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प�ृठभू�म 

१)    नेपालको स�ंवधान, २०७२ ल े�यव�था गरे अन�ुप सघंीय रा�य �णाल� अ�तग�त तीन ैतहका �नवा�चनह� 

स�प�न भई सरकारह� समेत गठन भइकेका छन ् । आ�थ�क सामािजक �पा�तरण र सशुासनको 

मा�यमबाट सामािजक �याय स�हतको आ�थ�क सम�ृ� हां�सल गन� स�ंवधानको भावनालाई वत�मान सघंीय 

सरकारले ”सम�ृ नेपाल र सखुी नेपाल�” को राि��य सकं�पको �पमा ��ततु गरेको छ ।  उ�त राि��य 

सकं�पलाई �यवहा�रक र मतू� �प �दई �भावकार� योजनाका साथ काया��वयन गन� �कृयामा सहभागी हुन ु

सब ै �े�को �वशषे िज�मेवार� ब�न पगुेको छ। सो राि��य अ�भयानमा वन �े�को योगदान र भ�ूमका 

मह��वपणू� हुनेहँुदा हामीले के गन� ? भ�ने कुराको �न�य�ल गन�को ला�ग हामी कहाँ छ� ? भ�ने कुराको 

यक�न गन� पद�छ । यह� त�यलाई आ�मसात गद� वन तथा वातावरण ��ेको �व�यमान अव�था र आगामी 

�दशाको बारेमा ससु�ूचत गराउने उ�े�यका साथ यो ि�थ�त-प� जार� ग�रएको छ ।  

२) स�ंवधानले �यव�था गरेअनसुार तीन ै तहका वन तथा वातावरण �े�सगं स�बि�धत अ�धकारह�को 

�भावकार� काया��वयनको ला�ग तदनकूुलको नी�त, काननू, रणनी�त तथा सो अनसुारका सांगठ�नक सरंचना 

आव�यक छ । के���य शासन �यव�था अन�ुप काया��वयन ग�रएका राि��य �नकु�ज तथा व�यज�त ु

सरं�ण ऐन, २०२९, वन ऐन, २०४९, वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३, साइ�टस ्ऐन, २०७४ तथा यी ऐनह� 

अ�तग�त वनेका �नयम, काय��व�ध तथा माग�दश�नह�को सघंीय �णाल� अन�ुप आव�यकता अनसुार तजु�मा 

तथा सशंोधन गन� आव�यक छ । 

३) वन पदैावार तथा ढंुगा, �ग�ी, बालवुाज�ता नद�ज�य व�तकुो �न�कासन, ओसापसार र �व���वतरणमा 

आव�यक मापद�डह� समयानकूुल प�र�कृत गनु�पन� हु�छ ।  यसको अ�त�र�त मलूतः चरेु ��ेबाट �न�कासन 

ग�रने ढंुगा, �ग�ी, बालवुाज�ता नद�ज�य पदाथ�को उ�खनन,् ओसारपसार र �व���वतरणमा �भावकार� 

�नयमन हुन ुउि�तकै ज�र� छ । 

एउटै िज�लाको उह� �थानबाट �व���वतरण ग�रने वन पदैावारको म�ूयमा �व�वधता छ । िज�ला वन 

काया�लयल े एउटा म�ूयमा काठ वे�चरहेको हु�छ भने �यह�ं अ�तग�तको िज�ला वन पदैावार आप�ूत � 

स�म�तले अक�  म�ूयमा वे�न गरेको छ । सोह� �थानमा �ट�बर कप�रेशनमाफ� त �व�� हुने काठको म�ूय 

�भ�न ैहु�छ भने सामदुा�यक वनले �यह� ंफरकफरक म�ूयमा काठ दाउरा �व���वतरण ग�ररहेका हु�छन ्। 

वन पदैावारको उपल�धतालाई सव�साधारणका ला�ग सरल त�ुयाउन र राि��य आयमा व�ृ�का ला�ग 

एक�वार �णाल� अबल�वन गनु� �नता�त आव�यक दे�खएको छ । वन पदैावारको �व���वतरण र वन 

�यव�थापनको िज�मेवार� एउटै �नकायमा रहँदा �यव�थापनको काय� कम �ाथ�मकतामा परेको अव�था छ । 

४) मलुकु�भ� कर�व ६६ लाख हे�टर वन �े� रहेकोमा सोम�ये कर�व १ लाखभ�दा वढ� वन�े� अ�त�मणको 

चपेटामा परेको छ । वन�े� अ�त�मण र चोर� �शकार �नय��ण गन� काय�मा स�ुतता न ै छ । वन 

अ�त�मण ज�ता वन अपराध �नमू�ल गन� स�पणू� राजनी�तक दलह�को ��तव�ता �ा�त गनु� चुनौतीपणू� 

दे�खएको छ । वन पदैावारको चोर� कटानी र व�यज�तकुो अवधै �शकार �नय��ण ज�ता कुराह�मा 

अपे��त उपलि�ध �ा�त गन� स�कएको छैन । ग�डाको सरं�णमा �भावका�रता दे�खएको र बाघको स�ंयामा 

दो�बर त�ुयाउने रणनी�तमा केह� सफलता �ा�त भएताप�न राि��य �नकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐनल े

सरं��त गरेका २७ �जा�तका �तनधार�, ९ �जा�तका चरा र ३ �जा�तका स�रसपृह�को य�कन अव�थाको 

म�ूयांकन हुन सकेको छैन । �य�त ैअ�य क�तपय �जा�तको अव�था सकंटाप�न�तर उ�मखु छ या छैन 
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सोको अनगुमन तथा म�ूयांकन आव�यक छ । हरेक वष� फागनुदे�ख जठे म�हनास�म वनमा ला�ने वन 

डढेलोको �नय��ण गन� �भावकार� �यव�था नहँुदा यसबाट मलुकुले हरेक वष� ज�ैवक, वातावरणीय र �व�तीय 

प�मा ठूलो नो�सानी �यहो�ररहेको छ । नेपालका सब ै�कारका वनह�लाई उ�चत व�ैा�नक �यव�थापन 

�णाल�मा लान नस�कएको अव�था छ ।  

५) व�यज�त ुसरं�ण, �यव�थापन र �तनले मानवीय प�मा पान� नकरा�मक असरबीचमा तालमेल �मलाउन 

स�कएको छैन । मानव-व�यज�त ु �व��वका घटनाह�मा वष��न व�ृ� भएको अव�था छ । मानवज�नत 

कारणह�ले गदा� व�यज�तकुो वास�थानमा �व�भ�न �यवधानह� उ�प�न हँुदा मानव व�तीमा 

व�यज�तहु�को आवागमनमा व�ृ� भएर गएको छ । य�ले गदा� मानवीय ��त, वाल�नाल� र मानवीय 

वसोवासमा जंगल� जनावारबाट हुने ��त प�छ�ला वष�मा वढेर गएको छ । नेपाल सरकारले य�तो मानव 

व�यज�त ु �व��वबाट पी�डतका ला�ग राहत उपल�ध गराउने गरेको भए प�न �व��वका घटनामा हुने 

व�ृ�ले वष��न नेपाल सरकारमा आ�थ�क दा�य�व थ�पँदो छ । मानव व�यज�त ु�व��व �यनूीकरणको ला�ग 

अ�यवि�थत व�ती �वकासमा सधुारस�हत अ�य उपायह� समेतको खोजी गनु�पन� आव�यकता छ । 

६) जनस�ंया व�ृ�को व�दो दबाब, योजना�वह�न शहर�करण, अ�यवि�थत बसा�-सरा�, �वकास र 

वातावरणबीचको अस�तलुन ज�ता कारणह�ल ेगदा� हा�ा �वकास पवूा�धार वातावरण-म�ैी हुन सकेका छैनन ्

। भौ�तक पवूा�धारको �वकास र �यव�थापन, सवार� साधनह�को सह� �यव�थापन र सहर�करण तथा बसा�-

सरा�को �यव�थापनमा सह� ग�त�य नहँुदा हा�ा शहर अझ �व�प ब�दै जाने अव�था �सज�ना हँुदैछ । 

हवाई माग�बाट नेपाल भ�ूमलाई प�हलोपटक टे�ने �वदेशीले काठमाड�को वातावरण  देखेर सम� नेपालको 

वातावरणीय  �यव�थापनको आंकलन गन� स�छ । राजधानी काठमाड� सवार� साधनको अ�य�धक चाप, 

फोहरको दगु��ध, धूँवाधूलोल ेभ�रएको छ । सहरमा व�ने ��येक नद� फोहोर फा�ने डि�पगं साइट बनाइएका 

छन ्। एउटै बाटोमा पदैलया�ी, साइकल, ठेलागाडा, मोटर साइकल, �या�टर, कार, जीप, �मनी वस, ठूला वस र 

�कह� दग�ुररहने  अव�था �व�यमान छ । दैनि�दन हामीले �कृ�तको उपहारलाई द�ुपयोग ग�ररहेका छ� । 
 

७)  शहर� �े�मा हुने वाय ु गणु�तर �नधा�रणका ला�ग कुन ै �भावकार� �णाल� �नधा�रण ग�रएको छैन । 

�वराटनगर, �वरगजं, पोखरा, नेपालगजं ज�ता सहरमा प�छ�लो समयमा ग�रएको वायकुो गणु�तर स�ब�धी 

एक अ�ययनल े  particulate matter PM 10 तह 196 दे�ख 2,104  micro per cubic meter देखाएको �थयो । जब�क �व�व 

�वा��य सठंगनको मापद�डमा यसको औसत सीमा भने 120 micro per cubic meter तो�कएको छ । यस 

�हसाबमा हेदा� हा�ा शहरह�को वायमुा रहेको �दषूण सीमाभ�दा �न�कै मा�थ रहेको छ । हाल ै�नका�लएको 

त�यांक हेदा� देशभरका कुल ३० लाख ८ हजार १०९ सवार�साधन म�ये २३ लाख ७२ हजार ३१६ 

मोटरसाइकल छन ्। बागमती अ�चलमा मा� ११ लाख ९ हजार ८१३ दता� भएका छन ्। यो कुल स�ंयाको ३६ 

��तशत हो । तर �तनमा वाय ु�दषूण �नय��णका कुन ैउपाय अवल�बन ग�रएको दे�ख�न । य�ता सवार� 

साधनले वाय ु�दषूण गराउनमा ३७ ��तशत ओगटेको दे�ख�छ ।  

८)  घरेल ुतथा औ�यो�गक ��ेबाट �न�कासन हुने फोहर, कृ�ष ��ेमा �योग हुने रासाय�नक मल, �वषाद� ज�ता 

कारणह�ले सब ै��ेको सतह� जलमा अ�य�धक �दषूण दे�खएको छ । 

९)  तराईका धेरै िज�लामा पाउने पेय जलमा आस��नकको मा�ा अ�य�धक रहेको छ ।  राजधानी काठमाड�, 

वीरगजंज�ता शहर आसपासका खोलानालाह�मा जीवज�त ुर वन�प�तह� पट�कै दे�खदैंनन ्। यसबाट हा�ा 

नद�ह� �मश मतृ अव�थामा प�ुने खतरा छ । 
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१०) नेपाल सम�मा �यनू ह�रतगहृ �यासं उ�पादन गन� रा��को सचूीमा पद�छ । �व�व�यापी ह�रतगहृ �यासको 

उ�सज�नमा नेपालको योगदान ०.०२७ ��तशत मा� रहेको छ । तर जलवाय ुप�रवत�नका �हसाबले नेपाल 

अ�य�धक जो�खमय�ुत मलुकुमा पद�छ । जलवाय ु प�रवत�नस�ब�धी अ�तर सरकार� समहूको भनाईमा 

नेपालमा जलवाय ु प�रवत�न स�ब�धी त�याकं एकदम ै �यनू छ । उ�त समहूको अक� एक अ�ययनल े

नेपालका कर�ब १ करोड ९० लाख जनता जलवाय ुप�रवत�नको असरबाट ��य� �भावमा पन� देखाइएको छ 

। ह�रतगहृ �यांस उ�सज�नमा नेपालको योगदान नग�य रहे प�न यसको कारणल ेहुने जलवाय ुप�रवत�नबाट 

हुने जो�खमको सचूीमा नेपाल चौथो मलुकु हो । यसो हँुदा �व�व�या�प�तर�य जलवाय ु��तमा नेपालको 

�यनू योगदान रहँन ु तर जलवाय ु प�रवत�नको असरबाट भने ठूलो जो�खम भो�न ु पन� यथाथ�तालाई 

म�येनजर गद� नेपालले यसको ला�ग अ�तरा�ि��य जगत सम� थप सहयोगको ला�ग पहल गनु�पन� ट�कारो 

आव�यकता छ । 

  रा��को वन तथा वातावरण �े�को �वकासको प�रवेश 

११)  नेपालले �व�वको कूल भभूागको कर�ब ०.१ ��तशत ओगटेको भए ताप�न जै�वक �व�वधताको उपि�थ�तमा 

नेपाल धनी रा�� हो । फूल फु�ने वन�प�तका ला�ग नेपाल �व�व�यापी �पमा ३१ औ� �थान र ए�शयामा १० 

औ� �थानमा रहेको छ । जै�वक �व�वधताको �चुरताको आधारमा नेपाल �व�वमा २५ औ� रा��को �ेणीमा 

पद�छ । �तनधार� �ाणीको �जा�तको �हसावले नेपालल े�व�वको ४ ��तशत �जातीय असं ओगटेको छ भने 

चरा �जा�तमा कर�व ९ ��तशत । प�छ�लो वन सव��णको आँकडा अनसुार वन र ब�ुय्ान �े� गर� 

नेपालमा ६६ लाख १० हजार हे�टर वन �े� (मलुकुको कुल भभूागको ४४.७४ ��तशत) रहेको छ जसमा ९८ 

करोड २३ लाख ३२ हजार घन मीटर �टेम (का�ड) आयतन रहेको छ । ३५ �कारका वनका �क�समलाई 

भबूनौट एवम ् जलवायकुो आधारमा १० ओटा म�ुय समहूमा �वभाजन गर� �यव�थापन गन� स�कने 

�ा�व�धक �सफा�रस भए प�न �यव�थापक�य, �शास�नक, �व�तीय र �ा�व�धक �ान ज�ता �वषयमा रहेको 

�यनूता, आ�म �व�वासको कमी र आपसी �व�वासमा दरार रहनाले यी वन��ेह�को सह� �यव�थापन हुन 

सकेको छैन ।  
 

१२) समदुायमा आधा�रत वन �यव�थापन शलै�ह�का ला�ग नेपाल अ�तरा�ि��य�तरम ै��यात रहेप�न मलुकुको 

सम�ृ�मा �तनको योगदान गन�स�ने ज�त ग�ररहेका छैनन ्। प�छ�लो त�यांक अनसुार नेपालमा �यवि�थत 

सामदुायमा आधा�रत वन �यव�थापन �णाल� (सामदुा�यक वन, कव�ुलयती वन, साझेदार� वन, म�यवत� 

सामदुा�यक वन तथा म�यवत� धा�म�क वन) माफ� त ग�ठत कर�व २८ हजार समहू�ल े  २५ लाख हे�टरहभ�दा 

बढ� वन �े� �यव�थापन ग�ररहेका छन ् । �थानीय तहका काठ, दाउरा, घांस, �याउला, सो�तरज�ता 

जी�वकोपाज�नमा टेवा �दन ेप�मा य�ता वनह�ले योगदान �दए प�न यो �णाल�मा �यवि�थत वनह� प�न 

पर�परागत �व�पम ैहुका�इएकोले �तनमा व�ैा�नक �यव�थापन �णाल� अवल�वन हुन सकेको छैन । वनको 

व�ैा�नक �यव�थापनको अभावमा यो �े�ले मलुकुलाई �दनस�ने योगदान पयुा�उन स�तनै । सरं�णमा रा� ै

गरेप�न मलुकुको सम�ृ�को राि��य ल�यमा �यनको सहयोग �यनू न ैरह�छ ।  वन �े�का केह� मह��वपणू� 

त�यांकह� तल �दइएका छन-् 
 

सामदुा�यक वनको स�ंया १९९१६ वटा 

ह�ता�तरण भएको सामदुा�यक वनको ��ेफल १८,७९,९९८  हे. 

सामदुा�यक वनमा सलं�न घरधुर� स�ंया २५,४६,७६० 
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गर�बमखुी कव�ुलयती वनको स�ंया  ७,४६३ वटा 

कव�ुलयती वनको �े�फल ४३,६३१ हे�टर 

कव�ुलयती वनमा सलं�न घरधुर� स�ंया ७२,१९८ 

सरं��त वनको स�ंया १० वटा 

सरं��त वनको �े�फल १,९०,८०९ हे�टर 

साझेदार� वनको स�ंया ३० वटा 

साझेदार� वनको ��ेफल ७३,३६४ हे�टर 

साझेदार� बाट लाभाि�वत घरधुर� स�ंया ८२७,२२५ 

साझेदार�बाट लाभाि�वत जनस�ंया ४२,६२,५१६ 

धा�म�क वनको स�ंया २१ वटा 

धा�म�क वनको ��ेफल २०५६ हे�टर 

�नजी वनको स�ंया २४५८ वटा 

�नजी वनको �े�फल २३६० हे�टर 
 

१३) सरकार�वारा �यवि�थत, सामदुा�यक र साझेदार� वन �यव�थापनमा भख�रै लाग ू हँुदै गरेको व�ैा�नक वन 

�यव�थापन �णाल� नेपालको �मखु आव�यकता हो । नेपालका सब ैउ�पादनमलूक वनका �कारमा व�ैा�नक 

प��त लाग ूहुन ैपद�छ। �वगत सातआठ वष�दे�ख तराईका केह� िज�लाह�मा यो �णाल� लाग ूग�रएको प�न 

छ । व�ैा�नक वन �यव�थापनमाफ� त नेपालको वन �े� �वध�न गनु� अ�नवाय� आव�यकता रहँदारहँदै प�न 

यो �वषयमा आम सरोकारवालाह�बीचमा बझुाईको एक�पकतामा कमी हुनाले व�ैा�नक वन �यव�थापन 

प��तलाई आव�यक मा�ामा ग�त �दन स�कएको छैन । यसमा पारद�श�ता, सशुासन र �यायो�चत �वतरण 

�णाल�लाई स�ुनि�चत गद� यो �वषयमा सब ैसरोकारवालाह� माझ साझा बझुाई त�ुयाउन ुपन� खाचँो समेत 

छ । 

१४) जडीबटु� तथा ग�ैका�ट �जा�तह�को उपल�धता, �योग र �व�वधताको �हसावले नेपाल स�प�न भए प�न 

�यनको सरं�ण, �यव�थापन, ��व�ध �व�तार र उपयोगमा अपे��त �वकास तथा �व�तार हुन सकेको छैन । 

प�छ�लो त�यांक हेदा� नेपालबाट कुल �नया�त हुने व�तमुा जडीवटु� तथा ग�ैका�ट वन पदैावारको असं कर�व 

१० ��तशत रहेको दे�खएको �थयो । वन ��ेको ला�ग यो जडीवटु� तथा ग�ैका�ट वन पदैावार एउटा 

मह�वपणू� उप��े हो । नेपालका तलुना�मक लाभका �े�ह�म�ये यो एउटा मह�वपणू� �े� हो ताप�न 

रोजगार� �सज�ना, �थानीय औषधीय र अ�य आव�यकता परूा गन� र मलुकुकै सम�ृ�को ला�ग यो ��ेमा 

अपे��त �पमा काम हुन सकेको छैन । जडीवटु�को �े�मा हुनपुन� प�हचानको पया��त �ान, �शोधनको 

�यव�था, ��व�धको �वकास र ह�ता�तरण हुन सकेको छैन । यो ��ेलाई प�रचालन गन� सम�तामा नी�तगत 

�यव�था, काय�कम तथा स�ुढ सांगठ�नक �यव�था र �व� जनशि�तको कमजोर अव�था छ । 

१५) पा�रि�थ�तक�य �णाल�अन�ुप वशंाणु�ोत र जै�वक �व�वधताको सरं�णमा नेपाल अ�णी मलुकु हो । 

नेपालको कुल भभूागम�ये २३.३९ ��तशत भाग सरं��त �े� अवधारणा अन�ुप राि��य �नकु�ज, व�यज�त ु

आर�, �शकार आर�, म�यवत� �े�, सरं�ण ��ेज�ता सरं��त ढाँचामा �यव�थापन ग�रएका छन ्। यी 

�थानह� पय�टन उ�म �वध�नका �हसावले मह�वपणू� �े� हुन ्। �वदेशी पय�टकह��ये  ६० ��तशतले य�ता 

�े�ह�को �मण गन� गरेको पाइएको छ । सरं��त �े� �यव�थापनमा जनसहभा�गतामलूक प��त समेत 
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अपनाइएको छ । य�ता सरं��त ��ेमा व�यज�तकुो वहन �मता (carrying capacity) को अ�ययन गर� 

व�यज�तकुो सरं�ण गन� नग�रएकोले मानव व�यज�तबुीचको �व��व ब�ढरहेको छ। पा�रि�थ�तक�य व�त ु

तथा सेवाको �सज�नामा य�ता �े�को योगदानमा मह�वपणू� देन रहे प�न यस ��ेमा उ�लखेनीय �ग�त हुन 

सकेको छैन । यसगैर� जै�वक �व�वधता, पा�रि�थ�तक�य �णाल�का �वषयमा द� जनशि�तको उ�पादनमा 

�यनूता रहँदै गएको छ । खास व�यज�तकुो �वषयमा �वशषे �ान रा�ने �व� �यि�तको �यनूता रहेको छ 

। 

१६)  नेपालमा कर�व ६००० खोला/नद�नाला, ६६० ज�त ताल-तलयैा र २४२ वटा ठूला तथा म�यौला �समसार 

�े�ह� रहेका छन ्। २४२ ओटा �समसार �े�ह�म�ये १० ओटालाई रामसार सचूीमा सचूीकृत गरेर सरं�णमा 

तदा�कता देखाइए प�न नेपालमा रहेका मह�वपणू� �समसार �े�को वहृ�तर योजना तजु�मा/काया��वयन हुन 

सकेको दे�ख�न । वातावरणीय स�तलुन र �दगोपना, सामािजक आ�थ�क प�का आधारमा य�ता �समसार 

�े�ह�को मह�वपणू� भ�ूमका रहँदारहँदै प�न यी �े�ह�को �भावकार� र �दगो �यव�थापन गन� स�कएको 

छैन ।  

१७)  ८३ ��तशत ज�त भभूाग �हमाल, पहाड, चुरे ��े ज�ता भभूागले वनेको मलुकु नेपाल जलउ�प�न �कोपबाट 

��सत हुने देशमा पद�छ । नेपालमा कर�व ४ म�हना ज�त मनसनुी वषा� हुने गद�छ । वषा�को अ�नय�मत 

�वतरणले गदा� कुन ै वष� कुन ै �े�मा अ�य�धक वषा� हुनगई वाढ� प�हरो, भ�ूखलन, नद�कटान ज�ता 

सम�याले लाख� नेपाल� �ताडीत भरैहेको अव�था छ । कुन ैनद� �णाल�को जलाधार �े�मा रहेको कृ�ष 

भ�ूम, वन जगंल, सडक, गोरेटो, �सचंाई कुलोज�ता �वषयमा एक�कृत �यव�थापन हुन नस�दा वष��न करोड�को 

प�रमाणमा म�ललो माटो बगेर जाने, ठूलो मा�मा जनजीवन जलउ�प�न �कोपको चपेटामा पनु� परेको 

अव�था छ । जलाधारमा आधा�रत �ोत �यव�थापनलाई देश�यापी �पमा �भावकार� वनाउन स�कएको छैन 

। सम�तामा भ�न ुपदा� जल, जमीन र जंगल तथा मानवबीचको स�ब�धलाई तादा��यतापवू�क �यव�थापन 

गनु�पन� दे�खएको छ । 

१८)  नेपालको चुरे �े�को आ�न ैभभूौ�तक, भौग�भ�क, जै�वक �व�वधता र आ�थ�क सामािजक प�रवेश भएकोल ेयो 

�े�ले �वशषे ढंगको �यव�थापनको माग गद�छ । मलुकुको कर�व १३ ��तशत भभूाग ओग�ने यो चरेु ��ेको 

सरं�ण, �यव�थापन र सदपुयोग �भावकार� हुन सकेको छैन । तराईका भभूागको अ�तरभ�ूम जल�य �रचाज� 

(पनुस��च�त), नद� कटानी र उव�र कृ�ष भ�ूमको सरं�णको ला�ग प�न चुरेको अहम ्मह�व छ । छु�ै सरंचना 

“रा��प�त चुरे-तराई-मधेस सरं�ण �वकास स�म�त” गठन गर� अल�ग ैढंगले �वगतमा कृयाकलाप सचंालन 

ग�रएका छन ् । यो �े�को ग�ु योजना समेत नेपाल सरकारले �वीकृत ग�रसकेको अव�था छ । य�त 

हँुदाहँुदै प�न चुरे ��ेको सरं�ण, �यव�थापनमा �भावका�रता आउन सकेको छैन । �व�भ�न स�ंथा, 

सगंठनसगं सम�वय गरेर काय��म स�चालन गर� एक�कृत ढंगले जानपुन�मा �यो हुन नसकेको आम गनुासो 

छ । चुरेको सरं�ण र �यव�थापनमा उप�लो-त�लो तट�य स�ब�धले मह�वपणू� भ�ूमका खे�छ । त�लो 

तटमा पन� �भाव उप�लो तटमा हुने कृयाकलापमा भरपछ� । चुरेको सरं�ण र �यव�थापनमा असरमा 

उपचार होइन कारणमा उपचार खो�न ुज�र� छ  ।  

१९)  अ�ययन अनसु�धान, �मता �वकास र जनशि�त �यव�थापन मह�वपणू� अ�तर�वषयगत �े� हुन ्। वन 

�े�ले �लएका ल�यह�को �ाि�त �यहाँ काय�रत जनशि�तको �ान, �मता, खोज र �य�ता जनशि�तको सह� 

�यव�थापन र उ��ेरणामा भरपद�छ । वन, वन�प�त, व�यज�त ु ज�ता अनसु�धानको ��ेमा हालस�म 

भएगरेका काम ज�त छन ्ती पया��त छैनन ्। वन �े�का य�ता अ�ययन अनसु�धानले �नण�य, योजना र 
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रा��को उ�न�तका अ�य प�मा क�त योगदान गरे �यसको अ�ययन भएको छैन ्। हालस�म वन �े�मा 

भएगरेका अ�ययन अनसु�धानबाट �ा�त निजताको क�त उपादयता र�यो कसलैे भ�न स�तनै । वन �े�ल े

मलुकुको सम� उ�न�तमा के योगदान गरेको छ �व�ततृ आ�थ�क लेखाजोखा हुन प�न सकेको दे�ख�न । 

�यसल ै अबको वन �े�को अ�ययन अनसु�धान रा��को खाचँो परूागन� ढंगले आउनपुछ� । यसगैर� वन 

�े�मा सलं�न जनशि�तलाई समयानकूुल �मता अ�भव�ृ�का ��श�णह� प�न उपल�ध गराउन ु उि�तकै 

आव�यक हु�छ । 

२०) जलवाय ु प�रवत�नका नकारा�मक असरह�बाट अ�य�धक �भा�वत हुने मलुकुमा नेपाल अ�णी �थानामा 

रहेको छ । तापमानको व�ृ�ल े �हमताल �व�फोटन, �हउँ प�हरोमा वढो�तर� हुनगई ठूलो मा�ामा जनधनको 

��त र �वनाश हुने स�भावना हु�छ । �य�त ैय�तो नकारा�मक �भावले सम� पा�रि�थ�तक�य �णाल�मा 

न ै फेरवदल �याएर सम� जीवन-�णाल�मा असरपन� ठूलो सभंावना दे�ख�छ । जलवाय ु प�रवत�नले 

�न�याउने य�ता द�ुप�रणामको �यनूीकरणका ला�ग �थानीय अनकूुलन काय��मको काया��वयनमा 

�भावका�रता �याउन ुज�र� छ । 

२१)  आ�थ�क वष� २०६४/६५ मा वन काया�लय माफ� त इजाजत �लएर ओसार पसार ग�रएका वन पदैावारको 

सकंलनमा �व�भ�न �जा�तको काठको प�रमाण १२ लाख ७१ हजार ३५७ घनफ�ट र दाउरा १७१० च�ा 

रहेकोमा १० वष�प�छ आ�थ�क वष� २०७३/७४ मा काठ ८९ लाख ७५ हजार १८१ घनफ�ट र दाउरा ८०५९ च�ा 

सकंलन भएको त�याकंले देखाएको छ । यसवाट वन पदैावारको सकंलन प�रमाण बढेर गएको दे�ख�छ । 

सामदुा�यक वन उपभो�ताह� र  �नजी वन धनीह�ले आ�त�रक �पमा �योगमा �याउन े काठको 

प�रमाणको यक�न त�यांक छैन ताप�न हाल य�तो काठ ��तवष�  कर�ब १ करोड घनफ�ट हुन आउन े

अनमुान रहेको छ । प�छ�लो चरणमा काठ दाउराको प�रमाण ब�नमुा वनको व�ैा�नक �यव�थापन 

�णाल�को अवल�बन प�न एउटा �मखु प� हो ।  

 

         आ�थ�क वष�  २०६३/६४ मा राि��य �नकु�ज तथा सरं��त ��ेमा २ लाख ४५ हजार ९१० जना �वदेशी तथा 

�वदेशी पय�टकह�ले �मण गरेका �थए जसबाट ९ करोड ४५ लाख ५७ हजार �पयैाँ आ�दानी भएको �थयो 

भने आ�थ�क वष� २०७३/७४ मा ६ लाख ४ हजार ९१ जनाबाट �मण भई कुल ज�मा राज�व ५५ करोड २७ 

लाख ३६ हजार ५०३ �पयैाँ आ�दानी भएको �थयो । आ�थ�क वष� २०६६/६७ मा राि��य वन�प�त उ�यानमा 

२ लाख २४ हजार २८६ जना �वदेशी तथा �वदेशी पय�टकह�ले �मण गरेका �थए जसबाट ३० लाख १९ 

हजार �पयैाँ आ�दानी भएको �थयो भने आ�थ�क वष� २०७३/७४ मा ३ लाख ८२ हजार ४३६ जनाबाट �मण 

भई १ करोड ४१ लाख ७० हजार �पयैाँ आ�दानी भएको �थयो । �वगत एक दशकको त�याकं हेदा� सधुारका 

सचूकह� दे�खए प�न स�भावना र आव�यकताको अनपुातमा �यनूता दे�खएको कुरातफ�  गभंीर ब�नपैन� 

हु�छ । 

         �वगत तीन वष�मा  सा�वक वन तथा भसूरं�ण म��ालयका ला�ग भएको बजेट �व�नयोजनको अव�था 

�. स.ं आ�थ�क वष� �व�नयोिजत बजेट (�. करोडमा) 

१ २०७४/७५ १५३४.४४ 

२ २०७३/७४ १३७७.२२ 

३ २०७२/७३ १३२६.२३ 
 

    �वगत तीन आ�थ�क वष�मा सकं�लत वन पदैावारह� (सरकार� काया�लयह�को अ�भलेखमा रहेका) 
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आ.व. काठ (�य.ू �फ.) दाउरा (च�ा) राज�व आ�दानी(�.) 

२०७३/०७४ ८९७५१८१।१८ ८०५८।५२ ७१८६४३४९४ 

२०७२/०७३ ८१००३८९।३७ ३६६८।३४ ४९७०२८९४७ 

२०७१/०७२ ९८५९७४३।०९ ८६०६।१५ ४९३८०१८९१ 

           संर��त �े�मा �मण गन� पय�टकह�को सं�या र राज�व आ�दानी   

आ�थ�क बष� �मण गन� पय�टकको स�ंया 

(�वदेशी/�वदेशी) 

सरं��त �े�बाट सकंलन भएको राज�व(�.हजारमा) 

२०७३/७४ ६०४०९१ ५५२७३६ 

२०७२/७३ ३८९२२३ ३५०२०३ 

२०७१/७२ ५१७०९५ ५३८७१० 
 

  राि��य वन�प�त उ�यानमा �मण गन� आ�त�रक तथा बा�य पय�टक  

आ�थ�क वष� पय�टक सं�या 
 

�ा�त राज�व (�.हजारमा) 

 आ�त�रक बा�य ज�मा  

२०७३/७४ ३७८५०४ २३९३२ ३८२४३६ १४१७० 

२०७२/७३ ३०६१४७ २८९९ ३०९०४६ ११७६१ 

२०७१/७२ २८७१३७ ३४३५ २९०५७२ ९९७२ 
      

            �वगत तीन आ�थ�क वष�मा सा�वक वन तथा भसूरं�ण म��ालयले गरेको आ�दानीको �ववरण 
       

�. स.ं आ�थ�क वष� कुल आ�दानी (�.) 

   

१ २०७३/७४ १,२८,५५,४९,४९४ 

२ २०७२/७३ ८५, ८९,९२,९४७ 

३ २०७१/७२ १,०४,२४,८३,८९१ 
 

२२) देशका  मह�वपणू� जलाधार ��ेको सरं�ण र स�बध�न गर� भ-ू�य, बाढ� प�हरोज�ता �ाकृ�तक �कोपको 

चाप कम गद� प�रि�थ�तक�य स�तलुन कायम रा�नकुा साथै जलाधार ��ेह�को व�ैा�नक �यव�थापनबाट 

भ-ू�य कम गर� जमीनको उब�राशि�त कायम रा�नकुा साथ ै �वकासका पवूा�धारह�को सरं�णमा सहयोग 

गन� उ�े�य रहेको छ । आ�थ�क वष� २०७३/७४ मा भ ूतथा जलाधार सरं�ण काय��मह�बाट ��य� �पमा 

�थानीय �तरमा अनमुा�नत ५,६४,४७६ �म �दन ह�रत रोजगार� सजृना भएको छ । नेपाल रा�यभ�रका सब ै

सवंेदनशील जलाधार ��ेह�मा सेवा पयुा�उन नस�कएको �वषय ट�कारो �पमा दे�खएको छ । 

२३)  मलुकु�भ� न ैवनको व�ैा�नक �यव�थापन, �नजी वनको �वध�न र कृ�ष वन �णाल�को �चुर �वकास र 

�व�तार गन� सकेमा वा�य रा��बाट काठको आयात ग�ररहन ुपन� वा�यता रह�न । हा�ा वनह� हा�ो घरेल ु

आव�यकता परूा गन� स�म छन ् । तर प�न हामीले �वदेशबाट काठ आयात ग�ररहेको अव�था छ । 

�य�तमा� नभई वातावरणीय र �दगोपनाको �हसाबले भनव �नमा�ण तथा फ�न�चरमा काठको �योग हुनपुन�मा 

अ�म�ुनयम, य�ुप�भसी, �लाि�टकज�ता वातावरणीय, आ�थ�क र पया�वरणीय �ि�टल े अनपुय�ुत सामा�ी 
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अ�य�धक �योग हुन थालकेो छ । आ�थ�क वष� २०७१/७२ मा त हामीले अ�य आ�थ�क वष�को तलुनामा बढ� 

न ैकाठ आयात गय� । सो आ�थ�क वष�मा २ अब� १३ करोड �पयैाँ बराबरको काठ आयात गरेको दे�ख�छ । 

�वगत ४ वष�को अव�धमा ग�रएको काठको आयातको �ववरण तलको ता�लकामा देखाइएको छः- 

आ�थ�क वष� काठको प�रमाण (घन मीटर) रकम (�.) 

२०७३/०७४ ११,३७२ ---- 

२०७२/०७३ ५,७८६ ७९ करोड ६१ लाख 

२०७१/०७२ १३,५२६ २ अव� १३ करोड 

२०७०/०७१ १३,८२३ ६० करोड 

ज�मा ४४, ५०७ (१६,०२२५२ घनफ�ट)  
 

२४)  आ�थ�क वष� २०७३/७४ स�ममा १५ हजार हे�टरभ�दा बढ� वन �े�को ज�गा अ�य �योजनको ला�ग �योग 

गन� उपल�ध गराइएको छ । यसमा जल �व�यतु (�सारण लाइन समेत), सरकार� काया�लय, म�ुत कमयैा, 

सकुु�वासी, सेना, �हर�, सामािजक सेवा, भौ�तक पवूा�धार आ�द रहेका छन ्। 

२५)   सःमील तथा काठको कारोबार गन� स�ब�धी एकाईह� मलुकु�भ� २० हजारको हाराहार�मा रहेको अनमुान छ 

। य�ता �यवसायमा कर�ब २० अव� लगानी भई २ लाख �यि�तल े मा�सक रोजगार� पाएको अनमुान छ । 

५८ ओटा �लाइउड तथा भे�नयर उ�योगमा प�न कर�ब २० अव� न ैलगानी भएर १६ हजार ज�त �यि�तल े

मा�सक �पमा काम पाइरहेको अव�था दे�ख�छ । य�ता उ�योग/�यवसायका ला�ग क�चा पदाथ� राि��य 

तथा �नजी वनबाटै आप�ूत � हु�छ । वनज�य क�चा पदाथ�मा स�चा�लत उ�योगह�लाई �य�ता क�चा पदाथ� 

उपल�ध गराउने प��यालाई सहज बनाउन ुपन� आव�यकता छ । �वदेशम ैवन पदैावारको उ�पादन बढाई 

राि��य उ�योगलाई �ो�सा�हत गर� �नजी र सहकार� �े�को लगानी बढाउने अनकूुल वातावरण �सज�ना 

गनु�पन� आव�यकता रहेको छ । 

२६)  नेपालको वन �े�मा �ा�त वदेै�शक सहायताको ि�थ�तलाई तलको ता�लकामा देखाइएको छ । सन ्२०१३-१४ 

मा �वीस, वेलायत र �फन�या�ड सरकारको सहयोगमा �ा�त वहुसरोकारवालटा वन काय��म काया��वयनको 

ला�ग वदेै�शक सहयोगमा केह� वढो�तर� दे�खए प�न हाल यो �े�मा वदेै�शक सहयोगको अनपुात �यनू न ै

रहेको छ । 
 

�.स.ं अव�ध (ई.स.) �म�लयन (अम�ेरक� डलर) 

१ २०१४-१५ २२.३९ 

२ २०१३-१४ ४२.८३ 

३ २०१२-१३ १२.४८ 
      

वन �े�को ला�ग �वकासको अवसर   

२७)  ऐ�तहा�सक स�ंवधान सभाबाट �न�म�त तथा स�ंवधानले �वाधीन, सम�ुनत तथा समाजवाद उ�मखु अथ� 

�यव�था �नमा�ण गन� गरेको प�रक�पना र माग�दश�न , 

२८) �मशः कामय हँुदै गएको राजनी�तक ि�थरता, बहुमत �ा�त सरकारको उपि�थ�त र सरकारले �लएको “सम�ृ 

नेपाल र सखुी नेपाल�” को राि��य सकं�पबाट जनतामा देखाप�ररहेको उ�साह, �वकास साझेदारह� र �नजी 

�े�मा ब�दैगइरहेको �व�वास, 
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२९)  �व�भ�न वन �यव�थापन प��त अ�तग�त वन र वातावरण ��ेमा रहँदै आएको �यापक समदुायको 

सहभा�गता र चासो,    

३०)  नयाँ स�ंवधानको भावना अन�ुप नयाँ नी�त, काननू, रणनी�त र सगंठना�मक सरंचनाको प�रमाज�न र �वकास 

गन� अवसर,    

आगामी काय��दशा 

३१.  वन �े�को सरं�ण, सवंध�न र उपयोगका साथै आ�थ�क, सामािजक र पया�वरणीय प�मा उ�चत स�तलुन 

कायम गद� वनको व�ैा�नक �यव�थापन स�हत वन ��ेको बहुआया�मक उपयोगबाट जनताको आ�थ�क 

अव�थामा सधुार, रोजगार�का अवसरह�को �सज�ना र �थानीय, �ादे�शक र राि��य अथ�त��मा योगदान गनु� 

हा�ो आगामी काय�को मलू �दशा हो । 

३२.  यो मलू �दशा अ�तग�त रह� सरकार�, समदुाय, �नजी र सहकार� �े�को सहकाय�बाट वन र वन �े�को 

उ�पादक�व व�ृ�  गन� नी�त अवल�बन ग�रने छ । 

३३. वनको �यव�थापन र �नण�य �कृयामा �थानीय समदुायको सहभा�गतालाई �वशषे �ाथ�मकता �दइने छ । 

सामदुा�यक वन, साझदेार� वन, कव�ुलयती वन, धा�म�क वन, �नजी वन �यव�थापन प��तलाई �नर�तरता �दई 

�यनको शासक�य प�मा उ�लेखनीय सधुार ग�रने छ । 

३४. कृ�ष वन र सहर� वन �यव�थापनमा समेत थप जोड �दइने छ । 

३५. �ाकृ�तक वातावरणको सरं�ण, सवंध�न गर� वातावरण स�तलुन कायम ग�रने छ । 

३६. उ�ल�ेखत काय��दशा काया��वयनका ला�ग आव�यक नी�त, काननू, रणनी�त र सगंठना�मक सरंचनाको 

प�रमाज�न र �वकास गद� सशुासन अ�भव�ृ� ग�रने छ । देशको आव�यकतामा आधा�रत हँुदै वदेै�शक सहयोग र 

साझेदा�रता अ�भव�ृ�का ला�ग उपय�ुत काय�ह� स�चालन हुनेछन ् । वन �े�बाट �ा�त लाभमा �यायो�चत 

�वतरण �णाल� अवल�बन ग�रनेछ । वनको �यव�थापन, �नण�य �कृया र लाभको बाँडफाटँमा म�हला, 

आ�दवासी जनजा�त, द�लत, मधेसी र �वप�न समदुायबाट बढ� लाभाि�वत हुने �यव�था �मलाइने छ  । 

अ��यमा 

३७) मा�थ �व�भ�न बुँदामा उ�लेख ग�रएका वन  तथा वातरवरण �े�का चुनौती तथा सम�याह�को समाधान हामी 

साम�ुहक �यासबाट स�भव हुनेछ । ��येक तह र त�काका �यि�त, समहू र �व�ह�को हामीलाई सहयोग 

�ा�त हुने �व�वास �लएका छ� । हामी सब ै �मलेर वन र वातावरणको सरं�ण, �यव�थापन, �वकास र 

सदपुयोग गद� रा��ले �लएको महान ्उ�न�तको या�ामा सहभागी बन� । 

 

ध�यवाद ! 
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भाग दईु 

 
नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण म��ालय 

वन तथा वातावरण �े� सुधार काय�योजना 

२०७५ 

प�रचय 

�वाधीन, समु�नत तथा समाजवाद उ�मुख अथ��यव�था माफ� त सम�ृ नेपाल �नमा�ण गन� प�रक�पना वत�मान सं�वधानले गरेको 

छ । सं�वधान जार� प�चात ्तीन तहका रा�य�णाल�ह� �यवि�थत गन� तीन तहका �नवा�चनह� समेत स�प�न भैसकेको छ । 

लोक�ीय जनादेश स�हत गठन भएको वत�मान सरकारले �लएको“सम�ृ नेपाल र सखुी नेपाल�” को राि��य सकं�पलाई 

आ�मसात ् गद� वत�मान सरकार अगा�ड ब�ढरहेको छ । वन तथा वातावरण म��ालयले नेपाल सरकारको काय��वभाजन 

�नयमावल�ले �दएको �े�ा�धकार�भ�का �वषयलाई स�बोधन हुनेगर�  आव�यक ग�त�व�ध अगा�ड बढाउने सोच �लएको छ । 

मुलुकको उ�न�त र संवैधा�नक उ�े�य पूरा गन� कृ�ष, जल�ोत र वन स�पदाह� नेपालका अमू�य �ोतह� हुन ् । खासगर� 

कृ�षको उ�पादन र उ�पादक�व अ�भव�ृ�, जल�ोतको �वकास र �व�तार, नेपाल� नाग�रकका दै�नक आव�यकताको प�रपू�त�, 

वातावरणीय स�तुलन र मुलुकको �सगंो सामािजक-आ�थ�क �वकासमा वन तथा वातावरण �े�को वहृ�तर भू�मका रहेको �वषय 

�न�व�वाद नै छ । तसथ� वन तथा वातावरण �े�को सह� �यव�थापनबाटै सं�वधानले प�रक�पना गरेको सम�ृ नेपाल र सरकारले 

�लएको राि��य संक�पलाई काया��वयन गन� टेवा पु�ने छ ।  

 

यह� प�ृठभू�ममा वन तथा वातावरण म��ालयले आ�ना ग�त�व�ध र कृयाकलापह�लाई योजनाव� ढंगबाट कृया�वयन गन� 

गराउन �न�न �ल�खत सो� ओटा �वषयगत �े�मा �व�वध कृयाकलापह� प�हचान गर� �तनको समयव� र सूचकपूण� �हसावले 

न�तजा हा�सल गन� सुधारको काय�योजना तयार गरेको हो । मुलुक नयाँ प�रवेशबाट गुि�एको स�दभ�मा नवीन कुराको 

�यव�थापन गन� सव��थम सोह� अनुसारका कानूनी, नी�तगत र संरचनागत �यव�थाह� हुनु अ�य�त आव�यक छ । त�नु�प 

य�ता नी�त, कानून र संरचना �नमा�ण गन� काय�लाई प�हलो �ाथ�मकतामा राखी स�प�न गन� �येय रा�खएको छ । यसको 

अलवा वन तथा वातावरण �े�को संर�ण, �यव�थापन, �वकास र सदपुयोगमा टेवा पु�ने गर� अ�य धेरै �वषयमा समेत 

कृयाकलाप चयन गर� �तनको �भावकार� काया��वयनको �यव�था �मलाईएको छ । वन तथा वातावरण �े�का मूलभूत र �मुख 

�वषयह� नछुटुन भ�ने कुरालाई ग�हरो �यान �दई ��तुत सुधारको काय�योजना तजु�मा ग�रएको छ । यस काय�योजनाको 

मूलभूत ल� �न�नानुसार रहेको छः- 

१. वन,वन�प�त, जलाधार, जै�वक �व�वधता र वातावरणको सम� �यव�थापन गर� वातावरणीय स�तुलन कायम गनु� 
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२. वन र वातावरण �े�का कृयाकलाप संचालन गदा� रोजगार� �सज�ना गर� �थानीय, �ादे�शक र संघीय अथ�त�� �नमा�णमा वन 

तथा वातावरण �े�ले योगदान पुया�उनु र यस �े�बाट �ा�त लाभबाट म�हला, आ�दवासी जनजा�त, द�लत, मधेसी, �वप�न र  

अ�य पछा�ड पा�रएका समुदायह�को जी�वकोपाज�नमा उ�ले�य टेवा पुया�उनु । 

 

सुधार काय�योजना तजु�माका आधारह� 

१. संवैधा�नक जनादेश  

२. काय� �वभाजन �नयमावल�, २०७४  �द�त �े�ा�धकार 

३. वत�मान सरकारको संयु�त र अ�य राि��य राजनी�तक दलह�को चुनावी घोषणा-प� 

४. हालस�म �ा�त वन तथा वातावरण �े�का उपल�धीह� 

५. आव�धक योजनाह� 

६. वा�ष�क काय��म 

७. �व�भ�न सवालह�मा आधा�रत अ�ययन ��तवेदन, आ�द
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काय�योजना 
 

�. सं. �वषयगत �े� कृयाकलाप िज�मेवार �नकाय सहयोगी �नकाय काया��वयन 

अव�ध 

सूचक 

१ नी�तगत  

तथा  

कानूनी सुधार 

१.१ ��ता�वत राि��य वन नी�तलाई अि�तम �प �दान 

१.२ जलवायु प�रवत�नस�ब�धी नी�तको साम�यक प�रमाज�न 

१.३ वातावरण संर�ण ऐनमा संघीय �णाल� अनु�प संशोधन, सुधार र 

प�रमाज�न  

१.४ संघीय वन ऐनको तजु�मा 

१.५ वन�प�त �ोतज�य ऐनको �नमा�ण 

१.६ वन �ा�व�धक प�रष� ऐन तजु�मा 

१.७ वन तथा वातावरण �े�को ल���गक तथा सामािजक समावेशीकरण 

रणनी�त  तजु�मा 

१.८ वन �यव�थापन तथा उपयोगको मूल नी�तको अ�हलेस�मका नी�त 

र  

      �व�धह�को आव�यक समी�ा गर� नी�त र �व�धको थप 

प�रमाज�न 

१.९ साइ�टस ऐनमा संशोधन 

१.१० आनुवां�शक �ोतको पहँुच र लाभको बाँडफाँट स�ब�धी ��ता�वत  

       �वधेयकलाई अि�तम �प �दान 

१.११ सश�� वन र�क ऐनको तजु�मा 

वन तथा वातावरण 

म��ालय 

अ�तरगतका सबै 

�वभागह� 

संघीय संसद, 

कानून म��ालय 

१ म�हना 

 
 

  १ वष� 

नी�त तथा 

कानूनह�

को 

म�यौदा 

तयार   र 

�वीकृ�त 

२ संगठना�मक/ 

संरचना�मक 

सुधार 

२.१ संघीय शासन �णाल� अनु�प वन तथा वातारण �े�को सांगठ�नक  

     संरचना तजु�मा 

२.२ वन पैदावार �ा�धकरण गठन 

२.३ जडीबुट� तथा गै�का�ठ वन पैदावार �वकास के��/�नद�शनालय 

गठन 

२.४ सामुदा�यक वनको अ�तरा�ि��य अ�ययन के��को �थापना  

वन तथा वातावरण 

म��ालय  

�वभागह� 

संघीय मा�मला 

तथा सामा�य 

�शासन म. 

२ म�हना संगठन 

�वीकृत 

भएको 

द�तावेज 

३ सेवा �वाह र 

सुशासन 

३.१ सबै कम�चार�ह�को काय��ववरण तयार गर� लागू  

३.२ �नकाय �मुखह�संग काय�स�पादन करार र काया��वयन 

वन तथा वातावरण 

म��ालय तथा सबै 

सरोकारवाला 

�नकायह� 

६ म�हना  

 

स�बि�ध

त 
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�वध�न ३.३ �नण�य �कृयालाई सर�लकृत गर� तीन तहमा सी�मत 

३.४ हेलो सरकार समेत साव�ज�नक �नकायह�मा परेका जनगुनासाह�को  

     �भावकार� स�वोधन तथा टोल ��. न.ंको �यव�था 

३.५ �व�तीय अनुशासनमा कडाई र वे�जू फ�य�टमा ती�ता 

३.६  समावेशी र सहभा�गतामूलक काय�शैल� र �नण�य �कृया 

३.७  अनुगमन रणनी�तको काया��वयको ला�ग काय�योजना �नमा�ण र 

काया��वयन 

३.८  म��ालय�तर�य आचारसं�हतामा समयानुकूल हुने गर� आव�यक 

प�रमाज�न 

३.९ ��येक तहमा ग�रने सूचना �वाहलाई थप �भावकार� तु�याउन े

 ३.१० काय� स�पादनको आधारमा ��येक कम�चार�को मू�यांकन ग�रने 

सूचकह�को �नमा�ण 

३.११ न�तजा-उ�मूख अ�भ�ेरणा�मक काय� �णाल�को अबल�वन 

३.१२ स�वा, बढुवा ज�ता कम�चार� �यव�थापनका मापद�ड तयार गर� 

पारदश� ढंगले काया��वयन  

३.१३ संघीय �व�प अनु�पका तीनै तहमा अनुगमन संय�� तयार  

३.१४ वन तथा वातावरण �े�का कम�चार�ह�को आचार सं�हता तथा 

यस      

       ��ेका ला�ग ल��गक आचार सं�हता �नमा�ण 

३.१५ वन �े�बाट �ा�त लाभलाई संघ, �देश र �थानीय तह र 

समुदायबीचमा र साथै म�हला, आ�दवासी जनजा�त, द�लत, मधेसी, 

�वप�न तथा अ�य पछा�ड पा�रएका समुदायको बीचमा सम�या�यक 

�वतरण �णल�को �थापना 

�वभागह� द�तावेज 

४ वन 

�यव�थापन 

तथा उपयोग 

४.१ उ�पादनशील वनमा वै�ा�नक वन �यव�थापन �णाल�को 

�भावकार�  

     काया��वयनको ला�ग माग�दश�न तजु�मा र काया��वयन 

४.२ च�ला वन �यव�थापनमा �नजी �े�को संल�नता अ�भव�ृ�को 

ला�ग  

     माग�दश�न तथा मापद�ड तजु�मा  

वन तथा वातावरण 

म��ालय तथा सबै 

�वभागह� 

सरोकारवाला 

�नकायह� 

 ६ म�हना 

�भ� �नण�य 

�कृया पूरा 

गर� 

�नर�तरता 

 

स�बि�ध

त 

द�तावेज 
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४.३ वनको पहँुच बा�हर रहेका तराई मधेश लगायत सबै �े�का  

     समुदायलाई वनको पहँुच�भ� �याउन े

४.४ समुदायमा आधा�रत वन �यव�थापनलाई �यापकता �दन े 

४.५ सामदुा�यक वनको �दगो �यव�थापन 

४.६ वै�ा�नक वन �यव�थापन गर� वा�ष�क ६० लाख घनफ�ट काठ 

उ�पादन  

४.७  �नजी वनबाट हुने वन पैदावारको उ�पादनमा अ�भव�ृ� 

५ नेपाल �व�छ 

वातावरण 

महाअ�भयान 

२०७५ 

स�चालन 

५.१ नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान संचालनको ला�ग आव�यक 

�वशेष संरचनाको �यव�था 

५.२  �वशेषतः काठमाड� उप�यका र अ�य भागह�मा समेत स�चा�लत 

�व�भ�न सरसफाई अ�भयानह�लाई समेत महाअ�भयानको �ह�सा 

बनाउन े

५.३   महाअ�भयानमा सरकार�, गैरसरकार�, �नजी एवम ्नाग�रक �तरको 

सहभा�गताको ला�ग आव�यक �यव�था गन� 

५.४   हरेक �थानीय तहमा कि�तमा १०% ह�रयाल� कायम गन� सडक, 

नद� उकास, धा�म�क एवम ्पय�टक�य �थलह�मा र अ�य खाल� 

�े�मा ह�रयाल� �बध�न काय��म स�चालन, हरेक घरह�ले समेत 

�ख �व�वा रो�ने �यव�था समेत �मलाउन े

५.५   वायु �दषूणको �नय��णको ला�ग धूलो, धूवँा लगायतमा 

आव�यक रोकथाम र उपचारा�मक �व�ध दबुै अबल�बन 

५.६    शहर-गाउँ, साव�ज�नक काया�लय, भवन क�पाउ�ड �े�, नद� नाला, 

धा�म�क तथा पय�टक�य �थलह�को सरसफाइको �वशेष काय��म 

स�चालन  

५.७  फोहोर जलाउने काय�लाई �न��सा�हत, �लाि�टक झोला �नय��ण 

काय� . “नगर तथा गाउँको सरसफाईमा �यान, अ�न व�छ देश 

ससुं�कृत र महान”् भ�ने नारालाई मूत��प �दन सहर� �े�मा एक 

घर एक फोहरदानी र एक घर एक �व�वा रोपणको अ�भयान 

स�चालन संचालन  

५.८ �लाि�टक झोला, घरेलु फोहर, इलेि��कल, वायोमे�डकल, �नमा�ण 
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सामा�ी तथा हा�नकारक पदाथ�स�ब�धी �वषयको �नयमनलाई 

�भावकार� तु�याउन े

५.९  फोहरमैलाबाट जै�वक मल तथा जै�वक ऊजा� उ�पादन गन� गराउन 

�ो�साहनमूलक �यव�थाह� अवल�बन 
 

६ चुरे �े�को 

संर�ण, 

�वकास र 

�यव�थापन 

६.१   चुरे �े�को संर�ण, �यव�थापन र �वकासका ला�ग नद� �णाल�मा 

आधा�रत एक�कृत �यव�थापन �णाल�लाई �भावकार� तु�याउने 

(चुरे �े�को �वीकृत गु�योजनाको �भावकार� काया��वयनको 

ला�ग वजेट, जनशि�त लगायतको आव�यक �यव�था �मलाउन)े 

६.२     नद�ज�य पदाथ�को वातावरणमै�ी �क�समले उ�खनन,् �न�कासन 

र �यव�थापन गर� चुरे �े� लगायतका भूभागको 

संर�ण,�यव�थापन  

वन तथा वातावरण 

म��ालय तथा सबै 

�वभागह� 

सरोकारवाला 

�नकायह� 

१ वष� स�बि�ध

त 

द�तावेज 

७ जै�वक 

�व�वधता र 

जलाधार 

�े�को संर�ण 

�यव�थापन 

७.१  मानव व�यज�तु �व��व �यूनीकरणका ला�ग वहन �मताका 

आधारमा 

�यव�थापन, राहत �वतरणमा �भावका�रता, सम�या��त 

व�यज�तुको 

�यव�थापनमा �भावका�रता �याइने (संर�ण �श�ाको �व�तार, 

�व�युतीय 

    तारवार, पूव� सुचना �दने �णाल�को �वकास, सातै �देशमा व�यज�तु 

उ�ार के��को �थापना, व�यज�तुले मन नपराउने खेती �वकासको 

�ो�साहन आद�) 

७.२  सामुदा�यक जै�वक �व�वधता अ�भले�खकरण एवम ्पि�जकरण 

७.३  के�� तथा �देश�तरमा �ाणी उ�यान/�च�डयाखाना �थापना 

७.४ जलाधार �े�को संर�ण र �यव�थापन �मशः देश�यापी तु�याउन े

७.५ वन डढेलो, बाढ� पैरो, भ�ूखलन ज�ता �ाकृ�त �वपि�त��त �े�को  

�यव�थापन 

७.६ पसा� तथा शु�ला फाँटा राि��य �नकु�जलाई खु�ला �च�डयाखानाको 

�पमा  

      �वकास गन� न�सांकन गर� �नय��ण �णाल�मा थप �भावका�रता  

वन तथा वातावरण 

म��ालय तथा सबै 

�वभागह� 

सरोकारवाला 

�नकायह� 

१ वष� 

 

स�बि�ध

त 

द�तावेज 
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८ जडीवुट� तथा 

गै�का�ठ वन 

पैदावारको 

संर�ण, 

�यव�थापन र 

उपयोग 

८.१ वै�ा�नक/ �दगो �यव�थापनका काय�योजनाको �नमा�ण 

८.२ खेती �व�तार/��व�ध ह�ता�तरण 

८.३ सातै �देशमा मू�य अ�भव�ृ�का ला�ग �शोधन �ला�टको �थापना 

८.४ जडीबुट�को उपल�धताको आधारमा �थान �वशेष जडीबुट� पकेट 

�े�को  

      �वकास गर� रोजगार� �सज�ना  

वन तथा वातावरण 

म��ालय तथा सबै 

�वभागह� 

सरोकारवाला 

�नकायह� 

६ म�हना 

 

�नर�तर 

स�बि�ध

त 

द�तावेज 

९ जलवायु 

प�रवत�न 

९.१  �थानीय अनुकूलन काय�योजनाको �नमा�ण/काया��वयन र जलवायु 

प�रवत�न स�ब�धी राि��य काय�योजना तजु�मा र काया��वयन 

वन तथा वातावरण 

म��ालय तथा सबै 

�वभागह� 

सरोकारवाला 

�नकायह� 

६ म�हना  

 

स�बि�ध

त 

द�तावेज 

१० वन �े�बाट 

रोजगार� 

�सज�ना 

१०.१  वनज�य उ�योग/उ�यमह�को �वकास र �व�तार 

१०.२  का�ठ ��व�धको �वकास र �व�तार 

१०.३   तराई-मधेस एवम ्�भ�ी तराई �े�का १० लाख हे�टर भू�ममा 

उ�च�तरको फ�न�चर काठ उ�पादन हुने कृ�षवन �णाल�को 

�वकास 

१०.४  पहाडी भूभागका �थान �वशेषमा सुहाउँदो कृ�ष-वन मोडलह�को 

�वकास र �व�तार गर� भू�मको उ�पादन र उ�पादक�वमा 

अ�भव�ृ�का साथै रोजगार� �सज�नाको  �वशेष काय��म स�चालन  

१०.५ वन पैदावारको �भावकार� �व���वतरणका �न�म�त एक�वार 

�णाल� कायम 

१०.६ काठ दाउराको उ�पादनमा व�ृ� वन पैदावारमा मुलुकलाई 

आ�म�नभ�र बनाउन े 

१०.७ �नकु�ज/आर�/संर��त �े�लाई खुला �च�डया खानाको अवधारणा  

        अनुसार पूवा�धारको �वकास गर� पया�पय�टनको �वकास  

१०.८ �नकु�ज/आर�/संर��त �े�अ�तग�तका आसपासका वसोवासमा  

        होम�टेको �न�म�त आव�यक पूवा�धार �नमा�ण 

१०.९ सामुदा�यक वनमा पया�पय�टन अ�भव�ृ� गन� र प�हलो वष� ५००० 

ओटा 

        सामुदा�यक वनमा यो ग�त�व�ध स�चालन  

१०.१० सातै �देशमा रोजगार �सज�ना गन� उ�योग, आयोजना स�चालन 

वन तथा वातावरण 

म��ालय तथा सबै 

�वभागह� 

सरोकारवला 

�नकायह� 

६ म�हना 

 
 
 

�नर�तर 

स�बि�ध

त 

द�तावेज 
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गर� एक  

         वष�मा १ लाख थप पूण� रोजगार� �सज�ना 

११ �नजी वन 

�वध�न तथा 

�नजी / सहकार� 

�े�लाई वन 

�े�मा 

संल�नता 

११.१ �नजी वनबाट उ�पा�दत हुने काठको कटानी, ओसारपसार र 

�व���वतरणलाई सहज तु�याउन कानूनमा सरल�कृत �यव�था  

११.२ सरकार�वारा �यवि�थत उ�पादनशील वन �े�मा �नजी/सहकार� 

�े�को संल�नता अ�भव�ृ� गन� �कृयागत �यव�थाह� अबल�बन 

११.३ �देशको �व�श�टताको आधारमा ��येक �देश सरकारसंग सम�वय 

गर� १/१ ओटा वन उ�योगको �थापना 

११.४ ��येक �थानीय तहमा कि�तमा १/१ ओटा फ�न�चर उ�योग 

�थापना 

 

वन तथा वातावरण 

म��ालय 

सवै �वभागह� र 

सरोकारवाला 

�नकायह� 

१ वष� स�बि�ध

त 

द�तावेज 

१२ अ�ययन 

अनुस�धान र 

�मता 

अ�भव�ृ� 

१२.१ आ�थ�क तथा वातावरणीय योगदान स�ब�धी मू�यांकन �णाल� 

�थापना 

१२.२ राि��य अथ�त��मा वन �े�को योदानबारे त�यांक �णाल�को 

�वकास  

१२.३ वन �े�को वातावरणीय योगदान गन� मू�यांकन प��त �वकास  

१२.४ अ�ययन अनुस�धान र �दश��नमूलक वन/वातावरण 

�योगशालाह�को �थापनामा पहल  

१२.५ राि��य वन सूचना �णाल�को �थापना र स�चालन 

१२.६ राि��य�तरको अ�त�र�त �देश र �थानीय तह�तर�य वन 

सव��ण तथा न�सांकन काय�लाई �व�तार 

१२.७  अनुस�धान मै�ी मापद�ड, नम�स ्एबम ्काय��व�धह�को तजु�मा 

१२.८ �ादे�सक �तरमा वन�प�त उ�यानह�को �थापनाथ� समभा�यता 

अ�ययन  

१२.९ �योगशालाह�को अ�तरा�ि��य�तरको �माणीकरणको ला�ग 

आव�यक �यव�था  

१२.१० राि��य हव��रयममा संर��त १ लाख ६३ हजार हव��रयम 

नमूनाह�को संर�ण तथा �यव�थापन गर� �डिजटाइजेशन 

१२.११ आव�यकतामा आधा�रत �मता �वकासका ता�लम पा�य�म 

वन तथा वातावरण 

म��ालय 

सवै �वभागह� र 

सरोकारवाला 

�नकायह� 

�नर�तर स�बि�ध

त 

द�तावेज 
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तयार गर� जनशि�तको �मता अ�भव�ृ� 

१२.१२ वन तथा वातावरण म��ालय अ�तरगतका सबै तहका 

जनशि�तह�लाई समय सुहाउँदो अ�नवाय� ता�लम �लन े�यव�था 

अबल�बन ग�रने 

१२.१३ काव�न उ�सज�न मापन,��तवेदन तथा पुनःपर��ण �णाल�को  

�वकास 

१२.१४ वैदे�शक अ�ययन,अवलोकन, �मण ज�ता �वषयमा मापद�ड 

�नमा�ण गर� सो अनुसार मनोनयन ग�रने �यव�था   

१२.१५ रेड �लस, �स�डएम ज�ता �णाल�बाट नेपालले घटाएको र 

घटाउने काब�न उ�सज�न वापत अ�तरा�ि��य भु�तानीको दावी 

१३ भौ�तक 

पूवा�धार तथा 

पुनः�नमा�ण 

१३.१  भूक�प �भा�वत िज�लाह�मा काठको सहु�लयत पूण� �व�� 

�वतरणलाई �भावकार� तु�याउने/ �कृयागत सरल�करण  

१३.२   भूक�प �भा�वत िज�लाह�मा सामुदा�यक वनको काय�योजना 

नवीकरण र वा�ष�क �वीकाय� कटान सर�लकृत 

१३.३  पुराताि�वक मह�वका संरचनालाई आव�यक काठ आपू�त� ग�रने  

वन तथा वातावरण 

म��ालय 

वन �वभाग, 

�ट�सएन, �देश र 

�थानीय तहका 

सरोकारवला  

१ वष� स�वि�ध

त 

द�तावेज 

१४ वैदे�शक 

सहायता 

�यव�थापन 

तथा सि�ध 

स�झौताको 

काया��वयन 

१४.१ �वकास साझदेार सं�था/�नकायसंग सम�वय बैठकको आयोजना  

ग�रन ेर 

       सहकाय�का �े�ह�को प�हचान गर� काया��वयन गन� रणनी�त 

तजु�मा 

१४.२ अ�तरा�ि��य म�चमा नेपालले गरेका वन तथा वातावरणसंग 

स�बि�धत सि�ध, स�झौता, सहम�त र समझदार�को 

काया��वयनमा थप �भावका�रता �याउन आव�यक पहल 

वन तथा वातावरण 

म��ालय 

सरोकारवाला 

�नकायह� 

१ वष� 

�यसप�छ 

�नर�तर 

स�बि�ध

त 

द�तावेज 

१५ काठमाड� 

उप�यका�भ� 

�व�युतीय 

सवार� साधन 

उपयोग गन�  

१५.१ सरकार तथा सरोकारवाला स�हतको सहभा�गतामा काय�योजना 

तयार� र �वीकृत 

१५.२ सडक सुधार, जो�नङ र पा�क� ङको �यव�था 

१५.३ ��व�ध �व�तार 

१५.४ ऊजा� सं�च�त तथा चािज�ङ �टेशनको �यव�था 

१५.५ कानूनी तथा �व�तीय खाका तयार र काया��वयन 

संघीय, �देश एवम ्

�थानीय तह 

सरोकारवाला चरणव� 

गरेर ५ वष� 

�व�युतीय 

सवार� 

साधनको 

उपयोग 

१६ काय�योजनाको १६.१ यस काय�योजनामा उ�ले�खत �यव�थाको बजेट तथा काय��म वन तथा वातावरण सवै �वभागह� १ म�हना �नण�य, 
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अनुगमन, 

मू�यांकन र 

��तवेदन 

तजु�मा गर� संघ, �देश तथा �थानीय तहमा काया��वयन गन�  

�यव�था �मलाई सो काया��वयन अव�थाको अनुगमन, मू�यांकन र 

साम�यक ��तवेदनको �न�म�त वन तथा वातावरण म��ालयमा 

एक उ�च�तर�य अनुगमन संय�� �नमा�ण गर� तो�कएका ल� 

�ाि�तलाई �भावकार� तु�याउन े

१६.२ सातै �देशमा सम�वयको ला�ग एक/एक सहस�चवलाई िज�मेवार� 

तो�ने 

म��ालय �ग�त 

��तवेदन 
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