नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्रालय
आ.व. २०७८/०७९ को वाष्ट्रषक
य बजेट कायायन्वयन कायययोजना
वजेट
वक्तव्यसं

वजेट वक्तव्यको व्योिोरा

काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा

१५१

मुख्य कृयाकलाप

प्रथम रैमाधसक

माइलस्टोन

१

२

िोश्रो रैमाधसक
३

१

२

तेश्रो रैमाधसक
३

१

२

चौथो रैमाधसक
३

१

२

३

कायायन्वयन गने धनकाय

वन तथा वातावरण

राष्ट्रिय वनको दिगो

आधाररत वनजन्य उद्यमलाई

व्यवस्थापन सम्बन्धी मापिण्ड

मापिण्ड सष्ट्रितको काययष्ट्रवधध

रोजगारी र आधथयक उपाजयनसँग

सष्ट्रितको काययष्ट्रवधी तयार (1

स्वीकृधतका लाधग म.प पेश

आवद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवद्धयन

वटा)

मन्रालय; प्रिे श- उद्योग,
वन तथा भू-सं रक्षण ष्ट्रवभाग

पययटन, वन तथा वातावरण
मन्रालय; धडधभजन वन
कायायलयिरु

ु को आधथयक
गररनेछ। मुलक
समृष्ट्रद्धमा वन क्षेरको योगिान

सियोग गने धनकाय

अधभवृष्ट्रद्ध गनय दिगो वन

काठ/िाउरा उत्पािन

व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापिण्ड

(4800 चट्टा,

कायायन्वयनमा ल्याइनेछ।

५० लाख क्यू .ष्ट्रिट.)

2 करोड

िाउरा उत्पािन

(4800 चट्टा)

गोधलया काठ उत्पािन

1000

2500

4800

धडधभजन वन कायायलय

( 2

10 लाख

करोड ५० लाख क्यू.ष्ट्रिट)

60 लाख

2.50 करोड

प्रिे श- उद्योग, पययटन, वन
तथा वातावरण मन्रालय;

काययक्रम कायायन्वयन इकाई
सलकपुर/जनकपुर/भरतपुर/
बुटबल/लम्की,रािपधत च ुरे
तराई मधेस सं रक्षण ष्ट्रवकास
सधमधत (68 वटा) बृित्
जलाधार व्यवस्थापन केन्र
पोखरी धनमायण (262 वटा)

सं रचना धनमायण

२५

१३४

२३१

२६२

(कोशी, गण्डकी, कणायली र
मिाकाली) (28)

सम्बन्न्धत स्थानीय ति

जलाधारमा आधाररतमा
जलवायु उत्थानशील
जीष्ट्रवकोपाजयन आयोजना

राष्टरपधत च ुरे

१५२

सं रक्षण काययक्रम अन्तगयत

(145) पिाडी साना

न्शवाधलक तथा मिाभारत क्षेरमा

ष्ट्रकसानका लाधग अनुकूलन

2 सय पोखरी धनमायण गरी भूधमगत

आयोजना (21)

जलपुनभयरण गररनेछ। च ुरे क्षेरका
1 सय 64 निी प्रणालीमा भूक्षय
धनयन्रणका काययक्रम सञ्चालन
गररनेछ। यस काययक्रमका लाधग
रु १ अवय ५३ करोड ष्ट्रवधनयोजन
गरे को छु ।

निी तथा खोला ष्ट्रकनारा
न्स्थररकरण/व्यस्थापन (स्पर,
डाइक, बायोइन्न्जधनयररं ग

काययक्रम कायायन्वयन इकाई
सं रचना धनमायण

2.12

14.25

26.02

30.98

बुटबल/लम्की,

समेत) (30.97 ष्ट्रक.धम.)
च ुरे क्षेरका अधत सं वेिशील
क्षेरमा तारवार सष्ट्रित

तारवार सष्ट्रित पुनरुत्पािन

पुनरुत्पािन सं रक्षण तथा

सं रक्षण तथा व्यवस्थापन

काययक्रम कायायन्वयन इकाई
११

29

33

क्षधतग्रस्त भूधम पुनरुत्थान तथा
अन्य सं रक्षण (95 िेक्टर)

सं रचना धनमायण तथा सं रक्षण

सलकपुर/जनकपुर/भरतपुर/
बुटबल/लम्की,

व्यवस्थापन (33 िेक्टर)
40

95

रािपधत च ुरे तराई मधेस सं रक्षण

सलकपुर/जनकपुर/भरतपुर/ ष्ट्रवकास सधमधत, सम्बन्न्धत

नेपाली सेना, वन तथा
पयायवरण सुरक्षा धनिे शनालय

स्थानीय ति

रािपधत च ुरे तराई मधेस सं रक्षण
ष्ट्रवकास सधमधत,
रािपधत च ुरे तराई मधेस सं रक्षण
ष्ट्रवकास सधमधत, सम्बन्न्धत
स्थानीय ति

गल्छी पष्ट्रिरो खिरे रोकथाम
तथा धनयन्रण (172 वटा)

धनयायतको सम्भावना रिेका

जधडवुटी ष्ट्रवरुवा उत्पािन

बोधधन्चत्त, रुराक्ष, न्चराइतो,
श्रीखण्ड, पाँचऔ ंले लगायतका
उच्च मुल्ययुक्त वनस्पधत र
जधडबुटीको व्यावसाष्ट्रयक उत्पािन,
प्रशोधन, प्रमाणीकरण र

153

बजारीकरण गनय प्रोत्साष्ट्रित
गररनेछ। भौगोधलक सम्भाव्यताका
आधारमा वनस्पती एवम्

(800000 वटा)

काययक्रम कायायन्वयन इकाई
सं रचना धनमायण

7

200000

रािपधत च ुरे तराई मधेस सं रक्षण

सलकपुर/जनकपुर/भरतपुर/ ष्ट्रवकास सधमधत, सम्बन्न्धत
स्थानीय ति

400000

तथा

800000

सम्वन्न्धत स्थानीय ति

वनस्पधत अनुसन्धान केन्रिरु
ष्ट्रविे श धनयायतका लाधग जधडवुटी

प्रमाणीकरण गुण धनयन्रण

नमूनािरुको ष्ट्रवश्लेषण,

तथा धसिाररस)

प्रमाणीकरण, गुण धनयन्रण तथा

(1500

वटा)

400

800

1200

1500

10

25

40

65

1000000

3500000

6500000

10000000

३

६

१२

वन तथा वातावरण मन्रालय
प्राकृधतक सम्पिा अनुसन्धानशाला
वनस्पधत ष्ट्रवभाग

धसिाररस
(65

सुगन्न्धत तेल उत्पािन

(65

टन)

गरी ष्ट्रप्रधमयम रकममा 50 प्रधतशत

िवयल केयर उत्पािन (१

िवयल केयर उत्पािन (१ करोड

अनुिान दिइनेछ।

करोड थान)

थान)

गररनेछ। जधडबुटी वालीको बीमा

172

वनस्पधत वनस्पधत ष्ट्रवभाग
ष्ट्रवरुवा उत्पािन

टन)

जधडबुटीका नसयरी ष्ट्रवकास

137

बुटबल/लम्की,

रे ड सपोट (ष्ट्रवश्लेषण

सुगन्न्धत तेल उत्पािन

70

जधडवुटी उत्पािन तथा
प्रशोधन कम्पनी धलधमटे ड
जधडवुटी उत्पािन तथा
प्रशोधन कम्पनी धलधमटे ड
लामटाङ, खप्तड, रारा,

पययटकीय ष्ट्रवश्रामस्थल धनमायण
(12 वटा)

ढोरपाटन, कृष्टणसार, बाँके,
शुक्ला, कोशी

वनस्पधत ष्ट्रवभाग

वनस्पधत ष्ट्रवभाग

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ष्ट्रवभाग

लाम्टाङ, सगरमाथा, मकालु,
पययटक पिमागय/ गोरे टो वाटो
धनमायण (35 ष्ट्रक.धम.)

२

25

33

35

रारा, खप्तड, ढोरपाटन,

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु

अष्ट्रप, राष्ट्रिय प्राणी, भानुभक्त

सं रक्षण ष्ट्रवभाग

प्राणी, न्चतवन, पसाय, न्शवपुरी
न्चतवन, बाँके, बदियया,
पययटक पिमागय/ गोरे टो वाटो
ममयत/स्तरोन्नती (152 ष्ट्रक.धम.)
राष्ट्रिय धनकुञ्ज,
क्षेर,

आरक्ष,

मध्यवती क्षेर,

३३

100

136

152

सीमसार,

काठे पूल धनमायण (12 वटा)

3

10

12

ष्ट्रवकास गररनेछ। धनजी क्षेरसँगको
सिकाययमा कञ्चनपुर, बदियया,

सं रन्क्षत क्षेरमा पययटकीय
पूवायधार धनमायण

काठे पूल धनमायण तथा ममयत
(41 वटा)

8

18

33

41

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ष्ट्रवभाग

लाम्टाङ, शेिोक्सुन्ड़ो,

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु

शुक्ला, पसाय, मकालु, रारा,

सं रक्षण ष्ट्रवभाग

न्चतवन, बाँके, बदियया,

न्जल्लामा प्रकृधतमा आधाररत
सञ्चालन गररनेछ।

सं रन्क्षत क्षेरका कायायलयिरु

खप्तड, ढोरपाटन

न्चतवन, नुवाकोट र िोलखा
पययटन पूवायधार ष्ट्रवकास काययक्रम

सं रक्षण ष्ट्रवभाग

न्चतवन, बाँके, बदियया,

वनमा जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता र प्राकृधतक
सौन्िययमा आधाररत पययटन पूवायधार

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु

शुक्ला, पसाय, मकालु, रारा,
खप्तड, ढोरपाटन

सं रन्क्षत

वनस्पधत उद्यान र सामुिाष्ट्रयक

१५४

लाम्टाङ, शेिोक्सुन्ड़ो,

भ्यूटावर ममयत (32 वटा)

2

15

24

32

लाम्टाङ, शुक्ला, पसाय,

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु

न्शवपुरी, रारा, शेिोक्सुन्ड़ो,

सं रक्षण ष्ट्रवभाग

खप्तड, कृष्टणसार

न्चतवन, नुवाकोट र िोलखा
न्जल्लामा प्रकृधतमा आधाररत
पययटन पूवायधार ष्ट्रवकास काययक्रम
सञ्चालन गररनेछ।

न्चतवन, लाम्टाङ,, पसाय,
ढोरपाटन, अष्ट्रप, बाँके,
वन पथ धनमायण (60 ष्ट्रक.धम.)

10

37

54

60

बदियया, शुक्ला, कोशी,
न्शवपुरी, कृष्टणसार, शुक्ला,

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ष्ट्रवभाग

न्शवपुरी

न्चतवन, लाम्टाङ,, पसाय,
ढोरपाटन, अष्ट्रप, बाँके,

वन पथ ग्राभेधलं ग तथा ममयत

110

(513 ष्ट्रक.धम.)

377

511

513

बदियया, शुक्ला, कोशी,
न्शवपुरी, कृष्टणसार, शुक्ला,

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ष्ट्रवभाग

न्शवपुरी
राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको
भक्तपुरको सूयष्ट्रय वनायकमा
धनमायणाधधन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र
तनिुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको

१५५

धनमायण कायय सम्पन्न गररनेछ।
सबै प्रिे शमा प्रािे न्शक तिका प्राणी
उद्यान स्थापना गनय सम्भाव्यता
अध्ययनका लाधग बजेट छु ट्टयाएको
छ ।

गुरुयोजनामा उल्लेखीत
काययिरुको धड.ष्ट्रप.आर तयार
(१ वटा)
शंकरनगर वन ष्ट्रविार रुपन्िे िी र
सुिूरपन्िमको डोटी वुडर लगायत
अन्य प्राणी उद्यान नभएको
प्रिे शिरुमा प्राणी उद्यान धनमायण
तथा सम्भाव्यता अध्ययन गने (1

सेवा प्रिायकसं ग सम्झौता तथा
कायायिेश
प्रारन्म्भक मस्यौिा तयार

सं भाव्यता अध्ययन प्रधतवेिन

म.क्षे.उपभोक्ता सधमधत/ सेवा
प्रिायक सं ग सं झौता

न्यूनीकरणका लाधग सं रन्क्षत क्षेर

वातावरण मन्रालय (प्रिे श)

सं रक्षण ष्ट्रवभाग

50 प्रधतशत

२० वटै सं रन्क्षत कायायलय

100 प्रधतशत

न्चतवन, बाँके, बदियया,
50 प्रधतशत

100 प्रधतशत

१

११

21

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु

शुक्ला, पसाय , न्शवपुरी,

सं रक्षण ष्ट्रवभाग;

लामटाङ रा.धन

वन तथा वातावरण मन्रालय

28

न्चतवन, बाँके, बदियया,
शुक्ला, पसाय , न्शवपुरी,

सोलार िेन्स धनमायण (19

सीमसार,

2

ष्ट्रक.धम.)

प्राकृधतक पोखरी एवम्

१५६

ष्ट्रक.धम.)

उद्योग, पययटन, वन तथा

सं रक्षण ष्ट्रवभाग

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु

धनमायण 19 ष्ट्रक.धम.)

र राष्ट्रिय वनमा रिेका जैष्ट्रवक
मागय, घाँसे मैिान,

मेषजाली सष्ट्रित तारवार (28

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
10० प्रधतशत

वीमा काययक्रम सं चालन

प्रकाशन

ष्ट्रक.धम.) तथा सोलार िेन्स

30 प्रधतशत

सम्झौता

लागत अनुमान तथा सूचना

मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व

१

कायायिेश

ष्ट्रवमा कम्पनी छनौट तथा

मेषजाली सष्ट्रित तारवार (28

रा.धन.ष्ट्रवभाग

सेवा प्रिायकसं ग सम्झौता तथा

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन

काययक्रम सं चालन गने

वन तथा वातावरण मन्रालय र

वोलपर आव्िान

तयार

जोन्खम न्यूनीकरण गनय वीमा

प्रधतशत

राष्ट्रिय प्राणी उद्यान

100 प्रधतशत

धड.ष्ट्रप.आर तयार

पटक)

अन्तरगत वन्यजन्तु आक्रमणको

60

30 प्रधतशत

7

19

वासस्थानको सं रक्षण गररनेछ।

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु

लामटाङ रा.धन (5 ष्ट्रक.धम.)

सं रक्षण ष्ट्रवभाग;

र राष्ट्रिय प्रकृधत सं रक्षण

वन तथा वातावरण मन्रालय

कोष (14 ष्ट्रक.धम.

सं रन्क्षत र मध्यवती क्षेर धभर

लागत अनुमान तथा सूचना

वसोवास गने नागररक र
कमयचारीलाई वन्यजन्तुको

वन्यजन्तु उद्दार केन्र धनमायण

प्रकाशन

आक्रमणबाट िुन सक्ने क्षधत

(4 वटा)

सम्झौता तथा कायायिेश

पररपूरण गनय िुघट
य ना बीमा

बदियया, शुक्ला

उद्दार केन्र धनमायण

गररनेछ।

पानी पोखरी धनमायण (5 वटा)
कोशीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा
मानव िान्त्त द्वन्द्व व्यवस्थापन

१

33 प्रधतशत

50 प्रधतशत

100 प्रधतशत

२

४

५

कोशीटप्पू वन्यजन्तु आरक्ष

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ष्ट्रवभाग

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ष्ट्रवभाग

कमयचारीलाई वन्यजन्तुको
आक्रमणबाट िुन सक्ने क्षधत
पररपूरण गनय िुघट
य ना बीमा
गररनेछ।

कोशीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा

केरा तथा उखु खेती रोपण तथा

मानव िान्त्त द्वन्द्व व्यवस्थापन

घेरवार (10 िेक्टर)
तारवार सष्ट्रितको वृक्षारोपण
(10 िेक्टर)

२

५

८

१०

२

५

८

१०

10

48

89

106

वन्यजन्तुका लाधग पानी पोखरी
व्यवस्थापन (धनमायण/सं रक्षण/
व्यवस्थापन)

कोशीटप्पू वन्यजन्तु आरक्ष

न्चतवन, बाँके, बदियया,
पानी पोखरी धनमायण तथा ममयत

कृष्टणसार, शुक्ला, पसाय,
कोशी, लामटाङ

(106 वटा)
वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसाष्ट्रयक
पालन गनय धनजी, सिकारी र
सामुिाष्ट्रयक सं स्थालाई प्रोत्साष्ट्रित
गररनेछ। पाँचऔले , केशर र

वन्यजन्तु प्रजाधत गणना

र लगुना)

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ष्ट्रवभाग

शुक्ला, न्चतवन), (झारल:

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु

सगरमाथा), (गौरीगाई:

सं रक्षण ष्ट्रवभाग

पसाय) र (लगुना: कोशी)

यासायगम्ु वा जस्ता िुलभ
य एवम्

१५७

सं रक्षण ष्ट्रवभाग

( बाघ: बाँके, बदियया, पसाय,

वन्यजन्तु प्रजाधत गणना ( 4
प्रजाधत वाघ, झारल गौरीगाई

राष्ट्रिय धनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु

विुमूल्य वनस्पती तथा जधडवुटीको
व्यावसाष्ट्रयक खेती गनय अनुसन्धान
केन्र स्थापना गररनेछ। बाघ,
एकधसं घे गैडा,
गोिी,

िात्ती,

कस्तुरी,

सालक जस्ता सं कटापन्न

तथा िुलभ
य वन्यजन्तुको सं रक्षण

यासायगम्ु वा केसर र पाँभऔले
ष्ट्रवउ उत्पािन सम्वन्धी
सम्भाव्य अध्ययन गने (1
पटक)

यासायगम्ु वा केसर र पाँचऔले

वनस्पधत ष्ट्रवभाग

ष्ट्रवउ उत्पािन सम्वन्धी सम्भाव्य

50 प्रधतशत

वनस्पधत अनुसन्धान केन्र

100 प्रधतशत

अध्ययन प्रधतवेिन

वन तथा वातावरण मन्रालय

जुम्ला

गररनेछ।

स्थान र प्रजाधत छनौट तथा
उपभोक्ता सधमधत सं ग सम्झौता

5 प्रधतशत

85

10 प्रधतशत

100 प्रधतशत

प्रधतशत

वृित जलाधार व्यवस्थापन
कायायलय (74), काययक्रम
कायायन्वयन इकाई
सलकपुर/जनकपुर/भरतपुर/
बुटबल/लम्की, वन तथा

रोजगारी र आय आजयनको
अवसर ष्ट्रवस्तार गनय वनक्षेरमा
सामूष्ट्रिक खेती र धनजी जग्गामा

१५८

कृष्ट्रष वन लगाउन प्रोत्साष्ट्रित

पयायवरण सुरक्षा धनिे शनालय

कृष्ट्रष वन प्रवद्धयन काययक्रम

(17); 'पिाडी साना

(181 िेक्टर)

गररनेछ। लुन्म्बनी प्रिे श र प्रिे श

धडधभजन वन काकययालष

ष्ट्रकसानका लाधग अनुकूलन
वृक्षारोपण सम्पन्न

20

27

नं २ का ५० स्थानीय तिमा

60

151

आयोजना (न्जल्ला आयोजना
समन्वय ईकाइ काधलकोट,

समृष्ट्रद्धका लाधग वन काययक्रम

जाजरकोट, सल्यान, रुकुम

सञ्चालन गररनेछ।

पिीम, रुकुम पूव,य रोल्पा)
(60)

समूिाष्ट्रयक वन कायययोजना

सामूिाष्ट्रयक वन कायययोजना

पुनरावलोकन (1000)

पुनरावलोकन
नसयरी ममयत
नसयरीमा ष्ट्रवउ छने

ष्ट्रवरुवा उत्पािन तथा
च ुरे तथा तराई-मधेश क्षेरमा 1

वृक्षारोपण (1 करोड 50

प्रिे श उद्योग, पययटन, वन तथा
500

1000

रे ड कायायन्वयन केन्र

वातावरण मन्रालय
सम्वन्न्धत स्थानीय ति

30 प्रधतशत

50 प्रधतशत

100 प्रधतशत
30 प्रधतशत

काययक्रम कायायन्वयन इकाई
60 प्रधतशत 100 प्रधतशत

सलकपुर/जनकपुर/भरतपुर/
बुटबल/लम्की रािपधत च ुरे
तराई मचेस सं रक्षण ष्ट्रवकास
सधमधत (235000) वन

प्रिे श उद्योग, पययटन, वन तथा

काययक्रम कायायन्वयन इकाई
सलकपुर/जनकपुर/भरतपुर/
बुटबल/लम्की रािपधत च ुरे
ष्ट्रवरुवा उत्पािन तथा
च ुरे तथा तराई-मधेश क्षेरमा 1
करोड 50 लाख वृक्षारोपण गने।
शिरी क्षेरका सडक ष्ट्रकनारा,

30 प्रधतशत

तराई मचेस सं रक्षण ष्ट्रवकास

70 प्रधतशत

वृक्षारोपण (1 करोड 50
लाख)

आवास क्षेर र खुला क्षेरमा

१५९

ष्ट्रवरुवा उत्पािन/खरीि

प्रिे श उद्योग, पययटन, वन तथा

तथा भू सं रक्षण ष्ट्रवभाग

वातावरण मन्रालय

(520000) पिाडी साना
वृक्षारोपण

िलिूलका ष्ट्रवरुवा रोपी िररत

सधमधत (235000) वन

50 लाख

१ करोड ५०
लाख

शिर ष्ट्रवकास गररनेछ। वृक्षारोपण

ष्ट्रकसान अनुकूलन आयोजना
(१८६०००) धडधभजन वन
कायायलय (15059000)

र सं रक्षण काययमा नेपाली सेना,
नेपाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी
समेतलाई पररचालन गररनेछ।

शिरी उद्यान ष्ट्रवकास (55
वटा)

स्थानीय तििरुसं गको
साझेिारीमा शिरी वन ष्ट्रवकास
काययक्रम सं चालन (6 वटा)

स्थानीय तिलाई ष्ट्रवत्तीय
िस्तान्तरण गने
शिरी उद्यान ष्ट्रवकास

वातावरण ष्ट्रवभाग

सम्वन्न्धत स्थानीय ति

वन तथा भू सं रक्षण ष्ट्रवभाग

सम्वन्न्धत स्थानीय ति

५५

स्थानीय ति छनौटका लाधग
प्रस्ताव माग
स्थानीय ति सं ग सम्झौता
शिरी वन ष्ट्रवकास

30 प्रधतशत

60 प्रधतशत

100 प्रधतशत

सबै स्थानीय ति/न्जल्ला

प्लाष्ट्रष्टकजन्य पिाथयबाट िुने
वातावरणीय प्रिुषण न्यूनीकरण गनय
40 माइक्रोन भन्िा पातलो
प्लाष्ट्रष्टकको उत्पािन, आयात,

प्रशासन कायायलय/सबै प्रिे श
उद्योग पययटन वन तथा

40 माइक्रोन भन्िा कम
मोटाईको प्लाष्टीक प्रयोगमा

धबक्री ष्ट्रवतरण र प्रयोगमा आगामी

प्रधतबन्ध सम्बन्धी पररपालना

श्रावण 1 गतेिेन्ख पूणरु
य पमा

अनुगमन ( 55 पटक)

पररपालना अनुगमन

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

वातावरण ष्ट्रवभाग

तथा आपुती

तथा धडपाटयमेन्टल स्टोर लगायत

मन्रालय/वाणीज्य ष्ट्रवभाग

सबै व्यापाररक प्रधतष्ठानमा
प्लाष्ट्रष्टकको झोलाको सट्टा सूती,

प्लाष्ट्रष्टकजन्य िोिोर

जुट वा कागजका झोला प्रयोग

व्यवस्थापन कायययोजना धनमायण

गनुप
य ने व्यवस्था धमलाएको छु ।

गने (१ वटा)

चाधलस माइक्रोन भन्िा पातलो

ु ाय प्रधतस्थापन गरी नयाँ
पाटयपज
जडान गरे मा िुने थप लगानी
ँ ीगत अनुिान
वरावरको रकम पुज
उपलव्ध गराइनेछ।

वातावरणीय प्रिुषणले मानव
स्वास््यमा पारे को प्रधतकूल

प्लाष्ट्रष्टकको झोला ष्ट्रवस्थाष्ट्रपत
गने गरी उद्योग स्थापना गिाय

प्रवद्धयन गनय ष्ट्रवद्युतीय सवारी
साधनको उपयोगलाई प्रोत्सािन
गररनेछ। पेरोधलयम पिाथयबाट
सञ्चालन िुने िलुका सवारी
साधनलाई सम्वत 2088 सम्ममा

वन तथा वातावरण मन्रालय
तथा अन्य सरोकारवालािरु

मेधसन खरीिमा दिने अनुिान
(१०० वटा)

वन तथा वातावरण मन्रालय
उद्योग छनोट गरी अनुिान
भ ुक्तानी

काययसूची सष्ट्रितको काययिल
गठन

प्रभावलाई धनयन्रण गनय र स्वच्छ
एवम् वातावरणमैरी ष्ट्रवकासलाई

वातावरण ष्ट्रवभाग

कायययोजना धनमायण

काययष्ट्रवधी तयार तथा स्वीकृत

प्लाष्ट्रष्टक झोला वा सीट उत्पािन
गने उद्योगले पुरानो मेन्शनको

तथा वातावरण
मन्रालय/उद्योग वाणीज्य

प्रधतबन्ध लगाएको छु । सष्ट्रपङ्ग मल

१६०

वातावरण मन्रालय/ वन

मस्यौिा तयार

10

30

50

100

वातावरण ष्ट्रवभाग

र उद्योग वाणीज्य तथा
आपुती मन्रालय

स्वास््यमा पारे को प्रधतकूल
प्रभावलाई धनयन्रण गनय र स्वच्छ
एवम् वातावरणमैरी ष्ट्रवकासलाई
प्रवद्धयन गनय ष्ट्रवद्युतीय सवारी
साधनको उपयोगलाई प्रोत्सािन
गररनेछ। पेरोधलयम पिाथयबाट
सञ्चालन िुने िलुका सवारी
साधनलाई सम्वत 2088 सम्ममा
ष्ट्रवद्युतीय सवारी साधनले ष्ट्रवस्थाष्ट्रपत

१६१

गने रणनीधतक योजना तजुम
य ा गरी
कायायन्वयन गररनेछ। यसका लाधग
अवलम्बन गनुप
य ने नीधत, छु ट तथा

ष्ट्रवद्युतीय सवारी साधनले

वन तथा वातावरण मन्रालय

ष्ट्रवस्थाष्ट्रपत गने रणनीधतक

वातावरण ष्ट्रवभाग

योजना तजुम
य ा

सुष्ट्रवधा र पूवायधार ष्ट्रवकासका

भौधतक पूवायधार तथा सिरी
ष्ट्रवकास मन्रालय

रणनीधतक योजना स्वीकृतका

सम्बन्धमा सुझाव दिन ष्ट्रवज्ञ

लाधग म.प. मा पेश

सष्ट्रितको काययिल गठन गररनेछ।
पेरोधलयम पिाथयबाट सञ्चालन िुने
सवारी साधनलाई ष्ट्रवद्युतीय सवारी
साधनमा रुपान्तरण गरे मा ५
वषयसम्म नष्ट्रवकरण शुल्क र सडक
धनमायण तथा सम्भार िस्तुर छु ट
दिने व्यवस्था धमलाएको छु ।

वन ष्ट्रवस्तार गनय सष्ट्रकने
सं भाव्य क्षेरिरुको नक्सांकन

रे ड कायायन्वयन केन्र

नक्सा सष्ट्रितको प्रधतवेिन तयारी

गने (१ पटक)
रौतिट,
बाँके,

वारा,
बदियया,

पसाय,

न्चतवन,

कैलाली र

कञ्चनपुर लगायतका तराईमधेशका 13 न्जल्लामा काबयन

१६२

उत्सजयन न्यूनीकरण काययक्रम
सञ्चालन गररने छ। जलवायु
पररवतयनको प्रधतकूल प्रभाव
न्यूनीकरण गनय स्थानीय समुिायको
क्षमता अधभवृष्ट्रद्ध गररनेछ।

तराई भू पररधध क्षेरमा रिेका
स्थायी नमुना प्लटिरुको मापन

159

399

685

(६८५ प्लट)
वन श्रोत सवेक्षणको क्षेरगत
त्यांकको Validation
Analysis गरी प्रधतवेिन तयारी
तथा राष्ट्रिय प्रधतवेिन तयार
गरी प्रकाशन गने (१ वटा)
गल्छी/पष्ट्रिरो धनयन्रण (६५
वटा)

केन्र
वन तथा वातावरण मन्रालय,

स्थायी नमुना प्लटिरुको
पुन:मापन गने (MRV)

वन अनुसन्धान तथा प्रन्शक्षण

वन अनुसन्धान तथा
प्रन्शक्षण केन्र

धडधभजन वन कायायलयिरु, राष्ट्रिय
धनकुञ्ज र आरक्ष कायायलयिरु
रे ड कायायन्वयन केन्र

लागत अनुमान र पोटोकल
तयारी तथा स्वीकृत

वन अनुसन्धान तथा

त्याङ्क Validation र Analysis

प्रन्शक्षण केन्र

प्रारम्भ

वन तथा वातावरण मन्रालय

प्रधतवेिन तयारी तथा प्रकाशन
गल्छी/पष्ट्रिरो धनयन्रण

10

25

40

65

वृित जलाधार व्यवस्थापन
कायायलय

(65)

वन तथा भू सं रक्षण ष्ट्रवभाग

स्पेन्शष्ट्रिकेशन, लागत अनुमान
वायु गुणस्तर मापन केन्र
इलाम, राजष्ट्रवराज, जोमसोम,
दिपायल लगायतका स्थानमा वायु

स्थापना (Gaseous
Parameter सष्ट्रित) (३ स्थान)

१६३

मापन केन्र स्थापना गररनेछ।
वायु, ध्वनी तथा जल प्रिुषण
सम्बन्धी क्षेरगत मापिण्ड
अध्यावधधक गरी कायान्वययन
गररनेछ।

वातवारण ष्ट्रवभाग

सेवा प्रिायकसं ग सम्झौता तथा
कायायिेश
मापन केन्र स्थापना

गुणस्तर

सम्बन्न्धत स्थानीय

तयार तथा वोलपर आव्िान

१

ति/न्जल्ला प्रशासन
कायायलय/नेपाल ष्ट्रवद्युत
प्राधधकरण

३

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको
अनुगमन तथा पररक्षण

वन तथा वातावरण मन्रालय

धनिे न्शका तयारी तथा प्रकाशन
(वातावरण सं रक्षण
धनयमावलीद्वारा पष्ट्रिचान भएका
१२ क्षेरिरुको बेग्लाबेग्लै
सूचक सष्ट्रित)

धनिे शीका तजुम
य ा

वातवारण ष्ट्रवभाग

(वातावरण तथा जैष्ट्रवक
ष्ट्रवष्ट्रवधता मिाशाखा र
जलवायु पररवतयन मिाशाखा)

