असभलेख व्यवस्थापन  फाहसलङ 

 प्रसतवेदन तथा रजिस्टर 

 वेब पेि 

 कम्प्यटुर 

 

 सनयसमत रुपमा भहरहेको । 

 

7.  k|zf;lgs ;'wf/  ;'wf/ sfo{of]hgf tof/  Joj:yfkg kl/If0fsf] 

cfwf/df .  
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तासलका: १२   हालसम्म प्राप्त उिूरी तथा गनुासो र सो सम्बन्त्धी भएको कारबाहीको वववरण 
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१० सावविसनक सनकाय प्रमखु र सूचना असधकारीको नाम र पद  

कायावलय प्रमखुको नाम:  डा. पेम नारायण कडेंल 

पद: सजचव 
 

 

मन्त्रालयको प्रवक्ताको नाम:  मेघनाथ काफ्ले 

पद: सहसजचव (प्राववसधक) 

सम्पकव  निं: ९८४१५९१९९४ 

हमेल: megnath.kafle@nepal.gov.np 
 

मन्त्रालयको सूचना असधकारी नाम:  प्रकाश थापा 
पद: उपसजचव (प्राववसधक) 

सम्पकव  निं: ९८५१२३७३२४ 

हमेल: infoofficer@mofe.gov.np 
 

तासलका-११: यस मन्त्रालय मातहत रहेका ववभाग, केन्त्र तथा सनकायहरुका सूचना असधकारीहरुको 
वववरण 

ि. स. ववभाग, केन्त्र तथा सनकायको नाम सूचना असधकारीको 
नाम 

सम्पकव  हमेल 

१ वन तथा भसूिंरक्षण ववभाग सबनम पाठक info@dofsc.gov.np 

२ राविय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ु
सिंरक्षण ववभाग 

ददल बहादरु पिुाव पनु dil_bdr@yahoo.com 

 

३ वनस्पसत ववभाग सनशान्त्त शे्रष्ठ info@dpr.gov.np 

 

४ वातावरण ववभाग सरोिा असधकारी sarojajee@gmail.com 

  

५ वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण 
केन्त्र 

राि कुमार सगरी info@frtc.gov.np 

६ रेड कायावन्त्वयन केन्त्र यज्ञमूसतव खनाल yajnamurti@gmail.com 

७ नेपाल वन सनगम सलसमटेड शु् मा आचायव 
 

acharyashusmaji@gmail.c

om 

८ वन पैदावार ववकास ससमसत  fpdb2033@gmail.com 

९ रािपसत चरेु तराईमधेस सिंरक्षण 
ववकास ससमसत 

शिंकर कुमार सगरी mail@chureboard.gov.np 

१० राविय प्रकृसत सिंरक्षण कोष  info@ntnc.org.np 

११ िसडबटुी उत्पादन तथा कम्पनी 
सलसमटेड 

रेवती राि असधकारी r.adhikari@hppcl.com.np 

mailto:info@dpr.gov.np
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१२ राविय ताल सिंरक्षण ववकास 
ससमसत 

 taal@nepallake.gov.np 

 

 

११ ऐन, सनयम, ववसनयम वा सनदेजशकाको सूची 

यस मन्त्रालयको कायवक्षेरसगँ सम्बजन्त्धत ववद्यमान राविय नीसत तथा मूख्य ऐन, सनयम, ववसनयम वा 
सनदेजशका वा सूचनाहरु सनम्न बमोजिमका रहेका छन ्। 

(क) राविय नीसत तथा रणनीसतहरु 

१. राविय वन नीसत, २०७५ 

२. राविय िलवाय ुपररवतवन नीसत, २०७६  

३. राविय वातावरण नीसत, २०७६ 

४. राविय कृवष वन नीसत, २०७६ 

५. राविय ससमसार नीसत, २०६९ 

६. वन अनसुन्त्धान रणनीसत, २०७३ 

७. िडीबटुी एविं गैरकाष्ठ वन पैदावर नीसत, २०६१ 

८. वनक्षेरको रणनीसत,  (सन ्२०१६-२०२५) 
९. राविय रेड प्लस रणनीसत, सन ्२०१८ 

१०. वन असतिमण सनयन्त्रण रणनीसत,  २०६८ 

११. वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीसत,  २०६७ 

 

(ख) ऐन, सनयम, कानूनहरु, सनदेजशका, कायवयोिना 
 वन ऐन, २०७६  

 राविय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ुसिंरक्षण ऐन, २०२९ 

 भ ूतथा िलाधार सिंरक्षण ऐन, २०३९  

 सिंकटापन्न बन्त्यिन्त्त ुतथा बनस्पसतको अन्त्तराविय व्यापार सनयन्त्रण ऐन, २०७३ 

 राविय प्रकृसत सिंरक्षण कोष ऐन, २०३९ 

 वातावरण सिंरक्षण ऐन, २०७६  

 रेसडयोधमी पदाथव (उपयोग तथा सनयमन) ऐन, २०७७  

 वन सनयमावली, २०५१ 

 सिंकटापन्न बन्त्यिन्त्त ुतथा बनस्पसतको अन्त्तराविय व्यापार सनयन्त्रण सनयमावली, २०७६ 

 राविय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ुसिंरक्षण सनयमावली, २०३० 

 वातावरण सिंरक्षण सनयमावली, २०७७ 
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 भ ूतथा िलाधार सिंरक्षण सनयमावली, २०४१ 

 नेपाल वन सेवा (गठन, समूह, तथा शे्रणी) ववभािन र सनयजुक्त सनयमहरु,२०५१ 

 मध्यवती क्षरे व्यवस्थापन सनयमावली, २०५२ 

 सिंरक्षण के्षर सरकारी व्यवस्थापन सनयमावली, २०५७ 

 सिंरक्षण के्षर व्यवस्थापन सनयमावली, २०५३ 

 वन्त्यिन्त्त ुआरक्ष सनयमावली, २०३४ 

 वहमाली राविय सनकुञ्ज सनयमावली, २०३६ 

 खप्तड राविय सनकुञ्ज सनयमावली, २०४४ 

 बददवया राविय सनकुञ्ज सनयमावली, २०५३ 

 कञ्चनिङ्गा सिंरक्षण के्षर व्यवस्थापन सनयमावली, २०६४ 

 जशवपरुी नागािुवन राविय सनकुञ्ज सनयमावली, २०७६ 

 वन पैदावार सङ्कलन तथा सबिी ववतरण सनदेजशका, २०७३ 

 समदुावयक वन उपभोक्ता समहुको आसथवक कायवववसध सनदेजशका, २०७३ 

 राविय प्राथसमकता प्राप्त योिनाको लासग राविय वन क्षरे प्रयोग गने सम्बन्त्धी मापदण्ड 
सवहतको कायवववसध, २०७६ 

 सामदुावयक वनको काठ दाउरा सिंकलन तथा वववि ववतरण सनदेजशका, २०७१ 

 वन्त्यिन्त्तबुाट हनुे क्षसतको राहत सहयोग सनदेजशका, २०६९ 

 मध्यवती क्षरे व्यवस्थापन सनदेजशका, २०५६ 

 सिंरक्षण क्षेर व्यवस्थापन सनदेजशका, २०५६ 

 सनुाखरी सिंकलन तथा खेती ववकास (कायवववसध) सनदेजशका, २०६९ 

 सामदुावयक वनको सनदेजशका, २०५२ 

 खोटो सिंकलन (कायवववसध) सनदेजशका, २०६४ 

 जिल्ला वन पैदावर आपूसतव ससमसतको (कायवववसध) सनदेजशका, २०६३ 

 सनिी वन सनदेजशका, २०६८ 

 सिंरजक्षत के्षरसभर भौसतक पूवावधारहरु सनमावण एविं सञ्चालन सम्बन्त्धी कायवनीसत, २०६५ 

 िलवाय ुपररवतवन सम्बन्त्धी लैवङ्गक तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीसत तथा कायवयोिा 
(२०७७-२०८७) 

 काठमाण्डौ उपत्यकाका लासग वायू गणुस्तर व्यवस्थापन कायवयोिना, २०७६ 

 नेपालको वन तथा वातावरण के्षर सधुारको रणनीसतक कायवयोिना, २०७८ 

 प्लावष्टक झोला प्रसतबन्त्ध सम्बन्त्धी कायवयोिना, २०७८ 
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(ग) प्रदषुण न्त्यूसनकरणका लासग नपेाल रािपरमा प्रकाजशत सूचनाहरु 

 Scrap Plastic र Recycled granules को आयातमा प्रसतबन्त्ध गररएको । 

 व्यापाररक प्रयोिनको लासग कुनै पसन Second Hand सामानहरु िस्तै टेसलसभिन, फ्याक्स, 

विि, रेवििेरेटर, एयर कजन्त्डसनर, फोन, कम्प्यटुर, विन्त्टर, फोटोकपी, फ्यान, अफसेट मेजशन, 

ओभन, वाससङ मेससन, ड्रयार मेससन आदद सामानहरुको आयातमा प्रसतबन्त्ध गररएको । साथै 
वाय ुप्रदूषणमा बवृर्द् गनव सक्ने मोटरका Engine को Pump, Cylinder piston head िस्ता 
परुाना सामानहरुको समेत आयातमा प्रसतबन्त्ध गररएको । 

 उद्योगले पैठारी गने बाहेकका अन्त्य व्यापाररक फमव व्यजक्त वा सिंस्थाहरुलाई परुाना धात ु
पैठारी गनव प्रसतबन्त्ध लगाहएको, साथै पैठारी गररने परुाना धात ुInstitute of Scrap Recycling 

Industry (ISRI) ले सनधावरण गरेको Specification बमोजिम हनुपुने भनी तोवकएको । 

 हाहडोक्लोरोफ्लोरोकाववन -HCFC) मा आधाररत कुनै पसन उपकरणहरु िस्तै रेवििेरेटर, 

एयरकजन्त्डस्नर, जचलर, सडप विि, कुसलङ मेससन, वहट पम्प, जचलर प्लान्त्ट / कोल्ड स्टोरेि 
लगायत रेवििेरेन्त्ट गयाँस - HCFC Refrigerant gas_ रसायन / पदाथव प्रयोग हनुे उपकरण 
समेतको पैठारी, वविी ववतरण र प्रयोगमा समसत २०७३ पसु १७ गते देजख लागू हनुे गरी 
प्रसतबन्त्ध गररएको । 

 नेपालमा HydroChloroFluoroCarbon (HCFC-22/R-22) गयाँसको खपत सन ् २०३० 
सम्ममा शून्त्य (Zero) मा झाने लक्ष्यका साथ R-22 गयाँसको ववस्थापन दर सनधावरण गररएको 
र यस वषव (सन ्२०२१) का लासग सो गयाँसको वावषवक कोटा ११.५२ मेिीक टन  
रहेको । 

 सवारी साधनमा प्रयोग हनु े  Brake Shoe / Clutch plate को Asbestos Lining बाहेक 
Asbestos Corrugated / Non- Corrugated Sheet, Tiles, Insulators आदद सबै Asbestos / 

Asbestos यकु्त वस्तकुो आयात, सबिी ववतरण र प्रयोग गनव प्रसतबन्त्ध लगाहएको । 

 काठ वा काठ सम्बन्त्धी वस्तमुा वा अन्त्य प्रयोिनका वस्तमुा प्रयोग हनुे Hepatoxic, 

Carcinogenic, Immunotoxic, Neurotoxic गणु भएका पेन्त्टापक्लोरोफेनोल, यसका यौसगक, 

लवण, समश्रण (Pentachlorophenol and its Compounds, Salts and Mixtures) आदद िस्ता 
रसायनहरुको पैठारी, सनकासी र प्रयोगमा प्रसतबन्त्ध गररएको । 

 औद्योसगक व्यवसाय ऐन, २०७३ बमोजिम दताव भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई 
खलुारुपमा फोहोर िलाउन प्रसतबन्त्ध लगाहएको । 

 

(घ) वातावरणीय मापदण्डहरु (वातावरण सिंरक्षण ऐन तथा सनयमावलीसगँ सम्बजन्त्धत)    

१. वाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी राविय मापदण्ड, २०६९ 

२. नेपाल सवारी प्रदषुण मापदण्ड,२०६९ (यूरो ३ समानस्तर) 

३. औद्योसगक एफ्टल्यूएण्ट सम्बन्त्धी सनदेशक मापदण्डहरू – ३ वटा 
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४. ईटा  उद्योगबाट सनस्कने धुवँा तथा जचम्नीको उचाई सम्वन्त्धी मापदण्ड, २०७४ 

५. प्रयोगमा आहरहेको सवारी साधनको वाय ुगणुस्तर सम्वन्त्धी मापदण्ड -Green Sticker) 
सम्बन्त्धी मापदण्ड) 

६. प्रदषुण गने उद्योगहरू सतही पानीमा सन्कासन हनुे औद्योसगक एफ्ल्यूएण्ट सम्बन्त्धी  
मापदण्डहरु – सनम्न १४ ओटा । 

१) पेपर र पल्प उद्योग 

२) उन उद्योग 

३) दूध उद्योग 

४) फरवमेन्त्टेशन उद्योग 

५) जचनी उद्योग 

६) सूती कपडा प्रशोधन उद्योग 

७) छाला उद्योग 

८) बनस्पसत घ्यू र तेल उद्योग 

९) साबनु उद्योग 

१०) गयाल्भानाहजिङ र हलेक्िोप्लेवटङ उद्योग 

११) गैर अल्कोहोसलक पेय पदाथव सम्बन्त्धी उद्योग 

१२) औषसधिन्त्य उद्योग 

१३) रिंगरोगन सम्बन्त्धी उद्योग 

१४) अस्पतालबाट सन्काशन हनु ेफोहोरपानी 
७. ससमेन्त्ट उद्योगको वाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०६९ 

८. िसर उद्योगको वाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०६९ 

९. सडिेल िेनेरेटरको वाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०६९ 

१०. औद्योसगक व्वाहलरको वाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी मापदण्ड सनधावरण, २०६९  

११. ध्वनी गणुस्तर सम्बन्त्धी राविय मापदण्ड, २०६९ 

१२. पेन्त्टमा सलडको मारा सम्बन्त्धी मापदण्ड 

१३. हजन्त्सनेरेटरबाट सनजस्कने धुवँा र जचम्नीको उचाई सम्बन्त्धी मापदण्ड 
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१२ मन्त्रालयको बिेट सम्बन्त्धी वववरण 

आ.व. २०७८/०७९ को लासग यस मन्त्रालयको (मन्त्रालय अन्त्तगवत रहेका ववसभन्न आयोिनासमेत) 

कूल वावषवक विेट रु ११ अबव ७४ करोड ८२ लाख ४८ हिार एक सय ७३ रहेकोमा रु ७ अबव 

४१ करोड ०४ लाख १८ हिार एक सय ७३ चालतुफव  र रु ४ अबव ३३ करोड ७८ लाख ३० 

हिार पुिँीगततफव  ववसनयोिन भएको सथयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लासग रु २० करोड 

३१ लाख १९ हिार ६ सय ९८ ववसनयोिन भएकोमा यस अवसधमा ८ करोड १३ लाख ७४ हिार 

खचव भएको देजखन्त्छ।   

१३ मन्त्रालयको वेभसाहट सम्बन्त्धी वववरण 

यस मन्त्रालयको आसधकारीक वेभसाईट www.mofe.gov.np रहेको छ।  

१४ मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान सम्बन्त्धी वववरण 

यस मन्त्रालयको सनसमत्त आ.व. २०७८/०७९ मा सबसनयोजित कूल वावषवक बिेट रु ११ अबव ७४ 

करोड ८२ लाख ४८ हिार एक सय ७३ मध्ये रु. १ अवव ७७ करोड २१ लाख वैदेजशक सहायता 

रहेको सथयो। 

१५ मन्त्रालयको सूचना वगीकरण सम्बन्त्धी व्यवस्था 

     सूचनाको वगीकरण हनु बाँकी रहेको छ । 

१६ सूचना माग सम्बन्त्धी सनवेदन र सो उपर सूचना ददहएको ववषय 

यस अवसधमा सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग भएका सनम्न सलजखत सूचनाहरु 

उपलब्ध गराईएको छ।  

तासलका:१३ सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिक सूचना उपलब्ध गराईएको वववरण 

ि. स. सूचना माग भएको सबषय सनवेदक सूचना उपलब्ध 
गराईएको 
अवस्था 

१ मन्त्रालयमा रहेको सवारी साधन हन्त्धन 
लगायतको सूचना माग । 

श्री महेश्वर गिरेुल, 
रसवुा  

सूचना उपलब्ध 
गराईएको । 

२ प्रदषुण सनयन्त्रण शलु्क लगायतको 
सूचना माग । 

श्री श्रीना नेपाल 
सयुोदय नगरपासलका 
हलाम, 
श्री अभ्यदुय भेटवाल 

सूचना उपलब्ध 
गराईएको । 

http://www.mofe.gov.np/
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मेचीनगर नगरपासलका 
झापा 

३ नाम्चे बिार देजख कालापथ्थर तथा 
सगरमाथा आधार ससववर सम्म हन्त्टरनेट 
ववस्तार सम्बन्त्धी वातावरणीय प्रभाव 
मूल्यािंकन प्रसतवेदन सम्बन्त्धमा । 

श्री ससुजित शाह  
ज्वालामखुी गा.पा. २ 
धाददङ । 

सूचना उपलब्ध 
गराईएको । 

 

 

१७ मन्त्रालयको सूचनाहरु अन्त्यर प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सोको वववरण 

यस मन्त्रालयका सूचनाहरु अद्यावसधक रुपमा मन्त्रालयको वेभसाईट www.mofe.gov.np मा  

अपलोड गने गररएको साथै मातहतका सनकायहरुबाट पसन यस मन्त्रालय र आफ्ना कायावलयसँग 

सम्बजन्त्धत सूचनाहरु आ-आफ्नो वेभसाईटमा अपलोड गने गररएको छ। 

तासलका:१४ यस मन्त्रालय अन्त्तगवत रहेका ववभाग, केन्त्र तथा सनकायहरुको वेभसाहट 

ि.सिं. ववभाग, केन्त्र तथा सनकायको नाम वेभसाहट 

१ वन तथा भसूिंरक्ष ववभाग www.dofsc.gov.np 

२ राविय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ुसिंरक्षण ववभाग www.dnpwc.gov.np 

३ वनस्पसत ववभाग               www.dpr.gov.np 

४ वातावरण ववभाग               www.doenv.gov.np 

५ वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण केन्त्र www.frtc.gov.np 

६ रेड कायावन्त्वयन केन्त्र www.redd.gov.np 

७ नेपाल वन सनगम सलसमटेड www.tcn.gov.np 

८ वन पैदावार ववकास ससमसत www.fpdb.gov.np 

९ रािपसत चरेु तराईमधेस सिंरक्षण ववकास ससमसत www.chureboard.gov.np 

१० राविय प्रकृसत सिंरक्षण कोष www.ntnc.org.np 

११ िसडबटुी उत्पादन तथा कम्पनी सलसमटेड www.hppcl.com.np 

१२ राविय ताल सिंरक्षण ववकास ससमसत www.nepallake.gov.np 

 

धन्त्यबाद ! 

https://frtc.gov.np/home
http://tcn.gov.np/english/
http://fpdb.gov.np/
https://chureboard.gov.np/

