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- २०७६/१/१-२०७६/३/३१
1

१

मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृसत
नेपालको समग्र वन तथा वातावरण क्षेरको व्यवस्थापन, सिं रक्षण तथा सदुपयोग 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 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 कायवक्षर
े सभर पछव । नेपाल सरकार (कायव ववभािन)
सनयमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयबाट सम्पादन गररने कायवहरु सनम्नानुसार ववभािन गररएको छ
।
1. वन्त्यिन्त्त ु र चराच ुरुङ्गी सम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड
2. रावष्ट्रय सनकुञ्ज, वन्त्यिन्त्त ु आरक्ष तथा ससकार आरक्ष र सीमसार क्षेर सम्बन्त्धी नीसत, कानून,
मापदण्ड, योिना तथा कायावन्त्वयन
3. हात्तीसार
4. प्राणी उद्यान (जचसडयाखाना) सम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड
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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. 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
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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 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 कायवरत कमवचारी माफवत भहरहेका 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
नेपाल सरकार (कायव ववभािन) सनयमावली, २०७४ ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोवक ददएको
कायवक्षेर अनुसार यस मन्त्रालयबाट प्रदान गररने सनम्नानुसारका सेवाहरु सनदे जशत भएका छन् ।िुन
सनम्नानुसार छन् ।
 वन सम्पदाको वतज्ञासनक, समावेशी र सहभासगतामूलक व्यवस्थापनद्बारा पाररजस्थसतकीय सेवाको प्रवर्द्वन
गने।
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 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 प्रवधवनमा 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 पनवसक्ने 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 ।
 लतवङ्गक तथा सामाजिक समावेशी रणनीसतलाई प्रभावकारी रुपमा कायावन्त्वयन गने ।
 वन क्षेरमा वतदेजशक सहायतालाहव रावष्ट्रय वहत अनुकूल सिंचालन 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 ।
 काववन सजिसतबाट 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 ।
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 ि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 सम्बन्त्धमािः
सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम

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 बावषवक बिेट तथा कायवक्रम अनुसारका सनम्न कायवहरु हुदत आएका छन् ।
 रावष्ट्रय वन ववकास तथा व्यवस्थापन कायवक्रम,
 िलाधार सिं रक्षण तथा व्यवस्थापन कायवक्रम,
 वनस्पसत सिं रक्षण तथा उद्यान ववकास कायवक्रम,
 वनस्पसत अध्ययन अनुसन्त्धान तथा बिारीकरण कायवक्रम
 रावष्ट्रय सनकुन्त्ि तथा आरक्ष कायवक्रम
 वन अनुसन्त्धान तथा सवेक्षण आयोिना
 केन्त्रीय वन तासलम तथा प्रसार कायवक्रम
 रे ड फरे वष्ट्र तथा िलवायू पररवतवन कायवक्रम,
 सिं रजक्षत वन ववकास कायवक्रम,
 राष्ट्रपसत च ुरे सिं रक्षण कायवक्रम,
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 ितववक ववववधता सिं रक्षण, हररत उद्यम तथा िीववकोपािवन सुधार एकीकृत कायवक्रम,
 व्यवस्थावपका सिं सद, प्राकृसतक स्रोत र साधन ससमसतको सुझाव तथा सनदे शन कायावन्त्वयन
कायवक्रम,
 नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीसत कायवक्रम
 पहाडी साना वकसानका लासग अनुकूलन आयोिना
 पववतीय िलाधारहरुको िलावायु पररवतवन समानुकूलन आयोिना
यसका साथत यस अवसधमा यस मन्त्रालयबाट भएका मुख्य कायवहरू सनम्न अनुसार छन् ।


वन सेवाका ववसभन्न सेवा तथा श्रे णीका कमवचारीको समायोिन प्रकृया पूरा भएको र फाजिलमा रहेका
कमवचारीहरुको व्यवस्थापनको कायव प्रकृयामा रहेको,



समायोिनका क्रममा आईपरे का गुनासाहरुको सनवेदन सिं कलन गरी गुनासो सम्बोधनका लासग श्री
सिं घीय मासमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयसिं ग अनुरोध गरी सनकासा भए बमोजिम कायव सम्पादन
समेत भएको,



यस अवसधमा मन्त्रालयमा प्राप्त तथा ववसभन्न सनकायबाट प्राप्त ५१ वटा उिुरी /गुनासाहरु मध्ये २६
वटा फछ्र्यौट भएको र २५ वटा प्रवक्रयामा रहेको,



रावष्ट्रय प्राथसमकता प्राप्त आयोिनाको लासग रावष्ट्रय वन क्षेर प्रयोग गने सम्बन्त्धी सनदे जशका २०७६, को
मस्यौदा तिूम
व ा सहमसतको लासग समसत २०७६।१।२ मा राय सहमसतका लासग कानून न्त्याय तथा
सिं सदीय मासमला मन्त्रालय, अथव मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पठाहएको,



सिं कटापन्न वन्त्यिन्त्त ु तथा वनस्पसतको अन्त्तरावष्ट्रय सनयन्त्रण व्यापार सनयमावली, २०७६ को मस्यौदा
तिुम
व ा सहमसतको लासग समसत २०७६।३।११ मा राय सहमसतका लासग कानून न्त्याय तथा सिं सदीय
मासमला मन्त्रालय र अथव मन्त्रालयमा पठाहएको ,



नेपाल वन प्राववसधक पररषद्को व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक तिुम
व ा सम्बन्त्धमा तयार गररएको
अवधारणापरको मस्यौदामा सहमसतका लासग समसत २०७६।०२।३० मा कानून न्त्याय तथा सिं सदीय
मासमला मन्त्रालय र अथव मन्त्रालयमा पठाहएको,
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ु रावष्ट्रय सनकुन्त्ि सनयमावली २०७५ सूचना सम्पादनको लासग कानून न्त्याय तथा
जशवपुरी नागाविन
सिं सदीय मासमला मन्त्रालयमा समसत २०७६।१।१५ मा पठाहएको,



वन सम्बन्त्धी कानूनलाई सिं शोधन र एकीकरण गनव बनेको ववधेयक र वातावरण सिं रक्षण सम्बन्त्धी
कानूनलाई सिं शोधन र एकीकरण गनव बनेको ववधेयक सिं घीय सिं सदमा दताव भएको,



क्योटो असभसजन्त्धको दोहा सिं शोधन सिं घीय सिंसदमा पेश गनव कानून, न्त्याय तथा सिं सदीय मासमला
मन्त्रालयमा समसत २०७६।३।२५ मा पठाहएको,



वन लगानी योिना कायवक्रमको दस्तावेि तयार गररएको,



प्रकृसतमा आधाररत पयावपयवटनको लासग दस्तावेिहरु तयार गररएको,



नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) बाट समसत २०७५।०४।१८ मा वन पतदावार ववकास ससमसत र दद वटम्बर
कपोरे शन अफ् नेपाल सल. दुवतलाई एक आपसमा गाभी एकीकृत गने भन्ने सनणवय कायावन्त्वयन गने
ससलससलामा 'नेपाल वन सनगम सलसमटे ड

बनाउने प्रस्ताव नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) को समसत

२०७६।०२।२३ को सनणवयबाट स्वीकृत भएको,


नेपाल वन सनगम सलसमटे डको प्रबन्त्धपर, सनयमावली, कमवचारी व्यवस्थापन ववसनयमावली, आसथवक
ववसनयमावली र सािंगठसनक सवेक्षण प्रसतवेदन पुनरावलोकन गरी अजन्त्तम मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको,



रावष्ट्रय वातावरण नीसत नेपाल सरकार (म.प.) को समसत २०७६/३/२४ को सनणवयबाट स्वीकृत भएको
तथा िलवायु पररवतवन नीसत स्वीकृसतका लासग नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को समसत
२०७६/०३/२९ को सनणावयानुसर नेपाल सरकार (म.प.) मा पेश भएको,



हरे क वषवको आषाढ १४ गतेलाहव रावष्ट्रय वृक्षारोपण ददवशको रुपमा मनाउने र चालु आ.व. २०७६/०७७
लाहव वृक्षारोपण वषवको रुपमा मनाउने प्रस्ताव नेपाल सरकार (म.प.) को समसत २०७६।०३।२९ को
सनणवयबाट स्वीकृत भएको,



आषाढ १४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट वृक्षारोपण बषवको शुभारम्भ भएको,



२०७६।३।३० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) का बतज्ञासनकहरुको अन्त्तरावष्ट्रय सम्मेलनको काठमाडौंमा समुद्घाटन भएको,
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वन ववकास कोष स्थापना तथा सिालन कायवववसध सनदे जशकाको मस्यौदा तयार भएको,



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



वन तथा वातावरण मन्त्रालय माताहतका सनकायहरुको आ.व. २०७५।७६ को आसथवक सवेक्षण को
वववरण समसत २०७६।१।२ मा अथव मन्त्रालयमा उपलव्ध गराहएको,



वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका सनकायहरुको आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ को
ववसनयोजित रकम र सो को यथाथव प्रगसत वववरण समसत २०७६।१।२ मा अथव मन्त्रालयमा उपलव्ध
गराहएको,



आ.व. २०७५।७६ मा सिं चासलत ववकास कायवक्रमको दोश्रो चौमाससक प्रगसत ससमक्षा र मन्त्रालय स्तरीय
ववकास समस्या समाधान ससमसतको वतठक समसत २०७५।१२।११ गते सम्पन्न गररएको,



वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्त्तगवतका सनकायहरुवाट सम्पादन भएका आ.व. २०७५।७६ मा सिंचासलत
ववकास कायवक्रमको दोश्रो चौमाससक प्रगसत ससमक्षा सम्पन्न भएको र रावष्ट्रय ववकास समस्या समाधान
ससमसतको वतठक समसत २०७६।१।१९ गतेका



लासग आवश्यक वववरणहरु तयार गररएको,

रावष्ट्रय ववकास समस्या समाधान ससमसतको ४४ औ वतठकका नजर्णय निं ३ को वहु वषीय ठे क्का लागेका
कायवक्रम/आयोिनाहरुको वववरण समसत २०७५।१२।१८ मा रावष्ट्रय योिना आयोग र अथव मन्त्रालयमा
उपलव्ध गराहएको,



वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्त्तगवतका कायावलयहरुवाट सम्पन्न भएका कायवहरु, नीसत तथा कायवक्रमको
चतर, वतशाख र िेठ मवहनाको ससमक्षा प्रगसत क्रमशिः२०७६।१।९, २०७६।२।५ र २०७६।३।११
सम्पन्न गररएको,



वन तथा वातावरण मन्त्रालयको माससक प्रगसत प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को अनलाहन मोसनटररिं ग
ससस्टममा प्रववष्ट गररएको,
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अन्त्तरप्रदे श पररषद वतठकवाट भएका सिं घीयता कायावन्त्वयन सहिीकरण कायवयोिना कायावन्त्वयन प्रगसत
समसत २०७६।३।९ गते

प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायावलयमा उपलव्ध गराहएको,



वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आ.व. २०७४।७५ को वावषवक प्रगसत पूजस्तका प्रकाशन गररएको,



आ.व.२०७६।७७ को वावषवक बिेट तथा कायवक्रम तयारी तथा LMBIS मा प्रववष्ठ गररएको,



आ.व.२०७६।७७ को ववसनयोिन ववधेयक सम्बन्त्धी सिं घीय सिं सदका दुवत सदनहरुको छलफलमा सहभागी
हुनका साथत उठान भएका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको बारे मा प्रष्ट पाररएको,



आ.व.२०७६।७७ को वावषवक ववकास कायवक्रम तयार गरी रावष्ट्रय योिना आयोगमा पठाहएको,



मध्यकासलन खचव सिं रचना २०७६/७७-२०७८/७९ (MTEF) तयार गरी रावष्ट्रय योिना आयोगमा
पठाईएको,



यस मन्त्रालय माताहतका ववसभन्न ववभागहरुको आ.व.२०७५।६६ को वावषवक स्वीकृत बिेट तथा
कायवक्रमहरु रकमान्त्तर तथा सिं शोधन गररएको,



उद्योग पयवटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुको असनवायव दावयत्व तफवको नपुग बिेट सम्बजन्त्धत प्रदे श
मन्त्रालयहरुलाई हस्तान्त्तरण गररएको,



समसत २०७६ िेठ २२ र २३ गते ववश्व वातावरण ददवसको अवसरमा सम्माननीय राष्टपसतज्यूको
समुपजस्थसतमा वातावरण सिं रक्षण तथा िलवायु पररवतवन ववषयक रावष्ट्रय कायवशाला गोष्ठी नेपालगञ्जमा
सम्पन्न गररएको,



समसत २०७६ असार २ दे जख १२ गतेसम्म िमवनीको वोनमा आयोिना गररएको Bonn Climate Change
Conference (SB50) मा सहभासगता िनाहएको,



समसत २०७६ असार १५-१६ गते Abu Dhabi Climate Meeting मा उच्चस्तरीय सहभासगतामा माननीय
ु
मन्त्रीज्यूको नेतत्ृ वमा आगामी सेप्टे म्वरमा सिं यक्त
राष्ट्र सिं घका महासजचवद्वारा आयोिना हुनगईरहेको
िलवायु सम्मेलनको तयारी वतठकमा सहभासगता र नेपालले िलवायु पररवतवन सम्वन्त्धी कायावन्त्वयन गरे का
कायवक्रमहरुको वारे मा िानकारी गराईएको,
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२०७६ वतशाख २५-२९ गते सम्म आयोिना गररएको Forty-Ninth Session of the IPCC को वतठकमा
यस मन्त्रालयका सजचवको नेतत्ृ वमा सहभासगता िनाहएको । उक्त वतठकवाट “2019 REFINEMENT TO
THE 2006 IPCC GUIDELINES FOR NATIONAL GREENHOUSE GAS INVENTORIES” को स्वीकृसत लगायत
IPCC द्वारा प्रकाशन गररने ववसभन्न आवसधक प्रसतवेनहरु सम्वन्त्धमा छलफल गररएको सथयो,



कोररयामा समसत २०१९ िुन १७ दे खी २१ मा आयोिना गररएको एससया प्यासेवफक फरे वष्ट्र कसमसनको
२८ औ िं सभामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सजचवले प्रसतसनसधत्व िनाउनु भएको तथा आगामी २
वषवका लासग नेपाल उक्त कसमसनको उपाध्यक्ष पदमा चयन भएको,



नवलपरासी जस्थत वन क्षेरमा अवजस्थत खानीबाट च ुन ढुिं गा सनकाल्ने सम्बन्त्धी फाहलको अध्ययनको
लासग गठन गररएको कायवदलले वफल्ड भ्रमण गरी प्रसतवेदन पेश गरे को,



मानव वन्त्यिन्त्त ु र्द्न्त्द सम्बन्त्धी (बााँदर, बनेल तथा सनलगाई) कायवदलले अध्ययन गरी प्रसतवेदन पेश
गरे को,



सामुदावयक वन, साझेदारी वन, चक्ला वन तथा मध्यवसतव सामुदावयक वनको त्यािंक अद्यावसधक गररएको,



वनिन्त्य उद्योगहरुको ववस्तृत वववरण सिंकलन गनव पराचार गररएकोमा कररब ४० जिल्लाबाट त्यािंकहरु
प्राप्त भएको बााँकी जिल्लाहरुबाट आउने क्रममा रहेको,



वन उद्यम सिं चालन गनव सवकने सिं भाववत क्षेर र कररब ४५० वटा सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहहरु
पवहचान भई सो को वववरण सूची वन तथा भूसिंरक्षण ववभाग र वनस्पसत ववभाग, थापाथलीमा प्राथसमकताको
आधारमा कायावन्त्वयनको लासग पठाहएको,



वनमा आधाररत पयावपयवटन सिं चालन गनव कररब ६५० वटा सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहहरु पवहचान
भई सो को वववरण सूची वन तथा भूसिंरक्षण ववभाग र वनस्पसत ववभाग, थापाथलीमा प्राथसमकताको
आधारमा कायावन्त्वयनको लासग पठाहएको,



दे शभरका सिं रजक्षत क्षेर र वन क्षेरहरुमा २०७५ फाल्गुणदे जख २०७६ िेष्ठसम्मका वन डढे लोका
वववरणहरु रावष्ट्रय सनकुञ्ज तथा वन्त्यिन्त्त ु सिं रक्षण ववभाग र वन तथा भू सिं रक्षण ववभागवाट सिं कलनको
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क्रममा रहेको । वन तथा भू सिं रक्षण ववभागवाट वन डढे लो सम्पकव व्यजक्त तोवक आएको र सो ववभागमा
वन डढे लो कन्त्रोल रुमको स्थापना भएको,


नेपालका सामुदावयक वनहरुवाट सिासलत कायवक्रमहरुवाट ददगो ववकास लक्ष्य (२०१५–२०३०) का
१७ वटा लक्ष्यहरु मध्ये वन तथा वातावरणसाँग सम्वजन्त्धत कुन कुन लक्ष्यहरु हाससल गनव के कसरी
सहयोग पुगने गरे को छ रु सो को यवकन गनव छु ट्टत खाका तयार गरी दे शका सवत प्रदे श र भौगोसलक
क्षेरको प्रसतसनसधत्व हुने गरर ववसभन्न सामुदावयक वनवाट त्यािंक सिंकलन भईरहेको,



साझेदारी वन सनदे जशका, २०६८ को सिं शोधनको लासग वन तथा वातावरण मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को
समसत २०७५/६/२३ को सनणवयानुसार गदठत कायवदलले सनदे जशका सिं शोसनको मस्यौदा तयार गररएको,



यस अवसधमा १५ वटा आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रसतवेदन स्वीकृत गररएको, २ वटा
आयोिनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन स्वीकृत गररएको, २५ वटा आयोिनाको क्षेर सनधावरण
र कायवसूची स्वीकृत गररएको साथत १६ वटा आयोिनालाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन अध्ययनका
लासग सहमसत प्रदान गररएको,



दुहव वटा आयोिनालाई वातावरण सिं रक्षण ऐन, २०५३ ववपररत कायव गरे वापतको दण्ड िररवाना गररएको,



यस रतमाससक अवसधमा ववसभन्न २७ वटा रावष्ट्रय प्राथसमकता प्राप्त आयोिनाहरुलाई १८७.४८८ हे. वन
क्षेरको िगगा प्रयोगका लासग शतव सवहत उपलब्ध गराहएको,

९

सूचना असधकारी र प्रमुखको नाम र पद

प्रमुखको नाम र पद

सूचना असधकारीको नाम र पद

डा.ववश्वनाथ ओली

सुमन सुबेदी

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
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वन ऐन, २०४९ 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, २०५३ 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



खप्तड रावष्ट्रय सनकुञ्ज सनयमावली, २०४४



बददवया रावष्ट्रय सनकुञ्ज सनयमावली, २०५३



किनिङ्गा सिं रक्षण क्षेर व्यवस्थापन सनयमावली, २०६४



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

वववक्र ववतरण सनदे जशका, २०७१
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११



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
मन्त्रालयको बिेट सम्बन्त्धी वववरण
आ.व. २०७५/७६ को यस मन्त्रालयमा ववसनयोिन भएको कुल विेट रकम रु १६ अबव ३६ करोड
४१ लाख रहेको छ । यस मध्ये ११ अवव ३ करोड १० लाख ५१ हिार सिं घीय कायावलयहरु तफव
ववसनयोिन भएको छ भने ४ अवव ८७ करोड ८८ लाख प्रदे श तथा ४५ करोड ४२ लाख स्थानीय
तहमा सशवत रुपमा हस्तान्त्तरण भएको छ ।

१२

मन्त्रालयले प्राप्त गरे को बतदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान सम्बन्त्धी वववरण
आ.व. २०७५/७६ को यस मन्त्रालयमा ववसनयोिन भएको कुल विेट रकम रु १६ अबव ३६ करोड
४१ लाख रहेकोमा २ अवव ४० करोड ९३ लाख वतदेजशक अनुदान र ९८ करोड बतदेजशक 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 मातहतका ववभागहरुले 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 रकममा रु
९ अवव २५ करोड १३ लाख ३१ हिार खचव भएको छ ।िसमध्ये ७ अवव ७ करोड २९ लाख ४७
हिार चालु खचव भएको छ भने २ अवव २७ करोड ८३ लाख ८४ हिार पूिीगत खचव रहेको छ ।
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