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संक्षिप्त रूप 

ADB  एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक 

BBA  जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको आधार रेखा मूल्याङ्कन 

CLLC  ठूलो पररदृश्य संरिण केि 

CNP  ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज (नेपाल) 

CWS  चुनार्ी वन्यजनु्त सुरष्ट्ित स्र्ल (िङ्गलादेश) 

DNPWC राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र वन्यजनु्त संरिण ष्ट्वभाग (नेपाल) 

DoRW   रेलमागा ष्ट्वभाग (नेपाल) 

EDC  Electricité du Cambodge (क्यािोष्ट्डया) 

EIA  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

FWS  फष्ट्सयाखली वन्यजनु्त सुरष्ट्ित स्र्ल (िङ्गलादेश) 

आइयूसीएन अन्तरााष्ट्ष्टि य प्राकृष्ट्तक संरिण संघ 

एलआइ  रेखीय पूवााधार 

MNP  मेधकछाष्ट्पया राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज (िङ्गलादेश) 

NB  नारायणघार् देम्बख िुर्वल (नेपाल) 

PA  संरष्ट्ित िेत्र 

PLN  पेरुशान ष्ट्लम्बस्टिक नेगारात 

PNP  पसाा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज (नेपाल) 

PWS  ष्ट्फपू्स वन्यजनु्त सुरष्ट्ित स्र्ल (भुर्ान) 

QTR  म्बिनघाई – ष्ट्तब्बत रेलमागा (चीन) 

RNP  सडक नेर्वका  पररयोजना 
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SASEC  दष्ट्िण एष्ट्सया उप-िेत्रीय आष्ट्र्ाक सहकाया 

युएसडी  संयुक्त राज्य अमेररकाको डलर 

WCS  वन्यजनु्त संरिण समाज  

डबू्लएसएलआइ वन्यजनु्तमैत्री रेखीय पूवााधार 

WHC  ष्ट्वश्व सम्पदा सष्ट्मष्ट्त 

WTI  पष्ट्िमी यातायात संस्र्ान 
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3   |   वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधारका माष्ट्मला अध्ययनहरू    USAID.GOV 

परिचय 

चुनौतीहरूको सिोधन गने प्रगष्ट्तको गष्ट्त िढाउन मद्दत गने व्यावहाररक ष्ट्सद्धान्त र ष्ट्वष्ट्धहरू पेश गना आवश्यक 

हँुदा माष्ट्मला अध्ययनहरू उपयोगी हुन सक्छन्(Crowe et al., 2011)। यो एनेक्सले तीनवर्ा मोड—सडक, 

रेलमागा, पावर लाइनहरूका लाष्ट्ग रेखीय पूवााधार (LI) का योजना अर्वा पररयोजनाहरूको एकत्रीकरण प्रसु्तत 

गछा—जसले वन्यजनु्तका सुरिा उपायहरू कायााम्बन्वत गरेको छ। हामी ती प्रष्ट्क्रया, नीष्ट्त र ष्ट्नणाय ष्ट्नमााणको जाँच 

गछौं जसले वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधार (WFLI) लाई पररष्ट्नयोजन गने सफल पररयोजनाहरूलाई 

ष्ट्तनीहरूका प्रष्ट्तकूल प्रभावहरू प्रभावकारी ढङ्गले कम गना असफल भएका पररयोजनाहरूिार् छुट्याउँछ। हामी 

एष्ट्सयामा अनुकरणीय WFLI पररयोजनाहरूको रूपमा काम गने हालै ष्ट्नमााण गररएका वा योजना िनाइएका LI 

ष्ट्वकासहरू समावेश गना चाहन्छौ।ं 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुरिा उपायहरूको कायाान्वयन एष्ट्सयाली LI पररयोजनामा तुलनात्मक रूपमा नयाँ छ तर 

हालैका वषाहरूमा स्पष्ट रूपमा ध्यानाकषाण र संस्र्ागत स्वीकृष्ट्त पाइरहेको छ(Clements et al., 2014; 

Donggul et al., 2018; Menon et al., 2015)। आगामी वषाहरूमा एष्ट्सयामा LI पररयोजनाहरूको अनुमाष्ट्नत 

वृम्बद्ध (एनेक्स 1 हेनुाहोस्) ले पररयोजनाहरूको सही तररकाले मूल्याङ्कन गररन्छ, ष्ट्विसनीय ष्ट्फल्ड डार्ा प्रयोग 

गररन्छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा आवश्यकतालाई रेखाष्ट्ङ्कत गछा  र WFLI का अभ्यास र अल्पीकरण 

उपायहरूको ष्ट्सफाररस गदाा उतृ्कष्ट उपलब्ध ष्ट्वज्ञानमा आधाररत हुन्छ।  

ष्ट्वगतमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू (EIAs) ले प्राय: जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिणका पाररम्बस्र्ष्ट्तक तर्ा भौष्ट्तक 

तत्त्वहरूमा सामान्य, व्यापक-आधाररत LI पररयोजनाका प्रभावहरूमा ध्यान केम्बित गरेका छन्। केहीले 

वन्यजनु्तका महत्त्वपूणा पररदृश्य कनेम्बिष्ट्भर्ी आवश्यकताहरू, ष्ट्तनीहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र प्रवासहरूमा नभएर 

प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्वष्ट्शष्ट आवश्यकताहरूमा ध्यान केम्बित गरेका छन्। अनुसरण गररएका माष्ट्मला अध्ययनहरू WFLI-

आधाररत ष्ट्वष्ट्ध, अभ्यास र पररणामहरूको उदाहरणको रूपमा चयन गररएका हुन्। समरमा, ष्ट्तनीहरूले एष्ट्सयाका 

LI अभ्यासकतााहरूलाई ध्वष्ट्न जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुरिा अभ्यासहरूतफा  अष्ट्घ िढ्दा सूष्ट्चत गने छ।  

WFLI का सुरिा उपायहरू कायााम्बन्वत गनुाका लागत र लाभहरूको तुलना अष्ट्धकांश एष्ट्सयाली LI 

पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग दुलाभ छ। पररणाम स्वरूप, केही एजेन्सी र अन्य LI समर्ाकहरूले वातावरणीय सुरिा 

उपायहरूलाई पररयोजना लागतको रूपमा मात्र ष्ट्लन्छन्। अष्ट्हलेको समयमा, प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूको िढ्दो 

सङ््गख्यामा यी सुरिा उपायहरूको लागत मात्र नभएर प्रायूः  ष्ट्वत्तीय सम्भाव्यता ष्ट्वशे्लषणहरूमा उक्त लगानीका 

आष्ट्र्ाक लाभहरू पष्ट्न पदाछन्। WFLI सुरिा उपायका लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषणहरू धेरै सामान्य भइरहेको हुनाले, 

चयन गररएका माष्ट्मला अध्ययनहरूमधे्य दुईवर्ाले आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणहरू गरेका पररयोजनाहरूमा ध्यान केम्बित 

गछा न् र यी अनुसिानहरू गना प्रयोग गररएका उपकरणहरूिारे व्याख्या गछा न्। 
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क्षिक्षिहरू 

सडक पयाावरण ष्ट्वज्ञानिारे भचुाअल अन्तरााष्ट्ष्टि य िैठकहरूमा उपम्बस्र्त भएर, अन्तरााष्ट्ष्टि य प्राकृष्ट्तक संरिण संघ 

(IUCN) का उपयुक्त ष्ट्वशेषज्ञ समूहका सदस्यहरूलाई इ-मेल अनुरोध गरेर र एष्ट्सयाका यातायात 

अभ्यासकतााहरूलाई प्रत्यि सम्पका  गरेर साष्ट्हत्य समीिा (पररष्ट्शष्ट 4) माफा त एष्ट्सयाभररिार् सम्भाष्ट्वत माष्ट्मला 

अध्ययनहरू पष्ट्हचान गरी सङ्कलन गररएका ष्ट्र्ए। हामीले यो पररष्ट्शष्टमा समावेशनका लाष्ट्ग 23 वर्ा सम्भाष्ट्वत 

माष्ट्मला अध्ययन पष्ट्हचान, सङ्कलन, समीिा र मूल्याङ्कन गरय्ौ।ं अन्ततूः , हामीले यो पररष्ट्शष्ट () मा समावेशनका 

लाष्ट्ग—छ वर्ा पयाावरणीय र दुई वर्ा आष्ट्र्ाक—गरेर आठ वर्ा माष्ट्मला अध्ययन चयन गरय्ौ(ंष्ट्चत्र1)।  

माष्ट्मला अध्ययनहरू चयन गदै गदाा, हामीले एष्ट्सयाको व्यापक भूगोल, LI का तीनवर्ा माध्यम र महाद्वीपको ष्ट्वष्ट्वध 

र्ाक्सालाई प्रसु्तत गने पररयोजनाहरूद्वारा प्रभाष्ट्वत भएका महत्त्वपूणा IUCN-सूचीिद्ध प्रजाष्ट्तहरू प्रसु्तत गने प्रयास 

गरय्ौ।ं हामीले नयाँ वा नवप्रवतानीय नीष्ट्त, आष्ट्र्ाक मूल्याङ्कन, योजना वा एष्ट्सयामा WFLI सुरिा उपायहरूको 

कायासम्पादन मूल्याङ्कनिारे व्याख्या गने पररयोजनाहरू समावेश गरय्ौ।ं 

 

ष्ट्चत्र1: माष्ट्मला अध्ययनका प्रकार र स्र्ानहरूको मानष्ट्चत्र। 
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माक्षमला अध्ययनहरू 

छवर्ा पाररम्बस्र्ष्ट्तक माष्ट्मला अध्ययनमधे्य दुईवर्ा सडक पररयो, तीनवर्ा रेलमागा र एउर्ा पावर लाइनका ष्ट्र्ए। 

छवर्ा माष्ट्मला अध्ययनमा पाँचवर्ा देश समावेश छन्: िङ्गलादेश, भुर्ान, क्यािोष्ट्डया, चीन र नेपाल। आष्ट्र्ाक 

माष्ट्मला अध्ययनहरूमा इन्डोनेष्ट्सयाको पावर लाइन र मलेष्ट्सयाको सडक पररयोजना समावेश ष्ट्र्यो। ष्ट्वषयगत 

रूपमा, पयाावरणीय माष्ट्मला अध्ययनहरूले पररयोजनाको योजनाका पिहरू (जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका आधाररेखा 

मूल्याङ्कनहरू [BBAs]), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू [EIAs] र सुरिा उपायहरू र ष्ट्तनीहरूको 

कायासम्पादनको पोस्ट-संरचना कायाान्वयन समाष्ट्वष्ट गरय्ो। 

माक्षमला अध्ययन 1. िेलमार्ग: CHITTAGONG – कोक्स बजाि (बङ्गलादेश) 

आधारभूत जानकारी 

िेखीय पूिागिाि मोड: रेलमागा 

िाष्ट्र : िङ्गलादेश 

परियोजनाको नाम/स्थान: Chittagong – कोक्स िजार रेलमागा, कोक्स िजारमा डोहाजारी (Chittagong, 

िन्दरिन ष्ट्डम्बस्टििहरू, कोक्स िजार) 

समथगक: जनवादी गणतन्त्र िङ्गलादेश सरकार, एष्ट्सयन डेभलपमेन्ट िैंक 

सुरिा योजना र नीष्ट्त 

प्रभाि मूल्याङ्कन 

Chittagong – कोक्स िजार रेलमागा भनेको र्ि ान्स-एष्ट्सयाली रेलमागा प्रणालीको भागको रूपमा दष्ट्िण-पूवी 

िङ्गलादेशमा डोहाजारीिार् कोक्स िजारमा 102 ष्ट्कष्ट्मसम्म चल्ने प्रस्ताष्ट्वत डुअल-गजको रेल लाइन हो। यातु्रहरू 

र मालसमानको भाडा दुवै ल्याउन अष्ट्भपे्रररत, रेलमागाले दष्ट्िण एष्ट्सया उप-िेत्रीय आष्ट्र्ाक सहकाया (SASEC) 

कायाक्रमको िेत्रीय यातायात र व्यापार वृम्बद्ध गने लक्ष्यलाई अष्ट्घ िढाउने छ। यद्यष्ट्प, प्रस्ताष्ट्वत रेलमागाको 

पङ््गम्बक्तिद्धता िङ्गलादेशको तीनवर्ा 24 कानुनी रूपमा संरष्ट्ित िेत्रहरू (Pas) िार् पार हुन्छ: चुनाती 

वाइल्डलाइफ सङ्कचुरी (CWS), फाष्ट्सयाखाली वाइल्डलाइफ सङ्कचुरी (FWS) र मेधकच्छष्ट्पया राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज 

(MNP) (ष्ट्चत्र2)। तीनवर्ा सिै PA हरूलाई एष्ट्सयामा पाइने हात्तीहरू समर्ान गरेको माष्ट्नन्छ, जसलाई IUCN ले 

लोपोनु्मखको रूपमा सूचीमा राखेको छ। रेल अलाइनमेन्ट एउर्ा वा सोभन्दा िढी लोपोनु्मख प्रजाष्ट्तहरूलाई हािार 

गने PA हरूिार् पार हुने भएकाले, Chittagong – कोक्स िजार रेलमागालाई एष्ट्सयन डेभलपमेन्ट िैंक (ADB) 

को सुरिा उपायको नीष्ट्त कर्न अनुसार वगा A पररयोजनाको रूपमा वगीकरण गररएको छ। वगा A का सिै 

पररयोजनाहरूलाई EIA को आवश्यकता पछा । 
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ष्ट्चत्र2: तीनवर्ा संरष्ट्ित िेत्रका स्र्ानहरूसँग सिम्बित Chittagong – कोक्स िजार रेलमागाका लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत पङ््गम्बक्तिद्धताको नक्सा: 

चुनाती वाइल्डलाइफ सङ्कचुरी, फाष्ट्सयाखाली वाइल्डलाइफ सङ्कचुरी र मेधकच्छष्ट्पया राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज। 

िङ्गलादेशको राष्ट्ष्टि य वातावरणीय नीष्ट्त(MoEF, 1994)ले वातावरणीय कायाका लाष्ट्ग आधारभूत फे्रमवका  सेर् गछा  

र पररयोजनाहरू हुनुअष्ट्घ EIA हरू आयोजना गररनुपछा  भने्न कुरा उले्लख गछा । िङ्गलादेशको वातावरण संरिण 

ऐन (1995) र यसका ष्ट्नयमहरू (1997) अन्तगात, पररयोजनालाई वातावरण ष्ट्वभागद्वारा वगा रातोको रूपमा 

वगीकरण गररएको ष्ट्र्यो, जसले पूणा EIA लाई पष्ट्न ष्ट्र्ि गर गदाछ। EIA को भागको रूपमा, IUCN ले 2014 मा दु्रत 

मूल्याङ्कन आयोजना गरय्ो, जुसले पररयोजना िेत्रमा एष्ट्सयामा पाइने हात्तीहरूको म्बस्र्ष्ट्त सवेिण गरय्ो, हात्ती 

यात्राका कोररडर र प्रस्ताष्ट्वत पङ््गम्बक्तिद्धतालाई प्रष्ट्तचे्छद गने क्रष्ट्सङ्ग ष्ट्िन्दुहरू पष्ट्हचान गरय्ो र मानव-हात्ती 

द्वन्द्वको सििमा स्र्ानीय माष्ट्नसहरूको अन्तवााताा ष्ट्लयो(IUCN, 2014)। अध्ययनमा प्रस्ताष्ट्वत रेलमागा हात्तीको 

कनेम्बिष्ट्भर्ी प्रवद्धान गना र सम्भाष्ट्वत रूपमा हात्ती-रेल ठोम्बकने समस्या कम गनाका लाष्ट्ग पाँचवर्ा सष्ट्क्रय र 

छवर्ा सामष्ट्यक हात्ती क्रस हुने ष्ट्िन्दुहरू र प्रस्ताष्ट्वत अनुवती व्यवस्र्ापनका ष्ट्वकल्पहरूसँग प्रष्ट्तचे्छद हुने छ भने्न 

कुरा फेला परय्ो(IUCN, 2014)। यस अध्ययनको आधारमा, अल्पीकरणका उपायहरूका लाष्ट्ग ष्ट्सफाररसहरू 

प्रदान गना PA हरूमा हात्तीहरूमा ष्ट्वशेष ध्यान केम्बितको सार्मा BBA आयोजना गररएको ष्ट्र्यो(Dodd & 

Imran, 2018)। हात्तीका ष्ट्चन्ह (उदाहरण, गोिर, र्ि याकहरू र वनस्पष्ट्तमा िष्ट्त), सवेिणहहरू, क्यामेरा र्ि ्याष्ट्पङ्ग 

प्रयोग गरेर, BBA ले तीनवर्ा सिै PA मा रेलमागाको प्रस्ताष्ट्वत रूर्सँगै हात्ती क्रस हुने िेत्रहरू पष्ट्हचान गरय्ो। 
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IUCN िातो सूचीमा पने िा केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू 

एष्ट्सयामा पाइने हात्ती (इलेफास म्याम्बक्समस), भारतमा पाइने जङ्गली िदेल (सस स्क्रोफा ष्ट्क्रसे्टर्स), िाष्ट्का ङ्ग ष्ट्डयर 

(मुम्बन्टयाकस मुन्टज्याक), ष्ट्फष्ट्सङ्ग क्यार् (ष्ट्प्रयोनेलुरस भाइभेररनस) 

EIA का क्षसफारिसहरू 

BBA ले प्रस्ताष्ट्वत 102-ष्ट्कष्ट्म रेल लाइनको लगभग 27 ष्ट्कलोष्ट्मर्र (ष्ट्कष्ट्म) तीनवर्ा PA िार् ष्ट्सधै पार हुन्छ, 

जसको एउर्ा भागले एष्ट्सयामा पाइने हात्तीहरूको महत्त्वपूणा िासस्र्ानमा गठन गछा  भने्न कुरा फेला पारय्ो। 

पङ््गम्बक्तिद्धताले मुख्य िेत्र (तुलनात्मक रूपमा अखण्ड वन), िफर िेत्र (ष्ट्वकृत तर मानव आवास वा खेती 

नभएको) र प्रभाव िेत्र (ष्ट्वकृत, आवास र खेती गने अनुमष्ट्त ष्ट्दइएको) को ष्ट्मश्रणिार् पार भएर प्रते्यक पाका लाई 

फरक तररकाले प्रभाव पाने छ। BBA ले मुख्य िेत्रहरू हात्तीहरूका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा िासस्र्ानसँग ष्ट्वशेषगरी 

अनुरूप भएको कुरा फेला पारय्ो। रेलमागाको अष्ट्धकांश पङ््गम्बक्तिद्धता मुख्य िेत्रहरूभन्दा िाष्ट्हर पने हँुदा, BBA 

ले यसले CWS का केही मुख्य िेत्रहरूमा क्रष्ट्सङ्गहरूलाई अझै पष्ट्न ब्लक गने छ र अन्य स्र्ानहरूमा हात्तीको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई सम्भाष्ट्वत रूपमा रोके्न खालको ष्ट्र्यो भने्न कुरा फेला पारय्ो। 

WFLI का लाष्ट्ग उतृ्कष्ट उपलब्ध ष्ट्वज्ञानमा आधाररत रहेर BBA का लेखकहरूले संरिण र अल्पीकरण रणनीष्ट्त 

िनाएका ष्ट्र्ए। “रु्लिक्स” पद्वष्ट्त प्रयोग गरेर, लेखकहरूले वन्यजनु्त र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको पररयोजनामा हुने प्रत्यि 

(उदाहरण, ठोम्बकने समस्या) र अप्रत्यि (उदाहरण, िासस्र्ानको ष्ट्वखण्डन) दुवैलाई सिोधन गने उतृ्कष्ट 

अभ्यासहरूको संयोजन प्रयोग गरेका ष्ट्र्ए। यो रणनीष्ट्तमा अल्पीकरणका ष्ट्वष्ट्भन्न उपायहरू समावेश गररएका ष्ट्र्ए: 

वन्यजनु्त ओभरपास र अन्डरपासहरू, रेलमागाको केही दूरीमा हात्ती भएको पत्ता लगाउने प्रष्ट्वष्ट्ध र हात्तीहरूलाई 

प्रत्यि रूपमा रेलमागाका सुरष्ट्ित क्रष्ट्सङ्ग ष्ट्िन्दुहरूमा िार लगाउने जस्ता फनेष्ट्लङ्ग व्यवहारहरू। 

CWS मा, अल्पीकरण रणनीष्ट्तले ल्यान्डसे्कप कनेम्बिष्ट्भर्ी प्रवद्धान गरेर र केम्बित क्रष्ट्सङ्ग स्र्ानहरूमा हात्ती-रेल 

ठोम्बकने समस्या रोकर्ाम गरेर हात्ती ष्ट्हँड्ने कोररडोरहरू सुरिा गने कायामा ध्यान केम्बित गरय्ो। BBA ले 

वन्यजनु्तका दुईवर्ा ओभरपास (50 ष्ट्मर्र (ष्ट्म) चौडा भएको), एउर्ा िेत्र पष्ट्छ प्राष्ट्वष्ट्धक रूपमा अनुपयुक्त भएको 

फेला पाररएता पष्ट्न; एउर्ा अन्डरपास (10 m x 4.5 ष्ट्म); र खुला स्प्यान पुल (30 m x 4.5 ष्ट्म) ष्ट्सफाररस गरय्ो। 

ष्ट्यनीहरू िङ्गलादेश र एष्ट्सयामा रेलमागािार् प्रभाष्ट्वत हात्तीहरूका लाष्ट्ग ष्ट्नमााण गररएका पष्ट्हलो वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्ग 

संरचनाहरू हुने छन्। हात्ती र अन्य वन्यजनु्तले यी संरचनाहरू प्रयोग गछा न् भनी सुष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग, BBA ले 

चारवर्ा फेन्स र्ष्ट्मानी, रेलहरूलाई जनावरहरू पहँुच गरररहेको/क्रस गरररहेको िारे सतका  गराउने हात्ती पत्ता 

लगाउने प्रणालीहरूको सार्मा दुईवर्ा फेन्स र्ष्ट्मानीमा राउण्ड स्तरका क्रष्ट्सङ्गहरूको सार्मा रेलका दुवै 

भागहरूसँगै जम्मा 6.8 ष्ट्कष्ट्मको फनेष्ट्लङ्ग फेम्बन्सङ्ग पष्ट्न प्रस्ताव गरय्ो। 

FWS मा, मानव-हात्ती िीचका द्वन्द्वहरूको समाधानिारे ध्यान केम्बित गररएको ष्ट्र्यो। BBA ले मुख्य िेत्रभन्दा 

िाष्ट्हर हात्तीको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध (र तसर्ा प्रस्ताष्ट्वत पङ््गम्बक्तवद्धता क्रस गने) मौसमी क्रप रेष्ट्डङ्गमा सीष्ट्मत ष्ट्र्यो भने्न कुरा 

फेला पारय्ो। क्रष्ट्सङ्ग संरचनाहरू स्र्ापना गनााले यो द्वन्द्वलाई मात्र कायम राखे्न छ भने्न कुरा पष्ट्हचान गरेर, BBA ले 

िरू लगभग पाँच ष्ट्कष्ट्म र्ाढा हात्ती ष्ट्नस्कने प्रििहरू ष्ट्सफाररस गरय्ो जसले हात्ती-रेल ठोम्बकने समस्यामा पष्ट्न 

मद्दत गने छ। यद्यष्ट्प, कायाान्वयन अनुसरण गदै गदाा, िङ्गलादेश वन ष्ट्वभागले आफ्नो जष्ट्मनमा फेन्स राखे्न कुरामा 



USAID.GOV वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधारका माष्ट्मला अध्ययनहरू |   8 

समर्ान गरेका ष्ट्र्एनन् र हात्तीहरू रेड क्रप्स (जम्मा 1.8 ष्ट्कष्ट्म) मा क्रस गने तीनवर्ा स्टि ेच फेन्स गरेर, राउण्ड 

स्तरमा छवर्ा क्रष्ट्सङ्ग स्र्ापना गरेर र फेन्स र्ष्ट्मानीमा जनावर पत्ता लगाउने प्रणालीहरू ष्ट्नकालेर हात्ती-रेल 

ठोम्बकने समस्या रोक्नका लाष्ट्ग लक्ष्य संशोधन गररएको ष्ट्र्यो। फेम्बन्सङ्गका सारै्, रणनीष्ट्तमा साल्ट ष्ट्लक र पानी 

वृम्बद्ध लगायत हात्तीको फोरेज वृम्बद्ध पष्ट्न समावेश गररएको ष्ट्र्यो। 

MNP मा, फनेल फेन्सहरूको अन्त्यमा सुरष्ट्ित राउण्ड प्यासेजको अनुमष्ट्त ष्ट्दन 2.8 ष्ट्कष्ट्मको फनेष्ट्लङ्ग प्रिि र 

हात्ती पत्ता लगाउने दुईवर्ा प्रणाली ष्ट्सफाररस गररएका ष्ट्र्ए। सारै्, रूख वनरोपणको सार्मा 300 भन्दा िढी हेिर 

(ha) हात्तीको फोरेज वृम्बद्ध अनुदान गररएको छ र साल्ट ष्ट्लक र पानी वृम्बद्धको आगामी अनुदान () सँगै अष्ट्हलेसम्म 

60 ha वृिरोपण गररएका छन्(ष्ट्चत्र3)। 

तीनवर्ा PAs मा, रेल-लाइनमा स-साना प्रजाष्ट्तहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई सहज पानाका लाष्ट्ग 28 वर्ा ठोस िाकसका 

कल्भर्ाहरू पष्ट्न योजनािद्ध छन्। कलभर्ाहरू तीन ष्ट्म वा सोभन्दा अग्लो हुने छन् र लगभग प्रष्ट्त ष्ट्कष्ट्म एउर्ा 

कलभर्ासँग PAs भरर खाली गररने छ। जरायो, ष्ट्िरालो, ष्ट्सभेर् र दुम्सीहरू जस्ता प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग प्यासेज 

प्रदान गना (हात्ती ष्ट्हँड्ने ठूलो अन्डरपासका सारै्) नौ वर्ा योजनािद्ध पुल पष्ट्न छन्। सामूष्ट्हक रूपमा, यी 

संरचनाहरूले जनसङ््गख्यामा कनेम्बिष्ट्भर्ी कायम राख्न, वन्यजनु्त-रेल ठोम्बकने सम्भावना कम गना र कोक्स िजार 

िेत्रको अष्ट्द्वतीय र भररपूणा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरिण गना पष्ट्न मद्दत गने छन्। 

 

ष्ट्चत्र3: मेध्काछष्ट्पया राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जमा वृिरोपण कायाक्रमहरूमा रूख रोप्दै गरेका ADB वातावरणीय ष्ट्वशेषज्ञहरू। के्रष्ट्डर्: Asif Imran. 

सुििा उपायको पयागप्तता  

EIA र BBA दुवै पररयोजना अनुसार, तीनवर्ा सिै PA मा ष्ट्वगतका मानव ष्ट्क्रयाकलापहरूिार् भएका 

प्रभावहरूको िावजूद लोपोनु्मख एष्ट्सयामा पाइने हात्तीहरूको जनसङ््गख्यामा समर्ान गने महत्त्वपूणा िासस्र्ान 
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पदाछन्(Dodd & Imran, 2018; Ministry of Railways, 2016)। PA हरूमा उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मान 

पष्ट्न पदाछ, जसले स्र्ानीय समुदायहरूमा महत्त्वपूणा पयाावरणीय प्रणालीसििी सेवाहरू प्रदान गदाछ। यद्यष्ट्प, 

BBA ले FWS जस्ता प्रस्ताष्ट्वत पङ््गम्बक्तिद्धता वररपररका केही गैर-मुख्य िेत्र हात्तीको उत्तरजीवनका लाष्ट्ग 

आवश्यक छैनन् भने्न कुरा स्पष्ट पादैन। तसर्ा केही िेत्रहरूका लाष्ट्ग सुरिा उपायहरू ष्ट्नधाारण गना हात्तीको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र मानव-हात्ती द्वन्द्वको अल्पीकरणको सहजीकरण समान िनाउन ष्ट्वचार गररएको ष्ट्र्यो। 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिणसँगै लागत प्रभावकारी इम्बन्जनीयररङ्ग र संरचनालाई समान िनाउनका सारै् ADB को 

सुरिा उपायको नीष्ट्त कर्नसँग अनुपालन गना सुरिा उपायको रणनीष्ट्त ष्ट्डजाइन गररएको ष्ट्र्यो। BBA र 

इम्बन्जनीयररङ्ग ष्ट्डजाइनको जानकारी दुवैिार् डार्ा सञ्चाष्ट्लत पद्धष्ट्त र ष्ट्चत्र प्रयोग गरेर, यो नोभलको रणनीष्ट्तले 

एष्ट्सयामा पाइने हात्ती ष्ट्हँड्ने कोररडरहरू संरिण गने, हात्ती-रेल ठोम्बकने समस्या रोकर्ाम गने र मानव-हात्ती 

द्वन्द्वका कारणहरू समाधान गने लगायत धेरै दृष्ट्ष्टकोणहरूिार् भएका रेलमागा प्रभावको अल्पीकरण सिोधन 

गरेको छ। प्रते्यक पररम्बस्र्ष्ट्तसँग अनुकूल ष्ट्वष्ट्भन्न प्रार्ष्ट्मक तर्ा माध्यष्ट्मक लक्ष्यहरू ष्ट्नम्त्त्याउँदै प्रते्यक PA को 

सिैभन्दा धेरै सामाष्ट्जक-पयाावरणीय सन्दभा पष्ट्न ष्ट्वचार गररएको ष्ट्र्यो। सुरिा उपायका प्रष्ट्वष्ट्धहरूको “रु्लिक्स” 

िार् ष्ट्चत्रण गरेर, BBA का लेखकहरूले उनीहरूको अल्पीकरणका ष्ट्सफाररसहरूले प्यासेज संरचना, पत्ता लगाउने 

प्रणाली वा फनेष्ट्लङ्ग प्रििहरू प्रते्यक सर्ानमा सम्भाष्ट्वत समस्यहरूसँग मेल खाए वा खाएनन् भने्न कुरा ष्ट्सष्ट्नष्ट्ित 

गरय्ो। 

सुरिा उपायको कायाान्वयन र पररणामहरू 

क्षनिीिण ि अनुसन्धान 

प्रकाशनको समयमा, कायासम्पादन मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग ष्ट्नरीिण गना सष्ट्कने अवष्ट्धमा पररयोजना पोस्ट-संरचना 

चरणमा प्रवेश पष्ट्न भएको ष्ट्र्एन। 

सुरिा उपायका BBA ष्ट्सफाररसहरूमधे्य, CWS मा ओभरपास हुने दुईवर्ामधे्य एउर्ा वन्यजनु्त ष्ट्नमााण गररएको 

ष्ट्र्एन ष्ट्कनभने यो अन्य ओभरपासिार् 1 ष्ट्कष्ट्मभन्दा कम स्र्ानका कारण ष्ट्डजाइन गरेपष्ट्छ असम्भव भएको 

ष्ट्नधाारण गररएको ष्ट्र्यो। BBA आयोजना गरेको अन्तरााष्ट्ष्टि य सडक पयाावरण ष्ट्वज्ञानको परामशादाताले रेलवे 

संरचनाको अवष्ट्धमा स्वतन्त्र ष्ट्नरीिणको रूपमा सेवा प्रदान गरररहेको छ र ADB का लाष्ट्ग पोस्ट-संरचना ष्ट्नरीिण 

आयोजना गना अनुिम्बित छ। तीनवर्ा पार गने संरचनाहरूको पोस्ट-संरचना ष्ट्नरीिण 2023 मा सुरु हुने छ र दुई 

वषाभन्दा कम समयसम्म रहने गरी प्रोराम गररएको छ। 

क्यामेरा ष्ट्नरीिणले हात्ती र अन्य वन्यजनु्तका प्रजाष्ट्तहरूलाई रेलमागा संरचनािार् पाने प्रभावहरू मूल्याङ्गकन गना 

जारी राख्छ। अन्डरपास हाल संरचना भइरहेको छ र योजनािद्ध पुलको संरचना पूरा हुन लाष्ट्गरहेको छ (ष्ट्चत्र 4)। 

ओभरपासको ष्ट्डजाइन फेरर गराइएको छ र संरचना 2021 मा सुरु हुने पूवाानुमान गररएको छ। हात्ती ष्ट्हँड्ने िार्ोको 

ष्ट्वकल्पको रूपमा नष्ट्जकैको अन्डरपास पूरा नहँुदासम्म ष्ट्नमााणको अवष्ट्धमा हात्तीको कोररडोरको प्रयोगमा पने 

प्रभावलाई सीष्ट्मत गनाका लाष्ट्ग ओभरपास साइर्को वररपरर एउर्ा 0.7 ष्ट्कलोष्ट्मर्रको ष्ट्नमााण "शान्त िेत्र" पष्ट्न 

स्र्ाष्ट्पत गररएको ष्ट्र्यो (ष्ट्चत्र 5)। 
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ष्ट्चत्र 4: ष्ट्गडार र Chittagong – कोक्स िजार रेलमागा पररयोजनामा उत्खनन प्रतीिा गरररहेका वन्यजनु्त अन्डरपासका आधारहरू। अम्बन्तम 

आयामहरूूः  4.5 ष्ट्मर्रको उचाइ, 30 ष्ट्मर्रको लिाइ। के्रष्ट्डर्: Asif Imran. 

 

ष्ट्चत्र 5: वन्यजनु्त अन्डरपासको ष्ट्नमााण िेत्र नष्ट्जकै पत्ता लागेका हात्ती ष्ट्हँड्ने र्ि ्याकहरू। के्रष्ट्डर्: Asif Imran. 
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सफलता िा असफलता? 

Chittagong – कोक्स िजार रेलमागा र यसको प्रस्ताष्ट्वत वन्यजनु्तका सुरिा उपायहरू अझैपष्ट्न ष्ट्नमााण भइरहेको 

हँुदा, BBA ले सफलताको िारेमा ष्ट्वचार गनुापछा । सन्दभाका सताहरू अन्तगात, मौसम पररवतान सामेल गनाका लाष्ट्ग 

BBA पूरै एक वषासम्म सञ्चालनमा हुन आवश्यक ष्ट्र्यो। अष्ट्प्रल 2017 िार् माचा 2018 सम्म ष्ट्वस्ताररत गरेर, 

लेखकहरू हात्ती र अन्य प्रजाष्ट्तहरूद्वारा वासस्र्ानको प्रयोगको पूणा िेत्रलाई राम्रोसँग िुझ्न सिम ष्ट्र्ए र त्यसकारण 

र्प सूष्ट्चत सुरिा सििी ष्ट्सफाररसहरू िनाए। यसका सारै्, लेखकहरू िङ्गलादेश वन ष्ट्वभागका सष्ट्हत स्र्ानीय 

ष्ट्वशेषज्ञहरूसँग अत्यनै्त महत्त्वपूणा साझेदारी िनाउन सिम ष्ट्र्ए। सामुदाष्ट्यक सैन्यदल समूह जस्ता अन्य स्र्ानीय 

ष्ट्नवासीहरू स्र्ानीय फ्लोरा र फनासििी ज्ञान उपलब्ध गराउने प्रष्ट्क्रयामा संलग्न ष्ट्र्ए। लागू गररसकेपष्ट्छ, यो 

पररयोजनाले एष्ट्सयामा र शायद ष्ट्वश्वभर सिैभन्दा उन्नत, सामाष्ट्जक रूपमा उत्तरदायी र वातावरणीय रूपमा 

मैत्रीपूणा LI पररयोजनाहरूमधे्य एउर्ा स्र्ाष्ट्पत गने छ। 

अध्ययन गररएका पाठहरू 

Chittagong - कोक्स िजार रेलमागा माष्ट्मला अध्ययनिार् सङ्कलन गना सष्ट्कने धेरै महत्त्वपूणा पाठहरू छन्। यो 

पररयोजना एष्ट्सयामा र ष्ट्वश्वभरर अन्य LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग अनुसरण गने उतृ्कष्ट उदाहरण हो। यसले नयाँ LI 

पररयोजनाद्वारा महत्त्वपूणा पयाावरणीय प्रणाली, लोपोनु्मख प्रजाष्ट्त र अनुपम जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सम्पष्ट्त्तहरूलाई 

सम्भाष्ट्वत रूपमा हानी पुग्न सके्न अवस्र्ामा के गने भने्न सििी ष्ट्वशेषत महत्त्वपूणा र सान्दष्ट्भाक मोडेल उपलब्ध 

गराउँछ। तल तीन महत्त्वपूणा पाठहरू वणान गररएका छन्। 

1) पररयोजनाका जष्ट्र्लताहरूलाई िुझे्न।  हामीलाई LI पररयोजनाका जष्ट्र्लताहरू र भूष्ट्म प्रयोगमा भएको 

पररवतानले वन्यजनु्तमा मात्र नभएर स्र्ानीय समुदाय र ष्ट्तनीहरूको अर्ातन्त्रमा पष्ट्न पारेका प्रभावहरू 

सम्त्झाइन्छ। केही अवस्र्ाहरूमा, वन्यजनु्तका लाष्ट्ग लाभ हुन सके्न सुरिा उपायहरूले वास्तवमै मानव-

हात्ती िीच द्वन्द्व उत्पन्न गना सक्छन्। 

यस्तो प्रकारको सूक्ष्मताका लाष्ट्ग, हात्तीको ष्ट्वतरण र सिम्बित प्रचुरता सष्ट्हतका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको 

आधार रेखालाई लष्ट्ित अल्पीकरण रणनीष्ट्त ष्ट्वकास गनाका लाष्ट्ग प्रते्यक PA ष्ट्भत्र रेलमागाको 

पङ््गम्बक्तिद्धताको सार्मा परीिण गररएको ष्ट्र्यो। यो पद्धष्ट्त पूणारूपमा अनौठो र उच्च रूपमा एकीकृत 

ष्ट्र्यो। वन्यजनु्तको मृतु्य र घर््दो कनेम्बिष्ट्भर्ी जस्ता LI का पाररम्बस्र्ष्ट्तक प्रभावहरूका सारै्, BBA का 

उदे्दश्यहरूले (1) मानव-हात्ती िीचका द्वन्द्वहरू र ष्ट्तनीहरूले नयाँ पररयोजनामा कष्ट्त्तको पररवतान ल्याउन 

सक्छन्, (2) भूष्ट्म प्रयोगले हात्तीको िालीमा छापा माने ष्ट्क्रयाकलापका प्रभावहरूलाई पररवतान गछा न् र 

(3) स्र्ानीय रामीण िासीहरूका सम्पष्ट्त्त अष्ट्धकारहरू सष्ट्हतका सामाष्ट्जक प्रभावहरूको िहुसङ््गख्या 

पष्ट्न ष्ट्वचार गनुापरेको ष्ट्र्यो। 

2) कठोर BBA अध्ययनका ष्ट्डजाइन र सवेिणहरू। यो अध्ययनले वातावरणीय सुरिा उपायहरूको ष्ट्डजाइन 

सूष्ट्चत गनाका लाष्ट्ग कठोर, राम्रोसँग ष्ट्डजाइन गररएको पूवा-ष्ट्नमााण BBA सञ्चालन गना कष्ट्त्तको गम्भीर 

रूपमा महत्त्वपूणा हुन्छ भने्न कुरालाई हाइलाइर् गछा  (ष्ट्चत्र 5)। यो Chittagong - कोक्स िजार रेलमागाको 

माष्ट्मला अध्ययनका महत्त्वपूणा अंश भनेका (1) अपूणा कभरेज भएको वा कुनै पष्ट्न नभएको डार्ाको 

सट्टामा भखारै सङ्कलन गररएका वा वतामान ष्ट्फल्ड डार्ाको प्रयोग; (2) वाष्ट्षाक चक्रभरर मौसमी 
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पररवतानहरूको नमूना ष्ट्नकाल्नका लाष्ट्ग पयााप्त समय सीमाष्ट्भत्र सञ्चालन गररएका नमूना र सवेिणहरू; र 

(3) प्रभाष्ट्वत प्रजाष्ट्तका व्यापक अनुमानहरू र साष्ट्हत्य र प्रजाष्ट्तहरू देखापरेका नक्साहरूका आधारमा 

LI पररयोजनाहरूमा ष्ट्तनीहरूको प्रष्ट्तष्ट्क्रयाको सट्टामा पष्ट्हले नै सङ्कलन गररएका स्र्ानीय र िेत्रीय 

ष्ट्वशेषज्ञ डार्ाको प्रयोग हुन्। 

3) िाह्य र ष्ट्वशेषीकृत ष्ट्नरीिण। Chittagong – कोक्स िजार BBA र वातावरणीय सुरिा उपायहरूका 

आगामी ष्ट्सफाररसहरूको सफलताको महत्त्वपूणा कारक मूल्याङ्कनमा सह-नेतृत्व गना िाष्ट्हरी (अन्तरााष्ट्ष्टि य) 

सडक पयाावरणीय ष्ट्वज्ञानको परामशादाता ष्ट्नयुक्त गने ADB मा पछा । जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सम्भाष्ट्वत 

प्रभावहरू र आवश्यक सुरिा उपायहरूलाई िुझ्नका लाष्ट्ग, प्रभाव मूल्याङ्कनहरू तयार गनामा अनुभव र 

पृष्ठभूष्ट्म भएका र सिैभन्दा हालको र LI का लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्शष्ट प्रभावकारी वातावरणीय सुरिा उपायहरूको 

ज्ञान भएका परामशादाताहरू (जीव वैज्ञाष्ट्नकहरू) लाई सामेल गराउन अत्यनै्त महत्त्वपूणा हुन्छ। 

Chittagong – कोक्स िजार रेलमागाको पररयोजनाका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्शष्ट जष्ट्र्ल समस्याहरूलाई सिोधन 

गनाका लाष्ट्ग दुवै स्र्ानीय र िाह्य ष्ट्वशेषज्ञ िीचको साझेदारीले भावी LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग उच्च मानक 

सेर् गरेको छ। 

सम्पका हरू 

Karma Yangzom, एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक: kyangzom@adb.org 

Norris Dodd, ADB को जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता परामशादाता: doddnbenda@cableone.net 

Sourav Das, िङ्गलादेश रेलमागामा सहायक पररयोजना प्रििक: souravce04@gmail.com 

  

mailto:souravce04@gmail.com
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माक्षमला अध्ययन 2. सडक: दक्षिणी पूिग-पक्षिम िाक्षष्ट्रय िाजमार्ग (भुटान) 

आधारभूत जानकारी 

िेखीय पूिागिाि मोड: सडक 

िाष्ट्र : भुर्ान 

स्थान: राइदक-लामोइष्ट्जङ््गखा र ष्ट्फपू्स वन्यजनु्त सुरष्ट्ित स्र्ल 

परियोजनाको नाम: दष्ट्िणी पूवा-पष्ट्िम राष्ट्ष्टि य राजमागा (दागना ष्ट्जल्ला) 

समथगक:  भुर्ान सरकार, एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक 

सुरिा योजना र नीष्ट्त 

प्रभाि मूल्याङ्कन 

पूवीय ष्ट्हमाली भेगहरूमा म्बस्र्त, भुर्ानको पवातीय भूभागले अद्भुत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको समर्ान गछा । दशवर्ा PA, 

सातवर्ा जीवष्ट्वज्ञान सििी कोररडोर र एउर्ा वनस्पष्ट्त उद्यानले प्राकृष्ट्तक संरिणप्रष्ट्त देशको प्रष्ट्तिद्धतालाई 

हाइलाइर् गदै आियाजनक तररकाले भुर्ानको 51.44 प्रष्ट्तशत भूष्ट्म िेत्र(Wildlife Conservation Division, 

2016)लाई सम्बम्मष्ट्लत गछा न्। सन् 1960 अगाष्ट्ड, भुर्ानमा कुनै पकी राजमागा ष्ट्र्एन र सन् 2016 सम्म 30 

प्रष्ट्तशत राजमागा मात्र पकी ष्ट्र्ए(Royal Government of Bhutan, 2017b)। भुर्ानको अर्ातन्त्र ष्ट्वस्तार 

भएको र जनसङ््गख्या उष्ट्त्तकै िष्ट्ढरहेको हँुदा ष्ट्वश्वसनीय र ष्ट्र्काउ यातायात ष्ट्वकल्पहरूको आवश्यकता छ। 

भुर्ानको 2007−2027 सडक िेत्रको मास्टर प्लानमा सडक नेर्वका  पररयोजना (RNP) II समावेश छ, जसले 

समुदायहरूलाई राम्रोसँग जोड्न र देशको दष्ट्िणी भागमा आष्ट्र्ाक ष्ट्वकासको समर्ान गनाका लाष्ट्ग दष्ट्िणी पूवा-

पष्ट्िम राजमागाको ष्ट्नमााणलाई प्रार्ष्ट्मकता ष्ट्दन्छ(Chogyel et al., 2017)। 

आजको ष्ट्मष्ट्तसम्म, कुल 183 ष्ट्कलोष्ट्मर्रको RNP का पाँच खण्डहरू पूरा भएका छन्। दुईवर्ा प्रार्ष्ट्मकताका 

सडक खण्डहरू—25 ष्ट्कलोष्ट्मर्रको राइदक-लामोइष्ट्जङ््गखा सडक पररयोजना (यहा यसपष्ट्छ NH2 भष्ट्नने छ) र 

24 ष्ट्कलोष्ट्मर्रको लामो सामदु्रपछोष्ट्लङ्ग – सामरङ्ग  सडक पररयोजना (यहाँ यसपष्ट्छ NH5 भष्ट्नने छ)—लोपोनु्मख 

एष्ट्सयामा पाइने हात्तीहरू (Elaphus maximus) र गौर (Bos gaurus), पारे् ष्ट्चतुवा (Panthera pardus) र 

िङ्गाल र्ाइगर (Panthera tigris) सष्ट्हत अन्य महत्त्वपूणा प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा वासस्र्ानमाफा त पास 

हुन्छन्(Department of Roads, Royal Government of Bhutan, 2009)। RNP II का प्रभावहरू कम 

गनाका लाष्ट्ग, वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्ग संरचनाहरूलाई एष्ट्सयामा पाइने हात्ती र अन्य वन्यजनु्तका लाष्ट्ग कनेम्बिष्ट्भर्ी 

कायम राखे्न र गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा आइपने िाधाहरू कम गने ष्ट्नमााण ष्ट्डजाइनहरूमा समाष्ट्हत गररएका छन्। 

भुर्ानको सडक ष्ट्वभागले पष्ट्न ष्ट्फपू्स वन्यजनु्त सुरष्ट्ित स्र्ल (PWS) माफा त तीनवर्ा सम्भाष्ट्वत सडक 

पङ््गम्बक्तिद्धता प्रस्ताव गरेको छ। PWS भनेको भुर्ानको सिैभन्दा सानो (PA) (269 वगा ष्ट्कलोष्ट्मर्र2) हो र यसले 

िङ्गाल र्ाइगर, एष्ट्सयामा पाइने हात्ती, ष्ट्चतुवा (Panthera pardus), मुन्टज्याक (Muntiacus muntjac), 
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गोले्डन लङ््गगूर (Trachypithecus geei) र संरिण सरोकारका अन्य प्रजाष्ट्तहरूको उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र 

महत्त्वपूणा जनसङ््गख्याको ष्ट्वचार गछा । यो इन्डोनेष्ट्सया-भुर्ानको सीमामा पछा  र ऐष्ट्तहाष्ट्सक रूपमा तीव्र द्वन्द्व 

(अवैध ष्ट्शकार, तस्करी र हष्ट्र्यारिन्दसििी द्वन्द्व) को िेत्र िनेको छ। पररयोजनाको यो भागलाई ADB को सुरिा 

उपाय नीष्ट्त कर्नका अनुसार वगा A पररयोजनाको रूपमा वगीकृत गररएको ष्ट्र्यो र EIA आवश्यक पछा । 

IUCN िातो सूचीमा पने िा केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू 

एष्ट्सयामा पाइने हात्ती (Elephas maximus), ढोले (Cuon alpinus), गौर (Bos gaurus), ष्ट्हमालयन सेरो 

(Capricornis sumatraensis thar), सािार (Rusa unicolor) 

EIA का क्षसफारिसहरू 

NH2 र NH5 ले वन्यजनु्तका दैष्ट्नक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूमा प्रभाव पाना सके्न कुरा EIA ले पुष्ट्ष्ट गरेको छ(Department 

of Roads, Royal Government of Bhutan, 2009)। वातावरणीय आवश्यकताहरूको अनुपालन सुष्ट्नष्ट्ित 

गनाका लाष्ट्ग, योजनाकारहरूले संरिण र ष्ट्वकासका लाष्ट्ग व्यवहाया ष्ट्वकल्प प्रदशान गदै महत्त्वपूणा वासस्र्ानको 

िेवास्ता गरेको र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा कुनै वास्तष्ट्वक हानी नपुरय्ाएको वैकम्बल्पक पङ््गम्बक्तिद्धताको ष्ट्वचार गरेका 

छन्(Asian Development Bank, 2019a)। 

EIA ले एष्ट्सयामा पाइने हात्तीहरूको लोपोनु्मख संरिण म्बस्र्ष्ट्त र "अमे्ब्रला प्रजाष्ट्तहरू" को रूपमा रहेको 

भूष्ट्मकाको कारणले ष्ट्तनीहरूलाई दुवै NH2 र NH5 खण्डहरूका लाष्ट्ग केम्बित प्रजाष्ट्तहरूको रूपमा उपयोग 

गरेको छ, जहाँ ष्ट्तनीहरूको संरिणले अन्य िहुसङ््गख्य प्रजाष्ट्तहरूलाई लाभ पुरय्ाउँछ। EIA ले हात्ती र अन्य प्रवासी 

वन्यजनु्तको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई सम्भाष्ट्वत रूपमा सीष्ट्मत गरेका सडक खण्डहरूको पष्ट्हचान गरय्ो; यी सडक 

खण्डहरूलाई अल्पीकरणका लाष्ट्ग उच्च प्रार्ष्ट्मकता माष्ट्नएको ष्ट्र्यो। अष्ट्घल्ला प्रष्ट्तवेदन ष्ट्नष्कषाहरूले हात्तीहरू 

प्रायजसो ष्ट्नयष्ट्मत आहार रूर्हरूको रूपमा र लामो दूरीको यात्रा(Department of Roads, Royal 

Government of Bhutan, 2017)को लाष्ट्ग म्बस्टिम च्यानल र ररभरिेडहरू प्रयोग गछा न् र त्यसकारण यी जल 

ष्ट्नकासको ष्ट्नरन्तर प्रयोगका लाष्ट्ग अनुमष्ट्त ष्ट्दन पुल संरचनाहरूको तल र ष्ट्वस्ताररत म्बस्टल कल्भर्ाहरू माफा त 

वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्गहरू ष्ट्नमााण गररएको ष्ट्र्यो भने्न कुरा सङे्कत गरे। हात्तीहरूका लाष्ट्ग अन्डरपासहरू सिै ज्ञात 

हात्तीका क्रष्ट्सङ्ग ष्ट्िन्दुहरू ष्ट्नमााण गररएका ष्ट्र्ए।। 

NH2 र NH5 का लाष्ट्ग EIA हरूको सार्मा, PWS पररयोजनाको BBA को वगा A म्बस्र्ष्ट्तको कारणले यसको 

आवश्यकता ष्ट्र्यो। 2014 मा, ABD ले शरण-स्र्ान र प्रस्ताष्ट्वत सडक पररयोजनाका लाष्ट्ग जैष्ट्वक िेसलाइन 

उपलब्ध गराउनका लाष्ट्ग मूल्याङ्कन (Asian Development Bank, 2018) सञ्चालन गना राष्ट्ष्टि य तर्ा अन्तरााष्ट्ष्टि य 

परामशादाताहरूसँग सम्त्झौता गरेको छ। चार वर्ा िेत्रमा गररएका सवेिणहरू जष्ट्मन, उचाई र वनस्पष्ट्तका 

ष्ट्भन्नताहरूमा आधाररत छन्। परामशादाताहरूले तीनवर्ा मधे्य दुईवर्ा गठििनले महत्त्वपूणा िासस्र्ानहरूलाई 

प्रभाव पाना गइरहेको ष्ट्र्यो र तसर्ा ADB गैर-अनुवती ष्ट्र्ए। उत्तरी गठििनहरू उच्चतम जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

िेत्रहरूिार् पार भएको छ र पररणाम स्वरूप, सरकारी अष्ट्धकारीहरूले PWS मा एकदमै महत्त्वपूणा 

िासस्र्ानहरूलाई िचाउन सीमाना छेउकजा एकदमै दष्ट्िणी गठििन चयन गरेका छन्। भुर्ानको सरकारले पष्ट्छ 
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BBA लाई ष्ट्नलिन गदै, म्बिङ्ग 2015 मा सडक पररयोजनालाई पूणा रूपमा रद्द गरेको छ; यद्यष्ट्प, पयााप्त जानकारी 

र ष्ट्नरीिणहरू िेत्र अध्ययनहरूको अवष्ट्धमा प्राप्त गररएको ष्ट्र्यो। 

सुििा उपायको पयागप्तता 

र्ि ान्सिाउन्डि ी, इन्डो-भुर्ान वन्यजनु्त कनेम्बिष्ट्भर्ीका ष्ट्वचारहरू दुवै सडक खण्डहरूको योजना र ष्ट्डजाइनमा 

ष्ट्नगष्ट्मत गररएका ष्ट्र्ए र चार वर्ा अन्डरपास (NH2 का लाष्ट्ग तीनवर्ा र NH5 का लाष्ट्ग एउर्ा) िहुपिीय अनुदान 

संस्र्ाहरूको सहमष्ट्तमा भुर्ानी सडक ष्ट्वभागद्वारा समावेश गररएको ष्ट्र्यो। 

NH2 खण्डमा, हात्तीद्वारा उपयोग गररने भनी पुष्ट्ष्ट गररएको तीनवर्ा म्बस्टिम क्रष्ट्सङ्गहरूलाई भुर्ानमा ष्ट्नमााण 

गररएको पष्ट्हलो वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्गका संरचनाहरू िनाउँदै, हात्तीको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई सहायता गना ष्ट्तनीहरूलाई िढ्दो 

उचाइ र चौडाइको सार्मा ष्ट्नमााण गररएको ष्ट्र्यो। अन्डरपासमा लैजाने ष्ट्भरालो जष्ट्मन भएको कारणले कुनै पष्ट्न 

वन्यजनु्त फेम्बन्सङ्ग प्रयोग गररएको ष्ट्र्एन जसले वन्यजनु्तलाई क्रष्ट्सङ्ग पोइन्टहरूमा प्राकृष्ट्तक रूपमा जोड्ने छ। 

अन्डरपासहरूका आयामहरू 6.4-10.0 ष्ट्म चौडा र 5.6-7.6 ष्ट्म उचाइको दायरामा छन्। सिै अन्डरपासहरू 

लिाइमा 9.9 ष्ट्र्ए। NH5 खण्डमा, एउर्ा अन्डरपास सातपोखरीी र समराङ्ग वस्तीहरुको पष्ट्िम नेउली नदीमा 

ष्ट्नमााण गररएको ष्ट्र्यो। अन्डरपास 10 ष्ट्म चौडा, 7.6 ष्ट्म उच्च र 9.9 लामो मापन गररएको ष्ट्र्यो। 

BBA का लाष्ट्ग PWS मा सञ्चालन गररएका ष्ट्वस्ताररत ष्ट्फल्ड काया र सवेिणहरूको वावजुद, सरकारले सडक 

ष्ट्नमााण नगने ष्ट्नणाय गरेको ष्ट्र्यो र तसर्ा कुनै वातावरणीय सुरिाका उपायहरू अष्ट्भनीत गररएको ष्ट्र्एन। 

सुरिा उपायको कायाान्वयन र पररणामहरू 

क्षनिीिण ि अनुसन्धान 

EIA र ADB द्वारा ष्ट्सफाररस गररए अनुसार, प्रते्यक चार वर्ा वन्यजनु्त अन्डरपासलाई 2015 मा सुरु गदै, ष्ट्नमााण-

पिात क्यामेरा र्ि ्यापहरू (ष्ट्चत्र6) को प्रयोगको सार् ष्ट्नरीिण गररएको ष्ट्र्यो। NH2 अन्डरपासहरूले 2015 देम्बख 

2017 सम्म दुई वषाका लाष्ट्ग ष्ट्नरीिण गररएको ष्ट्र्यो(Asian Development Bank, 2018; ष्ट्चत्र 7)। 

अन्डरपासहरूको उपयोग गरेर सात वर्ा प्रजाष्ट्त फेला पाररएको ष्ट्र्यो; यद्यष्ट्प, सिै तीनवर्ा अन्डरपास प्रयोग गने 

प्रजाष्ट्तहरू हात्ती मात्र ष्ट्र्ए (ष्ट्चत्र8)। कूल 70 वर्ा हात्तीका समूहहरू क्रष्ट्सङ्गहरू वररपरर रहेका क्यामेराहरूद्वारा 

पत्ता लागेका ष्ट्र्ए जसमधे्य 76 प्रष्ट्तशत अन्डरपासहरूिार् पार भएका छन्। 
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ष्ट्चत्र6: ष्ट्फल्ड र्ोलीले ष्ट्फष्ट्पसो वन्यजनु्त सुरष्ट्ित स्र्ल, भुर्ानमा पूवा-ष्ट्नमााण िेसलाइन जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका डार्ा सङ्कलन गनाका लाष्ट्ग 

क्यामेरा र्ि ्याप सेर् अप गछा । के्रष्ट्डर्: Norris Dodd. 
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ष्ट्चत्र 7: NH2 सडक (राइदक-लामोइष्ट्जङ््गखा) मा हात्तीको मागाका लाष्ट्ग प्रार्ष्ट्मक रूपमा ष्ट्डजाइन गररएको वन्यजनु्त अन्डरपास। के्रष्ट्डर्: 

Karma Chogyel. 

 

 

ष्ट्चत्र8: भुर्ानको NH2 सडकमा वन्यजनु्त अन्डरपास प्रयोग गने हात्ती। के्रष्ट्डर्: Norris Dodd. 

NH5 अन्डरपासमा, जनवरी 2015 मा सुरु गदै, अन्डरपासको ष्ट्नयष्ट्मत हात्तीको प्रयोगसँग हात्ती र सिार ष्ट्डयर 

मात्र पत्ता लगाइएको ष्ट्र्यो। यद्यष्ट्प, माचा 2016 देम्बख, हात्तीको कुनै पष्ट्न प्रयोग फेला पाररएको छैन। हात्तीहरूले 

अन्डरपास प्रयोग गना ष्ट्कन रोकेको छ भने्न ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्सद्धान्तहरू ष्ट्वद्यमान छन्: 

• मानव ष्ट्शकार। मानवले गने िेत्रको प्रष्ट्यग 2015 देम्बख 2016 को िीचमा मूलभूत रूपमा िढेको छ। 

अन्डरपाससँग जोष्ट्डएको मानव ष्ट्क्रयाकलाप म्बस्टिम िैंकहरूको सार्मा हात्तीको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धका लाष्ट्ग 

शारीररक िाधा हुन सक्छ। 

• पशुधन। हात्तीहरू पशु र पशुपालन ष्ट्क्रयाकलापहरूिार् र्ाढा रहन्छन् जुन पास्टर अन्डरपासिार् 300 ष्ट्म 

अपम्बस्टिममा ष्ट्सजाना गरेको कारणले उक्त िेत्रमा िढेको छ। यी भूष्ट्म प्रयोगका पररवतानहरू नयाँ सडक र 

िढ्दो पहँुचको पररणाम हुन्। 

• वैकम्बल्पक गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध कोररडोरको प्रयोग। हात्तीहरूले िार्ो पार गनाका लाष्ट्ग अन्डरपासको नष्ट्जकै रहेको 

वैकम्बल्पक रूर् प्रयोग गना सुरु गरेका छन् भनी अवलोकन गररएको ष्ट्र्यो। वैकम्बल्पक रूर्मा राम्बखएको 

क्यामेराले आफ्नो गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध रेकडा गरेको छ। 
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ष्ट्वश्वसनीय डार्ाको सङ्कलन दुवै पररयोजनाका िेत्रहरूमा समस्यापूणा ष्ट्र्ए। दुईवर्ा NH2 अन्डरपासमा, एउर्ा 

क्यामेरा मात्र स्र्ापना गररएको ष्ट्र्यो, जुन अन्डरपासहरूिार् वन्यजनु्त गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध पत्ता लगाउनका लाष्ट्ग अपयााप्त 

ष्ट्र्यो। क्यामेराको चोरी र अपयााप्त क्यामेराहरूको सङ््गख्याले ष्ट्नरीिणलाई कष्ट्ठन िनाएको छ र ष्ट्नयष्ट्मत हप्ता वा 

अद्धा-साप्ताष्ट्हक क्यामेरा जाँचहरू भष्ट्वष्यका ष्ट्नरीिण प्रयासहरूका लाष्ट्ग ष्ट्सफाररस गररएको छ। 

सफलता िा असफलता? 

RNP II ले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको कुनै पष्ट्न खुद नोक्सानी नहुनेगरी योजनािद्ध पूवााधार पुनूः  पङ््गम्बक्तिद्ध गना पूवा-

ष्ट्नमााण डार्ाको उपयोष्ट्गतामाफा त पयाावरणीय कनेम्बिष्ट्भर्ीको सुरिामा भुर्ानको प्रष्ट्तिद्धता समर्ान गरय्ो। NH2 

र NH5 पररयोजनाहरू अष्ट्तररक्त ष्ट्वकासका लाष्ट्ग चरण सेर् गदै देशको पष्ट्हलो वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्ग संरचनाको 

कायाान्वयनमा पष्ट्न आयो। पररयोजनाले वन्यजनु्त अन्डरपासहरूको ष्ट्नमााणपष्ट्छको ष्ट्नरीिण जारी रहन्छ भष्ट्न 

सुष्ट्नष्ट्ित गना सङ्कर्पूणा कदमहरू पष्ट्न चाल्यो; ष्ट्नरीिण गने चुनौतीहरू उठ्दा हालको ष्ट्नरीिण कायाक्रम िष्ट्लयो 

िनाउन ष्ट्सफाररसहरू गराइन्छ। ष्ट्नमााणपष्ट्छको ष्ट्नरीिण कायाक्रमिार् सङ्कलन गररएको जानकारी भुर्ानष्ट्भत्र र 

अष्ट्तररक्त एष्ट्सयन हात्तीका दायराका राज्यहरू दुवैमा भावी वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्ग संरचनाको योजना र ष्ट्नमााण सूष्ट्चत 

गना प्रयोग गररने छ। 

BBA NH2 र NH5 मा ष्ट्नमााण नगररएको भए तापष्ट्न, यसलाई PWS सडक योजनाका लाष्ट्ग भुर्ानमा पष्ट्हलो 

पर्क ष्ट्नमााण गररएको ष्ट्र्यो। यो नोभेल जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको मूल्याङ्कन भुर्ान र िेत्रमा भावी LI पररयोजनाहरूका 

लाष्ट्ग मोडेलको रूपमा प्रदान गररने छ। 

अध्ययन गररएका पाठहरू 

भुर्ानको RNP II पररयोजनाहरूमा समावेश भएको ष्ट्नम्न कुरािार् केही पाठहरू ष्ट्सष्ट्कयो: 

ष्ट्नमााणअष्ट्घको डार्ा रूर् चयन, अल्पीकरण उपाय चयन स्र्ान र ष्ट्नमााणपष्ट्छको ष्ट्नरीिण आवश्यकताहरूमा 

सूष्ट्चत ष्ट्नणायहरू गनाका लाष्ट्ग एकदमै महत्त्वपूणा छ। यो पररयोजनाको सम्भाव्यता चरणको अवष्ट्धमा सङ्कलन 

गररएको जानकारीको धनले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको खुद नोक्सानी नहुनेगरी अल्पीकरणका उपायहरूका लाष्ट्ग रूर् र 

योजना चयन गना योजनाकतााहरूलाई अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ। ष्ट्नमााणपष्ट्छको कष्ट्ठन डार्ा सङ्कलन सुरिाको प्रदशानको 

िमता मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग अमूल्य ष्ट्र्यो। यो जानकारी देशष्ट्भत्रका भावी योजनाहरू मागादशान गना र भुर्ानभन्दा 

िाष्ट्हरका ष्ट्वष्ट्भन्न प्रजातीहरूिीचको हात्तीको क्रष्ट्सङ्ग ष्ट्डजाइनका लाष्ट्ग प्रयोग गना सष्ट्कन्छ।  

यो पररयोजना भुर्ानमा ष्ट्नमााण गररएको पष्ट्हलो वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्गिार् आएको हो र ष्ट्नमााणपष्ट्छको ष्ट्नरीिणले 

हात्तीहरूले आफूलाई अन्डरपासहरूिार् आउनजान ष्ट्छर्ो अनुकूल भएसँगै पष्ट्हलो दुई वषाष्ट्भत्र ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका 

प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्तको उच्च पासेज दर हाष्ट्सल गररएको ष्ट्र्यो भनी प्रकर् गरय्ो। पररयोजनाले सफल 

क्रष्ट्सङ्गहरू महँगो र गहन भएको वन्यजनु्त घेराको ममात समावेश नगररकन सम्भव ष्ट्र्यो भनी पष्ट्न देखायो। क्रष्ट्सङ्ग 

संरचनाहरूमा उपयोग भएका पूवाष्ट्नष्ट्मात मेर्ल-पे्लर्का आका हरू लागत प्रभावकारी र ररमोर् एम्बप्लकेसन र पुग्न 

कष्ट्ठन हुने िेत्रहरूका लाष्ट्ग उच्च रूपमा ष्ट्मल्ने माष्ट्नन्छ। 

सम्पका हरू 

Karma Yangzom, एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक: kyangzom@adb.org 

Norris Dodd, ADB को जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता परामशादाता: doddnbenda@cableone.net 
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माक्षमला अध्ययन 3. पािि लाइन: टोन्ले साप संिक्षित ल्यान्डसे्कप (क्याम्बोक्षडया) 

आधारभूत जानकारी 

िेखीय पूिागिाि मोड: पावर लाइन 

िाष्ट्र :  क्यािोष्ट्डया 

स्थान: उत्तरी र्ोन्ले साप संरष्ट्ित ल्यान्डसे्कप, र्ोन्ले साप फ्लडपे्लन 

परियोजनाको नाम: काम्पोङ्ग चामदेम्बख ित्तामब्याङ्ग र्ि ान्सष्ट्मसन लाइन 

समथगक:  क्यािोष्ट्डया सरकार, Electricité du Cambodge (EDC) 

सुरिा योजना र नीष्ट्त 

2015 मा, क्यािोष्ट्डया सरकारले उत्तरी र्ोन्ले साप संरष्ट्ित ल्यान्डसे्कपिार् जाने गरी एउर्ा नयाँ पावर लाइन 

ष्ट्नमााण गने घोषणा गरय्ो। र्ोन्ले साप फ्लडपे्लन गम्भीर रूपमा लोपोनु्मख िेङ्गाल फ्लोररकन (Houbaropsis 

bengalensis blandini) (Mahood et al., 2018)का दष्ट्िण पूवी एष्ट्सयाली उपजाष्ट्तका लाष्ट्ग सङ्कर्कालीन 

वासस्र्ान हो जहाँ 2005 देम्बख अनुमाष्ट्नत 10 प्रष्ट्तशतको जनसङ््गख्या घर््ने अनुभव गरेको छ(Packman et al., 

2014)। िेङ्गाल फ्लोररकनले प्रते्यक वषा एक वा दुईवर्ा अण्डा पादै ष्ट्वस्तारै प्रजनन गछा ; त्यसकारण वयस्कको 

मृतु्यका कम स्तरहरूले पष्ट्न जनसङ््गख्याका लाष्ट्ग अम्बस्र्र हुन सक्छ। प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइनको स्र्ानले िेङ्गाल 

फ्लोररकनका प्रजजन राउण्डहरूमा उनीहरूको िसाइ सराइमा अवरोध गराउनुका सारै् प्रजाष्ट्तहरूको 

उत्तरजीवनमा खतरा गराउन सक्छ(Mahood et al., 2018)। 

प्रस्ताष्ट्वत पावर लाइन दु्रत-िष्ट्ढरहेको अर्ातन्त्रका ष्ट्वद्युतीय मागहरू पूरा गना दष्ट्िण पूवी एष्ट्सयाका प्रयासहरूको 

भागको रूपमा आउँछ। उपभोगका लाष्ट्ग पानी, ष्ट्सँचाइ र िाढी ष्ट्नयन्त्रण जस्ता अन्य लाभहरूका सारै् कम कािान 

ऊजाा उपलब्ध गराउने मेकङ्ग नदीमा िाँधहरूका सार्मा हाइडि ोपावर मुख्य समाधानको रूपमा देम्बखएको 

छ(Chandran, 2018)। उक्त िाँधहरूले माछको मागाको अवरोध र सेष्ट्डमेन्ट अपम्बस्टिमको र्ि ्याप गनेसष्ट्हत प्रत्यि 

वातावरणीय प्रभावहरू हँुदा देशभरी (Xia, 2020) ष्ट्वतरण गना िाँधहरूिार् ष्ट्वद्युत वहन गना ष्ट्नमााण गररएको 

उच्च भोले्टजका पावर लाइनहरूमा पष्ट्न प्रवासी पंिीको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा प्रमुख प्रभावहरू हुन्छन्(Mahood et al., 

2018)। 

क्यािोष्ट्डयाको अर्ातन्त्र िढेको र पूवााधारले पष्ट्हले नै सेवा प्रदान नगररएका िेत्रहरूमा पुगेअनुसार, देशमा 

ष्ट्वकासले वातावरणमा कसरी प्रभाव पारररहेको छ भने्न कुराको नोर् िनाइरहेको छ। हालैका वषामा क्यािोष्ट्डया 

सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू ष्ट्नयन्त्रण गने वातावरणीय संष्ट्हतासष्ट्हत आफ्ना वातावरणीय कानूनी 

संरचना सुधार गना काम गरेको छ(Xia, 2020)। हाइडि ो पावर ष्ट्वकास र ष्ट्तनीहरूका पावर लाइनहरू जस्ता ठूला 

पररयोजनाहरूले वातावरणीय सुरिा र आष्ट्र्ाक वृम्बद्धका आवश्यकताहरू सनु्तलनमा राखे्न महत्त्वपूणा उदाहरणहरू 

उपलब्ध गराउँछ। 
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IUCN िातो सूचीमा पने िा केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू 

िेङ्गाल फ्लोररकन (Houbaropsis bengalensis), यल्लो-बे्रसे्टड िम्बन्टङ्ग (Emberiza aureola), पेने्टड स्टोका  

(Mycteria leucocephala), स्पर्-ष्ट्िल्ड पेष्ट्लकन (Pelecanus philippensis), रेर्र स्परे्ड इगल (Clanga 

clanga) 

EIA का क्षसफारिसहरू 

पूणा EIA भन्दा पष्ट्हला र्ोन्ले साप पावर लाइनका लाष्ट्ग पूवा-EIA सञ्चालन गररएको ष्ट्र्यो। पूवा-EIA वृहत ष्ट्र्यो र 

यसमा पंिीहरूका दृश्यता िढाउन मुख्य खण्डहरूमा लाइन माका रहरू प्रयोग गने जस्ता पावर लाइनका प्रभावहरू 

कम गने सम्भाष्ट्वत उपायहरू समावेश गररएको ष्ट्र्यो। यद्यष्ट्प, प्रधानमन्त्रीले पष्ट्हले नै पावर लाइन स्वीकार 

गनुाभएको ष्ट्र्यो भनी सूष्ट्चत गने पूवा-EIA सञ्चालन गनुाअष्ट्घ सरकारले पे्रस ष्ट्वज्ञम्बप्तहरू जारी गरय्ो (Electricite 

du Cambodge, 2015a, 2015b)। 

पावर लाइनहरूका लाष्ट्ग एकदमै प्रभावकारी अल्पीकरणको उपाय भनेको िेङ्गाल फ्लोररकनहरूको प्रजननको 

िेत्रभन्दा िाष्ट्हरको पावर लाइन पुनूः  ष्ट्नमााण गरेर महत्त्वपूणा िासस्र्ान र अल्पीकरणका रूर्हरू रोके्न 

हो(Mahood et al., 2018)। िडा फ्लाइर् ष्ट्डफे्लिर (चराहरूलाई पावर लाइन हेनाका लाष्ट्ग सहज िनाउने ष्ट्डस्क 

वा स्पाइरलहरू) लाई मृतु्य सङ््गख्या कम गनाका लाष्ट्ग पावर लाइन ष्ट्नमााण गनुापूवा तारहरूमा सष्ट्जलै ष्ट्फर् गना पष्ट्न 

सष्ट्कन्छ(Eng, 2016)। यसलाई पावर लाइनसँगका चराका ठकरहरूलाई कम गनामा नू्यन-खचा, प्राष्ट्वष्ट्धक 

रूपमा सामान्य र प्रभावकारी मापन ष्ट्वचार गररन्छ। यी अल्पीकरणका उपायहरूलाई पावर लाइनहरूको ष्ट्नमााण 

पूरा भएपष्ट्छ सैद्धाम्बन्तक रूपमा संलग्न गना सष्ट्कन्छ तर यो र्प खष्ट्चालो र ताष्ट्का क रूपमा कष्ट्ठन हुन्छ(Mahood, 

2021)। यस्ता प्रकारहरूका अल्पीकरण उपायहरू धेरै देशहरूमा मानक हुन्छन् जहाँ ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा खतरामा 

परेका प्रजाष्ट्तहरूद्वारा प्रयोग गररने पावर लाइन पारगमनका िेत्रहरू पावर लाइनको मृतु्य सङ््गख्यामा संष्ट्दग्ध 

हुन्छन्(Dixon et al., 2013)। 

सुििा उपायको पयागप्तता 

दुभााग्यवश, Electricité du Cambodge (EDC), पररयोजनाका लाष्ट्ग प्रस्तावकले पावर लाइनका लाष्ट्ग यसको 

प्रस्ताष्ट्वत ष्ट्डजाइनहरूमा पूवा-EIA का ष्ट्वष्ट्शष्ट अल्पीकरणका ष्ट्सफाररसहरूलाई पालना गरेको छैन। 2019 मा 

पावर लाइन ष्ट्नमााण गदाा, िेङ्गाल फ्लोररकनहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा पावर लाइनिार् हुने प्रभावलाई कम गना वा 

ठकरका दरहरूलाई घर्ाउन कुनै वातावरणीय सुरिा उपाय लागू गररएको ष्ट्र्एन। यसले लाइन माका रहरू 

स्र्ापना गरेको छ भनी EDC ले दािी गरेको छ; यद्यष्ट्प, तेस्रो-पिहरूको अनुसिानमा, यी उपायहरू 

पररयोजनाहरूिार् हर्ाइएको ष्ट्र्यो भने्न अवास्तष्ट्वक ष्ट्र्यो। 
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सुरिा उपायको कायाान्वयन र पररणामहरू 

क्षनिीिण ि अनुसन्धान 

क्यािोष्ट्डयान सरकारले र्ोन्ले साप र्ि ान्सष्ट्मशन लाइन, Wildlife Conservation Society (WCS) मा 

वातावरणीय सुरिा उपायहरूलाई समावेश नगने भएतापष्ट्न – क्यािोष्ट्डयाले अझैपष्ट्न ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत 

ष्ट्वष्ट्धहरू प्रयोग गरेर 5-ष्ट्कष्ट्मको ष्ट्वस्तारमा पावर लाइनको प्रभाव िारे डार्ा सङ्कलन गरेको छ। 

WCS ले जुन 2019 देम्बख जनवरी 2021 सम्म प्रते्यक हप्ता एकपर्क कार माष्ट्मलाको सवेिण सञ्चालन गरेको छ; 

अध्ययनलाई कोष्ट्भड-19 महामारीको कारणले संष्ट्िप्त गररएको ष्ट्र्यो तर भष्ट्वष्यमा जारी राम्बखने छ(Mahood, 

2021)। सवेिण धेरै वषासमम्म WCS िेङ्गाल फ्लोररकन पररयोजनाा लाष्ट्ग काम गनुाभएको र िेत्रका चरा 

प्रजाष्ट्तहरूसँग अनुभव भएको सामुदाष्ट्यक सदस्यहरूको र्ोलीद्वारा सञ्चालन गररएको ष्ट्र्यो। सवेिण ष्ट्वष्ट्धले पावर 

लाइनहरूसँग सिद्ध चराहरूको मृतु्य सङ््गख्या पहँुच गनाका लाष्ट्ग मानक प्रोर्ोकलहरूको पालना गरेको छ। 

कूल 62 पावर लाइन जनगणनाहरू ष्ट्लएको ष्ट्र्यो। सवेिणकतााहरूले चारवर्ा िेङ्गाल फ्लोररकन सष्ट्हत कम्तीमा 

36 वर्ा प्रजाष्ट्त सम्बम्मष्ट्लत भएको 108 वर्ा कारका माष्ट्मलाहरू फेला पारेका छन् (

ष्ट्चत्र 9 र ष्ट्चत्र 10)। यसका सारै्, अको गम्भीर लोपोनु्मख 

प्रजाष्ट्तहरू मधे्य एक, यल्लो-बे्रसे्टड िम्बन्टङ्गका सार्सारै् एउर्ा स्पर्-ष्ट्िल्ड पेष्ट्लकान र तीनवर्ा पेने्टड स्टका  (दुवै 

ष्ट्नकर् भष्ट्वष्यमा खतरामा हुने) फेला पाररएको ष्ट्र्यो। 18-मष्ट्हनाको अध्ययनको अवष्ट्धमा 5-ष्ट्कष्ट्म अध्ययनको 

िेत्रमा आष्ट्वष्कार गररएको 108 वर्ा कारको माष्ट्मलालाई उक्त समयको अवष्ट्धमा पावर लाइनिार् मृतु्य भएका 

चराहरूको सङ््गख्याको नू्यनतम अनुमानको रूपमा व्यवहार गनुापछा । यो सन्दभामा, मात्र 18 मष्ट्हनामा नौ प्रष्ट्तशत 

र्ोनल सापको जनसङ््गख्याको कमी गठन गदै चारवर्ा िेङ्गल फ्लोररकनको पावर लाइन मृतु्य साधारण छैन। 
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ष्ट्चत्र 9 (िायाँ): र्ोन्ले साप फ्लडपे्लन, क्यािोष्ट्डयामा िेङ्गाल फ्लोररकन Houbaropsis bengalensis) को पावर लाइनमा ठोम्बकँदा हुने 

मृतु्य सङ््गख्या। के्रष्ट्डर्: Simon Mahood. 

ष्ट्चत्र 10 (दायाँ): यो पेने्टड स्टका  (Mycteria leucocephala) र धेरै अन्य चराका प्रजाष्ट्तहरू र्ोन्ले साप फ्लडपे्लनमा नयाँ पावर लाइनसँग 

ठोम्बकएको छ। के्रष्ट्डर्: Simon Mahood. 

िेङ्गाल फ्लोररकन पावर लाइनिार् हुने मृतु्य सङ््गख्याको डार्ासेर्मा छैर्ौ ंएकदमै प्रचुर चराको प्रजाष्ट्त ष्ट्र्यो। यो 

ष्ट्नष्कषा िस्टडा पररवारका सदस्यहरू पावर लाइनहरूसँग ठोम्बकने उच्च जोम्बखममा छन् भने्न कुरा फेला पारेका 

अन्य ष्ट्वश्वव्यापी अध्ययनहरूसँग अनुरूप छ (उदाहरण, Martin & Shaw, 2010; Shaw et al., 2018)। 

सार्सारै्, अल्पीकरणको अवष्ट्धमा गररएको सवेिणको समययमा रेकडा गररएका सिै िेङ्गाल फ्लोररकनका मृतु्य 

सङ््गख्याहरू रेकडा गररयो; िेङ्गाल फ्लोररकनको अल्पीकरणको अवष्ट्धमा स्र्ानहरू र उडान उचाइले चराहरूलाई 

पावर लाइनहरूसँग हुने ठकरको जोम्बखममा राख्दछ। 

WCS-किोष्ट्डयाले EDC मा यी नष्ट्तजाहरू प्रसु्तत गरेको छ तर पावर लाइनहरूले चराका मृतु्यहरू हुन्छ भने्न कुनै 

प्रमाण छैन—चराहरू केही अन्य कारणले गदाा मृतु्य हुन सक्छ (S. Mahood, Mekong Drivers Partnership, 

pers. Comm.) भनी EDC ले दािी गछा । पावर लाइनहरूले िेङ्गाल फ्लोररकन र अन्य चराहरूमा जनहाष्ट्नहरू 

ष्ट्नम्ताउँदैन भने्न ष्ट्वचार EDC ष्ट्भत्र व्यापक रूपमा फैष्ट्लएको छ र स्वीकार गररन्छ। 

सफलता िा असफलता? 

EDC ले र्ोन्ले साप संरष्ट्ित ल्याण्डसे्कपमा रहेको काम्पोङ्ग चामदेम्बख िार्ामिाङ्ग पावर लाइनका प्रभावहरू 

सिोधन गना क्यािोष्ट्डयाको वातावरणीय कोडमा सेर् गररएका मापदण्डहरूलाई अनुपालना गना असफल भएको 
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छ। उपायहरूका लाष्ट्ग पूवा-EIA ष्ट्सफाररसको वावजुद िडा फ्लाइर् ष्ट्डफे्लिरहरू कष्ट्हलै्य पष्ट्न स्र्ापना गररएको 

ष्ट्र्एन। 

पावर लाइनले चार वर्ा िेङ्गाल फ्लोररकनसष्ट्हत मौसमी प्रवाही चराहरूका धेरै जनहानीहरू ष्ट्नम्त्त्याएको छ भनी 

WCS-क्यािोष्ट्डयाले EDC मा प्रमाण प्रसु्तत गरेको छ। यद्यष्ट्प, पावर लाइनले IUCN द्वारा खतरामा रहेको भनी 

सूचीिद्ध गरीएका प्रजाष्ट्तहरूसष्ट्हत उक्त िेत्रको कुनै पष्ट्न चरालाई हानीकारक प्रभाव पाछा  भनी EDC ले ष्ट्वश्वास 

गदैन। 

पावर लाइनले चराहरू माछा  भनी स्वीकार गने EDC मा सामान्य अष्ट्नच्छा छ र तसर्ा, नयाँ पावर लाइनहरूमा 

लाइन माका रहरू स्र्ापना गने अष्ट्नच्छा छ। भष्ट्वष्यमा क्यािोष्ट्डयामा वातावरणीय प्रावधानहरू कायाान्वयन गने र्प 

राजष्ट्नष्ट्तक िेत्र र प्रशासष्ट्नक प्रष्ट्तिद्धताको आवश्यकता छ(Xia, 2020)। काम्पोङ्ग चामदेम्बख ित्तामब्याङ्ग 

र्ि ान्सष्ट्मसन लाइनका लाष्ट्ग सुरिा उपायहरूको कमीद्वारा प्रदशान गररए अनुसार, सरकारी संस्र्ाहरूले अपयााप्त 

रूपमा वातावरणीय ष्ट्नयमनहरू प्रवतान गरेको छ र पावर लाइन प्रभावहरूको उष्ट्चत ष्ट्नरीिणको ष्ट्नष्ट्ित गना 

असफल भएको छ। 

अध्ययन गररएका पाठहरू 

उत्तरी र्ोन्ले साप संरष्ट्ित ल्याण्डसे्कपिार् पावर लाइनको संरचनाले िेङ्गाल फ्लोररकन मृतु्य सङ््गख्याको स्तर 

ष्ट्नम्त्त्याएको छ जसले जनसङ््गख्या-स्तरमा प्रभावहरू पाने सम्भावना छ। पूवा-EIA मा ष्ट्सफाररस गररए अनुसार, िडा 

फ्लाइर् ष्ट्डफे्लिरहरूले िेङ्गाल फ्लोररकन र अन्य चराका प्रजाष्ट्तहरूको मृतु्य सङ््गख्या कम गना मद्दत गना सक्छ 

तर ष्ट्तनीहरूलाई कष्ट्हलै्य पष्ट्न स्र्ापना गररएको छैन। ष्ट्वद्यमान पावर लाइनहरूमा िडा फ्लाइर् ष्ट्डफे्लिरहरू पुनूः  

संयोजन गना वा र्प्न यो खष्ट्चालो र प्राष्ट्वष्ट्धक रूपमा कष्ट्ठन हुनाले ष्ट्तनीहरूलाई ष्ट्नमााण-पिात र्प्न असम्भव हुन्छ। 

िेङ्गाल फ्लोररकनहरू वा अन्य ग्लोिल रूपमा खतरामा परेका प्रजाष्ट्तहरू उपम्बस्र्त हँुदा नयाँ पावर लाइनहरू 

ष्ट्नमााण गदाा, उक्त िडा फ्लाइर् ष्ट्डफे्लिरहरू सामान्य र नू्यन-खचाको कायाष्ट्वष्ट्ध हँुदा ष्ट्नमााणको अवष्ट्धमा संलग्न 

गररन्छ भनी ष्ट्सफाररस गररएको छ। EIA सुरिाका उपायहरू भष्ट्वष्यका पररयोजनाहरूमा स्र्ापना गररएका छन् 

भनी सुष्ट्नष्ट्ित गना सरकारद्वारा अष्ट्नवाया अनुपालन र ष्ट्नयामक जाँचहरू ष्ट्सफाररस गररएको छ। अल्पीकरण 

उपायहरूको प्रभावकारीता ष्ट्नधाारण गना अष्ट्नवाया ष्ट्नरीिण पष्ट्न ष्ट्सफाररस गररन्छ। 

सम्पका हरू 

Simon Mahood, मेकङ्ग सवारी चालक साझेदारीको ष्ट्नदेशक: smahood@wcs.org 
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माक्षमला अध्ययन 4. िेलमार्ग: HOH-XIL ि SANJIANGYUAN बीचको क्विनघाई (चीन) 

आधारभूत जानकारी 

िेखीय पूिागिाि मोड:  रेल 

िाष्ट्र :  चीन 

स्थान:  Hoh-Xil र Sanjiangyuan िीचको म्बिनघाई  

परियोजनाको नाम:  म्बिनघाई-ष्ट्तब्बत रेलमागा (QTR) 

समथगक:  चीन सरकार 

सुरिा योजना र नीष्ट्त 

प्रभाि मूल्याङ्कन 

पष्ट्िमी रामीण चीनमा, पृथ्वीको सिैभन्दा उच्च रेलरोडमा 1,959 ष्ट्कलोष्ट्मर्र रहेको म्बिनघाईदेम्बख ष्ट्तब्बतसम्मको 

मागामा आगनु्तकहरूलाई पररवहन गदाछ। समुद्र तहदेम्बख 4,000 ष्ट्मर्र माष्ट्र्को औसत उचाइमा, ष्ट्तब्बतसम्मको 

पहँुच सुधाना र पष्ट्िमी र पूवी चीन िीचको ष्ट्वकासात्मक अन्तर घर्ाउनका लाष्ट्ग कठोर भूभागको माध्यमिार् 

रेलमागा ष्ट्नमााण गररएको ष्ट्र्यो(Railway Technology, 2006)। यसलाई सन् 2001 मा प्रमुख राष्ट्ष्टि य रेलमागा 

पररयोजनाको रूपमा सूचीिद्ध गररएको ष्ट्र्यो र उही वषा ष्ट्नमााण सुरु गररयो। म्बिनघाई-ष्ट्तब्बत रेलमागा (QTR) को 

ष्ट्नमााणका लाष्ट्ग चीनको केिीय सरकारिार् 33 ष्ट्िष्ट्लयन RMB (USD 4.2 ष्ट्िष्ट्लयन) को लगानी आवश्यक परेको 

ष्ट्र्यो र अिोिर 2005 मा पूरा गररएको ष्ट्र्यो(He et al., 2009)। जुलाई 2006 देम्बख रेलमागा सञ्चालनमा छ। 

यसको ठूलो ष्ट्वस्तार र ष्ट्वष्ट्वध भूगोलका सार्मा, ष्ट्तबे्बष्ट्तयन मालभूष्ट्म असङ््गख्य स्र्ाष्ट्नक प्रजाष्ट्तहरू भएका एक 

ष्ट्भन्न िायोम हो; यसको ष्ट्वशेष महत्त्व ष्ट्तबे्बष्ट्तयन जरायो हो। ष्ट्तबे्बष्ट्तयन जरायोको Hoh-Xil जनसङ््गख्या भनेको 

Hoh-Xil (वा Kekexili) र Sanjiangyuan प्राकृष्ट्तक आरिणहरू िीचको यसको लामो प्रवासद्वारा वगीकृत 

गररएका चार प्रवासी जनसङ््गख्यामधे्य एक हो (Schaller, 1998; ष्ट्चत्र11)। ष्ट्तबे्बष्ट्तयन जरायोको प्रवास 

ष्ट्तनीहरूको प्रजनन चक्रमा समक्रमण हुन्छ र लगभग सिै लामो दूरीका प्रवासीहरू पोर्ी छन्(Leslie & 

Schaller, 2008), जो मे मष्ट्हनामा जाडो मौसममा चने िेत्रहरूिार् गमी मौसममा चने िेत्रहरूमा सछा न् र पष्ट्छ 

आफ्नो नवजात िाछोसँग फष्ट्का न्छन् (ष्ट्चत्र 12)। त्यसकारण, प्रवासी पर्मागामा कुनै पष्ट्न िाधाले जनसङ््गख्याको 

जनसाङ््गम्बखकीयलाई असमान रूपमा प्रभाव पाने र जनसङ््गख्याको वहनीयतामा गम्भीर प्रभावहरू पाने सम्भावना 

रहेको छ। QTR ले गमी मौसममा ष्ट्तबे्बष्ट्तयन जरायो चने िेत्रिार् लगभग 40 ष्ट्कलोष्ट्मर्रको प्रवास रूर्लाई 

समष्ट्द्वभाजन गने हँुदा ष्ट्तनीहरूको लामो दूरीको प्रवास प्रत्यि रूपमा प्रभाष्ट्वत हुन्छ। 
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ष्ट्चत्र11: म्बिनघाई-ष्ट्तब्बत रेलमागा पङ््गम्बक्तिद्धता र उिेई अन्डरपासको स्र्ान। ष्ट्तबे्बष्ट्तयन जरायोका लाष्ट्ग गमी मौसममा चने िेत्रहरू Hoh-

Xil प्राकृष्ट्तक आरिण (नीलो) मा म्बस्र्त छन् र जाडो मौसममा चने िेत्रहरू रेलमागाको अन्य छेउमा रहेको Sanjiangyuan प्राकृष्ट्तक 

आरिण (पहेंलो) मा म्बस्र्त छन्। के्रष्ट्डर्: Wenjing Xu. 
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ष्ट्चत्र 12: म्बिनघाई-ष्ट्तब्बत रेलमागा नष्ट्जकै ष्ट्तबे्बष्ट्तयन जरायो। जाडो मौसमा चने र गमी मौसममा चने िेत्रहरू िीच ष्ट्तबे्बष्ट्तयन जरायोको 

प्रवास। ष्ट्तनीहरूको प्रवास प्रजननसँग ष्ट्नकर् रूपमा सिम्बित छ र दूध ष्ट्दने पोर्ीहरू ऊजाा मागहरू पूरा गना र आफ्नो सन्तानलाई 

खुवाउनका लाष्ट्ग प्रवास हुनुपने अवस्र्ामा प्रवास अवरोधहरू ष्ट्वशेष रूपमा फष्ट्का ने यात्रामा हाष्ट्नकारक हुन्छन्। के्रष्ट्डर्: Wenjing Xu. 

IUCN िातो सूचीमा पने प्रजाक्षतहरू 

ष्ट्तबे्बष्ट्तयन जरायो (Pantholops hodgsonii), ष्ट्तबे्बष्ट्तयन ग्याजेल (Procapra picticaudata), जङ्गली चौरी 

गाई (Bos mutus), ष्ट्कयाङ्ग (Equus kiang), एष्ट्सयामा पाइने िैजर (Meles leucurus), ष्ट्हमाली भेगमा पाइने 

वीजल (Mustela altaica) 

EIA का क्षसफारिसहरू 

QTR पररयोजनाका लाष्ट्ग जम्मा वातावरणीय अल्पीकरण लगानी USD 220 ष्ट्मष्ट्लयनभन्दा िढी भएको दािी 

गररएको छ जसमा अङ््गगुलेर्हरू र अन्य वन्यजनु्तका लाष्ट्ग ल्यान्डसे्कप कनेम्बिष्ट्भर्ी संरिण गना चीन रेलमागा 

कपोरेशनद्वारा Hoh-Xil–Sanjiangyuan खण्डमा ष्ट्नमााण गररएका जम्मा 15 वर्ा रेलमागा क्रष्ट्सङ्गहरू (पुल र 

ष्ट्भडिहरू) पदाछन्। 

ष्ट्तब्बती एने्टलोपसँग सिम्बित, Hoh-Xil िेत्र (वुिेइ अन्डरपास, छुमायर पुल I र II र वुडावष्ट्लयाङ्ग पुल) का लाष्ट्ग 

चारवर्ा मुख्य क्रष्ट्सङ्ग संरचनाहरू योजनािद्ध गररएका ष्ट्र्ए जसमधे्य सिै जाडो मौसमा चने र गमी मौसममा चने 

राउण्डहरू जस्ता एन्टोलोपका मुख्य िेत्रहरूिीच कनेम्बिष्ट्भर्ी सहज िनाउनका लाष्ट्ग ष्ट्डजाइन गररएका ष्ट्र्ए। 

क्रष्ट्सङ्ग स्र्ानहरू िाहेक, रेलमागाको Hoh-Xil खण्ड क्रष्ट्सङ्ग संरचनाहरूलाई रेलमागा क्रस गना एने्टलोपका लाष्ट्ग 

एकमात्र माध्यम िनाउँदै पूणा रूपमा फेन्स गररएको छ। 

सुििा उपायको पयागप्तता  

ष्ट्तब्बती एने्टलोपको प्रवासनमा QTR का सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू पूणा रूपमा मूल्याङ्कन गना वा प्रवासनका उतृ्कष्ट 

ष्ट्वकल्पहरूिारे सूष्ट्चत गना पूवा-संरचनाको डार्ा प्रयोग गरेर कुनै प्रणालीगत अध्ययन गररएका ष्ट्र्एनन्। ष्ट्तब्बती 

एने्टलोपलाई हुने सिैभन्दा िढी प्रभावको मूल्याङ्कन रेलमागा र नष्ट्जकको राजमागा (Wenjing Xu, व्यम्बक्तगत 

सञ्चार) मा ष्ट्तनीहरूका प्रवासी मागाहरू प्रष्ट्तचे्छद भएका िेत्रका अवलोकनहरूमा आधाररत ष्ट्र्ए। 

सुरिा उपायको कायाान्वयन र पररणामहरू 

क्षनिीिण ि अनुसन्धान 

2001 मा Hoh-Xil खण्डको संरचना पूवा एने्टलोप प्रवासनका लाष्ट्ग कुनै औपचाररक र्ि ्याष्ट्कङ्ग रेकडा ष्ट्वद्यमान 

भएतापष्ट्न, केही ररपोर्ाहरूमा हजारौ ंएने्टलोपले संरचनापष्ट्छ वन्यजनु्त ष्ट्हँड्ने अन्डरपासहरू प्रयोग गरेका छन् र 

प्रयोगको दर समय-समयमा िष्ट्ढरहेको छ भनी नोर् गररएको छ(Li et al., 2008; Xia et al., 2007)। 

यद्यष्ट्प, पोस्ट-संरचना ष्ट्नरीिणद्वारा दुईवर्ा समस्या खुलासा गररएका छन्। पष्ट्हलो, क्रष्ट्सङ्ग संरचनाहरू प्रयोग गने 

एने्टलोपमधे्य, पष्ट्िमष्ट्तर जाने 100 प्रष्ट्तशत जनावर र पूवाष्ट्तर जाने 97 प्रष्ट्तशत जनावरहरूले एउर्ा एकल क्रष्ट्सङ्ग, 

वुिेइ अन्डरपास प्रयोग गरे(Xia et al., 2007)। दोस्रो, QTR सँगैका अवलोकनहरूमा जनावरहरूको प्राकृष्ट्तक 
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प्रवासन व्यवहार र यात्राको रूर्मा अझै पष्ट्न अवरोध हुन्छ भने्न कुराको सुझाव गदै एने्टलोप क्रस गनुाअष्ट्घ फेन्स 

राम्बखएको रेलमागािार् यात्रा गछा न् भने्न कुरा फेला पाररएको छ(Buho et al., 2011; Manayeva, 2014)। 

अष्ट्हलेसम्म, QTR क्रष्ट्सङ्गहरू प्रते्यक संरचना प्रयोग गने जनावरहरूको सङ््गख्या गणना गरेर मात्र मूल्याङ्कन 

गररएका छन्। यी सिै सफल क्रष्ट्सङ्गका कायाक्रमहरू भएतापष्ट्न, सफल मागाका गणनाहरूले अष्ट्नवाया रूपमा 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको कायािमता र िासस्र्ानको कनेम्बिष्ट्भर्ी कायम राख्नका लाष्ट्ग क्रष्ट्सङ्ग संरचनाहरू पूणा रूपमा 

प्रकायाात्मक छन् वा छैनन् भने्न कुरा मापन वा प्रष्ट्तष्ट्िि गदैनन्। 

वुिेइ अन्डरपासको सििमा अष्ट्धक पूवाारह ष्ट्दइएको खण्डमा, यो संरचना (ष्ट्चत्र13रष्ट्चत्र14) वररपरर एने्टलोप 

ष्ट्क्रयाकलापिारे र्प अध्ययन गररएको ष्ट्र्यो। अध्ययनले गष्ट्तष्ट्वष्ट्धका मोडेलहरू प्रयोग गरेर प्रवासन ढाँचाहरू र 

प्रवासी कनेम्बिष्ट्भर्ीमा वुिेइ अन्डरपासको प्रभाव जाँच गरय्ो(Xu et al., 2019)। ष्ट्वशेषगरी, अन्डरपासका 

स्र्ानहरूले प्रवासन रूर्हरू र गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको कायािमतामा कसरी प्रभाव पारेको छ भने्न कुरा ष्ट्नधाारण गना यसलाई 

मूल्याङ्कन गररएको ष्ट्र्यो। अध्ययनमा वास्तष्ट्वक प्रवासनलाई “आदशातम” प्रवासनसँग वा र्ोपोराफी अनुसार 

रूर्लाई कम उजाा खपतसँग तुलना गना ष्ट्तब्बती एने्टलोप र्ियाक गने ष्ट्वश्वव्यापी म्बस्र्ष्ट्त प्रणाली [GPS] को डार्ासेर् 

उपयोग गररयो। अध्ययनमा अन्डरपासले एने्टलोपको प्रवासनलाई सहज िनाउँदै गदाा, जनावरहरू ष्ट्तनीहरूको 

आदशातम प्रवासन यात्रा रूर्िार् ष्ट्वचष्ट्लत भएको कुरा फेला परय्ो। यो ष्ट्वचलनले यात्रा गने दूरी िढाउँछ र धेरै उजाा 

खपत हुन्छ। जनावरको प्रवासन ष्ट्नकर् रूपमा पुनरुत्पादनसँग सिम्बित छ र स्तनधारी पोर्ीहरूले उजाा पाउन र 

आफ्नो िच्चालाई खुवाउनका लाष्ट्ग प्रवासन गदाा फष्ट्का ँदा प्रवासन अवरोधहरू ष्ट्वशेषगरी ष्ट्वघातक हुन्छन्। अन्य 

दुईवर्ा अन्डरपास आदशातम प्रवासन रूर्को नष्ट्जकै हुनुको िावजूद, केही एने्टलोपले ष्ट्तनीहरूको प्रयोग गरे। 

अन्य अन्डरपास आकारमा (चौडाइ) सानो भएको र राजमागाको नष्ट्जक भएको तथ्यलाई प्रयोगको कमी भएको र 

र्ि ाष्ट्फकको कारणले भएको अवरोधले िढी प्रयोग रोकेको हुन सक्छ भनी माष्ट्नएको ष्ट्र्यो (Wenjing Xu, 

व्यम्बक्तगत सञ्चार)। 
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ष्ट्चत्र13: केम्बिय चीनको म्बिनघाई-ष्ट्तब्बत रेलमागा। ष्ट्तब्बती एने्टलोप ष्ट्हँडेको लामो दूरी म्बिनघाई-ष्ट्तब्बत रेलमागाद्वारा ष्ट्सधै प्रभाष्ट्वत भएको 

छ। वुिेइ अन्डरपाससष्ट्हत Hoh-Xil िेत्रका लाष्ट्ग चारवर्ा मुख्य क्रष्ट्सङ्ग संरचनाहरू ष्ट्नमााण गररएका ष्ट्र्ए। के्रष्ट्डर्: Wenjing Xu. 

 

 

ष्ट्चत्र14: Wubei अन्डरपासले रेलमागाको मुष्ट्निार् पार गना ष्ट्तब्बती एम्बन्टलोपलाई अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ। पूरै रेलमागा फेन्स गररएको हुनाले ष्ट्तब्बती 

एने्टलोपले रेलमागा पार गना ष्ट्मल्ने माध्यम भनेका चारवर्ा अन्डरपास मात्र हुन्। चारवर्ा अन्डरपासमधे्य, ष्ट्तब्बती एने्टलोपले धेरै वुिेइ 

अन्डरपास प्रयोग गछा । के्रष्ट्डर्: Wenjing Xu. 

सफलता िा असफलता? 

QTR भनेको ष्ट्डजाइन र संरचनामा वन्यजनु्तका अल्पीकरणका उपायहरूलाई चीनमा समावेश गरेको पष्ट्हलो 

रेलमागा पररयोजना हो। नीष्ट्त र कायाान्वयनको दृष्ट्ष्टकोणिार्, पररयोजना ष्ट्वश्वको अन्य ठाउँमा प्रभावकारी रहेको 

प्रमाष्ट्भत भएका ष्ट्वष्ट्धहरू प्रयोग गरेर वन्यजनु्तको जनसङ््गख्यामा LI प्रभावहरू कम गने अभ्यासहरूलाई अष्ट्घ 

िढाउन सफल रहेको ष्ट्र्यो। QTR ले चीनमा र चीन िाष्ट्हर LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्त मागाका 

प्रष्ट्वष्ट्धहरूिारे सचेतना िढाउने जस्ता धेरै प्रचार पाएको छ। सन्दभाका सारै् LI द्वारा प्रभाष्ट्वत वन्यजनु्तका ष्ट्वशेष 

आवश्यकताहरू महत्त्वपूणा छन्। यद्यष्ट्प, ष्ट्सफाररस गररएका वातावरणीय सुरिा उपायहरूको स्र्ान र प्रकारिारे 

सूष्ट्चत गराउन ष्ट्वश्वसनीय पूवा-संरचनाको डार्ाको प्रयोग िढी महत्त्वपूणा छ। क्रष्ट्सङ्ग संरचनाहरूको समावेशन 

महत्त्वपूणा हँुदा, QTR पररयोजना जाडो मौसमा चने र गमी मौसममा चने िेत्रहरूको िीचमा ष्ट्तब्बती एने्टलोपको 

प्रवासन ढाँचा र यात्राका ष्ट्वशेष रूर्हरको उपयुक्त पूवा-संरचना नगरेर असफल भयो। 

वुिेइ अन्डरपासले जनावरहरूलाई QTR क्रस गना अनुमष्ट्त ष्ट्दँदै ष्ट्तब्बती एने्टलोप प्रवासनलाई सहज िनाउँदा, 

अनुसिानले वुिेइ अन्डरपास जनावरहरूलाई संरचना प्रयोग गना आदशातम प्रवासन रूर्िार् डेष्ट्भयर् गदै सही 

स्र्ानमा म्बस्र्त हँुदैन भनी सुझाव गदाछ(Xu et al., 2019)। यो डेष्ट्भएशन अन्डरपासको नष्ट्जकैको िेत्रमा एकदमै 
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ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्र्यो जसले एने्टलोपले वुिेइ अन्डरपासमाफा त रेलमागा क्रस गना ष्ट्तनीहरूको यात्रा र प्रवासन रूर्लाई 

अनावश्यक रूपमा लिाउँछन् र तसर्ा र्प उजाा उपभोग गछा न् भनी सङे्कत गछा ।  

अध्ययन गररएका पाठहरू 

प्रवासी अङ््गगुलेर्िारे यो माष्ट्मला अध्ययनिार्, हामीले जनावरको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र व्यवहारात्मक अध्ययनहरू 

कनेम्बिष्ट्भर्ी सहज िनाउनका लाष्ट्ग अष्ट्भपे्रररत अल्पीकरणका संरचनाहरूको सही प्रभाव र प्रभावकाररता खुलासा 

गना अन्डरपासहरूको संरचनाअष्ट्घ र पष्ट्छ आयोजना गररनुपछा  भने्न कुरा र्ाहा पाएका छौ।ं यो ष्ट्वशेषगरी गमी 

मौसममा चने राउण्डलाई जाडो मौसममा चने राउण्डहरू जडान गने अङ््गगुलेर्का प्रवासी प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग 

महत्त्वपूणा छ। 

LI प्रभावहरूको अल्पीकरणको योजनाले वैज्ञाष्ट्नकहरूलाई ष्ट्डजाइनका प्रारम्बम्भक चरणहरूमा अध्ययनमा संलग्न 

गराउनिार् लाभ प्राप्त गछा । LI र वन्यजनु्तका जनसङ््गख्या दुवैका आवश्यकताहरूलाई राम्रोसँग समान गने 

समाधानहरूिारे सूष्ट्चत गना ष्ट्वसृ्तत वैज्ञाष्ट्नक अनुसिानको पूवा-संरचना आवश्यक हुन्छ। सुरिा उपायको 

कायासम्पादन मूल्याङ्कन गना र ष्ट्डजाइनका लक्ष्य र उदे्दश्यहरू पूरा भए वा भएनन् भनी ष्ट्नधाारण गना सक्नका लाष्ट्ग 

पोस्ट-संरचना ष्ट्नरीिण समान रूपमा महत्त्वपूणा हुन्छ। 

सफलता मूल्याङ्कन गने मापदण्ड पष्ट्न महत्त्वपूणा हुन्छ र पूवा-संरचना योजनाको ष्ट्हस्सा हुनुपछा । QTR माष्ट्मला 

अध्ययनमा, एने्टलोपका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा आवश्यकता मौसमी लामो दूरीको प्रवासनमा अन्डरपासहरूको स्र्ान 

ष्ट्नयोजन कसरी प्रभाव परेको छैन भने्न कुर एने्टलोपले अन्डरपासहरू प्रयोग गरेका छन् वा छैनन् भनी ष्ट्नधाारण 

गनाभन्दा कुनै मापदण्ड स्र्ापना गररएका ष्ट्र्एनन्। उक्त पूरा र ध्यान केम्बित अध्ययनहरू आवश्यक स्र्ानहरूमा 

क्रष्ट्सङ्गहरू राम्बखएका छन् भनी सुष्ट्नष्ट्ित मात्र नगरेर जनावर ष्ट्हँड्ने मागाका आवश्यकहरू सहज िनाउनका लाष्ट्ग 

एकदमै प्रभावकारी ष्ट्डजाइनहरू गराउन आवश्यक हुन्छन्। यी पाठहरूले भावी LI पररयोजनाको योजना र 

ष्ट्डजाइन सूष्ट्चत गने आवश्यकता पोजेष्ट्र्भ वा नेगेष्ट्र्भ भएकोिारे जान्यौ।ं 

वुिेइ अन्डरपास मोडेष्ट्लङ्ग अध्ययनले दुईवर्ा आदशातम कोररडर अनुमानका मोडेलहरूसँगको तुलनाका लाष्ट्ग 

पष्ट्हलो र एकमात्र उपलब्ध ष्ट्तब्बती एने्टलोपको र्ि ्याष्ट्कङ्ग डार्ासेर् उपयोग गरय्ो। GPS कोलरहरू जस्ता र्प सही 

र्ि ्याष्ट्कङ्ग प्रष्ट्वष्ट्धसँगै संशाधन चयन वा चरण चयनका प्रकायाहरू जस्ता अन्य जष्ट्र्ल ष्ट्वष्ट्धहरूले प्रवासनको 

अवष्ट्धमा िासस्र्ानका ष्ट्वशेष आवश्यकताहरू भएका प्रजाष्ट्तका मोडेल गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूमा अझ राम्रो डार्ा सञ्चालक 

प्रष्ट्तरोध सतह प्रदान गना सक्छन्। 
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माक्षमला अध्ययन 5. सडक: पूिग-पक्षिम िाजमार्ग, नािायणघाट-बुटिल (नेपाल) 

आधारभूत जानकारी 

िेखीय पूिागिाि मोड: सडक 

िाष्ट्र : नेपाल 

परियोजनाको नाम/स्थान: महेि राजमागा, नारायणघार्-िुर्वल (NB) 

समथगक: नेपाल सरकार, ADB 

सुरिा योजना र नीष्ट्त 

प्रभाि मूल्याङ्कन 

नेपालको महेि राजमागाको नारायणघार्देम्बख िुर्वल (NB) खण्ड पकी दुई-लेनको सडक हो जुन दष्ट्िण-केिीय 

नेपालमाफा त 115 केष्ट्म चल्छ र अिको तीन वषामा यसलाई चार लेनहरूमा िढाउने योजनाहरू छन्। यसमा 

ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज (CNP) (ष्ट्चत्र15) का िफर जोनको उत्तरी सीमा ष्ट्नमााण हुने 24 केष्ट्म सडकसष्ट्हत जङ्गलले 

भररएको तराइको वृत भूदृश्यमाफा त पास हुने 64-केष्ट्म फैलाव समावेश हुन्छ। नेपालमा पररयोजनाको िेत्रमा 

एष्ट्सयन हात्ती, एक ष्ट्सङे्ग गैडा र ष्ट्चतुवाहरूसष्ट्हत केही ष्ट्वष्ट्वध वन्यजनु्तका प्रजाष्ट्तहरू छन्। यो िेत्र लोपोनु्मख र 

नेपाल राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जहरू र वन्यजनु्त संरिण ऐनका सुरिाहरूअनुसार IUCN सूचीहरूमा भएको िेङ्गाल र्ाइगरको 

घर पष्ट्न हो। िाघ र अन्य प्रजाष्ट्तहरू CNP र अन्य जङ्गलले भररएका िेत्रहरूिीच ष्ट्हँड्दा, ष्ट्तनीहरूले NB सडक 

पार गना िल गररन्छ। यो सडक खण्डको प्रस्ताष्ट्वत फराष्ट्कलो ADB को सुरिा नीष्ट्त कर्न अनुसार वगा A को 

रूपमा सूचीिद्ध गररएको छ जसको अर्ा पररयोजना "अपररवतानीय, ष्ट्वष्ट्वधता वा अभूतपूवा भएका महत्त्वपूणा 

प्रष्ट्तकूल वातावरणीय प्रभावहरू हुने सम्भावना"  (Asian Development Bank, 2009)हुन्छ। 

प्रस्ताष्ट्वत चार लेनको सडक दायाँष्ट्तर 50 ष्ट्मर्र िढ्ने छ र 47 केष्ट्म (ष्ट्चत्र16) को सञ्चयी लिाइका लाष्ट्ग CNP 

को िफर जोनमा छ वर्ा जङ्गल प्याचहरू भएर जाने छ। पररयोजनाको EIA मा समावेश गररएको ष्ट्वस्तारणको 

ष्ट्वष्ट्शष्ट दीघाकाष्ट्लन जोम्बखमहरू (1) सडकमा सवारी साधनिार् हुने वन्यजनु्त हत्याको िढेको सङ््गख्या, (2) 

सुधाररएको मानव उपलब्धताको कारणले िढेको ष्ट्शकार गने काया; र (3) सवारी साधनसििी र्ि ाष्ट्फक र मानव 

ष्ट्क्रयाकलाप िढेको कारणले सडकको ष्ट्कनाराहरूका सार् जङ्गल र प्राकृष्ट्तक वासस्र्ानको र्प कमी ष्ट्र्यो। 
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ष्ट्चत्र15: नारायणघार्-िुर्वल (NB) राजमागाको लिाइ र ष्ट्नमााणपूवाको ष्ट्नरीिण भएका जङ्गल प्याचहरूको स्र्ान ष्ट्नमााण गररएको ष्ट्र्यो। 

ष्ट्नकुञ्जको उत्तरी भागमा रहेको ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज (CNP) िफर जोन र नष्ट्जकको जङ्गल प्याचहरूले CNP लाई महाभारत रेन्जमा 

जोड्छ। काकीको आधारमा, 2020। 
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ष्ट्चत्र16: नारायणघार् र िुर्वल (NB) िीमा दुई लेनको िार्ो छ। के्रष्ट्डर्। Anthony P. Clevenger. 

EIA सूष्ट्चत गना ष्ट्वशे्लषण गना सष्ट्कने अष्ट्त र्ोरै ष्ट्नमााणपूवाको डार्ा सङ्कलन गररएको ष्ट्र्यो। सडकको NB खण्डमा 

वन्यजनु्त-सवारी कोष्ट्लजनको सििमा राष्ट्ष्टि य एजेन्सीहरूिार् कुनै पष्ट्न जानकारी सङ्कलन गररएको वा उपलब्ध 

ष्ट्र्एन। िाघ, IUCN सूचीिद्ध अन्य प्रजाष्ट्त र फोकल प्रजाष्ट्तहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध प्यार्नाहरू उपाख्यानात्मकसििी 

जानकारी र मुख्य सरोकारवालाहरूसँगका िैठकहरूका ष्ट्वशेषज्ञको ष्ट्वचारमा आधाररत ष्ट्र्यो। 

IUCN िातो सूचीमा पने िा केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू 

िेङ्गाल र्ाइगर (Panthera tigris tigris), एक ष्ट्सङे्ग गैंडा (Rhinoceros unicornis), ष्ट्चतुवा (Panthera 

pardus), स्लर् ष्ट्ियर (Melursus ursinus), स्परे्ड ष्ट्डयर (Cervus axis), सािर  (Rusa unicolor), 

िाष्ट्का ङ्ग ष्ट्डयर (Muntiacus muntjac), गौर (Bos gaurus), ज्याकल (Canis aureus) 

NB परियोजनाको EIA क्षसफारिसहरू 

EIA मा, पररयोजनाका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरष्ट्ित गना ष्ट्सफाररसहरू ष्ट्वष्ट्भन्न स्रोतहरूिार् ल्याइएको ष्ट्र्यो: (1) 

वैज्ञाष्ट्नक साष्ट्हत्यमा र नेपाल र CNP का िाघ संरिण ररपोर्ाहरूमा प्रकाष्ट्शत सान्दष्ट्भाक डार्ा (2) नेपाली 

प्राकृष्ट्तक सम्पदा एजेन्सी र गैर-सरकारी संस्र्ाहरूिार् प्राप्त मागाष्ट्नदेशन र (3) "िाघको दायराका देशहरूमा 

स्मार्ा ष्ट्रन पूवााधार" ररपोर्ािार् प्राप्त मागाष्ट्नदेशनहरू(Quintero et al., 2010)। 

पररयोजनाको EIA ले (1) सुरष्ट्ित तररकाले िार्ो कार््नका लाष्ट्ग वन्यजनु्तलाई संरचनाहरूमा ष्ट्नदेष्ट्शत गना वनहरू 

वृिरोप गने कायासँग सिम्बित वन्यजनु्त ष्ट्हँड्ने पाँचवर्ा अन्डरपासको संरचना; (2) जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिण 

योजनाको कायाान्वयन; र (3) िष्ट्तपूरक वनरोपण कायाक्रमको कायाान्वयन लगायत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा कुनै खुद 

कमी छैन भनी सुष्ट्नष्ट्ित गना र वन्यजनु्तलाई हुन सके्न जोम्बखमहरू सिोधन गरन अल्पीकरणका ष्ट्वष्ट्भन्न उपायहरू 

ष्ट्सफाररस गरय्ो(DoR, 2016)। प्रस्ताष्ट्वत उपायहरूको आधारमा, पररयोजनाले ADB को सुरिा उपायको नीष्ट्त 

कर्न अन्तगात गम्भीर िासस्र्ानष्ट्भत्र पने पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग अल्पीकरण, िष्ट्तपूष्ट्ता र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको 

वृम्बद्धका तीनवर्ा अवस्र्ा पूरा गरेको कुरा समाप्त गररएको ष्ट्र्यो।  

पूवा-संरचना चरणको अवष्ट्धमा EIA को खुलासापष्ट्छ, वन्यजनु्त ष्ट्हँड्ने अन्डरपासहरूको स्र्ान, ष्ट्डजाइन र 

सङ््गख्याको उपयुक्तता प्रमाष्ट्णत र पुन: पुष्ट्ष्ट गना एउर्ा वन्यजनु्तसििी अध्ययन गररएको ष्ट्र्यो। अध्ययनका 

नष्ट्तजाहरू सुरिा उपायहरूको पररणाम मूल्याङ्कनको ष्ट्हस्साको रूपमा ष्ट्सफाररसहरू ररफाइन गना अन्ततूः  प्रयोग 

गररएको ष्ट्र्यो। 

सुििा उपायको पयागप्तता 

यो ADB-ष्ट्वत्त व्यवम्बस्र्त पररयोजना (पररयोजना निर 48337-002) का लाष्ट्ग USAID पोस्ट-स्वीकृष्ट्त ष्ट्फल्डको 

समीिा गररएको ष्ट्र्यो। USAID ले पररयोजना िेत्रमा वन्यजनु्तको गम्भीर िासस्र्ानमा हुने सम्भाष्ट्वत प्रष्ट्तकूल 

प्रभावहरूको ष्ट्वशे्लषण, अल्पीकरण र ष्ट्नरीिणसँग सिम्बित पररयोजना स्वीकृष्ट्त पूवा ADB मा संयुक्त राज्यको 

सरकारद्वारा व्यक्त गररएका सरोकारहरूको आधारमा यो पररयोजना समीिा गना चयन गरय्ो। 
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USAID ले प्राकृष्ट्तक सम्पदा, वातावरण, स्वदेशी जनसङ््गख्या वा जन स्वास्थ्यमा सम्भाष्ट्वत रूपमा हाष्ट्नकार 

प्रभावहरू पाने पोस्ट-स्वीकृष्ट्तको समीिाका लाष्ट्ग पररयोजनाहरू पष्ट्हचान गदाछ(USAID, 2013)। यी 

समीिाहरूिार्, USAID ले संयुक्त राज्य सरकारका अष्ट्घल्ला ष्ट्सफाररसहरू ष्ट्नगष्ट्मत गररएको हदसम्म र 

ष्ट्तनीहरूको पयााप्तता लगायत सुरिा उपाय कायाान्वयनको प्रभावकाररता मूल्याङ्कन गने लक्ष्य राख्दछ। पोस्ट-

स्वीकृष्ट्त समीिाले USAID लाई सुरिा उपायका र्प ष्ट्सफाररसहरू प्रदान गरेर पररयोजनाको वातावरणीय र 

सामाष्ट्जक कायासम्पादनलाई अझ िष्ट्लयो िनाउने अवसर पष्ट्न प्रदान गदाछ। 

समीिािारे साष्ट्हत्यको समीिा, पररयोजनाका सरोकारवाला र ष्ट्वशेषज्ञहरूसँग 40 भन्दा धेरै अन्तवााता र पररयोजना 

िेत्र (ष्ट्चत्र17) मा र वररपररका अवलोकनहरू लगायत डेस्क र ष्ट्फल्डको अनुसिानद्वारा सूष्ट्चत गररएको ष्ट्र्यो। 

 

ष्ट्चत्र17: USAID का प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरू, संयुक्त राज्यको राज्यकोष ष्ट्वभाग, WWF-नेपाल र EIA को ष्ट्फल्ड समीिाको अवष्ट्धमा वन्यजनु्त संरिण 

र्िस्ट भारतले जुन 2019 मा नारायणघार्-िुर्वल सडकमा वन्यजनु्त ष्ट्हँड्ने मागाका स्र्ानहरू िनाउन ष्ट्सफाररस गरेका ष्ट्र्ए। के्रष्ट्डर्: WWF-

नेपाल। 

पररयोजनाका अभावहरूसँग सिम्बित USAID समीिाका खोजहरू (Dear et al., 2019) ष्ट्नम्नानुसार ष्ट्र्ए: 

• WFLI का लाष्ट्ग पररयोजनाका मागादशानहरू अपयााप्त ष्ट्र्ए र अन्तरााष्ट्ष्टि य मानदण्डहरू पूरा भएन। 

• ष्ट्नमााण-पूवाका वन्यजनु्त सवेिणहरू जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सुरिा गना अल्पीकरण उपायहरूको एकदमै 

उपयुक्त स्र्ान, निरहरू र ष्ट्डजाइन ष्ट्वश्वसनीय रूपममा ष्ट्नधाारण गना ष्ट्डजाइन गररएको ष्ट्र्एन। 

• जलष्ट्वज्ञानका लाष्ट्ग ष्ट्डजाइन गररएको तर वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्गहरूको रूपमा सम्भाव्य सेवा प्रदान गना सके्न 

क्रस ष्ट्नकासीहरूलाई यी संरचनाहरूले वन्यजनु्तका लाष्ट्ग मागाहरूको रूपमा प्रकाया गछा  वा गदैन भनी 

ष्ट्नधाारण गना ष्ट्नरीिण गररएको ष्ट्र्एन। 
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• प्रस्ताष्ट्वत ष्ट्सफाररसहरूले संरचनाको प्रकार, िारिारता, खाली ठाउँ, आयामहरू, फेम्बन्सङ्ग र आवाजको 

िीणताका लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्ष्टि य वा िेत्रीय ष्ट्डजाइनका मागादशानहरूलाई पालना गरेको छैन। 

• ष्ट्नमााणअष्ट्घ र पष्ट्छका ष्ट्नरीिण र मूल्याङ्कनका लाष्ट्ग ष्ट्वत्त व्यवस्र्ा पररयोजनाको िजेर्मा पयााप्त ष्ट्र्एन। 

• िासस्र्ानको नोक्सानी सुरिा उपायका ष्ट्सफाररसहरूमा अपेष्ट्ित ष्ट्र्यो। 

• कुनै सडक पयाावरणीय ष्ट्वशेषज्ञहरूले प्रत्यि इनु्पर् वा ष्ट्नरीिण प्रदान गरेको छ। 

• पररयोजना िजेर् उष्ट्चत सुरिा उपायहरू ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग सम्भाष्ट्वत पयााप्त ष्ट्र्एन। 

सुरिा उपायको कायाान्वयन र पररणामहरू 

क्षनिीिण ि अनुसन्धान 

2020 को सुरुवातमा पररयोजनाले प्रारम्बम्भक खण्डहरूमा ष्ट्नमााण सुरु गरेको छ (ष्ट्चत्र18)। यो लेम्बखरहेको िेला कुनै 

ष्ट्नरीिण वा अनुसिान सञ्चालन गररएको छैन; यद्यष्ट्प, वन्यजनु्तका गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू (क्यामेरा र्ि ्यापहरू) र सडकमा 

हुने मृतु्यका सवेिणहरूको ष्ट्नरीिण अझैसम्म ष्ट्नमााण नगररएको (ष्ट्नमााण-पूवा) र ती ष्ट्नमााण अन्तगात रहेका 

(ष्ट्नमााणको अवष्ट्धमा) खण्डहरूका लाष्ट्ग योजनािद्ध छन्। 

USAID ररपोर्ा खुलासा गरेपष्ट्छ, स्र्ान, ष्ट्डजाइनको उपयुक्तता र वन्यजनु्त अन्डरपासहरूका सङ््गख्याहरू 

प्रमाष्ट्णत र पुनूः  पुष्ट्ष्ट गनाका लाष्ट्ग BBA मा वन्यजनु्त अध्ययनका डार्ा पुनूः  ष्ट्वशे्लषण गररएको ष्ट्र्यो(Karki, 

2020)। यो कायाले नयाँ अल्पीकरण रणनीष्ट्तको ष्ट्सफाररस ष्ट्नम्त्त्याएको छ जसले 115 ष्ट्कष्ट्मको NB सडक खण्डमा 

112 वर्ा वन्यजनु्त अन्डरपास (सानादेम्बख एकदमै ष्ट्वशाल आकारमा ष्ट्भन्नता रहेर) र दुईवर्ा वन्यजनु्त ओभरपास 

(50 ष्ट्म चौडा) प्रस्ताव गछा । ष्ट्सफाररस गररएको अल्पीकरण रणनीष्ट्तले प्रार्ष्ट्मक वन प्याचका िासस्र्ानहरूमा 

अवम्बस्र्त धेरै ष्ट्वद्यमान ष्ट्नकास संरचनाहरू समावेश गरेको जसलाई वन्यजनु्त गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई सहायता गना स्तरवृम्बद्ध 

गना सष्ट्कन्छ (ष्ट्चत्र19)। 
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ष्ट्चत्र18: नारायाणघार् र िुर्वल (NB) िीच दुई लेनको सडकमा सही िार्ो वनस्पष्ट्त खाली गना सुरु गररएको संरचना। के्रष्ट्डर्। Anthony P. 

Clevenger. 
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ष्ट्चत्र19: हाल सीष्ट्मत वन्यजनु्त मागाको सम्भावना प्रदशान गने ष्ट्वद्यमान दुईवर्ा सेल भएको सानो पुल। यो संरचना 6-ष्ट्म उच्च र 16-चौडा 

एकल स्प्यानको सानो पूल भएको प्रष्ट्तस्र्ापनका लाष्ट्ग योजनािद्ध छ। के्रष्ट्डर्: Anthony P Clevenger. 

सफलता िा असफलता? 

प्रारम्बम्भक रूपमा, पररयोजना ष्ट्नमााण-पूवाका ष्ट्फल्ड अनुसिान र उतृ्कष्ट अभ्यासहरूमा आधाररत रहेर वन्यजनु्तमा 

हुने प्रष्ट्तकुल प्रभावहरू पयााप्त रूपमा मूल्याङ्कन गना र कडा अल्पीकरण रणनीष्ट्त उष्ट्चत रूपमा ष्ट्वकास गना 

असफल भएको छ। संरचना ष्ट्नलिन गने USAID को अनुरोध पररयोजना ष्ट्ढलाइ भयो र नेपालको सडक ष्ट्वभाग 

(DoR) र ADB लाई पररयोजनाका प्रभावहरू पुनमूाल्याङ्कन गना र ष्ट्फल्ड डार्ा र अन्तरााष्ट्ष्टि य रूपमा उतृ्कष्ट 

अभ्यासहरू दुवै ष्ट्नगष्ट्मत गरेर र्प ष्ट्वसृ्तत अल्पीकरण रणनीष्ट्त ष्ट्वकास गना अनुमष्ट्त ष्ट्दयो। अन्तत: यसले 

वन्यजनु्तमा हुने चार-लेनको राजमागाका प्रभावहरू र िासस्र्ानको कनेम्बिष्ट्भर्ीको आवश्यकतालाई र्प पयााप्त 

रूपमा सिोधन गने नेपालको िमता सुधारेको छ। िमता िढेर BBA को ष्ट्वकास, वन्यजनु्तका उतृ्कष्ट अध्ययन 

ष्ट्डजाइन, वन्यजनु्तका सुधाररएका डार्ा सङ्कलन ष्ट्वष्ट्ध, उच्च गुणस्तरका ष्ट्वशे्लषण र वन्यजनु्तको र्प अर्ापूणाका 

सुरिा उपाय ष्ट्सफाररसहरूमा यो जानकारीको प्रयोग ष्ट्नम्त्त्याएको छ। 

अध्ययन गररएका पाठहरू 

मौष्ट्लक रूपमा, NB सडक पररयोजनाको EIA(DoR, 2016) ले राजमागाभरीका वन्यजनु्त प्रजाष्ट्तहरूको ष्ट्वष्ट्वध 

समूहद्ववारा सुरष्ट्ित मागा सुष्ट्नष्ट्ित गना पाँचवर्ा डुअल प्रकाया (पानीको ष्ट्नकासी र वन्यजनु्तको मागा) को पष्ट्हचान 

समावेश गरेको छ। ष्ट्यनीहरूमा दुईवर्ा कलभर्ा र तीनवर्ा छोर्ो/सानो पूल समाष्ट्वष्ट छ। ष्ट्तनीहरू NB सडक 

पररयोजनाद्वारा ष्ट्द्वभाष्ट्जत 53 ष्ट्कष्ट्मको िाघको ष्ट्नष्ट्दाष्ट गम्भीर िासस्र्ानमा छवर्ा पष्ट्हचान गररएका वन्यजनु्त 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धका कोररडरहरूमा म्बस्र्त ष्ट्र्ए जुन वन रिक िासस्र्ानको प्रष्ट्त 10.6 ष्ट्कष्ट्म एउर्ा वन्यजनु्तको मागा 

संरचनामा मात्र औसत छ। 

यो संशोष्ट्धत NB सडकको अल्पीकरण रणनीष्ट्तले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरिण गने र्प ष्ट्वसृ्तत पद्धष्ट्त ष्ट्वकास गना 

नेपाल DoR र ADB को संयुक्त प्रष्ट्तिद्धतालाई प्रष्ट्तष्ट्िम्बित गछा । योजनािद्ध जल ष्ट्नकास संरचनाहरूको मूल्याङ्कन 

प्रभावकारी वन्यजनु्त मागाका संरचनाहरूका लाष्ट्ग ष्ट्वचार गररएको चारवर्ा ष्ट्डजाइनको मापदण्डमा ष्ट्नभार रहेको 

छ:(Asian Development Bank, 2019b) (1) संरचनाको खुलापन, (2) संरचनाको आकार, (3) संरचनाको 

प्रकार र (4) संरचनाको से्पष्ट्सङ्ग। 

यो संशोष्ट्धत अल्पीकरणको रणनीष्ट्तले एष्ट्सयामा ष्ट्वगत पाँच वषामा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सुरष्ट्ित गना प्रभावकारी ष्ट्रन 

पूवााधारका आवेदनहरूको दु्रत ष्ट्वकास प्रष्ट्तष्ट्िि गछा । EIA ररपोर्ा वन्यजनु्त मृतु्य र पयााप्त मात्रामा िासस्र्ान 

कनेम्बिष्ट्भर्ीमा हुने चारवर्ा लेनका राजमागा प्रभावहरू सिोधन गना नेपाल वा तराई आका  ल्यान्डसे्कपमा कुनै 

मागाष्ट्नदेशन वा अनुभव नभएको हँुदा 2016 मा प्रकाशन गररएको ष्ट्र्यो। त्यसपष्ट्छ समय मागाष्ट्नदेशनहरू ADB, 

भारतको वन्यजनु्त संस्र्ा र प्रकृष्ट्तका लाष्ट्ग ष्ट्वश्व व्यापी कोष (WWF)-नेपालद्वारा िनाइएका छन्। ष्ट्यनीहरू 

आधारभूत मागाष्ट्नदेशनहरू हुन् र यातायातका भावी पररयोजनाहरूको र्प अनुसिान र ष्ट्नरीिणमा सुधार गने 

छन्। 
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यो माष्ट्मला अध्ययनले पररयोजनाका सरोकारवालाहरूमधे्य अल्पीकरणका उपायहरू योजना, ष्ट्डजाइन र 

कायाान्वयन गने स्र्ानीय प्रष्ट्तिद्धता र िमताको महत्त्व प्रदशान गदाछ। अको पाठ िाष्ट्हरी ष्ट्नरीिण र योजना र 

ष्ट्डजाइन चरणमा पररयोजनाहरूिारे सूष्ट्चत गने राष्ट्ष्टि य वा िेत्रीय ष्ट्वष्ट्शष्ट मागाष्ट्नदेशनहरूको मानको महत्त्व हो। 

सम्पका हरू 

Karma Yangzom, एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक: kyangzom@adb.org 

डा Jhamak Karki, ADB मा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको परामशादाता: jbkarki@gmail.com 

Norris Dodd, ADB को जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता परामशादाता: doddnbenda@cableone.net 

Pramod Neupane, WWF-Nepal: pramode.neupane@wwfnepal.org 
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माक्षमला अध्ययन 6. िेलमार्ग: पूिग-पक्षिम िेलमार्ग (नेपाल) 

आधारभूत जानकारी 

िेखीय पूिागिाि मोड: रेलमागा 

िाष्ट्र : नेपाल 

परियोजनाको नाम/स्थान: पूवा-पष्ट्िम रेलमागा, ष्ट्चतवन-पसाा खण्ड 

समथगक: नेपाल सरकार 

सुरिा योजना र नीष्ट्त 

प्रभाि मूल्याङ्कन 

पूवा-पष्ट्िम रेलमागा योजनािद्ध एकल-र्ि ्याक ष्ट्वद्युतीय रेलमागा हो जुन 24 वर्ा तराईको ष्ट्जल्लािार् हँुदै, नेपालभरी 

945 ष्ट्कष्ट्मको हुने छ।  यो रेलमागा नेपालको राष्ट्ष्टि य प्रार्ष्ट्मकताहरू मधे्य एक हो र र्ि ान्स-एष्ट्सयाली राजमागा 

नेर्वका को भाग हुने छ, जुन नेपाल सरकारले 2006 मा साझेदारको रूपमा हस्तािर गरेको छ र 2012 मा प्रमाष्ट्णत 

गररयो। पररयोजना शारीररक संरचना र यातायात मन्त्रालयष्ट्भत्र रेलमागाहरूको ष्ट्वभाग (DoRW) द्वारा व्यवम्बस्र्त 

गररन्छ। नेपाल सरकारले आदशातम पङ््गम्बक्तिद्धता ष्ट्नधाारण गना 2010 मा रेलमागाका लाष्ट्ग प्रारम्बम्भक व्यवहायाता 

अध्ययन सञ्चालन गरेको छ। वैकम्बल्पक रूर्हरू ष्ट्नमााणयोग्यता, आष्ट्र्ाक व्यवस्र्ा, वातावरणीय प्रभाव र रेलमागा 

से्टशनहरूमा स्र्ानीय जनसङ््गख्याहरूको पहँुचको ष्ट्वचारसँग पष्ट्न समीिा गररएको ष्ट्र्यो। 

प्रस्ताष्ट्वत रेलमागा गठििनको एउर्ा खण्ड (ष्ट्समारादेम्बख र्ामसाररयासम्म) ले ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज (CNP), 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) को ष्ट्वश्व सम्पदाको 

साइर् र ष्ट्छमेकी पसाा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज (PNP;ष्ट्चत्र20) िार् हँुदै जान्छ। तराईको ल्याण्डसे्कप र CNP र PNP का 

PA हरू नेपालको एकदमै ष्ट्वष्ट्वधतापूणा, वन्यजनु्त प्रजाष्ट्तहरूले भररपूणा छ। ष्ट्चतवन-पसाा कम्त्पे्लक्स पष्ट्न उच्च 

िाघको घनत्व भएको ल्याण्डसे्कप हो र हाल LI द्वारा ष्ट्वष्ट्शष्ट रूपमा अखम्बण्डत छ। World Heritage 

Committee (WHC) लाई पूवा-पष्ट्िम रेलमागाको ष्ट्नमााण र सञ्चालनले िेत्रीय रूपमा महत्त्वपूणा वन्यजनु्तका 

जनसङ््गख्याहरूका लाष्ट्ग िासस्र्ान कनेम्बिष्ट्भर्ीलाई प्रभाव पाने छ र िेत्रको "उतृ्कष्ट ष्ट्वश्वव्यापी मान" लाई 

नकरात्मक रूपमा प्रभाव पाने छ भने्न कुराको ष्ट्चन्ता ष्ट्र्यो। तसर्ा, WHC ले सिै ष्ट्नमााणलाई EIA पूरा नहँुदासम्म 

रोक्नका लाष्ट्ग अनुरोध गरेको छ(World Heritage Convention, 2014)। Nepal’s Department of 

National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC) पष्ट्न पाका िार् गठििको ष्ट्वरूद्धमा छ भने्न 

कुरालाई स्वीकार गरेर, सिै वैकम्बल्पक गठििहरू पाका िार् पष्ट्न जाने भएकोले WHC ले अष्ट्तररक्त वैकम्बल्पक 

ष्ट्वकल्पहरूको ष्ट्वचार गनुापछा  भनी अनुरोध गरेको छ(Van Merm & Talukdar, 2016; World Heritage 

Convention, 2014)। 



39   |   वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधारका माष्ट्मला अध्ययनहरू    USAID.GOV 

 

ष्ट्चत्र20: ष्ट्चतवन-पसाा खण्डमा रहेको पूवा-पष्ट्िम रेलमागाका प्रस्ताष्ट्वत गठििनहरू। यो रेलमागा खण्डलाई पष्ट्हले ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज 

(पपाल रेखा) िार् योजनािद्ध गररएको ष्ट्र्यो तर पष्ट्छ हेर्ौडादेम्बख ष्ट्चतवनसम्म महेि राजमागाको संलग्न गठििनलाई पछ्याउँददै 

पाका हरूिार् र्ाढा पुनूः  पङ््गम्बक्तवद्ध (रातो रेखा) गररएको ष्ट्र्यो। यो पुनूः  पङ््गम्बक्तिद्ध खण्ड हाल ष्ट्वसृ्तत पररयोजना ररपोर्ाको तयारी चरण 

अन्तगात छ। के्रष्ट्डर्: WWF-नेपाल। 

IUCN िातो सूचीमा पने िा केन्द्रीय प्रजाक्षतहरू 

िेङ्गाल र्ाइगर (Panthera tigris tigris), एष्ट्सयाली हात्ती  (Elephas maximus), एक ष्ट्सङे्ग गैंडा 

(Rhinoceros unicornis), ष्ट्चतुवा (Panthera pardus) 

EIA का क्षसफारिसहरू 

2016 मा CNP मा अष्ट्तररक्त गठििन व्यवहायाता छलफलहरू गररएको ष्ट्र्यो र ष्ट्नम्न सरोकारवालाहरू उपम्बस्र्त 

ष्ट्र्ए: 

• रेलमागा ष्ट्वभाग, भौष्ट्तक संरचना तर्ा यातायात मन्त्रालय 

• वन तर्ा मार्ो संरिण मन्त्रालय 
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• संघीय माष्ट्मला तर्ा स्र्ानीय ष्ट्वकासको मन्त्रालय 

• प्राकृष्ट्तक स्रोतहरू र आष्ट्र्ाक योजना संघ 

• राष्ट्ष्टि य योजना आयोग 

• न्याष्ट्यक सष्ट्मष्ट्त 

• DNPWC 

• IUCN वन्यजनु्त ष्ट्वशेषज्ञहरू 

• WWF - नेपाल 

यी छलफलहरूलाई पालना गरेर, दुईवर्ा गठििन प्रस्ताव गररएको ष्ट्र्यो: एउर्ा राष्ट्ष्टि य पाका हरूिार् जाने र 

ष्ट्तनीहरूिार् पूणा रूपममा र्ाढा रहने एउर्ा (ष्ट्चत्र20)। DNPWC अष्ट्धकारीहरूले राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जहरूिार् गएको 

गठििनले पाका का एकदमै महत्त्वपूणा वन्यजनु्त जनसङ््गख्याहरूलाई दीघाकालीन र ममात गना नसष्ट्कके िष्ट्त 

पुरय्ाउँछ भनी पदाशान गरेका छन्(DNPWC, 2016)। सामाष्ट्जक दृष्ट्ष्टकोणिार्, पाका हरूिार् र्ाढा रहने 

गठििनले र्प महत्त्वपूणा आष्ट्र्ाक केिहरूिार् गएर उक्त िेत्रमा रहेका स्र्ानीय समुदायहरूलाई पष्ट्न अझै राम्ररी 

सेवा प्रदान गने छ भनी फेला पारेको छ। तसर्ा, पाका हरूको वररपररको लामो रूर्का लाष्ट्ग कुनै पष्ट्न अष्ट्तररक्त 

खचाहरूको वावजुद, वैकम्बल्पक गठििनले वातावरणीय लाभहरूको सार्मा दीघाकालीन आष्ट्र्ाक लाभहरू प्रदान 

गने छ भनी ष्ट्नधाारण गररएको ष्ट्र्यो(Van Merm & Talukdar, 2016)। 

ष्ट्दइएका वातावरणीय, सामाष्ट्जक र आष्ट्र्ाक लाभहरूको अनुसार, सरोकारवालाहरूले रेलमागालाई राष्ट्ष्टि य 

ष्ट्नकुञ्जहरूभन्दा िाष्ट्हर पुनूः  पङ््गम्बक्तिद्ध गररने छ भनी सहमष्ट्त जनाएका छन्। DoRW का प्रारम्बम्भक अनुमानहरू 

(USD 7.5 ष्ट्मष्ट्लयन) मा आधाररत रहेर PA हरूिार् पङ््गम्बक्तवद्धको तुलनामा PA हरूभन्दा िाष्ट्हरको पङ््गम्बक्तवद्ध 

(USD 6.7 ष्ट्मष्ट्लयन) का लाष्ट्ग प्रष्ट्त ष्ट्कष्ट्म यूष्ट्नर् ष्ट्नमााण कम ष्ट्र्यो। वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्ग संरचना, सुरुङ्ग, आवाज 

अवरोधहरू र ष्ट्नष्ट्दाष्ट गष्ट्त कम गने सष्ट्हत PA हरूका िफर िेत्रमा रेलका खण्डहरूका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भन्न अष्ट्तररक्त 

अल्पीलकरणका ष्ट्सफाररसहरू गररएका ष्ट्र्ए। 

2018 मा, अष्ट्हले ष्ट्नजगढ-हेर्ौडा-भरतपूर खण्ड भष्ट्नने वैकम्बल्पक पङ््गम्बक्तवद्धका लाष्ट्ग ष्ट्वसृ्तत पररयोजनाको 

ररपोर्ाको सवेिण, ष्ट्डजाइन र तयारीको नेतृत्व गना परामशा सेवाहरूका लाष्ट्ग कल गरेर रूष्ट्चको अष्ट्भव्यम्बक्त 

प्रकाष्ट्शत गरेको छ(DoRW, 2018)। 2021 सम्म, EIA अझै पष्ट्न यो खण्डका लाष्ट्ग तयार गररँदै छ। 

2018 देम्बख, DNPWC ले पाका हरूभन्दा िाष्ट्हरका पयाावरणीय प्रष्ट्क्रयाहरू पष्ट्न संरिण गररएको छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित 

गना नयाँ पङ््गम्बक्तवद्धको सििमा DoRW लाई संलग्न गना जारी राखेको छ। IUCN र WWF जस्ता अन्तरााष्ट्ष्टि य 

ष्ट्नकाय र संस्र्ाहरूसँगको समन्वयनमा, DNPWC ले 2018 मा काठमाडौमंा "रेखीय पूवााधार र वन्यजनु्त संरिण" 

मा कायाक्रम व्यवम्बस्र्त गरेको छ(DNPWC, 2018)। यो कायाक्रमले वन्यजनु्तमा हुने LI का प्रभावहरू कम गनाका 

लाष्ट्ग प्राष्ट्वष्ट्धक दिता र उतृ्कष्ट अभ्यासहरू साझा गना अवसर उपलब्ध गराउँदै, रेलमागा तर्ा सडक ष्ट्वभाग सष्ट्हत 

ष्ट्वष्ट्भन्न सरकारी ष्ट्वभागहरूलाई एकसार् ल्याएको छ। DNPWC ले पाका  र अन्य गम्भीर िासस्र्ानहरूको िीचमा 



41   |   वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधारका माष्ट्मला अध्ययनहरू    USAID.GOV 

कनेम्बिष्ट्भर्ी कायम राख्नका लाष्ट्ग अन्डरपास र ओभरपासहरू जस्ता अल्पीकरण मापनहरूका लाष्ट्ग धकेलेको 

छ।(DNPWC, 2021) 

सुििा उपायको पयागप्तता  

यो पररयोजना अझैपष्ट्न प्रारम्बम्भक योजनाको चरणमा भएकोले, कुनै सुरिा उपायहरू औपचाररक रूपमा प्रस्ताष्ट्वत 

गररएको छैन (ष्ट्चत्र 21)।  पङ््गम्बक्तवद्ध अि उपरान्त पाका हरूिार् नजाने भएतापष्ट्न, DoRW ले अझै पष्ट्न ष्ट्चतवन र 

पसाा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जहरूदेम्बख चुररया र मध्य-पहाडका िास्र्ानहरूष्ट्भत्र र िाष्ट्हर फैष्ट्लएका वन्यजनु्तका लाष्ट्ग 

वनजनु्त-रेलका ठकरहरू कम गना र जनसङ््गख्याको कनेम्बिष्ट्भर्ीको अवरोधलाई कम गना ष्ट्वषय माष्ट्मलाका 

ष्ट्वशेषज्ञहरूसँग परामशा ष्ट्लइरहेको छ। ष्ट्चन्ताहरू ष्ट्वशेषगरी भरतपूर नष्ट्जकैको खण्डका लाष्ट्ग उच्च छन्, जहाँ 

रेलमागाले गम्भीर रूपमा महत्त्वपूणा िरन्दाभार वन्यजनु्त कोररडोरलाई ष्ट्द्वभाष्ट्जत गने छ र रामसार साइर्को रूपमा 

ष्ट्नष्ट्दाष्ट गररएको महत्त्वपूणा जलमयभूष्ट्म, ष्ट्िसाजारी ताल नष्ट्जकैिार् हँुदै पष्ट्न जाने छ। 

 

ष्ट्चत्र 21: (A) महाकाली ष्ट्वद्युतीय रेलमागाकोको िष्ट्दािासको खण्डमा देम्बखए अनुसार ष्ट्नमााण गररएको रेलमागाको िाँध।(B) हाइडि ोलोष्ट्जकल 

उदे्दश्यहरूका लाष्ट्ग ष्ट्डजाइन र स्र्ापना गररएका कलभर्ाहरू। के्रष्ट्डर्: Pramod Neupane, WWF-नेपाल। 

सुरिा उपायको कायाान्वयन र पररणामहरू 

क्षनिीिण ि अनुसन्धान 

पररयोजना अझै पष्ट्न प्रारम्बम्भक योजनाको चरणमा भएकोले कुनै ष्ट्नमााणपिातको ष्ट्नरीिण वा अनुसिा भएको छैन। 

यद्यष्ट्प, कायाान्वयन गररएका सुरिा उपायहरूको प्रभावकाररता उक्त ष्ट्नरीिण र अनुसिान आवश्यक छन् भनी 

EIA र BBA ले ष्ट्सफाररस गने छ। 

सफलता िा असफलता? 

महत्त्वपूणा िासस्र्ानलाई िचाउनका लाष्ट्ग ष्ट्चतवन र पसाा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज वररपररको रेलमागा पुनूः  रूर् गने मौष्ट्लक 

पङ््गम्बक्तिद्धता र ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्नणायको पुनूः  ष्ट्वचार संरिणको सफलताका लाष्ट्ग ष्ट्वचार गररनुपछा । सरोकारवाला 
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सहकाया र वैकम्बल्पक पङ््गम्बक्तिद्धताहरूको समीिा िाघको जनसङ््गख्यासष्ट्हत उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका िेत्रहरूमा 

कम हानी पुरय्ाउने पङ््गम्बक्तिद्धताको सवासम्मष्ट्तमा आगमन हुन गंभीर रूपमा महत्त्वपूणा ष्ट्र्ए। 

अद्यावष्ट्धक गररएको गठििनको सििमा, पररयोजना अझै पष्ट्न योजना िनाउने चरणमा छ र त्यसकारण कुनै 

पष्ट्न सुरिाको उपायहरू अझैसम्म ष्ट्नमााण गररएको छैन। ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीिण र अनुसिान पररयोजनाको 

सफलता वा असफलतालाई मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग सञ्चालन गना आवश्यक हुने छ। 

अध्ययन गररएका पाठहरू 

यो माष्ट्मला अध्ययन एष्ट्सयाके केही उदाहरणहरू मधे्य एक हो जहाँ अल्पीकरणको अनुक्रम (िचाउने, कम गने, 

पूवाावस्र्ामा ल्याउने, िष्ट्तपूष्ट्ता ष्ट्दने) को भागको रूपमा "िचाउने' भाग लागू गररएको छ। LI पररयोजनाहरूले 

प्रजाष्ट्त र पयाावरणीय प्रणालीहरूमा दीघाकालीन अपूरणीय प्रभावहरू पाना सक्छन् र केही पररयोजनाहरूले उच्च 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र लोपोनु्मख वन्यजनु्तका जनसङ््गख्याका िेत्रहरू पूणा रूपमा पन्छाउँछन्। 

पूवा-पष्ट्िम रेलमागाको ष्ट्चतवन-पसाा खण्डले सष्ट्क्रय योजना र सहकायाको महत्त्व प्रदशान गछा । पररम्बस्र्ष्ट्तक रूपमा 

दीघाकालीन रेलमागा पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग पररयोजना ष्ट्वकासकताा वा प्रस्तावक र संरिण सरोकारवालाहरू 

िीचको सहकाया महत्त्वपूणा छ। सफल िनाउनाका लाष्ट्ग, यो उदाहरणले दुईवर्ा मुख्य िँुदा ष्ट्चत्रण गदाछ: 

• पार हुने र उच्च संरिणको सरोकार र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका हर्स्पर्हरूको िेत्रमा गम्भीर प्रभाव पाने 

पररयोजनाहरूको योजना र ष्ट्डजाइनिारे सूष्ट्चत गना योजना चरणमा प्रारम्बम्भक सान्दष्ट्भाक ष्ट्फल्डको डार्ा 

कम्पाइल गना ष्ट्वसृ्तत गृहकाया आवश्यक हुन्छ। 

• उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका िेत्रहरू र संरिण सरोकारका प्रजाष्ट्तहरूलाई हुन सके्न प्रभावहरूको सििमा 

पङ््गम्बक्तिद्धतािारे कुनै पष्ट्न ष्ट्नणाय ष्ट्लनुअष्ट्घ िहु-राज्यको सरोकारवालाको परामशा हुनुपछा । 

नेपालको पूवा-पष्ट्िम रेलमागा एष्ट्सयाका अन्य LI पररयोजनाहरूको उदाहरण िने्न छ र संरिण सरोकारका 

प्रजाष्ट्तहरूलाई र गम्भीर रूपमा महत्त्वपूणा पयाावरणीय प्रणाली र PA हरूमा हुने दीघाकालीन प्रभावहरू ष्ट्नम्त्त्याउने 

उच्च से्टक पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग रोकर्ाम ष्ट्वकल्पमा समर्ान प्रदान गने छ। 

सम्पका हरू 

प्रमोद न्यौपाने, WWF-नेपाल: pramod.neupane@wwfnepal.org 

गोकना जङ्ग र्ापा, WWF नेपाल: gokarna.thapa@wwfnepal.org 

हरर भद्रा अचाया, पयाावरण वैज्ञाष्ट्नक, DNPWC: hbacharya07@gmail.com 
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माक्षमला अध्ययन 7. अथगशास्त्र: पािि लाइन: जाभा-बाली 500 क्षकलोभोल्ट पािि प्रसािण क्रक्षसङ परियोजना 

(इन्डोनेक्षसया) 

आधारभूत जानकारी 

िेखीय पूिागिाि मोड: पावर लाइन 

िाष्ट्र : इन्डोनेष्ट्सया 

स्थान (प्रान्त/िाज्य): जाभा र िाली  

परियोजनाको नाम: जाभा-िाली 500 ष्ट्कलोभोल्ट (KV) पावर प्रसारण क्रष्ट्सङ्ग पररयोजना 

समथगकहरू: पेरुसाहान ष्ट्लम्बस्टिक नेगारत (PLN) (इन्डोनेष्ट्सयन राज्यको ष्ट्वद्युत कम्पनी) र ADB (ऋण ष्ट्दने 

संस्र्ा) 

पररयोजना र आष्ट्र्ाक उपकरणहरूको पररचय 

िालीको र्ापु इन्डोनेष्ट्सयाको सिैभन्दा महत्त्वपूणा पयार्न गन्तव्यमधे्य एक हो र पररणाम स्वरूप, िालीको अर्ातन्त्रले 

देशको राष्ट्ष्टि य रस घरेलु उत्पादनमा महत्त्वपूणा रूपमा योगदान पुरय्ाउँछ(Asian Development Bank, 2021)। 

हाल, िालीमा नू्यन जेनेरेसन ररजभा माष्ट्जान र र्ि ान्सष्ट्मशनको सङ्कीणा स्र्ानहरूका कारण िारिार पावर आउरे्ज र 

ब्ल्याकाउर्हरू भइरहेको छ। िालीको पावर प्रणाली 400 मेगावार् (MW) प्रसारण गना स्र्ापना गररएको िमता 

भएका चार 150-kV का अन्डरसी केिुलहरू अनुसारको जाभा ष्ट्रडमा ष्ट्लङ्क भएको छ तर यी प्रसारण 

लाइनहरूको ष्ट्वश्वसनीयता कमजोर छ। यो प्रणालीका सारै्, िालीले अष्ट्घल्लो पर्क ष्ट्डजेल जेनेरेसन (र्माल पावर 

से्टसनहरू) िार् ष्ट्वद्युत उत्पादन गरेको ष्ट्र्यो। यद्यष्ट्प, 2013 मा प्रान्तीय सरकारले िालीलाई वातावरणीय रूपमा 

सुरष्ट्ित िेत्रको रूपमा घोष्ट्षत गरेको हुनाले ष्ट्डजेलको प्रयोगमा रोक लगाइएको ष्ट्र्यो। पेरुसाहान ष्ट्लम्बस्टिक नेगारत 

(PLN)(Perusahaan Listrik Negarat, 2013) अनुसार िालीमा पावर आपूष्ट्ता सुधाने उतृ्कष्ट ष्ट्वकल्प भनेको 

िाली र जाभािीच पावर प्रसारण प्रणाली िष्ट्लयो िनाउनु ष्ट्र्यो। 

जाभा-िालीको 500-kV पावर प्रसारण पररयोजना 2009 मा प्रस्ताव गररएको ष्ट्र्यो। यसले 1,500 MW पावर 

प्रसारण गने िमताको सार्मा जाभा र िालीिीच 220 ष्ट्कष्ट्म अष्ट्तररक्त उच्च भोले्टज रेखाहरू संरचना गने लक्ष्य 

राखेको ष्ट्र्यो। पररयोजनाले पूवी जाभामा 500/150-kV को सिसे्टसन ष्ट्वस्तार गने, िालीमा नयाँ 500/150 

ष्ट्कलोभोल्टको सिसे्टसन ष्ट्नमााण गने र एघारवर्ा 150/20-kV सिसे्टसन (ष्ट्चत्र22 र ष्ट्चत्र23) स्तरवृम्बद्ध गने लक्ष्य 

पष्ट्न राखेको ष्ट्र्यो। पररयोजनामा संरचना ष्ट्नरीिण, सुरिा उपायहरू र िमता ष्ट्वकासमा पररयोजना व्यवस्र्ापन 

समर्ान गने परामशा सेवाहरू पष्ट्न समावेश ष्ट्र्ए। 
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ष्ट्चत्र22: जाभा-िाली 500-kV पररयोजनाको 1 देम्बख 6 वर्ा तत्त्वहरूको स्र्ान र ष्ट्ववरण। स्रोत: एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक। इन्डोनेष्ट्सया: जाभा-

िाली 500-KV पावर प्रसारण क्रष्ट्सङ्ग पररयोजना। पूणाता प्रष्ट्तवेदन। फेबु्रअरी 2021। 
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ष्ट्चत्र23: जाभा-िाली 500-kV पररयोजनाको 7 तत्त्वको स्र्ान र ष्ट्ववरण। स्रोत: एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक। इन्डोनेष्ट्सया: जाभा-िाली 500-KV 

पावर प्रसारण क्रष्ट्सङ्ग पररयोजना। पूणाता प्रष्ट्तवेदन। फेबु्रअरी 2021। 

जाभा-िालीको 500-kV पावर पररयोजनालाई तीन कारणका लाष्ट्ग माष्ट्मला अध्ययनको रूपमा चयन गररएको 

ष्ट्र्यो। पष्ट्हलो, पावर लाइनको पङ््गम्बक्तिद्धता दुईवर्ा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज, िालुरान राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र िाली िारत राष्ट्ष्टि य 

ष्ट्नकुञ्जको नष्ट्जक छ अर्ाात् वन्यजनु्तलाई प्रभाव पने सम्भावना ष्ट्र्यो र सुरिा उपायहरू आवश्यक पने सम्भावना 

ष्ट्र्यो (ष्ट्चत्र24)। दोस्रो भनेको डार्ाको उपलब्धता हो। 2016 मा, ADB (यो पररयोजनाको एउर्ा अनुदानकताा) ले 

2009 को ADB सुरिा उपायहरूको नीष्ट्त मुल्याङ्कन गना यो LI पररयोजनाको आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषण आयोजना गरेको 

ष्ट्र्यो। ष्ट्वशे्लषण पररयोजना र पारम्पररक पररयोजनाका मूल्याङ्कनहरूमा वातावरणीय सुरिा उपायहरू कायाान्वयन 

गनुाका लाभहरूसँग सिम्बित नभएका पिहरूलाई अप्रत्यि लागतहरूका महत्त्व देखायो। तेस्रो कारण भनेको 

ADB ष्ट्वशे्लषणका कारण, जाभा-िाली पररयोजना वातावरणीय सुरिा उपायहरूको कायाान्वयनिार् ष्ट्नम्बम्तने 

मौष्ट्द्रक लाभहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रदशान गनुाको राम्रो उदाहरण हो। ADB ले यो पररयोजनामा कायाान्वयन 

गररएका वातावरणीय सुरिा उपायहरूिार् पाइएका लाभहरू 10 वषामा USD 3.9 ष्ट्मष्ट्लयन िरािर हुन्छ भनी 

अनुमान गदाछ(Asian Development Bank, 2016)।  

ADB द्वारा गररएको आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणले परम्परागत व्यावसाष्ट्यक-उनु्मख पररयोजनाको मूल्याङ्कनको पालना गदैन। 

ADB ले पररयोजनाले गदाा तेस्रो पिहरूलाई भएका अप्रत्यि प्रभावका लागत र लाभ र पररयोजनाद्वारा कायाान्वयन 
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गररएका वातावरणीय सुरिा उपायका लाभहरू लगायत जाभा-िाली पररयोजनाको खुद वतामान मान1 गणना गरको 

छ(Asian Development Bank, 2016)। प्रायजसो, यी पररवतीहरू पररयोजनाको खुद वतामान मानको गणनामा 

समावेश गररँदैन। वास्तवमा, 2009 मा जाभा-िाली 500-kV पररयोजनाको व्यवहायाता मूल्याङ्कन गदाा, PLN यसको 

व्यवहायाता ष्ट्वशे्लषणमा यी पररवतीहरूका लाष्ट्ग उत्तरदायी हँुदैन। 

आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषण 

ADB द्वारा गररएको ष्ट्वशे्लषण जाभा-िाली 500 kV पररयोजनाको लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषण ष्ट्र्यो(Asian 

Development Bank, 2016)। ष्ट्वशे्लषण तलका चारवर्ा चरणमा गररएको ष्ट्र्यो (सिै गणनाहरूले 10 वषाको 

समय ष्ट्िष्ट्तजिारे ष्ट्वचार गरे): 

1. खुद वतामान मानको गणनाले पररयोजनाका ष्ट्वत्तीय लागत र लाभहरू ष्ट्वचार गरेको छ;  

2. मौष्ट्द्रक शब्दमा पररयोजनािार् ष्ट्नम्बम्तएका नकारात्मक आकारको पररमाणीकरण;  

3. दुईवर्ा वातावरणीय सुरिा उपायसँग सिम्बित लाभहरूको गणना; र 

4. सिै मानहरू संयोजन गने र पररयोजनाको समायोष्ट्जत वास्तष्ट्वक वतामान मान गणना गने।  

पष्ट्हलो चरणमा, लागतहरूमा प्रारम्बम्भक लगानी र सञ्चालन र ममात-सम्भारका लागतहरू पछा न्। यो पररयोजनाको 

अवस्र्ामा, यस चरणका लाष्ट्ग वातावरणीय सुरिा उपायका लागतहरू पष्ट्न ष्ट्र्ए। जम्मा लागत USD 2,282 

ष्ट्मष्ट्लयनमा अनुमान गररएको ष्ट्र्यो। लाभहरू ष्ट्वद्युतको खपतिार् ष्ट्नम्बस्कएको राजस्वमा मापन गररएको ष्ट्र्यो र 

USD 2,470 ष्ट्मष्ट्लयन रकम लागेको ष्ट्र्यो। लाभहरूिार् लागत घर्ाएर, लेखकहरूले खुद वतामान मान 

सकारात्मक USD 188 ष्ट्मष्ट्लयन िरािर ष्ट्र्यो भनी गणना गरे।  

दोस्रो चरणमा, दुईवर्ा नकारात्मक वाह्यता ष्ट्वचार गररएका ष्ट्र्ए। पष्ट्हलोमा प्रसारण लाइनहरू नछुनका लाष्ट्ग 

ष्ट्वमाका एयरलाइन मागाहरू पररवतान गने आवश्यकता ष्ट्र्यो। लेखकहरूले पररवतानले ष्ट्वमानको दूरी औसतमा 

पाँच प्रष्ट्तशतले िढाउने छ भनी अनुमान लगाउनुभयो। यो वृम्बद्धले राष्ट्ष्टि य एयरलाइनहरूमा प्रष्ट्त वषा USD 822,900 

वा 10 वषामा USD 15 ष्ट्मष्ट्लयनको र्प लागत प्रसु्तत गने छ। दोस्रो नकारात्मक वाह्यता भनेको पररयोजनाको 

संरचना चरणको अवष्ट्धमा िाली िारत राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जमा केही पयार्न ष्ट्क्रयाकलापहरू गराएर भएको राजस्वको 

कमी ष्ट्र्यो। यस्तो अवस्र्ामा, लेखकहरूले पाका हरूको राजस्व प्रभाष्ट्वत िेत्रको साइजको आधारमा 5.4 प्रष्ट्तशतले 

घर््ने छ भनी मानु्नभयो। यो वाह्यताको लागत ष्ट्वशे्लषण समयसँगै लगभग USD 11 ष्ट्मष्ट्लयन रहेको अनुमान 

लगाइएको ष्ट्र्यो। 

 

1  खुद वतामान मान भनेको पररयोजनाको ष्ट्वत्तीय सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गना प्रयोग गररने सूचक हो। ष्ट्वशे्लषण गने प्रते्यक अवष्ट्धमा अपेष्ट्ित लाभहरूमा 

अपेष्ट्ित लागतहरूलाई घर्ाएर सूचक गणना गररन्छ। लागत र लाभहरूिीचको फरक प्रते्यक अवष्ट्धमा छुर् गररन्छ त्यसैले सिै मूल्यहरू तुलनात्मक 

हुन्छन् र आजको मुद्रामा अनुवाद गररन्छ। खुद वतामान मान सकारात्मक भएमा पररयोजना ष्ट्वत्तीय रूपमा सम्भाव्य हुन्छ अर्ाात्, लाभहरू लागतहरूभन्दा 

िढी हुन्छन्।  
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ष्ट्चत्र24 : पूवी जाभाको िालुरान राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र िालीको िाली िरत राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जसँगैको पावर लाइन। स्रोत: एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक। 

इन्डोनेष्ट्सया: जाभा-िाली 500-ष्ट्कलोभोल्ट पावर प्रसारण क्रष्ट्सङ्ग पररयोजना। पूणाता प्रष्ट्तवेदन। फेबु्रअरी 2021। 

तेस्रो चरणमा, अल्पीकरणका दुईवर्ा उपायका लाभहरू अनुमान गररएका ष्ट्र्ए। पष्ट्हलो, लेखकहरूले वायु प्रदुषण 

कम गने उपायहरू कायाान्वयन गरेर पाइने आष्ट्र्ाक लाभलाई पररमाष्ट्णत गरे। सफा वायु पाउनुका लाभहरू 10 

वषामा USD 50,000 रहेको माष्ट्नएको ष्ट्र्यो। जकार्ाा महानगरीय िेत्रमा आयोजना गररएको अध्ययनिार् दोस्रो 

डार्ा प्रयोग गरेर अनुमानहरू गररएका ष्ट्र्ए(Asian Development Bank, 2016)। दोस्रो, लेखकहरूले िाली 

स्टाष्ट्लाङ्ग पररयोजना भष्ट्नने PLN को संरिण कायाक्रमको अनुदानिार् आएका लाभहरू अनुमान गरे। लेउकोप्सार 

रोथ्सचाइल्ड, िाली स्टाष्ट्लाङ्ग िाली िारत राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जको मास्कोर् भष्ट्नने ष्ट्वरलै पाइने तर प्रचष्ट्लत चरा हो। यो 

प्रजाष्ट्तहरूलाई IUCN द्वारा गम्भीर लोपोनु्मखको रूपमा वगीकरण गररएको छ र 1970 सालदेम्बख राष्ट्ष्टि य तर्ा 

अन्तरााष्ट्ष्टि य सुरिा म्बस्र्ष्ट्तमा परेको छ। िाली िारत राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जमा लगभग 200 वर्ा िाली स्टाष्ट्लाङ्ग चराहरू रहेको 

अनुमान लगाइएको ष्ट्र्यो(Asian Development Bank, 2016)। यो जम्मा सङ््गख्यािार्, 10 वषामा पररयोजनाको 

कायाान्वयनिार् ष्ट्नम्बम्तने हल्ला र गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूिार् 100 वर्ा चरा प्रभाष्ट्वत हुने छन् भनी अपेिा गररएको 

ष्ट्र्यो(Asian Development Bank, 2016)। यो अवस्र्ामा रोकर्ाम सम्भव ष्ट्र्एन र त्यसलै PLN ले संसाधनहरू 

िष्ट्तपूष्ट्ताको रूपमा संरिण कायाक्रममा र कोष पुनवाास प्रयासहरूका लाष्ट्ग स्र्ानान्तर गरय्ो। 
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िाली स्टाष्ट्लाङ्ग पररयोजना 1983 मा सुरु भएको ष्ट्र्यो र वन्य चराको जनसङ््गख्यालाई क्याम्बटर्भ-ष्ट्ब्रड 

चराहरूमाफा त िष्ट्लयो िनाइएको छ। पररयोजनाले िाली स्टाष्ट्लाङ्ग ररकभरी योजनाको ष्ट्वकासका लाष्ट्ग आधार 

प्रदान गरय्ो(Perusahaan Listrik Negarat, 2013)। ADB (2016) ले िजार मूल्य ष्ट्वष्ट्ध प्रयोग गरेर यो 

प्रजाष्ट्तहरू संरिण गनुाका लाभहरू अनुमान गरय्ो। लेखकहरूले प्रष्ट्त चरा USD 500 प्रयोग गरे। यद्यष्ट्प, िाली 

स्टाष्ट्लाङ्गको िजार मूल्य प्रकृष्ट्तमा पाइने चराहरूको सङ््गख्यामा ष्ट्नभार रहन्छ भने्न कुरा उले्लख गना राम्रो हुन्छ। 

वास्तवमा, खररदकतााहरूले ष्ट्वरलै पाइने चराका प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग िढी पैसा ष्ट्तने भएकाले िाली स्टाष्ट्लाङ्ग 

कायाक्रमको एउर्ा मुख्य लक्ष्य भनेको स्र्ानीय र अन्तरााष्ट्ष्टि य माग कम गना चराहरूको सङ््गख्या िढाउनु हो। यो 

कायाक्रमका आष्ट्र्ाक लाभहरू 10 वषामा USD 3.8 ष्ट्मष्ट्लयन अनुमान गररएको ष्ट्र्यो।  

चौर्ो र अम्बन्तम चरणमा, लेखकहरूले नकारात्मक वाह्यता र वातावरणीय सुरिा उपायहरू चाल्दा खुद वतामान मान 

USD 188 ष्ट्मष्ट्लयनदेम्बख USD 166 ष्ट्मष्ट्लयनमा 12 प्रष्ट्तशतले कम हुन्छ भने्न कुरा देखाए। यो नू्यनीकरणको 

िावजूद, समायोष्ट्जत खुद वतामान मानले यी लाभहरू शुद्व आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणले अनुमान लगाउने भन्दा पष्ट्न र्ोरै 

भएतापष्ट्न पररयोजनाले समाजमा धेरै लाभहरू पाइरहेको देखायो।  

ADB ले आयोजना गरेको जस्तो समू्पणा लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषणहरूले दीघाकालीन LI पररयोजनाहरूको ष्ट्नणाय ष्ट्लने 

योजनामा महत्वपूणा भूष्ट्मका ष्ट्नवााह गनुापछा । सकारात्मक होस् वा नकारात्मक जुन भएपष्ट्न पररयोजनासँग सिम्बित 

पररमाण वाह्यताहरू पष्ट्हचान गना सधैं सष्ट्जलो हँुदैन। यद्यष्ट्प, कुन पररयोजनालाई प्रार्ष्ट्मकता ष्ट्दनुपछा  भने्न कुरा 

ष्ट्नधाारण गना ष्ट्तनीहरूको उत्तरदाष्ट्यत्व आवश्यकत हुन्छ। ष्ट्तनीहरूले अल्पीकरणका उपायहरूको आवश्यकतालाई 

पोइन्ट गना र कुन ष्ट्वशेष उपायहरू िढी लागत प्रभावकारी छन् भने्न िारेमा मागाष्ट्नदेशन प्रदान गना पष्ट्न सक्छन्। 

अध्ययन गररएका पाठहरू 

ADB द्वारा आयोजना गररएको आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणले जाभा-िाली 500-kV पररयोजनामा चयन र कायाान्वयन 

गररएका सुरिा उपायहरूले सकारात्मक मान ष्ट्सजाना गरेको कुरा देखायो। पररयोजनाको मूल्याङ्कनमा सम्बम्मष्ट्लत 

भएको दृढ लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषणले वातावरणीय सुरिा उपायहरूले वातावरणीय र वन्यजनु्तको मानहरू सुरष्ट्ित 

गने मात्र नभई पूवााधार पररयोजनाको समर खुद मान र्प्न सक्छ भनी प्रदशान गना सक्छ। पररयोजनाहरूले सुरिा 

उपायहरूको लाभ िेवास्ता गना जारी राखेमा तर आफ्ना लागतहरू समावेश गरेमा, सरोकारवालाहरूले सुरिा 

उपायहरूलाई लागतको रूपमा मात्र देखे्न छन्। समान रूपमा महत्त्वपूणा, यो पररयोजनाका लाष्ट्ग आयोजना 

गररएको लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषणको प्रकार प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प िनाउन सष्ट्कने खालको हुनुपछा  जसकारण यसलाई LI 

पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग इन्डोनेष्ट्सया र एष्ट्सयाभरर दुवैमा प्रयोग गना सष्ट्कन्छ।  

यो ष्ट्वशे्लषणका प्रकार सञ्चालन गने दुईवर्ा मुख्य चुनौतीहरू छन् भनी नोर् गररनुपछा । पष्ट्हलो डार्ाको कमी हो। 

दोस्रो ष्ट्वद्यमान डार्ाको उपलब्धता हो। प्रायूः  जसो पररयोजनाको समर्ाकले मूल्याङ्कनको अध्ययन सञ्चालन गछा  तर 

ररपोर्ाहरू सावाजष्ट्नकलाई उपलब्ध छैन। ष्ट्नणाय गने प्रष्ट्क्रयामा पारदष्ट्शाता महत्त्वपूणा छ त्यसकारण स्वतन्त्र 

मूल्याङ्कनहरू सञ्चालन गना सष्ट्कन्छ। सारै्, Java-Bali 500-kV पररयोजनाका लाष्ट्ग ष्ट्सजाना गररएका 

कागजातहरूको समीिाले आष्ट्धकाररक कागजातहरू सावाजष्ट्नकलाई उपलब्ध भएपष्ट्न ष्ट्तनीहरूमा ष्ट्वसृ्तत ष्ट्ववरण 

र सान्दष्ट्भाक डार्ा कम हुन्छ।  

सम्पका हरू 

Marian Delos Angeles. लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषण परामशादातादेम्बख ADB: msdangeles@gmail.com 

mailto:msdangeles@gmail.com
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माक्षमला अध्ययन 8. अथगशास्त्र: सडक: संघीय रूट 4, पूिग-पक्षिम िाजमार्ग (मलेक्षसया) 

आधारभूत जानकारी 

िेखीय पूिागिाि मोड: सडक 

िाष्ट्र : मलेष्ट्सया 

स्थान (प्रान्त/िाज्य): Gerik/Perak र Jeli/Kelantan Peninsular मलेष्ट्सया 

समथगक: राष्ट्ष्टि य सरकार (मलेष्ट्सयाली सावाजष्ट्नक काया ष्ट्वभाग) 

पररयोजना र आष्ट्र्ाक उपकरणहरूको पररचय 

संघीय रूर् Peninsular मलेष्ट्सयाको उत्तरतफा  307 केष्ट्म राजमागा छ र पूवा-पष्ट्िम राजमागाको भाग हो, सडक 

जसले Peninsular मलेष्ट्सया (ष्ट्चत्र 25) को पूवा सीमादेम्बख पष्ट्िमी सीमालाई जडान गछा । 1970 मा मलेष्ट्सयन 

सावाजष्ट्नक काया ष्ट्वभागले 1968 देम्बख 1989 सम्म मलेष्ट्सयामा कमु्यष्ट्नष्ट ष्ट्वद्रोहको अवष्ट्धमा प्रष्ट्तरिा-सिम्बित 

राजमागाको रूपमा संघीय रूर् 4 सष्ट्हत पूवा-पष्ट्िम राजमागाको ष्ट्नमााण सुरु भयो र यो 2005 मा पूरा भएको ष्ट्र्यो। 

सडकले Lunas मा ष्ट्वस्तार हुनुअष्ट्घ पष्ट्िममा सहर Gerik देम्बख पूवामा Jeli जडान गछा । 
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ष्ट्चत्र 25: वन्यजनु्तको वासस्र्ान र संघीय रूर् 4 राजमागाको स्र्ान। स्रोत: नगर तर्ा राष्टि  योजना ष्ट्वभाग। CFS I: पयाावरणीय ष्ट्लङे्कजहरूका 

लाष्ट्ग मास्टर प्लान। अम्बन्तम प्रष्ट्तवेदन 2009। 

यो पररयोजना Peninsular मलेष्ट्सयामा महत्त्वपूणा पयाावरणीय कोररडोरहरू ष्ट्सजाना गना मास्टर योजनाको रूपमा 

सहर र देश योजना ष्ट्वभागद्वारा 2009 मा दुई वर्ा आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषण सञ्चालन गररएकाले केस अध्ययनको रूपमा 

चयन गररएको ष्ट्र्यो। पष्ट्हलो आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणको उदे्दश्य भनेको मास्टर योजनामा पष्ट्हचान गररएका वातावरणीय 

सुरिा उपायहरूको आष्ट्र्ाक व्यवहायाता ष्ट्नधाारण गने ष्ट्र्यो। दोस्रो आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषण भनेको वातावरणीय सुरिा 

उपायहरूको कायाान्वयनसँग सिम्बित लागत र लाभहरू प्रदशान गने ष्ट्र्यो। यी दुई प्रकारका ष्ट्वशे्लषण 

एकअकााको पूरक हो र वातावरणीय सुरिा उपायहरूले लागतहरू प्रसु्तत गने मात्र नभई ष्ट्तनीहरूले LI 

पररयोजनाहरूको कुनै पष्ट्न सम्भाव्यता अध्ययनमा समावेश गररएको हुनुपने रोष्ट्कएका लागतहरूका सताहरूमा 

लाभहरू ष्ट्नमााण गछा  भनी देखाउन महत्त्वपूणा छन्।  

प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूको िढ्दो सङ््गख्यामा ष्ट्वत्तीय सम्भाव्यता ष्ट्वशे्लषणमा अपेष्ट्ित वातावरणीय सुरिा 

उपायहरू र ष्ट्तनीहरूका कायाान्वयन लागतहरू समावेश छन्। यो वृम्बद्ध केही केसहरूमा नयाँ वातावरणीय 

ष्ट्नयमनहरू र अन्यमा अनुदान संस्र्ाहरूका सुरिाद्वारा व्याख्या गना सष्ट्कन्छ(Losos et al., 2019; Narain et 

al., 2020)। यद्यष्ट्प, WFLI का सुरिा उपायहरू कायााम्बन्वत गनुाका लागत र लाभहरूको तुलना अष्ट्धकांश 

एष्ट्सयाली LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग तुलनात्मक रूपमा दुलाभ रहन्छ। यो ष्ट्नरीिणको नष्ट्तजा स्वरूप, वातावरणीय 

सुरिा उपायहरू केही सरोकारवालाहरू एकै्लले लागतको रूपमा अझै पष्ट्न मानेका छन् यो पररम्बस्र्ष्ट्तले 

वातावरणीय सुरिा उपायहरूको आष्ट्र्ाक मानले संरिण मानहरू कसरी जोड्न सक्छ भनी प्रदशान गना असफल 

भएकोले यस पररम्बस्र्ष्ट्तमा नीष्ट्तमा गम्भीर प्रभावहरू छन्। 

आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषण 

मलेष्ट्सयाको सहर र देश योजना ष्ट्वभागद्वारा सष्ट्वस्तार गररएको मास्टर प्लानमा योजनाद्वारा कल्पना गररएका 

वातावरणीय सुरिा उपायहरू कायाान्वयन गने लागतहरू र यी लागतहरू वातावरणीय सुरिा उपायहरू 

कायाान्वयन गने लाभहरूमा कसरी तुलना गररन्छ भनी देखाउन दुईवर्ा आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणहरू समावेश गररएको 

छ(Department of Town and Country Planning, 2009)। यी दुई ष्ट्वशे्लषणहरूका अष्ट्भपे्रररत नष्ट्तजाहरू 

लागत वातावरणीय सुरिा उपायहरूका लाभहरूले लागतहरू नाघ्छ र सुरिाले समाजमा सकारात्मक प्राम्बप्त 

ष्ट्नमााण गने भएकोले यसमा लगानी गनुा िुम्बद्धमानी ष्ट्नणाय हो भनी देखाउनका लाष्ट्ग ष्ट्र्यो।  

संघीय रूर् 4 िार् ष्ट्नम्बम्तने नकारात्मक प्रभावहरू कम गना कायाान्वयन गनुा पने सुरिाका उपायहरू पष्ट्हचान गरेर 

प्रारम्बम्भक रूपमा आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणहरू गररएको ष्ट्र्यो। सडक ष्ट्नमााणपष्ट्छ ष्ट्वशे्लषण गररएको ष्ट्र्यो र त्यसकारण 

ष्ट्वशे्लषकहरूले प्रभावहरू राम्रोसँग र्ाहा पाउनुभयो। सडकद्वारा ष्ट्नम्बम्तएको मुख्य प्रभाव वन्यजनु्त गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा 

अवरोध ष्ट्र्यो। धेरैजसो ठूला जनावरहरू (उदाहरण हात्ती र िाघहरू) ले Temenggor जङ्गल आरिण र रोयल 

िेलुम से्टर् पाका  (ष्ट्चत्र 26) िीचमा सना पूवा-पष्ट्ित राजमागाको यो फैलाव प्रयोग गछा न्। सडकले िासस्र्ानलाई 

ष्ट्वभाजन गरेर िाधा पुरय्ाएको छ। यो समस्या कम गनाका लाष्ट्ग, मास्टर प्लानले तीनवर्ा उपाय प्रस्ताव गरेको छ।  

1. दुवै पाका हरूको िीचमा कनेम्बिष्ट्भर्ी ष्ट्वस्तार गना र मानव-वन्यजनु्तका द्वन्द्वहरू कम गना यी पाका हरूको 

नष्ट्जक िसे्न माष्ट्नसहरूको सङ््गख्या कम गना ष्ट्तनीहरूको वररपररको जष्ट्मन प्राम्बप्त।  

2. वन्यजनु्तले प्रयोग गने वन वररपररका कोररडरहरूमा वन्यजनु्तका क्रष्ट्सङ्ग, चेतावनी सङे्कत र गष्ट्त 

सीमाहरूको स्र्ापना।  
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3. दुवै पाका हरू नष्ट्जकका िेत्रहरूमा दीघाकालीन कृष्ट्ष व्यवस्र्ापन अपनाउनका लाष्ट्ग मागाष्ट्नदेशनहरूको 

स्र्ापना।  

 

ष्ट्चत्र 26: तेमेङ्गोर वन संरिण – रोयल िेलुम से्टर् पाका  कोररडरमा कायाान्वयन गररएका वातावरणीय सुरिा उपायहरूको स्र्ान र ष्ट्ववरण। 

स्रोत: नगर तर्ा राष्टि  योजना ष्ट्वभाग। CFS I: पयाावरणीय ष्ट्लङे्कजहरूका लाष्ट्ग मास्टर प्लान। अम्बन्तम प्रष्ट्तवेदन 2009। 

यी उपायहरूको अनुमाष्ट्नत लागत 2009 मा RM 465,127,865 (USD 131,280,797) ष्ट्र्यो। यो जम्मामधे्य, 

लगभग 71 प्रष्ट्तशत (RM 328,477,865 or USD 92,711,788) अनुमाष्ट्नत लागत जष्ट्मन प्राम्बप्त (25,227 ha) 

सँग सिम्बित ष्ट्र्यो।  

तीनवर्ा वातावरणीय सुरिा उपायहरू कायाान्वयन गनुाका लाभहरू ष्ट्वष्ट्भन्न पद्धष्ट्तहरू प्रयोग गरेर गणना गररएको 

ष्ट्र्यो। जष्ट्मन प्राम्बप्तको अवस्र्ामा, प्रयोग गररएको पद्धष्ट्त िजार मूल्य ष्ट्र्यो। प्रष्ट्त र्ोन कािान USD 30 को िजार 

मूल्य मानेर, लेखकहरूले िेत्रले वाष्ट्षाक रूपमा RM 308 ष्ट्मष्ट्लयन (वा USD 87 ष्ट्मष्ट्लयन) को राजस्व म्बस्टिम 

ष्ट्नमााण गना सक्छ भनी गणना गरेका छन्। यो अवस्र्ा भएमा, प्रस्ताष्ट्वत उपायहरूको लाभ दुई वषा हुने छ।  

दोस्रो र तेस्रो वातावरणीय सुरिा उपायहरूको अवस्र्ामा, लेखकहरूले िेवास्ता गररएको लागत ष्ट्वष्ट्ध प्रयोग गछा न्। 

सुरिा उपायहरू कायाान्वयन नगररएको काल्पष्ट्नक पररदृश्यमा, लगतहरू कष्ट्त हुनेथ्यो? यो ष्ट्वशे्लषण गनाका लाष्ट्ग, 

लेखकहरूले मानव-हात्ती द्वन्द्वहरूमा ध्यान केम्बित गरेका ष्ट्र्ए। कुनै वातावरणीय सुरिा उपायहरू कायाान्वयन 

नगररएको भएमा, वन्यजनु्त (ष्ट्वशेषगरी हात्तीहरू) ले फेन्सहरू ष्ट्भत्काउँदै र साना रिरका रूख र अन्य रूखका 
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प्रजाष्ट्तहरू खाँदै नष्ट्जकैमा कृष्ट्षजन्य फामा र गाउँहरूमा अष्ट्तक्रमण गने हुनाले त्यस िेत्रमा मानव-वन्यजनु्त 

द्वन्द्वहरू िढ्ने छ। आष्ट्र्ाक नोक्सानीहरू—र मनोवैज्ञाष्ट्नक डर—गाउँलेहरूले सहनु हुने छ। मास्टर प्लानले 

िष्ट्तभएका िालीहरूका नोक्सानीको रूपमा मानवको-हात्तीिार् सामना गररएको नोक्सानी र अन्य िष्ट्तहरूका 

नोक्सानीहरू जसै्त सम्पष्ट्त्तको िष्ट्त र गाउँमा हात्तीको आकम्बस्मक आक्रमणिार् भएको घर्ना सामना गदाा भएको 

सम्पष्ट्त्तको िष्ट्त र मनोवैज्ञाष्ट्नक डर अनुमान गरय्ो।  

पररमाण र मूल्यको डार्ा प्रयोग गरेर लेखकहरूले िष्ट्त भएका िालीहरूका नोक्सानी प्रष्ट्त वषा प्रष्ट्त गाउँलेहरू RM 

2,578 (USD 728) अनुमान गनुाभयो। सम्पष्ट्त्तको िष्ट्त र मनोवैज्ञाष्ट्नक डरसँग सिम्बित लागतहरू अनुमान 

लगाउन लेखकहरूले गाउँका माष्ट्नसहरूको सवेिण गनुाभयो। लेखकहरूले यी लागतहरू प्रष्ट्त वषा प्रष्ट्त गाउँले 

RM 399 अनुमान लगाउनुभयो। दुवै मानहरू र्पेर, लेखकहरूले प्रष्ट्त रामीण िासीहरू अनुसार मानव-हत्तीको 

द्वन्द्वको जम्मा मान RM 2,977 (USD 840) रहेको अनुमान लगाएका ष्ट्र्ए। यी कमीहरूको समर मान 

वातावरणीय सुरिा उपायहरूको कमीद्वारा सम्भाष्ट्वत रूपमा प्रभाष्ट्वत भएका रामीण िासीहरूको सङ््गख्यािार् यी 

मानहरूलाई गुणान गरेर अनुमान लगाइएको ष्ट्र्यो। 150 वर्ा घरपररवारको अनुमाष्ट्नत सङ््गख्या प्रयोग गरेर, 

लेखकहरूले प्रष्ट्त वषा समर मान लगभग RM 450,000 गणना गरेका ष्ट्र्ए। वातावरणीय सुरिा उपायहरू नहुनुको 

खचा प्रष्ट्त वषा RM 450,000 (वा प्रष्ट्त वषा USD 127,000) िरािर हुन्छ भने जसै्त यो नष्ट्तजा एउरै् हुन्छ।  

मास्टर प्लानमा आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणले तीनवर्ा सुरिा उपायिार् आएका लाभहरू लागतभन्दा धेरै ष्ट्र्ए भनी देखाएको 

छ। यद्यष्ट्प, यी नष्ट्तजाहरूको वावजुद, सुरिा उपायहरू पूणा रूपमा कायाान्वयन गररएको ष्ट्र्एन। यसका लाष्ट्ग 

प्रमुख कारणहरू (1) उपायहरूको कायाान्वयनले उपलब्ध गराउने कूल लाभहरूको वावजुद ष्ट्तनीहरूलाई 

कायाान्वयन गने खचा एकदमै उच्च ष्ट्र्ए; र (2) राष्ट्ष्टि य र िेत्रीय/राज्य सरकारहरूका भूष्ट्मकाहरू पङ््गम्बक्तिद्ध 

ष्ट्र्एनन्। मास्टर प्लान एउर्ा संघीय ष्ट्वभागद्वारा ष्ट्सजाना गररएको ष्ट्र्यो जसमा सुरिा उपायहरू कायाान्वयन गनाका 

लाष्ट्ग आवश्यक ष्ट्वत्तीय स्रोतहरू ष्ट्र्एन। संघीय, िेत्रीय र राज्य सरकारहरू िीचको सहकाया र ष्ट्तनीहरूको 

सम्माष्ट्नत ष्ट्वभागहरू मास्टर योजनाको पूणा कायाान्वयन हाष्ट्सल गनाका लाष्ट्ग आवश्यक हुने छ।  

वन्यजनु्त सुरिा उपायहरूको कायाान्वयनको योजना र व्यवहायाता सुधाना, मलेष्ट्सयाको सहर ष्ट्वभाग र देशको 

योजना मास्टर प्लानको समायोष्ट्जत संस्करण ष्ट्वकास गदै छ, जुन 2021 को अन्त्यमा खुलासा गररनुपछा । 

अध्ययन गररएका पाठहरू 

यो माष्ट्मला अध्यनले िेत्रीय LI योजनाहरूमा कायाान्वयनका लाष्ट्ग चयन गररएका वातावरणीय सुरिा उपायहरूको 

खचा-लाभ ष्ट्वशे्लषण सञ्चालन गनुाको महत्त्व प्रदशान गछा । सुरिा उपायहरूको कायाान्वयनका लाभहरूका खचाहरू 

तुलना गरेर, लेखकहरू मास्टर प्लानमा प्रस्ताष्ट्वत ष्ट्वष्ट्भन्न उपायहरूले समाजमा सकारात्मक प्राम्बप्तहरू ष्ट्नम्त्त्याएको 

छ भनी देखाउन सिम ष्ट्र्ए। यद्यष्ट्प, योजनाका अल्पीकरण उपायहरूका लाष्ट्ग प्राप्त हुने पोजेष्ट्र्भ आष्ट्र्ाक 

प्राम्बप्तहररू प्रदशान गनााले वातावरणीय सुरिा उपायहरू कायाान्वयन गररएका ष्ट्र्ए भनी ग्यारेण्टी गनान पयााप्त 

ष्ट्र्एन। यो अध्ययन माष्ट्मलामा, प्रस्ताष्ट्वत सुरिा उपायहरू राज्य र िेत्रीय सरकारहरूद्वारा कायाान्वयन गररएका 

ष्ट्र्ए तर अनुमाष्ट्नत खचाहरू एकदमै उच्च ष्ट्र्ए; ष्ट्तनीहरू सरकारहरू भुक्तानी गना चाहने रकमभन्दा धेरै ष्ट्र्ए। 

तसर्ा, सुरिा उपायहरूको महत्त्व प्रदशान गने सताहरूमा, मास्टर योजनामा गररएका दुईवर्ा आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणलाई 

सफल मान्न सष्ट्कन्छ। यद्यष्ट्प, अभ्यासात्मक शब्दहरूमा, प्रस्ताष्ट्वत सुरिा उपायहरूको कायाान्वयन सुस्त र अपूरो 

भएको छ।  
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एष्ट्सयाका धेरै अन्यय LI पररयोजनाहरूलाई मलेष्ट्सयाको संघीय रूर् 4 का लाष्ट्ग सञ्चालन गररएका आष्ट्र्ाक 

ष्ट्वशे्लषणहरूको प्रकारिार् लाभ हुने छ, जसले आफ्नो व्यवहायाको अध्ययनमा वातावरणीय सुरिा उपाय र अन्य 

अल्पीकरणण उपायहरूका दुवै खचा र लाभहरूलाई व्याख्या गछा । LI अल्पीकरणका खचाहरूको समावेशी LI 

योजना र पररयोजना व्यवहायाता अध्ययनहरूमा एकदमै सामान्य िनै्द गएतापष्ट्न, उनीहरूका आष्ट्र्ाक लाभहरूलाई 

यी मूल्याङ्कनहरूमा पष्ट्न समावेश गररनुपछा  भने्न कुरा महत्त्वपूणा हुन्छ। उक्त ष्ट्वशे्लषणहरूले र्प सनु्तष्ट्लत आष्ट्र्ाक 

दृष्ट्ष्टकोण ष्ट्सजाना गछा  र सुरिा उपायहरूका लगानीमा आष्ट्र्ाक ष्ट्फतााहरूले प्राय: खचाहरू नाघ्न सक्छ भने्न कुरा 

प्रदशान गना सक्छ। 

सम्पका हरू 

डा. Eh Phin Wong, University of Nottingham Malaysia: EePhin.Wong@nottingham.edu.my 

Dr. G. Balamurugan. ERE परामशा समूह: gbm@ere.com.my 
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तुलनात्मक क्षिशे्लषण 

हामीले पाँच मुख्य शब्दले सिै केसका अध्ययनहरू मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग उपयोगी ष्ट्नरीिणहरू उपलब्ध गराउँछ 

भनी फेला पारय्ौ ं। प्रते्यक मुख्य शब्दले सिै नष्ट्जकै सामान्य रूपमा भएका तर पररवतानीय पररणामिार् ष्ट्नम्बम्तने 

केस अध्ययनहरूको ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न पिहरू प्रष्ट्तष्ट्िम्बित गछा । पररयोजना ष्ट्वकासको यी पिहरू पररयोजनाहरू 

(ताष्ट्लका 1) को सापेष्ट्िक सफलता मूल्याङ्कन गना, तुलना गना र ष्ट्वपरीत राख्न प्रयोग गररएको ष्ट्र्यो, 

ताष्ट्लका 1: एष्ट्सयामा माष्ट्मला अध्ययनहरूको सूची र रेखीय पूवााधार (LI) पररयोजनाहरूिार् ष्ट्तनीहरूको मोड, जसमा पररयोजनासँग 

सिम्बित मुख्य शब्द र मुख्य पररणामहरू।  

ताक्षलका 1: एक्षसयामा माक्षमला अध्ययनहरूको सूची ि िेखीय पूिागिाि (LI) परियोजनाहरूबाट क्षतनीहरूको मोड, जसमा 
परियोजनासँर् सम्बक्वन्धत मुख्य शब्द ि मुख्य परिणामहरू। उदाहिणीय िा मोडेल केस अध्ययनहरू * द्वािा सङे्कत र्रिएका छन् 

नं. LI मोड – पररयोजनाको नाम देश मुख्य शब्द मुख्य पररणामहरू  

पयाावरणीय 

1 *रेलमागा – Chittagong – Cox’s 

Bazar 

िङ्गलादेश BBA सूष्ट्चत गररएको डार्ा; ष्ट्नमााणपूवाको 

डार्ा; ष्ट्वशेषज्ञको इनु्पर्को 

ष्ट्नमााणपष्ट्छको मूल्याङ्कन; अनुकूलन 

व्यवस्र्ापन 

2 *सडक – दष्ट्िणी पूवी-पष्ट्िम राष्ट्ष्टि य 

राजमागा 

भुर्ान  BBA सूष्ट्चत गररएको डार्ा; ष्ट्नमााणपूवाको 

डार्ाको सङ्कलन; ष्ट्वशेषज्ञको इनु्पर्को 

ष्ट्नमााणपष्ट्छको मूल्याङ्कन; अनुकूलन 

व्यवस्र्ापन 

3 पावर लाइन - र्ोन्ले साप क्यािोष्ट्डया राजनीष्ट्त सूष्ट्चत गररएको डार्ा; ष्ट्वशेषज्ञको 

इनु्पर्; राजनीष्ट्तक; िमताको कमी 

4 रेलमागा – म्बिनघाई-ष्ट्तब्बत रेलमागा चीन EIA कम EIA; ष्ट्नमााणपष्ट्छको मूल्याङ्कन; 

राजनीष्ट्तक अवरोध 

5 सडक – पूवा-पष्ट्िम रेलमागा नेपाल EIA डार्ाको कमी; िमताको कमी 

6 *रेलमागा – पूवा-पष्ट्िम रेलमागा नेपाल पररवजान सूष्ट्चत गररएको डार्ा; सरोकारवालाको 

इनु्पर् 

आष्ट्र्ाक 

7 *पावर लाइन – Java-Bali इन्डोनेष्ट्सया पोजेष्ट्र्भ मान सूष्ट्चत गररएको डार्ा; पारदशी प्रष्ट्क्रया; 

लागत-लाभहरू 
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8 सडक – संघीय रूर् 4 मलेष्ट्सया समन्वयन खचा-लाभहरू; कायाान्वयनको कमी; 

ष्ट्वत्त व्यवस्र्ाको कमी 

डाटा रु्णस्ति (िा कमी)  

प्रभावहरू मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग कडा अनुसिान र ष्ट्नरीिणका ष्ट्नमााणपूवाको डार्ा पयााप्त WFLI सुरिा 

उपायहरू ष्ट्डजाइइन र ष्ट्सफाररस गनाका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा हुन्छ। डार्ा एउर्ा पररयोजना (पूवा-पष्ट्िम 

राजमागा/नेपाल) मा उष्ट्चत सुरिा उपायहरू सुष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग अपयााप्त भएकोले, चारवर्ा योजना (दष्ट्िणी 

पूवा-पष्ट्िम राष्ट्ष्टि य राजमागा/भुर्ान; ष्ट्चट्टागङ्ग-कक्सको िजार रेलमागा/िङ्गलादेश; र्ोन्ले साप पावर 

लाइन/किोष्ट्डया; पूवा-पष्ट्िम रेलमागा/नेपाल) मा सुरिा उपायको योजनालाई सुष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग ध्वष्ट्न पूवा-

ष्ट्नमााण डार्ा BBA हरू वा अन्य अनुसिानिार् प्राप्त गररएका ष्ट्र्ए।  

ष्ट्नमााणपिातका डार्ा र मूल्याङ्कनहरूले सुरिा उपायहरू प्रकायाात्मक छन् वा छैनन् र आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गनाका 

लाष्ट्ग प्रभावकारी छन् वा छैनन् भनी ष्ट्नधाारण गना मद्दत गछा । एउर्ा पररयोजनाले ष्ट्तब्बती एम्बन्टलोपका लाष्ट्ग 

अल्पीकरण प्रभावकाररताको ष्ट्नमााण-पिातको मूल्याङ्कन सञ्चालन गरेको छ र उपायहरू गलत तररकाले 

कायाान्वयन गररएको ष्ट्र्यो र तसर्ा जनसङ््गख्या कनेम्बिष्ट्भर्ीका लक्ष्यहरू (म्बिनघाई – ष्ट्तब्बत रेलमागा/चीन) पूरा 

गना कम प्रभावकारी ष्ट्र्यो भनी फेला पारेको छ।  

क्षिशेषज्ञको इनु्पट: िढ्दो LI पररयोजनाहरूमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूल्याङ्कन, वातावरणीय सुरिा उपायहरू र 

ष्ट्नमााणपिातका कायासम्पादन मूल्याङ्कनहरूको ष्ट्डजाइनमा ष्ट्वषय माष्ट्मलाका ष्ट्वशेषज्ञहरू (उदाहरण सडकका 

पयाावरणीयहरू) समावेश गरेको छ। ष्ट्वशेषज्ञ संलग्नताका सकारात्मक उदाहरणहरू चार वर्ा पररयोजना (दष्ट्िणी 

पूवा-पष्ट्िम राष्ट्ष्टि य राजमागा/भुर्ान; ष्ट्छट्टागङ्ग-कक्सको िजार रेलमागा/िङ्गलादेश; र्ोन्ले साप पावर 

लाइन/किोष्ट्डया; पूवा-पष्ट्िम रेलमागा/नेपाल) मा फेला पाररएको ष्ट्र्यो भने, दुईवर्ा पररयोजनामा इनु्पर्को कमी 

ष्ट्र्यो र पररयोजनाहरूमा कमजोर वातावरणीय सुरिा उपायहरू ष्ट्नम्त्त्याएको छ र अन्तरााष्ट्ष्टि य मापदण्डहरू (पूवा-

पष्ट्िम राजमागा/नेपाल; म्बिनघाई-ष्ट्तब्बत रेलमागा/चीन) पूरा गरेन।  

िमता: दुईवर्ा पररयोजना उदाहरणहरूको रूपमा पदाशान भएको छ जहाँ WFLI सुरिा उपायहरूको ष्ट्डजाइनमा 

पररयोजना कमाचारीको िमता र उष्ट्चत प्रष्ट्शिणको कमीले अल्पीकरण उपायहरूको कायाान्वयनका सताहरूमा 

पररयोजना ष्ट्डजाइन, ष्ट्नधाारण र पररणामहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ (पूवा-पष्ट्िम राजमागा/नेपाल; र्ोन्ले 

साप/क्यािोष्ट्डया)।  

िाजनीक्षत: एउर्ा पररयोजना (र्ोन्ले साप/क्यािोष्ट्डया) लाई ष्ट्वशेषज्ञ इनु्पर्मा आधाररत रहेर वातावरणीय सुरिा 

उपायहरू ष्ट्डजाइन गनाका लाष्ट्ग कठोर जानकारीसँग सूष्ट्चत गररएको ष्ट्र्यो; यद्यष्ट्प, सरकारले IUCN-सूचीिद्ध 

प्रजाष्ट्तहरूमा भौष्ट्तक प्रष्ट्तकुल प्रभावहरूका यी ष्ट्सफाररसहरू र प्रमाणलाई िेवास्ता गरेको छ। यो सरकारष्ट्भत्र 

िमता र प्रष्ट्शिणको कमीको उदाहरण हो तर सुरिा उपायका ष्ट्सफाररसहरूको ष्ट्वज्ञानमा आधाररत इनु्पर्लाई रद्द 

गना राजनीष्ट्तहरूले कसरी काम गना सक्छ भने्न कुरा पष्ट्न प्रदशान गछा । 

अनुकूलनीय व्यिस्थापन: ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीिणले अल्पीकरण उपायहरूका अभावहरू पष्ट्हचान गना र 

भष्ट्वष्यका पररयोजनाहरूमा र्प प्रभावकारी उपायहरू ष्ट्डजाइन गनामा मद्दत गना सेवा प्रदान गना सक्छ। सिै 
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माष्ट्मला अध्ययनहरूले ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीिण समावेश गरेको छैन तर हामीले वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्गका संरचनहारू 

(दष्ट्िणी पूवा-पष्ट्िम राष्ट्ष्टि य राजमागा/भुर्ान; ष्ट्छट्टागङ्ग-कक्सको रेलमागा/िङ्गलादेश) भष्ट्वष्यका ष्ट्डजाइनहरूलाई 

अझ राम्ररी सूष्ट्चत गना ष्ट्नरीिण एष्ट्सयामा कसरी प्रयोग गररँदै छ भने्न िारे दुईवर्ा उतृ्कष्ट उदाहरन प्रसु्तत गछौं।  

आष्ट्र्ाक माष्ट्मला अध्ययनहरू ले ती पररयोजनाहरूको सफलता वा असफलता ष्ट्नम्त्त्याएका केही सामान्य प्यार्ना र 

समस्याहरू (सकारात्मक र नकारात्मक) साझा गरेको छ। पररयोजनामा WFLI सुरिा उपायहरूलाई छोड्नुभन्दा 

ष्ट्तनीहरूलाई प्रसाररत गनुाको खचा-लाभ मूल्याङ्कन गनामा मद्दत गनाका लाष्ट्ग डार्ािार् दुवै पररयोजनाहरूलाई 

दृढतापूवाक लाभ भएको छ। जाभा-िाली पररयोजना पावर लाइन पररयोजनामा उष्ट्चत वातावरणीय सुरिा 

उपायहरूका आष्ट्र्ाक अवस्र्ाहरू मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग डार्ा-सूष्ट्चत, पारदशी प्रष्ट्क्रयाको उतृ्कष्ट उदाहरण ष्ट्र्यो। 

मलेष्ट्सयाको संघीय रूर् 4 सडक पररयोजनालाई योजना िनाउने कागजातमा पयााप्त डार्ासँग सूष्ट्चत गररएको 

ष्ट्र्यो; यद्यष्ट्प, पररयोजनाका खचाचहरू िजेर् गदाा भएका तु्रष्ट्र्हरू र कुन िेत्राष्ट्धकार सुरिा उपायका खचाहरूका 

लाष्ट्ग आष्ट्र्ाक रूपमा ष्ट्जमे्मवार ष्ट्र्यो भने्न कुराले पररयोजनाले आफ्ना उम्बल्लम्बखत लक्ष्यहरू पूरा गरेको छैन। 

मुख्य क्षनष्कषगहरू 

माष्ट्मला अध्ययनहरूले यो पररयोजनािार्ा ष्ट्नम्न प्रमुख खोजहरूको सुझाव गछा : 

ष्ट्नमााणअष्ट्घ उष्ट्चत रूपमा ष्ट्डजाइन गररएका BBA हरूका उच्च-गुणस्तरका डार्ा LI पररयोजनाको सुरिा 

उपायका योजनाहरू उतृ्कष्ट अभ्यासहरूद्वारा सूष्ट्चत गनुापछा  भनी सुष्ट्नष्ट्ित गनाका लष्ट्ग गम्भीर हुन्छ।  

1. LI पररयोजनाहरूलाई पररयोजनाको ष्ट्नरीिणमा नू्यनतममा योग्य ष्ट्वषय माष्ट्मला ष्ट्वशेषज्ञहरू आवश्यक 

पछा  र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुरिा उपायहरूमा ष्ट्फड गना अध्ययन ष्ट्डजाइन, डार्ा सङ्कलन र ष्ट्वशे्लषणका 

सिै पिहरूमा प्रार्ष्ट्मकत रूपमा नेतृत्व गदै। 

2. WFLI सुरिा उपायहरूका लाष्ट्ग पररयोजना आवश्यकताहरूलाई अन्तरााष्ट्ष्टि य र हालका उतृ्कष्ट 

अभ्यासहरू पूरा गना आवश्यक हुन्छ। 

3. ष्ट्नमााणपिातको ष्ट्नरीिण र मूल्याङ्कन अल्पीकरण उपायहरू र ष्ट्तनीहरूको ष्ट्डजाइनको प्रभावकारीता 

ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा हुन्छ। ष्ट्नरीिणलाई उष्ट्चत रूपमा िजेर् छुट्ट्याउन, उपयुक्त रूपमा 

ष्ट्डजाइन गना र वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्गका संरचनाहरू जस्ता जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुरिा उपायहरू मूल्याङ्कन गने 

अनुभव भएको ष्ट्वषय माष्ट्मला ष्ट्वशेषज्ञहरूद्वारा सञ्चालन गररनुपछा ।  

4. अल्पीकरणका कायासम्पादन मूल्याङ्कनहरूले अनुकूलनीय व्यवस्र्ापन पद्धष्ट्त प्रयोग गरेर भष्ट्वष्यको 

पररयोजना ष्ट्डजाइनमा र योजना िनाउने कायामा मद्दत गना सक्छन् जहाँ ष्ट्वगतका पररयोजनाहरूको 

ष्ट्नरीिणिार् अध्ययन गररएका पाठहरूले भष्ट्वष्यका पररयोजनाहरू सूष्ट्चत गछा न् र सुधाछा न्। 

5. WFLI सुरिा उपायहरूले खचाहरू मात्र प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व नगरेर ष्ट्तनीहरूले संरिण गररएका प्रजाष्ट्तहरू र 

िासस्र्ानका सताहरूमा लाभहरूका सार्सारै् िचाइएका खचाहरू ष्ट्नमााण गछा । खचा लाभका 

ष्ट्वशे्लषणहरू रेखीय पूवााधारका पररयोजनाहरूको कुनै पष्ट्न व्यवहायाता अध्ययनमा समावेश गररएको 

हुनुपछा ।  
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6. आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणले पररयोजना र पारम्पररक पररयोजनाका मूल्याङ्कनहरूमा वातावरणीय सुरिा उपायहरू 

कायाान्वयन गनुाका लाभहरूसँग सिम्बित नभएका पिहरूलाई अप्रत्यि लागतहरूका महत्त्व प्रदशान गना 

सक्छ। 

7. पररयोजनाको मूल्याङ्कनमा सम्बम्मष्ट्लत भएको दृढ लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषणले WFLI सुरिा उपायहरूले 

वातावरणीय र वन्यजनु्तको मानहरू सुरष्ट्ित गने मात्र नभई पूवााधार पररयोजनाको समर हालको खुद मान 

र्प्न सक्छ भनी प्रदशान गना सक्छ। 

8. प्रष्ट्शिण र िमताको कमीले अपयााप्त रूपमा तयार गररएका BBA हरू र स्पष्ट EIA हरू ष्ट्नम्त्त्याएको छ। 

पररणाम स्वरूप, कमजोर रूपमा सूष्ट्चत अल्पीकरणका ष्ट्सफाररसहरूले पररयोजना अनुदानको ष्ट्नलिन, 

जनावरको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा हानी प्रभावहरू र वन्यजनु्त क्रष्ट्सङ्गका संरचनाहरू (सुरिा उपायका ष्ट्डजाइनहरू) 

को अपयााप्त प्रयोग ष्ट्नम्त्त्याएको छ।  

9. राजनीष्ट्तहरूले सुरिा उपायहरू प्रोजेि गना राम्रा डार्ा र ष्ट्वज्ञान इनु्पर्हरू खण्डन गना सक्छ। 
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क्षसफारिसहरू 

माष्ट्मला अध्ययनका खोजहरूले भावी पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग ष्ट्नम्न ष्ट्सफाररसहरू सुझाव ष्ट्दन्छन्: 

1. LI पररयोजनाहरूले मौम्बखक जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मान र वन्यजनु्तका जनसङ््गख्याहरूमा प्रभावहरू 

मूल्याङ्कन गना अध्ययन ष्ट्डजाइन र ष्ट्वष्ट्धहरूका सताहरूमा उतृ्कष्ट उपलब्ध ष्ट्वज्ञान प्रयोग गनुापछा । 

2. LI प्रभावहरूको मूल्याङ्कन र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुरिा उपायहरूको ष्ट्डजाइनमा ष्ट्वस्ताररत अनुभव 

भएका संरचना पयाावरणीय ष्ट्वषय माष्ट्मला ष्ट्वशेषज्ञहरू पररयोजनाहरूले अन्तराष्ट्ष्टि य मापदण्डहू पूरा गछा न् 

र उतृ्कष्ट अभ्यासहरू कायाान्वयन गररएको छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गना गम्भीर हुन्छ। 

3. पयााप्त अनुदान भएका अल्पीकरण उपायहरूको ष्ट्नमााण-पिातका ष्ट्नरीिण सुरिा उपायको कायासम्पादन 

उष्ट्चत रूपमा मूल्याङ्कन गना आवश्यक हुन्छ। 

4. सुरिा उपायहरूको ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीिणिार् अध्ययन गररएका पाठहरू एष्ट्सयामा पररयोजनाहरूका 

लाष्ट्ग भष्ट्वष्यका ष्ट्डजाइनहरूलाई सूष्ट्चत गना प्रयोग गररनुपछा । 

5. WFLI सुरिा उपायहरूको आष्ट्र्ाक ष्ट्वशे्लषणलाई कुल पोजेष्ट्र्भ मानहरू आउँछन् वा आउँदैनन् भनी 

ष्ट्नधाारण गना व्यवहायाता अध्ययनहरूमा सञ्चालन गनुापछा । लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषणहरू अन्य 

पररयोजनाहरूमा प्रयोग गनाका लाष्ट्ग पुनउात्पादन गना ष्ट्मल्ने खालको हुनुपछा । 

6. िढ्दो प्रष्ट्शिण र िमता ष्ट्नमााण तुरूनै्त आवश्यक छ र एष्ट्सयामा भष्ट्वष्यमा पयाावरणीय रूपमा 

दीघाकालीन LI पररयोजनाहरू गररन्छ भने आधारभूत हुन्छ। अल्पीकरण उपायहरूको योजना, ष्ट्डजाइन र 

मूल्याङ्कनमा हालका उतृ्कष्ट अभ्यासहरूको सुरिा एष्ट्सयामा WFLI सुरिा उपायहरू संस्र्ागत गना सुरु 

गना आवश्यक हुन्छ। 
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स्वीकृक्षतहरू 

Montana State University को Western Transportation Institute (WTI) को Anthony P. 

Clevenger ले पयाावरणीय माष्ट्मला अध्ययनहरू पष्ट्हचान, अनुसिान र यसको िारेमा लेख्नुभएको छ। 

Conservation Strategy Fund को Thaís Vilela र Kim Bonine ले आष्ट्र्ाक माष्ट्मला अध्ययनहरूको िारे 

पष्ट्हचान, अनुसिान र यसको िारेमा लेख्नु भएको छ। Grace Stonecipher (Center for Large Landscape 

Conservation [CLLC]), Melissa Butynski (CLLC) र Rob Ament (CLLC/WTI) ले ररपोर्ाको 

तयारीलाई समर्ान गनुाभयो। प्रते्यक माष्ट्मला अध्ययनको तल रहेको सूचीिद्ध सम्पका हरूले जानकारी प्रदान गरेको 

छ र छष्ट्व र ष्ट्चत्रहरूको ष्ट्वकासलाई समर्ान गरेको छ। 
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