
/]8 sfof{Gjog s]Gb|

कार्बन उत्सर्बन न्यूनीकरणको लक्ष्य 

नेपालमा विविन्न अिविमा िन के्त्रको विनास दरमा उतार 
चढाि रहँदै आएको छ र अवहले पवन विविन्न कारणले िन 
विनाश र िन क्यीकरण हँदै आएको छ । िन विनाश र 
िन क्यीकरणले मावनसको जीविकोपाज्जन र समग्र रावट्रि य 
विकासमा प्रवतकुल प्रिाि पाददै  आएका छन् । त्यसैले िन 
विनाश र क्यीकरणसम्बन्ी समस्ा सम्बोिनका लावि 
नेपालले रेडप्लस काय्जक्रम सञ्ालन िरररहेको छ । विश्व 
बैङ्कको िन काब्जन साझेदारी संयन्त्र अन्ति्जतकाे तयारी कोष 
(Forest Carbon Partnership Facility-Readiness 
Fund) को सहयोिमा नेपाल लिायत ४७ िटा देशमा 
रेडप्लस काय्जक्रमको तयारी चरणको काय्जहरु िएका छन् ।

काब्जन उत्सज्जन न्यूनीकरण काय्जक्रमकाे लक्ष्य िन विनाश 
तथा क्यीकरणबाट हने उत्सज्जन न्यूनीकरण िददै  िनमा 
काब्जन सवञ्वत संरक्ण, िनको वदिो व्यिसथापन तथा िन 
काब्जन सवञ्वतलाई अवििृद्धि िनु्ज रहेको छ ।

काब्जन उत्सज्जन न्यूनीकरण काय्जक्रम सञ्ालनबाट 
वि.सं. २०७५ देद्ि २०८५ (सन् २०१८–२०२८) सम्म 
तरार्जका १३ वजल्ामा  कररब ३ करोड ४२ लाि टन 
काब्जन डाईअक्ारड गाँस ऊत्सज्जन कम िनने लक्ष्य 
वलएको छ। जसमधे् उत्सज्जनको काय्ज हँदा उपयुक्त 
तररकाबाट काय्जहरु निएको अिसथामा घटी हन 
सके् ७८ लाि टन काब्जन डारअक्ारड रहेको छ ।  
जसलाई घटाउँदा कररब २ करोड ६३ लाि टन काब्जन 
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नेपालले अा.ि. २०६६।६७ देद्ि नै तयारीका कामहरू िददै  
आररहेको छ । यस काय्जक्रमको तयारीका चरणहरुमा 
विविन्न अध्यनहरु, रेडप्लस रणनीवत लिायत िनको 
आिारविनु् (फरेट् ररफरेन्स लेिल) तयार िनने, क्मता 
अवििृवधि िनने, लैवगिक समता र सामावजक तथा 
िातािरणीय सुरक्ा मापदण्डहरुको तयारी िनने र िन  
काब्जनकाे मापन, अनुिमन, प्रवतिेदन तयारी र प्रमाणीकरण 
सवहतको रावट्रि य िन अनुिमन प्रणालीको सथापना िनने 
जस्ा आिारियूत तयारी सम्पन्न िएका छन् । आिश्यकता 
अनुसार सयूचना प्रणालीहरु सथापना र सञ्ालन िनने काय्जको 
वनरन्तरता िैरहेको छ ।

डारअक्ारड व्यापारको लावि उपलब्ध हने देद्िनछ।  
नेपालले हाल काया्जन्वयन िरररहेको रेडप्लस काय्जक्रमबाट 
विश्व बैङ्क अन्ति्जत काब्जन कोष (Carbon Fund) बाट काब्जन 
उत्सज्जन न्यूनीकरण काय्जक्रमको लािी पवहलो चरणमा  
कररि १ करोड टन काब्जन डारअक्ारड (Co2e) सन् 
२०२१ र २०२४ मा वबक्री िरी लाि वलने िरी काय्ज अिाडी  
बढीरहेको छ । काय्जक्रम काया्जन्वयन िदा्ज सात िटा  
के्त्रमा मुख्य काय्जहरु सञ्ालन िनने र ती काय्जक्रम  
काया्जन्वयन िदा्ज १० िष्जमा अनुमावनत ३ करोड ४२ लाि 
टन काब्जन डारअक्ारड कम हने आकलन िररएको छ ।  
काय्जक्रमको लक्ष्य तथा काब्जन उत्सज्जन कम िन्ज कवत  
योिदान िन्ज सक्दछ िने्न वििरण तलको तावलकामा प्रसु्त 
िररएको छ ।
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३. वन क्षेत्रका नीतिहरु 
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                   काय्जक्रमहरु लक्ष्य रकाई
उत्सज्जन न्यूनीकरण 
(काब्जन डारअक्ारड 

टन लािमा) 

१.  सामुदावयक तथा साझेदारी िनहरुको व्यिसथापन 
अभ्ासहरुमा सुिार (परम्पराित तथा प्रथाजवनत 
अभ्ासहरुलाई समेत मध्नजर िरी )

३३६,०६९ हेक्टर १८९.८

२.  समुदाय र   साझेदारी  िनहरु उपिोक्ता समयूहहरुलाई 
हस्ान्तरण िरी  िन के्त्रको सुशासन सथानीयकरण 

२००,९३७ हेक्टर ९२.८

३.  िन प्रसार सेिा तथा वित्ीय पहँचको माध्मबाट िनजन् 
वक्रयाकलापहरुको सञ्ालन वनजी के्त्रमा विस्ार 

३०,१४१ हेक्टर ८.८

४. (क) जैविक गाँसको साथै िैकद्पिक उजा्जमा पहँच विस्ार  ६०,००० रकार्ज १६.९

४. (ि) सुिाररएको चुल्ोको साथै िैकद्पिक उजा्जमा पहँच  
      विस्ार  

६०,००० रकार्ज १.९

५.   िररबमयूिी कबुवलयती िनको विस्ार १२,०५६ हेक्टर ६.८

६.  पयूिा्जिार विकासको लािी िन रूपान्तरण कम िन्ज एकीकृत  
ियू–उपयोि योजना सुिार 

९००० हेक्टर २५.०

७.  संरवक्त के्त्रहरुको व्यिसथापनमा सुिार  ६ िटा

कारा्बन्वरन क्षेत्र िथा अवति 

उत्सज्जन न्यूनीकरण काय्जक्रम नेपालको 
तराई ियू-पररवि काय्जक्रम काया्जन्वयन 
िैरहेको मध् तथा पवचिम तराईका  
१३ वजल्ाहरुमा काया्जन्वयन िररहेकाे  
छ । काय्जक्रम काया्जन्वयन हने 
वजल्ाहरूमा प्रदेश नं. २ का राैतहट, 
बारा, पसा्ज, बािमती प्रदेशकाे वचतिन, 
िण्डकी प्रदेशकाे  निलपरासी 
(बद्जघाट सुस्ा पयूि्ज), प्रदेश नं. ५ का 
बवद्जया, बाँके, दाङ, कवपलबसु्, 
रुपने्ही, निलपरासी (बद्जघाट सुस्ा  
पवचिम) र सुदुर पवचिम प्रदेशका  
कञ्नपुर र कैलाली रहेका छन् । 
काय्जक्रमको काया्जन्वयन अिवि वि.सं. 
२०७५ देद्ि २०८५ सम्म रहेको छ ।
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िराई भयू–पररति क्षेत्रको स्थति  लगानी कोष िथा स्ोि 

तरार्ज ियू–पररवि के्त्रले नेपालको तराईको २४ लाि  

हेक्टर के्त्रफल ढाकेकाे छ िने नेपालको कुल  

जवमनको १५%, कुल िन के्त्रको २०%, कुल जनसंख्याको 

२५%  ओिटेको छ । यस के्त्रमा आिार तथ्ाङ्कको  

रुपमा कररब ११ लाि ७० हजार हेक्टर िन के्त्र  

रहेको छ जसमधे् २९% संरवक्त के्त्र (६ िटा), २७% 

सामुदावयक िन तथा ५% साझेदारी िन (२२०० िन्ा  

बढी सामुदावयक िन तथा १८ िटा साझेदारी िन समयूहहरु) 

रहेको छ िने बाँकी ३९ % सरकारधिारा व्यिद्सथत िन 

रहेको छ । 

यस के्त्रको व्यिसथापनको लावि सन् २००० देिी नै 

तराई ियू–पररवि काय्जक्रमको रुपमा िन र िन्जनु्तको 

संरक्णमा सथानीय समुदायहरुको सहिावितामा िन के्त्रको 

संरक्ण, जैविक विवििता तथा जीविकोपाज्जन सहयोिी 

काय्जक्रमहरूले  उले्िनीय प्रिवत हावसल िरेको अनुिि 

छ ।

यस के्त्रको िन देशकै सबै िन्ा बढी काब्जन युक्त  

िन पवन हो । तराई ियू–पररवि के्त्रको िन के्त्रमा िन 

फँडानीको उच्च दरको अिसथा छ। काय्जक्रम तयारीको 

चरणमा िररएको विशे्षणले ईन्नको रुपमा प्रयोि  

हने काठ र काठका लावि समग्र आपयूवत्ज र मािको 

अन्तरलाई सम्बोिन िनु्ज पनने, िन पैदािरकाे अिैि  

वनकासी, अवनयद्न्त्रत चररचरन, अपया्जप्त स्ोतहरू र ियूवम 

तथा िन व्यिसथापनको के्त्रमा सम्बोिन िनु्जपनने पृष्ठपाेषण 

िरेको छ ।  

यस काय्जक्रमले वनजी के्त्रको िन विकास र प्रिधि्जनकाे  

लावि थप अिसरहरू वसज्जना िद्जछ र रेडप्लस  

प्रवक्रयामा संलग्न हन यसको ियूवमकालाई समथ्जन  

िद्जछ।

काब्जन उत्सज्जन न्यूनीकरण काय्जक्रम सञ्ालन िन्ज प्रथम 

पाँच िष्जको लावि कररब १०१ वमवलयन अमेरीकी डलर र 

समग्रमा १० िष्जको लावि १८४ वमवलयन अमेररकी डलर 

श्ोत आिश्यक पनने अनुमान िररएको छ । काय्जक्रम 

काया्जन्वयन िन्ज नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सथानीय 

सरकारले िावष्जक बजेट तथा काय्जक्रम माफ्ज त् लिानी 

िननेछछन् । यसैिरी केही काय्जक्रम र वक्रयाकलाप संचालन 

िन्ज राट्रि पवत चुरे तराई मिेश संरक्ण विकास सवमवत, 

तराई ियू–पररवि काय्जक्रम, समृद्धिका लावि िन काय्जक्रम, 

जलिाययू उत्ानवशल चुरे काय्जक्रम आवदबाट योिदान 

पुगे्नछ । सामुदावयक िन उपिोक्ता समुह र साझेदारी िन 

व्यिसथापन समुहबाट समेत उत्सज्जन न्यूनीकरण काय्जक्रम 

सञ्ालन हनेछ । यसरी काय्जक्रम काया्जन्वयन िन्ज नपुि हने 

श्ोत काब्जन कोषबाट ७० करोड काय्जसम्पादनमा आिाररत 

ियूक्तानीको लावि िोजी िनने िवनएको छ । यसैिरी थप 

नपुि श्ोत िन लिानी काय्जक्रम र अन्तरा्जवट्रि य विकास 

संघ (आईडीए) लिायतबाट सहायता वलई पररचालन िनने 

िरी प्रस्ाि िररएको छ । सरकार, समुदाय र साझेदार 

संसथाहरूकाे समन्वयात्मक प्रयास र संयुक्त लिानीमा याे 

काय्जक्रम काया्जन्वयन हनेछ ।
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लाभ िथा लाभग्ाहीहरु 

यस काय्जक्रमले मौवरिक र िैर मौवरिक लािहरु प्रिाह  

िद्जछ । विशेष िरी काब्जन सवञ्वत िापत प्राप्त हने  

लािहरु वदिो िन व्यिसथापन िनने िन उपिोक्ता  

समयूहहरुले प्रत्यक् प्राप्त िननेछछन् । यसको लावि काब्जन  

वबक्री िन्जको लावि समझौता हनु िन्ा अिाडी नै  

लािको वितरण योजना स्ीकृत िै यसको वितरणको 

संयन्त्र सथापना हनेछ । यस बाहेक पवन परम्पराित 

रुपमा उपयोि िनने प्रथाजवनत अभ्ासहरु िनने िन 

के्त्रसँि सम्बद्न्त उपिोक्ताहरुले पवन लािहरु 

प्राप्त िनने िरी प्रस्ािहरु पेश िररएको छ । 

काब्जनबाट प्राप्त हने लािको कम्ीमा पवन ८० प्रवतशत 
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कार्बन उत्सर्बनको अनुगमन, प्रतिवषेदन िथा 
प्रमातणकरण 

सन्दभ्ब सामग्ी 

िन तथा िातािरण मन्त्रालय, रेड काया्जन्वयन केन्द्र, बबरमहल, काठमाण्डौौः Emission Reductions Program Document (ERPD) 
A sustainable forest management-based Emission Reduction Program in the Terai Arc Landscape, Nepal, 2018  

काय्जक्रमको प्रारद्भिक चरणमा उत्सज्जन न्यूनीकरणको 

मापनको लेिाङ्कन िन्जको लावि विश्व बैङ्कले तयार िरेको 

काब्जन रवजवट्रि  प्रणालीलाई अिलम्बन िननेछछ । काय्ज 

सम्पादनमा आिाररत ियूक्तानी प्रणाली िएको हनाले 

उपसंहार

काब्जन उत्सज्जन न्यूनीकरण काय्जक्रमले तराई  

ियू–पररवि के्त्रको मुख्य प्राकृवतक स्ोत िनको  

विनास तथा क्यीकरणको अिसथालाई केही हदसम्म 

सम्बोिन िरी िनको उवचत व्यिसथापन माफ्ज त काब्जन 

उत्सज्जन घटाउने र काब्जन सवञ्वत अवििृद्धि िरेिापत 

ियूक्तानी पाउने ढोका िोलने छ । यसको साथै िनजन् 

उत्ादनहरुमा आपयूवत्ज-मािको अन्तरलाई घटाउने र 

नेपालको समुदायमयूिी िन व्यिसथापनको जिलाई झन 

बवलयो बनाउन योिदान िननेछछ । सथानीय समुदायहरु र 

िन उपिोक्ता समयूहहरुको समािेशी, पारदशशी शासनका 

माध्मबाट वदिो िन व्यिसथापनको साथै ग्रामीण आवथ्जक 

विकासलाई कायम राख्न झन मद्दत िनने अपेक्ा िररएको छ। 

अन्तमा, नेपालले काब्जन उत्सज्जन काय्जक्रमको प्रिािकारी 

काया्जन्वयनबाट प्राप्त हने वसकाई तथा अनुििलाई देशको 

बाँकी िािमा काय्जसम्पादनमा आिाररत रेडप्लस काय्जक्रम 

सञ्ालन तथा विस्ार िन्जका लावि नमयूनाको रूपमा 

अनुकरण िन्ज सवकनेछ ।
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िरार गन्नेः पशुपतिनाथ कोइराला, शंकर अतिकारी, रुतद्धसागर पौडषेल, रज्ञमयूति्ब खनाल

व्यिसथापन िनने समुदाय तथा उपिोक्ताहरुलाई नै  

उपलब्ध हने िरी लाि वितरण योजनालाई िैिावनकीकरण 

िनने प्रवक्रयामा रहेकाे छ ।   

यस काय्जक्रमको काया्जन्वयनबाट मौवरिक लाि िन्ा पवन 

महत्वपयूण्ज िैर काब्जन सहलािहरू (Co-benefits) प्रदान  

हनछ । सुिाररएको िन प्रशासन र सुिाररएको 

चुल्ोको विस्ाररत प्रयोिबाट स्ास्थ्य सुिार, सथानीय  

समुदायहरूको लावि वदिो आजीविका अिसरहरू, 

जैविक विवििताको संरक्ण, प्रिधि्जन तथा अवििृद्धि 

हनेछ । यसै िरी सबै के्त्रहरुमा मवहला, विपन्न, 

आवदिासी जनजावतहरुको सशद्क्तकरण, सहिाविताको 

स्र र सुिाररएको िन व्यिसथापन प्रणाली अन्ति्जत  

सुवििाहरूमा पहँचमा विशेष िरी मवहला र सीमान्तकृत 

समुदायहरूको िृद्धि हनेछ । िनजन् प्राविविक 

वक्रयाकलापहरु जसै् विरुिा उत्ादन, नस्जरी, िन 

व्यिसथापन एिं िन उद्यमहरु सञ्ालनमा योिदान 

िै  थप रोजिारीका अिसरहरू प्रदान िद्जछ । समग्र 

व्यिसथापनबाट जलािार व्यिसथापन सवहत पाररद्सथवतकीय 

सेिाहरूमा  सुिार िै िातािरणीय सनु्तलन तथा पया्जिरण 

सुिारमा विशेष योिदान िद्जछ । 

शुरूिातको चरणमा विश्व बैङ्कसँि वनि्जर सन् २०२४  

सम्ममा नेपालले मापन, अनुिमन र प्रवतिेदन (MRV)  

पेश िरेर सन् २०२५ पचिातको ियूक्तानीको लावि  

अन् काब्जन िररदकता्ज िोजी वबक्री िन्ज सवकने छ ।  

यस काय्जक्रमबाट प्राप्त हने पवहलो चरणको लािको  

मापन िरी ियूक्तानी िनने िष्जहरुमा सन् २०२२ र सन् २०२५ 

रहेको छ ।  


