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 देिख२०७८ पौष सम्

वन अनुसन्धान तथा �िशक्षण क
बबरमहल, काठमाण्डौ
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१. �नकायको स्वरुप र प ्र
२०१९ सालमा फरे स्ट �रसोसर् कायार्लयको नामबाट स्थापनाभई बीच बीचमा �ब�भ� शाखा
महाशाखा टु ट फुट र समाबेश भई �ब�भ� नामले प�रवतर्न हुदै२०७५ सालमा हालको बन
अनुसन्धान तथा �िशक्षण केन्�को स्थापना भएक | | यस्ले गन� मुख्यमुख्य कायर्हरुमा वन�
सव�क्, वनको अनुसन्धान तथा वनमा कायर्रत कमर्चार�हरुलाई ता�लम �दान गनुर् रहे

| यस

केन्�ले गरेको वन�ोतको सव�क्षण कायर्बाट वनक्षे�को ए�कन तथ्यांक �ा� भइ त्यस्तो न
आधारमा रा�ले कायम गन� वनक्षे�को ��तशत  �नधार्रण  , रा��य वन नी�त तयार गनर् सहयोग
पुयार्उन, वनक्षे�को भू उपयोगमा आएको प�रवतर्नका कारणहरु प�ा लगाई थप वनक्षे�
हुनबाट जोगाउने , वनक्षे�ले संिचत गरेको काबर्नको मा�ा य�कन गर� अन्तरा��य रुपमा काब
व्यापार गनर्मा सहयोग पुग्दै आएको

| यसै गर� यसकेन्�ले गरेको अनुसन्धानबाट �ा

न�तजाहरुको आधारमा वनक्षे�को �वकास गनर् उपयु� प��तहरु प�ा लगाई सोह� अनुस
कायर्�महर संचालन गर� वनको सम� �वकासहुदै आएको छ

| ता�लमको माध्यमबाट ��व�धमा

आएको प�रवतर्न तथा नया ज्ञान र �सपहरु �दान गर� कमर्चार�हर ुलाई चुस्त र दुरुस्त र
यसका अ�त�र� यस केन्� �व�भ� अन्तरा��य संघसंगठनको सदस्य तथा नेपाल सरकारको सम्
�बन्दुको रुपमा समेत काम ग द� आएको

| यस केन्�ले �बगत लामो समयदेखी नेपाल सरकारको

आफ्नै लगानीमा वा �म� रा� तथा अन्तरा��य संघ संगठनहरुसंगको सहयोगमा �व�भ� अध्ययन
अनुसन्धाहरु गर� �ा� न�तजाहरुलाई ��तबेदनका रूपमा पुस्तक तथा पुिस्तका �काशन
सरोकारवालाहरु समक्ष पुयार्उने कायर् गद� आइरह

२. �नकायको काम, कतर्व्य र अ�धक
केन् �मुखको कायर्क्षे�मा वन अनुसन्धानको माध्यमबाट �दगो वन �वकास सम्बन्धी उपयु�
�वकास गर� सरोकारवाला �नकायहरुलाई सहयोग प र्याउने र वन �ोतको सव�क् , नक्सांकन गर�
तथ्या�हरु �काशन गन� कायर् गदर्छ । यस �वभ कायर्हरु �नम्न
•

बन क्षे�को बैज्ञा�नक अध्ययन अनुसन्धान तथा सव�क्

•

रा��य स्तको बन�ोत सव�क्षण तथा डाटा बेस तयार गन�

•

वन क्षे� नक्शान अधाव�धक गन�।

•

वन �ोतका मापन, नक्सांकन गन�
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•

�योगशाला संचालन गन�।

•

वन क्षे�मा कायर्रत जनशि�को समयानुकुल क्षमता योग्यता अ�भबृ��को ला�ग
संचालन गन�।

•

अन्तरािस्�य दा�यत्व अन्तगर्त �व�भ� तथ्यांक तयार गर� डाटा उपलब्ध ग

•

अनुसन्धा मूलक न�तजाहरु र वन ��व�धको �चार �सार गन�

३. �नकायमा रहने कमर्चार� संख्या र कायर् �व
यस केन्�मा रहने कुल कमर्चार�हरुको दरबन्द� सं७३ रहे को छ

| यस मध्येमा महा�नद�शक

समेत राजप�ां�कत �ा�व�धक अ�धकृत जनशि� ४१ जना र बाँक� ३२ जना �शासन सेवा तथा
राजप� अनंकृत कमर्चार�को दरबन्द� रहेको

महा�नद�शकको (रा.प. �थम (�ा.)
सेवाः वन, समुहःफरे � �रसचर
कायर् �ववरण
•

यस पदका पदा�धकार�ले सिचवको �नद�शनमा रह� �वभागीय �मुखको है�सयतले सामान्य
कमर्चार� �शासन तथा आ�थर्क �शासन सम्बन्धी कायर् गन� गरा

•

मातहतका महाशाखाहरु तथा शाखाहरुको सहयोग �लई वा�षर्क तथा आव�
कायर्�महरुको तजुर्मा गर� स्वीकृतको ला�ग पेश गन� र स्वीकृत कायर्�
कायार्न्वयन गन� गराउने िजम्मेवार� वहन गन

•

वन अनुसन्धा , वन �ोत अनुगमन , सेवा तथा सूचना �वाह महाशाखाहरु सम्बन्
सम्पूण कायर्को सुप�रवेक्षण तथा �नयन्�ण

•

वन अनुसन्धा , वन �ोत अनुगमन , सेवा तथा सूचना �वाह सम्वन्धी कायर्ल
�भावकार� रुपमा स�ालन तथा �वस्तार गनर् दातृस , संगठन तथा व्यि�सँग सम्पकर्
छलफल गन� ।

•

वन अनुसन्धा , वन �ोत अनुगमन /सेवा तथा सूचना �वाहसँग सम्वन्धीत रा��य तथ
अन्तरा��य संस्थाहरुसग समन्वय सम्पकर् र सूचना आदान �दान गन� गर

•

मातहत कमर्चार�हरुको आन्त�रक स , दण्, पुरस्कार जस्ता �वभागीय कारवाई गन
तथा आवश्यक �वषयमा स्वीकृ�तको ला�ग पेश गन�
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•

अन्तगर्तका कमर्चार�हरुको �नयमानुसार �वदा स्वीकृत गन� । मातहत कमर्चार
कायर्को सुप�रव�क, कायर् सम्पादनमूल्यांकन गन� र आवश्यक �नद�शन ।

•

यस बाहे क �वभागीय �मुख है�सयतले गनु्प
र न� �व�भ� �न�दर्� कायर्हरु सम्प�

उपमहा�नद�शको (रा.प. �थम (�ा.)
सेवाः वन, समुहःफरे � �रसचर/जनरल फरे स्�
कायर् �ववरण
•

यस पदका पदा�धकार�ले महा–�नद�शकको सामान्य �नद�शनमा रह� वन अनुसन्ध, वन
�ोत अनुगमन, सेवा तथा सूचना �वाह महाशाखा सम्वन्धी कायर् , गनर् लगाउने
िजम्मेवार� वहन गन�

•

वन अनुसन्धा, वन �ोत अनुगमन, सेवा तथा सूचना �वाह महाशाखाहरुका कायर्�मह
तजु्मा 
र
तथा कायार्न्वयन गन�  गराउन

•

वन अनुसन्धा, वन �ोत अनुगमन, सेवा तथा सूचना �वाह महाशाखाहरुका कायर्ला
�भावकार� रुपमा संचालन गनर् आवश्यक पूवार्धार तयार गर� राय सुझाव �स्तुत

•

वन अनुसन्धा, वन �ोत अनुगमन, सेवा तथा सूचना �वाह महाशाखाहरुका शाखाहर
बीच समन्वय गन� गराउने

•

मातहत कमर्चार�हरुको कायर् संपादन मूल्यांकन गर� पुनरावलोकन ला�ग महा�नद�श
पेश गन� ।

•

मातहत कमर्चार�हरुलाई अध्, ता�लम, गो�ी आ�दमा भाग �लन मनोनयनको ला�ग
�सफा�रस गन� र पुरस्कार तथा दण्ड सजाय गन� राय स�हत महा�न द�शकमा पेश गन�

•

महा�नद�शकको सामान्य �नद�शनमा र�ह सम्विन्धत महाशाखासंग सम्विन्धत रा��य
अन्तरार्��य संघ संस्थाहरुमा आवश्यक सम्पकर् कायम गर� कायर् �भावका
संचालन गन� गराउने ।

•

यस वाहेक समय समयमा उप–महा�नद�शकको है�सयतले गनु्प
र न� �व�भ� �न�द� कायर्ह
सम्पन्� गन� गराउने
4

अनुसन्धा, सव�क्, दुरसंवेदन,(उपसिचव �ा.)
सेवाः वन, समुहःफरे � �रसचर
कायर् �ववरण


यस पदका पदा�धकार�ले सम्विन्धत महाशाखाका उप महा�न द�शकको �नद�शनमा रह
तो�कएको शाखाको शाखा �मुख भई कायर्हरु गन� गराउने



मातहतका कमर्चार�को कामको सुप�रवेक्षण र आवश्यक �नद�शन तथा समन्वय गन� गर
।



तो�कएको शाखाको अनुसन्धान सम्वन्धी कायर्�म तजुर्मामा सहयोग गनुर्को साथै स
कायर्�म संचालनको िजम्मेवार� वहन गन�



कायर्�मकोProtocol लाई अिन्तमरुप �दने



कायर्�मसंग सम्बिन्धत ��तब, ले ख रचनालाई अिन्तमरुप �दने



कायर् संचालनमा आई परेका समस्या र व्यवधान प�हचान गर� समाधानको ला�ग
महा�नद�शक समक्ष पेश गन�



सं चा�लत अनुसन्धान कायर्को �ग�त �ववरण उपलव्ध गराउन



मातहतका कमर्चार�हरुको �वदा �सफा�रश गन� तथा दण्ड पुरस्कार सम्वन्धमा राय



माग भई आएवमोिजम �ा�व�धक सहयोग गन�

र शाखाबाट �काशन भएका साम�ीहरु

माग गनर् आएमा उपलव्ध गराउने


शाखा अन्तरगतका कायर्�महरुको �नर, मूल्यांकन तथा जांचपास गन�



उल्लेिखत कायर्हरुको अलावा महा�नद�शक तथा उप महा�नद�शकबाट �नद�िशत कायार्ल
अन्य कायर्हरु सम्पादन ग
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ता�लम अ�धकृत(उपसिचव �ा.) कायर्�ववर
सेवाः वन, समुहःज.फ.
कायर् �ववरण
•

ृ ीय, राजप�अन��त �थम �े णीका �ा�वधकहरूलाइ व,
राजप�ा��त ��तीय, राजप�ा��त तत
वनस्प�, वातावरण, भूतथाजलाधारसंरक्, वन अनुसन्धा , रा�� �नकु�क तथा वन्यजन्त
सम्बन्धी ता�लमको  पा��मको �नधार, तयार, कायार्न्वयन  तथा �वकास गन�

•

वन, वनस्प�, वातावरण, भूतथाजलाधारसंरक्, वन अनुसन्धा, रा�� �नकु�ा तथा वन्यजन्त
सम्बन्धी ता�लम पा��मको समयानुकल पुनरावलोकन तथा प�रमाजनर् गन�

•

अन्य �नकायहरूबाट माग भएमा वन ,वनस्प�,वातावरण,भू(तथाजलाधार संरक्,वन
अनुसन्धा,रा�� �नकु�र तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ता�लमको  पा��म तयार ग
आवश्यक पृ� पोषण �दने ।

•

ता�लम पा��मको गुणात्मक �नयन्�ण गन�

•

ता�लम तथा पा��म �वकास सम्बिन्ध नी�तगत व्यवस्था गनर् वन तथा वात
मन्�ालयलाइ आवश्यक पृ� पोषण �दने

•

ता�लम तथा पा��म �वकास सम्बिन्ध अध्ययन तथा अनुसन्धान ग

•

वन क्षे�का ता�लम तथा पा��म  �वकास सम्बिन्ध चभाभचभलअभ  पुिस्तका �क
तथा �वतरण गन� ।

•

वन क्षे�का ता�लम तथा पा��म  �वकास सम्बिन्ध   कायर्मा अन्य �नकाय
समन्वयको कायर् गन�

•

ता�लम साम�ीको प�हचान, तयार�, �काशन तथा �वतरण ।

•

वन, वनस्प�, वातावरण, भूतथाजलाधार, वन अनुसन्धा, रा��य �नकु�र तथा वन्यजन्त
सं रक्षण सम्बन्धी अनुसन्धानात्म, रचना, अनुसन्धान तथा  अन्य सामा�ी उत्प,
�काशन

तथा �वतरण गन� ।
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•

वन, वनस्प�, वातावरण, भूतथाजलाधार, वन अनुसन्धा, रा��य �नकु�र तथा वन्यजन्त
सं रक्षणस सम्बन्धी चेतनामूलक कायर्( पुिस्तक, �व्यदृ, रे �डयो कायर्�म जस्
सामा�ी , �काशन

तथा �वतरण गन� ।

माटो रसायन रा.प.��. �ा
सेवाः (इि�, केमे�ी)
कायर् �ववरण
•

माटोको नमूनाहरुको प�रक्षण गन� गराउ

•

Accreditation of Soil laboratory

•

Calibration and Annual Maintenance Contract(AMC) of laboratory equipment

•

�योगशालामा �ा� माटोको नमूनाहरुको व्यवस्थापनगन� गराउन

•

�योगशाला संचालन र व्यवस्थापनका कामहरु गन� गरा

•

रसाय�नक पदाथर्हरुको व्यवस्थापन गन� गर

•

माटो सव�क्षण सेवा गन� गराउ

•

कायर् क्षे� स्तरउ��त गन� गर

स.माटो रसायन अ�धकृत रा.प. तृ. �ा
सेवाः (इि�, केमे�ी)
कायर् �ववरण
•

माटोको नमूनाहरुको प�रक्षण गन

•

Accreditation of Soil laboratory

•

Calibration and Annual Maintenance Contract(AMC) of laboratory equipment

•

�योगशालामा �ा� माटोको नमूनाहरुको व्यवस्थापन

•

�योगशाला संचालन र व्यवस्थापनका कामहरु 

•

रसाय�नक पदाथर्हरुको व्यवस्थापन
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•

माटो सव�क्षण सेवा गन

•

कायर् क्षे� स्तरउ��त गन� गर

सहायक अनुसन्धा/सव�क्/दुरसंवेदन/बैज्ञा� अ�धकृतको कायर्�ववर
सेवाः वन, समुहःफरे � �रसचर/बोटानी
कायर् �ववरण
•

यस पदका पदा�धकार�ले शाखा �मुखको �नद�शनमा रह� उ� शाखाको कायर्हर
गन� गराउने ।

•

मातहतका कमर्चार�हरुको कामको सुप�रवेक्षण र आवश्यक �नद�शन
समन्वय गन� गराउने ।

•

तो�कएको शाखाको सव�क्/अध्यय/अनुसन्धान सम्वन्धी कायर्�म तजूर्
शाखा �मुखलाई सहयोग गनु्का साथै स
र
्वीकृत कायर्�म संचालनको िजम्मेव
वहन गन� ।

•

कायर् संचालनमा आई परेका समस्या र व्यवधान प�हचान गर� समाधानको ला
उपयुतm सुझावस�हत शाखा �मुख÷उप महा�नद�शक समक्ष पेश गन�

•

मातहतका कमर्चार�हरुको कायर् सम्पादन मूल्यांक, �वदा �सफा�रस गन� तथा
दण्ड पुरस्कार सम्वन्धमा राय �द

•

शाखा सम्वन्धी कागज, शाखा संग सम्बिन्धत अनुसन्धान कायर्को न�तज
अ�भले ख �मव� रा�े र रा� लगाउने ।

•

शाखा �मुखको �नद�शनमा रह� सव�क्/अध्यय/अनुसन्धान कायर्का ला�
समसाम�यक समस्या प�हचान गर� उपयु� अनुसन्धान कायर्को �स्तावन
मस्यौदा तयार गनुर्का साथै ��तवेदनको मस्यौदा  तयार� गन

•

अनुसन्धान न�तजा तथा �चार �सारका ला�ग उपयु� �वषय वस्तुको �चार �सा
साम�ी मस्यौदा तयार गन�

•

आवश्यकता अनुसार कायर्�महरुका लागत इ��मेट तयार गन�
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•

शाखा सम्बिन्ध �ोत व्यि� भई काम गन

उल्लेिखत कायर्हरुको अलावा महा�नद�शक तथा–महा�नद�शकवाट �नद�िशत अन्य
कायर्हरु

  सम्पादन गन

सहायक ता�लम अ�धकृतको कायर् �ववर
सेवाःवन, समूहःजनरल फरे स्�/नेपावाला/स्व.क/वोटानी
कायर् �ववर
•

ृ ीय ,राजप�अन��त �थम �े णीका �ा�वधकहरूला
राजप�ा��त ��तीय, राजप�ा��ततत
वन, वनस्प�, वातावरण, भू तथा जलाधार संरक्, वन अनुसन्धा, रा���य �नकु��
तथा वन्यजन्तु सम्ब ता�लमको पा��मको �नधार्र ,तयार कायार्न्व

,

तथा �वकास गन�।
•

वन, वनस्प�, वातावरण, भूतथाजलाधारसंरक्, वनअनुसन्धा, रा���य �नकु�

तथा

वन्यजन्तु सम्ब ता�लम पा��मको समयानुकल पुनरावलोकन तथा प�रमाजनर्
गन� ।
•

अन् �नकायहरूबाट माग भएमा वन व ,वनस्प�,वातावरण,भू तथा जलाधार सं रक्,
वन अनुसन्धा,रा��मा�य�नकु�थ तथा वन् जन्त सम्बन् ता�लमको पा��म तयार
गनर आवश्य पृ� पोषण �दने।

•

ता�लम पा��मको गुणात्मक �नयन्�ण गन

•

ता�लम तथा पा��म �वकास सम्बिन्ध नी�तगत व्यवस्था गनर् वन तथा वात
मन्�ालयलाइ आवश्यकपृ�पोषण�दन

•

ता�लम तथा पा��म �वकास सम्बिन्ध अध्ययन तथा अनुसन्धान ग

•

वन क्षे�का ता�लम तथा पा��म  �वकास सम्बि reference पुिस्तका �काशन
तथा �वतरण गन� ।

•

वन क्षे�का ता�लम तथा पा��म  �वकास सम्बिन्ध  कायर्मा अन्य �नकाय
समन्वयको कायर् ग.

•

ता�लम साम�ीको प�हचानतयार�, �काशन तथा �वतरण । ,

•

वन,वनस्प�,वातावरण,भूतथाजलाधार, वन अनुसन्धा, रा��य �नकु�ी
अनुसन्धान तथा  अन्य सामा�ी उत्प, �काशन
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तथा �वतरण गन� ।

ले ख , रचना,

•

वन, वनस्प�, वातावरण, भूतथाजलाधार, वनअनुसन्धा, रा��य

�नकुि�

तथा

वन्यजन्तुसंरक सम्बन् चेतनामूलक कायर्�मह - पुिस्तक, �व्यदृ, रे �डयो
कायर्�म जस्त सामा�, �काशन

तथा �वतरण गन� ।

शाखा अ�धकृत, रा. प. तृ. (�)
सेवाः �शासन, समूहः सा.�.
कायर् �ववर
�शास�नक कायर

•

दतार् चलान, (१)

•

हािजर�, �बदा, (३)

•

मनोनयन, (२)

•

कमर्चार�हरुको हािज, गयल र �बदा रे कडर्को अ�भलेख अ�ाव�ध(३)

•

िजन्सी सामा�ीहरुको अ�ाव�धक लगत तयार रा, रा� लगाउने, (४)

•

जनशि� व्यवस्थाप– िशफा�रश बमोिजम �नयुि�, पदस्थाप, सरुव, बढु वा, (१)

•

�न�म�, कायम मुकायम, काज सम्बन्धमा कारवा, (१)

•

दरबिन्दको पुनरावलोकनमा सहजीकरण(�सजर्ना र खारेज), (२)

•

पद दतार: नेपाल सरकारको �नणर्य बमोिजम स्वीकृत दरबन्द�हरु �नजामती �कताबखान
दतार् गराउन, (३)

•

नयां पदहरुको पद �बवरणहरु तय, (२)

•

�र� पद पू�तर्को ला�ग मा, (१)

•

दरबन्द� अ�भलेख अ�ाव�ध, (२)

•

कमर्चार�हरुको �ोत्सा�हत पुरस, (१)

•

अवकाश: अ�नवायर् अवका, रािजनामा, (१)

•

उपदान, �नबृ�भरण, (१)

•

कायर् सम्पादनमू◌ूल्य, (१)

•

कमर्चार�हरुको व्यि�गत �ववरण व्यवस, (३)

•

सेवा, समूह, उप समूह प�रवतर्न सम्बिन्ध कारवाह� �स�ान्त बमोिजम भएमा सम्ब
�नकायमा पठाउन राय ठहरसाथ महा–�नद�शकमा पेश गन� (१)
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•

कमर्चार�हरुको �बस्तृत नोकर� �ब

, सम्पि� �बवरण तथा अन्य अ�भलेखह

अ�ाव�धक, (३)
•

�बभागीय कारवाह� सम्बिन्ध शुरु कारवाह� गन� र �नणर्यानुसार कारवाह� गन�
सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउ, (२)

•

अ�धनस्थ कायर्को कायर् �ग�त ��तवेदन त, (२)

•

अ�धनस्थ कमर्चार�हरुको काममा मागर् 

,

कमर्चार�हरुको सुपर�वेक्ष

आवश्यकतानुसार �नद�शन र �नयन्,(१)
सुशासन �व�र्
•

इन्टरनेट लगायत ��व�धको �नय�मत सेवा स�ाल,(२)

•

कमर्चार�हरुलाई काममा �ोत्स, (१)

•

कायार्लयको कागजप�को सुरक, र आगन्तु, सेवा�ाह�हरुको सहज व्यवस्थ,(३)

•

जनसम्पक , सोधपुछको समुिचत व्यवस्,(२)

सावर्ज�नक ख�रद व्यवस्थ
•

सावर्ज�नक ख�र,(२)

•

सवार� साधनको व्यवस्था, ममर्,(३)

•

भवन, मेिशनर� औजार, कायार्लय सामानहरुको ममर्त सं,(३)

•

आपू�तर् व्यवस, (४)

कायार्लय प�रसर व्यवस्थ
•

खानेपानी लगायत सरसफाई, (४)

•

�वभागको �ा�ण व्यवस्था,(४)

•

कमर्चार�हरुका ला�ग कायर्कक्ष व्य, (२)

•

प�रसरमा सवार� साधन व्यवस्था, (४)

•

बग�चा व्यवस्था, (५)

नी�त,
•

�नयम, �नमार्णमा सहयोगीको भू�मक
नी�त, ऐन �नयम , �नद�िशका, कायर्�व�, मापदण्डको तयार , संशोधन तथा प�रमाजर्नमा
सहयोगीको भू�मका (१)
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अन्तर �नकाय तथा अन्तर शाखा समन
•

पद दतार: नेपाल सरकारको �नणर्य बमोिजम स्वीकृत दरबन्द�हरु �नजामती �कताबखान
दतार् गराउन, (२)

•

�र� पद पू�तर्को ला�ग मा,(१)

•

उत्स, चाडपवर, �दवसहरुको व्यवस्थापन र स�,(३)

•

�नद�शन तथा कमर्चार� बैठकमा भएका �नणर्यहरुको कायार्न्वयन र अवस
अनुगमन,(१)

•

आवश्यक �वषयमामा �बभाग अन्तरगतका महाशा , शाखा र �नकायहरुमा प�रप� गन�
। (१)

•

सम्बिन्धत �बषयमा हुने स, गो�ी तथा से�मनारको व्यवस्था, (२)

•

�नद�शन, माग भइआएको सम्बिन्धत �वषयमा राय परामशर् �,(१)

•
शाखा नतो�कई आएका तथा दै�नक भैप�र आउने आकिस्मक कायर्हरु तथा �ा� �नद�श
•

दै�नक भैप�र आउने आकिस्मक कायर्हरु गन� गरा,(१)

•

यस पदलाई �न�दर्� भइ आउने थप सबै कायर्हरु , (२)

•

�वभागीय �मुखको आदे शानुसार अन्य कायर्हरु ,(२)

लेखा अ�धकृत(रा.प.तृ.)
•

सेवा समूहः �शासन, लेखा

•

कायर् �ववर

•

यस पदका पदा�धकार�हरुल महा�नद�शक/उपमहा�नद�शकको �नद�शन र �नयन्�णमा रह�
ले खा तथा ले खा प�रक् सम्वन्धी सम्पूणर् कायर्को िजम्मेवार� वहन गनुर्

•

�न�दर्� समयम

आवश्य वजेट तयार गर� िस्वकृ�तको ला�ग सम्विन

�नकायमा

पठाउने ।
•

िस्वकृ वजेट अनुसार आ�थर्क �नयमको प�र�ध�भ� रह� चौमा�स

माग गन� , आवश्य

कायर्मा खचर् गन�
•

समय समयमा तो�कएको �नकाय�ारा ले खा पर�क्षण गराउने ।लेखा प�रक्षणवाट देिख
वेरुजुह यथा शी� फछय�ट गनर् आवश् कायर्हरु गन�
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•

यस वाहेक यस पदलाई �न�दर्� ग�रएक अन् काम कारवाह�हरु

गन�

पदः पुस्तकाल अ�धकृत
सेवा समूहःिशक्, पुस्तकालय �वज्
कायर् �ववर
• यस पदका

पदा�धकार�ले महा�नद�शकको �नद�शनमा रह� केन्��

वन पुस्तकालयको

व्यवस्थापन सम्वन्धी सम्पूणर् िजम्मेवार� पूरा गनुर्
• पुस्तकालयलाई व्यविस्थत र आधु�नक�करण गन� गराउने । पुस्तकालय सु�वधा सम्
�णाल� �वकास गन� ।
• पुस्तकहरुको �ववरण अ�ाव�धक र सुलभ गराउने
• पुस्तकाल सम्वन् नम् लागु गन� गराउने ।
• मातहत कमर्चार�हरुलाई �नद�शन .स.मु. सुपर�वेक्षण गन�
• मातहत कमर्चार�लाई �वद, पुरस्कार दण्ड जस्ता कुराको �सफार�स गन
• अन् �न�दर्� कायर्हरु गन�
सहायक दू रसंवेदनअ�धकृत (रा.प.तृ.�ा.)
सेवा समूहः १ इन्जी�नयर�, २. �ब�बध
कायर् �ववर
यस पदका

पदा�धकार�ले महाशाखाको कायर्�

वमोिजम उप–महा�नद�शक

तथा शाखा

�मुखको �नद�शनमा रह� दू र संवेदन शाखा�ारा गनु् प
र
न� कायर् संपादन गनुर् पन� छ
• कायर्� तयार गर� पेश गन� र िस्वकृत कायर्

मातहत र आफु संलग्

भई गन�

गराउने । दू रसंवेदन ��व�धवाट स्थान र बाल�को उपयू�त प�हचान गन� ।
• कृ�षको ला�ग वातावरणीय अध्यय गन� ।
• डाटा सं कलन �व�ेषण र जानकार� �काशन गन� ।
• आफुले ग�रएका कामको जानकार� कायर्� माफर्त सम्वन् �नकायमा पुर्याउने ।
• कायर्� कायार्न्वयमा परेका समस प�हचान र समाधानको ला�ग सुझाव �दने ।
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• अन् �न�दर्� कायर् गन�
ना.सु. (रा.प.अ. �.)
सेवा समूहः �शासन, (सामान् �शासन)
कायर् �ववर
• शाखा�मुखको �नद�शनमा रह� कमर्चार� �शासन संवन् कायर्ह संपादन गन� िजम्मेवार� यस पदक
पदा�धकार�को हुने छ ।
• व्यि�गतफाय, हािजर� रे कडर , �वदातथाअन्य�शासन संवन्धीअ�भलेख दुरुस्त र अ�ाव�धक 
व्यविस्थत गन�
• �वभागको �व�भ� �ववरण/प� फायल व्यविस्थत र सुरि साथ रा�े व्यवस्था गन�
• अन् �शास�नक कायर्हरु गन� । समय समय �न�दर्� स्टोर संवन अन् कायर्हरु गन�

लेखापाल

(रा.प.अ.�)

सेवा समूहः �शासन, लेखा
कायर् �ववरण
•

लेखा अ�धकृतको �नद�शन र �नयन्�णमा रह� लेख

शाखा�ारा संपादन गनु् प
र
न� कायर् यस पद

पदा�धकार�ले गनु् प
र
न� छ
•

ले खा संवन्धी कायर् �च�लत �नयम आदेश वमोि संपादन गन� ।

•

लेखा संवन्ध फांटवार� तथा अन् �ववरणहरु अ�ाव�धक र दुरुस्त रा�े'

•

नगद तथा चेक व्यवस्थापन संवन कायर् गन�

•

लेखा पर�क्षण कायर् गराउने । वे फछय�ट संवन्ध कायर् गन�

•

लेखा संवन्ध अन् आइपन� सं पूण र कायर्हरु गन� समय समय �न�दर्� कायर्हरु गन
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४. �नकायबाट प्रदान ग�रने सेवा सेवा प्राप्त गनर् लग
ा ्ने शुल्क र सेवाप्रदा
�दान ग�रने सेवा �ा� गदार्
पुयार्उने ���य

सम्पकर

सेवा �ा� गनर् कायर् सम्प

िजम्मेवार

गनु्प
र न� शाख

लाग्ने दस्त

अ�धकृत

गदार् लाग्न
समय

पुस्तकालय सेव

सम्पक

पुस्तकाल

�नःशुल्

सोह� �दन

��तमा काफ्ल

�काशन साम�ी

सम्पक /�नवेदन

सूचना शाखा

�नःशुल्

सोह� �दन

�करण कुमार
पोखरे ल

वन सम्बधर

सम्पक /�नवेदन

वन सम्बधर् �नःशुल्

१ ह�ा

सु�नता उलक

�नशुल्

१ ह�ा

सा�ब�ी अयार्

सशुल्

३ ह�ा

कुमार� �मना

शाखा
कृ�ष वन ��बधी

सम्पक /�नववेदन

शहर� तथा

सम्बन्ध

कृ�ष वन

जानकार�

शाखा

माटो प�रक्ष

�नवेदन

माटो शाखा

सम्बन्धी से
दू र संवेदन तथा

पौडे ल
सम्पक /�नवेदन

बनको नक्शांकन

दू र संवेदन

�नःशुल्

१ ह�ा

शाखा

�बमल कुमार
आचायर

सम्बन्ध
जानकार�
हवाइिच�

�नवेदन

सशुल्

१ ह�ा

सम्बन्धी से

�दपेश कुमार
शमार

वन �ोत सव�क्ष �नवेदन

वन सव�क्ष

सम्बन्धी तथ्य

तथा कावर्न

�नःशुल्

१ ह�ा

राजकुमार �गर�

�नःशुल्

१ ह�ा

म�ु सुवेद�

�नःशुल्

१ ह�ा

ठाकुर सुवद
े �

मापन शाखा
वन सदुपयोग

सम्पक /�नवेदन

वन पैदावार

सम्बन्ध

सदुपयोग

जानकार�

शाखा

बायोमे��
सम्बन्ध

सम्पक /�नवेदन

बायोमे��
शाखा

जानकार�
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५. सेवा समह
ू अनुसार उपलब्ध मानव स्रोतको आं
�स.

पदको नाम

�े णी

सेवा

समूह

नं.

kbk'lt{sf] cj:yf
दरबन्द

१ महा�नद�शक
२ उप-महा�नद�शक
३ केन्� �मू

रा.प.�.
रा.प.�.

वन
वन

पू�तर

फरे स्

१

१

�रसचर

३

३

१

१

७

७

१

ज.फ.

�र�

४ अनुसन्धान अ�धकृ/सव�क्ष
अ�धकृत/दुर संवेदन अ�धकृत/

वन

हवाइ िच�ण अ�धकृत/
मानिच�ण अ�धकृत

फरे स्ट
�रसचर

रा.प.�ी.

ता�लम अ�धकृत
५ माटो रसायन अ�धकृत

वन

ज.फ.

३

इन्ज

के�मस्�

१

२
१

६ स. अनुसन्धान अ�धकृ/ स.
योजना अ�धकृत/ बायोमे���सयन/
वन सदुपयोग अ�धकृत/ स.

फरे स्

सव�क्षण अ�धक/ स. दुर संवेदन
अ�धकृत/स.मानिच�ण अ�धकृत/
स. हवाइिच�ण अ�धकृत

वन

१४

१२

�रसचर

रा.प.तृ.

७ स. ता�लम अ�धकृत

नेपावाला

८ स. ता�लम अ�धकृत

वन
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स्वाय
कन्जरभेस

१

१

१

१

२

९ स. ता�लम अ�धकृत/ स.

वन

बैज्ञा�
१० स. ता�लम अ�धकृत

वन

११ शाखा अ�धकृत

बोटानी

ज.फ.
सामान्य

१३ स. माटो रसायन अ�धकृत

इन्ज

१४ �स�नयर�ाफ्टम्य
१५ स.मा.िच. अ�धकृत

�व�वध

१६ स. दुर संवेदन अ�धकृत
१७ पुस्तकालय अ�धकृ

कृ�ष

१

१

के�मस्�

१

१

सव�

१

१

�व�वध

१

१

ए�ोनोमी

१

०

१
�शासन

२० पुस्तकालय सहाय

रा.प.अनं.�.

सामान्य

�शासन

ले खा

िशक्

पुस्तका
य िशक्

२१ कम्प्युटर अपरे

�ब�बध

�ब�बध

२२ ल्या अ�सस्�ान

इन्ज

के�मस्�

रा.प.अनं.�ी

२३ ल्याव सहाय
�े णी �व�हन
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२

ले खा

�शासन
१९ लेखापाल

२
१

रा.प.तृ

१८ ना.सु.

२

१

�शासन �शासन
१२ लेखा अ�धकृत

२

१

४

२

१

१

१

१

४

२

sDKo'6/
ck/]6/

१
१

१

१

करार
सेवामा

रहे का
२४ ह.स.चा.

�शासन

सामान्य

१

�शासन

करार
५

२

दुइज
नाले

�े णी �व�हन
२५ कायार्लय सहयोग

सु�बधा
�शासन

सामान्य
�शासन

७
१३

८

करार
सेवामा

�े णी �व�हन

रहे को

जम्म

७३

६२

६. �नणर्य गन� प्र�क्रया र अ�
सम्बिन्धत शा बाट �टप्पणी उठाई सम्बिन्धत महाश वाट �सफार�स गर� महा�नद�शकज्यूबा िस्वकृत
गराउने ।�त्येक कामसं सम्वन्धी सम्पूणर् का तथा �ववरणहर,सम्विन् शाखाका शाखा �मुखले
तोकेको कमर्चार�को िजम्मामा रहनेछ र �नजले 

अ�भले खहरु आफू कुनै कारणबाट शाखामा नरहने

भए पिन्जक वनाई अ�नवायर् रुप बुझाउनु पन�छ । हरे क शाखाबाट उठान भएका �नणर्य फाइ तथा
तत्सम्वन कागजातहरुको सूि पंिजका वनाउने र व्यविस्थत गर� रा�े िजम

तो�कएको फाँटवाला

सहायक कमर्चार�को हुनेछ ।�नणर्य गन� तहबाट फाइलउपमहा�न द� हुदै सम्विन् शाखामा पठाईन्छ
। �नणर्यको फाइ
�दनुपन�छ ।

वा कागजात �ा� भएप�छ शाखा�मुखले त्यसको जानकार� सरोकारवालालाई

फाइल िजम्म �लने कमर्चार� �वदाम वसेमा वा अनुपिस्थत रहेमा कसले िजम् �लने भ�े

कुरा शाखाको �मुखले �लिखत रुपम

तो�क �दनु पन�छ । फाइल

वा कागजातको िजम्मेवार�

पाएको/�लएको कमर्चार� अन्य� सरुवा भै जानुपन� भएमा सरुवा भै आउने कमर्चार�ल
अन् कमर्चार�लाई वरवुझारथ गनुर् पन�छ
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तो�कएको

११

७. �नणर्य उपर उजुर ु
स न्ने अ�धका
सेवा�ाह�ले उल्लेिख सेवा�ा� गनर् नसकेम
समक्ष्◌ा�लिखत वा मौि

वा कुनै सुझाव भएमा महा�नद�शक वा उपमहा�नद�शक

उजुर� गनर् सक्नेछ । अथवा �वभागको उजुर� पे�टकामा �लिखत उजु

हाल्न सक्नेछ

८. प्रमुख नाम र पद
यम �साद पोखरे ल,महा�नद�शक

९. सूचना अ�धकार� नामरपद
राजकुमार �गर�, रा.प.�� (�ा)

१०. ऐन, �नयम, �व�नयम वा �नद��शकाको सूची,
यस केन्�ले बन अनुसन्धान रणनी�२०७३, सूचना तथा

तथ्यां कायर्�व�ध२०७३ , बन

२०७१ तथा अन्तर� ��वष�य योजनाहरुम उल्लेिखत नेपाल सरकारका वन अनुसन्ध

नी�त

एवं सव�क्ष

सम्बन् नी�त कायार्न्व गदर्छ । यस केन्� संग �त्यक्षरुपमा सम्बन , �नयम तथा �नद�िशका
हाल सम्म तयार नभएको तर यस केन्�को कायार्�व�ध२०६१ अनुसार अध्ययन अनुसन्धानको काय
स�ालन भएको छ ।

११. सम्पा�दत प्रमुख कामहरु यस प्र कार
•

उच्च �हमालमा रह ेका स्थायी नमुना प्लटहरू स्थापना तथा कायर् भएको|

•

वनको वद
ृ ्�ध अध्ययनका ला�ग तराई�ेत्रमा स्था�पत स्थायी नमुना प्लटहरुको पुनःम(�चतवन देखी 

झापासम्) कायर् भएको|
•

तराई भू-प�र�ध �ेत्रमा रहेका स्थायी नमुना प्लटहरुको पुनःमापन(MRV), Shrub Species को 

Allometric Equations तयार गन� |
•

वनको जानकार� प्रकाश३१(२),२०२१ अनलाइन प्रकाशन भएक|

•

�वकास र संर�णका ला�ग व्यवस्थापन ता�ल(सेवाकाल�न) नेपाल वन सेवा, रा.प. ततीय 
श्रेणीका कमर्चा२४
ृ

जनाको लागी ता�लम भएको |

•

वन अनुसन्धान तथा प्र�श�ण केन्द्रका कमर्चार�हरुलाई तथ्यांक �वश्लेषण तथा वन नक् भएको |
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•

Quality Management System (QMS) 9001:2015 Training भएको |

•

तराई भू-प�र�ध �ेत्रमा रहेका स्थायी नमुना प्लटहरुको पुनःमापन(MRV)- सेवाप्रदायक छनोटका ला�RFP
जार� ग�रएको |

•

वन श्रोत सव��णको �ेत्रगत तथ्याValidation, Analysis गर� प्र�तवेदन तयार� तथा रािष्ट्रय प्र

तयार गर� प्रकाशन गन- �फल्डमा तथ्याङ्क प्रमा�णकरणको कायर् भ |
•

Ecosystem and Forest Types Mapping को �फल्डकायर्सम्पन्न भएक|

१२. बन अनुसन्धान तथा प्र�श�ण केन्website : https://frtc.gov.np/home

१३. आम्दान, खचर् तथ आ�थर् कारोवार सम्बन्धी अद्याव�धक �व
बजेट उपिशषर्

२०७८�ावण –२०७८ पौष

मसान्त कै�फयत

�व�भ� उपिशषर्क खचर्को �वव
बन अनुसन्धान तथा सव�क्षण के

चालु+ १८६९९८३५/७४/-

(३२९०४०११३/१४

पूजीगत-४९१९२१/-

बन अनुसन्धान तथा सव�क्षण आयोज

चालु+

३३९६०६९/२८/-

(३२९०४१०१३/१४

पूजीगत - ७००६०/-

केिन्�य वन तथा �िशक्षण क

चालु + १२७३१८८/९५

३२९०६०११३/१४

पूजीगत- १०००००/-

राजस्व आम्दा

१४. अन् �ववरण
१५. अ�धल्लो.व.मा बन अनुसन्धान तथा प्र�श�ण केन्द्रबाट सञ्चा�लत कायर्क्र
•

�ाकृ�तक वन व्यवस्थापन अनुसन्

•

नसर्र� तथा वृक्षारोपण अनुसन वृक्षसुधार अनुसन् |

•

सूचना तथा �काशन |

•

वन�ोत सव�क्ष|
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•

सं रक्षण त व्यवस्था (बुटवल, तरहरा, हे ट�डा, सुख� त, झन्झटपु, काभे�् र, बाँके, ल�लतपुर
िस्थत स्थलगत अनुसन् इकाइहरु र अनुसन्धान प्लटहरुको संरक् व्यवस्थापन ग
)

१६. बन अनुसन्धा तथा प्र�श�ण केन्द्रले प्राप्तगरेको वैदे�श, ऋण, अनुदान, एवम ्
प्रा�व�धक सहय, सम्भौत सम्बन् �ववरण

यस अव�धमा कुनै प�न सम्झौत/अनुदान �ा� नभएको

१७. प्रमुख कायर्क्रमको �ववरण र प्रग�
•

वनको जानकार�को Website (www.bankojanakari.gov.np) माफर्त Online Article Publication
को कायर् भईरहेको

•

वन अनुसन्धा तथा सव�क्षण केन्� �ारा स�ा�लत केिन्�य वन पुस्तकालOnline लाई�े र�
सेवा स�ालन भईरहे को ।

स्थलगत अनुसन्धान इकाईहरु र अनुसन्धान प्लटहरुको संरक्षण तथा 
• स्थलगत एकाई र अनुसन्धान प्लटहरूको संरक्षण र व्यवस्थ
•

उच्च �हमालमा रह ेका स्थायी मुन
न ा प्लटहरू स्थापना तथा कायर् भएको|

•

वनको वद
ृ ्�ध अध्ययनका ला�ग तराई�ेत्रमा स्था�पत स्थायी नमुना प्लटहरुको पुनःम(�चतवन देखी 

झापासम्) कायर् भएको|
•

तराई भू-प�र�ध �ेत्रमा रहेका स्थायी नमुना प्लटहरुको पुनःमापन(MRV), Shrub Species को 

Allometric Equations तयार गन� |
•

वनको जानकार� प्रकाश३१(२),२०२१ अनलाइन प्रकाशन भएक|

•

�वकास र संर�णका ला�ग व्यवस्थापन ता�ल(सेवाकाल�न) नेपाल वन सेवा, रा.प. ततीय 
श्रेणीका कमर्चा२४
ृ

जनाको लागी ता�लम भएको |

•

वन अनुसन्धान तथा प्र�श�ण केन्द्रका कमर्चार�हरुलाई तथ्यांक �वश्लेषण तथा वन नक् भएको |

•

Quality Management System (QMS) 9001:2015 Training भएको |

•

तराई भू-प�र�ध �ेत्रमा रहेका स्थायी नमुना प्लटहरुको पुनःमापन(MRV)- सेवाप्रदायक छनोटका ला�RFP
जार� ग�रएको |
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•

वन श्रोत सव��णको �ेत्रगत तथ्याValidation, Analysis गर� प्र�तवेदन तयार� तथा रािष्ट्रय प्र

तयार गर� प्रकाशन गन- �फल्डमा तथ्याङ्क प्रमा�णकरणको कायर् भ |
•

Ecosystem and Forest Types Mapping को �फल्डकायर्सम्पन्न भएक|

१८ सच
ू नाको व�गर्करण(�वभागस्तर�)
बन अनुसन्धा तथा �िशक्षण के अन्तगर्त �सजर्ना भएका र हुने अवस्थामा र

�व�भ� �क�समका

सूचना/तथ्या�हरु ब�गर्करण �नम बमोिजम ग�रएको छः

�ारिम्भक  सूचन/तथ्या�(Primary Data/Information)
बन अनुसन्धा तथा �िशक्षण केन्�को बा� िस्वकृत कायर्�ममा समावेश भई संकलन ग�रए

वा

�वभाग अन्तगर्त संचा�लत योज /आयोजना आ�दबाट �वभागलाई हस्तान्तरण भई दा�य �सजर्ना भएक
वा �वभाग संलग् ��पक्ष, बहुपक्ष आयोजना/प�रयोजनाहरुबाट हस्तान्तरण भई उप हुन आएका
वा अन्य �नकायबाट ख�रद गर� �ा भएका �नम् उल्लेिख सूचना/तथ्या�हरुलाई यस वगर्मा समाव
ग�रएको छ ।
•

वन सव�क्षण कायर अन्तगर्त �फल् Sample Plot वा त्यस्तै �कृयाब Tally Sheet वा
त्यस्तै रु सं कलन गर� ल्याइएक सूचना/तथ्या�हरु

•

नसर्र, बृक्षारो क्ष, बृक्षसुध, कृ�ष वन, �ाकृ�तक वन व्यवस्था, माटो आ�दको
अनुसन्धान प्लट तथा सामाि

आ�थर्क र वातावरणीय पक्ष सम्ब

अन्तकृर्या कायर्�मबाट सोझै संकलन गर� ल्याइएका र �व�ेषण

��ावल� र
बाँक� अवस्थाक

सूचना/तथ्या�हरु
•

अनुसन्धा

इकाइ/प्लटमा �त्

नापजाँच र नक्सा�न गर� संकलन ग�रएक

सूचना/तथ्या�हरु
•

अन् �नकायहरुबाट ख�रद गर� व अनुदानमा �ा�भएका तर �व�ेषण हुन बाँ�क अवस्थाका
दुर संवेदनिच�हरु जस्तै हवाई ि (Aerial Photo), सेटेलाईट िच� (Satellite Image)आ�द ।

•

वन अनुसन्धा तथा सव�क्षणको �म �त्यक्ष �फल्डबाट संकलन ग�रएका तर �व�ेषण
बाँक� अवस्थामा रहेका अन �ारिम्भ सूचना/तथ्या�हरु

�शो�धत सूचना/तथ्या (Processed/Analyzed Data/Information)
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•

बन अनुसन्धा तथा �िशक्षण केन्�को दा�

�सजर्ना भएक वा दा�यत्वमा रहेका मा�

उल्लेिख �ारिम्भक सूचन /तथ्या�हरुलाई �व�भ� गणीत , तथ्या�ी, �व�ीय, सामािजक,
आ�थर्, वातावरणीय आ�द दृ��कोणबाट �व�ेषण गर� �सजर्ना भएका तर �वभागबा
आ�धका�रक रुपम �काशन हुन बाँक� रहे को अवस्थाक न�तजा मुलक सूचना/तथ्या�हरुला
यस वगर्मा समावेश ग�रएको छ
•

परामशर्दाता �नकायहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गराई हुन आएका मस्यौदा ��तवेदन र
त्यसम उल्लेिख सूचना/तथ्या�हरुलाई प�न यसै वगर्मा रािखएको छ
भएका साथै

केन्� संलग्

केन्� अन्तगर्तका योज , आयोजना आ�द �नकायबाट हस्तान्तरण भई �

भएका �शो�धत तथ्या�ह प�न यस �भ� पदर्छन
•

बन अनुसन्धा तथा �िशक्षण केन्�को बा� िस्वकृत कायर् अनुसार संकलन ग�रएका
�ारिम्भ तथ्या�हरुको �व�ेषण प� कायर् सम् भएको जानकार� स�हत िजम्मेवार शाख,
पदा�धकार� बाट �वभागमा पेश हुने ��तवेदन, �व�भ� अध्ययन अनुसन्ध, अवलोकन, मुल्या�
सम्बन् कायर्द/कायर्टोल/स�म�त आ�द गठन भई स्थलग

कामको आधारमा �ा�

हुने

��तवेदन आ�दलाई प�न यसै वगर्मा रािखएको छ ।
•

हवाई िच� , दूरसंवेदन िच�, �लडार िच�

आ�दको आधारमा

System, Image Analysis Program आ�दको उपयोग गरे र वन

Geographical Information
तथा भू–उपयोग क्षे�क

�व�ेषण गर� तयार ग�रएका �वषयगत तथा व�गरकृत (Thematic and Classified) नक्स तथा
तथ्या�हरुको न�तजालाई प �शो�धत सूचना/तथ्या�हरुको समूहमा समावेश ग�रएको छ
�कािशत
•

सूचना/तथ्या�ह (Published Data/Information)
�वभाग�ारा

सं क�लत

वा

�ा�

हुन

आएका

�वभागको दा�यत्वमा रहने �ारिम्भ

सूचना/तथ्या�हरुको �व�ेषण प� �सिजर् नतीजा मूलक �शो�धत तथ्या�हरुलाई सावर्ज
जानकार� तथा उपयोगको ला�ग �नणर्य गर� �काश

माल्याइने सूचन /तथ्या�हरुयस वगर्

�वभािजत ग�रएको छ ।
•

�कािशत तथ्या�हरुलाई दुई वगर्मा �वभािजत ग�रएको छ । प�हलो वगर्मा �व�ु
माध्यमबाट �कािशत पुस् , पुिस्तक, जनर्ल आ�द रहेका छन भने दो�ो वगर् Hard Copy
मा �कािशत पुस्त, पुिस्तक, जनर्ल आ�द पदर्छन । �नणर्य गर� �काशन ग�र वन क्षे
सम्बिन् GIS/Remote Sensing मा आधा�रत नक्स
पदर्छन
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तथा सूचनाहरु प�न यसै अन्तगर

१९. सच
ू नाको प्रका
•

बन अनुसन्धा तथा �िशक्षण केन्�बाट स�ा�लत अनुसन्धानकायर्को न�तजाहरु �वभ
�नस्कने वनको जानकार�मा �कािशत गन� ग�रएक, उ� जनर्ललाई केन्�कWeb Site मा
समेत रािखएको छ ।

•

अन्य �चार समा�ीहरु Leaflet, Booklet, Posters and Journal लगायतका �कािशत सामा�ी
�वतरण ग�रएको ।
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२०. �वभागमा परे को सच
ू नाको �नवेदन र सो को कारबाह्
�नवेदन �दने सं स्थ/ व्यि
सम्पूणर् सूचना ह websites

मागेको सूचनाको �ववरण
वेभ साइट का माध्यम बाट

मा राखेकोले त्यह�बाट
सेवा�ाह�ले सूचना �ा� गरे को
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कारवाह�को �ववरण
क�रब (३००० जना ले
websites visit गरे को

महािनद�शक
रा.प.�. वन/फ.�र.-१

.

वन �िविध िवकास महाशाखा
उ.म.िन.,रा.प.�. वन/फ.�र.-१

नीितअनुसन्धान तथा योजनामहाशाखा
उ.म.िन.,रा.प.�. वन/फ.�र.-१

वन सव�क्षण तथा कावअनुगमन महाशाखा

(रा.प.�. वन/फ.�र.)

(रा.प.�. वन/फ.�र.)

(रा.प.�. वन/फ.�र.)

वन संवधर्न शखा

(रोग तथा क�ट िवज्ञान �योगशाला सि)

अ.अ.(रा.प.ि�. वन/फ.�र.)-१
स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-२
ल्य.स.(�ेणी िवहीन)-१

शहरी तथा कृ िष वन शाखा
अ.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१
स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१
वन पैदावार सदुपयोग शाखा
(का� िवज्ञान �योगशाला सि)

अ.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१
स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१
व.स.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१

उ.म.िन.,रा.प.�. वन/फ.�र-१

योजना तथा नीित
काय�म�भाका�रताअध्ययनशाख
ता.अ.(रा.प.ि�., वन/ज.फ.)-१
स.यो.अ.(रा.प.तृ
. वन/फ.�र.)-१
जैिवक िविवधता
तथाजलाधार अ .शाखा
स.अ.अ. (रा.प.त.वन/फ.�र.)-१
वन/फ.�र.)-१
अ.अ.(रा.प.ि�.,
स.अ.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१
स.वै.अ. (रा.प.तृ. वन/वोटानी-१

वन सव�क्षण तथा कान मापन शाखा
स.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१
स.स.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-२
दूर संवेदन तथा नक्सांकन शाख

वन�िशक् तथा �सार महाशाखा
उ.म.िन., रा.प.�. वन/ज.फ-१

वन �िशक्षण खा
ता.अ.(रा.प.ि�., वन/ज.फ.)-१
स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/ज.फ.)-१
स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/स्व.क.)-१
स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/ने.पा.वा.ला.)-१

( दूर संवेदन तथा हवाईिच�ण�योगशाला सिहत)

दू.सं.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१
स.दू.सं.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१
िस.�ा./नािप अिधकृ त (रा.प.तृ. इि�/ सव�)-१
स.मानिच�ण अिधकृ त (रा.प.तृ. िविवध)-१
ल्य.स.(�ेणी िवहीन)-१

�शासन तथा सूचना �शासन शखा
उपसिचव, रा.प.ि�.(�./सा.�.)-१
ि
आ�थक �शासन शाखा
लेखा अिधकृ त (रा.प.तृ. �/लेखा)-१
लेखापाल (रा.प.अनं. �., �/लेखा)-१

माटो �योगशाला

मा.र.अ.(रा.प. ि�., इि�/के िम�ी)-१
स.मा.र.अ.(रा.प. तृ., इि�/के िम�् )-१
ल्याब अि. (रा.प.अनं. ि�.,ईि�/के िम�ी-१

ल्य.स.(�ेणी िवहीन)-१

ल्य.स.(�ेणी िवहीन)-१

वायोमे�ी शाखा
अ.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१
स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१
वायोमे��िसयन(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१
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पा��म िवकास शाखा
ता.अ.(रा.प.ि�., वन/ज.फ.)-१
स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१
स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/ज.फ.)-१
के न्�ीय वन पुस्तका
पु.अ. (रा.पतृ. िशक्/पु.िव.)-१
पु.स. (रा.प.अनं. �. िशक्/पु.िव.)-१
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