प्रदे श सरकार

सुदरू पश्चिम प्रदे श

उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
धनगढी, कैलाली

सच
ू नाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सच
ू नाको हक सम्बन्धि
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोन्िम सावविननक गररएको वववरण

सूिना सावयजननक गरे को अवधध :- २०७७ श्रावण १ गते दे खी २०७७ असोज मसान्त्त सम्म

१. मधरालयको स्वरुप र प्रकृनि

यसमन्त्रालयकोकाययक्षेरभिरउद्योग,

वाणणज्यतथाआपनू तय,

वातावरणतथाजलवायुपररवतयनअनुकूलन

र

ववज्ञान

पययटन,
तथा

वन,
प्रववधध

जस्ताबिषयहरूसमेटटएकाछन।यसमन्त्रालयमा५वटामहाशाखारनतमहाशाखहरुअन्त्तगयत१४वटाशाखारहने
गरीसंगठनसंरिनास्वीकृतिएकोछ।मन्त्रालयअन्त्तगयतवनननदे शनालय,

उद्योग,

वाणणज्यतथाउपिोक्तटहतननदे शनालय,वनअनस
ु ंधानतथाप्रभशक्षणकेन्त्र, प्रदे श पययटन ववकास काययक्रम
कायायन्त्वयन

ईकाई, १०वटाडिभिजनवनकायायलय, २

वटािूतथाजलाधारव्यवस्थापनकायायलय

र

९वटाघरे लुतथासानाउद्योगकायायलयगररजम्मा २५वटाकायायलयहरूस्थापनािईसंिालनमाआएकाछन ् ।
२. कायावलयको काम किवव्य र अधिकार/कायवववभािन ननयमावली, २०७४
सुदरू पश्चिम प्रदे श सरकारको काययवविाजन ननयमावली, २०७४ िमोश्जम यस कायायलयको काम,
कतयव्य र अधधकार यस प्रकार रहे का छन ् ।

१ व्यापार/िाणणज्य र िजार प्रनतस्पधाय सम्िन्त्धी प्रादे भशक नीनत, कानून, मापदण्ि तथा
योजनाको तजुम
य ा, कायायन्त्वयन एवम ् ननयमन र भसश्न्त्िकेट तथा काटे भलङ ननयन्त्रण ;

२ प्रादे भशक व्यापार सम्िन्त्धी पूवायधार ननमायण, प्रवद्यधन, सहजीकरण, िजार अनुगमन,
समन्त्वय, तथ्याङ्क प्रणाली, िौद्धधक सम्पवि संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्त्धान र
ननयमन ;

३ ढुवानी/पररवहन प्रणाली तथा कागो व्यिस्थापन ;

४ नेपाल सरकारको सहमनतमा आधथयक तथा औद्योधगक ववषयका करारजन्त्य सम्झौता ;
५ व्यापाररक फमयहरुको दताय, नवीकरण, खारे जी र ननयमन ;
६ खानी तथा खनीज पदाथयको अन्त्वेषण सम्िन्त्धी प्रादे भशक नीनत, कानून,मापदण्ि र योजना

तजुम
य ा तथा कायायन्त्वयन र ननयमन एवम ् पूवायधार ववकास, अनुसन्त्धान, सवेक्षण, लगत
संकलन, अभिलेखाङ्कन, अन्त्वेषण, उत्खनन ्, प्रादे भशक प्रयोगशालाको स्थापना तथा
सञ्िालन र संघसंग समन्त्वय ;

७ िौगभियक अध्ययन तथा अनुसन्त्धान र नक्सा सम्िन्त्धी ;

८ कलकारखाना र औद्योधगकीकरण सम्िन्त्धी नीनत, कानून, मापदण्ि र योजना तजुम
य ा तथा
कायायन्त्वयन र ननयमन ;

९ उद्योग दताय, अनुमनत, नवीकरण एवम ् खारे जी र औद्योधगक ववकास तथा औद्योधगक
व्यवसायको प्रवद्यधन र ननयमन ;

१० प्रदे शस्तरको उद्योग क्षेरको िौनतक पूवायधार ववकास सम्िन्त्धी योजना तजुम
य ा र
कायायन्त्वयन तथा औद्योधगक क्षेर र ववशेष क्षेरको स्थापना, सञ्िालन र ववस्तार ;

११ औद्योधगक वस्तक
ु ो ननयायत प्रवद्यधन ;

१२ सावयजननक सेवा, अत्यावचयक सेवा र वस्तु आपनू तय सम्िन्त्धी नीनत, कानन
ू तथा
मापदण्ि तजम
ुय ा, कायायन्त्वयन र ननयमन ;

१३ उपिोक्ता हक अधधकार संरक्षण तथा प्रवद्यधन, उपिोक्ता जागरण काययक्रम तजम
ुय ा,
कायायन्त्वयन तथा अनग
ु मन ;

१४ मूल्य र कालोिजारी तथा कृबरम अिाव ननयन्त्रण एवम ् ननयमन ;

१५ संघीय मापदण्ि अनुसार स््याण्ििय वगीकरण, गुणस्तर परीक्षण र ननयमन ;
१६ उपिोक्ता अदालत गठन र सञ्िालन स

१७ अत्यावचयक वस्तुहरुको प्रादे भशक माग र आपूनतय सम्िन्त्धी सूिना संकलन, ववचलेषण,

प्रक्षेपण र आपूनतय व्यिस्था, मौज्दातको व्यिस्था र आपूनतयमा अन्त्तरप्रादे भशक र
स्थानीय तहिीि समन्त्वय ;

१८ लक्षक्षत क्षेर र वगयका लाधग वस्तु र सेवामा प्रादे भशक अनुदान र ननयमन ;

१९ करार, साझेदारी र एजेन्त्सी सम्िन्त्धी प्रादे भशक नीनत, कानून, मापदण्ि, कायायन्त्वयन र
ननयमन ;

२० संघ संगको समन्त्वयमा कम्पनी स्थापना सम्िन्त्धी नीनत तथा कानून तजुम
य ा तथा
कायायन्त्वयन, ननयमन र कम्पनी प्रशासन ;

२१ दामासाटहमा परे का उद्योग, व्यवसानयक कम्पनी तथा फमय व्यवस्थापन सम्िन्त्धी नीनत,
कानून, मापदण्ि तजुम
य ा, कायायन्त्वयनर ननयमन ;

२२ प्रदे शस्तरमा हाननकारक पदाथयहरुको ननयमन तथा व्यिस्थापन ;
२३ प्रदशस्तरमा ईन्त्धनको गुणस्तर अनुगमन ;

२४ संघीय कानून िमोश्जम क्याभसनो तथा धिठ्ठा दताय, अनुमनत र ननयमन सम्िन्त्धी ;

२५ प्रदे शभिरका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरे लु तथा लघु उद्योगहरु स्थापना र प्रवद्यधन
सम्िन्त्धमा नीनत, कानून तथा मापदण्ि तजुम
य ा, कायायन्त्वयन र ननयमन ;

२६ औद्योधगक तथा व्यापार प्रदशयनीको आयोजना तथा व्यिस्थापन ;
२७ उद्योगमा श्रममूलक प्रववधध र स्वदे शी श्रभमकको उपयोग ;

२८ स्वरोजगारका लागी उद्यमशीलता ववकास, प्रभशक्षण, सहुभलयत कजाय र व्यिसाय
प्रवद्यधन सहायता ;
२९ प्रादे भशक पययटन ववकासको नीनत, कानन
ू , मापदण्ि र योजना ननमायण, पव
ू ायधार ववकास,
प्रवद्यधन र ननयमन ;

३० पययटक प्रहरी व्यवस्थापन ;

३१ पययटकीय होटल, ररसोटय , लज, ट्रािल तथा ट्रे ककङ्ग एजेन्त्सी, गाईि, यायश्टटङ्ग आटदको
दताय अनम
ु नत नवीकरण र ननयमन ;

३२ प्रदे शस्तरमा वन क्षेरको नीनत, कानन
ू , मापदण्ि तथा योजना तजम
ुय ा, कायायन्त्वयन र
ननयमन ;

३३ वन्त्यजन्त्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्िन्त्धी ननयमन र अपराध ननयन्त्रण ;

३४ वन वनस्पनत वन्त्यजन्त्तु र जैववक ववववधता सम्िन्त्धी प्रादे भशक सङ्रहालय व्यवस्थापन
;
३५ प्रदे शस्तरमा संरक्षण क्षेर र िरन क्षेरको व्यवस्थापन ;
३६ हािीसार तथा धिडियाखानाको व्यवस्थापन ;
३७ जडििुटी खेती प्रववधध प्रवद्यधन, ववस्तार तथा िजारीकरण सम्िन्त्धी नीनत तथा कानून
तजम
ुय ा, तथा कायायन्त्वयन र ननयमन, अध्ययन अनुसन्त्धान तथा तथ्यांक संकलन
;

३८ वन तथा वातावरण सम्िन्त्धी ववषयमा प्राववधधक सूिना तथा सेवा प्रिाह ;

३९ वन अनतक्रमण तथा वन िढे लो ननयन्त्रण तथा रोकथाम सम्िन्त्धी नीनत, समन्त्वय र
सहयोग ;
४० प्रदे शस्तरमा वनस्पनत उद्यान तथा हवेरीयमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पनत पटहिान
तथा अभिलेखीकरण सम्िन्त्धी नीनत र व्यवस्थापन ;
४१ प्रदे शस्तरमा जैववक ववववधताको अध्ययन, अनुसन्त्धान, व्यवस्थापन, ननयमन, संरक्षण
एवम ् लािांश िााँिफााँि ;

४२ प्रदे शस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीनत, प्रववधध ववकास, व्यवस्थापन ;
४३ प्रदे शभिर िूस्खलन ननयन्त्रण ;

४४ प्रदे शस्तरमा वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छता सम्िन्त्धी प्रववधध ववकास र व्यवस्थापन
;
४५ प्रदे शस्तरमा वातावरण सम्िन्त्धी नीनत, कानून, मापदण्ि, योजना तजम
ुय ा, कायायन्त्वयन र
ननयमन ;

४६ प्रदे शस्तरमा वातावरणीय सूिना प्रणालीको स्थापना ;

४७ प्रदे शस्तरमा वातावरणीय जोणखमका लाधग तयारी तथा उद्धार ;
४८ प्रदे शस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्िालन र व्यवस्थापन ;
४९ प्रदे शस्तरमा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्वनन तथा बिद्युतीय लगायत प्रदष
ु णको मापदण्ि
ननधायरण, कायायन्त्वयन, अनुगमन र ननयन्त्रण ;

५० प्रदे शस्तरमा न्त्यन
ू कावयनमख
ु ी तथा वातावरणमैरी ववकास प्रकृया र हररत क्षेर प्रवद्यधन
;
५१ प्रदे शस्तरमा वातावरणीय संरक्षण क्षेर तथा प्राकृनतक सम्पदाको संरक्षण र सम्िद्यधन ;

५२ प्रदे शभिर वातावरणीय क्षेरको अध्ययन, अनुसन्त्धान, क्षमता अभििद्
ृ धध, वातावरणीय
सश
ु ासन तथा परीक्षण ;

५३ िप
ू ररधध क्षेर तथा वन क्षेरको पटहिान, िधगयकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन ;
५४ संरक्षण क्षेर पटहिान र व्यवस्थापकीय पद्धनत ननधायरण ;

५५ अन्त्तरप्रदे शीय नदी उकास तथा सिक ककनार वक्ष
ृ ारोपण व्यवस्थापन ;

५६ वक्ष
ु स्तरीय िीउ उत्पादन, िीउिगैंिा स्थापना र
ृ ारोपणको लागी टदगो तथा गण
व्यवस्थापन ;

५७ प्रदे शभिर वक्ष
य ा,
ृ ारोपण तथा सम्िार सम्िन्त्धी नीनत, कानून तथा मापदण्ि, तजुम
कायायन्त्वयन र ननयमन ;

५८ प्रदे शभिर जडििुटट तथा अन्त्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्िन्त्धी व्यवस्थापन ;

५९ वन्त्यजन्त्तु र िरािुरुङ्गी सम्िन्त्धी प्रादे भशक नीनत, कानून तथा मापदण्ि तजम
ुय ा,
कायायन्त्वयन र ननयमन ;

६० प्रदे शस्तरमा ववज्ञान प्रववधधको ववकास तथा ववस्तार, सो सम्िन्त्धी तथ्याङ्क संकलन,
प्रशोधन र सवेक्षण र जनशश्क्त ववकास र उपयोग ;
६१ वैज्ञाननक अध्ययन अनुसन्त्धान एवम ् ववज्ञान र प्रववधधको आववष्कार, उन्त्नयन र
ववकास ;

६२ ववज्ञान संरहालय र प्लानेटोररयमको स्थापना, सञ्िालन र व्यवस्थापन ।

३ मधरालयको सँगठन सँरचना र मधरालयमा कायवरि कमवचारीको वववरण
क) मधरालयको सँगठन सँरचना
मन्त्रालयको वतयमान सांगठननक संरिना अनुसार ५ वटा महाशाखा र १४ वटा शाखाहरु रहे का

छन ् । यस मन्त्रालयमा ४५ जनाको स्वीकृत स्थायी दरिन्त्दी रहे को छ । यस मन्त्रालयको प्रमुख
प्रदे श सरकारको सधिव (रा. प. प्रथम श्रेणी) को दरिन्त्दी रहे को छ । प्रदे श सधिव मातहत रहे का

५ वटा महाशाखाहरुमा प्रत्येकमा अधधकृतस्तर नवौं तहको १/१ जनाको दरिन्त्दी रहे को छ ।

प्रत्येक शाखाको कायय सम्पादनको लागी शाखाको काययिोझ अनुसार अधधकृतस्तर आठौं/सातौं
दे णख कायायलय सहयोगीसम्मका कमयिारीहरुको दरिन्त्दी रहे को छ । यस मन्त्रालयमा रहे का
महाशाखा र शाखाको कायय वववरण यस प्रकार रहे को छ।
मधरालयको सँगठन िाललका

ख) मधरालयमा कायवरि कमवचारीहरुको वववरण
क्र.सं.

कमयिारीकोनाम, थर

पद

१

श्रीयज्ञनाथ दाहाल

प्रदे शसधिव

२

श्री जनकपाध्या

अधधकृतस्तर नवौं तह

३

श्री िरतप्रसाद श्रेष्ठ

४
५

महाशाखा/शाखा

सम्पकयनम्िर
९८५८४२२५०७

वन व्यवस्थापन तथा जैववक ववववधता
महाशाखा

९८५११५१३०२

स.व.अ.(अधधकृतस्तरआठौं)

योजना/वातावरण शाखा

९८४७८७४१९०

श्री नप
े अवस्थी
ृ श

िु संरक्षणअधधकृत

िू तथा जलाधार शाखा

९८४९०३१२५०

श्री कृष्णिहादरु धामी

लेखाअधधकृत

आधथयक प्रशासन शाखा

९८५८४२४२०१

श्रीधमयराज जोशी

शाखाअधधकृत

शाखा

९८५८४२६६४४

७

श्री गगनशमाय

सहायक वन अधधकृत

वन व्यवस्थापन शाखा

९८४५२८६६००

८

श्री मानिहादरु लामा

कानुनअधधकृत

कानून तथा फैसला कायायन्त्वयन शाखा

९८४१७८६०६१

९

श्रीववष्णुदि ि्ट

अधधकृत

सावयजननक खररद एकाई

९८०५७६३४१५

१०

श्री मानभसंह साउद

अधधकृत

पययटन ववकास शाखा

९८४८८५३०८६

११

श्रीकौभशला कुमारी जोशी

अधधकृत

प्रशासन शाखा

९८६८५८६९२३

१२

श्रीसुननता कुमारी माली

कम्प्युटरअधधकृत

ववज्ञान तथा सुिना प्रववधध शाखा

९८४३३१६०७७

१३

श्रीप्रशान्त्त िौधरी

सहायक

प्रशासन/श्जश्न्त्स शाखा

९८४९८५४९५३

१४

श्रीहे मन्त्त वुढाथोकी

िू संरक्षणसहायक

िू तथा जलाधार शाखा

९८४९१३६३६६

१५

श्री नववनभसंह

रे न्त्जर

योजना शाखा

९८४३७०५९५१

१६

श्री कमलगौतम

सहायक िौथो

आधथयक प्रशासन शाखा

९८४३३३९२२१

१७

श्री रामिहादरु थापा

हसिा

प्रशासन

९८४८५९५७७३

१८

श्रीअजन
ुय िौधरी

का स

९८४८४७०४७५

१९

श्रीप्रेमराज जैशी

का स

९८४८५३४५२६

२०

श्री रामिन्त्र जोशी

का स

९८४७०८५६८२

२१

श्री िैरवकुाँवर

का स

९८४८६०७१५७

२२

श्री िक्रि थलाल

का स

९८४८५४४८७२

६

प्रशासन/वाणणज्य/औद्योधगक प्रवद्यधन

२३

श्रीरववन्त्र िौधरी

हसिा

९८०८०६२३४२

२४

श्री मक
ु े शि्ट

हसिा

९८१५६८९३७४

२५

श्रीलक्ष्मी कुमारी राना

माली

९८१४६८७१४६

२६

श्रीिुल्लु राना थारु

माली

४ यस मधरालयबाट प्रदान गररने सेवा
सुदरू पश्चिम प्रदे श सरकार (कायय वविाजन) ननयमाली, २०७४ ले तोके िमोश्जमका काययहरु ।
५ ननणवय गने प्रकृया र अधिकार

कुनैपनन ननणयय ववभिन्त्न महाशाखा र शाखाहरुिाट शाखा अधधकृतिाट टटप्पणी उठाई, सो
टटप्पणी

स्वीकृत गररने वा ननणययको प्रकृनत र गश्म्िरताका आधारमा माननीय मन्त्रीज्यूिाट

पनन स्वीकृत गररने ।

६ ननणवयउपर उिरु ी सध
ु ने अधिकारी

यस मन्त्रालयिाट उपलब्ध गराईएका सेवा उपर धिि निझ
ु ेको खण्िमा मन्त्रालयका सधिव समक्ष
उजरु ी गनय सककनेछ ।

७सम्पादन गरे को कामको वववरण
यस मन्त्रालय र मातहतका ननकायहरुले भमनत २०७७ श्रावण दे णख २०७७ असोज मटहनासम्म
सम्पादन गरे को कामको वववरण ननम्नानुसार रहे को छ ।
अ) मधरालयबाटसम्पाददिकायवहरु
•

मन्त्रालय

र

मातहतका

ननकायहरुको

स्वीकृत

वावषयक

काययक्रम

कायायन्त्वयनमा

सहजीकरण गने उद्दे चयले क्षेरगत रुपमा वावषयक काययक्रम कायायन्त्वयन काययववधध,
२०७७ तजम
ुय ा गररएको ।
•

माननीय मन्त्रीज्यू र सधिवज्यू तथा सधिवज्यू र मातहत ननकायका कायायलय

प्रमख
ु हरुिीि आधथयक वषय २०७७/०७८ को स्वीकृत वावषयक काययक्रम कायायन्त्वयनका
लागी काययसम्पादन सम्झौता गररएको ।

•

संघीय सरकारिाट शसतय अनुदान स्वरुप प्राप्त िजेट तथा काययक्रम मातहत

ननकायहरुलाई वविाजन गरी सम्िश्न्त्धत कायायलयको PLMBIS मा प्रववश्ष्ट गने कायय
गररएको।
•

मन्त्रालय र मातहतका ननकायहरुको आधथयक वषय २०७६/०७७ को प्रगनत सभमक्षा गोश्ष्ठ
सञ्िालन गररएको ।

•

मन्त्रालय र मातहतका ननकायहरुको आधथयक वषय २०७६/०७७ को प्रगनत प्रनतवेदन
मख्
ु यमन्त्री

तथा

मश्न्त्रपररषद्को

कायायलय

र

आधथयक

माभमला

तथा

योजना

मन्त्रालयमा पेश गरे को ।
•

मन्त्रालय मातहतका ननकायहरुको योजना कायायन्त्वयनमा समन्त्वय र सहजीकरण
गररएको।

•

मातहतका ननकायहरुिाट सम्पाटदत योजना तथा काययक्रमहरुको अनुगमन गररएको ।

आ) हालसम्म स्वीकृि भएका मधरालयसंग सम्बन्धिि कानन
ू हरुको वववरण
ऐनहरु
•

प्रादे भशक औद्योधगक व्यवसाय ऐन, २०७५

•

नीश्ज व्यवसाय दताय ऐन, २०७६

•

साझेदारी व्यवसाय दताय ऐन, २०७६

•

सुदरू पश्चिम प्रदे श वातावरण संरक्षण अध्यादे श, २०७७

ननदे लिकाहरु
•
•

सद
ु रू पश्चिम प्रदे सस्तरीय संयक्
ु त िजार अनग
ु मन ननदे भशका, २०७६

सप
ु थमल्
ु य पसल एवं लघु घरे लु उद्योग सञ्िालन तथा प्रिद्यधन काययक्रम
कायायन्त्वयन ननदे भशका, २०७६

•

सद
ु रू पश्चिम प्रदे श संयक्
ु त वजार अनग
ु मन ननदे भशका, २०७६

कायवववधिहरु
•

नटदजन्त्य पदाथय ब्यिस्थापन काययववधी, २०७५

•

प्रदे श पययटन ववकास काययक्रम कायायन्त्वयन ईकाई सञ्िालन काययववधी, २०७५

•

नववन उद्यम स्थापनाका लागी अनुदान ववतरण सम्िश्न्त्ध काययववधध, २०७७

•

वावषयक काययक्रम कायायन्त्वयन काययववधध, २०७७ (वन वातावरण तथा िूसंरक्षण,
उद्योग तथा वाणणज्य र पययटन सम्िश्न्त्ध)

गठन आदे ि
•

खप्ति पययटन ववकास सभमनत गठन आदे श, २०७५

•

रामारोशन क्षेर पययटन ववकास तथा ब्यिस्थापन सभमनत गठन आदे श, २०७६

८ सुचना अधिकारी, प्रवक्िा र सधचवको नाम र पद
सुिना अधधकारी/प्रवक्ता
नाम :-

सधिव

िरत प्रसाद श्रेष्ठ

नाम :-यज्ञनाथ दाहाल

पद :- सहायक वन अधधकृत

पद :-सधिव

(अधधकृतस्तर आठौं)
सम्पकय नं. - ९८४७८७४१९०

सम्पकय नं. - ९८५८४२२५०७

९ आम्दानी, खचव िथा आधथवक कारोबार सम्बधिी अद्यावधिक वववरण
बिेटको वववरण

कुल ववननयोन्िि बिेट

खचव भएको बिेट

ववत्तीय

पाँश्ु जगत

९३,४९,७२,०००।०

१,५०,३५,००९।०

१.६०%

िालु

१,८४,६०,३७,०००।०

११,८२,७२,४७६।०

६.४०%

िम्मा

२,७८,१०,०९,०००।०

१३,३३,०७,४८५।०

८%

प्रगनि

प्रनििि

१० सावविननक ननकायको वेबसाईट भए सोको वववरण
यस उद्योग पययटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेिसाईट www.moitfe.p7.gov.np रहे को छ
।
११ सावविननक ननकायले प्राप्ि गरे को बैदेलिक सहायिा, ऋण, अनुदान, एवं प्राववधिक सहयोग र
सम्झौिा

यस मन्त्रालयले सोझै कुनै िैदेभशक सहायता, ऋण, अनुदान, एवं प्राववधधक सहयोग प्राप्त गने
गरी कुनै पनन सम्झौता नगरे को ।

