नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
ससिं हदरबार

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

सूचना सावविसनक गरे को अवसधिः- २०७७/०७/०१-२०७७/०९/२९
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१

मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृसत
नेपालको वनको ददगो व्यवस्थापन, वातावरण सिं रक्षण र िलवायु पररवतवन न्त्युनीकरण र अनुकूलन गने
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 सवे क्षण, २०१५ अनुसार नेपालको कूल क्षेरफल मध्ये वन तथा बुट्यान क्षेर ले ४४.७४% भूभाग 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 तथा वातावरण सन्त्तुलनको लासग योगदान पुर्याउदत आहरहेको छ । साथत वातावरणीय स्वच्छता
कायम राख्दत िलवायु पररवतवन न्त्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कृयाकलाप माफवत िनताका िीववकोपािवनमा
सकारात्मक टे वा पुयावउनु पसन यस मन्त्रालयको कायवक्षर
े सभर पदवछ । नेपाल सरकार (कायव ववभािन)
सनयमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयबाट सम्पादन गररने कायवहरु सनम्नानुसार रहेका छन् ।
1. वन्त्यिन्त्तु 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
6. ितववक ववववधता, प्राकृसतक वातावरण सिं रक्षण, सदुपयोग र स्रोतको व्यवस्थापन
7. वन्त्यिन्त्तु, ितववक ववववधता र वन पतदावार ओसारपसार एविं अपराध सनयन्त्रण सम्बन्त्धी नीसत,
कानून, मापदण्ड, कायावन्त्वयन र सनयमन
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8. वन क्षेर असतक्रमण र वन क्षेरको भू उपयोग पररवतवन
9. वनस्पसत उद्यान र वनस्पसत पवहचान तथा असभलेखीकरण सम्बन्त्धी नीसत,कानून र मापदण्ड
10. हवे ररयम व्यवस्थापन
11. वनस्पसतहरुको रासायसनक गुणहरुको परीक्षण, प्रयोगशाला, प्रत्यायन, प्रमाणीकरण र गुणस्तर
12. आनुवािंजशक स्रोत, दुलभ
व तथा लोपोन्त्मुख प्रिासत र आयासतत प्रिासत
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 वन्त्यिन्त्तु सम्बन्त्धी ववषय
17. वन, वनस्पसत, वातावरण तथा िलवायु पररवतवन सम्बन्त्धी अध्ययन अनुसन्त्धान
18. प्राकृसतक नदी नाला, ताल तलत या, 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
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 स्थासिं ग सजन्त्ध, सम्झौता,असभसजन्त्ध, सम्पकव र
समन्त्वय
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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 सिंख्या र कायव वववरण
यस मन्त्रालयमा िम्मा १२९ िना सनिामती कमवचारीको दरबन्त्दी रहेको छ । मन्त्रालयका काम
कारवाही सिं गठन व्यवस्थापन तथा सवे क्षण 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 ।
 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,
वन्त्यिन्त्तु 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।
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 ि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 लत वङ्गक 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 मूल्याङ्कन 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 ।

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

सनणवय उपर उिुरी सुन्ने असधकारी
यस मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराहएको सेवा उपर जचत्त नबुझेको खण्डमा मन्त्रालयका सजचव समक्ष उिुरी
गने प्रावधान रहेको छ ।

८

सम्पादन गरे को कामको वववरण
यस मन्त्रालयको स्वीकृत बावषवक बिेट अनुसारका सनम्न बिेट उप-जशषवकमा कायवहरु हुदत आएका छन्
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१. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
२. नेपाल िलवायु पररवतवन सहयोग कायवक्रम
३. रे ड फरे वष्ट्र तथा िलवायू पररवतवन कायवक्रम
४. पहाडी साना वकसानका लासग अनुकूलन आयोिना
५. राष्ट्रपसत च ुरे सिं रक्षण कायवक्रम
६. सम्वृवर्द्का लासग वन
७. स्वच्छ वातावरण कायवक्रम
८. िलवायु उत्थानजशल चूरे कायवक्रम
९. वन तथा भू-सिं रक्षण ववभाग
१०. सडसभिन वन कायावलयहरू ( वन सुरक्षा सत सनक समेत )
११. रावष्ट्रय वन ववकास तथा व्यवस्थापन कायवक्रम
१२. िलाधार सिं रक्षण तथा ससमसार व्यवस्थापन कायवक्रम
१३. प्रकृसतमा आधाररत पयवटन कायवक्रम
१४. वनस्पसत ववभाग
१५. िसडबुटी ववकास कायवक्रम
१६. वनस्पसत अनुसन्त्धान, सिं रक्षण तथा उद्यान ववकास कायवक्रम
१७. रावष्ट्रय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ु सिं रक्षण ववभाग
१८. राविय सनकुञ्ज सुरक्षा टोली (नेपाली सेना)
१९. हात्तीसारहरू
२०. रावष्ट्रय सनकुन्त्ि तथा आरक्ष आयोिना
२१. वन अनुसन्त्धान तथा सवे क्षण ववभाग
२२. वन अनुसन्त्धान तथा सवे क्षण आयोिना
२३. वातावरण ववभाग
२४. केन्त्रीय वन तासलम तथा प्रसार केन्त्र
 प्रदे श सरकारलाई सशतव अनुदान
6

 स्थानीय तहलाई सशतव अनुदान
यसका साथत यस अवसधमा यस मन्त्रालयबाट भएका मुख्य कायवहरू सनम्न अनुसार छन् ।


यस अवसधमा प्राप्त २१ वटा उिुरी / गुनासाहरुमध्ये १४ वटा फछयौट भएको, ७ वटा फर्छ्यौटको
प्रवक्रयामा रहेको,



भू तथा िलाधार सिं रक्षण ववधेयक २०७६, वन सनयमावली २०७६ मा पररमािवन तथा छलफलको
कायवहरु भएको,



िलवायु पररवतवन सम्वन्त्धी लैं सगक रणनीसत तथा कायवयोिना (२०७७-२०८७) को अजन्त्तम मस्यौदा
तयार गररएको,



वन्त्यिन्त्तु मतरी पूवावधार सनमावणको लासग मस्यौदा मापदण्ड तयार गरी उकत मस्यौदाको पररमािवन तथा
पुनरावलोकन गरी सरोकारवाला मन्त्रालय लगायत सनकायमा राय, सुझावको लासग पठाएहको,



अन्त्य मन्त्रालयहरुबाट ववसभन्न समयमा (अथव मन्त्रालय, उद्योग, वाजणज्य तथा आपूसतव मन्त्रालय र कृवष
तथा पशुपन्त्छी ववकास मन्त्रालय) प्राप्त हुन आएका नीसत, रणनीसत, ऐन कानून तथा सनदे जशकाहरुको
मस्यौदा अध्ययन एविं पुनरावलोकन गरी ५ भन्त्दा बढी ववषयमा राय, सुझाव उपलब्ध गराएको,



सम्मासनत सवोच्च अदालतमा तथा सम्मासनत अदालतहरुमा ववसभन्न ववषयमा ६ वटा सलजखत िवाफ तयार
गरी पठाहएको तथा कानून तथा फतसला कायावन्त्वयन शाखा माफवत ववसभन्न ३७ वटा ववषयमा राय सुझाव
ददहएको,



वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्त्तगवतका सनकायहरुबाट आ.व. २०७७।0७८ को पवहलो चौमाससकमा
सम्पन्न भएका कायवहरु, नीसत तथा कायवक्रमको काजत्तवक, मिं ससर, पुस मवहनाको माससक प्रगसत ससमक्षा,
पवहलो चौमाससकको प्रगसत ससमक्षा तथा मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समुहका वतठकहरु सम्पन्न गररएको,



कासतवक, मिं ससर, पौष मवहनाको नीसत तथा कायवक्रमको कायवयोिनाको कायावन्त्वयन प्रगसत प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रीपररषद् कायावलयको Online Monitoring Portal मा प्रववि गररएको,



आ. व. २०७५।०७६ र आ. व. २०७६।०७७ को सनती तथा कायवक्रम र बिेट बक्तव्यमा उल्ले जखत
सरकारी आश्वासन सम्बजन्त्ध प्रगसत तयार गरी श्री रावष्ट्रय सभामा उपलब्ध गराहएको गररएको,



पवहलो प्राथसमकता प्राप्त आयोिनाहरुको प्रगसत वववरण श्री रावष्ट्रय योिना आयोगमा उपलब्ध गराहएको,
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ुव ा जिल्ला व्यास गाउाँपासलकाको समग्र ववकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार सम्बजन्त्ध एवककृत कायवयोिना
दाचल
२०७७ मा उल्लेख भएको यस

मन्त्रालयसाँग सम्बजन्त्धत कायव वववरणको प्रगसत श्री गृह मन्त्रालयमा

उपलब्ध गराहएको,


आ.व. २०७७।0७८ ववसभन्न खचव जशषवक तथा बिेट उपजशषवकहरुमा रकमान्त्तर, श्रोतान्त्तर, खचव केन्त्र
पररवतवन, नपुग बिेट थप माग तथा LMBIS सिं शोधन गररएको,



यस अवसधमा ८ वटा आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रसतवेदन स्वीकृत, ३ वटा आयोिनाको
क्षेर सनधावरण तथा कायवसूची स्वीकृत, २ आयोिनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रसतवेदन
स्वीकृत, १ योिनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योिना पररमािवन स्वीकृत तथा ववसभन्न २ ववषयमा अध्ययन
अनुसन्त्धान सहमसत प्रदान गररएको, साथत ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को (ग) अनुसार १
आयोिनालाई रु. ५ लाख िररवाना गररएको,



यस अवसधमा नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद्को सनणवयको लासग यस मन्त्रालयसिं ग सम्बजन्त्धत ववसभन्न ववषयका
९ ओटा प्रस्तावहरु तयार गरी पेश गररएको,



यस रतमाससक अवसधमा ववसभन्न ६ वटा रावष्ट्रय प्राथसमकता प्राप्त आयोिनाहरुलाई २७७.९७१ हे. वन
क्षेरको िगगा प्रयोगका लासग शतव सवहत उपलब्ध गराहएको तथा १५,७३५ रुखहरु हटाउने सहमसत
प्रदान भएको,



आ.व. २०७७।०७८ को श्रावण दे जख पुस मसान्त्त सम्मको अवसधमा ४५ लाख ८१ हिार क्यु. वफट
काठ उत्पादन भएको,



आ.व. २०७७।०७८ को श्रावण दे जख पुस मसान्त्त सम्मको अवसधमा रु. १६ करोड रािश्व सिं कलन
भएको,



आ.व. २०७७।०७८ को श्रावण दे जख पुस मसान्त्त सम्मको अवसधमा मन्त्रालय र अन्त्तरगत
सनकायहरुबाट २२ लाख ववरूवा उत्पादन भएको,



आ.व. २०७७।०७८ को

श्रावण दे जख पुस मसान्त्त सम्मको अवसधमा मन्त्रालय र अन्त्तरगत

सनकायहरुको बेरुिु फर्छ्यौट १।०८ प्रसतशत फर्छ्यौट भएको र बााँकी प्रवक्रयामा रहेको,


चालु आ.व. २०७७।७८ को बिेट तथा कायवक्रम सिं चालन गनव कायवक्रम कायावन्त्वयन कायवववसधहरु
तयारी तथा स्वीकृत गरी कायावन्त्वयनमा ल्याहएको,
8



समुदायमा आधाररत वन व्यवस्थापन पर्द्सतहरूको प्रोफाहल लेखन र छपाहको कायवको तयारी भएको,



नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) को सनणवयानुसार दुई वटा पररयोिनाहरुको लासग िम्मा १४.५९ समसलयन
अमेररकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गने सनणवय भएको र सो आयोिना सिं चालनको लासग WWF र
UNDP साँग छु ट्टाछु ट्टत आयोिना सम्झौताहरु सम्पन्न भएका, र सत पररयोिनाहरु कायावन्त्वयनमा आएका,



ु
िलवायु पररवतवन सम्वन्त्धी सिं यक्त
राष्ट्र सिं घीय सिं रचना महासन्त्धी (UNFCCC) तथा पेररस सम्झौताको
पक्षराष्ट्रहरुले वुझाउनु पने रावष्ट्रय सनधावररत योगदान (NDC) सम्वन्त्धमा नेपालको दोस्रो रावष्ट्रय सनधावररत
योगदान UNFCCC को सजचवालयमा पेश भएको,



िलवायु पररवतवन सिं कटासन्नता र िोजखम ववश्लेण सम्वन्त्धी प्रदे श स्तरीय ७ वटा गोष्ठी सम्पन्न भएका,



यस मन्त्रालयबाट गत आ.व.को नीसत तथा कायवक्रम, बिेट बक्तव्य तथा ववकास कायवक्रमहरु समेवटएको
प्रगसत पुजस्तकाको मस्यौदा तयार भएको,



यस अवसधमा मन्त्रालयसिं ग सम्बजन्त्धत ववषयहरुमा हमेल, फोन, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष तवरले २०० भन्त्दा
वढी सूचना सिं प्रष
े ण गररएको,



मन्त्रालयको वेवसाहट अद्यावसधक भएको तथा ई हाजिरी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाहएको, तथा नेपाल
सरकारको सनणवय अनुसार कायवस्थलमा स्वास््य सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गररएको,


९

जचतवनको सौराहामा बन्त्यिन्त्त ु अस्पताल स्थापना भह सिं चालनमा आएको,
सूचना असधकारी र प्रमुखको नाम र पद

प्रमुखको नाम र पद

सूचना असधकारीको नाम र पद

डा. ववश्वनाथ ओली

हररप्रसाद पाण्डे

सजचव

उप सजचव
फो. निं. 9851237324

१०

ऐन, सनयम, ववसनयम वा सनदे जशकाको सूची

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


वन ऐन, २०७६ र वन सनयमावली, २०५१



रावष्ट्रय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्तु सिं रक्षण ऐन, २०२९
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सिं कटापन्न बन्त्यिन्त्त ु तथा बनस्पसतको अन्त्तरावष्ट्रय व्यापार सनयन्त्रण ऐन, २०७३



सिं कटापन्न बन्त्यिन्त्त ु तथा बनस्पसतको अन्त्तरावष्ट्रय व्यापार सनयन्त्रण सनयमावली, २०७६



रावष्ट्रय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्तु सिं रक्षण सनयमावली, २०३०



रावष्ट्रय प्रकृसत सिं रक्षण कोष ऐन, २०३९



वातावरण सिं रक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण सिं रक्षण सनयमावली, २०७७



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



वन्त्यिन्त्तु आरक्ष सनयमावली, २०३४



वहमाली रावष्ट्रय सनकुञ्ज सनयमावली, २०३६



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 सिं कलन 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 वववक्र ववतरण सनदे जशका, २०७१



वन्त्यिन्त्तुबाट हुने क्षसतको राहत सहयोग सनदे जशका, २०६९



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



सामुदावयक वनको सनदे जशका,२०५२



खोटो सिं कलन (कायवववसध) सनदे जशका, २०६४



जिल्ला वन पतदावर आपूसतव ससमसतको (कायवववसध) सनदे जशका, २०६३
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सनिी वन सनदे जशका, २०६८



वातावरणीय सम्बन्त्धी ववसभन्न समसतमा प्रकाससत ४९ वटा मापदण्डहरु
मन्त्रालयको बिेट सम्बन्त्धी वववरण
आ.व. २०७७/०७८ को यस मन्त्रालयमा ववसनयोिन भएको कुल विेट रकम रु १४ अबव ४६ करोड
५४ लाख रहेको छ । यस मध्ये रु १२ अबव ५७ करोड १८ लाख सिं घीय कायावलयहरु तफव ववसनयोिन
भएको छ भने १ अवव २७ करोड ७३ लाख

प्रदे श तथा ६१ करोड ६३ लाख स्थानीय तहमा सशवत

रुपमा हस्तान्त्तरण भएको छ ।
१२

मन्त्रालयले प्राप्त गरे को बतदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान सम्बन्त्धी वववरण
यस मन्त्रालय सिं ग सम्बजन्त्धत चालु आ. व. मा वावषवक बिेट रु. १४ अवव ४६ करोड ५४ लाख मध्ये
रु. ११ अवव ५८ करोड ८२ लाख नेपाल सरकार तफव तथा रु. २ अवव ८७ करोड ७२ लाख वतदेजशक
सहायता 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

website

पसन
मा

अद्यावसधक गने गरे का छन् ।
१४

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

१५

खचवको वववरण
यस मन्त्रालयको बिेट उपजशषवक निं. ३२९०००११ मा ववसनयोजित कुल बिेट रु. १७,७७,०० हिार
ाँ ीगत रकम रु. ११,०० हिार मध्ये आ.व. २०७७।७८
मध्ये चालु रकम रु. १७,६६,०० हिार र पुि
ाँ ीगत
को पुस मसान्त्तको अवसध सम्ममा चालु तफव ९,२२,८८.४६८ हिार रकम खचव भएको छ भने पुि
तफव कुनत पसन बिेट खचव नभएको दे जखन्त्छ ।
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