वन, वातावरण तथा भू-सरं �ण मन्त्रालय
प्रदेश नं. १, िवराटनगर
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी िनयामवली, २०६५ को िनयम ३
बमोिजम सावर्जिनक ग�रएको िववरण

वन, वातावरण तथा भ-ू संर�ण 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�ा, सूचना अिधकारी र गुनासो सुन्ने
अिधकारीको को नाम, पद र सम्पकर् नं
४. यस मन्त्रालयसँग सम्बिन्धत प्रचिलत कानूनी व्यवस्थाह�
५. सावर्जिनक िनकायको वेभसाइट र इमेल
६. सम्पकर् िववरण

१. मन्त्रालयको स्व�प र प्रकृित
१.१ मन्त्रालयको प�रचय
वन, वातावरण तथा भू-सं रक्षण मन्�ालय, �दे श नं. १, �वराटनगरको स्थापना �म�त २०७८/१०/१६ गते भएको हो ।
यस मन्�ालयको सा�वक उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्�ालय (स्था�पत �म�त २०७४/१०/२९) �वस्तार भइ
बनेको हो । �व.सं . २०७२ साल असोज ३ गते जार� भएको नेपालको सं �वधानमा व्यवस्था भएबमोिजम दे शलाई सं घीय
ढाँचामा लगेर पुन:सं रचना गन� उ�ेश्यका साथ ७ वटा �दे शहरु स्थापना ग�रएको छ । यसमध्ये पूव� नेपालको १४
िजल्ला समे�टएको यस �दे शमा २०७८ माघ १६ गते �दे श राजप�मा �कािशत �दे श सरकार (कायर्�वभाजन) �नयमावल�,

२०७८ अनुसार १३ वटा मन्�ालयहरु स्थापना भएका छन् । यस मन्�ालयको कायर्क्षे�को रुपमा वन, वन्यजन्तु, वन
पैदावर, भू-सं रक्षण, जलवायु प�रवतर्न, पयार्वरण र जै�वक �व�वधताका �वषयक्षे�का २७ वटा कायर्�ववरणहरु रहेका छन्
।

यस मन्�ालयको मातहतमा �दे श वन �नद� शनालय, वन अनुसन्धान तथा �िशक्षण केन्� र �ड�भजन वन कायार्लयहरु

रहेका छन् । यसले नेपालको सबैभन्दा होचो भाग झापा िजल्लाको केचनाकवल दे िख �व�को सव�च्च िशखर
सगरमाथासम्मका वन जं गल, वन्यजन्तु, वनस्प�त, जडीबुट�, भू-सं रक्षण, �ाकृ�तक पा�रिस्थ�तक �णाल�, जै�वक �व�वधताजस्ता
�वषयवस्तुको योजना वनाउने, लागू गन� र अनुगमन तथा मूल्या�न गन� कायर् गछर् ।
यस �दे शमा हालसम्म ११,३३६ वगर् �क.�म. अथार्त कूल क्षे�फलको ४३.२४% वन क्षे� रहे को छ भने
4,094 वटा सामुदा�यक वन (४,38,6५२ हे.), 1202 कबु�लयती वन (4,923 हे .), ३९ वटा धा�मर्क वन (३७८.४०
हे.) र ४ वटा साझेदार� वन (७,२११ हे.) छन् । यसै गर� सगरमाथा रा��य �नकु� र मकालु-बरुण रा��य �नकु�,
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र कन्चनज�ा सं रक्षण क्षे� छन् । सं रिक्षत क्षे� ४,८५८ वगर् �क.�म. र ३ वटा मध्यवत�
क्षे� १, २७८ वगर् �क.�म.मा फै�लएको छ । यस �दे शमा रोजगार�को सृजना, आय वृ��, स्थानीय समुदायको आधारभूत
आवश्यकता जस्तै : काठ, दाउरा, घाँसपातका साथै कृ�ष, पशुपालन, पयर्टन र �सँचाइमा समेत वन तथा जै�वक �व�वधताको
उल्लेखनीय भू�मका रहे को छ । सं �वधानमा स्वच्छ वातावरणलाई मौ�लक हकको रूपमा सुरिक्षत ग�रएको छ भने राज्यका
नी�तहरूमा �ाकृ�तक साधन �ोतको सं रक्षण र उपयोग सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । नेपालको सं �वधानमा �दे श�भ�को
रा��य वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन �दे श अ�धकारको सूचीमा रहे को छ । वनजन्य काठ लगाएतका वन
पैदावरहरुको द�गो आपू�तर् र व्यवस्थापनका ला�ग �वरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण, पुनःरोपण, गोडमेल, बारबेरा, �थ�नङ � ु�नङ
लगाएतको कृयाकलापहरु सं चालन गद� आएको छ । यसका साथै जडीबुट�को खेती �वस्तार गन�, सं रक्षण गन�, सं कलन
तथा �नकाशी �नयन्�ण गन� तथा वन्यजन्तुको चोर�तस्कर� �नयन्�ण गन� कायर् मातहतका �नकायहरुबाट गराउँ दै आएको
छ ।
नेपालको सं �वधानले पयार्वरणीय �दगो �वकासको �स�ान्त अवलम्बन गन� नी�त अ�ीकार गरे को छ । �दगो
�वकास ल�यले जलवायु प�रवतर्न र यसका असरसँग जुध्न तत्काल कायर् गनर् आवश्यक रहे को कुरा �न�दर्� गरे को छ ।
�व�व्यापी जलवायु प�रवतर्नको असरले गदार् अ�तवृ��, अनावृ��, बाढ� प�हरो लगायतका �कोपको बढ्दो असर भोग्नु परे को
छ । जल तथा मौसम �वज्ञान �वभागको अध्ययनले गम� हुने �दनको सङ्ख्यामा वृ��, जाडो हुने �दनको सङ्ख्यामा कमी
र तापको मा�ामा केह� प�रवतर्न आएको दे खाएको छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम रा� तथा जलवायु प�रवतर्नका
असर न्यूनीकरण गद� अनुकूलन अ�भवृ�� गनर् ह�रत �वकासको अवधारणालाई अवलम्बन गनुर् आवश्यक छ । यसका

ला�ग मन्�ालयले वातावरणको स्वच्छता कायम गनर् तथा पूवार्धार �नमार्णमा वातावरणीय सन्तुलन कायम गनर्का ला�ग
�स्ता�वत �वकास आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन ��तवेदनहरु पुनरावलोकन गर� स्वीकृ�त �दान गन� र सोको
अनुगमन तथा मूल्या�न गन� कायर् गद� आएको छ । यसका साथै वातावरणीय सरसफाईका ला�ग जनचेतना अ�भवृ�ी गन�
�व�वध कायर्�महरु सं चालन गद� आएको छ ।
यस मन्�ालयले भू तथा जलाधार व्यवस्थापनको क्षे�मा बाढ� प�हरो �नयन्�ण, गल्छ� कटान रोकथाम, पानी
मुहान सं रक्षण, सडक �कनारा सं रक्षण लगाएतका �व�भ� कृयाकलापहरु आफ्नो मातहतका �नकायहरुबाट सम्पादन गद�
आएको छ ।

१.२ दीघर्कालीन सोच, ल�य, उद्देश्य र रणनीित
दीघर्कालीन सोच
१. प्राकृ ितक स्रोतह�को संर�ण एवं दीगो व्यवस्थापन र प्रवद्धर्नबाट स्थानीय र प्रादेिशक समृिद्ध हािसल गद� “समृद्ध
नेपाल, सख
ु ी नेपाली” को रािष्ट्रय ल�य परु ा गनर् योगदान पयु ार्उने।
ल�य (िवषयगत)
१. 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� ।
२. वातावरणमैत्री र जलवायु प�रवतर्नसँग अनक
ु ू िलत ह�ने गरी िवकास कायर्क्रमह� सञ्चालन गन� ।
३. �दे श गाहर्स्थ्य उत्पादनमा वन क्षे�को योगदान वृ�� गन�।
४. जलवायु प�रवतर्नको असर न्यूनीकरण गद� अनुकूलन बढाउने गर� �वकास कायर्�म स�ालन गन� ।

उद्देश्य
वन तथा भू संर�ण
१. िदगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन �ेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृिद्ध गनुर् ।
२. वनक्षे�को �वकास एवम् �दगो व्यवस्थापन गद� वातावरण, जै�वक �व�वधता र जलाधारको सं रक्षण गनुर् ।
३. वातावरणीय सेवाबाट �ा� हुने लाभ वृ�� गर� समुदायलाई न्यायोिचत �वतरण सु�नि�त गनुर् ।
४. उच्च मूल्य जडीबुट� र गैरका� वन पैदावारको उत्पादन र मूल्य अ�भ वृ�� गर� �नयार् त �व�र्न गनुर् ।

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 ।
४. �वकास तथा अन्य मानवीय ��याकलापबाट वातावरणमा पन� �भाव न्यूनीकरण गद� वातावरणीय स्वच्छता कायम गनुर्
।
५.

�वकास ���या तथा मानवीय ��याकलापलाई जलवायु प�रवतर्न अनुकू�लत बनाउनु ।

रणनीितः
वन तथा भू सरं �ण

१. वन क्षे� तथा जै�वक �व�वधताको वैज्ञा�नक व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय जनताको पहुँच बढाउने ।
२. अन्तर सरकार, सरोकारवाला �नकाय र �नजीक्षे�सँगको समन्वयात्मक रूपमा कायर्�म स�ालन गन� ।

३. वनक्षे�को उत्पादन र उत्पादकत्व वृ�� गर� आय आजर्न र रोजगार�सँग आव� गन� ।
४. जै�वक �व�वधताको सं रक्षण र पयार् -पयर्टनको �वकास गन�।

५.

वनक्षे� �भ� धरातल�य सम्भाव्यताका आधारमा उच्च मूल्यका जडीबुट�को �वकास र �वस्तार गर� �नयार्त �व�र्न
गन� ।

वातावरण तथा जलवायू

१. वातावरणीय सं रक्षण तथा �दूषण �नयन्�णलाई �वकास कायर्�मको अ�भ� अ�को रूपमा स्था�पत गन� ।
२. फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गन� ।
३. खुला स्थान र उ�ानको स्थापना र �वस्तार गन� ।
४. स�सँगको सहकायर्मा जलवायु प�रवतर्नको क्षे�मा अन्तरार्��य क्षे�मा हुने लगानी बढाउने तथा यसलाई �ादे िशक बजेट
�णाल�मा आव� गन� ।
५. जलवायु प�रवतर्न अनुकुलन र वातावरण सं रक्षण गन�।

१.३ मन्त्रालयको कायर्�ेत्र:
यस मन्त्रालयको िनम्न कायर्�ेत्रह� रहेका छन ।
१. वन तथा जैिवक िविवधता
२. वातावरण तथा जलवायू प�रवतर्न
१.४ मन्त्रालय अन्तगर्तका कायर्लयह�
वन िनद�शनालय, प्रदेश नं. १
िडिभजन वन कायार्लय
१. िडिभजन वन कायार्लय, ताप्लेजुङ्ग
२. िडिभजन वन कायार्लय, पाँचथर
३. िडिभजन वन कायार्लय, इलाम
४. िडिभजन वन कायार्लय, झापा
५. िडिभजन वन कायार्लय, सख
ं वु ा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
ु म्ु बु
१२. िडिभजन वन कायार्लय, ओखलढुंगा
१३. िडिभजन वन कायार्लय, खोटाङ्ग
१४. िडिभजन वन कायार्लय, उदयपरु (उदयपरु )
१५. िडिभजन वन कायार्लय, उदयपरु (ित्रवेणी)
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायार्लय
१६. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायार्लय, धनकुटा
१७. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायार्लय, ओखलढुंगा
वन अनसु न्धान तथा प्रिश�ण के न्द्र, प्रदेश न.ं १
जलाधार व्यवस्थापन कायर्क्रम कायार्न्वयन इकाई, िवराटनगर

१.५ मन्त्रालयको काम, कतर्व्य र अिधकार

नेपालको सं �वधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा (१) वमोिजम यस �दे शको �दे श मिन्�प�रषद्ले स्वीकृत गरे को

�दे श सरकार (कायर् �वभाजन) �नयमावल�, २०७८ को �नयम ४ अनुसूची –२ को बुदा नं. ८ मा यस मन्�ालयबाट
सम्पादन हुने 2७ वटा कायर्हरु तो�कएको छ । यस वन, वातावरण तथा भू-सं रक्षण मन्�ालयका कायर्िजम्मेवार� �नम्नानुसार
रहेका छन् ।

1. �दे शस्तरमा वन क्षे�को नी�त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र �नयमन
2. वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्वन्धी �नयमन र अपराध �नयन्�ण
3. वन, वनस्प�त, वन्यजन्तु र जै�वक �व�वधता सम्बन्धी �ादे िशक सङ�हालय व्यवस्थापन
4. �दे शस्तरमा सं रक्षण क्षे� र चरन क्षे�को व्यवस्थापन
5. िच�डयाखानाको व्यवस्थापन
6. ज�डबुट� खेती ��व�ध �वर्�न, �वस्तार तथा बजार�करण सम्बन्धी नी�त तथा कानून तजुम
र् ा, तथा कायार्न्वयन र �नयमन,
अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक सं कलन

7. वन तथा वातावरण सम्बन्धी �बषयमा �ा�व�धक सूचना तथा सेवा �वाह
8. वन अ�त�मण तथा वन डढे लो �नयन्�ण तथा रोकथाम सम्वन्धी नी�त, समन्वय र सहयोग
9. �दे शस्तरका वनस्प�त उ�ान तथा हव�र�यमहरुको व्यवस्थापन र वनस्प�त प�हचान तथा अ�भलेखीकरण सम्वन्धी नी�त
र व्यवस्थापन

10. �दे शस्तरमा जै�वक �व�वधताको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थपन, �नयमन, सं रक्षण एवम् लाभांश बाँडफाँड
11. �दे शस्तरमा जलाधार सं रक्षण तथा जलउपयोग नी�त, ��व�ध �वकास, व्यवस्थापन
12. �दे श�भ� भू तथा जलाधार सं रक्षण
13. वातावरण सं रक्षण तथा स्वच्छता सम्बन्धी ��व�ध �वकास र व्यवस्थापन
14.वातावरण तथा जलवायु प�रवतर्न सम्वन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र �नयमन
15. वातावरणीय सूचना �णाल�को स्थापना
16. वातावरणीय जोिखमका ला�ग तयार� तथा उ�ार
17. वातावरणीय �योगशालाको स्थापना, स�ालन र व्यवस्थापन
18. �दे शस्तरमा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्वनी तथा �ब�ुतीय लगायत �दूषणको मापदण्ड �नधार्रण, कायार्न्वयन, अनुगमन र
�नयन्�ण

19. न्यून कावर्नमुखी तथा वातावरणमै�ी �वकास ���या र ह�रत क्षे� �व�र्न
20. वन सं रक्षण क्षे� तथा �ाकृ�तक सम्पदाको प�हचान, सं रक्षण, सम्व�र्न र व्यवस्थापक�य प��त �नधार्रण
21. वातावरणीय क्षे�को अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अ�भबृ��, वातावरणीय सुशासन तथा पर�क्षण
22. भूप�र�ध क्षे� तथा वन क्षे�को प�हचान, बग�करण, सं रक्षण र व्यवस्थापन
23. नद� उकास, नहर तथा सडक �कनारामा वृक्षारोपण, व्यवस्थापन
24. वृक्षारोपणको ला�ग �दगो तथा गुणस्तर�य बीउ उत्पादन, बीउ बग�चा स्थापना र व्यवस्थापन
25. �दे श�भ� वृक्षारोपण तथा सम्भार सम्वन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र �नयमन
26. �दे श�भ� ज�डबु�ट तथा अन्य गैरका� वन पैदावार सम्बन्धी व्यवस्थापन
27. वन्यजन्तु र चराच ुरु�ी सम्वन्धी �ादे िशक नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र �नयमन

२. सगं ठन सरं चना र दरवन्दी सरं चना
२.१ संगठन संरचना
मन्�ी
अ�धकृतस्तर, ७-८ (�./सा.�.)-१

सिचव
रा.प. �थम �ा. (वन/समूहकृत
नहुने)-१
सहायक/अ�धकृत, ५-६(�./सा.�.)-१

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन
महाशाखा
उपसिचव, ९-१० (�/सा.�.)-१

वातावरण तथा जलवायू महाशाखा
अ�धकृतस्तर, ९-१० (वन/ज.फ.)-१

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा
अ�धकृतस्तर, ७-८ (वन/ज.फ.)-१
अ�धकृतस्तर, ७-८ (�./सा.�.)-१

वन �व�थापन तथा जै िवक िविवधता
महाशाखा
अ�धकृतस्तर, ९-१० (वन/ज.फ.)-१

जलवायू प�रवत�न शाखा
अ�धकृतस्तर, ७-८ (वन/ज.फ.)-१

वन �व�थापन तथा उ�म शाखा
अ�धकृतस्तर, ७-८ (वन/ज.फ.)-१

रे �र/अ�धकृत, ५-६(वन/ज.फ.)-१

रे �र/अ�धकृत, ५-६ (वन/ज.फ.)-१

रे �र/अ�धकृत, ५-६ (वन/ज.फ.)-१
सहायक/अ�धकृत, ५-६ (�./सा.�.)-१
का.स., तह�व�हन (�./सा.�.)-३
ह.स. चा.,तह�व�हन (इिन्ज./मेका.)-२

वातावरणा शाखा
अ�धकृतस्तर, ७-८ (�व�वध/वा.)-१

भू तथा जलाधार संर�ण शाखा
अ�धकृतस्तर, ७-८ (वन/स्वा.वा.क.)-१
रे �र/अ�धकृत, ५-६(वन/स्वा.वा.क.)-१

रे �र/अ�धकृत, ५-६ (वन/ज.फ.)-१
आिथ�क प्रशासन शाखा
अ�धकृतस्तर, ७-८, (�./लेखा)–१
सह-लेखापाल, ४/५ (�./लेखा) – १

सुचना ��व�ध शाखा
क. इिन्ज�नयर, ७-८ (�व�वध)-१

कानून तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा
कानुन अ�धकृत, रा.प.तृ
(न्याय/कानुन)–१

क. अपरे टर/क.अ�धकृत, ५-६
(�व�वध)-१

जै िवक िविवधता शाखा
अ�धकृतस्तर, ७-८ (वन/वोटनी)-१

२.२ मन्त्रालय अन्तगर्तका शाखा/महाशाखा
�ववरण

पदनाम

मन्�ीको सिचवालय

शाखा अ�धकृत

सिचव

�दे श सिचव

�े णी/तह
७ -८
रा. प. �थम.

सेवा (समूह)

सङ्ख्या

�शासन (सा �)

१

वन/समूहकृत नहुने

१

�ा.
सहायक अ�धकृत

५ -६

�शासन (सा �)

१

उपसिचव

९-१०

�शासन (सा �)

१

स. वन अ�धकृत

७-८

वन (जनरल फरे स्��)

१

शाखा अ�धकृत

७-८

�शासन (सा �)

१

�शासन, योजना तथा अनुगमन

रे �र/अ�धकृत

५ -६

वन (जनरल फरे स्��)

१

शाखा

सहायक/अ�धकृत

५ -६

�शासन (सा �)

१

ह स चा

तह�वह�न

इिन्ज. (मेका.)

२

कायार्लय सहयोगी

तह�वह�न

�शासन (सा �)

३

लेखा अ�धकृत

७-८

�शासन (लेखा)

१

सहलेखापाल

४/५

�शासन (लेखा)

१

कानून अ�धकृत

७-८

न्याय (कानून)

१

वातावरणा तथा जलवायु महाशाखा

व�र� वन अ�धकृत

९-१०

वन (जनरल फरे स्��)

१

जलवायु प�रवतर्न शाखा

स. वन अ�धकृत

७-८

वन (जनरल फरे स्��)

१

रे �र/अ�धकृत

५ -६

वन (जनरल फरे स्��)

१

वातावरण �नर�क्षक

७-८

�व�वध (वातावरण)

१

रे �र/अ�धकृत

५ -६

वन (जनरल फरे स्��)

१

कम्प्युटर इिन्ज�नयर

७-८

�व�वध (�व�वध)

१

कम्प्युटर अपरे टर/

५ -६

�व�वध

१

९-१०

वन (जनरल फरे स्��)

१

स. वन अ�धकृत

७-८

वन (जनरल फरे स्��)

१

रे �र/अ�धकृत

५ -६

वन (जनरल फरे स्��)

१

स.

७-८

वन (स्वाएल एण्ड

१

�शासन,

योजना

तथा

अनुगमन

महाशाखा

आ�थर्क �शासन शाखा
कानून तथा फैसला कायार्न्वयन
शाखा

वातावरण शाखा
सूचना ��व�ध शाखा

क.अ�धकृत
वन

ब्यवस्थापन

तथा

जै�वक

व�र� वन अ�धकृत

�व�वधता महाशाखा
वन व्यवस्थापन तथा उ�म शाखा
भू तथा जलाधार सं रक्षण शाखा

भू-सं रक्षण

अ�धकृत
भू सं रक्षण सहायक

वा))
५ -६

वन (स्वाएल एण्ड

१

वा))
जै�वक �व�वधता शाखा

स. वनस्प�त अ�धकृत

७-८

वन (बोटानी)

१

२.३ मन्त्रालयको स्वीकृत कमर्चारी दरवन्दी िववरण
क्र.सं.
१

पद
प्रदे श सिचव

सेवा
वन

समूह/उपसमूह
समूहीकृत न�ने

श्रेणी/तह
रापप्र स�ीय

२

व�र� अिधकृत

प्रशासन

सामा� प्रशासन

९-१०

१

३

व�र� वन अिधकृत

वन

जनरल फरे �� ी

९-१०

२

४

शाखा अिधकृत

प्रशासन

सामा� प्रशासन

७-८

२

५

लेखा अिधकृत

प्रशासन

लेखा

७-८

१

६

कानून अिधकृत

�ाय

कानून

७-८

१

७

स. वन अिधकृत

वन

जनरल फरे �� ी

७-८

३

८

स. भू संर�ण
अिधकृत
स. वन�ित अिधकृत

वन

�ा ए� वा क

७-८

१

वन

बोटानी

७-८

१

िविवध

वातावरण

७-८

१

िविवध

िविवध

७-८

१

१२ सहायक/अिधकृत

प्रशासन

सामा� प्रशासन

५-६

२

१३ रे �जर/अिधकृत

वन

जनरल फरे �� ी

५-६

४

वन

�ा ए� वा क

५-६

१

वन

बोटानी

५-६

०

िविवध

िविवध

५-६

१

प्रशासन

लेखा

४/५

१

प्रशासन

सामा� प्रशासन

४

०

इ��ज

मेका

तह िवहीन

प्रशासन

सामा� प्रशासन

तह िवहीन

९

१० वातावरण िनरी�क
११ क��ुटर इ��जिनयर
(प्रशासन)

१४ भू संर�ण सहायक
१५ वन�ित सहायक
१६ क��ुटर अपरे टर
१७ सहलेखापाल

१८ ख�रदार
१९ हलुका सवारी
चालक
२० काया� लय सहयोगी

दरब�ी
१

२
३
ज�ा

२९

२.४ हाल मन्त्रालयमा कायर्रत कमर्चारीको िववरण
क्र.स. कमर्चारीको नाम

१
२
३
४
५

पद

मन्त्रालय / शाखा

डा. सन्जीव कुमार
राई
टोप बहादरु श्रे�

प्रदेश सिचव

मंत्रालय

प्रव�ा

राज िकशा◌ेर
मण्डल
पेम्बा शेपार्

सहायक भ-ू संर�ण
अिधकृ त (आठौँ)
लेखा अिधकृ त

रमेश नेपाल

कानून अिधकृ त

सोमे�र कुमार दास

सहायक वन अिधकृ त
(सातौँ)

राजेश तामाङ्ग

सहायक वनस्पती
अिधकृ त
सचू ना अिधकारी

भू तथा जलाधार
फोन न:ं ०२१शाखा
४६१०४५
भू तथा जलाधार
9842635267
शाखा
आिथर्क प्रशासन
९८५२६८४९४०
शाखा
कानून तथा फै सला 9842394142
कायार्न्वयन शाखा
या◌ेजना शाखा /
वन व्यवस्थापन
तथा उद्यम शाखा
जैिवक िविवधता
9842205559
शाखा
िव�ान तथा सचू ना -9852035247
प्रिविध शाखा
िव�ान, वातावरण
तथा जलवायू
प�रवतर्न महाशाखा
मा. मन्त्रीज्यक
ू ो
िनजी सिचवालय
जलवायू प�रवतर्न
9852083606
तथा जलवायू िव�
शाखा / वातावरण
शाखा
िव�ान तथा सचू ना
प्रिविध शाखा
भू तथा जलाधार
9862308370
शाखा
सिचव ज्यक
9852835603
ू ा◌े
िनजी सिचवालय

६
७
८

सन्तोष मो�ान
िवनोद खितवडा

सहायक वन अिधकृ त
(सातौँ)

सम्पणु र् थापा

शाखा अिधकृ त

किपलदेव
अिधकारी

अिधकृ तस्तर छै टा◌ै

गीता िघिमरे

अिधकृ तस्तर छै टा◌ै

िसता राई

सहायकस्तर पाचौ

सबु ास बराल

नायब सब्ु बा

९
१०

११
१२
१३
१४

सम्पकर् नम्बर

9852070224

इमेल ठे गाना
sanjeevkrai4@gmail.com

rkm2022@gmail.com

nepal8880@gmail.com

rajes_tmg@yahoo.com
santosh.moktan@nepal.gov.np

kapildevadk@gmail.com

geetaghimire2013@gmail.com
sitarai065@gmail.com

१५

अमेश िसहं

सह-लेखापाल

जानुका बास्तोला

सहायकस्तर पाचौ

जयराम राजबंशी

कायार्लय सहया◌ेगी
(करार)
हलक
ु ा सवारी चालक
(करार)
हलक
ु ा सवारी चालक
(करार)
कायार्लय सहया◌ेगी
(करार)

१६
१७
१८
१९

सजन कामत
श्रवण राय
�पेश अिधकारी

२०

आिथर्क प्रशासन
शाखा
औधोिगक प्रवद्वन
शाखा

9862645076

प्रशासन शाखा

9804385564

प्रशासन शाखा

9842098756

प्रशासन शाखा

9862207905

प्रशासन, योजना
तथा अनुगमन
महाशाखा

9817383203

9844326299

bastolajanuka8@gmail.com

३. माननीय मन्त्री, कायार्लय प्रमुख, प्रव�ा, सूचना अिधकारी, गुनासो सुन्ने अिधकारी, मानव अिधकार सम्बन्धी
हेन� अिधकृत (फोकल पसर्न) को नाम, पद र सम्पकर् न:ं
माननीय मन्त्री

नामः शेखर चन्द्र थापा
सम्पकर् नं. ९८५११०७१२३
पदः िवभागीय मन्त्री

प्रव�ा

कायार्लय प्रमख
ु

नामः सन्जीव कुमार राई
सम्पकर् न.ं ९८५१२७९९४४
पदः सिचव

सूचना अिधकारी

नामः सन्तोष मो�ान
फोन न:ं ०२१- ४६०२२४
इमेलः
shresthatop25@gmail.com santoshmoktantamang
@gmail.com
मो.न:ं 9841644473
मो नम्बर: 9852036224
नामः टोप बहादुर श्रे�
फोन न:ं ०२१-४६१०४५
इमेल:

गुनासो सुन्ने अिधकारी

नामः राके श िनरौला
फोन न:ं ०२१- ४६०२२४
इमेल:

rakeshniraula2@gmail.com

मो.न:ं 9842047208

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

संघीय ऐनह�
अिभलेख सरं �ण ऐन, २०४६
आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०५५
उपभो�ा सरं �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 कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०
नेपाल गणु स्तर प्रमाण िचन्ह ऐन, २०३७
नेपाल सन्धी ऐन, २०४७
नेपालको संिवधान अनुकूल बनाउन के ही नेपाल ऐनलाई
संशोधन गन� ऐन, २०७५
नेपालको संिवधान
पेटेण्ट,िडजायन तथा ट्रेडमाकर् ऐन, २०२२
प्राइभेट फमर् रिजष्ट्रेशन ऐन, २०१४
फोहोरमैला ब्यवस्थापन ऐन, २०६८

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
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
नेपाल गणु स्तर (प्रमाण िचन्ह) िनयमावली, २०४०
नेपाल वन सेवा (गठन, समहू तथा श्रेणी िवभाजन र
िनय�
ु �) िनयमह�, २०५१
नेपाल सरकार(कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७४
प्रितिलपी अिधकार िनयमावली, २०३१
प्रितष्पधार् प्रवद्धर्न तथा बजार संर�ण िनयमावली, २०६६

फौजदारी कसरू (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन,

प्राइभेट फमर् रिजष्ट्रेशन िनयमावली, २०३४

२०७४

प्रािचत स्मारक संर�ण िनयमावली, २०४६

मल
ु क
ु � अपराध (संिहता) ऐन, २०७४

फोहोरमैला ब्यवस्थापन िनयमावली, २०७०

मल
ु क
ु � देवानी (संिहता) ऐन, २०७४

फौजदारी कसरू (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) सम्वन्धी

मल
ु क
ु � देवानी कायर्िविध (सिं हता) ऐन, २०७४

िनयमावली, २०७५

रािष्ट्रय िनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संर�ण ऐन, २०२९

िबउ िबजन िनयमावली, २०६९

रािष्ट्रय प्रकृ ित सरं �ण कोष ऐन, २०३९

िब�वा सरं �ण िनयमावली, २०६६

लगानी बोडर् ऐन, २०६८

भू तथा जलाधार संर�ण िनयमावली, २०४२

वन ऐन २०४९

भ्रमण खचर् िनयमावली, २०६४

वातावरण संर�ण ऐन, २०५३

मिदरा िनयन्त्रण (सेवा दस्तुर) कोष िनयमावली, २०५४

िवशेष आिथर्क �ेत्र ऐन, २०७३

मिदरा िनयमह�, २०३३

सावर्जिनक ख�रद ऐन, २०६३

मध्यवितर् �ेत्र व्यवस्थापन िनयमावली, २०५२

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४

मल
ु क
ु � देवानी कायर्िविध िनयमावली, २०७५

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पितको अन्तरार्िष्ट्रय

मल
ु क
ु � फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, २०७५

ब्यापारलाई िनयमन ऐन, २०७३

रािष्ट्रय िनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संर�ण िनयमावली, २०३०

कम्पिन ऐन २०६३ संशोिधत २०७४

रािष्ट्रय प्रकृ ित संर�ण कोष िनयमावली, २०४१

कम्पिन ऐन २०६३

लगानी वोडर् िनयमावली, २०६९

प्राइभेट फम रिजष्ट्रेषन ऐन २०१४

वन िनयमावली, २०५१

वातावरण संर�ण ऐन २०५३

वन्यजन्तु आर� िनयमावली, २०३४
वातावरण संर�ण िनयमावली, २०५४
िवशेष आिथर्क �ेत्र िनयमावली, २०७४
संर�ण �ेत्र ब्यवस्थापन िनयमावली, २०५३
संर�ण �ेत्र सरकारी ब्यवस्थापन िनयमावली, २०५७
संस्था दतार् िनयमावली, २०३४

सावर्जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४
िसंचाई िनयमावली, २०५६
स्थानीय स्वाय� शासन िनयमावली, २०५६
हवाई सरु �ा (व्यवस्था) िनयमावली, २०४६
िहमाली रािष्ट्रय िनकुञ्ज िनयमावली, २०३६
ग�रबी िनवारणका लािग लघु उद्यम िवकास कायर्क्रम
२०७०
वातावरण संर�ण िनयमावली २०५४

प्रादेिशक ऐन तथा िनयमह�ः
प्रादेिशक ऐनह�ः

प्रदेश १ प्रदेश बाताबरण सरं �ण ऐन २०७६.pdf
आिथर्क ऐन, २०७५.pdf
प्रदेश आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०७४.pdf
प्रदेश िव� ब्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
प्रदेशका सावर्जिनक िलखत प्रमाणीकरण कायर्िविधको
सम्वन्धमा ब्यवस्था गनर् वनेको ऐन, २०७५.pdf
प्रशासक�य कायर्िविध (िनयमित गन�) ऐन, २०७५.pdf
मख्ू य न्यायािधव�ाको काम, कतर्ब्य र अिधकार तथा सेवा ऐन,
२०७५.pdf
पयर्टन िवकास ऐन २०७६.pdf
प्रदेश औद्योिगक व्यवसाय ऐन २०७७.pdf
प्रदेश न.ं १ िनजी तथा साझेदारी फमर् दतार् ऐन २०७७.pdf
प्रदेश वन ऐन, २०७७.pdf

प्रादेिशक िनयामवलीः

प्रदेश आिथर्क कायर्िविध िनयमावली ,२०७५.pdf
प्रदेश मन्त्रालयको कायर् िबवरण.pdf
सावर्जिनक खचर्को मापदण्ड, कायर्िविध र िमतव्यियता सम्बन्धी
िनद�िशका,२०७५.pdf
योजना तथा कायर्क्रम संचालन कायर्िविध, २०७७_0.pdf
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कायर्िविध, २०७७_0.pdf
प्रदेश उद्योग, वािणज्य, आपिू तर् कायर्क्रम सञ्चालन तथा
कायार्न्वयन मागर्दशर्न, २०७७_0.pdf
प्रदेश न.ं १ प्रदेश वातावरण संर�ण िनयमावली २०७७.pdf
प्रदेश सरकार (कायर्िवभाजन) िनयमावली, २०७४.pdf

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

