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सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ननयमावलीको 
ननयम ३ वमोजिम सावािननक गररएको वववरण 

 

सूचना सावािननक गने ननकायको नामिः- रेड कायाान्त्वयन केन्त्र, बबरमहल, काठमाडौं ।                                     

१. केन्त्रको स्वरुप र प्रकृनत 

 

नेपालमा रेडप्लसको प्रभावकारी रुपमा तयारी र ननतिामलुक कायाान्त्वयनको लानग वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
अन्त्तरगत ववभागस्तरको छुटै्ट संरचनाको रुपमा रेड कायाान्त्वयन केन्त्रको स्थापना गररएको छ ।नेपाल सरकारले 
रेड कायाान्त्वयन केन्त्र माफा त आ.व. २०६६।६७ देजि रेडप्लस कायाक्रम कायाान्त्वयन गरररहेको छ । यस 
केन्त्रले हालसम्मको ११ बषाको अवनधमा तयारी चरणमा गनुापने ववनभन्न वक्रयाकलापहरु सम्पन्न गरेको छ । 
वनिन्त्य पाररजस्थनतकीय प्रणालीको कावान र गैरकावान लाभ अनभवृवि गने उद्दशे्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 
२०७५ मा नेपाल राविय रेडप्लस रणनीनत, २०७५ कायाान्त्वयनमा ल्याएको छ।  

रेडसंग सम्बजन्त्धत बहसुरोकारवालाहरुलाई ननणाय प्रकृयामा समावेश गराउनकुो लानग उच्च तहमा वन तथा 
वातावरण मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सम्बजन्त्धत मन्त्रालय र राविय योिना अाायोगका सजचव 
र प्रदेशका वन हेने  मन्त्रालयका प्रदेश सजचवहरु र वन ब्यवस्थापन सम्वन्त्धी संघ/संस्थाका प्रनतनननधहरु सदस्य 
र रेड कायाान्त्वयन केन्त्रको केन्त्र प्रमिु सदस्य सजचव रहने गरी एक बहपुक्षीय, बहसुरोकारवाला, उच्चस्तरीय 
संरचनाको रुपमा राविय रेडप्लस ननदेशक सनमनत रहेको छ । यस संरचनाको मखु्य उद्देश्यहरु रेड कायाक्रम 
कायाान्त्वयन गनाका लानग नीनत तथा कायाक्रमहरुका बीच सामञ्जस्यता कायम गना आवश्यक ववत्त एवं अन्त्तर 
मन्त्रालय समन्त्वय र सहकाया िटुाउन सहयोग गने रहेको छ ।  

दोस्रो तहमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सजचवज्यूको अध्यक्षतामा राविय रेडप्लस समन्त्वय सनमनत रहेको छ 
। यस सनमनतमा नेपाल सरकारको तफा बाट १२ िना, नागररक समािको तफा बाट कम्तीमा ३ िना मवहला 
सवहत बढीमा ९ िना गरी िम्मा २१ िना सदस्यहरु रहेका छन ्। यस सनमनतको मखु्य उद्देश्य रेड कायाान्त्वयनको 
लानग कायाक्रम तिुामा र कायाान्त्वयनको लानग राविय रेडप्लस रणनीनत बमोजिम एवककृत गना मद्दत गने र रेडप्लस 
कायाक्रमको अनगुमन गने र यसको रचनात्मक उपाय ननकाल्ने रहेको छ ।  

 

१.२ केन्त्रमा रहने कमाचारी संख्या र काया वववरण 

यस केन्त्रमा विेट तथा कायाक्रम शािा, दूर संवेदन तथा भ-ूसचुना प्रणाली शािा, िलवाय ुव्यवस्थापन शािा 
र आनथाक तथा प्रशासन शािा रहेका छन ् । यस केन्त्रको ननयनमत काया संचालनको लानग १३ िना 
कमाचारीहरुको दरवजन्त्द रहेको छ । यसको कायाालय बबरमहलको वन पररसरमा रहेको छ । 
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 जचर नं १: रेड कायाान्त्वयन केन्त्रको काया सम्बजन्त्धत संस्थागत संरचना 

१.२.१ िेड कायािन्द्वयन केन्द्रको कायि ववविण:  

 रेडप्लसको ननतिामूलक भकु्तानी प्रानिका लानग राविय तथा अन्त्तरााविय कोषहरु पवहचान गरी पहुुँच 
परु् याउने । 

 रेडप्लस सम्बन्त्धी नीनत ननमााण र ननणायका लानग ववनभन्न के्षर र सरोकारवालाहरुसुँग समन्त्वय गने । 

 वन के्षरबाट हनुे हररतगहृ गयाुँस उत्सिानको ववषयलाई ननयमन गना समन्त्वय गने ।  

 रेडप्लसबाट प्राि लाभको बाुँडफाुँटका लानग समन्त्वय गने । 

 रेडप्लसमा सरुक्षा कवच (सेफगाडा) को कायाान्त्वयन र अनगुमनमा समन्त्वय गने । 

दूर संवेदन तथा भ ूसूचना प्रणाली शािा 
(Remote Sensing and GIS Section) 

 

आनथाक तथा प्रशासन शािा (Finance and 

Administration Section) 

 

राविय रेडप्लस ननदेशक सनमनत 

अध्यक्ष (माननीय मन्त्री, वन तथा वातावरण 
मन्त्रालय) 

 
 

राविय रेड प्लस समन्त्वय सनमनत,  
अध्यक्ष (सजचव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 

रेड कायाान्त्वयन केन्त्र (REDD- Implementation 

Center)  

राविय तहको संस्थागत संरचना  

 

बिेट तथा कायाक्रम शािा 
(Budget and Planning Section) 

 

िलवाय ुव्यवस्थापन शािा  

(Climate Change Section) 

 

रेड कायाान्त्वयन केन्त्रका शािाहरू  

(Sections of REDD - Implementation 

Centre) 
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 राविय वन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ् चालन गने ।  

 राविय रेडप्लस रणनीनत र उत्सिान न्त्यूनीकरण कायाक्रम कायाान्त्वयनका लानग समन्त्वय गने । 

 रेडप्लस सम्बन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान तथा प्रकाशन र प्रचार प्रसार गने । 

 वन कावानको दताा, राविय वन अनगुमन प्रणालीको स्थापना र कावान मापन, प्रनतवेदन तयारी र 
प्रमाणीकरणको लानग वन अनसुन्त्धान तथा प्रजशक्षण केन्त्रसुँग समन्त्वय गने । 

 उत्सिान न्त्यूनीकरण कायाक्रम अनसुार ननिी वनलाई प्रोत्साहन गनाका लानग ननिी वन धनीहरुसुँग सम्झौता 
गने व्यवस्थाहरुको ववकास गने । 

१.२.२ जलबायु व्यवस्थापन शाखा 
 िलवाय ुपररवतान समानकुुलन सम्बजन्त्ध आयोिना सोचपरहरु तयार गरी केन्त्र प्रमिुसमक्ष पेश गने । 

 पाररजस्थनतक तथा समदुायमा आधाररत समानकुुलन सम्बजन्त्ध कायाक्रमबारे सोचपर तयार गने । 

 वनमा आधाररत समानकुुलन कायाक्रमको सम्पका  ववन्त्दकुो रुपमा रही कायाक्रमहरूको समन्त्वय गने । 

 नमूना पररक्षणका रुपमा कायाान्त्वयन भइरहेको समानकुुलन कायाक्रमहरुको वववरण अद्यावनधक गरी 
प्रनतवेदन तयार गने । 

 यस शािाको कायासुँग सम्बजन्त्धत ववषयमा अध्ययन, तानलम, गोष्ठी सेनमनार आदद सञ्चालनको लानग लागत 
अनमुान सवहत कायाक्रम स्वीकृत गराइा कायाान्त्वयन गने । 

 आफ्नो शािाबाट सम्पाददत कायाको मानसक, चौमानसक र वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरी प्रमिु समक्ष 
पेश गने । 

 तोवकएको अन्त्य कायाहरु गने । 

१.२.३ बजेट तथा कायिक्रम शाखा 
 रेडप्लस  कायाान्त्वयनको लानग आवश्यक पने नीनत तथा रणनीनतको तिुामा गने । 

 दीघाकालीन, अल्पकानलन र आवनधक योिना तथा कायाक्रमहरु तिुामा गरी तोवकएको समयनभर प्रमिु 
समक्ष पेश गने । 

 बैठक, सभा, सम्मेलन, अध्ययन भ्रमण, आददबारे कायाक्रम स्वीकृत गराइ कायाान्त्वयन गने । 

 कायाक्रम/आयोिनाको चौमानसक तथा वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरी प्रमिु समक्ष पेश गने । 

 दात ृननकायलाइ पठाउन ुपने प्रगती वववरणहरु समयमै तयार गरी प्रमिु समक्ष स्वीकृनतको लानग पेश 
गने । 

 Midterm Review, Measuring Reporting and Verification MRV (मापन, प्रनतवेदन तथा 
प्रमाणीकरण), Emissions Reductions Program Idea Note ER-PIN (उत्सिान न्त्यूनीकरण कायाक्रम 
अवधारणापर) र Readiness-Package (तयारी प्याकेि) तयार गने कायामा सहयोगी ननकायसुँग समन्त्वय 
गने र भए गरेको प्रगनतको िानकारी प्रमिुलाइा गराउन े। 

 RPP कायाान्त्वयनको चरणमा गनुापने प्रचार प्रसार एवम ्क्षमता अनभबवृि कायाक्रमको लानग आवश्यक पने 
मागाजचर तयार गरी प्रमिु समक्ष पेश गने । 

 Measuring Reporting and Verification MRV (मापन, प्रनतवेदन तथा प्रमाणीकरण) नमूना पररक्षणबाट 
प्राि भएका नसकाइा र अभ्यासहरुको िानकारी/वववरण सङ्कलन गरी मस्यौदा तयार गने । 

 रेडप्लस नमूना पररक्षण सम्बजन्त्ध वववरण अध्यावनधक गरी वेभसाइट (Website)मा प्रववष्ट गना सहयोग 
गने । 
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 रेडप्लस सम्बजन्त्ध प्रचार प्रसार सामाग्रीहरु तयारी तथा उत्पादन गना मस्यौदा तयार गने तथा समन्त्वय गने 
।  

 यस केन्त्रको Outreach Plan तयार गरर सोको कायाान्त्वयन गना आवश्यक पने स्रोत र कायाान्त्वयनको 
रुपरेिा तयार गरर पेश गने । 

 राविय रेडप्लस केन्त्र र बह ुसरोकारवालाहरुको बैठक/गोष्ठीको लानग आवश्यक तयारी गने र भएका 
ननणाय एवं छलफलका बुुँदाहरू वटपोट गरी प्रमिु समक्ष पेश गने।  

 तोवकएको अन्त्य कायाहरु समेत गने । 

१.२.४ दिु सम्वेदन तथा भ-ूसूचना प्रणाली शाखा 
 यस शािाबाट Measuring Reporting and Verification MRV (dfkg, k|ltj]bg tyf k|dfl0fs/0f_ 

सुँग सम्बजन्त्धत अध्ययन काया गने सेवा प्रदायकलाई सहजिकरण गने एवम ्ववषयगत प्राववनधक सनमनतमा 
नेततृ्वदायी भनूमका ननवााह गने । 

 रेडप्लस कायाान्त्वयनको लानग आवश्यक पने कावान मापन, अनगुमन प्रनतवेदन तथा प्रमाजणकरणसुँग 
सम्बजन्त्धत ववषयबस्तमुा गररन ेअध्ययन अनसुन्त्धान कायामा सवक्रय रुपमा सहभागी भइ अनभलेि अद्यावनधक 
गने । 

 कावान मापन र आकलन गने सम्बजन्त्ध सञ्चानलत नमूना कायालाइा राविय रेडप्लस केन्त्रको तफा बाट समन्त्वय 
र सहजिकरण गने । 

 यस शािासुँग सम्बजन्त्धत अध्ययन कायामा सलगन सेवा प्रदायकसुँग kmf]sn JolQmsf] रुपमा रही प्रवक्रया 
र ववनधबारे पूणा िानकारी राख्न े। 

 आफ्नो शािाबाट सम्पाददत कायाको मानसक, चौमानसक र वावषाक प्रगती प्रनतवेदन तयार गरी एकाइ 
प्रमिु समक्ष पेश गने । 

 वन मापन र अनगुमन प्रनतवेदन तयार सम्बजन्त्ध नववनतम प्रानबनधक ज्ञानबारे अध्ययन/अनसुन्त्धान गरी 
सहकमी वीच cfbfg k|bfg गने । 

 यस शािाको कायासुँग सम्बजन्त्धत ववषयमा तानलम, गोष्ठी, सेनमनार सञ्चालनको लानग कायाक्रम स्वीकृत 
गराइा कायाान्त्वयन गने । 

 तोवकएको अन्त्य कायाहरु समेत गने । 

१.२.५ आधथिक प्रशासन शाखा 
 आयोिना लेिा तयार गने । 

 समयमै सोधभनाा माग गने । 

 आनथाक प्रशासन सम्बजन्त्ध काया गने । 

 लेिापरीक्षण गराउने । 

 बेरुिकुो लगत राजि फछयौट गने, गराउने तथा सम्परीक्षण गराउने । 

 आवनधक प्रनतवेदन तालकु ननकायमा पठाउने । 

 तोवकए बमोजिम अन्त्य कायाहरु गने । 
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२. केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवा 
   यस केन्त्रबाट ननम्न सेवाहरु प्रदान गररन्त्छ । 

 कावान सजञ्चनतबाट रेडको अवधारणा अनसुार ववश्व व्यपारमा संलगन हनु आवश्यक नीनत तथा कायाक्रम 
तिुामा भएका दस्तावेिहरु उपलब्ध गराउने तथा सझुावहरु उपलब्ध गराउने तथा सोही बमोजिम 
व्यापारको लानग आवश्यक तयारीका लानग काया गने ।  

 रेड कायाान्त्वयनको तयारीको लानग ववनभन्न सरोकारवाला ननकायहरुसंग समन्त्वय गने । 

 रेड कायाान्त्वयनको तयारीको लानग ववनभन्न सरोकारवालाहरुको क्षमता अनभवृवि गने कायामा उपलब्ध 
स्रोत अनरुुप सहयोग गने । 

 मानथ उल्लेजित काया वववरण अनरुुप कायाहरु गरी सेवा प्रदान गने । 

 

२.१ केन्द्रको नागरिक बडापत्र 

यस केन्त्रको नागररक बडापर ननम्नानसुार रहेको छ ।  
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२.२ केन्द्रको शाखा ि जजम्मेवाि पदाधिकािी 
नस.नं. शािा कमाचारीको नाम पद कैवफयत 

१ केन्त्र प्रमिु डा. बजुध्दसागर पौडेल सहसजचव (प्रा.)  

२ कायाक्रम तथा बिेट 
शािा 

यज्ञमूनता िनाल उपसजचव (प्रा.)  

३ ववष्णकुुमारी अनधकारी सहायक भ ूसंरक्षण अनधकृत  

४ िलवाय ुव्यवस्थापन 
शािा 

यज्ञमूनता िनाल उपसजचव (प्रा.)  

५ सिुस प्रसाद फुयाुँल सहायक वन अनधकृत  

६ दूर संवेदन तथा भ ू
सचुना प्रणाली शािा 

शंकर अनधकारी उपसजचव (प्रा.)  

७ शान्त्ता काफ्ले सहायक वन अनधकृत  

८ आनथाक तथा 
प्रशासन शािा 

शदुशान उपाध्याय लेिा अनधकृत  

९ िेमराि जघनमरे नायब सवु्बा  

३. सम्पादन गिेको कामको ववविण 
सम्पादन गरेको कार्ाहरुलाइ समग्र र चौमाससक अनसुार प्रस्ततु गररएको छ । 

३.१ समग्र प्रगतत 
यस केन्त्रको कायाहरुलाइ समग्रमा प्रस्तनुत गदाा सान्त्दनभाक हनुे महससु गरेर प्रस्तनुत गररएको छ । 

 नेपालको राविय वन आधार तह (National Forest Reference Level) संयकु्त राि संघको िलवाय ुपररवतान 
सम्बजन्त्ध अनभसजन्त्धको रेड प्लेटफमामा प्रकाजशत भएको । 

 राविय रेडप्लस रणनीनत (National REDD+ Strategy) (मा. मन्त्रीस्तरको नमनत २०७५।०१।०६ को 
ननणायअनसुार) स्वीकृत भएको ।  

 वन लगानी योिना (Forest Investment Plan) तयार गरी ववश्व वैंकको िलबाय ुलगानी कोषमा पेश 
गरेकोमा नब.स. २०७४ मंनसर २६ देिी २७ मा ववश्व वैंकको प्रधान कायाालय वाजशङटन नड.सी.मा 
बसेको िलबाय ुलगानी कोषको वैठकले उक्त लगानी योिना जस्वकृत गरेको नथयो ।यसै अनरुुप समवृिको 
लानग वन पररयोिना दस्तावेिको तयार गरी पेश गरेको ।उक्त पररयोिना ववश्व बैंकको बोडाबाट सन ्
२०२० को िनु मवहनामा स्वीकृत भएको र नेपाल सरकारले समेत रूपान्त्तरणकारी आयोिनाको रूपमा 
समेटेको ।   

 तराई भपूररनध क्षरेका १३ जिल्लाका लानग कावान उत्सिान न्त्यूनीकरण दस्तावेि (Emission Reduction 

Program Document-ERPD) कावान कोषको पोटाफोनलयोमा समानबष्ट गररएको । रेड कायाान्त्वयन 
केन्त्रबाट सञ्चालन गररने कायाहरु वावषाक १३ जिल्लाहरुमा प्राथनमकतासाथ सञ्चालन भैरहेको । 

 उत्सिान न्त्यनुनकरण कायाक्रमको वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापन िाका तयारी भएको । 

 उत्सिान न्त्यनुनकरण कायाक्रमको लाभांस बाुँडफांड योिना तयार भएको। 
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 रेडप्लस कायाक्रम अन्त्तरगत तराईका १३ जिल्लाहरुमा कायाान्त्वयन भैरहेको Emission Reduction 

Program (ERP) बाट कावान संजचनत बापत ्प्राि हनुे भकु्तानी सम्झौता Emissions Reduction 

Payment  Agreement (ERPA) सन ्२०२० को नडसेम्बर सम्म गने गरी तयारी काया भैरहेको । 

 

 आ.व. २०७६।७७ मा यस केन्त्रबाट भएका मखु्य कायाहरुको प्रगनत ननम्न बमोजिम रहेको छ ।  

 सम्बवृिको लानग वन पररयोिना तयार गरी ववश्व बैंकमा पेश गरी स्वीकृत समेत भएको । 

 समदुायमा आधाररत वनको ददगो वन व्यवस्थापन योिना ८ वटा तयार भैसकेको र १७ वटा 
तयार भैरहेको ।  

 प्रदेश नं. २ र ५ का ४० वटा स्थानीय तहहरूको भउूपयोग योिना तयारी काया भैरहेको । 

 नडनभिन वन कायाालयहरूसुँगको समन्त्वयमा ववनभन्न जिल्लाका २३५ वटा सामदुावयक वनहरुको 
वन कायायोिनाहरु तयार भएको ।  

 ववनभन्न राविय ननकुञ्जका मध्यवनता के्षरमा रहेका ४० वटा सामदुावयक वनहरूको कायायोिना 
राविय ननकुञ्ज कायाालयहरूसुँग समन्त्वय गरी तयार भएको । 

 वन के्षरमा लैविक समावेनसकरण ववषयक राविय गोष्ठी २०७६ साल फाल्गणु १७ देिी १९ 
गतेसम्म लनलतपरुको गोदावरीमा ३०० िना भन्त्दा बढीको सहभानगतामा सम्पन्न भएकोमा सो 
गोष्ठीमा प्रस्ततु भएका लेिहरू समेत समेटी प्रनतवेदन प्रकाशन गररएको । 

 नेपाल राविय रेड प्लस रणनीनत २०७५ बमोजिम रावष्टय रेड प्लस समन्त्वय सनमनत गठन भै 
पवहलो बैठक बसेको ।  

 रेडसुँग सम्बजन्त्धत ननकायहरुको लैविक अवधारणाको क्षमता अनभवृवि कायाक्रमहरु सञ्चालन 
गररएको । 

 रेड फोकल पसान तथा सरोकारवालाहरुको लानग रेडप्लस सम्बन्त्धी प्रजशक्षक प्रजशक्षण कायाक्रम 
ववनभन्न ३ स्थान (नसमरा, जचतवन र बटुवल)मा सञ्चालन गरेको । 

  

३.२ तै्रमाससक प्रगतत (आधथिक वर्ि २०७७।७८को श्रावण देखी असोज सम्म) 

 चाल ुआ.व.को जस्वकृत वावषाक कायाक्रम अन्त्तगात तपजशल बमोजिमका कायाक्रम कायाान्त्वयन गना कायासचुी 
तयार गरी ववश्व बैंकबाट नो अव्िेक्सन नलइा सचुना प्रकाशन गरी सेवा प्रदायक छनौट प्रकृया अगाडी 
बढाइएको । 

o नेपालका प्रमिु १६ रूि प्रिानतको आयतन तथा बायोमास सनमकरण तयार गने काया 
(Preparation of Allometric Equations of 16 Major Species of Nepal) 

o वन क्षेरमा हनुे चररचरण, वन डढेलो, चोरी कटानी, अवैध दाउरा संकलनबाट हनुे काबान 
उत्सिान तथा ददगो वन व्यवस्थापन, वन ववकासबाट हनुे कावान सजञ्चनत अनभववृि र नेपालको 
वन क्षेरबाट हनुे उत्सिानको आधार ववन्त्द ु(Forest Reference Level) अपडेट गने काया 

o समदुायमा आधाररत वनको ददगो वन व्यवस्थापन योिना तयारी 
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o समदृिको लानग वन पररयोिनाको आधार रेिा सवेक्षण (Baseline Survey of Forestry 

for Prosperity Project -FFPP) काया 
 

 चाल ुआ.व.मा सम्पन्न गनुापने तपजशल बमोजिमका कृयाकलाप सेवा प्रदायक माफा त सञ्चालन गना कायासचुी 
तयार गने काया भैरहेको । 

o राविय वन सचुना प्रणाली ववकास गने (Development of National Forest 

Information System - NFIS) 

o रेड सम्बन्त्धी सरुक्षाकवच सचुना प्रणाली ववकास गने (Development of Safeguard 

Information System - SIS) 

४. सचूना अधिकािी ि प्रमखुको नाम 

 केन्त्र प्रमिुिः डा. बवुिसागर पौडेल, सह सजचव (प्रा.) 
 सूचना  अनधकारीिः यज्ञमूनता िनाल, उपसजचव (प्रा.),  

Email: yajnamurti@gmail.com  

फोनिः ०१- ४२३९१२६ 

५.  केन्द्रको बजेट सम्बन्द्िी ववविण  

 यस केन्त्रको गत आ. व. 207६/07७ को चाल ुिचा तफा  रू. ४६,९१,००,०००।- र पूुँजिगत िचा 
तफा  रू. १,४०,००,०००।- ववननयोिन भएको नथयो । िसमध्ये पूुँजिगत तफा  रू. १,१५,५१,०००।– र चाल ु
तफा  रू. ६,९२,६३,१००।– िचा भएको नथयो । 

यस केन्त्रको चाल ुआ. व. 207७/07८ को a=p=lz=g= 329००१०२३ को चाल ु िचा तफा  
ववननयोजित बिेट रू. २३,०६,००,०००।- र a=p=lz=g= 329००१०२४ को पूुँजिगत िचा तफा  ववननयोजित 
बिेट रू. १,००,००,०००।- रहेको छ । िसमध्ये नेपाल सरकारको रु. १०६,००,०००।– र वैदेजशक 
अनदुान रु  २३,००,00,०००।– रहेको छ । 

६. केन्द्रको गत आधथिक वर्िको वावर्िक खचि ि चाल ुवर्िको हाल सम्मको प्रगतत 
ववविण   

यस केन्त्रको गत आ.व. ०७६।७७ को वावषाक प्रगनत सम्बन्त्धी वववरण तानलका १ मा ददइएको छ । साथै 
यस केन्त्रको २०७७ असोि मवहनाको िचाको फाुँटवारी अनसुचुी १ मा राजिएको छ । 

तानलका नं १M केन्त्रको आ.व. ०७६।७७ को वावषाक प्रगनत 

कायाक्रम/ वावषाक 
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आयोिना  ववननयोिन  िचा  वावषाक ववनतय 
प्रगनत प्रनतशत 

वावषाक भौनतक प्रगनत 

प्रनतशत चाल ु पूुँिीगत चाल ु पूुँिीगत 

रेड फरेस्री तथा िलवाय ु
पररवतान कायाक्रम 

४६९१ १४० ६९२.६३ ११५.५१ १६.७२ ८०.२९ 

७. केन्द्रको सचूनाहरु अन्द्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको ववविण 

यस केन्त्रका सूचनाहरु समय समयमा केन्त्रको website http://redd.gov.np/  मा राख्न ेगररएको तथा 
ववनभन्न पसु्तक, पोस्टर, ब्रोसरका रुपमा प्रकाजशत गने गररएको छ। 

http://redd.gov.np/
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अनुसुची १ २०७७ असोज महहनाको खचिको फााँटवािी 
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