प्रदे श सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्
बागमती प्रदे श, हेटौंडा
नागररक बडापर

क्र.सं .

कार्ायन्त्वर्न गने ननकार् र सम्बन्न्त्ित

वववरण

महाशाखा

कुनै विवविा तथा गुनासो
भएमा सम्पकय गने सूचना
अनिकारी

नसन्न्त्डकेट तथा काटे नलङ ननर्न्त्रण । प्रादे शीक व्र्ापार सम्बन्त्िी
पूवायिार ननमायण, प्रवियन, सहजीकरण, बजार अनुगमन, समन्त्वर्,

तथर्ांक प्रणाली, बौविक सम्पन्ि सं रक्षण, अध्र्र्न तथा अनुसन्त्िान
र ननर्मन । व्र्ापाररक फमयहरूको दताय, नवीकरण, खारे जी र
ननर्मन । खानी तथा खननज पदायथको अन्त्वेषण । उद्योग दताय,
अनुमनत, नवीकरण एवम खारे जी र औद्योनगक ववकास तथा

1.

औद्योनगक व्र्वसार्को प्रवियन र ननर्मन । प्रदे शस्तरको उद्योग

वान्णज्र् तथा आपूनतय महाशाखा, औद्योनगक

क्षेरको भौनतक पूवायिार ववकास सम्बन्त्िी र्ोजना तजुम
य ा र

तथा पर्यटन प्रबियन महाशाखा,

कार्ायन्त्वर्न तथा औद्योनगक क्षेर र ववशेष आनथयक क्षेरको

उद्योग,

वान्णज्र्

स्थापना, सं चालन र ववस्तार । औद्योनगक वस्तुको ननर्ायत प्रवियन

सं रक्षण ननदे शनालर्, घरे ल ु तथा साना

। उपभोक्ता हक अनिकार सं रक्षण तथा प्रवियन, उपभोक्ता जागरण

उद्योग

कार्ायलर्,

कार्यक्रम तजुम
य ा, कार्ायन्त्वर्न तथा अनुगमन । अत्र्ावश्र्क

िाददङ्ग,

वस्तुहरूको प्रादे शीक माग र आपुनतय सम्बन्त्िी सूचना सं कलन,

लनलतपुर,

ववश्लेषण, प्रक्षेपण र आपुनतय व्र्वस्था, मौज्दातको व्र्वस्था र

नसन्त्िुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र नसन्त्िुली

आपुनतयमा अन्त्तरप्रादे शीक र स्थानीर् तहबीच समन्त्वर् । मूल्र् र

।

कालो बजारी तथा कृनरम अभाव ननर्न्त्रण एवं ननर्मन ।

नुवाकोट,

तथा

उपभोक्ता

मकवानपुर,
रसुवा,

भक्तपुर,

वहत

न्चतवन,

काठमाण्डौं,
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काभ्रेपलाञ्चोक,

औद्योनगक तथा व्र्ापार प्रदयशनीको आर्ोजना तथा व्र्वस्थापन
। स्वरोजगारका लानग उद्यमशीलता ववकास, प्रन्शक्षण, सहुनलर्त
कजाय र व्र्वसार् प्रवियन सहार्ता । उद्योग तथा वान्णज्र्
सम्बन्त्िी नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायन्त्वर्न र
ननर्मन ।
प्रादे शीक पर्यटन ववकासको नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना
ननमायण, पूवायिार ववकास, प्रवियन र ननर्मन । पर्यटक प्रहरी
समन्त्वर् । पर्यटकीर् होटल, ररसोट, लज, ट्राभल तथा ट्रेवकंङ्ग

एजेन्त्सी, गाइड, र्र्ाफवटङ्ग आददको दताय, अनुमनत, नवीकरण र
ननर्मन । ववश्व सम्पदामा परे का स्मारक र पूरातान्त्वक महत्वका
स्थल सम्वन्त्िी । प्रदे शस्तरका पुरातान्त्वक महत्वका स्थल,
ऐनतहानसक र िानमयक सांस्कृनतक सम्पदा,प्रान्चन स्मारक, सं ग्रहालर्,
गढी,सााँस्कृनतक िरोहर सम्वन्त्िी नीनत, कानुन, मापदण्ड तथा

2.

र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन एवम सं रक्षण, सम्भार,

औद्योनगक तथा पर्यटन प्रबियन महाशाखा,

अध्र्र्न, अनुसन्त्िान, उत्खनन तथा पुनननयमाण । भाषा नलवप

पर्यटन ववकास आर्ोजना, हेटौंडा

सं स्कृनत,लनलतकला र िमयको सं रक्षण र प्रर्ोग सम्वन्त्िी प्रादे न्शक

ननती कानून सम्वन्त्िी प्रादे न्शक नीनत,कानून,मापदण्ड तथा र्ोजना
तजूम
य ा,कार्यन्त्वर्न र ननर्मन । ऐनतहानसक,िानमयक,सााँस्कृनतक एवं
कला

र

वास्तु

प्रादे न्शकस्तरका
तथा

कलात्मक
दरवारको

व्र्वस्थापन

दृविकोणले महत्व

वोकेका

सं रक्षण,सम्भार,अध्र्र्न,अनुसन्त्िान

।

प्रादे न्शकस्तरमा

सं ग्रहालर्को

स्थापना,सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन । िमय,परम्परा र गुठी
अन्त्तरगत

चनलआएका

ववनभन्न

जारा,पवयहरुको

सञ्चालन

र

व्र्वस्थापन । सं स्कृनतको ववकास सम्वन्न्त्ि नीनत तथा कानून
तजुम
य ा,कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन

उपत्र्का पर्यटन कार्ायलर्, लनलतपुर,
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कै.

प्रदे शस्तरमा वन क्षेरको नीनत, कानून, मापदण्ड तथा र्ोजना
तजुम
य ा, कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन

। वन्त्र्जन्त्तु र वन पैदावार

ओसारपसार सम्बन्त्िी ननर्मन र अपराि ननर्न्त्रण । वन,
वनस्पनत, वन्त्र्जन्त्तु र

जैववक

वववविता

सम्बन्त्िी

प्रादे शीक

सं ग्रहालर् व्र्वस्थापन । प्रदे शस्तरमा सं रक्षण क्षेर र चरन
क्षेरको व्र्वस्थापन । हािीसार तथा न्चनडर्ाखानाको व्र्वस्थापन
। जनडवुटी खेती प्रववनि प्रवियन, ववस्तार तथा बजारीकरण

सम्बन्त्िी नीनत तथा कानून तजुम
य ा तथा कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन,

3.

अध्र्र्न अनुसन्त्िान तथा तथर्ांक संकलन । वन तथा वातावरण

......महाशाखा

सम्बन्त्िी ववषर्मा प्राववनिक सूचना तथा सेवा प्रबाह । वन

प्रदे श वन ननदे शनालर्, हेटौंडा

अनतक्रमण तथा वन डढे लो ननर्न्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्त्िी

नडनभजन वन कार्ायलर्, मकवानपुर, राप्ती,

नीनत, समन्त्वर् र सहर्ोग । प्रदे शस्तरका वनस्पनत उद्यान तथा

न्चतवन, िाददङ्ग, नुवाकोट, रसुवा,

हवेररर्महरूको

काठमाडौं, लनलतपुर, भक्तपुर,

व्र्वस्थापन

र

वनस्पनत

पवहचान

तथा

अनभलेखीकरण सम्बन्त्िी नीनत र व्र्वस्थापन । प्रदे शस्तरमा

काभ्रेपलाञ्चोक, नसन्त्िुपाल्चोक, दोलखा,

जैववक वववविताको अध्र्र्न, अनुसन्त्िान, व्र्वस्थापन, ननर्मन,

रामेछाप, नसन्त्िुली, मररण ।
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सं रक्षण एवम लाभांश बाडफााँट । भूपररनि क्षेर तथा वन क्षेरको
पवहचान, वगीकरण, सं रक्षण र व्र्वस्थापन । सं रक्षण क्षेर पवहचान
र व्र्वस्थापकीर् पिनत ननिायरण । वृक्षारोपणको लानग ददगो तथा
गुणस्तरीर् बीउ उत्पादन, बीउ बगैचा स्थापना र व्र्वस्थापन ।
प्रदे शनभर वृक्षारोपण तथा सम्भार सम्बन्त्िी नीनत, कानून तथा
मापदण्ड तजुम
य ा, कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन । प्रदे शनभर जनडवुटी तथा
अन्त्र् गैह्र काष्ठ वन पैदावार सम्बन्त्िी व्र्वस्थापन । वन्त्र्जन्त्तु र
चराच ुरुंगी सम्बन्त्िी प्रादे शीक नीनत, कानून तथा मापदण्ड तजुम
य ा,
कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन
प्रदे शस्तरमा जलािार सं रक्षण तथा जल उपर्ोग नीनत, प्रववनि
ववकास, व्र्वस्थापन

।

प्रदे शनभर

भूस्खलन

ननर्न्त्रण

।

प्रदे शस्तरमा वातावरणीर् सं रक्षण तथा स्वच्छता सम्बन्त्िी प्रववनि
ववकास र व्र्वस्थापन । प्रदे शस्तरमा वातावरण सम्बन्त्िी नीनत,
कानून, मापदण्ड, र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायन्त्वर्न
प्रदे शस्तरमा

वातावरणीर्

सूचना

र

ननर्मन

।

प्रणालीको व्र्वस्थापन

।

प्रदे शस्तरमा वातावरणीर् जोन्खमका लानग तर्ारी तथा उिार ।
प्रदे शस्तरमा वातावरणीर् प्रर्ोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र
व्र्वस्थापन

तथा

वातावारण

मैरी

शासकीर्

प्रवन्त्ि

।

4. प्रदे शस्तरमा ठोस, वार्ु, तरल, जल, ध्वनन तथा नबद्युतीर् लगार्त
प्रदूषणको मापदण्ड ननिायरण, कार्ायन्त्वर्न, अनुगमन र ननर्न्त्रण ।

प्रदे शस्तरमा न्त्र्ून कावयनमुखी तथा वातावरणमैरी ववकास प्रकृर्ा
र हररत क्षेर प्रवियन । प्रदे शस्तरमा वातावरणीर् सं रक्षण क्षेर

तथा प्राकृनतक सम्पदाको सं रक्षण र सम्वियन । प्रदे शनभर
वातावरणीर्

क्षेरको

अध्र्र्न, अनुसन्त्िान, क्षमता अनभवृवि,

वातावरणीर् सुशासन तथा परीक्षण । अन्त्तरप्रदे शीर् नदी उकास
तथा सडक वकनार वृक्षारोपण व्र्वस्थापन । खानेपानी, ध्वनन र
हावाको

गुणस्तर

अनुगमन

तथा

लेखाजोखा

ढााँचा

एवं गुणस्तरको मापदण्ड ननिायरण र कार्ायन्त्वर्न ।

ननमायण

......महाशाखा
......महाशाखा
प्रदे श वन ननदे शनालर्, हेटौंडा
नडनभजन वन कार्ायलर्, मकवानपुर, राप्ती,
न्चतवन, िाददङ्ग, नुवाकोट, रसुवा,
काठमाडौं, लनलतपुर, भक्तपुर,
काभ्रेपलाञ्चोक, नसन्त्िुपाल्चोक, दोलखा,
रामेछाप, नसन्त्िुली, मररण ।
भू तथा जलािार व्र्वस्थापन कार्ायलर्,
नसन्त्िुपाल्चोक, लनलतपुर, भू तथा जलािार
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न इकाई हेटौंडा ।
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