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संरष्ट्ित िेत्रका लाष्ट्ग राष्ट्ष्टि य प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरूको ष्ट्वस्तारण। (H) उभयचर प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। (I) पंिी 

प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। (J) स्तनधारी प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। (K) खतरामा पने उभयचर प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। 
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पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रहरू। (D) प्रमुख जैव ष्ट्वष्ट्वधता िेत्रहरू। (E) अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्त ष्ट्नगमको प्रदशान मानक 6 
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ष्ट्वभाजक-रूपान्तररत मानहरूको सेर् (जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको प्रष्ट्त एक) िार् गणना गररएको ष्ट्वष्ट्भन्न सारांश 

तथ्याङ्कलाई देखाउँछ; अष्ट्धकतम ष्ट्वभाजक (शीषा िायाँ), नू्यनतम ष्ट्वभाजक (शीषा दायाँ), ष्ट्वभाजकहरूको मानक 
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ADB  एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक 

ADCI  एम्विन डाला संरिण पहल 

आष्ट्सयन दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयाली राष्टि हरूको संघ 

िीआरआइ िेि एण्ड रोड इष्ट्नष्ट्सएष्ट्र्भ 

CAREC केम्वन्द्रय एष्ट्सया उप-िेत्रीय आष्ट्थाक सहकाया कायािम 

CBI  संयुक्त जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सूचक 

CEPF  महत्त्वपूणा पररम्वस्थष्ट्तजन्य तन्त्र साझेदारी कोष 

CLLC  ठूलो पररदृश्य संरिण केन्द्र 

DNPWC राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र वन्यजनु्त संरिण ष्ट्वभाग 

GMS  ठूलो मेकङ्ग उपिेत्र 

GPS  ष्ट्वश्वव्यापी म्वस्थष्ट्त ष्ट्नधाारण प्रणाली 

HoB  हार्ा अफ िोष्ट्नायो पहल 

IBA  महत्त्वपूणा पंिी तथा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता िेत्र 

IFC  अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्त ष्ट्नगम 

IFCPS  अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्त ष्ट्नगमको प्रदशान मानक 

IIC  कनेम्विष्ट्भर्ीको अष्ट्भन्न सूचकांक 

आइयूसीएन अन्तरााष्ट्ष्टि य प्राकृष्ट्तक संरिण संघ 

KBA  प्रमुख जैव ष्ट्वष्ट्वधता िेत्र 

KDE  कनेल घनत्व अनुमान 

एलआइ  रेखीय पूवााधार 

NGO  गैर-सरकारी संस्था 
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NHAI  भारतको राष्ट्ष्टि य राजमागा प्राष्ट्धकरण 

NH-37  भारतको राष्ट्ष्टि य राजमागा 37 

N-S  उत्तर-दष्ट्िण 

PA  संरष्ट्ित िेत्र 

PEZ  सम्भाष्ट्वत प्रभाव िेत्र 

सडकहरू सडकमा सवारी साधनिार् हुने पशु हत्याको अवलोकन र डार्ा प्रणाली 

SASEC  दष्ट्िण एष्ट्सया उप-िेत्रीय आष्ट्थाक सहकाया कायािम 

TAL  तराई आका  ल्याण्डसे्कप 

TSH  र्ि ान्स सुमात्रा हाइवे 

USAID  संयुक्त राज्य अमेररकाको अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वकास एजेन्सी 

WCS  वन्यजनु्त संरिण समाज 

WTI  पष्ट्िमी यातायात संस्थान 

WWF  प्रकृष्ट्तको लाष्ट्ग ष्ट्वश्व व्यापी कोष (यसअष्ट्घ ष्ट्वश्व वन्यजनु्त कोष भष्ट्नन्थ्यो) 
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परिचय 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा रेखीय पूवााधारका (LI) ष्ट्वकासका प्रभावहरू सहज रूपमा स्थान-ष्ट्वषयक छन्। LI रुर्हरूका 

स्थानहरू र ष्ट्तनीहरूले प्रभाव पाने जैष्ट्वक रूपमा महत्त्वपूणा सुष्ट्वधाहरू (जसै्त संरिण िेत्र, महत्त्वपूणा िासस्थान 

प्याच र वन्यजनु्त कररडरहरू) थाहा नभइकन, LI प्रभावहरूको हाम्रो िुझाइ सीष्ट्मत रहने छ। स्थान-ष्ट्वषयक 

ष्ट्वशे्लषणहरूले हामीलाई प्रभावहरूको पररमाण र प्रकार वणान गना, प्रभावहरू कहाँ गम्भीर छ (वा हुने छ) भनी 

स्थान पष्ट्हचान गना र प्रभावहरू रोक्न वा कम गनाका लाष्ट्ग प्रयासहरूलाई उदे्दश्यपूणा प्राथष्ट्मकता ष्ट्दन अनुमष्ट्त 

ष्ट्दन्छ। 

हालैका वषाहरूमा एष्ट्सयामा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा ष्ट्वद्यमान रोड, रेल र पावर लाइनहरूको अवलोकन गररएका 

प्रभावहरू कागजात गना धेरैजसो स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू सञ्चालन गररएको छ; हामीले यो ररपोर्ाको पररष्ट्शष्ट 

4 मा यी पूवाव्यापी अध्ययनहरू समीिा गरेका छौ।ं यद्यष्ट्प योजना िनाउने चरणमा र ष्ट्नमााण गनुाअष्ट्घ प्रारम्वम्भक 

रूपमा प्रस्ताष्ट्वत LI को जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा प्रभावहरू पूवाानुमान गना स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू प्रयोग गने 

प्रत्याष्ट्शत अध्ययनहरू अत्यावश्यक हुन्छ। सम्भाष्ट्वत LI प्रभावहरूको प्रत्याष्ट्शत स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू 

साष्ट्हत्यमा तुलनात्मक रूपमा कम मात्रामा छन्। यद्यष्ट्प ष्ट्तनीहरूले LI िार् जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता गुम्प्नुअष्ट्घ यसलाई 

कसरी र कष्ट्हले रोके्न वा कम गने भने्निारे मागादशान उपलब्ध गराउने भएकोले ष्ट्तनीहरू ष्ट्वशेषगरी मूल्यवान् छन्, 

जुन LI ष्ट्वकासपष्ट्छ जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता गुम्निार् ष्ट्वपरीत गने प्रयास गनुाभन्दा धेरै सष्ट्जलो हुन्छ। 

यो एनेक्सले ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका स्थाष्ट्नक मापन, भौगोष्ट्लक िेत्र, LI मोड र र्ाक्सा अफ इिेरेस्टका लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत LI 

ष्ट्वकासिार् जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने सम्भाष्ट्वत खतराहरू मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणको प्रयोग कसरी 

गना सष्ट्कन्छ भने्न कुरा जाँच गछा । यसले संयुक्त राज्य अमेररकाको अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वकास एजेन्सीको लाष्ट्ग ष्ट्वशेष 

रूपमा यो ररपोर्ाका लाष्ट्ग गररएका मूल ष्ट्वशे्लषणहरूलाई अन्य अनुसन्धानकतााहरूद्वारा पष्ट्हले गररएका 

अनुकरणीय ष्ट्वशे्लषणहरूको समीिासँग जोड्छ। हामी स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषण पद्धष्ट्तहरूको ष्ट्वष्ट्वधता र यीनका 

सिलता र सीष्ट्मतताहरूलाई व्याया गने उदाहरणहरू प्रसु्तत गछौं। यो एनेक्सलाई तीनवर्ा भागमा ष्ट्वभाष्ट्जत 

गररएको छ। 

भाग I मा, हामी प्रमुख LI ष्ट्वकास पररयोजनाहरूिार् पूरै एष्ट्सयाभर जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने खतराहरूको मूल स्थाष्ट्नक 

ष्ट्वशे्लषणिारे वणान गछौं। हालैका ष्ट्वष्ट्भन्न प्रत्याष्ट्शत स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणहरूले पूरै वा अष्ट्धकांश एष्ट्सयालाई समेरे्र र 

चीनको िेि एण्ड रोड इष्ट्नष्ट्सएष्ट्र्भसँग सम्बम्वन्धत उच्च दजााका सडक तथा रेलमागा पररयोजनाहरूका िारेमा मात्र 

ष्ट्वचार गरेर एकदमै मोर्ो मापनमा जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा LI ष्ट्वकासका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू पत्ता लगाएका 

छन्(Hughes, 2019; Ng et al., 2020)। हाम्रो ष्ट्वशे्लषण पावर लाइन पररयोजना र BRI िाहेक अन्य अन्तरााष्ट्ष्टि य 

आष्ट्थाक ष्ट्वकास पहलहरूसँग सम्बम्वन्धत पररयोजनाहरू सष्ट्हत LI पररयोजनाहरूको ठूलो समूहलाई ध्यानमा राख्दै 

योभन्दा पष्ट्हलेको कायामा ष्ट्वस्तार हुन्छ। यसले पूरै एष्ट्सयाभर जैव ष्ट्वष्ट्वधता मानलाई पररमाष्ट्णत गनाका लाष्ट्ग एकल 

मेष्ट्र्िकको ष्ट्वकास गछा  र LI ष्ट्वकासलाई पूणातया पन्छाउन आवश्यक भएका असाधारण जैव ष्ट्वष्ट्वधता िेत्रहरूलाई 

मानष्ट्चत्रण पष्ट्न गछा ।  

हाम्रो आफ्नै र पष्ट्हले नै गररएका ष्ट्वशे्लषणहरू सष्ट्हतका मोर्ो मापन ष्ट्वशे्लषणहरूले राष्ट्ष्टि य र उपराष्ट्ष्टि य 

स्तरहरूमा योजना र ष्ट्नष्ट्धिद्ध LI पररयोजनाहरूका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूलाई क्याप्चर गदैनन्। यसका साथै, 

ष्ट्तनीहरू महाष्ट्द्वपीय वा ष्ट्वश्वव्यापी कभरेजसँगका जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा ष्ट्नभार हुन्छन् जुन अष्ट्नवाया रूपमा मोर्ो स्थाष्ट्नक 
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संकल्पका हुन्छन्। ष्ट्तनीहरू LI ष्ट्वकासिार् एष्ट्सयाली जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने खतराहरूलाई व्यापक रूपमा ष्ट्चष्ट्ित 

गनाका लाष्ट्ग उपयोगी हँुदा, यी मोर्ो मापनका ष्ट्वशे्लषणहरूमा व्यम्वक्तगत पररदृश्यहरूष्ट्भत्र वा व्यम्वक्तगत 

प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने खतराहरूको सही तररकाले वणान गना आवश्यक पने ष्ट्ववरणको अभाव 

छ; ष्ट्यनीहरूलाई एकदमै ठीक मापनका स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणहरू आवश्यक हुन्छ। तसथा, यो एनेक्सको भाग II ले 

एष्ट्सयाष्ट्भत्र चयन गररएका पररदृश्यहरूमा संरिण सरोकारका प्रजाष्ट्तहरूमा हुने LI का सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूका 

छवर्ा मौष्ट्लक, ठीक मापनका, दु्रत मूल्याङ्कनका िारेमा वणान गछा । यी मूल्याङ्कनहरू ती स्थानीय साझेदारहरूको 

सहकायामा गररएको ष्ट्थयो जो यी पररदृश्यहरूमा वन्यजनु्त संरिण प्रयासहरूमा सष्ट्िय छन् र प्रजाष्ट्तहरूको 

जीवष्ट्वज्ञान र LI ष्ट्वकास योजनाहरूको ष्ट्वसृ्तत ज्ञान राख्छन्। यी मूल्याङ्कनहरूले सामान्य स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणहरूले 

LI िार् जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने खतराहरूलाई कष्ट्त्तको तुलनात्मक रूपमा ष्ट्चष्ट्ित गना सक्छन् र हानी कम गने 

रणनीष्ट्तहरू सुझाव गना सक्छन् भने्न उदाहरणहरू प्रदान गछा न्। 

हामीले गरेका ठीक मापनका स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणहरू यो पररयोजनाको छोर्ो समयरेखाद्वारा सङ््गया, ष्ट्ववरण र 

वैज्ञाष्ट्नक कठोरतामा सीष्ट्मत ष्ट्थए। एष्ट्सयामा LI ष्ट्वकास प्रभावहरूका सम्भाष्ट्वत, ठीक मापनका स्थाष्ट्नक 

ष्ट्वशे्लषणहरूको ष्ट्वष्ट्वधता र ष्ट्वशेषज्ञताको थप पूणा तम्वस्वर प्रदान गनाका लाष्ट्ग, यो एनेक्सको भाग III ले वैज्ञाष्ट्नक 

पत्रपष्ट्त्रकाहरू र रे साष्ट्हत्यिार् हालै प्रकाष्ट्शत अध्ययनहरूको चयनलाई सार प्रसु्तत गछा । प्रते्यक अध्ययनले एक 

राष्टि मा प्रस्ताष्ट्वत सडक, रेलमागा वा पावर लाइन पररयोजनाहरू वा सानो पररदृश्यका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू अने्वषण 

गछा । हामी प्रते्यक अध्ययनको वणान गछौं र ष्ट्वज्ञानको म्वस्थष्ट्त र प्रगष्ट्तहरूको सम्भावनाका वणान गनाका लाष्ट्ग 

अध्ययन गदै जाँदा जानकारीको संशे्लषण गछौं। 

हामी यो एनेक्सलाई यसका सिै तीनवरै् भागिार् हाम्रा मुय ष्ट्नष्कषाहरूको आसवनका साथ र जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने 

LI खतराहरूका अझ राम्रा र थप प्रभावशाली स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणहरू ष्ट्नम्प्त्याउन सके्न यी मुय ष्ट्नष्कषाहरूमा 

आधाररत सुझावहरूको समूहका साथ समाप्त गछौं। 
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भाग I: एक्षसयामा जैव क्षवक्षवधतामा हुने िेखीय पूवााधाि खतिाहरूको मोटो मापनको 

स्थाक्षनक क्षवशे्लषण 

एष्ट्सया ष्ट्वश्वकै केही सिैभन्दा ष्ट्वष्ट्वध र जष्ट्र्ल पररम्वस्थष्ट्तजन्य तन्त्रहरूको घर हो, जसले प्राकृष्ट्तक पँूजी प्रदान गछा , 

आष्ट्थाक जीवनशम्वक्तलाई िष्ट्लयो िनाउँछ र वातावरणीय पररवतानप्रष्ट्त लष्ट्चलोपन िढाउँछ। यद्यष्ट्प, एष्ट्सयाको 

धेरैजसो समृद्ध प्राकृष्ट्तक सम्पदालाई सडक, रेलमागा र पावर लाइनहरू जस्ता रेखीय पूवााधार (LI) को दु्रत 

ष्ट्वस्तारणद्वारा खतरा छ। उष्ट्चत सुरिा उपायहरू ष्ट्िना, LI को जारी र पूवाानुमाष्ट्नत ष्ट्वस्तारणले िासस्थानलाई थप 

खम्वण्डत गने छ, वन्यजनु्तको मृतु्यदर िढाउने छ र जैव ष्ट्वष्ट्वधतालाई खतरामा पाने छ। 

संयुक्त राज्य अमेररकाको अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वकास एजेन्सी (USAID) ले LI का सुरिा उपायहरूको अङ्गीकरण र 

कायाान्वयनको गष्ट्त कम गने चुनौती र अवरोधहरूलाई िुझ्न र एष्ट्सयामा जैव ष्ट्वष्ट्वधता र महत्त्वपूणा िासस्थानहरूमा 

ठूलो प्रभाव पाने जारी र प्रस्ताष्ट्वत पूवााधार पररयोजनाहरू गणना गरी समीिा गना प्रयास गछा । यसको लाष्ट्ग उच्च 

जैव ष्ट्वष्ट्वधता मानका िेत्रहरू र ष्ट्वद्यमान, जारी र भावी LI ष्ट्वकासका कायािेत्रहरूको स्थाष्ट्नक प्रष्ट्तचे्छदन िुझ्न 

आवश्यक हुन्छ।  

यो ररपोर्ाले तुलनात्मक रूपमा मोर्ो स्थाष्ट्नक संकल्प र व्यापक स्थाष्ट्नक सीमाका साथ डार्ा समूहहरू प्रयोग गरी 

प्रस्ताष्ट्वत LI िार् एष्ट्सयामा जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने खतराहरूको मूल्याङ्कन वणान गछा । मूल्याङ्कनमा तीनवर्ा तत्त्व 

समावेश छन््ः  (1) पूरै एष्ट्सयाभर जैव ष्ट्वष्ट्वधता मानको पररमाष्ट्णत र मानष्ट्चत्रण गने, (2) प्रस्ताष्ट्वत LI 

पररयोजनाहरूका रुर्हरूिारे स्थाष्ट्नक डार्ा सङ्कलन गने र (3) प्रस्ताष्ट्वत LI ले जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा हानी पुर्याउने 

िढी सम्भावना छ वा छैन भनी ष्ट्नधााररत गने। यो मोर्ो मापनको मूल्याङ्कन ष्ट्नम्न ष्ट्वष्ट्भन्न उदे्दश्यहरू पूरा गना अष्ट्भपे्रत 

छ: पूरै एष्ट्सया समेर््दै जैव ष्ट्वष्ट्वधता मानको अनुरूप आधाररेखा मानष्ट्चत्र प्रदान गने; असाधारण जैव ष्ट्वष्ट्वधता 

मानका साथ "िचाउ िेत्रहरू" ष्ट्चत्रण गने जहाँ भावी LI ष्ट्वकासिार् प्रजाष्ट्त र िासस्थानहरूमा अस्वीकाया हानी पुग्न 

सक्छ र यसलाई अम्वन्तम उपायको रूपमा मात्र अनुमष्ट्त ष्ट्दनुपछा ; LI प्रभावहरूका भावी मूल्याङ्कनहरूमा प्रयोग 

गनाका लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूको व्यापक स्थाष्ट्नक डार्ािेस सङ्कलन गने; जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने LI 

खतराहरूको पररमाण तथा भौगोष्ट्लक ष्ट्वतरणको अनुमान लगाउने; र उच्च जैव ष्ट्वष्ट्वधता भएको एष्ट्सयाका स-साना 

प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरू चयन गदाा मागादशान गने, जहाँ USAID ले जैव ष्ट्वष्ट्वधता र LI पररयोजनाहरूका िारेमा थप 

स्थानीय जानकारी प्रयोग गरी एकदमै ठीक मापनका ष्ट्वशे्लषणहरू गने चाहना राख्न सक्छ। 

क्षवक्षधहरू 

जैव ष्ट्वष्ट्वधता संरिणलाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दने 

जैव ष्ट्वष्ट्वधता—जीष्ट्वत जीवहरू िीचको ष्ट्वष्ट्वधतालाई जैष्ट्वक सङ्गठनका ष्ट्वष्ट्भन्न स्तरहरू (उदाहरण, वंशाणु, 

प्रजाष्ट्त, पररम्वस्थष्ट्तजन्य तन्त्रहरू) मा र ष्ट्वष्ट्भन्न वष्ट्गाकीय (र्ाक्सानोष्ट्मक) समूहहरू (उदाहरण, पंिी, स्तनधारी, 

अमेरुदण्डीय जनु्तहरू) का लाष्ट्ग सष्ट्हत ष्ट्वष्ट्भन्न तररकाहरूमा मापन गना सष्ट्कन्छ। प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्धको 

रूपमा ष्ट्चष्ट्नने कुनै स्थानमा उपम्वस्थत प्रजाष्ट्तहरूको सङ््गया जैव ष्ट्वष्ट्वधता मापन गने सिैभन्दा सरल र सामान्य 

तररकाहरूमधे्य एक हो। थप सूक्ष्म पद्वष्ट्तहरू जैव ष्ट्वष्ट्वधता संरिणका लाष्ट्ग स्थानको सापेष्ट्िक मानलाई प्रभाव 

पाने अष्ट्तररक्त ष्ट्वशेषताहरूका लाष्ट्ग उत्तरदायी हुन सक्छन्, जसै्त एक भौगोष्ट्लक िेत्र (स्थाष्ट्नकता) मा सीष्ट्मत 
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प्रजाष्ट्तहरूको उपम्वस्थष्ट्त; व्यम्वक्तहरूको प्रचुरता; ष्ट्वलुप्त हुने खतरामा रहेका प्रजाष्ट्तहरूको घर्ना; मानव 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू (पररम्वस्थष्ट्तक अवस्था) द्वारा पररदृश्य पररमाष्ट्जात गररने हद; मौष्ट्लक रूपमा उपम्वस्थत प्रजाष्ट्तहरूको 

िाँकी अंश (अिुण्णता); केही ष्ट्वश्वव्यापी स्थानहरूमा तुलनात्मक रूपमा पाइने (दलाभता) िायोम र प्राकृष्ट्तक वास 

प्रकारहरूको घर्ना। 

जैव ष्ट्वष्ट्वधता संरिणका प्राथष्ट्मकताहरूलाई मानष्ट्चत्रण गने हाम्रो दृष्ट्ष्टकोण भनेको जैव ष्ट्वष्ट्वधता, र्ाक्साका ष्ट्वष्ट्भन्न 

तत्त्व र सङ्गठनका स्तरहरूलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने स्रोतहरूको ष्ट्वष्ट्वध समूहिार् जानकारी ओभरले गने र यी 

स्रोतहरूमा सवासम्मष्ट्तका िेत्रहरू पष्ट्हचान गने हो। हामी धेरै डार्ा स्रोतहरूले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिणको मान 

उच्च छ भनी सुझाव ष्ट्दने भौगोष्ट्लक िेत्रहरूमा केम्वन्द्रत छौ ंजसले यी िेत्रहरूले कुनै पष्ट्न ष्ट्वष्ट्शष्ट डार्ा स्रोतको 

ष्ट्वष्ट्शष्टताद्वारा नचाष्ट्लएका अथापूणा संरिणका प्राथष्ट्मकताहरूलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गछा  भनी हाम्रो ष्ट्वश्वास िढाउँछ। 

हामी यो अन्य साइर्हरूद्वारा सष्ट्जलै प्रष्ट्तस्थाष्ट्पत गना नसष्ट्कने कारणले (उदाहरण, उच्च स्थाष्ट्नकता, धम्प्काइएका 

प्रजाष्ट्तहरू वा दुलाभताको कारण) साइर् संरिण उदे्दश्यहरू हाष्ट्सल गनाका लाष्ट्ग कष्ट्त्तको महत्त्वपूणा छ भनी सन्दभा 

गने अपुणीयलाई ष्ट्चत्रण गने डार्ा सेर्हरूमा प्राथष्ट्मक रूपमा ष्ट्नभार रहन्छौ।ं केही जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिणका 

प्राथष्ट्मकताहरूले संवेदनशीलतासम्बन्धी जानकारीलाई पष्ट्न ष्ट्नगष्ट्मत गछा  जसले भयकर प्रष्ट्ियाहरूिार् जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधता सुष्ट्वधाहरूमा भएको िष्ट्तद्वारा रूपान्तर भइरहेको साइर्को जोम्वखमलाई सन्दभा गछा ।(Kukkala & 

Moilanen, 2013) संरिणलाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दँदा संवेदनशीलता महत्त्वपूणा ष्ट्वचार भएतापष्ट्न, हामीले जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका उच्चा स्तरहरूलाई धारण गने िेत्रहरू पष्ट्हचान गने हाम्रो अष्ट्भप्रायको कारणले हाम्रो जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताको ष्ट्वशे्लषणिार् संवेदनशीलता जानकारीलाई सामान्यतया वष्ट्जात गछौं। हामीले संवेदनशीलता ष्ट्वशेष 

रूपमा यो मूल्याङ्कनको अको तत्वमा LI ष्ट्वकाससँग सम्बम्वन्धत हुने भएकोले यसको ष्ट्वचार गछौं—उच्च जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधता र प्रस्ताष्ट्वत LI का रूर्हरूका िेत्रहरू िीचको ओभरल्यापको ष्ट्वशे्लषण।  

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता इनु्पर् तहहरू 

हामीले 14 वर्ा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता इनु्पर् तहहरू (ष्ट्चत्र 1, ताष्ट्लका: 1) का लाष्ट्ग ष्ट्वशेष डार्ा हाष्ट्सल गरेका छौ।ं यी 

तहहरू हालै ष्ट्वकास (वा अद्यावष्ट्धक गररएका) सूचकहरू हुन् जसले समू्पणा अध्ययन िेत्रलाई कभर गने 

कोषहरूका ष्ट्रडहरू समेर््ने ष्ट्नरन्तर (रास्टर ढाँचा) डार्ाको रूपमा एक वा थप जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता तत्वहरूलाई  

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गरेको छ। तहहरूमा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गररएका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताहरूमा प्रचुरता, स्थाष्ट्नकता, जनसङ््गया 

प्रचुरता, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता अिुण्णता, पाररम्वस्थष्ट्तक अवस्था,  दुलाभता र पूरकता समावेश गरेको छ।  वन्यजनु्तमा LI 

का प्रभावहरू व्यापक USAID ररपोर्ाको फोकस भएको कारणले धेरै तहहरू ष्ट्तनीहरूका आवासहरूको अवस्था 

सष्ट्हत स्थलीय वन्यजनु्तको  ष्ट्वष्ट्वधतामा केम्वन्द्रत छ। 
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ष्ट्चत्र 1 : ष्ट्वशे्लषणमा ष्ट्वचार गररएका जैव ष्ट्वष्ट्वधता तहहरू। (A) िचाउ-आधाररत जैव ष्ट्वष्ट्वधता अिुण्णता। (B) समृम्वद्ध-आधाररत जैव ष्ट्वष्ट्वधता अिुण्णता। (C) पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रमा अिुण्णता। 

(D) मानव पररमाजान। (E) स्तनधारी समुदायमा अिुण्णता। (F) संरष्ट्ित िेत्रका लाष्ट्ग ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरूको ष्ट्वस्तारण। (G) संरष्ट्ित िेत्रका लाष्ट्ग राष्ट्ष्टि य प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरूको 

ष्ट्वस्तारण। (H) उभयचर प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। (I) पंिी प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। (J) स्तनधारी प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। (K) खतरामा पने उभयचर प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। (L) खतरामा पने पंिी 

प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। (M) खतरामा पने स्तनधारी प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध। (N) ष्ट्वश्वव्यापी जोम्वखम सष्ट्हत भाररत स्थाष्ट्नकता। तहहरू िीच अष्ट्धकता कम गना तहहरू B, D, H, I र J 

ष्ट्वशे्लषणिार् अन्तत: हर्ाइएको ष्ट्थयो। 
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ताष्ट्लका: 1जैव ष्ट्वष्ट्वधता डार्ा समूहहरूको वणान 

ताक्षिका 1: मोटो मापनको जैव क्षवक्षवधता क्षवशे्लषणमा सुक्षवचारित डाटा समूहहरूको वणान 

डार्ा समूह ष्ट्ववरण प्रकाशन/संशोधनको 
वषा 

स्थाष्ट्नक संकल्प स्रोत/प्रकाशन 

जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा अिुण्णता 

(िचाउ-आधाररत) 

ष्ट्वतरण नगररएको आवासमा 

आष्ट्धवक्यसँग सम्बम्वन्धत 

प्रजाष्ट्तहरूको व्यापक दायरामा 

मौष्ट्लक रूपमा उपम्वस्थत 

प्रजाष्ट्तहरूको औषत िचाउ 

2019  1 km Newbold et al. 

(2016); 

Sanchez-Ortiz 

et al. (2019)  

जैव ष्ट्वष्ट्वधतामा अिुण्णता 

(समृम्वद्ध-आधाररत) 

ष्ट्वतरण नगररएको आवासको 

समृम्वद्धसँग सम्बम्वन्धत प्रजाष्ट्तहरूको 

व्यापक दायरामा मौष्ट्लक रूपमा 

उपम्वस्थत प्रजाष्ट्तहरूको औषत 

समृम्वद्ध 

2019  1 km Newbold et al. 

(2016); 

Sanchez-Ortiz 

et al. (2019) 

पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रमा 

अिुणता 

आवासको नाश, खण्डन र 

एन्थ्रोपोजेष्ट्नक अवरोधिार् उत्पन्न हुने 

घर्ावको सम्वम्मष्ट्लत प्रभावका लाष्ट्ग 

ष्ट्जमे्मवार आवास अिुणताको मापन 

2020 1 km Beyer et al. 

(2020) 

ष्ट्वश्वव्यापी मानव 

पररमाजान 

13 वर्ा एन्थ्रोपोजेष्ट्नक तनावकताा र 

ष्ट्तनीहरूका अनुमाष्ट्नत प्रभावहरूका 

शारीररक ष्ट्वस्तारहरूलाई 

मोडष्ट्लङ्गमा आधाररत रहेर 

पररमाष्ट्जात ल्याण्डसे्कपको भागलाई 

प्रभाष्ट्वत पाने स्थलीय भूष्ट्महरूको 

मानव पररमाजानको सञ्चयी मापन  

2019 1 km Kennedy et al. 

(2019) 

स्तनधारी समुदायमा 

अिुण्णता 

आष्ट्धष्ट्नक र पुन्ः  ष्ट्नमााण गररएको 

एष्ट्तहाष्ट्सक दायराहरूमा आधाररत 

हालदेम्वख ऐष्ट्तहाष्ट्सक प्रजाष्ट्तहरूको 

समृम्वद्धको अनुपात 

2020 96.5 km Belote et al. 

(2020) 

संरष्ट्ित िेत्रका लाष्ट्ग 

ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताका 

िेत्रहरूको ष्ट्वस्तारण 

स्थलीय भष्ट्र्ाबे्रर् प्रजाष्ट्त र 

पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रहरूको 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्वलाइ अष्ट्धकतम िनाउन 

ष्ट्वश्वव्यापी संरष्ट्ित िेत्रहरूको सञ्जाल 

ष्ट्वस्तार गनाका लाष्ट्ग स्थाष्ट्नक 

प्राथष्ट्मकताहरू  

2014 0.2 ष्ट्डरी (भूमध्य 

रेखामा ~20 km) 

Pouzols et al. 

(2014) 

संरष्ट्ित िेत्रका लाष्ट्ग 

राष्ट्ष्टि य प्राथष्ट्मकताका 

िेत्रहरूको ष्ट्वस्तारण 

स्थलीय भष्ट्र्ाबे्रर् प्रजाष्ट्त र 

पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रहरूको 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्वलाई अष्ट्धकतम िनाउन 

राष्ट्ष्टि य संरष्ट्ित िेत्रहरूका 

सञ्जालहरू ष्ट्वस्तार गनाका लाष्ट्ग 

स्थाष्ट्नक प्राथष्ट्मकताहरू 

2014 0.2 ष्ट्डरी (भूमध्य 

रेखामा ~20 km) 

Pouzols et al. 

(2014) 
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ताक्षिका 1: मोटो मापनको जैव क्षवक्षवधता क्षवशे्लषणमा सुक्षवचारित डाटा समूहहरूको वणान 

डार्ा समूह ष्ट्ववरण प्रकाशन/संशोधनको 
वषा 

स्थाष्ट्नक संकल्प स्रोत/प्रकाशन 

उभयचर प्रजाष्ट्तहरूको 

समृम्वद्ध 

IUCN प्रजाष्ट्तहरूका दायरा 

नक्साहरूको अनुसार 10-ष्ट्कष्ट्म ष्ट्रड 

सेलहरूमा हुने उभयचर 

प्रजाष्ट्तहरूको सङ््गया 

2017 10 km Jenkins & Pimm 

(2013) 

पंिी प्रजाष्ट्तहरूको 

समृम्वद्ध 

IUCN प्रजाष्ट्तहरूका दायरा 

नक्साहरूको अनुसार 10-ष्ट्कष्ट्म ष्ट्रड 

सेलहरूमा हुने पंिी प्रजाष्ट्तहरूको 

सङ््गया 

2017 10 km Jenkins & Pimm 

(2013) 

स्तनधारी प्रजाष्ट्तहरूको 

समृम्वद्ध 

IUCN प्रजाष्ट्तहरूका दायराका 

नक्साहरू अनुसार 10 ष्ट्कष्ट्मको ष्ट्रड 

सेलहरूमा पाउने स्तनधारीका 

प्रजाष्ट्तहरूको सङ््गया 

2017 10 km Jenkins & Pimm 

(2013) 

खतरामा पने उभयचर 

प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध 

IUCN प्रजाष्ट्तहरूका दायराका 

नक्साहरू अनुसार 10 ष्ट्कष्ट्मको ष्ट्रड 

सेलहरूमा पाउने खतरामा पने 

उभयचरका प्रजाष्ट्तहरूको सङ््गया 

2017 10 km Jenkins & Pimm 

(2013) 

खतरामा पने पंिी 

प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध 

IUCN प्रजाष्ट्तहरूका दायराका 

नक्साहरू अनुसार 10 ष्ट्कष्ट्मको ष्ट्रड 

सेलहरूमा पाउने खतरामा पने 

पंिीका प्रजाष्ट्तहरूको सङ््गया 

2017 10 km Jenkins & Pimm 

(2013) 

खतरामा पने स्तनधारी 

प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध 

IUCN प्रजाष्ट्तहरूका दायराका 

नक्साहरू अनुसार 10 ष्ट्कष्ट्मको ष्ट्रड 

सेलहरूमा पाउने खतरामा पने 

स्तनधारीका प्रजाष्ट्तहरूको सङ््गया 

2017 10 km Jenkins & Pimm 

(2013) 

ष्ट्वश्वव्यापी जोम्वखम सष्ट्हत 

भाररत स्थाष्ट्नकता 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता स्थष्ट्लय 

मेरुदण्डधारी प्रजाष्ट्तको प्रचुरता, 

उनीहरूको स्थाष्ट्नकताको ष्ट्डरी र 

उनीहरूको लोप हुने जोम्वखममा 

आधाररत छ 

2020 100 km Farooq et al. 

(2020) 

तह प्रष्ट्िया गने 

हामीले सामान्य समन्वय प्रणाली (अल्बसा कोष्ट्नक समान िेत्रफल), समाधान (1 km2), ष्ट्वस्तार (28 एष्ट्सयाली 

देशहरू;ष्ट्चत्र 1) र ष्ट्रड सेल पङ््गम्वक्तिद्धता हुन स्थान-ष्ट्वषयकका सिै तह पुन्ः  प्रोजेि गर्यौ ं। त्यसपष्ट्छ, हामीले 

प्रते्यक तहमा 0 देम्वख 1 सम्मका अस्थायी मानहरूलाई क्वाइिालहरूमा रूपान्तर गर्यौ,ं जहाँ 0 ले नू्यनतम र 1 ले 

उच्चतम जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिण मान जनाउँछ। क्वािाइल रूपान्तरण व्यम्वक्तगत डार्ाका सेर्हरूका 
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ष्ट्भन्नताहरूमा अष्ट्त ष्ट्भन्न मानका दायरा र िढेको मजिुतीसँग तहहरूिीच मान्य तुलनाहरूका लाष्ट्ग अनुमष्ट्त 

ष्ट्दइयो।  

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मापन गना केही जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका तहहरू समान अन्तष्ट्नाष्ट्हत डार्ा (उदाहरणका लाष्ट्ग 

अन्तरााष्ट्ष्टि य प्रकृष्ट्त संरिण संघ [IUCN] का प्रजाष्ट्तहरूका दायराका नक्साहरू) िार् वु्यत्पन्न गररएको ष्ट्थयो र 

समान पद्धष्ट्तहरू प्रयोग गररएको ष्ट्थयो र त्यसकारण अनावश्यक हुन सक्छ । हाम्रो उदे्दश्य जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतासम्बन्धी 

जानकारीका स्वतन्त्र स्रोतहरूिीच सवासम्मष्ट्तका िेत्रहरू पष्ट्हचान गने भएकोले हामीले अनावश्यक तहहरू 

हर्ाउन प्रारम्वम्भक ष्ट्फिर गने चरण गर्यौ ंर जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको समर मान मूल्याङ्गकन गदाा "समूहको सोच" 

रोक्यौ ं। हामीले क्वाइिाइल-रूपान्तररत तहहरूको प्रते्यक जोडाका लाष्ट्ग एकपष्ट्छ अको सेलको ष्ट्पअरसन 

कोररलेसन कोष्ट्फष्ट्सयि ष्ट्हसाि गछौं, त्यसपष्ट्छ अष्ट्तररक्त-थप सिै ष्ट्वशे्लषणहरूिार् |r|> 0.7 ले प्रते्यक जोडाको 

एउर्ा तह हर्ाइन्छ (Dormann et al., 2013)। यो ष्ट्फिर गने चरण पाँच अनावश्यक जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

तहहरू हर्ाएमा ष्ट्नम्वस्कन्छ। समृम्वद्ध-आधाररत र प्रचुरता-आधाररत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता अिुण्णता सूचकांकहरू उच्च 

रूपमा सह सम्बन्ध छन् जसकारण अन्य ष्ट्वष्ट्भन्न तहरूमा प्रजाष्ट्तहरूका समृम्वद्धसम्बन्धी जानकारी ष्ट्नगष्ट्मत भएकोले 

समृम्वद्ध-आधाररत तह हर्ाइयो र प्रचुरता-आधाररत तह राम्वखयो। ष्ट्वश्वव्यापी मानव पररमाजान र पररम्वस्थष्ट्तजन्य 

िेत्रका अिुण्णता उच्च रूपमा सह-सम्बन्ध ष्ट्थयो जसकारण िासस्थान खण्डनमा उत्तरवती ष्ट्नगष्ट्मत अष्ट्तररक्त 

जानकारी भएकोले हामीले ष्ट्वश्वव्यापी मानव पररमाजान हर्ायौ ंर पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रको अिुण्णता रायौ।ं उभयचर, 

पंिी र स्तनधारी प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध ष्ट्तनीहरूिीच र भाररत स्थाष्ट्नकतासँग उच्च रूपमा सह-सम्बन्ध ष्ट्थयो; 

खतरामा पने प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिण प्राथष्ट्मकताहरू सेर् गनाका लाष्ट्ग थप सान्दष्ट्भाक हुन 

सके्न भएकोले यी समान र्ाक्साका लाष्ट्ग खतरामा पने प्रजाष्ट्तहरूको आधारमा मात्र समृम्वद्ध तहहरू राख्दा हामीले 

यी सिै तीन वर्ा तह हर्ायौ(ंBrooks et al., 2006)। 

संयुक्त जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सूचक 

हामीले ष्ट्वशे्लषणमा समावेश गररएको प्रते्यक ष्ट्रड सेलका लाष्ट्ग िाँकी रहेका सि तहका औसत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 

मान प्रष्ट्तष्ट्िम्ब गना कम्पोष्ट्जर् जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सूचक (CBI) ष्ट्सजाना गर्यौ।ं CBI प्रते्यक ष्ट्रड सेलका लाष्ट्ग 

क्वािाइल रूपान्तररत तहका मानहरूको मध्यकको रूपमा ष्ट्हसाि गररएको ष्ट्थयो। आउर्पुर् भनेको जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधता संरिणका लाष्ट्ग ष्ट्नष्ट्ित स्थान उच्च प्राथष्ट्मकता ष्ट्थयो भनी तहहरूमधे्य कडा अनुकूलता सङे्कत गने 1 को 

नष्ट्जकका CBI मानहरू र ष्ट्नष्ट्ित स्थान नू्यन प्राथष्ट्मकता ष्ट्थयो भनी कडा अनुकूलता सङे्कत गने 0 को नष्ट्जकका 

मानहरू भएको 1-km2ररजोलुसनमा पूणा अध्ययन िेत्र समेर््ने ष्ट्नरन्तर नक्सा ष्ट्थयो। मध्यम खालका CBI 

मानहरूले स्थान मध्यम प्राथष्ट्मकता ष्ट्थयो भनी तहहरूमधे्य अनुकूलता सङे्कत गना वा उच्च र नू्यन प्राथष्ट्मकता सङे्कत 

गने ष्ट्मष्ट्ित तहहरूलाई सङे्कत गना सक्थ्यो; तसथा, तहहरूमधे्य ष्ट्वष्ट्वधतािारे राम्रोसँग िुझ्नका लाष्ट्ग, हामीले प्रते्यक 

ष्ट्रड कोषका लाष्ट्ग संष्ट्िप्त उपायहरू पष्ट्न गणना गर्यौ:ं नू्यनतम, अष्ट्धकतम, मानक ष्ट्वचलन र ष्ट्वभाजक >0.9 

(अथाात्, शीषा दशमलव) भएका तहको सङ््गया। 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू पष्ट्हचान गने  

फाइन-से्कल ष्ट्वशे्लषणका लाष्ट्ग सम्भाष्ट्वत पररहार िेत्रहरू हाइलाइर् गना, हामीले हाम्रो CBI मानहरूको ष्ट्नरन्तर 

नक्सालाई हामीले "जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका ठूला मूलहरू" माने्न उच्च-CBI ष्ट्रड कोषका एकत्रीकरणहरू देखाउने 

िेणीिद्ध नक्समा रूपान्तर गर्यौ।ं हामीले पष्ट्हले 10 ष्ट्कष्ट्म मानक ष्ट्वचलन भएको गौष्ट्सयन कनालमा CBI मानहरू 
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औसत िनाउने सरल िनाउने प्रकाया लगाएर CBI मानहरूमा केही फाइन-से्कल ष्ट्वष्ट्वधतालाई हर्ायौ।ं यो चरणले 

उच्च-मान भएका कोषहरूलाई ष्ट्तनीहरूका ठूला एकत्रीकरणहरूिार् छुट्टाइएको हुनाले कम व्यवहाया संरिण 

लक्ष्यहरू हुन सके्न उच्च-मान भएका कोषहरूलाई पष्ट्न ष्ट्फिर गर्यो। हामीले यो सरल िनाइएको CBI तहलाई 

ष्ट्वभाजक-रूपान्तररत गर्यौ ंर त्यसपष्ट्छ पूरै अध्ययन िेत्रका मानहरूको ष्ट्वतरणिार् गणना गररएको ष्ट्वभाजक 

थे्रसहोल्डको आधारमा प्रते्यक ष्ट्रड कोषलाई ष्ट्क त उच्च ष्ट्क नू्यन जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मानको रूपमा वगीकरण 

गर्यौ।ं हामीले उच्च मानिारे पररभाष्ट्षत गनाका लाष्ट्ग USAID लचकतालाई पररहार िेत्रहरू ष्ट्नधाारण गना अनुमष्ट्त 

ष्ट्दने र ष्ट्वद्यमान अन्तरााष्ट्ष्टि य सम्प्झौता र संरिण पहलहरूमधे्य प्रष्ट्तशत-आधाररत संरिण लक्ष्यहरूमा व्यापक 

ष्ट्वष्ट्वधता प्रष्ट्तष्ट्िम्ब गने तीन वर्ा ष्ट्वष्ट्भन्न थे्रसहोल्ड (िमश्ः  शीषा 10, 20 र 30 प्रष्ट्तशत ष्ट्रड कोषहरूलाई प्रसु्तत 

गने 90, 80 र 70 प्रष्ट्तशतकहरू) प्रयोग गर्यौ।ं अन्त्यमा, हामीले 8-ष्ट्छमेकी ष्ट्नकर्ता ष्ट्नयम प्रयोग गरेर जडान 

गररएका उच्च-मान भएका कोषहरू ("मूलहरू") का प्याचहरू पष्ट्हचान गर्यौ ंर सम्बम्वन्धत संरिण िेत्रका ष्ट्वष्ट्भन्न 

ठूला स्तनधारी प्रजाष्ट्तहरू (उदाहरण, िाघ, ष्ट्हम ष्ट्चतुवा, एष्ट्सयाली हात्ती) को गृह दायराको आकारमा अष्ट्शष्टता 

रूपमा अनुकूल हुने 500 km2भन्दा साना मूलहरूलाई ष्ट्फिर गर्यौ।ं साना गृह दायराहरू भएका प्रजाष्ट्तहरूको 

िासस्थानको रूपमा वा ठूला वन्यजनु्त छरपस्ट पानाका लाष्ट्ग "ष्ट्हँड्ने ढुङ्गाहरू" को रूपमा 500 km2 भन्दा कम 

िेत्रमा उच्च संरिण मान भएतापष्ट्न, हाम्रो अष्ट्भप्राय भनेको सम्भाष्ट्वत रूपमा स्थानीय वन्यजनु्तका सिै 

प्रजाष्ट्तहरूलाई समथान गना सके्न असाधारण जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिणका अनुकूलता स्थानहरू प्रसु्तत गने ठूला 

मूलहरूलाई हाइलाइर् गनुा ष्ट्थयो।  

हाम्रा धेरैजसो जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता तहहरू कम्तीमा आंष्ट्शक रूपमा प्रजाष्ट्तहरूको प्रचुरतामा आधाररत ष्ट्थए, जसले 

भूमध्यरेखा नष्ट्जकै उच्च र पोलरू नष्ट्जकै नू्यन प्रचुरता भएको स्पष्ट अिांश अनुपातलाई प्रदशान 

गछा न्(Hillebrand, 2004)। पररणाम स्वरूप, महाष्ट्द्वपीय से्कलमा उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मान भएका िेत्रहरू 

एष्ट्सयाका दष्ट्िणी अंशहरूतफा  भारी रूपमा सम्भवत ष्ट्तरसृ्कत हुन सके्थ। यद्यष्ट्प, USAID ले एष्ट्सयाको कुनै 

ठाउँमा महाष्ट्द्वपीय वा ष्ट्वश्वव्यापी से्कलमा कम संरिण महत्त्व भएतापष्ट्न राष्ट्ष्टि य वा िेत्रीय रूपमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

प्राथष्ट्मकताहरूिारे ष्ट्वचार गना चाहन सक्छ। तसथा हामीले राष्ट्ष्टि य से्कलमा (अथाात्, प्रते्यक 28 अध्ययन िेत्रका 

देशहरूमा) र िेत्रीय से्कलमा (अथाात्, एष्ट्सयाका लाष्ट्ग संयुक्त राष्टि हरूको जैष्ट्वक योजनाद्वारा पररभाष्ट्षत प्रते्यक 

चार वर्ा एष्ट्सयाली उप-िेत्रहरूमा) पूरै महाष्ट्द्वपीय अध्ययन िेत्रको सट्टामा िमश्ः  प्रते्यक देश वा िेत्रमा गणना 

गररएका CBI ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्हरू भएका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलका छुटै्ट ष्ट्वशे्लषणहरू आयोजना गर्यौ।ं  

हाम्रो ष्ट्वशे्लषणमा पष्ट्हचान गररएका मुय जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका पररम्वस्थष्ट्तक ष्ट्वशेषताहरूिारे अझ राम्रोसँग िुझ्नका 

लाष्ट्ग, हामीले हाम्रो अध्ययनको िेत्रमा भएका प्रते्यक 13 वर्ा रे्रेम्वस्टियल िायोमहरूका जम्मा िेत्रका मुय 

भागहरूको अनुपात गणना गरेका छौ।ं(Olson et al., 2001) ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्ड (70, 80 र 90 प्रष्ट्तशतकहरू) 

र भौगोष्ट्लक से्कल (महाष्ट्द्वपीय, िेत्रीय र राष्ट्ष्टि य) प्रते्यकको संयोजनका लाष्ट्ग गणनाहरू गररएका ष्ट्थए। 

ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताका योजनाहरूको तुलना 

ठूला से्कलहरूमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिणका लाष्ट्ग स्थाष्ट्नक प्राथष्ट्मकताहरू स्थापना गना अष्ट्घल्ला धेरै 

प्रयासहरू गररएका छन्(Brooks et al., 2006)। हामीले हाम्रो एष्ट्सया-ष्ट्वष्ट्शष्ट प्राथष्ट्मकताहरू अष्ट्घल्लो पर्क 

स्थापना गररएका ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताहरूसँग कष्ट्त राम्ररी पङ््गम्वक्तिद्ध हुन्छन् भने्न कुरा अझ राम्रोसँग िुझ्नका 

लाष्ट्ग पाँच वर्ा पररष्ट्चत ष्ट्वश्वव्यापी संरिण प्राथष्ट्मकता योजनाहरू (ष्ट्चत्र 2,ताष्ट्लका 2) अनुसार पष्ट्हचान गररएका 
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जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरूमा हाम्रो ष्ट्वशे्लषणमा पष्ट्हचान गररएका ठूला मुय जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 

िेत्रहरू तुलना गरेका छौ।ं यी ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताका योजनाहरूमा महत्त्वपूणा इकोष्ट्सस्टम साझेदारी कोष 

(CEPF) का जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता हर्स्पर्हरू(Myers et al., 2000);  ष्ट्वश्वव्यापी 200 पररम्वस्थष्ट्तजन्य 

िेत्रहरू(Olson & Dinerstein, 2002); अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्तीय कपोरेशन सम्पादन मानक 6 (IFCPS6) का 

महत्त्वपूणा िासस्थान(Brauneder et al., 2018); अखण्ड वन पररदृश्यहरू(Potapov et al., 2017); र मुय 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता िेत्रहरू([KBAs], IUCN, 2016)। ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताका योजनाहरूका लाष्ट्ग भौगोष्ट्लक 

तहहरू जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुष्ट्वधाहरू (उदाहरण, हर्स्पर्, अखण्ड वन प्याचहरू) प्रसु्तत गने पोष्ट्लगनहरू 

समावेश भएको िेणीगत (भेिर फम्याार्) डार्ा ष्ट्थए जुन हामीले हाम्रो ष्ट्वशे्लषणमा प्रयोग गररएका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 

तहहरू ष्ट्मलाउनका लाष्ट्ग 1-ष्ट्कष्ट्म रास्टर डार्ामा रूपान्तर गरेका छौ।ं हामीले दुईवर्ा तररकामा हाम्रो आफ्नै 

ष्ट्वशे्लषणका ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताका योजना र महाष्ट्द्वपीय-से्कलको ठूला जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मुय भागहरूिार् 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुष्ट्वधाहरूिीच स्थाष्ट्नक ओभरल्याप पररमाष्ट्णत गरेका छौ:ं(1) मुय भागहरूसँग ओभरल्याप 

गरेको प्रते्यक प्राथष्ट्मकताको योजनाको जम्मा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सुष्ट्वधाको अनुपात र (2) प्रते्यक प्राथष्ट्मकताको 

योजनाका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुष्ट्वधाहरूसँग ओभरल्याप गरेको जम्मा मुय िेत्रको अनुपात। हामीले ठूला जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका मुय भागहरू (70, 80 र 90 प्रष्ट्तशतकहरू) र तीन वर्ा भौगोष्ट्लक से्कल (महाष्ट्द्वपीय, िेत्रीय र 

राष्ट्ष्टि य) स्थापना गना प्रयोग गररएका तीन वर्ा ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्डका लाष्ट्ग यी अनुपातहरू छुट्टाछुटै्ट गणना गरेका 

छौ।ं  
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ष्ट्चत्र 2: ष्ट्वद्यमान ष्ट्वश्वव्यापी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिण प्राथष्ट्मकताका योजनाहरू। (A) अखण्ड वन पररदृश्यहरू। (B) महत्त्वपूणा पररम्वस्थष्ट्तजन्य तन्त्र साझेदारी कोष जैव ष्ट्वष्ट्वधता जोम्वखम 

िेत्रहरू (C) ष्ट्वश्वव्यापी 200 पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रहरू। (D) प्रमुख जैव ष्ट्वष्ट्वधता िेत्रहरू। (E) अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्त ष्ट्नगमको प्रदशान मानक 6 महत्त्वपूणा िासस्थान। 
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ताष्ट्लका 2: अवम्वस्थत ष्ट्वश्वव्यापी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको प्राथष्ट्मकता योजनाहरूको ष्ट्ववरण 

म्याष्ट्पङ्ग प्रस्ताष्ट्वत LI 

हामीले एष्ट्सया () का ष्ट्वश्वव्यापी र िेत्रीय आष्ट्थाक ष्ट्वकासका पहलहरूसँग सम्बम्वन्धत प्रस्ताष्ट्वत सडक, रेलमागा र 

पावर लाइनका मागाहरूको भौगोष्ट्लक डार्ािेस संयोजन गर्यौ ं(ताष्ट्लका 3)। यी पहलहरू एष्ट्सयाका धेरै प्रस्ताष्ट्वत 

LI ष्ट्वकासहरूसँग सम्बम्वन्धत छन् र प्राय्ः  िहुपिीय ष्ट्वकास िैंकहरूद्वारा ष्ट्नष्ट्धिद्ध छन्। राष्ट्ष्टि य, राज्य र स्थानीय 

पहलहरूसँग सम्बम्वन्धत LI ष्ट्वकास एष्ट्सयाभरर पष्ट्न भइरहेका पष्ट्न, महादेशमा यी पररयोजनाहरूिारे जानकारी 

एकत्र गने काया यस अध्ययनका लाष्ट्ग व्यवहाया ष्ट्थएन। केही LI पररयोजनाका मागाहरू ष्ट्वष्ट्भन्न पहलहरूका लाष्ट्ग 

स्थाष्ट्नक डार्ाका ढाँचाहरूमा उपलब्ध ष्ट्थए तर धेरैजसो अवस्थाहरूमा, हामी ArcGIS 10.8 प्रयोग गरेर हामीले 

अङ्कीकरण गरेको मागा स्थानहरू ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग ररपोर्ाहरूमा फेला परेका नक्सा र योजना िनाउने 

कागजातहरूमा ष्ट्नभार रह्ौ।ं केही LI मागाहरू िहुष्ट्वध पहलहरूमा समावेश गररएका ष्ट्थए र हामीले यी 

ताक्षिका : अवस्स्थत क्षवश्वव्यापी जैक्षवक क्षवक्षवधताको प्राथक्षमकता योजनाहरूको क्षवविण 

डार्ा समूह ष्ट्ववरण प्रकाशन/संशोधनको वषा स्रोत/प्रकाशन 

महत्त्वपूणा पररम्वस्थष्ट्तजन्य 

तन्त्र साझेदारी कोष जैव 

ष्ट्वष्ट्वधता जोम्वखम िेत्रहरू 

स्थाष्ट्नक भासु्कलर लािका प्रजाष्ट्तहरूको 

प्रचुरता र मौष्ट्लक प्राकृष्ट्तक वनस्पष्ट्तको कमीको 

आधारमा 36 वर्ा ष्ट्वश्वव्यापी हर्स्पर् 

2016 Myers et al. (2000) 

ष्ट्वश्वव्यापी 200 

पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रहरू 

प्रजाष्ट्तहरूको प्रचुरता, स्थाष्ट्नकता, असामान्य 

उच्च र्ाक्सा, असमान्य पाररम्वस्थष्ट्तक वा 

ष्ट्वकासवादी घर्ना र िासस्थानको ष्ट्वश्वव्यापी 

दुलाभताद्वारा सङे्कत गररए अनुसार उच्च 

प्रष्ट्तस्थापन योग्य वा ष्ट्वष्ट्शष्टता भएका पयाावरण 

िेत्रहरू 

2002 Olson & Dinerstein 

(2002) 

अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्त ष्ट्नगमको 

प्रदशान मानक 6 महत्त्वपूणा 

िासस्थान 

खतरापूणा, स्थाष्ट्नक, भेला हुने र स्थानान्तर गने 

प्रजाष्ट्तहरू, खतरापूणा वा अष्ट्द्वतीय पररम्वस्थष्ट्तजन्य 

तन्त्र र मुय ष्ट्वकासवादी प्रष्ट्ियाहरूको 

महत्त्वपूणा िासस्थान सम्बोधन गने पाँच वर्ा 

मापदण्डको आधारमा महत्त्वपूणा िासस्थानको 

परीिण तह 

2018 Brauneder et al. 

(2018)  

अखण्ड वन पररदृश्यहरू वन िेत्रमा महत्त्वपूणा मानव ष्ट्ियाकलापका कुनै 

सङे्कत नदेखाउने र व्यापक-दायराका प्रजाष्ट्तका 

व्यवहाया जनसङ््गयाहरूसष्ट्हत सिै मूल जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधता व्यवम्वस्थत गना सष्ट्कने ठूला प्राकृष्ट्तक 

इकोष्ट्सस्टमहरूका नरु्ष्ट्िएका ष्ट्वस्तारहरू 

2016 Potapov et al. 

(2017) 

प्रमुख जैव ष्ट्वष्ट्वधता 

िेत्रहरू 

खतरापूणा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, भौगोष्ट्लक रूपमा 

प्रष्ट्तिम्वन्धत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, पररम्वस्थष्ट्तक 

अखण्डता, जैष्ट्वक प्रष्ट्ियाहरू वा प्रष्ट्तस्थापन 

योग्यको आधारमा संरिणका लाष्ट्ग ष्ट्वश्वव्यापी 

रूपमा महत्त्वपूणा साइर्हरू 

2020 IUCN (2016) 
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नकलहरूका लाष्ट्ग हाम्रो डार्ािेस परीिण गर्यौ ंर एकदमै हालैका वा थप ष्ट्वसृ्तत नक्सािार् प्राप्त गररएको सुष्ट्वधा 

कायम रायौ।ं हामीले समावेश गररएका स्रोत नक्सा वा डार्ािेसहरू पष्ट्हले नै पररचालन भएका कुनै पष्ट्न LI 

मागाहरू पष्ट्न ष्ट्फिर गर्यौ।ं हामीले LI पररयोजनाहरूको म्वस्थष्ट्तमा फेला पाना सके्न सिैभन्दा हालैको जानकारी 

प्रयोग गरेतापष्ट्न, हाम्रो अम्वन्तम डार्ा सेर्मा समावेश भएका केही पररयोजनाहरू हालै पूरा भएको हुन सक्छ भनी 

हामीले स्वीकार गर्यौ।ं हाम्रो डार्ािेसका पररयोजनाहरूमा पुरै नयाँ LI मागा र ष्ट्वद्यमान मागाका सुधारहरू समावेश 

छन् (उदाहरण, दुईदेम्वख चार वर्ा लेनमा सडक ष्ट्वस्तार गने)। 

ताष्ट्लका 3: रेखीय पूवााधारका डार्ा स्रोतहरू 

ताक्षिका  3: िेखीय पूवााधािका डाटा स्रोतहरू  

पहल ष्ट्ल मोड िेत्र डार्ा स्रोत 

िेि एण्ड रोड इष्ट्नष्ट्सएष्ट्र्भ (BRI) सडक, रेलमागा एष्ट्सया-व्यापी Reed & Trubetskoy 

(2019) 

एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक (ADB) िेत्रीय यातायात 

पूवााधार 

सडक, रेलमागा दष्ट्िण र 

दष्ट्िणपूवी 

Morgan et al. (2015) 

एष्ट्सयाली राजमागा नेर्वका  सडक एष्ट्सया-व्यापी UNESCAP (2019a) 

ठूलो मेकङ्ग उपिेत्रको आष्ट्थाक सहयोग कायािम 

(GMS) 

सडक, रेलमागा, पावर 

लाइन 

दष्ट्िणपूवी ADB (2018c); GMS, 

(2018, 2020) 

दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयाली राष्टि हरूको संघ (ASEAN) 

संरचना पररयोजनाहरूकको प्रारम्वम्भक पाइपलाइन 

सडक, रेलमागा, पावर 

लाइन 

दष्ट्िणपूवी ASEAN (2019) 

केम्वन्द्रय एष्ट्सया िेत्रीय आष्ट्थाक सहकाया कायािम 

(CAREC) 

सडक, रेलमागा केन्द्रीय ADB (2017, 2020a) 

दष्ट्िण एष्ट्सया उप-िेत्रीय आष्ट्थाक सहकाया कायािम 

(SASEC) 

सडक, रेलमागा, पावर 

लाइन 

दष्ट्िण (ADB, 2020b) 

र्ि ान्स-एष्ट्सयाली राजमागा नेर्वका  रेलमागा एष्ट्सया-व्यापी UNESCAP (2019b) 

CASA-1000 पावर लाइन केन्द्रीय CASA-1000 (2018) 

उत्तर-पूवी एष्ट्सयाली सुपर ष्ट्रड/गोइिेष्ट्र्क पावर लाइन पूवा Mano et al. (2014) 

ASEAN पावर ष्ट्रड पावर लाइन दष्ट्िणपूवी IEA (2019) 

सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूलाई मूल्याङ्कन गने 

हामीले प्रते्यक LI मोडका लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत रूर्हरूको कूल लम्बाइ गणना गर्यौ ंर प्रस्ताष्ट्वत नयाँ रूर् र ष्ट्वद्यमान 

रूर्हरूमा प्रस्ताष्ट्वत सुधारहरूको िीचमा थप ष्ट्भन्नता छुट्याएका छौ ं(उदाहरण ष्ट्वद्यमान सडकहरू पक्की गराउने 

वा चौडा िनाउने)। हामी प्रस्ताष्ट्वत सडक पररयोजनाहरूको सानो सङ््गयाका लाष्ट्ग नयाँ रूर् र सुधारहरू िीच 

ष्ट्भन्नता छुट्याउन असिम ष्ट्थयौ।ं हामीले प्रते्यक मोडका लाष्ट्ग देशहरूका सीमानाहरूष्ट्भत्र प्रस्ताष्ट्वत LI को लम्बाइ 

र प्रस्ताष्ट्वत LI को घनत्व अनुसार उनीहरूलाई दजाा ष्ट्दएका छौ।ं 
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हामीले अंकीकरण गररएका LI रूर्हरूसँग जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गरेर जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र LI 

ष्ट्वकासिीचको द्वन्द्वका सम्भाष्ट्वत िेत्रहरूलाई मानष्ट्चष्ट्त्रत गरेका छौ।ं हामीले कोसा-से्कल स्रोतका नक्साहरूिार् 

अंकीकरण गररएका LI सुष्ट्वधाहरूको कमजोर स्थाष्ट्नक शुद्धता र प्रारम्वम्भक योजना र संरचना िीचको रूर् 

ष्ट्डजाइनमा सम्भाष्ट्वत पररवतानहरूको कारणले रूर्हरूका वास्तष्ट्वक स्थानमा अष्ट्नष्ट्ितताका लाष्ट्ग कुनै पष्ट्न 

छेउमा 25 ष्ट्कमी रूर्हरू प्रष्ट्तरोध गरेका छौ।ं यो िफरमा ष्ट्वशेषगरी LI 5 ष्ट्कष्ट्ममा हुने डाइरेि प्रभावहरू 

(उदाहरण, हल्ला, िनावर्ी प्रकाश वा सवारी साधनिार् ष्ट्नम्वस्कने धँुवा; एज प्रभाव; सवारी साधनले र्क्कर 

ष्ट्दएर(Benítez-López et al., 2010) वा ष्ट्वद्युतको माध्यमिार् हुने मृतु्य) र LI िार् धेरै र्ाढा हुने दोस्रो 

प्रभावहरू (उदाहरण, अवैध ष्ट्शकार; अवैध लष्ट्गङ्गिार् िासस्थान नोक्सानी) सष्ट्हत वन्यजनु्तलाई हुने सम्भाष्ट्वत 

रूपमा LI का सिैभन्दा िढी स्थाष्ट्नक प्रभावहरू सम्वम्मष्ट्लत हुन्छन्(Ng et al., 2020)। त्यसकारण, हामीले 

"सम्भाष्ट्वत प्रभावका िेत्रहरू" को रूपमा प्रस्ताष्ट्वत LI सुष्ट्वधाहरूका अनुमाष्ट्नत रूर् वा  PEZ हरूको 25 ष्ट्कष्ट्म 

ष्ट्भत्र ती िेत्रहरूलाई सन्दभा गछौं। प्रते्यक LI मोड र प्रते्यक जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मूलभूत पररभाषाका लाष्ट्ग, हामीले 

PEZ हरू ष्ट्भत्र एष्ट्सयामा कूल मूलभूत िेत्रको अनुपातलाई गणना गरेका छौ।ं हामीले देशहरूलाई PEZ हरू 

प्रष्ट्तचे्छद गरेर उनीहरूका मूलहरूको कूल िेत्र र PEZ हरू प्रष्ट्तचे्छद गरेर उनीहरूको मूल िेत्रको प्रष्ट्तशतद्वारा 

दजाा ष्ट्दन्छौ।ं 

हामीले एष्ट्सयामा PEZ र PA हरूको िीचमा ओभरल्याप अने्वषण गर्यौ।ं IUCN वगाहरू 1a (कडा प्रकृष्ट्तको 

संरिण) र 1b (जंगलीपन िेत्र) का िेत्रहरूमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका लाष्ट्ग नु्यनतम मानव प्रभाव र कठोर संरिणहरू 

भएको कारणले हामी ष्ट्यनीहरूका PA हरूमा ष्ट्वशेषगरी केम्वन्द्रत छौ ंजसकारण प्रस्ताष्ट्वत LI का प्रभावहरूले यी 

िेत्रहरूमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिणको सम्प्झौतालाई अष्ट्नवाया िनाउन सक्छ। हामीले प्रते्यक LI मोडका लाष्ट्ग PEZ 

हरू ष्ट्भत्र वगा 1a र 1b को सङ््गया र कूल िेत्रका साथसाथै  PEZ हरूष्ट्भत्र कूल PA िेत्रको अनुपात र 

ष्ट्वपररतलाई गणना गरेका छौ।ं 

नक्षतजाहरू 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मानष्ट्चत्रण 

CBI (अथाात्, नौ ंवर्ा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका तहहरूमा मध्यम ष्ट्वभाजक मान) एष्ट्सयाभरर उच्च रूपमा पररवतानशील 

छ तर नू्यनतम मानहरू प्राथष्ट्मक रूपमा केम्वन्द्रय र पूवी एष्ट्सयामा छन् भने उच्चतम मानहरू प्राथष्ट्मक रूपमा 

दष्ट्िण र दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयामा छन् (ष्ट्चत्र3)। भूमधे्य रेखा नष्ट्जकैको िढ्दो जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको यो अवलोकन पष्ट्हले 

नै उले्लख गररएको राम्रोसँग कागजातीकरण गररएको अिांशसम्बन्धी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको अनुपातससँग अनुकूल 

छ। ष्ट्वशेषगरी उच्च CBI मानहरू भएका िेत्रहरूमा मलाय पेष्ट्ननु्सला, िोष्ट्नायो, समुार्ि ा, दष्ट्िणपष्ट्िष्ट्म भारत, 

उत्तरपूवी भारत, ष्ट्हमालायन फुर्ष्ट्हल्स, उत्तरी ष्ट्तब्बती लेरु् र पूवी कम्बोष्ट्डया समावेश छन्। 

ष्ट्वभाजक-रूपान्तर गररएका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका तहहरूिार् ष्ट्नकाष्ट्लएका अन्य सारांश उपायहरूको परीिणले 

उच्चतम जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मानका िेत्रहरूसँग सम्बम्वन्धत तहहरू िीच िष्ट्लयो सम्प्झौता छ भनी सुझाव ष्ट्दन्छ। उच्च 

CBI भएका िेत्रहरू (मध्यम ष्ट्वभाग मान) मा उच्चतम अष्ट्धकतम र नू्यनतम मानहरू पष्ट्न छन् र उनीहरूले सिै वा 

लगभग सिै जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका तहहरूका लाष्ट्ग शीषा दशमकको अङ्क ल्याउँछन्(ष्ट्चत्र4)। मध्यम र नू्यन-मानका 

िेत्रहरूसँग सम्बम्वन्धत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका तहहरू िीच नू्यनतम सम्प्झौता छ। उदाहरणका लाष्ट्ग, ष्ट्वभाजक 

मानहरूको मानक ष्ट्वचलन (तहहरू िीच सम्प्झौताको सूचक) ष्ट्वशेषगरी पष्ट्िमी चीनमा उच्च छ, नू्यन 
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प्रजाष्ट्तहरूको समृम्वद्ध भएको िेत्र तर पाररम्वस्थष्ट्तक रूपमा अखण्ड र उत्तरी केम्वन्द्रय भारत जुन प्रजाष्ट्तहरूमा धनी 

छ तर पाररम्वस्थष्ट्तक रूपमा अप्रष्ट्तष्ट्ष्ठत छ। एष्ट्सयाका धेरै अन्य िेत्रह कम ष्ट्डरी भएतापष्ट्न जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

ष्ट्वष्ट्भन्न तत्त्वहरूका लाष्ट्ग मूल्याङ्कन गररएका मानहरू िीच ष्ट्भन्नताहरू प्रदशान गछा । 

CBI िार् प्राप्त महाष्ट्द्वपीय-से्कलका ठूला जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू माष्ट्थ व्याया गररएका उच्च-CBI 

िेत्रहरूसँग ष्ट्नकर् रूपमा पङ््गम्वक्तिद्ध हुन्छन् र दष्ट्िण एष्ट्सया—ष्ट्वशेषगरी दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयामा प्राथष्ट्मक रूपमा 

फेरर एकार गररन्छ (ष्ट्चत्र 5)। उच्च-मान भएका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता िेत्रहरू (80 र 70 प्रष्ट्तशतक CBI मानहरू) का 

लाष्ट्ग नू्यन थे्रसहोल्डहरूमा, मूलहरू लगभग सिै दष्ट्िण पूवी एष्ट्सया र केन्द्रीय भारत, दष्ट्िणी चीन र उत्तरी चीन र 

मङ्गोष्ट्लया () का ष्ट्छतररएका िेत्रहरूमा हुने थप मूलहरू समावेश गना ष्ट्वस्तार हुन्छन् (ष्ट्चत्र5)। िेत्रीय से्कलमा 

पष्ट्हचान गररएका मूलहरूमा महाद्वीपीय-से्कल ष्ट्वशे्लषणमा पष्ट्हचान गररए जसै्त दष्ट्िण र दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयाका धेरै 

एउरै् िेत्रहरू छन् तर केम्वन्द्रय र पूवी एष्ट्सयामा धेरै अष्ट्तररक्त मूलहरू छन् (ष्ट्चत्र 6)। दष्ट्िण एष्ट्सयाका िेत्रीय 

मूलहरू प्राथष्ट्मक रूपमा सुदुर उत्तरपूवी र दष्ट्िणपष्ट्िम भारत, तराईको चाप (भारत, नेपाल र भुर्ानका भागहरू 

सष्ट्हत) र ष्ट्भत्री िीलङ्कामा छन्। दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयामा, िेत्रीय मूलहरू प्राथष्ट्मक रूपमा आन्तररक पेष्ट्ननु्सलार 

मलेष्ट्सया, सेििल िोष्ट्नायो, ष्ट्भत्री सुमार्ि ा र उत्तरी म्यानमार छन्। केम्वन्द्रय एष्ट्सयाका िेत्रीय मूलहरू प्राथष्ट्मक रूपमा 

दष्ट्िणी र पूवी कजाखस्तानमा अवम्वस्थत छन्। पूवी एष्ट्सयामा, िेत्रीय मूलहरू उत्तरी ष्ट्तब्बती लेरु् र म्यानमार, 

लाओस र ष्ट्भयतनामसँग सीमा नष्ट्जकै भएको दष्ट्िणी चीनमा अवम्वस्थत छन्। राष्ट्ष्टि य से्कलमा पष्ट्हचान गररएका 

मूलहरू िेत्रीय मूलहरूसँग एकदमै समान छन् (ष्ट्चत्र7)। 
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ष्ट्चत्र3: एष्ट्सयाली अध्ययन िेत्रको 1-ष्ट्कष्ट्म समाधानमा ष्ट्मष्ट्ित जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सूचक (CBI)। CBI लाई सिै जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता इनु्पर् तहहरूभरर ष्ट्वभाजक-रूपान्तररत मानहरूको रूपमा 

मध्यस्थको रूपमा गणना गररएको ष्ट्थयो। 
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ष्ट्चत्र4: इनपुर् तहहरूका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मानमा अम्वस्थरता। प्रते्यक प्यानलले प्रते्यक ष्ट्रड सेलका लाष्ट्ग नौ वर्ा ष्ट्वभाजक-रूपान्तररत मानहरूको सेर् (जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको प्रष्ट्त एक) िार् 

गणना गररएको ष्ट्वष्ट्भन्न सारांश तथ्याङ्कलाई देखाउँछ; अष्ट्धकतम ष्ट्वभाजक (शीषा िायाँ), नू्यनतम ष्ट्वभाजक (शीषा दायाँ), ष्ट्वभाजकहरूको मानक ष्ट्वचलनन (तल्लो िायाँ) र ष्ट्वभाजक >0.9 भएका 

तहहरूको गणना (तल्लो दायाँ)।
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ष्ट्चत्र5: उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मानको पररभाषा गनाका लाष्ट्ग 0.9 (शीषा प्यानल), 0.8 (िीचको प्यानल) वा 0.7 ( तल्लो प्यानल) को 

ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्ड मानै्द, महाष्ट्द्वपीय-से्कलका ष्ट्वशाल जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू (गाढा हररयो प्याचहरू)। ष्ट्चत्र : 
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ष्ट्चत्र 6: उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मानको पररभाषा गनाका लाष्ट्ग 0.9 (शीषा प्यानल), 0.8 (िीचको प्यानल) वा 0.7 (तल्लो प्यानल) को 

ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्ड मानै्द िेत्रीय से्कलका ष्ट्वशाल जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मानहरू। गाढा रङ्ग भएका प्याचहरूले मूलहरूलाई सङे्कत गछा न् र 

हल्का रङ्ग भएको पृष्ठभूष्ट्मले िेत्रहरूिीच फरक छुट्याउँछ (हररयो = केन्द्रीय एष्ट्सया, सुन्तला रङ्ग = पूवी एष्ट्सया, खैरो = दष्ट्िण एष्ट्सया, 

रातो = दष्ट्िण पूवी एष्ट्सया)। 
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ष्ट्चत्र7: उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मानको पररभाषा गनाका लाष्ट्ग 0.9 (शीषा प्यानल), 0.8 (िीचको प्यानल) वा 0.7 (तल्लो प्यानल) को 

ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्ड मानै्द राष्ट्ष्टि य-से्कलका ष्ट्वशाल जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मानहरू। ष्ट्वष्ट्भन्न रङ्गहरू ष्ट्वष्ट्भन्न देशहरूमा मूलहरू िीच ष्ट्भन्नता गना 

प्रयोग गररन्छ। 
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धेरैजसो महाष्ट्द्वपीय मूलहरू (ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्डमा ष्ट्नभार रहेर कूल मूल िेत्रको 59-72 प्रष्ट्तशत) र्ि ोष्ट्पक र उप-

र्ि ोष्ट्पकल गीलो ब्रोडष्ट्लफ िनहरूको िोइम ष्ट्भत्र छ जसले दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयाको धेरै भाग कभर गछा  (ताष्ट्लका4)। 

मोिेन घाँसेमैदानहरू र स्रिल्यान्ड िायोम महाष्ट्द्वपीय मूलहरू (10-13 प्रष्ट्तशत) का लाष्ट्ग अको एकदमै सामान्य 

िायोम हो। महाष्ट्द्वपीय से्कलमा सिै ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्डहरूका लाष्ट्ग कूल मूल िेत्रको नौ ंप्रष्ट्तशतभन्दा कमका 

लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार सिै अन्य िायोमहरू। िेत्रीय से्कलमा, मूलहरू र्ि ोष्ट्पकल वनहरूिार् (36-38 प्रष्ट्तशत) र मोनरे्न 

घाँसे मैदान र ििल्यान्ड (18-21 प्रष्ट्तशत), मरुभूष्ट्म र छेररक ििल्यान्ड (11-16 प्रष्ट्तशत), मध्यम कोष्ट्नफर 

वनहरू (7-10 प्रष्ट्तशत), मध्यम ब्रोडष्ट्लफ र ष्ट्मष्ट्ित वनहरू (7-8 प्रष्ट्तशत) र मध्यम घाँसे मैदान, सवाना र 

ििल्यान्डहरू (7 प्रष्ट्तशत) समावेश हुने िेत्रीय मूलहरूको वास्तष्ट्वक भागलाई समाष्ट्वष्ट गने अन्य थप उत्तरी 

िायोमहरूद्वारा कम प्रभाष्ट्वत भएका छन्। राष्ट्ष्टि य से्कलमा मूलहरूको िायोम प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व िेत्रीय से्कलमा 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्वको लभगग पष्ट्हचानयोग्य छ। तल्लो ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्ड (अथाात् एष्ट्सयाष्ट्भत्र थप कूल िेत्र ष्ट्नगष्ट्मत गने) 

प्रयोग गरेर पष्ट्हचान गररएका मूलहरू महाष्ट्द्वपीय से्कलमा िायोमहरूको थप सनु्तष्ट्लत प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व समावेश गना 

प्रवृत्त छ तर िेत्रीय वा राष्ट्ष्टि य से्कलहरूमा होइन। 

महाष्ट्द्वपीय-सकेल मूलहरूले ष्ट्वद्यमान ष्ट्वश्वव्यापी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको प्राथष्ट्मकता योजनाहरूिार् जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका सुष्ट्वधाहरू भएका ष्ट्वचार योग्य ओभरल्यापलाई दशााउँछ र ओभरल्यापको ष्ट्डरी प्राथष्ट्मकताका योजना 

सुष्ट्वधाहरू () ष्ट्वरुद्धका मूलहरूमा समावेश भएको सम्बम्वन्धत िेत्रमा आंष्ट्शक रूपमा ष्ट्नभार हुन्छ।(ताष्ट्लका5) 

उदाहरणका लाष्ट्ग, अखण्ड वन पररदृश्यहरूले एष्ट्सयाको सानो भागलाई मात्र समेर््छन् र 70 प्रष्ट्तशतक थे्रसहोल्ड 

प्रयोग गरेर पष्ट्हचान गररएका महाष्ट्द्वपीय-से्कलका लगभग पूरै मूलहरूमा पछा न्। यसको ष्ट्वपरीत, ष्ट्वश्वव्यापी 200 

पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रहरूले 70 प्रष्ट्तशतक मूलहरूभन्दा पष्ट्न अत्याष्ट्धक िेत्र समेर््छन् र तसथा मूलहरूले ष्ट्वश्वव्यापी 

200 पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्रहरूको पूणा कभरेज पाउन असम्भव छ। धेरैजसो ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताका योजनाहरूका 

लाष्ट्ग, महाष्ट्द्वपीय मूलहरू भएको ओभरल्याप िेत्रीय वा राष्ट्ष्टि य मूलहरू भएको ओभरल्यापभन्दा िढी छ। यो 

ष्ट्वशेषगरी अखण्ड वन पररदृश्यहरूका लाष्ट्ग सही छ र CEPF जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता हर्स्पर्, ष्ट्वश्वव्यापी 200 

पररम्वस्थष्ट्तजन्य िेत्र र IFCPS6 महत्त्वपूणा िासस्थानहरूका लाष्ट्ग कम ष्ट्डरीको छ। रोचक रूपमा, KBA हरू र 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मूल िीचको ओभरल्याप सिै भौगोष्ट्लक से्कलहरूका लाष्ट्ग समान छ। सिै भौगोष्ट्लक से्कल र 

ष्ट्वभाजक थे्रसहोल्डहरूमा, कम्तीमा  मूलहरूको 78 प्रष्ट्तशत 90औ ंप्रष्ट्तशतक थे्रसहोल्डमा महाष्ट्द्वपीय मूलहरूको 

99 प्रष्ट्तशत सष्ट्हत सिै ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकता योजनाहरूको सम्वम्मष्ट्लत फुर्ष्ट्प्रिष्ट्भत्र पछा ।  
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ताष्ट्लका4: प्रते्यक िायोममा भएको महाष्ट्द्वपीय-से्कल ठूलो जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मुय भागहरूको अनुपात 

ताक्षिका 4:    उच्च जैक्षवक क्षवक्षवधताको मानिाई परिभाक्षषत गना प्रयोग गरिने तीन वटा क्षवक्षभन्न क्षवभाजक थे्रसहोल्ड ि तीन वटा क्षवक्षभन्न भौगोक्षिक से्किका िाक्षग प्रते्यक बायोममा 
भएको महाक्षिपीय-से्कि ठूिो जैक्षवक क्षवक्षवधताका मुख्य भागहरूको अनुपात 

 महाद्वीपीय िेत्रीय राष्ट्ष्टि य 

िायोम शीषा 10  शीषा 20 शीषा 30 शीषा 10 शीषा 20 शीषा 30 शीषा 10 शीषा 20 शीषा 30 

िोररयल वनहरू/ताइगा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 

मरुभूष्ट्म र जेररक ििल्यान्डहरू 0.01 0.03 0.05 0.11 0.14 0.16 0.15 0.17 0.19 

िाढीले भररएका घाँसे मैदान र सवानाहरू 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

म्यानरुभहरू 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

मोनरे्न घाँसे मैदान र ििल्यान्डहरू 0.11 0.10 0.12 0.21 0.19 0.18 0.21 0.19 0.18 

ढुङ्गा र िरफ 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

मध्यम ब्रोडष्ट्लफ र ष्ट्मष्ट्ित वनहरू 0.04 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 

मध्यम कोष्ट्नफर वनहरू 0.05 0.05 0.05 0.10 0.07 0.07 0.10 0.07 0.07 

मध्यम घाँसे मैदान, सवाना र ििल्यान्डहरू 0.00 0.00 0.01 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 

र्ि ोष्ट्पकल र सिर्ि ोष्ट्पकल शंकुधारी वनहरू 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

र्ि ोष्ट्पकल र सिर्ि ोष्ट्पकल सुख्खा ब्रोडष्ट्लफ वनहरू 0.04 0.07 0.09 0.02 0.04 0.05 0.01 0.03 0.04 

र्ि ोष्ट्पकल र सिर्ि ोष्ट्पकल घाँसे मैदान, सवाना र ििल्यान्डहरू 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 

र्ि ोष्ट्पकल र सिर्ि ोष्ट्पकल ओष्ट्सलो ब्रोडष्ट्लफ वनहरू 0.72 0.68 0.59 0.38 0.38 0.36 0.34 0.36 0.35 

 

  



25     |     रेखीय पूवााधारका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू    USAID.GOV 

ताष्ट्लका5: अष्ट्घल्लो ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताका योजनाहरूमा पष्ट्हचान गररएका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुष्ट्वधाहरू र यो ष्ट्वशे्लषणका ठूला जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मुय भागहरूिीच ओभरल्याप गनुाहोस् 

ताक्षिका 5: अक्षिल्लो क्षवश्वव्यापी प्राथक्षमकताका योजनाहरूमा पक्षहचान गरिएका जैक्षवक क्षवक्षवधताका सुक्षवधाहरू ि यो क्षवशे्लषणका ठूिा जैक्षवक क्षवक्षवधताका मुख्य भागहरूबीच 
ओभिल्याप गनुाहोस्। ठूिा जैक्षवक क्षवक्षवधताका मुख्य भागहरू स्थापना गना प्रयोग गरिने तीन वटा क्षवक्षभन्न क्षवभाजक थे्रसहोल्डहरूका िाक्षग नक्षतजाहरू देखाइएका छन्। 
स्ल्याशको बायााँक्षतिका नम्बिहरू ठूिा जैक्षवक क्षवक्षवधताका मुख्य भागहरू ओभिल्याप गने जम्मा जैक्षवक क्षवक्षवधताको सुक्षवधा िेत्रका अनुपात हुन्; स्ल्याशको दायााँक्षतिका 
नम्बिहरू जैक्षवक क्षवक्षवधताका सुक्षवधाहरू ओभिल्याप गने जम्मा मुख्य िेत्रका अनुपात हुन् 

 महाद्वीपीय मूलहरू िेत्रीय मूलहरू राष्ट्ष्टि य मूलहरू 

ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताको 
योजना सुष्ट्वधा 

शीषा 10  शीषा 20 शीषा 30 शीषा 10 शीषा 20 शीषा 30 शीषा 10 शीषा 20 शीषा 30 

CEPF जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 

हर्स्पर्हरू 

0.31 / 

0.85 

0.56 / 

0.76 

0.67 / 

0.61 

0.21 / 

0.58 

0.34 / 0.47 0.44 / 0.41 0.20 / 0.54 0.32 / 0.44 0.43 / 0.39 

अखण्ड वन पररदृश्यहरू 0.59 / 

0.11 

0.83 / 

0.08 

0.91 / 

0.06 

0.36 / 

0.07 

0.52 / 0.05 0.59 / 0.04 0.38 / 0.07 0.52 / 0.05 0.57 / 0.04 

IFCPS6 महत्त्वपूणा िासस्थान 0.32 / 

0.63 

0.52 / 

0.50 

0.65 / 

0.42 

0.25 / 

0.48 

0.41 / 0.40 0.52 / 0.34 0.24 / 0.47 0.40 / 0.39 0.51 / 0.33 

ष्ट्वश्वव्यापी 200 पररम्वस्थष्ट्तजन्य 

िेत्रहरू 

0.17 / 

0.76 

0.31 / 

0.71 

0.44 / 

0.66 

0.15 / 

0.71 

0.30 / 0.67 0.41 / 0.63 0.15 / 0.68 0.28 / 0.65 0.40 / 0.61 

KBAs 0.29 / 

0.31 

0.44 / 

0.24 

0.58 / 

0.21 

0.29 / 

0.32 

0.47 / 0.25 0.56 / 0.20 0.30 / 0.32 0.47 / 0.25 0.57 / 0.20 

सिै संयोष्ट्जत योजनाहरू 0.17 / 

0.99 

0.33 / 

0.96 

0.45 / 

0.90 

0.16 / 

0.92 

0.29 / 0.85 0.40 / 0.79 0.15 / 0.90 0.28 / 0.83 0.40 / 0.78 
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प्रस्ताष्ट्वत LI को ष्ट्वस्तार 

हामीले एष्ट्सया (ताष्ट्लका 6, ष्ट्चत्र8) का मुय अन्तरााष्ट्ष्टि य आष्ट्थाक ष्ट्वकास पहलहरूसँग सम्बम्वन्धत 81,000 

ष्ट्कष्ट्मभन्दा िढी प्रस्ताष्ट्वत LI पष्ट्हचान गर्यौ।ं यसको लगभग 36,000 ष्ट्कष्ट्म (44 प्रष्ट्तशत) सडक (~28,000 

ष्ट्कष्ट्म; 34 प्रष्ट्तशत) र पावर लाइनहरू (~18,000 ष्ट्कष्ट्म; 22 प्रष्ट्तशत) पष्ट्छका प्रस्ताष्ट्वत रेलमागाहरू हो। िैसठ्ठी 

प्रष्ट्तशत प्रस्ताष्ट्वत LI को लम्बाइ नयाँ मागाहरू हुने छ र 36 प्रष्ट्तशत ष्ट्वद्यमान मागाका सुधारहरू हुने छन्। 

प्रस्ताष्ट्वत रेलमागाहरूको धेरै ठूलो लम्बाइ दष्ट्िण र पूवी एष्ट्सया (ष्ट्वशेषगरी पाष्ट्कस्तान, मङ्गोष्ट्लया र अफगाष्ट्नस्तान) 

मा छ तर प्रस्ताष्ट्वत रेलवेहरूको उच्च घनत्व भएका देशहरू धेरैजसो दष्ट्िणपूवी एष्ट्सया (ष्ट्सङ्गापुर, ष्ट्भयतनाम र 

लाओससष्ट्हत) मा छन्। प्रस्ताष्ट्वत सडकहरूको धेरै लम्बाइ दष्ट्िण र दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयामा, ष्ट्वशेषगरी म्यानमार, 

भारत, पाष्ट्कस्तान र िङ्गलादेशमा छ। यी िेत्रका देशहरूको सूचीको शीषा नष्ट्जकै क्याम्बोष्ट्डया र लाओस जस्ता थप 

दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयाली देशहरू भएका प्रस्ताष्ट्वत सडकहरूको उच्च घनत्व पष्ट्न छ। पूवी एष्ट्सया (चीन र मङ्गोष्ट्लया) र 

दष्ट्िणपूवी एष्ट्सया (क्याम्बोष्ट्डया र लाओस) देशहरूमा प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूको धेरै लम्बाइ छ र दष्ट्िणपूवी 

एष्ट्सयाली देशहरूको प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूको उच्च घनत्व छ (क्याम्बोष्ट्डया, लाओस, बु्रनेइ र मलेष्ट्सया) । सिै 

LI मोडहरूमधे्य, प्रस्ताष्ट्वत LI को धेरै लम्बाइ प्राथष्ट्मक रूपमा दष्ट्िण र पूवी एष्ट्सयाली देशहरू (पाष्ट्कस्तान, 

मङ्गोष्ट्लया र चीन) मा छ तर उच्च घनत्व प्राथष्ट्मक रूपमा दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयाली देशहरू (क्याम्बोष्ट्डया, लाओस र 

ष्ट्भयतनाम) मा छ। 

ताष्ट्लका 6: एष्ट्सयाका प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूको लम्बाइ 

ताक्षिका  6: िेखीय पूवााधाि मोड (िेिमागा, सडक वा पावि िाइन) परियोजनाको प्रकाि (क्षवद्यमान मागाको नयााँ मागा वा सुधाि) 
अनुसाि एक्षसयाका प्रस्ताक्षवत LI परियोजनाहरूको िम्बाइ 

ष्ट्ल मोड 
पररयोजनाको 
प्रकार 

संयोष्ट्जत लम्बाइ 

(ष्ट्कष्ट्म) 

प्रस्ताष्ट्वत LI लम्बाइ 

अनुसार शीषा 5 वर्ा देश 

प्रस्ताष्ट्वत LI घनत्व अनुसार शीषा 

5 वर्ा देश 

रेलमागा 

सुधार 8,648 

पाष्ट्कस्तान, मङ्गोष्ट्लया, 

अफगाष्ट्नस्तान, थाइल्याण्ड, 

चीन 

ष्ट्सङ्गापुर, ष्ट्भयतनाम, 

अफगाष्ट्नस्तान, िङ्गलादेश, 

लाओस 

नयाँ 27,051 

अष्ट्नष्ट्ित 0 

पररयोजनाका सिै 

प्रकारहरू 

35,698 

सडक 

सुधार 20,402 

म्यानमार, भारत, 

पाष्ट्कस्तान, िङ्गलादेश, 

अफगाष्ट्नस्तान 

िङ्गलादेश, क्याम्बोष्ट्डया, 

म्यानमार, लाओस, ताष्ट्जष्ट्कस्तान 

नयाँ 5,560 

अष्ट्नष्ट्ित 1,957 

पररयोजनाका सिै 

प्रकारहरू 

27,919 

पावर लाइन 

सुधार 0 

चीन, कम्बोष्ट्डया, लाओस, 

मङ्गोष्ट्लया, जापान 

कम्बोष्ट्डया, लाओस, बु्रनाई 

दरूस्सलाम, जापान, मलेष्ट्सया 
नयाँ 17,991 

अष्ट्नष्ट्ित 0 
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पररयोजनाका सिै 

प्रकारहरू 

17,991 

सिै LI मोडहरू 

सुधार 29,050 

पाष्ट्कस्तान, मङ्गोष्ट्लया, 

चीन, अफगाष्ट्नस्तान, 

म्यानमार 

कम्बोष्ट्डया, ष्ट्सङ्गापुर, िङ्गलादेश, 

लाओस, ष्ट्भयतनाम 

नयाँ 50,602 

अष्ट्नष्ट्ित 1,957 

पररयोजनाका सिै 

प्रकारहरू 

81,608 
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ष्ट्चत्र8: एष्ट्सयाभरर प्रस्ताष्ट्वत ष्ट्लष्ट्नयर संरचना पररयोजनाहरूको रूर् र सम्भाष्ट्वत प्रभाष्ट्वत िेत्रहरू (PEZ हरू)। 

 



29     |     रेखीय पूवााधारका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू    USAID.GOV 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा सम्भाष्ट्वत LI प्रभावहरू 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूल र PEZ हरू िीचको ओभरल्यापको ष्ट्डरी यसमा देखाइए अनुसार LI मोड र मूल पररभाषा 

(अथाात् भौगोष्ट्लक से्कल र CBI प्रष्ट्तशतक थे्रसहोल्ड) अनुसार ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न हुन्छ ताष्ट्लका7। सिै LI मोडहरूका 

लाष्ट्ग PEZ हरूले मूलहरूलाई कसरी पररभाष्ट्षत गररन्छ भने्न कुरामा ष्ट्नभार रहेर मूलहरूको 12-20 प्रष्ट्तशतलाई 

प्रष्ट्तचे्छद गछा  (ष्ट्चत्र9, ष्ट्चत्र10)। रेलमागा PEZ हरूले मूलहरूको 7-12 प्रष्ट्तशतलाई प्रष्ट्तचे्छद गछा  भने, सडक  

PEZ हरूले मूलहरूको 4-9 प्रष्ट्तशतलाई प्रष्ट्तचे्छद गछा  र पावर लाइन PEZ हरूले मूलहरूको 2-6 प्रष्ट्तशतलाई 

प्रष्ट्तचे्छद गछा । सिै मूल पररभाषाहरूका लाष्ट्ग, रेलवे PEZ हरूसँग सडक PEZ हरू र त्यसपष्ट्छ पावर लाइन PEZ 

हरूद्वारा पछ्याउँदै मूल िेत्रहरूसँग एकदमै उतृ्कष्ट कूल ओभरल्याप छ। PEZ हरूसँग ओभरल्याप भइरहेको 

राष्ट्ष्टि यय र िेत्रीय जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मूलहरूका ष्ट्वशाल िेत्रहरू ष्ट्वशेषगरी चीन, भारत, पाष्ट्कस्तान र अफ्गाष्ट्नस्तान  

सष्ट्हत पूवी एष्ट्सया र दष्ट्िण एष्ट्सया ष्ट्भत्र छ। महाष्ट्द्वपीय मूलहरूका लाष्ट्ग ओभरल्यापका ष्ट्वशाल िेत्रहरू ष्ट्वशेषगरी 

लाओस, म्यानमार, कम्बोष्ट्डया र मलेष्ट्सया सहष्ट्हत दष्ट्िणपूवी एष्ट्सया देशहरूमा छन्। यद्यष्ट्प, PEZ हरू 

ओभरल्याप गने देश ष्ट्भत्रमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मूलहरूको अनुपात ष्ट्वचार गदाा (ओभरल्यापको कूल िेत्रको 

ष्ट्वपररत), एकदमे ठूलो सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू नेपाल, िङ्गलादेश, कम्बोष्ट्डया र ष्ट्भयतनाम जस्ता दष्ट्िण र दष्ट्िणपूवी 

एष्ट्सयाका सा-साना देशहरूमा छन्। 

PEZ हरूले IUCN द्वारा कडा प्रकृष्ट्तको संरिण (1a) वा उजाड िेत्रहरू (1b) को रूपमा वष्ट्गाकृत 363 PA 

हरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गछा  ( 

ताष्ट्लका 8। 1a र 1b PA हरूको 25,000 km2 भन्दा धेरै PEZ हरू ष्ट्भत्र पछा न् जुन यी PA हरूको सम्वम्मष्ट्लत 

िेत्रहरूको लगभग`8 प्रष्ट्तशत छ। सडक PEZ हरूले तीनवर्ा LI मोडहरूको PA हरूको उतृ्कष्ट सङ््गयालाई 

प्रष्ट्तचे्छद गछा  तर पावर लाइन PEZ हरूले PA हरूको एकदमै उतृ्कष्ट ठूलो िेत्रलाई प्रष्ट्तचे्छद गछा । 
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ताष्ट्लका7: प्रस्ताष्ट्वत ष्ट्लष्ट्नयर संरचना रूर्हरूको सम्भाष्ट्वत प्रभाव िेत्र (PEZ) ष्ट्भत्र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मूलहरूको कूल िेत्रको अनुपात। 

 

ताक्षिका 7: प्रस्ताक्षवत क्षिक्षनयि संिचना रूटहरूको सम्भाक्षवत प्रभाव िेत्र (PEZ) क्षभत्र जैक्षवक क्षवक्षवधता मूिहरूको कूि िेत्रको अनुपात। प्रते्यक जैक्षवक क्षवक्षवधताको मूि परिभाषा ि 
प्रते्यक LI मोडका िाक्षग देखाइएका नक्षतजाहरू 

ष्ट्चत्र 10 रेलमागा सडक पावर लाइन सिै LI मोडहरू िेत्र अनुसार शीषा 5 देशहरू (सिै 
मोडहरू) 

अनुपात अनुसार शीषा 5 देशहरू (सिै 
मोडहरू) 

राष्ट्ष्टि य, शीषा 10%। 0.10 0.06 0.02 0.16 चीन, भारत, पाष्ट्कस्तान, कजाष्ट्कस्तान, 

अफगाष्ट्नस्तान 

नेपाल, लाओस, िङ्गलादेश, ष्ट्भयतनाम, 

पाष्ट्कस्तान 

राष्ट्ष्टि य, शीषा 20% 0.10 0.05 0.02 0.15 चीन, भारत, मङ्गोष्ट्लया, पाष्ट्कस्तान, 

अफगाष्ट्नस्तान 

नेपाल, लाओस, िङ्गलादेश, कम्बोष्ट्डया, 

ष्ट्भयतनाम 

राष्ट्ष्टि य, शीषा 30% 0.09 0.05 0.02 0.15 चीन, मङ्गोष्ट्लया, भारत, पाष्ट्कस्तान, 

अफगाष्ट्नस्तान 

नेपाल, लाओस, िङ्गलादेश, कम्बोष्ट्डया, 

ष्ट्भयतनाम 

िेत्रीय, शीषा 10%। 0.07 0.06 0.03 0.13 चीन, भारत, नेपाल, मलेष्ट्सया, 

कजाष्ट्कस्तान 

िङ्गलादेश, लाओस, नेपाल, कम्बोष्ट्डया, 

ष्ट्कष्ट्गास्तान 

िेत्रीय, शीषा 20% 0.07 0.05 0.03 0.12 चीन, भारत, मलेष्ट्सया, नेपाल, 

कजाष्ट्कस्तान 

लाओस, कम्बोष्ट्डया, िङ्गलादेश, नेपाल, 

िीलङ्का 

िेत्रीय, शीषा 30% 0.07 0.04 0.02 0.12 चीन, भारत, मलेष्ट्सया, मङ्गोष्ट्लया, नेपाल लाओस, कम्बोष्ट्डया, िङ्गलादेश, नेपाल, 

िीलङ्का 

महाष्ट्द्वपीय, शीषा 10% 0.12 0.07 0.06 0.20 मलेष्ट्सया, कम्बोष्ट्डया, भारत, लाओस, 

इन्डोनेष्ट्सया 

िङ्गलादेश, नेपाल, लाओस, कम्बोष्ट्डया, 

ष्ट्भयतनाम 

महाष्ट्द्वपीय, शीषा 20% 0.12 0.09 0.06 0.20 लाओस, म्यानमार, मलेष्ट्सया, कम्बोष्ट्डया, 

चीन 

लाओस, कम्बोष्ट्डया, ष्ट्भयतनाम, 

िङ्गलादेश, नेपाल 

महाष्ट्द्वपीय, शीषा 30% 0.11 0.08 0.05 0.18 म्यानमार, लाओस, कम्बोष्ट्डया, 

थाइल्याण्ड, मलेष्ट्सया 

कम्बोष्ट्डया, लाओस, िङ्गलादेश, 

ष्ट्भयतनाम, बु्रनाई दरूस्सलाम 
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ष्ट्चत्र9: प्रस्ताष्ट्वत LI रूर्हरू (सिै मोडहरू) को सम्भाष्ट्वत प्रभाव िेत्रहरू (PEZ हरू) िीचको ओभरल्याप र महाष्ट्द्वपीय से्कल (शीषा 

प्यानल) र राष्ट्ष्टि य से्कल (तल्लो प्यानल) मा शीषाक जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू। 
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ष्ट्चत्र10: चयन गररएको एष्ट्सयाका िेत्रहरूष्ट्भत्र प्रस्ताष्ट्वत LI रूर्हरू र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूल िेत्रहरूको सम्भाष्ट्वत प्रभाव िेत्रहरू (PEZ 

हरू) िीचको ओभरल्याप। देखाइएका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू राष्ट्ष्टि य से्कलमा CBI मानहरूको शीषा 20% मा आधाररत छ। देखाइएका 

LI रूर्हरूमा सििै तीनवर्ा मोड (सडक, रेलमागा, पावर लाइनहरू) समावेश छन्।  

 

ताष्ट्लका 8: प्रस्ताष्ट्वत LI रूर र संरष्ट्ित िेत्रहरूका सम्भाष्ट्वत प्रभाव िेत्र (PEZ हरू) िीचको ओभरल्याप 

ताक्षिका  8: प्रस्ताक्षवत LI रूट ि संिक्षित िेत्रहरू (IUCN वगाहरू 1A ि 1B) का सम्भाक्षवत प्रभाव िेत्रहरू (PEZ हरू) बीचको 
ओभिल्याप 

ष्ट्ल मोड PEZ ष्ट्भत्र PAS को सङ््गया ओभरल्यापको िेत्र (KM2) कूल PEZ ष्ट्भत्र अनुपात वा PA 
िेत्र 

रेलमागा 156 9,119 0.028 

सडक 184 6,254 0.019 

पावर लाइन 132 13,014 0.041 

सिै LI मोडेलहरू 363 25,295 0.079 
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छिफि 

हामीले एष्ट्सयािीच जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिणका मानहरूको मानष्ट्चत्रण गर्यौ ंर वन्यजनु्त मैत्री LI ष्ट्वकास र 

नू्यनीकरणका लाष्ट्ग USAID रणनीष्ट्तहरू सूष्ट्चत गना सके्न ठूला जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू पष्ट्हचान गर्यौ ं। 

प्रस्ताष्ट्वत सडक, रूर् र पावर लाइनहरूका रूर्हरूमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू आवरण गरेर भष्ट्वष्यका LI 

ष्ट्वकासले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा उच्च जोम्वखम गराउने िेत्रहरू हामीले पष्ट्हचान गरेका छौ ं। हाम्रा नष्ट्तजाहरूले तीन 

भौगोष्ट्लक से्कलहरूमा भावी LI ष्ट्वकासका प्रभावहरू रोक्न, नू्यष्ट्नकरण गना वा गम्भीरता कम गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भन्न 

दायराका सम्भाष्ट्वत संरिणका प्राथष्ट्मकताहरू प्रष्ट्तष्ट्िम्वम्बत गछा : एष्ट्सया-व्यापी, िेत्रीय र राष्ट्ष्टि य रूपमा।  

यस ष्ट्वशे्लषणमा मूल नक्साहरूका एउर्ा प्रयोग भनेको अध्ययन िेत्रमा 28 एष्ट्सयाली देशहरूको एकदमै जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधतामाका स्थानहरू सुरष्ट्ित गने शैलीमा भावी LI पररयोजनाहरू साइष्ट्र्ङ्गका लाष्ट्ग हर्ाउन तह हो। हामीले 

महादेशको लगभग 10, 20 वा 30 प्रष्ट्तशत समेर््ने उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मान—मूलहरू ष्ट्नयुक्त गने कुराका 

लाष्ट्ग तीन थे्रसहोल्डहरू प्रयोग गरी ठूला जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू ष्ट्चत्रण गरेका छौ।ं LI र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतािीच 

ष्ट्ववाद कम गनाका लाष्ट्ग प्रयासहरूको िेत्र ष्ट्नधाारण गदाा यो प्रस्तावले लष्ट्चलोपनासँग USAID उपलब्ध गराउँछ । 

संरिण स्रोतहरू सीष्ट्मत हँुदा यस ष्ट्वशे्लषणिार् जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मूलहरूको एकदमै कडा पररभाषा (उदाहरण 90 

औ ंप्रष्ट्तशतक थे्रसहोल्ड) उष्ट्चत हुन सक्छ र अपवाद रूपमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका स्थानहरूको सानो सेर्मा सम्भाव्य 

LI ष्ट्ववादहरू सम्बोधन गना प्रयोग गररनुपछा । यद्यष्ट्प ष्ट्वलुप्त हुने संकर् रोक्न र जलवायु पररवतानको नराम्रो 

प्रभाविार् िच्न पृथ्वीको ठूलो अंश, सम्भावत: भएसम्म 30 देम्वख 50 प्रष्ट्तशत सुरष्ट्ित राख्नु आवश्यक हुने िढ्दो 

सवासम्मष्ट्त छ। जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 2011-2020 को जीवष्ट्वज्ञान सम्बन्धी ष्ट्वष्ट्वधताको रणनीष्ट्तक योजनाको सभा PA 

को राम्रोसँग सम्बन्धी प्रणालीहरूमा कम्तीमा 17 प्रष्ट्तशत रे्रेम्वस्टियल र जष्ट्मनमुष्ट्नका पानीहरू र 10 प्रष्ट्तशत तर्ीय 

र मराइन िेत्रहरू िोष्ट्लयो। एकदमै हालसालै  थप महत्त्वाकांिी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिण लक्ष्यहरूका लाष्ट्ग 

Half Earth(Wilson, 2016) , Nature Needs Half(Locke, 2014) र Thirty by Thirty(Dinerstein et 

al., 2019) चालहरू िोलाइयो र वैज्ञाष्ट्नक तथा अभ्यासकतााहरूिीच कषाण प्राप्त गररएको छ । त्यसकारण जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरूको थप उदार पररभाषा (उदाहरण, हाम्रो ष्ट्वशे्लषणहरूका 80औ ंवा 70औ ंप्रष्ट्तशतक 

थे्रसहोल्डहरू) हालको सोचाइका साथमा थप वा कम्तीमा आकांिापूणा लक्ष्यको रूपमा सभा गने हुन सक्छ। 

संरिणका प्राथष्ट्मकताहरू मूल्याङ्गकन गदाा हाम्रा नष्ट्तजाहरूले भौगोष्ट्लक से्कलको प्रभाव हाइलाइर् गछा । 

अिांशसम्बन्धी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको रेष्ट्डयि भनेको प्रजाष्ट्तहरूको भररपूणा उच्च हँुदा ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताहरू 

धेरैजसो कम अिांश, र्ि ोष्ट्पकल िायोमतफा  भारी रूपमा तेसो हुन्छन्। यो अध्ययनद्वारा उत्पादन गररएको 

महाद्वीपीय-से्कल CBI प्रष्ट्तष्ट्चत्रणले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको उच्च मानका िेत्रहरू दष्ट्िण पूवा र दष्ट्िण एष्ट्सयामा केम्वन्द्रत 

छन् भनेर पष्ट्न सुझाव ष्ट्दन्छ। यद्यष्ट्प िेत्रीय र राष्ट्ष्टि य-से्कलका प्राथष्ट्मकताहरू ष्ट्वशेष रूपमा ष्ट्भन्न छन् र केम्वन्द्रय 

तथा पूवी एष्ट्सयामा ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका िायोमहरू र थप अझै िेत्र समावेश गछा । ष्ट्वष्ट्भन्न भौगोष्ट्लक से्कलहरूका 

लाष्ट्ग नष्ट्तजाहरू ष्ट्वष्ट्भन्न रूपमा LI योजना र अल्पीकरणमा लागू हुन सक्छ; उदाहरणका लाष्ट्ग, स्थानीय वा राष्ट्ष्टि य 

संरिण कायािमहरूलाई राष्ट्ष्टि य मूलहरूका नक्साहरूद्वारा सूष्ट्चत गना सष्ट्कन्छ भने, महाष्ट्द्वपीय मूलहरूका 

नक्साहरूले समू्पणा एष्ट्सयाभरर USAID को संरिण रणनीष्ट्तहरूलाई सूष्ट्चत र मागादशान गना सष्ट्कन्छ। सिै तीनवर्ा 

भौगोष्ट्लक से्कलका लाष्ट्ग मूल िेत्रहरू प्रारम्वम्भक सवेिणका प्रयासहरू केम्वन्द्रत गने उतृ्कष्ट स्थानहरू हुन्। 
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हामीले CBI को ष्ट्वकास गना र ष्ट्वशाल जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू पष्ट्हचान गना प्रयोग गने प्रयास धेरै स्वतन्त्र 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका डार्ा स्रोतहरू मधे्य अनुकूलताको उपायमा आधाररत छ। हामीले CBI गणना गना प्रयोग गने 

डार्ा स्रोतहरूमा केही िाहुतुल्य ष्ट्वद्यमान छ भनी पष्ट्हचान गर्यौ ं(उदाहरण, धेरैजना जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मानका 

अनुमानहरूका लाष्ट्ग आधारको रूपमा प्रजाष्ट्तहरूको प्रचुरतामा ष्ट्नभार रहन्छन्) तर हामीले उच्च रूपमा सह-

सम्बद्ध तहहरूलाई हर्ाएर यो िाहुतुल्य घर्ाउने प्रयास गर्यौ।ं एष्ट्सयाका केही िेत्रहरू (ष्ट्चत्र4,तल्लो िायाँ) का 

लाष्ट्ग तहहरू िीच जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मानका ष्ट्वष्ट्भन्न अनुमानहरूले िाँकी रहेका तहहरूलाई स्वतन्त्र र पूरक 

जानकारी ष्ट्नगष्ट्मत गना सुझाव ष्ट्दन्छ। यसका साथै, यी तहहरू िीचको सम्प्झौता उच्चतम-CBI िेत्रहरू (ष्ट्चत्र4, 

तल्लो िायाँ) का लाष्ट्ग एकदमै िष्ट्लयो ष्ट्थयो भने्न तथ्यले ष्ट्यनीहरू जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिणका लाष्ट्ग अथापूणा 

प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरू हुन् भने्न माष्ट्मलाई िष्ट्लयो िनाउँछ र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता कसरी मापन गररन्छ भने्न कुराद्वारा 

एकदमै प्रभाष्ट्वत छैन। 

हामीसँग तहहरूको सान्दष्ट्भाक महत्त्व मूल्याङ्कन गने कुनै ष्ट्वष्ट्शष्ट माध्यम नभएको कारणले हामीले प्राथष्ट्मक रूपमा 

CBI गणना गदाा हामीले सिै जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका तहहरूलाई िरािर महत्त्वको रूपमा व्यवहार गर्यौ।ं यद्यष्ट्प, 

तहहरूले प्रयोगकतााको ष्ट्वष्ट्शष्ट जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका संरिण उदे्दश्यहरू झल्काउने ष्ट्डरी वा सायद स्थान-ष्ट्वषयक 

ररजोलुसन वा डार्ा सङ्कलनको नवीनताद्वारा सङे्कत गररए अनुसार डार्ाको ष्ट्वश्वासनीयता दशााउने वजनहरू भएका 

औसत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मान गणना गदाा भावी अनुसन्धानले व्यम्वक्तगत तहहरूमा ष्ट्वष्ट्भन्न वजनहरू ष्ट्नष्ट्दाष्ट गना 

सक्छ। 

ष्ट्वद्यमान प्राथष्ट्मकताका योजनाहरूिार् मूल िेत्र र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुष्ट्वधाहरू िीचको स्थाष्ट्नक ओभरल्याप 

उच्च रूपमा पररवतानशील छ र यो ओभरल्याप केही माष्ट्मलाहरूमा ष्ट्कन छ भने्न कुरामा ष्ट्वष्ट्भन्न सम्भाष्ट्वत 

व्यायाहरू छन्। सवाप्रथम, स्थाष्ट्नक से्कलमा ष्ट्भन्नताहरू (ष्ट्वश्वव्यापीको ष्ट्वरूद्ध महाष्ट्द्वपीय, िेत्रीय वा राष्ट्ष्टि य) ले 

प्राथष्ट्मकताहरूका केही ष्ट्भन्नताहरूमा सम्भष्ट्वत रूपमा नेतृत्व गछा । दोस्रो, ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताका पद्धष्ट्तहरूमा 

क्याप्चर गररएको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका तत्त्वहरू हामीले प्रयोग गने ती जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका तहहरूमा पष्ट्हचानयोग्य 

छैन; उदाहरणका लाष्ट्ग, प्रजाष्ट्तहरूले भररपूणा ष्ट्िरूवा र असामान्य पाररम्वस्थष्ट्तक वा ष्ट्वकासमूलक घर्ना दुवै 

ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकता पद्धष्ट्तहरूका कारकहरू हुन् तर हामीले प्रयोग गने तहहरूमा ष्ट्नगष्ट्मत गररएको छैन जुन 

स्थलीय वन्यजनु्ततफा  ष्ट्वशाल रूपमा अष्ट्भष्ट्वन्यस्त छ। तेस्रो, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुष्ट्वधा र यो ष्ट्वशे्लषणमा पष्ट्हचान 

गररएका मूलहरूको कूल िेत्र कष्ट्हलेकाही ँएकदमै ष्ट्भन्न हुन्छ, मतलि ओभरल्यापको उच्च ष्ट्डरी सम्भव छैन। 

यसको वावजुद, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुष्ट्वधाहरूको स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वतरण र मूलहरू अष्ट्शष्ट रूपमा एउरै् छ र सिै 

मूलहरूले कम्तीमा एउर्ा ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताको योजनामा पष्ट्हचान गररएको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सुष्ट्वधासँग 

भचुाअल रूपमा ओभरल्याप छ। 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा खतराहरू 

हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले एष्ट्सयामा प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वकासका ष्ट्वष्ट्भन्न महत्त्वपूणा वगाहरूको खुलास गर्यो। प्रस्ताष्ट्वत 

सडकहरू जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा LI ष्ट्वकासद्वारा धारण गररएको खतराको प्रमुख तत्त्व हो तर अन्य LI मोडहरूका 

खतराहरू महत्त्वपूणा हुन सक्छन्। एष्ट्सयामा हामीले पष्ट्हचान गरेका प्रस्ताष्ट्वत सडकहरूको कूल लम्बाई प्रस्ताष्ट्वत 

रेलमागाहरूको लम्बाईभन्दा सानो छ जसले धेरै िेत्रहरूमा संरिणकताा र अनुसन्धानकतााहरूिार् सडकहरूभन्दा 

कम ध्यानाकषाण प्राप्त गरेको छ र जस्तो जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका प्रभावहरूलाई राम्रोसँग िुष्ट्झएको छैन(Popp & 

Boyle, 2017)। पावर लाइनहरूलाई जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने LI का प्रभावहरूका एकदमै धेरै मूल्याङ्कनहरूिार् 
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पूणा रूपमा िाष्ट्हर ष्ट्नकालेतापष्ट्न, हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले उनीहरूको प्रभाव वास्तष्ट्वक हुन सक्छन् भनी सुझाव ष्ट्दन्छ। 

हाम्रो ष्ट्वशे्लषणमा प्रस्ताष्ट्वत LI को कूल लम्बाइको पाँचभन्दा धेरै भाग पावर लाइनहरूको ष्ट्हस्सा छ र जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधता तुलनात्मक रूपमा उच्च भएको दष्ट्िण पूवी एष्ट्सयामा मुय रूपमा केम्वन्द्रत छन्। पावर लाइनहरूका लाष्ट्ग 

प्रस्ताव गररएका रूर्हरू हाम्रो ष्ट्वशे्लषणको आधारमा PA लाई प्रभाव पाने उच्च सम्भावना पष्ट्न हुन सक्छ। ष्ट्वशेष 

गरी प्रस्ताष्ट्वत सडकहरूले LI ष्ट्वकासको चापको अल्पसंयक ष्ट्नमााण गने िेत्रहरूमा LI िार् जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा 

खतराहरू ष्ट्वचार गदाा यी खोजहरूले रेलमागा र पावर लाइनहरूमा उच्च ध्यान केम्वन्द्रत गरेको छ भनी सुझाव ष्ट्दन्छ। 

LI ष्ट्वकासको म्याष्ट्ग्नचु्यड दष्ट्िण पूवी एष्ट्सयामा ष्ट्वशेषगरी ठूला हुने छ जसले एष्ट्सयाको कूल िेत्रको 18 प्रष्ट्तशतका 

लाष्ट्ग ष्ट्वचार गछा  तर प्रस्ताष्ट्वत LI को यसको कूल लम्बाइको 37 प्रष्ट्तशत समावेश गछा । यो हाम्रो ष्ट्वशे्लषणमा 

पष्ट्हचान गररएका महाद्वीपीय-से्कल जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूल िेत्रहरू दष्ट्िण पूवी एष्ट्सयामा व्यापक रूपमा पष्ट्न 

केम्वन्द्रत छन् भनी ष्ट्वशेषगरी ष्ट्दइएको ष्ट्वषय हो। यस िेत्रका केही स्थानहरूमा LI ष्ट्वकासका खतराहरूले अष्ट्धक 

ष्ट्मष्ट्डया कभरेज पाएको छ र अनुसन्धानकतााहरूले ध्यानाकषाण गरेका छन् ष्ट्कनभने ष्ट्तनीहरूले संरिणका 

प्राथष्ट्मकताहरूको रूपमा व्यापक रूपमा पष्ट्हचान गररएका पयाावरणीय प्रणाली वा प्रजाष्ट्तहरूलाई प्रभाव पाछा , 

जसै्त Heart of Borneo र Sumatra’s Leuser ecosystem। यद्यष्ट्प दष्ट्िण पूवी एष्ट्सयाष्ट्भत्रका धेरै कम 

प्रष्ट्तष्ट्ष्ठत िेत्रहरूमा LI ष्ट्वकासका लाष्ट्ग जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको उच्च मान र योजनाहरू पष्ट्न छन् र यी िेत्रहरूमा 

खतरा एकदमै कम ध्यान आकष्ट्षात गररएको छ। उदाहरणका लाष्ट्ग, कम्बोष्ट्डया, लाओस र ष्ट्भयतनाममा जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरू र प्रस्ताष्ट्वत LI िीच केही उच्च ओभरल्याप छ तर Mekong Infrastructure Tracker 

(Stimson Center, 2021) ले यो पररवतान गना मद्दत गने जस्ता प्रयासहरू गरेको भएतापष्ट्न LI ष्ट्वकासका 

खतराहरूका छलफलहरूमा िारम्बार रूपमा कम उले्लख गररएको छ। 

एष्ट्सयामा LI ष्ट्वकासका प्रभावहरूको थप हालैका ष्ट्वशे्लषणहरू चीनको िेि एण्ड रोड इष्ट्नष्ट्सएष्ट्र्भ वा BRI सँग 

सम्बद्ध भएका LI पररयोजनाहरूमा केम्वन्द्रत छ(Foggin et al., 2021; Hughes, 2019; Hughes et al., 2020; 

Lechner et al., 2018; Ng et al., 2020)। BRI पररयोजनाहरू भौगोष्ट्लक रूपमा व्यापक रूपमा फैष्ट्लएका 

छन्, ष्ट्वचार योग्य ष्ट्मष्ट्डया कभरेज पाएका छन्, महत्त्वपूणा भूराजनैष्ट्तक शाखाहरू पाएका छन् र ष्ट्वद्यमान स्थाष्ट्नक 

डार्ािेसहरूमा राम्रोसँग क्यापचर गररएका छन्, जसमधे्य सिैले ष्ट्तनीहरूले प्राप्त गरेको ध्यानाकषाणमा योगदान 

पुर्याउँछन्। यद्यष्ट्प, हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले एष्ट्सयाको LI ष्ट्वकासको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा भएको खतरा BRI भन्दा 

िाष्ट्हरसम्म ष्ट्वस्तार भएको कुरा सुझाव ष्ट्दन्छ। हाम्रो ष्ट्वशे्लषणको प्रस्ताष्ट्वत LI मागाहरूको जम्मा 34 प्रष्ट्तशत 

लम्बाइ मात्र BRI सँग सम्बम्वन्धत ष्ट्थयो। हामीले दस्तावेज गरेको प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वकासको िाँकी दुई-तीनवर्ा भाग 

South Asia Subregional Economic Cooperation Program (SASEC), Central Asia Subregional 

Economic Cooperation Program (CAREC), Greater Mekong Subregion Program (GMS) र 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) जस्ता िेत्रीय पहलहरूको भाग हो। सानो सङ््गयाका 

पररयोजनाहरू BRI र अको अन्तरााष्ट्ष्टि य पहल (उदाहरण, CAREC, ASEAN) दुवैसँग सम्बम्वन्धत ष्ट्थए। यसका 

साथै, केही एष्ट्सयाली देशहरूमा राष्ट्ष्टि य रूपमा ष्ट्वत्त व्यवस्था गररने LI ष्ट्वकासका लाष्ट्ग अष्ट्भलाषी योजनाहरू छन् र 

तसथा अन्तरााष्ट्ष्टि य आष्ट्थाक ष्ट्वकास पहलहरूमा ध्यान केम्वन्द्रत भएको हाम्रो मूल्याङ्कनमा समावेश गररएका ष्ट्थएनन्। 

उदाहरणका लाष्ट्ग, हाम्रो प्रस्ताष्ट्वत LI (ष्ट्चत्र8) को नक्सामा भारत र चीन सापेष्ट्िक खाली िेत्रहरूको रूपमा देखा 

परेका छन् तर दुवै देशहरूले आफ्ना LI सञ्जालहरू दु्रत र एकतफी रूपमा ष्ट्वस्तार गरररहेका छन्। भारतले 2050 
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सम्म रेल ष्ट्ियाकलापको जम्मा 40 प्रष्ट्तशत ष्ट्वश्वव्यापी सेयर गने र 2030 सम्म रेल पूवााधारमा यु.एस $715 

ष्ट्िष्ट्लयन पँूजी लगाउने भनी माने्न अपेिा गररएको छ(IBEF, 2021a)। भारत सरकारको 2021-22 िजेर्मा 

सुधाररएको पावर ष्ट्वतरण िेत्रको योजनाका साथै सडक र उच्च ष्ट्नमााण पररयोजनाहरू (IBEF, 2021b)को 

19,500 ष्ट्कष्ट्मको ष्ट्वत्त व्यवस्थाका लाष्ट्ग यु.एस. $42 ष्ट्िष्ट्लयन पदाछ(Chakravarty, 2021)। चीनमा, शासक 

कमु्यष्ट्नष्ट पार्ी र राज्य पररषद्को केन्द्रीय सष्ट्मष्ट्तद्वारा हालै खुलासा गररएको बु्लष्ट्प्रिले अिको 15 वषामा राष्टिको 

रेलमागा नेर्वका लाई 200,000 ष्ट्कष्ट्मले र यसको राजमागा नेर्वका लाई 460,000 ष्ट्कष्ट्मले ष्ट्वस्तार गनाका लाष्ट्ग कल 

गछा (Wang, 2021)। राष्ट्ष्टि य र उप राष्ट्ष्टि य पहलहरूका LI ष्ट्वकास योजनाहरू र्ि याक गने काया एष्ट्सयाको LI 

ष्ट्वकासद्वारा प्रसु्तत गररएको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा जोम्वखमलाई पूणा रूपमा वगीकरण गना आवश्यक हुने छ। 

LI खतराहरूिारे अझ राम्रोसँग िुझे्न कायातफा  

हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले एष्ट्सयाको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा LI प्रभावहरूको सामान्य आयाम र भौगोष्ट्लक ष्ट्वतरणिारे िुझे्न 

आधार प्रदान गदाछ। यसले BRI सँग सम्बम्वन्धत पररयोजनाभन्दा िाष्ट्हरका LI पररयोजनाहरूलाई समावेश गरेर, 

पावर लाइनका प्रभावहरू ष्ट्वचार गरेर र LI योजनाका लाष्ट्ग उपयोगी संयुक्त जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सूचक िनाउने धेरै 

डार्ा स्रोतहरूमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको जानकारी संशे्लषण गरेर एष्ट्सयामा LI प्रभावका ष्ट्वद्यमान ष्ट्वशे्लषणहरू 

ष्ट्नमााण गदाछ। त्यही पष्ट्न हाम्रो ष्ट्वशे्लषण एष्ट्सयाको LI स्थाष्ट्नक डार्ाका तीन वर्ा पिद्वारा महत्त्वपूणा रूपमा 

सीष्ट्मत ष्ट्थयो। 

1. उपलब्धता। प्रस्ताष्ट्वत LI िारे स्थाष्ट्नक डार्ा प्राप्त गने काया यस अध्ययनको सिैभन्दा धेरै समय ष्ट्लने र 

चुनौतीपूणा पि ष्ट्थयो। हामीले प्रारम्वम्भक रूपमा िहुपिीय ष्ट्वकास िैंकहरूले ष्ट्वत्त व्यवस्था गरररहेका 

प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूमा भू-स्थाष्ट्नक ढाँचामा डार्ा प्रदान गना सके्न छन् भनी अपेिा गर्यौ ंतर यी 

डार्ा कुनै पष्ट्न तररकामा प्रणालीगत ढङ्गले व्यवम्वस्थत गररएको छैन भने्न कुरा ष्ट्छटै्ट पत्ता लगायौ।ं 

स््क्रयाचिार् एष्ट्सयामा भएका सिै प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूिारे डार्ा सङ्कलन गना सुसंगत नभएको 

हुनाले, हामीले हाम्रो ष्ट्वशे्लषण हामीले मागाहरू म्यानुअल रूपमा अङ्कीकरण गना प्रयोग गना सके्न ररपोर्ा र 

वेिसाइर्हरूमा नक्साहरू फेला पाना सके्न अन्तरााष्ट्ष्टि य आष्ट्थाक ष्ट्वकास पहलहरूसँग सम्बम्वन्धत 

पररयोजनाहरूमा ध्यान केम्वन्द्रत गर्यौ।ं यो प्रस्ताष्ट्वत LI मागाहरूिारे उपलब्ध स्थाष्ट्नक डार्ाको कमीको 

अथा हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले एष्ट्सयाको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा सम्भाष्ट्वत रूपमा प्रभाव पाने LI पररयोजनाहरूको 

नमूना मात्र ष्ट्वचार गछा  र हामीले अझ सष्ट्जलैसँग जानकारी फेला पाना सके्न पररयोजनाहरूतफा  पिपाती 

हुन सक्छ। LI पररयोजनाका कोष वा आयोजकहरूद्वारा व्यवम्वस्थत गररएका ष्ट्वसृ्तत र ष्ट्नयष्ट्मत रूपमा 

अद्यावष्ट्धक गररएका LI पररयोजनाका भू-स्थाष्ट्नक डार्ािेसहरूले LI का सम्भाष्ट्वत प्रभावका भावी 

ष्ट्वशे्लषणहरूको पूणाता अत्यनै्त सुधाने छ। 

2. पररयोजनाको ष्ट्ववरण। हाम्रो प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूको डार्ािेस ष्ट्नमााण गना प्रयोग गररएका डार्ा 

स्रोतहरू ष्ट्तनीहरूले LI का ष्ट्वशेषताहरूिारे प्रदान गरेका ष्ट्ववरणको मात्रा अनुसार धेरै फरक ष्ट्थए। केही 

पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग, हामीले LI मोडभन्दा धेरै कुरा ष्ट्नधाारण गना सकेका ष्ट्थएनौ।ं सडकका लेन र 

अपेष्ट्ित र्ि ाष्ट्फक पररमाणको सङ््गया, रेलमागाहरूको र्ि ्याक गज वा पावर लाइनहरूको भोिेज जस्ता 

LI का ष्ट्वशेषताहरूिारे थप जानकारी सम्भाष्ट्वत प्रभावका थप सूक्ष्म भेद मूल्याङ्कनहरूका लाष्ट्ग अनुमष्ट्त 

ष्ट्दइने छ। उदाहरणका लाष्ट्ग, हामीले सिै प्रस्ताष्ट्वत सडकहरूलाई ष्ट्दइएको िेत्रमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा 
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हानी पुर्याउने समान सम्भावना भएको िनाउनु पने ष्ट्थयो तर दुईवर्ा लेन भएका ष्ट्वभाजन नगररएका 

राजमागा र चारवर्ा लेन भएका ष्ट्वभाजन गररएका राजमागाहरूिीच फरक छुट्याउने ष्ट्वशे्लषणले (प्रजाष्ट्त र 

पयाावरणीय प्रणालीहरूमा हल्का ष्ट्भन्न प्रभावहरू हुन सक्छ) LI योजना र संरिणका लाष्ट्ग अझ उपयोगी 

जानकारी प्रदान गथ्यो। 

3. स्थान-ष्ट्वषयक शुद्धता। हामीले यी मागाहरू (PEZ हरू) द्वारा प्रभाष्ट्वत हुन सके्न िेत्रहरूलाई पररभाष्ट्षत 

गनाका लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत LI मागाहरू वररपरर व्यापक िफर प्रयोग गर्यौ ंजुन अपररषृ्कत नक्साहरूिार् 

म्यानुअल रूपमा अङ्कीकरण गररएका मागाहरूसँग सम्बम्वन्धत सम्भाष्ट्वत रूपमा ठूलो स्थान-ष्ट्वषयक तु्रष्ट्र्को 

कारणले आवश्यक ष्ट्थयो। यसैगरी, केही प्रस्ताष्ट्वत LI मागाहरूले हामीले यस ष्ट्वशे्लषणमा पष्ट्हचान गरेका 

PA वा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूल िेत्रहरू जस्ता जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिणका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा िेत्रहरूलाई 

ष्ट्सधै प्रष्ट्तचे्छद गने छ वा छैन भने्न कुरा स्पष्ट छैन। LI ष्ट्वकासका प्रभावहरू LI सुष्ट्वधाहरूको भौष्ट्तक 

ष्ट्नशानभन्दा िाष्ट्हरसम्म फैष्ट्लन्छ—उदाहरणका लाष्ट्ग, LI ष्ट्वकासद्वारा सहज िनाइएको अवैध ष्ट्शकार र 

अवैध लष्ट्गङ्ग सडक वा रेलमागाभन्दा धेरै ष्ट्कलोष्ट्मर्र र्ाढा हुन सक्छ—र हाम्रो िफरमा आधाररत 

ष्ट्वशे्लषणमा LI का यी असङ्गष्ट्ठत दोस्रो प्रभावहरूको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू क्याप्चर 

गने फाइदा छ। यद्यष्ट्प, प्रस्ताष्ट्वत LI मागाहरूिारे थप सही स्थान-ष्ट्वषयक डार्ाले थप स्थानीयकरण 

गररएका LI प्रभावहरूद्वारा ष्ट्सधै सम्भाष्ट्वत रूपमा प्रभाष्ट्वत हुनु पने िेत्रहरूको पष्ट्हचान गना अनुमष्ट्त 

ष्ट्दन्थ्यो (उदाहरणका लाष्ट्ग, वन्यजनु्त राखे्न सवारी साधन र्क्कर हुने, ष्ट्वद्युतको माध्यमिार् मृतु्य हुने, 

हल्लाले अवरोध हुने, वन्यजनु्तको चाल कोररडरहरूको कमी)। 

यी सीमाहरू उपलब्धता, ष्ट्ववरण स्तर र एष्ट्सयामा LI डार्ाको स्थान-ष्ट्वषयक शुद्धताद्वारा कम गना नसष्ट्कँदासम्म, 

हामी हाम्रो अपररषृ्कत ष्ट्वशे्लषणको उतृ्कष्ट प्रयोग पररषृ्कत ष्ट्वशे्लषणहरूलाई समथान गने िेत्रहरू पष्ट्हचान गनाका 

लाष्ट्ग प्रारम्वम्भक परीिण उपकरण हो ष्ट्कनभने ष्ट्तनीहरूसँग जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र प्रस्ताष्ट्वत LI िीच द्वन्द्व हुने उच्च 

सम्भावना हुन्छ भने्न कुराको सुझाव ष्ट्दन्छौ।ं पररषृ्कत ष्ट्वशे्लषणले (1) ष्ट्वशेष रूपमा सम्भव भएसम्म प्रस्ताष्ट्वत LI का 

ष्ट्वशेषताहरूलाई व्याया गने पररयोजना-स्तरका योजनाका कागजातहरू खोज्नुपछा ; (2) आयोजकहरूले अष्ट्हले 

सकेसम्म प्रदान गना सके्न ष्ट्वसृ्ततमा प्रस्ताष्ट्वत मागा प्रसु्तत गने स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्राप्त गनुापछा ; र (3) स्थानीय 

रूपमा र सम्भष्ट्वत फाइन स्थान-ष्ट्वषयक रोजोलुजसन भएसम्म सङ्कलन गररएको र पररयोजना िेत्रमा प्रजाष्ट्तहरूको 

संरिणसँग सम्बम्वन्धत ष्ट्वषयमा ध्यान केम्वन्द्रत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतासम्बन्धी डार्ा एकत्र गनुापछा । यी कायाहरूलाई हामीले 

सिै एष्ट्सयामा लागू गना सम्भव नभएको तर व्यम्वक्तगत LI पररयोजनाहरूका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू पयााप्त मात्रामा 

पहँुच गनाका लाष्ट्ग आवश्यक भएको प्रयास स्तरको आवश्यकता हुन्छ। हामीले प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाका 

प्रभावहरूले एष्ट्सयामा चयन गररएका पररदृश्यहरूमा प्रजाष्ट्तहरूको संरिणसँग सम्बम्वन्धत ष्ट्वषयका लाष्ट्ग कसरी 

पहँुच गना सष्ट्कन्छ भने्न कुरा व्याया गने यो पररष्ट्शष्टको भाग II मा छ वर्ा पररषृ्कत ष्ट्वशे्लषणहरू प्रसु्तत गछौं। 

योगदानहरू 

Tyler Creech (Center for Large Landscape Conservation [CLLC]) ले स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू 

गनुाभयो र ररपोर्ा डि ाफ्ट गनुाभयो। Grace Stonecipher (CLLC) र Mat Bell (Western Transportation 

Institute–Montana State University [WTI]) ले प्रस्ताष्ट्वत LI मागाहरूिारे डार्ा सङ्कलन गनुाभयो र 
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अङ्कीकरण गनुाभयो। Rob Ament (CLLC/WTI) र Tony Clevenger (WTI) ले ररपोर्ा ष्ट्डजान गना र समीिा 

गना मद्दत गनुाभयो। 

डाटाको उपिब्धता 

यो ष्ट्वशे्लषणको साथमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूल, प्रस्ताष्ट्वत LI मागा र PEZ हरू सष्ट्हत यो ष्ट्वशे्लषणको जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका मूल िेत्रहरूको स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा उत्पादनहरू USAID को ष्ट्वकास डार्ा पुस्तकालयमा सङ््गरह 

गररएका छन्। 
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भाग II: चयन गरिएका एक्षसयािी परिदृश्यहरूमा LI का सम्भाक्षवत प्रभावहरूका 

परिषृ्कत क्षवशे्लषणहरू 

यो पररष्ट्शष्टको भाग I मा प्रसु्तत गररएको जस्ता अपररषृ्कत ष्ट्वशे्लषणहरू प्रस्ताष्ट्वत LI को जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

प्रभावहरू महत्त्वपूणा हुन सके्न सामान्य िेत्रहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग उपयोगी छन्। त्यही पष्ट्न यी ष्ट्वशे्लषणहरूमा 

ष्ट्वशेषगरी प्रजाष्ट्त वा संरिणसँग सम्बम्वन्धत ष्ट्वषयका पयाावरणीय प्रणालीहरूिारे LI का व्यम्वक्तगत 

पररयोजनाहरूका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू पयााप्त मात्रामा मूल्याङ्कन गना आवश्यक ष्ट्ववरण स्तर र स्थान-ष्ट्वषयक 

ररजोलुसनको कमी छ। भाग II ले यो ररपोर्ाका लाष्ट्ग गररएका असुरष्ट्ित प्रजाष्ट्तहरू वा र्ाक्साका मौष्ट्लक पररषृ्कत 

ष्ट्वशे्लषणका छ वर्ा उदाहरणहरू प्रदान गदाछ र LI का प्रस्ताष्ट्वत ष्ट्वकास पररयोजनाका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूलाई 

हाइलाइर् गदाछ। यी ष्ट्वशे्लषणहरू भनेका उपलब्ध जैष्ट्वक र LI डार्ा प्रयोग गरेर छोर्ो समयावष्ट्धमा पूरा गररएका 

दु्रत मूल्याङ्कनहरू हुन्। ष्ट्तनीहरू वन्यजनु्तको अनुसन्धान र संरिण प्रयासहरूमा सष्ट्िय रहेका र वन्यजनु्तको 

जनसङ््गयामा LI का प्रभावहरूको सम्बन्धमा ष्ट्नपुण भएका स्थानीय गैर-सरकारी सङ्गठन (NGO) का 

साझेदारहरूसँगको सहकायामा गररएका ष्ट्थए।  

हाम्रा छ वर्ा ष्ट्वशे्लषणहरू ठूला मांसहारी, अनगुलेर्, चरा, हेिाइल र अन्य प्रजाष्ट्तहरूमा ध्यान केम्वन्द्रत गदै वगीय 

रूपमा ष्ट्वष्ट्वध छन्। ष्ट्तनीहरूले तीन वर्ा सिै मोडका LI पररयोजनाहरू (सडक, रेलमागा र पावर लाइनहरू) र 

नयाँ मागा र सुधारहरू दुवैलाई ष्ट्वद्यमान मागाहरूमा राखे्न ष्ट्वचार गरेका छन्। ष्ट्वशे्लषणहरू दष्ट्िण, दष्ट्िणपूवी, पूवी 

र केम्वन्द्रय एष्ट्सया ष्ट्भत्रका अध्ययन िेत्रहरू सष्ट्हत भौगोष्ट्लक रूपमा ष्ट्वष्ट्वध पष्ट्न छन्। ष्ट्तनीहरू ष्ट्वष्ट्भन्न 

प्रकारहरूका जैष्ट्वक डार्ा (उदाहरण, वन्यजीवन रे्ष्ट्लमेर्ि ी, सडकमा भएको मृतु्यका सवेिण, जनसङ््गया घनत्व 

अनुमान र वन्यजीवन कोररडोर नक्साहरू) र ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणका ष्ट्वष्ट्धहरूमा ष्ट्नभार रहन्छन्। 

अष्ट्तसंवेदनशील प्रजाष्ट्तहरूका ष्ट्वष्ट्भन्न उच्च-प्रोफाइल LI पररयोजनाहरूका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूलाई वगीकरण 

गने अष्ट्तररक्तमा, यी फाइन-से्कल ष्ट्वशे्लषणहरूले दु्रत, प्रत्याष्ट्शत स्थाष्ट्नक मूल्याङ्कनहरूले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 

सुरष्ट्ित राखे्न प्रयासहरूलाई कसरी सूष्ट्चत गना सक्छ भने्न कुराका उदाहरणहरू प्रदान गछा न्।  

प्रते्यक छ वर्ा ष्ट्वशे्लषणहरू स्वचष्ट्लत अध्ययनको रूपमा तल प्रसु्तत गररएको छ तर हामीले भाग II को ष्ट्नष्कषामा 

सिै ष्ट्वशे्लषणहरूमा प्रमुख खोजहरूको छोर्ो संशे्लषण प्रसु्तत गछौं। 

क्षवशे्लषण 1: मङ्गोक्षियाको प्रस्ताक्षवत पक्की सडक ि िेिमागाहरूिे क्षहम क्षचतुवाहरूमा हुने सम्भाक्षवत प्रभावहरू 

ष्ट्हम ष्ट्चतुवा शीषा परभिी हो र केम्वन्द्रय र दष्ट्िण एष्ट्सयाको उच्च ष्ट्हमाली पयाावरणीय प्रणालीहरूको सूचक हो। ष्ट्हम 

ष्ट्चतुवाका जनसङ््गयाहरू आवासको नाश, ष्ट्शकार र मौसम पररवतानका प्रभावहरूको कारणले आफ्नो धेरै 

दायरामा ऐष्ट्तहाष्ट्सक स्तरहरूभन्दा घरे्को छ। मङ्गोष्ट्लयामा दोस्रो ठूलो ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको जनसङ््गया छ—

प्रजाष्ट्तहरूको दायराष्ट्भत्रमा ؙ 12 एष्ट्सयाली देशहरूको लगभग 1,000 व्यम्वक्तहरू र ष्ट्वश्वव्यापी ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको 

पयाावरणीय संरिण कायािमद्वारा पष्ट्हचान गररएको तीन प्राथष्ट्मक ल्याण्डसे्कपहरू मङ्गोष्ट्लयाष्ट्भत्र छ(WWF, 

2015)। मङ्गोष्ट्लयाका लाष्ट्ग भखारै प्रकाष्ट्शत सवेिण डार्ाले ष्ट्शकार ष्ट्वरूद्धका पहरेदार(Bayandonoi et al., 

2021), पशुधन िष्ट्तपूष्ट्ता कायािम र सावाजष्ट्नक ष्ट्शिा अष्ट्भयानहरू जस्ता सम्भाष्ट्वत संरिण प्रयासहरूको 

कारणले देशको ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको जनसङ््गया अष्ट्हले म्वस्थर छ भनी सङे्कत गछा । 
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यो संरिण सफलताको िावजुद, मङ्गोष्ट्लयाका ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरू अझै पष्ट्न धेरै खतराहरूको सामना गछा न् र LI 

ष्ट्वकास ती मधे्य एक महत्त्वपूणा हो। मङ्गोष्ट्लया ष्ट्मनरल र अन्य ष्ट्नष्कष्ट्षात स्रोतहरूमा धनी छ र यी स्रोतहरूलाई 

चीन र रष्ट्सयाका ष्ट्छमेकी देशहरूमा स्थानान्तर गना प्रमुख सडक र रेलमागा ष्ट्वकास गररँदै छ। मङ्गोष्ट्लयाको 13 

प्रष्ट्तशत सडक -50,000 ष्ट्कष्ट्म सडक सञ्जाल मात्र हाल पक्की िनाइएको छ र सडक सञ्जालमा अष्ट्तररक्त 

स्तरवृम्वद्धहरू िजारहरूमा पहँुच िढाउन र ष्ट्नवासीहरूका लाष्ट्ग संयोजकता र सुरिा सुधाना प्रस्ताव गररएको छ 

(ADB, 2018a)। मङ्गोष्ट्लयाको वहनीय ष्ट्वकास दृष्ट्ष्टकोण 2030 ले अन्तराष्ट्ष्टि य र घरेलु यात्रालाई सहायता गना र 

कृष्ट्ष, औद्योष्ट्गक र माइष्ट्नङ्ग िेत्रमा योगदान पुर्याउन कालोपते्र िार्ोलाई लगभग 3,000 ष्ट्कष्ट्मसम्म ष्ट्वस्तार गने र 

ष्ट्वष्ट्भन्न नयाँ रेलमागा संरचना गने योजना िनाएको छ(Government of Mongolia, 2016)।  

LI ले तीनवर्ा प्रष्ट्ियामाफा त ष्ट्हम ष्ट्चतुवाका जनसङ््गयाहरूलाई हानी पुर्याउन सक्छ। सवाप्रथम, LI ले ष्ट्हम 

ष्ट्चतुवाको आवासको कमी र ष्ट्वखण्डन ष्ट्नम्प्त्याउन सक्छ। ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरू मानव ष्ट्ियाकलापका िेत्रहरूिार् र्ाढा 

िस्छ(Wolf & Ale, 2009)र नयाँ सडक र रेलमागाहरूले प्राय्ः  िढ्दो स्थानीय मानव जनसङ््गयाको घनत्व 

िढाउँछ। कृषकहरूले यातायातको सहजताका लाष्ट्ग सडक वा रेलमागाहरू नष्ट्जकै भूष्ट्महरू पूष्ट्ता गने भएकोले 

कृष्ट्षजन्य भूष्ट्ममा प्राकृष्ट्तक आवासको रूपान्तरण हुन सक्छ(Diener & Batjav, 2019)। ष्ट्वस्ताररत र सुधाररएको 

ष्ट्लष्ट्नयर पूवााधारले नयाँ िेत्रहरूमा प्राकृष्ट्तक स्रोतको एक्स्ट्ि ाक्यासनलाई पष्ट्न सहज िनाउन सक्छ जुन त्यसपष्ट्छ 

ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको आवासको रूपमा कम उपयुक्त हुन सक्छ। पक्की सडक र रेलमागाहरूले वंशाणु प्रवाह र मौसम 

पररवतानको अनुकूलनका लाष्ट्ग आवश्यक हुने आवासका प्याचहरूको िीच गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई रोकै्द ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा अवरोधहरूको रूपमा पष्ट्न काया गना सक्छ(Snow Leopard Network, 2014)।  

दोस्रो, नयाँ LI  र िढ्दो मानव पहँुच र यससँग सम्बद्ध भूष्ट्म प्रयोग पररवतानले मानवहरूद्वारा ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूको 

प्रत्यि हत्या ष्ट्नम्प्त्याउन सक्छ। ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूलाई उनीहरूका छाल र हड्डीहरूका लाष्ट्ग ष्ट्शकार गररन्छ र अन्य 

शरीरका भागहरू पारम्पररक औषष्ट्धमा पररवतान गररन्छ (Wingard & Zahler, 2006)। ष्ट्तनीहरूलाई पशुधन 

हत्याका लाष्ट्ग प्रष्ट्तशोधमा पष्ट्न माररन्छ(Jackson & Wangchuk, 2001)।  

तेस्रो, नयाँ सडकहरू र रेलमागाहरूको साथमा ष्ट्वस्ताररत मानव उपम्वस्थष्ट्तले पष्ट्न ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूका लाष्ट्ग 

ष्ट्शकारको उपलब्धता घर्ाउन सक्छ। ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूले असंगत ष्ट्शकारका घना जनसङ््गयाहरू भएका 

िेत्रहरूलाई ओगर््छ र यी ष्ट्शकारका जनसङ््गयाहरू ष्ट्शकार, पशुधनसँगको प्रष्ट्तस्पधाा वा कृष्ट्ष ष्ट्वकाससँग 

सम्बद्ध आवासको कमीको कारणले यातायात कोररडोरहरूको नष्ट्जकै घर््न सक्छ(WWF, 2015)। 

यहाँ, हामीले मङ्गोष्ट्लयामा ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरू र प्रस्ताष्ट्वत LI िीचको द्वन्द्वका सम्भाष्ट्वत िेत्रहरूको दु्रत मूल्याङ्कन 

प्रसु्तत गछौं। हाम्रो उदे्दश्य भनेको प्रस्ताष्ट्वत पक्की सडक र रेलमागाहरूद्वारा राष्टिको ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको जनसङ््गयामा 

भएको खतराको पररमाण र भौगोष्ट्लक ष्ट्वतरणलाई ष्ट्चत्रण गने र एकदमै गम्भीर प्रभावहरू रोक्नका लाष्ट्ग काया ष्ट्लन 

आवश्यक हुने िेत्रहरूलाई हाइलाइर् गने हो। 

ष्ट्वष्ट्धहरू 

हामी ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूद्वारा ओगष्ट्र्एका आवास प्याचहरू र आवास प्याचहरू िीच ष्ट्हँष्ट्डरहेका ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूका 

लाष्ट्ग अनुमाष्ट्नत ष्ट्वतरण रूर्हरूसँग प्रस्ताष्ट्वत LI का रूर्हरू स्थान-ष्ट्वषक रूपमा ओभरले गर्यौ।ं हामीले 

Wildlife Conservation Society को  मङ्गोष्ट्लया कायािमिार् प्रस्ताष्ट्वत पक्की सडक र प्रस्ताष्ट्वत रेलमागाहरू 

(एउर्ा हाल संरचना अन्तगात रहेको सष्ट्हत) सम्बन्धी स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्राप्त गरेका छौ।ं हामीले World Wide 
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Fund for Nature को मङ्गोष्ट्लयन कायािम कायाालयिार् ओगष्ट्र्एको ष्ट्हमपात ष्ट्चतुवाका आवास प्याच र फैलाव 

कोररडोरहरूसम्बन्धी स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्राप्त गरेका छौ।ं यी ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको डार्ा मङ्गोष्ट्लयाभरर ष्ट्हम 

ष्ट्चतुवाहरूको स्थाष्ट्नक ष्ट्वतरण र घनत्व अनुमान गने हालैको िहु-वषा, राष्टिव्यापी जनसङ््गया मूल्याङ्कनको 

अवष्ट्धमा ष्ट्नमााण गररएको ष्ट्थयो(Bayandonoi et al., 2021)। मूल्याङ्कननले आवासलाई उच्च-, मध्यम र नू्यन-

घनत्व वगाहरूमा वगीकृत गने ष्ट्हम ष्ट्चतुवा घनत्वको स्तरीकृत नक्सा ष्ट्सजाना गनाका लाष्ट्ग सङे्कतमा आधाररत कब्जा 

सवेिण र क्यामेरामा आधाररत क्याप्चर-पुन: क्याप्चर गने ष्ट्वष्ट्धहरू प्रयोग गरेको छ। यसले भौगोष्ट्लक म्वस्थष्ट्त र 

मानव उपम्वस्थष्ट्त जस्ता ल्याण्डसे्कप वगाहरूमा आधाररत रहेर अलग रहेको ष्ट्हम ष्ट्चतुवाका िेत्रहरू िीचमा 

आदशातम ष्ट्वतरण कोररडोरहरूको अनुमान लगाउन कम-खचा भएको पथ मोडलहरू पष्ट्न प्रयोग गरेको छ। 

कोररडोरहरू ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको ष्ट्वतरण (अथाात् ष्ट्वतरणका लाष्ट्ग आवश्यक उजााको मात्रा) का लाष्ट्ग उनीहरूको 

खचा-प्रभावकाररताको आधारमा पाँचवर्ा वगाहरूमा वगीकृत गररएको ष्ट्थयो। 

हामीले दुईवर्ा तररकामा ष्ट्हम ष्ट्चतुवाका जनसङ््गयाहरूलाई प्रभाव पाने प्रस्ताष्ट्वत LI को सम्भावनाको मात्रा 

ष्ट्नधाारण गरेका छौ:ं  (1) हामीले सम्भाष्ट्वत आवासको कमीको अनुमानको रूपमा प्रते्यक घनत्व वगाको ओगष्ट्र्एको 

ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको आवासलाई प्रष्ट्तचे्छद गने प्रस्ताष्ट्वत पक्की सडक र रेलमागाहरूको कूल लम्बाइ गणना गरेका छौ ंर 

(2) हामीले सम्भाष्ट्वत संयोजकता नोक्सानीको अनुमानको रूपमा प्रस्ताष्ट्वत पक्की सडक वा रेलमागाहरू िीचको 

प्रष्ट्तचे्छद पोइिहरूको  सङ््गयालाई गणना गरेका छौ।ं हामीले सम्भाष्ट्वत संरिण सरोकारका यी स्थानहरूलाई 

रूप ष्ट्दनमा मद्दत गना दुवै प्रकारको प्रष्ट्तचे्छदहरूका नक्साहरू ष्ट्सजाना गरेका छौ।ं ष्ट्कनभने PA हरूले LI 

पररयोजनाहरूमा सुरिा उपायहरूको उतृ्कष्ट आश्वासन प्रदान गना सके्न भएकोले, हामीले संरष्ट्ित िेत्रहरूका ष्ट्वश्व 

डार्ािेसद्वारा पररभाष्ट्षत गररए अनुसार PA हरू ष्ट्भत्र प्रस्ताष्ट्वत LI र ओगष्ट्र्एको ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको आवासको िीचमा 

प्रष्ट्तचे्छदहरू हुन्छ वा हँुदैन भने्न कुरा पष्ट्न ष्ट्नधाारण गरेका छौ(ंUNEP-WCMC & IUCN, 2021)। 

नष्ट्तजाहरू 

प्रस्ताष्ट्वत LI को 1,900 ष्ट्कष्ट्मभन्दा धेरैले कूल िार्ोको लगभग आधाका लाष्ट्ग पक्की सडक र रेलमागाहरू 

ष्ट्जमे्मवार हुने गरी मङ्गोष्ट्लयामा ओगष्ट्र्एको ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको आवासलाई प्रष्ट्तचे्छद गने छ (ताष्ट्लका9)। प्रष्ट्तचे्छदका 

यी धेरैजसो िेत्रहरू मध्यम-घनत्व ओगष्ट्र्एको आवासष्ट्भत्र अवम्वस्थत छ तर लगभग 370 ष्ट्कष्ट्म उच्च-घनत्वको 

आवासमा पछा  जहाँ ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूका प्रभावहरू ष्ट्वशेषगरी गम्भीर हुन सक्छन्। धेरै प्रष्ट्तचे्छदका िेत्रहरू 

ओगष्ट्र्एका आवास प्याचहरू (उदाहरण, नष्ट्जकैको उपत्यका छेउहरू) का ष्ट्कनाराहरूमा हुने भएतापष्ट्न, 

प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वष्ट्भन्न स्थानहरूमा ओगष्ट्र्एको आवासको िीचको भागिार् जाने छ (ष्ट्चत्र 11)।  उत्तरपष्ट्िम र 

दष्ट्िणी मङ्गोष्ट्लयाको िीचमा रहेका अिाई पहाडहरूले फैष्ट्लएको िासस्थान लगभग कब्जा गरेको अष्ट्वरल व्यापक 

जष्ट्मनलाई दुईवर्ा प्रस्ताष्ट्वत पक्की सडक (Dayan-Ulgii सहरको सडक र अिाई सहरको Bugat-Burgastai 

सडक) र दुईवर्ा प्रस्ताष्ट्वत रेलमागा (अिाई सहरको Burgastai रेलमागा र अिाई सहरको Bulgan रेलमागा) ले 

ष्ट्द्वभाष्ट्जत गररने छ। यी ष्ट्वकासहरूले धेरै सा-साना प्याचहरूमा यो ष्ट्नरन्तर आवास प्याचलाई ष्ट्वभाजन गना सक्छ।   

ओगष्ट्र्एको ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको आवासष्ट्भत्र प्रस्ताष्ट्वत LI को लगभग 200 ष्ट्कष्ट्म (10 प्रष्ट्तशत) ष्ट्नम्न सष्ट्हत PA हरू 

ष्ट्भत्र पछा न्: Altai Tavan Bogd राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जमा ओगष्ट्र्एको मध्यम-घनत्व आवास ष्ट्भत्रको प्रस्ताष्ट्वत पक्की 

सडकको 56 ष्ट्कष्ट्म; Mayangan Ugalzat राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जमा मध्यम र नू्यन-घनत्व आवासष्ट्भत्रको प्रस्ताष्ट्वत 
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रेलमागाको 37 ष्ट्कष्ट्म; Ikh Bogd Uul राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जमा उच्च र मध्यम-घनत्व आवासष्ट्भत्रको प्रस्ताष्ट्वत पक्की 

सडकको 28 ष्ट्कष्ट्म; र Khar-Us Nuur राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जमा उच्च र मध्यम-घनत्वमा प्रस्ताष्ट्वत सडकको 16 ष्ट्कष्ट्म। 

प्रस्ताष्ट्वत LI ले 59 वर्ा स्थानमा अनुमाष्ट्नत ष्ट्वतरण कोररडोरहरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गने छ (ताष्ट्लका9),  जसमधे्य धेरै 

उच्चतम खचा-प्रभावकाररता वगाका कोररडोरहरूमा पछा न्, ती सम्भाष्ट्वत धेरै ष्ट्वतरणका लाष्ट्ग प्रयोग गररन्छ। ष्ट्हम 

ष्ट्चतुवाहरूले गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध अवरोधहरूको रूपमा यी कोररडोरहरूको साथमा नयाँ पक्की सडकहरू र रेलमागालाई 

देख्छन् भने, धेरै सा-सानना ओगष्ट्र्एका आवास प्याचहरू ठूलो ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको जनसङ््गयािार् अलग िन्न सक्छन्। 

आवासको कमी िनाउनका लाष्ट्ग एकदमै सम्भावना भएको प्रस्ताष्ट्वत LI सुष्ट्वधाहरू संयोजकता हानी ष्ट्नम्प्त्याउनका 

लाष्ट्ग एकदमै सम्भावना भएको आवश्यक रूपमा ती सुष्ट्वधाहरू जस्तो हँुदैनन्; उदाहरणका लाष्ट्ग, दष्ट्िणी 

मङ्गोष्ट्लयाको प्रस्ताष्ट्वत Altai city-Gurvantes-Dalanzadgad सहर रेलमागाले ष्ट्वशेषरूपमा थोरै ओगष्ट्र्एको 

आवासलाई प्रष्ट्तचे्छद गने छ तर 11 ष्ट्वतरण कोररडोरहरूलाई समष्ट्द्वभाजन गने छ। 

ताष्ट्लका99: प्रस्ताष्ट्वत रेखीय पूवााधार (पक्की सडक र रेलमागाहरू) र ष्ट्हम ष्ट्चतुवाद्वारा ओगष्ट्र्एकका िेत्रहरू र सम्भाष्ट्वत ष्ट्वतरण 

कोररडोरहरू िीचको ओभरल्यापको ष्ट्वस्तार 

ताक्षिका  9: प्रस्ताक्षवत िेखीय पूवााधाि (पक्की सडक ि िेिमागाहरू) ि क्षहम क्षचतुवािािा ओगक्षटएकका िेत्रहरू ि सम्भाक्षवत 
क्षवतिण कोरिडोिहरू बीचको ओभिल्यापको क्षवस्ताि 

  ओगष्ट्र्एको िेत्रमा प्रष्ट्तचे्छदको लम्बाई (ष्ट्कष्ट्म) 

प्रस्ताष्ट्वत LI 
प्रकार 

ष्ट्वतरण 
कोररडोरहरूसँगका 
प्रष्ट्तचे्छदहरू 

नू्यन घनत्वका 
प्याचहरू 

मध्यम-घनत्वका 
प्याचहरू 

उच्च-घनत्वका 
प्याचहरू 

सिै प्याचहरू 

पक्की सडक 25 284.3 488.4 204.5 977.2 

रेलमागा 34 208.0 561.5 164.0 933.5 
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ष्ट्चत्र 11: ष्ट्हम ष्ट्चतुवा र प्रस्ताष्ट्वत पक्की सडक र रेलमागाहरू िीचको सम्भाष्ट्वत द्वन्द्वका िेत्रहरू। शीषा प्यानल: ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूद्वारा 

ओगष्ट्र्एका प्रस्ताष्ट्वत LI र िेत्रहरू िीचको ओभरल्याप। ओगष्ट्र्एका िेत्रहरूलाई ओभरल्याप गने प्रस्ताष्ट्वत LI सुष्ट्वधाहरूका खण्डहरू 
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िाक्लो रेखाहरूसँग देखाइएका छन्। तल्लो प्यानल: ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूका लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत LI र सम्भाष्ट्वत ष्ट्वतरण कोररडोरहरू िीचको 

प्रष्ट्तचे्छदनका ष्ट्िन्दुहरू। िाक्लो हररयो रेखाहरूले ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको ष्ट्वतरणका लाष्ट्ग थप प्रभावकारी हुने कोररडोरहरूलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गछा । 

छलफल 

हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले प्रस्ताष्ट्वत LI सँग मङ्गोष्ट्लयाष्ट्भत्रको आफ्नो धेरै दायरामा ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूलाई नकारात्मक रूपमा 

प्रभाव पाने सम्भावना छ भनी सुझाव ष्ट्दन्छ। प्रस्ताव गररए अनुसार पूरा गररन्छ भने, नयाँ पक्की सडक र 

रेलमागाहरूले हाल ष्ट्वशेष रूपमा ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूको उच्च घनत्वहरू र मध्यम वा कम घनत्व भएका धेरै 

िेत्रहरूलाई समथान गने ष्ट्वष्ट्भन्न ररमोर् िेत्रहरूलाई कार््ने छ। ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरू र उनीहरूको आवासमा LI 

ष्ट्वकासको प्रभाव नयाँ खष्ट्नज ष्ट्वकास, व्यवम्वस्थत कृष्ट्ष, ष्ट्शकार र ष्ट्शकारको कमी जस्ता िढ्दो मानवीय चापहरू 

ष्ट्नम्ताउने सुधाररएको र ष्ट्वस्तार गररएको LI को हदसम्म ष्ट्नभार रहने छ। यी चापहरू कष्ट्त्तको गहन हुने छ भनी 

अनुमान लगाउन कष्ट्ठन हुने छ तर मङ्गोष्ट्लयामा ष्ट्वगतका सडक सुधारहरू पक्की सडकहरूको साथमा मानव 

प्रवसन र उत्तरगामी सम्प्झौताद्वारा पछ्याइएको छ र(Diener & Batjav, 2019) यो प्रचलन जारी रहेको अपेिा गना 

उष्ट्चत देम्वखन्छ।  ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरू र अन्य वन्यजनु्तका लाष्ट्ग LI सुरिा उपायहरू सम्पादन गने अवसरहरू प्रस्ताष्ट्वत 

पक्की सडक र रेलमागाहरूका खण्डहरूका लाष्ट्ग एकदमै उतृ्कष्ट हुन सक्छ जुन वन्यजनु्तका जनसङ््गयाहरूलाई 

संरिण गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वशेष रूपमा व्यवम्वस्थत गररएका राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र अन्य PA हरू िार् जान्छ। 

मङ्गोष्ट्लयाको ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको जनसङ््गयाको संयोजकमा प्रस्ताष्ट्वत LI का प्रभावहरू आवास प्याचहरूको िीच 

धेरैजसो अनुमाष्ट्नत ष्ट्वतरण कोररडोरहरू भखारै पक्की िनाइएको सडक वा नयाँ रेलमागाद्वारा ष्ट्द्वभाष्ट्जत हुन सक्छ 

भनी सङे्कत गदै हाम्रो ष्ट्वशे्लषणको साथमा ष्ट्वचारणीय पष्ट्न हुन सक्छ। यी LI सुष्ट्वधाहरू ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा 

अवरोधहरू हुन्छ भने संयोजकता हानीको सम्भावना उच्च हुन्छ तर यो सडक र रेलमागाहरूका ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्वशेषताहरू 

र ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूले ष्ट्तनीहरूमा कसरी प्रष्ट्तष्ट्िया जनाउँछन् भने्न कुरामा ष्ट्नभार रहन सक्छ। उदाहरणका लाष्ट्ग, 

सडककको चौडाइ र र्ि ाष्ट्फकको मात्रा धेरै वन्यजनु्त प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग िार्ो कार््ने व्यवहारका महत्त्वपूणा 

ष्ट्नधाारणहरू हुन्(Jacobson et al., 2016) तर यी कारकहरूले ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको िार्ो कार््ने व्यवहारलाई कसरी 

प्रभाष्ट्वत पाछा  भने्न कुरा राम्रोसँग िुष्ट्झएको छैन। त्यसैगरी, सडक र रेलमागाहरूमा भएको फेम्वन्सङ्गले धेरै 

प्रजाष्ट्तहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा िष्ट्लयो िाधा प्रसु्तत गछा (McInturff et al., 2020)। हालका मापदण्डहरूलाई 

मङ्गोष्ट्लयामा रेलमागाहरूको साथमा काँडेतार वायर फेम्वन्सङ्ग आवश्यक पछा  र यी फेन्सहरूले खुलान, गोइर्डा 

ग्याजेल र मङ्गोष्ट्लयन ग्याजेल जस्ता घुमने्त अन्गुलेर्हरूको गष्ट्तशीलता घर्ाएको छ र मृतु्यदर िढाएको छ 

(जोम्वखममाफा त)(Batsaikhan et al., 2014)। अन्गुलेर् जनसङ््गयाहरूमा यी नकरात्मक प्रभावहरूले 

मङ्गोष्ट्लयाका ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूको ष्ट्शकारको आधार कम गरेर उनीहरूलाई प्रभाष्ट्वत पाना सक्छ। यद्यष्ट्प, रेलमागा 

फेम्वन्सङ्गले ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरू आफँैमा गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध िाधा वा प्रत्यि मृतु्यदर जोम्वखम प्रसु्तत गछा  वा गदैन भने्न कुरा अस्पष्ट 

छ। 

हाम्रो दु्रत मूल्याङ्कनले ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूमा प्रभावहरू थप सम्भाष्ट्वत हुने स्थानहरू हाइलाइर् गना उपलब्ध स्थान-

ष्ट्वषयक डार्ा प्रयोग गरेको छ तर यी स्थानहरूमा थप ष्ट्वसृ्तत फलो-अप अध्ययनहरू ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूको 

जोम्वखमलाई पूणा रूपमा िुझ्न आवश्यक हुने छ। ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको उपम्वस्थष्ट्त र घनत्व, एन्थ्रोपोजेष्ट्नक चाप र प्रस्ताष्ट्वत 

सडक र रेलमागाहरूका ष्ट्वशेषताहरू िारे पररषृ्कत जानकारीले थप ष्ट्वसृ्तत र स्थानीयकरण गररएका 

मूल्याङ्कनहरूको अनुमष्ट्त ष्ट्दने छ जुन ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूमा LI ष्ट्वकासका प्रभावहरू कम गनाका लाष्ट्ग प्रभावकारी 

रणनीष्ट्तहरू ष्ट्डजाइन गनाका लाष्ट्ग गम्भीर हुने छ। 
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मङ्गोष्ट्लयाले आफ्नो उदाउँदो Sustainable Development Vision 2030 कायािममा कुनै पष्ट्न सडक वा 

रेलमागा पररयोजनाहरूमा वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गहरू जस्ता अल्पीकरण उपायहरू समावेश गना अझै पष्ट्न िाँकी छ। 

Oyu-Tolgoi खष्ट्नजदेम्वख ष्ट्चष्ट्नयाँ सीमासम्म नयाँ सडकका लाष्ट्ग पररषृ्कत मूल्याङ्कन र अल्पीकरण ष्ट्सफाररसहरू 

खुलान, अगााली, गोइर्डा ग्याजेल र मङ्गोष्ट्लयन ग्याजेलमा प्रभावहरू कम गना तयार गररएको ष्ट्थयो; यद्यष्ट्प, हामीलाई 

थाहा भएसम्म, यी उपायहरू कायाान्वयन गररएका छैनन्(Huijser et al., 2013)। ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूले आफूले 

ओगर््ने िेत्रहरूका अष्ट्शष्ट भूभाग र मौसमका अवस्थाहरूको कारणले LI प्रभावहरू कम गनाका लाष्ट्ग अष्ट्द्वतीय 

चुनौती प्रसु्तत गछा । ष्ट्हमाली वातावरणहरूमा, धेरै LI पररयोजनाहरूले भाडाका रेलमागाहरूका लाष्ट्ग दुई वा 

सोभन्दा कम प्रष्ट्तशतको आवश्यक रेड प्राप्त गना सुरूङ्ग र ठूला पुलहरू उपयोग गछा । यी सुष्ट्वधाहरूले 

आवासलाई पररवतान नगने भएको कारणले ष्ट्यनीहरू LI का प्रभावहरू कम गने एकदमै प्रभावकारी माध्यमहरू 

हुन्(Clevenger & Huijser, 2011)। ष्ट्हम ष्ट्चतुवाका जनसङ््गयाहरूलाई जष्ट्डत राख्न र प्रभावहरू कम गनाका 

लाष्ट्ग यी सुष्ट्वधाहरूलाई सही तररकाले लागू गररएको छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गना महत्त्वपूणा हुने छ। 

योगदानहरू 

Chimeddorj Buyanaa र Gantulga Bayandonoi (WWF मङ्गोष्ट्लया) ले ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको घनत्व र फैष्ट्लएका 

कोररडरहरूिारे स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्रदान गरेका छन् र यो ररपोर्ा तयार गने कायामा योगदान पुर्याएका छन्। 

Buuveibaatar Bayarbaatar र Narangua Batdorj (WCS मङ्गोष्ट्लया) ले प्रस्ताष्ट्वत सडक र रेलमागाहरूिारे 

स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्रदान गरेका छन्। Tyler Creech (CLLC) ले स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणहरू गनुाभयो र ररपोर्ा 

डि ाफ्ट गनुाभयो। Rob Ament (CLLC/WTI) र Tony Clevenger (WTI) ले पष्ट्न ररपोर्ामा योगदान पुर्याएका 

छन्। 
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क्षवशे्लषण 2: नेपािको तिाई आका  ल्याण्डसे्कपमा बािहरूिाई हुने सडक तथा िेि क्षवकासका सम्भाक्षवत प्रभावहरू 

तराई आका  ल्याण्डसे्कप (TAL) भारत-नेपालको सीमानासँगै वन, घाँसे मैदान र जलमयभूष्ट्महरूको ~50,000-

km22 िेत्र हो जुन यसको उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र हात्ती, गैंडा र िाघ जस्ता आकषाक र लुप्त महाप्राष्ट्णजातको 

उपम्वस्थष्ट्तका कारण ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा संरिणको प्राथष्ट्मकता हो। TAL का प्राकृष्ट्तक आवासहरूले एष्ट्तहाष्ट्सक 

रूपमा ष्ट्नकर्स्थ, िाघहरूका उच्च-घनत्वका जनसङ््गयाहरू र उनीहरूको ष्ट्शकारलाई समथान गरेको छ तर 

धेरैजसो ल्याण्डसे्कपलाई मानव भूष्ट्मका प्रयोगहरूमा रूपान्तर गररएको छ र िाघहरू अष्ट्हले PA हरू ष्ट्भत्र ष्ट्वष्ट्शष्ट 

रूपमा अलग रहेका उप-जनसङ््गयाहरू देखापछा न्(Thapa et al., 2017)। िाघ र अन्य व्यापक दायराका 

प्रजाष्ट्तहरू PA हरू एकै्लिार् संरिण गना सष्ट्कँदैन; उप-जनसङ््गयाहरू िीच फैलाव र मौसमी गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू िाघ 

लैष्ट्ङ्गक ष्ट्वष्ट्वधता र जनसङ््गया स्वास्थ्य कायम राख्नका लाष्ट्ग आवश्यक हुन्छ(Thatte et al., 2018)। यो 

आवश्यकताको पष्ट्हचानमा, नेपाल र भारतले दुवै देशहरूमा PA हरू िीच आवास संयोजनहरू संरिण गनाका 

लाष्ट्ग 2004 मा TAL का लाष्ट्ग ल्याण्डसे्कप-से्कल संरिण पद्धष्ट्त अंगीकृत गर्यो। यद्यष्ट्प, कुनै िेत्र ष्ट्वशेषगरी 

नेपालको दु्रत LI ष्ट्वकासले अष्ट्हले िासस्थान पदचु्यष्ट्त, पररदृश्य ष्ट्वखण्डन र सवारी साधनहरूसँग ठोम्वक्कएर हुने 

िढ्दो मृतु्य दरिार् िाघका जनसङ््गयाहरूलाई हानी पुर्याइरहेको छ (Carter et al., 2020)।  

पूवा-पष्ट्िम अनुस्थापनमा TAL को नेपाली भागलाई फैलाउने तीनवर्ा प्रमुख LI पररयोजना ष्ट्वशेषगरी िाघहरूका 

लाष्ट्ग िष्ट्त पुयााउने हुन सक्छ। पूवा-पष्ट्िम रेलमागा प्रस्ताष्ट्वत नयाँ 945-ष्ट्कष्ट्म ष्ट्वद्युतीय रेलमागा हो जसमधे्य 

अष्ट्हलेसम्म TAL को पूवी ष्ट्वस्तारमा सानो खण्ड मात्र पूरा गररएको छ। 1,028-ष्ट्कष्ट्म महेन्द्र राजमागा नेपालको 

लामो ष्ट्वद्यमान राजमागा हो र धेरै खण्डहरूमा दुई-लेनमा ष्ट्वभाष्ट्जत नभएको राजमागादेम्वख चार-लेनमा ष्ट्वभाष्ट्जत 

गररएको राजमागामा स्तरवृम्वद्ध गररँदै छ। पसाा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जका सीमानाहरूलाई ष्ट्द्वभाष्ट्जत 

गने यो रूर्को लगभग 200 ष्ट्कष्ट्म खण्ड संरचना अन्तगात छ र नेपालको TAL मा रहेको एक एकदमै महत्त्वपूणा 

िाघको आवासलाई छुट्टाउने छ(DNPWC, 2016)। एकदमै हालैको सवेिण अनुसार ष्ट्चतवन-पसाा कम्प्लेक्समा 

ष्ट्वचष्ट्लत 111 वर्ा जनावर(DNPWC & DoFSC, 2018)। 1,792-ष्ट्कष्ट्म पोस्टल राजमागा भनेको 1930 मा 

ष्ट्नष्ट्मात ष्ट्वद्यमान खराि सडकको रूर्को साथमा ष्ट्नमााण भइरहेको दुई-लेनको पक्की सडक हो र अष्ट्हलेसम्म 

ष्ट्नमााण काया यसको लम्बाइको लगभग 60 प्रष्ट्तशत पूरा भएको छ। यहाँ, हामीले संरचनाका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूको 

सामान्य स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषण सञ्चालन गछौं र TAL िाघ जनसङ््गयामा यी LI सुष्ट्वधाहरूका स्तरवृम्वद्धहरू गछौं। 

ष्ट्वष्ट्धहरू 

हामीले TAL मा िाघ संरिणका लाष्ट्ग चार प्रकारका प्राथष्ट्मक िेत्रसँग LI रूर्हरू स्थाष्ट्नक रूपमा ओभरले गरेका 

छौ:ंPA हरू, PA हरू वररपररका िफर िेत्रहरू, PA हरू िीचको जङ्गली कोररडोर र िाघको उच्च घनत्व भएका 

िेत्रहरू। हामीले संरष्ट्ित िेत्रहरूको ष्ट्वश्व डार्ािेसिार् PA र िफर िेत्रहरू(UNEP-WCMC & IUCN, 2021) 

िारे स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्राप्त गर्यौ ंजसमा पाँच वर्ा PA (िाङे्क, िष्ट्दाया, ष्ट्चतवन, पसाा र शक्लफाँर्ा राष्ट्ष्टि य 

ष्ट्नकुञ्जहरू) र प्रते्यक PA वररपरर स्थापना गररएको िफर िेत्र समावेश गररएको छ। हामीले नेपालका उप-

जनसङ््गयाहरूलाई भारतको ष्ट्समानापारी रहेका ष्ट्तनीहरूसँग जोड्ने कोररडोरहरू सष्ट्हत िाघका उप-

जनसङ््गयाहरूलाई जडान गने नेपाल ष्ट्भत्रका नौ ंवर्ा जङ्गली कोररडोरहरू िारे WWF-नेपालिार् स्थान-ष्ट्वषयक 

डार्ा प्राप्त गरेका छौ।ं हामीले 2018 राष्टिव्यापी िाघको सवेिणिार् नेपालका सिै िाघ-वहन PA र संलग्न वनहरू 
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समेर््ने 2×2 ष्ट्कष्ट्मका ष्ट्रड कोषहरूमा िाघको घनत्व अनुमान गना क्यामेरा र्ि ्याष्ट्पङ्ग प्रयोग गरेको िाघको 

घनत्विारे राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र वन्यजनु्त संरिण ष्ट्वभाग (DNPWC) िार् स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्राप्त गर्यौ(ंDNPWC & 

DoFSC, 2018) हामीले ष्ट्नरन्तर िाघको घनत्वका अनुमानहरूलाई िाघको उच्च घनत्व भएका िेत्रहरूको िेणीगत 

नक्सामा रूपान्तर गरेका छौ,ं जुन हामीले गैर-शुन्य घनत्व भएका सिै सवेिण गररएका सेलहरूिीच मानहरूको 

शीषा चतुथाकमा घनत्वहरू भएका सिै ष्ट्रड सेलहरूको रूपमा पररभाष्ट्षत गरेका छौ।ं 

हामीले िाघ जनसङ््गयामा प्रमुख खतराहरूको रूपमा माष्ट्थ व्याया गररएका तीन वर्ा सुष्ट्वधामा ध्यान केम्वन्द्रत 

गछौं: पूवा-पष्ट्िम रेलमागा, महेन्द्र राजमागा र पोस्टल राजमागा। हामीले WWF- नेपालिार् यी LI सुष्ट्वधाहरूका 

रूर्हरूका लाष्ट्ग स्थाष्ट्नक डार्ा प्राप्त गर्यौ।ं रूर्हरू ष्ट्लम्वखतको समयमा उपलब्ध उतृ्कष्ट जानकारीमा आधाररत 

ष्ट्थए तर रूर् संलग्नताहरू प्रस्ताष्ट्वत नयाँ संरचना (अथाात्, ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको उत्तरतफा  रूर् गररएको 

प्रस्ताष्ट्वत पूवी-पष्ट्िम रेलमागाको खण्ड) का लाष्ट्ग अझै पष्ट्न अम्वन्तम गररँदैछ र तसथा प्रस्ताष्ट्वत नयाँ रूर्हरूलाई 

अनुमाष्ट्नत मानु्नपछा । LI रूर्हरूका केही खण्डहरू पष्ट्हले नै संरचना वा स्तरवृम्वद्ध गररएको छ तर हामीसँग यी 

खण्डहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वश्वसनीय जानकारीको कमी भयो, त्यसकारण हामीले सिै सम्भाष्ट्वत खतराहरूको 

िारे ष्ट्वचार गररएको छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गना हाम्रो ष्ट्वशे्लषणमा सिै रूर्हरूको पूरा लम्बाई समावेश गना पछाष्ट्ड 

हरे्का छौ।ं हामीले उक्त सुष्ट्वधाद्वारा धारण गररएको खतराको अनुमानको रूपमा प्रते्यक प्रकारको िाघ संरिण 

प्राथष्ट्मकताको िेत्र (PA, िफर िेत्र, कोररडोर वा िाघको उच्च घनत्व भएको िेत्र) लाई प्रष्ट्तचे्छद गने प्रते्यक LI 

सुष्ट्वधाको लम्बाइ गणना गरेका छौ।ं LI मा योजना अनुसार र पयााप्त अल्पीकरण उपायहरू ष्ट्िना नयाँ संरचना र 

स्तरवृम्वद्धहरू अगाष्ट्ड िढ्छ भने, हामीले िाघहरूमा प्रभावहरू एकदमै गम्भीर हुने अपेिा गररएका स्थानहरू 

हाइलाइर् गनाका लाष्ट्ग यी प्रष्ट्तचे्छदका िेत्रहरूलाई ष्ट्चत्रण गरेका छौ।ं 

नष्ट्तजाहरू 

नष्ट्तजाहरू प्रस्ताष्ट्वत LI रूर्हरूको 800 ष्ट्कष्ट्मभन्दा िढी रूर्ले िाघ संरिणका प्राथष्ट्मक िेत्रहरूलाई प्रष्ट्तचे्छद 

गने छ र यी स्थानहरूमा नयाँ संरचना वा स्तरवृम्वद्धहरू हुन्छ भने िाघको जनसङ््गयालाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव 

पाना सक्छ (ताष्ट्लका10, ष्ट्चत्र 12)। पोस्टल राजमगा (270 ष्ट्कष्ट्म) र पूवा-पष्ट्िम राजमागा (215 ष्ट्कष्ट्म) का ष्ट्वशाल 

खण्डहरूले पष्ट्न प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गने भएतापष्ट्न, महेन्द्र राजमागा िाघ संरिण (319 ष्ट्कष्ट्म) 

का लाष्ट्ग प्राथष्ट्मक िेत्रहरू भएका प्रष्ट्तचे्छदको उतृ्कष्ट लम्बाइ भएको LI सुष्ट्वधा हो।  

LI सुष्ट्वधाहरूलाई PA हरूिार् र्ाढा रहन सामान्यतया रूर् गररएको छ तर ष्ट्तनीहरूले फेरर पष्ट्न PA हरूलाई 

प्रष्ट्तचे्छद गने ष्ट्वष्ट्भन्न िेत्रहरू छन्: पोस्टल राजमागा पष्ट्िम ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जिार् जान्छ; महेन्द्र राजमागा पष्ट्िम 

िष्ट्दाया राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र पसाा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जिार् जान्छ; र पोस्टल राजमागा, महेन्द्र राजमागा र पूवा-पष्ट्िम रेलमागा सिै 

शुक्लाफाँर्ा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जिार् जान्छ।  

प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वकासिार् एकदमै सम्भाष्ट्वत प्रभाष्ट्वत हुने िेत्रहरू PA हरूभन्दा िाष्ट्हर िफर िेत्र र जङ्गली 

कोररडोरहरू ष्ट्भत्र िाघका उच्च घनत्वका िेत्रहरूमा हुन्छन्। LI सुष्ट्वधाहरू सामान्यतया िाघको उच्चतम 

अनुमाष्ट्नत घनत्व भएका िेत्रहरूिार् र्ाढा रहन्छ तर त्यहाँ दुईवर्ा प्रष्ट्सद्ध अपवाद छ: महेन्द्र राजमागाले उत्तरपष्ट्िम 

िष्ट्दाया राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको उच्च-घनत्वको िेत्रलाई कार््छ र पोस्टल राजमागाले दष्ट्िणी ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जका 

ष्ट्वष्ट्भन्न उच्च घनत्वका िेत्रहरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गछा ।  
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PA हरूलाई घेने िफर िेत्रहरूलाई कम्वम्तमा एउर्ा LI सुष्ट्वधाद्वारा प्रष्ट्तचे्छद गररएको छ र धेरैजसो माष्ट्मलाहरूमा 

धेरै सुष्ट्वधाहरूलाई। शुक्लाफाँर्ा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज वररपररको िफर िेत्र महेन्द्र राजमागा, पूवा-पष्ट्िम राजमागा र पोस्टल 

राजमागाद्वारा प्रष्ट्तचे्छद भएको छ। िाङे्क-िष्ट्दाया कम्प्लेक्सको िफर िेत्रलाई महेन्द्र राजमागा र यसका िाष्ट्हरी 

माष्ट्जानहरूको साथमा कम हदसम्म पूवा-पष्ट्िम राजमागा र पोस्टल राजमागाले प्रष्ट्तचे्छद गरेको छ। ष्ट्चतवन-पसाा 

कम्प्लेक्स िफर िेत्र पोस्टल राजमागाद्वारा र पूवा-पष्ट्िम राजमागाद्वारा कम हदसम्म र यसका िाष्ट्हरी माष्ट्जानहरूको 

साथमा महेन्द्र राजमागाद्वारा प्रष्ट्तचे्छद भएको छ। 

प्रस्ताष्ट्वत LI िार् एकदमै गम्भीर सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू नेपाल र भारतमा PA हरू ष्ट्लङ्क गने नौ ंवर्ा जङ्गली 

कोररडोरमा हुन्छ। प्रते्यक कणााली, िसन्त र लजादी कोररडोर सिै तीनवर्ा LI सुष्ट्वधाद्वारा प्रष्ट्तचे्छद भएको छ। 

प्रते्यक खार्ा, लमाही, िरन्दाभर र काम्दी कोररडोरहरू दुईवर्ा LI सुष्ट्वधाद्वारा प्रष्ट्तचे्छद भएको छ जसमा काम्प्डी 

कोररडोरहरूका सीमानाहरूमा तेस्रो LI सुष्ट्वधा चष्ट्लरहेको छ। ब्रमादेव र डोभान कोररडोर मात्र कुनै पष्ट्न LI 

सुष्ट्वधाद्वारा प्रष्ट्तचे्छद भएको छैन। 

ताष्ट्लका10: तराई आका मा िाघ संरिणका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा िेत्रहरू प्रष्ट्तचे्छद गने प्रस्ताष्ट्वत/ष्ट्नमााणमा भएका सडक र रेल मागाहरूको 

लम्बाई (ष्ट्कष्ट्म) 

ताक्षिका  10: तिाई आका मा बाि संििणका िाक्षग महत्त्वपूणा िेत्रहरू प्रक्षतचे्छद गने प्रस्ताक्षवत/क्षनमााणमा भएका सडक ि िेि 
मागाहरूको िम्बाई (क्षकक्षम) 

  िाघ संरिणका लाष्ट्ग प्राथष्ट्मक िेत्रहरू 

  संरष्ट्ित 
िेत्रहरू 

िफर िेत्रहरू जङ्गलका 
कोररडोरहरू 

उच्च िाघ 
घनत्वका िेत्रहरू 

सिै 
प्राथष्ट्मकताका 
िेत्रहरू1 

रेखीय 
पूवााधारको 
ष्ट्वशेषता 

पूवा-पष्ट्िम रेलमागा 4.5 106.3 83.0 21.6 215.4 

महेन्द्र हाइवे 58.2 119.6 93.0 48.3 319.1 

पोस्टल हाइवे  67.3 100.1 64.5 37.7 269.5 

सिै सुष्ट्वधाहरू 130.0 326.0 240.5 107.6 804.1 

1 सम्वम्मष्ट्लत सिै प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरूको लम्बाई व्यम्वक्तगत प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरू केही स्थानहरूमा ओभरल्याप भएको कारणले 

ष्ट्तनीहरूको लम्बाइको जोडभन्दा कम छ (उदाहरण., संरष्ट्ित िेत्र र उच्च घनत्वका िेत्रहरू) 
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ष्ट्चत्र 12: िाघ संरिणका लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत LI रूर् र प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरू िीचको प्रष्ट्तचे्छदन। संरिण महत्त्वका िेत्रहरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गने 

LI रूर्हररूका खण्डहरूलाई िाक्लो रेखाको चौडाइसँग देखाइएको छ। (A) सिै संरष्ट्ित िेत्र, िफर िेत्र, जङ्गलका कोररडोरहरू र उच्च 

िाघ घनत्वका िेत्रहरू सष्ट्हत पूणा अध्ययनको िेत्र; (B) शुक्लाफाँर्ा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज वररपररको िेत्र; (C) िाङे्क-िष्ट्दाया कम्प्लेक्स वररपररको 

िेत्र; र (D) ष्ट्चतवन-पसाा कम्प्लेक्स वररपररको िेत्र। 
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छलफल 

हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले सडक र रेल ष्ट्नमााण वा स्तरवृम्वद्धहरूले नेपालको िाघ उप-जनसङ््गयाहरू र TAL मा 

र्ि ान्सिाउन्डि ी जनसङ््गया िीच खतराहरू धारण गना सक्छ भनी सुझाव ष्ट्दन्छ। PA हरू ष्ट्भत्रका प्रभावहरू ष्ट्वशेष 

रूपमा सूक्ष्म हुन्छन् तर िफर िेत्रहरू र जङ्गलका कोररडोरहरूमा LI ष्ट्वकास भौष्ट्तक हुने अपेिा गररएको छ। यी 

कम सुरष्ट्ित िेत्रहरूले उप-जनसङ््गयामधे्य महत्त्वपूणा िासस्थान ष्ट्लङ्कहरूको रूपमा काया गछा न् र र्ि ाष्ट्फकको 

िढ्दो मात्रा र िाघहरूका लाष्ट्ग िष्ट्लयो अवरोधको प्रभाव ष्ट्नम्प्त्याउने नयाँ LI मागाको ष्ट्नमााण वा ष्ट्वद्यमान LI मागाका 

सुधारहरूले काष्ट्र्एको भएमा मेर्ा-जनसङ््गया कनेम्विष्ट्भर्ी अस्वीकार गना सष्ट्कन्छ। िाघ भएको दायराका अन्य 

भागहरूमा कनेम्विष्ट्भर्ीको कमी हुनाले आनुवंष्ट्शक ष्ट्वष्ट्वधता घर्ाएको र ष्ट्वनाशको जोम्वखम िढाएको छ र TAL 

मा अपयााप्त रूपमा कम गररएको LI ष्ट्वकासले हालका दशकहरूमा हाष्ट्सल गररएका सफल िाघ संरिणको उिो 

समान पररणामहरू ष्ट्नम्प्त्याउन सक्छ(Carter et al., 2020; DNPWC, 2016)। 

सष्ट्ञ्चत प्रभावहरू पष्ट्न नेपालमा सरोकारको ष्ट्वषय हो जहाँ स्थानीय आष्ट्थाक अवस्थाहरूलाई सुधाना मानव 

जनसङ््गया र LI पररयोजनाहरू ष्ट्वस्तार भइरहेका छन्(ADB, 2018b; NEFEJ, 2020)। नयाँ वा स्तरवृम्वद्ध 

गररएको LI द्वारा ष्ट्द्वभाष्ट्जत हुने ष्ट्वष्ट्भन्न जङ्गली कोररडोरहरूलाई पष्ट्हले नै मानव ष्ट्वकासद्वारा छुट्ट्याइएको छ। 

शुक्लाफाँर्ा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र िष्ट्दाया राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज िीचका िसन्त र लष्ट्लाझाष्ट्द कोररडोरहरूमा र ष्ट्तनीहरुको 

वररपरर िढ्दो िस्तीहरूले िाघहरूका लाष्ट्ग आफ्नो संयोजकता मानलाई नष्ट गरेको छ(Chanchani et al., 

2014; Thapa et al., 2017) र यी कोररडोरहरूिार् जाने प्रस्ताष्ट्वत महेन्द्र राजमागा र पूवा-पष्ट्िम रेलमागाका 

रूर्हरूले राम्रोसँग कम गदाा िाहेक िाघको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धका लाष्ट्ग ष्ट्तनीहरूलाइ पूणा रूपमा गैर-प्रकायाात्मकमा 

पररवतान गना सक्छ। नेपालले पररयोजनाहरूलाई एकल वा अलगको रूपमा व्यवहार गनुाभन्दा एकीकृत पद्धष्ट्त 

प्रयोग गरेर अल्पीकरण उपायहरूको योजना िनाउँदा िहुष्ट्वध LI पररयोजनाहरू र मानव ष्ट्वकासका सञ्चयी 

प्रभावहरू ष्ट्वचार गना आवश्यक हुने छ। ओभरल्याष्ट्पङ्ग संरचना-ष्ट्वकासका चापहरूको उदाहरण पसाा राष्ट्ष्टि य 

ष्ट्नकुञ्जमा छ, जहाँ महेन्द्र राजमागा, पूवा-पष्ट्िम रेलमागा, भारत-नेपाल तेल पाइपलाइन, उच्च-भोिेजको पावर लाइन 

र नयाँ ष्ट्वमानस्थल (ष्ट्समारा) हाल प्रस्ताष्ट्वत वा ष्ट्नमााण गररएको छ। यी पररयोजनाहरूले पूवी TAL मा प्रमुख 

वन्यजनु्त जनसङ््गयाहरूका लाष्ट्ग िेष्ट्त्रय-से्कल ल्याण्डसे्कप संयोजकतालाई प्रभावकारी रूपमा अलग गने छ।  

हामीले प्रस्ताष्ट्वत LI रूर् र िाघ संरिणका प्राथष्ट्मक िेत्रहरू िीचको प्रत्यि प्रष्ट्तचे्छदका स्थानहरूलाई मात्र ष्ट्वचार 

गर्यौ ंतर सडक र रेलहरूका प्रभावहरू आफ्नो शारीररक फुर्ष्ट्प्रिहरूभन्दा िष्ट्ढ ष्ट्वस्ताररत हुन सक्छन्। नयाँ र 

स्तरवृम्वद्ध गररएका LI रूर्हरूद्वारा प्रदान गररएको सुधाररएको पहँुचले मानव व्यवस्थापन, प्राकृष्ट्तक स्रोतको प्रयोग, 

ष्ट्शकारको चाप  र यी रूर्हरूको साथमा अष्ट्तररक्त सडकहरूको ष्ट्वकासद्वरा प्रदान गररएको छ। हामीले TAL को 

नेपाली भागमा LI ष्ट्वकासहरूका हाम्रा ष्ट्वशे्लषणहरू पष्ट्न सीष्ट्मत गरेका छौ ंतर भारतीय भागका ष्ट्वकासले पष्ट्न 

महत्त्वपूणा खतरा धारण गछा (Biswas et al., 2020)। उदाहरणका लाष्ट्ग, भारतद्वारा ष्ट्नमााण भइरहेको सशस्त्र 

सेमा िल सडकले 558 ष्ट्कष्ट्मको इन्डो-नेपाल सीमानालाई पछ्याउने छ र दुवै छेउमा संरष्ट्ित िेत्रहरूलाई ष्ट्लङ्क गने 

ष्ट्वष्ट्भन्न कोररडोरहरूलाई ष्ट्द्वभाष्ट्जत गने छ।  

नेपालको चौथँो प्रमुख LI पररयोजना, काठमाडौ-ंतराई फास्ट र्ि ्याकले हामीले ष्ट्वचार गरेका कुनै पष्ट्न िाघ 

संरिणको प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरूमा प्रष्ट्तचे्छद नगने भएको कारणले हाम्रो ष्ट्वशे्लषणिार् ष्ट्नकालेका ष्ट्थयौ ंतर यसले 

िाघ र हात्तीका जनसङ््गयाहरूलाई प्रभाव पाने सम्भावना छ।  यो 74-ष्ट्कष्ट्म राजमागा पसाा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको पूवी 
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सीमाना नष्ट्जकैको उत्तर-दष्ट्िणमा चल्ने छ र ष्ट्चतवन-पसाा कम्प्लेक्स र TAL का थप पूवी िासस्थानहरूको िीचको 

गष्ट्तष्ट्वधमा प्रष्ट्तिन्ध लगाउन सक्छ। र्ि याकको सुरुवात वा प्रारम्वम्भक संरचना फास्ट र्ि ्याक रूर्को लगभग 40 

प्रष्ट्तशतमा भएको छ तर अझैसम्म कुनै सडक पक्की िनाइएको छैन। 

PA र कोररडोरहरूमा नयाँ LI रोक्नका लाष्ट्ग TAL कलहरूका लाष्ट्ग नेपालको रणनीष्ट्त र काया योजना 2015-

2025; PA, िफर िेत्र र कोररडोरहरू ष्ट्भत्रको कुनै पष्ट्न LI को संरिण-मैत्रीपूणा ष्ट्डजाइन र सञ्चालन सुष्ट्नष्ट्ित गने; 

र वातावरणीय ष्ट्वशे्लषणहरू उच्च गुणस्तरका छन् र अल्पीकरणका उपायहरू पष्ट्हचान गने।  यी मधे्य केही 

कायाहरू पष्ट्हले नै ष्ट्लइएको छ। उदाहरणका लाष्ट्ग, प्रस्ताष्ट्वत पूवा-पष्ट्िम रेलमागाको भाग PA हरू िाइपास गना र 

उच्च िाघको घनत्व भएका िेत्रहरूमा प्रभावहरू रोक्न ष्ट्चतवन-पसाा कम्प्लेक्सको उत्तरतफा  पुन्ः  रूर् गररएको 

ष्ट्थयो। यद्यष्ट्प, पुन्ः  पङ््गम्वक्तिद्ध रेलमागाले अष्ट्हले ष्ट्चतवन-पसाा कम्प्लेक्सको तल्लो भूष्ट्मको िासस्थान र महाभारत 

दायरादेम्वख उत्तरसम्म फुर्ष्ट्हल्समा उच्चतम-उचाईको िासस्थाको िीचमा महत्त्वपूणा ष्ट्लङ्क प्रदान गने िरन्दाभर 

जङ्गली कोररडोरलाई ष्ट्द्वभाष्ट्जत गने भएको कारणले िाघहरूलाई पष्ट्न खतरा प्रसु्तत गछा (Aryal et al., 2012)। 

तसथा, PA हरूलाई त्याग्न प्रशासनीय हँुदा, सञ्चयी प्रभावहरू कम गना र िाघका कोररडोरहरू प्रकायाात्मक रहन्छन् 

भनी सुष्ट्नष्ट्ित गना सडक र रेलमागा पररयोजनाहरू िीच उपयुक्त अल्पीकरण योजना िनाउन आवश्यक हुने छ। 

नेपालले राजमागा पररयोजनाहरूमा वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गका संरचनाहरू ष्ट्नगष्ट्मत गना र ष्ट्सचाइ क्यानल र पावर 

लाइनहरूका साथसाथै यातायात संरचना (वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तयारीमा) सष्ट्हत वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा LI 

का लाष्ट्ग उतृ्कष्ट अभ्यासहरूको ष्ट्वकास गना सुरु गरेको छ। नेपालको पष्ट्हलो वन्यजनु्त उपमागाहरू ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य 

ष्ट्नकुञ्जििार् िाघहरूका उत्तर-दष्ट्िण गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूलाई सहज िनाउनका लाष्ट्ग नारायणघार्-मुम्विन राजमागामा 

िरन्दाभर िासस्थान ष्ट्लङे्कजको ष्ट्भत्र ष्ट्नमााण गररएको ष्ट्थयो। क्यामेरा र्ि ्याष्ट्पङ्ग अध्ययनहरूले िष्ट्सङ्गहरू प्रयोग 

गरेर 15 वर्ा स्तनघारी प्रजाष्ट्त (प्राथष्ट्मक रूपमा जङ्गली िदेल र साधारण ष्ट्चतुवा) र चार वर्ा चराको प्रजाष्ट्तलाई 

कागजात गरेको छ(Poudel et al., 2020; WWF, 2019)। िाघ र अन्गुलेर्हरू (साम्बार, िाष्ट्का ङ्ग ष्ट्डयर (मृग)) 

यी अध्ययनहरूको नमूना परीिणको अवष्ट्ध िाष्ट्हर अण्डरपासहरू प्रयोग गरररहेको फेला पाररएको छ। 

नयाँ एष्ट्सयालू ष्ट्वकास िैङ्क (ADB) का मागादशानहरूलाई महेन्द्र राजमागा र पूवा-पष्ट्िम राजमागा समावेश गने सिै 

वगा A पररयोजनाहरूमा वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गका संरचनाहरू सष्ट्हत वातावरणीय सुरिा उपायहरू आवश्यक पछा ।  यी 

दुईवर्ा LI सुष्ट्वधा ष्ट्चतवन-पसाा कम्प्लेक्सको उत्तरी सीमाको साथमा समान्तर र नष्ट्जकैको ष्ट्नकर्तामा चल्ने छ। 

महेन्द्र राजमागाको 115-ष्ट्कष्ट्म नारायणघार्-िुर्वल खण्डलाई हाल दुईदेम्वख चारवर्ा लेनमा स्तरवृम्वद्ध गररँदै छ र 

112 वन्यजनु्त अन्डरपास र दुईवर्ा 50-ष्ट्म-चौडा वन्यजनु्तका ओभरपासहरू सष्ट्हत अल्पीकरण रणनीष्ट्त छ 

(Karki, 2020)। नारायणघार्को पूवा जारी राखेर र हेर्ौडा र पाथलैया (108-ष्ट्कष्ट्म खण्ड) लाई जोडेर, ADB-

ष्ट्वत्त-व्यवम्वस्थत स्तरवृम्वद्धमा 2022 मा कायाान्वयन गररने समान वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग रणनीष्ट्त हुने छ(Clevenger et 

al., 2020)। यो नयााँ सुरिा रणनीष्ट्तले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिण गने थप ष्ट्वसृ्तत पद्धष्ट्त ष्ट्वकास गना नेपाल 

सरकार र ADB को संयुक्त प्रष्ट्तिद्धतालाई प्रष्ट्तष्ट्िम्वम्बत गछा । पूवा-पष्ट्िम रेलमागाका लाष्ट्ग वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग 

संरचनाहरू पष्ट्न योजनािद्ध छन् जहाँ यो ष्ट्चतवन-पसाा कम्प्लेक्स (Karma Yanzom, ADB Manila, 

Philippines, व्यम्वक्तगत सञ्चार) अनुसार र िष्ट्दाया र िांके राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जहरूमा महेन्द्र हाइवेका लाष्ट्ग चल्ने छ।  

नेपालका PA हरू िाघहरू र अन्य वन्यजनु्तको संरिणका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा छन् ष्ट्कनभने ष्ट्तनीहरूले देश र 

र्ि ान्सिोडार पररदृश्यहरूमा पररिेपण र धेरै पुन्ः  जनसङ््गया हुन सके्न स्रोतका जनसङ््गयाहरूलाई समथान 
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गछा न्(Carter et al., 2020)। यद्यष्ट्प, नेपाल हाल LI का अष्ट्त ठूला ष्ट्वकासहरूतफा  लाष्ट्गरहेको छ र यसको 

ष्ट्वकासका मोडेलहरू र संरिण प्रष्ट्तिद्धता िीचको सूक्ष्म ब्यालेन्स िनाउने काया चुनौष्ट्तपूणा छ। नेपालमा वन्यजनु्त 

िष्ट्सङ्गहरूको दृढ ष्ट्नरीिणले प्रजाष्ट्तहरूको प्रयोगिारे महत्त्वपूणा जानकारी प्रदान गने छ र हामीलाई LI 

पररयोजनाहरूद्वारा प्रभाष्ट्वत िाघ र अन्य प्रजाष्ट्तहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध सहज िनाउने ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्डजाइनहरूिारे िुझ्न 

मद्दत गने छ। LI का चष्ट्लरहेका र भावी ष्ट्वकासहरूका लाष्ट्ग सुरिाहरू राम्रोसँग योजना िनाउनका लाष्ट्ग स्थानीय 

र िेत्रीय से्कलहरूमा िाघको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र स्रोत र ष्ट्सङ्क िेत्रहरू िुझ्न आवश्यक हुने छ। भारत र नेपाल िीचको 

र्ि ान्सिाउण्डरी समन्वयन यो ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूणा ल्याण्डसे्कपमा िासस्थान र वंशाणुगत संयोजकता तथा 

दीघाकालीन वहनीयता सुष्ट्नष्ट्ित गना आवश्यक हुने छ।  

योगदानहरू 

WWF-नेपालले स्थाष्ट्नक डार्ा प्रदान गर्यो र यो ररपोर्ाको ष्ट्वकासमा योगदान गर्यो। Tyler Creech (CLLC) ले 

स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणहरू गनुाभयो र ररपोर्ा डि ाफ्ट गनुाभयो। Rob Ament (CLLC/WTI), Tony Clevenger 

(WTI) र Grace Stonecipher (CLLC) ले पष्ट्न ररपोर्ामा योगदान गनुाभयो। 

क्षवशे्लषण 3: असाम, भाितमा िाक्षरिय िाजमागा 37 को क्षवस्तािणको अवक्षधमा वन्यजनु्तमा प्रभावहरू कम गने 

राष्ट्ष्टि य राजमागा 37 (NH-37) ले प्रष्ट्त ष्ट्दन औसतमा 5, 500 वर्ा सवारी साधनका लाष्ट्ग मागा प्रदान गदै, उत्तरपूवी 

असामलाई भारतको िाँकी िेत्रसँग जोड्छ(Menon et al., 2017)। 60 ष्ट्कष्ट्मका लाष्ट्ग, NH-37 भारतको एक 

एकदमै जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वष्ट्धता र महत्त्वपूणा PA हरू, काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको पष्ट्िम सीमानाको साथमा ष्ट्वसृ्तत 

हुन्छ। काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जले िङ्गाल र्ाइगर (िाघ), एष्ट्सयाली  हाष्ट्त्त र संसारको दुई-ष्ट्तहाई एक-ष्ट्सङे्ग 

गैंडाहरूका लाष्ट्ग िासस्थानका साथसाथै एकदमै सानो स्तनघारी, रेिाइल, उभयचर र चराहरूको ष्ट्वष्ट्वध िेणी 

प्रदान गछा । काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको उत्तरतफा को ष्ट्समानामा ब्रह्मापुत्र नदी छ जसले हरेक मनसुनको मौसम 

(जुन-सेिेम्बर) मा पाका मा िाढी ल्याउँछ। वषाा सुरु हँुदा, धेरै जनावरहरू सवारी साधनहरूसँग ठक्करहरू खाने 

सम्भावना हँुदै दष्ट्िणतफा  किी-एङ्गलङ्ग ष्ट्जल्लामा उच्चतम स्थानका पहाडहरूमा पहँुच गना NH-37 पार गना िाध्य 

हुन्छन्। ष्ट्वष्ट्भन्न वन्यजनु्तका कोररडोरहरूले चार वर्ा हात्तीका कोररडोरहरू सष्ट्हत दुईवर्ा िेत्रलाई जोड्छ 

(Menon et al., 2017)र कम्तीमा पष्ट्न एउर्ा िाघ, ष्ट्चतुवा र एष्ट्सयाष्ट्र्क गोले्डन क्यार्हरू जस्ता फेष्ट्लड 

प्रजाष्ट्तहरूद्वारा प्रयोग गररन्छ(Lalthanpuia et al., 2014)। यी मधे्य धेरै कोररडोरहरू ष्ट्चया िारी, गाउँ, धानका 

खेतीहरू र र्ीक खेतीहरूको िीचमा अवम्वस्थत छन्(Das et al., 2007) जसले कोररडोरहरूको रूपमा प्रयोग गना 

जनावरहरूका लाष्ट्ग प्राकृष्ट्त जङ्गलका साँघुरा गल्लीहरू मात्र छोड्दै NH-37 को सीमानामा पष्ट्न पछा (Menon et 

al., 2017)। काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जमा NH-37 िार् सडकमा हुने मृतु्य हालै प्रणालीगत रूपमा सङ्कलन गररएको 

छैन तर उपायानात्मक ररपोर्ाहरूले वाष्ट्षाक 200 वर्ाभन्दा िढी जनावरको मृतु्य हुन्छ र थप धेरै कुराहरूको सङे्कत 

गछा । केही अल्पीकरणका उपायहरूलाई सङे्कत, म्वस्टि ष्ट्पङ्ग र हात्तीका कोररडोरहरू नष्ट्जकै सवारी साधनहरूको 

गष्ट्त कम गनाका लाष्ट्ग रम्बल म्वस्टि पहरू सष्ट्हत वन्यजनु्तका मृतु्यदरहरूलाई रोक्न लागू गररएको छ।  

वन्यजनु्तमा अष्ट्तररक्त चाप ष्ट्सजाना गने भनेको उत्तर-पूवाका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्शष्ट गष्ट्तवृम्वद्ध गररएको सडक ष्ट्वकास 

कायािम अन्तगात National Highway Authority of India (NHAI) द्वारा प्रस्ताष्ट्वत NH-37 को काष्ट्जरङ्गा 

राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको खण्डलाई दुई देम्वख चार वर्ा लेनमा ष्ट्वस्तारण गने योजना हो। एष्ट्सयाली राजमागा 1 पष्ट्न भष्ट्नने 
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NH-37 को यो भागलाई महादेशभरर 140,000 ष्ट्कष्ट्म राजमागाहरू ष्ट्वकास गने समम्वन्वत प्रयास, अन्तरााष्ट्ष्टि य 

एष्ट्सयाली राजमागा नेर्वका को भाग, एष्ट्सयाली राजमागा 1 पष्ट्न भष्ट्नन्छ। यो सञ्जालको ष्ट्वकासले भाडा र माष्ट्नसको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई सहज िनाउने छ भने, NH-37 मा यो स्तरवृम्वद्धले तीनवर्ा तररकामा वन्यजनु्तलाई ष्ट्वपररत तररकाले 

प्रभाव पाने सम्भावना छ। पष्ट्हलो, ठूलो सडकले चालकहरूले पूवी आसामिार् िाँकी भारत यात्रा गने भएकाले 

वन्यजनु्त-सवारी साधन ठोम्वक्कने सम्भावना िढाउँदै र्ि ाष्ट्फकको मात्रा र गष्ट्त िढाउने सम्भावना हुने छ। दोस्रो, उच्च 

र्ि ाष्ट्फक मात्राहरूले केही प्रजाष्ट्तहरूलाई ष्ट्वशेषगरी वषाा ऋतुको अवष्ट्धम कम उपयुक्त वा सायद अझ अमानवीय 

िासस्थानमा र्ि ्याप गरेर ष्ट्तनीहरूलाई सडक पार गनािार् रोक्न सक्छ। अन्त्यमा, सडकको िढाइएको चौडाइले 

हात्ती ष्ट्हँड्ने मुय कोररडरमा रेड िष्ट्सङ्ग, कम प्रभावकारी हालका केही शमन उपायहरू रेन्डर गना सक्छ। 

सडक ष्ट्वस्ताररत भइरहेको हुनाले, वन्यजीवनमा प्रभाव कम गना अष्ट्तररक्त घर्ाव उपायहरूको पररचय ष्ट्दने अवसर 

छ। यी उपायहरूलाई प्रभावकारी हुनका लाष्ट्ग, यद्यष्ट्प, दुवै वन्यजनु्त-सवारी साधन ठक्करका हर्स्पर् र हालका 

वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गका स्थानहरू िारे पूवा-संरचना डार्ा कस्तो प्रकारको अल्पीकरण कायाान्वयन गने र कहाँ गने भनी 

िुझ्न आवश्यक छ। भाग्यवश, गुवाहार्ी, असाममा अवम्वस्थत वन्यजनु्त NGO, Aaranyak द्वारा 2018 देम्वख 2020 

सम्म NH-37 को काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज खण्डको साथमा वन्यजनु्तको सडकमा हुने मृतु्य र प्रत्यि िष्ट्सङ्गहरू 

िारे डार्ा सङ्कलन गररएको ष्ट्थयो। यो काया संयुक्त राज्य माछा र वन्यजीवन सेवाद्वारा अनुदानप्राप्त ष्ट्थयो र WTI 

सँगको साझेदारीमा सञ्चालन गररएको ष्ट्थयो। यहाँ, हामीले काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज नष्ट्जकैको वन्यजनु्त संरिणमा 

NH-37 को चौडाइ िढाउनाले हुने सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूिारे िुझ्नका लाष्ट्ग सडकमा हुने मृतु्य र लाइभ 

िष्ट्सङ्गहरूको स्थान-ष्ट्वषयक हर्स्पर् ष्ट्वशे्लषण गनाका लाष्ट्ग यी डार्ा प्रयोग गछौं। 

  



USAID.GOVV  रेखीय पूवााधारका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू      |     54 

ष्ट्वष्ट्धहरू 

वन्यजनु्तका सडकमा हुने मृतु्य र प्रत्यि िष्ट्सङ्गहरूको िारम्बारता िारे डार्ा नोभेम्बर 2018 र माचा 2020 को िीच 

लगभग प्रते्यक दुई देम्वख चार ष्ट्दनमा NH-37 को काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको खण्डमा डि ाइभ गरेर सङ्कलन गररएको 

ष्ट्थयो। सवेिणहरूमा प्रयोगकताालाई प्रजाष्ट्तहरू, जनावरहरूको सङ््गया, म्वस्थष्ट्त (मृत, िार्ो पार गरररहेको 

जीष्ट्वत, सडक नष्ट्जकै जीष्ट्वत रहेको), पष्ट्हचान गररएका प्रजाष्ट्तहरूमा सान्दष्ट्भाक ष्ट्निय, भू-समष्ट्िष्ट्मत फोर्ोराफ 

र अन्य जानकारी([Roadkill Observation and Data Systems], Ament et al., 2021), सिै संलग्नक सही 

ष्ट्वश्वव्यापी म्वस्थष्ट्त ष्ट्नधाारण प्रणाली (GPS) स्थान, ष्ट्मष्ट्त र समय रेकडा गना अनुमष्ट्त ष्ट्दने ROaDS भने्न मोिाइल 

यन्त्रको एम्वलकेसन प्रयोग गरेर डार्ा सङ्कलन गदै दुवै ष्ट्दशाहरूमा काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जमा मोर्रिाइक चलाउने 

व्यम्वक्त पदाछन्। 

हामीले प्रते्यक ROaDS प्रवेशद्वारालाई व्यम्वक्तगत जनावर अवलोकनमा छुट्टायौ ंर त्यसपष्ट्छ तीन प्रमुख वगाहरूष्ट्भत्र 

प्रते्यक अवलोकनलाई वगीकृत गर्यौ।ं (1) वषाा ऋतु (जुन–सेिेम्बर) ष्ट्वरुद्ध सुख्खा मौसम (अिोिर–मे), (2) 

वगीकरणको प्रकार (मेसो-काष्ट्नाभोर, हेिाइल, ष्ट्प्रमेर्, चरा, अङ््गगुलेर्, अन्य स्तनधारी) र (3) अवलोकन म्वस्थष्ट्त 

(मृत, सडक नष्ट्जकै रहेको जनु्त, सडक पार गरेको जनु्त)। त्यसपष्ट्छ हामीले माष्ट्थका उप-वगाहरूमधे्य प्रते्यकसँग 

सम्बम्वन्धत अवलोकनहरूको 60 ष्ट्कष्ट्म NH-37 खण्डसँगै तथ्याष्ट्ङ्कय रूपमा अवलोकनहरूको महत्त्वपूणा स्थान-

ष्ट्वषयक समूहहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग अष्ट्िमाइज गररएका अनुिम हर्स्पर्का ष्ट्वशे्लषणहरू गर्यौ।ं हामीले 

ष्ट्वष्ट्भन्न वगाहरू (उदाहरण, प्रते्यि िार्ो काष्ट्र्रहेका अन्गुलेर्हरू) मा पने अवलोकनहरूका लाष्ट्ग हर्स्पर्हरू पष्ट्न 

हेरेका छौ।ं अन्त्यमा, हामीले हात्ती ष्ट्हँड्ने कोररडरका स्थानहरू ROaDS का अवलोकन गररएका हर्स्पर्हरूसँग 

पङ््गम्वक्तिद्ध छन् वा छैनन् भनी जाँच गनाका लाष्ट्ग लाइभ िष्ट्सङ्ग(Menon et al., 2017) वा सडक हर्स्पर्का 

नक्साहरू नष्ट्जकै वाइल्डलाइफ र्िस्ट अफ इम्वन्डयाद्वारा मानष्ट्चत्र गररएका हात्ती ष्ट्हँड्ने कोररडरहरू ढाक्यौ।ं 

नष्ट्तजाहरू 

आरनयाक कमाचारीले प्रष्ट्त मष्ट्हना नोभेम्बर 2018 िार् माचा 2020 सम्म जम्मा 162 अध्ययन ष्ट्दनका लाष्ट्ग औसत 

10 ष्ट्दन काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको NH-37 खण्डसँगै वन्यजनु्त डार्ा सङ्कलन गनुाभयो जसमधे्य 41 ष्ट्दन वषाा ऋतु 

ष्ट्थए भने 121 ष्ट्दन सुख्खा मौसम ष्ट्थए। नोभेम्बर 2018 देम्वख माचा 2020 िार् 17-मष्ट्हनाको समयावष्ट्धमा 75 वर्ा 

प्रजाष्ट्तलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गदै कूल 1,423 वर्ा जनावर अवलोकन ष्ट्थयो। यी मधे्य 582 वर्ा जनावरको मृतु्य भएको 

ष्ट्थयो, 685 सडकको नष्ट्जक ष्ट्थयो र 156 सष्ट्िय रूपमा सडक पार गरररहेको ष्ट्थयो (ताष्ट्लका 11)। अन्गुलेर्हरू 

(708 वर्ा) लाई 157 वर्ा हाष्ट्त्त र 79 वर्ा एक-ष्ट्सङे्ग गैंडा सष्ट्हत एकदमै धेरै अवलोकन गररएको ष्ट्थयो। 

हिााइलहरू अको एकदमै सामान्य ष्ट्थयो (303 व्यम्वक्त) र अवलोकन गररएको 15 वर्ा प्रजाष्ट्तसँग उतृ्कष्ट 

ष्ट्वष्ट्वधतालाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गर्यो। िेङ्गाल िाघ जस्ता कुनै ष्ट्वशाल मासाहरीहरूलाई समू्पणा अध्ययन समयावष्ट्धमा 

अवलोकन गररएका ष्ट्थए। उच्चतम माष्ट्सक कूल जनावर (179) 13 अध्ययन ष्ट्दनमा अिोिर 2019 मा अवलोकन 

गररएको ष्ट्थयो; 2 अध्ययन ष्ट्दनमा 34 वर्ा अवलोकनसँग नोभेम्बर 2018 मा ठूलो दैष्ट्नक औसत (17) ष्ट्नम्वस्कयो। 

मृत जनावरहरूको एकदमै ठूलो सङ््गया प्रष्ट्त अध्ययन ष्ट्दन औसतमा 6.4 देम्वख 8 वर्ा जनावरको दायरामा हुनेगरी 

जुलाईदेम्वख नोभेम्बरसम्म 2019 को समर र फलको अवष्ट्धमा रेकडा गररएको ष्ट्थयो। जनावरहरूले िार्ो काष्ट्र्रहेको 

एकदमै धेरै अवलोकन नोभेम्बर 2018 मा गररयो र सडकको नष्ट्जकै जनावरहरूको एकदमै ठूलो सङ््गया प्रष्ट्त 

ष्ट्दन औसतमा 5.3 र 9.7 वर्ा जनावर हुने गरी 2018-2019 को जाडोमा देम्वखएको ष्ट्थयो। 
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ताष्ट्लका 11: जनावरहरूको सङ््गया प्रते्यक वष्ट्गाकीय वगामा अवलोकन गररयो 

नोभेम्बि 2018 बाट माचा 2020 सम्म काक्षजिङ्गा िाक्षरिय क्षनकुञ्जको सीमा क्षनक्षित गने 60 क्षकक्षम NH-37 खण्डसाँगै प्रते्यक 
वक्षगाकीय वगामा स्स्थक्षत अनुसाि अविोकन गरिएको जनाविहरूको सङ््खख्या (मृत, सडक पाि गदै गदाा जीक्षवत िहेको, सडक 
नक्षजकै जीक्षवत िहेको) 

 मृत 
िार्ो कार््दा जीष्ट्वत 
रहेको 

िार्ो नष्ट्जकै जीष्ट्वत 
रहेको 

कूल 

हेिाइल 330 0 0 330 

पंिी 195 1 0 196 

मेसो-काष्ट्नाभोर 27 0 37 64 

ष्ट्प्रमेर् 3 40 57 100 

अन्गुलेर् 2 115 591 708 

अन्य स्तनघारी 25 0 0 25 

कूल 582 156 685 1423 

जनावरको म्वस्थष्ट्त प्राय: प्रजाष्ट्तहरूको समूहसँग प्रत्यि रूपमा सम्बम्वन्धत ष्ट्थयो; अवलोकन गररएको 

हपार्ाइलहरूको 100 प्रष्ट्तशतको मृतु्य भएको ष्ट्थयो जसमा चरा र जनावरहरूको 99 प्रष्ट्तशत अन्य स्तनघारीको 

रूपमा वगीकृत गररएको ष्ट्थयो। यद्यष्ट्प, मृत ष्ट्प्रमेर्हरू ष्ट्वरलै अवलोकन गररएको ष्ट्थयो जहाँ 97 प्रष्ट्तशत सडकको 

िार्ो कार््दा वा सडकको नष्ट्जकै ष्ट्थए। त्यसैगरी, 83 प्रष्ट्तशत अन्गुलेर्हरूलाई सडकको नष्ट्जकै जीष्ट्वत अवलोकन 

गररएको ष्ट्थयो, 16 प्रष्ट्तशत िार्ो कार््दा जीष्ट्वत ष्ट्थएए र एक प्रष्ट्तशतको मात्र मृतु्य भएको ष्ट्थयो। मेसो-

काष्ट्नाभोरसलाई 42 प्रष्ट्तशत मृत र सडकको नष्ट्जकै 58 प्रष्ट्तशत जीष्ट्वतको साथमा ष्ट्वभाष्ट्जत गररएको ष्ट्थयो। वषाा 

ऋतुको अवष्ट्धमा कुनै प्राइमेर् देखा परेका ष्ट्थएनन्, जिष्ट्क हपार्ाइलहरू असमान रूपमा देखा परेका ष्ट्थए जहाँ 

हरेक वषाा ऋतुको अध्ययन ष्ट्दनमा औसत 3.5 हपार्ाइलहरू देखा परेका ष्ट्थए भने वषाा ऋतु िाहेकको अध्ययन 

ष्ट्दनमा 1.5 हपार्ाइलहरू देखा परेका ष्ट्थए। सामान्यतया, हरेक वषाा ऋतुको अध्ययन ष्ट्दनमा 3 को तुलनामा थप 

5.3 मृत पशुहरू देखा परेका ष्ट्थए—जिष्ट्क वषाा ऋतु िाहेकका अध्ययन ष्ट्दनमा 3.9 को तुलनामा थप 5.6 जीष्ट्वत 

पशुहरू (सडक पार गदै गदाा वा सडकको नष्ट्जकै) देखा परेका ष्ट्थए। 

अष्ट्िमाइज गररएको हर्स्पर् ष्ट्वशे्लषणले NH-37 को साथमा वन्यजनु्त म्वस्थष्ट्तको सम्बन्धमा स्थान-ष्ट्वषयक 

प्यार्ि नहरू खुलासा गर्यो। सिै अवलोकनहरूमा, दुवै कञ्चनजुरी र ष्ट्डयोचुर हात्तीका कोररडोर आसपासको 

काजीरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको पष्ट्िमी अन्त्य वररपरर NH-37 को ष्ट्वस्तारसँगै पशुहरूको ठूलो सङ््गया रेकडा गररएको 

ष्ट्थयो। सडकको नष्ट्जकै र सडक पार गदै गदााका जीष्ट्वत पशुहरूको जोम्वखम िेत्रहरू पष्ट्न यी कोररडोरहरू र पूवी 

काजीरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज नष्ट्जकको पानिारी कोररडोरको पूवा भागमा प्रत्यि पार गने अष्ट्तररक्त जोम्वखम िेत्र सँगसँगै 

ष्ट्तनीहरू िीचको िेत्रसँग पङ््गम्वक्तिद्ध हुन्छन्। मृतु्य सङ््गयाका जोम्वखम िेत्रहरू ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न स्थानहरूमा ष्ट्थए्ः  

कञ्चनजुरी कोररडोरको पूवािार् 4 ष्ट्कलोष्ट्मर्रको ष्ट्वस्तारमा र हल्दीिारी र पानिारी कोररडोरहरू () को िीचमा 

रहेको अको ष्ट्वस्तारमा उच्च मृतु्य सङ््गया ष्ट्थयो (ष्ट्चत्र13)। वन्यजनु्तको मृतु्य सङ््गयाका जोम्वखम िेत्रहरू मौसमी 

रूपमा पष्ट्न पररवतान हुने गथ्यो; जिष्ट्क काजीरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज वषाभरी कै उच्च दरले मृतु्य हुने िेत्र ष्ट्थयो, वषाा 
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ऋतुको अवष्ट्धमा हल्दीिारी कोररडोरको ठीम पूवा भागमा र वषाा ऋतु िाहेकका मष्ट्हनाको अवष्ट्धमा पानिारी 

कोररडोरको ठीक पष्ट्िम भागमा िढी मृत पशुहरू देखा परेका ष्ट्थए।  

प्रजाष्ट्तहरूको समूहले सडक पार गने र/वा मृतु्यदर (ष्ट्चत्र14) का ष्ट्वष्ट्भन्न स्थान-ष्ट्वषयक र अस्थायी ढाँचाहरू पष्ट्न 

प्रदष्ट्शात गरे। पंिी र हपार्ाइल सष्ट्हतका स-साना पशुहरू समान स्थानहरू तर ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न मौसममा (प्राय्ः  सधैं मृत 

अवस्थामा) देखा परेका ष्ट्थए। मेसो-काष्ट्नाभोर सष्ट्हत दुवै वषाभरर कञ्चनजुरी कोररडोरको ठीक पूवा भागमा देखा 

परेका ष्ट्थए। वषाा ऋतु िाहेकका अवष्ट्धमा पानिारी कोररडोरको पष्ट्िम भागमा हपार्ाइलहरू र वषाा ऋतुको 

अवष्ट्धमा समान स्थानमै पंिीहरू पाइएका ष्ट्थए। वषाा ऋतुको अवष्ट्धमा हल्दीिारी कोररडोरको दुवै भागमा पष्ट्न 

हपार्ाइलहरू देखा परेका ष्ट्थए। कञ्चनजुरी र ष्ट्डयोचुर कोररडोरहरू नष्ट्जकै सडक पार गदै गरेका वा सडकको 

नष्ट्जकै रहेका अवस्थामा जीष्ट्वत अनगुलेर्हरू देखा परेका ष्ट्थए, जिष्ट्क पष्ट्िम भागको धेरै पर जीष्ट्वत प्राइमेर्हरू 

देखा परेका ष्ट्थए। अनगुलेर्हरू प्राय्ः  वषाा ऋतु िाहेकका मष्ट्हनामा कञ्चनजुरी र हल्दीिारी कोररडोरहरूको नष्ट्जक 

र वषाा ऋतुका मष्ट्हनामा ष्ट्डयोचुर र पानिारी कोररडोरहरूको नष्ट्जक सडक पार गने गछा न्। मौसमी रूपमा मेसो-

काष्ट्नाभोर वा अन्य स्तनधारी पशुहरू छुट्टा-छुटै्ट पयााप्त मात्रामा देख्न पाइएको ष्ट्थएन। 
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ष्ट्चत्र13: चारवर्ा अष्ट्िमाइज गररएका हर्स्पर् ष्ट्वशे्लषणका नष्ट्तजाहरूमा गाढा रातोले धेरै घनत्वका अवलोकनहरूलाई सङे्कत गछा  भने 

सेतोले तथ्याष्ट्ङ्कय रूपमा महत्त्वपूणा हर्स्पर्हरू नभएका िेत्रहरूलाई सङे्कत गछा । A) मृत जनावरहरूका हर्स्पर्हरू B) सडक पारर 

गरररहेका जीष्ट्वत जनावरहरूका हर्स्पर्हरू C) सडक नष्ट्जकैका जीष्ट्वत जनावरहरूका हर्स्पर्हरू िैजनी रङ्गका पोष्ट्लगनहरू भनेका 

Menon et al. द्वारा पष्ट्हचान गररएका हात्ती ष्ट्हँड्ने कोररडरहरू हुन्।(2017) 
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ष्ट्चत्र14: चारवर्ा अष्ट्िमाइज गररएका हर्स्पर् ष्ट्वशे्लषणका नष्ट्तजाहरूमा गाढा रातोले धेरै घनत्वका अवलोकनहरूलाई सङे्कत गछा  भने 

सेतोले तथ्याष्ट्ङ्कय रूपमा महत्त्वपूणा हर्स्पर्हरू नभएका िेत्रहरूलाई सङे्कत गछा । A) वषाा ऋतु िाहेकका मष्ट्हनामा मृत हपार्ाइलहरूको 

जोम्वखम िेत्र। B) वषाा ऋतुका मष्ट्हनामा मृत हपार्ाइलहरूको जोम्वखम िेत्र। C) वषाा ऋतु िाहेकका मष्ट्हनामा जीष्ट्वत अनगुलेर्हरू (सडकको 

नष्ट्जकै वा सडक पार गदै गदाा) को जोम्वखम िेत्र। D) वषाा ऋतुका मष्ट्हनामा जीष्ट्वत अनगुलेर्हरू (सडकको नष्ट्जकै वा सडक पार गदै गदाा) 

को जोम्वखम िेत्र। िैजनी रङ्गका पोष्ट्लगनहरू भनेका Menon et al. द्वारा पष्ट्हचान गररएका हात्ती ष्ट्हँड्ने कोररडरहरू हुन्।(2017) 
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छलफल 

सडकको ष्ट्वद्यमान पदष्ट्चि िढाउने मौष्ट्लक प्रस्तावपष्ट्छ, तीनवर्ा आकाशे पुलको िृङ््गखला वा राजमागाका उच्च 

खण्डहरू ष्ट्नमााण गररने कुरा सुन्नमा आएको हो(Parashar, 2019)। यी आकाशे पुलहरू काजीरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज 

प्रवेश गने प्रते्यक गाउँहरूको भूष्ट्म तहमा छोइने गरी 18, 11 र 6 ष्ट्कलोष्ट्मर्रको ष्ट्वस्तारमा हुने छन्। समरमा, यी 

आकाशे पुलहरू हाम्रो 60 ष्ट्कलोष्ट्मर्रको आधाभन्दा िढी अध्ययन िेत्रमा िने्न छन्। आकाशे पुल सष्ट्हतको राजमागा 

भन्नाले सवारी साधनहरू वन्यजनु्तसँग ठक्कर हुने सम्बन्धी कम सरोकारका साथ NH-37 को काजीरङ्गा राष्ट्ष्टि य 

ष्ट्नकुञ्ज खण्डमाफा त हँुदै थप दु्रत रूपमा यात्रा गना सिम हुने छन्। आकाशे पुलहरू (र्नेलसँगको) केही प्रकारले 

सिैभन्दा प्रभावकारी र आदशातम वन्यजनु्त पार गने ष्ट्डजाइनहरूका हुन्थ्यो जसको तल्लो भागमा वासस्थान छोइँदैन 

(Clevenger & Huijser, 2011)। यद्यष्ट्प, काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जतफा  जाने सवारी साधन, प्राथष्ट्मक रूपमा 

स्थानीय सामुदाष्ट्यक  र्ि ाष्ट्फक र  सवारी साधनहरूले NH 37 को हालको दुई-लेन फुर्ष्ट्प्रि प्रयोग गना जारी राखे्न 

छन् भनी ररपोर्ा गररएको छ जसको मतलि वन्यजनु्त मृतु्यदर कम गना र िासस्थान संयोजकतालाई प्रवद्धान गना 

अष्ट्तररक्त अल्पीकरणका उपायहरू आवश्यक हुन सक्छन् ।  

हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले वन्यजनु्त मृतु्यदर काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज नष्ट्जकैको NH-37 मा महत्त्वपूणा समस्या हो भनी 

देखाउँछ र सडकलाई चार वर्ा लेनमा ष्ट्वस्तार गनााले थप वन्यजनु्तको मृतु्य ष्ट्नम्प्त्याएको छ जसले गदाा सफल 

िष्ट्सङ्गका िेत्रहरू थप खतरनाक िनेका ष्ट्थए।  िष्ट्सङ्गमा र त्यसको नष्ट्जकै दुवै वन्यजनु्त मृतु्यदर र जीष्ट्वत 

जनावरहरूको िारे डार्ा सङ्कलन गरेर, सडककले सडक ष्ट्वस्तारणको ष्ट्वषयमा ष्ट्वष्ट्भन्न अल्पीकरणका 

ष्ट्वकल्पहरूको ष्ट्वचार गररने भएकोले योजनाकतााहरूका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा जानकारी प्रदान गछा । मृतु्यदर डार्ाले 

ष्ट्वद्यमान सडकमा समस्या स्थानहरूलाई सङे्कत गछा  जसले थप लेन र ष्ट्तनीहरूको सम्बद्ध र्ि ाष्ट्फकलाई सम्भाष्ट्वत 

रूपमा खराि िनाएको छ। िढ्दो र्ि ाष्ट्फक भोलु्यम भएको चार लेनको राजमागासँग पष्ट्न राजमागामा वन्यजनु्तको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई कम गरेर वा रोकेर अवरोधको प्रभाव िढाउने सम्भावना हुन्छ। तसथा, जनावरहरूले सफलतापूवाक 

सडक पार गने स्थानहरू पष्ट्हचान गना िरािर रूपमा महत्त्वपूणा हुन्छ, यी स्थानहरूलाई अल्पीकरण उपायहरूको 

स्थानको योजना िनाउँदा पष्ट्न याल राख्नुपछा (Zeller et al., 2020)। भखारै योजनािद्ध आकाशे पुलहरूले केही 

प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग ष्ट्नरन्तर सुरष्ट्ित िष्ट्सङ्गलाई सहज गराउन मद्दत गने भएकोले, हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले 

योजनाकतााहरूलाई हालको सडक फुर्ष्ट्प्रिमा मृतु्यदर हर्स्पर्हरूका लाष्ट्ग अष्ट्तररक्त अल्पीकरणका 

आवश्यकताहरू पष्ट्हचान गनामा मद्दत गना सक्छ। ष्ट्वशे्लषणले वन्यजनु्त अवलोकनहरू सामान्यतया काष्ट्जरङ्गा 

राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको पष्ट्िमी अन्तको वररपरर जम्मा भएको ष्ट्थयो, सडकका ती खण्डहरूलाई ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारहरूको 

अल्पीकरण आवश्यक हुन सक्छन् भनी सङे्कत गदै, मृतु्यदरका हर्स्पर्हरू सफल िष्ट्सङ्गका हर्स्पर्हरूभन्दा थप 

पूवा अवम्वस्थत ष्ट्थए। 

डार्ाको ष्ट्वशे्लषणले वषा, स्थानको समय पष्ट्न देखाउँछ र प्रजाष्ट्तहरूको वगा जनावरहरूले सडकसँग कसरी 

अन्तष्ट्िा या गछा न् भने्न कुरा महत्त्वपूणा डि ाइभरहरू हुन सक्छन्। हाल, सा-साना प्रजाष्ट्तहरू (हपार्ाइल, पंिी, अन्य 

स्तानघारीहरू) को मात्र मृतु्य भइरहेको देम्वखन्छ भने, मोर्र चालकहरूलाई थप दृश्यवान हुने ष्ट्वशाल जनावरहरूले 

थप सफलतापूवाक िार्ो काष्ट्र्रहेका हुन सक्छन्। यद्यष्ट्प, यी प्रजाष्ट्तहरूको सानो आकारको कारणले, डार्ा 

सङ्कलनको अवष्ट्धमा सडक नष्ट्जकैका हपार्ाइल वा पंिीहरू सहज रूपमा नदेम्वखने सम्भावना हुन्छ, जसको मतलि 

यी वगाहरूका जीष्ट्वत जनावरहरूलाई डार्ासेर्मा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गररएको छ। तथाष्ट्प, यो अध्ययनमा सिै अवलोकन 
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गररएका मृतु्यदरहरूको 95 प्रष्ट्तशतभन्दा िष्ट्ढ सानो र मध्यम आकारको स्तानघारी भष्ट्र्ाबे्रर्हरू भएकोले, यी 

प्रजाष्ट्तहरूका आवश्यकताहरू अल्पीकरण योजनाका भाग हुने छन्। सडकको चौडाइको ष्ट्वपररत, आकाशे पुलले 

ठूला प्रजाष्ट्त, साना वन्यजनु्त मागा, पुलहरूका लाष्ट्ग अष्ट्तररक्त मृतु्यदरहरू रोक्न सक्छ र क्यानोष्ट्प-ड्वेष्ट्लङ्ग 

प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग वानस्पष्ट्तक िष्ट्सङ्गलाई पष्ट्न मृतु्यदरका हालका स्तरहरू कम गना पष्ट्न आवश्यक हुन्छन्। वषाा 

ऋतु र वषााको कारणले हुने िाढीको लाष्ट्ग, ष्ट्वशेषगरी वषाा ऋतुको अवष्ट्धमा देखा परेका हपार्ाइल र मृत पशुहरूको 

उच्च अनुपातका लाष्ट्ग पष्ट्न अन्डरपास वा पुलहरू जस्ता अल्पीकरण उपायहरूका लाष्ट्ग ष्ट्डजाइन गररनुपछा । 

समरमा, वषाा-ऋतु अपेिा गररएको भन्दा कम प्रभाष्ट्वत देम्वखयो; वषाा-ऋतुको अवष्ट्धमा अनुपातमा थप मृत 

जनावरहरूको अवलोकन गररएको ष्ट्थयो भने, यो प्रभाव पंिी र हपार्ाइलहरूमा एकमदै सीष्ट्मत ष्ट्थयो। अन्य 

प्रजाष्ट्तहरू—अन्गुलेर्, ष्ट्प्रमेर् र मेसो-काष्ट्नाभोरस—वषाको िाँकी अवष्ट्धमा थप प्राय: देम्वखएको ष्ट्थयो। 

हर्स्पर् ष्ट्वशे्लषणले Menon et al द्वारा पष्ट्हचान गररएको हात्तीका कोररडोरहरूलाई पष्ट्न खुलासा गर्यो, (2017), 

ष्ट्वशेषगरी, ष्ट्डयोचुर र कञ्चनजुरी कोररडोरहरू सफल िष्ट्सङ्गका लाष्ट्ग अन्य अन्गुलेर् प्रजाष्ट्तहरूद्वारा प्रयोग गररँदै 

छ। यसले सवारी साधनहरूलाई गष्ट्त कम गना िाध्य िनाउने रम्बल म्वस्टि पहरू जस्ता ष्ट्वद्यमान अम्वल्पकरण 

उपायहरूले अष्ट्भपे्रररत गररए अनुसार काम गरररहेको छ भने्न पष्ट्न सङे्कत गछा । योजनािद्ध आकाशे पुलहरू 

भएतापष्ट्न, एकदमै उपयुक्त अल्पीकरणका उपायहरू ष्ट्वशेषगरी एष्ट्सयाली हाष्ट्त्त र एक-ष्ट्सङे्ग गैंडाहरू जस्ता 

फोकल प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग यी गम्भीर िासस्थान ष्ट्लङे्कजहरूमा ष्ट्डजाइन र कायाान्वयन गररएको छ भनी सुष्ट्नष्ट्िय 

गनाका लाष्ट्ग यी िेत्रहरूमा पुन्ः  जान महत्त्वपूणा रहन्छ। यी कोररडोरहरूको उच्च प्रयोगले लामो समयसम्म 

अष्ट्तररक्त मानव ष्ट्वकासका चापहरूिार् यी िेत्रहरूलाई सुरष्ट्ित गने कुराको महत्त्व पष्ट्न देखाउँछ।  NH-37 लाई 

घेने भूष्ट्म प्रयोगमा अष्ट्तररक्त अनुसन्धान ल्याण्डकभरलाई वन्यजनु्त अवलोकनका हर्स्पर्हरूसँग सम्बम्वन्धत िनाएर 

अष्ट्तररक्त सम्भाष्ट्वत िष्ट्सङ्गका िेत्रहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग पष्ट्न मद्दतगार हुन सक्छ। 

योगदानहरू 

Bibhuti Lahkar, Jyoti Das र Arup Kumar Das (Aaranyak) NH-37 को साथमा वन्यजीवन 

अवलोकनहरू िारे डार्ा सङ्कलन गरी प्रदान गनुाभयो र यो ररपोर्ाको तयारीमा योगदान पुर्याउनुभयो। Animekh 

Hazarika, Ankur Nahok र Jyotish Ranjan Deka (Aaranyak) ले पष्ट्न डार्ा सङ्कलन र तयारीमा सहायता 

गरेको छ। Upasana Ganguly (Wildlife Trust of India) ले हात्तीका कोररडोरहरूमा स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा 

प्रदान गनुाभयो। Grace Stonecipher (CLLC) ले स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू सञ्चालन गनुाभयो र ररपोर्ा डि ाफ्ट 

गनुाभयो। Tyler Creech (CLLC), Rob Ament (CLLC/WTI) र Tony Clevenger (WTI) ले पष्ट्न ररपोर्ामा 

योगदान पुर्याउनुभयो। 
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क्षवशे्लषण 4: कजाक्षकस्तानको BETPAK-DALA साइगा-एस्ििोप जनसङ््खख्यामा केन्द्र-पक्षिम सडकका सम्भाक्षवत 

प्रभावहरू 

साइगा ऐम्विलोप भनेको केम्वन्द्रय एष्ट्सयाका सेष्ट्मयाररड मरुभूष्ट्म र घाँसेमैदानहरूलाई ओगर््ने घुमने्त प्रजाष्ट्तहरू 

हो। यसलाई IUCN द्वारा गम्भीर रूपमा संकर्रस्तको रूपमा वष्ट्गाकृत गररएको छ र गम्वम्भर ष्ट्शकारी चाप, मौसमी 

ष्ट्भन्नता र रोगको कारनले ष्ट्वगत 1990s देम्वख प्रभावशालू जनसङ््गयामा कमीहरूको अनुभव गरेको छ(Milner-

Gulland et al., 2001)। साइगा आहारको उपलब्धता र ष्ट्हँउको गष्ट्हराइको सम्बन्धमा उत्तरी गमी दायरा र पष्ट्िष्ट्म 

ष्ट्हउँद  दायराहरूको िीच मौसमी रूपमा स्थानान्तर गछा न् र यी मौसमी दायराहरू 1,200 ष्ट्कष्ट्म सम्म छुटै्ट हुन 

सक्छन्। मौसमी दायराहरू ष्ट्भत्रका स्थानीय स्थानान्तरणहरू पष्ट्न सामान्य हुन् र साइगालाई उतृ्कष्ट आहार र पानी 

भएका स्थानहरू फेला पाना ष्ट्दन्छ र आगलागी, िाढी र खराि मौसमी अवस्थाहरूिार् िचाउँछ(Bekenov et al., 

1998)।  

कजाष्ट्कस्तानमा केम्वन्द्रय कजाष्ट्कस्तानको Betpak-Dala जनसङ््गया सष्ट्हत संसारको 97 प्रष्ट्तशतभन्दा िष्ट्ढ 

साइगा समावेश छन्, जुन ऐष्ट्तहाष्ट्सक रूपमा एकदमै ष्ट्वशाल हो।  2015 मा, रोगको महामारीले 200,000 वर्ा 

साइगाको मृतु्य भयो (यो राज्यका िथानहरूका 88 प्रष्ट्तशत) तर त्यसपष्ट्छ दु्रत ररकभरी भएको छ र अष्ट्हले लगभग 

285,000 साइगाको जनसङ््गया छ(Altyn Dala Conservation Initiative, 2021)। यद्यष्ट्प, Betpak-Dala 

जनसङ््गयाको दायराष्ट्भत्र LI ष्ट्वकासले यसको ररकभरीलाई रोके्न वा पररवतान गने खतरा गराउँछ। 

कजाष्ट्कस्तानको सरकारले सडक, रेलमागाहरू र अन्य संरचनाको ष्ट्वकास गना र आधुष्ट्नकीकरण िनाउनका लाष्ट्ग 

आफ्नो US $9 ष्ट्िष्ट्लयन Nurly Zhol आष्ट्थाक प्रोत्साहन योजनाको भागको रूपमा केन्द्र-पष्ट्िम सडक भष्ट्नने 

Nur-Sultan र Aktau िीचको 2, 000-ष्ट्कष्ट्म पक्की सडक ष्ट्नमााण गने योजना गराएको छ। केन्द्र-पष्ट्िम 

सडकको प्रस्ताष्ट्वत रूर्को महत्त्वपूणा भाग कच्ची सडकहरूको रूपमा ष्ट्वद्यमान छ र केही खण्डहरूमा पक्की 

िनाउने काया भयो वा भइरहेको छ। साइगा संरिणका लाष्ट्ग ष्ट्वशेष सरोकार भनेको Nur-Sultan र Irgiz िीचको 

612-ष्ट्कष्ट्म सडक हो जसले Betpak-Dala जनसङ््गयाको दायरालाई ष्ट्द्वभाष्ट्जत गछा । केही स्थानहरूमा कच्ची वा 

पक्की सडकहरू भएतापष्ट्न, धेरैजसो यो फैलावमा प्रस्ताष्ट्वत सडकको साथामा कुनै ष्ट्वद्यमान सडक ष्ट्िना प्राकृष्ट्त 

घाँसे मैदान छ।  

Nur-Sultan र Irgiz िीचको पक्की केन्द्र-पष्ट्िम सडकको ष्ट्नमााणले ष्ट्वष्ट्भन्न तररकाहरूमा साइगालाई हानी गने 

सम्भावना छ। सवाप्रथम, पक्की सडकले मौसमी िेत्रहरू िीच साइगाको गष्ट्तष्ट्वधमा अवरोधको रूपमा काया गछा । 

पष्ट्छल्लो रे्ष्ट्लमेर्ि ी अध्ययनहरू र उपायानात्मक प्रमाणले साइग LI र अन्य मानवीय अवरोधहरूसँग उच्च रूपमा 

संवेदनशील छ र उच्च र्ि ाष्ट्फकको मात्रा भएको सडक र रेलमागाहरू पार गने छैन (Association for the 

Conservation of Biodiversity of Kazakhstan, 2021, प्रकाशन नगररएको ष्ट्मष्ट्त)। पक्की सडकको अवरोध 

प्रभावले सडकको उत्तरतफा  जनसङ््गयाको गमी िेत्रको महत्त्वपूणा भागमा पहँुच सीष्ट्मत वा हर्ाउन सक्छ जसले 

आहार र अन्य स्रोतहरूको अपयााप्त उपलब्धता, सा-साना िेत्रमा जनावरहरूको ध्यान केम्वन्द्रतको कारण रोगको 

िढ्दो जोम्वखम र घर््दो संगम अवसरहरू ष्ट्नम्ताउन सक्छ (Wingard et al., 2014b)। केन्द्र-पष्ट्िम सडकद्वारा 

सहज िनाइएको िढ्दो मानव पहँुचले साइगालाई ष्ट्शकारका लाष्ट्ग थप अष्ट्तसंवेदनशील पष्ट्न िनाउन सक्छ। 

अन्त्यमा, सडक सुधारले र्ि ाष्ट्फक मात्रा िढाउने छ जसले साइगा िार्ो पार गने प्रयास गदाा सवारी साधनहरूसँग 

ठक्कर खाएर मृतु्य हुने दरलाई िढाउन सक्छ।  
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यहाँ, हामीले केन्द्र-पष्ट्िम सडक पररयोजनाले Betpak-Dala जनसङ््गयालाई कसरी र कहाँ हानी गना सक्छ भनी 

ष्ट्चत्रण गना साइगा स्थान डार्ा प्रयोग गने स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषण प्रसु्तत गछौं। 

ष्ट्वष्ट्धहरू 

हामीले केन्द्र-पष्ट्िम सडकको प्रस्ताष्ट्वत रूर्सँग ष्ट्वद्यमान सडकहरूको उपम्वस्थष्ट्त र सतह प्रकारद्वारा गष्ट्त र खाली 

ठाउँ प्रयोग गने ढाँचाहरूले कसरी आकार ष्ट्लन्छन् भनी पत्ता लगाउन र अष्ट्तररक्त सडक ष्ट्नमााण र सुधारले यी 

ढाँचाहरूलाई कसरी प्रभाव पाना सक्छ भनी अनुमान लगाउनका लाष्ट्ग जीपीएस-कोलाडा साइगािार् रे्लीमेर्ि ी डार्ा 

प्रयोग गर्यौ।ं हामीले कजाष्ट्कस्तानको उद्योग मन्त्रालय र पूवााधार ष्ट्वकासद्वारा प्रष्ट्िया गररएका योजनासम्बन्धी 

कागजातहरूिार् केन्द्र-पष्ट्िम सडकको प्रस्ताष्ट्वत रूर् र ष्ट्वद्यमान सतह प्रकार (पक्की सडक, कच्ची सडक वा 

सडक नभएको) सम्बन्धी स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्राप्त गर्यौ।ं हामीले एम्विन डाला संरिण पहल (ADCI) को 

प्रारुपमा आयोजना गररएको अनुसन्धान अध्ययनको भागको रूपमा 2009 र 2017 को िीचमा जीपीएस 

पट्टाहरूसँग सुसम्वित 81 साइगा व्यम्वक्तहरूका लाष्ट्ग रे्लीमेर्ि ी डार्ा प्राप्त गर्यौ।ं व्यम्वक्तहरूलाई दुईवर्ा समूह, 

Tengiz र Torgai िार् कोलार गररएको ष्ट्थयो, जसले Betpak-Dala जनसङ््गयाको व्यापक दायरामा ष्ट्वष्ट्भन्न 

उप-दायराहरू अष्ट्धभोग गछा न्। प्रते्यक समूहले हाल ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न मौसमका अवष्ट्धमा केन्द्र-पष्ट्िम सडकको उत्तर र 

दष्ट्िण दुवै वासस्थान अष्ट्धभोग गरेका छन्। व्यम्वक्तहरूलाई 2.5 वषासम्म र्ि ्याक गररएको ष्ट्थयो, जुन समयावष्ट्धष्ट्भत्र 

पशुहरूमा लगाइएका पट्टाहरू झरेर अथवा खसेर जान्छन्। 

हामीले दुईवर्ा तररकामा पक्की सडकको प्रभावको जाँच गरेका छौ।ं सवाप्रथम, हामीले प्रते्यक कलर भएको 

व्यम्वक्तको गृह दायरा मापन गना (Horne et al., 2007; Kranstauber et al., 2012)गष्ट्तशील ब्राउष्ट्नयन पुल 

गष्ट्तष्ट्वधका मोडेलहरू प्रयोग गर्यौ।ं यी मोडेलहरूले व्यम्वक्तहरूको रेकडा गररएको जीपीएस स्थानहरूमा आधाररत 

पररदृश्यमा साइगाको प्रयोगको सम्भावनता र िमागत स्थानहरूको िीचमा ष्ट्ितेको समय अनुमान लगाउँछन्। 

हामीले प्रते्यक व्यम्वक्तका लाष्ट्ग 99 प्रष्ट्तशत (Tengiz समूह) वा 99.5 प्रष्ट्तशत (Torgai समूह) उपयोग ष्ट्वतरणको 

रूपमा आवास िेत्रहरू गणना गर्यौ,ं त्यसपष्ट्छ प्रते्यक समूहका सिै व्यम्वक्तहरूमा गररएका यी ष्ट्वतरणहरूलाई 

समूहको समर खाली ठाउँको प्रयोगलाई प्रष्ट्तष्ट्िम्वम्बत गदै एकल सञ्चयी आवास िेत्र संयोष्ट्जत गर्यौ।ं हामीले 

त्यसपष्ट्छ केन्द्र-पष्ट्िम सडकको प्रस्ताष्ट्वत रूर्लाई प्रते्यक समूहको आवास िेत्रमा ओभरले गर्यौ ंर आवास िेत्रमा 

प्रष्ट्तचे्छद हुने रूर्मा प्रते्यक सतह प्रकार (पक्की सडक, कच्ची सडक वा सडक नभएको) को लम्बाइ ष्ट्नधााररत 

गर्यौ।ं  

दोस्रो, हामीले अध्ययन अवष्ट्धमा कम्तीमा एक पर्क केन्द्र-पष्ट्िम सडकको प्रस्ताष्ट्वत रूर् पार गरेका पट्टा 

लगाइएका 43 व्यम्वक्तहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध देखा परेका पथहरू जाँच गर्यौ।ं हामीले प्रते्यक व्यम्वक्तले अध्ययन अवष्ट्धमा 

कष्ट्त पर्क रूर् र प्रते्यक पार गने स्थानको ष्ट्वद्यमान सतह प्रकार (पक्की सडक, कच्ची सडक वा सडक नभएको) 

पार गछा न् भनी ष्ट्नधााररत गर्यौ।ं प्रस्ताष्ट्वत रूर्को ष्ट्वपरीत भागमा रहेका िमागत जीपीएस कोलार स्थानहरूको 

िीच एक ष्ट्सधा रेखाको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध पथ मानेर पार गने स्थानहरू अनुमान लगाइएका ष्ट्थए। हामीले जनसङ््गया-

स्तरको रूर् पार गने व्यवहारलाई संष्ट्िप्त गनाका लाष्ट्ग यी पार गने तथ्याङ्कहरूलाई सिै व्यम्वक्तहरूमा संयोष्ट्जत 

गर्यौ।ं   

नष्ट्तजाहरू 
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Tengiz र Torgai दुवै समूहका आवास िेत्रहरूमा केन्द्र-पष्ट्िम सडकको प्रस्ताष्ट्वत रूर्को कुनै पष्ट्न भागमा 

रहेका िेत्रहरू समावेश हुन्छन्। लगभग 19 प्रष्ट्तशत Tengiz आवास िेत्र र 26 प्रष्ट्तशत Torgai आवास िेत्र 

रूर्को उत्तर भागमा पछा  र ष्ट्नमााण पूरा गररसकेपष्ट्छ () रूर्को दष्ट्िण भागमा रहेका ठूला आवास िेत्रहरूिार् 

सम्भाष्ट्वत रूपमा ष्ट्वचे्छद गना सष्ट्कन्छ(ष्ट्चत्र15)। 

आवास िेत्रको नक्साले प्रस्ताष्ट्वत रूर्को वररपरर प्रयोग गररने खाली ठाउँ र त्यहाँ हुने गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध ष्ट्वद्यमान सडकहरू () द्वारा उच्च रूपमा 

ष्ट्नयम्वन्त्रत हुन्छन् भने्न सुझाव गछा  

ताष्ट्लका 12। Tengiz समूहको आवास िेत्रले रूर्को 53 ष्ट्कलोष्ट्मर्र अष्ट्तव्यापन गछा , जसमधे्य सिैमा हाल 

सडकको अभाव हुन्छ। Torgai समूहको आवास िेत्रले रूर्को 125 ष्ट्कलोष्ट्मर्र अष्ट्तव्यापन गछा , जसमधे्य सिै तर 

4.8 ष्ट्कलोष्ट्मर्र कच्ची सडक हुन्छ वा सडकको अभाव हुन्छ। दुवै समूहका आवास िेत्रहरूमा पष्ट्हले नै पक्की 

भएका रूर्का अंशहरू (ष्ट्चत्र15) को लगभग 5 ष्ट्कलोष्ट्मर्रष्ट्भत्र रहेका लगभग सिै िेत्रहरू पदैनन्। 

Tengiz समूहिार् तीस र Torgai समूहिार् 13 कोलाडा साइगाले अध्ययन अवष्ट्धमा केन्द्र-पष्ट्िम सडकको 

प्रस्ताष्ट्वत रूर् पार गछा न्। व्यम्वक्तहरू प्रते्यक अध्ययन अवष्ट्धमा औसत 5.8 पर्क रूर् पार गछा न्, जहाँ केही 

व्यम्वक्तहरू धेरैमा 20 पर्क पार गरररहेका हुन्छन्। समरमा, कोलाडा साइगाले प्रस्ताष्ट्वत रूर्मा 249 गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू 

िनायो, जसमधे्य मात्र 2 प्रष्ट्तशत पक्की सडक () का खण्डहरूमा भए 

 

ताष्ट्लका13। Torgai र Tengiz जनसङ््गया (ष्ट्चत्र15) द्वारा कब्जा गररएको सामान्य िेत्रमा 2 प्रष्ट्तशतभन्दा िढी 

प्रस्ताष्ट्वत रूर् पक्की भएको हँुदा, यसले साइगा पक्की सडकका खण्डहरूिार् िच्नका लाष्ट्ग िष्ट्लयो प्यार्ना 

प्रदष्ट्शात गछा  भने्न सुझाव; यसको सट्टामा, साइगाले कच्ची सडक भएका वा अझै कुनै सडक अवम्वस्थत नभएका 

िेत्रहरूमा प्रस्ताष्ट्वत रूर् पार गना रूचाउँछ।  
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ष्ट्चत्र15: केम्वन्द्रय कजाष्ट्कस्तानमा Betpak-Dala साइगा एम्विलोप जनसङ््गयाको Torgai समूह (केन्द्र िायाँ) र Tengiz समूह (माष्ट्थल्लो 

दायाँ) का आवास िेत्रहरू। केन्द्र-पष्ट्िम सडकको प्रस्ताष्ट्वत रूर्ले दुवै समूहहरूको गृह दायरालाई ष्ट्द्वभाष्ट्जत गछा । 

 

ताष्ट्लका 12:केन्द्र-पष्ट्िम सडकको प्रस्ताष्ट्वत रूर्सँग िेर्पाक-डाला साइगा जनसङ््गयाका Tengiz र Torgai समूहहरूका गृह 

दायराहरूको ओभरल्याप 

ताक्षिका 12:केन्द्र-पक्षिम सडकको प्रस्ताक्षवत रूटसाँग बेटपाक-डािा साइगा जनसङ््खख्याका TENGIZ ि TORGAI 
समूहहरूका गृह दायिाहरूको ओभिल्याप  

 गृह दायरासँग ओभरल्यापको लम्बाई (ष्ट्कष्ट्म) 

ष्ट्वद्यमान सतहको प्रकार TENGIZ समूह TORGAI समूह 

कुनै सडक छैन 53.6 75.4 

कच्ची सडक  0 44.4 

पक्की सडक 0 4.8 
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ताष्ट्लका13: अध्ययनको अवष्ट्धमा िेर्पाक-डाला जनसङ््गयािार् 43 वर्ा कोलाडा साइगा एिेलोप अनुसारको केन्द्र-पष्ट्िम सडक प्रस्ताष्ट्वत 

मागाका अवलोकन गररएका िष्ट्सङ्गहरूको सङ््गया 

ताक्षिका 13: अध्ययनको अवक्षधमा बेटपाक-डािा जनसङ््खख्याबाट 43 वटा कोिाडा साइगा एिेिोप अनुसािको केन्द्र-पक्षिम 
सडक प्रस्ताक्षवत मागाका अविोकन गरिएका क्रक्षसङ्खहरूको सङ््खख्या   

ष्ट्वद्यमान सतहको प्रकार िष्ट्सङ्गहरूको सङ््गया िष्ट्सङ्गहरूको प्रष्ट्तशत 

कुनै सडक छैन 203 81 

कच्ची सडक  40 16 

पक्की सडक 6 2 

छलफल 

हाम्रो स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणका नष्ट्तजाहरूले Betpak-Dala साइगा जनसङ््गयाको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र खाली ठाउँको 

प्रयोग पक्की सडकहरूद्वारा सीष्ट्मत छ भने्न िष्ट्लयो प्रमाण प्रदान गछा न्। हाम्रो स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणका 

नष्ट्तजाहरूले Betpak-Dala साइगा जनसङ््गयाको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र खाली ठाउँको प्रयोग पक्की सडकहरूद्वारा 

सीष्ट्मत छ भने्न िष्ट्लयो प्रमाण प्रदान गछा न्। मौसमी प्रवासनका अवष्ट्धमा साइगा ष्ट्नयष्ट्मत रूपमा केन्द्र-पष्ट्िम 

सडकको प्रस्ताष्ट्वत रूर् पार गरररहेका हुन्छन् तर यी पार गने कायाहरू लगभग ष्ट्वशेषज्ञ रूपमा कच्ची सडक 

भएका वा कुनै सडक नभएका िेत्रहरूमा हुन्छन् भनी गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध डार्ाले सङे्कत गछा । तसथा, केन्द्र-पष्ट्िम सडकको 

प्रस्ताष्ट्वत रूर् पूरै पक्की िनाएमा सडकसँगै वासस्थानको गुणस्तर कम हुने सम्भावना हुन्छ र थप महत्त्वपूणा कुरा 

भनेको महत्त्वपूणा मौसमी वासस्थानहरूमा पहँुच गनाका लाष्ट्ग साइगाको सडक गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध रोक्न सक्छ।  

पूरै पक्की िनाउने कायाले दुवै समूहका आवास िेत्रहरूलाई सीष्ट्मत गष्ट्तष्ट्वष्ट्धका साथ उत्तरी र दष्ट्िणी अंशहरूमा 

प्रष्ट्तभाग ष्ट्वभाष्ट्जत गने अपेिा गना उष्ट्चत हुन्छ। पक्की सडकहरूमा गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध हुने हद सवारी साधनको यातायात 

मात्रामा ष्ट्नभार हुन सक्छ। यातायातको मात्रा सडक कुल अवरोधको रूपमा काम लागे्न गरी उच्च भएमा, त्यसपष्ट्छ 

साइगा आवास िेत्रको उले्लखनीय अंश दुगाम हुने छ र साइगाले रीष्म ऋतुको अवष्ट्धमा उच्च जनसङ््गया घनत्व र 

खराि चाराको गुणस्तर अनुभव गने छन् र जाडो मौसममा कठोर मौसमी अवस्थाहरूिार् िच्न असिम हुने छन्। 

यातायातको मात्रा कम छ र यसले गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा आंष्ट्शक अवरोध मात्र प्रसु्तत गछा  भने, साइगालाई तैपष्ट्न पार गना 

ष्ट्हचष्ट्कचाहर् हुने छ र त्यसकारण आफ्नो रीष्म ऋतु आवासमा र त्यहाँ उपलब्ध उच्च गुणस्तरको चारामा पहँुच गना 

ष्ट्ढलाइ हुन सक्छ। लामो समयसम्म, केन्द्र-पष्ट्िम सडक पररयोजनाको कारणले साइगामा उपलब्ध भएका 

संसाधनहरूमा कमी भएमा आनुवांष्ट्शक ष्ट्वष्ट्वधता र जनसङ््गयाको आकार घर््न सक्छ। यी सडकमा हुने 

प्रभावहरू ष्ट्शकार, सङ््गिामक रोग, जलवायु पररवतान र तीव्र मौसम सष्ट्हत साइगामा हुने अन्य खतराका 

प्रभावहरूसँग अन्तष्ट्िा या हुने वा ष्ट्मष्ट्ित हुने सम्भावना पष्ट्न हुन्छ(IUCN, 2018)।   

केन्द्र-पष्ट्िम सडकलाई पक्की िनाउने जैष्ट्वक प्रभावहरू साइगामा सीष्ट्मत हँुदैनन्। प्रस्ताष्ट्वत रूर्को पक्की 

नभएका सडक खण्डहरू "तुष्ट्गास्की राज्यको प्राकृष्ट्तक जाकाजष्ट्नक" (सुरष्ट्ित स्थल) ष्ट्भत्रको प्राकृष्ट्तक, 

अप्रभाष्ट्वत मैदानमा प्रष्ट्तचे्छद हुन्छन्, जुन 1976 देम्वख एक PA रामसार साइर् र प्रमुख जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता िेत्र रहेको 

छ। यो रूर् Yrgyz-Torgai-Zhylanshyk पाररम्वस्थष्ट्तक कोररडोरका समूहहरू, Irgiz-Turgai राज्यको प्राकृष्ट्तक 

आरिण र Altyn Dala राज्यको प्राकृष्ट्तक आरिणका िीचमा पष्ट्न पास हुन्छ, यी सिै साइगाका प्रवास, 

गमीयामको िेला गाई-गोरू चराउने ठाउँहरू सुरष्ट्ित राख्नका लाष्ट्ग स्थाष्ट्पत गररएका ष्ट्थए जसको िीच राम्रो 
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कनेम्विष्ट्भर्ी आवश्यक हुन्छ। यी खण्डहरूमा पक्की सडक ष्ट्नमााण गनााले संरिण सरोकारका अन्य 

प्रजाष्ट्तहरूलाई प्रभाव पाना सक्छ। िेत्रमा आद्रभूष्ट्महरूले अष्ट्धकांश दुलाभ पंिी प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग मोम्विङ्ग स्थान 

र डाले्मष्ट्र्यन पेष्ट्लकन र ह्वाइर्-हेडेड डक सष्ट्हत 25,000 जोडी वार्रिड्ास (पानीमा िसे्न पंिीहरू) का लाष्ट्ग 

प्रजनन स्थल प्रदान गदाछन्। 

कजाष्ट्कस्तान उद्योग मन्त्रालय र पूवााधार ष्ट्वकासले पक्की सडकमा सुरष्ट्ित वन्यजनु्त मागाको सुष्ट्वधाका लाष्ट्ग 

िष्ट्सङ्ग संरचनाहरूको िृङ््गखला (उदाहरण, ओभरपास र अन्डरपास) स्थापना गरेर साइगा र अन्य वन्यजनु्तमा हुने 

केन्द्र-पष्ट्िम सडकका प्रभावहरू कम गने प्रस्ताव गरेको छ। यद्यष्ट्प, साइगाले यी संरचनाहरूको उपयोग गना 

सम्भावना नहुने र सडक पक्की भएपष्ट्छ सडकिार् पूणारूपमा र्ाढा रहने र उच्च मात्रामा सवारी साधन यातायातको 

अनुभव गने कुरा जीव वैज्ञाष्ट्नकहरूको ष्ट्वश्वास छ। साइगाद्वारा प्रयोग गररने प्रवासी पथहरू व्यम्वक्त र वषािीच 

अत्याष्ट्धक रूपमा ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न हुने भएकोले साइगा िष्ट्सङ्गका लाष्ट्ग अवसरहरू िढाउन िष्ट्सङ्ग संरचनाहरू 

आदशातम रूपमा कहाँ म्वस्थत हुनुपछा  भने्न कुरा पष्ट्न अस्पष्ट छ।  

माष्ट्थ रूपरेखा गररएका अल्पीकरण चुनौतीहरूले Betpak-Dala जनसङ््गयाको िेत्र दुई भागमा ष्ट्वभाष्ट्जत हुन 

नष्ट्दनका लाष्ट्ग केन्द्र-पष्ट्िम सडकको ष्ट्दशा िदल्ने काया साइगामा गम्भीर प्रभावहरू पना नष्ट्दनका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट 

ष्ट्वकल्प हुन सक्छ। ADCI ले प्रारम्वम्भक व्यावहाररकता अध्ययनको अवष्ट्धमा सरकारी योजनाकारहरूद्वारा ष्ट्वचार 

गररएको वैकम्वल्पक रूर् पष्ट्हचान गरेको छ; यसले कुल रूर्को लम्बाइमा 50 ष्ट्कलोष्ट्मर्र मात्र थप गरेर साइगा 

िेत्रलाई उपमागा िनाई साइगामा हुने प्रभावहरू कम गने छ। यो वैकम्वल्पक रूर्ले ष्ट्वद्यमान, पष्ट्हले नै संशोष्ट्धत 

सडकहरू पछ्याउने हँुदा समर ष्ट्नमााण लागतहरू कम गना सक्छ। यसले स-सानो मानव िस्तीहरूलाई िेत्रका 

ठूलो समुदायहरूसँग जोडेर आष्ट्थाक लाभहरू पष्ट्न प्रदान गने छ। 

योगदानहरू 

साइगा गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू िारे डार्ा कजाष्ट्कस्तानमा ADCI फे्रमवका मा सङ्कलन गररएका ष्ट्थए। Steffen Zuther र 

Albert Salemgareyev डार्ा सङ्कलन, प्रष्ट्िया र ष्ट्वशे्लषणका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार ष्ट्थए। Stephanie Ward ले 

ADCI को तफा िार् ररपोर्ाको समीिा गर्यो, जुन प्राथष्ट्मक रूपमा कजाष्ट्कस्तानको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिण 

संघद्वारा लागू गररएको हो र फना एण्ड फ्लोरा इिरनेशनल, फ््रयाङ्कफर्ा जुलोष्ट्जकल सोसाइर्ी र कजाष्ट्कस्तानको 

पाररम्वस्थष्ट्तकी, भूष्ट्वज्ञान तथा प्राकृष्ट्त संसाधन मन्त्रालयको वन तथा वन्यजनु्त सष्ट्मष्ट्तसँगको साझेदारीमा पंिीहरूको 

संरिणका लाष्ट्ग रोयल सोसाइर्ीद्वारा प्राष्ट्वष्ट्धक रूपमा समष्ट्थात छ। Tyler Creech (CLLC) ले ररपोर्ा तयार 

पानुाभयो। Rob Ament (CLLC/WTI) र Tony Clevenger (WTI) ले पष्ट्न ररपोर्ामा योगदान पुर्याएका छन्। 
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क्षवशे्लषण 5: थाइल्याण्डमा भक्षवष्यको पावि िाइन क्षवकासबाट महत्त्वपूणा चिाका िेत्रहरूिाई खतिाहरू 

पावर लाइनहरूले पावर उत्पादन केन्द्रहरू (उदाहरण, जलष्ट्वद्युत िाँध, नु्यम्वक्लयर लाि र सोलर फामाहरू) िार् 

ऊजाा खपत िेत्रहरू जसै्त, शहर तथा औद्योष्ट्गक केन्द्रहरूमा साथसाथै स-साना ऊजाा माग केन्द्रहरूमा सेवा प्रदान 

गने ष्ट्वतरण लाइनहरूमा ऊजााको प्रिन्ध ष्ट्मलाउने सिसे्टशनहरूमा ऊजाा पुर्याउँछ। पररदृश्यमा भएका पावर 

लाइनहरूको नेर्वका ले वातावरणलाई धेरै तररकाहरूमा प्रभाव पाना सक्छ, जसमा वासस्थानको िष्ट्त, ष्ट्नम्नीकरण र 

ष्ट्वखण्डन; ध्वष्ट्नक तथा ष्ट्वद्युत चुम्बकीय अशाम्वन्त; र इलेिि ोकू्यशन तथा कोष्ट्लसनमाफा त वन्यजनु्तको प्रत्यि मृतु्य 

समावेश छन्(Biasotto & Kindel, 2018; Ferrer & Janns, 1999)। पावर लाइनहरूिार् हुने मृतु्य अष्ट्धकांश 

पंिीहरू, ष्ट्वशेषगरी उष्ट्जात तारहरूलाई पचाहरूको रूपमा प्रयोग गने पंिी प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग एक उले्लखनीय 

समस्या हो(Chevallier et al., 2015)। पावर लाइनहरूको इलेिि ोकू्यशन तथा कोष्ट्लसनको कारण सामान्यतया 

माररने पंिी समूहहरूमा िस्टडा, फे्लष्ट्मङ्गो, िेन, वार्रफोल, शोरिडा, गेमिडा र रेिरहरू पदाछन्; यी समूहिार् धेरै 

प्रजाष्ट्तहरूको जनसङ््गया कम गने कारकको रूपमा पावर लाइन मृतु्य पष्ट्हचान गररएको छ(A. R. Jenkins et 

al., 2010)।  

थाइल्याण्ड यी अष्ट्धकांश असुरष्ट्ित पंिी समूहहरूको घर हो र यसको राष्ट्ष्टि य पावर ष्ट्रड ष्ट्वस्तार गने महत्त्वाकांिी 

योजनाहरू छन्, त्यसैले पावर लाइनको ष्ट्वकासिार् यसको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने खतरा उच्च छ। थाइल्याण्ड 

ष्ट्वश्वको सिैभन्दा जैष्ट्वक रूपमा महत्त्वपूणा िेत्रहरूमधे्य एक इन्डो-िमाा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता हर्स्पर्(Myers et al., 

2000)को भाग हो। यो 936 पंिीका प्रजाष्ट्तहरूसष्ट्हत सिै देशहरूको 17औ ंउच्च एष्ट्भयन प्रजाष्ट्तहरूले भररपूणा 

छ। यहाँ 12औ ंउच्च देशहरूमधे्य 67 वर्ा ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा ष्ट्वलुप्त हुने खतरामा रहेका पंिीका प्रजाष्ट्तहरू पष्ट्न 

छन्(BLI, 2021)। तर प्रजाष्ट्तहरूको वासस्थानमा नोक्सानी र अन्य खतराहरू िष्ट्ढरहेका छन्। 1961 र 2009 

िीचमा रे्रेम्वस्टियल जङ्गलको िेत्र 53 प्रष्ट्तशतिार् घरे्र 32 प्रष्ट्तशत भयो(Convention on Biological Diversity, 

2021), जङ्गलमा ष्ट्नवास गने पंिीहरू र अन्य वन्यजनु्तको वासस्थानमा ष्ट्वशाल नोक्सानी भयो। थाइल्याण्डमा 

ऊजााका माग पूष्ट्ता गना पावर लाइन ष्ट्नमााण गदाा ष्ट्नकर् भष्ट्वष्यमा पंिीहरूको थप वासस्थानमा नोक्सानी र प्रत्यि 

मृतु्य हुने सम्भावना छ जुन 2017 र 2036 को िीचमा 78 प्रष्ट्तशतले िढ्ने अनुमान गररएको छ(IRENA, 2017)। 

यहाँ, हामीले थाइल्याण्डमा भएका पंिीका प्रजाष्ट्तहरूका ष्ट्वष्ट्शष्ट महत्त्वका िेत्रहरूलाई प्रभाव पाने प्रस्ताष्ट्वत पावर 

लाइनहरूका लाष्ट्ग सम्भावना भएको सामान्य स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषण सञ्चालन गछौं। 

ष्ट्वष्ट्धहरू 

हामीले महत्त्वपूणा चरा र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका िेत्रहरू (IBA हरू) सँग थाइल्याण्डमा प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूको 

रूर्हरू ओभरले गर्यौ।ं IBA हरू ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा ष्ट्वलुप्त हुने खतरामा रहेको, प्रष्ट्तिम्वन्धत दायराका र जमघर् 

हुने प्रजाष्ट्तहरूको उपम्वस्थष्ट्तको आधारमा स्वाभाष्ट्वक रूपमा हुने पंिीका जनसंयाहरूको दीघाकालीन 

व्यवहायाताका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा माष्ट्नएको िेत्र हुन्। हामी पावर लाइनहरूिार् प्रभाव पने उच्च रूपमा 

अष्ट्तसंवेदनशील हुने पंिीहरूलाई पने प्रभावहरूमा ष्ट्वशेषगरी इचु्छक भएकोले हामीले थप सामान्य KBA 

हरूभन्दा IBA मा ध्यान केम्वन्द्रत गर्यौ ं(पररष्ट्शष्ट 4 हेनुाहोस्)। हामीले BirdLife अन्तराष्ट्ष्टि यिार् IBAहरू िारे स्थान-

ष्ट्वषयक डार्ा प्राप्त गर्यौ(ंBLI, 2020)। 



USAID.GOVV  रेखीय पूवााधारका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू      |     68 

हामीले यो दु्रत मूल्याङ्कनका लाष्ट्ग सरकारिार् ष्ट्सधै स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्राप्त गना सकेनौ ंजसकारण हामीले 

एकदमै हालैका थाइल्याण्ड पावर डेभलपमेि योजनामा नक्सािार् प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूका रूर्हरू हातले 

अङ्कीकरण गर्यौ(ंEnergy Policy and Planning Office, 2019)। 2018 को योजनामा उपलब्ध गराइएको 

जानकारी प्रयोग गरेर हामीले प्रते्यक प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनलाई नयाँ ष्ट्नमााणको पररयोजना (उदाहरणका लाष्ट्ग 

ष्ट्वद्यमान पावर लाइनको रूर् पालना नगने) वा सुधार (उदाहरणका लाष्ट्ग ष्ट्वद्यमान रूर्मा थष्ट्पएको नयाँ 

लाइनहरू) मा वगीकृत गर्यौ।ं हामीले प्रते्यक पररयोजनालाई हालको ष्ट्नमााण अन्तगात वा प्रारम्भ गने िाँकी भावी 

पररयोजना (अष्ट्प्रल 2019 मा थाइल्याण्डको योजना प्रकाशनअनुसार) को रूपमा वगीकृत गर्यौ।ं 

हामीले पररयोजनाको प्रकार (नयाँ वा सुधाररएको) र पररयोजनाको म्वस्थष्ट्त (ष्ट्नमााण अन्तगात वा भावी योजना) 

अनुसार प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूको जम्मा लम्बाइ गणना गरेर प्रस्ताष्ट्वत पावर ष्ट्रड एक्सपान्सनको हद ष्ट्चत्रण 

गर्यौ।ं हामीले पंिीका जनसंयाहरूलाई नोक्सान पुर्याउने सम्भावनाको उपायको रूपमा IBA हरूलाई ष्ट्वभाष्ट्जत 

गने प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूको लम्बाइ गणना गर्यौ।ं केही पावर प्रसारण रूर्हरूमा धेरै समानान्तर रेखाहरू 

भएको हँुदा, हामीले रूर्को लम्बाइ र सष्ट्का र्को लम्बाइ दुिैको ष्ट्हसाि गरेका छौ,ं त्यसपष्ट्छ यो रूर्को लम्बाइ र 

रूर्सँगै समानान्तर रेखाहरूको सङ््गया दुवैको लाष्ट्ग हुन्छ। 

नष्ट्तजाहरू 

7,026 ष्ट्कष्ट्मको जम्मा रूर्को लम्बाइ र 12,718 ष्ट्कष्ट्मको सष्ट्का र् लम्बाइ भएका पावर लाइनहरू थाइल्याण्डको 

पावर ष्ट्वकास योजना (ताष्ट्लका 14, ष्ट्चत्र 16) अन्तगात 2037 अनुसार पावर ष्ट्रडमा थप्न प्रस्ताव गररएका छन्। यो 

प्रस्ताष्ट्वत रूर्को लम्बाइले लगभग 65 प्रष्ट्तशत वृम्वद्धमा नयाँ रूर्हरूमा ष्ट्नमााण गररएका पावर लाइनहरू समावेश 

हुन्छन् भने, िाँकी 35 प्रष्ट्तशतमा ष्ट्वद्यमान रूर्हरू (जसै्त, सुधारहरू) मा जोष्ट्डएका पावर लाइनहरू समावेश हुने 

छन्। अष्ट्प्रल 2019 सम्म, प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूमा रूर्को लम्बाइको 73 प्रष्ट्तशत र सष्ट्का र्को लम्बाइको 81 

प्रष्ट्तशत ष्ट्नमााण भइसकेका ष्ट्थए। 

प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूले थाइल्याण्डमा नौ ंवर्ा IBA प्रष्ट्तचे्छद गने छ: Bu Do-Sungai Padi, Chaloem Pra 

Kiet, Kaeng Krachan, Khao Banthad, Khao Nor Chuchi, Khao Yai, Lower Central Basin, 

Thaleban र Tonpariwat (ष्ट्चत्र 16)। प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूको कुल रूर्को लम्बाइको लगभग 468 

ष्ट्कलोष्ट्मर्र (6.7 प्रष्ट्तशत) IBAs मा प्रष्ट्तचे्छद हुन्छ र सष्ट्का र्को लम्बाइ (880 ष्ट्कलोष्ट्मर्र, 6.9 प्रष्ट्तशत) माष्ट्नँदा यी 

तथ्याङ्कहरू उच्च हुन्छन्। प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूद्वारा प्रष्ट्तचे्छद भएका IBA हरू प्रमुख रूपमा दष्ट्िणी 

पेष्ट्ननसुलार थाइल्याण्ड वा ब्याङ्ककको सामान्य इलाकामा अवम्वस्थत छन्। केही प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरू IBA 

हरूिार् प्रत्यि रूपमा जाने भएतापष्ट्न, IBA हरूका सीमानाहरू नष्ट्जकैिार् जाने लाइनहरू थप सामान्य हुन्छन्।   
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ताष्ट्लका 14: थाइल्याण्डड र महत्त्वपूणा पंिी र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका िेत्रहरू (IBA हरू) का प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूको लम्बाइ  

ताक्षिका 14: थाइल्याण्डड ि महत्त्वपूणा पंिी ि जैक्षवक क्षवक्षवधताका िेत्रहरू (IBA हरू) का प्रस्ताक्षवत पावि िाइनहरूको 
िम्बाइ। सक्षका ट िम्बाइ भनेको रूटमा भएका समानान्ति पावि िाइनहरूको सङ््खख्यािािा गुणन गरिएको रूट िम्बाइ हो 

  
सिै पावर 
लाइनहरू 

IBA हरू ष्ट्भत्रका पावर 
लाइनहरू 

IBA हरू ष्ट्भत्रको प्रष्ट्तशत 

रूर् लम्बाइ (ष्ट्कष्ट्म) 

नयाँ 4,579 315 6.9 

सुधार 2,448 153 6.2 

भष्ट्वष्य 1,902 53 2.8 

ष्ट्नमााण हँुदै छ 5,124 415 8.1 

सिै वगाहरू 7,026 468 6.7 

सष्ट्का र् लम्बाइ (ष्ट्कष्ट्म) 

नयाँ 9,291 660 7.1 

सुधार 3,427 221 6.4 

भष्ट्वष्य 2,443 72 2.9 

ष्ट्नमााण हँुदै छ 10,275 809 7.9 

सिै वगाहरू 12,718 880 6.9 
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ष्ट्चत्र 16: थाइल्याण्डमा प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरू र महत्त्वपूणा चरा र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका िेत्रहरू (IBA हरू)। िाक्लो लाइनहरूले IBA 

हरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गने प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूका खण्डहरूलाई सङे्कत गछा । 

छलफल 

थाइल्याण्ड पावर योजनाले पंिीहरू र अन्य र्ाक्साको संरिणका लाष्ट्ग गम्भीर हुने िेत्रहरू सष्ट्हत राष्ट्ष्टि य पावर 

ष्ट्रडको वास्तष्ट्वक ष्ट्वस्तारणको ष्ट्नणाय ष्ट्लन्छ। सिै प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरू ष्ट्नमााण गररन्छ भने, यसले माचा 2017 

सम्म राष्ट्ष्टि य ष्ट्रडको कूल सष्ट्का र् लम्बाईमाष्ट्थ 38 प्रष्ट्तशत वृम्वद्धलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने छ(IRENA, 2017)। धेरैजसो 

प्रस्ताष्ट्वत ष्ट्वस्तारणमा ष्ट्वद्यमान रूर्हरू सुधाने भन्दा पष्ट्न नयाँ रूर्हरू ष्ट्नमााण गने कुरा समावेश हुन्छ (सम्बद्ध 
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सडक ष्ट्नमााण, वनस्पष्ट्त खाली गने, मार्ो ष्ट्नकाल्ने आष्ट्दको साथमा), जसकारण िासस्थानलाई अखण्ड गने 

अवरोधको सम्भावना ष्ट्वचारणीय हुन्छ। 

यी िेत्रहरूमा प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइन ष्ट्वकासको ष्ट्वस्तारको कारणले चारवर्ा IBA हरूले पंिीका 

जनसङ््गयाहरूलाई ष्ट्वशेषगरीउच्च रूपमा हानी गने सम्भावना छ। Khao Yai राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज, ब्याङ्ककको लगभग 

100 ष्ट्कष्ट्म उत्तरपूवी भनेको थाइल्याण्डको तेस्रो ष्ट्वशाल राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज हो र 80 प्रष्ट्तशत जङ्गल िाँकी रहन्छ।  यो 

प्राकृष्ट्तक ष्ट्वश्व परम्परा िम सङ््गयाको साइर्, Dong Phayayen-khao Yai जङ्गल कम्प्लेक्सको भाग हो। 

Khao Yai ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा जोम्वखममा भएको ष्ट्सल्भर ओररयोलको लाष्ट्ग मात्र केही ज्ञात शीतकालीन 

साइर्हरूमधे्य एक हो र ब्राउन हनाष्ट्िल, रेर् हनाष्ट्िल, ओररएिल डार्ार, स्पर्-ष्ट्िल्ड पेष्ट्लकन, पेल-क्याप्ड परेवा र 

कोरल-ष्ट्िल्ड राउण्ड-कुको सष्ट्हत ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा ष्ट्नकर्-जोम्वखममा वा असुरष्ट्ित भएका अन्य धेरै पंिी 

प्रजाष्ट्तहरूको घर हो(BLI, 2021a; IUCN and UNEP, 2017)। 34 ष्ट्कष्ट्मको रूर् लम्बाइ र 68 ष्ट्कष्ट्मको 

सष्ट्का र् लम्बाइसँग प्रस्ताष्ट्वत नयाँ पावर लाइनहरूले यो राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जलाई ष्ट्द्वभाष्ट्जत गने छ। 

दष्ट्िणी पेष्ट्ननु्सलार थाइल्याण्डमा अवम्वस्थत Khao Banthad वन्यजनु्त शरणस्थान हररयाली जङ्गलद्वारा ढाँष्ट्कएका 

चुनढुङ्गाका पहाडहरूको िेत्र हो। यो IBA ले ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा खतरामा रहेका वालेस हक इगल (चील) र ष्ट्व्रङ्कल्ड 

हनािष्ट्ल र गोले्डन-थ्रोएरे्ड िािेर् सष्ट्हत 32 वर्ा ष्ट्वश्वव्यापी तहमा खतरामा रहेका प्रजाष्ट्तहरूलाई समथान 

गछा (BLI, 2021c)।  73 ष्ट्कष्ट्मको रूर् लम्बाइ र 146 ष्ट्कष्ट्मको सष्ट्का र् लम्बाइ भएका प्रस्ताष्ट्वत नयाँ पावर 

लाइनहरूले यसको पूवी सीमाना नष्ट्जकै यो IBA लाई खण्डन गने छ।  

तल्लो केम्वन्द्रय िेष्ट्सन IBA मा ब्याङ्कक सहरर सष्ट्हत Chao Phraya नष्ट्दको तल्लो केम्वन्द्रय समतल भाग छ। यो िेत्र 

एकपर्क प्राकृष्ट्तक पोखरीहरूद्वारा प्रभाष्ट्वत ष्ट्थयो तर साना प्याचहरूको सेर् गैर-ष्ट्शकार िेत्रहको रूपमा संरष्ट्ित 

गररएतापष्ट्न ष्ट्वशाल रूपमा चामलको खेती र उच्च मानव जनसङ््गयाको घनत्वमा रूपान्तर गररएको छ।  यो IBA 

ले ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा खतरामा रहेका वालेस हक इगल (चील) र ष्ट्व्रङ्कल्ड हनािष्ट्ल र गोले्डन-थ्रोएरे्ड िािेर् सष्ट्हत 

32 वर्ा ष्ट्वश्वव्यापी तहमा खतरामा रहेका प्रजाष्ट्तहरूलाई समथान गछा (BLI, 2021d)। 184 ष्ट्कष्ट्मको रूर् लम्बाइ 

र 398 ष्ट्कष्ट्मको सष्ट्का र् लम्बाइ भएका नयाँ पावर लाइनहरूलाई 85 ष्ट्कष्ट्मको रूर् लम्बाइ र 113 ष्ट्कष्ट्मको सष्ट्का र् 

लम्बाइसँग सुधारहरूको साथमा नू्यन केम्वन्द्रय िेष्ट्सन IBA ष्ट्भत्र प्रस्ताव गररन्छ। 

ब्याङ्ककको दष्ट्िणपष्ट्िममा रहेको म्यानमारसँग सीमानामा अवम्वस्थत Kaeng Krachan राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज 

थाइल्याण्डको ष्ट्वशाल राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज हो। यो  Kaeng Krachan जङ्गल कम्प्लेक्सको भाग पष्ट्न हो, जुन राष्ट्ष्टि य ष्ट्वश्व 

परम्परा साइर् िन्नका लाष्ट्ग छनोर् गररएको छ। यो IBA मा रे्नासे्सररम िेत्रको ष्ट्हमाली भूभागमा रहेको ष्ट्वसृ्तत 

हररयाली र आष्ट्ध-हररयाली समावेश छ र यसमा देशको कुनै एकल साइर्का रेकडा गररएका पंिी प्रजाष्ट्तहरूको 

उच्चतम सङ््गया छ। कम्तीमा पष्ट्न पाँच वर्ा ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा खतरामा रहेका पंिी प्रजाष्ट्तहरू (लेन-पाउच्ड 

हनाष्ट्िल, बू्ल-ब्याणे्डड ष्ट्कङ्गष्ट्फसर, ह्वाइर्-फ्रिेड सु्कप्स उल, ष्ट्सल्भर ओररअल र रे-साइडेड थ्रस) का साथसाथै 

कम्तीमा पष्ट्न 25 जना ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा नष्ट्जकको खतरामा रहेका प्रजाष्ट्तहरू Kaeng Krachan मा हुन्छन्(BLI, 

2021b)। 40 ष्ट्कष्ट्मको रूर् लम्बाइ र 80 ष्ट्कष्ट्मको सष्ट्का र् लम्बाइसँग प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनका सुष्ट्वधा यसको पूवी 

सीमाना नष्ट्जकै यो IBA िार् जान्छ। 
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थाइल्याण्डमा पावर लाइन व्यवस्थापनसँग पष्ट्न गैर-एष्ट्भयन जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतालाई प्रभाव पाने सम्भावना छ। 

प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूद्वारा प्रष्ट्तचे्छद गररने IBA हरूले एष्ट्सयाली हात्ती, गौर, िाघ, क्लाउडेड ष्ट्लयोपाडा 

(ष्ट्चतुवा), एष्ट्सयाली गोले्डन क्यार्, एष्ट्सयाली ष्ट्वशाल कछुवा, ष्ट्पग-रे्ल्ड मकाउ, पाष्ट्लएरे्ड ष्ट्गिन र पूवी एष्ट्सयाली 

पोकुा पाइन सष्ट्हत धेरै सङ््गयामा IUCN को रातो-सूचीमा परेका स्तानघारीहरूलाई समथान गछा । एष्ट्सयाली ष्ट्वशास 

कछुवा, चन्तािुरी वारे्ड ष्ट्र्िफ्रग र थाइ से्लन्डर र्ोड जस्ता रातो सूचीमा परेका सरीसृप र उभचयरहरूपष्ट्न IBA 

हरूमा उपम्वस्थत हुन्छन्। अिोररयल प्राइमेर् र चमेरोहरू पावर लाइनहरूको इलेिि ोकू्यशन (ष्ट्िजुलीको झर््का) मा 

अष्ट्तसंवेदनशील हुन्छन् र जमीनमा िसे्न स्तनधारी र हपार्ाइलहरूले पावर लाइनको अष्ट्धकृत िार्ोमा म्वस्थत 

वनस्पष्ट्त खाली गनेसँग सम्बम्वन्धत वासस्थान िष्ट्त र ष्ट्वखण्डनको अनुभव गना सक्छन्। पावर लाइनहरूको कारण 

क्यानोपी कभरमा हुने ष्ट्वचे्छदहरूले पष्ट्न अिोररयल प्रजाष्ट्तहरूको वासस्थान खम्वण्डत हुन्छ र ष्ट्वशेषगरी पूणातया 

अिोररयल भएका र क्यानोपी ष्ट्वचे्छदहरू पार गनाका लाष्ट्ग कष्ट्हलै्य पष्ट्न जमीनमा नआउने ष्ट्गिनहरू जस्ता 

प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग हाष्ट्नकारक हुन सक्छन्। 

पंिीहरू र अन्य र्ाक्साका लाष्ट्ग यी िेत्रहरूको मान एकदमै उच्च र राम्रोसँग स्थापना गररएको कारणले हामीले 

IBA हरूमा पावर लाइनका प्रभावहरूमा ध्यान केम्वन्द्रत गने छनोर् गछौं। यद्यष्ट्प, IBA हरूको िाष्ट्हर नयाँ वा 

सुधाररएको पावर लाइनहरूमा पष्ट्न जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका लाष्ट्ग सरोकारहरू हुने छन्। थाइल्याण्ड पूवी एष्ट्सयाली-

अष्टि ेलेष्ट्सयाली फ्लाईवेष्ट्भत्र पछा , जुन आका ष्ट्र्कको प्रजनन मैदान र दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयाली र अष्टि ेलेष्ट्सयाको 

शीतकालीन मैदानिीच यात्रा गने लाखौ ँप्रवासी पंिीहरूद्वारा प्रयोग गररन्छ। थाइल्याण्ड हँुदै प्रवास गने पंिीहरूले 

IBAs भन्दा िाष्ट्हर म्वस्थत स्टपओभरिीच अवम्वस्थत सष्ट्हतका नयाँ पावर लाइनहरूको सामना गना सक्छन् र 

ष्ट्तनीहरूिार् हानी पुग्न सक्छ। 

पंिी र अन्य प्रजाष्ट्तहरूमा पावर लाइनहरूिार् हुने प्रभावहरू कम गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्वकल्पहरू छन्। 

प्रजाष्ट्तहरूलाई पने प्रभावहरू अस्वीकाया हुने िेत्रहरू, जसै्त PAs र महत्त्वपूणा वासस्थान प्याचहरूिार् िचाउनका 

लाष्ट्ग पावर लाइनहरूको आदशातम रूपमा ष्ट्दशा िदल्नुपछा । ष्ट्दशा िदल्ने ष्ट्वकल्प नहँुदा पावर लाइनहरूलाई 

जमीनमुष्ट्न गाड्न अझ राम्रो हुन सक्छ (Silva et al., 2014) तर इलेिि ोकू्यशन र कोष्ट्लसनको कारण पंिीको मृतु्य 

हुनिार् रोक्न आवश्यक हुन्छ, यद्यष्ट्प यो मूल्यवान हुन सक्छ र तैपष्ट्न ष्ट्नमााण चरणको अवष्ट्धमा प्रजाष्ट्तहरूलाई 

प्रभाव पना सक्छ। लाइनहरूको ष्ट्दशा िदल्ने वा गाड्ने काया सम्भव नहँुदा, सफलतापूवाक पंिीको मृतु्यदर कम 

गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका अल्पीकरण उपायहरू प्रयोग गररएका छन््ः  पंिीहरूलाई लाइनहरूमा िस्निार् रोके्न 

उपायहरू (उदाहरण, रोरे्ष्ट्र्ङ्ग ष्ट्मरर, ब्रस ष्ट्डफे्लिर र स्पाइकहरू), ऊष्ट्जात तारहरूको सम्पका मा आउनिार् 

रोके्न उपायहरू (उदाहरण, इनु्सलेर्र क्याप र ररकम्विगुररङ्ग तारहरू) र कोष्ट्लसन कम गनाका लाष्ट्ग तारहरूको 

दृश्यता िढाउने उपायहरू (उदाहरण, फ्लाइर् डाइभर्ार र वायर माष्ट्का ङ्ग)। यी उपायहरू प्रभावकाररतामा ष्ट्भन्न-

ष्ट्भन्न हुन्छन् तर केही उपायहरूले 91 प्रष्ट्तशत(Barrientos et al., 2012; Dixon et al., 2018, 2019)सम्म 

मृतु्यदर कम गने देम्वखएको छ र धेरैजसो तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका छन् र प्राष्ट्वष्ट्धक रूपमा स्थापना गना 

सरल छन् (Mahood, 2021)। प्राइमेर्हरूको वासस्थान खण्डन गने पावर लाइनहरूिार् हुने मृतु्यदर कम गनाका 

लाष्ट्ग पष्ट्न अल्पीकरण उपायहरू उपलब्ध छन्, जसै्त प्राइमेर्हरूलाई शीषा भागमा पुग्निार् रोक्नका लाष्ट्ग 

पावरलाइन पोलहरूमा धातुका ष्ट्शल्डहरू राखे्न। 

हाम्रो ष्ट्वशे्लषणमा प्रयोग गररएका पावर लाइन रूर्हरू स्थान-ष्ट्वषयक अशुद्धताको केही मात्रािार् समस्यामा छन् 

ष्ट्कनभने ष्ट्तनीहरूलाई देश-मापन नक्सािार् हातले अङ्कीकरण गररएका ष्ट्थए जसले IBAs सँग ओभरल्यापिारे 
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हाम्रा ष्ट्नष्कषाहरूमा प्रभाव पाना सक्छ। यो समस्या प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनको रूर् IBA को सीमाना नष्ट्जकै भएका 

िेत्रहरूमा एकदमै तीव्र हुन्छ र केही पष्ट्न ष्ट्वद्यमान नहँुदा, ष्ट्वशेषगरी PAs भन्दा िाष्ट्हरको सीमानामा मात्र चल्ने 

उदे्दशमा रूर्हरूको ष्ट्डजाइन गररँदा सानो स्थान-ष्ट्वषयक तु्रष्ट्र्ले ओभरल्याप सङे्कत गना सक्छ। यसकारण, हाम्रो 

राष्ट्ष्टि य-मापन ष्ट्वशे्लषण प्रारम्वम्भक परीिण उपकरणको रूपमा एकदम उपयुक्त छ र हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले IBAs सँग 

प्रष्ट्तचे्छदनको सुझाव ष्ट्दने िेत्रहरूमा पररसृ्कत, पररयोजना-स्तरका ष्ट्वशे्लषणहरूका िारेमा ष्ट्वचार गररनुपछा । 

यद्यष्ट्प, IBAs को नष्ट्जक भएका तर ष्ट्भत्र नपने पावर लाइनहरूले पष्ट्न जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा, ष्ट्वशेषगरी िारम्बार IBA 

को सीमा वारपार गने उच्च रूपमा गष्ट्तशील पंिी प्रजाष्ट्तहरूमा प्रभाव पाने सम्भावना हुन्छ। 

योगदानहरू 

यो ररपोर्ा Mat Bell (WTI), Tyler Creech (CLLC), Rob Ament (CLLC/WTI), Grace Stonecipher 

(CLLC) र Tony Clevenger (WTI) द्वारा तयार गररएको ष्ट्थयो। Chaitanya Krishna (परामशाकारी वन्यजनु्त 

जीव ष्ट्वज्ञान, भारत) र Petch Manopawitr (परामशाकारी संरिण वैज्ञाष्ट्नक, थाइल्याण्ड) ले पष्ट्न यो ररपोर्ामा 

योगदान ष्ट्दनुभयो। 
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क्षवशे्लषण 6: मङ्गोक्षियाको योजनाबद्ध पक्की सडक ि िेिमागाहरूिे खुिान ि गोइटडा ग्याजेिमा हुने सम्भाक्षवत 

प्रभावहरू 

दष्ट्िणपूवी मङ्गोष्ट्लयाको गोिी मैदानमा हुने पयाावरणीय प्रणालीले प्रवासी अनगुलेर्हरूका लाष्ट्ग तुलनात्मक रूपमा 

अम्वन्तम अिुण्ण पयाावरणीय प्रणालीहरू मधे्य एकको रूपमा काम गछा  र यो खुलान (Ito et al., 2013; Joly et 

al., 2019)र गोइर्डा ग्याजेल दुवैमा िाँकी रहेको ठूलो जनसङ््गयाको लाष्ट्ग घर हो (Buuveibaatar et al., 

2017)। दष्ट्िणपूवी मङ्गोष्ट्लयामा खुलानको जनसङ््गयाले कुनै पष्ट्न प्रजाष्ट्तको भन्दा उच्चतम कुल सञ्चयी वाष्ट्षाक 

दूरी यात्रा गरेको छ—जुन धेरैमा 6,145 ष्ट्कलोष्ट्मर्र/वषा छ (Joly et al., 2019)। खुलान र गोइर्डा ग्याजेल 

दुवैलाई प्रवासी माष्ट्नँदा, ष्ट्तनीहरूले प्रते्यक मौसममा सधै ँएउरै् मागा पछ्याउँदैनन्; त्यसको सट्टामा, ष्ट्तनीहरूका 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू अझ घुमने्त हुन्छन्, गुणस्तर फोरेजको खोजीमा उड्छन्, जसको नष्ट्तजा शीघ्र गष्ट्तका प्यार्नाहरूलाई 

पररवती िनाएर उड्ने हुन्छ(Batsaikhan et al., 2014)। IUCN को रातो सूचीमा गोइर्डा ग्याजेललाई 

असुरष्ट्ितको रूपमा सूचीिद्ध गररएको छ भने खुलानलाई ष्ट्नकर् भष्ट्वष्यमा खतरामा हुने भनेर सूचीिद्ध गररएको छ 

र दुवै प्रजाष्ट्तलाई प्रवासी प्रजाष्ट्तहरूसम्बन्धी समे्मलन माफा त संरिण पष्ट्न गररन्छ। मानवीय प्रभावहरूले दुवै 

प्रजाष्ट्तको जनसङ््गया ऐष्ट्तहाष्ट्सक तहदेम्वख नै प्रभावशाली ढंगले घर्ाएका छन्, जसले Gobi Steppe पयाावरणीय 

प्रणालीलाई उनीहरूको संरिणका लाष्ट्ग ष्ट्वशेष रूपमा महत्त्वपूणा पररदृश्य िनाएको छ(Wingard et al., 

2014a)। 

यद्यष्ट्प, गोष्ट्ि घाँसे मैदानको पयाावरण वातावरणको अखण्डता मङ्गोष्ट्लयाको LI नेर्वका को ष्ट्वस्तारणद्वारा खतरामा 

परेकोक छ। खष्ट्नज र जीवाश्म इन्धन ष्ट्नकाल्ने िेत्रहरूमा पहँुच िढाउनका लाष्ट्ग अष्ट्धकांश रेलमागाहरू योजनािद्ध 

प्रष्ट्िया वा ष्ट्नमााण अन्तगात छन् भने, जनसङ््गया केन्द्रहरू जोड्न र माष्ट्नस र सामानहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध सहज 

िनाउनका लाष्ट्ग नयाँ पक्की सडकहरू ष्ट्नमााण भइरहेका छन्(Batsaikhan et al., 2014)। नयाँ पूवााधार ष्ट्नमााण 

भइरहेको हँुदा, यसले अनगुलेर्को वासस्थान ष्ट्वखण्डन गने र गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा िाधाहरू ष्ट्सजाना गने ष्ट्हसािले 

पररदृश्यलाई ष्ट्वभाजन गछा (Ito et al., 2013)। ष्ट्वशेष रूपमा घेरा लगाइएका रेलमागाहरूद्वारा ष्ट्वशेषगरी खुलान 

प्रभाष्ट्वत भएको कुरा अष्ट्घल्लो अध्ययनहरूमा पाइएको छ; पूवी मङ्गोष्ट्लयामा र्ि ान्स-मङ्गोष्ट्लया रेलरोडले अष्ट्तररक्त 

उपयुक्त वासस्थानको पूवा ष्ट्दशािार् खुलानको एउर्ा जनसङ््गया ष्ट्वचे्छद गरेर अनगुलेर्को गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा ष्ट्नष्ट्ित 

िाधा ष्ट्सजाना गछा  भने्न कुरा एउर्ा अध्ययनमा पाइयो(Kaczensky et al., 2011)। दष्ट्िणी मङ्गोष्ट्लयामा थप 

सीष्ट्मत अनगुलेर्को गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध मङ्गोष्ट्लया र चीन िीचको सीमाना हो, जहाँ लगभग पूणा रूपमा घेरा लगाइएको 

छ(Linnell et al., 2016)। अन्त्यमा, वासस्थानलाई ष्ट्वखण्डन गने र पशुको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई सीष्ट्मत गने सँगसँगै LI 

द्वारा सहज िनाइएको िढ्दो मानवीय पहँुचले अवैध ष्ट्शकारमा अष्ट्तररक्त दिाव (Kaczensky et al., 2006)वा 

सामान्यतया उच्च मानव घनत्व पैदा गना सक्छ, जसिार् अनगुलेर्हरू िच्न खोज्छन्(Batsaikhan et al., 2014)। 

यहाँ, हामी दष्ट्िणी मङ्गोष्ट्लयामा खुलान र गोइर्डा ग्याजेलका नमूना आवास िेत्र र गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूमा योजनािद्ध LI 

िार् हुने सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू प्रदशान गनाका लाष्ट्ग एक स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषण गछौं। 

ष्ट्वष्ट्धहरू 

हामीले वन्यजनु्त संरिण समाजको मङ्गोष्ट्लया कायािमिार् 20 खुलान र 20 गोइर्डा ग्याजेल व्यम्वक्तहरूका लाष्ट्ग 

रे्ष्ट्लमेर्ि ी डार्ा साथसाथै योजनािद्ध तथा ष्ट्वद्यमान पक्की सडकहरू र योजनािद्ध, ष्ट्नमााण अन्तगात र ष्ट्वद्यमान 



75     |     रेखीय पूवााधारका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू    USAID.GOV 

रेलमागाहरूका िारेमा स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्राप्त गरेका छौ।ं ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न भूष्ट्म व्यवस्थापन र ष्ट्वकासको तीव्रताका 

िेत्रहरूमा वासस्थानको प्रयोगिारे अनुसन्धान गने अनुसन्धान पररयोजनाहरूको भागको रूपमा पट्टी लगाइएका 

पशुहरू क्याप्चर गररएका ष्ट्थए र यसकारण खुलान वा गोइर्डा ग्याजेलको पूरै जनसङ््गया दायरािार् एक प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध 

नमूना ष्ट्थएन। हामीले ग्याजेल कोलार प्रवतानसँग सम्बम्वन्धत स्थाना डार्ा ष्ट्िन्दुहरू र पुन्ः  प्राम्वप्त अवष्ट्धहरू हर्ाइयौ।ं  

हामीले दुईवर्ा तररकामा पट्टा भएका जनावरमा ष्ट्वद्यमान र योजनािद्ध LI को सम्भाष्ट्वत प्रभाव अने्वषण गरेका छौ।ं 

सवाप्रथम, हामीले LI र गृह ओभरल्याप दायराहरूको ओभरल्यापको परीिण गरेर असंगत आवासमा सम्भाष्ट्वत 

प्रभाव हेर्यौ।ं हामीले 95% कनेल घनत्व अनुमान (KDE) को रूपरेखा (Leonard, 2017) प्रयोग गरेर प्रते्यक 

व्यम्वक्तका लाष्ट्ग आवास िेत्र प्रष्ट्तष्ट्चत्रण गरेका छौ ंर आवास िेत्रको दायरा गणना गरेका छौ।ं खुलानका लाष्ट्ग, 

चीनमा कुनै पष्ट्न ष्ट्नष्ट्ित स्थानको कमी हँुदा, आवास िेत्रहरू मङ्गोष्ट्लया ष्ट्भत्रका िेत्रहरूमा मात्र सीष्ट्मत ष्ट्थए हामीले 

त्यसपष्ट्छ स्थानको दृष्ट्ष्टले व्यम्वक्तगत आवास िेत्रका िहुभुजहरूिारे LI डार्ालाई ओभरले गर्यौ ंर दुवै प्रजाष्ट्तका 

लाष्ट्ग प्रते्यक आवास िेत्रमा प्रते्यक LI प्रकारको औसत लम्बाइ गणना गर्यौ।ं आवास िेत्रहरूले व्यम्वक्तहरूको िीच 

कहाँष्ट्नर ठूलो ओभरल्याप देखाए र योजनािद्ध LI ले पशुहरूको आवास िेत्रका अंशहरूमा पहँुच गनािार् कहाँष्ट्नर 

अवरोध पुर्याउन सक्छ भनी देखाउनका लाष्ट्ग हामीले प्रते्यक प्रजाष्ट्तका लाष्ट्ग नक्सा ष्ट्सजाना गर्यौ।ं 

हामीले त्यसपष्ट्छ प्रते्यक पशुले प्रते्यक ष्ट्वद्यमान र योजनािद्ध LI रूर् कष्ट्त पर्क पार गछा न् भनी गणना गरेर पट्टी 

लगाइएका व्यम्वक्तहरूका लाष्ट्ग कनेम्विष्ट्भर्ीमा LI का सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू परीिण गर्यौ।ं ठीक गरेका ठाउँहरू 

िीच अष्ट्धकतम आठ घण्टामा िमागत स्थान डार्ाका ष्ट्िन्दुहरू िीच एउर्ा ष्ट्सधा लाइनको यात्रा पथ मानेर रे्ष्ट्लमेर्ि ी 

डार्ािार् िष्ट्सङ्ग स्थानहरू अनुमान लगाइएका ष्ट्थए। प्रते्यक पर्क व्यम्वक्तको पथले LI सुष्ट्वधालाई प्रष्ट्तचे्छद गदाा, 

यसलाई िष्ट्सङ्ग स्थानको रूपमा गणना गररएको ष्ट्थयो। हामीले ष्ट्वशेषगरी उच्च िष्ट्सङ्ग घनत्व भएको कुनै पष्ट्न 

िेत्रलाई पष्ट्हचान गना यी िष्ट्सङ्ग स्थानहरूका नक्साहरू पष्ट्न ष्ट्सजाना गरेका छौ।ं 

नष्ट्तजाहरू 

गोइटडा ग्याजेि 

ठीक गरेका ठाउँहरूमा 13 वर्ा पशुका लाष्ट्ग एक घण्टा र सातवर्ा पशुका लाष्ट्ग आधा घण्टाको मध्यम 

मध्यान्तरका साथ औसतमा 310 ष्ट्दनसम्म गोइर्डा ग्याजेललाई र्ि ्याक गररएको ष्ट्थयो। सिै रेकष्ट्डाङ्गहरू 

10/14/2018 (12 वर्ा जनावर) वा 10/18/2018 (आठ वर्ा जनावर) मा सुरु भयो। सिैभन्दा छोर्ो र्ि ्याष्ट्कङ्ग 

अवष्ट्ध 10/30/2018 मा समाप्त हँुदै, 16 ष्ट्दनसम्म मात्र रहन्छ भने, सिैभन्दा लामो र्ि ्याष्ट्कङ्ग अवष्ट्ध 2/11/2020 

मा समाप्त हँुदै, 485 ष्ट्दनसम्म रहन्छ। 

20 वर्ा गोइर्डा ग्याजेलले दुई ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न िेत्रहरू ओगरे्का ष्ट्थए—एउर्ा चीनसँगको दष्ट्िण सीमाना नष्ट्जकै र 

एउर्ा उत्तरपूवीभन्दा अष्ट्ल पर (ष्ट्चत्र17)। औसतमा, गोइर्डा ग्याजेलका आवास िेत्रहरू 143,977 हेिर (ha) 

फेला पाररएको ष्ट्थयो; सिैभन्दा सानो आवास िेत्र 677 ha को ष्ट्थयो र सिैभन्दा ठूलो 380,688 ha को ष्ट्थयो 

(ताष्ट्लका15)। आवास िेत्रको साइजमा ठूलो ष्ट्भन्नताको कारण शायद मात्र 16 ष्ट्दनको लाष्ट्ग र्ि ्याक गररएका 

व्यम्वक्तहरूको सिैभन्दा सानो आवास िेत्र भएकोले र्ि ्याष्ट्कङ्ग अवष्ट्धको लम्बाइमा ठूलो ष्ट्भन्नता हुन सक्छ। औसत 

21.5 ष्ट्कलोष्ट्मर्र ष्ट्वद्यमान सडक प्रते्यक आवास िेत्रमाफा त सञ्चालन हुन्छ, सिै दष्ट्िणी िेत्रमा एउर्ा व्यम्वक्तको 

आवास िेत्रमाफा त अष्ट्धकतम 130.5 हुन्छ। आवास िेत्रको उच्चतम घनत्वको ओभरल्याप दुईवर्ा ष्ट्वद्यमान 
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सडकहरूको िीचमा प्रत्यि रूपमा भएको छ। औसत 6.4 ष्ट्कलोष्ट्मर्र योजनािद्ध सडकको पङ््गम्वक्तिद्धता प्रते्यक 

ग्याजेलको आवास िेत्रसँग ओभरल्याप हुन्छ र औसत 13.43 ष्ट्कलोष्ट्मर्रको रेल ग्याजेलका आवास िेत्रहरूमा 

ष्ट्नमााण भइरहेको छ। कुनै योजनािद्ध रेल वा ष्ट्वद्यमान रेल ग्याजेलका आवास िेत्रहरूसँग ओभरल्याप हँुदैनन्। 

एउर्ा ग्याजेलको आवास िेत्र चीनको सीमानामा फैष्ट्लएको छ; चीनमा िहुष्ट्वध ठीक गरेका ठाउँहरूको 

उपम्वस्थष्ट्तमा, हामीले यी ठीक गरेका ठाउँहरू हाम्रो ष्ट्वशे्लषणमा रायौ।ं 

ताष्ट्लका15: मोड अनुसार 20 वर्ा गोइर्डा ग्याजेलका लाष्ट्ग आवास िेत्रहरूको LI ओभरल्याप 

ताक्षिका 15: मोड अनुसाि 20 वटा गोइटडा ग्याजेिका िाक्षग आवास िेत्रहरूको LI ओभिल्याप  

                             ओभरल्यापको लम्बाइ  

 िेत्र (ha) योजनािद्ध 
सडक 

योजनािद्ध रेल योजनािद्ध रेल ष्ट्वद्यमान सडक ष्ट्वद्यमान रेल 

औषत 143,977 6.40 0 13.43 21.50 0 

अष्ट्धकतम 677 0 0 0 0 0 

अष्ट्धकतम 380,688 57.95 0 55.79 130.50 0 
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ष्ट्चत्र17: रेखीय पूवााधार 20 वर्ा ग्याजेल आवास िेत्रसँग ओभरल्याप हुन्छ। िाक्लो लाइनले ष्ट्वद्यमान वा योजनािद्ध LI ले आवास िेत्रहरूसँग 

कहाँ प्रष्ट्तचे्छद गछा  भनी सङे्कत गछा । 

यस अध्ययनमा र्ि ्याक गररएको गोइर्डा ग्याजेलले औसतमा प्रष्ट्त वषा 1.82 पर्क योजनािद्ध सडक पङ््गम्वक्तिद्धता 

पार गरेका छन् र योजना रेल पङ््गम्वक्तिद्धता कष्ट्हलै्य पष्ट्न पार गरेका छैनन् (ताष्ट्लका16)। ष्ट्तनीहरूले प्रष्ट्त वषा 

औसतमा 3.8 पर्क ष्ट्नमााण भइरहेका रेलमागाहरू पार गरेका छन्। ग्याजेलले कष्ट्हलै्य पष्ट्न ष्ट्वद्यमान रेलहरू पार 

गदैनन् तर प्रष्ट्त वषा 3.45 पर्कको औसतमा ष्ट्वद्यमान सडकहरू पार गरेका छन्। आधा ग्याजेलहरूले कम्तीमा 

एकपर्क योजनािद्ध सडक वा संरचना रेलहरूको मूनीिार् सडक पार गछा न्। िार्ो काष्ट्र्रहेको ग्याजेल केही 

हदसम्म योजनािद्ध सडकका रेखाहरूमा जम्मा भइरहेका ष्ट्थए र ष्ट्नमााण भइरहेका रेलहरूको लम्बाइमा थप 

ष्ट्वस्तारमा फैष्ट्लरहेका ष्ट्थए (ष्ट्चत्र 18)। 

ताष्ट्लका16: 20 वर्ा गोइर्डा ग्याजेलका लाष्ट्ग LI प्रकार अनुसार प्रष्ट्त वषा िष्ट्सङ्गहरूको दर 

ताक्षिका 16: 20 वटा गोइटडा ग्याकेिका िाक्षग LI प्रकाि अनुसाि प्रक्षत वषा क्रक्षसङ्खहरूको दि 

 िष्ट्सङ्ग दर (िष्ट्सङ्गहरू/वषा)  

 योजनािद्ध 
सडक 

योजनािद्ध रेल संरचना रेल अन्तगात ष्ट्वद्यमान सडक ष्ट्वद्यमान रेल 

औषत 1.82 0 3.80 5.79 0 

अष्ट्धकतम  0 0 0 0 0 

अष्ट्धकतम  24.28 0 19.73 31.00 0 
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ष्ट्चत्र 18: 20 वर्ा गोइर्डा ग्याजेलले योजनािद्ध रेल, योजनािद्ध सडक र ष्ट्नमााण भइरहेका रेलहरू पारे गरेका स्थानहरू 

खुिान 

खुलानलाई एक घण्टाको मध्यम ष्ट्नष्ट्ित अन्तरालमा औसतमा 623 ष्ट्दन र्ि ्याक गररएको ष्ट्थयो। सिै रेकष्ट्डाङ्गहरू 

8/23/2013 र 8/30/2018 को िीचमा सुरु भयो। सिैभन्दा छोर्ो र्ि ्याष्ट्कङ्ग अवष्ट्ध 5/26/2014 मा समाप्त हँुदै, 

270 ष्ट्दनसम्म रहन्छ भने, सिैभन्दा लामो र्ि ्याष्ट्कङ्ग अवष्ट्ध 8/21/2015 मा समाप्त हँुदै, 727 ष्ट्दनसम्म रहन्छ।  

खुलानका आवास िेत्रहरू 2,643,885 ha (ताष्ट्लका17, ष्ट्चत्र19) को औसत आकारले ती गोइर्डा ग्याजेलभन्दा 

ठूला ष्ट्थए। सिैभन्दा सानो गृह दायरा 328,492 ha ष्ट्थयो र सिैभन्दा ठूलो 5,340,698 ha ष्ट्थयो। औसतमा लगभग 

215 ष्ट्कष्ट्मको नयाँ सडक र 83 ष्ट्कष्ट्मको ष्ट्नयाँ रेल 20 वर्ा खुलानका आवास िेत्रहरूिार् ष्ट्नमााण गररने योजना 

िनाइएको छ र औसतमा 102.27 ष्ट्कष्ट्मको ष्ट्नमााण भइरहेको रेलले प्रते्यक आवास िेत्रलाई ओभरल्याप गछा । 

औसतमा 101.93 ष्ट्कष्ट्मको ष्ट्वद्यमान सडकले पष्ट्हले नै खुलानका आवास िेत्रहरूलाई ओभरल्याप गछा  भने, 

ष्ट्वद्यमान रेलको 0.03 ष्ट्कष्ट्मले मात्र एकल खुलानको गृह दायरालाई ओभरल्याप गछा । केही खुलानका लाष्ट्ग KDE 
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एल्गोररदमद्वारा ष्ट्नमााण गररएका आवास िेत्रहरूलाई चीनमा ष्ट्वस्तार गररएको छ भने, सीमाना फेन्सको उपम्वस्थष्ट्त र 

चीनष्ट्भत्र कुनै पष्ट्न ष्ट्नष्ट्ित रेकष्ट्डाङ्गको कमीको कारणले यो िेत्रलाई कूलमा समावेश गररएको ष्ट्थएन। 

ताष्ट्लका17: मोड अनुसार 20 वर्ा खुलानका लाष्ट्ग आवास िेत्रहरूको LI ओभरल्याप 

 

ष्ट्चत्र19: रेखीय पूवााधार 20 वर्ा खुलानका आवास िेत्रहरूसँग ओभरल्याप हुन्छ। िाक्लो लाइनले ष्ट्वद्यमान वा योजनािद्ध LI ले आवास 

िेत्रहरूसँग कहाँ प्रष्ट्तचे्छद गछा  भनी सङे्कत गछा । 

ताक्षिका 17: मोड अनुसाि 20 वटा खुिानका िाक्षग आवास िेत्रहरूको LI ओभिल्याप  

  ओभरल्यापको लम्बाइ  

 िेत्र (ha) योजनािद्ध 
सडक 

योजनािद्ध रेल योजनािद्ध रेल ष्ट्वद्यमान सडक ष्ट्वद्यमान रेल 

औषत 2,643,885 214.84 82.66 102.27 101.93 0.001 

अष्ट्धकतम 328,492 20.74 0 0 0 0 

अष्ट्धकतम 5,340,698 606.09 231.86 317.73 243.05 0.03 
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यो अध्ययनमा र्ि ्याक गररएको खुलानले योजनािद्ध सडकका रेखाहरू प्रष्ट्त वषा औसतमा 23.9 पर्क र योजनािद्ध 

रेलका रेखाहरू प्रष्ट्त वषा औसतमा 10.4 पर्क पार गरेका छन् (ताष्ट्लका18)। ष्ट्तनीहरूले प्रष्ट्त वषा औसतमा 8.9 

पर्क ष्ट्नमााण भइरहेका रेलमागाहरू पार गरेका छन्। खुलानले ष्ट्वद्यमान पक्की सडकहरू प्रष्ट्त वषा औसतमा 5 

पर्क पार गरेका छन् र ष्ट्वद्यमान रेलमागाहरू कष्ट्हलै्य पष्ट्न पार गरेका छैनन्। प्रते्यक खुलानले अध्ययनको 

समयावष्ट्धमा कम्तीमा दुई पर्क योजनािद्ध सडकको रेखा पार गरेको छ र प्रष्ट्त वषा 76.6 िष्ट्सङ्गको दरला 101 

पर्क योजनािद्ध रेखा पार गरेका छन्। िष्ट्सङ्ग स्थानहरू उच्च घनत्व भएका केही िेत्रहरूमा योजनािद्ध LI को 

पूणा लम्बाइको साथमा सामान्यतया फैलाइएको ष्ट्थयो (ष्ट्चत्र20)। 

ताष्ट्लका18: 20 वर्ा खुलानका लाष्ट्ग LI प्रकार अनुसार प्रष्ट्त वषा िष्ट्सङ्गको दर 

ताक्षिका 18: 20 वटा खुिानका िाक्षग LI प्रकाि अनुसाि प्रक्षत वषा क्रक्षसङ्खहरूको दि 

 िष्ट्सङ्ग दर (िष्ट्सङ्गहरू/वषा)  

 योजनािद्ध 
सडक 

योजनािद्ध रेल संरचना रेल अन्तगात ष्ट्वद्यमान सडक ष्ट्वद्यमान रेल 

औषत 23.87 10.36 8.87 5.01 0 

अष्ट्धकतम  1.29 0 0 0 0 

अष्ट्धकतम 76.63 31.17 29.52 26.00 0 
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ष्ट्चत्र20: 20 वर्ा खुलानले योजना रेल, योजनािद्ध सडक र ष्ट्नमााण भइरहेको रेलहरू पार गरेका स्थानहरू। 

क्षवद्यमान सडकहरू 

दुवै प्रजाष्ट्तहरूले ष्ट्वद्यमान सडकहरू पार गनुाभयो; दुई अध्ययनको समयावष्ट्धमा, खुलानले 176 पर्क ष्ट्वद्यमान 

सडकहरू पार गर्यो र ग्याजेलले कुलमा 69 पर्क पार गर्यो। यी िष्ट्सङ्गलाई ष्ट्वद्यमान सडकहरूका 

लम्बाइहरूको साथमा सामान्यतया फैलाइएको हँुदा, खुलानले पष्ट्िमी सडकमा रहेका िष्ट्सङ्ग स्थानहरूमा केही 

भीड प्रदशान गर्यो भने, ग्याजेलले पूवी सडकमा थप भीड प्रदशान गर्यो (ष्ट्चत्र21)। 
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ष्ट्चत्र21: ष्ट्वद्यमान पक्की सडकहरूमा खुलान र गोइर्डा ग्याजेलका लाष्ट्ग िष्ट्सङ्ग स्थानहरू। 

छलफल 

खुलान र गोइर्डा ग्याजेलको सानो नमूनाको हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले दष्ट्िणपूवी मङ्गोष्ट्लयाका यी प्रजाष्ट्तहरू योजनािद्ध LI 

द्वारा प्रभाष्ट्वत हुने सम्भावना छ भनी सुझाव ष्ट्दन्छ। धेरै योजनािद्ध सडक र रेलहरूका रेखाहरू उच्च गुणस्तरको 

आहार फेला पानाका लाष्ट्ग ल्याण्डसे्कप वररपरर ष्ट्हड्ने गोइर्डा ग्याजेल र खुलानको िमतालाई सम्भाष्ट्वत रूपमा 

कम गदै, ष्ट्तनीहरू प्रते्यकको अवलोक गररएका आवास िेत्रहरूको िीचिार् प्रत्यि रूपमा जान्छ। सामान्यतया, 

दुवै प्रजाष्ट्तहरूको पट्टा भएको जनावरले िारम्बार पक्की सडकहरू पार गने तर कष्ट्हलै्य पष्ट्न ष्ट्वद्यमान रेलमागा पार 

नगने भएकोले दुवै प्रजाष्ट्तहरूमा रेलमागाहरूले पक्की सडकहरूभन्दा एकदमै प्रभाव पाने देम्वखन्छ।  यद्यष्ट्प, 

सडकहरूले ग्याजेलको गष्ट्तष्ट्वधमा आंष्ट्शि िाधाहरूको रूपमा काया गना सक्छन् भनी सङे्कत गदै, यी प्रते्यकका 

लाष्ट्ग ग्याजेलको अष्ट्धकांश गष्ट्तष्ट्वध दष्ट्िणी गृह दायरामा दुईवर्ा ष्ट्वद्यमान सडकको िीचमा भयो। सडकहरूद्वारा 

खुलान केही हदसम्म कम प्रभाष्ट्वत भएको जस्तो देम्वखन्छ तर व्यम्वक्तगत गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र्ि ्याकहरूको परीिणले केही 

खुलान िार्ो पार गने अवसर खोजै्द, पक्की सडकहरूमा समानान्तर ष्ट्हँड्दै समय िताउँछन् भनी देखाएको छ। 

अन्गुलेर्को गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा यी सडकहरूको पूणा प्रभाव पष्ट्न र्ि ाष्ट्फक मात्रामा सम्भाष्ट्वत ष्ट्नभार रहन्छ(Gagnon et al., 

2007); यी खोजहरू पुष्ट्ष्ट गना थप पट्टा भएको जनावर संलग्न हुने अष्ट्तररक्त अनुसन्धान आवश्यक छ।  

खुलानले पूवापष्ट्ट्ट रहेको र्ि ान्स-मङ्गोष्ट्लयन रेलमागा कष्ट्हलै्य पष्ट्न पार गदैन भनी ष्ट्दइएका अष्ट्घल्लो खोजहरू 

अनुसार, योजनािद्ध वा हाल ष्ट्नमााण अन्तगात रहेका रेलमागाहरू सोही तररकाले िार लगाइएको छ भनी मानै्द, 

अन्गुलेर्को गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा सष्ट्र्क िाधाहरू हुनका लाष्ट्ग प्रमाष्ट्णत हुन सक्छ भनी सम्भावना देम्वखन्छ। वैकम्वल्पक 

रूपमा, नयाँ रेलमागाहरूले प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग प्रवेशता उपलब्ध गराउन पयााप्त ष्ट्डजाइन, आकार, स्थान ष्ट्नयोजन 

र िारम्बारता (खाली ठाउँ) को वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग संरचना समावेश गनुापछा ; र्ि ान्स-मङ्गोष्ट्लयन रेलमागािार् 

फेम्वन्सङ्गका तीनवर्ा खण्ड हर्ाइएपष्ट्छ, खुलानले िार्ो पार गरररहेको देम्वखएको ष्ट्थयो(Kimbrough, 2020)। 
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खुलानका लाष्ट्ग, रेलमागा वा फेन्स अल्पीकरणका उपायहरू ष्ट्िना, योजनािद्ध रेलमागाका रेखाहरूले आवास 

संयोजकता घर्ाउँदै, यी 20 वर्ा जनावरको सम्वम्मष्ट्लत आवास िेत्रलाई चारवर्ा नयाँ पृथक िेत्रमा ष्ट्वभाष्ट्जत गने छ। 

ठूलो सङ््गयामा आवास िेत्रहरू ओभरल्याप हुने िेत्रमा आधाररत रहेर, पट्टा भएको खुलानलाई सम्भाष्ट्वत रूपमा 

आनुवांष्ट्शक आइसोलेसन ष्ट्नम्ताउँदै महत्त्वपूणा रूपमा तीनवर्ा रेलमागा र सीमाना फेन्सको िीचमा समाष्ट्तने छ। 

गोइर्डा ग्याजेलका लाष्ट्ग, पट्टा भएको जनावरको उत्तरी सम्वम्मष्ट्लत आवास िेत्रलाई आधामा ष्ट्वभाष्ट्जत गररने छ; 

ग्याजेललले उक्त योजनािद्ध रेखालाई 28 पर्क पार गरेतापष्ट्न यी जनावरहरूको दष्ट्िणी सम्वम्मष्ट्लत आवास िेत्र 

सुदुर पष्ट्िमी भागमा रहेको रेलमागाद्वारा थोरै मात्र ष्ट्वभाष्ट्जत हुने छ। हाम्रा नष्ट्तजाहरू आवास खण्डनले यो िेत्रमा 

अन्गुलेर् जनसङ््गयाहरूको दीघाकालीन जीष्ट्वकोपाजानलाई खतरामा पुयााउन सक्छ भनी सुझाव ष्ट्दने अष्ट्घल्लो 

अनुसन्धानमा आधाररत छन्(Huijser et al., 2013; Ito et al., 2013; UNEP/CMS, 2019)।   

दुवै अन्गुलेर् प्रजाष्ट्तहरू ष्ट्नम्न सेर् गररएको स्थानान्तरणका मागाहरूको ष्ट्वपररत, आहारको खोजीमा पररदृश्यिार् 

कुनै पष्ट्न स्थानमा ष्ट्हँड्छन् भने्न कुरा ष्ट्दइए अनुसार, िष्ट्सङ्ग संरचनाहरू जस्ता अल्पीकरण उपायहरू कहाँ 

कायाान्वयन गने भनी जान्न थप कष्ट्ठन हुन्छ। रे्ष्ट्लमेर्ि ी डार्ाले देखाए अनुसार, दुवै खुलान र ग्याजेल हाल नयाँ 

रेलमागा र सडकहरूका लाष्ट्ग योजनािद्ध रेखाहरूको पूणा लम्बाइको साथमा िार्ो काँष्ट्र्रहेका छन्; यी िष्ट्सङ्गका 

िेत्रहरू ष्ट्नरन्तर छन् वा छैनन् र तसथा  अल्पीकरणका लाष्ट्ग लष्ट्ित गररनुपछा  वा पदैन भनी ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग 

िढ्दो नमूनाको आकार र थप पूरा भौगोष्ट्लक प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्वसँग अष्ट्तररक्त अध्ययन आवश्यक हुन्छ। 

िष्ट्सङ्ग संरचनाहरूको साथमा, अष्ट्धल्लो अध्ययनहरूले पष्ट्न ष्ट्वद्यमान संरचनाको माष्ट्थ िष्ट्सङ्ग वा ष्ट्वद्यमान 

संरचनाका लाष्ट्ग कुनै फेन्स नभएको िेत्रको ष्ट्वष्ट्नयोजनको अनुमष्ट्त ष्ट्दन रेलमागाहरूको साथमा फेन्सहरूको 

ष्ट्नष्कासन वा पररमाजानको पष्ट्न सुझाव ष्ट्दइएको छ(Ito et al., 2013)। फेन्सहरू रेल-जनावरका ठक्करहरू 

रोक्नका लाष्ट्ग सामान्यतया राम्वखएको कारणले, यो समाधानले वन्य अन्गुलेर् र रेलहरू िीचका ठक्करहरूलाई 

नरोके्न भएतापष्ट्न (Batsaikhan et al., 2014),यी ष्ट्वकल्पहरू ष्ट्वशेषगरी पशुचारकहरूद्वारा नओगष्ट्र्एका 

िेत्रहरूमा व्यवहाया हुन्छन्। घुमने्त प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग LI प्रभावहरू कम गने कष्ट्ठनाइहरू ष्ट्दइए अनुसार, उतृ्कष्ट 

समर रणनीष्ट्त भनेको वास्ता नगने वा यी प्रजाष्ट्तहरूलाई प्रभाव पाने कम सम्भावना भएका LI रेखाहरूको छनोर् 

गने हो। यसका साथै, दुवै ष्ट्वद्यमान र योजनािद्ध संरचना पररयोजनाहरूका सञ्चयी प्रभावहरूका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार 

िेत्रीय से्कलमा योजना िनाउन गम्भीर हुन्छ(Batsaikhan et al., 2014)।  

अन्त्यमा, दशौ ंहजार जनावरहरूिार् ष्ट्लइएको 40 वर्ा जनावरका गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूिार् पररणाम स्वरूप ष्ट्नम्वक्लएका 

सम्भाष्ट्वत LI प्रभावहरू पूणा जनसङ््गयाहरूमा हुने प्रभावहरूको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध नहुन सक्छन् भने्न कुरालाई पुन्ः  महत्त्व 

ष्ट्दन महत्त्वपूणा हुन्छ।  दष्ट्िणपूवी मङ्गोष्ट्लयामा खुलान र गोइर्डा ग्याजेलले माष्ट्थ देखाइएका व्यम्वक्तगत आवास 

िेत्रहरूमा समावेश गररएको भन्दा थप ष्ट्वस्ताररत िेत्र ओगर््छ र सरोकारको आश्वासन ष्ट्दने िेत्रमा प्रस्ताष्ट्वत LI र 

अन्गुलेर् आवासको िीचमा लगभग ष्ट्नष्ट्ित रूपमा अष्ट्तररक्त ओभरल्याप गछा । हाम्रो ष्ट्वशे्लषणले योजनािद्ध LI ले 

उक्त िेत्रका अन्गुलेर्हरूलाई हुने सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू पुष्ट्ष्ट गछा  र भष्ट्वष्यको LI ष्ट्वकासमा संयोजकतालाई ष्ट्वचार 

गना आवश्यक हुने कुराहरू हाइलाइर् गछा ; यद्यष्ट्प, पट्टा भएको जनावरको सानो सङ््गयाले यसलाई िष्ट्सङ्ग 

स्थानहरूमा जनसङ््गया-स्तरका प्यार्नाहरू ष्ट्नधाारण गना र तसथा, ष्ट्वष्ट्शष्ट अल्पीकरणका उपायहरू ष्ट्सफाररस गना 

एकदमै कष्ट्ठन िनाउँछ।  यो िेत्रको अष्ट्तररक्त अध्ययनले खुलान र गोइर्डा ग्याजेलमा हुने सम्भाष्ट्वत LI 

प्रभावहरूको पूणा भौगोष्ट्लक िेत्रलाई स्पष्ट गना सक्छ र अल्पीकरण उपाय र अन्य संरिणका कायाहरूका लाष्ट्ग 

ष्ट्वष्ट्शष्ट स्थानहरूमा ष्ट्नणायहरूलाई मागादशान गछा । 
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योगदानहरू 

Buuveibaatar Bayarbaatar, Narangua Batdorj र Kirk Olson (WCS मङ्गोष्ट्लया) ले खुलान र गोइर्डा 

ग्याजेल िारे रे्ष्ट्लमेर्ि ी डार्ा र योजनािद्ध र ष्ट्वद्यमान सडक र रेलमागाहरू िारे स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्रदान गनुाभयो 

र ररपोर्ा समीिा गनुाभयो (ष्ट्वचाराधीनमा छ)। Grace Stonecipher (CLLC) ले स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू 

सञ्चालन गनुाभयो र ररपोर्ा डि ाफ्ट गनुाभयो। Tyler Creech (CLLC) र Rob Ament (CLLC/WTI) ले पष्ट्न 

ररपोर्ामा योगदान पुर्याउनुभयो। 
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परिषृ्कत क्षवशे्लषणहरूको कृक्षत्रम िचना 

भाग II का छ वर्ा पररषृ्कत ष्ट्वशे्लणले यस्तो प्रकारको भष्ट्वष्यका ष्ट्वशे्लषणलाई मागादशान गनामा मद्दत गना सके्न 

ष्ट्वष्ट्भन्न सामान्य पाठहरूको खुलासा गर्यो। स्थानीय ष्ट्वशेषज्ञहरूसँगको सहकायाय उच्च-गुणस्तर र उपयोगी 

ष्ट्वशे्लषणहरू ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा ष्ट्थयो। संरिण NGO हरूको कमाचारीले ष्ट्वसृ्तत जैष्ट्वक र LI डार्ामा 

पहँुच उपलब्ध गराउनुभयोो जुन अन्यथा दु्रत रूपमा प्राप्त गना सम्भव हुने ष्ट्थएन। थप महत्त्वपूणा रूपमा, अध्ययन 

िेत्रहरू ष्ट्भत्रको LI ष्ट्वकासको जैष्ट्वक र सामाष्ट्जक-राजनीष्ट्तक ष्ट्वषयको उनीहरूको ष्ट्नपुणता र िुझाइले जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका एकदमै चाप ष्ट्दने र सान्दष्ट्भाक खतराहरूका ष्ट्वशे्लषणहरूमा ध्यान केम्वन्द्रत गना मद्दत गर्यो। 

ष्ट्वष्ट्शष्ट रूपमा सामान्य ष्ट्वशे्लषणात्मक ष्ट्वष्ट्धहरू प्रयोग गरी ष्ट्नकालेका दु्रत मूल्याङ्कनहरूले पष्ट्न प्रस्ताष्ट्वत LI 

ष्ट्वकासिार् जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र प्रते्यक वन्यजनु्तलाई हुने सम्भाष्ट्वत हानीको  अप्रष्ट्तरोध्य प्रमाण प्रदान गरेको छ। 

हाम्रा धेरैजसो ष्ट्वशे्लषणहरू ष्ट्दइएका समय र डार्ा प्रष्ट्तिन्धहरू अनुसार आवश्यक रूपमा एकपिीय ष्ट्थए; 

उदाहरणका लाष्ट्ग, वन्यजनु्त गष्ट्तष्ट्वष्ट्धका कोररडोर वा PA हरू जस्ता संरिण सुष्ट्वधाहरू भएको प्रस्ताष्ट्वत LI 

रूर्हरू ओभरले गने। थप कृष्ट्त्रम ष्ट्वष्ट्धहरू (जसै्त यो पररष्ट्शष्टको भाग III मा समीिा गररएका) प्रयोग गरी 

ष्ट्वशे्लषणहरू गदाा यसले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा LI का सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूका िारेमा थप जानकारी उपलब्ध गराउन 

सक्छ, LI ष्ट्वकासको प्रष्ट्िया (उदाहरणका लाष्ट्ग थप ष्ट्वसृ्तत वातावरणीय प्रभावका ष्ट्वशे्लषणहरू पूरा नभएसम्म 

वैकम्वल्पक रूर्हरू सुझाव ष्ट्दएर, नू्यनीकरणका उपायहरू ष्ट्डजाइन गरेर वा ष्ट्नमााण रोक्काएर) मा जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका सुरिाहरू सम्वम्मष्ट्लत गने अझै पष्ट्न पयााप्त समय हँुदा सामान्य दु्रत मूल्याङ्कनहरूले प्रस्ताष्ट्वत LI 

पररयोजनाहरूिार् सम्भाष्ट्वत खतराहरू हाइलाइर् गना सके्न भएकोले ष्ट्तनीहरू मूल्यवान् रहन्छन् । 

 

  



USAID.GOVV  रेखीय पूवााधारका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू      |     86 

भाग III: अनुकिणीय परिषृ्कत स्थान-क्षवषयक क्षवशे्लषणहरूको समीिा 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा ष्ट्वद्यमान LI का प्रभावहरूको स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू अि सामान्य छन् र वन्यजनु्तका 

जनसङ््गया वा वासस्थानमा अवलोकन गररएका पररवतानहरू कागजात गना र व्याया गनाका लाष्ट्ग उपयोगी छन् 

जसले ष्ट्तनीहरूलाई सुधार गछा  । यी पूवाव्यापी अध्ययनहरूले LI ष्ट्वकासमा प्रजाष्ट्तहरूका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको हाम्रो 

िुझाइ दृढ िनाउन, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा भइरहेको खतरा उच्च भएका िेत्रहरू पष्ट्हचान गना र यो खतरा घर्ाउन वा 

ष्ट्वपरीत गना कायाहरू सुझाव ष्ट्दन मद्दत गछा  । ष्ट्तनीहरूमा अझैसम्म एक मुय सीष्ट्मतता छ: ष्ट्तनीहरूले ष्ट्वद्यमान 

LI का प्रभावहरूमा केम्वन्द्रत गरेकोले पूवाव्यापी अध्ययनहरूले वन्यजनु्त-मैत्री शैलीमा LI ष्ट्डजाइन गरेर वा LI 

ष्ट्वकास एकसाथ रोकेर जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हानी हुनुअष्ट्घ यसलाई रोक्न रणनीष्ट्तहरू सूष्ट्चत गना सकै्दन। LI 

पररयोजनाहरूका प्रस्ताष्ट्वत रूर्हरू ष्ट्वचार गने प्रत्याष्ट्शत स्थान-ष्ट्वषयकका ष्ट्वशे्लषणहरू र जीवष्ट्वज्ञान महत्त्वका 

िेत्रहरूमा ष्ट्तनीहरूको ओभरल्याप यो जानकारी उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छन् र यी प्रत्याष्ट्शत अध्ययनहरू 

सापेष्ट्िक रूपमा असामान्य रहन्छन्। 

यो पररष्ट्शष्टको भाग III ले स़्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वष्ट्धहरू प्रयोग गरेर जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा LI का खतराहरू अरसष्ट्िय 

रूपमा मूल्याङ्कन गना ष्ट्वद्यमान प्रयासहरू अने्वषण गछा । हामीले औपचाररक साष्ट्हत्य खोज प्रयोग गरेर पष्ट्हचान 

गररएका वैज्ञाष्ट्नक पष्ट्त्रका र रे साष्ट्हत्यिार् हालै प्रकाष्ट्शत प्रत्याष्ट्शत स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूको छनोर् संष्ट्िप्त 

गछौं।  हामी एक राष्टि मा प्रस्ताष्ट्वत सडक, रेलमागा वा पावर लाइन पररयोजनाहरू वा सानो पररदृश्यका सम्भाष्ट्वत 

प्रभावहरू अने्वषण गनाका लाष्ट्ग स्थाष्ट्नक ष्ट्वशे्लषणहरूको प्रयोग गने 11 अनुकरणीय अध्ययनहरूमा केम्वन्द्रत छौ।ं 

हामीले अझै पष्ट्न योजना वा ष्ट्नमााणका चरणहरूमा रहने सम्भावना रहेका LI पररयोजनाहरू ध्यान केम्वन्द्रत गना 

2018 पष्ट्छ प्रकाशन गररएका अध्ययनहरूलाई ष्ट्वचार गछौं जसको मतलि अध्ययनका नष्ट्तजाहरू अष्ट्रम 

संरिणका नष्ट्तजाहरूका लाष्ट्ग उच्चत रूपमा सान्दष्ट्भाक रहन्छन्। तल, हामीले भष्ट्वष्यका आवेदन र प्रस्तावहरूका 

लाष्ट्ग अध्ययन र ष्ट्सफाररसहरूको प्रमुख ष्ट्वशेषताहरूलाई व्याया गदै संशे्लषणको साथमा प्रते्यक अध्ययनको 

ष्ट्वसृ्तत संिेप प्रदान गछौं। 

अनुकिणीय अध्ययन 1: इन्डोनेक्षसयन बोक्षनायोामा जैक्षवक क्षवक्षवधताबािे सडक ि िेिमागाहरूका सम्भाक्षवत प्रभावहरू 

(ALAMGIR ET AL. 2019)  

प्रकाशनः  Alamgir, M., Campbell, M. J., Sloan, S., Suhardiman, A., Supriatna, J., र Laurance, W. 

F. .(2019) High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesian 

Borneo. वैज्ञाष्ट्नक ररपोर्ाहरू, 9(1), 1-10. https://www.nature.com/articles/s41598-018-36594-8. 

अध्ययन िेत्रः   इन्डोनेष्ट्सयन िोष्ट्नायो (Kalimantan) 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू कुनै पष्ट्न होइन (प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्नष्पि) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू): सडक र रेलमागाहरू 

पृष्ठभूक्षम: िोष्ट्नायो ष्ट्वश्वव्यापी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको हर्स्पर्को रूपमा व्यापक रूपमा पररष्ट्चत छ र िाँकी एउर्ा 

ष्ट्वशाल अखण्ड र्ि ोष्ट्पकल जङ्गल िासस्थानको सघनता समावेश छ। यसले LI ष्ट्वस्तारण र लष्ट्गङ्ग, माइष्ट्नङ्ग, पाम 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-36594-8
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तेलका खेती र जङ्गल आगलागीहरू सष्ट्हत LI ष्ट्वस्तारण र सम्बम्वन्धत खतराहरूको कारणले जङ्गल खाली हुने र 

कमीका उच्च दरहरूको पष्ट्न अनुभव गरररहेको छ। आष्ट्थाक ष्ट्वकासको गष्ट्तवृम्वद्ध र ष्ट्वस्तारणका लाष्ट्ग इन्डोनेष्ट्सयन 

मास्टर योजना (2011-2025) अन्तगात, िोष्ट्नायोको इन्डोनेष्ट्सयन भाग (काष्ट्लमािान) ले काष्ट्लमािान आष्ट्थाक 

कोररडरोको ष्ट्वकासको भागको रूपमा 2025 सम्म सडक र रेलमागा संरचनामा आकम्विक वृम्वद्ध हेने अपेिा गरेको 

छ; यसमा 3,000 ष्ट्कष्ट्मभन्दा िष्ट्ढका र्ि ान्स-काष्ट्लमािानका प्रस्ताष्ट्वत राजमागा स्तरवृम्वद्ध र लगभग 2, 000 ष्ट्कष्ट्म 

नयाँ सडकहरूको ष्ट्नमााण समावेश हुन्छ। सडक नेर्वका को ष्ट्वस्तारणले जङ्गलमा मानव पहँुच िढाउने र वन 

संरिणलाई थप िढाउने सम्भावना हुन्छ। यो अध्ययनले काष्ट्लमािानका प्राचीन जङ्गलहरूको स्थान-ष्ट्वषयक 

संरचना, संयोजकता र पाररम्वस्थष्ट्तक एकता िारे यी प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वकासहरूका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूलाई प्रमाष्ट्णत 

गर्यो।  

क्षवक्षधहरू:लेखकहरूले ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका डार्ािेस, ररपोर्ा र अष्ट्घल्लो अध्ययनहरूिार् प्रस्ताष्ट्वत सडक र रेलमागा 

रूर्हरू िारे स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा संगृष्ट्हत गनुाभयो। उहाँहरूले जङ्गलक प्याचहरू ष्ट्चत्रण गना र वगीकृत गना 

सेर्लाइर् ष्ट्चत्र प्रयोग गनुाभयो (उदाहरण, मूल जङ्गल र जङ्गलको ष्ट्कनारा) र त्यसपष्ट्छ, जङ्गल प्याचहरूका कुल 

िेत्र र प्रकारहरूमा पररवतानहरूको अनुमान लगाउन जङ्गलका प्याचहरूमा प्रस्ताष्ट्वत LI ओभरले गनुाभयो। 

उहाँहरूले हालको ल्याण्डसे्कपका लाष्ट्ग समान जष्ट्डत िेत्रको सूचक भष्ट्नने ल्याण्डसे्कप संयोजकता मेष्ट्र्िक गणना 

गनुाभयो र ल्याण्डसे्कप संयोजकताको सम्भाष्ट्वत नोक्सानीको अनुमान लगाउन LI ष्ट्वकासपष्ट्छ ल्याण्डसे्कप अपेिा 

गनुाभयो। लेखकहरूले ष्ट्वद्यमान PA सञ्जालमा प्रस्ताष्ट्वत LI रूर्हरू पष्ट्न ओभरले गनुाभयो। उहाँहरूले प्रस्ताष्ट्वत 

LI का सिै खण्डहरूलाई Paहरू, प्राथष्ट्मक र सेकेण्डरी जङ्गल र ष्ट्पर्ल्याण्डसँगको उनीहरूको प्रष्ट्तचे्छदमा 

आधाररत रहेर एकदमै उच्च, उच्च, मध्यम वा नू्यन वातवरणीय प्रभावको रूपमा वगीकृत गनुाभयो। 

क्षनष्कषाहरू: अध्ययनले सडक र रेलमागा पररयोजनाहरूलाई प्रस्ताव गररए अनुसार अगाष्ट्ड िढाइन्छ भनेम प्राचीन 

जङ्गलको िासस्थानमा ष्ट्वचारयोग्य प्रभावरू पाने अनुमान गरेको छ। लगभग 237,000 ha जङ्गलहरूलाई नू्यन 

िासस्थान गुणस्तरका अन्य गैर-मूल जङ्गलमा रूपान्तररत गररन्छ र मूल जङ्गलका िेत्रहरू िीच सम्बन्धहरूको 

रूपमा सेवा प्रदान गने ष्ट्वद्यमान "पुल" जङ्गलका कोररडोरहरूको 392,000 ha पष्ट्न प्रभाष्ट्वत  पाने छ। LI 

ष्ट्वकासले समान जष्ट्डत िेत्रको मेष्ट्र्िकद्वारा मापन गररए अनुसार 34 प्रष्ट्तशतसम्म ल्याण्डसे्कप घर्ाउने छ। पम्वच्चस 

वर्ा ष्ट्वद्यमान PA कायान मेिाराङ्ग राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज सष्ट्हत नयाँ सडक वा रेलमागाहरूद्वारा प्रष्ट्तचे्छद हुने छ जुन 

एउर्ा िाँकी रहेको ष्ट्वशाल पयाावरणीय रूपमा अखण्ड PA हो। ष्ट्वद्यमान सडकहरूमा स्तरवृम्वद्धहरूद्वारा थप 17 

PA हरू प्रभाष्ट्वत हुन्छ। ष्ट्वशे्लषणले एकदमै उच्च, उच्च वा मध्यम खालको वातावरणीय प्रभाव अपेिा गररएको 

3,300 ष्ट्कष्ट्मभन्दा िष्ट्ढ प्रस्ताष्ट्वत सडक र रेलमागाहरू पष्ट्हचान गर्यो। लेखकहरूले एकदमै उच्च प्रभावको रूपमा 

वगीकृत प्रस्ताष्ट्वत सडक र रेलमागा खण्डहरूलाई अगाष्ट्ड िढाउन हँुदैन र उच्च वा मध्यम प्रभावको रूपमा 

वगीकृत खण्डहरूका वातावरणीय प्रभावहरूलाई ष्ट्वकासको साथमा अल्पीकरण वा अफसेर् उपायहरू र उतृ्कष्ट 

कानून प्रवताणमाफा त कम गनुापछा  भनी ष्ट्सफाररस गनुाहुन्छ।  लेखकहरूले वातावरणीय, आष्ट्थाक र सामाष्ट्जक 

कारकहरूको पूणा दायरा ष्ट्वचार गररएको भएमा, काष्ट्लमािानमा रहेको धेरैजसो प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वस्तारणलाई मूल्य 

प्रभावकारी माष्ट्नने छैन भनी सुझाव ष्ट्दनुभयो। 

अनुकिणीय अध्ययन 2: सुमात्रा, इन्डोनेक्षसयामा जैक्षवक क्षवक्षवधतामा सडक ि पावि िाइनहरूबाट हुने सम्भाक्षवत 

प्रभावहरू (SLOAN, ALAMGIR ET AL. 
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प्रकाशनः  Sloan, S., Alamgir, M., Campbell, M. J., Setyawati, T., & Laurance, W. F. (2019). 

सुमात्रा, इन्डोनेष्ट्सयाका ष्ट्वकास कोररडरहरू र अवष्ट्शष्ट-वन संरिण। र्ि ोष्ट्पकल संरिण साइन्स, 12, 1-

9.https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940082919889509। 

अध्ययन िेत्रः सुमात्रा, इन्डोनेष्ट्सया  

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू कुनै पष्ट्न होइन (प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्नष्पि) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू): सडक, पावर लाइनहरू 

पृष्ठभूक्षम:इन्डोनेष्ट्सयन सरकारले आष्ट्थाक कोररडरहरूको ष्ट्वकासमाफा त आष्ट्थाक वृम्वद्ध िुस्ट गना खोजेको हुनाले 

सुमात्राको र्ापुका लाष्ट्ग ठूलो सडक ष्ट्वस्तार प्रस्ताव गररन्छ। पूवी इन्डोनेष्ट्सयाको ररमोर् र पाररम्वस्थष्ट्तक रूपमा 

अखण्ड पररदृश्यहरूमा भइरहेको LI ष्ट्वकासको ष्ट्वपरीत, सडकहरू, कृष्ट्ष, ष्ट्र्म्बर हाभेस्ट र माइष्ट्नङ्गिार् भएका 

प्रभावहरू पष्ट्हले नै अनुभव गरेको वातावरणमा सुमात्राको LI ष्ट्वकास भइरहेको छ। तसथा, सुमात्राका संरिण 

प्रयासहरूले प्रारम्वम्भक ष्ट्वकासको लहरिार् िचेका अवष्ट्शष्ट वन प्याचहरूमा LI ष्ट्वकासको दोस्रो लहरिार् भएको 

िष्ट्त कम गने कायामा ध्यान केम्वन्द्रत गनुापछा । यो दोस्रो लहरको प्रमुख सुष्ट्वधा भनेको कृष्ट्षजन्य घुसपैठलाई िढावा 

ष्ट्दएर अवष्ट्शष्ट वनमा सम्भाष्ट्वत रूपमा चाप िढाउने प्रस्ताष्ट्वत 2,700 ष्ट्कष्ट्म र्ि ान्स-सुमात्रा हाइवे (TSH) हो। यो 

ष्ट्वशे्लषणले TSH र असाधारण जैष्ट्वक मानका तीनवर्ा अवष्ट्शष्ट वन िेत्रका समष्ट्थात सडकहरूिार् जोम्वखमहरू 

भएको कुरा अने्वषण गर्यो: (1) केररन्सी सेब्लार् राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज, जुन इन्डोनेष्ट्सयाको दोस्रो ठूलो PA र ष्ट्वश्व सम्पदा 

िेत्रको ष्ट्हस्सा हो; (2) लेउसर पयाावरणीय प्रणाली, जुन लुप्त हात्ती, िाघ, गैंडा र ओरङ््गगुर्ानहरूको िाँकी रहेको 

अम्वन्तम सामान्य िासस्थान हो; र (3) िार्ाङ्ग तोरु िेत्र, जुन आलोचनात्मक रूपमा लुप्त तापानुली ओरङ््गगुर्ानका 

लाष्ट्ग अम्वन्तम आिय हो। 

क्षवक्षधहरू: अध्ययनले LI ष्ट्वकास र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतािीचका सम्भाष्ट्वत द्वन्द्वका स्थानहरू ष्ट्नधाारण गना संरिण 

रूष्ट्चका सुष्ट्वधाहरू भएका प्रस्ताष्ट्वत राजमागाका रूर्हरूको सामान्य स्थान-ष्ट्वषयक ओभरलेहरू प्रयोग गरेको 

छ। यी संरिण सुष्ट्वधाहरूमा स्यारे्लाइर् इमेजरी प्रयोग गरेर प्रष्ट्तष्ट्चत्रण गररएका वनका अवष्ट्शष्ट प्राथष्ट्मक प्याच, 

तापानुली ओरङ््गगुर्ानका िासस्थान प्याच, िाघ संरिण पररदृश्य र राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र प्रकृष्ट्त संरिण जस्ता PA हरू 

पदाछन्। राजमागाका रूर्हरू इन्डोनेष्ट्सयन राष्टि पष्ट्तको कायाकारी कायाालयद्वारा ष्ट्नमााण गररएको नक्सािार् अनुमान 

गररएको ष्ट्थए। 

क्षनष्कषाहरू:  TSH ले नष्ट्जकको प्रकृष्ट्त संरिणिार् केररन्सी सेब्लार् राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जलाई छुट्ट्याउने छ र सडक 

पररहार, पोष्ट्चङ्गमा िढ्दो संवेदनशीलता र िासस्थानको घर््दो संयोजकताका कारण सुमात्राको िाघको भौगोष्ट्लक 

दायरा सम्भाष्ट्वत रूपमा घर्ाउने छ। TSH ले लेउसर पयाावरणीय प्रणालीको उत्तरपूवी ष्ट्कनारा भाग पष्ट्न पार गने 

छ, जहाँ यसले पष्ट्हलेका कृष्ट्षजन्य घुसपैठलाई पष्ट्हलो अखण्ड वन, ष्ट्वशेषगरी भनु्नपदाा पाम तेलका 

वृिारोपणहरूमा सम्भाष्ट्वत रूपमा ष्ट्वस्तार गरेर िष्ट्लयो िनाउने छ। िाङ््गर्ाङ्ग तोरु िेत्रलाई संरिण म्वस्थष्ट्त र 

स्थानीय वनहरूको िासस्थानको गुणस्तरलाई खतरामा पादै राजमागा (TSH को समष्ट्थात कोररडर) र प्रमुख 

हाइडि ोइलेम्वििक ष्ट्वकाससँग सम्बम्वन्धत पावर लाइनहरूद्वारा प्रष्ट्तचे्छद गररने छ। यसले खतरामा परेको र्ानापुली 

ओराङ््गगुतानको जनसङ््गयालाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पाना सक्छ जुन तीनवर्ा जङ्गलको ष्ट्वभाजनमा िसे्न 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940082919889509
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800 वर्ामा कम भएको छ। लेखकहरूले अवष्ट्शष्ट वनको म्वस्थष्ट्त कानुनी रूपमा सुदृढ िनाउनुपछा  र हाल मूल 

वनमा सडक ष्ट्वकासलाई ष्ट्नरुत्साष्ट्हत गरेका ष्ट्नयमनहरू गैर-मूल वनमा ष्ट्वस्तार गनुापछा  भनी ष्ट्सफाररस गनुाभयो। 

राष्ट्ष्टि य रूपमा रणनीष्ट्तक सडकहरूका लाष्ट्ग ष्ट्वकास गररएका वातावरणीय ष्ट्नयमनहरू (उदाहरण, TSH) यी ठूला 

सडकहरूसँग पङ््गम्वक्तिद्ध भएका स्थानीय सडकका प्रस्तावहरूमा पष्ट्न लागू गनुापछा , जुन अवष्ट्शष्ट वनका धेरैजसो 

प्रभावहरूका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार हुन सक्छ। लेखकहरूले उच्च संरिणको प्राथष्ट्मकताका वनहरू र लोपोनु्मख 

वन्यजनु्त प्रजाष्ट्तहरूलाई सम्भवत्ः  नकारात्मक रूपमा प्रभाव पाने प्रस्ताष्ट्वत राजमागा खण्डहरूको ष्ट्दशा िदल्ने 

कुरामा दृढतापूवाक वकालत गरेका छन्। 

अनुकिणीय अध्ययन 3: मिेक्षसयन बोक्षनायामा जैक्षवक क्षवक्षवधतामा सडकहरूबाट हुने सम्भाक्षवत प्रभावहरू (SLOAN, 

CAMPBELL ET AL. 2019) 

प्रकाशनः  Sloan, S., Campbell, M. J., Alamgir, M., Lechner, A. M., Engert, J., & Laurance, W. 

F.(2019) . िोष्ट्नायाको केन्द्रमा र्ि ान्स-राष्ट्ष्टि य संरिण र संरचना ष्ट्वकास। PLOS One, 14(9), e0221947. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221947. 

अध्ययन िेत्रः मलेष्ट्सयन िोष्ट्नायो (सभा) 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू कुनै पष्ट्न होइन (प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्नष्पि) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू): सडक 

पृष्ठभूक्षम:मलेष्ट्सया। इन्डोनेष्ट्सया र बु्रनेइ जस्ता देशहरू PAs को र्ि ान्सिाउन्डि ी नेर्वका  र िोष्ट्नायोको र्ापुका अन्य 

प्राकृष्ट्तक िेत्रहरूको संरिणका लाष्ट्ग काम गने हँुदा यी देशहरूिीच सहकाया िढाउनका लाष्ट्ग सन् 2007 मा हार्ा 

अफ िोष्ट्नायो पहल (HoB) स्थाष्ट्पत गररएको ष्ट्थयो। यसको स्थापनापष्ट्छ, PA कभरेज थप दोब्बर भएको छ, PA 

हरू िीच संयोजकता िढेको छ र लष्ट्गङ्ग प्रभावहरू कम भएको छ।  यद्यष्ट्प, मलेष्ट्सयन िोष्ट्नायोमा पान-िोष्ट्नायो 

राजमागा नेर्वका लाई ष्ट्वस्तार गने योजनाहरू समावेश भएको सिाह ष्ट्वकास कोररडोर जस्ता संघीय आष्ट्थाक 

एजेण्डाहरूद्वारा सञ्चाष्ट्लत एकपिीय LI ष्ट्वकास योजनाहरूिार् त्रीपिीय HoB लाई खतरा छ। यो ष्ट्वस्तारणमा 

प्रस्ताष्ट्वत नयाँ सडकहरूको लगभग 1,300 ष्ट्कलोष्ट्मर्र र प्रस्ताष्ट्वत सडक स्तरवृम्वद्धहरूको थप 1,300 ष्ट्कलोष्ट्मर्र 

समावेश छन् र यो ष्ट्वस्ताररत नेर्वका को धेरैजसो भागले ष्ट्सधै PAs लाई प्रष्ट्तचे्छद गने छ वा PAs िीच पशुको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा अवरोध पुर्याउने छ। यो अध्ययनले Pas र अिुण्ण वन िेत्रहरूमा कनेम्विष्ट्भर्ीको िष्ट्तमा केम्वन्द्रत हँुदै 

पान-िोष्ट्नायो राजमागा ष्ट्नमााणका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू र सिाहमा HoB को पाररम्वस्थष्ट्तक अखण्डताका 

स्तरवृम्वद्धहरू परीिण गर्यो। 

क्षवक्षधहरू:  लेखकहरूले सेर्लाइर् इमेज्रीको प्रयोग गरी सन् 2033 का लाष्ट्ग सिाह संरचनात्मक योजनािार् 

प्रस्ताष्ट्वत राजमागा रूर्हरूलाई Pas र अिुण्ण वन िेत्रहरूमा ओभरले गरे। उनीहरूले अिुण्ण वनका 

कोररडोरहरूद्वारा हाल कुन-कुन PAs जोष्ट्डएको छ भनी ष्ट्नधााररत गरे र त्यसपष्ट्छ प्रस्ताष्ट्वत सडक ष्ट्वकासद्वारा 

सेवा प्रदान गररने जडानहरू पष्ट्हचान गरे। उनीहरूले (1) सिै प्रस्ताष्ट्वत सडक ष्ट्नमााण र स्तरवृम्वद्धहरू पूरा 

गररनुपने भएमा PA नेर्वका को समू्पणा कनेम्विष्ट्भर्ीमा अपेष्ट्ित पररवतान र (2) ष्ट्वकास-पिातको पररदृश्यमा 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221947
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व्यम्वक्तगत कोररडोरहरूको सम्बम्वन्धत महत्त्व अनुमान गनाका लाष्ट्ग नेर्वका  ष्ट्सद्वान्त मेष्ट्र्िक, कनेम्विष्ट्भर्ीको अष्ट्भन्न 

सूचकांक (IIC) प्रयोग गरे, जसले वन्यजनु्तका लाष्ट्ग कनेम्विष्ट्भर्ी सहज िनाउन अल्पीकरण उपायहरू (उदाहरण, 

िष्ट्सङ्ग संरचनाहरू) का लाष्ट्ग स्थानहरूलाई प्राथष्ट्मकतामा राख्न मद्दत पुर्याउनुपछा ।  

क्षनष्कषाहरू:प्रस्ताष्ट्वत सडक ष्ट्वकासले सिाहको PAs लाई HoB को दष्ट्िण तफा िार् जडान ष्ट्वचे्छद गरेर HoB 

को सिैभन्दा ठूलो अिुण वन प्याचलाई ष्ट्वखण्डन गने छ। 10 वर्ा PA का पाररम्वस्थष्ट्तक जडानहरू हराउने छन्। 

सिाहमा राजमागा ष्ट्वकासका प्रभावहरू कम गने योजनाहरू वन कोररडोरहरूसँग पङ््गम्वक्तिद्ध भएको वन्यजनु्तका 

लाष्ट्ग राजमागा अन्डरपासहरूका लाष्ट्ग हुन् तर लेखकहरूले कनेम्विष्ट्भर्ीको िष्ट्त रोक्नका लाष्ट्ग यो रणनीष्ट्त पयााप्त 

हुने छ वा हुनेछैन अथवा यसलाई कायााम्वन्वत गना पयााप्त ष्ट्वत्त व्यवस्था हुने छ वा हुनेछैन भने्न िारेमा दुष्ट्वधाहरू 

व्यक्त गरे। यो रणनीष्ट्तका लाभहरूलाई अष्ट्धकतम िनाउन, जङ्गलका कोररडोर र वन्यजनु्त ओभरपासहरूका 

स्थानहरूलाई ष्ट्वगतका ष्ट्नमााण सहजतामा आधाररत नरष्ट्हकन जनावरका गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू वा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

सवेिणहरू अनुसार ष्ट्नधाारण गनुापछा । लेखकहरूले मलेष्ट्सया, इन्डोनेष्ट्सया र बु्रनेइलाई त्रीपिीय सवासम्मष्ट्तका साथ 

िेत्रीय प्राथष्ट्मकताका संरिण नेर्वका , कोररडोर र िफर िेत्रहरूको ष्ट्डजाइन गने HoB मास्टर लान (मुय 

योजना) ष्ट्वकास गना ष्ट्सफाररस ष्ट्दए। उनीहरूले संरिण र ष्ट्वकास योजनाको उतृ्कष्ट अखण्डताको पष्ट्न सुझाव ष्ट्दए 

ताष्ट्क पान-िोष्ट्नायो राजमागा र HoB सम्बन्धी अवस्था हुने सके्न कारण ष्ट्वकासको माध्यमद्वारा संरिण प्रयासहरू 

अपूरो हुन्छन्। 

अनुकिणीय अध्ययन 4: भाितमा बािहरूिाई सडक ि िेिमागाहरूबाट हुने सम्भाक्षवत प्रभावहरू (PARIWAKAM 

ET AL. 

प्रकाशनः  Pariwakam, M., Joshi, A., Navgire, S., & Vaidyanathan, S. (2018). केम्वन्द्रय भारतीय र पूवी 

घार््स िाघ ल्यान्डसे्कपमा संयोजकता संरिण र िार्ा ष्ट्रन रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग नीष्ट्त फे्रमवका । Wildlife 

Conservation Trust, मुम्बाईhttps://www.wildlifeconservationtrust.org/wp-

content/uploads/2018/11/Vol-1-Policy-Framework-CI-and-EG-Landscape-Low-Res-.pdf. 

अध्ययन िेत्रः  केम्वन्द्रय भारत र पूवीय घार्हरू 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरूः   िाघ (पने्थरा र्ाइरीस) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू):सडक र रेलमागाहरू 

पृष्ठभूक्षम: केम्वन्द्रय भारत र पूवी घार्हरूको ल्याण्डसे्कपले भारतको िाघको जनसङ््गयाको लगभग एक-ष्ट्तहाई 

भागलाई समथान गछा  र िाघहरूद्वारा ओगष्ट्र्एका 23 वर्ा िाघको संरिण र 46 वर्ा अन्य PA समावेश गछा । यो 

ल्याण्डसे्कपमा िाघको जनसङ््गया संसारमा एकदमै आनुवंष्ट्शक रूपमा ष्ट्वष्ट्वधतापूणा छ तर LI को दु्रत ष्ट्वकास र 

पररणाम स्वरूप ष्ट्नम्वम्तने िासस्थानको हानी र खण्डनले यसको दीघाकालीन स्वास्थ्यलाई खतरामा पुर्याउँछ। प्रष्ट्त 

ष्ट्दन भारतमा लगभग 22 ष्ट्कष्ट्म नयाँ सडकहरू ष्ट्नमााण गररन्छ जसले िासस्थान प्याचहरूमा िाघहरूको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई िढ्दो रूपमा प्रष्ट्तिन्ध लगाउँछ र वंशाणु प्रवाहलाई घर्ाउँछ। संयोजकतामा LI ष्ट्वकासका ष्ट्वद्यमान 

वा सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू मूल्याङ्कन गना वा उपयुक्त अल्पीकरणका उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग कष्ट्ठन 

िनाउँदै, यो ल्याण्डसे्कपका िाघहरू र अन्य वन्यजनु्तद्वारा प्रयोग गररएका धेरै गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध कोररडोरहरू अझैसम्म 

https://www.wildlifeconservationtrust.org/wp-content/uploads/2018/11/Vol-1-Policy-Framework-CI-and-EG-Landscape-Low-Res-.pdf
https://www.wildlifeconservationtrust.org/wp-content/uploads/2018/11/Vol-1-Policy-Framework-CI-and-EG-Landscape-Low-Res-.pdf
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पष्ट्हचान गररएको छैन वा व्यापक रूपमा ष्ट्चष्ट्नएको छैन। यो अध्ययनले (1) Pas र िाघहरूद्वारा कब्जा गररएका 

वनका भूष्ट्मखण्डहरू िीच वन्यजनु्त कोररडोरहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग कनेम्विष्ट्भर्ी मोडेलहरू प्रयोग गरी र (2) 

प्रस्ताष्ट्वत सडक तथा रेलमागा पररयोजनाहरूले यी कोररडोरहरू प्रष्ट्तचे्छद गछा न् र वासस्थान प्याचहरू िीचका 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूमा िाघहरूले रोकथाम गछा न् वा गदैनन् भनी ष्ट्नधााररत गरी यो जानकारीको अन्तरलाई सम्बोधन 

गर्यो। 

क्षवक्षधहरू:लेखकहरूले िाघको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा पररदृश्यको अवरोध अनुमान गनाका लाष्ट्ग मानव िस्ती र भूष्ट्म 

आवरणिारे स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्रयोग गरे र त्यसपष्ट्छ PAs र वनका भूष्ट्मखण्डहरू िीचका आदशातम गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध 

पथहरू, जहाँ िाघहरू देखापने गछा न्, प्रष्ट्तष्ट्चत्रण गनाका लाष्ट्ग कनेम्विष्ट्भर्ी मोडेलहरू प्रयोग गरे। उनीहरूले 

वनभूष्ट्ममा घुम्ती िनाउनका लाष्ट्ग वातावरण, वन तथा जलवायु पररवतान मन्त्रालयमा पेश गररएका LI ष्ट्वकासका 

लाष्ट्ग हालैका लगभग 1,700 प्रस्तावहरू (सडक र रेलमागाहरू सष्ट्हत) समीिा गरे र यी प्रस्तावहरूमा प्रस्ताष्ट्वत LI 

रूर्हरूिारे स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा ष्ट्नकाले। यी रूर्हरूलाई स्थानको दृष्ट्ष्टले कनेम्विष्ट्भर्ी मोडेलहरूिार् 

ष्ट्नकाष्ट्लएको िाघका कोररडोरहरूको नक्सामा ओभरले गरेर, उनीहरू िाघका कोररडोरहरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गने र 

िाघका वासस्थान प्याचहरू िीचको कनेम्विष्ट्भर्ीमा अवरोध पुर्याउने सके्न प्रस्ताष्ट्वत LI रूर्हरू पष्ट्हचान गना 

सिम भएका ष्ट्थए। 

क्षनष्कषाहरू: लगभग 400 LI ष्ट्वकाससम्बन्धी प्रस्तावहरूमा िाघको कोररडोरमाफा त पाररत हुने वा दुईवर्ा रु्िामा 

ष्ट्वभाजन गने खण्डहरू समावेश ष्ट्थए। यद्यष्ट्प, यीमधे्य 86 प्रष्ट्तशत प्रस्तावहरूले िाघहरूलाई सम्भाष्ट्वत रूपमा 

प्रभावहरू हुने कुरा आउँदा पष्ट्न "वन्यजनु्त ष्ट्नकासी" को आवश्यकता (जसै्त, राष्ट्ष्टि य िाघ संरिण प्राष्ट्धकरण र 

राष्ट्ष्टि य वन्यजनु्त िोडािार् स्वीकृष्ट्त) अस्वीकार गरे। अध्ययनमा पष्ट्हचान गररएका धेरैजसो कोररडोरहरू वन्यजनु्त 

ष्ट्नकासीकाको आवश्यकतालाई सष्ट्िय िनाउने PA र पयाावरणीय-संवेदनशील िेत्रहरूका सीमानाहरू भन्दा 

िाष्ट्हर हुन्छन्; यसकारण लेखकहरूले अध्ययनमा पष्ट्हचान गररएका िाघका कोररडोरहरूले वन्यजनु्त ष्ट्नकासीका 

लाष्ट्ग आवश्यक पने आधारको रूपमा सेवा प्रदान गना सकोस् भने्न उदे्दश्यले ष्ट्नयमनहरू अद्यावष्ट्धक गररनुपछा  भने्न 

कुरा सुझाव ष्ट्दएका छन्। उनीहरूले कुल LI पररयोजना िजेर्हरूको सानो अंश पररयोजनाहरूका प्रारम्वम्भक 

योजना िनाउने चरणहरूमा उपयुक्त वन्यजनु्त अल्पीकरण उपायहरू समन्वय गनाका लाष्ट्ग खचा गने पष्ट्न सुझाव 

ष्ट्दएका छन्, जुन अल्पीकरण उपायहरू समायोजना गनाका लाष्ट्ग ष्ट्नमााण सुरु गररसकेपष्ट्छ योजनाहरू पररमाष्ट्जात 

गररनुपने अवस्थामा आइपने मूल्यवान पररयोजना ष्ट्ढलाइहरू हुन नष्ट्दएर समरमा िचत हुन सक्छ। योजना 

प्रष्ट्ियाको प्रारम्भमा िाघका कोररडोरहरूको नक्सामा प्रस्ताष्ट्वत पररयोजना पङ््गम्वक्तिद्धताहरू ओभरले गने कायाले 

एजेन्सीहरूलाई अल्पीकरण उपायहरूमा लागे्न लागतहरू राम्रोसँग अनुमान लगाउन र ष्ट्तनीहरूलाई पररयोजनाका 

योजनाहरूमा समाष्ट्वष्ट गना अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ। 

अनुकिणीय अध्ययन 5: क्याम्बोक्षडयामा बेङ्गाि फ्लोरिकनहरूमा पावि िाइनहरूबाट हुने सम्भाक्षवत प्रभावहरू 

(MAHOOD ET AL. 2018) 

प्रकाशन: Mahood, S. P., Silva, J. P., Dolman, P. M., & Burnside, R. J. (2018). क्याम्बोष्ट्डयामा 

प्रस्ताष्ट्वत पावर र्ि ान्सष्ट्मशन लाईनहरूले गम्भीर रूपमा लोपोनु्मख िेङ्गाल फ्लोररकन Houbaropsis 

bengalensis को सिैभन्दा ठूलो जनसङ््गयामा नयाँ उले्लखनीय खतरा ष्ट्नम्प्त्याउँछन्। Oryx, 52(1), 147-155. 

https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/proposed-power-transmission-

https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/proposed-power-transmission-lines-in-cambodia-constitute-a-significant-new-threat-to-the-largest-population-of-the-critically-endangered-bengal-florican-houbaropsis-bengalensis/363AD7029432E2FFC81726FE8568274E
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lines-in-cambodia-constitute-a-significant-new-threat-to-the-largest-population-of-the-

critically-endangered-bengal-florican-houbaropsis-

bengalensis/363AD7029432E2FFC81726FE8568274E 

अध्ययन िेत्रः  क्याम्बोष्ट्डया 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरूः  िेङ्गाल फ्लोररकन  (Houbaropsis bengalensis) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू):पावर लाइनहरू 

पृष्ठभूक्षम: िंगाल फ्लोररकन गम्भीर रूपमा लोपोनु्मख िस्टडा उपजाष्ट्तहरू हो र साउथइस्ट एष्ट्सयामा एक मात्र 

िस्टडा हो जहाँ यसलाई क्याम्बोष्ट्डयाको Tonle Sap floodplain मा प्रष्ट्तिन्ध लगाइएको छ। फ्लोररकनको कूल 

सङ््गया हालैको वषामा ष्ट्तव्ररूपमा घरे्को छ र उक्त िेत्रमा हाइडि ोपावर ड्याम्स र सम्बम्वन्धत पावर लाइनहरूको 

ष्ट्वकासले यो ष्ट्गरावर् िढाउन सक्छ ष्ट्कनभने िस्टाडा र अन्य ठूला पंिीहरू पावर लाइनहरूसष्ट्हत कोष्ट्लजनिार् 

मृतु्यदरमा ष्ट्वशेषगरी अष्ट्तसंवेदनशील छन्। कम्बोष्ट्डयन सरकारले 81 प्रष्ट्तशत फ्लोररकनको कुल सङ््गयाले प्रयोग 

गरेको प्रजनन मैदानहरूको नष्ट्जकै र सम्भाष्ट्वत रूपमा गैर-प्रजननका िेत्रहरूिीचका प्रवासी मागाहरूको वरपर 

Tonle Sap floodplain को उत्तरी सीमामा 230-kV पावर लाइनहरू ष्ट्नमााण गने योजना िनाउँछ। यो अध्ययनले 

प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनहरूले फ्लोररकन जनसङ््गयामा गना सके्न प्रभावहरूको अनुमान लगाउन फ्लोररकन 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र मृतु्यदर िारे जानकारी सङ्कल गरेको छ। 

क्षवक्षधहरू: लेखकहरूले पाँच वषाको अवष्ट्धमा 17 वर्ा प्रते्यक फ्लोररकनका गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध मागाहरू र्ि ्याक गना रे्ष्ट्लमेर्ि ी 

र्ि ान्सष्ट्मर्रहरू प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ पावर लाइनको प्रष्ट्त ष्ट्कलोष्ट्मर्र अपेष्ट्ित घातक ठक्करहरूको 

औसत दरको अनुमान लगाउन पावर लाइनहरूिार् िस्टाडाको मृतु्य सङ््गया िारे पष्ट्छल्लो अध्ययनहरूको साष्ट्हत्य 

समीिा सञ्चालन गरेका छन्। फ्लोररकनहरूले पावर लाइनहरूसँगका ठक्करहरूका कारणले उच्च मृतु्यदरको 

अनुभव गने सम्भावना छ वा छैन भनी ष्ट्नधाारण गना उनीहरूले अवलोकन गररएका प्रवासी मागा र प्रजननका 

िेत्रहरूमा प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइन रूर्हरू ओभरले गरेका छन्। 

क्षनष्कषाहरू: र्ि ान्सष्ट्मर्रहरू लगाइएका फ्लोररकनहरूले ठक्करिार् हुने मृतु्य सङ््गयाका लाष्ट्ग उच्च सम्भावना 

सङे्कत गदै प्रते्यक गैर-प्रजनन मौसममा दुई पर्क प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइन रूर् पार गरेका छन्। केहीका प्रजनन 

िेत्रहरू प्रस्ताष्ट्वत रूर्को एकदमै नष्ट्जकै अवम्वस्थत छन् जसमा ष्ट्तनीहरू एकदमै थप िारम्बार पावर लाइनहरूको 

सम्पका मा आउने सम्भावना छ। साष्ट्हत्यले अष्ट्घल्लो अध्ययनहरूिार् प्रष्ट्त वषा पावर लाइनको प्रष्ट्त ष्ट्कष्ट्म पत्ता 

लगाइएका िस्टाडाको ठक्करिार् हुने मृतु्यहरूको औसत दर 0.69 खुलासा गरेको छ। Tonle Sap िाढीिार् 

प्रभाष्ट्वत फ्लोररकन जनसङ््गयामा यी दरहरू प्रत्यि रूपमा लागू गना समस्यापूणा भएतापष्ट्न, लेखकहरूले यो 

जनसङ््गयामा ठक्करिार् हुने मृतु्यहरूको सोही दरले फ्लोररकनको दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयाली उप-प्रजाष्ट्तहरूको 

महत्त्वपूणा जनसङ््गयामा मात्र थप कमी ष्ट्नम्ताउन सक्छ भनी सुझाव ष्ट्दएका छन्। सारस िेन, स्पर्-ष्ट्िल्ड 

पेष्ट्लकान र ष्ट्वष्ट्भन्न स्टका  र इष्ट्िस प्रजाष्ट्तहरू सष्ट्हत अन्य अष्ट्तसंवेदनशील पंिीका प्रजाष्ट्तहरू पष्ट्न प्रभाष्ट्वत हुन 

सक्छन्। लेखकहरूले सम्भाष्ट्वत रूपमा कोष्ट्लसन हर्स्पर्हरू हुने प्रस्ताष्ट्वत र्ोनल स्याप पावर लाइनका 

खण्डहरूमा ष्ट्दशा िदल्ने र ष्ट्दशा िदल्ने काया उपयुक्त नभएको अवस्थामा िडा फ्लाइर् ष्ट्डफे्लक्सर्रहरू स्थापना 

गना ष्ट्सफाररस गनुाभयो। 

https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/proposed-power-transmission-lines-in-cambodia-constitute-a-significant-new-threat-to-the-largest-population-of-the-critically-endangered-bengal-florican-houbaropsis-bengalensis/363AD7029432E2FFC81726FE8568274E
https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/proposed-power-transmission-lines-in-cambodia-constitute-a-significant-new-threat-to-the-largest-population-of-the-critically-endangered-bengal-florican-houbaropsis-bengalensis/363AD7029432E2FFC81726FE8568274E
https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/proposed-power-transmission-lines-in-cambodia-constitute-a-significant-new-threat-to-the-largest-population-of-the-critically-endangered-bengal-florican-houbaropsis-bengalensis/363AD7029432E2FFC81726FE8568274E
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अनुकिणीय अध्ययन 6: म्यानमािका पाटे क्षचतुवाहरूमा सडक ि िेिमागाहरूबाट हुने सम्भाक्षवत प्रभावहरू 

(KASZTA ET AL. 2020) 

प्रकाशन: Kaszta, Ż., Cushman, S. A., Htun, S., Naing, H., Burnham, D., & Macdonald, D. W. 

(2020). Simulating the impact of Belt and Road initiative and other major developments in 

Myanmar on an ambassador felid, the clouded leopard, Neofelis nebulosa. ल्याण्डसे्कप 

पयाावरण, 1-20. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10980-020-00976-z.pdf 

अध्ययन िेत्रः  म्यानमार 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरूः  पारे् िाघ (Neofelis nebulosa) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू):सडक र रेलमागाहरू 

पृष्ठभूक्षम: म्यानमारसँग दष्ट्िण वा दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयाको कुनै पष्ट्न देशको एकदमै ष्ट्वस्ताररत िाँकी रहेको जङ्गलको 

कभर छ तर यसले प्राकृष्ट्त स्रोतको ष्ट्नष्पि र ठूलो मात्रामा कृष्ट्ष र औद्योष्ट्गक ष्ट्वकाससँग सम्बद्ध दु्रत वन ष्ट्वनासको 

अनुभव गरररहेको छ। म्यानमारको सुस्पष्ट प्राकृष्ट्तक स्रोतहरू र दष्ट्िण र दष्ट्िणपूवी एष्ट्सया िीचको रणनीष्ट्तक 

स्थानले यसलाई चीनको BRI को महत्त्वपूणा लक्ष्य िनाउँछ जसले एष्ट्सयाभरर आष्ट्थाक कोररडोरहरू (सडक र रेल 

संरचना सष्ट्हत) को िृङ््गखला ष्ट्वकास गना खोज्दछ। ष्ट्वशेषगरी तीनवार्ा ष्ट्वशाल प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरू—

भारत-म्यानमार-थाइल्याण्ड राजमागा, BRI ष्ट्शल्क रोड र BRI पाइपलाइन रेलमागाले—िासस्थानको नोक्सानी र 

ष्ट्वखण्डन, सडकिार् हुने मृतु्य र वन्यजनु्त र्ि ाष्ट्फष्ट्कङ्गका लाष्ट्ग पहँुच िढाएर म्यानमारको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा 

महत्त्वपूणा जोम्वखमहरू धारण गने सम्भावना छ। यो अध्ययनले अमे्ब्रला प्रजाष्ट्तहरूको रूपमा व्यापक-दायरा र 

प्रभावशाली शीषा परभिी, पारे् ष्ट्चतुवा र उक्त िेत्रमा जङ्गल जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सूचक प्रयोग गरेर यी ष्ट्वकास 

पररदृश्यहरूका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू ष्ट्वशे्लषण गरेको छ। 

क्षवक्षधहरू: लेखकहरूले ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा ल्याण्डसे्कपको प्रष्ट्तरोधको अनुमान लगाउन वातावरणीय 

पररवती, LI र मानव ष्ट्वकास िारे स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्रयोग गरेका छन् र त्यसपष्ट्छ पारे् ष्ट्चतुवाहरूका लाष्ट्ग 

उपयुक्त िासस्थानका िेत्रहरूमा गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध अनुकरण गना संयोजकता मोडेलहरू चालू गरेका छन्। ष्ट्वकासपूवा र 

पष्ट्छको पररदृश्य ल्याण्डसे्कपहरूका लाष्ट्ग संयोजकता मोडेलहरू चालू गरेर, लेखकहरू पारे् ष्ट्चतुवाहरूका लाष्ट्ग 

ल्याण्डसे्कप संयोजकतामा पररवतानको अनुमान लगाउन सिम ष्ट्थए जुन प्रते्यक प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजना पूरा 

गररन्थ्यो भने अपेिा गररएको छ। उनीहरूले पारे् ष्ट्चतुवाको वासस्थान ष्ट्वखण्डनमा सम्भाष्ट्वत पररवतानहरू अनुमान 

गना ष्ट्वकास पूवा र पिातका पररदृश्यहरूका लाष्ट्ग पररदृश्य ष्ट्वखण्डन मेष्ट्र्िकहरूको िृङ््गखला गणना गरे। अन्त्यमा, 

LI ष्ट्वकासका पररदृश्यहरूले पारे् ष्ट्चतुवाको वंशाणु प्रवाहलाई कसरी रोक्न सक्छ र वंशाणुगत ष्ट्वष्ट्वधता र 

जनसङ््गयाको आकारलाई कसरी प्रभाष्ट्वत पाछा  भनी अने्वषण गनाका लाष्ट्ग उनीहरूले वंशाणुगत अनुकरण 

कायािम प्रयोग गरेका छन्। 

क्षनष्कषाहरू: ष्ट्र्िल्यारे्रल राजमागाले म्यानमारमा पारे् ष्ट्चतुवाहरूका लाष्ट्ग दुईवर्ा ठूलो मूल आवासका प्याचहरू 

ष्ट्वभाजन गने छ र यी मूलहरू ष्ट्लङ्क गने कोररडोरहरूलाई ष्ट्द्वभाष्ट्जत गने छ। ष्ट्सल्क रोडले 39 प्रष्ट्तशतसम्म 

ल्यान्डसे्कप ष्ट्वखण्डन िढाउने छ। पाइपलाइन रोडले महत्त्वपूणा मूलभूत िेत्रमा रहेको उच्च गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको घनत्वको 

िेत्रफल प्रष्ट्तचे्छद गने छ र आनुवांष्ट्शक अनुकरणले यसले पारे् ष्ट्चतुवाको जनसङ््गयाको आनुवांष्ट्शक ष्ट्वष्ट्वधता 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10980-020-00976-z.pdf
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उले्लखनीय रूपमा घर्ाउने छ भनी ितायो। पारे् ष्ट्चतुवाको जनसङ््गयाको आकारमा यी तीन LI ष्ट्वकास 

पररदृश्यहरूको अनुमाष्ट्नत व्यम्वक्तगत प्रभावहरू साधारण ष्ट्थयो तर नयाँ हाइडि ोपावर ड्यामहरू र म्यानमारको 

सहरी जनसङ््गया वृम्वद्धका प्रभावहरूको संयोजनमा, ष्ट्तनीहरूले पारे् ष्ट्चतुवाको जनसङ््गयाको आकार 25 

प्रष्ट्तशतसम्म घर्ाउन सक्छन् । जङ्गलका पयाावरणीय प्रणालीहरूमा पारे् ष्ट्चतुवाहरूको यो अध्ययनका 

नष्ट्तजाहरूले प्रस्ताष्ट्वत नयाँ सडक र रेलहरूको सम्भाष्ट्वत हाष्ट्नको िष्ट्लयो प्रमाण उपलब्ध गराउँछ तर ष्ट्वष्ट्भन्न 

फोकल प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरूका लाष्ट्ग समान ष्ट्वशे्लषणहरू म्यानमारको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा LI 

ष्ट्वकासका पूणा प्रभावहरू िुझ्न आवश्यक हुने छ भने्न कुरा लेखकहरूले ष्ट्सफाररस गनुाभयो।  

अनुकिणीय अध्ययन 7: नेपाि (WWF 2018) मा क्षहम क्षचतुवाहरूको सडकहरूममा सम्भाक्षवत प्रभावहरू 

प्रकाशनः  ष्ट्वश्व वन्यजनु्त कोष।(2018). नेपालको ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको िासस्थानमा संरचना मूल्याङ्कन। WWF नेपाल, 

काठमाडौ।ं https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/?340154/Infrastructure-

Assessment-in-Snow-Leopard-Habitat-of-Nepal 

अध्ययन िेत्रः  नेपाल 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरूः  ष्ट्हम ष्ट्चतुवा (प्याने्थरा अम्वन्सया) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू): सडक 

पृष्ठभूक्षम: उत्तरी ष्ट्हमाली िेत्र भनेको उच्च ष्ट्हमाली पयाावरणहरूको स्वास्थ्यको सूचक माष्ट्नने सवोतृ्कष्ट प्रजाष्ट्तहरू, 

ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको संरिणका लाष्ट्ग ष्ट्वश्वव्यापी प्राथष्ट्मकताको ल्याण्डसे्कप हो। नेपालले ष्ट्वश्वव्यापी ष्ट्हम ष्ट्चतुवा 

जनसङ््गयाको लगभग सात प्रष्ट्तशतलाई समथान गछा  तर देशको LI ष्ट्वकास ष्ट्हम ष्ट्चतुवाका लाष्ट्ग उदाउँदा खतरा 

हो। नेपालको उत्तरी सीमाको साथमा सडक नेर्वका  ष्ट्वस्तार गने सावाजष्ट्नक माग िष्ट्लयो छ र राष्ट्ष्टि य नीष्ट्त 

ष्ट्नमााताहरूले ष्ट्छमेकी चीन र भारतको दु्रत िढ्दो आष्ट्थाक अवस्थाहरूसँगको संयोजकतालाई वृम्वद्ध गरेर नेपालको 

आष्ट्थाक वृम्वद्ध ष्ट्वस्तारण गना यो ष्ट्वस्तारणलाई सामान्यतया समथान गछा । चीनसँग नेपालको तल्लो भूष्ट्म ष्ट्लङ्क गने 

कम्तीमा 13 उत्तर-दष्ट्िण (N-S) सडकहरू प्रस्ताष्ट्वत वा ष्ट्नमााण अन्तगात छन् र ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूका लाष्ट्ग 

महत्त्वपूणा िासस्थानलाई प्रष्ट्तचे्छद गने छ। यी सडक र यी रूर्हरूको साथमा सम्बद्ध मानव उष्ट्पवेशनले 

ल्याण्डसे्कप ष्ट्वभाजन गने, ष्ट्हम ष्ट्चतुवाका जनसङ््गयाहरूको िीच वंशाणु प्रवाहलाई कम गने र ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको 

िासस्थानमा ष्ट्शकारीहरूको पहँुच िढ्ने सम्भावना हुन्छ। 

क्षवक्षधहरू: लेखकहरूले ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको िेत्रमा LI ष्ट्वकास पररयोजनाहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग शैष्ट्िक अनुसन्धान, 

सरकारी नीष्ट्त तथा ष्ट्वकास योजनाहरू र समाचार लेखहरूको ष्ट्वस्ताररत समीिा सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरूले 

नेपालमा ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको िासस्थानष्ट्भत्र सडकहरूको हालको घनत्व ष्ट्चत्रण गनुाभयो र यसलाई सिै प्रस्ताष्ट्वत N-S 

सडकहरूको समापन मानेर अनुमाष्ट्नत भष्ट्वष्यको सडकको घनत्वसँग तुलना गरेका छन्। सडकहरूिार् ष्ट्हम 

ष्ट्चतुवाहरूलाई हुने उच्च, मध्यम र नू्यन जोम्वखमका िेत्रहरू सडक घनत्वको आधारमा पष्ट्हचान गररएको ष्ट्थयो। 

लेखकहरूले अन्य चार प्रकारको संरचना (खानी, र्ि ेल, िस्ती, ष्ट्वमानस्थलहरू र हाइडि ोपावर) को घनत्वमा 

अनुमाष्ट्नत पररवतानहरू पष्ट्न मूल्याङ्कन गरेका छन् तर ष्ट्वशेषज्ञ प्यानलले सडकहरूलाई यी अन्य संरचनाका 

प्रकारहरूले भन्दा ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूलाई उच्च जोम्वखम हुने भनी मूल्याष्ट्ङ्कत गरेको छ।  

https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/?340154/Infrastructure-Assessment-in-Snow-Leopard-Habitat-of-Nepal
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/?340154/Infrastructure-Assessment-in-Snow-Leopard-Habitat-of-Nepal
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क्षनष्कषाहरू: सिै प्रस्ताष्ट्वत N-S सडकहरू पूरा गररन्छ भने, सडकहरूद्वारा प्रभाष्ट्वत ष्ट्हम ष्ट्चतुवाको िासस्थानको 

कूल िेत्र लगभग 5,725 देम्वख 17,775 km2सम्म िढ्ने छ। प्रभावहरू ष्ट्वद्यमान सडकहरूका लाष्ट्ग नू्यन वा 

मध्यमको रूपमा वगीकृत गररएको ष्ट्थयो तर नयाँ सडक ष्ट्वकासले  600 km2 को उच्च प्रभाष्ट्वत िेत्र र 175 km2 

एकदमै उच्च प्रभाष्ट्वत िेत्र ष्ट्सजाना गने छ।  ष्ट्हम ष्ट्चतुवाहरूमा हुने पूवाानुमाष्ट्नत प्रभावहरू ष्ट्हमाली ब्ाँसो, ष्ट्तब्बती 

स्याल र गोले्डन ज्याकल (स्याल) जस्ता अन्य परभिीी र नीलो भेडा, ष्ट्हमाली थार, ष्ट्हमाली अगााली, ष्ट्हमाली सेरो, 

गोरल र मस्क ष्ट्डयर जस्ता ष्ट्शकारी प्रजाष्ट्तहरू सष्ट्हत एउर्ा उच्च ष्ट्हमाली िासस्थान ओगर््ने संरिण सरोकारका 

धेरै अष्ट्तररक्त प्रजाष्ट्तहरूलाई ष्ट्वस्तार हुने सम्भावना छ। लेखकहरूले नेपालमा LI ष्ट्वकासको वहनीयता सुष्ट्नष्ट्ित 

गना योजनाको अवष्ट्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, संरचनाको अवष्ट्धमा अल्पीकरण उपायहरूको ष्ट्नगमन र 

सञ्चालनको अवष्ट्धमा ष्ट्नरीिण र सुधारात्मक उपायहरू आवश्यक छन् भनी सुझाव ष्ट्दएका छन्। 

अनुकिणीय अध्ययन 8: केस्न्द्रय भाितमा बािहरूमा सडकहरूबाट हुने सम्भाक्षवत प्रभावहरू (THATTE ET AL. 

2018) 

प्रकाशन: Thatte, P., Joshi, A., Vaidyanathan, S., Landguth, E., & Ramakrishnan, U. (2018). 

Maintaining tiger connectivity and minimizing extinction into the next century: Insights from 

landscape genetics and spatially-explicit simulations. जैष्ट्वक संरिण, 218, 181-191. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320717307346। 

अध्ययन िेत्रः  केम्वन्द्रय भारत 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरूः : िाघ (पने्थरा र्ाइरीस) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू): सडक 

पृष्ठभूक्षम: भारतमा 65 प्रष्ट्तशत संसारका िाघहरू छन् र देशका संरिण र व्यवस्थापन प्रयासहरूले यसलाई 

प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग िष्ट्लयो ष्ट्कला िनाउँदै, ष्ट्वगतको 30 वषामा 30 प्रष्ट्तशतले यसको िाघको जनसंयालाई 

िढाएको छ। यद्यष्ट्प, भारतका िाघहरू PA र साना जनसङ््गयाहरूका अन्य प्राकृष्ट्तक िेत्रहरूमा छन् जुन 

ष्ट्तनीहरूलाई वंशाणु प्रवाहका लाष्ट्ग अनुमष्ट्त ष्ट्दन पयााप्त रूपमा जडान गदाा िाहेक व्यवहाया नरहन सक्छन्। दु्रत 

रूपमा िष्ट्ढरहेकोक आष्ट्थाक अवस्था र मानव जनसङ््गया 2050 सम्म दोब्बर हुने अपेिा गररएसँगै, भारतले 

सहरहरूिीच उतृ्कष्ट सडक र रेलमागा जडानहरूका लाष्ट्ग िष्ट्लयो मागको अनुभव गरररहेको छ। भारतको 

यातायात सञ्जालको ष्ट्वस्तारण र स्तरवृम्वद्धले िाघका जनसङ््गयाहरू िीच संयोजकतामा अवरोध पुर्याउने सम्भावना 

छ। यो अध्ययनले भष्ट्वष्यको सडक ष्ट्वकास पररदृश्यहरू अन्तगात ल्याण्डसे्कप संयोजकतामा पररवतानले समय 

ष्ट्ित्दै जाँदा आनुवांष्ट्शक ष्ट्वष्ट्वधतालाई कसरी घर्ाउन र िाघ जनसङ््गयाहरूको ष्ट्वलुप्त सम्भाव्यतालाई िढाउन 

सक्छ भी अने्वषण गछा ।   

क्षवक्षधहरू: लेखकहरूले केम्वन्द्रय भारतमा 116 वर्ा िाघिार् आनुवांष्ट्शक डार्ा सङ्कलन गरेका छन् र िाघको 

फैलावमा सडक र्ि ाष्ट्फक तीव्रता, मानव वस्ती र भूष्ट्मको प्रयोग सष्ट्हत ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका ल्याण्डसे्कपका 

प्रभावहरूको अनुमान लगाउन ल्याण्डसे्कप आनुवांष्ट्शक ष्ट्वष्ट्धहरू प्रयोग गरेका छन्।  त्यसपष्ट्छ ष्ट्तनीहरूले भावी 

ष्ट्वकासका ष्ट्वष्ट्भन्न पररदृश्यहरूमा 100 वषाको अवष्ट्धमा ल्यान्डसे्कपमा िाघहरूको मोडेल मेष्ट्र्ङ्ग र प्रसारणका 

लाष्ट्ग र प्रते्यक पररदृश्यमा िाघको जनसङ््गयाको आनुवांष्ट्शक ष्ट्वष्ट्वधता र ष्ट्वलुप्त सम्भाव्यतामा अपेष्ट्ित पररवतान 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320717307346
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रेकडा गनाका लाष्ट्ग आनुवांष्ट्शक ष्ट्समुलेसन कायािम प्रयोग गरे। ष्ट्वशे्लषणमा ष्ट्वचार गररएका ष्ट्वकास पररदृश्यहरू 

वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गका संरचनाहरू पष्ट्न ष्ट्नमााण गररँदा िाहेक िाघको फैलावमा अवरोधहरूको रूपमा काया गने 

तररकामा दुईवर्ा राष्ट्ष्टि य राजमागा (NH6 र NH7) लाई ष्ट्वस्तार गने कुरा समावेश गररएको छ। 

क्षनष्कषाहरू: मोडेलहरूले वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गका संरचनाहरू ष्ट्िना NH7 चौडा गनााले चारवर्ा कारकद्वारा कुनै पष्ट्न 

भागमा कान्हा िाघ संरिण र पेन्च िाघ संरिणका जनसङ््गयाहरू िीच वंशाणु ष्ट्भन्नता िढाउने छ भनी सुझाव 

ष्ट्दन्छ। िष्ट्सङ्ग संरचनाहरू ष्ट्िना NH6 ष्ट्वस्तार गनााले कुनै पष्ट्न भागमा 65-फोल्डसम्म Nagzira र Nawegaon 

जनसङ््गयाहरू िीच आनुवांष्ट्शक ष्ट्भन्नता िढाउँछ। लेखकहरूले िाघको पररिेपणमा अवरोधहरू कम गनाका 

लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत सडकहरूको ष्ट्दशा िदल्न नसष्ट्कने अवस्थाहरूमा सडक ष्ट्नमााण वा ष्ट्वस्तारण हुनु अगाष्ट्ड 

वन्यजनु्तका लाष्ट्ग ओभरपास वा अन्डरपासहरू जस्ता अल्पीकरण संरचनाहरू स्थाष्ट्पत गररनुपछा  भने्न सुझाव 

ष्ट्दएका छन्। भारतमा ष्ट्वकास योजनाहरूले वन्यजनु्तका लाष्ट्ग जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र पररदृश्य कनेम्विष्ट्भर्ी संरिण गने 

साथसाथै मानव ष्ट्वकासका लक्ष्यहरूमा केम्वन्द्रत गनुापछा  र यो जस्ता मोडेष्ट्लङ्ग अध्ययनहरूले LI का प्रभावहरू र 

अन्य प्रकारका ष्ट्वकासका लाष्ट्ग असुरष्ट्ित हुने जनसङ््गयाहरू पष्ट्हचान गनामा मद्दत गना सक्छन्। 

अनुकिणीय अध्ययन 9: मिेक्षसयन बोक्षनायोमा पाटे क्षचतुवाहरूमा सडक ि िेिमागाहरूबाट हुने सम्भाक्षवत प्रभावहरू 

(KASZTA ET AL. 2019) 

प्रकाशनः Kaszta, Ż., Cushman, S. A., Hearn, A. J., Burnham, D., Macdonald, E. A., Goossens, 

B., Nathan, S. K. S. S., & Macdonald, D. W.(2019) Integrating Sunda clouded leopard 

(Neofelis diardi) conservation into development and restoration planning in Sabah (Borneo). 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिण, 235, 63-76. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718309480. 

अध्ययन िेत्रः   सिाह (मलेष्ट्सयन िोष्ट्नायो) 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरूः  सुन्दा पारे् ष्ट्चतुवा (Neofelis diardi) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू):सडक र रेलमागाहरू 

पृष्ठभूक्षम: सुन्दा पारे् ष्ट्चतुवा िोष्ट्नायाको शीषा स्थलीय ष्ट्शकारी हो र आनुवांष्ट्शक रूपमा मुय भूभाग दष्ट्िणपूवी 

एष्ट्सयाका पारे् ष्ट्चतुवाहरूिार् ष्ट्भन्न हुन्छ। वासस्थान-प्रष्ट्तिम्वन्धत पररिेपणका िेत्र-प्रष्ट्तिम्वन्धत प्रजाष्ट्तहरूको 

रूपमा, पारे् ष्ट्चतुवाले अन्य वन-आष्ट्ित प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग एक छाता र सिाह, मलेष्ट्सयाको राज्यमा पयाावरणीय 

प्रणाली स्वास्थ्यको एक सूचकको रूपमा सेवा प्रदान गना सक्छ। सिाहमा पारे् ष्ट्चतुवाहरूको जनसङ््गया तीव्र वन 

ष्ट्वनाशका कारण ~750 व्यम्वक्तहरूमा झरेको छ र त्यस िेत्रको प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वकासले यसको वासस्थानलाई थप 

ष्ट्वखण्डन गने, जीनको प्रवाह घर््ने र मृतु्य सङ््गया िढ्ने खतरामा पाछा । यो अध्ययनले पारे् ष्ट्चतुवा र ष्ट्तनीहरूको 

सिाहमा रहेको पूरै वन वासस्थानमा सडक र रेलका ष्ट्वकासहरूका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू अने्वषण गनाका लाष्ट्ग 

ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका मोडेष्ट्लङ्ग प्रष्ट्वष्ट्धहरू प्रयोग गछा । 

क्षवक्षधहरू: लेखकहरूले 16 वर्ा नयाँ चार-लेन राजमागा खण्ड, राजमागाहरूमा स्तरवृम्वद्ध गररने 15 वर्ा सडक 

खण्ड र 10 वर्ा नयाँ रेलमागा खण्ड सष्ट्हत सन् 2033 का लाष्ट्ग सिाह संरचना योजनािार् प्रस्ताष्ट्वत सडक तथा 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718309480
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रेलमागाका ष्ट्वकासहरूिारे स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा सङ्कलन गरे। उनीहरूले भूष्ट्म आवरण, वनका ष्ट्वशेषता र 

सडकहरूको प्रकायाको रूपमा ष्ट्चतुवाको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा पररदृश्यको अवरोध अनुमान गना पारे् ष्ट्चतुवाहरूका लाष्ट्ग 

जीपीएस रे्ष्ट्लमेर्ि ी डार्ा प्रयोग गरे। उनीहरूले वतामान पूवा-ष्ट्वकास पररदृश्य कम्विगुरेसन वा प्रस्ताष्ट्वत LI 

ष्ट्वकासहरू पूरा भएको पररदृश्य मानेर पारे् ष्ट्चतुवाका लाष्ट्ग उपयुक्त वासस्थान िेत्रहरू िीच गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध अनुकरण 

गनाका लाष्ट्ग कनेम्विष्ट्भर्ी मोडेलहरू सञ्चालन गरे र त्यसपष्ट्छ पारे् ष्ट्चतुवाहरूमा हुने प्रभावहरू अनुमान गनाका 

लाष्ट्ग यी ष्ट्वकास पूवा र पिातका पररदृश्यहरूका नष्ट्तजाहरू तुलना गरे। लेखकहरूले ष्ट्चतुवाको वासस्थान 

ष्ट्वखण्डनमा सम्भाष्ट्वत पररवतानहरू अनुमान गना ष्ट्वकास पूवा र पिातका पररदृश्यहरूका लाष्ट्ग पररदृश्य ष्ट्वखण्डन 

मेष्ट्र्िकहरूको िृङ््गखला गणना गरे। अन्त्यमा, उनीहरूले LI ष्ट्वकासका पररदृश्यहरूले कसरी ष्ट्चतुवाको जीन 

प्रवाहलाई ष्ट्नषेध गना र वंशाणुगत ष्ट्वष्ट्वधता र जनसङ््गयाको आकारलाई प्रभाव पाना सक्छन् भने्न कुरा अने्वषण 

गनाका लाष्ट्ग LI ष्ट्वकासका प्रत्यि मृतु्य हुने प्रभावहरू (जसै्त, सडकमा सवारी साधनिार् हुने पशु हत्या) साथसाथै 

कनेम्विष्ट्भर्ीका प्रभावहरू समाष्ट्वष्ट गरेको ष्ट्वष्ट्ध प्रयोग गरी वंशाणुगत अनुकरण कायािम प्रयोग गरे। ष्ट्वशेषगरी 

ठूला प्रभाव भएका LI ष्ट्वकासहरूका लाष्ट्ग, उनीहरूले ष्ट्चतुवाको वासस्थान उपयुक्ततामा हुने प्रभावहरू कम 

गनाका लाष्ट्ग यी ष्ट्वकासहरूको ष्ट्दशा िदलेको भएमा ष्ट्चतुवाहरूमा हुने प्रभावहरू पष्ट्न अनुमान लगाए। 

क्षनष्कषाहरू: दुई वर्ा नयाँ सडक खण्ड, एउर्ा सडकको स्तरवृम्वद्ध र एउर्ा नयाँ रेलमागा खण्ड सिै LI 

ष्ट्वकासहरूमा अनुमान गररएको कनेम्विष्ट्भर्ीमा घरे्को 23 प्रष्ट्तशतसष्ट्हत पारे् ष्ट्चतुवाको कनेम्विष्ट्भर्ीमा गम्भीर 

नकारात्मक प्रभावहरू पने र ल्यान्डसे्कप ष्ट्वखण्डन मूलभूत रूपमा िढाउने अनुमान गररएको ष्ट्थयो। आनुवांष्ट्शक 

अनुकरण केही उप-जनसङ््गयाका साथै आनुवांष्ट्शक ष्ट्वष्ट्वधताको वास्तष्ट्वक नोक्सानीसष्ट्हत आधार पररदृश्यसँग 

सम्बम्वन्धत LI ष्ट्वकासका पररदृश्य अन्तगात सािहमा पारे् ष्ट्चतुवाको जनसङ््गयाको आकार (63 प्रष्ट्तशतसम्म) मा 

घर््ने अनुमान गरेको छ । पाँच वर्ा अष्ट्धक हाष्ट्नकारक प्रस्ताष्ट्वत LI खण्डको पुनष्ट्नामाणले तीन प्रष्ट्तशतसम्म 

कनेम्विष्ट्भर्ी सुधार गने छ तर आनुवांष्ट्शक ष्ट्वष्ट्वधता वा जनसङ््गयाको आकार सुधार गने छैन। लेखकहरूले 

कनेम्विष्ट्भर्ीमा कर्ौतीहरूसँग मात्र नभइ LI सँग सम्बद्ध भएका िढेको प्रत्यि मृत्यसङ््गयाका ष्ट्वशे्लषणहरूका 

लेखा वन्यजनु्तका जनसङ््गयाहरूमा LI ष्ट्वकासको पूणा प्रभावहरू िुझ्न आवश्यक हुन्छ भनी महत्त्व ष्ट्दनुभयो। 

ष्ट्तनीहरूले मानव अवरोध, ष्ट्शकार गने, भूष्ट्म रूपान्तरण र हाइवे र रेलमागा ष्ट्वकाससँग सम्बम्वन्धत साना सडकको 

ष्ट्नमााणमा वृम्वद्धका लाष्ट्ग नभएको कारण पारे् ष्ट्चतुवालाई हुने प्रभावहरूको ष्ट्तनीहरूको मोडेल अनुमानहरू 

परम्परागत ष्ट्वचार गररनु पछा  भनेर पष्ट्न नोर् गरें  । 

अनुकिणीय अध्ययन 10: िाओसमा जैक्षवक क्षवक्षवधतामा सडकहरूबाट हुने सम्भाक्षवत प्रभावहरू (DANYO ET AL. 

2018) 

प्रकाशनः  Danyo, S., Dasgupta, S., & Wheeler, D(2018). Lao PDR मा सडक सुधारिार् सम्भाष्ट्वत 

जङ्गलको नोक्सान र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका जोम्वखमहरू नीष्ट्त अनुसन्धान कायारत कागज 8569। ष्ट्वकास अनुसन्धान 

समूह, आष्ट्थाक र वातावरण ष्ट्वकास र प्राकृष्ट्तक स्रोतहरूको ष्ट्वश्वव्यापी अभ्यास, ष्ट्वश्व िैंक समूह। 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30321?locale-attribute=en. 

अध्ययन िेत्रः  लाओस 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू कुनै पष्ट्न होइन (प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्नष्पि) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू): सडक 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30321?locale-attribute=en
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पृष्ठभूक्षम: लाओसमा अष्ट्धकांश ष्ट्वशाल यातु्र र भाडाको यातायात सडकहरूद्वारा प्रदान गररएको छ तर देशको 

सडक सञ्जालको लगभग 16 प्रष्ट्तशत मात्र पक्की िनाइएको छ। सडक गुणस्तर सुधानााले लाओसमा यातायात 

खचाहरू कम हुन्छ र कृष्ट्षजन्य उत्पादनको लाभदाष्ट्यकता िढाउने छ तर यसले सुधाररएका सडकहरू घेने भखारै 

लाभदायक भएका कोररडोरहरूमा कृष्ट्षजन्य ष्ट्वकासका लाष्ट्ग जङ्गल खाली गने काया पष्ट्न िढाउन सक्छ। यो 

जङ्गल सफा गने काया देशको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, ष्ट्वशेषगरी अखण्ड जङ्गलको िासस्थानमा ष्ट्नभार रहने प्रजाष्ट्तहरूमा 

हाष्ट्नकारक हुन सक्छ। नीष्ट्त ष्ट्नमााताहरूलाई जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सुरिा गदै आष्ट्थाक ष्ट्वकास कहाँ र कसरी 

अनुसरण गने िारे उतृ्कष्ट ष्ट्नणायहरू ष्ट्लनका लाष्ट्ग सम्भाष्ट्वत सडक सुधारहरूका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका प्रभावहरूमा 

स्थान-ष्ट्वषयक जानकारीिार् लाभ हुने छ। यो अध्ययनले लाओसको राष्टिव्यापी सडक नेर्वका मा सुधारसँग सम्बद्ध 

आष्ट्थाक लाभ र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका नोक्सानीहरू िीच यी व्यापार-छुर्हरू अने्वषण गरेको छ। 

क्षवक्षधहरू: यो अध्ययनले जङ्गल खाली गने दरले सडकको प्रकार र ष्ट्नकर्ता, कानूनी संरिणको म्वस्थष्ट्त, आष्ट्थाक 

ष्ट्वशेषता र ल्याण्डसे्कप ष्ट्वशेषताहहरूद्वारा कसरी प्रभाव पारेको छ भनी रूप ष्ट्दन लाओसको ष्ट्वद्यमान सडक 

सञ्जाल र ऐष्ट्तहाष्ट्सक जङ्गल खाली गने प्यार्नाहरूमा स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा प्रयोग गरेको छ। त्यसपष्ट्छ, लेखकहरूले 

लाओसका सडक नेर्वका का सिै दोस्रो र तृतीय सडकहरूलाई अन्तत: प्राथष्ट्मक सडकहरूमा स्तरवृम्वद्ध गररन्थ्यो 

भने, भष्ट्वष्यमा जङ्गल खाली हुने मात्रा र स्थानको अनुमान लगाउन यो मोडेल प्रयोग गरेका छन्। ष्ट्तनीहरूले िायोम 

म्वस्थष्ट्त, प्रजाष्ट्तहरूको घनत्व, इम्वन्डष्ट्मष्ट्सर्ी र उनू्मलनको जोम्वखमिारे जानकारी संयोजन गने र ष्ट्तनीहरूले ष्ट्वगतमा 

वन खाली गनाका लाष्ट्ग समायोजन गरेका संयुक्त जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सूचक प्रयोग गरेर देशभरर जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको 

मान पष्ट्न म्याप गरे। अन्त्यमा, लेखकहरूले उच्च अपेष्ट्ित जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको नोक्सानीका िेत्रहरू पष्ट्हचान गना 

पूणा सडक स्तरवृम्वद्धको पररदृश्य, ष्ट्तनीहरूको मोडेल अनुसार पूवाानुमान गररएको वन खाली गने काया िढ्ने 

पूवाानुमान गरेर यो खाली गने-समायोजन गररएको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सूचकलाई गुणन गनुाभयो। 

क्षनष्कषाहरू:  इकोनोमेष्ट्र्िक मोडेलहरूले सेकेण्डरी सडकहरूले तृतीय सडकहरूभन्दा उतृ्कष्ट वन खाली गने 

काया ष्ट्नम्प्त्याउँछन् र प्राथष्ट्मक सडकहरूले पष्ट्न उतृ्कष्ट वन खाली गने काया ष्ट्नम्प्त्याउँछन् भने्न कुरा सङे्कत गरे। 

लाओसका सेकेण्डरी र तृतीय सडकहरू स्तरवृम्वद्ध गदाा वन खाली गने काया ष्ट्वशेषगरी देशको उत्तरी िेत्रमा, 

महत्त्वपूणा रूपमा िढ्ने अनुमान गररएको ष्ट्थयो जहाँ वन खाली गने कायामा केही 500-ष्ट्म ष्ट्रड कोषहरूमा वन 

खाली हुने प्रष्ट्तशत 14 प्रष्ट्तशतसम्म िढ्नेथ्यो। सडक स्तरवृम्वद्धका कारण वन खाली हुने समस्याका जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका प्रभावहरू ठोस हुने पूवाानुमान गररएको ष्ट्थयो र देशभरर व्यापक रूपमा ष्ट्वतरण गररएका ष्ट्थए। यस 

अध्ययनका पररणामहरूले यातायात कोररडरहरूमा सडक स्तरवृम्वद्धका लगानीहरूमा ष्ट्नदेष्ट्शत गना मद्दत गना 

सक्छन् जहाँ जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको िष्ट्त कम हुने छ साथै जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका धेरै नोक्सानीहरू हुन नष्ट्दनका लाष्ट्ग 

थप दृढ जष्ट्मन संरिणका मापनहरू भएका िेत्रहरू हाइलाइर् गना पष्ट्न आवश्यक हुने छ। ष्ट्तनीहरूको 

ष्ट्वशे्लषणमा प्रयोग गररएको काया-प्रणाली स-साना स्थान-ष्ट्वषयक से्कलहरूमा सडक सुधारका वातावरणीय 

प्रभावहरू (उदाहरण, पररयोजना स्तरका ष्ट्वशे्लषणहरू) वा अझैसम्म ष्ट्वद्यमान नभएका नयाँ प्रस्ताष्ट्वत 

सडकहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गना पष्ट्न प्रयोग गना सष्ट्कन्थ्यो भनी उनीहरूले नोर् गरे। 

अनुकिणीय अध्ययन 11: तिाई आका , नेपािमा जैक्षवक क्षवक्षवधताबािे सडक ि िेिमागाहरूका सम्भाक्षवत प्रभावहरू 

(SHARMA ET AL. 2018) 
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प्रकाशनः  Sharma, R., Rimal, B., Stork, N., Baral, H., र Dhakal, M.(2018) तराई, नेपालमा जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताको संरिणमा संरचना ष्ट्वकासको सम्भाष्ट्वत प्रभावको स्थान-ष्ट्वषयक मूल्याङ्कन। ISPRS भौगोष्ट्लक 

जानकारीकोक अन्तरााष्ट्ष्टि य पष्ट्त्रका,7(9), 365 https://www.mdpi.com/2220-9964/7/9/365। 

अध्ययन िेत्रः  तराई आका , नेपाल 

केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू कुनै पष्ट्न होइन (प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्नष्पि) 

पूवााधािको प्रकाि(हरू): सडक, रेलहरू 

पृष्ठभूक्षम: नेपाल भनेको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको ष्ट्वश्वव्यापी नेतृत्वकताा हो र ष्ट्वशाल, पूणा पयाावरणीय वातावरणहरू 

आवश्यक हुने सफलत संरिणका प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग पष्ट्हचान गररएको छ। नेपाल-भारतको सीमासँगै 

र्ि ान्सिाउन्डि ी TAL ष्ट्वशेषगरी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिणका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा ल्यान्डसे्कप हो ष्ट्कनभने यसमा िाघ, 

हात्ती र गैंडा जस्ता मेगा-फाउनासष्ट्हतका धेरैजसो लोपोनु्मख वन्यजनु्तका प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा िासस्थान 

समावेश छ। TAL केही िेत्रहरूमा मानवको जनसङ््गया घनत्व उच्च भएको कृष्ट्षजन्य रूपमा उत्पादनशील 

ल्यान्डसे्कप पष्ट्न हो र नेपाली सरकारको रणनीष्ट्तक योजनाले त्यस िेत्रमा नयाँ LI ष्ट्वकास प्रस्ताव गछा । योजनामा 

पूणा लम्बाइको TAL चष्ट्लरहेको र ष्ट्वष्ट्भन्न PAs िार् पार भइरहेको पोस्टल राजमागा र पूवा-पष्ट्िम रेलमागा पदाछन् 

जसले वातावरणीय प्रभावहरू कम गना राम्रोसँग निनाइएमा िेत्रको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतालाई खतरामा पाना सक्छ। यो 

अध्ययनले प्रजाष्ट्त र जनसङ््गयाहरूमा प्रभावहरूका लाष्ट्ग प्रोक्सीको रूपमा िास्थान गुणस्तरमा पररवतानहरू 

प्रयोग गरेर, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको TAL मा प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वकासका प्रभावहरू अनुमान लगाएको छ र ष्ट्चत्रण गरेको 

छ। 

क्षवक्षधहरू: लेखकहरूले ष्ट्वद्यमान र प्रस्ताष्ट्वत सडक र रेलहरू िारे सरकारी ष्ट्नकायहरूिार् स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा 

हाष्ट्सल गरेका छन्। उनीहरूले िासस्थानको उपयुक्तताको प्रकाया र यी ष्ट्वकाससम्बन्धी खतराका ष्ट्वशेषताहरूको 

रूपमा सडक र रेलहरू (साथै मानव िस्ती र कृष्ट्ष) को ष्ट्वकाससँग सम्बम्वन्धत िासस्थानको गुणस्तरका 

पररवतानहरू पूवाानुमान गना िासस्थानको गुणस्तर मोडष्ट्लङ्ग कायािम InVEST प्रयोग गरे। जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र 

पयाावरणीय मोडष्ट्लङ्गका सरकारी र NGO ष्ट्वशेषज्ञहरूको इनु्पर् यो प्रष्ट्ियामा समावेश गररएको ष्ट्थयो। िासस्थान 

पररवतानहरू ष्ट्वद्यमान PAs र ष्ट्तनीहरूको वररपररका िफर िेत्रहरूमा ष्ट्वष्ट्भन्न स्तरका मानव पहँुच माष्ट्नएका (र 

पोष्ट्चङ्ग, अवैध लष्ट्गङ्ग र आिामक प्रजाष्ट्तहरू जस्ता एन्थ्रोपोजेष्ट्नक खतराहरू ष्ट्नम्प्त्याउने) िासस्थान संरिणका 

तीनवर्ा पररदृश्यमा मोडल गररएका ष्ट्थए। लेखकहरूले TAL का लाष्ट्ग िासस्थानका गुणस्तर अङ्कहरू खराि, नू्यन, 

मध्यम, राम्रो र उच्च वगामा वगीकृत गनुाभयो र ष्ट्वकासका कारण यी िासस्थानका गुणस्तर वगाहरूको स्थान-

ष्ट्वषयक ष्ट्वतरणमा भएका पररवतानहरू पूवाानुमाष्ट्नत गनुाभयो।  

क्षनष्कषाहरू: प्रस्ताष्ट्वत LI ले िासस्थानको गुणस्तर अङ्क हाल उच्च गुणस्तरको रूपमा वगीकृत िेत्रका 12 

प्रष्ट्तशतसम्म अस्वीकार गने सुरिा स्तरलाई ध्यान नष्ट्दइकन TAL को उच्च गुणस्तरको िासस्थानमा िस गरेर 

घर्ाउने छ। िासस्थानको गुणस्तरमा कमीको ष्ट्वस्तार र म्याष्ट्ग्नचु्यड PAs र ष्ट्तनीहरूका िफर िेत्रहरूमा तयार 

गररएको सुरिा स्तरमा ष्ट्नभार ष्ट्थयो। हालका सुरिा स्तरहरू अन्तगात रहेरपष्ट्न, मोडेलहरूले शुक्लफाँर्ा राष्ट्ष्टि य 

ष्ट्नकुञ्ज, ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र ब्ल्याकिक संरिण िेत्र जस्ता केही PA हरूमा घर्ाइएको िासस्थान गुणस्तरको 

https://www.mdpi.com/2220-9964/7/9/365
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अनुमाष्ट्नत गनुाभयो। सडक र रेल ष्ट्वकासले तीनवर्ा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जहरू ष्ट्भत्र वा नष्ट्जकैका िेत्रहरूमा 40 

प्रष्ट्तशतसम्म िासस्थान गुणस्तर घर्ाउन सक्छ। लेखकहरूले यो अध्ययनिार् पूवाानुमान गररएका िासस्थान 

नोक्सानीका हर्स्पर्हरू ष्ट्वशेषगरी अष्ट्तसंवेदनशील स्थानमा संरिण प्रयासहरू ष्ट्नदेष्ट्शत गना प्रयोग गना सष्ट्कन्छ 

भनी सुझाव ष्ट्दनुभयो। नष्ट्तजाहरू TAL भावी LI ष्ट्वकासका लाष्ट्ग रणनीष्ट्तक वातावरणीय मूल्याङ्कन ष्ट्वकास गनाका 

लाष्ट्ग आधारका रूपमा पष्ट्न प्रदान गना सष्ट्कन्छ जसमा LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग पारम्पररक रूपमा सञ्चालन 

गररने वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनभन्दा व्यापक स्थान-ष्ट्वषयक र अस्थायी िेत्र हुने छ तर LI सँग सम्बम्वन्धत 

वातावरणीय प्रभावको पूणा हद मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग प्रायजसो अपयााप्त हुन्छन् । 

अनुकिणीय अध्ययनहरूका संश्िेषण 

तल हामीले एष्ट्सयामा प्रस्ताष्ट्वत LI योजनाहरूका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूको हाम्रो िुझाइमा ष्ट्वद्यमान पररषृ्कत 

अध्ययनहरूको मुय ष्ट्वशेषताहरूको संष्ट्िप्त ष्ट्ववरण उपलब्ध गराउँछौ वा भावी स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूले 

हालका अन्तरहरू भना यी अध्ययनहरू कसरी ष्ट्नमााण गना सक्छन् भने्न सुझाव ष्ट्दन्छ। 
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अध्ययनहरूको ष्ट्वष्ट्वधता 

हामीले समीिा गरेका सिै अध्ययनहरू दष्ट्िण एष्ट्सया (भारत, नेपाल) वा दष्ट्िणपूवी एष्ट्सया (कम्बोष्ट्डया, 

इन्डोनेष्ट्सया, लाओस, मलेष्ट्सया, म्यानमार) िार् ष्ट्थए। लगभग आधा अध्ययनहरू कुनै पष्ट्न ष्ट्वष्ट्शष्ट प्रजाष्ट्तहरूमा 

केम्वन्द्रत नभएका प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्नष्पि ष्ट्वशे्लषणहरू ष्ट्थए र पंिीका प्रजाष्ट्तहरू (िंगाल फ्लोररकन) मा केम्वन्द्रत एउर्ा 

अध्ययन िाहेक, िाँकी अध्ययनहरू ठूला फेष्ट्लडहरू (िाघ, पारे् ष्ट्चतुवा, ष्ट्हम ष्ट्चतुवा) मा केम्वन्द्रत छ। लगभग सिै 

अध्ययनहरूले सडकहरूका प्रभावहरू िारे ष्ट्वचार गरेका छन् भने, आधाले रेलमागाहरूको ष्ट्वचार गरेका छन् र 

एउर्ा अध्ययनले मात्र पावर लाइनहरू िारे ष्ट्वचार गरेको छ। लगभग दुई-ष्ट्तहाई अध्ययनहरू सहकमीद्वारा समीिा 

गररएको ष्ट्वज्ञान पत्रपष्ट्त्रकाहरूमा प्रकाशन गररएको ष्ट्थयो भने, िाँकी रहेको तीनवर्ा सेतो कागज वा ररपोर्ाहरूको 

रूपमा खुलासा गररएका ष्ट्थए। शैष्ट्िक समुदाय र वातावरणीय NGO हरूका सह-लेखकहरू प्रते्यकले लगभग दुई-

ष्ट्तहाई अध्ययनहरूमा योगदा ष्ट्दएका छन् भने, सरकारी ष्ट्नकायको कमाचारीले लगभग एक-ष्ट्तहाई अध्ययनहरू 

संयुक्त रूपमा लेखेका छन् र िहुपिीय ष्ट्वकास िैंकको कमाचारीले एउर्ा अध्ययनमा योगदान पुर्याउनु भएको छ।  

ष्ट्वद्यमान उच्च-गुणस्तरका अध्ययनहरूका यी ष्ट्वशेषताहरूले एष्ट्सया, ष्ट्वशेषगरी पूवा र केम्वन्द्रय एष्ट्सयाष्ट्भत्र 

भौगोष्ट्लक कभरेज ष्ट्वस्तार गरेर पररषृ्कतको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व, LI प्रभावहरूका प्रत्याष्ट्शत स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू 

सुधाना सष्ट्कन्छ भनी सुझाव ष्ट्दन्छ; ष्ट्वशाल स्तानघारी मांसहारी िाहेक केम्वन्द्र प्रजाष्ट्तहरू (उदाहरण, पंिी, शाकाहारी 

स्तानघारी, सरीसृपहरू) का अध्ययनहरू समावेश गनाका लाष्ट्ग वष्ट्गाकीय कभरेज ष्ट्वस्तार गने; सडकहरू िाहेक LI 

मोडहरूमा प्रभाव िढाउने, ष्ट्वशेषगरी पावर लाइनहरू; र सरकारी ष्ट्नकाय र िहुपिीय ष्ट्वकास िैंकहरूिार् थप 

प्रत्यि रूपमा कमाचारी संलग्न गने जुन जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतालाई प्रभाव पाने सम्भावना रहेको LI पररयोजनाहरू स्वीकार 

गने, योजना िनाउने र ष्ट्वत्त व्यवस्थाका लाष्ट्ग एकदमै ष्ट्जमे्मवार छ। 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा प्रभावहरू 

धेरै अध्ययनहरूले वन्यजनु्तद्वरा अनुभव गररएको वातावरणमा अनुमाष्ट्नत पररवतानहरू वगीकरण गरेर जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधतामा LI का प्रभावहरू ष्ट्वचार गरेका छन्। एकदमै सामान्य माष्ट्नएको प्रभाव ल्यान्डसे्कपको ष्ट्वखण्डन वा 

यसको ष्ट्वपरीत संयोजकताको कमी ष्ट्थयो जसमा लगभग दुई-ष्ट्तहाई अध्ययनहरू सम्बोधन गररएको ष्ट्थयो। लगभग 

आधा अध्ययनहरूले िासस्थानलाई प्रते्यक प्रजाष्ट्त वा सामान्यतया जैष्ट्वक समुदायका लाष्ट्ग पररभाष्ट्षत गदै 

ल्याण्डसे्कपमा िासस्थानको मात्रा वा गुणस्तरमा हुने प्रस्ताष्ट्वत LI का प्रभावहरू ष्ट्वचार गरेको छ। LI (जसै्त 

जनसङ््गया प्रचुरता, मृतु्य दर, वंशाणुगत ष्ट्वष्ट्वधता वा ष्ट्वलुप्त हुने जोम्वखममा पररवतानहरू) वनु्यजनु्तका 

जनसङ््गया-स्तरका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूका अध्ययनहरू कम सामान्य ष्ट्थए; आधाभन्दा कम अध्ययनहरूले यी मधे्य एक 

वा थप वन्यजनु्तका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूलाई ष्ट्वचार गरेको छ। प्रस्ताष्ट्वत LI को ल्याण्डसे्कप संयोजन र संरचनाका 

प्रभावहरू मापन गना र अनुमान लगाउन प्राय: सष्ट्जलो भएतापष्ट्न, LI ष्ट्वकासिार् ष्ट्नम्वम्तएका ल्याण्डसे्कप 

पररवतानहरूमा अपेष्ट्ित वन्यजनु्त प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूका थप अध्ययनहरू जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा भएको खतरालाई िुझ्न 

आवश्यक हुन्छ। 

रेखीय पूवााधार डार्ा 

पररषृ्कत अध्ययनहरूमा प्रयोग गररएको प्रस्ताष्ट्वत LI िारे स्थान-ष्ट्वषयक डार् धेरै ष्ट्वष्ट्भन्न स्रोतहरूिार् प्राप्त 

गररएका ष्ट्थए। सरकारको योजनािद्ध कागजातहरू एकदमै सामान्य स्रोत ष्ट्थए तर अध्ययन लेखकहरू प्रस्ताष्ट्वत 
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LI मा स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा सञ्चय गनाका लाष्ट्ग सरकारी र NGO डार्ािेस, समाचार लेख र अनुमष्ट्त आवेदनहरूमा 

पष्ट्न ष्ट्नभार रहेका छन्। LI डार्ाको ष्ट्ववरण र स्थान-ष्ट्वषयक शुद्धता व्यापक रूपमा ष्ट्वष्ट्वध भएको देम्वखन्छ; केही 

अध्ययनहरूले सरकारी कागजातहरूमा प्रस्ताष्ट्वत LI रूर्हरूका पूणातया अपररषृ्कत नक्साहरूिार् डार्ा 

अंकीकरण गना उले्लख गरेको छ जसले स्थान-ष्ट्वषयक तु्रष्ट्र्को पररचय ष्ट्दन र पररषृ्कत ष्ट्वशे्लषणहरूका लाष्ट्ग 

सम्भावना सीष्ट्मत गना सक्छ।  

प्रस्ताष्ट्वत LI मा स्थान-ष्ट्वषयक डार्ाको सावाजष्ट्नक उपलब्धता र गुणस्तर सुधानाका लाष्ट्ग सरकारी ष्ट्नकाय र LI 

पररयोजना अनुदानकतााहरू (उदाहरण, िहुपिीय ष्ट्वकास िैंकहरू) का प्रयासहरूले LI ष्ट्वकासका सम्भाष्ट्वत 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका प्रभावहरूको सहज, दु्रत र थप सही अध्ययनहरू सिम गने छ। उष्ट्चत रूपमा, प्रस्ताष्ट्वत LI 

रूर्हरू अनलाइन डार्ािेस वा सामान्य डार्ा अनुरोधमाफा त सष्ट्जलै प्राप्त गररने छ; शुद्धतालाई अष्ट्धकतम िनाउन 

भू-स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा ढाँचा (अथाात् GIS shapefile) मा प्रदान गररने छ; ष्ट्डजाइन र संरचनाको प्रारम्भपूवा 

सञ्चालन गररने अध्ययनहरूका लाष्ट्ग पयााप्त समय ष्ट्दन योजना प्रष्ट्ियामा प्रारम्वम्भक रूपमा उपलब्ध हुने छ; र LI 

प्रभावहरूको थप सूक्ष्म मूल्याङ्कनका लाष्ट्ग अनुमष्ट्त ष्ट्दन प्रस्ताष्ट्वत LI का ष्ट्वशेषताहरू िारे अष्ट्तररक्त जानकारी 

(उदाहरण, सडक लेनहरूको सङ््गया, सडक सतह, फेम्वन्सङ्गकको उपम्वस्थष्ट्त/अनुपम्वस्थष्ट्त, पावर लाइन भोिेज, 

रेलमागा र्ि ्याक गज) समावेश हुन्छ। 

जैष्ट्वक डार्ा 

जैष्ट्वक डार्ा प्रकारहरूको व्यापक दायरा LI ष्ट्वकासका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू मूल्याङ्कन गना प्रयोग गररएको ष्ट्थयो। 

संरिणका लाष्ट्ग व्यवम्वस्थत गररएका ष्ट्नष्ट्दाष्ट PA हरूका नक्साहरू, जङ्गल संरिण र अन्य प्रशासष्ट्नक एकाइहरू 

प्रस्ताष्ट्वत LI ले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हानी पुर्याउन सके्न िेत्रहरू पष्ट्हचान गना लगभग आधा अध्ययनहरूमा प्रयोग 

गररएको ष्ट्थयो। भूष्ट्म कभर र वनस्पष्ट्त ष्ट्वशेषताहरू िारे र्ाढािारै् पत्ता लागेको डार्ा ष्ट्नष्ट्दाष्ट PA हरूभन्दा ष्ट्भत्र र 

िाष्ट्हरका स्थानहरू पष्ट्हचान गना पष्ट्न िारम्बार प्रयोग गररएको ष्ट्थयो जसले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका उच्च स्तरहरूलाई 

समथान गने सम्भावना छ र अिुण्ण जङ्गल िेत्र, आद्रभूष्ट्म वा नदी तर्का िेत्रहरू जस्ता LI ष्ट्वकासमा 

अष्ट्तसंवेदनशील हुन सक्छ। धेरै अध्ययनहरू िासस्थानको गुणस्तरको अनुमान लगाउन अन्य वातावरणीय र 

एन्थ्रोपोजेष्ट्नक ल्याण्डसे्कप ष्ट्भन्नताहरू (उदाहरण, भूष्ट्म कभर, भौगोष्ट्लक र मानव ष्ट्वकास) वा जनावर गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको 

प्रष्ट्तरोधका लाष्ट्ग स्थान-ष्ट्वषयक डार्ामा पष्ट्न ष्ट्नभार छन्।  

धेरै अध्ययनहरूले LI का सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू मूल्याङ्कन गना वन्यजनु्त घर्ना वा गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध िारे आनुभाष्ट्वक फाँर् 

डार्ा प्रयोग गरेको छ। अनुसन्धानकतााहरूले कम्बोष्ट्डयामा ष्ट्वद्यमान प्रवासन रूर्हरू कागजात गनाका लाष्ट्ग 

र्ि ्याष्ट्कङ्ग यन्त्रहरू भएको िेङ्गाल फ्लोररकनिार् रे्ष्ट्लमेर्ि ी डार्ा र मलेष्ट्सयन िोष्ट्नायोका लाष्ट्ग संयोजकता 

मोडेलहरू ष्ट्वकास गना जीपीएस-पट्टा भएको पारे् ष्ट्चतुवाहरूिार् डार्ा प्रयोग गरेको छ।  म्यानमारमा पारे् 

ष्ट्चतुवाहरूका लाष्ट्ग िासस्थानन उपयुक्तता तैयार गना र संयोजकता मोडेलहरू ष्ट्वकास गनाका लाष्ट्ग क्यामेरा-

र्ि ्याष्ट्पङ्ग डार्ा प्रयोग गररएको ष्ट्थयो। भारतमा िाघहरूिार् सङ्कलन गररएका वंशाणुगत नमूनाहरू गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा 

ल्याण्डसे्कप प्रष्ट्तरोधको अनुमान लगाउन र वन्यजनु्तका कोररडोरहरू ष्ट्चत्रण गना प्रयोग गररएको ष्ट्थयो। क्यामेरा 

र्ि ्याप छष्ट्व, रे्ष्ट्लमेर्ि ी स्थान र वंशाणुगत नमूनाहरू जस्ता िेत्रको डार्ा सङ्कलन गनाका लाष्ट्ग आवश्यक समय र खचा 

ष्ट्वचारणीय हुन सक्छ तर यी डार्ाले स्रोतहरूले अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ भने अष्ट्तररक्त प्रयासका लाष्ट्ग मूल्यवान हुन सके्न 

सम्भाष्ट्वत LI प्रभावहरूका ष्ट्वसृ्तत, प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्वशे्लषणहरू सिम गछा । योजनाको प्रष्ट्ियामा प्रारम्वम्भक 
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रूपमा व्यवहाया भएसँगै प्रारम्भ गररएका पूवा-संरचना वन्यजनु्त डार्ा सङ्कलनका लाष्ट्ग ष्ट्वत्त व्यवस्थाले यी 

अध्ययनहरूमा घरे्का जस्ता LI प्रभावहरूमा थप सुदृढ ष्ट्वशे्लषणहरू ष्ट्नम्ताउन सक्छ। 

हामीले समीिा गरेको कुनै पष्ट्न अध्ययनमा समावेश नगरेतापष्ट्न, ष्ट्वद्यमान सडक र रेलमागाहरूको साथमा वन्यजनु्त 

मृत्यसङ््गया (अथाात् सडकिार् हुने मृतु्य) र वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गको व्यवहारका हालका प्यार्नाहरूसम्बन्धी डार्ाले LI 

स्तरवृम्वद्धहरूका प्रभावहरूका प्रत्याष्ट्शत ष्ट्वशे्लषणहरूलाई सूष्ट्चत गना पष्ट्न (उदाहरण, पक्की सडक वा चौडा 

िनाउने) सक्छ। यी डार्ा वन्यजनु्त मृतु्य सङ््गयाका उच्च दरहरू भएका हालका LI खण्डहरू ष्ट्चत्रण गनाका लाष्ट्ग 

प्रयोग गना सष्ट्कन्छ जहाँ वन्यजनु्तसँग ठक्करहरू रोक्नका लाष्ट्ग अल्पीकरण उपायहरू पररयोजनाका स्तरवृम्वद्ध 

ष्ट्डजाइनहरूका साथसाथै िारम्बार वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गहरूका हालका स्थानहरूमा समावेश गररएको हुनुपछा  जहाँ LI 

ष्ट्वस्तारणको अवष्ट्धमा अन्डरपास र ओभरपासहरू जस्ता वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गका संरचनाहरू स्थापना गरेर कायम 

राख्नुपछा ।  

ष्ट्वशे्लषणका ष्ट्वष्ट्धहरू 

लगभग आधा अध्ययनहरूले सम्भाष्ट्वत द्वन्द्वका िेत्रहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग संरिण रूष्ट्चका सुष्ट्वधाहरू 

(उदाहरण, PA हरू, अिुण्ण जङ्गल प्याच, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका हर्स्पर्, गम्भीर िासस्थान, वन्यजनु्त कोररडोरहरू) 

भएका प्रस्ताष्ट्वत LI रूर्हरूका सामान्य स्थान-ष्ट्वषयक ओभरलेहरू प्रयोग गरेको छ। यो प्रयास प्राय: नू्यनतम 

डार्ाका आवश्यकताहरूसँग कायाान्वयन गना सष्ट्कन्छ र LI ष्ट्वकासिार् जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने महत्त्वपूणा 

प्रभावहरू सम्भव हुने स्थानहरू हाइलाइर् गनाका लाष्ट्ग उपयोगी पष्ट्हलो चरण प्रदान गछा ।   

अन्य अध्ययनहरूले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा थप ष्ट्वष्ट्शष्ट प्रभावहरूको अनुमान लगाउन थप पररमाणात्मक र डार्ा-

अवधारक प्रयासहरू प्रयोग गरेको छ। उदाहरणका लाष्ट्ग, ष्ट्वष्ट्भन्न अध्ययनहरूले प्रस्ताष्ट्वत LI सँग सम्बद्ध भूष्ट्म 

कभर पररवतान वा िाधा प्रभावहरूले ल्यान्डसे्कपभरर वन्यजनु्तको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको सम्भावनालाई कसरी प्रभाव पाछा  भने्न 

कुरा अनुमान लगाउन ल्याण्डसे्कप खण्डन वा संयोजकता मेष्ट्र्िकहरू प्रयोग गरेको छ। अन्य अध्ययनहरूले LI को 

प्रकाया र अन्य वातावरणीय र एन्थ्रोपोजेष्ट्नक ष्ट्भन्नताहरूको रूपमा ल्याण्डसे्कपभरर गष्ट्तष्ट्वष्ट्धका प्यार्नाहरूको 

अनुमान लगाउनका लष्ट्ग प्रजाष्ट्तहरूको-ष्ट्वष्ट्शष्ट संयोजकता ष्ट्वकास गना जनावरको घर्ना, गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध वा वंशाणुहरू 

िारे डार्ा प्रयोग गरेको छ। LI ष्ट्वकासपूवा र पष्ट्छका पररदृश्यहरूका लाष्ट्ग संयोजकताको नमुना ष्ट्लएर र तुलना 

गरेर, यी अध्ययनहरूले LI ष्ट्वकासिार् ष्ट्नम्वम्तने सम्भावना रहेको जनावरको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको स्थान-ष्ट्वषयक प्यार्नाहरू 

र मात्रामा पररवतानहरूको अनुमान लगाएको छ।  प्रस्ताष्ट्वत LI सँग सम्बदद्ध ल्याण्डसे्कप संयोजकता र प्रत्यि मृतु्य 

सङ््गया (उदाहरण, वन्यजनु्त-सवारी साधनका ठक्करहरू) का पररवतानहरूले वंशाणुगत ष्ट्वष्ट्वधता, 

जनसङ््गयाको प्रचुरता र वन्यजनु्त जनसङ््गयाहरूको ष्ट्वलुप्त हुने जोम्वखमलाई कसरी प्रभाष्ट्वत पाछा  भनी अनुमान 

लगाउन ष्ट्वष्ट्भन्न अध्ययनहरू प्रयोग गरेको ष्ट्थयो।  

हाम्रो समीिाका एकदमै ष्ट्वसृ्तत अध्ययनहरूले ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका प्रभावहरूको अनुमान लगाउन 

िहुष्ट्वध पररमाणात्मक ष्ट्वष्ट्धहरू सम्वम्मष्ट्लत गरेको छ। उदाहरणका लाष्ट्ग, Kaszta et al. (2019) ले मलेष्ट्सयन 

िोष्ट्नायोमा ल्याण्डसे्कप संरचना र संयोजकता, वंशाणुगत ष्ट्वष्ट्वधता र पारे् ष्ट्चतुवाहरूको प्रचुरतामा सम्भाष्ट्वत 

पररवतानहरू अने्वषण गनाका लाष्ट्ग संयोजकता मोडेल, वंशाणुगत अनुकरण र ल्याण्डसे्कप खण्डनका 

मेष्ट्र्िकहरूको प्रयोग गरेको छ। यो जस्ता ष्ट्वसृ्तत अध्ययनहरूलाई सञ्चालन गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वचारणीय डार्ा, 
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ष्ट्वशेषज्ञता, समय र स्रोतहरूहरू आवश्यक पछा  तर ष्ट्तनीहरूले स्थान-ष्ट्वषयक ओभरलेहरू जस्ता एकदमै सामान्य 

ष्ट्वष्ट्धहरू भन्दा सम्भाष्ट्वत LI प्रभावहरूको थप ष्ट्वसृ्तत तम्वस्वर उपलब्ध गराउन सक्छ। 

सुझाव तथा ष्ट्नष्कषाहरू 

ष्ट्वष्ट्भन्न सामान्य सुझाव तथा ष्ट्नष्कषाहरू हामीले समीिा गरेका अध्ययनहरू िीच उदाएको छ। सवाप्रथम, अध्ययन 

लेखकहरूले LI ष्ट्वकासका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार संस्थाहरू र देश वा ल्याण्डसे्कप ष्ट्भत्र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिणका 

लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार संस्थाहरू िीच संयोजन सुधानुाको महत्त्व व्यक्त गरेका छन्। केही माष्ट्मलाहरूमा, ष्ट्वकास र संरिण 

योजनाहरू िस प्रयोजनहरूमा काम गने देम्वखन्छ र वैकम्वल्पक ष्ट्वकासका पररदृश्यहरू अन्तगात जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा 

प्रभावहरूका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूले यो अन्तराल पूरा गनामा मद्दत गना सक्छ। दोस्रो, स्थान-ष्ट्वषयक 

ष्ट्वशे्लषणहरूद्वारा सिम गररएको LI योजना चरणको अवष्ट्धमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूको 

प्रारम्वम्भक ष्ट्वचार हानी रोक्न वा कम गनाका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा हुन्छ।  केही अध्ययनहरू प्रारम्वम्भक योजना वा संरचना 

पूरा भएपष्ट्छ जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतालाई सुरष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग LI पुन्ः  ष्ट्डजाइन गना वा अल्पीकरण संरचनाहरू स्थापना 

गना थप महङ्गो भएको कारणले यो प्रारम्वम्भक परामशाले समर पररयोजनाका खचाहरू घर्ाउन सक्छ भनी नोर् 

गररएको छ।  तेस्रो, धेरै अध्ययनहरूले LI ष्ट्वकासका सहायक प्रभावहरू संरचनाको शारीररक फुर्ष्ट्प्रिभन्दा 

एकदमै तल ष्ट्वस्तार हुन सक्छ तर ष्ट्तनीहरूलाई एकदमै धेरै स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूमा राम्रोसँग ष्ट्र्ष्ट्पएको 

छैन। उदाहरणका लाष्ट्ग, नयाँ सडकको संरचनाले माष्ट्नसलाई अष्ट्घल्लो राष्ट्मण र पाररम्वस्थष्ट्तक रूपमा अिुण्ण 

िेत्रहरूमा पहँुचका लाष्ट्ग सष्ट्जलो िनाउँदै वररपररको ल्याण्डसे्कपमा ष्ट्शकार र गैर-कानूनी लगइन िढाउन सक्छ। 

अन्त्यमा, धेरै स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू एकल फोकल प्रजाष्ट्तहरूको LI ष्ट्वकासका प्रभावहरूमा केम्वन्द्रत 

भएतापष्ट्न, अध्ययन लेखकहरूले उनीहरूको ष्ट्वशे्लषणद्वारा अनुमाष्ट्नत प्रभावहरू फोकल प्रजाष्ट्तहरूमा सीष्ट्मत 

हुने छैनन् भनी िारम्बार नोर् गरेका छन्; यसको सट्टामा, उनीहरूले LI ष्ट्वकासिार् समान प्रभावहरूको अनुभव 

गना आफ्नो अध्ययन िेत्रमा धेरै अन्य प्रजाष्ट्तहरूको अपेिा गछा न्। 

योगदानहरू 

Tyler Creech (CLLC) ले अनुकरणीय अध्ययनहरूको समीिा सञ्चालन गनुाभयो। Rob Ament 

(CLLC/WTI), Tony Clevenger (WTI) र Grace Stonecipher (CLLC) ले समीिाहरू सम्पादन गनुाभयो। 
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मुख्य क्षनष्कषाहरू 

धेरै सामान्य ष्ट्वषयवसु्तहरू हाम्रा स्थान-ष्ट्वषयकका तीनवर्ा भागिार् ष्ट्नम्वस्कएको छ। ष्ट्नम्न कुराहरूले एकदमै 

महत्त्वपूणा खोजहरू प्रष्ट्तष्ट्िम्वम्बत गछा : 

1. स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू हाल प्रस्ताष्ट्वत LI िारे डार्ाको सीष्ट्मत उपलब्धता र कमजोर गुणस्तरद्वारा 

कृष्ट्त्रम भएको छ। LI पररयोजना रूर्हरू िारे स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा सामान्यतया स्थान-ष्ट्वषयक 

डार्ािेसहरूमा प्रणालीगत ढङ्गले संगृष्ट्हत गररएको छैन र यो जानकारी योजना कागज र ष्ट्मष्ट्डया 

ररपोर्ाहरू प्रयोग गरेर अनुसन्धानकताा र अन्य इचु्छक पिहरूद्वारा प्राय: अवसर ष्ट्दने रूपमा एकसाथ 

पक्का गनुापछा । यसले अस्पष्ट रूर् स्थान, म्याद समाप्त भएको पररयोजनाका ष्ट्ववरणहरू र स्थान-ष्ट्वषयक 

ष्ट्वशे्लषणहरूिार् LI पररयोजनाहरूको अन्जानमा छुर् ष्ट्नम्ताउन सक्छ। 

2. दुवै अपररषृ्कत र पररषृ्कत स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूले LI िार् जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने खतराहरूको 

ष्ट्चत्रण गना र सुरिा उपायहरूको ष्ट्डजाइन गना र प्राथष्ट्मकता ष्ट्दनमा महत्त्वपूणा भूष्ट्मका खेल्छन्। 

अपररषृ्कत अध्ययनहरूले जीवष्ट्वज्ञान समुदायमा हानी रोके्न वा कम गने प्रयासहरू अनुसरण गनाका लाष्ट्ग 

महाष्ट्द्वपीय वा िेत्रीय मापनमा प्राथष्ट्मकताका िेत्रहरू चयन गने िारे सूष्ट्चत गना सक्छन्। पररषृ्कत 

अध्ययनहरूले पररयोजना ष्ट्नयोजन र अल्पीकरण वा िष्ट्तपूष्ट्ता रणनीष्ट्तहरू र ष्ट्तनीहरूको कायाान्वयनका 

िारेमा सूष्ट्चत गनाका लाष्ट्ग पयााप्त ररजोलु्यसनमा सरोकारका ष्ट्वषयमा प्रजाष्ट्त वा वासस्थानहरूमा 

व्यम्वक्तगत LI पररयोजनाका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूलाई अन्तदृष्ट्ष्ट प्रदान गदाछन्। 

3. सडक तथा रेलमागाहरूका प्रष्ट्तकूल प्रभावहरूको सम्बन्धमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा पावर लाइनका प्रभावहरू 

अध्ययन गररएको हो र LI ष्ट्वकासका अत्यनै्त कम स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूले पावर लाइनहरूको 

ष्ट्वचार गरेका छन्। यद्यष्ट्प, ष्ट्वस्ताररत पावर लाइनको ष्ट्वकास पूरै एष्ट्सयाभर प्रस्ताव गररएको छ र यो 

धेरैजसो उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता भएका वा Pas नैष्ट्जकैका िेत्रहरूमा छ। 

4. प्रस्ताष्ट्वत LI का प्रभावहरू अनुमान लगाउनका लाष्ट्ग स्थान-ष्ट्वषयक प्रयासहरू ष्ट्वष्ट्वध छन्। यी पद्वष्ट्तहरू 

स्थान-ष्ट्वषयक मापन (ष्ट्वस्तार र ररजोलु्यसन), ष्ट्वशे्लषणात्मक ष्ट्वष्ट्धहरू, ष्ट्वचार गररएका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 

तत्त्वहरू (उदाहरण, जनसङ््गया, प्रजाष्ट्त र पयाावरणीय प्रणाली) र ष्ट्वचार गररएका LI प्रभावका प्रकारहरू 

(उदाहरण, वासस्थान ष्ट्नम्नीकरण, पररदृश्य ष्ट्वखण्डन र घर्ाइएको जनसङ््गयाको प्रचुरताको सम्बन्धमा 

ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न हुन्छन्। त्यहाँ कुनै एकल उतृ्कष्ट पद्वष्ट्त छैन—यसको सट्टामा, पद्वष्ट्तहरू सन्दभा-ष्ट्वष्ट्शष्ट छन् र 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको डार्ा र LI डेर्ाको उपलब्धता र गुणस्तरद्वारा कृष्ट्त्रम भएका छन्।  

5. सम्भाष्ट्वत LI प्रभावहरूका प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्नष्पि स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू सामान्य छन् र अत्याष्ट्धक 

ठूलो स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वस्तारहरूको ष्ट्वचार गदाा, सीमाना पाररम्वस्थष्ट्तक समुदायका प्रभावहरू प्राथष्ट्मक 

सरोकारका हँुदा वा संरिण सरोकारका प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग जीवष्ट्वज्ञान सम्बन्धी डार्ा उपलब्ध नहँुदा 

आवश्यक हुन सक्छन्। यद्यष्ट्प, प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्वशे्लषणहरूले LI ष्ट्वकासमा वन्यजनु्त 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूका थप प्रत्यि अनुमानहरू (उदाहरण, जनसङ््गयाको प्रचुरता, भौगोष्ट्लक ष्ट्वतरण वा 

ष्ट्वनाशको जोम्वखममा पररवतानहरू) प्रदान गना सक्छन्, जुन प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्नष्पि ष्ट्वशे्लषणहरूले भन्दा िढी 

योजनाकार र सवासाधारणले िुझ्न सक्छन्।  
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6. सञ्चयी प्रभाव र माध्यष्ट्मक प्रभावहरूले स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूमा पयााप्त ष्ट्वचार प्राप्त गना सकै्दनन्। 

सञ्चयी प्रभावहरू अन्य ष्ट्वगत, वतामान र भष्ट्वष्यको ष्ट्वकास (उदाहरण पररदृश्यमा ष्ट्वद्यमान सडकहरू) 

मा जोष्ट्डएको िेलामा प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाका वृम्वद्धशील प्रभावहरू हुन्छन्। माध्यष्ट्मक प्रभावहरू LI 

ष्ट्वकासद्वारा िढेका अन्य खतराहरूका अप्रत्यि प्रभावहरू हुन्, जसै्त नयाँ सडकहरूको पहँुचमा आउने 

दुगाम िेत्रहरूमा गैर-कानुनी तररकाले रूखहरू कार््ने र ष्ट्शकार गने। तुलनात्मक रूपमा केही स्थान-

ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूले स्पष्ट रूपमा सञ्चयी र माध्यष्ट्मक प्रभावहरूको ष्ट्वचार गछा न्, जसको पररमाण 

ष्ट्नधाारण गना कष्ट्ठन हुन सक्छ तर जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा ष्ट्तनीहरूको प्रभाव उले्लखनीय हुन सक्छ। 

7. ष्ट्वद्यमान सह-समीिा गररएका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूले दष्ट्िण र दष्ट्िणपूवी एष्ट्सयामा मुयत 

केम्वन्द्रत गरेका छन् जुन स्वाभाष्ट्वक हो ष्ट्कनभने यी िेत्रहरूले ष्ट्तनीहरूको LI ष्ट्वकास र उच्च जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधता मानको दु्रत गष्ट्तमा अत्याष्ट्धक गम्वम्भर LI प्रभावहरू अनुभव गने सम्भावना रहेको छ। यद्यष्ट्प, 

स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूको यो साँघुरो भौगोष्ट्लक फोकसले खतरामा भएका प्रजाष्ट्त, िासस्थान र 

पाररम्वस्थष्ट्तक प्रष्ट्ियाहरू फरक हुन सके्न एष्ट्सयाका अन्य िेत्रहरूका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा LI का सम्भाष्ट्वत 

प्रभावहरूिारे हाम्रो िुझाइ सीष्ट्मत गछा  (उदाहरण, केन्द्रीय एष्ट्सयाका से्टपेसमा अङ््गगुलेर्हरूले प्रयोग गने 

लामो दूरीको प्रवासन रूर्हरूमा अवरोध)। 

8. एष्ट्सयाली जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा यी गैर-BRI पररयोजनाहरूका प्रभावहरू ष्ट्वचारणीय हुने छ र धेरै देशहरूमा 

BRI प्रभावहरूसँग सञ्चयी हुन्छन्। यद्यष्ट्प, हाम्रो अपररषृ्कत ष्ट्वशे्लषणले अन्य िेत्रगत आष्ट्थाक ष्ट्वकास 

पहलहरू (उदाहरण, SASEC, CAREC, ASEAN) द्वारा अनुदान गररएको प्रस्ताष्ट्वत LI कमसेकम 

एष्ट्सयाको प्रस्ताष्ट्वत BRI-अनुदान-प्राप्त LI जसै्त व्यापक छ भनी सुझाव ष्ट्दन्छ। एष्ट्सयाली जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधतामा यी गैर-BRI पररयोजनाहरूका प्रभावहरू ष्ट्वचारणीय हुने छ र धेरै देशहरूमा BRI 

प्रभावहरूसँग सञ्चयी हुन्छन्।  

9. LI ष्ट्वकासका प्रभावहरू एष्ट्सयाभरर हुने अपेिा गररएको छ तर दष्ट्िणपूवी र दष्ट्िण एष्ट्सयाका र्ि ोष्ट्पकल र 

उप-र्ि ोष्ट्पकल जङ्गलहरू ष्ट्वशेषगरी गम्भीर रूपमा प्रभाष्ट्वत हुन सक्छ। प्रस्ताष्ट्वत LI द्वारा उच्च-

प्रोफाइलका पयाावरणीय प्रणालीहरू (उदाहरण तराई आका , िोष्ट्नायनन र सुमार्ि ान वषाावन) मात्र नभएर 

सोही उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मान तर कम सवाजष्ट्नक पष्ट्हचान भएका धेरै तल्लो-प्रोफाइलका 

पयाावरणीय प्रणालीहरू खतरामा परेका छन्। उदाहरणका लाष्ट्ग, Mekong Basin ष्ट्भत्रका धेरै िेत्रहरूमा 

अपवादजनक जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र प्रस्ताष्ट्वत LI को उच्च घनत्व छ। 
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क्षसफारिसहरू 

हामीले प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वकासिार् जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा खतराहरूका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू सुधाना ष्ट्नम्न 

ष्ट्सफाररसहरू प्रस्ताव गछौं। यी ष्ट्सफाररसहरूलाई कायाान्वयन गनााले LI योजना र पररयोजनाहरूलाई सूष्ट्चत गने र 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सुरिा गने स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूको शुद्धता, व्यापकता र मूलभूत रूपमा प्रभावकाररता 

िढाउने छ। 

1. ष्ट्वष्ट्त्तय संस्था, िेत्रीय संरचना साझेदारी र सरकारहरूले प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूको भौगोष्ट्लक स्थान-

ष्ट्वषयक डार्ािेसहरू ष्ट्सजाना गना र कायम राख्न स्रोतहरू समष्ट्पात गनुापछा । यी स्थान-ष्ट्वषयक डार्ा हाल 

प्रभावकारी रूपमा पहँुच र प्राप्त गना कष्ट्ठन छ जसले LI ष्ट्डजाइनमा प्रभावकारी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

सुरिा उपायहरू समावेश गररएको छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गना सके्न योजना िनाउने चरणको अवष्ट्धमा स्थान-

ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू सञ्चालन गने सम्भावनालई सीष्ट्मत गछा । डार्ािेसहरूले भौगोष्ट्लक स्थान-ष्ट्वषयक 

डार्ा ढाँचामा रूर् स्थान र सम्भव भएसमस LI ष्ट्वशेषताहरू िारे जानकारी (उदाहरण, सडकको चौडाई र 

सतहको प्रकार, रेलमागा गज र पावर लाइनको भोिेज) समावेश गनुापछा । पररयोजनाका योजनाहरू 

पररवतान हुनाले डार्ािेसहरू ष्ट्नयष्ट्मत रूपमा अद्यावष्ट्धक गररनुपछा , सवासाधारणलाई सष्ट्जलै पहँुचयोग्य 

हुनुपछा  र ष्ट्वसृ्तत मेर्ाडार्ा समावेश हुनुपछा ।  

2. स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू सुरिा उपायहरूको ष्ट्डजाइनलाई सूष्ट्चत गना सम्भव भएसम्म ष्ट्छष्ट्र् सञ्चाष्ट्लत 

गररनुपछा । हामीले स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू प्रयोग गरेर प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूका प्रभावहरू 

अनुमान लगाउने अनुकरणीय अध्ययनहरूका उदाहरणहरू फेला पारेतापष्ट्न, LI प्रभावहरूका लगभग 

सिै अध्ययनहरू पूवाव्यापी रूपमा सञ्चालन गररन्छ र यसको सट्टामा पष्ट्हले नै घरे्का जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा 

भएको िष्ट्तलाई कागजात गररन्छ। LI पररयोजनाहरूको योजना र ष्ट्डजाइनमा प्रारम्वम्भक रूपमा सञ्चालन 

गररएका प्रत्याष्ट्शत अध्ययनहरूले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतालाई हानी गने सम्भावना रहेको पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग 

अल्पीकरण वा िष्ट्तपूष्ट्ता उपायहरूको पररहार, नू्यन गने (उदाहरण, पुन्ः  रूर् गने) वा कायाान्वयन 

ष्ट्नम्प्त्याउन सके्न जानकारी उपलब्ध गराउँछ। 

3. LI योजनाकताा, अनुदानकताा र ष्ट्वकासकतााहरू जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतालाई हानी पुयााउने LI को सम्भावना 

पष्ट्हचान गना र स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू सञ्चालन गना शैष्ट्िक समुदाय, NGO हरू र वन्यजनु्त 

ष्ट्नकायहरूका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका ष्ट्वशेषज्ञहरूसँग साझेदार िनु्नपछा । प्रभावकारी सुरिा उपायहरू 

कायाान्वयन गने िमता सीष्ट्मत गने LI ष्ट्डजाइष्ट्नङ्ग र संरचनामा ष्ट्वशेषज्ञता भएका र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

प्रभावहरू पहँुच गने कायामा ष्ट्वशेषज्ञता भएका िीचमा प्राय्ः  जडान ष्ट्वचे्छद हुन्छ। LI ष्ट्वकास 

योजनाहरूको सुरुवातका यी दुई समूहिीचको सहकायाले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट पररणामहरू 

ष्ट्नम्प्त्याउने छ र सम्भाष्ट्वत रूपमा समय र पैसा िचत गना सक्छ।  

4. स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूका पावर लाइनहरूमा थप ध्यान ष्ट्दनुपछा । पावर लाइनहरूले एष्ट्सयामा 

ष्ट्वशेषगरी उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका िेत्रहरूमा प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वकासको महत्त्वपूणा अनुपात समाष्ट्वष्ट गरेमा 

ष्ट्तनीहरूको िारेमा उतृ्कष्ट ष्ट्वचार गनुापछा । क्यानल, फेन्स र पाइपलाइनहरू जस्ता यो ररपोर्ामा समाष्ट्वष्ट 
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नगररएका अन्य LI मोडहरूको पष्ट्न जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा ठूला प्रभावहरू हुन सक्छन् र स्थान-ष्ट्वषयक 

ष्ट्वशे्लषणहरूमा ष्ट्वचार गनुापछा । 

5. स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूको भौगोष्ट्लक र वगीकरण िेत्रलाई ष्ट्वस्तार गररनुपछा । दष्ट्िण पूवी 

एष्ट्सयाभन्दा िाहेकका िेत्रहरू र ठूला स्तनधारीहरूभन्दा िाहेकका र्ाक्सामा केम्वन्द्रत गने स्थान-ष्ट्वषयक 

ष्ट्वशे्लषणहरू हाम्रो एष्ट्सयामा भएको सम्भाष्ट्वत LI प्रभावहरूका िुझाइ ष्ट्वसृ्तत गना आवश्यक हुन्छ र ती 

प्रभावहरू मूल्याङ्गकन गने उतृ्कष्ट तररका हुन्। 

6. LI पररयोजनाहरूका सिै स्रोतहरूलाई जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने प्रभावहरू मूल्याङ्कन गदै ठूलो मात्रामा 

स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूमा सम्वम्मष्ट्लत गनुापछा । यसमा अन्त अन्तराष्ट्ष्टि य आष्ट्थाक ष्ट्वकासका पहलहरू 

(उदाहरण, SASEC, CAREC, ASEAN) द्वारा अनुदान-प्रदान गररएका पररयोजना र राष्ट्ष्टि य वा उप-

राष्ट्ष्टि य स्तरमा अनुदान-प्रदान गररएका पररयोजनाहरू समावेश छन् जसले BRI जसै्त एष्ट्सयाली जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधतामा ठूलो प्रभाव पाना सक्छ। 
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