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वहुआयचमक सेवा तथा वस्त ुउपलव्ध गराउन सक्ने वनको क्षमता, महत्व र चिगो व्यवस्थापन गने चवचधका वारेमा जागरण 

अचियान स्वरूप हरेक वर्ष मािष २१ तारेखका चिन अन्त्तराचरिय वन चिवस चवश्विरर मनाइन्त्छ । वन संरक्षण तथा चिगो 

व्यवस्थापनका लाचग स्थानीय, राचरिय तथा चवश्वस्तरमा िचेखएका सम्िावना, समस्या तथा िनुौचतका वारेमा छलफल, वहस र 

चविार आिानप्रिान गरी समाधानका उपाय खोज्ने अचियान हो वन चिवस । अचियानले सफलतालाइष उत्सवको रूपमा मनाउन 

र संरक्षणका िनुौचतहरूलाइष सामना गनष सरकार, समिुाय, सामाचजक तथा गैरसरकारी संस्थालाइष आ-आफ्नो तहवाट िचूमका 

खेल्न प्रेरणा प्रिान गिषछ ।  

यस वर्षको वन चिवसको प्रमखु चवर्य “वन क्षेरको पनुस्थाषपनााः पनुरोत्थान र समचृिको मागष”  “Forest Restoration: A 

Path to Recovery and Well Being” िन्त्ने रहकेो छ । वनको पाररचस्थकीय, आचथषक, सामाचजक तथा सांस्कृचतक महत्व 

अहम छ । यस वर्षको वन चिवसको नाराले मलुताः यही सन्त्िसे प्रवाह गरेको छ । वनको पनुस्थाषपना र चिगो व्यवस्थापन समचृिको 

मागष हुन सक्िछ ।  

नेपालले वन संरक्षण तथा चिगो व्यवस्थाप गनष मलुताः सहिाचगतामलुक व्यवस्थापन पद्द्चत अवलम्वन गरेको छ । सामिुाचयक 

वन उपिोक्ता समहू लगायतका २३ हजार िन्त्िा वचि उपिोक्ता समहूले रारिको कुल ६६ लाख हके्टर वन क्षेर मध्ये झण्डै २३ 

लाख हके्टर (एक चतहाइ) िन्त्िा वचि वन संरक्षण एवं व्यवस्थापन गररराखेका छन ्। यस कायषमा ३० लाख िन्त्िा वचि पररवार 

चनरन्त्तर संलग्न रहकेो पाइएको छ । उपिोगको अचधकार सचहत चनणषय पकृयामा समिुायको सहिाचगता उनीहरुको लाचग 

प्रोत्साहनको स्रोत िएको छ । एक पटक सरुू िए पश्चात सहिाचगतामलूक वन व्यवस्थापन प्रणाली एक अन्त्तचहन प्रकृयाको 

रुपमा जारी रहन्त्छ । वन व्यवस्थापनमा एक पचछ अको नयां पसु्ताका सवालहरु आइरहने हुिंा त्यस्ता सवालहरुलाई यस अन्त्तचहन 

प्रकृयावाटै सम्वोधन गने गररन्त्छ ।  

समिुायको चहतको लाचग सरकारले सामिुाचयक वनवाट प्राप्त सत प्रचतशत र साझेिारी वनवाट प्राप्त पिास प्रचतशत आम्िानी 

समिुायलेनै प्राप्त गनषसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा उपिोक्ता समहूलाइष हौसला मार थपेको 

छैन, वनवाट प्राप्त आम्िानीले स्थानीय सामाचजक तथा साना पवूाषधार चवकासमा ठूलो टेवा पयुाषएको िचेखन्त्छ । समिुायहरू वन 

व्यवस्थापनका साथ ैवन व्यवस्थापन माफष त सामाचजक, वातावरणीय र िौचतक पुुँजीको नवचनमाषण, चवकास तथा व्यवस्थापन 

कायषमा संलग्न छन ्। सामिुायमा आधाररत वनले स्थानीय समहूलाई आफ्ना समस्या र समाधानका उपाय आंफै केलाउन सक्न े

र आफ्नो काम आुँफै गने अवसर प्रिान गरेको छ । प्रत्येक समहू एकीकृत ग्रामीण चवकासका लाचग अन्त्तहीन पररवतषनका वाहक 

तथा चसकाइ केन्त्रको रुपमा चवकचसत िएका छन । नीचतगत, काननूी, संस्थागत तथा कायषचवधीगत व्यवस्थावाट उल्लेचखत 

कायषहरूलाइष टेवा पयुाषइएको छ । यी सवै चवर्य उपलचव्धको रूपमा हांसल िएका छन । 

वन चवकासको यस प्रकृयामा नयाुँ सवाल, समस्या र िनुौतीहरु समेत िखेापरेका छन ्। सामिुाचयक सहिाचगतामा वन संरक्षण र 

चवस्तार त िएको छ । िावी पसु्ताको लाचग वनको स्थानमा वननै कायम राख्नेगरी पणूष क्षमतामा उपयोग हुन सकेको छैन । 

अध्यताहरूले वनले उपलव्ध गराउन सक्ने र वाचस्तवक लाि प्राचप्तमा ठूलो खाडल िएको औलं्याएका छन ्। नीचतगत व्यवस्था 

र स्थलगत कायाषन्त्वयनमा तालमेल निएको औल्याएका छन ्। यही खाडल र तालमेल नचमलेका कारण वन पैिावार उत्पािन, 



वजारीकरण, आयआजषन र रोजगारीको चहसावमा खास उल्लेखनीय प्रगचत िखे्न सचकएको छैन । वनलाई उत्पािनस्थलको रुपमा 

चवकास गरी वन पैिावारमा आधाररत वि्िो वजार मागलाई सम्वोधन गने, चनजी क्षेर समेतको सहकायष र साझेिरीमा वन उद्यम, 

आय आजषन र रोजगारीको सजृना गरी स्थानीय र राचरिय अथषतन्त्रमा टेवा पयुाषउने जस्ता कायष नयाुँ िनुौचतको रुपमा िखेा परेका 

छन ्। यस चकचसमका कायष सरुूनै निएका िने होइनन ्। नीचतगत रूपमा कायषचवचधनै जारी गरेर सम्वधषनमा आधाररत वैज्ञाचनक 

वन व्यवस्थापन कायषक्रम कररव एक िशकसम्म कायाषन्त्वयनमा रह्यो । तर सरोकारवालाहरूवीिको आपसी चवश्वास र सहकायषको 

अिावका कारण उक्त कायषक्रम कायाषन्त्वयनको प्राचवचधक परीक्षण समेत हुन नपाइष अचहले स्थगनमा परेको छ । आगमी चिनमा 

यस कायषक्रमको प्रिावको  परीक्षण गनष चवगतमा काम िएका वन क्षेर उपलव्ध हुनेनै छ ।   

अको तफष  गत वर्षको जनवरी मचहना िचेख सरुू िएको कोचिड-१९ यद्द्पी जारी छ । यसले अथषतन्त्रमा पारेको िरुप्रिाव समिुाय 

र वन क्षेरसम्म पगुेको छ । जलवाय ुपररवतषनको असर अन्त्य क्षरेमा जस्तै वन क्षेरमा पचन चथयो । र, छ नै । महामारीका कारण 

स्विशे तथा चविशेको रोजगारीवाट चवस्थाचपत यवूाहरू अचहले रोजगारीको अिावमा चजवीकोपाजषनका लाचग अचत आवश्यक 

कायष तथा कचतपयले मनोरन्त्जन र सोखको लाचग वन प्रवेश गने गरेको िचेखएको छ । वनमा अवैध कटानी, िोरी चनकासी र 

अवैध चशकार गने कायषमा संलग्न िएको पाइएको छ ।  यसको साथै चमिाहा प्रजाचत र अव्यवचस्थत पवूाषधार चनमाषणवाट वन 

क्षेरको क्षचयकरण र खचण्डकरण  हुन पगुेको छ । चवकास, समचृि र संरक्षणवीि चठक्क मारामा सन्त्तलुन कायम राख्ने िनुौचत 

सामनु्त्ने खडा छ ।   

वनको उत्पािन क्षमता अनसुार पणूष रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्न,ु वन क्षेरको खण्डीकरण, जलवाय ुपररवतषन र कोचिड-१९ 

को िरुप्रिाका कारण वन क्षेरले िोचगराखेको िारथरी मार चछिोलेर अचि वि्न ुपने अवस्था छ । नयाुँ सोि, योजना, रणनीचत र 

कायषयोजनाका साथ उल्लेचखत सवालको सम्वोधन तथा िनुौचतको सामना गने प्रयास स्वरुप रारिकै एक प्रमखु रूपान्त्तरणकारी 

आयोजनाका रूपमा समचृिका लाचग वन कायषक्रम पचहिान र कायाषन्त्वयनको थालनी िएको छ । वनलाइष वनजन्त्य उद्योगको 

कच्िा पिाथष उत्पािन थलोको रूपमा पररणत गनष, वनचिर गररने कायषलाइष चवज्ञानसम्मत तथा प्रजाचत सहुांउिो वन सम्वधषनमा 

आधाररत वनाउन र प्रकृचतमा आधाररत पयषटन तथा कृचर्वन जस्ता वनको वहुआयचमक उपयोग गने नयाुँ शैली अपनाईिछै । 

जलवाय ुपररवतषन अनकुुलन तथा न्त्यनूीकरणमा वनको िचूमका उजागर गरी सवैखाले वन व्यवस्थापन पद्दचतको लाचग थप स्रोत 

साधन जटुाउन कावषन उत्सजषन न्त्यनूीकरण िकु्तानीको सम्झौता समेत िैसकेको छ । उल्लेचखत कायषहरू वन क्षेर माफष त रारिको 

समचृिमा टेवा पयुाषउन महत्वपणूष साचवत हुने चवश्वास गनष सचकन्त्छ । 

वन चिवसको उपलक्ष्यमा वन क्षेरका सवै सरोकारवालाहरूले यस पक्षमा छलफल वहस गरी सम्वधषनमा आधाररत वनको चिगो 

व्यवस्थापनका लाचग एक मत िएर कायाषन्त्वयनमा जानुको चवकल्प छैन । यसो िएमा वन क्षेरको व्यवस्थापन माफष त रारिको 

समिृमा टेवा पयुाषउने कायषमा हामी सवैले आ-

आफ्नो स्थानवाट योगिान गन े मैिान खलुा 

हुनेछ । हामी आजपचन उत्साहप्रि चस्थचतमै छौं। 

वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लामो अनिुव छ । राम्रोसंग हुचकष एको वन छ । वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी हाम्रा 

आवश्यकता परुा गन ेतथा िावी पसु्ताका लाचग वन क्षेरको स्थानमा वननै कायम राख्न सम्िव छ । यचह चस्थचतवाट प्रस्थान गि ै

वन क्षेरको वचुिमतापणूष उपयोग र स्थानीय तथा राचरिय समचृिमा योगिान सम्िव छ । 

 


