उद्योग, पयर्टन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालय
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी िनयामवली, २०६५ को िनयम ३
बमोिजम सावर्जिनक ग�रएको िववरण

उद्योग, पयर्टन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश नं. १, िवराटनगर

मन्त्रालयले जानकारी गराउनु पन� िवषयह�को सचू ी
िवषयसूची

भाग
१. मन्त्रालयको स्व�प र प्रकृित
१.१ मन्त्रालयको प�रचय

१.२ मन्त्रालयको दीघर्कालीन सोच, ल�य, उद्देश्य र रणनीित
१.३ मन्त्रालयको कायर्�ेत्र
१.४ मन्त्रालय अन्तगर्तका कायार्लयह�
१.५ मन्त्रालयको काम कतर्व्य र अिधकार
२. सगं ठन सरं चना र दरवन्दी सरं चना
२.१ संगठन संरचना
२.२ मन्त्रालय अन्तगर्तका शाखा/महाशाखा
२.३ मन्त्रालयको स्वीकृ त कमर्चारी दरवन्दी िववरण
२.४ हाल मन्त्रालयमा कायर्रत कमर्चारीको िववरण
३. माननीय मन्त्री, माननीय राज्यमन्त्री, कायार्लय प्रमुख, प्रव�ा र सूचना अिधकारीको नाम, पद र सम्पकर् नं
४. यस मन्त्रालय सम्बिन्ध प्रचिलत कानूनी व्यवस्थाह�
५. सावर्जिनक िनकायको वेभसाइट र इमेल
६. सम्पकर् िववरण

१. मन्त्रालयको स्व�प र प्रकृित
१.१ मन्त्रालयको प�रचय
प्रदेश नं १ नेपालको संिवधान २०७२ लागु भए पिछ २०७२ अशोज ३ गते राज्य िवभाजन गरी बनेका सात प्रदेशह� मध्ये एक
हो । देशलाई संिघय ढाँचामा लगेर पनु रसंरचना गन� उद्देश्यका साथ स्थापना ग�रएको यो प्रदेश नेपालको पवु � भ–ू भागमा
अविस्थत रहेको छ । प्राकृ ितक सौन्दयर्ता, जैिवक िविवधता, भौगोिलक िविवधता, बह�सस्ं कृ ित, बह�जातजातीले भ�रपणू र् यो
प्रदेशमा िव�को सव�च्च िशखर सगरमाथा देिख नेपालको सबैभन्दा होचो भाग झापा िजल्लाको के चनाकवल पिन पदर्छ ।
नेपालको संिवधान अनु�प राज्य पनु संरचना भई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार गरी ितन तहमा िवभाजन
ग�रएको िथयो । प्रदेश सरकार संचालनका लािग मख्ु यमन्त्री तथा मन्त्री प�रषदक
् ो कायार्लय सिहत ७ वटा मन्त्रालयको स्थापना
भएको र त्यस मध्येको उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. १, िवराटनगर एक रहेको छ । यस मन्त्रालयको
स्थापना २०७४/१०/२९ गते भएको हो । उद्योग, वािणज्य तथा आपिू तर्, पयर्टन, वन, वातावरण, जैिवक िविवधता
सरं �ण, जलवायू प�रवतर्न अनुकुलन र िव�ान प्रिविध लगायतका िवषयगत कायर्�ेत्र यस मन्त्रालय मातहत रहनेगरी कायर्
िजम्मेवारी तोिकएको छ ।
१.२ दीघर्कालीन सोच, ल�य, उद्देश्य र रणनीित
दीघर्कालीन सोच
१. प्राकृ ितक स्रोतह�को संर�ण एवं दीगो व्यवस्थापन, उद्योग तथा पयर्टन �ेत्रको प्रवद्धर्नबाट स्थानीय र प्रादेिशक
समृिद्ध हािसल गद� “समृद्ध नेपाल, सख
ु ी नेपाली” को रािष्ट्रय ल�य परु ा गनर् योगदान पयु ार्उने।
ल�य (िवषयगत)
१. औद्योिगक �ेत्रको िवकास र िवस्तारद्वारा रोजगारीमा वृिद्ध, िनयार्त प्रवद्धर्न र आयात प्रितस्थापन गरी प्रादेिशक र
रािष्ट्रय अथर्तन्त्रको अिभवृिद्ध गन� ।
२. पयर्टन �ेत्रको िवकास माफर् त आिथर्क वृिद्ध र रोजगारीका अवसर अिभवृिद्ध गन� ।
३. वन, वनस्पित, जडीबुटी, वन्यजन्तु, जैिवक िविवधता र जलाधारको समुिचत संर�ण, संवद्र्धन, व्यवस्थापन र
सदपु योगद्वारा रोजगारी िसजर्ना तथा जीिवकोपाजर्नमा सधु ार गरी पा�रिस्थितक�य प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गन� ।
४. वािणज्य �ेत्रको िवस्तार गरी िनकासी प्रवद्धर्न माफर् त आिथर्क समृिद्ध ।
५. गणु स्तरय�
ु उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सवर्सल
ु भ आपिू तर् ह�ने वातावरणको सिु नि�तता सिहत उपभो�ाको
हक िहतको संर�ण ।
६. वातावरणमैत्री र जलवायु प�रवतर्नसँग अनुकूिलत ह�ने गरी िवकास कायर्क्रमह� सञ्चालन गन� ।
७. िव�ान र प्रिविधको िवकास र िवस्तार गरी सामािजक, आिथर्क, भौितक र वातावरणीय िवकासका प�सँग आबद्ध
गन� ।

उद्देश्य
उद्योग
१. उद्योग �ेत्रको उत्पादन वृिद्ध गरी कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा यस �ेत्रको योगदान बढाउनु ।
२. उद्योगको िवकास र प्रवद्धर्नका लािग लगानी मैत्री वातावरण सृजना गनुर् ।
३. औद्योिगक वस्तुह�को िनयार्त वृिद्ध गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउनु ।
पयर्टन
१. १ नं. प्रदेशलाई आकषर्क तथा थप सरु ि�त गन्तव्यको �पमा िवकास गद� पयर्टन आगमनमा उल्लेखनीय वृिद्ध गरी
जनताको आयस्तरमा वृिद्ध गनुर् ।
२. पयर्टक�य गन्तव्य स्थल तथा उपजमा िविवधीकरण र िवकास गनुर् ।
३. प्रदेश िभत्रका प्रमख
ु पयर्टक�य उपजह�को बजारीकरण तथा प्रवद्धर्न गनर्ु ।
वन तथा भू संर�ण
१. िदगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन �ेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृिद्ध गनुर् ।
२. जैिवक िविवधता र स्रोतको संर�णलगायत वातावरणीय सेवाबाट प्रा� ह�ने लाभ वृिद्ध गद� न्यायोिचत िवतरण
सिु नि�त गनुर् ।
३. जलवायु प�रवतर्नका नकारात्मक प्रभाव न्यनू ीकरण तथा अनुकूलन र िवपद् जोिखम न्यनू ीकरणका उपाय अवलम्बन
गद� जल, जलस्रोत तथा भिू मको संर�णबाट भिू मको उत्पादकत्व वृिद्ध गनर् जलाधार �ेत्रको एक�कृ त संर�ण र
व्यवस्थापन गनुर् ।
वािणज्य तथा आपिू तर्
१. आन्त�रक तथा अन्तरार्िष्ट्रय िनयार्त व्यापार प्रवद्धर्न गद� स्थानीय कच्चा पदाथर्, स्रोत, साधन र सीप बढी प्रयोग ह�ने
वस्तुको िनकासी प्रवद्धर्न माफर् त प्रा� ह�ने लाभलाई ग्रामीण तहसम्म िवस्तार गनुर् ।
२. तल
ु नात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको मल्ू य र गणु स्तरलाई प्रितस्पध� बनाई व्यापार घाटा कम गनर्ु ।
३. उपभो�ाको हकिहत संर�ण गद� दैिनक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा िनयिमत र सहज �पमा आपिू तर् ह�ने व्यवस्था
िमलाउनु ।
४. आपिू तर् व्यवस्थालाई िदगो, सिु नि�त, गणु स्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु ।
वातावरण तथा जलवायू
१. ह�रत िवकासको अवधारणा अनु�प मानवीय िक्रयाकलाप र िवकास प्रिक्रयालाई जलवायु प�रवतर्न अनुकूिलत
गराउनु ।
२. बढ्दो सहरीकरणबाट उत्सिजर्त प्रदषु ण न्यनू ीकरण गराउनु ।
३. िदगो िवकासको ल�य हािसल गनर् वातावरण संर�ण गराउनु ।
िव�ान प्रिविध
१. िव�ान तथा प्रिविधको िवकास, िवस्तार र उपयोग �मता वृिद्ध गनुर्

रणनीितः
उद्योग
१. उद्योगह�लाई आवश्यक पन� पवू ार्धार व्यवस्था गनर् नीित िनमार्ण र कायार्न्वयनमा जोड िदने ।
२. स्थानीय स्रोत एवम् सीपको उपयोग गरी लघ,ु घरे ल,ु साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई
प्रभावकारी बनाउने ।
३. लगानीमैत्री वातावरण िसजर्ना गनर् आवश्यक नीितगत, सस्ं थागत, कानुनी तथा प्रिक्रयागत सधु ार गन� ।
४. गणु स्तरय�
ु एवम् प्रितस्पधार्त्मक औद्योिगक वस्तुको िनयार्तलाई बढावा िदने ।
पयर्टन
१. पयर्टन प्रवर्द्धन र पयर्टन िवकास गनर् सावर्जिनक, िनजी, सहकारी र सामदु ाियक �ेत्रसँग साझेदारी एवम् सहकायर् गन� ।
२. ग्रामीण पयर्टन माफर् त यस �ेत्रका लाभलाई जनस्तरसम्म पयु ार्उने।
३. सबै मौसममा पयर्टक�य िक्रयाकलापह� सञ्चालनका लािग आन्त�रक पयर्टनलाई प्रोत्साहन गन� ।
४. स्थािपत तथा नयाँ पयर्टक�य गन्तव्य स्थलह�को एक�कृ त र समन्वयात्मक �पमा पवू ार्धार िवकास गन� र पयर्टन
�ेत्रको िवकास र िविवधीकरण गन� ।
वन तथा भू संर�ण
१. िवद्यमान वन �ेत्र कायम राखी वनको घनत्व, उत्पादकत्व र उत्पादन वृिद्धको लािग वनको सहभािगतामल
ू क िदगो
एवम् वै�ािनक व्यवस्थापन गन� ।
२. जैिवक िविवधता र जलाधारको िदगो व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय समदु ायको पह�चँ वृिद्ध गन� एवम्
पयार्पयर्टनका आधार �ेत्रह�लाई पनु �थापन तथा पनु िनर्मार्ण गन� ।
३. वन पैदावारमा आत्मिनभर्रता हािसल गद� यसमा आधा�रत उद्यमशीलता र रोजगारी वृिद्ध गन� ।
४. िदगो वन व्यवस्थापन र संर�ण माफर् त वातावरणीय सन्तुलन कायम राखी जलवायु प�रवतर्न न्यनू ीकरणमा टेवा
पयु ार्उने।
वािणज्य तथा आपिू तर्
१. िनयार्त ह�ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्वमा वृिद्ध गनर् उत्पादनशील आयात, मल्ू य अिभवृिद्ध र मल्ू य श्रृङ्खला
व्यवस्थापनमा जोड िदँदै िनयार्त प्रवद्धर्न गन� ।
२. वािणज्य सम्बद्ध िवद्यमान सरं चना, पवू ार्धार एवम् आधारह�को �मता अिभवृिद्ध तथा स�ु ढीकरणमा जोड िदँदै
यसको अिधकतम उपयोग गन� ।
३. वस्तु तथा सेवाको सहज एवम् िमतव्ययी आपिू तर्को लािग सरकारी, िनजी, सामदु ाियक र सहकारी संस्थाह�बीच
प्रभावकारी समन्वय गन� ।
४. दैिनक उपभोग्य वस्तु तथा सेवालाई सल
ु भ बनाउन िनयिमत �पमा बजार अनुगमन गरी कानुनअनुसार बजार िनयमन
गन� ।
५. िवपदक
् ो समयमा पिन वस्तु तथा सेवाको आपिू तर् सहज बनाउन सस्ं थागत �मता िवकास र िवस्तार गन� तथा
भण्डारण �मता वृिद्ध गन� ।
वातावरण तथा जलवायू
१. वातावरण व्यवस्थापनलाई आन्त�रक�करण गद� वातावरण सरं �ण एवम् प्रदषू ण िनयन्त्रणका लािग सस्ं थागत �मता
अिभवृिद्ध गरी िवकास कायर्क्रमको अिभन्न अङ्गका �पमा सञ्चालन गन� ।

२. जलवायू प�रवतर्नको असर कम गनर् जलवायू अनुकुलन तथा न्यनू ीकरणका उपायह� अवलम्बन गन� कायर्क्रमह�
संचालनमा ल्याउने,
३. जल तथा मौसमी सेवालाई िव�सनीय भरपद� िनयिमत, गणु त्मक बनाउन सहयोग गरी जलवायू प�रवतर्न तथा
प्रकोपले पान� असरलाई न्यनू ीकरण गन� कायर्मा प�रचालन गन� ।
िव�ान प्रिविध
१. वै�ािनक अनुसन्धान, अन्वेषण र िवकासलाई गितशील बनाउन आवश्यक पन� पवू ार्धार र �मताको िवकास गन� ।
२. वै�ािनक खोज र अनुसन्धानबाट िवकास ग�रएका प्रिविधह�लाई मल
ु क
ु को समग्र िवकास प्रिक्रयामा प्रभावकारी
उपयोग गनर् परम्परागत र स्थानीय प्रिविधको संवद्र्धन र संर�ण गन� ।
१.३ मन्त्रालयको कायर्�ेत्र:
यस मन्त्रालयको िनम्न कायर्�ेत्रह� रहेका छन ।
१.
२.
३.
४.
५.
६.

उद्योग
वािणज्य तथा आपिू तर्
पयर्टन
वन तथा जलाधार
वातावरण तथा जलवायू प�रवतर्न
िव�ान प्रिविध

१.४ मन्त्रालय अन्तगर्तका कायर्लयह�
वन िनद�शनालय, प्रदेश नं. १
िडिभजन वन कायार्लय
१. िडिभजन वन कायार्लय, ताप्लेजङु ् ग
२. िडिभजन वन कायार्लय, पाँचथर
३. िडिभजन वन कायार्लय, इलाम
४. िडिभजन वन कायार्लय, झापा
५. िडिभजन वन कायार्लय, संखवु ासभा
६. िडिभजन वन कायार्लय, भोजपरु
७. िडिभजन वन कायार्लय, तेह्रथमु
८. िडिभजन वन कायार्लय, धनकुटा
९. िडिभजन वन कायार्लय, मोरङ्ग
१०. िडिभजन वन कायार्लय, सनु सरी
११. िडिभजन वन कायार्लय, सोलख
ु ुम्बु
१२. िडिभजन वन कायार्लय, ओखलढुंगा
१३. िडिभजन वन कायार्लय, खोटाङ्ग
१४. िडिभजन वन कायार्लय, उदयपरु (उदयपरु )

१५. िडिभजन वन कायार्लय, उदयपरु (ित्रवेणी)
१६. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायार्लय, धनकुटा
१७. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायार्लय, ओखलढुंगा
उद्योग, वािणज्य तथा उपभो�ा िहत संर�ण िनद�शनालय, प्रदेश नं. १

१. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, ताप्लेजङु ् ग
२. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, पाँचथर
३. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, इलाम
४. घरे लु तथा साना उद्योग कायार्लय, झापा
५. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, संखवु ासभा
६. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, भोजपरु
७. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, तेह्रथमु
८. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, धनकुटा
९. घरे लु तथा साना उद्योग कायार्लय, मोरङ्ग
१०. घरे लु तथा साना उद्योग कायार्लय, सनु सरी
११. घरे लु तथा साना उद्योग कायार्लय, सोलख
ु म्ु बु
१२. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, ओखलढुगं ा
१३. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, खोटाङ्ग
१४. घरे लु तथा साना उद्योग सिमित, उदयपरु
वन अनुसन्धान तथा प्रिश�ण के न्द्र, प्रदेश नं. १
जलाधार व्यवस्थापन कायर्क्रम कायार्न्वयन इकाई, िवराटनगर
पयर्टन िवकास आयोजना, िवराटनगर
पयर्टन कायर्लय, काँकडिभट्टा

१.५ मन्त्रालयको काम, कतर्व्य र अिधकार
प्रदेश सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७४ को िनयम ५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन ह�ने कायर्को िवभाजन
अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोिजम ह�नेछ भन्ने व्यवस्था छ । अनुसूची –२ को बुदा नं. ६ मा उद्योग, पयर्टन, वन
तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सम्पादन ह�ने कायर्ह� तपिशल बमोिजम ह�ने गरी ६२ वटा बदुं ाह�मा उल्लेख
ग�रएको छ ।
तपिशल
a'+bf g++=

sfo{ lhDd]jf/L

!

Jofkf/÷afl0fHo / ahf/ k|ltikwf{ ;DaGwL k|fb]lzs gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf of]hgfsf] th'{df, sfof{Gjog
Pjd\ lgodg / l;lG8s]6 tyf sf6]{lnª lgoGq0f,
k|fb]lzs Jofkf/ ;DaGwL k"jf{wf/ lgdf{0f, k|jw{g, ;xhLs/0f, ahf/ cg'udg, ;dGjo, tYofªs k|0ffnL, af}l4s
;DklQ ;+/If0f, cWoog tyf cg';Gwfg / lgodg,
9'jfgL÷kl/jxg k|0ffnL tyf sfuf]{ Joj:yfkg,
g]kfn ;/sf/sf] ;xdltdf cfly{s tyf cf}Bf]lus ljifosf sf/f/hGo ;Demf}tf,
Jofkfl/s kmd{x?sf] btf{, gljs/0f, vf/]hL / lgodg,
vfgL tyf vgLh kbfy{sf] cGj]if0f ;DaGwL k|fb]lzs gLlt, sfg"g, dfkb08 / of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog
/ lgodg Pjd\ k"jf{wf/ ljsf;, cg';Gwfg, ;j]{If0f, nug ;+sng, clen]vfª\sg, cGj]if0f, pTvgg, k|fb]lzs
k|of]uzfnfsf] :yfkgf tyf ;~rfng / ;+3 ;+u ;dGjo,
ef}ule{s cWoog tyf cg';Gwfg / gS;f;DaGwL
snsf/vfgf / cf}Bf]lus/0f ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 / of]hgf th'{df, sfof{Gjog / lgodg,
pBf]u btf{, cg'dlt, gjLs/0f Pj+ vf/]hL / cf}Bf]lus ljsf; tyf cf}Bf]lus Joj;fosf] k|jw{g / lgodg,
k|b]z:t/sf] pBf]u If]qsf] ef}lts k"jf{wf/ ljsf;;DaGwL of]hgf th'{df / sfof{Gjog tyf cf}Bf]lus If]q /
ljz]if cfly{s If]qsf] :yfkgf, ;~rfng / lj:tf/,
cf}Bf]lus j:t'sf] lgof{t k|jw{g,
;fj{hlgs ;]jf, cTofjZos ;]jf / j:t' cfk"lt{ ;DaGwL gLlt, sfg"g tyf dfkb08 th'{df, sfof{Gjog /
lgodg,
pkef]Qmf xs clwsf/ ;+/If0f tyf k|jw{g, pkef]Qmf hfu/0f sfo{qmd th'{df, sfof{Gjog tyf cg'udg,
d"No / sfnf]ahf/L tyf s[lqd cefj lgoGq0f Pj+ lgodg,
;+3 Lo dfkb08 cg';f/ :6\of088{ juL{s/0f, u'0f:t/ k/LIf0f / lgodg,
pkef]Qmf cbfnt u7g / ;~rfng,
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cTofjZos j:t'x?sf] k|fb]lzs dfu / cfk"lt{ ;DaGwL ;"rgf ;+sng, ljZn]if0f, k|If]k0f / cfk"lt{ Joj:yf,
df}Hbftsf] Joj:yf
nlIft If]q / ju{sf nflu j:t' / ;]jfdf k|fb]lzs cg'bfg / lgodg,
s/f/, ;fem]bf/L / Ph]G;L ;DaGwL k|fb]lzs gLlt, sfg"g, dfkb08, sfof{Gjog / lgodg,
;+3 ;+usf] ;dGjodf sDkgL :yfkgf;DaGwL gLlt tyf sfg"g th'{df tyf sfof{Gjog, lgodg / sDkgL
k|zf;g,
bfdf;fxLdf k/]sf pBf]u, Joj;flos sDkgL tyf kmd{ Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 th'{df,
sfof{Gjog / lgodg,
k|b]z:t/df xflgsf/s kbfy{x?sf] lgodg tyf Joj:yfkg,
k|b]z:t/df OGwgsf] u'0f:t/ cg'udg,
;+3 Lo sfg"g adf]lhd Sofl;gf] tyf lr7\7f btf{ cg'dlt / lgodg ;DaGwL,
k|b]z leqsf pBf]ux? / ;fgf, demf}nf, 3 /]n' tyf n3 ' pBf]ux? :yfkgf / k|jw{g ;DaGwdf gLlt, sfg"g
tyf dfkb08 th'{df, sfof{Gjog / lgodg,
cf}Bf]lus tyf Jofkf/ k|bz{gLsf] cfof]hgf tyf Joj:yfkg,
pBf]udf >dd"ns k|ljlw / :jb]zL >ldssf] pkof]u,
:j/f]huf/sf nflu pBdlzntf ljsf;, k|lzIf0f, ;x'lnot shf{ / Joj;fy k|jw{g ;xfotf,
k|fb]lzs ko{6 g ljsf;sf] gLlt, sfg"g, dfkb08 / of]hgf lgdf{0f, k"jf{wf/ ljsf;, k|jw{g / lgodg,
ko{6 s k|x/L Joj:yfkg,
ko{6 sLo xf]6 n, l/;f]6 {, nh, 6«fen tyf 6«]lsª\u Ph]G;L, ufO{8, ¥ofkm\l6· cflbsf] btf{, cg'dlt, gjLs/0f /
lgodg,
k|b]z :t/df jg If]qsf] gLlt, sfg'g, dfkb08 tyf of]hgf th{'df, sfof{Gjog / lgodg,
jGohGt' / jg k}bfjf/ cf];f/k;f/ ;DjGwL lgodg / ck/fw lgoGq0f,
jg, jg:klt, jGohGt' / h}ljs ljljwtf ;DjGwL k|fb]lzs ;ªu|xfno Joj:yfkg,
k|b]z :t/df ;+/If0f If]q / r/g If]qsf] Joj:yfkg
xfQL;f/ tyf lrl8ofvfgfsf] Joj:yfkg,
hl8a'6 L v]tL k|ljlw k|j4{g, lj:tf/ tyf ahf/Ls/0f ;DjGwL gLlt tyf sfg"g th{'df, tyf sfof{Gjog /
lgodg, cWoog cg';+wfg tyf tYof°;+sng
jg tyf jftfj/0f ;DaGwL ljifodf k|fljlws ;"rgf tyf ;]jf k|jfx,
jg cltqmd0f tyf jg 89]nf] lgoGq0f tyf /f]syfd ;DjGwL gLlt, ;dGjo / ;xof]u,
k|b]z :t/sf jg:klt pBfg tyf xj]{l/odx?sf] Joj:yfkg / jg:klt klxrfg tyf clen]vLs/0f ;DjGwL
gLlt / Joj:yfkg
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k|b]z :t/df h}ljs ljljwtfsf] cWoog, cg';Gwfg, Joj:yfkg, lgodg, ;+/If0f Pj+ nfef+z af“8kmf“8,
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k|b]z :t/df hnfwf/ ;+/If0f tyf hn pkof]u gLlt, k|ljlw ljsf;, Joj:yfkg
k|b]zleq e":vng lgoGq0f,
k|b]z:t/df jftfj/0fLo ;+/If0f tyf :jR5tf;DaGwL k|ljlw ljsf; / Joj:yfkg,
k|b]z:t/df jftfj/0f ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf th'{df, sfof{Gjog / lgodg,
k|b]z:t/df jftfj/0fLo ;"rgf k|0ffnLsf] :yfkgf,
k|b]z:t/df jftfj/0fLo hf]lvdsf nflu tof/L tyf p4f/,
k|b]z:t/df jftfj/0fLo k|of]uzfnfsf] :yfkgf, ;~rfng / Joj:yfkg,
k|b]z:t/df 7f];, jfo', t/n, hn, Wjlg tyf laB'lto nufot k|b'if0fsf] dfkb08 lgwf{/0f, sfof{Gjog, cg'udg
/ lgoGq0f,
k|b]z:t/df Go"g sfj{gd"vL tyf jftfj/0fd}qL ljsf; k|lqmof / xl/tIf]q k|jw{g,
k|b]z:t/df jftfj/0fLo ;+/If0f If]q tyf k|fs[lts ;Dkbfsf] ;+/If0f / ;Daw{g,
k|b]zleq jftfj/0fLo If]qsf] cWoog, cg';Gwfg, Ifdtf clea[l4, jftfj/0fLo ;'zf;g tyf k/LIf0f,
e"kl/lw If]q tyf jg If]qsf] klxrfg, juL{s/0f, ;+/If0f / Joj:yfkg,
;+/If0f If]q klxrfg / Joj:yfksLo k4lt lgwf{/0f,
cGt/ k|b]zLo gbL psf; tyf ;8s lsgf/ j[Iff/f]k0f Joj:yfkg,
j[Iff/f]k0fsf] nflu lbuf] tyf u'0f:t/Lo aLp pTkfbg, aLp au}+rf :yfkgf / Joj:yfkg,
k|b]z leq j[Iff/f]k0f tyf ;+ef/ ;DjGwL gLlt, sfg'g tyf dfkb08 th{'df sfof{Gjog / lgodg,
k|b]z leq hl8a'6 L tyf cGo u}/sfi7 jg k}bfjf/ ;DjGwL Joj:yfkg,
jGohGt' / r/fr'?ËL ;DjGwL k|fb]lzs gLlt, sfg'g tyf dfkb08 th{'df sfof{Gjog / lgodg,
k|b]z:t/df lj1 fg k|ljlwsf] ljsf; tyf lj:tf/, ;f] ;DaGwL tYof°;+sng, k|zf]wg / ;j]{If0f / hgzlQm
ljsf; / pkof]u,
j}1 flgs cWoog cg';Gwfg Pj+ lj1 fg / k|ljlwsf] cfljisf/, pGgog / ljsf;,
lj1 fg ;+u|xfno / Knfg]6 f]l/odsf] :yfkgf, ;~rfng / Joj:yfkg .
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२. सगं ठन सरं चना र दरवन्दी सरं चना
२.१ संगठन संरचना

२.२ मन्त्रालय अन्तगर्तका शाखा/महाशाखा
महाशाखा/शाखा:
१. प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
1. प्रशासन तथा योजना शाखा
2. आिथर्क प्रशासन शाखा
3. काननू तथा फै सला कायार्न्वयन शाखा

२. वन व्यवस्थापन तथा जैिवक िविवधता महाशाखा
१.
२.
३.
४.

वन व्यवस्थापन तथा उद्यम शाखा
वन्यजन्तु सरं �ण शाखा
भू तथा जलाधार शाखा
जैिवक िविवधता शाखा

३. िव�ान, वातावरण तथा जलवायु प�रवतर्न महाशाखा
१. िव�ान तथा सचू ना प्रिविध शाखा
२. जलवायु प�रवतर्न तथा जलवायु िव� शाखा
३. वातावरण शाखा
४. वािणज्य तथा आपूितर् महाशाखा
१. वािणज्य शाखा
२. आपिू तर् शाखा
५. औद्योिगक तथा पयर्टन प्रवद्धर्न महाशाखा
१. औद्योिगक प्रवद्धर्न शाखा
२. पयर्टन िवकास शाखा

२.३ मन्त्रालयको स्वीकृत कमर्चारी दरवन्दी िववरण
अनस
ु च
ू ी-४.२

प्रदेश सरकार
......प्रदेश
उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दरवन्दी ते�रज
क्र.स. पद
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

प्रदेश सिचव
उपसिचव
उपसिचव
शाखा अिधकृ त
लेखा अिधकृ त
कानून अिधकृ त
कम्पयुटर इिन्जिनयर
सहायक वन अिधकृ त
सहायक भ-ु संर�ण अिधकृ त
साहयक वनस्पती अिधकृ त
वातावरण िन�र�क
नायब सुब्बा
ख�रदार
कम्प्युटर अपरे टर
प्रािविधक सहायक
प्रािविधक सहायक
प्रािविधक सहायक
सह-लेखापाल
हलुका सवारी चालक
कायार्लय सहयोगी

सेवा

समूह

श्रेणी/तह

वन
प्रशासन
वन
प्रशासन
प्रशासन
न्याय
िविवध
वन
वन
वन
िविवध
प्रशासन
प्रशासन
िविवध
वन
वन
वन
प्रशासन

समहु कृ त नह�ने
सा.प्र.

रा.प.प्रथम
रा.प.िद्वतीय
रा.प.िद्वतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.तृतीय
रा.प.अन.प्रथम
रा.प.अन.िद्वतीय
रा.प.अन.प्रथम
रा.प.अन.प्रथम
रा.प.अन.प्रथम
रा.प.अन.प्रथम
रा.प.अन.िद्वतीय
श्रेणीिवहीन
श्रेणीिवहीन

सा.प्र.
लेखा
कानून
ज.फ.
भ-ू संर�ण
वोटानी
सा.प्र.
सा.प्र.
ज.फ.
भ-ू संर�ण
वोटानी
लेखा

दरबन्दी
सख्
ं या
१
३
२
६
१
१
१
३
१
१
१
५
२
१
४
१
१
१
४
५
४५

कै िफयत

२.४ हाल मन्त्रालयमा कायर्रत कमर्चारीको िववरण
क्र.स. कमर्चारीको नाम
१ सन्जीव कुमार राई
२ राज िकशोर मण्डल
३ कृ ष्ण प्रसाद पौडेल
४ राम भगत यादव
५ बाबरु ाम शमार् लुइटेल
६ मनोज कु. ठाकुर
७ शम्भु प्रसाद साह
८ पृथ्वीमान िलम्बु

पद

मन्त्रालय / शाखा

प्रदेश सिचव

मंत्रालय

सहायक भ-ू संर�ण अिधकृ त
(आठौ)ँ

भू तथा जलाधार शाखा

अिधकृ तस्तर आठौ
अिधकृ तस्तर आठौ

औधोिगक प्रवद्वन शाखा
योजना शाखा / वन
व्यवस्थापन तथा उद्यम
शाखा

अिधकृ तस्तर सातौ

प्रशासन शाखा

शाखा अिधकृ त

आपतु � शाखा

अिधकृ तस्तर आठौ

पयर्टन िवकास शाखा

लेखा अिधकृ त

आिथर्क प्रशासन शाखा

९ रमेश नेपाल
१० बुकुप्रसाद आचायर्
११ राजेश तामाङ् ग

कानून अिधकृ त
शाखा अिधकृ त

१२ सन्तोष मो�ान

सूचना अिधकारी

१३ िवनोद खितवडा

सहायक वन अिधकृ त (सातौ ँ)

सहायक वनस्पती अिधकृ त

सम्पकर् नम्बर

इमेल ठे गाना

9852070224

sanjeevkrai4@gmail.com

9842635267

rkm2022@gmail.com

9852835865

ramvagaty7@gmail.com

9860129970
9842087354
९८४९०३८८६१ shahpdshambhu@gmail.com

काननू तथा फै सला
कायार्न्वयन शाखा

9842394142

nepal8880@gmail.com

जैिवक िविवधता शाखा

9842205559

rajes_tmg@yahoo.com

िव�ान तथा सचू ना प्रिविध
शाखा
िव�ान, वातावरण तथा
जलवायू प�रवतर्न
महाशाखा

-9852035247

santosh.moktan@nepal.gov.np

9842219345

१४ तारादेवी शमार्

अिधकृ तस्तर छै टौ ँ

१५ राजु खडका

अिधकृ तस्तर छै टौ ँ

सिचव ज्यक
ू ा◌े िनजी
सिचवालय
या◌ेजना शाखा / वन
व्यवस्थापन तथा उद्यम
शाखा

१६ किपलदेव अिधकारी

अिधकृ तस्तर छै टौ ँ

जलवायू प�रवतर्न तथा
जलवायू िव� शाखा /
वातावरण शाखा

१७ गीता िघिमरे
१८ िसता राई
१९ िदव्या कोइराला

अिधकृ तस्तर छै टौ ँ

२० जानक
ु ा बास्तोला
२१ देबी राई

9852083606

kapildevadk@gmail.com

98414984211 geetaghimire2013@gmail.com

सहायकस्तर पाचौ

भू तथा जलाधार शाखा

सह-लेखापाल

आिथर्क प्रशासन शाखा

सहायकस्तर पाचौ

औधोिगक प्रवद्वन शाखा

कायार्लय सहयोगी

प्रशासन शाखा

9862308370
9842230887

sitarai065@gmail.com

9844326299

bastolajanuka8@gmail.com

9842074514

२२ सेवेन्द्र िघिमरे
२३ जयराम राजबंशी
२४ सजन कामत

कायार्लय सहयोगी (करार)

प्रशासन शाखा

कायार्लय सहयोगी (करार)

प्रशासन शाखा

हलुका सवारी चालक (करार)

प्रशासन शाखा

9814388870
9804385564
9842098756

३. माननीय मन्त्री, माननीय राज्यमन्त्री, कायार्लय प्रमुख, प्रव�ा र सूचना अिधकारीको नाम, पद र सम्पकर् न:ं
माननीय मन्त्री

नामः लछुमन ितवारी
सम्पकर् नं. 9851040565/
9825348222

प्रव�ा

फोन न:ं ०२१-४६१०४५
इमेल:
फोन न:ं ०२१-४६१०४५
मो.नं:
इमेल :
फ्याक्स नं: ०२१-४६०४४६
फ्याक्स नं ०२१-४६०४४६

माननीय राज्यमन्त्री

नामः उ�म कुमार बस्नेत
सम्पकर् नं. 9851289198

कायार्लय प्रमुख

नामः सन्जीव कुमार राई
सम्पकर् नं. ९८५२०७०२२४
पदः प्रदेश सिचव

सच
ू ना अिधकारी

फोन न:ं ०२१- ४६०२२४
इमेलःsantoshmoktantamang@gmail.com
मोबाईल नम्बर: 9852036224
फ्याक्स नं: ०२१-४६०४४६

४. यस मन्त्रालय सम्बिन्ध कानूनह�ः
संघीय ऐन तथा िनयमह�

संघीय ऐनह�
अिभलेख संर�ण ऐन, २०४६
आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०५५
उपभो�ा संर�ण ऐन, २०७५
औद्योिगक व्यवसाय ऐन, २०७३
कालोबजार तथा के ही अन्य सामािजक अपराध तथा सजाय
ऐन, २०३२
के ही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनर् बनेको िवधेयक
जलचर संर�ण ऐन, २०१७
जलस्रोत ऐन, २०४९
िनजामती सेवा ऐन, २०४९
नेपाल काननु व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०
नेपाल गणु स्तर प्रमाण िचन्ह ऐन, २०३७
नेपाल पयर्टन बोडर् ऐन, २०५३
नेपाल सन्धी ऐन, २०४७
नेपालको सिं वधान अनुकूल बनाउन के ही नेपाल ऐनलाई
संशोधन गन� ऐन, २०७५
नेपालको सिं वधान
पयर्टन ऐन, २०३५
पानी जहाज दतार् ऐन, २०२७
पेटेण्ट,िडजायन तथा ट्रेडमाकर् ऐन, २०२२
प्राइभेट फमर् रिजष्ट्रेशन ऐन, २०१४

सघं ीय िनयामवलीह�ः
अिभलेख संर�ण िनयमावली, २०६३
आिथर्क कायर्िविध िनयमावली, २०६४
उपभो�ा संर�ण िनयमावली, २०५६
ओजन तहलाई न� गन� पदाथर्को उपभोग (िनयन्त्रण)
िनयमावली, २०५७
करार सेवा िनयमह�, २०२६
के ही सावर्जिनक िलखत प्रमाणीकरण िनयमावली, २०६३
क्यािसनो िनयमावली, २०७०
खिनज सव��ण (भ�ा तथा सुिवधा) िनयमह�, २०२४
खानी तथा खिनज पदाथर् िनयमावली, २०५६
जलचर (ठे क) िनयम, २०१९
जलयात्रा िनयमावली, २०६३
जलस्रोत िनयमावली, २०५०
ट्राभल तथा ट्रेिकङ्ग एजेन्सी िनयमावली, २०६२
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
नेपाल गणु स्तर (प्रमाण िचन्ह) िनयमावली, २०४०
नेपाल नाग�रक उड्ययन प्रािधकरण, नाग�रक उड्ययन
िनयमावली, २०५८
नेपाल पयर्टन वोडर् िनयमावली, २०५५
नेपाल वन सेवा (गठन, समहू तथा श्रेणी िवभाजन र
िनय�
ु �) िनयमह�, २०५१

फोहोरमैला ब्यवस्थापन ऐन, २०६८

नेपाल सरकार(कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७४

फौजदारी कसरू (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन,

नेपाली पानी जहाज दतार् िनयमावली, २०२८

२०७४

पवर्तारोहण सम्वन्धी िनयमावली, २०५९

मल
ु क
ु � अपराध (संिहता) ऐन, २०७४

प्रितिलपी अिधकार िनयमावली, २०३१

मल
ु क
ु � देवानी (सिं हता) ऐन, २०७४

प्रितष्पधार् प्रवद्धर्न तथा बजार सरं �ण िनयमावली, २०६६

मल
ु क
ु � देवानी कायर्िविध (संिहता) ऐन, २०७४

प्राइभेट फमर् रिजष्ट्रेशन िनयमावली, २०३४

रािष्ट्रय िनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सरं �ण ऐन, २०२९

प्रािचत स्मारक सरं �ण िनयमावली, २०४६

रािष्ट्रय प्रकृ ित संर�ण कोष ऐन, २०३९

फोहोरमैला ब्यवस्थापन िनयमावली, २०७०

लगानी बोडर् ऐन, २०६८

फौजदारी कसरू (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) सम्वन्धी

वन ऐन २०४९

िनयमावली, २०७५

वातावरण सरं �ण ऐन, २०५३

िबउ िबजन िनयमावली, २०६९

िवशेष आिथर्क �ेत्र ऐन, २०७३

िब�वा संर�ण िनयमावली, २०६६

सावर्जिनक ख�रद ऐन, २०६३

भू तथा जलाधार संर�ण िनयमावली, २०४२

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४

भ्रमण खचर् िनयमावली, २०६४

होटल व्यवस्था तथा मिदराको िवक्र� िवतरण िनयन्त्रण ऐन,

मिदरा िनयन्त्रण (सेवा दस्तुर) कोष िनयमावली, २०५४

२०२३

मिदरा िनयमह�, २०३३

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पितको अन्तरार्िष्ट्रय

मध्यवितर् �ेत्र व्यवस्थापन िनयमावली, २०५२

ब्यापारलाई िनयमन ऐन, २०७३

मल
ु क
ु � देवानी कायर्िविध िनयमावली, २०७५

कम्पिन ऐन २०६३ संशोिधत २०७४

मल
ु क
ु � फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, २०७५

कम्पिन ऐन २०६३

रािष्ट्रय िनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संर�ण िनयमावली, २०३०

प्राइभेट फम रिजष्ट्रेषन ऐन २०१४

रािष्ट्रय प्रकृ ित संर�ण कोष िनयमावली, २०४१

वातावरण संर�ण ऐन २०५३

लगानी वोडर् िनयमावली, २०६९

औधोिगक व्यवसाय िवकास प्रित�ान ऐन २०५३

वन िनयमावली, २०५१

औधोिगक-वयवसय-ऐन-२०७३

वन्यजन्तु आर� िनयमावली, २०३४

वातावरण सरं �ण िनयमावली, २०५४
िवशेष आिथर्क �ेत्र िनयमावली, २०७४
सरं �ण �ेत्र ब्यवस्थापन िनयमावली, २०५३
संर�ण �ेत्र सरकारी ब्यवस्थापन िनयमावली, २०५७
सस्ं था दतार् िनयमावली, २०३४
सावर्जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४
िसचं ाई िनयमावली, २०५६
स्थानीय स्वाय� शासन िनयमावली, २०५६
हवाई सरु �ा (व्यवस्था) िनयमावली, २०४६
िहमाली रािष्ट्रय िनकुञ्ज िनयमावली, २०३६
होटल ब्यवस्था तथा मिदराको िबक्र� िवतरण (िनयन्त्रण)
(अिधकारी तोक्ने) िनयमह�, २०२४
होटल, लज, रे ��रा तथा �रजटर्, बार तथा पथ प्रदशर्क
िनयमावली, २०३८
औधोिगक िनती २०६७
ग�रबी िनवारणका लािग लघु उद्यम िवकास कायर्क्रम
२०७०
वातावरण संर�ण िनयमावली २०५४

प्रादेिशक ऐन तथा िनयमह�ः
प्रादेिशक ऐनह�ः
आिथर्क ऐन, २०७५

प्रादेिशक िनयामवलीः
प्रदेश आिथर्क कायर्िविध िनयमावली ,२०७५

प्रदेश आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०७४

प्रदेश मन्त्रालयको कायर् िबवरण

प्रदेश िव� ब्यवस्थापन ऐन, २०७५

सावर्जिनक खचर्को मापदण्ड, कायर्िविध र िमतव्यियता

प्रदेशका सावर्जिनक िलखत प्रमाणीकरण कायर्िविधको

सम्बन्धी िनद�िशका,२०७५

सम्वन्धमा ब्यवस्था गनर् वनेको ऐन, २०७५
प्रशासक�य कायर्िविध (िनयमित गन�) ऐन, २०७५
मख्ू य न्यायािधव�ाको काम, कतर्ब्य र अिधकार तथा सेवा
ऐन, २०७५
पयर्टन िवकास ऐन २०७६

५. यस मन्त्रालयको आिधका�रक वेभसाइट र इमेलः
यस मन्त्रालयको आिधका�रक वेभसाइट moitfe.p1.go.np र इमेल moitfepradesh1@gmail.com रहेको छ।
६. सम्पकर् िववरणः
उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश नं. १, िवराटनगर।
फोन न.ं ०२१- ४६०२२४, ४६१०४५ ,४६३११९
फ्याक्स नं. : ०२१- ४६०४४६
इमेलः moitfepradesh1@gmail.com
वेभसाइटः moitfe.p1.gov.np

मन्त्रालयको आ.व २०७८/७९ को असोज मिहना सम्मको खचर्को सावर्जनीकरण

