पृष्ठभूमी
नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव ४४.७४% भूभाग वन जङ्गलले ढाकेको छ । कृषि लगायत पययटन,
वाताविण, जैषवक षवषवधता एवं भौगोललक षवकास सं िचनाको मेरुदण्डको रुपमा िहेको वन क्षेत्रबाटै
ु वासीहरुका अलधकांश दै लनक आवश्यकताका काठ, इन्धन - ७० प्रलतशत, पशुआहाि -४० प्रलतशत,
मुलक
जडीवुटी लगायतका काष्ठ एवं गैिकाष्ठ वन पैदावािको आपूलतय हुुँदै आएको छ । त्यसै गिी वन तथा जलाधाि
सं िक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूलमको सं िक्षण ि उत्पादकत्वमा बृषि, पानीमुहान, वन्यजन्तु ि जैषवक
षवषवधताको सं िक्षण, जलवायु शुषिकिण जस्ता मानव स्वास््य िक्षा एवं प्रकृलत सं िक्षण ि वाताविणीय स्वच्छता
कायम िाख्ने काययमा ठू लो टे वा पुगेको छ । वन क्षेत्र िाषिय अथयतन्त्रमा टे वा पुर्याउने क्षेत्र पलन हो । यस
क्षेत्रबाट उत्पाददत काठ दाउिा ि जडीवुटीको षवक्रीबाट मात्र विोनी किीव दुइ अिव भन्दा बढी िाजस्व
सं कलन भई आएको छ भने यथाथयमा यसको योगदानको सही मूलयांकन हुन वाुँकी नै छ । यसको अलावा
वन क्षेत्रले गिीव, मषहला, दललत ि उपेक्षक्षत वगयलाई समेत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमले
िाषिय मूल प्रवाहमा समावेशीकिण गदे गाउुँ स्तिसम्म षवकेन्रीकिण ि सुशासनको प्रत्याभूलत ददन योगदान
गिे को छ । वन क्षेत्रले नेपालको वहुमूलय जडीवुटी लगायतका जैषवक स्रोतलाई परिचालन गिी षवश्व
वजािसम्म पुर्याई आलथयक समुन्नलत गनय सक्ने प्रच ुि सं भावनाहरु पलन वोकेको छ ।
वाताविणीय सं बद
े नशीीलता, प्राकृलतक लबपक्षि तथा जलवायु परिवतयनको प्रभावको दृषिकोणले नेपाल उच्च
जोक्षिममा िहेको छ । सम्वेदनशीील भू-धिातलीीय ि भौगोललक अवक्षस्थलत तथा कमजोि भौगलभयक
वनावटका कािणले गदाय मानवजन्य तथा प्राकृलतक प्रकोपका प्रभावहरुबाट भािी मात्रामा धनजनको क्षलत ि
वाताविणीय समस्या बेहोनुय पिे को छ ।
हरित षवकासको अवधािणा अनुरुप मानवीय षक्रयाकलाप ि षवकास प्रषकयालाई वाताविणमैत्री बनाउदै

ु को सलमिगत ददगो
जलवायु परिवतयनको प्रलतकीूल असिसं ग अनुकुललत हुने दाषयत्व सृजना गिी मीुलक
षवकासमा जलवायु परिवतयनले पाने प्रभावलाई न्यूनीकिण गदै वाताविण सं िक्षण गने क्षजम्मेवािी िहेको छ ।

वाताविण तथा जलवायु परिवतयनको षवश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गनय सन् १९९२ मा रियो दद जेनेरियोमा
ु
सम्पन्न पृ्वी क्षशिि सम्मेलनमा हस्ताक्षिको लालग िुला भएको सं यक्त
िािसं घीय महासक्षन्धहरुमा नेपाल पक्ष

िािको रुपमा िहेको छ । नेपालले जलवायु परिवतयन सम्बन्धी सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुमोदन
गिी कायायन्वयन प्रािम्भ गिे को छ ि सो सम्झौता कायायन्वयनको लालग मन्त्रालयले सामाक्षजक–आलथयक
षवकासमा न्यून कावयनमुिी एवम् जलवायु समानुकूललत सोचको अवलम्बन, श्रोत व्यवस्थापनमा कुशलता तथा

सामाक्षजक रुपमा समावेशी दृषिकोणलाई आत्मसात गदै हरित अथयतन्त्रमुिीी िणनीलत तजूम
य ा गिी क्रमशः
लागु गने लक्ष्य ललएको छ ।

वन तथा वाताविणको कायय षवभाजन
१.

िाषिय वन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड ि लनयमन,

२.

िाषिय वनको सवे क्षण, वगीकिण, नाप नक्सा ि सीमाङ्कन,

३.

लनजी वन, सावयजलनक वन, सिकािी वन, धालमयक वन, सामुदाषयक वन, साझेदािी वन, कबुललयती वन,
चक्ला वन सम्बन्धी नीलत, कानून ि मापदण्ड,

४.

वन्यजन्तु ि चिाच ुरुङ्गी सम्बन्धी नीलत, कानून ि मापदण्ड,

५.

िाषिय लनकुञ्ज, वन्यजन्तु आिक्ष तथा लसकाि आिक्ष ि सीमसाि क्षेत्रसम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड,
योजना तथा कायायन्वयन,

६.

हािीसाि,

७.

प्राणीउद्यान (क्षचलडयािाना) सम्बन्धी नीलत, कानून ि मापदण्ड,

८.

मध्वती क्षेत्र तथा सं िक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत ि मापदण्ड,

९.

जैषवक षवषवधता, प्राषकतक वाताविण सं िक्षण, सदुपयोग ि स्रोतको व्यवस्थापन,

१०. वन्यजन्तु, जैषवक षवषवधता ि वन पैदावाि ओसािपसाि एवं अपिाध लनयन्त्रण सम्वन्धी नीलत, कानून,
मापदण्ड, कायायन्वयन ि लनयमन,
११. वन क्षेत्र अलतक्रमण ि वन क्षेत्रको भू-उपयोगको परिवतयन,
१२. वनस्पलत उद्यान ि वनस्पलत पषहचान तथा अलभले िीकिण सम्बन्धी नीलत, कानून ि मापदण्ड,
१३. हवे रियम व्यवस्थापन,
१४. वनस्पलतहरुको िासयलनक गुणहरुको पिीक्षण, प्रयोगशाला, प्रत्यायन, प्रमाणीकिण ि गुणस्ति,
१५. आनुवांक्षशक स्रोत, दुलभ
य तथा लोपोन्मुि प्रजालत ि आयालतत प्रजालत,
१६. वाताविण, जलवायु परिवतयन, जलवायु परिवतयन अनुकूलन, न्यूनीकिणसम्बन्धी नीलत, कानून ि मापदण्ड,

१७. काबयन सेवा ि काबयन सक्षिलत,
१८. अन्ति प्रादे क्षशक जङ्गल, षहमाल, वन, सं िक्षण क्षेत्र, जैषवक षवषवधता तथा भू-जलाधाि क्षेत्रको सं िक्षण,
सम्बियन ि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड ि लनयमन,
१९. अन्तिदे शीय वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी षविय,
२०. वन, वनस्पलत, वाताविण तथा जलवायु परिवतयन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान,
२१. प्राकृलतक नदी नाला, ताल तलै या, पोििी, सीमसाि एवं जलाधाि क्षेत्रको वाताविणीइ सं िक्षण एवं
स्वच्छता कायम सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड ि लनयमन,
२२. वायु ि वायुमण्डलको गुणस्ति, मापदण्ड, अनुगमन ि लेिाजोिा,
२३. हरित अथयतन्त्र सम्बन्धी नीलत ि मापदण्ड,
२४. षवषकिण, जल, ठोस, तापीय, नाभकीय, षवद्युतीय, च ुम्बकीय, िसायन, ध्वलनलगायतका प्रदूिण लनयन्त्रण,
२५. हरितगृह ग्यासको मापदण्ड ि लनयमन,
२६. िाषियस्तिमा वाताविणीय सूचना प्रणाली,
२७. वाताविणीय प्रभाव अध्ययनसम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड ि लनयमन,
२८. िािपलत च ुिे तिाइय मधेश सं िक्षण षवकास सलमलत, िाषिय प्रकृलत सं िक्षण कोि,
२९. सशस्त्र वन िक्षक,
३०. मन्त्रालयसम्बन्धी िाषिय अन्तिायषिय सं घसं स्थासुँग सक्षन्ध, सम्झौता, अलभसक्षन्ध, सम्पकय ि समन्वय
३१. मन्त्रालयसम्बन्धी सावयक्षजनक सं स्थान, प्रालधकिण, सलमलत, प्रलतष्ठान, कम्पनी आददको सिालन ि लनयमन,
३२. नेपाल वन सेवाको सिालन ।

