आ.व २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा वन तथा वातावरण

११७
नेपालीहरुको जीवनपद्धतत र समृद्धद्धको आधारको रुपमा रहेको वन सम्पदाको सन्तुतलत रुपमा सं रक्षण र
उपयोग हुने गरी काययक्रम तय गरे को । वन क्षेत्रको सम्बधयन मार्यत वातावरणीय सन्तुलन कायम गदै
वनजन्य क्षेत्रको वहुउपयोग गरी आय र रोजगारी तसजयनालाई प्राथतमकता ददएको । सं घ, प्रदे श र स्थानीय तह
एवं वन उपभोक्ता समूहहरूको सहकायय र समन्वयमा बहुउपयोगी वन र ब्लक र्रे ष्ट द्धवस्तार एवं वैज्ञातनक वन
व्यवस्थापन गरी वन सं रक्षण तथा वनश्रोतको ददगो उपयोग गने व्यवस्था तमलाएको ।
११८
आगामी आतथयक वर्यलाई “वृक्षारोपण वर्य” घोर्णा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा र्लर्ूलका तबरुवा रोपण कायय
अतभयानकै रुपमा अघघ बढाइनेछ । खाली वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र, सावयजतनक जग्गाहरु तथा तनजी वनमा
र्लर्ूल तथा जतिवुटीका तबरुवा रोप्ने काययक्रम अतभयानका रुपमा सञ्चालन गररनेछ । र्लर्ूलका तबरुवा
उत्पादन गने नसयरीको स्थापना र द्धवकास गनय सरकारीका अततररक्त तनजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साद्धहत
गररनेछ ।
११९
जतिबूटी लगायत वनमा आधाररत हररत उद्योग तथा व्यवसायको प्रवधयन तथा द्धवस्तार गररनेछ । जतिवुटीजन्य
वनस्पततहरुको भेराइटी द्धवकास काययक्रम मार्यत उपयुक्त प्रद्धवतध र प्रजाततहरुको पद्धहचान र द्धवस्तार गररनेछ ।
जतिवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्र कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य प्रदे शहरूमा न्यूनतम एक जतिबुटी
प्रशोधन केन्र स्थापना गररनेछ ।
१२०
जैद्धवक द्धवद्धवधता तथा वासस्थानको सं रक्षण गररनेछ। नयााँ वनस्पतत उद्यानहरुको तनमायण गररनेछ । पुराना
उद्यानहरुको स्तरो्नतती गररनेछ । नयााँ प्राणी उद्यानहरुको सं म्भाव्यता अ्ययन गररनेछ ।सबै सं ररक्षत क्षेत्र,
म्यवती क्षेत्र, वनस्पतत उद्यान, प्राणी उद्यानलाई प्रकृततमा आधाररत पययटन गन्तव्यका रुपमा द्धवकास गररनेछ
१२१
स्थानीय तहमा सामुदाद्धयक वन उपभोक्ता समुहसाँगको सहकाययमा वनमा आधाररत उद्यमको द्धवकास गररनेछ ।
उच्च पहािी घजल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा जतिबुटी सुकाउने प्रद्धवतध र जतिबुटी भण्िारणका लातग सामुदाद्धयक वन
उपभोक्ता समुहका लघु उद्यमहरु स्थापना गररनेछ ।
१२२
मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लातग जङ्गल र आवासको म्यवती क्षेत्रमा सुरक्षाका लातग आवश्यक
पूवायधार तनमायण तथा कृद्धर् वन प्रवद्धयन गररनेछ । लोपोन्मुख तथा दुलभ
य वन्यजन्तुहरुको प्रजातत सं रक्षण
कायययोजना तयार गरी गणना गररनेछ । वन्यजन्तुको व्यवसाद्धयक पालन तथा प्रजननका लातग राद्धिय तनकुन्ज

द्धवभाग र राद्धिय प्रकृतत सं रक्षण कोर्बाट नमूना अ्यासको थालनी गररनेछ । तालतलै याहरूको सं रक्षण र
द्धवकासको गुरुयोजना बनाई कायायन्वयन गररनेछ ।
१२३
रािपतत च ुरे सं रक्षण काययक्रमको सं रचनागत पररवतयन गदै पूवी, म्य र पघिम क्षेत्रमा आयोजना कायायलय
मार्यत काययक्रम अघघ बढाउन रु १ अबय ७४ करोि द्धवतनयोजन गरे को । च ुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी पद्धहरो
तनयन्त्रण तथा खोंचहरूमा जल पुनभयरणका लातग आगामी आतथयक वर्यमा ११६ पोखरीहरू तनमायण गनय बजेट
द्धवतनयोजन गरे को छु । कोशी, गण्िकी, कणायली र महाकाली जलाधारहरुको एकीकृत व्यवस्थापन रणनीतत
तयार गरी भू–सं रक्षणका द्धक्रयाकलापहरु सं चालन गररनेछ ।
१२४
प्रदुर्ण तनयन्त्रण एवं तनयमनका लातग सापेक्ष रुपमा वातावरणीय मापदण्िहरु पररमाजयन तथा तनमायण गरी
प्रभावकारी कायायन्वयनको व्यवस्था तमलाईनेछ ।राद्धिय तथा स्थानीय स्तरमा जलवायु पररवतयन अनुकूलन तथा
न्यूनीकरणका काययक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
१२५
वन तथा वातावरण अन्तगयतका सघ तथा प्रदे श र स्थातनय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा काययक्रम
सञ्चालनका लातग रु १५ अबय ४९ करोि द्धवतनयोजन गरे को छु ।

