सूचना सार्वजननक गरे को अर्न िः- २०७८ श्रार्ण १ दे खि २०७८ आखिन मसान्तसम्म ।

सूचनाको हक सम्बन् ी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन् ी ननयमार्ली,
२०६४ को ननयम ३ र्मोखजम सार्वजननक गररएको राष्ट्रपनत च ुरे -तराई म ेश सं रक्षण वर्कास
सनमनतसं ग सम्बखन् त सूचनाहरुको प्रकाशन

सूचना सार्वजननक गरे को अर्न िः- २०७८ श्रार्ण १ दे खि २०७८ आखिन मसान्तसम्म ।
ननकायको स्र्रुप र प्रकृनतिः
➢ वर्कास सनमनत ऐन, २०१३ बमोखजम स्थापना भर्व राष्ट्रपनत च ुरे तराई म ेश सं रक्षण वर्कास सनमनत (गठन

आदे श),२०७१ बमोखजम श्री र्न तथा र्ाताबरण मन्रालय तालुक ननकाय रहने गरर मन्रालयको रावष्ट्रय गौरबको
आयोजनाको रुपमा कायवक्रम सं चालन ।

ननकायको काम, कतवव्य र अन कारिः
➢ राष्ट्रपनत च ुरे -तराई म ेश सं रक्षण वर्कास सनमनत (गठन आदे श),२०७१ र च ुरे -तराई म ेश सं रक्षण तथा
व्यर्स्थापन गुरुयोजना २०७४ मा भएको व्यर्स्था बमोखजम रहे को ।
ननकायमा रहने कमवचारी सं ख्या र कायव वर्र्रण
➢ सनमनतको सखचर्ालय र सनमनत अन्तगवतका कायवक्रम कायावन्र्यन र्काई ५ समेत गरर कुल कमवचारी दरबन्दी

सं ख्या १२४ रहे को छ र कायव वर्र्रण राष्ट्रपनत च ुरे तराई म ेश सं रक्षण वर्कास सनमनत (गठन आदे श),२०७१
बमोखजम रहे को छ ।

ननकायबाट प्रदान गररने सेर्ािः
➢ वर्कास सनमनत ऐन,२०१३,राष्ट्रपनत च ुरे तराई म ेश सं रक्षण वर्कास सनमनत (गठन आदे श),२०७१, च ुरे -तराई
म ेश सं रक्षण तथा व्यर्स्थापन गुरुयोजना २०७४ मा भएको व्यर्स्था तथा नेपाल सरकारको प्रचनलत ऐन, ननयम,
ननदे खशका बमोखजम च ुरे सं रक्षणको कायव क्षेर नभर रही ददन सक्ने सम्पूणव सेर्ाहरु ।
सेर्ा प्रदान गने ननकायको शािा र खजम्मेर्ार अन कारीिः
➢ सेर्ा

प्रदान

गने

ननकायको

शािा

www.chureboard.gov.np मा उपलब्

र

छ ।

खजम्मेर्ार

अन कारीहरुको

वर्र्रण

यस

सनमनतको

र्ेबसार्ट

सेर्ा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अर्न िः
➢ यस सनमनतले प्रदान गने च ुरे सं रक्षण सम्बखन्

वर्नभन्न प्रकृनतको सेर्ा सम्बखन्

बडापर र र्ेबसार्ट www.chureboard.gov.np मा राखिएको छ ।

वर्र्रण यस सनमनतको नागररक

ननणवय गने प्रवक्रया र अन कारीिः
➢ यस सनमनतको कायवक्षर
े नभर रहे का वर्नभन्न काम कार्ावहीमा नेपाल सरकारले जारी गरे को सरकारी ननणवय प्रकृया
सरलीकरण ननददवशका, २०६५ मा व्यर्स्था भए अनुसार ननणवय हुने गरे को छ ।

➢ सूचनाको हक सम्बन् ी ऐन, २०६४ बमोखजम माग गररने सूचना सम्बन् मा सूचनाको हक सम्बन् ी ऐन, २०६४
को दफा ७ बमोखजम ।

ननणवय उपर उजुरी सुन्ने अन कारीिः
➢ यस सनमतबाट उपलब्

गराईएको सेर्ा उपर खचत्त नबुझेको िण्डमा सनमनतका सदस्य सखचर् डा.महे िर ढकाल

समक्ष उजुरी गनव सवकनेछ ।

सम्पादन गरे को कामको वर्र्रणिः
➢ राष्ट्रपनत च ुरे -तराई म ेश सं रक्षण वर्कास सनमनत (गठन आदे श),२०७१ र च ुरे -तराई म ेश सं रक्षण तथा

व्यर्स्थापन गुरुयोजना, २०७४ मा भएको व्यर्स्था बमोखजम र सालर्साली रुपमा यस सनमनतलाई प्राप्त हुने बजेट
नसनलङ्गको पररन

नभर रही तयार गररएका कायवक्रमहरु सम्पादन भर्रहे को छ ।

सूचना अन कारी र प्रमुिको नाम र पदिः
➢ सूचना अन कारी श्री शंकर कुमार नगरी (सहायक र्न अन कृत)
➢ प्रबक्ता श्री शरद बाबु पगेनी (उप-सखचर्)
➢ प्रमुिको नाम र पदिः डा.महेिर ढकाल(सदस्य-सखचर्)
ऐन, ननयम, वर्ननयम र्ा ननदे खशकाको सूची
➢ यस सनमनतको कायव क्षेरसं ग सम्बखन् त ननम्न बमोखजमका ऐन, ननयम, वर्ननयम र्ा ननदे खशका रहे का छन
1. राष्ट्रपनत च ुरे तराई म ेश सं रक्षण वर्कास सनमनत (गठन आदे श),२०७१
2. र्न ऐन, २०७६
3. रावष्ट्रय ननकुञ्ज तथा र्न्य जन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९
4. र्ातार्रण सं रक्षण ऐन, २०७६तथा र्ातार्रण सं रक्षण ननयमार्ली, २०७७
5. भ-तथा जला ार सं रक्षण ऐन, २०३९ तथा ननयमार्ली, २०४१
6. साबवजननक िररद ऐन,२०६३ तथा ननयमार्ली,२०६४
7. नेपाल सरकार र्ाट राजपरमा र्ातार्रणीय सम्बन् ी वर्नभन्न नमनतमा प्रकानसत मापदण्ड,कायववर्न
ननदे खशकाहरु

तथा

8. वर्नभन्न समयमा नेपाल सरकार र्ाट जारी भएका नीनत,कायवनीनत,रणनीनत,मागवदशवन तथा ददग्दशवन हरु
बजेट सम्बन् ी वर्र्रणिः
➢ चालु आ.र्. २०७८/७९ मा यस सनमनतको लानग नबननयोजन भएको कुल बजेट रकम रु १ अबव ५२ करोड ६४

लाि रहे को छ । सम्पूणव रुपमा नेपाल सरकारको श्रोतमा समाबेश भर् प्राप्त भएको बजेट तथा कायवक्रम चालु
आ.र्.को पवहलो तीन मवहनाको अर्न को अन््य सम्म यस सनमनतलाई प्राप्त रु १२ करोड ६६ लाि ९१ हजार
बजेट मध्ये रु.२ करोड ३१ लाि ८८ हजार िचव भर् ५४.९५ प्रनतशत भौनतक र १८.६१ प्रनतशत वर्त्तीय
प्रगनत भएको अर्स्था छ।

तोवकए बमोखजमका अन्य वर्र्रणिः
➢ सनमनतले ननयम अनुसार तोवकए बमोखजमका वर्र्रणहरु समेत सनमनतको र्ेबसार्टमा अध्यार्न क गने गररएको ।
सनमनतले सं चालन गरे को कायवक्रम र सोको प्रगनत प्रनतर्ेदनिः( नीनत तथा कायवक्रमको मार्लस्टोन सं ग सम्बखन् त)
क्र.सं
१
२

प्रमुि वक्रयाकलापहरु

आषाढ सम्मको प्रगनत

वर्रुर्ा उ्पादन/िररद (१ करोड

२ लाि ३५ हजार वर्रुर्ा उ्पादन कायवको लक्ष्य रहे को र सो को

५० लाि ) तथा र्ृक्षारोपण

लानग स्थान छनोट भर् नसवरी बेडमा बीउ छने कायव जारी रहेको ।

कृवष र्न प्रर् न
व कायवक्रम

यस अर्न मा १७ हेक्टर स्थान र प्रजानत छनौटको कायवक्रम

(१८१ हेक्टर)

रहेकोमा कृवष र्न प्रर् न
व को लानग ६.४ हेक्टर स्थान छनोट
भएको।

३

पोिरी ननमावण (२६२ र्टा)

६८ र्टाको सं रचना ननमावण/ प्रर् न
व गने लक्ष्य रहेकोमा १८ र्टा
स्थान छनोट भर् ३ स्थानको लागत अनुमान तयार भएको ।

४

च ुरे क्षेरका अनत सं बेदननसल क्षेरमा
तारबार सवहत पुनरु्पादन सं रक्षण
तथा व्यबस्थापन (३३ हेक्टर)

५

क्षनतग्रस्त भूनम पुनरु्थान तथा अन्य
सं रक्षण (९५ हेक्टर)

६
७

३३ हेक्टर पुनरु्पादन सं रक्षण तथा व्यबस्थापन गने लक्ष्य रहेकोमा
यस अर्न मा ३ हेक्टर स्थान छनोट भएको।
९५ हेक्टर स्थान छनोट तथा लागत अनुमान तयार भएको ।

गल्छी, पवहरो, िहरे रोकथाम

२४ र्टा स्थान छनोट भएको, ५ र्टाको ल.ई. तयार भएको,१

(१७२ र्टा)

र्टाको सं रचना ननमावण भएको ।

नदी तथा िोला वकनारा

खस्थररकरण/व्यस्थापन (स्पर, डार्क,

२.८६५ वक.नम. स्थान छनोट तथा ०.११५ वक.नम. सर्े डीजार्न

बायो र्खन्जननयररं ग समेत)

भएको ।

(३०.९७ वक.नम.)

सार्वजननक ननकायले र्गीकरण तथा सं रक्षण गरे को सूचनाको नामार्ली र ्यस्तो सूचना सं रक्षण गनव तोवकएको
समयार् ीिः

➢ सूचना र्गीकरण गररएको अर्स्था नभएको,उपलब्
गरी सं रक्षण गररएको ।

र सं ग्रवहत सूचनाहरुको अनान कृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने

सार्वजननक ननकायमा परे का सूचनाको माग सम्बन् ी ननर्ेदन र सो उपर सूचना ददएकोिः
➢ यस अर्न मा सूचना मागको लानग कुनै ननर्ेदन प्राप्त नभएको, कुनै उजुरी दताव नभएको र कुनै गुनासो समेत
नआएको।समय समयमा प्रेस कन्फरे न्स तथा छलफल,गोष्ठी जस्ता कायवक्रम गरर च ुरे सं रक्षण सम्बखन्
गनतनबन

भर् रहे का

तथा वक्रयाकलापहरु लाई आमसं चारका माध्यमर्ाट समय समयमा जनमानसमा सम्प्रेसण गने गररएको ।

सार्वजननक ननकायको सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका र्ा हुने भएको भए सोको वर्र्रणिः
➢ सनमनतबाट भए गरे का कायवहरुको र्ावषवक वर्र्रणहरु पुस्तकको रुपमा समेत प्रकाखशत गरर सनमनतको र्ेबसार्टमा
राखिने गररएको, अन्य वर्र्रणहरु अनुकुल समयमा अध्यार्न क गरर र्ेबसार्टमा अपलोड गरर सरोकारर्ाला र
अन्य ननकायमा समेत ननरन्तर सूचना प्रर्ाह गने गररएको ।

