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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत 

   २०१९ सालमा फरेस्ट ररसोसस कार्ासलर्को नामबाट स्थापना भई बीच बीचमा शबशभन्न िाखा तथा महािाखा 

टुट फुट र समाबेि भई शबशभन्न नामले पररवतसन हुदै २०७५ सालमा हालको बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण 

केन्द्रको स्थापना भएको हो | | र्से्ल गने मुख्यमुख्य कार्सहरुमा वनस्रोतको सवेक्षण, वनको अनुसन्धान तथा 

वनमा कार्सरत कमसचारीहरुलाई ताशलम प्रदान गनुस रहेको छ | र्स केन्द्रले गरेको वनस्रोतको सवेक्षण 

कार्सबाट वनके्षत्रको एशकन तथ्ाांक प्राप्त भइ त्यस्तो नशतजाहरुको आधारमा राष्ट्र ले कार्म गने वनके्षत्रको 

प्रशतित  शनधासरण गने, राशष्ट्र र् वन नीशत तर्ार गनस सहर्ोग पुर्ासउने, वनके्षत्रको भू उपर्ोगमा आएको 

पररवतसनका कारणहरु पत्ता लगाई थप वनके्षत्र शबनास हुनबाट जोगाउने, वनके्षत्रले सांशचत गरेको काबसनको 

मात्रा र्शकन गरी अन्तराशटर र् रुपमा काबसनको व्यापार गनसमा सहर्ोग पुगै्द आएको छ | र्सै गरी र्सकेन्द्रले 

गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त नशतजाहरुको आधारमा वनके्षत्रको शवकास गनस उपरु्क्त पद्धशतहरु पत्ता लगाई 

सोही अनुसारका कार्सक्रमहरु सांचालन गरी वनको समग्र शवकासहुदै आएको छ | ताशलमको माध्यमबाट 

प्रशवशधमा आएको पररवतसन तथा नर्ा ज्ञान र शसपहरु प्रदान गरी कमसचारीहरुलाई चुस्त र दुरुस्त राखे्न तथा  

र्सका अशतररक्त र्स केन्द्र शवशभन्न अन्तराशटर र् सांघसांगठनको सदस्य तथा नेपाल सरकारको सम्पकस  शबन्दुको 

रुपमा समेत काम गदै आएको छ | र्स केन्द्रले शबगत लामो समर्देखी नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा वा 

शमत्र राष्ट्र  तथा अन्तराशटर र् सांघ सांगठनहरुसांगको सहर्ोगमा शवशभन्न अध्यर्न तथा अनुसन्धानहरु गरी प्राप्त 

नशतजाहरुलाई प्रशतबेदनका रूपमा पुस्तक तथा पुस्तस्तका प्रकािन गरी सरोकारवालाहरु समक्ष पुर्ासउने कार्स 

गदै आइरहेको छ | 

२. ननकायको काम, कततव्य र अनिकार 

केन्द्र प्रमुखको कार्सके्षत्रमा वन अनुसन्धानको माध्यमबाट शदगो वन शवकास सम्बन्धी उपरु्क्त प्रशवशध शवकास 

गरी सरोकारवाला शनकार्हरुलाई सहर्ोग पुर र्ाउने र वन स्रोतको सवेक्षण, नक्ाांकन गरी तथ्ाङ्कहरु 

प्रकािन गने कार्स गदसछ । र्स शवभागका  कार्सहरु शनम्न छन। 

 बन के्षत्रको बैज्ञाशनक अध्यर्न अनुसन्धान तथा सवेक्षण गने । 

 राशष्ट्र र् स्तरको बनश्रोत सवेक्षण तथा डाटा बेस तर्ार गने । 

 वन के्षत्रको नक्शाङ्कन अधावशधक गने। 

 वन स्रोतका मापन, नक्ाांकन गने। 

 प्रर्ोगिाला सांचालन गने। 

 वन के्षत्रमा कार्सरत जनिस्तक्तको समर्ानुकुल क्षमता र्ोग्यता अशभबृस्तद्धको लाशग ताशलम सांचालन 

गने। 

 अन्तरास्तस्टर र् दाशर्त्व अन्तगसत शवशभन्न तथ्ाांक तर्ार गरी डाटा उपलब्ध गराउने । 

 अनुसन्धान मूलक  नशतजाहरु र वन प्रशवशधको प्रचार प्रसार गने । 
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३.  ननकायमा रहने कमतचारी संख्या र कायत नववरण 

र्स केन्द्रमा रहने कुल कमसचारीहरुको दरबन्दी सांख्या ७३ रहेको छ | र्स मधे्यमा महाशनदेिक समेत 

राजपत्राांशकत प्राशवशधक अशधकृत जनिस्तक्त ४१ जना र बााँकी ३२ जना प्रिासन सेवा तथा राजपत्र अनांकृत 

कमसचारीको दरबन्दी रहेको छ |  

 

      महाननदेशकको  (रा.प. प्रथम (प्रा.) 

सेवााः  वन, समुहाः फरेष्ट् ररसचस 

कार्स शववरण  

 र्स पदका पदाशधकारीले सशचवको शनदेिनमा रही शवभागीर् प्रमुखको हैशसर्तले सामान्य 

कमसचारी प्रिासन तथा आशथसक प्रिासन सम्बन्धी कार्स गने गराउने । 

 मातहतका महािाखाहरु तथा िाखाहरुको सहर्ोग शलई वाशषसक तथा आवशधक 

कार्सक्रमहरुको तजुसमा गरी स्वीकृतको लाशग पेि गने र स्वीकृत कार्सक्रमहरुको कार्ासन्वर्न 

गने गराउने शजमे्मवारी वहन गने । 

 वन अनुसन्धान, वन स्रोत अनुगमन, सेवा तथा सूचना प्रवाह महािाखाहरु सम्बन्धी समू्पण 

कार्सको सुपररवेक्षण तथा शनर्न्त्रण गने । 

 वन अनुसन्धान, वन स्रोत अनुगमन, सेवा तथा सूचना प्रवाह सम्वन्धी कार्सलाई प्रभावकारी रुपमा 

सञ्चालन तथा शवस्तार गनस दातृसांथा, सांगठन तथा व्यस्तक्तसाँग सम्पकस  र छलफल गने । 

 वन अनुसन्धान, वन स्रोत अनुगमन/सेवा तथा सूचना प्रवाहसाँग सम्वन्धीत राशष्ट्र र् तथा अन्तराशष्ट्र र् 

सांस्थाहरुसग समन्वर् सम्पकस  र सूचना आदान प्रदान गने गराउने । 

 मातहत कमसचारीहरुको आन्तररक सरुवा, दण्ड, पुरस्कार जस्ता शवभागीर् कारवाई गने तथा 

आवश्यक शवषर्मा स्वीकृशतको लाशग पेि गने । 

 अन्तगसतका कमसचारीहरुको शनर्मानुसार शवदा स्वीकृत गने । मातहत कमसचारीहरुको कार्सको 

सुपररवेक्षण, कार्स सम्पादन मूल्ाांकन गने र आवश्यक शनदेिन शदन । 

 र्स बाहेक शवभागीर् प्रमुख हैशसर्तले गनुसपने शवशभन्न शनशदसष्ट् कार्सहरु सम्पन्न गने । 

 

उपमहाननदेशको  (रा.प. प्रथम (प्रा.) 

सेवााः  वन, समुहाः फरेष्ट् ररसचस/जनरल फरेस्टर ी 

कार्स शववरण  

 र्स पदका पदाशधकारीले महा–शनदेिकको सामान्य शनदेिनमा रही वन अनुसन्धान, वन स्रोत 

अनुगमन, सेवा तथा सूचना प्रवाह महािाखा सम्वन्धी कार्स गने, गनस लगाउने शजमे्मवारी वहन 

गने । 
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 वन अनुसन्धान, वन स्रोत अनुगमन, सेवा तथा सूचना प्रवाह महािाखाहरुका कार्सक्रमहरु 

तजुसमा तथा कार्ासन्वर्न गने  गराउने । 

 वन अनुसन्धान, वन स्रोत अनुगमन, सेवा तथा सूचना प्रवाह महािाखाहरुका कार्सलाई 

प्रभावकारी रुपमा सांचालन गनस आवश्यक पूवासधार तर्ार गरी रार् सुझाव प्रसु्तत गने । 

 वन अनुसन्धान, वन स्रोत अनुगमन, सेवा तथा सूचना प्रवाह महािाखाहरुका िाखाहरु बीच 

समन्वर् गने गराउने । 

 मातहत कमसचारीहरुको कार्स सांपादन मूल्ाांकन गरी पुनरावलोकन लाशग महाशनदेिकमा पेि 

गने । 

 मातहत कमसचारीहरुलाई अध्यर्न, ताशलम, गोष्ठी आशदमा भाग शलन मनोनर्नको लाशग 

शसफाररस गने र पुरस्कार तथा दण्ड सजार् गने रार् सशहत महाशनदेिकमा पेि गने । 

 महाशनदेिकको सामान्य शनदेिनमा रशह सम्वस्तन्धत महािाखासांग सम्वस्तन्धत राशष्ट्र र् तथा 

अन्तरासशष्ट्र र् सांघ सांस्थाहरुमा आवश्यक सम्पकस  कार्म गरी कार्स प्रभावकारी रुपमा सांचालन 

गने गराउने । 

 र्स वाहेक समर् समर्मा उप–महाशनदेिकको हैशसर्तले गनुसपने शवशभन्न शनशदष्ट् कार्सहरु 

सम्पन्न्न गने गराउने । 

अनुसन्धान, सवेक्षण, दुरसंवेदन,(उपसनचव प्रा.) 

सेवााः  वन, समुहाः फरेष्ट् ररसचस 

कार्स शववरण  

  र्स पदका पदाशधकारीले सम्वस्तन्धत महािाखाका उप महाशनदेिकको शनदेिनमा रही 

तोशकएको िाखाको िाखा प्रमुख भई कार्सहरु गने गराउने । 

  मातहतका कमसचारीको कामको सुपररवेक्षण र आवश्यक शनदेिन तथा समन्वर् गने गराउने । 

  तोशकएको िाखाको अनुसन्धान सम्वन्धी कार्सक्रम तजुसमामा सहर्ोग गनुसको साथै स्वीकृत 

कार्सक्रम सांचालनको शजमे्मवारी वहन गने । 

  कार्सक्रमको Protocol लाई अस्तन्तमरुप शदने । 

  कार्सक्रमसांग सम्बस्तन्धत प्रशतबेदन, लेख रचनालाई अस्तन्तमरुप शदने । 

  कार्स सांचालनमा आई परेका समस्या र व्यवधान पशहचान गरी समाधानको लाशग उप 

महाशनदेिक समक्ष पेि गने । 

  सांचाशलत अनुसन्धान कार्सको प्रगशत शववरण उपलव्ध गराउने । 

  मातहतका कमसचारीहरुको शवदा शसफाररि गने तथा दण्ड पुरस्कार सम्वन्धमा रार् शदने । 
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  माग भई आएवमोशजम प्राशवशधक सहर्ोग गने  र िाखाबाट प्रकािन भएका सामग्रीहरु माग 

गनस आएमा उपलव्ध गराउने । 

  िाखा अन्तरगतका कार्सक्रमहरुको शनरीक्षण, मूल्ाांकन तथा जाांचपास गने । 

  उले्लस्तखत कार्सहरुको अलावा महाशनदेिक तथा उप महाशनदेिकबाट शनदेशित कार्ासलर्को 

अन्य कार्सहरु सम्पादन गने । 

    तानलम अनिकृत(उपसनचव प्रा.) कायतनववरण 

सेवााः  वन, समुहाः ज.फ. 

कार्स शववरण  

 राजपत्राशङ्कत शितीर्, राजपत्राशङ्कत तृतीर्, राजपत्रअनशङ्कत प्रथम शे्रणीका प्राशवधकहरूलाइ 

वन, वनस्पशत, वातावरण, भूतथाजलाधारसांरक्षण, वन अनुसन्धान, राशष्ट्र   शनकुञ्जक तथा 

वन्यजनु्त सम्बन्धी ताशलमको  पाठ्यक्रमको शनधासरण, तर्ार, कार्ासन्वर्न  तथा शवकास गने । 

 वन, वनस्पशत, वातावरण, भूतथाजलाधारसांरक्षण, वन अनुसन्धान, राशष्ट्र   शनकुञ्जा तथा 

वन्यजनु्त सम्बन्धी ताशलम पाठ्यक्रमको समर्ानुकल पुनरावलोकन तथा पररमाजनस गने ।  

 अन्य शनकार्हरूबाट माग भएमा वन वन,वनस्पशत,वातावरण,भू-तथा जलाधार सांरक्षण,वन   

अनुसन्धान,राशष्ट्र   शनकुञ्जर तथा वन्यजनु्त सम्बन्धी ताशलमको  पाठ्यक्रम तर्ार गनस  

आवश्यक पृष्ठ पोषण शदने ।  

 ताशलम पाठ्यक्रमको गुणात्मक शनर्न्त्रण गने । 

 ताशलम तथा पाठ्यक्रम शवकास सम्बस्तन्ध नीशतगत व्यवस्था गनस वन तथा वातावरण 

मन्त्रालर्लाइ      आवश्यक पृष्ठ पोषण शदने ।  

 ताशलम तथा पाठ्यक्रम शवकास सम्बस्तन्ध अध्यर्न तथा अनुसन्धान गने । 

 वन के्षत्रका ताशलम तथा पाठ्यक्रम  शवकास सम्बस्तन्ध चभाभचभलअभ  पुस्तस्तका प्रकािन  

तथा शवतरण गने । 

 वन के्षत्रका ताशलम तथा पाठ्यक्रम  शवकास सम्बस्तन्ध   कार्समा अन्य शनकार्हरुसाँग 

समन्वर्को कार्स गने।  

 ताशलम सामग्रीको पशहचान, तर्ारी, प्रकािन तथा शवतरण । 

 वन, वनस्पशत, वातावरण, भूतथाजलाधार, वन अनुसन्धान, राशष्ट्र र् शनकुञ्जर तथा वन्यजनु्त 

सांरक्षण    सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक  लेख,  रचना, अनुसन्धान तथा  अन्य सामाग्री 

उत्पादन, प्रकािन  तथा शवतरण गने । 
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 वन, वनस्पशत, वातावरण, भूतथाजलाधार, वन अनुसन्धान, राशष्ट्र र् शनकुञ्जर तथा वन्यजनु्त 

सांरक्षणस सम्बन्धी चेतनामूलक कार्सक्रमहरु ( पुस्तस्तका, श्रव्यदृष्य, रेशडर्ो कार्सक्रम जस्त 

सामाग्री , प्रकािन  तथा शवतरण गने । 

 

माटो रसायन रा.प.नि. प्रा  

 सेवााः  (इशञ्ज, केमेष्ट्र ी)  

कार्स शववरण  

 माटोको नमूनाहरुको पररक्षण गने गराउने  

 Accreditation of Soil laboratory 

 Calibration and Annual Maintenance Contract(AMC) of laboratory equipment 

 प्रर्ोगिालामा प्राप्त माटोको नमूनाहरुको व्यवस्थापनगने गराउने । 

 प्रर्ोगिाला सांचालन र व्यवस्थापनका कामहरु गने गराउने 

 रसार्शनक पदाथसहरुको व्यवस्थापन गने गराउने 

 माटो सवेक्षण सेवा गने गराउने 

 कार्स के्षत्र स्तरउन्नशत गने गराउने 

स.माटो रसायन अनिकृत रा.प. तृ. प्रा 

सेवााः  (इशञ्ज, केमेष्ट्र ी)  

कार्स शववरण  

 माटोको नमूनाहरुको पररक्षण गने   

 Accreditation of Soil laboratory 

 Calibration and Annual Maintenance Contract(AMC) of laboratory equipment 

 प्रर्ोगिालामा प्राप्त माटोको नमूनाहरुको व्यवस्थापनगने 

 प्रर्ोगिाला सांचालन र व्यवस्थापनका कामहरु गने 

 रसार्शनक पदाथसहरुको व्यवस्थापन गने 

 माटो सवेक्षण सेवा गने  

 कार्स के्षत्र स्तरउन्नशत गने गराउने 
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सहायक अनुसन्धान/सवेक्षण/दुरसंवेदन/बैज्ञाननक अनिकृतको कायतनववरण 

सेवााः  वन, समुहाः फरेष्ट् ररसचस/बोटानी 

कार्स शववरण  

 र्स पदका पदाशधकारीले िाखा प्रमुखको शनदेिनमा रही उक्त िाखाको कार्सहरु गने 

गराउने ।  

 मातहतका कमसचारीहरुको कामको सुपररवेक्षण र आवश्यक शनदेिन तथा समन्वर् गने 

गराउने ।  

 तोशकएको िाखाको सवेक्षण/अध्यर्न/अनुसन्धान सम्वन्धी कार्सक्रम तजूसमामा िाखा 

प्रमुखलाई सहर्ोग गनुसका साथै स्वीकृत कार्सक्रम सांचालनको शजमे्मवारी वहन गने ।  

 कार्स सांचालनमा आई परेका समस्या र व्यवधान पशहचान गरी समाधानको लाशग 

उपरु्तm सुझावसशहत िाखा प्रमुख÷उप महाशनदेिक समक्ष पेि गने ।  

 मातहतका कमसचारीहरुको कार्स सम्पादन मूल्ाांकन गने, शवदा शसफाररस गने तथा 

दण्ड पुरस्कार सम्वन्धमा रार् शदने । 

 िाखा सम्वन्धी कागजपत्र, िाखा सांग सम्बस्तन्धत अनुसन्धान कार्सको नशतजाको 

अशभलेख क्रमवद्ध राखे्न र राख्न लगाउने । 

 िाखा प्रमुखको शनदेिनमा रही सवेक्षण/अध्यर्न/अनुसन्धान कार्सका लाशग 

समसामशर्क समस्या पशहचान गरी उपरु्क्त अनुसन्धान कार्सको प्रस्तावनाको मस्यौदा 

तर्ार गनुसका साथै प्रशतवेदनको मस्यौदा  तर्ारी गने । 

 अनुसन्धान नशतजा तथा प्रचार प्रसारका लाशग उपरु्क्त शवषर् वसु्तको प्रचार प्रसार 

सामग्री मस्यौदा तर्ार गने । 

 आवश्यकता अनुसार कार्सक्रमहरुका लागत इशष्ट्मेट तर्ार गने ।  

 िाखा सम्बस्तन्ध स्रोत व्यस्तक्त भई काम गने । 

उले्लस्तखत कार्सहरुको अलावा महाशनदेिक तथा उप–महाशनदेिकवाट शनदेशित अन्य कार्सहरु    

सम्पादन गने । 
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सहायक तानलम अनिकृतको कायत नववरण 

 

            सेवााः वन, समूहाः जनरल फरेस्टर ी/नेपावाला/स्वा.क/वोटानी 

            कार्स शववरण 

 राजपत्राशङ्कत शितीर्, राजपत्राशङ्कततृतीर् ,राजपत्रअनशङ्कत प्रथम शे्रणीका 

प्राशवधकहरूलाइवन, वनस्पशत, वातावरण, भूतथाजलाधारसांरक्षण, वनअनुसन्धान, 

राष शटर र्शनकुञ जतथावन्यजनु्त सम्बन्धीताशलमकोपाठ्यक्रमको शनधासरण ,तर्ार  ,र्ासन्वर्नका  

तथा शवकास गने। 

 वन, वनस्पशत, वातावरण, भूतथाजलाधारसांरक्षण, वनअनुसन्धान, राष शटर र् शनकुञ ज तथा 

वन्यजनु्त सम्बन्धी ताशलम पाठ्यक्रमको समर्ानुकल पुनरावलोकन तथा पररमाजनस गने ।  

 अन्य शनकार्हरूबाट माग भएमा वन 

वन,वनस्पशत,वातावरण,भूतथाजलाधारसांरक्षण,वनअनुसन्धान,राष शटर र्शनकुञ जतथावन्यजनु्त

सम्बन्धीताशलमकोपाठ्यक्रमतर्ारगनसआवश्यकपृष्ठपोषणशदने। 

 

 ताशलम पाठ्यक्रमको गुणात्मक शनर्न्त्रण गने। 

 

 ताशलम तथा पाठ्यक्रम शवकास सम्बस्तन्ध नीशतगत व्यवस्था गनस वन तथा वातावरण 

मन्त्रालर्लाइ आवश्यकपृष्ठपोषणशदने। 

 

 ताशलम तथा पाठ्यक्रम शवकास सम्बस्तन्ध अध्यर्न तथा अनुसन्धान गने । 

 

 वन के्षत्रका ताशलम तथा पाठ्यक्रम  शवकास सम्बस्तन्ध reference  पुस्तस्तका प्रकािन  तथा 

शवतरण गने । 

 

 वन के्षत्रका ताशलम तथा पाठ्यक्रम  शवकास सम्बस्तन्ध  कार्समा अन्य शनकार्हरुसाँग 

समन्वर्को कार्स गने | 

 तालिम सामग्रीको पलिचान प्रकाशन तथा लितरण | 

 वन,वनस्पशत,वातावरण,भूतथाजलाधार, वन अनुसन्धान, राशष्ट्र र् शनकुञ ज   लेख,  रचना, 

अनुसन्धान तथा  अन्य सामाग्री उत्पादन, प्रकािन  तथा शवतरण गने । 

 वन, वनस्पशत, वातावरण, भूतथाजलाधार, वनअनुसन्धान, राशष्ट्र र् शनकुञ ज तथा 

वन्यजनु्तसांरक्षणस सम्बन्धी चेतनामूलक कार्सक्रमहरु - पुस्तस्तका, श्रव्यदृष्य, रेशडर्ो 

कार्सक्रम जस्त सामाग्री , प्रकािन  तथा शवतरण गने । 
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शािा अनिकृत, रा. प. तृ. (प्र)  

            सेवााः  प्रिासन, समूहाः  सा.प्र. 

            कार्स शववरण 

प्रशासननक कायत 

 दतास चलानी, (१) 

 हाशजरी, शबदा, (३) 

 मनोनर्न, (२) 

 कमसचारीहरुको हाशजरी, गर्ल र शबदा रेकडसको अशभलेख अद्यावशधक(३) 

 शजन्सी सामाग्रीहरुको अद्यावशधक लगत तर्ार राखे्न, राख्न लगाउने, (४) 

 जनिस्तक्त व्यवस्थापनाः – शिफाररि बमोशजम शनरु्स्तक्त, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, (१) 

 शनशमत्त, कार्म मुकार्म, काज सम्बन्धमा कारवाही, (१) 

 दरबस्तन्दको पुनरावलोकनमा सहजीकरण (शसजसना र खारेजी), (२) 

 पद दतास: नेपाल सरकारको शनणसर् बमोशजम स्वीकृत दरबन्दीहरु शनजामती शकताबखानामा दतास 

गराउने, (३) 

 नर्ाां पदहरुको पद शबवरणहरु तर्ार, (२) 

 ररक्त पद पूशतसको लाशग माग, (१) 

 दरबन्दी अशभलेख अद्यावशधक, (२) 

 कमसचारीहरुको प्रोत्साशहत पुरस्कार,  (१) 

 अवकाि: अशनवार्स अवकाि, राशजनामा, (१) 

 उपदान, शनबृत्तभरण, (१) 

 कार्स सम्पादन मूूूल्ाङ्कन, (१) 

 कमसचारीहरुको व्यस्तक्तगत शववरण व्यवस्थापन, (३) 

 सेवा, समूह, उप समूह पररवतसन सम्बस्तन्ध कारवाही शसद्धान्त बमोशजम भएमा सम्बस्तन्धत 

शनकार्मा पठाउन रार् ठहरसाथ महा–शनदेिकमा पेि गने (१) 

 कमसचारीहरुको शबसृ्तत नोकरी शबवरण, सम्पशत्त शबवरण तथा अन्य अशभलेखहरु अद्यावशधक, 

(३) 

 शबभागीर् कारवाही सम्बस्तन्ध िुरु कारवाही गने र शनणसर्ानुसार कारवाही गने वा सम्बस्तन्धत 

शनकार्मा लेखी पठाउने, (२) 

 अशधनस्थ कार्सको कार्स प्रगशत प्रशतवेदन तर्ार, (२) 

 अशधनस्थ कमसचारीहरुको काममा मागस दिसन, कमसचारीहरुको सुपरीवेक्षण र आवश्यकतानुसार 

शनदेिन र शनर्न्त्रण,(१) 

 सुशासन प्रबितन  

 इन्टरनेट लगार्त प्रशवशधको शनर्शमत सेवा सञ्चालन,(२) 

 कमसचारीहरुलाई काममा प्रोत्साहन, (१) 

 कार्ासलर्को कागजपत्रको सुरक्षा, र आगनु्तक, सेवाग्राहीहरुको सहज व्यवस्थापन,(३) 
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 जनसम्पकस , सोधपुछको समुशचत व्यवस्था,(२) 

 सावतजननक िररद व्यवस्थापन 

 सावसजशनक खररद,(२) 

 सवारी साधनको व्यवस्थापन, ममसत,(३) 

 भवन, मेशिनरी औजार, कार्ासलर् सामानहरुको ममसत सांभार,(३) 

 आपूशतस व्यवस्था, (४) 

 कायातलय पररसर व्यवस्थापन 

 खानेपानी लगार्त सरसफाई, (४) 

 शवभागको प्राङ्गण व्यवस्थापन,(४) 

 कमसचारीहरुका लाशग कार्सकक्ष व्यवस्थापन, (२) 

 पररसरमा सवारी साधन व्यवस्थापन, (४) 

 बगैंचा व्यवस्थापन, (५) 

 

 नीनत,  ननयम, ननमातणमा सहयोगीको भूनमका 

 नीशत, ऐन शनर्म, शनदेशिका, कार्सशवशध, मापदण्डको तर्ारी, सांिोधन तथा पररमाजसनमा 

सहर्ोगीको भूशमका (१) 

 

 अन्तर ननकाय तथा अन्तर शािा समन्वय 

 पद दतास: नेपाल सरकारको शनणसर् बमोशजम स्वीकृत दरबन्दीहरु शनजामती शकताबखानामा दतास 

गराउने, (२) 

 ररक्त पद पूशतसको लाशग माग,(१) 

 उत्सव, चाडपवस, शदवसहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालन,(३) 

 शनदेिन तथा कमसचारी बैठकमा भएका शनणसर्हरुको कार्ासन्वर्न र अवस्थाको अनुगमन,(१) 

 आवश्यक शवषर्मामा शबभाग अन्तरगतका महािाखा, िाखा र शनकार्हरुमा पररपत्र गने । (१) 

 सम्बस्तन्धत शबषर्मा हुने सभा, गोष्ठी तथा सेशमनारको व्यवस्थापन, (२) 

 शनदेिन, माग भइआएको सम्बस्तन्धत शवषर्मा रार् परामिस शदने,(१) 

  

 शािा नतोनकई आएका तथा दैननक भैपरर आउने आकखिक कायतहरु तथा प्राप्त ननदेशनहरु 

 दैशनक भैपरर आउने आकस्तिक कार्सहरु गने गराउने,(१) 

 र्स पदलाई शनशदसष्ट् भइ आउने थप सबै कार्सहरु गने, (२) 

 शवभागीर् प्रमुखको आदेिानुसार अन्य कार्सहरु गने,(२) 
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      लेिा अनिकृत(रा.प.तृ.) 

सेवा समूहाः  प्रिासन, लेखा 

कार्स शववरण 

 र्स पदका पदाशधकारीहरुले महाशनदेिक/उपमहाशनदेिकको शनदेिन र शनर्न्त्रणमा रही लेखा 

तथा लेखा पररक्षण सम्वन्धी समू्पणस कार्सको शजमे्मवारी वहन गनुस पने छ । 

 शनशदसष्ट् समर्मा आवश्यक वजेट तर्ार गरी स्तस्वकृशतको लाशग सम्वस्तन्धत शनकार्मा पठाउने । 

 स्तस्वकृत वजेट अनुसार आशथसक शनर्मको पररशधशभत्र रही चौमाशसक माग गने, आवश्यक कार्समा 

खचस गने । 

 समर् समर्मा तोशकएको शनकार्िारा लेखा परीक्षण गराउने ।लेखा पररक्षणवाट देस्तखएका वेरुजुहरु 

र्था िीध्र फछर्ौट गनस आवश्यक कार्सहरु गने । 

 र्स वाहेक र्स पदलाई शनशदसष्ट् गररएका अन्य काम कारवाहीहरु  गने। 

 

पदः  पुस्तकालय अनिकृत  

सेवा समूहाः शिक्षा, पुस्तकालर् शवज्ञान 

कार्स शववरण 

 र्स पदका पदाशधकारीले महाशनदेिकको शनदेिनमा रही केन्द्रीर् वन पुस्तकालर्को   व्यवस्थापन 

सम्वन्धी समू्पणस शजमे्मवारी पूरा गनुस पने छ । 

 पुस्तकालर्लाई व्यवस्तस्थत र आधुशनकीकरण गने गराउने । पुस्तकालर् सुशवधा सम्वन्धी        

प्रणाली शवकास गने ।  

 पुस्तकहरुको शववरण अद्यावशधक र सुलभ गराउने ।  

 पुस्तकालर् सम्वन्धी नम्स लागु गने गराउने ।  

 मातहत कमसचारीहरुलाई शनदेिन का.स.मु. सुपरीवेक्षण गने । 

 मातहत कमसचारीलाई शवदा, पुरस्कार दण्ड जस्ता कुराको शसफारीस गने । 

 अन्य शनशदसष्ट् कार्सहरु गने ।  

पद : सहायक दूरसंवेदनअनिकृत (रा.प.तृ.प्रा.) 

सेवा समूहाः  १ इन्जीशनर्रीङ, २. शबशबध 

कार्स शववरण      

र्स पदका पदाशधकारीले महािाखाको कार्सक्रम वमोशजम उप–महाशनदेिक तथा िाखा प्रमुखको शनदेिनमा 

रही दूर सांवेदन िाखािारा गनुस पने कार्स सांपादन गनुस पने छ ।  

 कार्सक्रम तर्ार गरी पेि गने र स्तस्वकृत कार्सक्रम मातहत र आफु सांलग्न भई गने गराउने । दूरसांवेदन 

प्रशवशधवाट स्थान र बालीको उपरू्क्तता पशहचान गने । 
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 कृशषको लाशग वातावरणीर् अध्यर्न गने ।  

 डाटा सांकलन शवशे्लषण र जानकारी प्रकािन गने । 

 आफुले गररएका कामको जानकारी कार्सक्रम माफस त सम्वन्धीत शनकार्मा पुर र्ाउने । 

 कार्सक्रम कार्ासन्वर्मा परेका समस्या पशहचान र समाधानको लाशग सुझाव शदने । 

 अन्य शनशदसष्ट् कार्स गने ।  

 

   ना.सु. (रा.प.अ. प्र.)  

   सेवा समूहाः  प्रिासन, (सामान्य प्रिासन) 

   कार्स शववरण 

 िाखाप्रमुखको शनदेिनमा रही कमसचारी प्रिासन सांवन्धी कार्सहरु सांपादन गने शजमे्मवारी र्स पदका 

पदाशधकारीको हुने छ ।  

 व्यस्तक्तगतफार्ल, हाशजरी रेकडस , शवदातथाअन्यप्रिासन सांवन्धीअशभलेख दुरुस्त र अद्यावशधक रुपमा 

व्यवस्तस्थत गने । 

 शवभागको शवशभन्न शववरण/पत्र फार्ल व्यवस्तस्थत र सुरशक्षत साथ राखे्न व्यवस्था गने । 

 अन्य प्रिासशनक कार्सहरु गने । समर् समर्मा शनशदसष्ट् स्टोर सांवन्धी अन्य कार्सहरु गने । 

 

 

  लेिापाल  (रा.प.अ.प्र) 

  सेवा समूहाः  प्रिासन, लेखा 

  कार्स शववरण  

 लेखा अशधकृतको शनदेिन र शनर्न्त्रणमा रही लेखा िाखािारा सांपादन गनुस पने कार्स र्स पदका 

पदाशधकारीले गनुस पने छ । 

 लेखा सांवन्धी कार्स प्रचशलत शनर्म आदेि वमोशजम सांपादन गने । 

 लेखा सांवन्धी फाांटवारी तथा अन्य शववरणहरु अद्यावशधक र दुरुस्त राखे्न । ' 

 नगद तथा चेक व्यवस्थापन सांवन्धी कार्स गने । 

 लेखा परीक्षण कार्स गराउने । वेरुजु फछर्ौट सांवन्धी कार्स गने । 

 लेखा सांवन्धी अन्य आइपने सांपूणस कार्सहरु गने समर् समर्मा शनशदसष्ट् कार्सहरु गने । 
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४. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा सेवा प्राप्त गनत लागे्न शुल्क र सेवा प्रदान गने शािा 

प्रदान गररने 

सेवा 

प्राप्त गदात 

पुयातउने प्रनिया 

सम्पकत  

गनुतपने 

शािा 

सेवा प्राप्त 

गनत लागे्न 

दसु्तर 

कायत सम्पन्न 

गदात लागे्न 

समय 

नजमे्मवार 

अनिकृत 

पुस्तकालर् सेवा सम्पकस  पुस्तकालर् शनाः िुल्क सोही शदन श्रीनारार्ण झा  

प्रकािन सामग्री  सम्पकस /शनवेदन सूचना िाखा शनाः िुल्क सोही शदन शकरण कुमार 

पोखरेल 

वन सम्बधसन सम्पकस /शनवेदन वन सम्बधसन 

िाखा 
 

शनाः िुल्क 

 

१ हप्ता सुशनता उलक 

कृशष वन प्रशबधी 

सम्बन्धी जानकारी  

सम्पकस /शनववेदन िहरी तथा 

कृशष वन 

िाखा 

शनिुल्क १ हप्ता साशबत्री अर्ासल 

माटो पररक्षण 

सम्बन्धी सेवा 

शनवेदन माटो िाखा सिुल्क ३ हप्ता कन्चन कुमार 

नार्क  

दूर सांवेदन तथा 

बनको नक्शाांकन  

सम्बन्धी जानकारी  

सम्पकस /शनवेदन दूर सांवेदन 

िाखा 

शनाः िुल्क १ हप्ता शबमल कुमार 

आचार्स 

हवाइशचत्र सम्बन्धी 

सेवा 

शनवेदन  सिुल्क १ हप्ता शदपेि कुमार 

िमास 

वन श्रोत सवेक्षण 

सम्बन्धी तथ्ाांक 

शनवेदन वन सवेक्षण 

तथा कावसन 

मापन िाखा 

शनाः िुल्क १ हप्ता राजकुमार शगरी 

वन सदुपर्ोग 

सम्बन्धी जानकारी  

सम्पकस /शनवेदन वन पैदावार 

सदुपर्ोग 

िाखा 

शनाः िुल्क १ हप्ता मञजु सुवेदी 

बार्ोमेटर ी सम्बन्धी 

जानकारी 

सम्पकस /शनवेदन बार्ोमेटर ी 

िाखा 

शनाः िुल्क १ हप्ता ठाकुर सुवेदी 
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५. सेवा समूह अनुसार उपलब्ध मानव स्रोतको आंकलन 

शस.

नां. 

पदको नाम शे्रणी सेवा समूह पदपूशतसको अवस्था  

 दरबन्दी पूशतस ररक्त 

१ महाशनदेिक 

रा.प.प्र. वन 
फरेस्ट 

ररसचस 

१ १   

२ उप-महाशनदेिक ३ २ १ 

३ केन्द्र प्रमूख रा.प.प्र. वन ज.फ. १ १ 
 

४ अनुसन्धान अशधकृत/सवेक्षण अशधकृत/दुर 

सांवेदन अशधकृत/ हवाइ शचत्रण अशधकृत/ 

मानशचत्रण अशधकृत 

रा.प.िी. 

वन फरेस्ट ररसचस ७ ७ 
 

 ताशलम अशधकृत वन ज.फ. ३ १ २ 

५ माटो रसार्न अशधकृत इन्जी केशमस्टर ी १ १ 
 

६ 

 

स. अनुसन्धान अशधकृत/ स. र्ोजना 

अशधकृत/ बार्ोमेटर ीशसर्न/ वन सदुपर्ोग 

अशधकृत/ स. सवेक्षण अशधकृत/ स. दुर 

सांवेदन अशधकृत/स.मानशचत्रण अशधकृत/ 

स. हवाइशचत्रण अशधकृत 

रा.प.तृ. 

वन  

फरेस्ट ररसचस 
१४ 

 

१४  

 

  

  

 ७ स. ताशलम अशधकृत नेपावाला १ १   

८ स. ताशलम अशधकृत 
वन 

स्वार्ल 

कन्जरभेसन 
१ १ 
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९ स. ताशलम अशधकृत/ स. बैज्ञाशनक 

 

वन बोटानी २ २ 
 

१० स. ताशलम अशधकृत वन ज.फ. २ १ १ 

११ िाखा अशधकृत 
प्रिास

न 

सामान्य 

प्रिासन 
१ १   

१२ लेखा अशधकृत लेखा १ १ 
 

१३ स. माटो रसार्न अशधकृत इन्जी केशमस्टर ी १ १ 
 

१४ शसशनर्रडर ाफ्टम्यान 
 

सवे १ १   

१५ स.मा.शच. अशधकृत शवशवध शवशवध १ १   

१६ स. दुर सांवेदन अशधकृत कृशष एग्रोनोमी १ ० १ 

१७ पुस्तकालर् अशधकृत रा.प.तृ 
 

 १ १ 
 

१८ ना.सु. 

रा.प.अनां.प्र. 

प्रिास

न 

सामान्य 

प्रिासन 
४ २ २ 

१९ लेखापाल प्रिास

न 

लेखा 
१ १   

२० पुस्तकालर् सहार्क शिक्षा पुस्तकालर् 

शिक्षा 
१ १   

२१ कम्प्युटर अपरेटर 
शबशबध शबशबध  १ 

 

करार 

सेिाबाट  

२२ ल्ाव अशसस्यान्ट 

रा.प.अनां.िी 

इन्जी केशमस्टर ी 

१ १ 
 

२३ ल्ाव सहार्क 

शे्रणी शवशहन 

  

४ 
 

करार 

सेवामा 

रहेका 

२४ ह.स.चा. 

शे्रणी शवशहन 

प्रिास

न 

सामान्य 

प्रिासन ५ २ 

१ करार 

दुइजनाले 

सुशबधा  

२५ कार्ासलर् सहर्ोगी 

शे्रणी शवशहन 

प्रिास

न 

सामान्य 

प्रिासन १३ ८ 

७ करार 

सेवामा 

रहेको 

  जम्मा ७३ ६७   ६  



16 
 

६. ननणतय गने प्रनिया र अनिकारी 

सम्बस्तन्धत िाखा बाट शटप्पणी उठाई सम्बस्तन्धत महािाखा वाट शसफारीस गरी महाशनदेिकजू्यबाट स्तस्वकृत गराउने 

।प्रते्यक कामसांग सम्वन्धी समू्पणस कागजात तथा शववरणहरु,सम्वस्तन्धत िाखाका िाखा प्रमुखले तोकेको कमसचारीको 

शजम्मामा रहनेछ र शनजले ती अशभलेखहरु आफू कुनै कारणबाट िाखामा नरहने भए पस्तन्जका वनाई अशनवार्स रुपमा 

बुझाउनु पनेछ । हरेक िाखाबाट उठान भएका शनणसर् फाइल तथा तत्सम्वन्धी कागजातहरुको सूशच पांशजका वनाउने र 

व्यवस्तस्थत गरी राखे्न शजम्मा तोशकएको फााँटवाला सहार्क कमसचारीको हुनेछ ।शनणसर् गने तहबाट फाइलउपमहाशनदेिक 

हुदै सम्वस्तन्धत िाखामा पठाईन्छ । शनणसर्को फाइल वा कागजात प्राप्त भएपशछ  िाखाप्रमुखले त्यसको जानकारी 

सरोकारवालालाई शदनुपनेछ ।  फाइल शजम्मा शलने कमसचारी शवदामा वसेमा वा अनुपस्तस्थत रहेमा कसले शजम्मा शलने भने्न 

कुरा िाखाको प्रमुखले शलस्तखत रुपमा तोशक शदनु पनेछ । फाइल वा कागजातको शजमे्मवारी पाएको/शलएको कमसचारी 

अन्यत्र सरुवा भै जानुपने भएमा सरुवा भै आउने कमसचारीलाई वा तोशकएको अन्य कमसचारीलाई वरवुझारथ गनुस पनेछ । 

७. ननणतय उपर उजुर सुने्न अनिकारी 

सेवाग्राहीले उले्लस्तखत सेवाप्राप्त गनस नसकेमा वा कुनै सुझाव भएमा महाशनदेिक वा उपमहाशनदेिक समक््षूाशलस्तखत वा 

मौस्तखक उजुरी गनस सके्नछ । अथवा शवभागको उजुरी पेशटकामा शलस्तखत उजुरी हाल्न सके्नछ । 

८. प्रमुिको नाम र पद 

र्म प्रसाद पोखरेल, महाशनदेिक 

९. सूचना अनिकारी नामरपद 

राजकुमार शगरी, रा.प.शि (प्रा) 

१०. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सूची, 

र्स केन्द्रले बन अनुसन्धान रणनीशत २०७३, सूचना तथा तथ्ाांक कार्सशवशध २०७३ , बन नीशत २०७१ तथा अन्तरीम शत्रवषीर् 

र्ोजनाहरुमा उले्लस्तखत नेपाल सरकारका वन अनुसन्धान एवां सवेक्षण सम्बन्धी नीशत कार्ासन्वर्न गदसछ । र्स केन्द्र सांग 

प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धी ऐन, शनर्म तथा शनदेशिका हाल सम्म तर्ार नभएको तर र्स केन्द्रको कार्ासशवशध २०६१ अनुसार 

अध्यर्न अनुसन्धानको कार्स सञ्चालन भएको छ ।  

११. सम्पानदत प्रमुि कामहरु यस प्रकार छन् ।  

 

 वनको जानकारीको Website (www.bankojanakari.gov.np) माफस त Online Article Publication को 

कार्स भईरहेको । 

  वन अनुसन्धान तथा सवेक्षण केन्द्र िारा सञ्चाशलत केस्तन्द्रर् वन पुस्तकालर्बाट Online लाईवे्ररी 

सेवा सञ्चालन भईरहेको । 

 अनुसन्धान एकाई, अनुसन्धान प्लट तथा बीउ उत्पादन के्षत्र तथा वन बीउ बगैचाहरुको संरक्षण व्यवस्थापन 

भएको | 

 शमचाहा प्रजाशतको अध्यर्न गने  Protocol तर्ार भएको | 

 वन के्षत्र वाशहर बााँसको सवेक्षण गने कार्सको सेवा प्रदार्क सूशचकृत भई छनौटको क्रममा रहेको | 

 

http://www.bankojanakari.gov.np/
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 र्स केन्द्रद्धारा 1987 देस्तख प्रकाशित हुाँदैआएको Peer Reviewed Journal वनकोजानकारीलाई DOAJ  मा 

Indexing गराई वनको जानकारीको अन्तराशष्ट्र र् साखमा वृस्तद्ध गराईएको। 

 

 शवकास र सांरक्षणका लाशग व्यवस्थापन ताशलम ((सेवाकालीन) नेपाल वन सेवा, रा.प. तृशतर् शे्रणीका कमसचारी २४ 

जनाको लागी) सम्पन्न भएको | 

 

 प्रमुख सात रूख प्रजाशतको Allometric Equation शवकास गने कार्सका लाशग सेवा प्रदार्कहरू सुशचकृत गरी 

छनौटको प्रकृर्ामा रहेको  | 

 

१२. बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको website : https://frtc.gov.np/home 

१३. आम्दानी, खचस तथा आशथसक कारोवार सम्बन्धी अद्यावशधक शववरण 

बजेट उपशिषसक २०७९ श्रावण    देखि २०७९ आनिनसम्म 

मसान्त शवशभन्न उपशिषसक खचसको शववरण 

कैशफर्त 

बन अनुसन्धान तथा सवेक्षण केन्द्र 

(३२९०४०११३/१४ 

चालु+   11,880603 /- 

पूजीगत - 

 

बन अनुसन्धान तथा सवेक्षण आर्ोजना 

(३२९०४१०१३/१४ 

 चालु+ 2,33875 /- 

 पूजीगत -  46274 /- 

 

केस्तन्द्रर् वन तथा प्रशिक्षण केन्द्र 

३२९०६०११३/१४ 

 चालु +  3,66,360 /- 

 पूजीगत - 

 

राजस्व आम्दानी   

 

 

 

१४. अन्य नववरण  

 

१५. अनिल्लोआ.व.मा बन अनुसन्धान तथा प्रनशक्षण केन्द्रबाट सञ्चानलत कायतिमको नववरण  

 प्राकृशतक वन व्यवस्थापन अनुसन्धान 

 नससरी तथा वृक्षारोपण अनुसन्धान वृक्षसुधार अनुसन्धान | 

 सूचना तथा प्रकािन | 

 वनस्रोत सवेक्षण | 

 सांरक्षण तथा व्यवस्थापन (बुटवल, तरहरा, हेटौांडा, सुखेत, झन्झटपुर, काभ्ेररस , बााँके, लशलतपुर स्तस्थत 

स्थलगत अनुसन्धान इकाइहरु र अनुसन्धान प्लटहरुको सांरक्षण तथा व्यवस्थापन गनस ) 

१६. बन अनुसन्धान तथा प्रनशक्षण केन्द्रले प्राप्त गरेको वैदेनशक सहायता, ऋण, अनुदान, एवम् 

प्रानवनिक सहयोग, सम्भौता सम्बन्धी नववरण 

र्स अवशधमा कुनै पशन सम्प्झौता/अनुदान प्राप्त नभएको 



18 

 

१७. प्रमुि कायतिमको नववरण र प्रगनत नववरण 

  वनको जानकारीको Website (www.bankojanakari.gov.np) माफस त Online Article Publication को 

कार्स भईरहेको । 

  वन अनुसन्धान तथा सवेक्षण केन्द्र िारा सञ्चाशलत केस्तन्द्रर् वन पुस्तकालर्बाट Online लाईवे्ररी 

सेवा सञ्चालन भईरहेको । 

 अनुसन्धान एकाई, अनुसन्धान प्लट तथा बीउ उत्पादन के्षत्र तथा वन बीउ बगैचाहरुको संरक्षण व्यवस्थापन 

भएको | 

 शमचाहा प्रजाशतको अध्यर्न गने Protocol तर्ार भएको | 

 वन के्षत्र वाशहर बााँसको सवेक्षण गने कार्सको सेवा प्रदार्क सूशचकृत भई छनौटको क्रममा रहेको | 

 

 र्स केन्द्रद्धारा 1987 देस्तख प्रकाशित हुाँदैआएको Peer Reviewed Journal वनकोजानकारीलाई DOAJ  मा 

Indexing गराई वनको जानकारीको अन्तराशष्ट्र र् साखमा वृस्तद्ध गराईएको। 

 

 शवकास र सांरक्षणका लाशग व्यवस्थापन ताशलम ((सेवाकालीन) नेपाल वन सेवा, रा.प. तृशतर् शे्रणीका कमसचारी २४ 

जनाको लागी) सम्पन्न भएको | 

 

 प्रमुख सात रूख प्रजाशतको Allometric Equation शवकास गने कार्सका लाशग सेवा प्रदार्कहरू सुशचकृत गरी 

छनौटको प्रकृर्ामा रहेको  | 

१८ सूचनाको वनगतकरण (नवभागस्तरीय)  

बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र अन्तगसत शसजसना भएका र हुने अवस्थामा रहेका शवशभन्न शकशसमका 

सूचना/तथ्ाङ्कहरुको बशगसकरण शनम्न बमोशजम गररएको छाः  

 

प्रारखम्भक  सूचना/तथ्याङ्क (Primary Data/Information) 

बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बाशषसक स्तस्वकृत कार्सक्रममा समावेि भई सांकलन गररएका वा शवभाग 

अन्तगसत सांचाशलत र्ोजना/आर्ोजना आशदबाट शवभागलाई हस्तान्तरण भई दाशर्त्व शसजसना भएका वा शवभाग 

सांलग्न शिपक्षीर्, बहुपक्षीर् आर्ोजना/पररर्ोजनाहरुबाट हस्तान्तरण भई उपलब्ध हुन आएका वा अन्य 

शनकार्बाट खररद गरी प्राप्त भएका शनम्न उले्लस्तखत सूचना/तथ्ाङ्कहरुलाई र्स वगसमा समावेि गररएको छ । 

 वन सवेक्षण कार्सक्रम अन्तगसत शफल्डमा Sample Plot वा त्यसै्त प्रकृर्ाबाट Tally Sheet वा त्यसै्त रुपमा 

सांकलन गरी ल्ाइएका सूचना/तथ्ाङ्कहरु । 

 नससरी, बृक्षारोपण के्षत्र, बृक्षसुधार, कृशष वन, प्राकृशतक वन व्यवस्थापन, माटो आशदको अनुसन्धान प्लट तथा 

सामाशजक आशथसक र वातावरणीर् पक्ष सम्बस्तन्धत प्रश्नावली र अन्तकृस र्ा कार्सक्रमबाट सोझै सांकलन गरी 

ल्ाइएका र शवशे्लषण हुन बााँकी अवस्थाका सूचना/तथ्ाङ्कहरु । 

 अनुसन्धान इकाइ/प्लटमा प्रत्यक्ष नापजााँच र नक्ाङ्कन गरी सांकलन गररएका सूचना/तथ्ाङ्कहरु । 

http://www.bankojanakari.gov.np/
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 अन्य शनकार्हरुबाट खररद गरी वा अनुदानमा प्राप्तभएका तर शवशे्लषण हुन बााँशक अवस्थाका दुर 

सांवेदनशचत्रहरु जसै्त हवाई शचत्र (Aerial Photo), सेटेलाईट शचत्र (Satellite Image)आशद । 

 वन अनुसन्धान तथा सवेक्षणको क्रममा प्रत्यक्ष शफल्डबाट सांकलन गररएका तर शवशे्लषण हुन बााँकी 

अवस्थामा रहेका अन्य प्रारस्तिक सूचना/तथ्ाङ्कहरु । 

प्रशोनित सूचना/तथ्याङ्क (Processed/Analyzed Data/Information) 

   बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको दाशर्त्व शसजसना भएका वा दाशर्त्वमा रहेका माशथ उले्लस्तखत प्रारस्तिक 

सूचना/तथ्ाङ्कहरुलाई शवशभन्न गणीतीर्, तथ्ाङ्कीर्, शवत्तीर्, सामाशजक, आशथसक, वातावरणीर् आशद 

दृशष्ट्कोणबाट शवशे्लषण गरी शसजसना भएका तर शवभागबाट आशधकाररक रुपमा प्रकािन हुन बााँकी रहेको 

अवस्थाका नशतजा मुलक सूचना/तथ्ाङ्कहरुलाई र्स वगसमा समावेि गररएको छ । 

   परामिसदाता शनकार्हरुबाट अध्यर्न अनुसन्धान गराई प्राप्त हुन आएका मस्यौदा प्रशतवेदन र त्यसमा 

उले्लस्तखत सूचना/तथ्ाङ्कहरुलाई पशन र्सै वगसमा रास्तखएको छ । केन्द्र सांलग्न भएका साथै केन्द्र अन्तगसतका 

र्ोजना, आर्ोजना आशद शनकार्बाट हस्तान्तरण भई प्राप्त भएका प्रिोशधत तथ्ाङ्कहरु पशन र्स शभत्र पदसछन 

। 

   बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बाशषसक स्तस्वकृत कार्सक्रम अनुसार सांकलन गररएका प्रारस्तिक 

तथ्ाङ्कहरुको शवशे्लषण पश्चात कार्स सम्पन्न भएको जानकारी सशहत शजमे्मवार िाखा, पदाशधकारी बाट 

शवभागमा पेि हुने प्रशतवेदन, शवशभन्न अध्यर्न अनुसन्धान, अवलोकन, मुल्ाङ्कन सम्बन्धी 

कार्सदल/कार्सटोली/सशमशत आशद गठन भई स्थलगत कामको आधारमा प्राप्त हुने प्रशतवेदन आशदलाई पशन 

र्सै वगसमा रास्तखएको छ ।  

   हवाई शचत्र, दूरसांवेदन शचत्र, शलडार शचत्र आशदको आधारमा Geographical Information System, Image 

Analysis Program आशदको उपर्ोग गरेर वन तथा भू–उपर्ोग के्षत्रको शवशे्लषण गरी तर्ार गररएका 

शवषर्गत तथा वशगसकृत (Thematic and Classified) नक्ा तथा तथ्ाङ्कहरुको नशतजालाई पशन प्रिोशधत 

सूचना/तथ्ाङ्कहरुको समूहमा समावेि गररएको छ ।  

 

प्रकानशत  सूचना/तथ्याङ्कहरु (Published Data/Information) 

   शवभागद्धारा सांकशलत वा प्राप्त हुन आएका शवभागको दाशर्त्वमा रहने प्रारस्तिक सूचना/तथ्ाङ्कहरुको 

शवशे्लषण पश्चात शसशजसत नतीजा मूलक प्रिोशधत तथ्ाङ्कहरुलाई सावसजशनक जानकारी तथा उपर्ोगको लाशग 

शनणसर् गरी प्रकािन माल्ाइने सूचना/तथ्ाङ्कहरुर्स वगसमा शवभाशजत गररएको छ ।  

   प्रकाशित तथ्ाङ्कहरुलाई दुई वगसमा शवभाशजत गररएको छ । पशहलो वगसमा शवद्रु्तीर् माध्यमबाट प्रकाशित 

पुस्तक, पुस्तस्तका, जनसल आशद रहेका छन भने दोस्रो वगसमा Hard Copy मा प्रकाशित पुस्तक, पुस्तस्तका, जनसल 

आशद पदसछन । शनणसर् गरी प्रकािन गररएका वन के्षत्र सम्बस्तन्धत GIS/Remote Sensing  मा आधाररत नक्ा 

तथा सूचनाहरु पशन र्सै अन्तगसत पदसछन । 
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१९. सूचनाको प्रकाशन 

 बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट सञ्चाशलत अनुसन्धानकार्सको नशतजाहरु शवभागबाट शनस्कने 

वनको जानकारीमा प्रकाशित गने गररएको, उक्त जनसललाई केन्द्रको Web Site मा समेत रास्तखएको 

छ ।  

 अन्य प्रचार समाग्रीहरुको Leaflet, Booklet, Posters and Journal लगार्तका प्रकाशित सामाग्री 

शवतरण गररएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०. नवभागमा परेको सूचनाको ननवेदन र सो को कारबाह्री 

शनवेदन शदने सांस्था/ व्यस्तक्त मागेको सूचनाको शववरण कारवाहीको शववरण 

समू्पणस सूचना हरु websites मा 

राखेकोले त्यहीबाट सेवाग्राहीले 

सूचना प्राप्त गरेको 

वेभ साइट का माध्यम बाट  कररब (2500 जना ले 

websites visit गरेको 
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िनप्रलशक्षण तथा प्रसार मिाशाखा 
उ.म.लन., रा.प.प्र. िन/ज.फ-१ 

 

िन प्रलशक्षण शाखा 
ता.अ.(रा.प.लि., िन/ज.फ.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. िन/ज.फ.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. िन/स्िा.क.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. िन/ने.पा.िा.िा.)-१ 

  
  

  

  
  

पाठ्यक्रम लिकास  शाखा 
ता.अ.(रा.प.लि., िन/ज.फ.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. िन/ज.फ.)-१ 

  
  

  

  
  

जलैिक लिलिधता तथा जिाधार अ .शाखा 
अ.अ.(रा.प.लि., िन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ. (रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 

स.िै.अ. (रा.प.तृ. िन/िोटानी-१ 

िायोमटे्री  शाखा 
अ.अ.(रा.प.लि., िन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ.(रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 

िायोमेरट्रलसयन(रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 

 

 

 

 

 

मिालनरे्दशक 

रा.प.प्र. िन/फ.रर.-१ 

 

 

 

 

िन प्रलिलध लिकास  मिाशाखा 

उ.म.लन.,रा.प.प्र. िन/फ.रर.-१ 

 (रा.प.प्र. िन/फ.रर.) 

  
  िन सिंधधन शाखा 

(रोग तथा कीट लिज्ञान प्रयोगशािा सलित) 

अ.अ.(रा.प.लि. िन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ.(रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-२ 

ल्या.स.(श्रेणी लििीन)-१ 

शिरी तथा कृलि िन शाखा 

अ.अ.(रा.प.लि., िन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ.(रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 

स.र्दू.सं.अ.(रा.प.तृ.कृलि/एग्रो.)-१ 
 

 

र्दूर सिंरे्दन तथा नकसाकंन शाखा 

( र्दरू संिेर्दन तथा ििाईलचत्रणप्रयोगशािा सलित) 

र्दू.सं.अ.(रा.प.लि., िन/फ.रर.)-१ 

स.र्दू.सं.अ. (रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 

लस.ड्रा./नालप अलधकृत (रा.प.तृ. इलि/ सिे)-१ 

स.मानलचत्रण अलधकृत (रा.प.तृ. लिलिध)-१ 

ल्या.स.(श्रेणी लििीन)-१ 

िन सिके्षण तथा कािधन मापन  शाखा 
स.अ.(रा.प.लि., िन/फ.रर.)-१ 

स.स.अ.(रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-२ 

  
  

  

  
  

िन सिके्षण तथा कािधनअनगुमन मिाशाखा 

उ.म.लन.,रा.प.प्र. िन/फ.रर-१ 

 (रा.प.प्र. िन/फ.रर.) 

 

माटो प्रयोगशािा 
मा.र.अ.(रा.प. लि., इलि/केलमष्ट्री)-१ 

स.मा.र.अ.(रा.प. तृ., इलि/केलमष््ट)-१ 

ल्याब अलस. (रा.प.अनं. लि.,ईलि/केलमष्ट्री-१ 

ल्या.स.(श्रेणी लििीन)-१ 

 

)  

  

  
  

नीलतअनुसन्धान तथा योजना मिाशाखा 
उ.म.लन.,रा.प.प्र. िन/फ.रर.-१ 

 (रा.प.प्र. िन/फ.रर.) 

  

िन परै्दािार सर्दुपयोग शाखा 
(काष्ठ लिज्ञान प्रयोगशािा सलित) 

अ.अ.(रा.प.लि., िन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ.(रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 

ि.स.अ. (रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 

ल्या.स.(श्रेणी लििीन)-१ 

 

आर्थधक प्रशासन शाखा 

िेखा अलधकृत (रा.प.तृ. प्र/िेखा)-१ 

िेखापाि (रा.प.अनं. प्र., प्र/िेखा)-१  

प्रशासन तथा सचूना प्रशासन शखा 
उपसलचि, रा.प.लि.(प्र./सा.प्र.)-१ 

शाखा अलधकृत (रा.प.तृ., प्र/सा.प्र)-१ 

ना.सु. (रा.प.अनं.प्र., प्र/सा.प्र.)-४ 

क.अपरेटर(रा.प. अनं.प्र. लिलिध)-१ 

ि.स.चा. (श्रेणी लििीन)-६ 

का.स.( श्रेणी लििीन)-१३ 

  

केन्रीय िन पसु्तकािय 
पु.अ. (रा.पतृ. लशक्षा/पु.लि.)-१ 
पु.स. (रा.प.अनं. प्र. लशक्षा/पु.लि.)-१ 
 

  

  
  

योजना तथा नीलत 

कायक्रमप्रभाकाररताअध्ययनशाखा 
ता.अ.(रा.प.लि., िन/ज.फ.)-१ 

स.यो.अ.(रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ. (रा.प.तृ. िन/फ.रर.)-१ 
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