नेऩार सयकाय

वन तथा वातावयण भन्त्रारम
ससिं हदयफाय

सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्फन्त्धी
सनमभावरी, २०६५ को सनमभ ३ वभोजजभ साववजसनक गरयएको वन तथा वातावयण
भन्त्रारमसिंग सम्फजन्त्धत सूचनाहरुको प्रकाशन

सूचना साववजसनक गये को अवसध्- २०७७/१०/०१-२०७७/१२/३१
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१

भन्त्रारमको स्वरुऩ य प्रकृसत
नेऩारको वनको ददगो व्मवस्थाऩन, वातावयण सिं यऺण य जरवामु ऩरयवतवन न्त्मुनीकयण य अनुकूरन गने
भूर उद्देश्म मस भन्त्रारमको यहेको छ । भन्त्रारमभा भाननीम भन्त्रीको नेतत्ृ वभा प्रशासकीम प्रभुखका
रुऩभा सजचव, ६ वटा भहाशाखा य सो अन्त्तगवत २६ शाखाहरु यहेका छन् । प्रत्मेक भहाशाखाका
प्रभुख सह-सजचव यहने व्मवस्था छ । मस भन्त्रारम अन्त्तगवत चाय ववबाग, एक वन अनुसन्त्धान तथा
प्रजशऺण केन्त्र, एक ये ड कामावन्त्वमन केन्त्र यहेका छन् । मसका असतरयक्त भन्त्रारम भाताहत नेऩार
वन सनगभ सर., जसडवुटी उत्ऩादन तथा प्रशोधन कम्ऩनी सरसभटे ड, याष्ट्रऩसत च ुये -तयाई भधेस ववकास
सिं यऺण ससभसत, यावष्ट्रम प्रकृसत सिं यऺण कोष य यावष्ट्रम तार सिं यऺण ववकास ससभसत सभेत यहेका छन् ।

२

भन्त्रारमको काभ, कतवव्म य असधकाय
वन स्रोत सवे ऺण, २०१५ अनुसाय नेऩारको कूर ऺेरपर भध्मे वन तथा फुट्यान ऺेर रे ४४.७४% बूबाग ओगटे को छ । यावष्ट्रम प्राथसभकता प्राप्त ऺेरहरु जस्तत ् जरस्रोत, ऩमवटन, प्राथसभक स्वास््म उऩचाय
य कृवषको भेरुदण्डको रुऩभा यहेको वन ऺेररे सददमौंदे जख नत जनताको वन ऩतदावायको आवश्मकता
ऩरयऩूसतव तथा वातावयण सन्त्तुरनको रासग मोगदान ऩुर्माउदत आइयहेको छ । साथत वातावयणीम
स्वच्छता कामभ याख्दत जरवामु ऩरयवतवन न्त्मूनीकयण तथा अनुकूरनका कृमाकराऩ भापवत जनताका
जीववकोऩाजवनभा सकायात्भक टे वा ऩुमावउनु ऩसन मस भन्त्रारमको कामवऺेर सबर ऩदवछ । नेऩार सयकाय
(कामव ववबाजन) सनमभावरी, २०७४ अनुसाय मस भन्त्रारमफाट सम्ऩादन गरयने कामवहरु सनम्नानुसाय
यहेका छन् ।
1. वन्त्मजन्त्तु य चयाच ुरुङ्गी सम्फन्त्धी नीसत, कानून य भाऩदण्ड
2. यावष्ट्रम सनकुञ्ज, वन्त्मजन्त्त ु आयऺ तथा जशकाय आयऺ य सीभसाय ऺेर सम्फन्त्धी नीसत, कानून,
भाऩदण्ड, मोजना तथा कामावन्त्वमन
3. हात्तीसाय
4. प्राणी उद्यान (जचसडमाखाना) सम्फन्त्धी नीसत, कानून य भाऩदण्ड
5. भध्मवती ऺेर तथा सिं यऺण ऺेर व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी नीसत, कानून य भाऩदण्ड
6. जतववक ववववधता, प्राकृसतक वातावयण सिं यऺण, सदुऩमोग य स्रोतको व्मवस्थाऩन
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7. वन्त्मजन्त्तु, जतववक ववववधता य वन ऩतदावाय ओसायऩसाय एविं अऩयाध सनमन्त्रण सम्फन्त्धी नीसत,
कानून, भाऩदण्ड, कामावन्त्वमन य सनमभन
8. वन ऺेर असतक्रभण य वन ऺेरको बू उऩमोग ऩरयवतवन
9. वनस्ऩसत उद्यान य वनस्ऩसत ऩवहचान तथा असबरेखीकयण सम्फन्त्धी नीसत,कानून य भाऩदण्ड
10. हवे रयमभ व्मवस्थाऩन
11. वनस्ऩसतहरुको यासामसनक गुणहरुको ऩयीऺण, प्रमोगशारा, प्रत्मामन, प्रभाणीकयण य गुणस्तय
12. आनुवािंजशक स्रोत, दुरब
व तथा रोऩोन्त्भुख प्रजासत य आमासतत प्रजासत
13. वातावयण, जरवामु ऩरयवतवन, जरवामु ऩरयवतवन अनुकूरन, न्त्मूनीकयण सम्फन्त्धी नीसत, कानून
य भाऩदण्ड
14. काववन सेवा य काववन सजिसत
15. अन्त्तय प्रादे जशक जिं गर,वहभार, वन सिं यऺण ऺेर, जतववक ववववधता तथा बू-जराधाय ऺेरको
सिं यऺण, सम्फर्द्वन य व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी नीसत, कानून, भाऩदण्ड, कामावन्त्वमन य सनमभन
16. अन्त्तयदे शीम वन तथा वन्त्मजन्त्तु सम्फन्त्धी ववषम
17. वन, वनस्ऩसत, वातावयण तथा जरवामु ऩरयवतवन सम्फन्त्धी अध्ममन अनुसन्त्धान
18. प्राकृसतक नदी नारा, तार तरत मा, ऩोखयी, सीभसाय एविं जराधाय ऺेरको वातावयणीम सिं यऺण
एविं स्वच्छता कामभ सम्फन्त्धी नीसत, कानून, भाऩदण्ड य सनमभन
19. वामु य वामुभण्डरको गुणस्तय, भाऩदण्ड, अनुगभन य रेखाजोखा
20. हरयत अथवतन्त्र सम्फन्त्धी नीसत य भाऩदण्ड
21. वववकयण, जर, ठोस, ताऩीम, नाबकीम, ववद्यतीम, च ुम्फकीम, यसामन,ध्वसन रागामतका प्रदुषण
सनमन्त्रण
22. हरयतगृह गमााँसको भाऩदण्ड य सनमभन
23. यावष्ट्रम स्तयभा वातावयणीम सूचना प्रणारी
24. वातावयणीम प्रबाव अध्ममन सम्फन्त्धी नीसत, कानून, भाऩण्ड य सनमभन
25. याष्ट्रऩसत च ुये तयाई भधेश सिं यऺण ववकास ससभसत, यावष्ट्रम प्रकृसत सिं यऺण कोष
26. सशस्त्र वन यऺक
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27. भन्त्रारम सम्फन्त्धी यावष्ट्रम अन्त्तयावष्ट्रम सिं घ सिं स्थासिं ग सजन्त्ध, सम्झौता,असबसजन्त्ध, सम्ऩकव य
सभन्त्वम
28. भन्त्रारम सम्फन्त्धी सववजसनक सिं स्थान, प्रासधकयण, ससभसत, प्रसतष्ठान, कम्ऩनी आददको सिारन
य सनमभन
29. भन्त्रारमको ववषम ऺेरसिं ग सम्फजन्त्धत सेवा, सभूह य उऩसभूहको सिारन
३

भन्त्रारमभा यहने कभवचायी सिंख्मा य कामव वववयण
मस भन्त्रारमभा जम्भा १२९ जना सनजाभती कभवचायीको दयफन्त्दी यहेको छ । भन्त्रारमका काभ
कायवाही सिं गठन व्मवस्थाऩन तथा सवे ऺण प्रसतवेदन २०७५ भा ददइएका कामव वववयण अनुसाय नत
ववसबन्न ववबाग, केन्त्र, ववकास ससभसत तथा कोषभा कभवचायी कामवयत यहेका छन् । मी सनकामभापवत
मस भन्त्रारम अन्त्तगवतका कामव ऺेरभा ऩने वक्रमाकराऩहरु सभेत कामावन्त्वमन बइयहेका छन् ।

४

भन्त्रारमफाट प्रदान गरयने सेवा
नमााँ सिं यचना अनुसायको सिं गठन सिं यचना स्वीकृत बए ऩश्चात ववगतभा वन तथा बू सिं यऺण भन्त्रारम य
भातहतका सनकामफाट प्रदान गरयदत आएका सेवाहरुभा सभेत ऩरयवतवन बएको छ । हारको अवस्थाभा
प्रवाह गने सेवा सनम्नानुसायका यहेका छन्
 वन सम्ऩदाको वतऻासनक, सभावेशी य सहबासगताभूरक व्मवस्थाऩनद्बाया ऩारयजस्थसतकीम सेवाको
प्रवर्द्वन गने।
 नेऩारभा यहेका सफत प्रकायका वनहरुराइव ददगो वन व्मवस्थाऩन ऩद्बसत अनुरुऩ व्मवस्थाऩन गनावका
रासग आवश्मक नीसत, सनमभ तथा भाऩदण्ड तम गने ।
 वन असतक्रभण, अवतध कटानी तथा चोयी जशकायराइव सनमन्त्रणका रासग आवश्मक नीसतगत
व्मवस्था गने ।
 वन श्रोतभा आजश्रत सभुदामहरुको जीववकोऩाजवनभा सुधायको रासग जसडफुटी, ऩमावऩमवटन य वन
सम्ऩदाभा आधारयत वातावयण भतरी उद्योग व्मवसामको ववकास गयी सनमावत प्रवर्द्वनभा सहमोग
ऩुर्माउने ।
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 वन तथा जराधाय सिं यऺणको भाध्मभफाट कृवषमोगम बूसभको सिं यऺण य उत्ऩादकत्वभा फृवर्द्,
ऩानीभुहान, वन्त्मजन्त्तु य जतववक ववववधताको सिं यऺण, जरवामु शुर्द्ीकयण जस्ता भानव स्वास््म यऺा
एविं प्रकृसत सिं यऺण य वातावयणीम स्वच्छता कामभ याख्ने ।
 वन स्रोतफाट प्राप्त हुने राबहरुको सभन्त्मावमक ववतयणका रासग आवश्मक व्मवस्था गने।
 जरवामु ऩरयववतनका कायणरे ऩनव सक्ने सम्बाववत असयहरुको आिंकरन गयी उऩमुक्त अनुकूरन
एिंव जोजखभ व्मवस्थाऩन कामवक्रभ सिारन गने ।
 च ुये को ऩरयजस्थसतकीम प्रणारीको ददगो व्मवस्थाऩन गने ।
 जसडफुटी उत्ऩादन तथा प्रशोधन कामवराइव साववजसनक य सनजी ऺेरको साझेदायीभा सिारन गनव
प्रोत्साहन गने ।
 वन तथा वातावयण ऺेरका नीसत, कामवक्रभ, फजेट य सेवाराई रत वङ्गक तथा साभाजजक रुऩभा
सभावेशी य न्त्मामोजचत फनाउने ।
 वन तथा वातावयण ऺेरभा वतदेजशक सहामताराइव यावष्ट्रम वहत अनुकूर सिं चारन गने ।
 वन ऺेरको प्रबावकायी सिं यऺण, सम्वर्द्वन तथा व्मवस्थाऩन गनवको रासग प्रचसरत ऐन कानूनभा
आवश्मक ऩरयभाजवन गयी सिं स्थागत सुदृढीकयण य अनुगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीराई सुदृढ गने
।
 ये डको अवधायणा अनुसाय ववश्व व्माऩायभा सिं रगन हुन आवश्मक नीसत तथा कामवक्रभ तजूभ
व ा गने
।
 वातावयणीम स्वच्छता कामभ गनवका रासग नीसत, भाऩदण्ड तथा कानूनहरुको सनभावण गने ।
 जरवामु ऩरयवतवन न्त्मूनीकयण तथा अनुकूरनका कामवक्रभहरु सिं चारन गने ।
५

सेवा प्राप्त गनव रागने दस्तुय य अवसध
प्रचसरत कानून अनुसाय हुने ।

६

सनणवम गने प्रवक्रमा य असधकायी
मस भन्त्रारमको कामवऺेर सबर यहेका ववसबन्न काभ कावावहीभा नेऩार सयकायरे जायी गये को सयकायी
सनणवम प्रकृमा सयरीकयण सनदे जशका, २०६५ भा व्मवस्था बए अनुसाय सनणवम हुने गये को छ। सूचनाको
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हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ फभोजजभ भाग गरयने सूचना सम्फन्त्धभा सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४
को दपा ७ फभोजजभ सूचना उऩरब्ध गयाउने गरयएको छ ।
७

सनणवम उऩय उजुयी सुन्ने असधकायी
मस भन्त्रारमफाट उऩरब्ध गयाइएको सेवा उऩय जचत्त नफुझेको खण्डभा भन्त्रारमका सजचव सभऺ
उजुयी गने प्रावधान यहेको छ ।

८

सम्ऩादन गये को काभको वववयण
मस भन्त्रारमको स्वीकृत फावषवक फजेट अनुसायका सनम्न फजेट उऩ-जशषवकभा कामवहरु हुदत आएका छन्
१. वन तथा वातावयण भन्त्रारम
२. नेऩार जरवामु ऩरयवतवन सहमोग कामवक्रभ
३. ये ड पये वष्ट्र तथा जरवामू ऩरयवतवन कामवक्रभ
४. ऩहाडी साना वकसानका रासग अनुकूरन आमोजना
५. याष्ट्रऩसत च ुये सिं यऺण कामवक्रभ
६. सम्वृवर्द्का रासग वन
७. स्वच्छ वातावयण कामवक्रभ
८. जरवामु उत्थानजशर चूये कामवक्रभ
९. वन तथा बू-सिं यऺण ववबाग
१०. सडसबजन वन कामावरमहरू ( वन सुयऺा सत सनक सभेत )
११. यावष्ट्रम वन ववकास तथा व्मवस्थाऩन कामवक्रभ
१२. जराधाय सिं यऺण तथा ससभसाय व्मवस्थाऩन कामवक्रभ
१३. प्रकृसतभा आधारयत ऩमवटन कामवक्रभ
१४. वनस्ऩसत ववबाग
१५. जसडफुटी ववकास कामवक्रभ
१६. वनस्ऩसत अनुसन्त्धान, सिं यऺण तथा उद्यान ववकास कामवक्रभ
१७. यावष्ट्रम सनकुञ्ज तथा वन्त्मजन्त्त ु सिं यऺण ववबाग
१८. याविम सनकुञ्ज सुयऺा टोरी (नेऩारी सेना)
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१९. हात्तीसायहरू
२०. यावष्ट्रम सनकुन्त्ज तथा आयऺ आमोजना
२१. वन अनुसन्त्धान तथा सवे ऺण ववबाग
२२. वन अनुसन्त्धान तथा सवे ऺण आमोजना
२३. वातावयण ववबाग
२४. केन्त्रीम वन तासरभ तथा प्रसाय केन्त्र
 प्रदे श सयकायराई सशतव अनुदान
 स्थानीम तहराई सशतव अनुदान
मसका साथत मस अवसधभा मस भन्त्रारमफाट बएका भुख्म कामवहरू सनम्न अनुसाय छन् ।


मस अवसधभा प्राप्त ३५ वटा उजुयी / गुनासाहरुभध्मे १७ वटा पछमौट बएको, १८ वटा पर्छ्यौटको
प्रवक्रमाभा यहेको,



बू तथा जराधाय सिं यऺण ववधेमक २०७६, वन सनमभावरी २०७६ भा ऩरयभाजवन तथा छरपरको
कामवहरु बएको,



जरवामु ऩरयवतवन सम्वन्त्धी रैं सगक यणनीसत तथा कामवमोजना (२०७७-२०८७) स्वीकृतीकोरासग नेऩार
सयकाय भजन्त्रऩरयषद् ऩठाउने तमायी गरयएको,



अन्त्म भन्त्रारमहरुफाट ववसबन्न सभमभा (अथव भन्त्रारम, उद्योग, वाजणज्म तथा आऩूसतव भन्त्रारम य कृवष
तथा ऩशुऩन्त्छी ववकास भन्त्रारम) प्राप्त हुन आएका नीसत, यणनीसत, ऐन कानून तथा सनदे जशकाहरुको
भस्मौदा अध्ममन एविं ऩुनयावरोकन गयी १० बन्त्दा फढी ववषमभा याम, सुझाव उऩरब्ध गयाएको,



सम्भासनत सवोच्च अदारतभा तथा सम्भासनत अदारतहरुभा ववसबन्न ववषमभा १२ वटा सरजखत जवाप
तमाय गयी ऩठाइएको तथा कानून तथा पतसरा कामावन्त्वमन शाखा भापवत ववसबन्न ४५ वटा ववषमभा
याम सुझाव ददइएको,



आदे श तथा पतसरा कामावन्त्वमन प्रगसत वववयण तमाय गयी प्रधानभजन्त्र तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामावरमभा
ऩठाइएको,



पतसरा कामावन्त्वमनको अनुगभन प्रसतवेदन तमाय गयी पतसरा कामावन्त्वमन सनदे शनारमभा प्रेवषत गरयएको,
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वन तथा वातावयण भन्त्रारम अन्त्तगवतका सनकामहरुफाट आ.व. २०७७।0७८ को दोस्रो चौभाससकभा
सम्ऩन्न बएका कामवहरु, नीसत तथा कामवक्रभको भाघ, पागुन य चत र भवहनाको भाससक प्रगसत प्रसतवेदन
तमायी, दोस्रो चौभाससकको प्रगसत ससभऺा तथा भन्त्रारमको उच्च व्मवस्थाऩन सभुहका वतठकहरु सम्ऩन्न
गरयएको,



भन्त्रारमस्तयीम ववकास सभस्मा सभाधान उऩ ससभसत तथा भन्त्रारमस्तयीम ववकास सभस्मा सभाधान
ससभसतका फतठकहरु गोवष्ठ सम्ऩन्न बएका



भाघ, पागुन य चतर भवहनाको नीसत तथा कामवक्रभको कामवमोजनाको कामावन्त्वमन प्रगसत प्रधानभन्त्री
तथा भजन्त्रऩरयषद् कामावरमको Online Monitoring Portal भा प्रववि गरयएको,



आ. व. २०७६।०७७

को सनती तथा कामवक्रभ, फजेट फक्तव्म तथा वावषवक ववकास कामवक्रभहरुको

वावषवक प्रगसत ऩुजस्तका प्रकाशन गरयएको,


ऩवहरो प्राथसभकता प्राप्त आमोजनाहरुको प्रगसत वववयण श्री यावष्ट्रम मोजना आमोग य श्री अथव
भन्त्रारमभा उऩरब्ध गयाइएको,



आसथवक सवे ऺेण २०७७/०७८ का रासग मस भन्त्रारमसिं ग सम्फजन्त्धत वववयणहरु तमाय गयी श्री अथव
भन्त्रारमभा उऩरब्ध गयाइएको,



आ.व. २०७७।0७८ ववसबन्न खचव जशषवक तथा फजेट उऩजशषवकहरुभा यकभान्त्तय, श्रोतान्त्तय, खचव
केन्त्र ऩरयवतवन, नऩुग फजेट थऩ भाग तथा LMBIS सिं शोधन गरयएको,



आगाभी आ.व. २०७८।0७९ को मस भन्त्रारम सिं ग सम्फजन्त्धत नीसत तथा कामवक्रभ फजेट फक्तव्म
तथा प्रस्ताववत फजेट तथा कामवक्रभ तमाय

गरय श्री यावष्ट्रम मोजना आमोग य श्री अथव भन्त्रारमभा

सभेत छरपर बइ LMBIS प्रववि गरयएको,


मस अवसधभा ८ वटा आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्मािंकन प्रसतवेदन स्वीकृत, १६ वटा
आमोजनाको ऺेर सनधावयण तथा कामवसूची स्वीकृत, १ आमोजनाको ऩूयक वातावयणीम प्रबाव भूल्मािंकन
प्रसतवेदन स्वीकृत, १ मोजनाको वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना स्वीकृत नगयी प्रस्ताव कामावन्त्वमन
गये कोभा जरयवाना तथा ववसबन्न १७ ववषमभा अध्ममन अनुसन्त्धान सहभसत प्रदान गरयएको, साथत ऐनको
दपा १८ को उऩदपा (२) अनुसाय १ आमोजनाराई रु. १२ राख ५० हजाय जरयवाना गरयएको,
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मस अवसधभा नेऩार सयकाय, भजन्त्रऩरयषद्को सनणवमको रासग मस भन्त्रारमसिं ग सम्फजन्त्धत ववसबन्न
ववषमका २५ ओटा प्रस्तावहरु तमाय गयी ऩेश गरयएको,



मस रतभाससक अवसधभा ववसबन्न १० वटा यावष्ट्रम प्राथसभकता प्राप्त आमोजनाहरुराई ५९४. ७०५ हे.
वन ऺेरको जगगा प्रमोगका रासग शतव सवहत उऩरब्ध गयाइएको तथा ३८,७९३ रुखहरु हटाउने
सहभसत प्रदान बएको,



आ.व. २०७७।०७८ को

श्रावण दे जख चतर भसान्त्त सम्भको अवसधभा १ कयोड ३७ राख ६६

हजाय ९ सम ५४ क्मु. वपट काठ य १९३४० चट्टा दाउया उत्ऩादन बएको,


आ.व. २०७७।०७८ को श्रावण दे जख चत र भसान्त्त सम्भको अवसधभा रु. २ अवव ५० कयोड ८७
राख ९६ हजाय (ऩेट्रोसरमभ ऩदाथवको सभेत) याजश्व सिं करन बएको,



आ.व. २०७७।०७८ को श्रावण दे जख चत र भसान्त्त सम्भको अवसधभा भन्त्रारम य अन्त्तयगत
सनकामहरुफाट ५८ राख २४ हजाय ३८२ ववरूवा उत्ऩादन बएको,



आ.व. २०७७।०७८ को श्रावण दे जख चत र भसान्त्त सम्भको अवसधभा भन्त्रारम य अन्त्तयगत
सनकामहरुफाट वन सम्फन्त्धी उद्योगहरु दताव बइ ७६८ वनजन्त्म उद्योग सिं चारनभा आएका,



आ.व. २०७७।०७८ को श्रावण दे जख चत र भसान्त्त सम्भको अवसधभा भन्त्रारम य अन्त्तयगत
सनकामहरुफाट २९८०६२४ श्रभददन योजगायी सृजना बएको,



आ.व. २०७७।०७८ को श्रावण दे जख चत र भसान्त्त सम्भको अवसधभा भन्त्रारम य अन्त्तयगत
सनकामहरुफाट १६८ हेक्टयभा असतक्रभण हटाइएको,



आ.व. २०७७।०७८ को श्रावण दे जख चत र भसान्त्त सम्भको अवसधभा भन्त्रारम य अन्त्तयगत
सनकामहरुको फेरुजु पर्छ्यौट ४।६६ प्रसतशत य ससभसत तपव २०।६६ प्रसतशत वेरुजु पर्छ्यौट बएको
य फााँकी प्रवक्रमाभा यहेको,



सभुदामभा आधारयत वन व्मवस्थाऩन ऩर्द्सतहरूको प्रोपाइर रेखन य छऩाइको कामवको तमायी बएको,



रुजम्फनी प्रदे श, कणावरी प्रदे श य सुदूयऩजश्चभ प्रदे शभा चाय ददने जरवामु ऩरयवतवन अनुकूरन सम्फजन्त्ध
ऺभता असबवृवर्द् तासरभ सम्ऩन्न गरयएको, साथत रुजम्फनी प्रदे श य कणावरी प्रदे श जरवामु ऩरयवतवन
सभन्त्वम ससभसतको वतठक ऩवहरो फतठक सम्ऩन्न बएका,



जरवामु ऩरयवतवन सिं कटासन्नता य जोजखभ ववश्लेण सम्फन्त्धी प्रदे श स्तयीम ७ वटा गोष्ठी सम्ऩन्न बएका,
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जरवामु ऩरयवतवन व्मवस्थाऩनसग सम्फजन्त्धत ६ वटा ववषमगत य १ वटा अन्त्तय ववषमगत कामवसभूहको
virtual तासरभ सम्ऩन्न बएका,



मस अवसधभा भन्त्रारमसिं ग सम्फजन्त्धत ववषमहरुभा इभेर, पोन, प्रत्मऺ तथा ऩयोऺ तवयरे २०० बन्त्दा
वढी सूचना सिं प्रष
े ण गरयएको,



भन्त्रारमको वेवसाइट अद्यावसधक बएको तथा ई हाजजयी प्रणारीराई प्रबावकायी फनाइएको, तथा नेऩार
सयकायको सनणवम अनुसाय कामवस्थरभा स्वास््म सुयऺाका उऩामहरु अवरम्फन गरयएको,



नेऩारभा बएका गतडाहरुको गणना सम्ऩन्न गयीएको य गतडाको सिं ख्मा ऩुव व गणना बन्त्दा १०७ रे फृवर्द्
बइ ७५२ ऩुगेका,

९

सूचना असधकायी य प्रभुखको नाभ य ऩद

प्रभुखको नाभ य ऩद

सूचना असधकायीको नाभ य ऩद

डा. ववश्वनाथ ओरी

हरयप्रसाद ऩाण्डे

सजचव

उऩ सजचव
पो. निं. 9851237324

१०

ऐन, सनमभ, ववसनमभ वा सनदे जशकाको सूची

मस भन्त्रारमको कामव ऺेर सिं ग सम्फजन्त्धत सनम्न फभोजजभका ऐन, सनमभ, ववसनमभ वा सनदे जशका यहेका छन्


वन ऐन, २०७६ य वन सनमभावरी, २०५१



यावष्ट्रम सनकुञ्ज तथा वन्त्मजन्त्तु सिं यऺण ऐन, २०२९



सिं कटाऩन्न फन्त्मजन्त्त ु तथा फनस्ऩसतको अन्त्तयावष्ट्रम व्माऩाय सनमन्त्रण ऐन, २०७३



सिं कटाऩन्न फन्त्मजन्त्त ु तथा फनस्ऩसतको अन्त्तयावष्ट्रम व्माऩाय सनमन्त्रण सनमभावरी, २०७६



यावष्ट्रम सनकुञ्ज तथा वन्त्मजन्त्तु सिं यऺण सनमभावरी, २०३०



यावष्ट्रम प्रकृसत सिं यऺण कोष ऐन, २०३९



वातावयण सिं यऺण ऐन, २०७६ तथा वातावयण सिं यऺण सनमभावरी, २०७७



बू तथा जराधाय सिं यऺण ऐन, २०३९ तथा सनमभावरी, २०४१



नेऩार वन सेवा (गठन, सभूह, तथा श्रे णी) ववबाजन य सनमुजक्त सनमभहरु,२०५१
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भध्मवती ऺेर व्मवस्थाऩन सनमभावरी, २०५२



सिं यऺण ऺेर सयकायी व्मवस्थाऩन सनमभावरी, २०५७



सिं यऺण ऺेर व्मवस्थाऩन सनमभावरी, २०५३



वन्त्मजन्त्तु आयऺ सनमभावरी, २०३४



वहभारी यावष्ट्रम सनकुञ्ज सनमभावरी, २०३६



खप्तड यावष्ट्रम सनकुञ्ज सनमभावरी, २०४४



फददवमा यावष्ट्रम सनकुञ्ज सनमभावरी, २०५३



किनजङ्गा सिं यऺण ऺेर व्मवस्थाऩन सनमभावरी, २०६४



जशवऩुयी नागाजुन
व यावष्ट्रम सनकुञ्ज सनमभावरी, २०७६



काठ दाउया सिं करन तथा वववक्र ववतयण सनदे जशका, २०७३



सभुदावमक वन उऩबोक्ता सभुहको आसथवक कामवववसध सनदे जशका ,२०७३



यावष्ट्रम प्राथसभकता प्राप्त मोजनाको रासग यावष्ट्रम वन ऺेर प्रमोग गने सम्फन्त्धी कामवववसध,२०७४



साभुदावमक वनको काठ दाउया सिं करन तथा वववक्र ववतयण सनदे जशका, २०७१



वन्त्मजन्त्तुफाट हुने ऺसतको याहत सहमोग सनदे जशका, २०६९



सुनाखयी सिं करन तथा खेती ववकास (कामवववसध) सनदे जशका, २०६९



साभुदावमक वनको सनदे जशका,२०५२



खोटो सिं करन (कामवववसध) सनदे जशका, २०६४



जजल्रा वन ऩतदावय आऩूसतव ससभसतको (कामवववसध) सनदे जशका, २०६३



सनजी वन सनदे जशका, २०६८



वातावयणीम सम्फन्त्धी ववसबन्न सभसतभा प्रकाससत ४९ वटा भाऩदण्डहरु
भन्त्रारमको फजेट सम्फन्त्धी वववयण
आ.व. २०७७/०७८ को मस भन्त्रारमभा ववसनमोजन बएको कुर वजेट यकभ रु १४ अफव ४६
कयोड ५४ राख यहेको छ । मस भध्मे रु १२ अफव ५७ कयोड १८ राख सिं घीम कामावरमहरु तपव
ववसनमोजन बएको छ बने १ अवव २७ कयोड ७३ राख
तहभा सशवत रुऩभा हस्तान्त्तयण बएको छ ।
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प्रदे श तथा ६१ कयोड ६३ राख स्थानीम

१२

भन्त्रारमरे प्राप्त गये को फतदेजशक सहामता, ऋण, अनुदान सम्फन्त्धी वववयण
मस भन्त्रारम सिं ग सम्फजन्त्धत चारु आ. व. भा वावषवक फजेट रु. १४ अवव ४६ कयोड ५४ राख भध्मे
रु. ११ अवव ५८ कयोड ८२ राख नेऩार सयकाय तपव तथा रु. २ अवव ८७ कयोड ७२ राख
वतदेजशक सहामता यहेको छ ।

१३

भन्त्रारमको सूचनाहरु अन्त्मर प्रकाशन बएका वा हुने बएको बए सोको वववयण
मस भन्त्रारमका सूचनाहरु अद्यावसधक रुऩभा भन्त्रारमको

Website: www.mofe.gov.np

ऩसन याख्ने गरयएको छ ।साथत भाताहतका सनकामहरुरे ऩसन आफ्ना सूचनाहरु आ-आफ्ना

भा

website

भा अद्यावसधक गने गये का छन् ।
१४

भन्त्रारमको सूचना वगीकयण सम्फन्त्धी व्मवस्था
सूचनाको वगीकयण हुन फााँकी यहेको छ ।

१५

खचवको वववयण
मस भन्त्रारमको फजेट उऩजशषवक निं. ३२९०००११ भा ववसनमोजजत कुर फजेट रु. १७,७७,००
हजाय (सिं शोसधत रू २१ कयोड ८० राख ६१ हजाय) भध्मे आ.व. २०७७।७८ को चत र भसान्त्तको
अवसध सम्भ जम्भा ११ कयोड ७ राख ५

हजाय यकभ खचव बएको छ जुन यकभ जम्भा सिं शोसधत

ववसनमोजनको ५१ प्रसतशत बएको दे जखन्त्छ ।

सभाप्त
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