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१ केन्त्रको स्वरुप र प्रकृनत 

 

नेपालमा रेडको प्रभावकारी रुपमा तयारी र ननतिामलुक कायाान्त्वयनको लानग वन तथा वातावरण मन्त्रालय माफा त छुटै्ट 
संरचना ननमाणा गररएको छ (जचर नं. १)। रेडसंग सम्बजन्त्धत बहसुरोकारवालाहरुलाई ननणाय प्रकृयामा समावेश 
गराउनकुो लानग उच्च तहमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा 
ववनभन्न मन्त्रालयका प्रनतनननधहरु सदस्य रहने गरी एक बहपुजक्षय, बहसुरोकारवाला, उच्चस्तरीय राविय रेडप्लस ननदेशक 
सनमनत रहेको छ । यस संरचनाको मखु्य उद्देश्यहरु रेड कायाक्रम कायाान्त्वयन गनाका लानग नीनत तथा कायाक्रमहरुका 
बीच सामञ्जस्यता कायम गना आवश्यक ववत्त एवंम ्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, ववकास साझेदारको तफा बाट १ ि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,रेडप्लस कायाक्रमको अनगुमन गने र यसको रचनात्मक उपाय ननकाल्ने रहेको छ ।  

रेड प्लसको दैननक प्रशासननक कायाहरु सञ्चालन गनाका लानग वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्त्तगात रेड कायाान्त्वयन 
केन्त्रको स्थापना गररएको छ । हाल यस केन्त्रले राविय रेडप्लस केन्त्रको रुपमा काम गररराखेको छ ।यस केन्त्रमा 
बिेट तथा कायाक्रम शाखा, िलवाय ु व्यवस्थापन शाखा, दरु संवेदन तथा भ-ूसूचना प्रणाली शाखा र आनथाक तथा 
प्रशासन शाखा रहेका छन ्। यस केन्त्रमा १३ कमाचारीहरुको दरवन्त्दी रहेको छ।नेपालमा रेडको प्रभावकारी रुपमा 
तयारी र ननतिामूलक कायाान्त्वयनको जिम्मेवारी रेड कायाान्त्वयन केन्त्रको रहेको छ । 

२ केन्त्रमा रहन ेकमाचारी संख्या र काया वववरण 

यस केन्त्रको शाखाहरु देहाय अनसुार रहेका छन ्। 

१. बिेट तथा कायाक्रम शाखा,  

२. िलवाय ुव्यवस्थापन शाखा,   

३. दरु संवेदन तथा भ-ूसूचना प्रणाली शाखा र 

४. आनथाक तथा प्रशासन शाखा 
                

काया वववरण :रेडप्लसको नतिजामूलक भुक्िानी प्राप्प्िका लागि राप्रिय िथा अन्िराषप्रिय कोहरु  हिराान िर  हरुुँा 
हुर् याउनेने   

 रेडप्लस सम्बन्त्धी नीनत ननमााण र ननणायका लानग ववनभन्न क्षेर र सरोकारवालाहरुसँग समन्त्वय गने । 

 वन क्षेरबाट हनुे हररतगहृ गयाँस उत्सिानको ववषयलाई ननयमन गना समन्त्वय गने । 



 

 
 

 रेडप्लसबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडका लानग समन्त्वय गने । 

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

 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 केन्त्रसँग समन्त्वय गने । 

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

  
 

२.१ िलबाय ुव्यवस्थापन शाखा 
 िलबाय ुपररवतान समानकुुलन सम्बजन्त्ध आयोिनाको सोधपरहरु तयार गने । 

 पाररजस्थनतक तथा समदुायमा आधाररत समानकुुलन सम्बजन्त्ध कायाक्रम बारे सोचपर तयार गना । 

 वनमा आधाररत समानकुुलन कायाक्रमको सम्पका  अनधकृतको रुपमा रही समन्त्वय गने । 

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

 तोवकएको अन्त्य कायाहरु गने । 

 

 २.२ बिेट तथा कायाक्रम शाखा 
 रेड  कायाान्त्वयनको लानग आवश्यक पने नीनत तथा रणनीनतको कायाक्रम तिुामा गने । 

 दीर्ाकालीन, अल्पकानलन र आवनधक योिना तथा कायाक्रमहरु तिुामा  गना समन्त्वय गने । 

 बैठक, सभा, सम्मेलन, अध्ययन भ्रमण आदद बारे कायाक्रम स्वीकृत गराइ कायाान्त्वयन गना समन्त्वय गने । 

 कायाक्रम/आयोिनाको चौमानसक तथा वावषाक  प्रगती प्रनतवेदन तयार गरी प्रमखु समक्ष पेश गने । 

 दात ृननकायलाइ पठाउन ुपने प्रगती वववरणहरु समयमै तयार गने । 

प्रमखुबाट स्वीकृत प्राप्त भए पश्चात शाखाबाट सम्वजन्त्धत ननकायमा पठाउने । 

 Measuring Reporting and Verification MRV (dfkg, k|ltj]bg tyf k|dfl0fs/0f_, Emissions 

Reductions Program Idea Note ER-PIN (pT;h{g Go'lgs/0f sfo{s|d cjwf/0ffkq _ र Readiness-

Package (tof/L Kos]h_ तयार गने कायामा यस एकाइबाट सहयोग  ननकायसँग समन्त्वय गने E-PP 

कायाान्त्वयनको चरणमा गने पने प्रचार प्रसार एवम ् क्षमता अनभबवृि कायाक्रमको लानग आवश्यक पने 
मागाजचर तयार गने । 

 Measuring Reporting and Verification MRV (dfkg, k|ltj]bg tyf k|dfl0fs/0f_ नमूना पररक्षणबाट 
प्राप्त भएका नसकाइ र अभ्यासहरुको िानकारी/वववरण सङ्कलन गरी मस्यौदा तयार गने । 

 रेड नमूना पररक्षण सम्बजन्त्ध वववरण अध्यावनधक गरी j]e ;fO6 -Website) मा k|lji6 गना सहयोग गने । 

 रेड सम्बजन्त्ध प्रचार प्रसार सामाग्रीहरु तयारी तथा उत्पादन गना मस्यौदा सवहत   तयार गना समन्त्वय गने 
।  

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



 

 
 

 राविय रेडप्लस केन्त्र र बह ुसरोकारवालाहरुको बैठक/गोष्ठीको लानग आवश्यक  कायाहरु  तयार गने।  

 तोवकएको अन्त्य कायाहरु समेत गने । 

 

२.३ दरु सम्वेदन तथा भ-ूसूचना प्रणाली शाखा 
 यस शाखाबाट Measuring Reporting and Verification MRV (dfkg, k|ltj]bg tyf k|dfl0fs/0f_ सँग 

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

 रेड कायाान्त्वयनको लानग आवश्यक पने कावान मापन, अनगुमन प्रनतवेदन प्रमाजणकरणसँग सम्बजन्त्धत ववषय 
बस्तमुा गररने अध्ययन अनसुन्त्धान कायामा सवक्रय रुपमा सहभागी भइ अनभलेख अद्यावनधक गने । 

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

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

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

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

 यस शाखाको कायासँग सम्बजन्त्धत ववषयमा तानलम, गोष्ठी, सेनमनार सञ्चालनको लानग कायाक्रम तयार गने र   
कायाान्त्वयन गने । 

 तोवकएको अन्त्य कायाहरु समेत गने । 

 

२.४ आनथाक प्रशासन शाखा 
 आयोिना लेखा तयार गने । 

 समयमै सोधभनाा माग गने । 

 आनथाक प्रशासन सम्बजन्त्ध काया गने । 

 लेखापरीक्षण गराउने । 

 बेरुिकुो लगत राजख फछयौट गने, गराउने तथा सम्परीक्षण गराउने । 

 आवनधक प्रनतवेदन तालकु ननकायमा पठाउने । 

 तोवकए बमोजिम अन्त्य कायाहरु गने । 

 

३ केन्त्रबाट प्रदान गररन े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  

 रेड कायाान्त्वयनको तयारीको लानग ववनभन्न सरोकारवाला ननकायहरुसंग समन्त्वय गने । 

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

 मानथ उल्लेजखत काया वववरण अनरुुप कायाहरु गरी सेवा प्रदान गने । 

 



 

 
 

४ सम्पादन गरेको कामको वववरण 

 नेपालको राविय वन आधार तह (National Reference Level) संयकु्त राि संर्को िलवाय ु पररवतान 
सम्बजन्त्ध अनभसजन्त्धको रेड प्लेटफमामा प्रकाजशत भएको । यसै जशलजशलामा आधार तथ्याङ्क तयार गना 
नमूना वन मापनको काया तयारी चरणमा रहेको । 

 वन लगानी योिना (Forest Investment Plan) तयार गरी ववश्व वैंकको िलबाय ुलगानी कोषमा पेश 
गरेकोमा नब.स. २०७४ मंनसर २६ देखी २७ मा ववश्व वैंकको प्रधान कायाालय वाजशङटन नड.सी.मा 
बसेको िलबाय ुलगानी कोषको वैठकले उक्त लगानी योिना जस्वकृत गरेको नथयो ।यसै अनरुुप आयोिना 
दस्तावेिको तयारीको काया भैरहेकोमा प्रदेशस्तरमा सरोकारवालाहरू ववच छलफल तथा अन्त्तरकृया सम्पन्न् 
भएको ।  

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

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

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

 रेड प्लस कायाक्रममा लैविक सजम्मलन (Gender Integration in REDD+ Program) सम्बन्त्धमा मागा 
जचर तथा लैविक कायायोिना तयार भइा ववश्व बैकंमा पेश भएको । 

 रेडसँग सम्बजन्त्धत ननकायहरुको लैविक अवधारणाको क्षमता अनभववृि कायाक्रम । 

 समदुायमा आधाररत ददगो वन व्यवस्थापन योिना तयारी । 

 रेड फोकल पसान तथा सरोकारवालाहरुको लानग प्राववनधक क्षमता अनभववृि कायाक्रम । 

 उत्सिान न्त्यनुनकरण कायाक्रमको वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापन खाका तयारी भएको । 

 ERPD District का लानग Advanced Draft Benefits Sharing Plan तयार गरर  Review का लानग World 

Bank मा पेश गरेको । 

५ सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम 

 केन्त्र प्रमखुिः डा. बवुिसागर पौडेल, सह सजचव (प्रा.) 
 सूचना  अनधकारीिः पशपुनत नाथ कोइराला, उपसजचव (प्रा.), बिेट  तथा कायाक्रम शाखा 

email: koiralapn@gmail.com  

फोनिः ०१  ४२३९१२६ 

६ केन्त्रको बिेट सम्बन्त्धी वववरण 

     रेड कायाान्त्वयन केन्त्रको आ. व. 207६/07७ को a=p=lz=g=329००१०२३ को चाल ुखचा तफा  ववननयोजित 
कुल बिेट ४६,९१,००,०००।- र a=p=lz=g= 32,9०,०१,०२४।– को  पूजँिगत खचा तफा  ववननयोजित कुल 
बिेट १,४०,००,०००।- रहेको छ । िस मध्ये नेपाल सरकारको रु.९८,००,०००।– वैदेजशक अनदुान रु  
४७,३३,00,०००।– रहेको छ । 



 

 
 

 

 

 

७   रेड कायाान्त्वयन केन्त्रको खचा सम्बन्त्धी वववरण  -cf=a= )&^.)&& sf] ah]6 tyf vr{ ljj/0f_ श्रावण देखी कानताक 
सम्म 

 

चाल ुतफा  (खचा प्रनतशत) रू. पूिँीगत तफा  (खचा प्रनतशत) रू. 

नपेाल सरकार बैदेजशक अनदुान नपेाल सरकार बैदेजशक अनदुान 

२६७३३४५।८० 

 
५१०३५८६।९० 

 

 

0।00 १९९०००।०० 

 

 

८    रेड कायाान्त्वयन केन्त्रको सूचनाहरु अन्त्यर प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सोको वववरण 

     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/


 

 
 

 

जचर नं. १ 

 रेड कायाान्त्वयन केन्त्रको संगठनात्मक संरचना 

 

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

 

 

आनथाक तथा प्रशासन शाखा (Finance and 

Administration Section) 

 

 

राविय रेडप्लस ननदेशक सनमनत, अध्यक्ष माननीय 
मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

Chaired by Hon. Minister of the MoFE  
 

 

 

Chaired by Hon. Minister of the MoFSC 
राविय रेड प्लस समन्त्वय सनमनत , अध्यक्ष 
सजचव, वन तथा भ ूवातावरण  मन्त्रालय 
Chaired by Secretary of the MoFE 

 

रेड कायाान्त्वयन केन्त्र (REDD- 

Implementation Center)/राविय रेड प्लस 
केन्त्र 

राविय तहको संस्थागत संरचना  

(REDD Multi-stakeholder Forum) 

 

बिेट तथा कायाक्रम शाखा 
(Budget and Planning Section) 

 

 
िलवाय ुव्यवस्थापन शाखा (Climate Change 

Section) 

 

 

रेड कायाान्त्वयन केन्त्र राविय रेडप्लस 
केन्त्रका शाखाहरु (REDD- 

Implementation Centre) 

 


