
१. पृष्ठभूमी 

२. संवैधानिक प्ावधाि  

वन ववनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने काब्बन उत्सर्बनलाई 

न्यूनीकरण गनने, वनको प्रभावकारी संरक्षण गनने र यसको विगो 

व्यवसथापन मार्ब त काब्बन सञ्चिवत क्षमता अवभवृञधि गराउने 

काय्ब गरे वापत ववकासोन्मुख ममुलमुकलाई ववकवसत राष्ट्र हरुबाट 

प्रोत्साहन स्वरुप प्राप्त हुने भयूक्ानीको अवधारणालाई 

समग्रमा रेडप्लस भवनन्छ ।  यसै अवधारणालाई नेपालले पवन 

अवलम्बन गरी काय्बक्रम काया्बन्वयन गिदै  आएको ्छ । यस 

काय्बक्रमबाट वन के्षत्रमा सञ्ालन भैरहेको काय्बहरु लगायत 

वन के्षत्रको संरक्षण सम्वधि्बनबाट सञ्चित हुने काब्बनलाई ववश्व 

बरारमा काब्बन व्यापारको माध्यमबाट ववक्री गरी लाभ हावसल 

गिदै  वनको विगो व्यवसथापन सवहतको िीर्बकालीन रुपमा 

वातावरण सन्मुलन तथा काब्बन उत्सर्बनलाई न्यूनीकरण गन्ब 

योगिान गनने उदे्श्य रहेको ्छ ।  

नेपालमा रेडप्लस काय्बक्रम अनमुरुप वव.सं. २०७५ (सन् 

२०१८) मा नेपालको तराई भयू-पररवध के्षत्रका १३ वरल्ाहरु 

(कञ्नपमुर, कैलाली, बवि्बया, बाँके, िाङ, कवपलबस्मु, रुपने्ही, 

नवलपरासी (बि्बराट समुस्ा पवचिम), नवलपरासी (बि्बराट 

समुस्ा पयूव्ब), वचितवन, पसा्ब, बारा र रौतहट) मा काब्बन उत्सर्बन 

न्यूनीकरण काय्बक्रम िस्ावेर बनार्ब काया्बन्वयनमा रहेको 

्छ । काब्बन उत्सर्बन न्यूनीकरण काय्बक्रम सञ्ालन गरी वव.सं. 

२०८५ (सन् २०२८) सम्म कररब ३ करोड ४२ लाख टन काब्बन 

डाईअक्ारड गाँस उत्सर्बन कम गनने लक्ष्य वलएको ्छ। 

नेपालले सञ्ालन गरररहेको काय्बक्रमबाट वव.सं. २०७५ 

िेखी २०८५ सम्ममा न्यूनीकरण गन्ब सके् संभाव्य काब्बनको 

मात्रालाई ववश्व बरारमा ववक्री गन्ब सके् व्यवसथा बमोवरम 

ववद्यमान सञ्ालनमा रहेको रेडप्लस काय्बक्रमबाट लाभ वलन 

सवकने अवसथा रहेको ्छ ।  

नेपालको संववधानको भाग ५ मा रहेको राज्यको संरचिना र 
राज्यशञक्को बाँडराँट अनमुरुप धारा ५७ को उपधारा १ 
बमोवरम सङ्घको अवधकार के्षत्रमा (अनमुसयूचिी ५ को प्रकरण 
२७) रावष्ट्र य तथा अन्रा्बवष्ट्र य वातावरण व्यवसथापन, रावष्ट्र य 
वनकमु ञ्ज, वन्रन्मु आरक्ष तथा वसमसार के्षत्र, रावष्ट्र य वन नीवत, 
काब्बन सेवा रहेको ्छ । यसै गरी धारा ५१ को प्रकरण (्छ) मा 
प्राकृवतक साधन स्ोतको संरक्षण, संवध्बन र उपयोग सम्बन्ी 
नीवतहरू वनम्न अनमुसार रहेका ्छन्। 

१) रावष्ट्र य वहत अनमुकयू ल तथा अन्रपमुस्ा समन्ायको 
मान्तालाई आत्मसात् गिदै  िेशमा उपलब्ध प्राकृवतक 
स्ोत साधनको संरक्षण, संवध्बन र वातावरण अनमुकयू ल विगो 
रूपमा उपयोग गनने र सथानीय सममुिायलाई प्राथवमकता र 
अग्रावधकार विंिै प्राप्त प्रवतरलहरूको न्ायोवचित ववतरण 
गनने, 

२)  वातावरणीय सन्मुलनका लावग आवश्यक भयू–भागमा वन 
के्षत्र कायम राखे्, 

३)  प्रकृवत, वातावरण वा रैववक ववववधतामावथ नकारात्मक 
असर परेको वा पन्ब सके् अवसथामा नकारात्मक 
वातावरणीय प्रभाव वनमयू्बल वा न्यून गन्ब उपयमुक् उपायहरू 
अवलम्बन गनने, 

४)  वातावरण प्रियू षण गननेलले सो बापत िावयत्व ब्यहोनमु्ब पनने  
तथा वातावरण संरक्षणमा पयूव्बसावधानी र पयूव्बसयूवचित 
सहमवत रस्ा पया्बवरणीय विगो ववकासका वसधिान् 
अवलम्वन गनने, 

रेडप्लस काय्बक्रम, उत्स्बरन न्यूनीकरण काय्बक्रम र काब्बन 
व्यापारकाे ववषयमा ववद्यमान संवैधावनक, कानमुनी र नीवतगत 
प्रावधानहरूकाे बारेमा यसमा संवक्षप्त रूपमा प्रस्मुत गररएको 
्छ । 
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३. िीनिगि व्यवस्ा 

३.१  रानट्रि य वि िीनि, २०७५

यस नीवतले "काब्बन उत्सर्बन न्यूनीकरण गनने नेपालको समग्र 
लक्ष्यमा वन के्षत्रबाट योगिान पमुया्बउने" उदे्श्य वलएको ्छ । 
यसै गरी हररत उद्यम ववकास र रावष्ट्र य समृञधिमा योगिान 
अन्ग्बत काब्बन उत्सर्बन न्यूनीकरण गन्ब काठको उत्ािन र 
सिमुपयोग बढारने्छ भने् नीवत उले्ख गरेको ्छ । 

३.२  रानट्रि य वािावरण िीनि, २०७६

यस नीवतको वातावरणीय न्ाय अन्ग्बत रणनीवत तथा 
काय्बनीवतमा "वातावरणीय सेवाको प्रवधि्बन गिदै  त्यसबाट प्राप्त 
हुने लाभको समन्ावयक बाँडराँट गररने्छ" भने् उले्ख 
गररएको ्छ । यस नीवतको काया्बन्वयनमा संरको भयूवमकामा 
"काब्बन सेवा ववषयमा प्रिेश तथा सथानीय तहमा काया्बन्वयन 
खाका तयार गरी काय्बक्रम काया्बन्वयन गनने " भवनएको ्छ ।  

३.३  रानट्रि य जलवायू पररवि्ति िीनि, २०७६

यस नीवतको वन,  रैववक ववववधता तथा रलाधार संरक्षण 
अन्ग्बत रणनीवत तथा काय्बनीवतमा "वनमा काब्बन  
सञ्चिवतलार्ब विगो वन व्यवसथापनबाट अवभवृञधि गनने र  
रेडप्लस तथा स्वच्छ ववकास संयन्त्रबाट प्राप्त हुने आवथ्बक 
लाभलार न्ायोवचित ववतरण गररने्छ " भनी उले्ख गरेको 
्छ । यसको साथै रलवायमु ववत्त व्यवसथापन अन्ग्बत रणनीवत 

तथा काय्बनीवतमा "रेडप्लस लगायत काब्बन व्यापारबाट 
वविपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्रा्बवष्ट्र य संयन्त्रको माध्यमधिारा 
प्राप्त आवथ्बक स्ोतलार्ब पररचिालन गररने्छ" भनी उले्ख 
गररएको ्छ । काया्बन्वयनको लावग कानमुनी संरचिना तयार 
गन्बको लागी "काब्बन व्यापारको लावग रावष्ट्र य रणनीवत तयार 
गनने र काया्बन्वयन गनने " उले्ख गररएको ्छ ।

यस नीवतले "अन्रा्बवष्ट्र य संयन्त्रहरू मार्ब त प्राप्त रलवाययू  
ववत्त पररचिालन गिा्ब प्रशासवनक खचि्ब कम गिदै  कञतिमा ८० 
प्रवतशत रकम सथानीय स्रमा काय्बक्रम काया्बन्वयनमा 
पररचिालन हुने समुवनचिीतता गररने ्छ" भनी व्यवसथा गरेकाे ्छ ।  

३.४  वि क्षेत्रको रणिीनि, २०७२ 

यस रणनीवतले रलवाययू पररवत्बनलार्ब कसरी सम्बोधन गनने  
भने् ववषयगत काय्बयोरनामा रेडप्लस रणनीवत तयार गनने 
लगायत स्वयंसेवी बरार तथा अन् संसथाहरुसँग ववत्तीय संयन्त्र 
मार्ब त काब्बन बरारमा सहभागी हुने र सोबाट प्राप्त हुने 
लाभको गरीब तथा ववपन् सीमान्कृत सममुिायलाई न्ायोवचित 
ववतरण गनने उले्ख गररएको ्छ । यसै गरी काब्बन टट्र ष् कोष 
सथापना गनने पवन रहेको ्छ । यस रणनीवतले वन ववनास राेक्, 
अवतक्रमण वनयन्त्रण गनने र वनकाे विगाे व्यवसथापनलार्ब राेड 
विएकाे ्छ ।

३.५  िषेपाल रषेडप्लस रणिीनि, २०७५   

यस रणनीवतले वनकाे पाररञसथतीकीय प्रणालीबाट काब्बन  
र गैरकाब्बन लाभहरु अवभबृञधि गनने ममुख्य उदे्श्य राखेकाे 
्छ । यस रणनीवतले रेडप्लस काय्बक्रम काया्बन्वयन गन्ब 
संसथागत संरचिनाको व्यवसथा गरेको ्छ । यसै अनमुरुप रावष्ट्र य 
रेडप्लस वनिने लशक सवमवत माननीय वन तथा वातावरण 
मन्त्रीकाे अध्यक्षतामा रहेको ्छ । यसले नीवतगतरुपमा  
रावष्ट्र य तथा अन्रा्बवष्ट्र यस्रमा समन्वय गनने काय्ब गि्ब्छ ।  
यस सवमवतलाई सहयोग तथा प्रावववधकरुपमा पृष्पोषण  
गन्बको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सवचिवकाे  
अध्यक्षतामा रावष्ट्र य रेडप्लस समन्वय सवमवत रहेको ्छ । रेड 
काया्बन्वयन केन्द्रले िमुवै सवमवतकाे सवचिवालयको रुपमा काम 
गि्ब्छ ।

नेपालकाे संववधानकाे धारा ५९ को उपधारा (४) मा 

रहेको आवथ्बक अवधकारको प्रयोगमा संर, प्रिेश र 

सथानीय तहले प्राकृवतक स्ोतको प्रयोग वा ववकासबाट 

प्राप्त लाभको समन्ावयक ववतरणको व्यवसथा गनमु्ब पननेल्छ 

एवं त्यस्ो लाभको वनवचित अंश रोयल्ी, सेवा वा बस्मुको 

रूपमा पररयोरना प्रभाववत के्षत्र र सथानीय सममुिायलाई 

कानमुन बमोवरम ववतरण गनमु्ब पननेल्छ भनी व्यवसथा रहेको 

्छ ।
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३.६  िषेपाल सरकारको १५ औ ंयोजिा

नेपाल सरकारको १५ औ ं योरनाको रलवायमु पररवत्बन 
ववषयगत के्षत्र अन्ग्बत चिमुनौवत तथा अवसरमा काब्बन उत्सर्बन 
न्यूनीकरणका लावग काब्बन व्यापारमा भाग वलन के्षत्रीय तथा 
अन्रा्बवष्ट्र य वववध तथा संरचिनाहरु सथावपत हुनमु, वातावरणमैत्री 
ववकास तथा काब्बन पिचिाप प्रवतसथापनका लावग वातावरणीय 
सेवाको भयूक्ानी प्रणालीको सथापना गन्ब सके् अवसथा रहनमु, 
काब्बन सवञ्वतबाट अन्रा्बवष्ट्र य भयूक्ानीमा पहँुचि पमुरयाउँिै 
रलवाययू पररवत्बनका के्षत्रमा उपलब्ध अन्रा्बवष्ट्र य सहयोग 
र समुववधालाई नेपालको प्राथवमकता अनमुरुप पररचिालन गरी 
रलवाययूमैत्री ववकास काय्बक्रममा समावेश गिदै  रावष्ट्र य समृञधिमा 
टेवा पमुरयाउन सवकनमु प्रममुख अवसर हुन् भनी उले्ख गररएको 
्छ । यस वबषयगत के्षत्रको उदे्श्यको बमुँिा नं ३ मा  रलवायमु 
पररवत्बन न्यूनीकरण र अनमुकयू लनका लावग पेररस सम्ौता 
लगायतका माध्यमबाट उपलब्ध अन्रा्बवष्ट्र य ववत्त र प्रवववधमा 
िाबी गिदै  प्राप्त लाभको न्ायोवचित ववतरण गनमु्ब समेत रहेको 
्छ । 

यसै गरी यस योरनाको रणनीवत तथा काय्बनीवतमा वनम्न 
बमोवरम उले्ख गररएको ्छ । 

रणिीनिहरु

● सममुिायको संकटापन्ता रटाई समानमुकयू वलत तमुल्ाउन 
रावष्ट्र य, प्रािेवशक एवम् सथानीय अनमुकयू लन योरना 
काया्बन्वयन गनने । 

● रलवायमु ववत्तमा सहर पहँुचिको लावग अन्रा्बवष्ट्र य स्रमा 
पैरवी गिदै  सम्ाववत लाभहरुलाई प्रिेश, सथानीय तह र 
सममुिायसम्म पमुरयाउने । 

काय्तिीनिहरु

● सममुिायमा आधाररत वन व्यवसथापन योरनाहरुलार्ब 
काब्बन सञ्चिवत र रलवाययू पररवत्बन अनमुकयू लनमैत्री 
बनारने्छ ।

● वविपक्षीय तथा बहुपक्षीय भयूक्ानीका संभाववत के्षत्रहरु रसै्  
रेडप्लस, हररत रलवाययू कोष, अन्रावष्ट्र य वातावरणीय 
समुववधा, अनमुकयू लन कोष, रलवायमु लगानी कोष रस्ा 

संयन्त्र र अन्रा्बवष्ट्र य म्चिमा सहभावगता र समन्वय 
मार्ब त ववत्त तथा प्रवववध वभत्राउन पहल गररने्छ ।   

३.७  िषेपाल सरकारको िीनि ि्ा काय्तक्रम

नेपाल सरकारको आ.व. २०७७।७८ काे नीवत तथा  
काय्बक्रमकाे बमुँिा नं १३० मा "ववपि व्यवसथापन, रलवायमु 
पररवत्बन अनमुकयू लन तथा उत्ानशील व्यवसथापनका  
काय्बक्रम स्चिालन गररने्छ" भनी उले्ख गररएकोमा 
नेपाल सरकारको आ.व. २०७७।७८ काे बरेट वक्व्यकाे 
बमुँिा नं १२४ मा "वन के्षत्रबाट काब्बन व्यापारको लाभ वलन  
रेडप्लस काय्बक्रमलाई वनरन्रता  विरने्छ" भनी उले्ख 
गररएको ्छ ।

४.१  वि ऐि, २०७६

वन ऐनमा वातावरणीय सेवा भन्ाले वन के्षत्रको पाररञसथवतकीय 
प्रणालीबाट प्राप्त हुने काब्बन सेवा र सोबाट प्राप्त हुने लाभलार्ब 
समेवटएको ्छ । पररचे्छि १३ वातावरणीय सेवा सम्बन्ी व्यवसथा 
अन्ग्बत िरा ४४ मा "रलवायमु पररवत्बन अनमुकयू लन र काब्बन 
सञ्चिवत तथा  उत्सर्बन न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभको हकमा 
नेपाल सरकारले वनधा्बरण गरे बमोवरम व्यवसथापन, उपयोग 
तथा लाभांशको बाँडराँट हुने्छ" भने् व्यवसथा गररएकाे ्छ ।

वन एेन, २०७६ काे िरा ४५ मा नेपाल सरकारले एेनकाे 
उदे्श्य काया्बन्वयन गन्ब, वनकाे संरक्षण र सम्वधि्बन गन्ब एवं 
अन् प्रवधि्बनात्मक काय्बकाे लावग एक वन ववकास काेषकाे 
सथापना गन्ब सके् र वातावरण सेवाबाट प्राप्त रकम समेत साे 
काेषमा रहने व्यवसथा रहेकाे ्छ ।

वन ऐन २०७६ को काया्बन्वयनकाे लावग वन वनयमावलीको 
मस्ौिा तयारी भैरहेको ्छ । 

४.२  वािावरण संरक्ण ऐि, २०७६

यस ऐनको िरा (२८) मा काब्बन व्यापारमा भाग वलन सके् 
व्यवसथा बमोवरम उपिरा (१) मा "नेपाल सरकारले काब्बन 
उत्सर्बन न्यूनीकरण र सञ्चिवतकरणका लावग अन्रा्बवष्ट्र य 

४.  कािूिी प्ावधाि  
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सञन्बाट सथावपत संयन्त्र, वविेशी सरकार वा संसथा, 
व्यवसावयक वनकाय वा वनरी के्षत्रसँग हुने काब्बन  व्यापारमा 
भाग वलन सके््छ" भने् उले्ख ्छ । 

४.३  वािावरण संरक्ण नियमावली, २०७७ 

यस वनयमावलीको िरा (२८) मा काब्बन व्यापारमा भाग वलन 
सके् वनयममा वनसंग सम्बञन्त वनम्न बमोवरम उपवनयमहरु 
समावेस गररएको ्छ ।  

(१)   नेपाल सरकारले वनको िीगो व्यवसथापन मार्ब त रटेको 
काब्बन उत्सर्बन वा बढेको काब्बन सञ्चिवतलाई रावष्ट्र य वा 
अन्रा्बवष्ट्र य बरारमा वबक्री गन्ब सके््छ । 

(२)   कमु नै सरकारी वनकाय, संसथा वा वनरी के्षत्रबाट स्चिावलत 
कमु नै सामावरक तथा आवथ्बक वक्रयाकलापबाट काब्बन वा 
अन् हररतगृह गाँसको उत्सर्बन भररहेको अवसथामा 
सो उत्सर्बनलाई रटाउने काय्ब गरेमा त्यसरी रटेको 
उत्सर्बनको पररमाणलाई समेत नेपाल सरकार आरैं लले 
वा कमु नै संसथा वा वनरी के्षत्र मार्ब त रावष्ट्र य वा अन्रा्बवष्ट्र य 
बरारमा वबक्री गन्ब सके््छ । 

(४)   उपवनयम (१) वा (२) बमोवरम काब्बन व्यापार गनमु्ब अवर 
सरकारी वनकाय वा यस काय्बमा सहभागी हुने संसथा वा 
वनरी के्षत्रले उत्सर्बन रटाउने वा काब्बन सञ्चिवत बढाउने 
सथानीय सममुिाय तथा तत्सम्बन्ी वक्रयाकलापबाट 
प्रभाववत सममुिायको स्वतन्त्र पयूव्ब समुसयूवचित सहमवत वलनमु 
पननेल्छ । 

(५)   उपवनयम (१) वा (२) बमोवरमको काय्ब गिा्ब उत्सर्बन 
न्यूनीकरण वा काब्बन सञ्चिवतको प्रवत एकार मयूल् 

वन के्षत्रमा रेडप्लस काय्बक्रम काया्बन्वयन गरी ववश्व बरारबाट 
काब्बन ववक्री वापत प्राप्त लाभहरु प्राप्त गनने अवसर रहेकाे 
र यस काय्बक्रम काया्बन्वयन गिा्ब सहलाभहरु रसै् रैववक 
ववववधताको संरक्षण, वनको विगो व्यवसथापन भै वन पैिावरको 
सहर आपयूवत्ब हुने, सथानीय सममुिायहरुको रीववकोपार्बनमा 
टेवा पमुग्न राने भएकोले सकारात्मक लाभको लागी नेपालले 
वलएको नीवत तथा वैधावनक व्यवसथाहरुलाई मयूलप्रवाहीकरण 
गरी सबै के्षत्रबाट अपनत्व वलन सकेमा यसको सरल 
काया्बन्वयन हुने आशा गररएको ्छ ।  

५.  उपसंहार

नेपाल सरकारले खररिकता्ब ममुलमुक वा संसथासँग आपसी 
वाता्ब तथा सम्ौताविारा तय गननेल्छ । 

(६) कमु नै वनरी वन धनीले अाफनाे हकभाेगकाे वनलार्ब 
काब्बन व्यापारमा समावेश गन्ब चिाहेमा त्यस्ाे धनीसंग 
काय्बयाेरना बमाेवरम काम गनने शत्बमा मन्त्रालयले 
काब्बन व्यापारमा समावेश गन्ब सके््छ ।

(७)   उपवनयम (१), (२) वा (३) बमोवरम काब्बन वा अन् 
हररतगृह गाँसको उत्सर्बन रटाउने वा काब्बनको 
सञ्चिवत बढाउने काय्ब गिा्ब रैववक ववववधतामा ह्ास 
नआउने कमु राको समुवन ञ्चितता गनमु्ब पननेल्छ।

(८)  यस वनयम बमोवरम काब्बन व्यापार गिा्ब रलवायमु पररवत्बन 
सम्बन्ी संयमुक् राष्ट्र  सङ्घीय संरचिना महासञन्का व्यवसथा 
समेत पालना गनमु्ब पननेल्छ।
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