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जलवायु परिवतषनः अवस्था, असि ि प्रयासहरू
डा. ववश्वनाथ ओली*

लेखसाि
मानव जामत ि समग्र प्रार्ी जगतको भववष्यसँग जोमडएकाले पमिल्लो समय जलवायु परिवतषन एक ववश्वव्यापी
एजेण्डाको रूपमा ववकास हुँदै गएको ि। जलवायु परिवतषनको मुख्य कािकको रूपमा मामनएको हरितगृह
गयाँस उत्सजषनका कािर् ववश्वव्यापी तापक्रममा वृविभएको ववमभन्न वैज्ञामनक अध्ययनहरूले दे खाएका िन।

जलवायु परिवतषनको प्रभावबाट प्रायः सबै िाष्ट्रहरू चपेटामा पिे का िन ति पमन धनी ि ववकमसत िाष्ट्रहरूको

तुलनामा गरिब ि ववकासोन्मुख िाष्ट्रहरू बढी प्रभाववत भएका िन। जलवायु परिवतषनको जोखखमको

वहसाबले नेपाल ववश्वको नवौँ स्थानमा िहेको पाइन्ि। नेपालमा जलवायु परिवतषनको असि तथा प्रभाव

प्रायः सबै क्षेरमा पिे को पाइए तापमन खास गिे ि कृवर् तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वनजङ्गल तथा जैववक
ववववधता, स्वास््य, पयषटन तथा पूवाषधािमा प्रमतकूल प्रभाव पिे को त्यहरू उल्लेख भएका पाइन्िन।

नेपालले सन १९९४ मा जलवायु परिवतषनसम्बन्धी िाष्ट्रसङ्घीय महासखन्धको पक्ष िाष्ट्र भएदे खख नै जलवायु
परिवतषन व्यवस्थापनसँग सम्बखन्धत कायषहरू सवक्रयतापूवक
ष सम्पादन गदै आएको ि ि आगामी ददनमा

पमन यसले मनम्त्याउने नकािात्मक असिसँग जुध्दै वतषमान ि भावी पुस्ताको सुिक्षाको लामग समेत सिकािी,
गैिसिकािी, मनजी क्षेर ि सबैले हातेमालो गदै अखघ बढ्न जरुिी ि।

शब्दकु ञजीः वहमनदी, हरितगृह, जोखखम न्यूनीकिर्, हरित गयास उत्सजषन, वाताविर् सं िक्षर्

ववर्यप्रवेश
जलवायु परिवतषन एक बहुआयाममक ि मानव जामतको साझा सिोकािको ववर्य हो। मानवीय
वक्रयाकलापबाट उल्लेखनीय रूपमा उत्सखजषत हरितगृह गयाँसबाट मसखजषत जलवायु परिवतषन आज एक

ववश्वव्यापी मुद्दाको रूपमा हाम्रो सामु दे खापिे को ि। पृ्वीको सं श्लर्
े र् गने क्षमताभन्दा हरितगृह गयाँसको

उत्सजषनका कािर् तापक्रममा वृवि तथा मनसुनी वर्ाषमा फेिबदल भएको पाइन्ि । जलवायु
परिवतषनसम्बन्धी अन्तिसिकािी मञ्च (IPCC) का अनुसाि मानवीय वक्रयाकलाप तथा प्राकृमतक अखस्थिताका
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कािर् लामो समयावमध (एक दशक वा सो भन्दा बढी) मा जलवायुमा हुने कुनै पमन वकमसमको परिवतषनलाई

नै जलवायु परिवतषनको रूपमा बुझ्ने गरिन्ि (IPCC, 2007)। ववश्वको कूल हरितगृह गयाँस उत्सजषनमा
झण्डै दुई मतहाई वहस्सा बढी उत्सजषन गने १० दे शहरूले ओगटे को पाइन्ि ि त्यसमा पमन सबैभन्दा बढी
उत्सजषन गने तीन दे शहरूको वहस्सा सबैभन्दा कम उत्सजषन गने एक सय दे शहरूको भन्दा झण्डै १६
गुर्ा बढी िहेको ि (WRI, 2020)। जलवायु परिवतषनसम्बन्धी अन्तिसिकािी मञ्च (IPCC) ले सन

२०२१ मा प्रकाशन गिे को एक प्रमतवेदनअनुसाि हरितगृह गयाँस उत्सजषनका कािर् ववश्वव्यापी तापक्रममा
१.१ मडग्री सेखल्सयसले वृवि भएको ि आगामी २० वर्षमा १.५ मडग्री सेखल्सयसभन्दा बढीले वृवि हुने
अनुमान गरिएको ि (IPCC, 2021)।

ु िाष्ट्रसङ्घीय महासखन्धको ३१ जुलाई १९९४ दे खख पक्ष िाष्ट्र िही
नेपाल जलवायु परिवतषनसम्बन्धी सं यक्त

आएको ि। यसैगिी महासखन्धको अङ्गको रूपमा िहेको क्योटो अमभसखन्धको समेत १४ मडसेम्बि २००५
दे खख पक्ष िाष्ट्रको रूपमा काम गदै आएको ि भने नोभेम्बि २०१६ दे खख पेरिस सम्झौताको पक्ष िाष्ट्र भई

यस क्षेरमा वक्रयाशील ि। जलवायु परिवतषनसम्बन्धी सवाललाई सम्बोधन गनष सन १९९२ दे खख हालसम्म

सबै अन्तिाषवष्ट्रय प्रयासहरूमा नेपाल सं लगन भइिहेको ि। नेपालले ववमभन्न नीमत, िर्नीमतहरू, सं स्थागत
सं िचना ि कायषक्रमहरूमाफषत जलवायु परिवतषनको सवाललाई अखघ बढाइिहेको ि।

जलवायु परिवतषनको असि तथा प्रभाव
तामलका १ मा जलवायु परिवतषनबाट प्रभाववत मुख्य १० दे शहरूको ववविर् प्रस्तुत गरिएको ि। Global
Climate Risk Index 2020 अनुसाि जलवायु परिवतषनको जोखखमको वहसाबले नेपाल ववश्वको नवौँ स्थानमा
तामलका १
जलवायु जोखखम सूचकः जलवायु परिवतषनबाट प्रभाववत मुख्य १० दे शहरू (सन १९९९ -२०१८)
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िहेको पाइन्ि भने पावकस्तान पाँचौँ ि बङ्गलादे श सातौँ स्थानमा िहेका िन -Eckstein et al., 2020_।

जलवायु परिवतषनको प्रभावबाट धनी ि ववकमसत िाष्ट्रहरूको तुलनामा गरिब ि ववकासोन्मुख िाष्ट्रहरू बढी

प्रभाववत भएका िन। ववश्वको कूल हरितगृह गयास उत्सजषनमा न्यून योगदान भए तापमन नेपालमा जलवायु
परिवतषनको असि तथा प्रभाव व्यापक भएको पाइन्ि -MoFE, 2021a_। जलवायु परिवतषनको असि तथा
प्रभाव प्रायः सबै क्षेरमा पिे को पाइन्ि। खास गिे ि कृवर् तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन जङ्गल तथा जैववक

ववववधता, स्वास््य, पयषटन तथा पूवाषधािमा प्रमतकूल प्रभाव पिे को त्यहरू उल्लेख भएका पाइन्िन -MoFE,
2019a_)। एक अध्ययनअनुसाि नेपालमा झण्डै १९ लाख मामनसहरू जलवायु परिवतषनको उच्च जोखखममा
िहेका िन -MoSTE, 2010_।

नेपालमा गरिएको एक आमथषक प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययनअनुसाि कृवर्, मसँचाइ ि जलववद्युतमा
जलवायु परिवतषनले पिे को प्रमतकूल प्रभावको कािर् सन २०१३ को कूल गाहषस्थ उत्पादनमा १.५ दे खख
२ प्रमतशतसम्म नोक्सान पुर्याएको दे खखन्ि -MoSTE, 2014_ भने नेपालको अथषतन्रमा जलवायु परिवतषनको
प्रमतकूल प्रभावको कािर् कुल गाहषस्थ उत्पादनमा सन २०५० मा वावर्षक २.२ प्रमतशत नोक्सानी ि सन
२१०० मा ९.९ प्रमतशत नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको ि -ADB, 2020_। वन तथा वाताविर् मन्रालयले

तयाि गिे को जलवायु परिवतषनसम्बन्धी जोखखम आँकलन प्रमतवेदन २०७८ अनुसाि जलवायुजन्य ववपद्का
घटनाका कािर् नेपालको अथषतन्रमा प्रमतवर्ष २.७७८ मममलयन अमेरिकी डलि नोक्सानी भइिहेको ि।

यसका साथै सन १९७१ दे खख २०१९ सम्मका घटनाहरूलाई ववश्लेर्र् गदाष जलवायुजन्य ववपद्का
घटनाबाट औसतमा प्रमतवर्ष ६ सय ४७ जनाको मृत्यु भएको दे खखन्ि (MoFE, 2021b)। नेपालमा
जलवायुजन्य ववपद्का आधािमा ववमभन्न खजल्लाहरूको अवस्था खचर नं. १ मा दे खाइएको ि।

नेपालमा अमधकतम तापक्रम प्रमतवर्ष सिदि ०.०४-०.०६ मडग्री सेखल्सयसको दिले वृवि भएको, वावर्षक
वर्ाष चक्रमा हेिफेि, लामो समयसम्म खडेिी पने तथा तीव्र वर्ाष हुने गिे को, पानी पने समय ि अवमधमा

परिवतषन भइिहेको, तीव्र गमतमा वहमाल पगलँदै जानाले वहमनदीहरू पातमलँदै ि िोवटँ दै गएको ि वहमतालको

आकाि बढ्दै गएको जस्ता त्यहरू अध्ययनले दे खाएको ि। साथै मध्यम अवमध (२०१६-२०४५) मा
वावर्षक औसत तापक्रम ०.९ दे खख १.१ मडग्री सेखल्सयसको दिले वृवि हुन सक्ने ि लामो अवमध (२०३६44
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२०६५) मा वावर्षक औसत तापक्रम १.३ दे खख १.८ मडग्री सेखल्सयसको दिले वृवि हुनसक्ने प्रक्षेपर्

गरिएको ि। यसैगिी यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा वर्ाष औसतमा ११ दे खख २३ प्रमतशतले ि तापक्रम
औसतमा १.७२ दे खख ३.५८ मडग्री सेखल्सयसले वृविहुने अध्ययन अनुसन्धानबाट दे खखएको ि -MoFE,

2019b_। एकीकृत पवषतीय ववकासका लामग अन्तिाषवष्ट्रय केन्रले गिे को अध्ययनबाट पमन वहन्दकुश वहमालय
क्षेरमा तापक्रम वृवि हुने अनुमान गरिएको ि -Wester et al., 2019_ ।

खचर नं. १: जलवायुजन्य ववपद्का आधािमा ववमभन्न खजल्लाहरूको अवस्था (स्रोतःः MoFE, 2021b)

जलवायु परिवतषनबाट नेपाल वकन धेिै जोखखममा ि ?
(क)

कमजोि भौगमभषक बनावट/अमधकांश भूबनोट मभिालो ि अगलो होचो िहेको,

(ख)

प्राकृमतक स्रोत, कृवर् ि पयषटनमा आधारित अथषतन्र जुन जलवायुमा हुने सानो परिवतषनबाट पमन
धेिै प्रभाववत हुन,े

(ग)

प्राकृमतक स्रोतमा अत्यमधक मनभषिता िहेको,

(घ)

तीव्र आँधीबेहिी, बाढी, पवहिो, खडेिी ि अमनकाल जस्ता प्रकोप ि त्यसबाट पने प्रभाव ि सम्भाववत
असिहरू पवहचान गिी मतनीहरूबाट बच्ने क्षमता ि स्रोतको कमी िहेको,

(ङ)

अल्पववकमसत िाष्ट्र भएकोले जलवायु परिवतषनको असिबाट जुध्न आवश्यक आमथषक, प्राववमधक ि
अन्य स्रोतसाधनको कमी िहेको,

(च)

जलवायु परिवतषनबाट हुने प्रभावबािे चेतनामा अझै कमी िहेको,
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(ि)

जलवायु परिवतषनबाट आमथषक तथा सामाखजक ववकासका क्षेर, प्राकृमतक स्रोत तथा जनजीववकामा

पिे को असि तथा पनष सक्ने प्रभाव ि उपलब्ध प्रववमध तथा क्षमताको बािे मा अध्ययन, अनुसन्धान,
सूचना ि ज्ञानको आवश्यकतामा कमी िहेको ।

नेपालका प्रयासहरू

नेपालले सन १९९४ मा जलवायु परिवतषनसम्बन्धी महासखन्ध -United Nations Framework Convention

on Climate Change– UNFCCC_ को पक्ष िाष्ट्र भएदे खख नै जलवायु परिवतषन व्यवस्थापनसँग सम्बखन्धत
कायषहरू सवक्रयतापूवक
ष सम्पादन गदै आएको ि। यस क्रममा २०६५ मा िावष्ट्रय अनुकूलन कायषक्रम

(National Adaptation Program of Action–NAPA) तयाि गिी कायाषन्वयन गरिएको मथयो भने २०६७

मा जलवायु परिवतषन नीमतसमेत तजुम
ष ा गरिएको मथयो । ततपश्चात नेपालमा जलवायु परिवतषनसम्बन्धी
भएका कायषहरूलाई मुख्यतया तीन शीर्षक (नीमतगत, सं स्थागत ि कायषक्रमगत) मा दे हायअनुसाि व्याख्या
गरिएको िः-

(क) नीमतगत व्यवस्था
नेपालको सं ववधानको धािा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्ि ि स्वस्थ वाताविर्मा बाँच्न पाउने हक

हुनि
े भन्ने व्यवस्था गरिएको ि भने धािा ५१ (ि) (७) मा प्रकृमत, वाताविर् वा जैववक ववववधतामामथ

नकािात्मक असि पिे को वा पनष सक्ने अवस्थामा नकािात्मक वाताविर्ीय प्रभाव मनमूल
ष वा न्यून गनष
उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गनष सवकने उल्लेख ि। २०७६ मा स्वीकृत भएको िावष्ट्रय जलवायु परिवतषन
नीमतमा ववमभन्न ८ वटा ववर्यगत क्षेरहरू (कृवर् तथा खाद्य सुिक्षा; वन, जैववक ववववधता तथा जलाधाि

सं िक्षर्; जलस्रोत तथा ऊजाष; ग्रामीर् ि सहिी बसोबास; उद्योग, यातायात तथा भौमतक पूवाषधाि; पयषटन एवम
प्राकृमतक तथा सांस्कृमतक सम्पदा; स्वास््य, खानेपानी तथा सिसफाई ि ववपद् जोखखम न्यूनीकिर् ि

व्यवस्थापन) ि ४ वटा अन्तिक्षेरगत ववर्यहरू (लैवङ्गक तथा सामाखजक समावेशीता, जीववकोपाजषन ि
सुशासन; जनचेतना अमभवृवि तथा क्षमता ववकास; अनुसन्धान, प्रववमध ववकास तथा प्रसाि ि जलवायु ववत्त

व्यवस्थापन) का नीमत िर्नीमतहरू समेवटएका िन। नीमत कायाषन्वयनमा सङ्घ, प्रदे श ि स्थानीय तहको
भूममकासमेत प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको ि भने अन्तिाषवष्ट्रय सं यन्रहरूमाफषत प्राप्त जलवायु ववत्त परिचालन
गदाष प्रशासमनक खचष कम गदै कम्तीमा ८० प्रमतशत िकम स्थानीयस्तिमा कायषक्रम कायाषन्वयनमा

परिचालन हुने सुमनखश्चतता गरिएको ि। िावष्ट्रय वन नीमत, २०७५ ले पमन जलवायु परिवतषनको ववर्यलाई
समेटेको ि भने िावष्ट्रय वाताविर् नीमतले प्रदूर्र् मनयन्रर् ि वाताविर्ीय स्वच्िता कायम िाख्ने ववर्यलाई

जोड ददएको ि। यसैगिी िावष्ट्रय िे ड (REDD) िर्नीमत २०७५, लैवङ्गक तथा जलवायु परिवतषन िर्नीमत,
२०७७ स्वीकृत भई कायाषन्वयनमा िहेका िन।

वाताविर् सं िक्षर् ऐन, २०७६ मा जलवायु परिवतषनको िु ट्टै परिच्िे द समावेश गरिएको ि। जसमा
जलवायु परिवतषनसम्बन्धी जानकािी उपलब्ध गिाउनुपने, अनुकूलन योजना बनाउन सक्ने, न्यूनीकिर्का
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कायषहरू गनष सक्ने, जलवायु परिवतषनबाट हुने असि तथा जोखखमको व्यवस्थापन, प्राववमधक मापदण्ड
मनधाषिर् गनष सक्ने ि काबषन व्यापािमा भाग मलन सक्ने प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको ि। यस
ऐनबमोखजमको वाताविर् सं िक्षर् मनयमावली, २०७७ समेत कायाषन्वयनमा आएको ि। जसमा जलवायु
परिवतषनका ववववध ववर्यहरू समावेश गरिएको ि। स्थानीय सिकाि सञचालन ऐन, २०७४ ले वाताविर्
सं िक्षर्, न्यून काबषनमूखी ि वाताविर्मैरी ववकासको ववर्य उल्लेख गिे को ि। ववपद् जोखखम न्यूनीकिर्
तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृमतक ववपद्मा जलवायुजन्य जोखखमलाई समेत समेटेको ि भने
प्रामधकिर्को ववमभन्न कामहरूमध्ये जलवायु परिवतषनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गने पमन उल्लेख ि।
मध्य ि दीघषकालीन अनुकूलनका आवश्यकता पत्ता लगाउन िावष्ट्रय अनुकूलन योजना तजुम
ष ा प्रवक्रया सुरु
गरिएको ि।
चालु पन्रौँ पन्चवर्ीय योजनाले जलवायु परिवतषनलाई अन्तिक्षेरगत ववर्यको रूपमा समावेश गिी जलवायु
परिवतषन अनुकूलन क्षमता अमभवृवि तथा प्रमतकूल प्रभावको न्यूनीकिर्बाट दखःगो समाज मनमाषर्मा योगदान
गने लक्ष्य मलएको ि। ददगो ववकासको लक्ष्य १३ मा जलवायु परिवतषन तथा यसका प्रभावहरू ववरुि
लड्न तत्काल कायष थाल्ने उल्लेख गरिएको ि। यसमा ववमभन्न ५ वटा लक्ष्यहरू मनधाषिर् गरिएको ि।
ु मा प्राकृमतक प्रकोप तथा जलवायु परिवतषनसँग सम्बखन्धत जोखखमहरूको सामना गनष
मुख्यत: सबै मुलक
सक्ने ि अनुकूलन क्षमता वृवि गने, जलवायु परिवतषनसम्बन्धी उपायहरूलाई िावष्ट्रय नीमत, िर्नीमत ि
योजनाहरूमा समायोजन गने, जलवायु परिवतषन न्यूनीकिर्, अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकिर् तथा पूवच
ष ेतावनी
ददने सम्बन्धमा खशक्षा, जनचेतना अमभवृवि ि सं स्थागत क्षमतामा सुधाि गने जस्ता ववर्यहरू िाखखएका
िन। नेपालले जलवायु परिवतषनसँग सम्बखन्धत १३ औ ँ लक्ष्य हामसल गनष सन २०३० सम्म १२० वटा
स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना तयाि ि कायाषन्वयन गने, १७० वटा जलवायु अनुकूमलत गाउँ
स्थापना गने, ५०० वटा जलवायु अनुकूमलत खेती प्रर्ाली -Climate Smart Farming System_ स्थापना
गने, ५ हजाि वटा पोखिी, ताल, मसमसाि क्षेर सं िक्षर् गने ि ववद्यालय तहको पाठ्यक्रममा जलवायु
परिवतषनसँग सम्बखन्धत ववर्य समावेश गने आदद कायषक्रमहरू उल्लेख गिे को ि।

(ख) सं स्थागत व्यवस्था
वाताविर् सं िक्षर् ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा वाताविर् सं िक्षर् तथा जलवायु परिवतषनसम्बन्धी
कायषलाई िावष्ट्रयस्तिमा प्रभावकािी रूपमा सञचालन गनष प्रधानमन्रीको अध्यक्षतामा वाताविर् सं िक्षर् तथा
जलवायु परिवतषन व्यवस्थापन िावष्ट्रय परिर्द् िहने प्रावधान ि। िावष्ट्रय जलवायु परिवतषन नीमत, २०७६
मा भएको व्यवस्थाअनुसाि वन तथा वाताविर् मन्रालयको सखचवको सं योजकत्वमा एक अन्तिमन्रालयगत
जलवायु परिवतषन समन्वय समममत गठन गरिएको ि। मन्रालयमा २०६६ सालमा जलवायु परिवतषन
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व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना भएको ि भने िे ड फिे ष्ट्री तथा जलवायु परिवतषनको ववर्यलाई सम्बोधन
गनष िे ड कायाषन्वयन केन्रको स्थापना गरिएको ि।
ववमभन्न मन्रालयहरूमा जलवायु परिवतषनको सवाललाई सम्बोधन गनष सम्पकष व्यखक्त तोवकएको ि।
प्रदे शको सम्बखन्धत ववर्यगत मन्रालयहरूमा जलवायु परिवतषनको ववर्य हेन ष सं िचनाको व्यवस्था गरिएको
ि। वैकखल्पक ऊजाष प्रविषन केन्रले जलवायु एवम काबषन एकाई स्थापना गिी स्वच्ि ववकास सं यन्र
(Clean Development Mechanism – CDM) सँग सम्बखन्धत कायषहरू अगामड बढाएको ि। यसबाट
काबषन व्यापाि गनषसमेत मद्दत ममलेको ि। सिकािी सं िचनाका अलावा ववमभन्न गैिसिकािी क्षेरबाट समेत
जलवायु परिवतषनको ववर्यमा सं िचनागत व्यवस्था सवहत कायषक्रमहरू कायाषन्वयन भइिहेका िन।
ु िाष्ट्रसङ्घीय महासखन्ध, क्योटो अमभसखन्ध
अन्तिाषवष्ट्रयस्तिमा नेपाल सिकाि जलवायु परिवतषनसम्बन्धी सं यक्त
ि पेरिस सम्झौताको पक्ष िाष्ट्र भई यस क्षेरमा वक्रयाशील िही आएको ि। नेपालले जलवायु
परिवतषनसम्बन्धी महासखन्धअन्तगषत दुई वर्ष अमत कम ववकमसत िाष्ट्रहरूको अध्यक्षता ग्रहर्समेत गरिसकेको
ि। नेपाल जलवायु परिवतषनसम्बन्धी िाष्ट्रसङ्घीय महासखन्धको २६ औ ँ पक्ष िाष्ट्रहरूको सम्मेलन
(Adaptation Action Coalition) मा सहभागी भएको ि।

(ग) कायषक्रमगत व्यवस्था
नेपालले पवहलो, दोस्रो ि तेस्रो िावष्ट्रय सञचाि प्रमतवेदन तयाि गिी महासखन्धको सखचवालयमा पेस गरिसकेको
ि। पेरिस सम्झौताको अनुमोदनको क्रममा २०७२ सालमा नेपालले Intended Nationally Determined

Contribution (INDC) महासखन्धको सखचवालयमा पेस गिे को मथयो भने २०७७ सालमा दोस्रो Nationally
Determined Contribution (NDC) Report समेत पेस गरिसकेको ि। यस दोस्रो NDC Report ले सन
२०५० सम्म शून्य उत्सजषनको लक्ष्य मलएको ि भने वन, ऊजाष, यातायात ि फोहोि व्यवस्थापनको ववर्य
लक्ष्यसवहत समेवटएको ि -MoFE, 2020_ (तामलका २)। जलवायु अनुकूलन, समानुकूलन तथा प्रभाव
न्यूनीकिर् सम्बन्धमा ववमभन्न कायषक्रम तथा आयोजनाहरू सिकािी मनकायहरू तथा ववमभन्न गैिसिकािी
सङ्घ सं स्थाहरूबाट कायाषन्वयन भइिहेको िन। िावष्ट्रय योजना आयोगद्वािा िावष्ट्रय जलवायु परिवतषनसम्बन्धी
बजेट शीर्षकको समेत प्रावधान िाखखएको ि। अथष मन्रालयले सन २०१७ मा Climate Change

Financing Framework कायाषन्वयनमा ल्याएको ि।
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तामलका २
दोस्रो National Determined Contribution (NDC) मा उल्ले खखत मुख्य लक्ष्यहरू
क्षेरहरू
ऊजाष

लक्ष्यहरू
•

सन २०३० सम्म ववद्युत उत्पादन १,४०० मेगावाटबाट १५,००० मेगावाट
पुर्याउने जसमा ५ दे खख १० प्रमतशत वहस्सा लघुजलववद्युत, सौयष ऊजाष, वायु
ऊजाष ि जैववक ऊजाषले ओगट्ने।

•

ववद्युतीय सवािी साधनको प्रविषन गने।

•

सन २०३० सम्म २०० वक. मम. ववद्युतीय िे लमागषको व्यवस्था गने।

•

सन २०३० सम्म कम्तीमा २५ प्रमतशत घिधुिीले खाना पकाउन ववद्युतीय
च ुलोको प्रयोग गने।

•

सन २०२५ सम्म खास गिे ि ग्रामीर् क्षेरमा ५ लाख सुधारिएको च ुलो जडान
गने।

•

सन २०२५ सम्म घिायसी प्रयोजनको लामग २ लाख बायोगयास प्लान्ट ि ठु ला
व्यावसावयक बायोगयास प्लान्ट ५०० वटा जडान गने।

वन

•

सन २०३० सम्म कम्तीमा ४५ प्रमतशत वन क्षेर कायम िाख्ने ।

फोहोि

•

सन २०२५ सम्म प्रमतददन ३८ किोड मलटि फोहोि पानी प्रशोधन गने ि

व्यवस्थापन

प्रमतवर्ष ६०,००० क्युमबक ममटि Faecal Sludge को व्यवस्थापन गने।

वन ववनाश ि वनको क्षयीकिर्मा कमी ल्याई हरितगृह गयास उत्सजषन न्यूनीकिर् गने, वनको सं िक्षर्
गने, वनको ददगो व्यवस्थापन गने, वन काबषन अमभवृवि गने उद्देश्य मलई तिाईका १३ खजल्लामा वन
क्षेरबाट काबषन उत्सजषन न्यूनीकिर्माफषत भुक्तानीका लामग ववश्व बैंकसँग उत्सजषन न्यूनीकिर् भुक्तानी
सम्झौता भएको ि। नेपालको िावष्ट्रय अनुकूलन कायषक्रम योजना, २०६७ स्वीकृत भई सो
योजनाबमोखजमका

कायषक्रमहरू

सञचालनमा

आएका

िन।

यसैगिी

स्थानीयस्तिमा

अनुकूलनका

कायषक्रमहरू कायाषन्वयनमा ल्याउन स्थानीय अनुकूलन कायषयोजनाको ढाँचासमेत तयाि गिी कायषक्रमहरू
कायाषन्वयन गरिएको ि। गृह मन्रालयले ववपद्सम्बन्धी घटनाहरूको ववविर् अद्यावमधक गनष सुरु गिे को
ि ि यससम्बन्धी वेब पोटषलको व्यवस्थासमेत गरिएको ि (https://bipadportal.gov.np) । कृवर् तथा
पशुपन्िी ववकास मन्रालयले जलवायु अनुकूमलत कृवर् -Climate Smart Agriculture_ को अभ्यास सुरु
गिे को ि भने ववमभन्न बालीको जात पमन ववकास गिे को ि। त्यस्तै जल तथा मौसम ववज्ञान ववभागले
मौसमी सूचना प्रवाहमा ववमभन्न नवीनतम प्रववमधको प्रयोग गिी ववश्वसनीय बनाउन सुरु गिे को ि। नेपालले
जलवायु परिवतषनको क्षेरमा गिे का प्रयासहरूको बािे मा तामलका ३ मा उल्लेख गरिएको ि।
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तामलका ३: नेपालमा जलवायु परिवतषनसम्बन्धी भएका प्रयासहरू
प्रयासहरू

समय (सन)

ु िाष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासखन्धको पक्ष िाष्ट्र भएको
जलवायु परिवतषनसम्बन्धी सं यक्त

१९९४

पवहलो िावष्ट्रय सञचाि प्रमतवेदन तयाि गिी पेस गिे को

२००४

क्योटो अमभसखन्धको पक्ष िाष्ट्र भएको

२००५

िावष्ट्रय अनुकूलन कायषक्रम तयाि भएको

२०१०

िे डप्लससम्बन्धी पूवत
ष यािी प्रस्तावना (R-PP) ववश्व बैंकमा पेस गरिएको

२०१०

जलवायु परिवतषन नीमत, २०६७ तजुम
ष ा भएको

२०११

स्थानीय अनुकूलन कायषयोजनाको िावष्ट्रय सं िचना तयाि भएको

२०११

िावष्ट्रय योजना आयोगद्वािा िावष्ट्रय जलवायु परिवतषन बजेट शीर्षक मनमाषर् भएको

२०१३

नेपालले अमतकम ववकमसत िाष्ट्रहरूको अध्यक्षता ग्रहर् गिे को

२०१३

िावष्ट्रय अनुकूलन योजना तजुम
ष ा प्रवक्रया सुरु भएको

२०१५

दोस्रो िावष्ट्रय सञचाि प्रमतवेदन तयाि गिी पेस गिे को

२०१५

िावष्ट्रय मनधाषरित योगदान (NDC) प्रमतवेदन तयाि गिी पेस गिे को

२०१६

पेरिस सम्झौता अनुमोदन भएको

२०१६

जलवायु परिवतषन ववत्तीय ढाँचा स्वीकृत भएको

२०१७

िावष्ट्रय िे ड प्लस िर्नीमत स्वीकृत भएको

२०१८

िावष्ट्रय जलवायु परिवतषन नीमत स्वीकृत भएको

२०१९

िावष्ट्रय वाताविर् नीमत स्वीकृत भएको

२०१९

वाताविर् सं िक्षर् ऐन स्वीकृत भएको

२०१९

वाताविर् सं िक्षर् मनयमावली स्वीकृत भएको

२०२०

दोस्रो िावष्ट्रय मनधाषरित योगदान (NDC) प्रमतवेदन तयाि गिी पेस गिे को

२०२०

तेस्रो िावष्ट्रय सञचाि प्रमतवेदन तयाि गिी पेस गिे को

२०२१

मनष्कर्ष
हामीले जलवायु परिवतषनको क्षेरमा गिे का प्रयासहरू यथेष्ट िै न, तसथष अन्तिाषवष्ट्रयस्तिमा गरिएका प्रमतबिता,
िावष्ट्रय प्राथममकता ि स्थानीय आवश्यकताअनुरूप जलवायु परिवतषनसँग सम्बखन्धत ववर्यमा आगामी ददनमा
मनम्न कायषहरूलाई अवलम्बन गनुप
ष ने दे खखन्ि:

(क) जलवायु परिवतषन एक अन्तिक्षेरगत ि बहुआयाममक ववर्य भएको हुनाले यसलाई सङ्घ, प्रदे श ि
स्थानीय तहका नीमत, योजना तथा कायषक्रमहरूमा मूलप्रवाहीकिर् गदै लैजाने,
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(ख) सामाखजक-आमथषक ववकासलाई जलवायुमैरी एवम समानुकूलन बनाउन आवश्यक िर्नीमत, मनदे खशका
तथा कायषववमधको तजुम
ष ा तथा कायाषन्वयन गने,

(ग) िावष्ट्रय जलवायु परिवतषन नीमत, २०७६ को प्रभावकािी कायाषन्वयनबाट जलवायु परिवतषनबाट
नेपालमा परििहेको असि तथा पनष सक्ने प्रभावलाई समयसापेक्ष सम्बोधन गने,

(घ) नेपाल सिकाि मन्रीपरिर्दले स्वीकृत गिे को Second Nationally Determined Contribution

(NDC) को कायषयोजना तयाि गिी यसले औषल्याएका ववर्यगत क्षेरहरूका कायषक्रमको प्रभावकािी
कायाषन्वयन गने,

(ङ) वाताविर् सं िक्षर् ऐन, २०७६ ि मनयमावली, २०७७ ले व्यवस्था गिे बमोखजम जलवायु परिवतषनको
प्रभावबाट हुने जोखखमको मनयममत अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गने,

(च) िावष्ट्रय जलवायु परिवतषन नीमत, २०७६ मा समेत उल्लेख भएको जलवायु परिवतषनसँग सम्बखन्धत
वैज्ञामनक अनुसन्धान कायषहरू गनष एक उपयुक्त मनकायको स्थापना गने,

(ि) िावष्ट्रय प्राथममकता ि स्थानीय आवश्यकताअनुरूप जलवायु परिवतषनसँग सम्बखन्धत अन्तिाषवष्ट्रय
सं यन्रहरूमाफषत ववत्तीय ि प्राववमधक सहयोग प्राप्त गनष जोड गने,

(ज) स्थानीय तहदे खख नीमत मनमाषर् तहसम्म जलवायु अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकिर्, हरितगृह गयाँसको न्यून

उत्सजषन ववकास पथ, प्रववमध ववकास तथा हस्तान्तिर्, काबषन व्यापाि लगायतका ववर्यहरूमा सूचना
तथा जानकािी अद्यावमधक गदै क्षमता अमभवृवि गने,

(झ) जलवायु परिवतषनबाट परििहेको ि पनषसक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गनु,ष जोखखम क्षेरहरू पवहचान गिी
जलवायु परिवतषनबाट पने प्रमतकूल प्रभावलाई सहज रूपमा अनुकूलन गनष सक्ने क्षमता अमभवृवि
गनुष तथा हरितगृह गयाँस उत्सजषन न्यूनीकिर् गनेतफष ध्यान ददने ।

जलवायु परिवतषन एक बहुआयाममक ि अन्तिक्षेरगत ववर्य भएको हुनाले ववमभन्न मनकायहरूबाट सञ्चालन

हुने योजना तथा कायषक्रमहरूमा यसलाई मूलप्रवाहीकिर् गदै जानु अमत आवश्यक िहेको ि। समग्रमा
ववश्वव्यापी समस्याको रूपमा दे खा पिे को जलवायु परिवतषनको नकािात्मक असिसँग जुध्दै वतषमान ि भावी

पुस्ताको सुिक्षाको लामग समेत सिकािी, गैिसिकािी, मनजी क्षेर ि सबैले हातेमालो गदै अखघ बढ्न जरुिी
ि ।
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