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वन नीति, २०७१
१.

पृष्ठभूति
१.१.

भू÷धरािलको झण्डै ४० प्रतिशि भू÷भागिा फैतलएको वन क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा
ठू लो प्राकृतिक सम्पदा हो । वन क्षेत्र कृषि, उर्ाा, स्वच्छ पानी र औद्योतगक कच्चा
पदार्ाको स्रोि हो । र्ैषवक षवषवधिाको प्रचूर भण्डार वन क्षेत्र नेपालको प्रिुख
पर्ाटकीर् गन्िव्र् हो । वन क्षेत्र बहुसंख्र्क र्निाको आर् आर्ान र र्ीषवकाको
प्रिुख स्रोि हो । कररब ७० प्रतिशि इन्धन, झण्डै ४० प्रतिशि पशु आहारा र अन्र्
वािावरणीर् सेवा वन क्षेत्रबाट उपलव्ध हुुँदै आएको छ । वन क्षेत्रको गतिषवतधबाट
विेनी प्रशस्ि िात्रािा रार्स्व प्राप्त भइरहेको छ ।

१.२.

नेपालको

सिुदार्िा

आधाररि

वन, सं रक्षक्षि

क्षेत्र, भू÷पररतध

स्िरको

वन

व्र्वस्र्ापनले राषिर् िर्ा अन्िरााषिर्स्िरिा ख्र्ाति किाएका छन् । झण्डै १८
हर्ार सािुदाषर्क सिूहद्वारा व्र्वक्षस्र्ि १७ लाख हे क्टर वनबाट २२ लाख घरधुरी
लाभाक्षन्वि छन् । कररब ७ हर्ार वटा कबुतलर्िी वन सिूहबाट ४२ हर्ार हेक्टर
वनिाफाि गररबीको रे खािुनी रहे का ७५ हर्ार घरधुरीको र्ीषवकोपार्ानिा सहर्ोग
पुगेको छ । िराईको ५४ हर्ार हे क्टर साझेदारी वनबाट ६ लाख घरधुरी लाभाक्षन्वि
छन् । र्ैषवक षवषवधिा संरक्षणको लातग ३४ हर्ार वगा षकलोतिटर क्षेत्र छु ट्याइएको
छ । िध्र्विी क्षेत्रको व्र्वस्र्ापनबाट कररब ६ लाख २७ हर्ार स्र्ानीर् बातसन्दा
लाभाक्षन्वि छन् ।
१.३.

नवीकरणीर् वन स्रोिको ददगो व्र्वस्र्ापनको लातग वन सम्बर्द्ान प्रणालीलाई
कार्ाान्वर्न गररएको छ । बाघ,गैंडा, हात्ती, अनाा, षहउुँ क्षचिुवा र्स्िा दुलभ
ा वन्र्र्न्िुको
सं ख्र्ा बढाउने कार्ाक्रि सं चातलि छन् । तसिसारको सं रक्षणिा र्ोड ददइएको छ ।
कररब २ हर्ार उप÷र्लाधारिा सं रक्षणको कार्ा भईरहे को छ । वािावरण सं रक्षण
क्षेत्र घोषिि च ुरे िा सं रक्षणका बहुपक्षीर् गतिषवतध अगातड बढाइएको छ । सं रक्षण
अतभर्ान अगातड बढाउन २०७१÷८० लाई 'वन दशक' घोिणा गररएको छ ।
र्डीबुटी र अन्र् गैरकाष्ठ वन पैदावारको सं रक्षण, उत्पादन र प्रशोधनिा र्ोड ददइएको
छ । वनस्पतिको पषहचान र आनुवंक्षशक स्रोि सं रक्षणको कार्ा भइरहे को छ ।
वािावरणीर् से वा शुल्क आरम्भ भएको छ । पहाडी भू÷भागिा र्लवार्ु अनुकूलनका
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गतिषवतधहरु सञ्चातलि छन् । कावान व्र्ापारिा नेपाल सं लग्न हुने अवस्र्ा तसर्ाना
भएको छ ।
२.

च ुनौति
२.१

िराई र तभत्री िधेशको कररब १ लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रिण भएको छ । िध्र्
पहाडी र षहिाली क्षेत्रिा खोररर्ा फडानी गने कार्ा बन्द भएको छै न । िराई र तभत्री
िधेशिा वन षवनाश र क्षर्ीकरणिा सुधार भएको छै न । दक्षक्षणको तसिाविी क्षेत्रका
सिुदार्को वन स्रोििा पहुुँच स्र्ाषपि गना सषकएको छै न । च ुरे क्षेत्रको अनुक्षचि
दोहनबाट भावर र िराई क्षेत्रको उवारा शक्षििा ह्रास आउन र्ाले को छ । षहिाली
क्षेत्रको उक्षचि सं रक्षण हुन नसक्दा िल्लो िटीर् क्षेत्रिा नकारात्िक प्रभाव दे क्षखन
र्ालेको छ । सं क्रिणकालीन रार्नैतिक अवस्र्ाको प्रभाव वन क्षेत्रको सं रक्षणिा
दे खा परररहे को छ ।

२.२. सम्भावना हुुँदाहुुँदै पतन वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छै न । सं रचनागि
सिस्र्ाको कारण वन पैदावारको आपूतिा सहर् हुन सकेको छै न । वन षवस्िार,
सं रक्षण र उत्पादनिा तनर्ी क्षेत्रको सहभातगिा उत्साहवद्र्धक छै न । िहत्व र
प्रार्तिकिाको आधारिा पर्ााप्त साधन र स्रोिको पररचालन वन क्षेत्रिा हुन सकेको
छै न । षवतभन्न वनस्पति र र्ीवर्न्िु लोप भइसकेका छन् भने केही सं कटापन्न
छन् । बाढी, पषहरो, भू÷क्षर् र पानीको स्रोि कि हुने सिस्र्ा बढी रहे को छ ।
षहििालको षवष्फोटनबाट र्न, धन िर्ा प्राकृतिक सम्पदाको षवनाश र्स्िा सिस्र्ा
पतन दे क्षखएका छन् ।
२.३. वन पैदावारको अत्र्तधक र अवैध सं कलन, चोरी तनकासी िर्ा वन्र्र्न्िुको अवैध
क्षशकार र व्र्ापार सिस्र्ाको रुपिा दे खा परे को छ । नदी कटान, भू÷क्षर्, वन डढे लो,
अतनर्क्षन्त्रि चररचरन, ढुं गा, तगट्टी, बालुवाको अतनर्क्षन्त्रि सं कलन िर्ा तनकासीबाट
सं रक्षण र व्र्वस्र्ापनिा सिस्र्ा आएको छ । िानव र वन्र्र्न्िुबीचको बढ्दो
द्वन्द च ुनौतिपूण ा भएको छ ।

तिचाहा प्रर्ातिका कारण

रै र्ाने

वनस्पति

र

वन्र्र्न्िुिा नकारात्िक प्रभाव परररहे को छ । भौतिक पूवााधार तनिााण र वािावरण
सरक्षणबीच सन्िुलन हुन सषकरहे को छै न । वन क्षेत्रको सुशासनिा प्रश्न उठ्ने गरे को
छ ।
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३.

अवसर
३.१. ददगो व्र्वस्र्ापनबाट वन पैदावारको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाएर आन्िररक िाग
पूतिा गदै तनकासी प्रवर्द्ान गना सषकन्छ । र्नसहभातगिा र पहुुँचको अतभवृषर्द्बाट
सं रक्षण र षवकास िात्र प्रभावकारी हुुँदैन, स्र्ानीर् िहिा व्र्ापक रोर्गारीको अवसर
तसर्ाना गना पतन सषकन्छ । वन क्षेत्रको गतिषवतधिा तनर्ी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर
रोर्गारी र आर् आर्ान बढाउन सषकन्छ । त्र्सै गरी, वन्र्र्न्िुको सं रक्षण, उत्पादन
र व्र्वसार्ीकरण र पर्ाा÷पर्ाटनबाट आर् आर्ान र रोर्गारीका अवसर तसर्ाना गना
सषकन्छ । भू िर्ा र्लाधारलाई एकीकृि गरी वन र कृषि दुबै क्षेत्रको आम्दानी
बढाउन सषकन्छ । वनस्पति स्रोिको वैज्ञातनक र व्र्वसाषर्क प्रर्ोगबाट आम्दानी
बढाउन सषकन्छ । वािावरणीर् सन्िुलन कार्ि राख्न र र्लवार्ु पररविानका
नकारात्िक प्रभावलाई कि गना सघाउ पुर्ााएर सं रक्षणको लातग र्प साधन स्रोि
आकषिाि गना सषकन्छ । उपलव्ध प्रच ुर र्ैषवक षवषवधिाको सं रक्षणबाट आर् आर्ान
र षवश्व सम्पदा सं रक्षणिा सघाउन सषकन्छ ।
३.२. अर्ािन्त्रिा वन क्षेत्रको र्ोगदान तनक्र्र्ौल गरे र स्रोि साधनिा पहुुँच बढाउन सषकन्छ
।

वन

िर्ा

र्ैषवक

षवषवधिा

सम्बन्धी

अन्िरााषिर्

प्रतिवर्द्िा

पुरा

गरे र

अन्िरााषिर् सहर्ोग आकषिाि गना सषकन्छ । वन क्षेत्र र सो को है तसर्ि वृषर्द्
गरी कावान व्र्ापारको िाध्र्िबाट स्रोि साधन प्राप्त गना सषकन्छ । षवकास र
सरक्षणलाइा नीतिगि, कानूनी र सं स्र्ागि व्र्वस्र्ा गरे र पररपुरक रुपिा अगातड
बढाउन सषकन्छ । िातर्ल्लो पाररक्षस्र्तिकीर् प्रणालीको सं रक्षणको लातग िल्लो
िटीर् सिुदार्लाई उत्प्रेररि गना सषकन्छ । वन प्रशासनको पुनसंरचना गदै आधुतनक
प्रषवतध, ज्ञान, सीप र क्षििा बढाएर दक्षिा र र्प प्रभावकाररिा वृषर्द् गना सषकन्छ
। वन क्षेत्रका िौर्ुदा सं स्र्ाको पुनसंरचना गरे र वन पैदावारको उत्पादन र आपूतिा
प्रभावकारी बनाउन सषकन्छ । सिग्रिा वन क्षेत्रको ददगो व्र्वस्र्ापन गरी
ु लाई
पाररक्षस्र्तिकीर् सन्िुलन कार्ि राख्दै ददगो षवकासका लक्ष्र् हातसल गरी िुलक
सिृर्द् बनाउन सषकन्छ ।
४.

नीतिको आवश्र्किा
४.१. वन षवकास गुरुर्ोर्ना, २०४६ को सिर्ावतध सषकएको छ । 'सिृषर्द्को लातग वन'
भन्ने अवधारणा षवकास गररएको भए पतन र्सको षवस्िृि खाका िर्ार गररएको
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छै न । र्स अवस्र्ािा हालसम्ि प्राप्त अनुभव, वन व्र्वस्र्ापन, वािावरण सं रक्षण,
र्ैषवक षवषवधिा र र्लवार्ु पररविान सम्बन्धिा षवकतसि अवधारणा, नेपालका
राषिर् षवकासका प्रार्तिकिा र नेपालका सं रक्षण सम्बन्धी प्रतिवर्द्िा सिाषहि
गरी सिग्र वन क्षेत्रलाई िागादशान गना नीतिगि दस्िावेर् आवश्र्क भएको छ ।
र्ही सन्दभािा वन नीति, २०७१ िर्ार गररएको हो ।
४.२. तनिःसन्दे ह नेपालको सिग्र आतर्ाक सिृषर्द्िा वन क्षेत्रले िहत्वपूण ा र्ोगदान ददन
सक्छ । र्सको लातग वन व्र्वस्र्ापन र षवकासलाई सुँगै लै र्ानु पने हुन्छ । वन
क्षेत्रको ददगो व्र्वस्र्ापन गरी र्सबाट प्राप्त हुने उत्पादन र वािावरणीर् सेवाको
बुषर्द्ित्तापूण ा

उपर्ोग

र

प्राप्त

लाभको

न्र्ार्ोक्षचि

षविरणको

िाध्र्िबाट

र्ीषवकोपार्ानिा सुधार िर्ा अर्ािन्त्रिा सहर्ोग पुग्ने गरी वन क्षेत्रलाई सिृषर्द्को
आधारको रुपिा स्र्ाषपि गना र्ो वन नीति, २०७१ िर्ुि
ा ा गररएको हो ।
५.

नीतिका अधार
र्स नीति िर्ार गनें क्रििा वन षवकास गुरु र्ोर्ना, २०४६, कबुतलर्िी वन नीति,
२०५८, राषिर् तसिसार नीति, २०६९, राषिर् र्ैषवक षवषवधिा रणनीति र कार्ाान्वर्न
र्ोर्ना, (२०७१÷२०७७), वन्र्र्न्िु पालन, प्रर्नन िर्ा अनुसन्धान कार्ानीति, २०६०,
र्डीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार षवकास नीति, २०६१, वन क्षेत्रको र्ग्गा अन्र्
प्रर्ोर्नको लातग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्ाषवतध, २०६३, र्लवार्ु पररविान नीति,
२०६८, वन क्षेत्रको रणनीति, २०७१ (िस्र्ौदा), तत्रवषिार् र्ोर्ना, (२०७१÷२०७४)
र नेपाल सरकार (िन्त्रीस्िर) द्वारा २०६९ िाघ १२ िा स्वीकृि 'सिृषर्द्का लातग
वन' को अवधारणा लगार्ि अन्र् सान्दतभाक नीति िर्ा कार्ाक्रि र नेपाल पक्ष राि
भएका सम्बक्षन्धि िहासक्षन्धहरुलाई सिेि आधार िातनएको छ ।

६.

नीतिको नाि र प्रारम्भ
६.१. र्ो नीतिको नाि “वन नीति, २०७१” रहने छ ।
६.२. र्ो नीति वन क्षेत्रको िूल नीतिको रुपिा रहने छ । वन, वनस्पति, वन्र्र्न्िु, र्ैषवक
षवषवधिा, र्डीबुटी, भू िर्ा र्लाधार सं रक्षण लगार्िका वन क्षेत्रसुँग सम्बक्षन्धि
अन्र् नीति र रणनीति र्स नीतिबाट तनदे क्षशि हुने छन् ।
६.३. र्ो नीति नेपाल सरकार (िक्षन्त्रपररिद्) बाट स्वीकृि भएको तितिदे क्षख लागू हुने
छ।
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७.

दूरदृषि
वन, र्ैषवक षवषवधिा र र्लाधार क्षेत्रको ददगो व्र्वस्र्ापनद्वारा स्र्ानीर् र राषिर्
सिृषर्द्िा र्ोगदान पुर्ााउने ।

८.

लक्ष्र्
वन, वनस्पति, र्डीबुटी, वन्र्र्न्िु, सं रक्षक्षि क्षेत्र, र्ैषवक षवषवधिा र र्लाधारको
सिुक्षचि सं रक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपर्ोग गदै रोर्गारी तसर्ाना र आर् वृषर्द् गरी
षवपन्न वगाको र्ीषवकोपार्ानिा सुधार र पाररक्षस्र्तिकीर् प्रणालीबीच सन्िुलन कार्ि
गने ।

९.

उद्देश्र्
र्ो नीतिका उद्देश्र् दे हार् बिोक्षर्ि रहे का छन् :
९.१. वन, वनस्पति, वन्र्र्न्िु, सं रक्षक्षि क्षेत्र िर्ा र्लाधारको सं रक्षण एवं व्र्वस्र्ापन
गरी वािावरणीर् सन्िुलन कार्ि राख्ने ।
९.२. वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृषर्द् गरी स्र्ानीर् िर्ा राषिर्
आवश्र्किा पररपूतिा गदै तनकासी प्रवद्र्धन गरी राषिर् अर्ािन्त्रिा वन क्षेत्रको
र्ोगदान अतभवृषर्द् गने ।
९.३. सािुदाषर्क वन लगार्िका सिुदार्िा आधाररि वन व्र्वस्र्ापन पर्द्तिको

षवकास

र प्रवद्र्धन गने ।
९.४. वन क्षेत्रको सं रक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्र्वस्र्ापनिा तनर्ी क्षेत्रलाई सिेि सं लग्न
गराई आर् आर्ान िर्ा रोर्गारीका अवसर तसर्ाना गने ।
९.५. वन क्षेत्रको सुशासन सुदृढीकरण गने ।
१०.

नीति
उक्षल्लक्षखि दू रदृषि, लक्ष्र् िर्ा उर्द्ेश्र् हातसल गना तनम्न नीति अवलम्बन गररने

छ :

१०.१. ददगो वन व्र्वस्र्ापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृषर्द्
गने ।
१०.२. र्ैषवक षवषवधिा र स्रोिको सं रक्षण लगार्ि वािावरणीर् सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ
वृषर्द् गदै न्र्ार्ोक्षचि षविरण सुतनक्षिि गने ।
१०.३. र्ल िर्ा भूतिको सं रक्षणबाट भूतिको उत्पादकत्व वृषर्द् गना र्लाधार क्षेत्रको
एकीकृि सं रक्षण र व्र्वस्र्ापन गने ।छ
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१०.४. सािुदाषर्क, कबुतलर्िी, साझेदारी, िध्र्विी सािुदाषर्क, सं रक्षक्षि, धातिाक लगार्िका
सिुदार्द्वारा

व्र्वक्षस्र्ि

वनलाई

पाररक्षस्र्तिकीर्, आतर्ाक

र

सािाक्षर्क

रुपले

सक्षिबनाउुँदै लाभको न्र्ार्ोक्षचि बाुँडफाुँड गने ।
१०.५. तनर्ी क्षेत्रलाई वन षवकास िर्ा षवस्िारिा सं लग्न गराउुँदै वनर्न्र् उद्यिको
प्रवद्र्धन, उत्पादनको षवषवधीकरण र बर्ारीकरणबाट िूल्र् अतभवृषर्द् र हररि
रोर्गारी तसर्ाना गने ।
१०.६. र्लवार्ु पररविानका नकारात्िक प्रभाव न्र्ू नीकरण िर्ा अनुकूलनका उपार्
अवलम्वन गने ।
१०.७.

वन

क्षेत्रिा

सुशासन, सिावेशीकरण

र

सािाक्षर्क

न्र्ार्

प्रवद्र्धनको

लातग

व्र्वस्र्ापनलाई र्प सक्षि बनाउने ।
११.

रणनीति िर्ा कार्ानीति
वन नीतिको कार्ाान्वर्नको लातग दे हार् बिोक्षर्िका रणनीति र कार्ानीति

अवलम्बन

गररने छ :
नीति १) ददगो वन व्र्वस्र्ापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन
वृषर्द् गने ।
रणनीति
(क)

उत्पादकत्व र उत्पादन वृषर्द्को सम्भाब्र्िा रहे का वन क्षेत्रको पषहचान गरी ददगो
व्र्वस्र्ापन गने ।

(ख)

वन क्षेत्रको सं रक्षण िर्ा व्र्वस्र्ापनिा र्नसहभातगिा अतभवृषर्द् गने ।

(ग)

उपर्ुि वािावरण तसर्ाना गरी वन क्षेत्र बाषहर वनको षवस्िार िर्ा षवकास
गने ।

(घ)

कुल भू÷भागको कक्षम्ििा ४० प्रतिशि वन क्षेत्र कार्ि गने ।

कार्ानीति
(१)

वन क्षेत्रको िथ्र्ाड्ढ आवतधक रुपिा अद्यावतधक गरी वनको वगीकरण गररने
छ ।
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(२)

सरकार िर्ा सिुदार्द्वारा व्र्वक्षस्र्ि वनिा सम्वद्र्धन प्रणालीिा (Silvicultural
System) आधाररि उपर्ुि कार्ार्ोर्ना बनाई व्र्वस्र्ापन गररने छ ।

(३)

उपभोिा सिूहको चाहना अनुसार एक आपसिा र्ोतडएका वा नक्षर्किा पने
सिुदार्िा आधाररि वन क्षेत्रलाई एकीकृि रुपिा व्र्वस्र्ापन गररने छ ।

(४)

एक आपसिा र्ोतडएका वा सरकारद्वारा ब्र्वक्षस्र्ि नक्षर्किा पने स–साना वनलाई
एकीकृि रुपिा व्र्वस्र्ापन गररने छ ।

(५)

सािुदाषर्क, कवुतलर्िी, साझेदारी, सं रक्षक्षि वन, िध्र्विी सािुदाषर्क, सं रक्षक्षि र धातिाक
लगार्िका सिुदार्िा आधाररि वन व्र्वस्र्ापनको षवकास र षवस्िार गररने छ ।

(६)

वन पैदावारको सहर् आपूतिा िर्ा षविरणका लातग उपर्ुि सं रचनाको तनिााण
गररने छ ।

(७)

व्र्वसार्ीकरण हुन सक्ने र्डीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार खेिीको प्रषवतध षवकास
गरी वन क्षेत्र तभत्र र बाषहर षवस्िार गररने छ ।

(८)

वन क्षेत्र लगार्ि सावार्तनक र तनर्ी र्ग्गािा वृक्षारोपणका कार्ाक्रि सञ्चालन
गररने छ ।

(९)

शहरी क्षेत्रिा वन र उद्यानको षवकास र षवस्िार गररने छ ।

(१०) भौतिक पूवााधार षवकासलाई वािावरण िैत्री बनाउुँदै आवास, सडक िर्ा नहर क्षेत्रिा
अतनवार्ा रुपले वृक्षारोपण गररने छ ।
(११) वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र व्र्वस्र्ापन षविर्िा कार्ािूलक अनुसन्धान गरी प्राप्त
नतिर्ाको प्रसार र उपर्ोग गररने छ ।
(१२) तभरालोपन र भू÷क्षर्को सं वेदनशीलिाको आधारिा व्र्वस्र्ापन गना वन क्षेत्रको
वगीकरण गररने छ ।
(१३) कि प्रर्ोगिा रहेका काष्ठ िर्ा गैरकाष्ठ प्रर्ातिको काठको गुणस्िर अतभवृषर्द्
गरी उपर्ोग िर्ा बर्ार प्रवद्र्धन गररने छ ।
नीति २) र्ैषवक षवषवधिा र स्रोिको संरक्षण लगार्ि वािावरणीर् सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ
वृषर्द् गदै न्र्ार्ोक्षचि षविरण सुतनक्षिि गने ।
रणनीति
(क)

र्ैषवक षवषवधिा र स्रोि िर्ा र्लाधारको ददगो व्र्वस्र्ापन र उपर्ोगिा आददवासी,
र्नर्ाति र स्र्ानीर् सिुदार्को पहुुँच वृषर्द् गने ।
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(ख)

वन अतिक्रिण तनर्न्त्रण गरी अतिक्रिणिा परे को क्षेत्रलाई पुनिः वन क्षेत्र कार्ि
गने ।

(ग)

वन क्षेत्रको र्ग्गा षवकल्प हुुँदासम्ि अन्र् प्रर्ोर्नका लातग उपलब्ध नगराउने र
षवकल्प नभएको अवस्र्ािा उक्षचि िुआब्र्ाको व्र्वस्र्ा गने ।

(घ)

ु ानीको लातग उपर्ुि कानूनी र सं रचनागि व्र्वस्र्ा
वािावरणीर् से वाको भि
गने ।

(ङ)

उपर्ुि

प्रणाली

षवकास

गरी

वन

सम्पदाको

आतर्ाक

िूल्र्ाड्ढन

(Economic

Valuation) पर्द्ति स्र्ाषपि गने ।
(च)

र्ैषवक षवषवधिाको सं रक्षणिा स्र्ानीर् एंव परम्परागि ज्ञान, सीप र प्रषवतधको
उपर्ोग गने ।

कार्ानीति
(१)

वन, वन्र्र्न्िु, वनस्पति

िर्ा

पाररक्षस्र्तिकीर्

प्रणालीको

सं रक्षण, षवकास

र

व्र्वस्र्ापनका लातग अध्र्र्न अनुसन्धान गरी प्रषवतधको षवकास िर्ा उपर्ोग
गररने छ ।
(२)

नेपालको कुनै पतन र्ैषवक षवषवधिा र र्ैषवक स्रोिहरु नि हुन नददने व्र्वस्र्ा
तिलाइने छ ।

(३)

वनस्पति र वन्र्र्न्िु प्रर्ाति िर्ा पाररक्षस्र्तिकीर् प्रणालीको सं रक्षणका लातग लक्षक्षि
सं रक्षक्षि क्षेत्रको पषहचान िर्ा षवस्िार गररने छ ।

(४)

र्ैषवक षवषवधिाको सं रक्षणको लातग सिुदार्िा आधाररि सं रक्षक्षि क्षेत्रहरुको षवकास
र षवस्िार गररने छ ।

(५)

ददगो षवकास र पर्ाावरणीर् सन्िुलन (तसिापार र्ैषवक िागा सिेि) कार्ि गना भू÷
पररतधस्िरिा सं रक्षण िर्ा व्र्वस्र्ापनको कार्ा गररने छ ।

(६)

र्ैषवक षवषवधिा र स्रोिको सं रक्षण र सदुपर्ोगबीच सन्िुलन कार्ि गरी स्र्ानीर्
र्निाको र्ीषवकोपार्ानिा टे वा पु¥र्ाइने छ ।

(७)

सं कटापन्न, दुलभ
ा , लोपोन्िुख वनस्पति र वन्र्र्न्िुको स्व र पर÷स्र्ानीर् सं रक्षण
गररने छ ।

(८)

िहत्वपूणा र्ैषवक िागाको पषहचान गरी सं रक्षण गररने छ ।

(९)

क्षचतडर्ाखानाको स्र्ापना एवं षवस्िार गररने छ ।
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१०)

वनस्पति र वन्र्र्न्िु सम्बर्द् परम्परागि ज्ञान, सीप, अभ्र्ास र प्रषवतधको वैज्ञातनक
अतभले खीकरण गररने छ ।

(११) टुहरु ा, घाइिे र सिस्र्ाग्रस्ि वन्र्र्न्िुको लातग उर्द्ार केन्र र वन्र्र्न्िुको उपचार
केन्रको स्र्ापना र षवस्िार गररने छ ।
(१२) पर्ाा÷पर्ाटन प्रवर्द्ानका लातग राषिर् वनिा िोषकएका प्रर्ातिका वन्र्र्न्िुको पालन,
प्रर्नन, अध्र्र्न, अनुसन्धान, क्षशकार िर्ा उपर्ोगको व्र्वस्र्ा गररने छ ।
(१३) वन िर्ा सं रक्षक्षि क्षेत्र तभत्र पर्ाावरण िैत्री पर्ाटकीर् सेवा सञ्चालन गररने छ ।
(१४) िध्र्विी क्षेत्रिा सिुदार्को सहभातगिािा र्ैषवक षवषवधिा र स्रोिको सं रक्षण र
व्र्वस्र्ापन गररने छ ।
(१५) चोरी क्षशकार, अवैध कटानी, अतनर्क्षन्त्रि वन डढे लो, वन पैदावारको अवैध सं कलन,
अत्र्तधक चररचरण र तिचाहा प्रर्ाति तनर्न्त्रणका लातग बहुपक्षीर् सहभातगिात्िक
सं र्न्त्र तनिााण गरी पररचालन गररने छ ।
(१६) वन अतिक्रिण तनर्न्त्रण रणनीति, २०६८ को पुनरावलोकन गरी लागू गररने छ भने
अतिक्रतिि क्षेत्र पुनिः प्राप्त गरी वृक्षारोपण र सं रक्षण गररने छ ।
(१७) र्ैषवक षवषवधिा र स्रोि र सं रक्षक्षि वन्र्र्न्िुको अतभले ख िर्ार गरी अनुगिन
गररने छ ।
(१८) राषिर् प्रार्तिकिा प्राप्त पूवााधार तनिााणको लातग षवकल्प नभएको अवस्र्ािा वन
क्षेत्रको र्ग्गा िुआब्र्ा तलएर िात्र उपलव्ध गराइने छ । र्स्िो रकि छु ट्टै कोििा
र्म्िा गरी गुिेको वन क्षेत्र स्र्ापना गना उपर्ोग गररने छ ।
ु ानीको लातग उपर्ुि सं र्न्त्र िर्ा कानुनी
(१९) वािावरणीर् सेवाको पषहचान र भि
व्र्वस्र्ा तिलाइने छ ।
(२०) िानव

वन्र्र्न्िु द्वन्द्व

न्र्ू नीकरण

र

राहि

षविरणलाई

सरल, प्रभावकारी

र

फराषकलो बनाइने छ ।
(२१) वन क्षेत्र र वन स्रोि सम्बर्द् परम्परागि दाह सं स्कार प्रणालीलाई धिा, सस्कृति र
प्रर्ाको सम्िान गदै उपर्ुि ढं गबाट व्र्वक्षस्र्ि गररने छ ।
(२२) र्नचेिनाका

कार्ाक्रि

सञ्चालन

गदै

प्रभावकारी रुपिा कार्ाान्वर्न गररने छ ।
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ुँ व
ु ा पशुपालन कार्ालाई प्रोत्साहन गना कृिकलाई
(२३) खुल्ला चररचरन व्र्वक्षस्र्ि गदै बध
वन, वीउ, तबरुवा िर्ा वृक्षरोपणको तनक्षम्ि आतर्ाक र प्राषवतधक सहर्ोग उपलब्ध
गराइने छ ।
नीति ३) र्ल िर्ा भूतिको संरक्षणबाट भूतिको उत्पादकत्व वृषर्द् गना र्लाधार क्षेत्रको
एकीकृि संरक्षण र व्र्वस्र्ापन गने ।
रणनीति
(क)

नदी प्रणालीिा (River Basin) आधाररि बृहि् र्लाधार क्षेत्रको अवधारणा

अनुसार

र्लाधार क्षेत्रको सं रक्षण एवं व्र्वस्र्ापन गने ।
(ख)

सं वेदनशील र्लाधारलाई सं रक्षक्षि र्लाधार क्षेत्र घोिणा गरी र्तिनको उपर्ुििाका
आधारिा व्र्वस्र्ापन गने ।

(ग)

च ुरे , िराई र िधेश

क्षेत्रको पाररक्षस्र्तिकीर् प्रणालीको एकीकृि रुपिा ददगो

व्र्वस्र्ापन गने ।
(घ)

तसिसार क्षेत्रको पषहचान, अतभले खीकरण िर्ा व्र्वस्र्ापन गने ।

कार्ानीति
(१)

भू÷क्षर्, बाढी, पषहरो, िरुभूिीकरण िर्ा नदी तनर्न्त्रणको लातग र्लाधार क्षेत्रको
पषहचान, वगीकरण र प्रार्तिकीकरण गररने छ ।

(२)

प्रार्तिकिाको आधारिा कार्ार्ोर्ना बनाई उपल्लो िर्ा िल्लो िटीर् क्षेत्रको
सम्बन्ध स्र्ाषपि हुने गरी र्नसहभातगिािूलक भू िर्ा र्लाधार सं रक्षणका कार्ाक्रि
सञ्चालन गररने छ ।

(३)

कार्ािूलक अनुसन्धानबाट कि खक्षचल
ा ो भू िर्ा र्ल सं रक्षण र कृषि वन प्रणालीको
षवकास गरी प्रषवतध हस्िान्िरण गररने छ ।

(४)

खाद्य उत्पादन र सुरक्षािा र्ोगदान पुर्ााउन वन र कृषि प्रणालीबीच सािञ्जस्र्
कार्ि गरी भू÷सं रक्षणका कार्ाक्रि सञ्चालन गररने छ ।

(५)

च ुरे , िराई, िधेश लगार्िका सम्पूण ा क्षेत्रलाई राषिर् भू÷उपर्ोग नीति अनुरुप
वगीकरण गरी नदी प्रणालीिा आधाररि एकीकृि सं रक्षण िर्ा व्र्वस्र्ापन कार्ाक्रि
सञ्चालन गररने छ ।

10

www.lawcommission.gov.np

(६)

सबै तसिसारको पषहचान िर्ा वगीकरण गरी सं रक्षण िर्ा व्र्वस्र्ापन गने
क्षर्म्िेवार तनकार् िोकी क्षििा अतभवृषर्द् गररने छ ।

(७)

तसिसार र तसिसारको र्लाधार क्षेत्रको र्ैषवक षवषवधिाको सं रक्षण र ददगो
उपर्ोगको लातग सहभातगिािूलक ढं गले सं रक्षण गररने छ ।

नीति ४) सािुदाषर्क, कबुतलर्िी, साझेदारी, िध्र्विी सािुदाषर्क, सं रक्षक्षि, धातिाक लगार्िका
सिुदार्द्वारा व्र्वक्षस्र्ि वनलाई पाररक्षस्र्तिकीर्, आतर्ाक र सािाक्षर्क रुपले सक्षि
बनाउुँदै लाभको न्र्ार्ोक्षचि बाुँडफाुँड गने ।
रणनीति
(क)

सिुदार्द्वारा व्र्वक्षस्र्ि वन क्षेत्रको षवकास एवं षवस्िार गने ।

(ख)

सिुदार्द्वारा व्र्वक्षस्र्ि वनको िाध्र्िबाट वनबाट टाढा रहे का, षवपन्न, आददवासी,
र्नर्ाति, दतलि, िषहला र तसिान्िकृि उपभोिाको पहुुँच बढाउने ।

(ग)

सिुदार्द्वारा व्र्वक्षस्र्ि वनको ददगो व्र्वस्र्ापन गरे र वन क्षेत्रबाट तलन सषकने
लाभ अतभवृषर्द् गदै सदुपर्ोगको प्रार्तिकिा तनधाारण गने ।

(घ)

सिूहको व्र्वस्र्ापन क्षििा अतभवृषर्द् गदै सिुदार्द्वारा व्र्वक्षस्र्ि वन व्र्वस्र्ापन
प्रणालीको सुशासन सुदृढीकरण गने ।

कार्ानीति
(१)

सिुदार्लाई वन व्र्वस्र्ापनिा सहर्िा प्रदान गना आवश्र्क प्रषक्रर्ा सरलीकृि
गररने छ ।

(२)

सिुदार्को क्षििा अतभवृषर्द्का लातग तनर्तिि रुपिा िातलि र सीप षवकास
कार्ाक्रि सञ्चालन गररने छ ।

(३)

सिुदार्द्वारा व्र्वक्षस्र्ि वनबाट ददगो रुपिा िहत्ति लाभ प्रातप्तको लातग प्रषवतध
हस्िान्िरण गररने छ ।

(४)

सिूहिा प्राप्त आम्दानीलाई वन सं रक्षण िर्ा व्र्वस्र्ापन, षवपन्निुखी कार्ाक्रि र
सािुदाषर्क षवकास
कार्ािा लगाउने सम्बन्धिा प्रार्तिकीकरण िापदण्ड तनधाारण गरी कार्ाान्वर्न
गररने छ ।

(५)

सिुदार् सिाषहि आददवासी, र्नर्ाति, दलीि, एकल िषहला, षवपन्न, अपाङ्गलाई स्रोिको
पहुुँच र लाभको बाुँडफाुँडिा अग्रातधकार सुतनक्षिि गररने छ ।
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(६)

वन सं रक्षण र सािुदाषर्क षवकास कार्ािा सिुदार् र स्र्ानीर् तनकार्बीच सहकार्ा
स्र्ाषपि गररने छ ।

(७)

सिुदार् वा स्र्ानीर्स्िरिा रहे को परम्परागि िर्ा प्रर्ार्न्र् ज्ञान र सीपलाई वन
व्र्वस्र्ापनिा प्रर्ोग गररने छ ।

(८)

सिुदार्िा आधाररि वन व्र्वस्र्ापन प्रणालीबाट प्राप्त वन पैदावारको षवक्री षविरण
प्रषक्रर्ालाई र्प न्र्ार्ोक्षचि, पारदशी र प्रतिस्पधाात्िक बनाइने छ ।

(९)

सिुदार्िा सुशासन सुदृढीकरणका लातग सिूह तभत्रको लोकिाक्षन्त्रक अभ्र्ासलाई
प्रोत्साहन गररने छ ।

(१०) सिुदार्िा आधाररि सबै वनको षववरण र गतिषवतधको सूचना अद्यावतधक गरी
सावार्तनक गने प्रणालीको षवकास गररने छ ।
(११) सिुदार्द्वारा

व्र्वक्षस्र्ि

वनको

र्ोगदानबारे

अध्र्र्न

र

अनुसन्धान

गरी

प्राप्त

नतिर्ाको आधारिा सिुदार्द्वारा व्र्वक्षस्र्ि वन प्रणालीलाई पररिार्ान र षवकास
गररने छ ।
नीति ५) तनर्ी क्षेत्रलाई वन षवकास िर्ा षवस्िारिा सं लग्न गराउुँदै वनर्न्र् उद्यिको
प्रवर्द्ान, उत्पादनको

षवषवधीकरण

र

बर्ारीकरणबाट

िूल्र्

अतभवृषर्द्

र

हररि

रोर्गारी तसर्ाना गने ।
रणनीति
(क)

तनर्ी क्षेत्र सिेिको साझेदारीिा वनको पुनस्र्र्ापना िर्ा व्र्वस्र्ापन गने ।

(ख)

तनर्ी र्ग्गािा वनको षवकास र षवस्िार गरी वन पैदावारको उत्पादन बढाई सहर्
आपूतिाको लातग प्रोत्साषहि गने ।

(ग)

र्डीबुटी िर्ा गैरकाष्ठ वन पैदावारको िूल्र् अतभवृषर्द् गरी तनर्ााि गना प्रोत्साषहि
गने ।

(घ)

वनर्न्र् िर्ा वन्र्र्न्िुिा आधाररि उद्यिको षवकास गना तनर्ी क्षेत्रलाई प्रोत्साषहि
गने ।

(ङ)

सरकारी, सािुदाषर्क, तनर्ी िर्ा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीिा लगानी प्रवर्द्ान गरी
वनर्न्र् उद्योग र व्र्वसार्को स्र्ापना, षवकास र षवस्िारलाई सहर्ीकरण गने ।
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कार्ानीति
(१)

कृषि वन, वनर्न्र् कच्चा पदार्ाको उत्पादन र पर्ाा–पर्ाटन षवकासका लातग
कवुतलर्िी वनको रुपिा वन क्षेत्र उपलब्ध गराई तनर्ी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साषहि
गररने छ ।

(२)

क्षचतडर्ाखानाको स्र्ापना र वन्र्र्न्िुको व्र्वसाषर्क पालन, प्रर्नन, उपर्ोग, ओसार
पसार, तबक्री षविरण, तनकासी िर्ा वैज्ञातनक अध्र्र्न अनुसन्धान कार्ािा तनर्ी
क्षेत्रलाई सं लग्न गराइने छ ।

(३)

वन क्षेत्रिा तनर्ी क्षेत्रको सिेि लगानी बढाउनका लातग वन षवकास कोिको स्र्ापना
र सञ्चालन गररने छ ।

(४)

तनर्ी वन दिााका लातग प्रोत्साहन गदै तनर्ी वनबाट उत्पादन हुने वन पैदावार र
तनर्ी र्ग्गािा भएका रुखको प्रर्ोग िर्ा ओसार पसार प्रषक्रर्ालाई सरल र सहर्
बनाइने छ ।

(५)

तनर्ी क्षेत्रलाई तनर्ी वन, वनर्न्र् उद्यि िर्ा व्र्वसाषर्क नसारी प्रवद्र्धन गना
आवश्र्क प्रषवतध, सहुतलर्िपूण ा ऋण, अनुदान र तबिाको व्र्वस्र्ा गररने छ ।

(६)

र्डीबुटी िर्ा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन गरी अक्षन्िि उत्पादन गना तनर्ी
क्षेत्रलाई प्रोत्साषहि गररने छ ।

(७)

वन पैदावारिा आधाररि उद्योगलाई काष्ठ र गैरकाष्ठ उद्योगिा वगीकरण गरी
कच्चा पदार्ा सरल र सहर् रुपिा उपलब्ध गराइने छ ।

(८)

आतर्ाक वन (Economic Forestry) उद्योगका लातग छत्र घनत्व कि भएको वन क्षेत्र
उपलब्ध गराइने छ ।

(९)

कि उपर्ोगिा रहे का िर्ा व्र्वसाषर्क प्रर्ोगिा आउन नसकेका काठ प्रर्ातिको
पषहचान गरी िूल्र् अतभवृषर्द्, बर्ारीकरण र उपर्ोग गना प्रोत्साहन गररने छ ।

(१०) वन िर्ा सं रक्षक्षि क्षेत्रिा तनर्ी क्षेत्रको लगानीिा पर्ाा(पर्ाटनको प्रवद्र्धन गररने
छ ।
(११) र्डीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार खेिीिा तनर्ी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गना अध्र्र्न
अनुसन्धान गरी उपर्ुि खेिी प्रषवतधको षवकास गरी हस्िान्िरण गररने छ ।
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(१२) र्डीबुटी िर्ा वेि बाुँस लगार्िका गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेिी िर्ा िूल्र्
अतभवृषर्द् हुने उद्यिको पूवााधार तनिााण िर्ा प्रषवतधको उपर्ोगिा अनुदान ददइने
छ ।
(१३) व्र्वसाषर्क प्रर्ोर्नको लातग कवुतलर्िी वन उपलब्ध गराउने िौर्ुदा प्रावधान र
प्रषक्रर्ालाई सरलीकृि गरी नदी उकास, बगर र वन तभत्र रहेका बाुँझो पिी र्ग्गालाई
उत्पादन क्षििा िर्ा प्रचतलि िूल्र्को आधारिा रार्श्व तलने व्र्वस्र्ा गररने छ ।
(१४) उच्च िूल्र्का, सं कटापन्न, दुलभ
ा िर्ा लोपोन्िुख प्रर्ातिका वनस्पति र र्डीबुटीको
पषहचान, ददगो सङ्कलन, पुनरुत्पादनको सुतनक्षिििा, प्रषवतध षवकास, व्र्ावसार्ीकरण
र बर्ारीकरण गना सिुदार् िर्ा तनर्ी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गररने छ ।
(१५) र्ैषवक सुरक्षा र व्र्ापाररक िहत्वका र्डीबुटीर्न्र् वनस्पतिको गुणस्िर षवश्लेिण,
वनस्पतिर्न्र् स्वस्थ्र् (Phytosanitary), प्रिाणीकरण लगार्ि व्र्ापार प्रवद्र्धनको
लातग आवश्र्क प्रर्ोगशालाको स्र्ापना र स्िरोन्नति गररने छ ।
(१६) वनर्न्र् उत्पादनको गुणस्िर तनधाारण गना र प्रिाणीकरण गरी राषिर् िर्ा
अन्िरााषिर् बर्ार प्रवद्र्धनका लातग उपर्ुि सं र्न्त्रको तनिााण गररने छ ।
(१७) वािावरणीर् सेवाको पषहचान िर्ा सो को बर्ारीकरण गना तनर्ी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
गररने छ ।
(१८) वन क्षेत्रको षवकास र वन उद्यि प्रवद्र्धनका लातग तनर्ी, सावार्तनक र सिुदार्का
बीच सहकार्ा र तनर्ी क्षेत्र र सिुदार्का बीच साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररने छ ।
नीति ६) र्लवार्ु पररविानका नकारात्िक प्रभाव न्र्ूनीकरण िर्ा अनुकूलनका उपार्
अवलम्बन गने ।
रणनीति
(क)

र्लवार्ु पररविानका कारण पाररक्षस्र्तिकीर् प्रणालीिा पना र्ाने नकारात्िक प्रभाव
न्र्ूनीकरण (Mitigation), अनुकूलन (Adaptation) िर्ा सिानुकूलन
गना स्र्ानीर्

(ख)

(Resilience)

सिुदार्को क्षििा अतभवृषर्द् गने ।

भू÷उपर्ोतगिाको आधारिा र्लवार्ु पररविान अनुकुलन र न्र्ू नीकरण िैत्री वन
व्र्वस्र्ापन प्रणालीको षवकास गने ।

(ग)

र्लवार्ु पररविानका

कारण

उत्पन्न

नकारात्िक

असरको

न्र्ू नीकरणका लातग

उपलब्ध प्रषवतध, आतर्ाक स्रोि र क्षििा षवकासिा पहुुँच बढाउने ।
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कार्ानीति
(१)

वन स्रोि र र्लाधार व्र्वस्र्ापन, खाद्य सुरक्षा र र्ल उत्पन्न प्रकोप तनर्न्त्रणसुँग
आबर्द् हुने गरी र्लवार्ु पररविान अनुकूलनका कार्ा गररने छ ।

(२)

स्र्ानीर्

ज्ञान, सीप

िर्ा

प्रषवतध

अनुरुप

अनुकूलन

िर्ा

प्रतिकूल

प्रभावको

न्र्ूनीकरणका उपार्को अवलम्बन गने गरी सिुदार्िा आधाररि वन िर्ा र्लाधार
व्र्वस्र्ापनलाई र्लवार्ु अनुकूलन िैत्री बनाइने छ ।
(३)

वनको ददगो व्र्वस्र्ापन िाफाि काबान सक्षञ्चतिको दार्रा फराषकलो बनाउुँदै लतगने
छ ।

(४)

वन क्षेत्र िर्ा वन पैदावारको प्रर्ोगबाट हुने काबान उत्सर्ानलाई कि गने षकतसिका
कार्ाक्रिलाई आवश्र्क सहर्ोग उपलब्ध गराइने छ ।

(५)

काबान सक्षञ्चिीकरणलाई प्रोत्साहन गना वन पैदावारको तबक्री िर्ा प्रर्ोगबाट प्राप्त
रार्श्वको तनक्षिि अंश डढे लो तनर्न्त्रण लगार्िका वन सं रक्षणका षक्रर्ाकलापिा
लगानी गररने छ ।

(६)

र्लवार्ु पररविानबाट तसर्ाना हुने प्रतिकूल प्रभाव न्र्ू नीकरण गना उपर्ुि प्रषवतधको
पषहचान, षवकास िर्ा उपर्ोग गररने छ ।

(७)

वन व्र्वस्र्ापन र्ोर्नालाई र्लवार्ु पररविान अनुकूलन िैत्री बनाउुँदै लतगने छ ।

(८)

र्लवार्ु पररविानका कारण पाररक्षस्र्तिकीर् प्रणालीिा परे को िर्ा पना सक्ने प्रभाव
र र्ोक्षखिको तनर्तिि अध्र्र्न, अनुसन्धान िर्ा अनुगिन गररने छ ।

(९)

र्नसहभातगिा र्ुटाई आधुतनक प्रषवतधको सिेि प्रर्ोग गरी प्रतिकारात्िक िर्ा
उपचारात्िक षवतध अपनाई वन डढे लो तनर्न्त्रण िर्ा रोकर्ाि गररने छ ।ज्ञघ

(१०) रे डप्लसको अवधारणा अनुसार नेपाललाई आतर्ाक लगार्िका स्रोि प्राप्त हुने
अन्िरााषिर् सं र्न्त्र र षवश्व काबान ब्र्ापारिा सं लग्न गराई र्प स्रोि र्ुटाउन
आवश्र्क नीति िर्ा कार्ाक्रि िर्ुि
ा ा गरी कार्ाान्वर्न गररने छ ।
(११) र्लवार्ु पररविानबाट प्रभाषवि सिुदार् एवि् र्ोक्षखिका क्षेत्र पषहचान गरी षवपद्
िर्ा र्ोक्षखि न्र्ुनीकरणिा सहर्ोग पु¥र्ाउने कार्ाक्रि सञ्चालन गररने छ ।
(१२) वैकक्षल्पक उर्ाा, बार्ोग्र्ाुँस, बार्ोषिकेट, सुधाररएको च ुलो, र्ैषवक इन्धन आददको
प्रर्ोगकिाालाई प्राषवतधक िर्ा आतर्ाक सहर्ोग उपलब्ध गराइने छ ।
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नीति ७) वन क्षेत्रिा

सुशासन, सिावेशीकरण र

सािाक्षर्क न्र्ार् प्रवद्र्धनको लातग

व्र्वस्र्ापनलाई र्प सक्षि बनाउने ।
रणनीति
(क)

वन व्र्वस्र्ापनको क्षेत्रिा कार्ारि सबै सावार्तनक सं गठनको पुनसंरचना गरी कार्ा
सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने ।

(ख)

वन क्षेत्रका सबै सं गठन िर्ा कार्ाक्रििा लै षङ्गक र सािाक्षर्क सिावेशीकरण
अतभवृषर्द् गने ।

(ग)

वन व्र्वस्र्ापनको कार्ालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क भौतिक पूवााधार, प्रषवतध
र दक्ष र्नशक्षिको व्र्वस्र्ा गने ।

(घ)

वन क्षेत्रिा कार्ारि किाचारी, सिुदार् िर्ा सरोकारवालाको क्षििा अतभवृषर्द्
गने ।

(ङ)

वन क्षेत्रको व्र्वस्र्ापनिा सूचना प्रषवतधको प्रर्ोग गरी र्प पारदशी र आधुतनक
बनाउने ।

(च)

वन व्र्वस्र्ापनको कार्ािा आवश्र्क साधन स्रोि अतभवृषर्द् गरी पररचालन गने ।

(छ)

वन क्षेत्रको षवकासको तनतित्त प्राप्त राषिर् िर्ा अन्िरााषिर् सहर्ोगको पररचालन
र व्र्वस्र्ापन कार्ालाई पारदशी र प्रभावकारी बनाउने ।

कार्ानीति
(१)

वन क्षेत्रसुँग सम्बक्षन्धि सबै तनकार्, र्ोर्ना िर्ा कार्ाक्रिलाई लै षङ्गक सििा, लै षङ्गक
िूलप्रवाहीकरण, सिावेशी, सहभातगिािूलक र पारदशी हुने गरी पुनसंरचना गररने
छ ।

(२)

वन स्रोििा आक्षिि आददवासी, र्नर्ाति, दतलि, िषहला, तसिान्िकृि, अल्पसं ख्र्क,
षवपन्न वगा, साना षकसान, पशुपालक, वन ितिक, र्ुवाको र्ीषवकोपार्ान सुधारका
लातग क्षििा अतभवृषर्द् र रार्गारीिुलक कार्ाक्रि सञ्चालन गररने छ ।

(३)

पारदक्षशि
ा ा

अतभवृषर्द्को

लातग

कार्ाक्रि

कार्ाान्वर्निा

र्नसहभातगिालाई

प्रार्तिकिा ददइने छ ।
(४)

िन्त्रालर् र अन्िरगिका तनकार्को सूचना व्र्वस्र्ापनलाई प्रभावकारी बनाइने
छ ।

(५)

कार्ाक्रि कार्ाान्वर्निा दे खा परे को असिान िापदण्डको सिार्ोर्न गररने छ ।
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(६)

वन सं रक्षणको कार्ािा दू रसम्बेदन, क्षर्पीएस् र षवद्युिीर् पषहचान पर्द्ति र्स्िा
आधुतनक प्रषवतधको उपर्ोग गरी वन व्र्वस्र्ापनको क्षेत्रिा कार्ारि किाचारी
लगार्ि सबै पक्षलाई उत्तरदार्ी बनाइने छ ।

(७)

वन अनुसन्धान र िातलि कार्ाक्रिलाई एक अकााको पररपुरकको रुपिा सञ्चालन
गररने छ ।

(८)

कार्ाालर्, आवास

भवन, सवारी

साधन, उपकरण

आददको

व्र्वस्र्ा

गरी

वन

प्रशासनलाई भौतिक सुषवधा सम्पन्न बनाइने छ ।
(९)

प्रत्र्ेक नागररकिा वन सं रक्षणको िहत्व बोध गराई वन सं रक्षणिा र्ोगदान पुर्ााउन
प्रेररि गना प्रचार प्रसार र आवश्र्क कार्ाक्रि सञ्चालन गररने छ ।

(१०) वन क्षेत्रको क्षशक्षा प्रणालीिा सुधारका लातग आवश्र्क कार्ाक्रि सञ्चालन गररने
छ ।
(११) वन िर्ा वन्र्र्न्िु सं रक्षणको कार्ाको लातग स्र्ानीर्स्िरिा वन स्वर्ं सेवक िर्ार
गरी पररचालन गररने छ ।
(१२) र्ोक्षखिपूणा कार्ाक्षेत्रिा (आगलातग तनर्न्त्रण, वन िर्ा वन्र्र्न्िु सं रक्षण, वनर्न्र्
अपराध

तनर्न्त्रण, प्रर्ोगशाला, वनर्न्र्

उद्योग

आदद)

सं लग्न

किाचारी

िर्ा

ितिकको र्र्ोक्षचि पेशार्न्र् सुरक्षा र र्ीवन तबिा र अन्र् सुषवधा उपलब्ध गराउने
ब्र्वस्र्ा गररने छ ।
(१३) वन र वन्र्र्न्िुको अपराध तनर्न्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सुराकी भत्ता र दण्ड
र्ररवानाको तनक्षिि रकि पुरस्कार स्वरुप उपलव्ध गराइने छ ।
(१४) वन क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्िरीर् बनाउन वन प्राषवतधक पररिद्को गठन
गररने छ ।
(१५) सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी विािान व्र्वस्र्ाको पुनरावलोकन गरी छु ट्टै कानून र
उपर्ुि सं रचना तनिााण गरी पररचालन गररने छ ।
(१६) वन क्षेत्रिा काि गने र्नशक्षिको षवकासको लातग र्नशक्षि षवकास र्ोर्ना र
वन ितिकको क्षििा षवकासका कार्ाक्रि सञ्चालन गररने छ ।
(१७) आधुतनक र वैज्ञातनक प्रषवतध प्रर्ोग गरी वनको तसिाड्ढन वैज्ञातनक बनाइने छ ।
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(१८) वन क्षेत्रिा काबान सक्षञ्चिीकरण, काबान ब्र्ापार, वन षवकास कोि िर्ा वािावरणीर्
ु ानी र्स्िा िाध्र्िबाट प्राप्त साधन र स्रोिको पररचालन प्रभावकारी बनाइने
सेवा भि
छ ।
(१९) वनसुँग

सम्बक्षन्धि

ऐन, तनर्ि, तनदे क्षशका, कार्ाषवतधको

आवश्र्किा

अनुसार

पुनरावलोकन गरी सिर् सापेक्ष बनाइने छ ।
(२०) नेपाल

पक्ष

राि

भएका

अन्िरााषिर्

सक्षन्ध

सम्झौिािा

नेपालको

प्रतिबर्द्िा

अनुसारका कार्ा गनाका लातग आवश्र्क नीति, कानून र कार्ाक्रहरु िर्ुि
ा ा गरी
कार्ाान्वर्न गररने छ ।
(२१) वन क्षेत्रको कार्ाक्रि कार्ाान्वर्न गदाा कृषि नीति, र्लवार्ु पररविान नीति, राषिर्
भू÷उपर्ोग नीति र्स्िा वन क्षेत्रसं ग सम्बन्ध राख्ने नीति र कार्ाक्रिसुँग िादम्र्िा
कार्ि गररने छ ।
(२२) वैदेक्षशक सहार्िालाई वन क्षेत्रको प्रार्तिकिा प्राप्त क्षेत्रिा पररचालन गररने छ ।
(२३) वन क्षेत्रको षवकासको लातग प्राप्त राषिर् र अन्िरााषिर् साधन स्रोिको पररचालन
र व्र्वस्र्ापनको तनक्षम्ि उपर्ुि सं र्न्त्र तनिााण गररने छ ।
१२.

कार्ाान्वर्न व्र्वस्र्ा
र्ो नीतिको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नका लातग दे हार्का कार्ा गररने छ :
१२.१ आवश्र्क पने कानून, तनदे क्षशका, कार्ाषवतध िर्ा िागादशानको िर्ुि
ा ा, पररिार्ान िर्ा
सुधार गररने छ ।
१२.२ वन िर्ा भू÷सं रक्षण िन्त्रालर्, र्स अन्िगािका तनकार्, सिुदार् िर्ा सरोकारवालाको
सं स्र्ागि सुदृढीकरण गरी र्प क्षििावान र क्षर्म्िेवार बनाउुँदै लतगने छ ।
१२.३ नीति कार्ाान्वर्निा अन्र् तनकार् र सम्बक्षन्धि सरोकारवालासुँगको सिन्वर् र
सहकार्ालाई प्रभावकारी बनाउन वन िर्ा भू÷सं रक्षण िन्त्रीको सं र्ोर्कत्विा एक
उच्चस्िरीर् नीति सिन्वर् सं र्न्त्र तनिााण गररने छ ।
१२.४ वन िर्ा भू÷सं रक्षण िन्त्रालर् िर्ा िािहिका सबै तनकार् र सिुदार्को अनुगिन
र िूल्र्ांकन क्षििा अतभवृषर्द् गररने छ ।
ु न्दा अगातड िर्ार भएका वन क्षेत्र सम्बन्धी उपक्षेत्रगि नीतिलाई
१२.५ र्ो नीति लागू हुनभ
र्सै नीति अन्िगाि सिार्ोर्न गरी कार्ाान्वर्न गररने छ । आवश्र्किा अनुसार
र्प नर्ाुँ उपक्षेत्रगि नीति िर्ुि
ा ा गरी कार्ाान्वर्न गररने छ ।
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१३.

आतर्ाक पक्ष
१३.१ र्ो नीति कार्ाान्वर्नको लातग नेपाल सरकारबाट वाषिाक बर्ेटको व्र्वस्र्ा गररने
छ ।
१३.२ नीति कार्ाान्वर्नको लातग षवतभन्न दािृ तनकार्हरुबाट सहर्ोग तलन सषकने छ ।
१३.३ नीति कार्ाान्वर्नको लातग षवतभन्न सं घ सं स्र्ा र सिूहको स्रोि पररचालन गररने
छ ।

१४.

अनुगिन िर्ा िूल्र्ांकन
१४.१ र्ो नीति कार्ाान्वर्नको तनर्तिि अनुगिनको कार्ा वन िर्ा भू÷सं रक्षण िन्त्रालर्ले
गने छ ।
१४.२ र्स

नीतिको

कार्ाान्वर्नको

प्रभावकाररिा,

उपर्ुििा

र

उपादे र्िाको

सहभातगिािूलक रुपिा प्रत्र्ेक पाुँच÷पाुँच विािा स्विन्त्र िूल्र्ाङ्कन गररने छ ।
१५.

र्ोक्षखि
१५.१ वन क्षेत्रको सं रक्षण िर्ा व्र्वस्र्ापन बहुपक्षीर् सरोकारको तबिर् भएकाले सबै
सरोकारवाला तनकार्को सहर्ोग नभएिा कार्ाान्वर्नको प्रभावकारीिािा र्ोक्षखि
रहने छ ।
१५.२ उपर्ुि कानूनी व्र्वस्र्ा, सं स्र्ागि सं रचना, दक्ष र्नशक्षिको व्र्वस्र्ा र षवत्तीर्
व्र्वस्र्ा हुन नसकेिा र्ो नीतिको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न हुन नसक्ने अवस्र्ा
रहन्छ ।

१६.

बाधा अड्काउ फुकाउन
र्स नीतिको कार्ाान्वर्नको तसलतसलािा कुनै बाधा–अड्काउ परे िा वा सिस्र्ा
उत्पन्न भएिा वन िर्ा भू÷सं रक्षण िन्त्रालर्ले त्र्स्िो बाधा–अड्काउ फुकाउन
आवश्र्क तनणार् गना सक्ने छ ।
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