नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
ससिं हदरबार

सू चनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्त्धी
सनयमावली, २०६५ को सनयम ३ वमोजिम सावविसनक गररएको वन तथा वातावरण
मन्त्रालयसिं ग सम्बजन्त्धत सूचनाहरुको प्रकाशन

सू चना सावविसनक गरे को अवसधिः- २०७६/४/१-२०७६/६/३०
1

१

मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृसत
ु ीकरण र अनुकुलन गने
नेपालको वनको ददगो व्यवस्थापन, वातावरण सिं रक्षण र िलवायु पररवतवन न्त्यन
मूल उद्देश्य यस मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीको नेतत्ृ वमा प्रशासकीय प्रमुखका
रुपमा सजचव, ६ वटा महाशाखा र सो अन्त्तगवत २६ शाखाहरु रहेका छन् । प्रत्येक महाशाखाका प्रमुख
सह-सजचव रहने व्यवस्था छ । यस मन्त्रालय अन्त्तगवत चार ववभाग, एक वन अनुसन्त्धान तथा प्रजशक्षण
केन्त्र, एक रे ड कायावन्त्वयन केन्त्र रहेका छन् । यसका असतररक्त मन्त्रालय माताहत नेपाल वन सनगम
सल., िसडवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी सलसमटे ड, राष्ट्रपसत च ुरे -तराई मधेस ववकास सिं रक्षण ससमसत,
रावष्ट्रय प्रकृसत सिं रक्षण कोष र रावष्ट्रय ताल सिं रक्षण ववकास ससमसत समेत रहेका छन् ।

२

मन्त्रालयको काम, कतवव्य र असधकार
वन स्रोत सवेक्षण, २०१५ अनुसार नेपालको कूल क्षेरफल मध्ये वन तथा बुट्यान क्षेर ले ४४.७४% भू- भाग
ओगटे को छ । रावष्ट्रय प्राथसमकता प्राप्त क्षेरहरु िस्ततिः िलस्रोत, पयवटन, प्राथसमक स्वास््य उपचार र
कृवषको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वन क्षेरले सददयौंदे जख नत िनताको वन पतदावारको आवश्यकता पररपूसतव
ु नको लासग योगदान पुर्याउदत आहरहेको छ । साथत वातावरणीय स्वच्छता कायम
तथा वातावरण सन्त्तल
राख्दत िलवायु पररवतवन न्त्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कृयाकलाप माफवत िनताका िीववकोपािवनमा
सकारात्मक टे वा पुयावउनु पसन यस मन्त्रालयको कायवक्षेर सभर पदवछ । नेपाल सरकार (कायव ववभािन)
सनयमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयबाट सम्पादन गररने कायवहरु सनम्नानुसार रहेका छन् ।
1. वन्त्यिन्त्त ु र चराच ुरुङ्गी सम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड
2. रावष्ट्रय सनकुञ्ज, वन्त्यिन्त्त ु आरक्ष तथा जशकार आरक्ष र सीमसार क्षेर सम्बन्त्धी नीसत, कानून,
मापदण्ड, योिना तथा कायावन्त्वयन
3. हात्तीसार
4. प्राणी उद्यान (जचसडयाखाना) सम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड
5. मध्यवती क्षेर तथा सिं रक्षण क्षेर व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड
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6. ितववक ववववधता, प्राकृसतक वातावरण सिं रक्षण, सदुपयोग र स्रोतको व्यवस्थापन
7. वन्त्यिन्त्त,ु ितववक ववववधता र वन पतदावार ओसारपसार एविं अपराध सनयन्त्रण सम्बन्त्धी नीसत,
कानून, मापदण्ड, कायावन्त्वयन र सनयमन
8. वन क्षेर असतक्रमण र वन क्षेरको भू उपयोग पररवतवन
9. वनस्पसत उद्यान र वनस्पसत पवहचान तथा असभलेखीकरण सम्बन्त्धी नीसत,कानून र मापदण्ड
10. हवेररयम व्यवस्थापन
11. वनस्पसतहरुको रासायसनक गुणहरुको परीक्षण, प्रयोगशाला, प्रत्यायन, प्रमाणीकरण र गुणस्तर
ु प्रिासत र आयासतत प्रिासत
12. आनुवािंजशक स्रोत, दुलभ
व तथा लोपोन्त्मख
13. वातावरण, िलवायु पररवतवन, िलवायु पररवतवन अनुकूलन, न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी नीसत, कानून र
मापदण्ड
14. काववन सेवा र काववन सजिसत
15. अन्त्तर प्रादे जशक ििंगल,वहमाल, वन सिं रक्षण क्षेर, ितववक ववववधता तथा भू-िलाधार क्षेरको
सिं रक्षण, सम्बर्द्वन र व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापदण्ड, कायावन्त्वयन र सनयमन
16. अन्त्तरदे शीय वन तथा वन्त्यिन्त्त ु सम्बन्त्धी ववषय
17. वन, वनस्पसत, वातावरण तथा िलवायु पररवतवन सम्बन्त्धी अध्ययन अनुसन्त्धान
18. प्राकृसतक नदी नाला, ताल तलतया, पोखरी, सीमसार एविं िलाधार क्षेरको वातावरणीय सिं रक्षण
एविं स्वच्छता कायम सम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापदण्ड र सनयमन
19. वायु र वायुमण्डलको गुणस्तर, मापदण्ड, अनुगमन र लेखािोखा
20. हररत अथवतन्त्र सम्बन्त्धी नीसत र मापदण्ड
21. वववकरण, िल, ठोस, तापीय, नाभकीय, ववद्यतीय, च ुम्बकीय, रसायन,ध्वसन लागायतका प्रदुषण
सनयन्त्रण
22. हररतगृह गयााँसको मापदण्ड र सनयमन
23. रावष्ट्रय स्तरमा वातावरणीय सूचना प्रणाली
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24. वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापण्ड र सनयमन
25. राष्ट्रपसत च ुरे तराई मधेश सिं रक्षण ववकास ससमसत, रावष्ट्रय प्रकृसत सिं रक्षण कोष
26. सशस्त्र वन रक्षक
27. मन्त्रालय सम्बन्त्धी रावष्ट्रय अन्त्तरावष्ट्रय सिं घ सिं स्थासिंग सजन्त्ध, सम्झौता,असभसजन्त्ध, सम्पकव र
समन्त्वय
28. मन्त्रालय सम्बन्त्धी सवविसनक सिं स्थान, प्रासधकरण, ससमसत, प्रसतष्ठान, कम्पनी आददको सिालन
र सनयमन
29. मन्त्रालयको ववषय क्षेरसिं ग सम्बजन्त्धत सेवा, समूह र उपसमूहको सिालन
३

मन्त्रालयमा रहने कमवचारी सिं ख्या र कायव वववरण
यस मन्त्रालयमा िम्मा १२९ िना सनिामती कमवचारीको दरबन्त्दी रहेको छ । मन्त्रालयका काम
कारवाही सिंगठन व्यवस्थापन तथा सवेक्षण प्रसतवेदन २०७५ मा ददहएका कायव वववरण अनुसार नत ववसभन्न
ववभाग, केन्त्र, ववकास ससमसत तथा कोषमा कमवचारी कायवरत रहेका छन् । यी सनकायमाफवत यस
मन्त्रालय अन्त्तगवतका कायव क्षेरमा पने वक्रयाकलापहरु समेत कायावन्त्वयन भहरहेका छन् ।

४

मन्त्रालयबाट प्रदान गररने सेवा
नयााँ सिं रचना अनुसारको सिं गठन सिं रचना स्वीकृत भए पश्चात ववगतमा वन तथा भू सिं रक्षण मन्त्रालय र
मातहतका सनकायबाट प्रदान गररदत आएका सेवाहरुमा समेत पररवतवन भएको छ । हालको अवस्थामा
प्रवाह गने सेवा सनम्नानुसारका रहेका छन्
 वन सम्पदाको वतज्ञासनक, समावेशी र सहभासगतामूलक व्यवस्थापनद्बारा पाररजस्थसतकीय सेवाको प्रवर्द्वन
गने।
 नेपालमा रहेका सबत प्रकारका वनहरुलाहव ददगो वन व्यवस्थापन पद्बसत अनुरुप व्यवस्थापन गनावका
लासग आवश्यक नीसत, सनयम तथा मापदण्ड तय गने ।
 वन असतक्रमण, अवतध कटानी तथा चोरी जशकारलाहव सनयन्त्रणका लासग आवश्यक नीसतगत व्यवस्था
गने ।
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 वन श्रोतमा आजश्रत समुदायहरुको िीववकोपािवनमा सुधारको लासग िसडबुटी, पयावपयवटन र वन
सम्पदामा आधाररत वातावरण मतरी उद्योग व्यवसायको ववकास गरी सनयावत प्रवर्द्वनमा सहयोग
पुर्याउने ।
 वन तथा िलाधार सिं रक्षणको माध्यमबाट कृवषयोगय भूसमको सिं रक्षण र उत्पादकत्वमा बृवर्द्, पानीमुहान,
वन्त्यिन्त्त ु र ितववक ववववधताको सिं रक्षण, िलवायु शुर्द्ीकरण िस्ता मानव स्वास््य रक्षा एविं प्रकृसत
सिं रक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने ।
 वन स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभहरुको समन्त्यावयक ववतरणका लासग आवश्यक व्यवस्था गने ।
 िलवायु पररववतनका कारणले पनव सक्ने सम्भाववत असरहरुको आिंकलन गरी उपयुक्त अनुकूलन एिंव
िोजखम व्यवस्थापन कायवक्रम सिालन गने ।
 च ुरे को पररजस्थसतकीय प्रणालीको ददगो व्यवस्थापन गने ।
 िसडबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कायवलाहव सावविसनक र सनिी क्षेरको साझेदारीमा सिालन गनव
प्रोत्साहन गने ।
 वन तथा वातावरण क्षेरका नीसत, कायवक्रम, बिेट र सेवालाई लतवङ्गक तथा सामाजिक रुपमा समावेशी
र न्त्यायोजचत बनाउने ।
 वन तथा वातावरण क्षेरमा वतदेजशक सहायतालाहव रावष्ट्रय वहत अनुकूल सिं चालन गने ।
 वन क्षेरको प्रभावकारी सिं रक्षण, सम्वर्द्वन तथा व्यवस्थापन गनवको लासग प्रचसलत ऐन कानूनमा
आवश्यक पररमािवन गरी सिं स्थागत सुदृढीकरण र अनुगमन तथा मू ल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ गने ।
 रे डको अवधारणा अनुसार ववश्व व्यापारमा सिं लगन हुन आवश्यक नीसत तथा कायवक्रम तिूम
व ा गने ।
 वातावरणीय स्वच्छता कायम गनवका लासग नीसत, मापदण्ड तथा कानूनहरुको सनमावण गने ।
 िलवायु पररवतवन न्त्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कायवक्रमहरु सिं चालन गने ।
५

सेवा प्राप्त गनव लागने दस्तुर र अवसध
प्रचसलत कानून अनुसार हुने ।
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६

सनणवय गने प्रवक्रया र असधकारी
यस मन्त्रालयको कायवक्षेर सभर रहेका ववसभन्न काम कावावहीमा नेपाल सरकारले िारी गरे को सरकारी
सनणवय प्रकृया सरलीकरण सनदे जशका, २०६५ मा व्यवस्था भए अनुसार सनणवय हुने गरे को 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 ।

७

सनणवयउपर उिुरी सुन्ने असधकारी
यस मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईएको सेवा उपर जचत्त नबुझेको खण्डमा मन्त्रालयका

सजचव समक्ष

उिुरी गनव सवकनेछ ।
८

सम्पादन गरे को कामको वववरण
यस मन्त्रालयको स्वीकृत बावषवक बिेट अनुसारका सनम्न बिेट उपजशषवकमा कायवहरु हुदत आएका छन्
 वन तथा वातावरण मन्त्रालय
 रावष्ट्रय वन ववकास तथा व्यवस्थापन कायवक्रम
 िलाधार सिं रक्षण तथा व्यवस्थापन कायवक्रम
 वनस्पसत सिं रक्षण तथा उद्यान ववकास आयोिना
 वनस्पसत अध्ययन अनुसन्त्धान तथा बिारीकरण कायवक्रम
 रावष्ट्रय सनकुन्त्ि तथा आरक्ष आयोिना
 वन अनुसन्त्धान तथा सवेक्षण आयोिना
 केन्त्रीय वन तासलम तथा प्रसार केन्त्र
 रे ड फरे वष्ट्र तथा िलवायू पररवतवन कायवक्रम
 सडसभिन वन कायावलयहरू ( वन सुरक्षा सतसनक समेत )
 राष्ट्रपसत च ुरे सिं रक्षण कायवक्रम
 नेपाल िलवायु पररवतवन सहयोग कायवक्रम
 वन तथा भूसिंरक्षण ववभाग
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 प्रकृसतमा आधाररत पयवटन कायवक्रम
 िोजखमयुक्त िलाधारमा िलवायु समानुकुलन आयोिना
 वनस्पसत ववभाग
 िसडबुटी ववकास कायवक्रम
 रावष्ट्रय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ु सिं रक्षण ववभाग
 राविय सनकुञ्ज सुरक्षा टोली (नेपाली सेना)
 हात्तीसारहरू
 ससमसार व्यवस्थापन कायवक्रम
 वन अनुसन्त्धान तथा सवेक्षण ववभाग
 वातावरण ववभाग
 पहाडी साना वकसानका लासग अनुकूलन आयोिना
 पववतीय िलाधारहरुको िलावायु पररवतवन समानुकूलन आयोिना
 प्रदे श सरकारलाई सशतव अनुदान
 स्थानीय तहलाई सशतव अनुदान
यसका साथत यस अवसधमा यस मन्त्रालयबाट भएका मुख्य कायवहरू सनम्न अनुसार छन् ।


यस अवसधमा प्राप्त ३० वटा उिुरी /गुनासाहरु मध्ये ११ वटा फछयौट भएको, ३ वटाको िवाफ
पठाहएको, १६ वटा सम्बजन्त्धत महाशाखा वा ववभागमा लेखी पठाहएको,



ु रावष्ट्रय सनकुन्त्ि सनयमावली २०७६ स्वीकृत भएको,
जशवपुरी नागाविन



वन ऐन २०७६ र वातावरण सिं रक्षण ऐन २०७६ प्रमाजणकरण भई कायावन्त्वयनमा आएको,



चालु आ.व.का कायवक्रमहरु सिं चालनको लासग ववभाग, मन्त्रालय, केन्त्रहरूका १० भन्त्दा बवढ कायवक्रम
कायावन्त्वयन कायवववसधहरू स्वीकृत भई कायावन्त्वयनमा आएका र ५ वटा कायवववसधहरू स्वीकृसतको
प्रकृयामा रहेका,
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नेपाल वन सनगम सलसमटे ड सनयमावली २०७६ र नेपाल वन सनगम सलसमटे डको प्रबन्त्धपर समेत स्वीकृत
भई कायावन्त्वयन भएको,



रावष्ट्रय प्राथसमकता प्राप्त योिनाको लासग रावष्ट्रय वन क्षेर प्रयोग गने सम्वन्त्धी मापदण्ड सवहतको कायवववसध,
२०७६ स्वीकृत भई कायावन्त्वयनमा आएको,



रावष्ट्रय िलवायु पररवतवन नीसत २०७६ नेपाल सरकार (मन्नी पररषद्) बाट स्वीकृत भई कायावन्त्वयनमा
आएको,



हरे क वषवको आषाढ १४ गतेलाहव रावष्ट्रय वृक्षारोपण ददवशको रुपमा मनाउने र चालु आ.व. २०७६/०७७
लाहव वृक्षारोपण वषव स्वरुप असभयानको रुपमा मनाउने क्रममा यस अवसधमा दे श भर कररब १ करोड
वृक्षारोपण भएको,



अन्त्य मन्त्रालयहरुबाट ववसभन्न समयमा (अथव मन्त्रालय, उद्योग, वाजणज्य तथा आपूसतव मन्त्रालय र कृवष
तथा पशुपन्त्छी ववकास मन्त्रालय) प्राप्त हुन अएका नीसत, रणनीसत, ऐन कानून तथा सनदे जशकाहरुको
मस्यौदा अध्ययन एविं पुनरावलोकन गरी राय, सुझाव उपलब्ध गराएको,



वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्त्तगवतका सनकायहरुबाट गत आ.व.मा सम्पन्न भएका कायवहरु, नीसत तथा
कायवक्रमको वावषवक प्रगसत ससमक्षा, चालु आ.व. २०७६।७७ को श्रावण, भार र असोि मवहनाको प्रगसत
ससमक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय ववकास समस्या समाधान ससमसतको वतठकहरु सम्पन्न गररएको,



मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु, ववभागीय प्रमुखहरू, सातत प्रदे शका वन सजचवहरु र मन्त्रालय
अन्त्तरगतका आयोिना पररयोिनाका योिना अनुगमनका कमवचारीहरूको सहभासगतामा वावषवक कायवक्रम
अन्त्तरगतको प्रगसत तयारी प्रजशक्षण गोष्ठी असोिको १५ र १६ गते सम्पन्न गररएको,



वन तथा वातावरण मन्त्रालयको माससक प्रगसतलाई प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायावलय अन्त्तरगतको
अनलाहन मोसनटररिं ग ससस्टममा प्रववि गरर यावङ्कङ गररएको,



पन्त्धौं योिनाको ववस्तृत दस्तावेि तयारीको लासग यस मन्त्रालयको तफवबाट प्रगसत सूचक, नसतिा खाका,
Game Changer Projects र रावष्ट्रय गौरवका आयोिना तथा Project Bank का आवश्यक वववरणहरू
तयार गरी रावष्ट्रय योिना आयोगमा पठाहएको,
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यस अवसधमा १५ वटा आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रसतवेदन स्वीकृत, २९ वटा आयोिनाको
क्षेर सनधावरण तथा कायवसूची स्वीकृत, २२ आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन अध्ययन गनव सहमसत
प्रदान, २ वटा आयोिनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन अध्ययन गनव सहमसत प्रदान र ४
आयोिनालाई वातावरण सिं रक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ (१) अनुसार िररवाना गररएको,



वन तथा वातावरण क्षेरका त्यािंकलाई व्यवजस्थत गने सम्बन्त्धमा समसत २०७६।५।२५ गते त्यािंक
ु आयोिनामा National Forest Information System and
ववश्लेषण शाखा र रे ड कायावन्त्वयन केन्त्रको सिं यक्त
Land cover, and Forest Environmental Economic Accounting का बारे मा मन्त्रालय, अन्त्तरगतका
ववभागहरु, सनकायहरू र सरोकारवालाहरू ववच अन्त्तरवक्रया कायवक्रम गररएको,



िलवायु पररवतवन सम्बन्त्धी रावष्ट्रय स्तरमा सनधावररत योगदान सम्बन्त्धी सरोकारवाला र ववकास साझेदार
सिं ग श्रावण २० र २१ गते छलफल कायवक्रम आयोिना गररएको,



रावष्ट्रय अनुकुलन योिना सम्बन्त्धी ७ वटा प्रदे शमा प्रदे शस्तररय गोष्ठीहरु श्रावण र भार मवहनामा सम्पन्न
गररएको,



रावष्ट्रय अनुकुलन योिना सम्बन्त्धी रावष्ट्रय स्तरको गोष्ठी भार मवहनाको १० गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न
गररएको,



रावष्ट्रय अनुकुलन योिना तिुम
व ा गोष्ठी, Building Capacity for LDCs to Participate Effectively in
Intergovernmental Climate Change Process ववषयक गोष्ठी, Climate Change Negotiation सम्बन्त्धी
तासलम सम्पन्न गररएको,



मन्त्रालयबाट िलवायु पररवतवन सम्बन्त्धी अन्त्तरसरकारी अन्त्तरावष्ट्रय मि (IPCC) को Working Group II
(WGII)- Impacts, Adaptation and Vulnerability बतठकको आसत्यता प्रदान गररएको,



स्थानीय तहहरुलाई िलवायु पररवतवनको अवधारणा र िलवायु पररवतवन ववकास योिना सनमावणमा क्षमता
असभवृवर्द् सम्बन्त्धी असभमुखीकरण कायवक्रम श्रावण २१ दे जख २५ सम्म सिं चालन गररएको,



स्थानीय तहहरुलाई ववस्तृत पररयोिना ररपोटवको सडिाहन र तयारी सम्बन्त्धी तासलम धनगढी, दािंङ, िुम्ला
र नेपालगिंिमा सिं चालन गररएको,
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साझेदारी वन ब्यवस्थापन सनदे जशका २०६८ पररमािवन सम्बन्त्धी मन्त्रालयमा १ ददने बतठक भार २ गते
सिं चालन गररएको,



आ.ब. २०७६/७७ को कायवक्रम सिंचालन समन्त्वय एविं प्रगसत समीक्षा बतठक मन्त्रालयमा भार ३ गते
सम्पन्न गररएको,



समुदायमा आधाररत वन ब्यवस्थापन पर्द्सतहरुको प्रोफाहल प्रकाशनका लासग वन तथा भू सिं रक्षण ववभाग,
रावष्ट्रय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ु सिं रक्षण ववभाग र सातवटत प्रदे शका वन मन्त्रालयहरुलाह फमेट अनुसारको
वववरण उपलब्ध गराउन पराचार र सम्पकव भएको ।



मन्त्रालयको ितववक ववववधता शाखा माफवत ववसभन्न ववषयमा अध्ययन अनुसन्त्धान सहमसत प्रदान गररएको,



ाँ , उपयोग र लाभको बााँडफााँड सम्बन्त्धी रणनीसत तथा कायवयोिनाको ७ वटत
अनुविंजशक श्रोतमा पहुच
प्रदे शका सहभागीहरू सिं ग अन्त्तरवक्रया कायवक्रम सम्पन्न गररएको,



Access to Benefits Sharing र कृवष ितववक ववववधता सिं रक्षण सदुपयोग सबचमा Harmonization कायम
ु े Policy Lab सिं चालनमा ल्याहएको,
गनव सहयोग पुराउने हेतल



Manual for Satellite Telemetry on Snow Leopard in Nepal 2019 स्वीकृत भएको,



ु ो वावषवक वववरण तयार
आ.व. २०७५।७६ मा उपहार स्वरुप उपलब्ध गराहएको सिं कटापन्न वन्त्यिन्त्तक
गरी सिं घीय सिं सदको ससमसतमा पठाहएको,



Nagoya Protocol को नेपालीमा अनुवाद सम्पन्न गररएको,



यस रतमाससक अवसधमा ववसभन्न १५ वटा रावष्ट्रय प्राथसमकता प्राप्त आयोिनाहरुलाई १३८.५०३६ हे . वन
क्षेरको िगगा प्रयोगका लासग शतव सवहत उपलब्ध गराहएको,



यस अवधीमा सिं रजक्षत क्षेरमा भ्रमण गरे का िम्मा पयवटक सिं ख्या १३७०६७ रहेकामा बाह्यय ८२१५१
िना र आन्त्तररक ५४९१६ िना रहेका,



यस अवसधमा काठ दाउराको उत्पादन १५९२८७।४९ क्यु.वफट रावष्ट्रय वन बाट र १०००२ क्यु.वफट
सनिी वन बाट भएको,
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यस अवसधमा रािश्व रु. २० करोड ३६ लाख ७९ हिार ६ सय २९ भएको छ भने नेपाल वन सनगम
सलसमटे ड, िसडबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन क.सल. र रावष्ट्रय प्रकृसत सिं रक्षण कोष माफवत रु.
१८,५३,९०,९७५.०० कुल आम्दानी भएको,



नेपाल वन सनगम सलसमटे ड स्थापना भएको,



माननीय बन तथा वातावरण मन्त्री र सजचव सबच, तथा सजचव र मन्त्रालयका महाशाखा तथा ववभागीय
। सनकाय प्रमुखहरू सबच कायव सम्पादन सम्झौंता २०७६ श्रावण २० गते सम्पन्न भएको,



चौंधौं योिनाको प्रगसत र १५ औ िं योिनाको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसिं ग सम्बजन्त्धत ववषयका खाकाको
वववरण तयार गरी रावष्ट्रय योिना आयोगमा पेश गररएको,



आ.व. २०७५।७६ को आसथवक वववरण तयार, को.ले.सन.का.बाट आ.ले.प. सम्पन्न, अन्त्तरगत
सनकायहरुको रू. १ करोड ३० लाख ५५ हिार बेरुिु सनयसमत, मन्त्रालयको रु.३ करोड ७८ लाख
८७ हिार बेरुिु सम्परीक्षणको लासग म.ले.प.मा अनुरोध र अन्त्तरगत सनकायहरुको १४ करोड ४६
लाख ११ हिारको बेरुिु फछ्यौट भएको,



ु राष्ट्रसिं घीय मरुभूसमकरण सनयन्त्रण
भारतको नयााँददल्लीमा सेप्टे म्बर २ दे जख १३ गते सम्म चलेको सिं यक्त
सम्बन्त्धी महासजन्त्धको पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा नेपालका तफवबाट बन तथा वातावरण मन्त्री माननीय
शजक्त्त बहादुर बस्नेतज्यूको नेतत्ृ वमा नेपाली प्रसतसनसध मण्डलले सहभागी िनाएको, िसमा ८९ पक्ष
राष्ट्रका मन्त्रीहरूको सहभासगता रहेको,



ु
अमेररकाको न्त्यूयोकवमा सेप्टे म्बर २२ दे जख २६ गते सम्म चलेको सिं यक्त
राष्ट्रसिं घीय िलवायु पररवतवन
सम्बन्त्धी उच्चस्तरीय सम्मेलनमा नेपालको तफवबाट वन तथा वातावरण मन्त्री मानसनय शजक्त्त बहादुर
बस्नेतज्यूले सहभासगता िनाउनुभएको,



मोनाको दे शमा सेप्टे म्बर २० दे जख २३ गते सम्म सिं चासलत Second Joint session of Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) working groups I and II and Fifty-first Session of IPCC (IPCC51) र सो
सिं ग सम्बजन्त्धत उच्चस्तरीय बतठकमा नेपालका तफवबाट बन तथा वातावरण सजचव डा. ववश्वनाथ ओलीले
सहभासगता िनाउनुभएको,
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सिं ववधान ददवस तथा रावष्ट्रय एकता ददवस मनाउन टु सडखेलमा आयोजित मूलसमारोह र सछमेकी राष्ट्र
चीनका महामवहम राष्ट्रपसतको नेपाल भ्रमणको क्रममा स्वागत र ववदाहमा मन्त्रालयको तफवबाट
उल्लेख्य सहभासगता भएको ।

९

सूचना असधकारी र प्रमुखको नाम र पद

प्रमुखको नाम र पद

सूचना असधकारीको नाम र पद

डा. ववश्वनाथ ओली

हरर प्रसाद पाण्डे

सजचव

उप सजचव
फो. निं. 9851237324

१०

ऐन, सनयम, ववसनयम वा सनदे जशकाको सूची

यस मन्त्रालयको कायव क्षेर सिंग सम्बजन्त्धत सनम्न बमोजिमका ऐन, सनयम, ववसनयम वा सनदे जशका रहेका छन्


वन ऐन, २०७६ र वन सनयमावली, २०५१



रावष्ट्रय सनकुञ्ज तथा वन्त्य िन्त्त ु सिं रक्षण ऐन, २०२९



सिं कटापन्न बन्त्यिन्त्त ु तथा बनस्पसतको अन्त्तरवष्ट्रय व्यापार सनयन्त्रण ऐन, २०७३



रावष्ट्रय सनकुञ्ज तथा वन्त्य िन्त्त ु सिं रक्षण सनयमावली, २०३०



रावष्ट्रय प्रकृसत सिं रक्षण कोष ऐन, २०३९



वातावरण सिं रक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण सिं रक्षण सनयमावली, २०५४



भू तथा िलाधार सिं रक्षण ऐन, २०३९ तथा सनयमावली, २०४१



नेपाल वन सेवा (गठन, समूह, तथा श्रे णी) ववभािन र सनयुजक्त सनयमहरु,२०५१



मध्यवती क्षेर व्यवस्थापन सनयमावली, २०५२



सिं रक्षण क्षेर सरकारी व्यवस्थापन सनयमावली, २०५७



सिं रक्षण क्षेर व्यवस्थापन सनयमावली, २०५३



वन्त्यिन्त्त ु आरक्ष सनयमावली, २०३४



वहमाली रावष्ट्रय सनकुञ्ज सनयमावली, २०३६
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११



खप्तड रावष्ट्रय सनकुञ्ज सनयमावली, २०४४



बददवया रावष्ट्रय सनकुञ्ज सनयमावली, २०५३



किनिङ्गा सिं रक्षण क्षेर व्यवस्थापन सनयमावली, २०६४



जशवपुरी नागािुन
व रावष्ट्रय सनकुञ्ज सनयमावली, २०७६



काठ दाउरा सिंकलन तथा वववक्र ववतरण सनदे जशका, २०७३



समुदावयक वन उपभोक्ता समुहको आसथवक कायवववसध सनदे जशका ,२०७३



रावष्ट्रय प्राथसमकता प्राप्त योिनाको लासग रावष्ट्रय वन क्षेर प्रयोग गने सम्बन्त्धी कायवववसध,२०७४



सामुदावयक वनको काठ दाउरा सिं कलन तथा



ु ाट हुने क्षसतको राहत सहयोग सनदे जशका, २०६९
वन्त्यिन्त्तब



सुनाखरी सिं कलन तथा खेती ववकास (कायवववसध) सनदे जशका, २०६९



सामुदावयक वनको सनदे जशका,२०५२



खोटो सिंकलन (कायवववसध) सनदे जशका, २०६४



जिल्ला वन पतदावर आपूसतव ससमसतको (कायवववसध) सनदे जशका, २०६३



सनिी वन सनदे जशका, २०६८



वातावरणीय सम्बन्त्धी ववसभन्न समसतमा प्रकाससत ४९ वटा मापदण्डहरु

वववक्र ववतरण सनदे जशका, २०७१

मन्त्रालयको बिेट सम्बन्त्धी वववरण
आ.व. २०७६/०७७ को यस मन्त्रालयमा ववसनयोिन भएको कुल विेट रकम रु १५ अबव ४८
करोड ८७ लाख ५० हिार रहेको छ । यस मध्ये १३ अवव ८३ करोड ९३ लाख सिं घीय
कायावलयहरु तफव ववसनयोिन भएको छ भने १ अवव २६ करोड ३३ लाख ५० हिार प्रदे श तथा ३८
करोड ५२ लाख स्थानीय तहमा सशवत रुपमा हस्तान्त्तरण भएको छ ।

१२

मन्त्रालयले प्राप्त गरे को बतदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान सम्बन्त्धी वववरण
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यस मन्त्रालय सिं ग सम्बजन्त्धत यस अवसधमा वतदेजशक अनुदान वा ऋण सम्बन्त्धी सिं झौंता नभएको तर वावषवक
बिेट रु. १३ अवव ८३ करोड ९३ लाख मध्ये रु. १० अवव २० करोड ५८ लाख नेपाल सरकार तफव
तथा रु. २ अवव ६३ करोड ३५ लाख वतदेजशक अनुदान र रु. १ अवव वतदेजशक ऋण रहेको छ ।
१३

मन्त्रालयको सूचनाहरु अन्त्यर प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको वववरण
यस मन्त्रालयका सूचनाहरु अद्यावसधक रुपमा मन्त्रालयको

website www.mofe.gov.np मा

राख्ने गररएको छ ।साथत माताहतका सनकायहरुले पसन आफ्ना सूचनाहरु आ-आफ्ना

पसन

website

मा

अद्यावसधक गने गरे का छन् ।
१४

मन्त्रालयको सूचना वगीकरण सम्बन्त्धी व्यवस्था
सूचनाको वगीकरण हुन बााँकी रहेको छ ।

१५

खचवको वववरण
यस मन्त्रालयलाई ववसनयोजित कुल बिेट मध्ये सिं घीय कायावलयहरुलाई ववसनयोिन भएको कुल चालु
रकम रु. ८२४०५०० हिार र पुाँिीगत रकम रु. ५५९८८०० हिार मध्ये यस अवसधमा िम्मा रु.
१०१६३११ हिार खचव भएको छ ।िसमध्ये रु. ९६४१७९ हिार चालु खचव भएको छ भने रु.
ाँ ीगत खचव भएको छ ।
५२१३२ हिार पूि
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