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नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त िाष्ट्र सङ्धीय प्ारूप 
महासन्न्, क्योटयो अभिसन्न् ि पेरिस सम्झौराकयो पक्ष 
िाष्ट्र  िएकयो सन्दि्तमा अन्तिा्तभष्ट्र य दाभयत्व पुिा गददै  िाभष्ट्र य 
प्ाथभमकरा ि आवस्यकरा अनुरुप काय्त गददै  आईिहेकयो छ। 
िेडप्लस काय्तक्रम जलवायु परिवर्तनकयो समस्या समाधान गन्त 
अपनाइने एक न्यूनधीकिणकयो उपाय हयो। 

वन भवनास ियोके्, वनकयो गुणस्ति खन्किन नभदने, वनकयो 
संिक्षण गिधी कार्तन सभचिभर गनने, वनकयो भदगयो व्यवसथापन 
गनने ि वन कार्तन सभचिभर अभिवृन्धि गनने भक्रयाकलापहरुकयो 
समन्टिगर रुप नै िेडप्लस हयो । िेडप्लस काय्तक्रम अन्तग्तर 
पाँच वटा भक्रयाकलापहरुुः (१) वन भवनासका माध्यमराट 
हुने उत्सज्तन न्यूनधीकिण, (२) वन क्षयधीकिणकयो माध्यमराट 
हुने उत्सज्तन न्यूनधीकिण, (३) वन कार्तन सभचिभर संिक्षण, (४) 
वनकयो भदगयो व्यवसथापन, ि (५) वन कार्तन सभचिभर अभिवृन्धि 
गनने पद्तछन् । 
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१. परिचय

२. नेपाल िाष्ट्रि य िेडप्लस िणनीष्िको दूिदृष्ट्, परिलक्ष्य ि उदे्श्यहरू

नेपालले िेडप्लस रयािधी चिणका भक्रयाकलापहरु आ.व. 
२०६६।६७ देन्ख सचिालन गरििहेकयो छ । नेपालमा वन 
भवनाश एवं वन क्षयधीकिणका कािण ि प्िावहरु घटाउँदै 
कार्तन उत्सज्तन कटझौरधी ि कार्तन सभचिभर अभिवृन्धि गिधी 
काय्तसम्ादनमा आधारिर अन्तिा्तभष्ट्र य ियूक्तानधीका लाभग 
पभहलयो रयािधी चिणमा गनु्त पनने अभधकांश काय्तहरु सम्न्न 
िएका छन्। िेडप्लस रयािधीकयो चिणमा नधीभरगर ि कानुनधी 
व्यवसथा भमलाउने, संसथागर संिचनाहरुकयो सथापना गनने, 
क्षमरा अभिवृन्धिका काय्तहरु गनने, अध्ययन अनुसन्ान गिधी 
रथ्ाङ्क/सयूचना रयाि गनने, वनकयो आधािभवनु्द (िेफिेन्स लेवेल) 
आंकलन गनने जस्ता काय्तहरु िएका छन् । 

िेडप्लसकयो प्दश्तनधी चिणमा रिाई ियू–परिभध के्षत्रमा उत्सज्तन 
न्यूनधीकिण काय्तक्रम लागयू गरिनेछ । यसै क्रममा वन रथा 
वाराविण मन्तालयले २०७५ रैशाख ६ गरे नेपाल सिकाि 
(माननधीय वन रथा वाराविण मन्तधीस्ति) काे भनण्तयानुसाि 
नेपाल िाभष्ट्र य िेडप्लस िणनधीभर (२०७५-२०७९) स्धीकृर गिधी 
काया्तन्वयनमा ल्ाएकयो छ ।

नेपाल िाभष्ट्र य िेडप्लस िणनधीभरकयो दयू िदृभष्  "जनराकयो समृन्धिमा ययोगदान गन्त वनजन् पारिन्सथभरकधीय प्णालधीकयो कार्तन ि 
गैिकार्तन लाि अभिवृन्धि गनने" ि परिलक्ष्य "सरै सियोकािवालाहरुकयो समावेशधीकिण ि क्षमरा एवं दक्षरा अभिवृन्धि सभहर 
नधीभरगर ि संसथागर संयन्त सुधाि गददै  उत्सज्तन न्यूनधीकिण ि वाराविणधीय, सामाभजक ि आभथ्तक लाि अभिवृन्धिका लाभग वनजन् 
पारिन्सथभरकधीय प्णालधीकयो उत्ानशधीलरा अभिवृन्धि गनने" िहेकाे छ ।

उदे्स्यहरु:

(१) जलवायु परिवर्तन न्यूनधीकिण ि अनुकयू लनकयो अवधािणामा आधारिर िई सरै पारिन्सथभरकधीय के्षत्रहरुमा भदगयो वन व्यवसथापनलाई 
उन्नर रनाउँदै ि वन भवनाश एवं क्षयधीकिणका कािण ि प्िावहरु घटाउँदै कार्तन उत्सज्तन कटझौरधी ि कार्तन सभचिभर अभिवृन्धि गनने, 

(२) वाराविणधीय ि सामाभजक सुिक्षा मापदण्डकयो प्िावकािधी काया्तन्वयन गददै  वनमा आभरिर आभदवासधी जनजाभर ि सथानधीय समुदाय, 
मभहला, मधेशधी, दभलर, भवपन्न ि अन् अभधकािवालाहरु रधीच कार्तन रथा गैिकार्तन लािकयो समन्ाभयक राँडफाँट सुभनभचिर गनने ि 
वन स्योरमाभथकयो अभधकाि अभिवृन्धि गनने,

(३) वनमा आभरिर आभदवासधी जनजाभर ि सथानधीय समुदाय, मभहला, मधेशधी, दभलर ि भवपन्न वग्तकयो ियोजगािधीका अवसिहरुमा भवभवधधीकिण 
गनने ि जधीभवकयोपाज्तनका स्योरहरु वृन्धि गनने,

(४) वन के्षत्रमा कार्तन ि गैिकार्तन लािहरुलाई अन्तिसम्बन्न्र गन्त, संसथागर क्षमरा ि समन्वय अभिवृन्धि गन्त, सुशासन, लैंगभगक 
समरा ि सामाभजक न्ाय अभिवृन्धि गन्त िाभष्ट्र य रथा अन्तिा्तभष्ट्र य आवश्यकरा ि मापदण्डहरुसँग रालमेल हुनेगिधी िाभष्ट्र य नधीभर रथा 
कानुनहरुमा सामञ्जस्यरा ि सुधाि गनने,

(५) गहन भकभसमकयो मापन, अनुगमन, प्भरवेदन ि प्माणधीकिण संयन्त सभहरकयो िाभष्ट्र य वन अनुगमन प्णालधीकयो सथापना ि भवकास गनने ।
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१. कार्तन उत्सज्तन न्यूनधीकिण, वन कार्तन सभचिभर वृन्धि ि वन पैदावािकयो आपयूभर्त सुधाि गनने ।

२. वनजन् पारिन्सथभरकधीय प्णालधीहरुमा गैिकार्तन लािहरु वृन्धि गनने ।

३. भनजधी रथा साव्तजभनक जग्ाहरुमा वनकयो भवकास गनने । 

४. सरै िझौगयोभलक के्षत्रहरुमा ियू-उपययोग ययोजना रनाई ियूभमकयो उच्चरम प्ययोगलाई प्वधि्तन गनने ।

५. वन स्योरकयो अभधकािवालाका रुपमा िहेका वनमा आभरिर आभदवासधी जनजाभर ि सथानधीय समुदाय, मभहला, मधेशधी, दभलर, 

सधीमान्तकृर ि भवपन्न वग्तकयो वनमाभथकयो अभधकाि सुधाि, कार्तन अभधकािकयो सुभनभचिररा ि लािकयो समन्ाभयक एवं न्ाययोभचर 

भवरिण गनने ।

६. भनजधी के्षत्रकयो समेर गहन ियूभमका िहने गिधी आभथ्तक समृन्धि ि जधीभवकयोपाज्तनका लाभग वन पैदावािमा आधारिर उद्यमहरुकयो प्वधि्तन 

गनने ।

७. साना भकसान ि वनमा आभरिर परिवािहरुकयो कृभि-वन उत्ादकत्वमा वृन्धि गनने। 

८. भदगयो, भकफायरधी ि भवश्वसनधीय नवधीकिणधीय/रैकन्पिक उजा्तमा पहँुच वृन्धि गनने ।

९. के्षत्रगर नधीभरहरु, भनकाय ि सियोकािवालाहरु रधीच सहकाय्त, सहययोग ि समन्वय अभिवृन्धि ि सुधाि गनने ।

१०. वन के्षत्रका भनकाय रथा  संसथाहरु, अभधकािवा ला समुदाय ि सम्बन्न्र सिाेकािवालाहरु क्षमरा, संसथागर काय्तसम्ादन ि सेवा 

प्दान गनने क्षमरा भवकास गनने ।

११. सामाभजक ि वाराविणधीय सुिक्षा मापदण्डका साथै वाराविण मैत्रधी भवकासकयो सुभनभचिररा गनने ।

१२. एउटा वृहर/गहन ि भनिन्ति भक्रयाशधील हुने भकभसमकयो िाभष्ट्र य वन अनुगमन प्णालधीकयो सथापना गिधी भनिन्तिरा भदने ।

३. नेपाल िाष्ट्रि य िेडप्लस िणनीष्िहरु

४. िणनीष्ि कायायान्वयन सम्बन्ी व्यवस्ा

नेपालकयो िाभष्ट्र य िेडप्लस िणनधीभरले भनभद्तष् गिेका माभथ प्किण २ मा उन्लिन्खर उदे्श्यहरु हाभसल गन्त देहाय रमयोभजमका १२ 
वटा िणनधीभर ि सयो िणनधीभर काया्तन्वयनका लाभग आवश्यक पनने ७० वटा भक्रयाकलापहरु प्स्ताव गरिएकयो छ।

िाभष्ट्र य रहमा वन रथा वाराविण मन्तधीकयो अध्यक्षरामा िहेकयो 
िाभष्ट्र य िेडप्लस भनदने गशक सभमभरले उच्चस्तिधीय नधीभरगर 
संिचनाकयो रुपमा िहधी नधीभरगर माग्तदश्तन रथा काय्तक्रम 
काया्तन्वयनमा उच्चस्तिकयो समन्वय ि सहजधीकिण गनने  
गद्तछ। त्यसै गिधी वन रथा वाराविण मन्तालयकयो सभचवकयो 
अध्यक्षरामा िहेकयो िाभष्ट्र य िेडप्लस समन्वय सभमभरले 
समन्वयकािधी ियूभमका भनवा्तह गद्तछ। 

कार्तन सेवा, कार्तन सभचिभर, कार्तन उत्सज्तन न्यूनधीकिण, कार्तन 
व्यापाि ि सयोवाट प्ाप्त लािकयो राँडफाँट जस्ता काय्त संघकयो 
अभधकाि के्षत्रमा पनने ि नेपाल सिकािले गनु्त पनने संरैधाभनक, 
नधीभरगर ि कानुनधी व्यवसथा िहेकयो छ । यधी काय्तहरु नेपाल 
सिकािकयो रफ्त वाट िेड काया्तन्वयन केन्द्रले गिधीिहेकयो छ । 
भनजधी के्षत्रकयो कार्तन खरिद भरक्रधी गन्त, कयोि रनाई लािकयो 

राँडफाँट गन्त सके् गिधी यस केन्द्रलाई अध्तसिकािधी स्ायत्त 
संसथाकयो रुपमा भवकास गिधी िाभष्ट्र य िेडप्लस केन्द्र रनाउने 
परिकपिना गरिएकयो छ। वन रथा वाराविण मन्तालय 
अन्तग्तरका भवभिन्न भविागहरुमा िेडप्लस सम्क्त  इकाई 
सथापना गरिनेछ । िणनधीभरमा प्देशमा िहेका उद्ययोग, पय्तटन, 
वन रथा वाराविण मन्तालयमा िेडप्लस इकाई सथापना गरिने 
उलेिख छ । प्देश न्सथर वन भनदने गशनालयमा िेड डेकि सथापना 
गिधी सम्क्त  व्यन्क्त माफ्त र प्देशभित्र िेडप्लस काय्तक्रम  
काया्तन्वयन ि अनुगमनका क्रममा भजलिा रथा भडभिजन  
रहमा िहेका काया्तलयहरुसँग समन्वय गनने व्यवसथा 
भमलाइएकयो छ।  यसका अभररिक्त िेडप्लस रहुसियोकािवाला 
मचि, िेडप्लस आभदवासधी जनजाभर ि नागरिक समाज 
सञ्जाललाई सयूचना प्वाह ि संचािकयो लाभग भक्रयाशधील िाखे् 
व्यवसथा गरिएकयो छ। भनदने गशक ि समन्वय सभमभरकयो संिचना 
ि प्भरभनभधत्व देहाय रमयोभजम िहेकाे छ ।
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िाष्ट्रि य िेडप्लस ष्नददे श�क सष्िष्ि

मन्तधी वन रथा वाराविण मन्तालय अध्यक्ष

सभचव वन रथा वाराविण मन्तालय, अथ्त मन्तालय, जलस्योर, उजा्त ि भसंचाइ मन्तालय, कृभि रथा 
पशुपञ्धी भवकास मन्तालय, उद्ययोग, वाभणज्य रथा आपयूभर्त मन्तालय, िाभष्ट्र य ययोजना आययोग, 
िाभष्ट्र य प्ाकृभरक स्योर रथा भवत्त आययोग

सदस्य

प्देश सभचव उद्ययोग, पय्तटन, वन रथा वाराविण मन्तालय, सरै प्देश (७ जना) सदस्य

प्भरभनभध सथानधीय सिकािका प्भरभनभधमयूलक सङ् संसथाराट कम्धीमा १ जना मभहला सभहर ३ जना 
मन्तालयराट मनयोभनर

सदस्य

प्भरभनभध वन व्यवसथापन गददै  आएका आभदवासधी जनजाभर ि सथानधीय समुदाय, मभहला, मधेशधी, दभलर ि 
भनजधी के्षत्रका प्भरभनभधमयूलक सङ् संसथाका प्भरभनभध गिधी कम्धीमा २ जना मभहला सभहर रढधीमा 
६ जना मन्तालयराट मनयोभनर

सदस्य

प्मुख िेड काया्तन्वयन केन्द्र सदस्य-सभचव

िाष्ट्रि य िेडप्लस सिन्वय सष्िष्ि
सभचव वन रथा वाराविण मन्तालय अध्यक्ष

सहसभचव जलवायु परिवर्तन व्यवसथापन महाशाखा, ययोजना, अनुगमन रथा समन्वय महाशाखा, वाराविण 
रथा जैभवक भवभवधरा महाशाखा, वन रथा जलाधाि महाशाखा, सहिाभगरामयूलक वन महाशाखा 
ि प्शासन महाशाखा

सदस्य

महाभनदने गशक वन रथा ियू-संिक्षण भविाग, िाभष्ट्र य भनकुञ्ज रथा वन्जनु्त संिक्षण भविाग, वनस्पभर भविाग, 
वाराविण भविाग ि वन अनुसन्ान रथा प्भशक्षण केन्द्र

सदस्य

प्भरभनभध वन व्यवसथापन गददै  आएका आभदवासधी जनजाभर ि सथानधीय समुदाय, मभहला, मधेशधी, दभलर ि 
भनजधी के्षत्रका प्भरभनभधमयूलक सङ् संसथाका प्भरभनभध गिधी कम्धीमा ३ जना मभहला सभहर रढधीमा 
९ जना मन्तालयराट मनयोभनर

सदस्य

प्मुख िेड काया्तन्वयन केन्द्र सदस्य-सभचव

५. अन्य व्यवस्ाहरु 

िेडप्लसका सुिक्ा िापदण्डहरु

िाभष्ट्र य िेडप्लस िणनधीभर ि भक्रयाकलापहरुकयो काया्तन्वयनराट 
सामाभजक ि वाराविणधीय रथा सकािात्मक ि नकािात्मक 
प्िावहरु पन्त सके् हुनछ। कार्तन ि गैिकार्तन लािकयो 
वृन्धिका अभररिक्त सृजना हुनसके् अन् रहुपक्षधीय लािहरु 
यस िणनधीभरराट पनने सकािात्मक प्िाव हयो। सामाभजक 
ि वाराविणधीय मापदण्डहरुकयो सहधी भकभसमले परिपालना 
नगरिएकयो खण्डमा िेडप्लस िणनधीभर ि भक्रयाकलापहरुकयो 
काया्तन्वयनराट केहधी नकािात्मक सामाभजक, साकृिभरक, 
आभथ्तक ि वाराविणधीय प्िावहरु पभन देन्खन सके्छन् । 
समाज ि पारिन्सथभरकधीय प्णालधीहरुमा पनने प्त्यक्ष ि अप्त्यक्ष 
प्िावहरुलाई सम्बयोधन गनने नधीभर रथा उपायहरुकयो रुपमा 
सामाभजक रथा वाराविणधीय सुिक्षा मापदण्ड रयाि गरिएकयो 
हुनछ। 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त िाष्ट्र सङ्धीय प्ारुप  
महासन्न्का पक्षिाष्ट्र हरुकयो १६ औ ंसमे्लनमा सारवटा सुिक्षा 
भसधिान्तहरु रय गरिएकयो भथययो, जसलाई िेडप्लससम्बन्धी 
क्ानकयू न सुिक्षा भसधिान्त िभननछ। यसकै आधािमा सुिक्षा 
मापदण्ड ि प्ारूप भनधा्तिण गरिएकयो छ, जसकयो परिलक्ष्य 
सामाभजक ि वाराविणधीय रुपमा भसज्तना हुने प्भरकयू ल 
जयोन्खमहरु घटाउने, वन स्योरमाभथकयो समुदायकयो अभधकाि 
सुिक्षालाई प्वधि्तन गनने, जैभवक भवभवधरा रढाउने, वन के्षत्रकयो 
सुशासन अभिवृन्धि गनने, अभधकाि सुिक्षाका माध्यमराट 
सियोकािवालाहरुलाई उते्परिर गनने ि पयूण्त एवं प्िावकािधी 
सहिाभगरा प्वधि्तन गनने िहेकयो छ ।

नेपालमा वन, वाराविण, सुशासन, सयूचनाकयो हक, रिम 
रथा रिभमक, आभदवासधी जनजाभर, लैंगभगिक रथा सामाभजक 
समावेशधीकिणका के्षत्रमा प्चभलर नधीभरगर रथा कानुनधी  
व्यवसथाहरुले सम्ाभवर सामाभजक ि वाराविणधीय 
प्िाव सम्बयोधन गिेका छन्। यसिधी िाभष्ट्र य ि अन्तिा्तभष्ट्र य 
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रहमा िेडप्लसकयो सन्दि्तमा िहेका सुिक्षा मापदण्ड ि 
आवश्यकराहरुलाई मध्यनजि ि अनुशिण गददै  नेपालले 
आफनयो सन्दि्तमा उपययोगधी हुनेगिधी सामाभजक ि वाराविणधीय 
िणनधीभरक मयूल्ाङ्कन ि सन् २०७० मा स्यंसेवधी सुिक्षा 
मापदण्डकयो रुपमा िेडप्लसका सामाभजक ि वाराविणधीय 
सुिक्षा मापदण्ड रयाि गिेकयो छ । यधी मापदण्डहरु ि जलवायु 
परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त िाष्ट्र सङ्धीय प्ारुप महासन्न्का 
पक्षिाष्ट्र हरुकयो समे्लनले गिेका भनण्तयहरु अनुसाि भवकास 
गनु्तपनने सुिक्षा मापदण्ड सम्बन्धी सयूचना प्णालधी (Safeguards 
Information System) काे भवकास गिधी सचिालन गरिने  
छ । साथै पृष्ठपयोिण ि गुनासयो व्यवसथापन संयन्त रनाई लागु 
गरिनेछ।

वनको आधािष्वनु् अनुिान

नेपालले सन् २००० देन्ख २०१० रधीचकयो अवभधलाई आधाि 
वि्त मानधी िाभष्ट्र य रहमा वनकयो आधािभवनु्द रयाि गरि जलवायु 
परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त िाष्ट्र सङ्धीय  प्ारुप महासन्न्कयो 
सभचवालयमा सन् २०१७ मा पेश गिेकयो छ। िाभष्ट्र य रहमा वनकयो 
आधािभवनु्द रयाि गदा्त रधीन वटा िेडप्लस भक्रयाकलापहरु 
(वन भवनाश, वन क्षयधीकिण ि कार्तन सभचिभर अभिवृन्धि), 
दुई वटा कार्तन पयूल (जभमन माभथकयो ि जभमनमुनधीकयो जैभवक 
भपण्ड) ि एउटा गाँस (कार्तन डाईअक्ाइड) समेभटएकयो 
छ। नेपालले उत्सज्तन न्यूनधीकिण हुने रिाई ियू-परिभध के्षत्रकयो 
पभन आधािभवनु्द आकलन गिेकयो छ। नेपालकयो पभहलयो 
िाभष्ट्र यस्तिकयो वनकयो आधािभवनु्दमा भनम्न ५ के्षत्रमा थप काम 
गरि परिमाभज्तर गरिनेछ। 

• वन कार्तन सभचिभर अभिवृन्धि सम्बन्धी अन् 
भक्रयाकलापहरुलाई पभन समावेश गनने । जसै्त: नेपालकयो 
समुदायमा आधारिर वन व्यवसथापन काय्तक्रमका 
माध्यमराट वन व्यवसथापनमा गरिएकयो सुधािका 
उपलन्धिहरुलाई आकलन गनने। 

• चिधीचिणराट हुने वन क्षयधीकिणलाई कम खभच्तलयो प्त्यक्ष 

मापन भवभध अवलम्बन गिधी मापन गनने ि चरिचिण रथा 
पशुपालन व्यवसथापनराट हुने वन क्षयधीकिणकयो अप्त्यक्ष 
मयूल्ाङ्कन गनने भवभधलाई भवसथाभपर गनने । 

• दाउिा सङ्कलनराट हुने वन क्षयधीकिणलाई कम खभच्तलयो 
प्त्यक्ष मापन भवभध अवलम्बन गिधी मापन गनने ि दाउिा 
सङ्कलनराट  हुने वन क्षयधीकिणकयो अप्त्यक्ष मयूल्ाङ्कन गनने 
भवभधलाई भवसथाभपर गनने । 

• वनकयो आधािभवनु्दमा गरिएकयो वनकयो परििािा भित्र 
वनका स–साना के्षत्रहरु समेर पननेगगिधी गणना गन्तकयो 
भनभमत्त वन क्षयधीकिण िएका वा वन पुनियोपण गरिएका 
स–साना स्तिका वनहरु पभन समावेश गनने ।

• दाउिा सङ्कलन ि चिधीचिणराट हुने क्षयधीकिणका 
अभररिक्त वन क्षयधीकिणका अन् कािक रत्वराट हुने 
उत्स्तजनकाे आकलन गिधी समावेश गनने ।

िाष्ट्रि य वन अनुगिन प्रणाली

• वनकयो के्षत्रफल परिवर्तन, वन कार्तन सभचिभर, मानवजन् 
भक्रयाकलापका कािण वनराट हुने उत्सज्तनकाे मापन, 
अनुगमन, प्भरवेदन रयािधी ि प्माणधीकिणकयो भनभमत्त 
उपयुक्त हुने, समयकयो अन्तिालमा रालमेल हुने ि उपलधि 
गिाउने रथ्ाङ्क ि जानकािधीहरु पािदशशी हुने गिधी जलवायु 
परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त िाष्ट्र सङ्धीय प्ारुप महासन्न्का 
पक्षिाष्ट्र हरुकयो समे्लनका भनण्तयसँग रालमेल हुनेगिधी 
िाभष्ट्र य वन अनुगमन प्णालधीकयो ढाँचा रय गरिनेछ।

• िेडप्लसका लाभग उपययोगधी हुनेगिधी िाभष्ट्र य वनकयो रथ्ाङ्क 
िाभष्ट्र य वन सयूचना प्णालधी सभहरकयो सयूचना प्भवभधमा 
आधारिर रथ्ाङ्क भवकास, व्यवसथापन ि अद्यावभधक गनने 
परिलक्ष्य सभहर िाभष्ट्र य वन अनुगमन प्णालधी सथापना ि 
सचिालन गनने काम वन अनुसन्ान रथा प्भशक्षण केन्द्र ि 
िेड काया्तन्वयन केन्द्रराट हुनेछ।
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