








 �वकेि��करणलाई आ�मसाथ गद� संघीय लोकताि��क गणत�� नेपालको �थापना भई तीनै 

तहको सरकार स�ालनमा आएको छ। �देश सरकारले आ�नो नी�त, ऐन �नयमह� �नमा�ण गद� �व�भ� 

��याकलापह� थालनी गरेको छ। यसै स�दभम� ा 2074/10/16 गते �धानम��ी तथा 

म��ीप�रषदको काया�लयवाट उ�ोग, पयट� न, वन तथा वातावरण म��ालयको �थापना भएको छ । यस 

ँम��ालयको 68 वदेु काय�� े�  तो�कएको छ। सं�वधानमा �न�द�� ग�रएका एकल तथा साझा अ�धकार 

कायस� ूचीह�को अ�धनमा रह� �देश सरकार अ�तगत�  यस �देश नं. ३ उ�ोग, पयट� न, वन तथा वातावरण 

म��ालयले आ�नो कायि� ज�मेवार�मा परेका काय�� े� स�ब�धी �देशको आधार द�तावेजको �पमा 

म��ालयको �ोफाइल तयार गरेकोमा मलाई अ�य�त खशुी लागेको छ ।

 म��ालयको िज�मेवार� पूरा गन,�  वतम� ान अव�थाको वारेमा जानकार� हन ुर यसको आधारमा ु

भ�व�यको योजना तयार हन ुअ�याव�यक �वषय हो । उ�ोग,  पयट� न,  वन, वातावरण,  �व�ान,  वािण�य ु

तथा आपू�त � लगायतका �े�मा हामी अ�हले कहाँ कुन र के क�तो अव�थामा छ� भ�े �वषयमा जानकार� 

�लन स�बि�धत सरोकारवालाह�को ला�ग यो �ोफाइल सहयोगी हने मैले ठानेको छु । यसकै आधारमा ु

यस म��ालयका �े�गत भावी योजनाह� �नमा�ण हनेछन ्। �यसैले, यो द�तावेज यस म��ालयको मू�य ु

आधार हने अपे�ा �लएको छु ।ु

 उ�ोग, पयट� न, वन तथा वातावरण म��ालयले आ�नो �स�मत �ोत, साधन र जनशि�का 

बाबजदु अथक �म�हनेतका साथ म��ालयको कायि� ज�मेवार�मा परेका उ�ोग, पयट� न, वन, वातावरण, 

�व�ान, वािण�य तथा आपू�त � लगायतका �े�का आधार त�याक संकलन गर� स�ालोका �पमा 

म��ालयको पा�ि� च� तयार गन� कायम� ा म��ालयबाट यस कायम� ा िज�मेवार� वहन गनह�ु ने �देश ु

सिचव�यू लगायत िज�मेवार कमच� ार� साथीह�लाई ध�यवाद �दन चाह�छु । यस म��ालयले �नमा�ण 

गरेको �ोफाइल कोष ेढु�ा सा�वत हनेछ भ�े मैले �व�ास �लएको छु । ु

डोरमिण पौडेल



 नेपालको सं�वधान बमोिजम संघीय लोकताि��क गणत��ा�मक �यव�था लाग ुभई संघ, �देश 

�थानीय गर� तीन तहको सरकार स�ालनमा देश अगा�ड ब�ढरहेको छ । सं�वधानमा �न�द�� ग�रएका 

एकल तथा साझा अ�धकारह�को कायस� ूचीको अ�धनमा रह� 3 नं �देश सरकार अ�तगत�  यस म��ालयले 

आ�नो िज�मेवार�मा परेका काय�� े� स�व�धी आधार द�तावेजको �पमा म��ालयको �ोफाइल तयार 

गरेको छ ।

 म��ालयको कायि� ज�मेवार� पूरा गन � �देशको वतम� ान अव�था र यसको आधार त�या� तयार हन ुु

अ�याव�यक छ । उ�ोग, पयट� न, वन, वातावरण, �व�ान, वािण�य तथा आपू�त � लगायतका �े�मा हामी 

अ�हले कहा,ँ कुन र क�तो अव�थामा छ� भ�े �वषयमा जानकार� �लन स�वि�धत सरोकारवालाह�को 

ला�ग यो �ोफाइल सहयोगी हने मैले ठानेको छु र यसकै आधारमा यस म��ालयका �े�गत भावी ु

योजनाह� �नमा�ण हनेछन ्। तसथ,�  यो द�तावेज यस म��ालयको मू�य आधारप� हने �नि�त छ ।ु ु

 यसै स�दभम� ा यस म��ालयले आ�नो �नि�त �ोत, साधन र जनशि�लाई उपयोग गर� 

मेहनतका साथ म��ालयको कायि� ज�मेवार�मा परेका �वषयह�मा �े�गत आधार त�या� संकलन गन,�  

�तनीह�लाई �यवि�थत गन � र �व�भ� त�य, त�या� तथा �ववरणको संगालोका �पमा म��ालयको 

�ोफाइल तयार गर� �काशन गन � आव�यक िज�मेवार� बहन गनह�ु ने �देश सिचव लगायत िज�मेवार ु

कमच� ार� साथीह�लाई ध�यवाद �दन चाह�छु  ।
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