सच
ू नाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक
सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम स्वत: प्रकाशन
गरिएको ववविण
(अवधि २०७८।०१।०१ – ०७८।०३।३१)
नेपालको संवविानको िारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोजिम सूचनाको
हकसम्बन्िी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सच
ू नाको हकसम्बन्िी ननयमावली, २०६५ मा प्रत्येक सावविननक
ननकायले आफ्ना गनिववधिहरुको वववरण ३/३ महहनामा प्रकाशिि गननव पने कानूनी व्यवस्था छ । यसका
लाधग ऐन र ननयमावलीमा गरी २० वटा िीर्वक िोककएका छन ् । सोही अननसार दे हायका सनचना सूचीकृि
गरी प्रकािन गररएको छ ।
ववभागले आफ्नो ननयशमि वववरण प्रकाशिि गने शसलशसलामा आधथवक बर्व २०७७/७८ वैिाख, िेष्ठ, असार
महहनामा िथा आ.व २०७७/७८ मा सम्पाहदि बावर्वक कामको वववरण प्रस्िि
न गररएको छ ।
शमनि २०७८ श्रावण ३ गिे वनिवार
१. वन तथा भ-ू संिक्षण ववभागको स्वरुप ि प्रकृनत
वन नेपालको एक महत्वपण
ू व प्राकृनिक सम्पदा हो । दे िको आधथवक ववकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेका
कृवर्, पयवटन, िलश्रोि, उद्योग आहदको आिारस्िम्भ पनन वन क्षेत्र नै हो । दे िको आधथवक, सामाजिक
एवं वािावरणीय क्षेत्रको ववकासमा वनको उल्लेखननय योगदान रहेको छ । दे िको कनल भ-ू भागको ४४.७४
प्रनििि क्षेत्रफल वनले ढाकेको छ । क्षेत्रफलको हहसावले सानो दे ि भएिापनन भौगोशलक बनावट, उचाई
िथा हावापानीको ववववििामा नेपाल अत्यन्ि िनी छ । िैववक ववववििा देिको समद्
ृ धिसँग पनन
गाँशसएको छ । वन क्षेत्र िैववक ववववििाको ठूलो भण्डार पनन हो ।
दे िको वन सम्पदाको संरक्षण¸ ववकास िथा व्यवस्थापन गने उद्दे श्यले स्थावपि वन ववभाग दे िकै परन ानो
ववभागहरु मध्येको एक महत्वपूणव ववभाग हो । वव. सं. १९९९ मा केन्रमा वन ववभाग
भई सो अन्िगवि ३

(काठ महल)खडा

सकवल र १२ वनिाँच अड्डाहरु स्थावपि भए । वन संगठनलाई प्रभावकारी¸

समयाननकूल ¸िनमनखी र सेवामल
ू क बनाउन समय-समयमा यसको पननगवठन भइरहेको छ । नेपालले
अवलम्वन गरे का समनदायमा आिाररि वन व्यवस्थापन कायवक्रम मध्ये सामनदानयक वन कायवक्रमले
ववश्वमा नै ख्यानि प्राप्ि गरे को छ । समद
न ायमा आिाररि वन व्यवस्थापन कायवक्रमहरुको सफल
कायावन्वयनवाट वनको हैशसयिमा सनिार हनननका साथै उपभोक्िाका लाधग काठ, दाउरा, घाँसपाि एवं
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गैरकाष्ठ वन पैदावारका आवश्यकिा सहि रुपमा पररपूनिव भई वािावरण र िैववक ववववििा संरक्षणमा
उल्लेख्य योगदान पनगेको छ । हाल सरकारद्वारा व्यवजस्थि वन¸ सामनदानयक वन िथा साझेदारी वनहरुको
व्यवस्थापनवाट वन पैदावार आपनू िवमा सहयोग पग
न ी राखेको छ । अहहले पनन वन पैदावार संकलन¸ बबक्री¸
वविरण एवं वन पैदावारमा आिाररि उद्योग संचालन माफवि प्रिस्ि रोिगारी र आयआिवनका अवसर
प्राप्ि भइरहेको छ । यसरी ववगि दे खख नै वन पैदावारको आपूनिव¸ रोिगारी आयआिवन िथा वािावरणीय
सेवाका क्षेत्रमा वनको अहम भशू मका रहहआएको छ ।वन एक नवीकरणीय प्राकृनिक स्रोि भएकोले यसको
समनधचि व्यवस्थापनका माध्यमवाट वस्िन र सेवा उपलव्ि गराउँ दै वनलाई समद्
ृ धिको आिार वनाउनको
लाधग राजष्िय योिना आयोगले १५ औं योिनामा ×समद्
ृ धधको लाधग वन" कायवक्रमलाई रुपान्िरणकारी
योिनामा समेि समावेि गरे को छ । दे िको झण्डै आिा भूभाग वन क्षेत्रले ओगटे को विवमान अवस्थामा
पनन हालैका हदनमा ववदे िबाट समेि काठ आयाि भइरहेको छ ।

यसलाई ननरुत्साहहि

गनव हदगो एव

वैज्ञाननक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट काठ, दाउराको सहि आपूनिव गने दरू गामी नीनि शलइएको छ ।
िसवाट देिको आधथवक, सामाजिक र वािावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पनगी दे िको समद्
ृ धिमा थप
टे वा पनग्न सक्छ ।
नेपालको संवविान २०७२ को कायावन्वयनसंगै संघीय संरचना अनस
न ार संगठनहरुको पन
न संरचना हनँदा वव. सं.
२०७५ सालमा बदशलँ दो रािनीनिक पररवेि सँगै संघीय सरकार अन्िगवि का ित्काशलन वन ववभाग र भू
िथा िलािार संरक्षण ववभाग गाभेर वन िथा भ-ू संरक्षण ववभागको गठन भयो । साथै प्रदे ि सरकारको
उद्योग, पयवटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय मािहिमा रहने गरी ८४ डडशभिन वन कायावलयहरु र १४
भू िथा िलािार व्यवस्थापन कायावलयहरु स्थापना भई संचालनमा रहेका छन ् । यस ववभागमा वन िथा
वन्यिन्िन संरक्षण महािाखा, वन व्यवस्थापन महािाखा र िलािार िथा पहहरो व्यवस्थापन महािाखा
गरी िीनवटा महािाखा र १९ वटा िाखाहरु रहेका छन ् । ववभाग अन्िरगि कोिीको उदयपनर¸ गण्डकीको
पोखरा¸ कणावलीको िािरकोट¸ महाकालीको पाटन गरी चार वटा बह
ृ ि िलािार व्यवस्थापन केन्र
कायावलय र मकवानपरन को कनलेखानीमा संघीय िलािार व्यवस्थापन श्रोि केन्र रहेका छन ् । वन बीउ
प्रयोगिाला िथा भण्डारण केन्रहरु काठमाण्डौं¸ ववराटनगर¸ नेपालगन्ि र पोखरामा गरी ४ स्थानमा
स्थापना गररएको छ । त्यसै गरी शसन्िनपाल्चोकको ठोकपावमा सामनदानयक वन अध्ययन केन्र नेपाल
नामक कायावलय स्थापना हनने गरी हाल सो केन्र वन पररसरमा नै संचालनमा रहेको छ । त्यस्िै ववभाग
अन्िगवि धचिवनको हटकौलीमा सिस्त्र वन रक्षक िालीम केन्र रहेको छ । सननसरीको िरहरा, सलावहीको
सागरनाथ, रुपन्दे हीको फायरलाइन, वाँकेको ढकेरी र कैलालीको अत्तररयामा गरी ५ स्थानमा सिस्त्र वन
रक्षक ब्यारे क क्याम्प स्थावपि हनने क्रममा छन ् ।
१.१ वन तथा भू–संिक्षण ववभागको दिू दृजटि, उद्दे श्य तथा दीर्घकाललन िणनीनतक योिनाहरु
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वन िथा भू–संरक्षण ववभागको दरू दृजष्ट, उद्दे श्य, मनख्य कायव, िथा दीघवकालीन रणनीनिक योिनाहरु यस
प्रकार रहेका छन ् ।
१.१.१ दिू दृजटि
वन िथा भू–संरक्षण ववभागको मनख्य पररलक्ष्य िथा दरू दृजष्ट, लक्ष्य, उद्दे श्यहरु र रणनीनिक योिनाहरु
ननम्नअननसार रहेको छ ।
सोच/दिू दृजटि: वन र िलािार स्रोिहरुको हदगो व्यवस्थापन र उद्यमिीलिाको ववकासबाट समद्
ृ धि र
सनखमा योगदान पनयावउने ।
लक्ष्य: संघीय वन नीनिको कायावन्वयन माफवि सबै प्रकारका वन स्रोिको हदगो व्यवस्थापनबाट
पाररजस्थनिकीय सेवालाइव सन्िनशलि र व्यवजस्थि गदै वन स्रोि एवं िलािारीय प्रणालीको संरक्षण र
व्यवस्थापनबाट

उत्पादकत्वमा

बद्
ृ धि

ल्याइव

लाभको

न्यायोधचि

वविरण

माफवि

वन

पैदावरको

आवश्यकिाको पररपूनिव र वनिन्य उद्यमको प्रवद्विन गरी गररबी न्यूनीकरणमा टे वा पनयावउने ।
१.१.२ उद्दे श्यहरू
उपरोक्ि लक्ष्य परू ा गनवको लाधग ननम्न उद्दे श्यहरू शलइएको छ ।
▪

वन स्रोिको संरक्षण, हदगो व्यवस्थापन र सदप
न योग गने नीनि, मापदण्ड, कायवववधि ियार गने ।

▪

िैववक ववववििाको संरक्षण, पाररजस्थनिकीय प्रणाली र वािावरणीय सेवा बीच सन्िल
न न कायम
राख्ने ।

▪

वन क्षेत्रको आवधिक सवेक्षण िथा प्राप्ि ननििाहरुको वन व्यवस्थापनको लाधग उपयोग गने ।

▪

वन पैदावरको हदगो र भरपदो आपूनिव व्यवस्थापनका लाधग नीनि, मापदण्ड, कायवववधि ियार गने ।

▪

वन क्षेत्रको सनिासन कायम गने ।

▪

वन पैदावरमा आिाररि उद्यमको प्रवद्विन गरी रोिगारी सि
ृ ना गने ।

▪

अन्िरप्रदे िीय वनको ववकास, सम्बिवन र व्यवस्थापनको नीनि, काननन, मापदण्ड िथा रणनीनिक
योिना ििनवमा गने ।
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▪

उन्नि िथा गनणस्िरीय ववरुवा उत्पादनका लाधग बबउ नीनि, मापदण्ड िथा कायवववधि ियार गने
साथै गनणस्िरीय बन बबउ र बबरुवा उपलब्ि गराइ बक्ष
ृ ारोपण वनको ववकास गने ।

▪

बह
ृ ि िलािार क्षेत्रको एकीकृि संरक्षण एव व्यवस्थापनका लाधग रणनीनि र कायव योिना ियार
गरी समन्वयात्मक कायवप्रणाली माफवि कायावन्वय गने ।

▪

नीजि, सावविननक िथा सहरी वन ववकास सम्बन्िमा आवश्यक नीनि, ननयम, ननदे शिका, मापदण्ड
ियार गरी कायावन्वयन गने ।

१.१.३ वन तथा भू–संिक्षण ववभागको दीर्घकालीन िणनीनतक योिनाहरु
•

सबै प्रकारमा वनमा हदगो वन व्यवस्थापन

•

क्षमिामा अशभवद्
ृ वव र सनिासनमा सनिार

•

पररणाममनखी वन प्रसािन

•

प्रभावकारी अननगमन

•

प्रववधि र लगानीको स्िर वद्
ृ वव

•

नदी प्रणालीमा आिाररि एकीकृि िलािार व्यवस्थापन

१.२ नेपालको वन
भ–न िरािलको झण्डै ४४.७४ प्रनििि भू–भागमा फैशलएको वन क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृनिक सम्पदा

हो । वन क्षेत्र कृवर्, उिाव, स्वच्छ पानी र औद्योधगक कच्चा पदाथवको श्रोि हो । िैववक ववववििाको प्रचनर

भण्डार भएको वन क्षेत्र नेपालको प्रमनख पयवटकीय गन्िव्य पनन हो । वन क्षेत्र बहनसंख्यक िनिाको आय
आिवन र िीववकाको प्रमख
न श्रोि हो । कररव ७० प्रनििि इन्िन, झण्डै ४० प्रनििि पिन आहारा र अन्य
वािावरणीय सेवा वन क्षेत्रबाट उपलब्ि हनँदै आएको छ । वन क्षेत्रको गनिववधिबाट वर्ेनी प्रिस्ि
प्राप्ि भइरहेको छ ।
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रािश्व

धचत्र नं. १

नेपालको वन क्षेत्र दे खिने नक्सा
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धचत्र नं. २: प्रदे श अनुसाि वन क्षेत्रको ववविण

२.

वन तथा भू–संिक्षण ववभागको काम, कतघव्य ि अधधकाि
•
•
•
•

राजष्िय वन नीनि ननमावण, पररमािवन, अध्यावधिक िथा कायावन्वयन,

वन िथा वािावरण सम्बन्िी अन्िरावजष्िय सजन्ि सम्झौिा कायावन्वयन,
अन्िरावजष्िय संघ, संस्थासंग समन्वय, सहयोग र सहिीकरण,

वनको वधगवकरण, वनको हदगो व्यवस्थापनको लाधग आवश्यक कायवबबधि, मापदण्ड ियारी
सम्बन्िी,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

वन पैदावारको ओसार पसार, आयाि िथा ववदे ि ननकासी सम्बन्िी,

वन क्षेत्रको भू-उपयोग पररविवन र वन क्षेत्रको भू-स्वाशमत्व सम्बन्िी,

वन िथा वन्यिन्िन अपराि ननयन्त्रण र न्यानयक ननरुपण सम्बन्िी,

दल
न िथा प्रनिबजन्िि प्रिानि र आनव
न ांशिक श्रोि सम्बन्िी,
न वभ, लोपोन्मख
वन्यिन्िन पालन, प्रिनन िथा ननयमन सम्बन्िी,

वन अनिक्रमण ननयन्त्रण, शसमसार संरक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बन्िी,

अन्िरप्रदे िीय वन व्यवस्थापन र भप
ू ररधिस्िरको व्यवस्थापन सहिीकरण सम्बन्िी,
वािारणीय सेवा र भक्
न िानी सम्बन्िी,
सिस्त्र वन रक्षक सम्बन्िी,
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•

अन्िरप्रदे िीय वनको ववकास, सम्वद्विन र व्यवस्थापनको नीनि, कानून िथा मापदण्ड ननमावणमा
सहयोग र समन्वय, वन क्षेत्रको िथाङ्क िथा सच
ू ना व्यवस्थापन सम्बन्िी,

•
•

आयानिि वनस्पनिका प्रिानिहरुको प्रवेि, व्यवस्थापन, ननयमन र ननयन्त्रण,
राजष्ियस्िरका

परन स्कार

(िस्िै:

गणेिमान

शसंह

सामनदानयक

वन

राजष्िय

पनरस्कार),

राजष्िय/अन्िरावजष्िय गोष्ठी, सेशमनार (िस्िै: सामनदानयक वन, साझेदारी वन, वन अधिकृिहरुको
राजष्िय गोष्ठी) आहद ।
•

वन्यिन्िन पालन, प्रिनन, िथा िलचर संरक्षण सम्वजन्ि नीनि, कानून, मापदण्ड िथा समन्वय
र प्रिानि संरक्षण वविेर् कायवक्रम ।

•
•

भू िथा िलािार संरक्षण, व्यवस्थापन र िलािारीय स्रोिको सदप
न योग सम्बन्िी,

राजष्ियस्िरमा ठूला नदी प्रणालीहरुमा आिाररि रही भस्
ू खलन ननयन्त्रण िथा एकीकृि िलािार
व्यवस्थापन,

•

राजष्ियस्िरमा संवेदनिील, िोखखमपूणव िथा महत्वपूणव िलािार क्षेत्रहरुको पहहचान, ववश्लेर्ण,
व्यवस्थापन,

•

राजष्ियस्िरमा भूस्खलन िथा िलािार व्यवस्थापन सम्वन्िी अननसन्िान िथा प्रववधि ववकास
नीनि ननमावण,

•

भू िथा िलािार क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्विन र व्यवस्थापन सम्वन्िी राजष्िय कानून, मापदण्ड र
ननयमन,

•
•
•

वािावरण संरक्षण, िलािार व्यवस्थापन कायवहरुको ननयशमि अनग
न मन िथा मल्
ू यांकन,
नदी प्रणाली िथा यसका िलािार क्षेत्रहरुको एकीकृि संरक्षण व्यवस्थापन,

राजष्ियस्िरमा पहहरो (भूस्खलन), क्षनिग्रस्ि भूशम पननरुत्थान, नदी उकास िग्गा व्यवस्थापन,
सीमसार, िालिलैया, िथा अन्य वािावरणीय सम्वेदनिील क्षेत्रको व्यवस्थापन िथा ननयमन,

•
•

िलािार क्षेत्रहरुको सूचना, भू-सूचना प्रणालीहरु, नाप नक्िाहरु ियारी िथा अद्यावधिक,

राजष्िय महत्वका रािमागव, िलववद्यि
न को िलािय, पानीका स्रोिहरु, बाढीको प्रकोप÷असर,
सनख्खाक्षेत्र, मरुभूशमकरण िस्िा क्षेत्रहरुको दृजष्टकोणले िलािारहरुको पहहचान, व्यवस्थापन
योिना ननमावण िथा कायावन्वयन,

•

आधथवक,

सांस्कृनिक,

पयावपयवटकीय,

राजष्िय

िथा

अन्िरावजष्िय

महत्वका

िालिलैयाका िलािारहरुको योिना, आयोिना ििम
नव ा िथा व्यवस्थापन गने,
•

अन्िरप्रदे िमा फैशलएका नदी प्रणालीहरुको भूिोखखम/भूववपद् व्यवस्थापनका लाधग एकीकृि
िलािार व्यवस्थापन,

•
•

प्रणाली,

वह
ृ ि पहहरोहरुको अशभलेखखकरण, अध्ययन, अननसन्िान िथा व्यवस्थापन सम्वन्िी योिना
ििनवमा िथा ननयमन,

•

नदी

चनरे, िराई मिेि क्षेत्रहरुको एकीकृि िलािार व्यवस्थापन,

िलावायन पररविवन अननकूलन, समाननकूलन कायवक्रमहरु सञ्चालन िथा व्यवस्थापन,
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•

िलका लाधग िलािार व्यवस्थापन अन्िगवि िहरी िलािार, िलववद्यनि िलाियक्षेत्र, ववकासका

पव
ू ाविारहरुको संरक्षण िस्िा कायवक्रमहरु सञ्चालन गने र पानीश्रोिको मात्रा र गण
न स्िर कायम
राख्ने सम्वन्िी आवश्यक कायवहरु गने,
•

िलािार संरक्षण िथा वािावरणीय स्वच्छिा सम्वन्िी कायवमा मन्त्रालय र प्रदे ि िथा स्थानीय
िहबीच समन्वयकारी भूशमका ननवावह गने,

•

प्राकृनिक नदीनाला, िाल, िलैया, पोखरी, शसमसार एवं िलािारक्षेत्रको वािावरणीय संरक्षण एवं
स्वच्छिा कायम सम्वन्िी नीनि, योिना, कानून, मापदण्ड र ननयमन,

•
•

मन्त्रालयबाट सम्पादन हनने नीनि िथा कानूनको ििम
नव ा गदाव आवश्यक प्राववधिक सहयोग,
नीनि, कानून िथा मापदण्डको कायावन्वयनको लाधग योिना एवं कायवक्रम ििम
नव ा, कायावन्वयन
िथा अनग
न मन एवं मल्
ू यांकन ।

वन तथा भू–संिक्षण ववभागका महाशािाहरुको कायघ ववविण
१. वन तथा वन्यिन्तु संिक्षण महाशािा
•
•
•
•
•

सिस्त्र वन रक्षक सम्बन्िी,

वन क्षेत्रको भू–उपयोग पररविवन, वन क्षेत्रको भू–स्वाशमत्व सम्बन्िी,

वन िथा वन्यिन्िन अपराि ननयन्त्रण र न्यानयक ननरुपण सम्बन्िी,

मानव वन्यिन्िन द्वन्द व्यवस्थापन, राहि िथा उद्िार केन्र स्थापना र संचालन सम्बन्िी,

वन्यिन्िन पालन, प्रिनन, िथा िलचर संरक्षण सम्वजन्ि नीनि, कानून, मापदण्ड िथा समन्वय
र प्रिानि संरक्षण वविेर् कायवक्रम,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
१.१

राजष्िय वनको संरक्षणको लाधग आवश्यक नीनि, ननयम िथा कायवक्रम ििम
वन ा,
वन अनिक्रमण िथा वन पैदावारको हानी नोक्सानी रोकथाम,

वन डढे लो, शमचाहा प्रिानि लगायि ववशभन्न िैववक िथा अिैववक ित्वहरुबाट वनको संरक्षण,
वनमा लाग्ने रोग िथा ककराहरुको ननयन्त्रण,
साइहटस सम्वन्िी,

वन सम्वन्िी प्रववधि ववकास िथा प्रमाणीकरण सम्बन्िी,

िैववक ववववििाको संरक्षणको आवश्यक नीनि, ननमावण िथा कायवक्रम ििम
नव ा, समन्वय गने,
दल
न वभ, लोपोन्मनख िथा प्रनिबजन्िि प्रिानि संरक्षण सम्बन्िी,

वन संरक्षण सम्वन्िमा परे का ववशभन्न उिनरी ननवेदन उपर आवश्यक कारवाही गने,
वन संिक्षण शािा

•
•
•

वन नोक्सानी गने िैववक िथा अिैववक ित्वहरु ननवारणका लाधग नीनि, ऐन कानन
ू ननमावण,
वन अनिक्रमण, चोरी कटानी ननयन्त्रण िथा कानूनी कारवाही,
अवैि वन पैदावार ननकासी, ओसारपसार ननयमन,
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•
•
•
•
•
•
१.२

वन संरक्षणमा कक्रयाशिल ववशभन्न सरन क्षा ननकाय िथा सरोकारवालाहरु संग समन्वय,
वन डढे लो ननयन्त्रण िथा रोकथाम,

राजष्िय प्राथशमकिा प्राप्ि आयोिनाको लाधग वन क्षेत्रको िग्गाको भोगाधिकार उपलब्ि गराउने,
व्यापाररक प्रयोिनको लाधग कबनशलयिी वन उपलब्ि गराउने,

वन ऐन, ननयम िथा प्रचशलि कानूनको कायावन्वयनमा सहयोग, सहिीकरण,
िसस्त्र वन रक्षक पररचालन सम्बन्िी,
वन्यिन्तु संिक्षण शािा

•
•
•
•
•
•

संरक्षण क्षेत्र बाहहर वन्यिन्िन अपराि ननवारणका लाधग नीनि, ऐन कानून ननमावण,
चोरी शिकारी िथा वन्यिन्िनको अवैि कारोवार ननयन्त्रण िथा कानूनी कारवाही,
मानव वन्यिन्िन द्वन्द न्यन
ू ीकरण र राहि वविरण सहजिकरण,

वन्यिन्िन संरक्षणमा कक्रयाशिल ववशभन्न सरन क्षा ननकाय िथा सरोकारवालाहरु संग समन्वय,
वन्यिन्िन संरक्षणका लाधग िसस्त्र वन रक्षक पररचालन,

वन ऐन, ननयम िथा राजष्िय ननकनञ्ि िथा वन्यिन्िन संरक्षण सम्बन्िी प्रचशलि कानूनको
कायावन्वयनमा सहयोग, सहिीकरण,

•
•

योिनाहरुको प्राथशमकिा ननिावरण र योिना ननमावण,

ववशभन्न आयोिनाहरुसँग समन्वय र ववभाग िथा आयोिनाहरुबाट संञ्चाशलि कायवक्रमको ििनवमा,
अननगमन, मूल्याङ्कन एवं ननयमन ।

१.३

साइटिस शािा
•
•
•

साइहटस सम्वन्िी काम गने वैज्ञाननक ननकायहरुसंग समन्वय गने,

साइहटसमा वनस्पनि िफव व्यवस्थापन ननकायको रुपमा कायावन्वयन गने,

साइहटसको अननसूधचमा परेका वनस्पनि र वनस्पनििन्य उत्पादनको ओसारपसार िथा व्यापार
ननयमन,

•
•
•

साइहटस सम्बन्िी राजष्िय ररपोटव बनाउन मन्त्रालयलाई सहयोग गने,

साइहटसको सूधचमा परे का वनस्पनिहरुको अध्ययन, अनस
न न्िान िथा िथ्याङ्क अध्यावधिक गने,
वािावरण संरक्षण संवन्िी प्रचार प्रसार िथा वािावरणीय सन्िल
न न राख्न ववशभन्न कायवक्रमहरु
ननमावणमा सहयोग ।

•

प्रचशलि वािावरण संरक्षण ऐन िथा वािावरण संरक्षण ननयमावली अनस
न ार प्रारजम्भक

वािावरणीय पररक्षण र वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लाधग आवश्यक कारवाही गने ।
१.४

प्रमाणीकिण शािा
•
•

वन ववज्ञानका ववर्यमा ववशभन्न प्रववधिहरुको ववकास िथा कायावन्वयन,

वन ववज्ञानका प्राववधिक ववर्यमा आइपरे का अन्यौलका ववर्यमा अध्ययन, अनस
न न्िान गरी
प्रमाणीकरण गने,
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•

वन ववज्ञान ववर्यमा अध्ययन, अननसन्िान गने ववशभन्न ववश्ववविालय, अननसन्िान केन्रहरु संग
समन्वय गने ।

१.५

शसस्त्र वन सुिक्षा शािा
•
•
•

वन अनिक्रमण, वन्यिन्िन संरक्षण िथा वन अपराि ननयन्त्रण िथा रोकथाम,
हािहनियारको ननयशमि ममवि संभार िथा संरक्षण,

कायावलय, कायावलय सामाग्री िथा बरामद भएका मालवस्िन, जिन्सीको संरक्षण ।

१.५.१. शसस्त्र वन िक्षक क्याम्प ब्यािेकहरु
•
•
•
•

प्रदे ि शभत्र रहेको वन अनिक्रमण, वन्यिन्िन संरक्षण िथा वन अपराि ननयन्त्रण िथा रोकथाम,
हािहनियारको ननयशमि ममवि संभार िथा संरक्षण,

माधथल्ला ननकायको आदे ि बमोजिम अन्य प्रदे िमा समेि पररचालन भई वन अपराि ननयन्त्रण,
कायावलय, कायावलय सामाग्री िथा बरामद भएका मालवस्िन, जिन्सीको संरक्षण ।

१.५.२. सशस्त्र वन िक्षक ताललम केन्र
•
•
•
•
•

२.

सिस्त्र वन रक्षकहरुलाई सेवा प्रवेि िथा ररफ्रेिर िाशलमहरु संचालन गने ,

सिस्त्र वन रक्षकहरुको िन्दरु
न स्िी र किवव्यपरायणिा अशभवद्
ृ धि सम्बन्िी िाशलम संचालन,
आखेटोपहारहरुको संरक्षण,

वन अनिक्रमण, वन्यिन्िन संरक्षण िथा वन अपराि ननयन्त्रण िथा रोकथाम,
हािहनियारको ननयशमि ममवि संभार िथा संरक्षण ।

वन व्यवस्थापन महाशािा
•

अन्िरप्रदे िीय वनको ववकास, संविवन र व्यवस्थापनको नीनि, कानून िथा मापदण्ड ननमावण
सम्बन्िी,

•
•
•
•
•
•
•

दे िको वन नीनि, रणनीनि, योिना, गनरुयोिना ननमावण िथा कायावन्वयन सम्बन्िी,
वनको वधगवकरण, वनको हदगो व्यवस्थापन सम्बन्िी सहिीकरण,

वन िथा वािावरण सम्बन्िी अन्िरावजष्िय सजन्ि सम्झौिा कायावन्वयन,
अन्िरावजष्िय संघ संस्थासंग समन्वय, सहयोग र सहिीकरण,

वन व्यवस्थापन सम्वन्िमा अन्िरप्रादे शिक नीनि ननमावण िथा आवश्यक समन्वय,
वन सम्विवन, ववकास िथा सदप
न योग सम्बन्िी,

सहभाधगिामल
ू क वन व्यवस्थापन (सामद
न ानयक, साझेदारी, कवशन लयिी, िाशमवक आहद) सम्बन्िी
नीनि, ननयम, ननदे शिका, मापदण्ड, कायवववधि ननमावण सम्बन्िी,

•
•

आननवांशिक स्रोि संरक्षण, वीउ बँगैचा स्थापना िथा संचालन सम्बन्िी,
ननिी, सावविननक िथा िहरी वन ववकास सम्बन्िी,
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•
•
२.१

वन पैदावारको ओसार पसार, आयाि िथा ववदे ि ननकासी सम्बन्िी ।
वािारणीय सेवा र भक्
न िानी सम्बन्िी ।
वन व्यवस्थापन शािा

•
•
•
•
•
•
•
•
•
२.२

वन क्षेत्रको हदगो व्यवस्थापनको लाधग रणनीनिक, आवधिक योिनाहरु ियारीमा सहयोग,
अन्िरप्रादे शिक योिनाहरुको कायावन्वयनमा आवश्यक सहयोग गने,
संचाशलि कायवक्रम िथा योिनाहरुको अननगमन िथा मल्
ू याँकन,
वन पैदावार सदप
न योग सम्वन्िी नीनि ननयम ििनवमा,

वन पैदावार ववक्री वविरण िथा बिार व्यवस्थापनमा सहयोग,

वन ववकास िथा उत्पादन अशभवद्
ृ धिमा ननिी क्षेत्रको सहभाधगिा सम्बन्िी,
अन्िरप्रदे िीय वन व्यवस्थापन र भप
ू ररधिस्िरको व्यवस्थापन सम्बन्िी,

आयानिि वनस्पनिका प्रिानिहरुको प्रवेि, व्यवस्थापन, ननयन्त्रण र ननयमन,
वनको नक्सांकन, िथ्याङ्क संकलन, प्रिोिन र प्रकािन सम्बन्िी ।
वन सम्वद्घधन शािा

•
•

आधथवकरुपले महत्वपूणव प्रिानिको वंिाणनगि गण
न मा सनिार गरी उत्पादकत्व वद्
ृ नघ गने,

भववष्यमा हदगोरुपले उन्नि िथा गण
न स्िरीय वीउ उत्पादन गरी वक्ष
ृ ारोपणको लाधग उपलव्ि
गराउन वन वीउ बगैंचा स्थापना र व्यवस्थापन गने,

•

जिल्ला वन कायावलयहरु, ववशभन्न संघसंस्थाहरु, एवं ननिीस्िरमा समेि गण
न स्िरीय वीउ उपलव्ि
गराउने र वीउ स्रोिहरु पहहचान, दिाव, िथा व्यवस्थापन, वीउ संकलन, प्रिोिन, भण्डारण, िथा
वविरणिस्िा कायवहरुमा सहयोग, समन्वय गने,

•

‘वन संबिवन प्रदिवन स्थल'हरुको स्थापना गरी बबशभन्न उपचार बबधिहरु मध्ये उपयनक्ि उपचार
ववधि प्रमाणीकरण गने,

•
•

प्रोभनेन्स परीक्षण लगायिका कायवहरु,

महत्वपण
ू व िर संकटपण
ू व अवस्थामा रहेको प्रिानिहरुको संरक्षण, अनस
न न्िान, िथा व्यवस्थापन
गने,

•

वैज्ञाननक वन व्यवस्थापनका लाधग वन सम्विवन सम्वन्िी उपयनक्ि सामाग्रीहरुको ियारी र
वविरण,

•
२.३

वन सम्बद्विन प्रबबधि र वक्ष
ृ सनिार सम्वन्िी ।
सामाजिक वन शािा

•

सामनदानयक वन लगायि िनसहभाधगिामा आिाररि अन्य वन व्यवस्थापन पद्िनि सम्बन्िमा
नीनि, ननयम, ऐन कानून, ननदे शिका, मापदण्ड बनाउनमा सहयोग,

•
•

सहभाधगिामल
ू क वन व्यवस्थापन पद्िनिको राजष्िय िथ्याङ्क संकलन, प्रिोिन र प्रकािन ।
सहभाधगिामनलक वन व्यवस्थापन सम्बन्िी राजष्िय पनरस्कार संचालन,
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•
•

सहभाधगिामनलक वन व्यवस्थापन सम्बन्िी राजष्िय गोष्ठी, सभा, सम्मेलन संचालन, व्यवस्थापन,
समद
न ायमा आिाररि वन व्यवस्थापनका लाधग सहयोगी ववकास साझेदार, राजष्िय िथा
अन्िरावजष्िय संघ सस्थाहरु, संिालहरुसंग समन्वय र सहकायव गने,

•
•
•

वन संरक्षण िथा ववकासमा िनसहभाधगिा पररचालन ।

ववशभन्न प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरु ियारी िथा वविरण ।

वन ववभागका नीनि ननयम कायवक्रम िनसमनदाय िथा नीनि ननमाविाहरुसम्म ननयशमि प्रवाह
प्रवाह गने,

२.४

ननिी तथा सावघिननक वन शािा
•

ननिी, सावविननक िथा िहरी वन ववकास सम्बन्िमा आवश्यक नीनि, ननयम, ननदे शिका,
मापदण्ड ननमावणमा सहयोग,

•

ननिी, सावविननक िथा िहरी वन ववकास सम्बन्िमा प्रदे ि िथा स्थानीय िहहरुसंग समन्वय र
सहयोग,

•

ननिी, सावविननक िथा िहरी वन ववकास िथा ववस्िारका लाधग प्रचार प्रसार िथा आवश्यक

कायवक्रमहरु संचालनका लाधग ववशभन्न राजष्िय िथा अन्िरावजष्िय संघ, सस्थाहरुसंग समन्वय गने
।
•

ननिी, सावविननक िथा िहरी वनको उपयोग िथा दीगो वन ववकास सम्बन्िमा आवश्यक नीनि,
ननमावणमा सहयोग ।

•
२.५

भौगोललक सच
ू ना प्रणाली तथा नक्साकंन शािा
•
•
•
•
•

३.

वन ववकास िथा उत्पादन अशभवद्
ृ धिमा ननिी क्षेत्रको सहभाधगिा सम्बन्िी ।

नेपालको वन क्षेत्रमा आएको पररविवन सम्बन्िी सूचना संकलन,

ररमोट सेजन्सङ िथा अन्य आिनननक पद्िनिबाट प्राप्ि िथ्याङ्क ववश्लेर्ण िथा नक्साङ्कन,
ववशभन्न ववर्यगि नक्सा ियारी िथा प्रकािन,

ववभागका ववशभन्न कक्रयाकलापको िथ्याङ्क संकलन िथा नक्साङ्कन,
सूचना िथा िथ्याङ्क प्रवाह प्रणाली सनदृढीकरण ।

िलाधाि तथा पटहिो व्यवस्थापन महाशािा

योिना िथा िलािार सूचना प्रणाली िाखा, संवेदनिील िलािार व्यवस्थापन िाखा, सीमसार संरक्षण

िाखा, पहहरो व्यवस्थापन िाखा, संरक्षण प्रववधि ववकास िाखा, भू उपयोग ववकास िथा ववपद् न्यन
ू ीकरण
िाखामा िोककएका कायवहरुलाई प्रभावकारी रुपले सम्पादन गनव आवश्यक समन्वय िथा व्यवस्थापकीय

कायवहरु गने गराउने यस महािाखाको प्रमनख कायवहरु हननेछन ् । ठूला नदी प्रणालीमा आिाररि िलािार
व्यवस्थापन, राजष्िय स्िरमा िोखखमयनक्ि िथा सम्वेदनिील पहहरोहरुको अशभलेखखकरण िथा
व्यवस्थापकीय योिनाका साथै सिही भू-क्षयवाट हनने भूउत्पादकत्वको ह्रास न्यूनीकरण गनव आवश्यक
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नीनि, कायवक्रम िथा ननयमन सम्वन्िी ववर्यहरुमा संघ, प्रदे ि िथा स्थानीय सरकारहरुसंग आवश्यक
सहिीकरण र समन्वयको समेि जिम्मेवारी वहन गनवप
न नेछ ।
३.१

योिना तथा िलाधाि सूचना प्रणाली शािा
•

भू-क्षय िथा िलािारीय अवस्था सम्वन्िी िोखखम िथा प्रकोप मापन, िलािार एट्लस लगायि
ववशभन्न नक्िाकंन ियारी सम्बन्िी कायव,

•
•

उपिलािारहरुको प्राथशमकिा ननिावरण र कायव योिना ननमावणमा सहयोग,

योिना ििनवमा गनव आवश्यक िलािार स्रोिहरुको सूचना प्रणाली ववकास, ननदे शिका, मापदण्ड
ियार,

•

िलािार स्रोि सम्बन्िी भ-ू िैववक िथा सामाजिक/आधथवक िथ्याङ्कहरु अध्यावधिक राखी
व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीको ववकास गने,

•

संघ, प्रदे ि र स्थानीयिहहरुका सम्वजन्िि ननकायहरुसंग िलािारीय स्रोि सम्वन्िी सूचना आदान
प्रदान गने,

•

संघ, प्रदे ि र स्थानीयिहका अवस्था पहहचान िथा ववश्लेर्णका आिारमा वावर्वक एवम ् आवधिक
योिना, कायवक्रमहरु ननमावणमा सहयोग ।

३.२ संवेदनशील िलाधाि व्यवस्थापन शािा
•

िलववद्यनि िलािय, िहरी िलािार क्षेत्रका पानी स्रोिहरुको व्यवस्थापन, िालिलैया क्षेत्रहरुको
िलािार, शसंचाई नहर, रणनैनिक सडक िस्िा अन्य महत्वपूणव पूवाविारहरुको िलािारस्िरमा
समस्या पहहचान गदै सो को व्यवस्थापन सम्वन्िी नीनि, योिना, कायवक्रम पहहचान गने,

•
•
•

भू-बबपदवाट िोखखमयनक्ि बस्िी क्षेत्र पहहचान, सवेक्षण, अशभलेखीकरण, संरक्षण कायवमा सहयोग,
िलवायन पररविवनका असरहरुका कारणले सनखाग्रस्ि क्षेत्र, िल िनाव, बाढीवाट हनने खोला ककनार
क्षेत्रहरुको पहहचान, सवेक्षण, अशभलेखीकरण िथा व्यवस्थापन,
पनरािाजत्वक, िाशमवक िथा सांस्कृनिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरुको िलािार बबवरण ियार गने र
सोको संरक्षण व्यवस्थापन,

•

क्षनिग्रस्ि भूशम, नदीउकास िग्गा िस्िा क्षेत्रहरुको नक्िांकन गरी सोबाट हनने बहनआयाशमक क्षनि
आंकलन गरी सो सम्वन्िी आवश्यक नीनि, कायवक्रम िथा योिना ििनवमा गदै संघ, प्रदे ि र
स्थानीयिहका ननकायहरुसंग आवश्यक सहिीकरण िथा समन्वय गने ।

३.३ सीमसाि संिक्षण शािा
•
•
•
•

राजष्िय िथा अन्िरावजष्िय पहहचान भएका िालिलैयाहरुको सवेक्षण िथा अशभलेखीकरण,

िलािारस्िरमा हनने धथग्रीकरण सवेक्षण िथा यसको व्यवस्थापनको लाधग आवश्यक योिना,
नीनि, कायवक्रम िथा ननयमन सम्वन्िी आवश्यक सनझाव सरोकारवालाहरुलाई उपलव्ि गराउने,

िाल िलैयाहरुको संरक्षण िथा प्रवद्विनाथव आवश्यक नीनि, योिना ििम
वन ा गने र ननयमन गने,
सीमसार क्षेत्रको हदगो व्यवस्थापनको लाधग एकीकृि िलािार व्यवस्थापन कायव गने,
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•
•

िालिलैयाहरुको पननिवलभरण सम्वन्िी आवश्यक प्रववधिमूलक कायवहरु गने,

वािावरणीय सेवा भक्
न िानी सम्वन्िी आवश्यक नीनि, ननदे शिका ियार गने ।

३.४ पटहिो व्यवस्थापन शािा
•

राजष्ियस्िरमा रहेका वह
ृ ि ् पहहरोहरुको सवेक्षण, िोखखम आंकलन, सम्वेदनिीलिा अध्ययन गने
र सो को अशभलेखखकरण गने,

•

वह
ृ ि ् पहहरोहरुको व्यवस्थापनका लाधग आवश्यक नीनि, ननयम, कानून ििनवमा एवं ननयमन
सम्वन्िी आवश्यक कायवहरु गने,

•

पहहरोहरुको रोकथाम िथा व्यवस्थापनका लाधग प्रववधिमूलक कायवक्रमहरुको ववकास, ववस्िार
सम्वन्िी कायवहरु गनव अन्य िाखाहरुसंग समन्वय र सहिीकरणको वािावरण श्रि
ृ ना गने,

•

ववशभन्न भप
ू ररधिस्िरमा पहहरोवाट हनन िाने असरहरु समेि समावेि गरी Landslide Atlas ियार
गनव र सो सम्वजन्ि िानकारी प्रदे ि र स्थानीय सरकारलाई गराउनको लाधग आवश्यक सहिीकरण
गने,

•
•

आकजस्मक रुपमा पहहरोवाट हनने राजष्िय स्िरको क्षनिको ित्काल बबवरण ियार (Rapid Damage
Assessment) सम्वजन्ि आवश्यक कायवहरु गने,
प्रदे ि सरकारसंग समन्वय िथा सहकायव गरी पहहरो रोकथामको रणनैनिक योिना ियार िथा
कायावन्वयन,

•

भू िथा िलािार संरक्षण सम्वन्िी मौिनदा ऐन ननयमहरुमा आवश्यक संिोिन गनव कारवाही
चलाउने,

•

प्राकृनिक स्रोि व्यवस्थापन गने ननकायहरु बीच केजन्रयस्िर एवं जिल्लास्िरमा समन्वय गने
आिारशिलाहरु ववकास गने,

•

आवश्यकिाननसारका ववर्यहरु (िस्िै: नदी उकास िग्गा) सम्वन्िी नीनि िथा ननदे शिका ियारी
िथा कायवन्वयन गने,

•

प्राकृनिक नदीनाला, िालिलैया, पोखरी, शसमसार िस्िा क्षेत्रहरुमा हनन सक्ने प्राकृनिक प्रकोप
न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन सम्वन्िी आवश्यक कायवहरु गने ।

३.५ संिक्षण प्रववधध ववकास शािा
•

राजष्ियस्िरका महत्वपण
ू व भप
ू ररधि क्षेत्रहरुको भस्
ू खलन िथा िलािार संरक्षण सम्वन्िी कायवमल
ू क
अननसन्िान सम्वन्िी आवश्यक नीनि, योिना िथा कायवक्रम सम्वन्िी आवश्यक कायवहरु गने,

•
•

भू िथा िलािार संरक्षण सम्वन्िी प्रववधिहरुको स्थलगि प्रदिवन गने गराउने,

संघ, प्रदे ि र स्थानीयिहका लाधग भू िथा िलािार संरक्षण सम्वजन्ि ज्ञान, सूचना िथा प्रववधि
उपलव्ि गराउने,

•

प्राकृनिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्िी भ-ू क्षमिामा आिाररि ज्ञान, प्रववधि िथा अन्य वैज्ञाननक
अध्ययन अननसन्िान गरी प्रदे ि िथा अन्िरप्रदेिस्िरमा प्रवद्विन एवं प्रचार प्रसार गने,

14

•

प्राकृनिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्िी प्रववधि, सूचना िथा अन्य िानकारीहरु प्रदे ि सरकार,

िलािार संरक्षण केन्र र स्थानीय सरकारका ननकायहरुलाई उपलव्ि गराई आवश्यक सहिीकरण,
समन्वय गने,
•

राजष्िय एवं अन्िरावजष्िय संस्थाहरुसंग समन्वय िथा सहकायवको व्यवस्था शमलाउन आवश्यक
सहयोग गदै समन्वयात्मक अध्ययन अननसन्िान गने,

•

प्राकृनिक प्रणाली अननगमन एवं अध्ययन गने ।

३.६ भू उपयोग ववकास तथा ववपद् न्यूनीकिण शािा
•

िलवायनिन्य असरहरुवाट िलािारीय स्रोिहरु (माटो, पानी िथा अन्य स्रोिहरु) मा परे को असर
सम्वन्िी ववस्िि
ृ सूचना िथा िथ्यांकहरु संकलन र अद्यावधिक गने,

•

िलवायन पररविवन अनक
न न लन िथा समानक
न न लनसंग सम्वजन्िि नयां आयोिनाहरुको अविारणा र
प्रस्िाव ियार पानव सहयोग गने,

•

िलवायन पररविवन र िलािार व्यवस्थापनसंग सम्बजन्िि सरकारी ननकायहरु, गैह्र सरकारी

संस्थाहरु, ववकास साझेदार ननकायहरुसंग आवश्यक समन्वयको वािावरण शमलाउँ दै िलवायनिन्य
ववपद् न्यूनीकरण सम्वन्िी ज्ञान, प्रववधि र सीपको ववकास र ववस्िारको लाधग आवश्यक सहयोग
गने,
•

िलवायन

पररविवन

िलवायन

पररविवनका

अननकूलन

िथा

समाननकूलन

समवन्िी

कायवक्रमहरु

सञ्चालनका लाधग आवश्यकिा अनस
न ार सहिीकरण िथा समन्वय गने,
•

नकारात्मक

असरहरुको

पररविवन ज्ञान व्यवस्थापन सम्वन्िी कायव गने,
•

न्यन
ू ीकरण

सम्वन्िी

प्रदे िस्िरमा

राजष्ियस्िरमा

समेि
िलवायन

िलवायन पररविवन सम्वन्िी राजष्िय, अन्िरावजष्िय स्िरका ज्ञान िथा प्रववधिहरुको पहहचान गदै

श्रोि केन्रको रुपमा ववकास गरी प्रदे ि र स्थानीय सरकारहरुलाई आवश्यकिा अननसार सहिीकरण
र समन्वय गने ।

कमघचािी प्रशासन शािाको कायघ ववविण
ववभाग र मािहिका कायावलयहरुको समग्र व्यवस्थापनको मनख्य दानयत्व कमवचारी प्रिासन िाखामा रहनेछ
। यस िाखाको उद्दे श्य ववभाग िथा अन्िगविका कायावलयहरुको कमवचारीको पदपूनिव, सरुवा, दरवन्दी
श्रि
ृ ना, अशभलेख ियारी लगायि कमवचारीको सेवा सवन विा सम्वन्िी दै ननक प्रिासन िथा कायावलयका

भौनिक सम्पवत्त समेिको उधचि संरक्षणको व्यवस्था शमलाउने रहनेछ । यस िाखाले ववभागको
आवश्यकिा अनस
न ारको वेभसाइट, बनाउने, िथ्याङ्क डाटावेस ियारी गने, ववशभन्न कम्पयनटर हाडववेयर र
सफ्टवेयरको ववकास, ममवि, सम्भार िथा रहेका कम्पयनटर टाइवपङ लगायिका सम्पूणव कायव गनेछ ।
आधथघक प्रशासन शािाको कायघ ववविण
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ववभागको सम्पूणव आधथवक प्रिासन र कारोवार हेने गरी आधथवक प्रिासन िाखाको व्यवस्था गररएको छ ।

यस िाखाले सालवसाली रुपमा ििम
वन ा हनने विेट िथा कायवक्रमको लाधग विेट अनम
न ान ियार गने, यसको
लाधग आवश्यक िथ्यांक, वववरण संकलन गने, स्वीकृि विेट वाँडफाँड, अजख्ियारी ियार पाने,
ववननयोिन, िरौटी, रािश्व आम्दानीको लेखा राख्ने साथै त्यसको माशसक, चौमाशसक, अिववावर्वक, वावर्वक
वववरण ियार पारी सो को आन्िररक िथा अजन्िम लेखापरीक्षण गराउने , लेखा पररक्षणवाट दिावइएका

वेरुिनहरुको लगि राख्ने, आवश्यक प्रमाण िवाफ ियार पारी वेरुिन फछयौट गराउने, वैदेशिक सहयोग
समावेि भएका विेटहरुको हकमा दािस
ृ ंस्थाहरुलाई आवश्यक आयोिना वववरण ियार गने लगायिका
ववभागको आधथवक सल्लाहकारको रुपमा कायव गनेछ ।
ऐन ननयम पिामशघ शािाको कायघ ववविण
ववभागमा आई पने कानन
ू ी समस्यासंग सम्वजन्िि आदे ि, कानन
ू ी परामिव हदन र वन सम्वन्िी ऐन
ननयम समयानूकनल संिोिन गने आहद
अधिकृि रहने व्यवस्था गररएको छ ।

कायवहरु गने गरर कानून सेवा अन्िगवि रा. प. ि.ृ श्रेणीका
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वन तथा भू÷संिक्षण ववभागको संगठन संिचना
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सेवा प्राप्त गनघ लाग्ने दस्तुि ि अवधध
वन िथा भू-संरक्षण ववभागबाट प्रदान गररने सेवामा दस्िनर लाग्दै न । िर CITES मा सनधचकृि प्रिानिहरुको
नमनना (specimen) ववदे ि ननकािी गदाव CITES Certificate िारी गननवप ने हनन्छ । CITES Export Permit
वापि रु. १००० दस्िरन लाग्छ ।

ननवेदन, उिुिी उपि ननणघय गने प्रक्रिया ि अधधकािी
ननवेदन महाननदे िक समक्ष हदननपनेछ, उिनरी उपर हटप्पणी माफवि ननणवय गररने र सो को ननणवय गने
अधिकारी वन
िथा भू-संरक्षण ववभागका महाननदे िक हनननहननेछ ।
ननणघय उपि उिुिी सन्ु ने अधधकािी
ववभागले गरे का ननणवय उपर उिरन ी सनन्ने अधिकारी वन िथा वािावरण मन्त्रालयका सधचव हनननहननेछ ।

सच
ु ना अधधकािी ि प्रमुिको नाम ि पद
कायाघलय प्रमुिः

मन बहादनर खड्का

पदः

महाननदे िक

पदः

उपसधचव (प्रा.)

सुचना अधधकािीः

मािनरी काकी (थापा)

वन तथा भू संिक्षण ववभाग अन्तगघत आ.व. २०७७/७८ को प्रगनत ववविण

१. प्रथम चौमालसक प्रगनत
लस.नं.

बिेि

उपलशर्घक नं

१

३२९०१०११

२

३२९०१०१२

३

३२९०११०१

कायघिम/आयोिनाको नाम

वन िथा भू संरक्षण ववभाग
डडशभिन वन कायावलयहरु

(वन सरन क्षा सैननक समेि)

वावर्घक %

प्रथम चौमालसक %

भारित

भौनतक

ववविय

भारित

भौनतक

ववविय

२७.८६

१९.४५

१८.८९

८१.८९

८२.२९

५५.५३

२३.१२

२८.९२

६.४८

६०.२५

७३.४६

१६.८८

७.९६

२०.०८

०.५

३७.५४

३६.५३

२.३८

राजष्िय वन ववकास िथा
व्यवस्थापन कायवक्रम
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४

३२९०११०२

िलािार संरक्षण िथा
व्यवस्थापन कायवक्रम

१५.४९
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२४.५५

४.८३

७३.३५

७४.६४

२२.८३

२. दोश्रो चौमालसक प्रगनत (चौमालसक अवधधको कायघिमगत भौनतक तथा वविीय प्रगनत)
चौमालसक अवधधका लाधग ववननयोजित
ि.
सं.

बिेि (रु. लािमा)

बिेि उपलशर्घक
चालु

१

वन तथा भू संिक्षण

२

डिलभिन वन

ववभाग

कायाघलयहरु (वन सुिक्षा

चौमालसक अवधधको िचघ
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ऐन, ननयम, ननयमावली वा ननदे लशकाको सूची
१. वन ऐन, २०७६
२. वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६
३. ननिी वन राजष्ियकरण ऐन, २०१३
४. संकटापन्न वन्यिन्िन िथा वनस्पनिको अन्िरराजष्िय व्यपार ननयन्त्रण ऐन, २०७३
५. वन ननयमावली, २०५१
६. राजष्िय ननकनञ्ि िथा वन्यिन्िन संरक्षण ऐन, २०२९
७. राजष्िय ननकनञ्ि िथा वन्यिन्िन संरक्षण ननयमावली, २०३०
८. वन्यिन्िन आरक्ष ननयमावली २०३४
९. संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०५३
१०. वािावरण संरक्षण ननयमावली,

२०७७

११. कंचनिंगा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४
१२. संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन ननयमावली, २०५७
१३. राजष्िय संरक्षण रणनीनि, २०४५
१४. राजष्िय वन नीनि, २०७५
१५. कबनशलयनि वन नीनि, २०६०
26

१६. राजष्िय शसमसार नीनि, २०५९
१७. राजष्टय शसमसार नीनि, २०६१
१८. िराई भू पररधि —ब ृहि रणनननि, २०६२
१९. राजष्िय िैववक ववववििा रणनीनि, २००२
२०. अननगमन िथा मूल्यांकन अविारणा िथा रणनीनि, २०६०
२१. वन अनिक्रमण ननयन्त्रण िथा ब्यवस्थापन रणनीनि ,२०६८
२२. आगलागी ननयन्त्रण रणनीनि, २०६८
२३. वन क्षेत्रको गनरु योिना, २०४६
२४. राष्िपनि चनरे–िराई मिेि संरक्षण ववकास सशमनि (गठन) आदे ि, २०७१
कायघववधध ननदे लशका
१.

वन क्षेत्रको लाधग वािावरणीय प्रभाव मूल्यांकन िथा प्रारजम्भक वािावरखणय परीक्षण प्रनिवेदन मागवदिवन, २०६०

२.

व्यवसायीक प्रयोिनका लाधग कबनशलयिी वन उपलब्ि गराउने ननदे शिका २०६८

३.

सामनदानयक वनको ननदे शिका २०५२

४.

सामनदानयक वन मागवदिवन, २०६५

५.

सामनदानयक वन उपभोक्िा समह
ू को आधथवक कायवववधि ननदे शिका, २०७३
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६.

साझेदारी वन व्यवस्थापन मागवदिवन, २०६१

७.

व्यवसायीक प्रयोिनका लाधग कबनशलयिी वन उपलब्ि गराउने कायवववधि, २०६८

८.

वन सवेक्षण ननदे शिका २०५७

९.

वैज्ञाननक वन व्यवस्थापन ननदे शिका, २०७१

१०.

गैरकाष्ठ वन पैदावारको स्रोि सवेक्षण मागवदिवन २०६९

११.

सामनदानयक वनको काठर दाउरा सङ्कलन िथा बबकक्र/वविरण ननदे शिका,२०७१

१२.

वन पैदावार सकलन िथा ववक्री वविरण ननदे शिका, २०७३

१३.

राजष्िय प्राथशमकिा प्राप्ि योिनाको लाधग राजष्िय वन क्षेत्र प्रयोग गने सम्बन्िी

१४.

जिल्ला वन पैदावार आपूनिव सशमनिको कायवववधि (पहहलो िंसोिन) ननदे शिका२०७३

१५. बन्यिन्िनको आखेटोपहार व्यवस्थापन सम्बन्िी कायवववधि, २०७२
१६. राजष्िय प्राथशमकिा प्राप्ि योिनाको लाधग राजष्िय वन क्षेत्र प्रयोग गने सम्बन्िी मापदण्ड सहहिको कायवववधि,
२०७६
१७.

भूकम्प वपडडिहरुको लाधग काठ उत्पादन, आपूनिव र व्यवस्थापन ननदे शिका,२०७२

ववभागको वेवसाइिको ववविण
वन िथा भ–ू संरक्षण ववभागको वेवसाइटको वववरण यसप्रकार रहे को छ।
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