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सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) तथा ननमभावरीको ननमभ ३ वभोजजभ सावाजननक 
गरयएको वववयण 

                                          सूचना सावाजननक गने ननकामको नाभ्- येड कामाान्त्वमन केन्त्र 

                                         
१ केन्त्रको स्वरुऩ य प्रकृनत 

 

नेऩारभा येडको प्रबावकायी रुऩभा तमायी य ननतजाभरुक कामाान्त्वमनको रानग वन तथा वातावयण भन्त्रारम भापा त छुटै्ट 
सॊयचना ननभाणा गरयएको छ (जचर नॊ. १)। येडसॊग सम्फजन्त्धत फहसुयोकायवाराहरुराई ननणाम प्रकृमाभा सभावेश 
गयाउनकुो रानग उच्च तहभा वन तथा वातावयण भन्त्रारमको भाननीम वन तथा वातावयण भन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा 
ववनबन्न भन्त्रारमका प्रनतनननधहरु सदस्म यहने गयी फहऩुजऺम, फहसुयोकायवारा, उच्चस्तयीम सभन्त्वम सनभनत यहेको छ । 
मस सॊयचनाको भखु्म उद्देश्महरु येड कामाक्रभ कामाान्त्वमन गनाका रानग आवश्मक ववत्त एवॊभ ्अन्त्तय भन्त्रारम सभन्त्वम 
य सहकामा जटुाउन सहमोग गने यहेको छ । 

दोस्रो तहभा वन तथा वातावयण भन्त्रारमको सजचवज्मूको अध्मऺताभा येड कामा सभूह यहेको छ । मस सभूहभा नेऩार 
सयकायको तपा फाट ९ जना, ववकास साझेदायके तपा फाट १ जना, नागरयक सभाजको तपा फाट ६ जना गयी जम्भा १६ 
जना सदस्महरु यहेका छन ्।मस सभूहको भखु्म उद्देश्म येड कामाान्त्वमनको रानग कामाक्रभ तजुाभा य कामाान्त्वमनको 
अनगुभन गने यहेको छ ।  

येड प्रसको दैननक प्रशासननक कामाहरु सञ्चारन गनाका रानग वन तथा वातावयण भन्त्रारम अन्त्तगात येड कामाान्त्वमन 
केन्त्रको स्थाऩना गरयएको छ ।  मस केन्त्रभा फजेट तथा कामाक्रभ शाखा, जरवाम ुव्मवस्थाऩन शाखा, दयु सॊवेदन तथा 
ब-ूसूचना प्रणारी शाखा य आनथाक तथा प्रशासन शाखा यहेका छन ्। मस केन्त्रभा १३ कभाचायीहरुको दयवन्त्दी यहेको 
छ।नेऩारभा येडको प्रबावकायी रुऩभा तमायी य ननतजाभूरक कामाान्त्वमनको जजम्भेवायी येड कामाान्त्वमन केन्त्रको यहेको 
छ । 

२ केन्त्रभा यहने कभाचायी सॊख्मा य कामा वववयण 
मस केन्त्रको शाखाहरु देहाम अनसुाय यहेका छन ्। 

१. फजेट तथा कामाक्रभ शाखा,  

२. जरवाम ुव्मवस्थाऩन शाखा,   

३. दयु सॊवेदन तथा ब-ूसूचना प्रणारी शाखा य 

४. आनथाक तथा प्रशासन शाखा 
                

 कामा वववयण : 
 येड कामाान्त्वमनको रानग सम्ऩाददत ववरेषणात्भक अध्ममनहरुराइ सभन्त्वम गने य अध्ममन टोरीहरुको 

प्रगतीराइ ननमनभत अनगुभन गयी ऩषृ्ठऩोषण य ननदेशन ददने । 

 यावष्डम येड यणनीनत य येड कामाान्त्वन मोजना तजुाभा गने कामाभा नेततृ्वदामी बनूभका ननवााह गने ।  

 दात ृननकाम एवभ ्सहमोगी ननकामसॉग सभन्त्वम एवभ ्सञ्चाय गने य सोको जानकायी ननमनभत रुऩभा 
प्रभखुराइ गयाउने । 

 येड तथा जरवाम ुऩरयवतानसॉग सम्फजन्त्धत सेव प्रदामक तथा ववऻहरुको Time Sheet अध्माववधक गने । 



 

 
 

 वन, कावान व्माऩायसॉग सम्फजन्त्धत आनथाक , साभाजजक य नीनतगत सवारहरुभा गरयने अध्ममन , अनसुन्त्धान 
गने गयाउने । 

 कावान सजञ्चनतकयण गने, गयाउने कामाराइ सस्थागत  गना Carbon Emission Baseline तमाय गने, 

 NAPA भा सभसाभवमक सशोधनका रानग मोगदान ऩमुााउने । 

 जरवाम ुऩरयवतानफाट आउने नकायात्भक प्रबावहरुराइ न्त्मूनीकयण सम्फन्त्धी कामा गने, गयाउने । 

 

२.१ जरफाम ुव्मवस्थाऩन शाखा 
 जरफाम ुऩरयवतान सभानकुुरन सम्फजन्त्ध आमोजनाको सॉचऩरहरु तमाय गना केन्त्र प्रभखु सभऺ ऩेश गने ।  

 ऩरयजस्थनतक तथा सभदुामभा आधारयत सभानकुुरन सम्फजन्त्ध कामाक्रभ फाये सोचऩर तमाय गयी केन्त्र प्रभखु 
सभऺ ऩेश गने । 

 वनभा आधारयत सभानकुुरन कामाक्रभको सम्ऩका  अनधकृतको रुऩभा यही सभन्त्वम गने । 

 नभूना ऩरयऺणका रुऩभा कामाान्त्वमन बइयहेको सभानकुुरन कामाक्रभहरुको वववयण अद्याववधक गयी 
प्रनतवेदन तमाय गने । 

 तोवकएको अन्त्म कामाहरु गने । 

 

 २.२ फजेट तथा कामाक्रभ शाखा 
 REDD कामाान्त्वमनको रानग आवश्मक ऩने नीनत तथा यणनीनतको कामाक्रभ तजुाभा गने । 

 दीघाकारीन, अल्ऩकानरन य आवनधक मोजना तथा कामाक्रभहरु तजुाभा गयी तोवकएको सभम नबर प्रभखु 
सभऺ ऩेश गने । 

 फैठक, सबा, सम्भेरन, अध्ममन भ्रभण आदद फाये कामाक्रभ स्वीकृत गयाइ कामाान्त्वमन गने । 

 कामाक्रभ/आमोजनाको चौभानसक तथा वावषाक  प्रगती प्रनतवेदन तमाय गयी प्रभखु सभऺ ऩेश गने । 

 दात ृननकामराइ ऩठाउन ुऩने प्रगती वववयणहरु सभमभै तमाय गयी प्रभखु सभऺ स्वीकृनतको रानग ऩेश गने 
। 

प्रभखुफाट स्वीकृत प्राप्त बए ऩश्चात शाखाफाट सम्वजन्त्धत ननकामभा ऩठाउने । 

 MRT, ER-PIN य R-Package तमाय गने कामाभा मस एकाइफाट सहमोग  ननकामसॉग सभन्त्वम गने य बए 
गयेको प्रगतीको जानकायी प्रभखुराइ गयाउने । 

 E-PP कामाान्त्वमनको चयणभा गने ऩने प्रचाय प्रसाय एवभ ्ऺभता अनबफवृि कामाक्रभको रानग आवश्मक ऩने 
भागाजचर तमाय गयी प्रभखु सभऺ ऩेश गने । 

 येड नभूना ऩरयऺणफाट प्राप्त बएका नसकाइ य अभ्मासहरुको जानकायी /वववयण सङ्करन गयी भस्मौदा तमाय 
गयी प्रभखु सभऺ ऩेश गने । 

 येड नभूना ऩरयऺण सम्फजन्त्ध वववयण अध्मावनधक गयी Website भा Upload  गना सहमोग गने । 

 येड सम्फजन्त्ध प्रचाय प्रसाय साभाग्रीहरु तमायी तथा उत्ऩादन गना भस्मौदा सवहत प्रभखु सभऺ स्वीकृनतको 
रानग ऩेश गने ।  

 मस एकाइको Outreach Plan तमाय गरय सोको कामाान्त्वमन गना आवश्मक ऩने स्रोत य कामाान्त्वमनको 
रुऩयेखा तमाय गरय प्रभखु सभऺ ऩेश गने । 

 येड कामा सभहु य फह ुसयोकायवाराहरुको फैठक /गोष्ठीको रानग आवश्मक ऩने तमाय गने य बएको ननणाम 
एवभ ्छरपरका फुॉदाहरु वटऩोट गरय प्रभखु सभऺ ऩेश गने । 

 तोवकएको अन्त्म कामाहरु सभेत गने । 



 

 
 

 

२.३ दयु सम्वेदन तथा ब-ूसूचना प्रणारी शाखा 
 मस शाखाफाट MRV सॉग सम्फजन्त्धत अध्ममन कामा गने सेवा प्रदामकदाइ सहजजकयण गने एवभ ्ववषमगत 

प्राववनधक सनभनतभा नेततृ्वदामी बनूभका ननवााह गने । 

 REDD कामाान्त्वमनको रानग आवश्मक ऩने कावान भाऩन , अनगुभन  प्रनतवेदन प्रभाजणकयणसॉग सम्फजन्त्धत 
ववषम फस्तभुा गरयने अध्ममन अनसुन्त्धान कामाभा सवक्रम रुऩभा सहबागी बइ अनबरेख अद्यावनधक गने । 

 कावान भाऩन य आकरन गने सम्फजन्त्ध सञ्चानरत Piloting कामाराइ REDD Cell को तपा फाट सभन्त्वम य 
सहजजकयण गने । 

 मस शाखासॉग सम्फजन्त्धत अध्ममन कामाभा सरग्न सेवा प्रदामकसॉग Focal Officer को रुऩभा यही प्रवक्रमा 
य ववनधफाये ऩूणा जानकायी याख्न े। 

 आफ्नो शाखाफाट सम्ऩाददत कामाकी भानसक , चौभानसक य वावषाक प्रगती प्रनतवेदन तमाय गयी एकाइ प्रभखु 
सभऺ ऩेश गने । 

 वन भाऩन य अनगुभन प्रनतवेदन तमाय सम्फजन्त्ध नववनतभ प्रानफनधक ऻानफाये अध्ममन /अनसुन्त्धान गयी 
सहकभी वीच Sharing गने । 

 मस शाखाको कामासॉग सम्फजन्त्धत ववषमभा तानरभ , गोष्ठी , सेनभनाय सञ्चारनको रानग कामाक्रभ स्वीकृत 
गयाइ कामाान्त्वमन गने । 

 तोवकएको अन्त्म कामाहरु सभेत गने । 

 

२.४ आनथाक प्रशासन शाखा 
 आमोजना रेखा तमाय गने । 

 सभमकै सोधबनाा भाग गने । 

 आनथाक प्रशासन सम्फजन्त्ध कामा गने । 

 रेखाऩयीऺण गयाउने । 

 फेरुजकुो रगत याजख पछमौट गने, गयाउने तथा सम्ऩयीऺण गयाउने । 

 आवनधक प्रनतवेदन तारकु ननकामभा ऩठाउने । 

 तोवकए फभोजजभ अन्त्म कामाहरु गने । 

 

३ केन्त्रफाट प्रदान गरयने सेवा 
   मस केन्त्रफाट ननम्न सेवाहरु प्रदान गरयन्त्छ । 

 कावान सजञ्चनतफाट येडको अवधायणा अनसुाय ववश्व व्मऩायभा सॊरग्न हनु आवश्मक नीनत तथा कामाक्रभ 
तजुाभा गने । 

 येड कामाान्त्वमनको तमायीको रानग ववनबन्न सयोकायवारा ननकामहरुसॊग सभन्त्वम गने । 

 येड कामाान्त्वमनको तमायीको रानग ववनबन्न सयोकायवाराहरुको ऺभता अनबववृि गने ।  

 भानथ उल्रेजखत कामा वववयण अनरुुऩ कामाहरु गयी सेवा प्रदान गने । 

 

४ सम्ऩादन गयेको काभको वववयण 
 नेऩारको यावष्डम वन आधाय तह (National Reference Level) सॊमुक्त याष्ड सॊघको जरवाम ुऩरयवतान 

सम्फजन्त्ध अनबसजन्त्धको येड प्रेटपभाभा प्रकाजशत बएको ।   



 

 
 

 वन रगानी मोजना (Forest Investment Plan) तमाय गयी ववश्व वैंकको जरफाम ुरगानी कोषभा ऩेश 
गयेकोभा नफ.स. २०७४ भॊनसय २६ देखी २७ भा ववश्व वैंकको प्रधान कामाारम वाजशङटन नड.सी.भा 
फसेको जरफाम ुरगानी कोषको वैठकरे उक्त रगानी मोजना जस्वकृत गयेको नथमो । 

 यावष्डम येडप्रस यणनीनत (National REDD+ Strategy) भा. भन्त्रीस्तयको नभनत २०७५।०१।०६  को 
ननणामअनसुाय जस्वकृत बएको ।  

 तयाई बऩुरयनध ऺेरका १२ जजल्राका रानग कावान उत्सजान न्त्मूनीकयण दस्तावेज (Emission Reduction 

Program Document-ERPD) कावान कोषको ऩोटापोनरमो भा सभानफष्ट गरयएको ।  

 येड प्रस कामाक्रभभा रैविक सजम्भरन  (Gender Integration in REDD+ Program) सम्फन्त्धभा भागा 
जचर तथा रैविक कामामोजना तमाय बइा ववश्व फैकॊ भा ऩेश बएको ।  

 येडसॉग सम्फजन्त्धत ननकामहरुको रैविक अवधायणाको ऺभता अनबववृि कामाक्रभ  । 

 सभदुामभा आधारयत ददगो वन व्मवस्थाऩन मोजना तमायी । 

 येड पोकर ऩसान तथा सयोकायवाराहरुको रानग प्राववनधक ऺभता अनबववृि कामाक्रभ । 

 उत्सजान न्त्मनुनकयण कामाक्रभको वातावयणीम य साभाजजक व्मवस्थाऩन खाका तमायी बएको  । 

५ सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ 
 केन्त्र प्रभखु् याधा वाग्रे, सह सजचव (प्रा.) 
 सूचना अनधकायी् सजृना शे्रष्ठ, उऩसजचव (प्रा.), जरफाम ुव्मवस्थाऩन शाखा  

 

६ केन्त्रको फजेट सम्फन्त्धी वववयण 

     येड कामाान्त्वमन केन्त्रको a=p=lz=g=329१२३३ को cf=j=207५/07६ चार ुखचा तपा  ववननमोजजत कुर  
फजेट ३३,०६,००,०००।- य a=p=lz=g= 329१२३४ को cf=j=207५/07६ ऩूॉजजगत खचा तपा  ववननमोजजत 
कुर फजेट ७१,००,०००।- यहेको छ ।  जस भध्मे नेऩार सयकायको रु   १,०१,००,०००।– वैदेजशक 
अनदुान रु  3२,7६,00,०००।– यहेको छ । 

 
 

७   येड कामाान्त्वमन केन्त्रको खचा सम्फन्त्धी वववयण(आनथाक वषा २०७४/७५ को २०७६सार फैशाख सम्भ) 
चार ुतपा  (खचा प्रनतशत) ऩूॉजीगत तपा  (खचा प्रनतशत) 

नेऩार सयकाय फैदेजशक अनदुान नेऩार सयकाय फैदेजशक अनदुान 

५३८६९४४।२० ४४४८६५२०।९० 0।00 २४८११२ 
 

८    येड कामाान्त्वमन केन्त्रको सूचनाहरु अन्त्मर प्रकाशन बएका वा हनुे बएको बए सोको वववयण 
     मस केन्त्रका सूचनाहरु सभम सभमभा केन्त्रको website http://redd.gov.np/  भा याख्न ेगरयएको तथा ववनबन्न 

ऩसु्तक, ऩोस्टय, ब्रोसयका रुऩभा प्रकाजशत गने गरयएको छ। 

  

http://redd.gov.np/


 

 
 

जचर नॊ. १ 

 येड कामाान्त्वमन केन्त्रको सॊगठनात्भक सॊयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दूय सॊवेदन तथा ब ूसूचना प्रणारी शाखा 
(Remote Sensing and GIS Section) 

 

 

आनथाक तथा प्रशासन शाखा (Finance and 

Administration Section) 

 

 

उच्चस्तयीम ननकाम (Apex Body), अध्मऺ 
भानननम भन्त्री, वन तथा ब ूसॊयऺण भन्त्रारम 

Chaired by Hon. Minister of the MoFSC 

येड कामा सभूह (REDD Working Group), 
अध्मऺ सजचव, वन तथा ब ूसॊयऺण भन्त्रारम 

Chaired by Secretary of the MoFSC 

 

येड कामाान्त्वमन केन्त्र (REDD- 

Implementation Center) 

येड सम्फजन्त्ध फहसुयोकायवारा भञ्च 

(REDD Multi-stakeholder Forum) 

 

फजेट तथा कामाक्रभ शाखा 
(Budget and Planning Section) 

 

 जरवाम ुव्मवस्थाऩन शाखा (Climate Change 

Section) 

 

 

येड कामाान्त्वमन केन्त्रका शाखाहरु 
(REDD- Implementation Centre) 

 


