
नपेाल सरकार 

वन तथा वातावरण 

आ. व.  २०७७/०७८ को नीतत तथा कार्यक्रम 

 
१२१. र्स सरकारले वनको सरुक्षा, व्र्ापक वृक्षारोपण र वन ववववतिकरणको बाटोबाट वातावरणीर् जोखिम न्रू्न 
गरी वनको बहउुपर्ोग गने नीतत तलएको छ । दईु वर्यको अवतिमा वनमा आिाररत १ हजार ८ सर् २९ साना 
तथा घरेल ुउद्योगहरु स्थापना भएका छन ्।काठको आन्तररक उत्पादमा वृवि भई काठको आर्ात २० प्रततशतले 
घटेको छ । वन व्र्वस्थापनमा समदुार्को भतूमकामा वृवि भई ४० प्रततशत राविर् वन समदुार्िारा व्र्वस्थापन 
भइरहेको छ । 

१२२. वन र जैववक वववविता संरक्षण र ववकासलाई सरकारले उच्च महत्व ददएको छ । दईु वर्यको अवतिमा 
कररब ४ करोड ववरुवा उतपादन गरी कृर्कलाई समेत ववतरण गररएको छ । सरकारीस्तरबाट कररब ७ हजार 
हेक्टर जतमनमा वृक्षारोपण गररएको छ, ५० लाि फलफूलका ववरुवा रोवपएको छ ।   

१२३. आगामी वर्य सरकारले भ-ूिरातल तथा जलवार् ुअनकूुल वृक्षारोपण, वन ववकास र वनको बहउुपर्ोग गने 
गरी वन के्षत्रका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनेछ । जतमनको बहउुपर्ोग आर् आजयन तथा खजववकोपाजयन सिुार र 
वातावरण संरक्षणमा र्ोगदान पगु्ने गरी कृवर् वनको ववस्तार गररनेछ। सबै प्रदेशमा कखततमा एक नमनुा कृवर् 
वन ववकास कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

१२४. वनलाई प्राकृततक वन, आरखक्षत वा संरखक्षत वन, सामदुावर्क वन, लगाइएका सावयजतनक वन, तनजी वन 
र कृवर् वन लगार्तका के्षत्रहरुमा ववभक्त गरी  ददगो वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापन र वनजन्र् उद्यम ववकास गनय 
समवृिको लातग वन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररनेछ । वनजन्र् उद्योग ववकास तथा प्रविनका लातग आवश्र्क 
पूवायिार तनमायण गरी तनजी के्षत्रको लगानी आकवर्यत गररनेछ । 

१२५. राविर् प्राथतमकताप्राप्त आर्ोजनाहरुले प्रर्ोग गरेका वनके्षत्रको क्षततपूततय स्वरुप सावयजतनक पततय जग्गा, 
झाडी बटु्यान के्षत्र र वन नभएका स्थानीर् तहमा जग्गाको उपलब्िता र उपर्कु्तताअनसुार उपर्ोगी वृक्ष रोवपनेछ। 

१२६. उच्च वहमाल, पहाड, िोंच, समथर भभूागलगार्त देशमा ववतभन्न भागमा सतभाब्र् जडीबटुीको व्र्ावसावर्क 
िेती गनय प्रोत्साहन गररनेछ । सबै प्रदेशहरुमा जडीबटुी प्रशोिन उद्योगका पूवायिार ववकास गररनछे । नेपाली 
जडीबटुीको ववखशष्ट ब्राखडडङ गरी तनर्ायतसमेत गररनेछ । 

१२७. राविर् तनकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, राराताल, फेवाताल लगार्त रामसारमा सूचीकृत तालहरु एवं वनस्पतत 
उद्यानको संरक्षण ववकास र प्रवियन गररनछे । 

१२८. पर्ाय पर्यटन प्रवियन, संरक्षण खशक्षा, वैज्ञातनक अनसुन्िान र वनस्पततको पर-स्थानीर् संरक्षणका लागी बहृत ्
वनस्पतत उद्यानको स्थापना र ववकास गररनेछ । 

१२९. सरकारले चरेु के्षत्रको अनखुचत दोहन पूणय रुपमा रोक्नेछ । संरक्षणमा संलग्न तनकार्हरुको अनभुवसमेत 
उपर्ोग गरी चरेु के्षत्रको संरक्षण र सतवियनका कार्यहरु समन्वर्ात्मक, प्रभावकारी र ददगो रुपमा सञ्चालन गने 
व्र्वस्था तमलाईनछे । आगामी आतथयक वर्य रािपतत चरेु के्षत्र संरक्षण कार्यक्रमको नीततगत, काननुी र संस्थागत 
सिुारसवहत पनु:संरचना गररनेछ । 



१३०. देशभर २९ स्थानमा वार् ुप्रदरु्ण मापन केन्र स्थापना गररएको छ । आगामी वर्य मखु्र् सहरहरुमा वार्,ु 
ध्वनी, जल प्रदरु्ण तनर्न्त्रणको के्षत्रगत कार्यर्ोजना तथा मापदडड कार्ायन्वर्न गररनेछ । ववपद् ब्र्बस्थापन, 
जलवार् ुपररवतयन अनकुुलन तथा उत्थानशील ब्र्बस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । प्रदेश तथा स्थानीर् 
तहमा नमनुा जलवार् ुपररवतयन अनकुुलन कार्यक्रम तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

१३१. पानीको मखु्र् स्रोतको रुपमा रहेको वहमालर् संरक्षणका लातग ववशरे् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
वहमताल र वहमनदीको संरक्षण गरी जलउत्पन्न प्रकोप तनर्न्त्रण र नदी प्रणालीलगार्त जलस्रोतको संरक्षण 
गररनेछ। वहमालको सरसफाई कार्यलाई तनरन्तरता ददईनछे । 

१३२. जैववक वववविताको संरक्षण एवं प्रवियनको कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे । वातावरण र ववकासबीच सन्तलुन 
कार्म हनुे गरी ववकास कार्यक्रम तथा आर्ोजना सञ्चालन गररनेछ । 

१३३. सरकारले “स्वच्छ नपेाल” अतभर्ान सञ्चालन गनेछ । प्रदेश र स्थानीर् तहको सहभातगतामा काठमाडडौ 
उपत्र्का, महानगरहरु र प्रदेश राजिानीहरुलाई हररत सहरमा रुपान्तरण गनय सहरी वृक्षारोपणलाई ब्र्ापक 
बनाईनेछ । फोहरमैला प्रशोिनमा आितुनक प्रववति प्रर्ोग गररनेछ । राजमागयको तनखित दूरीमा िानेपानी 
शौचालर् र अन्र् सवुविासवहतको सेवा केन्र सञ्चालन गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

  



आ.व.२०७७/०७८ को बजेट वक्तव्र्मा वन तथा वातावरण 
 

११६. नेपालीको जीवनपितत र समवृिको आिारको रूपमा रहेको वन क्षेत्रको सतवियन माफय त वातावरणीर् सन्तलुन 

कार्म गदै वन सतपदाको बहउुपर्ोग गरी आर्, रोजगारी एवम ्व्र्वसार् प्रवियन गररनछे। वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापनको 
माध्र्मबाट वन पैदावारलाई आतथयक वक्रर्ाकलापसँग जोतडनेछ। समवृिको लातग वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन 

पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबटुीमा आिाररत उद्यमको ववकास गररनेछ। 

११७.संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह एवम ् वन उपभोक्ता समूहको सहकार्य र समन्वर्मा वनको सरुक्षा, वृक्षारोपण र 

वववविीकरण गदै चरन के्षत्र, तसमसार, ताल तलैर्ा, जैववक वववविता र वातावरण संरक्षण गररनेछ। 

११८.नेपाल  सरकारका आर्ोजनाले वनको क्षततपूततय बापत रकम उपलब्ि गराउन ुनपने व्र्वस्था तमलाइनेछ। ववकास 

आर्ोजनाले प्रर्ोग  गरेको  वन क्षेत्रको क्षततपूततय स्वरूप सावयजतनक पती जग्गा, झाडी बटुर्ान के्षत्र र वन नभएका स्थानीर् 

तहका उपलब्ि जमीनमा वक्षारोपण गनुयपने प्राविान कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

११९.जडीबटीको व्र्ावसावर्क िेती ववस्तार गदाय प्रशोिन, बजारीकरण र ववखशष्ठ ब्राखडडङ्ग गरी तनर्ायत प्रवियन गररनेछ। 

कणायली लगार्तका वहमाली  क्षेत्र  र  सदूुरपखिम  प्रदेशमा जडीबटुी  ववकास  ववशेर् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। जडीबटुी 
उत्पादन तथा प्रशोिन कतपनी  तलतमटेडको क्षमता अतभवृवि  गदै  नवीन प्रववतिको प्रर्ोग गरी  गणुस्तरीर्  उच्च मूल्र्का 
जडीबटुीजन्र् वस्त ुउत्पादन गररनेछ। 

१२०.राविर् तनकुञ्ज, आरक्ष, संरखक्षत तथा मध्र्वती क्षेत्र, वनस्पतत उद्यान र सतभाव्र् सामदुावर्क वनलाई प्रकृततमा 
आिाररत पर्यटन गन्तव्र्को रूपमा ववकास गररनेछ। बहृत ्वनस्पतत उद्यान स्थापना सतबन्िी प्रारखतभक कार्य शरुु 

गररनेछ। 

१२१.लोपोन्मिु  तथा दलुयभ वन्र्जन्तकुो प्रजातत संरक्षण गररनेछ।मानव वन्र्जन्त ुद्वन्द्व न्रू्नीकरण गनय वन्र्जन्तकुो 
वासस्थान व्र्वखस्थत गररनेछ। मध्र्वती क्षते्रका बातसन्दालाई वन्र्जन्तकुो आक्रमणबाट जोगाउन भरपदो सरुक्षा 
व्र्वस्था तमलाउनकुा साथै क्षततपूततय व्र्वस्था गररनेछ। 

१२२.कोशी, गडडकी, कणायली र महाकाली जलािार क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा भ-ूसंरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे। 

१२३.रािपतत चरेु संरक्षण कार्यक्रमको पनुसयरचना गरी भ-ूक्षर् तनर्न्त्रण, क्षततग्रस्त भतूमको पनुस्थायपना, कृवर् वन, 

वार्ो-इखञ्जतनर्ररङ सवहतको तटबन्ि तनमायण कार्यलाई तीव्रता ददइनेछ। चरेु के्षत्रमा  वर्ातयको पानी उपर्ोग, जलपनुभयरण 
सवहत तसमसार व्र्वस्थापन र अतत जोखिमर्कु्त वस्तीको  पनुव्र्यबस्थापन लगार्तका कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

चरेु संरक्षण सतबन्िी कार्यक्रमको लातग रु. १ अबय ५५ करोड ववतनर्ोजन गरेको छु। 

१२४.वातावरण  संरक्षणसँग  सतबन्िी  अन्तरायविर् तथा राविर् प्रततबिता र उत्तरदावर्त्व  प्रतत  सरकार  सजग छ। 

काबयन उत्सजयन न्रू्नीकरण  गरी  मानव  स्वास््र्को  सरुक्षा गनय  देशका मखु्र् शहरमा हनु ेवार्,ु ध्वतन,जल  लगार्तका 
प्रदूर्ण  तनर्न्त्रणका मापदडड अद्यावतिक गरी लागू गररनेछ। शहरी के्षत्रमा वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहन गरी हररत शहरको 
रूपमा ववकास गदै लतगनेछ। प्रदेश तथा स्थानीर् तहको सहकार्यमा जलवार्जुन्र् जोखिम न्रू्नीकरण तथा अनकूुलन 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे ।वन क्षेत्रबाट  काबयन  व्र्ापारको  लाभ  तलन  रेडप्लस  कार्यक्रमलाई तनरन्तरता ददइनेछ। 

१२५.ववश्वववद्यालर् तथा अनसुन्िान प्रततष्ठानको समन्वर् र साझेदारीमा वन, वनस्पतत, वन्र्जन्त,ु जैववक वववविता, 
जलािार, वातावरण र जलवार् ुपररवतयन ववर्र्मा अध्र्र्न अनसुन्िान गररनेछ । 


