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परिचय 

21औ ंशताब्दीका पष्ट्हलो तै्रमाष्ट्सकमा, एष्ट्सयाले आफ्नो आष्ट्थाक तथा सामाष्ट्जक ष्ट्वकास वृम्वद्ध गना र अन्तरााष्ट्ष्टि य 

पूवााधार पहल र महत्त्वाकांक्षी राष्ट्ष्टि य कायािमहरूको शृ्रङ््गखलामाफा त आफ्ना सहर, राष्टि  र के्षत्रहरूलाई 

आपसमा जोड्नका लाष्ट्ग पयााप्त प्रयासमा सम्वम्मष्ट्लत भएको हो। सन् 2030 सम्म, कररि 60 प्रष्ट्तशत ष्ट्वश्वव्यापी 

आष्ट्थाक ष्ट्वकास एष्ट्सयामा आउने अनुमान गररएको छ ष्ट्कनभने 2.4 ष्ट्िष्ट्लयन नयाँ "मध्यवगा" सदस्यहरू—

ष्ट्वश्वका कुलमधे्य 90 प्रष्ट्तशत—ष्ट्वश्वव्यापी अथातन्त्रमा प्रवेश गछा न्(Yendamuri & Ingilizian, 2019)। 

एष्ट्सयाले ष्ट्वगतका केही दशकहरूमा उले्लखनीय प्रगष्ट्त गरेको हुनाले, यसले अझैपष्ट्न ष्ट्वकाससम्बिी 

चुनौतीहरूको सामना गरररहेको छ; एष्ट्सयाको कुल देशज उत्पादन (GDP) ष्ट्वश्वको िाँकीभन्दा अष्ट्धक भएको 

तथ्य हँुदा हँुदै पष्ट्न, असनु्तष्ट्लत आय िढेको कारण कररि दशखरि भन्दा आधा माष्ट्नसहरू अत्याष्ट्धक गरीिीमा 

िाँष्ट्चरहेका छन्(Yendamuri & Ingilizian, 2019)। 

एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक (ADB) प्रष्ट्तवेदनले पूरै महादेशमा पूवााधार ष्ट्वकासका लाष्ट्ग वाष्ट्षाक रूपमा US $880 

ष्ट्िष्ट्लयनभन्दा िढी रकम लगानी भएको कुरा अनुमान गदाछ(Asian Development Bank, 2017)। ADB ले 

यी के्षत्रमा आष्ट्थाक ष्ट्वकासका वतामान दरहरू कायम राख्नका लाष्ट्ग सन् 2016 र सन् 2030 को िीचको 

पूवााधारमा US $22.6 ष्ट्र्ि ष्ट्लयन लगानी गना आवश्यक पने कुरा पष्ट्न अनुमान गदाछ। जलवायुसम्बिी 

अल्पीकरण र अनुकूलताका िारेमा सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग, वाष्ट्षाक रूपमा अष्ट्तररक्त US $4 ष्ट्र्ि ष्ट्लयन 

आवश्यक पने छ। यीमधे्य, पावर (52 प्रष्ट्तशत) र यातायात (32 प्रष्ट्तशत) का के्षत्रहरूले पूरै एष्ट्सयाभर सडक, 

रेल र पावर लाइनहरूको ष्ट्वस्तारणमा समथान गनाका लाष्ट्ग अष्ट्धकांश पूवााधार लगानी प्राप्त गने छन्।  

सुधाररएको वा नयाँ पूवााधार प्रणालीहरूले सामुदाष्ट्यक ष्ट्वकासमा समथान गना, व्यापार िढाउन, गरीिी घर्ाउन 

र माष्ट्नसहरूको जीवन सुधाना सक्छन्। यद्यष्ट्प, पयााप्त मात्रामा सम्बोधन नगररएमा, पूवााधारको ष्ट्वस्तारणले 

पररणाम स्वरूप एष्ट्सयाका वन्यजनु्त, महत्त्वपूणा वासस्थान, पयाावरणीय प्रणालीहरू र अन्य प्राकृष्ट्तक पँूजीमा 

प्रभावहरू पाना सक्छ। दु्रत ष्ट्वकासको सामना गदै वन्यजनु्तलाई सुरष्ट्क्षत गनाका लाष्ट्ग, एष्ट्सयाली देशहरूमा 

सडक, रेल र पावर लाइनहरू जस्ता रेखीय पूवााधार (LI) का प्रभावहरूिार् वन्यजनु्तको सुरक्षा गने क्षमता 

हुनुपछा ।  

यो जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, लचकदार पयाावरणीय प्रणालीहरूको अनुरक्षणले मानव कल्याणमा वास्तष्ट्वक लाभहरू 

पुर्याएको—ष्ट्वशेषगरी सङ््गिामक पशुजन्य रोगको प्रकोप(Cunningham et al., 2017)लाई प्रष्ट्तरोध गरेर र 

जीवनको गुणस्तर सुधारेर िढ्दो रूपमा अवास्तष्ट्वक िनेको छ(Srinivasu, 2013)। वन्यजनु्त र पयाावरणीय 

प्रणालीको प्रकायामा LI का प्रभावहरू कम गनाका लाष्ट्ग, LI ष्ट्वकासको लाष्ट्ग कोष प्रदान गने अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्तीय 

संस्थाहरू (IFIs) र सरकारहरू पयाावरणीय र सामाष्ट्जक रूपमा असुरष्ट्क्षत देशहरूको ष्ट्वकासका लाष्ट्ग 

ष्ट्नरन्तर लगानी गदै वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूमा िढ्दो रूपमा केम्वित छन्। यद्यष्ट्प, धेरैजसो एष्ट्सयाली 

देशहरूले ष्ट्वकास लगानीको ष्ट्नष्पक्ष र प्रभावकारी ष्ट्वतरणमा प्रभाव पाने व्यापक भ्रष्टाचार पष्ट्न सामना गछा न्, 

जसको पररणाम स्वरूप वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको प्रभावकाररतालाई प्रभाव पाछा (Coca, 2020)। यस 

सन्दभामा, वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको ष्ट्वत्त व्यवस्था, योजना र कायाान्वयनमा सफलता र चुनौती दुवै पष्ट्हचान 

गनुा भनेको एष्ट्सयामा वन्यजनु्त-मैत्री रेखीय पूवााधार (WFLI) कायााम्वन्वत गने क्षमता ष्ट्नमााण गने पष्ट्हलो 

महत्त्वपूणा कदम हो।  
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यो एनेक्सले LI मा संलग्न भएका पूरै चार प्राथष्ट्मक सङ्घर्क समूहहरूको क्षमता परीक्षण गछा ः  IFIs, सरकारी 

एजेन्सी, उद्योग (योजनाकार, इम्वन्जष्ट्नयर र सम्बम्वित परामशादाताहरू) र वातावरणीय गैर-सरकारी संस्थाहरू 

(NGOs)। यसले LI का ष्ट्नम्न तीन मोडहरूमा केम्वित गछा ः  सडक, रेल र पावर लाइनहरू। यो मूल्याङ्कनले 

एष्ट्सया ठूलो र ष्ट्वष्ट्वधतापूणा महादेश हो भने्न कुरा पष्ट्हचान गछा । अन्तरााष्ट्ष्टि य प्रष्ट्तिद्धता र ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा 

अष्ट्धकार-पत्र ष्ट्दइएका वातावरणीय सुरक्षा उपायहरू महादेशीय मापनमा सष्ट्िय भएको र LI ष्ट्नमााण गने 

िममा वन्यजनु्त सम्बिी सरोकारहरूको सचेतना स्तरहरू सङे्कत गने हँुदा, वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको 

कायाान्वयन LI पररयोजनाहरूको योजना र ष्ट्वकास गररएको राष्ट्ष्टि य तहमा मात्र हुन्छ। एष्ट्सयाको ठूलो भौगोष्ट्लक 

के्षत्र र ष्ट्वष्ट्वधतालाई सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग, उक्त क्षमतालाई ष्ट्नम्न दुईवर्ा मापनमा मूल्याङ्कन गररन्छः  28 

एष्ट्सयाली देशहरूको अपररषृ्कत, एष्ट्सया-व्यापी पररपे्रक्ष; र पाँच प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरू—िङ्गलादेश, भारत, 

मङ्गोष्ट्लया, नेपाल र थाइल्याण्डमा ष्ट्वसृ्तत राष्ट्ष्टि य-तहको मूल्याङ्कन।  

यो एनेक्सको भाग 1 ले ष्ट्वकासशील एष्ट्सयामा पष्ट्हलेदेम्वख नै भइरहेको कामको सन्दभा प्रदान गना WFLI का 

लाष्ट्ग ष्ट्वद्यमान क्षमता-ष्ट्नमााण प्रयासहरूका चयन गररएका उदाहरणहरूलाई संष्ट्क्षप्तमा समीक्षा गछा ।  

भाग 2 ले प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरूको चयनिारे व्याख्या गछा  र एष्ट्सया-व्यापी र राष्ट्ष्टि य तह दुवैको क्षमता मूल्याङ्कन गने 

ष्ट्वष्ट्धहरूको वणान गछा ।  

भाग 3 ले एष्ट्सया-व्यापी ष्ट्वशे्लषणका नष्ट्तजाहरू प्रसु्तत गछा  र WFLI को ष्ट्वकासमा समथान गने वा िाधा 

पुर्याउने नीष्ट्त वातावरणको वणान गछा । यसले पूरै चार वर्ा सङ्घर्क समूह र एष्ट्सयाली भूगोलहरूमा 

पङ््गम्वक्तिद्ध वा ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न भएको कारण वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको पररष्ट्नयोजनका लाष्ट्ग ज्ञान, रूष्ट्च र 

उतृ्कष्ट अभ्यासका व्यापक ढाँचाहरू छलफल गछा । यसले वन्यजनु्तका लाष्ट्ग पयााप्त मात्रामा प्रभावकारी सुरक्षा 

उपायहरू कायाान्वयन गने िममा आइपने िाधा र चुनौतीहरूको पष्ट्न पष्ट्हचान गछा ।  

यो एनेक्सको भाग 4 ले िङ्गलादेश, भारत, मङ्गोष्ट्लया, नेपाल र थाइल्याण्ड ष्ट्भत्रका चार सङ्घर्क समूहहरूलाई 

समेर््दै राष्ट्ष्टि य-तहको क्षमता मूल्याङ्कनका नष्ट्तजाहरू प्रसु्तत गछा । यी देशहरूले एष्ट्सयाको ष्ट्वष्ट्वध सामाष्ट्जक-

पयाावरणीय पररदृश्यका ष्ट्वष्ट्भन्न पक्षहरूलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गछा न् र WFLI का सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनमा 

आउने िाधाहरूको र पूरै पाँचवर्ा देशका प्रते्यक सङ्घर्क समूहका लाष्ट्ग भावी आवश्यकताहरूको परीक्षण 

गनाका लाष्ट्ग सवेक्षणको प्रयोग गररएको ष्ट्थयो।  

भाग 5 ले LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयन सहज िनाउन वा यस ष्ट्वरूद्ध चुनौतीहरू 

ष्ट्सजाना गना सके्न ष्ट्वष्ट्भन्न सामाष्ट्जक तथा आष्ट्थाक अवस्थाहरू मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग स्वतन्त्र रूपमा देशको 

रुपरेखा प्रदान गने गरेर प्रते्यक पाँचवर्ा देशको परीक्षण गछा । यसमा सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग ष्ट्नदेशन वा 

आवश्यकताहरू प्रदान गने प्रते्यक देशको—कानुनी क्षमता—कानुन तथा ष्ट्नयमहरूको रानुलर मूल्याङ्कन 

समावेश हुन्छ। 

अन्त्यमा, भाग 6 र 7 ले एष्ट्सयाको क्षमता मूल्याङ्कनिार् मुख्य ष्ट्नष्कषाहरू प्रदान गछा न् र भष्ट्वष्यमा क्षमता 

ष्ट्नमााणका लाष्ट्ग सुझाव-सल्लाह प्रदान गछा न्।  

एष्ट्सयामा LI का सुरक्षा उपायहरूका क्षमता मूल्याङ्कनका मुख्य उदे्दश्यहरू यसप्रकार छन्ः  

1. LI (सडक, रेल र पावर लाइनहरू) को ष्ट्वकास गदाा वन्यजनु्तको सुरक्षाका लाष्ट्ग एष्ट्सयाली देशहरूको 

वतामान क्षमता मूल्याङ्कन गने। 

2. LI को ष्ट्वकास गदाा प्रभावकारी वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनमा आइपने िाधाहरूको 

पष्ट्हचान गने। 



USAID.GOV एष्ट्सयामा वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग क्षमता       |     6 

सान्दक्षभिक संिेपः  एक्षसयामा पूर्ि िमता क्षिमािण 

हालैको ष्ट्वश्वव्यापी पष्ट्हचानलाई ध्यानमा राखेर ष्ट्नमााण गररएको वातावरणलाई अि संरक्षण कायाहरूसँग 

पङ््गम्वक्तिद्ध गनुापछा (Group of Seven, 2021; United Nations General Assembly, 2021), एष्ट्सयामा 

WFLI का लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााण गने प्रयासहरूले गष्ट्त ष्ट्लएका छन्। िहुष्ट्वध सङ्घर्क समूहहरू—सरकार, कोष 

प्रििक, उद्योग र NGO संस्थाहरूले WFLI का सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वद्यमान एष्ट्सयाली 

क्षमताहरूमा सुधार ल्याउन मागादशान कागजात, कायाशाला र समे्मलन उत्पादन गना सुरु गररसकेका छन्।  

आजको ष्ट्मष्ट्तसम्म, WFLI का लाष्ट्ग भएको धेरैजसो क्षमता ष्ट्नमााण—एष्ट्सयाली र उत्तर अमेररकी वा युरोपेली 

देशहरू िीचका कायाशाला, ष्ट्फल्ड ष्ट्र्ि प, प्राष्ट्वष्ट्धक र्ि ान्सफर वेिीनार र प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व ष्ट्र्ि पहरू—प्रलेम्वखत छैनन्। 

पेरेज र्ोलीका सदस्यहरू यीमधे्य धेरैजसो ष्ट्ियाकलापहरूमा चीन, भारत, जापान, मलेष्ट्सया, मङ्गोष्ट्लया, नेपाल, 

दष्ट्क्षण कोररया, थाइल्याण्ड, तुका मेष्ट्नस्तान र िेनामी अन्य देशहरूका LI कमाचारीसँग सहभागी भएका छन्। 

ADB, ष्ट्चनीयाँ यातायात ष्ट्वज्ञान एकेडेमी, ष्ट्वश्वव्यापी िाघ फोरम, भारतको वन्यजनु्त संस्थान, अमेररकी माछा 

तथा वन्यजनु्त सेवा र अन्य धेरैजसो संस्था र एजेन्सीहरूले ष्ट्नजी परोपकार सँगसँगै यस्ता क्षमता-ष्ट्नमााण 

प्रयासहरू प्रायोष्ट्जत वा सह-प्रयोष्ट्जत गरेका छन्। LI ष्ट्वकास पूरै महादेशभर ष्ट्वस्तार हँुदा यसमा यी सफल 

सुरुवात आधाररत हुन आवश्यक पने छ। 

ष्ट्वद्यमान क्षमताहरूका िारेमा रािोसँग िुझ्नका लाष्ट्ग, हामी यो सान्दष्ट्भाक संके्षपलाई ष्ट्वद्यमान प्रलेम्वखत क्षमता-

ष्ट्नमााण प्रयासहरूका ष्ट्नम्न पाँच उदाहरणहरूमा केम्वित गछौं, जसले योजना र ष्ट्नमााणको दौरान WFLI का 

सुरक्षा उपायहरूको समावेशनमा समथान गछा ः   

1. भारत सरकार। (2016, फेबु्रअरी 23-25)। ष्ट्रन रोडहरूः  प्राकृष्ट्तक वासस्थानहरूमा पूवााधार। क्षमता 

ष्ट्नमााण कायाशाला। 

2. ष्ट्वश्व िैंक et al.(2010). िाघ पाइने देशहरूमा स्मार्ा ष्ट्रन पूवााधारः  िहु-स्तरको पद्धष्ट्त।  

3. Olson, K. (2013). साइगा िष्ट्सङ्ग ष्ट्वकल्पहरूः  काजाष्ट्कस्तानमा पाइने साइगा जरायोमा सीमा 

फेम्वन्सङ्ग र रेलरोड कोररडोरहरूका अवरोध कम गनाका लाष्ट्ग मागाष्ट्नदेशन र ष्ट्सफाररसहरू। 

4. UNEP/CMS. (2015). केिीय एष्ट्सयामा पाइने स्तनधारीमा रेखीय पूवााधारको प्रभाव र सम्बम्वित 

अशाम्वन्त कम गनाका लाष्ट्ग मागाष्ट्नदेशनहरू। 

5. भारतको वन्यजनु्त संस्थान। (2016). वन्यजनु्तमा रेखीय पूवााधारका प्रभावहरू कम गनाका लाष्ट्ग 

पयाावरण-मैत्रीपूणा उपायहरू। 

यो मागाष्ट्नदेशन, मागादशान र कायाशालाको संष्ट्क्षप्त चयनले के्षत्रमा क्षमता-ष्ट्नमााणका ष्ट्ियाकलापहरूको 

सुरक्षाका लाष्ट्ग हालैका वृम्वद्धहरूको नमूना मात्र प्रस्ताव गछा । धेरैजसो क्षमता-ष्ट्नमााण प्रयासहरूमा कायाशाला 

प्रष्ट्तवेदन जस्ता औपचाररक कागजातको कमी रहेको छ र अष्ट्घल्ला क्षमता-ष्ट्नमााण ष्ट्ियाकलापहरूको 

प्रणालीगत समीक्षा ज्ञानको म्वस्थष्ट्त पयााप्त मात्रामा क्याप्चर गना असफल हुने छ। हामी सुरक्षा उपायको 

कायाान्वयनका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााण गना र ष्ट्तनीहरू ष्ट्नष्ट्ित रूपमा आजसम्म एष्ट्सयाको WFLI क्षमता-ष्ट्नमााण 

प्रयासको ष्ट्वसृ्तत सारांश होइनन् भनी पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग प्रयासहरूको नमूनाको रूपमा मात्र यी पाँच 

कागजातहरू प्रस्ताव गछौं। 

िमता-क्षिमािणका समािताहरू  

यी कागजातहरूमा, एष्ट्सयामा WFLI का लाष्ट्ग क्षमतामा स्पष्ट रूपमा समष्ट्पात, अष्ट्धकांश समानताहरू 

ष्ट्तनीहरूका से्कल वा प्रजाष्ट्तहरूका फोकस नगररकन प्रकर् हुन्छ। अल्पीकरणको अनुिमको प्रयोगको प्रमुख 
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महत्त्व सिैको प्रमुख हो। पररदृश्य ष्ट्वकासको योजना िनाउने चरणमा अल्पीकरणको अनुिम प्रारम्वम्भक प्रयोग 

पररयोजनाको योजना, ष्ट्डजाइनको कायाान्वयन र सञ्चालनका सिै चरणहरूमा हुने हँुदा प्रभावहरू कम गनामा 

एक महत्त्वपूणा तत्त्वको रूपमा प्रकर् हुन्छ। उतृ्कष्ट अभ्यासहरूमा, पररयोजनाको योजना िनाउनुअष्ट्घ के्षत्रगत 

मापनमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मूल्याङ्कनहरू आवश्यक पछा । यद्यष्ट्प, पररषृ्कत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मूल्याङ्कनहरू प्रायः  

उपलब्ध नहुने हँुदा, पररयोजनाको पूवाानुमाष्ट्नत गररएको के्षत्रमा पयाावरणीय कनेम्विष्ट्भर्ीको अध्ययनलाई 

पष्ट्हलो महत्त्वपूणा चरणको रूपमा सुझाष्ट्वत गररन्छ। अल्पीकरणको अनुिमको पष्ट्हलो चरण, पररवजान भनेको 

वन्यजनु्त कोररडोरहरूको संरक्षणका लाष्ट्ग सिैभन्दा लागत-प्रभावकारी माध्यम हो ष्ट्कनभने ष्ट्नमााण गररएको 

वातावरणमा पयाावरणीय कनेम्विष्ट्भर्ी कायम राखे्न रेर्ि ोष्ट्फष्ट्र्ङ्ग ष्ट्वकल्पहरू सधैं िढी महङ्गो हुन्छन्। 

उदाहरणको लाष्ट्ग, भारतमा आवश्यक वन्यजनु्त कोररडोरसम्बिी जानकारी ष्ट्वकास गने लागत र मुख्य 

प्रजाष्ट्तहरू, जङ्गली गधा (Equus hemionus khur) का लाष्ट्ग वन्यजनु्त कोररडोरहरूको ष्ट्वचारले पष्ट्छको 

समावेशनको अपेष्ट्क्षत लागतको तुलनामा सामान्य रकम। गुजरात राज्यको राजमागामा कामको कूल लागतमा 

1-2 प्रष्ट्तशत मात्र थष्ट्पयो(Government of India, 2016)। साथै कूल ष्ट्नमााण लागतहरूको अनुमाष्ट्नत 2 

प्रष्ट्तशतमा, काजाष्ट्कस्तानमा रेलमागा ष्ट्वस्तार "अको मूल्यहरू नवीकरणीय स्रोतमा नू्यनतम प्रभाव सुष्ट्नष्ट्ित गना 

उपयुक्त लागत" हुने अवष्ट्धमा गम्भीर रूपमा लोपोनु्मख साइगा एने्टलोप (Saiga tatarica) का लाष्ट्ग प्रवासी 

रुर्हरू हर्ाउने प्रारम्वम्भक सम्भाव्यता अध्ययन र योजना िनाउने काया (Marsh, n.d.)। 

अको समानता भनेको LI पररयोजनाको योजना िनाउने सिै चरणहरूमा र संलग्न भएका प्रते्यक सङ्घर्क 

समूहहरूद्वारा वन्यजनु्तसम्बिी ष्ट्वचारहरू सम्वम्मष्ट्लत गने आवश्यकता हो। यी प्रष्ट्तवेदनहरूले सरकारी नीष्ट्त र 

भूष्ट्मको प्रयोग योजनाले WFLI को ष्ट्वकासका लाष्ट्ग चरण सेर् गने कुरामा जोड ष्ट्दन्छन्। अखण्ड वासस्थान र 

के्षत्रगत भूष्ट्मको प्रयोग योजना प्रयासहरूको भागको रूपमा रहेका प्रमुख कोररडोरहरूको पष्ट्हचान कायम राखे्न 

औपचाररक प्रष्ट्तिद्धताहरूले सहायक वातावरण ष्ट्सजाना गछा न्। आदशातम पररम्वस्थष्ट्तहरू अन्तगात सम्भाष्ट्वत 

प्रभावहरू हर्ाउने वा कम गने माध्यम परीक्षण गना  आन्तररक-एजेन्सी समन्वयन "खुद नोक्सानी छैन" वा 

"प्रकृष्ट्त-सकारात्मक" कायाहरू ष्ट्वद्यमान छ भने्न प्रष्ट्तिद्धता। यो फे्रमवका ष्ट्भत्र, प्रते्यक सावाजष्ट्नक र ष्ट्नजी 

संस्थाहरू पररयोजनाक योजना िनाउने, ष्ट्वत्त व्यवस्था गने, ष्ट्डजाइन गने, ष्ट्नमााण गने र सञ्चालन गने कायामा 

पररयोजनाको कायाान्वयनको िढ्दो रूपमा ष्ट्वसृ्तत से्कलहरूमा वन्यजनु्त सुरक्षा गने भूष्ट्मका हुन्छ भने्न कुराका 

लाष्ट्ग उत्तरदायी हुन्छ। यसका साथै सावाजष्ट्नक परामशा र सरोकारवाला/समुदाय स्तरको संलग्नता पररणामहरू 

सुधार गना ष्ट्नरन्तर रूपमा नोर् गररएको छ। 

अन्त्यमा, तीनवर्ा कागजातले LI योजना र ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाहरू प्राय: वन्यजनु्त र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

सरोकारहरूलाई पयााप्त रूपमा महत्त्व ष्ट्दन असफल हुनुका सामान्य कारणहरूलाई व्याख्या गछा । ष्ट्यनीहरू 

सम्भाष्ट्वत अल्पीकरण उपायहरूको चेतना र प्रभावहरूलाई काउन्टरब्यालेन्स राख्न जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

अफसेर्हरूको उतृ्कष्ट िुझाइको कमीले गदाा सुरु हुन्छ। पररवती अल्पीकरण उपायहरूको रूपमा केही 

ष्ट्डरीमा लाभदायक हुन सक्छ तर ष्ट्तनीहरूको स्रोतमा समस्याहरू समाधान गदैन, जुन एष्ट्सयाको एकदमै 

जनघनत्व के्षत्रहरूमा वनन्यजनु्तका लाष्ट्ग अम्वन्तम आष्ट्श्रतहरूलाई िचाउन गम्भीर हुन सक्छ। ष्ट्रन संरचनामा 

सावाजष्ट्नक प्रष्ट्तिद्धताहरूले पष्ट्न प्राय: प्राथष्ट्मक ष्ट्वचारको रूपमा पयाावरणीय कनेम्विष्ट्भर्ीलाई छुर्ाउँछन्। 

केही देश वा के्षत्रहरूमा उनीहरूको पष्ट्हचानका लाष्ट्ग वन्यजनु्त कोररडोर वा आवश्यकताहरू समावेश हुने 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको योजना वा रणनीष्ट्तक वातावरणीय मूल्याङ्कन (SEA हरू) हुने भएकोले, अल्पीकरण 

ष्ट्वकल्पहरू प्राय: पररयोजना स्तरमा मात्र ष्ट्नगष्ट्मत गररन्छ। उक्त माष्ट्मलाहरूमा, रुर्हरू पष्ट्हचान गरेपष्ट्छ वा 

ष्ट्नमााणका योजनाहरू स्वीकृत भएपष्ट्छ उपायहरू थप्न सष्ट्कन्छ। पररणाम स्वरूप, उपायहरू प्राय: कुनै कूल 

नोक्सानी वा प्रकृष्ट्तका सकारात्मक लक्ष्यहरू हाष्ट्सल गनाका लाष्ट्ग अपयााप्त हुन्छ।  
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ल्याण्डसे्कप-स्ति, ट्र ान्सबाउण्डिी-पद्धक्षतहरूमा महत्त्व  

तीनवर्ा क्षमता ष्ट्नमााणका कागजातहरू प्रमुख के्षत्रहरू (उदाहरणका लाष्ट्ग िाघहरू (Panthera tigris) र 

केम्विय एष्ट्सयामा पाइने स्तनघारीहरू) मा सरोकारको उच्च रूपमा दृश्यवान प्रजाष्ट्तहरू वा प्रजाष्ट्तहरूका 

संरहहरूमा समष्ट्पात छ र खतरामा रहेका प्रजाष्ट्तहरूको उत्तरजीष्ट्वका लाष्ट्ग ल्याण्डसे्कप-से्कलका दृष्ट्ष्टहरू 

ष्ट्वकास गने स्पष्ट आवश्यकिार् उठेको छ(Olson, 2013; Quintero et al., 2010; UNEP/CMS, 2015)। 

यी कागजातहरूको ल्याण्डसे्कप पद्धष्ट्तले संरक्षणलाई ष्ट्वकासका आवश्यकताहरूमा ष्ट्फर् गनुाभन्दा, के्षत्रका 

लाष्ट्ग ष्ट्वकासका योजनाहरूसँग प्रजाष्ट्तहरूका आवश्यकताहरूको दृष्ट्ष्टकोणिार् संरचनाको ष्ट्वकास गना 

गम्भीर लेन्स प्रदान गछा । यसको अन्त्यतफा , दुईवर्ा मूल्याङ्कनले मध्य एष्ट्सयामा पाइने स्तनधारीको प्रवास र 

रेखीय पूवााधारको एर्लसको उत्पादन गरे, जुन मध्य एष्ट्सयाका स्तनधारी र रेखीय पूवााधारको ष्ट्वकास िीच 

वतामान र भावी सम्भाष्ट्वत द्वन्द्वहरू हुने कुराको एक दृश्यात्मक प्रसु्ततीकरण" उपलब्ध गराउने संष्ट्क्षप्त 

ष्ट्ववरणको रूपमा "ष्ट्नणायकताा, ष्ट्वकास िैंक र अन्य सरोकारवालाहरू" का लाष्ट्ग अष्ट्भपे्रत छ(UNEP/CMS, 

2019)। कष्ट्हलेकाही ँसीमाहरू पार गने ठूला पररदृश्यहरूमा मध्य एष्ट्सयाका स्तनधारी स्थानान्तरण हुने 

आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, एर्लसले कम पररदृश्य स्तरको पररपे्रक्ष अपयााप्त हुने सम्भावना रहेको 

कुरालाई रेखाष्ट्ङ्कत गछा । िाघहरूको माष्ट्मलामा, मानव-प्रभुत्व ल्याण्डसे्कपहरूमा इमे्बड गररएका संरष्ट्क्षत 

के्षत्रहरू जहाँ वन कभर र रेखीय पूवााधार ष्ट्वकासको नोक्सानीले रेखीय पूवााधार र संरक्षण लक्ष्यहरूको संयुक्त 

परीक्षणको मान सङे्कत गरेको छ।  

पाँच वर्ा चयन गररएको क्षमता-ष्ट्नमााणका कागजातहरू मधे्य, तीनवर्ा भारतमा केम्वित छ; यी मधे्य एकमा 

अन्य िाघको दायराका देशहरू समावेश हुन्छन्। िेङ्गाल र्ाइगर (िाघ) र एष्ट्सयाली हात्तीहरू (Elephas 

maximus) का सिैभन्दा धेरै िाँकी रहेका जनसङ््गख्याहरूको घर हुनुको साथमा, भारतले संसारको दोस्रो 

ष्ट्वशाल सडक र तेस्रो ष्ट्वशाल रेलमागा पष्ट्न िोस्ट गछा । WFLI ष्ट्वकास गने नीष्ट्त र अभ्यासहरूको हालको 

म्वस्थष्ट्तलको गष्ट्हरो ष्ट्वशे्लषणको साथमा र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतालाई महत्व ष्ट्दने वन्यजनु्तमा रेखीय पूवााधारका 

प्रभावहरू कम गना स्तनघारी, पंक्षी, सरीसृप, उभयचर र अमेरूदण्डीय जनावरहरूका लागा समूह-ष्ट्वष्ट्शष्ट 

ष्ट्सफाररसहरू र पयाावरण-मैत्रीपूणा उपायहरू ष्ट्र्ि पल-िर्म-लाइन (वातावरणीय, सामाष्ट्जक र ष्ट्वष्ट्त्तय) 

कायासम्पादन हाष्ट्सल गने खचा-प्रभावशाली तररकामा सामाष्ट्जक र वातावरणीय लक्ष्यहरू पूरा गना LI ष्ट्वकासमा 

मुख्यधारा राम्वखएको हुनुपछा (Wildlife Institute of India, 2016)। धेरैजसो माष्ट्मलाहरूमा, वन्यजनु्तका 

लाष्ट्ग अल्पीकरण उपायहरूले वन्यजनु्त-सवारी साधनका ठक्करहरू कम गरेर मानव सुरक्षा सुधाछा । 

ष्ट्तनीहरूले अत्याष्ट्धक मौसम अवस्थाहरूको िढ्दो िारम्बारतामा संरचनाको लष्ट्चलोपन सुधाना पष्ट्न सक्छ। 

यसका साथै, पयाावरणीय कनेम्विष्ट्भर्ी कायम राखेर, WFLI ले पयाावरणीय सेवाहरू कायम राख्न मद्दत गछा । 

ष्ट्वशाल, मध्यम र साना स्तानघारीहरूमा सडक र रेलमागाहरूका प्रभावहरूलाई ष्ट्वसृ्तत गने र ष्ट्वष्ट्शष्ट 

अल्पीकरणका ष्ट्वकल्पहरू ष्ट्वचार गना सष्ट्कने फे्रमवका  उपलब्ध गराउने अष्ट्तररक्तमा, वन्यजनु्त (2016) मा 

रेखीय पूवााधारका प्रभावहरू कम गने मैत्रीपूणा उपायहरू ले उभयचर र सरीसृपको मागा प्रवद्धान गनाका लाष्ट्ग 

तररकाहरू व्याख्या गछा । ष्ट्वशाल प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग अल्पीकरणका उपायहरूमा, सफलताका लष्ट्ग 

आदशातम स्थानको साथमा कल्भर्ा वा अन्य संरचनाहरूमा प्रजाष्ट्तहरू-ष्ट्वष्ट्शष्ट अनुकूलनहरू आवश्यक 

हुन्छन्। यो प्रकाशन हामीले पावर लाइनहरूमा  महत्त्वपूणा ध्यानाकषाणको सामना गने एष्ट्सयाका लाष्ट्ग एकमात्र 

मागादशान पष्ट्न हो। सडक र रेलहरूमा, फ्लाईवे र महत्त्वपूणा चराका के्षत्रहरूको पररहार प्राथष्ट्मकताको 

रणनीष्ट्त हो जसमा पररहार हाष्ट्सल गना नसष्ट्कने खण्डमा पावर लाइन हर्ाउन ष्ट्सफाररस गररन्छ। पावर 

लाइनहरूले धारण गने एष्ट्भयन प्रजाष्ट्तहरूमा इलेिि ोकू्यशन र प्रत्यक्ष मृतु्य सङ््गख्याको जोम्वखम कम गनाका 
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लाष्ट्ग अल्पीकरण उपायहरू ष्ट्वद्यमान हँुदा, उक्त उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग थप कष्ट्ठन हुन्छ र सही 

योजनािार् पररहारभन्दा कम सफल हुन्छ।  

हालका ष्ट्वकासका प्रयासहरू, िाघ पाइने देशहरूमा स्मार्ा ष्ट्रन पूवााधार अन्तगात लोपोनु्मख प्रजाष्ट्तहरूको 

उत्तरजीष्ट्वको कोमलताको सम्बिमा ष्ट्वकास गररएको: िहु-स्तरको पद्धष्ट्तमा नीष्ट्त ष्ट्वकल्पहरूको ष्ट्वस्ताररत 

समीक्षा, पररयोजना-स्तरका ष्ट्सफाररसहरू र हाइडि ोपावर ड्याम र माइनहरूको साथमा यातायात संरचना 

(प्राथष्ट्मक रूपमा सडकहरू) का लाष्ट्ग माष्ट्मला अध्ययनहरू समावेश हुन्छन्(The World Bank et al., 

2010)। यो प्रकाशनले SEA हरूका लाष्ट्ग आवश्यकतालाई महत्व ष्ट्दन्छ जसले के्षत्रीय स्तरमा िासस्थानको 

खण्डन रोक्न र/वा वन्यजनु्तमा अष्ट्त महत्त्वपूणा सडक वा अन्य संरचना लगानीका रणनीष्ट्तहरूका सष्ट्ञ्चत 

प्रभावहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वकल्पहरू परीक्षण गना सक्छ।  SEA हरूलाई पररयोजना स्तरको ष्ट्नणाय 

ष्ट्लनुअष्ट्घ एकसाथ राम्वखन्छ; र नीष्ट्तको साथमा, "सकारात्मक प्रकृष्ट्त" र "कुनै कूल नोक्सानी नहुने" ष्ट्नणाय 

ष्ट्लनका लाष्ट्ग अवस्था सेर् गनुाहोस्। सोही स्वभावमा, 2016 क्षमता-ष्ट्नमााण कायाशालाको ररपोर्ा, हररयो 

सडकहरू: आषाम, भारतमा आयोजना गररएको र िङ्गलादेश, नेपाल र भारतका अष्ट्धकारीहरू उपम्वस्थत 

भएका प्राकृष्ट्तक िासस्थानहरूको पूवााधारले "प्रभावहरू सम्बोधन गने हालको पररयोजना-अनुसारको-

पररयोजना पद्धष्ट्त कम भएकोले, ष्ट्वष्ट्भन्न… 'िहुस्तरीय पद्धष्ट्त' जहाँ अल्पीकरण अनुिमका ष्ट्सद्धान्तहरूमाा 

आधाररत प्रभावहरू राष्ट्ष्टि य, स्तरीय र पररयोजना स्तरमा सम्बोधन गररन्छ [आवश्यक हुन्छ]" भने्न कुरा पुष्ट्ष्ट 

गछा (Government of India, 2016)।  

केम्विय एष्ट्सयामाा केम्वित समीक्षा गररएका िाँकी मागादशानहरू र Convention on Migratory Species 

(CMS) र सहायक ष्ट्नकायहरूका पररणामहरू हुन्। यसको कभरेजमा लगभग इन्साइक्लोपेष्ट्डक, रेखीय 

पूवााधारको प्रभाव र केम्विय एष्ट्सयामा पाइने स्तनधारीमा सम्बम्वित अवरोध कम गने मागादशानहरूले 

प्रजाष्ट्तहरूका आवश्यकता र कानूनी फे्रमवका हरू व्याख्या गछा  र सडक, रेल र तेल तथा ग्ाँस 

पाइपलाइनहरूको प्रभाव कम गनाका लाष्ट्ग योजना तथा ष्ट्डजाइन, मूल्याङ्कन, ष्ट्नमााण र ष्ट्नरीक्षण तथा 

मूल्याङ्कनका लाष्ट्ग मागादशान र ष्ट्सद्धान्तहरू प्रस्ताव गछा (UNEP/CMS, 2015)। साइगा िष्ट्सङ्ग 

ष्ट्वकल्पहरूमा संष्ट्क्षप्त गररएको प्रारम्वम्भक कायापिात कागजातले ष्ट्नम्न कुराहरू ष्ट्नमााण गछा : काजाष्ट्कस्तानमा 

पाइने साइगा जरायोमा सीमा फेम्वन्सङ्ग र रेलरोड कोररडोरहरूका अवरोध कम गनाका लाष्ट्ग मागाष्ट्नदेशन र 

ष्ट्सफाररसहरू (Olson, 2013)। ष्ट्वचार अन्तगात प्रजाष्ट्त र ल्याण्डसे्कपहरूका लाष्ट्ग उपयुक्त से्कल लागू गने 

महत्त्वलाई अन्डरस्कोर गने कुराको अष्ट्तररक्तमा, केम्विय एष्ट्सयाली मागादशानहरूले राष्ट्ष्टि य सीमानाहरू िस 

गना सके्न र्ि ान्सिाउण्डरी दृष्ट्ष्टकोणहरूका लाष्ट्ग आवश्यकता हाइलाइर् गछा । ष्ट्वचार गररएका देशहरू मधे्य, 

कजाष्ट्कस्तान एकै्लसँग राष्ट्ष्टि य वैधाष्ट्नक फे्रमवका  छ जसलाई LI ष्ट्डजाइन र ष्ट्नमााणको सम्बिमा प्रवाही 

प्रजाष्ट्तहरूमा हुने प्रभावहरूको मूल्याङ्कन आवश्यक पछा । साथै, यो जनावरको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा हुने रािोसँग 

व्याख्या गररएको प्रभाव भएतापष्ट्न, फेम्वन्सङ्गलाई अझै पष्ट्न के्षत्रको कुनै पष्ट्न देशमा मूल्याङ्कन आवश्यक हँुदैन।  

सािांश 

समरमा, पाँचवर्ा पूवा क्षमता-ष्ट्नमााणका कागजातहरूमा व्याख्या गररएका नीष्ट्त र पररयोजनाहरूले WFLI 

ष्ट्वकास सहज िनाउनका लाष्ट्ग पाथवेहरू सङे्कत गछा । पाँच मधे्य चारवर्ा कागजातले रेलहरूमा सहायक 

महत्त्वहरूसँग सडकहरूलाई महत्त्व ष्ट्दन्छ (ताष्ट्लका 1)। एउर्ा मात्र कागजातले पावर लाइनहरू समाष्ट्वष्ट 

गरेको छ, जुन यो योजनाको प्रमुख ध्यान हो। तेल र ग्ाँस पाइपलान र माइनहरू जस्ता अन्य प्रकारहरूको 

संरचना प्रते्यकलाई हाइडि ोपावर र फेम्वन्सङ्ग िारे केही जानकारी उपलब्ध गराउँदै दुईवर्ा ररपोर्ासँग एकल 

कागजातमा ष्ट्वचार गररन्छ।   
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ताष्ट्लका 1 : क्षमता-ष्ट्नमााणका कागजातहरूको सारांश समीक्षा गररयो 

ताक्षिका 1: िमता-क्षिमािणका कागजातहरूको सािांश समीिा गरियो 

कागजात शीषाक वषा प्रजाष्ट्तहरू/समूह 

पूवााधारको प्रकार 

सडकह

रू 
रेलहरू फेन्सहरू 

जलष्ट्वद्युत /पावर 

लाइनहरू 

तेल र 

ग्ाँस 

खानीह

रू 

भारत र िाघ पाइने देशहरू  

वन्यजनु्तमा रेखीय पूवााधारका 

प्रभावहरू कम गनाका लाष्ट्ग 

पयाावरण-मैत्रीपूणा उपायहरू  

2016 

स्तनधारी, पंक्षी, 

सरीसृप, उभयचर, 

अमेरुदण्डीय 

जनु्तहरू 

X X  X   

ष्ट्रन रोडहरूः  प्राकृष्ट्तक 

वासस्थानहरूमा पूवााधार 
2016 िहु-प्रजाष्ट्तहरू X      

िाघ पाइने देशहरूमा स्मार्ा 

रीन पूवााधारः  
2010 

िाघ र अन्य ठूला 

स्तनधारी 
X X  X  X 

केिीय एष्ट्सया  

केिीय एष्ट्सयामा पाइने 

स्तनधारीमा रेखीय पूवााधारको 

प्रभाव र सम्बम्वित अशाम्वन्त 

कम गनाका लाष्ट्ग 

मागाष्ट्नदेशनहरू  

2014 
केिीय एष्ट्सयामा 

पाइने स्तनधारी 
X X X X X  

साइगा िष्ट्सङ्ग ष्ट्वकल्पहरूः  

काजाष्ट्कस्तानमा पाइने साइगा 

जरायोमा सीमा फेम्वन्सङ्ग र 

रेलरोड कोररडोरहरूका 

अवरोध कम गनाका लाष्ट्ग 

मागाष्ट्नदेशन र ष्ट्सफाररसहरू  

2013 साइगा जरायो 

 

 

 

X X    

 

ल्याण्डसे्कपहरूमा हेरेर, रणनीष्ट्तहरूको दायरा िाँकी िाघको मूल िासस्थानमा "जानका लाष्ट्ग ष्ट्नषेष्ट्धत 

के्षत्रहरू" वा ष्ट्गिुनहरू (Hoolock spp.) जस्ता क्यानोपी-ष्ट्नवासहरूका लाष्ट्ग स्पष्ट अल्पीकरणका उपायहरू 

जस्ता पररभाष्ट्षत प्रजाष्ट्तहरूका ष्ट्वष्ट्शष्ट आवश्यकताहरूदेम्वख पूवा-योजनादेम्वख ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीक्षणिार् 

पररयोजना ष्ट्वकासका सिै चरणहरूलाई प्रभाव पाने नीष्ट्त ष्ट्सफाररसहरूसँग पष्ट्हचान गररएका ष्ट्थए। SEA हरू 

र राष्ट्ष्टि य प्रकृष्ट्त-सकारात्मक अवसरहरू पररयोजना स्तरको सफलतामा आधारभूतको रूपमा उदाउँछ। 

संसारभररका WFLI ष्ट्वकासका उदाहरणहरूिार् सिै पाँच वर्ा कागजात ष्ट्नकाष्ट्लएको छ र नेपाल, 

इन्डोनेष्ट्सया, मलेष्ट्सया, ष्ट्भयतनाम, भारत र केम्विय एष्ट्सयाली के्षत्रमा संरचनालाई थप वन्यजनु्त मैत्रीपूणा िनाउन 

खोजररहेका पररयोजनाहरू व्याख्या गछा ।  
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क्षर्क्षिहरू 

सडक, रेल र पावर लाइनहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वद्यमान क्षमता 

मूल्याङ्कन गना, हामीले दुईवर्ा स्थान-ष्ट्वषयक से्कलमा क्षमता परीक्षण गर्यौ।ं 1) सिै 28 वर्ा देशका लाष्ट्ग 

एष्ट्सया-व्यापी र 2) पाँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धका देशहरूमा राष्ट्ष्टि यदेम्वख स्थानीय वा पररयोजना स्तरको से्कलमा। यो 

दुईवर्ा पद्धष्ट्तले यो मूल्याङ्कनलाई वनु्यजनु्तको संरक्षण गना देशहरूलाई प्रष्ट्तिद्ध गने अन्तरााष्ट्ष्टि य 

सम्झौताहरूिार् क्षमताका ष्ट्वष्ट्भन्न दृष्ट्ष्टकोणहरू क्याप्चर गना; संघीय यातायात, उजाा र संरक्षण ष्ट्नकायहरूलाई 

मागादशान गना राष्ट्ष्टि य नीष्ट्तहरूलाई वन्यजनु्तको सुरक्षा गना; LI योजनाहरू र पररयोजना-स्तरको कायाान्वयनको 

अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ। अवधारणादेम्वख छनोर्, ष्ट्वत्त व्यवस्था, योजना, ष्ट्डजाइन र कायाान्वयनसम्म LI ष्ट्वकासका ष्ट्वष्ट्भन्न 

दृष्ट्ष्टकोणहरूका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भन्न कलाकारहरू ष्ट्जमे्मवार भएकोले, हामीले चारवर्ा प्रमुख मौष्ट्लक समूहहरूका 

लाष्ट्ग जानकारी सङ्कलन गर्यौ।ं IFI, सरकारी ष्ट्नकाय, उद्योग र NGO हरू। 

एष्ट्सया-व्यापी मूल्याङ्कनका लाष्ट्ग, हामीले ष्ट्वद्यमान कानून, ष्ट्नयमन, मागादशान र उद्योग मानकहरू िारे 

जानकारी सङ्कलन गनाका लाष्ट्ग वेिमा आधाररत खोजहरू प्रयोग गर्यौ।ं एष्ट्सया-व्यापी से्कलमा, हामीले 

अन्तरााष्ट्ष्टि य संरक्षण NGO हरूका एष्ट्सया कायािमका नेताहरूसँग अन्तवाातााहरू पष्ट्न सञ्चालन गरेका छौ ंर 

राष्ट्ष्टि य संरक्षण समूहहरूमा ष्ट्वद्युतीय सवेक्षण पठाएका छौ।ं महाष्ट्द्वपीय से्कलमा IFI को संलग्नता मूल्याङ्कन 

गना, हामीले उनीहरूका वेिसाइर्हरू समीक्षा गरेका छौ ंर ष्ट्वद्युष्ट्तय सवेक्षण सञ्चालन गर्यौ।ं 

राष्ट्ष्टि य स्तरमा, हामीले पाँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धका देशहरू (िङ्गलादेश, भारत, मङ्गोष्ट्लया, नेपाल र थाइल्याण्ड) मा 

राष्ट्ष्टि य सरकारी ष्ट्नकायको कमाचारी, IFI सदस्य, LI उद्योगका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरू र NGO कमाचारीसँग ष्ट्वतरण 

गररएको ष्ट्वद्युतीय सवेक्षण ष्ट्डजाइन गर्यौ।ं हामीले प्रमुख कायाालय वा के्षत्रीय कायाालयहरूमा IFI नेताहरूसँग 

अन्तवाातााहरू पष्ट्न सञ्चालन गर्यौ।ं राष्ट्ष्टि य कानून र ष्ट्नयमनहरूको मूल्याङ्कन गना, हामीले कानूनी इन्टरनेर् 

डार्ािेस समीक्षा गर्यौ ंर पाँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धको देशहरूमा कानूनी वा सम्बम्वित पेशेवरहरूिार् खोजहरूका 

ष्ट्वशेषज्ञका समीक्षाहरू ष्ट्नवेष्ट्दत गर्यौ।ं 

यो मूल्याङ्कनका लाष्ट्ग, हामीले ष्ट्वष्ट्शष्ट रूपमा छोर्ो समयरेखा (13 मष्ट्हना) र यो पररयोजनाको के्षत्र र कोष्ट्भड-

19 महामारीको अवष्ट्धमा ष्ट्वशे्लषणहरूका लाष्ट्ग जानकारी सङ्कलन गना सके्न एउर्ासँग उतृ्कष्ट रूपमा 

पङ््गम्वक्तिद्ध हुने ष्ट्वष्ट्धहरू चयन गरेका छौ।ं कोष्ट्भ-19 ले यात्रा गने क्षमता, सरोकारवालाहरूका समूहहरूलाई 

संयोजन गने र नेतृत्वकताा र ष्ट्वचारधारकहरूसँग भेर््ने क्षमतामा प्रष्ट्तिि लगाएको छ। तसथा, हामील पृष्ठभूष्ट्म 

जानकारी सङ्कलन गना इन्टरनेर् खोजहरूमा ष्ट्नभार रहेका चौ ंर के्षत्र-व्यापी नीष्ट्तहरू र क्षमता दु्रत रूपमा 

मूल्याङ्कन गना ष्ट्वशेषज्ञहरूसँग खोजहरू प्रमाष्ट्णत गरेका छौ।ं ष्ट्वद्युतीय सवेक्षणहरू प्रभावकारी रूपमा लष्ट्क्षत 

दशाकहरूसम्म पुग्नका लाष्ट्ग पाँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धका देशहरूमा डार्ा सङ्कलन गना र चारवर्ा ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्नरन्तर 

समूहरूका सदस्यहरूिार् उष्ट्चत प्रष्ट्तष्ट्िया दरहरू हाष्ट्सल गनाका लाष्ट्ग प्रमुख उपकरणको रूपमा छनोर् 

गररएको ष्ट्थयो। सवेक्षणहरूिार् सुदृढ तुलनाहरूलाई सहज िनाउन, खुला-जवाफका प्रश्नहरूभन्दा िहु छनोर् 

वा हो-होइन प्रश्नहरू छनोर् गररएको ष्ट्थयो।  

एक्षसया-व्यापी िमताको मूल्याङ्कि 

एष्ट्सया-व्यापी तहमा, हामीले WFLI को ष्ट्वकासका लाष्ट्ग 28 वर्ा देशको क्षमता मूल्याङ्कन गना डेस्क 

(संस्थाष्ट्नक) समीक्षा गर्यौ।ं हामी अनलाइनमा उपलब्ध भएका ष्ट्वद्यमान कानुन तथा मागाष्ट्नदेशनहरू सम्बिी 

खुला पहँुच, प्रामाष्ट्णत गना योग् जानकारीमा ष्ट्नभार रह्यौ।ं उपयुक्त हँुदा, हामीले प्रते्यक सङ्घर्क समूहमा 
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मान्यताहरूको थप अने्वषण गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वशेषज्ञको ष्ट्वचार माग्ौ।ं अनलाइनमा उपलब्ध भएको जानकारीको 

आधारमा सङ्घर्क समूहद्वारा अष्ट्तररक्त ष्ट्वष्ट्धहरू हेरफेर गररयो; यी तल व्याख्या गररएका छन्।  

सरकार तथा एजेन्सीहरू 

अन्तिािक्षररय सम्झौताहरू: हामीले स्थलीय र ताजा पानीका वातावरणहरूको संरक्षण गना खोजे्न प्रोर्ोकल र 

सहायक सम्झौताहरू सष्ट्हत सात सान्दष्ट्भाक अन्तरााष्ट्ष्टि य िहुपक्षी वातावरणीय सम्झौताहरू (MEAs) पष्ट्हचान 

गर्यौ।ं हामीले 28 एष्ट्सयाली देशहरूमधे्य कुन-कुन हस्ताक्षर गररएका छन् भनी र्ि ्याक गनाका लाष्ट्ग प्रते्यक 

MEA को सम्बम्वित वेिसाइर् परीक्षण गर्यौ।ं   

िाक्षररय एजेन्सीहरू: हामीले प्रते्यक 28 देशहरूका कानुनहरूमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता प्रावधानहरू कायम राख्नका 

लाष्ट्ग उत्तरदायी भएका र LI ष्ट्वकासको अवष्ट्धमा वन्यजनु्तको सुरक्षाका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवारीहरू ष्ट्लएका यातायात, 

ऊजाा र संरक्षण मन्त्रालय र एजेन्सीहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग इन्टरनेर् खोज सञ्चालन गर्यौ।ं त्यसपष्ट्छ, हामीले 

प्रते्यक एष्ट्सयाली देशहरूमा LI पररयोजना ष्ट्वकास ष्ट्नयन्त्रण गने कानुनहरूका लाष्ट्ग राष्ट्ष्टि य मन्त्रालय र 

एजेन्सीहरू पष्ट्हचान गरेका वेिसाइर्हरू खोज्यौ।ं हामीले डार्ा अन्तरहरू, ष्ट्वशेषगरी राष्ट्ष्टि य मन्त्रालय र 

एजेन्सीका वेिसाइर्हरूमा उपलब्ध नभएका जानकारीको अन्तर सम्बोध गनाका लाष्ट्ग वातावरणीय कानुन 

डार्ािेस, ECOLEX प्रयोग गर्यौ ं(पररष्ट्शष्ट A: प्रजाष्ट्त, पयाावरणीय प्रणाली, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र WFLI को 

संरक्षणसम्बिी राष्ट्ष्टि य ष्ट्नयमन खोज्न र पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग ECOLEX डार्ािेस पद्धष्ट्त)। हामीले यो कानुनी 

जानकारीका लाष्ट्ग छुटै्ट प्रमाणीकरण प्रष्ट्िया आवश्यक पदैन भने्न कुरा ष्ट्नधााररत गर्यौ,ं ष्ट्कनभने यो जानकारी 

LI का सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउनका लाष्ट्ग संलग्न भएका एजेन्सीहरूका लाष्ट्ग कानुन र 

मागाष्ट्नदेशनहरूको प्रत्यक्ष स्रोतको रूपमा स्थाष्ट्पत गररएका सरकारी वेिसाइर्हरूमा सङ्कलन गररएको ष्ट्थएन। 

अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्तीय संस्थाहरू (IFIS) 

हामीले एष्ट्सयाष्ट्भत्रका LI पररयोजनाहरूमा सष्ट्िय रूपमा लगानी गने 10 प्रमुख IFIs पष्ट्हचान गर्यौ ंर जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका लाष्ट्ग सान्दष्ट्भाक भएका ष्ट्तनीहरूका वतामान सुरक्षा उपायहरूको समीक्षा गर्यौ ं(ताष्ट्लका 2)। 

एष्ट्सयामा हरेक पूवााधार लगानीकताा चयन गनुाको सट्टामा, यी ष्ट्वष्ट्शष्ट IFIs ले प्रासष्ट्ङ्गक र एष्ट्सया-व्यापी संष्ट्क्षप्त 

सक्षम गछा न्। 

ताष्ट्लका 2: IFIs र LI का अन्य कोष प्रििकहरू 

ताक्षिका 2: IFIS ि LI का अन्य कोष प्रबन्धकहरू 

एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक (ADB) 

एष्ट्सयाली पूवााधार ष्ट्वष्ट्नयोजन िैंक (AIIB) 

दष्ट्क्षणपूवी एष्ट्सयाली राष्टि  संघ (ASEAN) 

चीनको अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वकास सहकाररता एजेन्सी (CIDCA) 

युरोष्ट्पयन पुनष्ट्नामााण तथा ष्ट्वकास िैंक (EBRD) 

युरोष्ट्पयन ष्ट्वष्ट्नयोजन िैंक (EIB) 
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अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्त ष्ट्नगम (IFC) 

जापान अन्तरााष्ट्ष्टि य सहकाररता एजेन्सी (JICA) 

नू्य डेभलपमेन्ट िैंक (NDB) 

ष्ट्वश्व िैंक (WB) 

हामीले मुख्यतया IFIs का वेिसाइर्हरू र अनलाइनमा उपलब्ध ष्ट्तनीहरूका कागजातहरूिार् सुरक्षा 

उपायहरूका िारेमा जानकारी प्राप्त गर्यौ।ं यसका साथै, IFI का नीष्ट्तहरू र कायासम्पादनको समीक्षा गने 

ष्ट्वशेषज्ञहरूद्वारा लेम्वखएका सान्दष्ट्भाक लेख र प्रष्ट्तवेदनहरूका लाष्ट्ग इन्टरनेर् खोजमाफा त जानकारीका 

अन्तरहरू पूरा गररएको ष्ट्थयो। IFI सुरक्षा उपायहरूका नीष्ट्तहरू स्पष्ट पाना र पुष्ट्ष्ट गनाका लाष्ट्ग, हामीले यी 10 

IFIs मधे्य धेरैका ष्ट्वशेषज्ञहरू साथसाथै रेष्ट्लभेन्ट ष्ट्थङ्क ट्याङ्क कमाचारी र अन्य व्यम्वक्तहरूलाई सम्पका  गर्यौ ंर 

उनीहरूलाई पूरकसँग पररचय गरायौ ंसाथै इन्टरनेर् ष्ट्नष्कषाहरू पुष्ट्ष्ट गर्यौ।ं 

उद्योग संघहरू 

यातायात र ऊजाा के्षत्रका ष्ट्वशेषज्ञहरू र उनीहरूका पेशेवर नेर्वका हरूको मद्दतले, हामीले एष्ट्सयामा सडक, 

रेल, ऊजाा र्ि ान्सष्ट्मशन र ष्ट्सष्ट्वल इम्वन्जष्ट्नयररङ्गको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने 30 भन्दा िढी पेशेवर संघहरू पष्ट्हचान 

गर्यौ।ं हामीले यो पररयोजनाको लाष्ट्ग LI का तीनवर्ा मोडमा केम्वित पूरै एष्ट्सयाभरका के्षत्रीय साझेदार, 

िहुपक्षीय आष्ट्थाक ष्ट्वकास सहकारी र अन्य पहलहरूलाई समावेश गर्यौ।ं 

यी संघका वेिसाइर्हरूमा प्रकाष्ट्शत जानकारीको आधारमा, हामीले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू साथसाथै 

सामान्य वातावरणीय संरक्षणहरूका सम्बिमा ष्ट्नजी के्षत्रलाई पेशेवर जानकारी र प्रष्ट्शक्षण उपलब्ध गराउन 

उपलब्ध गराउनका लाष्ट्ग प्रते्यक संघको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्यौ।ं यो मूल्याङ्कनले सुरक्षा उपयाको क्षमता 

ष्ट्नमााणका चार डेष्ट्लभरी प्रष्ट्ियाहरू समेर्ौ:ं कायािल प्रष्ट्शक्षण (भचुाअल र अप्रत्यक्ष), वेवीनार, प्रकाश र अन्य 

प्राष्ट्वष्ट्धक संसाधनहरू।  

गैर-सरकारी संस्थाहरू (NGOS) 

अन्तिािक्षररय NGO हरू: हामीले पूरै एष्ट्सयाभर ष्ट्वष्ट्भन्न देशहरूमा वन्यजनु्तको संरक्षणमा 13 वर्ा ठूला 

अन्तरााष्ट्ष्टि य वातावरणीय NGO हरू सष्ट्िय भएको पष्ट्हचान गर्यौ ं(ताष्ट्लका3)। हामीले प्रते्यक NGO को लाष्ट्ग 

एष्ट्सया कायािमको प्रमुख वा समान नेतृत्वकताालाई सम्पका  गर्यौ ंर LI ष्ट्वकासिार् वन्यजनु्तको सुरक्षाका लाष्ट्ग 

ष्ट्तनीहरूको वतामान र भावी इम्वच्छत क्षमता ष्ट्नमााण गना 30 ष्ट्मनेर्को अन्तवााताा सञ्चालन गर्यौ।ं हामीले सात 

वर्ा प्रश्नमा केम्वित 11 अन्तवाातााहरू सुरष्ट्क्षत गर्यौ,ं जसमधे्य छ वर्ा प्रोत्साष्ट्हत अष्ट्तररक्त स्पष्टीकरणहरूका 

साथ िहु ष्ट्वकल्पका ष्ट्थए; अम्वन्तम प्रश्न खुला-अन्त ष्ट्थयो (पररष्ट्शष्ट B: संरक्षण NGO को प्रश्नावली र म्विप्ट)।  

ताष्ट्लका3: पूरै एष्ट्सयाभर ष्ट्वष्ट्भन्न स्थानहरूमा ष्ट्तनीहरूको संरक्षण कायालाई ध्यानमा राख्दै, 11 वर्ा ठूला अन्तरााष्ट्ष्टि य वातावरणीय NGO 

हरूको अन्तवााताा ष्ट्लइएको ष्ट्थयो 

ताक्षिका 3: पूिै एक्षसयाभि क्षर्क्षभन्न स्थािहरूमा क्षतिीहरूको संििण कायििाई ध्यािमा िाख्दै, एघाि र्ट्ा पक्षहचाि गरिएका 

ठूिा अन्तिािक्षररय र्ातार्िणीय NGO हरूको अन्तर्ािताि क्षिइयो 

िडालाइफ इन्टरनेशनल 



USAID.GOV एष्ट्सयामा वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग क्षमता       |     14 

फ्लोरा एण्ड फना इन्टरनेशनल 

फ््रयाङ्कफर्ा जुलोष्ट्जकल सोसाइर्ी 

ष्ट्वश्वव्यापी वन्यजनु्त संरक्षण 

अन्तरााष्ट्ष्टि य िेन फाउणे्डसन 

पशु कल्याणको लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्ष्टि य कोष 

प्याने्थरा 

ष्ट्द नेचर कन्जवेन्सी (प्रकृष्ट्त संरक्षक) 

ष्ट्द जुलोष्ट्जकल सोसाइर्ी अफ लण्डन (लण्डनको प्राणीशास्त्र समाज) 

वन्यजनु्त संरक्षण समाज 

वन्यजनु्त संरक्षण समाज 

िाक्षररय NGO हरू: हामीले एष्ट्सयामा संरक्षणका लाष्ट्ग काम गरररहेका NGO हरू पष्ट्हचान गना प्रकृष्ट्तको 

संरक्षण (IUCN's) को सदस्यता सूचीका लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्ष्टि य संघ प्रयोग गर्यौ।ं हामीले 28 मधे्य 24 पररयोजनाका 

केिीय देशहरूमा काम गरररहेका 239 NGO हरू फेला पर्यौ।ं हामीले त्यसपष्ट्छ NGO हरूका 

वेिसाइर्हरूमा जानका लाष्ट्ग पष्ट्न IUCN को युष्ट्नयन पोर्ालिार् प्रते्यक संस्थाका लाष्ट्ग प्राथष्ट्मक 

सम्पका हरूका इमेल ठेगानाहरू सङ्कलन गर्यौ।ं हामीले 16 वर्ा प्रश्नको ष्ट्वद्युतीय सवेक्षण पूरा गने अनुरोधका 

साथ प्रते्यक पष्ट्हचान गररएको NGO को सम्पका लाई इमेल गर्यौ ं(पररष्ट्शष्ट C: एष्ट्सयामा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा पने 

पूवााधार प्रभावहरूलाई सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग काम गरररहेका NGOहरूको ष्ट्वद्युतीय सवेक्षण)। हामीले 

इमेलद्वारा डेष्ट्लभर गररएको ष्ट्वद्युतीय सवेक्षणमा सहभागी हुने सम्बिमा अनुरोध गनाका लाष्ट्ग 14 अष्ट्तररक्त 

NGO हरू (गैर-IUCN सदस्यहरू) का सहकमीहरूको ष्ट्सफाररसमा उनीहरूलाई सम्पका  गर्यौ।ं हामीले 

ष्ट्वद्युतीय सवेक्षणका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको ष्ट्वशे्लषण गनाका लाष्ट्ग R, एक ष्ट्नः शुल्क तथ्याङ्कीय सफ्टवेयर प्रोराम 

प्रयोग गर्यौ।ं सिैमधे्य 54 राष्ट्ष्टि य NGO हरूले सवेक्षणमा प्रष्ट्तष्ट्िया जनाए। 
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िाक्षररय-तहका िमता मूल्याङ्किहरू  

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरूको चयन 

एष्ट्सया-व्यापी क्षमताको मूल्याङ्कन सञ्चालन गरेपष्ट्छ, हामीले पाँच प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरूमा सुरक्षा उपाय क्षमताको 

ष्ट्वसृ्तत मूल्याङ्कन सञ्चालन गर्यौ।ं यी देशहरू छनोर् गनाका लाष्ट्ग, हामीले USAID ले संसाधनहरूका लाष्ट्ग 

लगानी गरेको वा हाल गरररहेको 19 एष्ट्सयाली देशहरूको सूची सङ्कलन गर्यौ।ं हामीले तल सूचीिद्ध गररएका 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, LI ष्ट्वकास र लगानीका ष्ट्वष्ट्भन्न पार्ाहरूलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने 15 वगाहरूमा यी देशहरूलाई 

एक-अकााको साके्षपमा शे्रणीिद्ध गर्यौ:ं 

1. जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मानहरू। संयोजनमा, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मानहरूका ष्ट्नरपेक्ष दजााहरूले प्रते्यक 

देशको रानुलर संके्षप उपलब्ध गराए: 

a. प्रजाष्ट्तहरूले भररपूणा, 

b. महत्त्वपूणा वासस्थानको के्षत्र, 

c. महत्त्वपूणा वासस्थानमा देशको समानुपात, 

d. जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको अकु्षण्णता, 

e. संरष्ट्क्षत के्षत्रको म्वस्थष्ट्तमा देशको प्रष्ट्तशत र 

f. वनमा देशको प्रष्ट्तशत। 

2.  सम्भाष्ट्वत LI ष्ट्वकासका उपायहरू: 

a. ष्ट्नमााण गररने प्रस्ताष्ट्वत िेल्ट एण्ड रोड इष्ट्नष्ट्सएष्ट्र्भ (BRI) रेलको लम्बाइ, 

b. पररणाम स्वरूप BRI का पररवधानहरूिार् प्रस्ताष्ट्वत रेलको घनत्व, 

c. ष्ट्नमााण गररने प्रस्ताष्ट्वत BRI सडकको लम्बाइ, 

d. पररणाम स्वरूप BRI का पररवधानहरूिार् प्रस्ताष्ट्वत सडकको घनत्व, 

e. ष्ट्वद्युतमा पहँुच भएका जनसङ््गख्याको प्रष्ट्तशत (भावी पावर लाइनहरूका लाष्ट्ग कम % = 

उच्च माग) र 

f. िोर्ष्ट्िरूवाको आवरणको नोक्सान।  

3. तीन एष्ट्सया-व्यापी लगानीकतााहरूद्वारा लगानीको स्तरः  

a. AIIB, 

b. ADB, र 

c. USAID, कुल दाष्ट्यत्वहरू। 

19 वर्ा देशिीच सापेक्ष दजााहरूको समीक्षा गरेपष्ट्छ, कुनै पष्ट्न देश वा देशहरूको समूह तीनवरै् वगा शे्रणीको 

शीषामा प्रकर् भएनन्। यसको सट्टामा, धेरै वगाहरूमा धेरै देशहरू प्रकर् भए। सामान्यतया, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 

एष्ट्सयाको भूमध्यरेखीय के्षत्रहरूमा ठूलो छ र उत्तरी ष्ट्दशामा घर््दो छ। यसकारण, प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशको चयनमा 

लागू भएको एकमात्र मान जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता भएको भएमा, र्ि ोष्ट्पकल देशहरू मात्र चयन हुने ष्ट्थए। यसको 

सट्टामा, हामीले एष्ट्सयाका तीन के्षत्रहरूमा ष्ट्तनीहरूको दजाामा आधाररत भई ती देशहरू चयन गर्यौंः  दष्ट्क्षण 

एष्ट्सया, दष्ट्क्षणपूवी एष्ट्सया र केिीय-पूवी एष्ट्सया। यो मूल्याङ्कनको पररणाम स्वरूप, USAID ले पाँचवर्ा देशमा 

ष्ट्वसृ्तत क्षमता मूल्याङ्कन सञ्चालन गने छनोर् गर्योः  िङ्गलादेश, भारत, मङ्गोष्ट्लया, नेपाल र थाइल्याण्ड।  
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सवेक्षणको ष्ट्वकास 

हामीले क्षमता मूल्याङ्कन सञ्चालन गनाका लाष्ट्ग SurveyMonkeyTMमाफा त डेष्ट्लभर गररएको अनलाइन सवेक्षण 

प्रयोग गर्यौ।ं हामी क्षमता मूल्याङ्कनहरूका लाष्ट्ग मानक अभ्यासको िारेमा िुझ्न प्रश्नावलीको ष्ट्वकासमा सुरुवाती 

ष्ट्िन्दुको रूपमा क्षमता मूल्याङ्कनका लाष्ट्ग UN ष्ट्वकास कायािम (UNDP) प्रारुपमा ष्ट्नभार रह्यौ ं(UNDP, 

2008)। प्रश्नावली पाँचवर्ा प्रमुख के्षत्रमा जानकारी सङ्कलन गना ष्ट्वकास गररएको ष्ट्थयो: 

1. ष्ट्वद्यमान WFLI र यसको महत्त्वका प्रत्यक्ष ज्ञानहरू; 

2. WFLI सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनका लाष्ट्ग वतामान क्षमता; 

3. WFLI सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनमा आइपने िाधाहरू; 

4. LI पररयोजना ष्ट्वभागको प्रष्ट्ियाका ष्ट्वष्ट्भन्न चरणहरूमा सङ्घर्क समूहको संलग्नता; र 

5. भावी WFLI क्षमता ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग आवश्यकता र प्राथष्ट्मकताहरू। 

भावी क्षमता ष्ट्नमााण गने कुरासँग सम्बम्वित जानकारी दुवै आवश्यक क्षमताको प्रकार र डेलीभररको ष्ट्वष्ट्धमा 

USAI को ष्ट्वशेष रूष्ट्चमा ष्ट्थयो र यो ष्ट्दइएको मूलभूत समूह वा देशका लाष्ट्ग कसरी फरक हुन सक्छ।  

कुनै पष्ट्न व्यकु्तगत प्रष्ट्तवाष्ट्धले मात्र देखे्न र ष्ट्यनीहरूको सिसेर् सोष्ट्धने भएतापष्ट्न, अम्वन्तम सवेक्षणमा 88 वर्ा 

प्रश्नन समावेश छ (पररष्ट्शष्ट D: एष्ट्सयाको लाष्ट्ग रेखीय पूवााधार सुरक्षा उपायहरू (LISA) को क्षमता सवेक्षण 

म्विप्ट। सवेक्षणको पष्ट्हलो भागमा सिै चारवर्ा मूलभूत समूहहरूिार् प्रष्ट्तवादीहरूमा लष्ट्क्षत 25 वर्ा प्रश्नसम्म 

समावेश छ; केही प्रश्नहरू अष्ट्घल्लो प्रश्नहरूका जवाफहरूमा आष्ट्श्रत ष्ट्थए, त्यसकारण ष्ट्नष्ट्ित प्रष्ट्तवादीहरूले 

थोरै प्रश्नहरूको जवाफ ष्ट्दनुभयो। सवेक्षणको दोस्रो भाग प्रष्ट्तवादीले कुन मूलभूत समूह स्वयम्-पष्ट्हचान गनुाभयो 

भने्न कुरामा ष्ट्नभार रहेर ष्ट्भन्न छ; सरकारी ष्ट्नकायको समूहसँग उद्योग जसै्त 10 वर्ा अष्ट्तररक्त प्रश्न हुनुपछा ; 

IFIहरूसँग 16 वर्ा र NGOहरूसँग सातवर्ा हुनुपछा । 

सवेक्षणका सहभागीहरूको पष्ट्हचान 

एष्ट्सया-व्यापी मूल्याङ्कनको साथमा, सवेक्षणले चार मधे्य एउर्ा मूलभूत समूहलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने 

व्यम्वक्तहरूलाई लष्ट्क्षत गरेको छ:IFIs, उद्योग, सरकार र NGOs। सवेक्षण आफ्नो अष्ट्भपे्रररत प्रष्ट्तवादीहरूसम्म 

पुगेको छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गना, प्रते्यक प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशनमा LI पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा संलग्न प्रमुख 

सरोकारवालाहरूलाई पष्ट्हचान गना फे्रमवका  ष्ट्सजाना गररएको ष्ट्थयो (  
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पररष्ट्शष्ट E: सवेक्षण करारहरूको फे्रमवका )। हामीले मूल्याङ्कनमा सहायता गना प्रते्यक पाँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशमा 

ष्ट्वशेषज्ञहरू (हािा राष्ट्ष्टि य ष्ट्लसनहरू) ष्ट्नयुक्त गरेका छौ।ं राष्ट्ष्टि य ष्ट्लसन र देशको USAID उदे्दश्यिार् 

सहायताको साथमा, हामीले प्रते्यक मूलभूत समूहष्ट्भत्र ष्ट्नम्न प्रकारका सरोकारवालाहरूका लाष्ट्ग सम्पका  

जानकारी संगृष्ट्हत गरेका छौ।ं  

1. IFIs: वातावरणीय तथा सामाष्ट्जक प्रभाव मूल्याङ्कनहरू (ESIA हरू) को उत्तरदायी अष्ट्धकारीहरू र 

LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग ष्ट्नरीक्षण र मूल्याङ्कनका ररपोर्ाहरू। यी अष्ट्धकारीहरू प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरू 

वा िहुपक्षी ष्ट्वकास िैंकहरूका के्षत्रीय एष्ट्सयाली प्रमुख कायाालयहरूमा अवम्वस्थत ष्ट्थए। 

2. सरकार: वातावरणीय, संरचना वा उजाा ष्ट्नकाय/मन्त्रालय कमाचारी र वातावरणीय अनुमष्ट्त मा संलग्न 

ती। अन्य राष्ट्ष्टि य ष्ट्वकास कायासूचीहरूमा वन्यजनु्तको संरक्षणका लाष्ट्ग प्रावधानहरू समावेश गने 

ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त अन्तरााष्ट्ष्टि य सम्झौताहरूमा ष्ट्तनीहरूको सरकारको अनुपालनका लाष्ट्ग 

ष्ट्जमे्मवार ष्ट्थए। 

3. उद्योग: पूवााधार योजनाकार, इम्वन्जष्ट्नयर र ष्ट्नमााण कम्पनीका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध साथसाथै ESIA 

परामशादाताहरू। 

4. NGOs: संस्थाहरू, जसको कायािमगत काया LI िार् वन्यजनु्तलाई हुने प्रभावहरू र/वा राष्ट्ष्टि य EIA 

तेस्रो-पक्ष समीक्षाहरू सम्बोधन गना केम्वित छ र यी ष्ट्वषयवसु्तहरूमा आफ्नो संरक्षण कायािमका 

कमाचारीहरूलाई संलग्न गराउने उदे्दश्य राख्छ। यो वगामा गैर-सरकारी अनुसिा केिका एकेडेमीहरू 

र ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालयहरू साथसाथै वन्यजनु्त र स्थानीय समुदायहरूमा सामाष्ट्जक ष्ट्वकास र/वा LI सँग 

सम्बम्वित नीष्ट्त कायामा पङ््गम्वक्तिद्ध भएका पष्ट्न समावेश ष्ट्थए। 

पूरै पाँचवर्ा देशमा, 840 लष्ट्क्षत सहभागीहरूलाई पष्ट्हचान गररएको ष्ट्थयो (ताष्ट्लका 4)। हामीले पाँच प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध 

देशहरू िाष्ट्हरका के्षत्रीय प्रधान कायाालयहरूमा अष्ट्तररक्त IFI सम्पका हरूलाई पष्ट्न पष्ट्हचान गर्यौ।ं सिै लष्ट्क्षत 

सहभागीहरूलाई उनीहरूको संस्थानमा सुरक्षासम्बिी काम गने वा सान्दष्ट्भाक ष्ट्वशेषज्ञ रहेका अन्यसँग राष्ट्ष्टि य 

सवेक्षणको िारेमा सुनाउका लाष्ट्ग ष्ट्नमन्त्रणा ष्ट्दइएको ष्ट्थयो; तसथा, सवेक्षण प्राप्त गरेका व्यम्वक्तहरूको 

वास्तष्ट्वक सङ््गख्या थाहा पाउन कष्ट्ठन हुन्छ। 

ताष्ट्लका 4: ष्ट्वद्युतीय सवेक्षणका लाष्ट्ग लष्ट्क्षत सहभागीहरूको जम्मा सङ््गख्या सङ्घर्क समूह र देशद्वारा पष्ट्हचान गररयो 

ताक्षिका 4: क्षर्द्युतीय सरे्िणका िाक्षग िक्षित प्रक्षतक्षियाकतािहरूको जम्मा सङ््खया सङ्घट्क समूह ि देशद्वािा पक्षहचाि 

गरियो 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरू  

सङ्घर्क समूहहरू 

भारत नेपाल िङ्गलादेश थाइल्याण्ड मङ्गोष्ट्लया कूल 

IFIs र घरेलु कोष 

प्रििकहरू 

27 18 -* -* 6 51 

उद्योग संघहरू 40 59 21 32 30 182 

सरकार तथा 

एजेन्सीहरू 

71 173 58 91 59 452 

NGOs 15 59 21 41 19 155 

कूल 153 309 100 164 114 840 

*िङ्गलादेश वा थाइल्याण्डमा कुनै सान्दष्ट्भाक IFI प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध पष्ट्हचान गररएको ष्ट्थएनन् 
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सवेक्षणको प्रसार  

उतृ्कष्ट सम्भाष्ट्वत प्रष्ट्तष्ट्िया दर प्राप्त गनाका लाष्ट्ग, हामीले तल ष्ट्वस्तारमा वणान गररएको दजाा प्रणालीका 

अनुसार सिै पष्ट्हचान गररएका सम्पका हरूलाई सवेक्षण प्रसार गने योजना िनायौंः   

1. देशको USAID ष्ट्मशन, राष्ट्ष्टि य सम्पका  ष्ट्िन्दु वा पररयोजनाका कमाचारीसँग पररष्ट्चत भएका सम्पका  

व्यम्वक्तहरूले सवेक्षण पूरा गने सम्बिी औपचाररक इमेल अनुरोध प्राप्त गने छन्। 

2. USAID ष्ट्मशन, राष्ट्ष्टि य सम्पका  ष्ट्िन्दु वा पररयोजनाका कमाचारीसँग केही हदसम्म पररष्ट्चत भएका 

सम्पका  व्यम्वक्तहरूले राष्ट्ष्टि य सम्पका  ष्ट्िन्दुद्वारा औपचाररक इमेल र ज्ञापक कलमाफा त सवेक्षण प्राप्त 

गरे। 

3. सरकारी तथा औद्योष्ट्गक नेतृत्व पदमा रहेका सम्पका  व्यम्वक्तहरूले सवेक्षण पूरा गनाका लाष्ट्ग 

औपचाररक इमेल अनुरोध र फोन अन्तवाातााको प्रस्तावका साथ राष्ट्ष्टि य सम्पका  ष्ट्िन्दुिार् ज्ञापक फोन 

कलमाफा त सवेक्षण प्राप्त गने छन्। 

4. उक्त देशमा USAID ष्ट्मशनमाफा त पहँुच आवश्यक पने नेतृत्व पदमा रहेका सम्पका  व्यम्वक्तहरूले 

USAID िार् औपचाररक पररचय साथसाथै राष्ट्ष्टि य सम्पका  ष्ट्िन्दुद्वारा आवश्यक पदाा फलो-अप इमेल 

वा फोन अन्तवााताामाफा त सवेक्षण पूरा गने सम्बिी अनुरोध प्राप्त गने छन्।  

सवेक्षणको योजनािद्ध प्रसार ष्ट्मष्ट्त पाँच प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरू सष्ट्हत एष्ट्सयाका थुपै्र देशहरूमा कोष्ट्भड-19 

महामारीको दोस्रो लहरको कारण रोष्ट्कयो। यसैगरी, प्रते्यक देशका राष्ट्ष्टि य सम्पका  ष्ट्िन्दुहरूसँग र USAID 

ष्ट्मशनमा ष्ट्नकर् रूपमा काम गरेर ष्ट्वसृ्तत सवेक्षण प्रसारका लाष्ट्ग योजनाहरूको पुनमूाल्याङ्कन गररएको ष्ट्थयो। 

यसरी, हामीले स्थानीय अवस्थाको कारण सवेक्षणका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू वा लष्ट्क्षत सवेक्षण प्रष्ट्तवादीहरूलाई सम्पका  

गने क्षमतामा अवरोध पुग्न सक्छ भने्न कुरा िुझ्दै कोष्ट्भड-19 द्वारा ष्ट्नम्विएको पररम्वस्थष्ट्तमूलक वातावरणमा 

सवेक्षणको प्रसारलाई अनुकूल िनायौ।ं प्रते्यक पाँचवर्ा देशको अवस्थाका दैष्ट्नक अपडेर्हरूका साथै, राष्ट्ष्टि य 

सम्पका  ष्ट्िन्दुहरूले प्रते्यक देशमा सवेक्षणका लाष्ट्ग शीषा 30 सम्पका हरूलाई पष्ट्हचान गरे; यो सूची प्रभाष्ट्वत 

देशहरूमा घर््दो क्षमताका कारण र व्यापक देश-व्यापी लकडाउनहरूका कारण फलो-अपको अत्यनै्त 

आवश्यक परेको कुरा ष्ट्नधााररत गनाका लाष्ट्ग प्रयोग गररएको ष्ट्थयो।  

प्रते्यक प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशमा यो क्षमता मूल्याङ्कनको सवेक्षणको अम्वन्तम प्रसारिारे ष्ट्ववरणहरू तल ष्ट्दइएका छन्ः   

1. भारत: सवेक्षणको प्रसारमा गम्भीर रूपमा ष्ट्ढलाइ भएको ष्ट्थयो र सरकारमा पहँुच गने प्रयास गररएको 

ष्ट्थयो तर चष्ट्लरहेको महामारीको कारणले गदाा सरकारको प्रष्ट्तष्ट्िया ष्ट्वशेषगरी कम रहेको ष्ट्थयो। सिै 

सङ्घर्क समूहहरूको प्रष्ट्तष्ट्िया स्तर पष्ट्न अन्य केही देशहरूको तुलनामा कम ष्ट्थयो। 

2. िङ्गलादेश: सवेक्षणको प्रसार योजना गररएअनुसार पूरा भएको ष्ट्थयो तर प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू सङ्कलन गनाका 

लाष्ट्ग व्यापक फोन फलो-अप आवश्यक पर्यो। उद्योगको प्रष्ट्तष्ट्िया ष्ट्वशेषगरी कम ष्ट्थयो। 

3. मङ्गोष्ट्लया: लकडाउनको कारणले गदाा सवेक्षणको प्रसारमा ष्ट्ढलाइ भएको ष्ट्थयो तर तैपष्ट्न योजना 

गररएअनुसार पूरा भयो। सवेक्षणका प्रश्नहरू मङ्गोष्ट्लया भाषामा पष्ट्न अनुवाद गररएका ष्ट्थए र सहज 

डार्ा सङ्कलनका लाष्ट्ग अनलाइन सवेक्षणमा पठाइएका ष्ट्थए।    

4. नेपाल: सवेक्षणलाई प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको उच्च सङ््गख्या ष्ट्निाउँदै, नेपालमा महामारीको लहर सुरु हुनुपूवा 

धेरैजसो अष्ट्भपे्रररत लक्ष्यहरूमा प्रचाररत गररएको ष्ट्थयो। 

5. थाइल्याण्डः  सवेक्षणको प्रचारमा ष्ट्ढलाइ भएको ष्ट्थयो तर योजना गररए अनुसार पूरा भयो। सवेक्षणका 

प्रश्नहरूलाई थाईमा अनुवादन गररएको ष्ट्थयो र सहज डार्ा सङ्कलनका लाष्ट्ग अनलाइन सवेक्षणको 

साथमा पठाइएको ष्ट्थयो।  
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सिै सवेक्षणका प्रष्ट्तवादीहरूलाई उनीहरूका जवाफहरू नामरष्ट्हत रहनेछन् भनी सूष्ट्चत गररएको ष्ट्थयो। 

सम्पका  सूचीमा ष्ट्नष्ट्ित जानकार व्यम्वक्तहरू छुर््न सक्छन् भने्न कुरा ज्ञात भएसँगै सवेक्षणका प्रापकहरूलाई 

सवेक्षण आफ्नो सहकमीहरूसँग फवााडा गने अनुमष्ट्त ष्ट्दइएको ष्ट्थयो। सवेक्षण लगभग तीन हप्ताका लाष्ट्ग खुला 

छोष्ट्डएको ष्ट्थयो। प्रते्यक सम्पका लाई सवेक्षण ष्ट्लनका लाष्ट्ग याद ष्ट्दलाउन तीन-हप्ताको अवष्ट्धमा दुईवर्ा इमेल 

पठाइएको ष्ट्थयो। सवेक्षण जुन 26, 2021 मा िन्द हुन्छ। हामीले प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू संरह र ष्ट्वशे्लषण गनाका लाष्ट्ग 

ष्ट्नः शुल्क तथ्याङ्कीय सफ्टवेयर कायािम, R प्रयोग गरेका छौ।ं 

िहुपक्षी वातावरणीय सम्झौताहरू (MEAS) र सम्बम्वित राष्ट्ष्टि य कानुनहरू 

प्रते्यक ष्ट्वष्ट्शष्ट MEA मा हस्ताक्षरकताा देशहरूले सम्झौतालाई कसरी कायाान्वयन गरेका छन् भनी उतृ्कष्ट 

रूपमा िुझ्न, हामीले पाँच वर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशमा प्रजाष्ट्त, पयाावरणीय, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र WFLI को संरक्षणसँग 

सम्बम्वित राष्ट्ष्टि य ष्ट्वधान, नीष्ट्त र ष्ट्नयमहरूमा अष्ट्तररक्त अनुसिान गरेका छौ।ं ECOLEX डार्ािेस प्रयोग 

गरेर, हामीले प्रजाष्ट्त, पयाावरणीय, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र WFLI को संरक्षणसँग सम्बम्वित एकदमै हालै कागजात 

गररएको र उपयुक्त राष्ट्ष्टि य कानुनी पद्धष्ट्तहरू पष्ट्हचान गरेका छौ।ं नष्ट्तजाका सूचीहरू उच्च स्तरको शुद्धता 

सुष्ट्नष्ट्ित गना मूल्याङ्कनका लाष्ट्ग सङ्कलन गररएको पररष्ट्चत जानकारीको समीक्षा, प्रमाष्ट्णत र आपूष्ट्ता गनाका 

लाष्ट्ग प्रते्यक प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशका कानुनी ष्ट्वशेषज्ञहरूलाई समे्प्रषण गररएको ष्ट्थयो (पररष्ट्शष्ट A: प्रजाष्ट्त, 

पयाावरणीय प्रणाली, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र WFLI को संरक्षणसम्बिी राष्ट्ष्टि य ष्ट्नयमन खोज्न र पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग 

ECOLEX डार्ािेस पद्धष्ट्त)। 

  

https://www.ecolex.org/result/?q=&xdate_min=&xdate_max=
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एक्षसया-व्यापी िक्षतजाहरू ि छिफि 

सिकाि तथा एजेन्सीहरू 

अन्तरााष्ट्ष्टि य सम्झौताहरू 

वन्यजनु्तको संरक्षणको ष्ट्वष्ट्भन्न तथ्यहरू सम्बोधन गने सातवर्ा अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA हरू पररयोजनाका लाष्ट्ग 

समीक्षा गररएको ष्ट्थयो। ष्ट्तनीहरूममा Convention on Biological Diversity (CBD), World Heritage 

Convention (WHC), Convention on Trade in Endangered Species (CITES), Convention on 

Migratory Species (CMS), International Plant Protection Convention (IPPC), International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) र Ramsar 

Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar) समावेश छन्। केही हदसम्म, 

राष्ट्ष्टि य स्तरमा प्रवतान र ष्ट्नरीक्षणका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट सम्भावना हुने राष्ट्ष्टि य रणनीष्ट्त, काया योजना र कायािमहरू 

जस्ता थप यथाथा कानुन, ष्ट्नयमन र नीष्ट्तहरूमा यी अन्तरााष्ट्ष्टि य प्रष्ट्तिद्धताहरूलाई रूपान्तर गना प्रते्यक देशष्ट्भत्र 

अष्ट्तररक्त काया गनुापरेतापष्ट्न, यी MEA हरूमा हस्ताक्षरकताा हुनाले वन्यजनु्तलाई सुरक्षा गने अन्तरााष्ट्ष्टि य 

समुदायमा देशको प्रष्ट्तिद्धतालाई सङे्कत गछा (Mitchell, 2003)। यो अध्ययनका लाष्ट्ग पष्ट्हचान गररएका सिै 

28 एष्ट्सयाली देशहरू CBD र WHC का भागहरू हुन् (ताष्ट्लका5)। 12 वर्ा देशलाई मात्र प्रसु्तत गने, CMS 

का लाष्ट्ग िाहेक, अन्य चारवर्ा MEA लाई पष्ट्न एष्ट्सयभरी रािोसँग प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गररएको छ। 

सातवर्ा देश (िङ्गलादेश, भारत, ष्ट्कष्ट्गास्तान, मङ्गोष्ट्लया, पाष्ट्कस्तान, ष्ट्फष्ट्लष्ट्पन्स र श्रीलङ्का) CMS र केही 

सहायक सम्झौताहरू सष्ट्हत सिै सातवर्ा MEA का भागहरू हुन्। दुईवर्ा देश (बु्रनेइ र ष्ट्र्मोर ष्ट्लसे्ट) लाई 

मात्र तीनवर्ा वा सोभन्दा कम सम्झौतामा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गररएको छ। 

ताष्ट्लका5: सातवर्ा प्रमुख अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA मा देश-व्यापी प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व 

 ताक्षिका 5: सात र्ट्ा प्रमुख अन्तिािक्षररय MEAS मा देश-व्यापी प्रक्षतक्षिक्षित्व 

अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA 

हरू 
CBD WHC CITES CBA IPPC ITPGRFA रामसार 

अफगाष्ट्नस्तान X X X X X X  

िङ्गलादेश X X X X X X X 

भुर्ान  X X X  X X X 

बु्रनाइ X X X     

क्याम्बोष्ट्डया X X X  X X X 

चीन X X X  X  X 

भारत X X X X X X X 

इन्डोनेष्ट्सया X X X  X X X 

जापान X X X  X X X 

कजाकस्तान X X X X X  X 

ष्ट्कष्ट्गाजस्तान X X X X X X X 

लाओ PDR X X X  X X X 
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 ताक्षिका 5: सात र्ट्ा प्रमुख अन्तिािक्षररय MEAS मा देश-व्यापी प्रक्षतक्षिक्षित्व 

अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA 

हरू 
CBD WHC CITES CBA IPPC ITPGRFA रामसार 

मलेष्ट्सया X X X  X X X 

मङ्गोष्ट्लया X X X X X X X 

म्यानमार X X X  X X X 

नेपाल X X X  X X X 

उत्तर कोररया X X   X X X 

पाष्ट्कस्तान X X X X X X X 

ष्ट्फष्ट्लष्ट्पन्स X X X X X X X 

दष्ट्क्षण कोररया X X X  X X X 

ष्ट्सङ्गापुर X X X  X   

श्रीलंका X X X X X X X 

ताष्ट्जष्ट्कस्तान X X X X X  X 

थाइल्याण्ड X X X  X X X 

ष्ट्र्मोर-लेसे्ट X X      

तुष्ट्का मष्ट्नस्तान X X  X   X 

उजिेष्ट्कस्तान X X X X X  X 

ष्ट्भयतनाम X X X  X  X 

“X” भएका सेलहरूले अनुकूल अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA मा देशको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्वलाई सङे्कत गछा   

 

CMS मा हाल पष्ट्हचान गररएको 12 वर्ा पक्षभन्दा थप देशहरू सहभागी भएमा, ष्ट्वष्ट्शष्ट देशहरू र के्षत्रभररका 

WFLI उपायहरू अझ रािरी समम्वन्वत गना सष्ट्कन्छ र थप सफल हुन्छ भने्न कुरा ध्यानमा राख्न महत्त्वपूणा छ। 

CMS प्रवासन प्रजाष्ट्त, ष्ट्तनीहरूको िासस्थान र प्रवासन रूर्हरूको संरक्षणमा ष्ट्वशेषज्ञ िने्न ष्ट्वश्वव्यापी संरक्षण 

मात्र हो। CMS मा हस्ताक्षर गने देशहरूले धैरै व्यापक-के्षत्रका प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग LI जस्ता उनीहरूको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धका िाधा र अन्य खतराहरूलाई पष्ट्न सम्बोधन गदै उनीहरूको जीवन चिहरूभरर ष्ट्तनीहरू जाने र 

रोम्वक्कने के्षत्रहरूसष्ट्हत आफ्नो राष्ट्ष्टि य कानुनी प्रष्ट्ियाहरू पररषृ्कत गना सक्छन्। 

राष्ट्ष्टि य एजेन्सीहरू 

प्रते्यक 28 वर्ा एष्ट्सयाली देशलाई ष्ट्तनीहरूसँग LI का प्रते्यक तीनवर्ा मोड (सडक, रेलमागा र पावर 

लाइनहरू) िार् वन्यजनु्तको सुरक्षा गनाका लाष्ट्ग कानुन र/वा मागादशानहरू छ वा छैन र वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कनहरू (EIA हरू) का लाष्ट्ग, आवश्यकताहरू पष्ट्हचान गना र वन्यजनु्त सुरक्षाका उपायहरू उपलब्ध 

गराउन सके्न प्रमुख LI योजना वा पररयोजना प्रष्ट्िया छ वा छैन भनी ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग मूल्याङ्कन गररएको 

ष्ट्थयो। सडक, रेलमागा र EIA हरूका लाष्ट्ग, वन्यजनु्तको सुरक्षा गने प्रावधानहरू समावेश गने कानुनहरू 

भएका देशहरूको सङ््गख्याले प्रचष्ट्लत मागादशानहरू भएका देशहरूको सङ््गख्यालाई सीमान्त रूपमा नाघ्दछ 

भने, िरािर देशहरूको सङ््गख्यासँग पावर लाइनहरूका लाष्ट्ग सान्दष्ट्भाक कानुन र मागादशानहरू छन् ( 

ताष्ट्लका 6)।  
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ताष्ट्लका 6: LI मोडहरू र EIA सँग उपयुक्त हुने राष्ट्ष्टि य कानुन र मागादशानहरूको प्रचलनमा आधाररत देश-व्यापी स्कोरकाडा 

ताक्षिका 6: LI मोडहरू ि EIA सँग उपयुक्त हुिे िाक्षररय कािुि ि मागिदशििहरूको प्रचििमा आिारित देश-व्याक्षप 

स्कोिकाडि 

 
+ 1 

समावेश 

गररएको 

+0.

5 

सम्भव समावेश 

गररएको 
0 

समावेश 

गररएको छैन 
0 जानकारी उपलब्ध छैन 

 

देश↓ 

EIA  सडक रेलमागा पावर लाइन 

स्कोर 
कानूनहरू 

मागाष्ट्नदेशन

हरू 
 कानूनहरू 

मागाष्ट्नदेशन

हरू 
कानूनहरू  

मागाष्ट्नदेशन

हरू 
कानूनहरू  

मागाष्ट्नदेशन

हरू 

भारत         8 

जापान         8 

मङ्गोष्ट्लया         8 

दष्ट्क्षण कोररया         8 

ताष्ट्जष्ट्कस्तान         8 

िङ्गलादेश         8 

मलेष्ट्सया         8 

ष्ट्र्मोर-लेसे्ट         8 

तुष्ट्का मष्ट्नस्तान         7 

नेपाल         7 

चीन         6 

उजिेष्ट्कस्तान         6 

भुर्ान          5 

अफगाष्ट्नस्तान         5 

कजाकस्तान         5 

बु्रनाइ         4 

श्रीलंका         4 

पाष्ट्कस्तान         4 

थाइल्याण्ड         4 

क्याम्बोष्ट्डया         2 

इन्डोनेष्ट्सया         2 

ष्ट्भयतनाम         1 

ष्ट्सङ्गापुर         1 

म्यानमार         0 

लाओस         0 

ष्ट्कष्ट्गाजस्तान         0 

उत्तर कोररया         0 

ष्ट्फष्ट्लष्ट्पन्स         0 

कूि 19 18 18 17 15 14 12 12  
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28 वर्ा देश मधे्य, आठ वर्ासँग (िङ्गलादेश, भारत, जापान, मलेष्ट्सया, मङ्गोष्ट्लया, दष्ट्क्षण कोररया, 

ताष्ट्जष्ट्कस्तान र ष्ट्र्मोर-ष्ट्लसे्ट) सडक, रेलमागा र पावरलाइनहरूका लाष्ट्ग जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सुरक्षा र EIA 

हरूसँग सम्बम्वित दुवै कानुन र मागादशानहरू छन्। धेरैजसो देशहरूमा LI का प्रभावहरूिार् वन्यजनु्त सुरक्षा 

गने कायामा ष्ट्वशेष रूपमा फोकस गने भावी प्रावधानहरूका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा सुरुवात ष्ट्िन्दु उपलब्ध गराउँदै 

किीमा एउर्ा महत्त्वपूणा EIA कानुन छ भनी हािा नष्ट्तजाहरू सुझाव ष्ट्दन्छ।  

तीनवर्ा LI मोडिीच, पावर लाइन सेिर कम प्रसु्तत (कानुन र मागादशानहरूका लाष्ट्ग 12 देशहरू सडकको 

सेिर) हँुदा सडक सेिरमा कानुन (18 देशहरू) र मागादशानहरू (17 देशहरू) का सताहरूमा एष्ट्सयामा 

सुरक्षात्मक उपायहरूको प्रसु्ततीकरण उच्च छ। EIA प्रष्ट्ियाहरूष्ट्भत्र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सुरष्ट्क्षत गने कानुन र 

मागादशानहरू कानुनहरूका लाष्ट्ग 19 देश र मागादशानहरूका लाष्ट्ग 18 देश प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गररन्छ। यद्यष्ट्प, केही 

जानकारी अनलाइनमा सष्ट्जलैसँग उपलब्ध नभएकोले अष्ट्तररक्त अनुसिान WFLI समथान गनाका लाष्ट्ग ष्ट्नष्ट्ित 

देशहरूका कानुनी फे्रमवका हरूको सम्बिमा आवश्यक छ। हामीले जानकारी फेला पाना नसके्न 

अवस्थाहरूमा, ती देशहरूमा कानुनी प्रावधानहरू छैन भनी व्याख्या गनुा पदैन। 

अन्तिािक्षररय क्षर्त्तीय संस्था (IFIS) ि LI का अन्य 

अिुदािकतािहरू 

हािो समीक्षामा, हामीले एष्ट्सया (ताष्ट्लका 2) मा ष्ट्वष्ट्शष्ट 

रूपमा LI अनुदान ष्ट्दने IFI र के्षत्रीय आष्ट्थाक ष्ट्नकायहरू 

दुवै परीक्षण गर्यौ।ं प्रते्यक संस्थाको सम्बम्वित वातावरणीय 

र सामाष्ट्जक सुरक्षा प्रणालीहरू अन्य संस्थाहरूमा भएका र 

ष्ट्वश्व िैंकको समूह (WB) अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्तीय संस्था (IFC) 

कायासम्पादन मानकहरू (PS) सँग दुवै सामान्यतया 

पङ््गम्वक्तिद्ध छन्।  

कायासम्पादन मानकहरूको समन्वय आष्ट्थाक सहकाया र 

ष्ट्वकासका लाष्ट्ग संस्था (OECD) र यसका ष्ट्वकास 

सहायता सष्ट्मष्ट्तको भूष्ट्मकामाफा त प्राथष्ट्मक रूपमा सम्पन्न 

गररएको छ। लगभग IFI का सिै वातावरणीय र सामाष्ट्जक 

सुरक्षा प्रणालीहरूमा FC’s PS 6 (िाकस 1) को आधारमा 

प्रायजसो जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र दीघाकालीन प्राकृष्ट्तक स्रोत व्यवस्थापन ( 

ताष्ट्लका 7) सम्बोधन गने मानक समावेश हुन्छ। यद्यष्ट्प एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक (ADB) र एष्ट्सयाली पूवााधार 

लगानी िैंक (AIIB) ले आठ वर्ा FC Ps लाई ष्ट्तनीहरूको आफ्नो तीन वा चार मानकहरूमा एकीकरण गरेको 

छ जसले ष्ट्वष्ट्भन्न सदृश उप-भागहरूसँग सिै वातावरणीय-सम्बम्वित मानकहरूलाई एकल ष्ट्वसृ्तत मानकमा 

कमे्प्रस गछा  PS कागजातहरूको ठूला आकार ष्ट्दँदा हािा ष्ट्वशे्लषणले IFI हरूिीच शब्दावली सुरक्षा गनामा 

सम्भाष्ट्वत रूपमा कुनै पष्ट्न महत्त्वपूणा ष्ट्भन्नताहरू क्याप्चर गने प्रयास गरेको ष्ट्थएन। यसको सट्टामा, हामीले 

प्रते्यक IFI वा अनुदान संस्थाका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका सुरक्षाहरूका लाष्ट्ग प्रावधान वा सम्भव प्रावधान 

कागजात गछौं। हामीले प्रावधान ष्ट्वकास िैकँ वा ष्ट्नकायको लक्ष्यमा सान्दष्ट्भाक नहँुदा वा ष्ट्तनीहरूमा प्रावधान 

समावेश हुन्छ जस्तो नहँुदा "प्रावधान सान्दष्ट्भाक/समावेश गररएको छैन" को रूपमा वगीकरण गररयो (ताष्ट्लका 

7 हेनुाहोस्) भनेर पष्ट्न नोर् गछौं।  

बाकस 1: IFC PS 6—जीक्षर्त प्राकृक्षतक 

स्रोतहरूको जैक्षर्क क्षर्क्षर्िता संििण ि 

दीघिकािीि व्यर्स्थापि 

कायासम्पादन मानक (PS) 6 ले दीघाकालीन 

ष्ट्वकासमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, पयाावरणीय प्रणाली र 

जीष्ट्वत प्राकृष्ट्तक स्रोतहरूको उपयुक्तता 

पष्ट्हचान गछा । यो वातावरणीय र सामाष्ट्जक खतरा 

र प्रभावको पष्ट्हचान प्रष्ट्ियामा लागूयोग् हुन्छ। 

आवश्यकताहरू पररमाष्ट्जात, प्राकृष्ट्तक र 

सङ्कर्कालीन वासस्थानहरूमा पररयोजनाहरूमा; 

वा सेवा व्यवस्थापन वा प्रभाव अन्तगातका 

पयाावरणीय प्रणाली सेवाहरूमा सम्भाष्ट्वत प्रभाव 

वा ष्ट्नभारतासँग लागू हुन्छन्; वा जीष्ट्वत प्राकृष्ट्तक 

स्रोतको उत्पादन (कृष्ट्ष, पशु पालन, माछा पालन, 

वन ष्ट्नमााण) समावेश हुन्छन्। 
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IFI ले सडक, रेलमागा वा पावर लाइनहरूको तीन वर्ा मोडमा ष्ट्तनीहरूले पूवााधारको सै्वम्वच्छक मागादशान 

कागजातहरू ष्ट्वकास गरेपष्ट्न औपचाररक वन्यजनु्त सुरक्षा मानकहरू ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्वकास गरेको छ भने्न यो 

मूल्याङ्कनिार् कुनै पष्ट्न प्रमाण ष्ट्थएन। मोडाल वन्यजनु्त सुरक्षाका मानकहरू हुने सट्टामा IFI हरूले प्रायजसो 

WB को वातावरणीय, स्वास्थ्य र सुरक्षा (EHS) मागादशानहरूलाई जनाउँछ जुन र्ोल सडक, रेलमागा र पावर 

लाइनहरू सम्बोधन गने सै्वम्वच्छक, औद्योष्ट्गक र पूवााधार-ष्ट्वष्ट्शष्ट मागादशानहरूको ठूला सङ्कलन हुन्। ADB ले 

वन्यजनु्त र यातायातको पूवााधारका (Asian Development Bank, 2019)मागादशान म्यानुअल पष्ट्न ष्ट्वकास 

गरेको छ र पष्ट्हले नै ररपोर्ा गररए अनुसार, WB ले वन्यजनु्त र पूवााधारका मागादशान म्यानुअल ष्ट्वकास गनाका 

लाष्ट्ग भारतको वन्यजनु्त संस्थालाई सहायता गर्यो(Wildlife Institute of India, 2016)। EHS 

मागाष्ट्नदेशनहरू प्रदूषणका स्रोत ष्ट्वमोचन र ष्ट्तनीहरूका सुझाष्ट्वत ष्ट्नयन्त्रणहरू जस्ता वातावरणीय 

समस्याहरूमा केम्वित छन्, जुन प्रते्यक वगाका लगभग सिै पूवााधार ष्ट्नमााण ष्ट्ियाकलापहरूमा सामान्य छन्। 

यद्यष्ट्प, EHS का मागादशानहरूले साइर्को पयाावरणीय कारकहरूिारे छलफल गदैन, जुन वन्यजनु्तका लाष्ट्ग 

प्रासंष्ट्गक हुने छ।  

ताष्ट्लका 7: सष्ट्मक्षा गररएको साष्ट्हत्यमा प्रचष्ट्लत वन्यजनु्तका लाष्ट्ग सुरक्षा उपायहरूका एष्ट्सयाव्यापी IFI का प्रावधानहरू 

ताक्षिका 7: सक्षमिा गरिएको साक्षहत्यमा प्रचक्षित र्न्यजनु्तका िाक्षग सुििा उपायहरूका एक्षसयाव्यापी  

साक्षहत्य समीिा गरियो 
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ADB                 

AIIB                 

आष्ट्सयन                 

CIDCA*                 

EBRD                 

EIB                 

IFC                 

JICA*                 

NDB                 

WB                 

मुख्य कुरा: हररयो: प्रावधान समावेश गररएको; पहेलँो: प्रावधान सम्भाष्ट्वत रूपमा समावेश गररएको; खैरो: प्रावधान सान्दष्ट्भाक/समावेश 

गररएको छैन 

 
* CIDCA र JICA ले LI पररयोजनाहरूमा धेरै लगानी गछा , यद्यष्ट्प, अनुसिानमा धेरै जानकारी प्राप्त गना सष्ट्कँदैन। 

 

यो मूल्याङ्कनले लगभग सिै IFI हरूलाई ऋणीहरूले आफ्नो वा प्रापकको देशको सुरक्षा नीष्ट्तमा अनुपालना गना 

स्पष्ट रूपमा आवश्यक पछा  भनी फेला पर्यो। यद्यष्ट्प, ठूला, रािोसँग स्थाष्ट्पत IFI हरूले (उदाहरणका लाष्ट्ग 

WB, ADB) ष्ट्वशेषगरी अनुदान, प्राष्ट्वष्ट्धक सहायता, प्रष्ट्शक्षण र ज्ञान व्यवस्थापन उपकरणहरूमाफा त सुरक्षा 
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अनुपालना सुदृढ़ िनाउँछन्। ष्ट्तनीहरू आफैले प्रापकको देशको सुरक्षा नीष्ट्तहरू पङ््गम्वक्तिद्ध गने प्रयासहरू 

गछा न्। केही नयाँ IFI हरू सान्दष्ट्भाक सुरक्षा नीष्ट्तहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग क्षमता उपलब्ध गराउन ष्ट्वगतमा 

ऋणीमा थप ष्ट्नभार हँुदै यी मूल्य अष्ट्भवृम्वद्ध सेवा र उपकरणहरू उपलब्ध गराउन मात्र सुरुवात हुन्।   

अष्ट्धकांश िहुपक्षी ष्ट्वकास िैंकहरूले उपयुक्त व्यापक-से्कल ESIA हरूलाई अनुदान ष्ट्दन्छ जसमा रणनीष्ट्तक, 

कायािमगत, के्षत्रीय, सेिोरल र सञ्चयी प्रभावका मूल्याङ्कनहरू समावेश छ। उक्त उपकरणहरू थप समर 

छन् र व्यम्वक्तगत पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग ष्ट्वषयवसु्त उपलब्ध गराउन उपयुक्त से्कलमा म्वस्थरता, लष्ट्चलोपन, 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र अन्य पयाावरणीय सरोकारहरू सम्बोधन गछा न्।  

यहाँ हामीले एष्ट्सयामा चीनको वातावरणीय व्यवस्थापन ष्ट्वत्तीय गररएको LI को संष्ट्क्षप्त ष्ट्ववरण समावेश गछौं। 

जानकारी अनलाइन अनुसिान र ष्ट्वशेषज्ञ अन्तवाातााहरूिार् जम्मा गरेका ष्ट्थयौ ंर (िाकस 2)। 

बाकस 2: चीिमा क्षर्कास सहायता र्ातार्िणीय क्षियन्त्रण – र्न्यजनु्त-मैत्री िेखीय पूर्ाििािका िमताहरू   

 

पररचय 

 पूवााधारमा प्रमुख लगानीकताा, चीनले आफ्नो आष्ट्थाक प्रभाव ष्ट्वश्वभरर ष्ट्वस्तार गदै छ र असङ््गख्य देशहरूमा के, कष्ट्हले र 

कस्तो LI ष्ट्नमााण गने भने्न कुरामा प्रभावहरू अध्ययन गरररहेको छ। 2013 मा लन्च गररएको, िेल्ट एण्ड रोड इष्ट्नष्ट्सएष्ट्र्भ 

(BRI) र एउर्ा ष्ट्वशाल ष्ट्वश्वव्यापी संरचनाका पहलहरूले एष्ट्सयाभरर ष्ट्वस्तार हुने र महादेशलाई एष्ट्सया, यूरोप र ल्याष्ट्र्न 

अमेररकासँग जोड्ने भूष्ट्मको ष्ट्वशाल नेर्वका  र समुद्री यात्राका कोररडोरहरू ष्ट्नमााण गना खोज्दछ। BRI पररयोजनाहरूमा 

रेलमागा, उजाा पाइपलाइन, राजमागा, सीमानाका िष्ट्सङ्ग र पोर्ाहरू समावेश हुन्छन्। 2013 देम्वख जुन 2020 सम्म BRI को 

लन्चिार्, चीनले BRI-देशहरूमा ऋण, ष्ट्वकास सहायता र पररयोजनाहरूको ष्ट्नमााणको रूपमा लगभग US $755 

ष्ट्िष्ट्लयन लगानी गरेको छ जसमधे्य ती लगानहरूको 50 प्रष्ट्तशत एष्ट्सयामा गरेको छ(C. WANG, 2020)। ती र भावी 

BRI पररयोजनाहरूसँग धेरै एष्ट्सयाली देशहरूमा प्रष्ट्तकूल रूपमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतालाई प्रभाव पाने सम्भावना छ। हामीले 

एष्ट्सयाभरर संरचना ष्ट्वकासमा उनीहरूका लगानीहरूसँग WFLI सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउन ष्ट्वष्ट्भन्न चीनका प्रमुख 

ष्ट्वष्ट्त्तय संस्थाहरूको क्षमता मूल्याङ्कन गरेका छौ।ं हामीले चीनको वैदेष्ट्शक सहायता ष्ट्नकाय, China International 

Development Cooperation Agency (CIDCA), दुईवर्ा चीनद्वारा नेतृत्व गररएका िहुपक्षी ष्ट्वकास िैंकहरू—AIIB 

र नयाँ ष्ट्वकास िैंक (NDB)—का साथसाथै China Ministry of Ecology and Environment र BRI’s Green 

Development Coalition (BRIGC) द्वारा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गररएको एकदमै महत्त्वपूणा अन्तरााष्ट्ष्टि य संरचना पहल, BRI द्वारा 

वातावरण, पयाावरण प्रणालीहरू, वन्यजनु्त र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सुरक्षासँग सम्बम्वित सुरक्षा उपायका नीष्ट्त र अभ्यासहरू 

अने्वषण गरेका छौ।ं चीनले प्रते्यकका आफ्नै सुरक्षा उपायसम्बिी नीष्ट्तहरूका साथ (वा अभावका साथ) अष्ट्धकांश 

ष्ट्द्वपक्षीय ष्ट्वकास िैंकहरू (उदाहरण, चीन ष्ट्वकास िैंक, चीनको ष्ट्नयाात-आयात िैंक, आष्ट्द[Liu et al., 2020]) 

आयोजना गदाा पष्ट्न, ष्ट्तनीहरू यसको मूल्याङ्कनको के्षत्रभन्दा िाष्ट्हर ष्ट्थए।  

 

हामीले वन्यजनु्तको सुरक्षा गने चीनको क्षमता मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग हािो अनुसिानमा ष्ट्नम्न ष्ट्वष्ट्धहरू प्रयोग गरेका छौ:ं 

(1) सान्दष्ट्भाक नीष्ट्त, मागादशानहरू र पे्रस ष्ट्वज्ञम्वप्तहरू सष्ट्हत लष्ट्क्षत प्रस्तावका वेिसाइर्हरूको अनुसिान गने; (2) 

छवर्ा सान्दष्ट्भाक ष्ट्वद्धतापूणा लेख र ररपोर्ाहरू सङ्कलन र समीक्षा गने; र (3) ष्ट्चष्ट्नयाँ ष्ट्वष्ट्त्तय संस्थाहरू र गठििन, 

तीनवर्ा सोचाइ ट्याङ्क र तीनवर्ा व्यम्वक्तगत परामशादाताहरूलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने 13 जना ष्ट्वशेषज्ञसँग फोन कल र 

इमेलहरूद्वारा व्यम्वक्तष्ट्गकरण गररएको फलो-अप सञ्चालन गने।  

 

ष्ट्चष्ट्नयाँ सरकारी सहायता र लगानीहरू संलग्न हुने वातावरणीय ष्ट्नयन्त्रण मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग ष्ट्चष्ट्नयाँ वातावरणीय नीष्ट्त 

र ष्ट्नयन्त्रण 

, ष्ट्चष्ट्नयाँ वैदेष्ट्शक ष्ट्वकास कायािमहरूका संस्थागत फे्रमवका  र कायाष्ट्वष्ट्धहरू िुझ्न महत्त्वपूणा हुन्छ। BRI मा एकदमै 
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सान्दष्ट्भाक र ष्ट्वष्ट्शष्ट हुने ष्ट्चष्ट्नयाँ ष्ट्द्वपक्षीय सहायता ष्ट्नयन्त्रण गने चारवर्ा ष्ट्वद्यमान नीष्ट्त र मागादशान छन्। पष्ट्हलो भनेको 

वहनीय, हररयो र पयाावरणीय रूपमा मैत्रीपूणा संरचना ष्ट्वकाससँग सम्बम्वित नीष्ट्त, योजना, कायािम र पररयोजनाहरूलाई 

उले्लख गने उच्च-स्तर, रणनीष्ट्तक कागजात, “िेल्ट एण्ड रोड पयाावरणीय र वातावरणीय सहकाया योजना” हो। यसले 

अन्तष्ट्नाष्ट्हत ष्ट्वषयवसु्तको रूपमा हररयो ष्ट्वकासलाई महत्त्व ष्ट्दँदा, यसले ष्ट्वशेष रूपमा सुरक्षा उपायहरूलाई सम्बोधन 

गदैन (MEE, 2017b)।  

 

दोस्रो भनेको "िेल्ट एण्ड रोड डेभलपमेन्टका लाष्ट्ग हररयो लगानीका ष्ट्सद्धान्तहरू (GIP)" हो जसले जुन 2021 सम्म 14 

वर्ा देश र के्षत्रिार् 39 वर्ा हस्ताक्षरकताा र 11 वर्ा सहायकसँग BRI मा ष्ट्रष्ट्नङ्ग लगानीका लाष्ट्ग ष्ट्सद्धान्तहरूको सेर् 

उपलब्ध गराउँछ। ष्ट्तनीहरूले "ष्ट्रन पररयोजना के कुराले ष्ट्नयन्त्रण गछा  भने्न कुराका लाष्ट्ग सामान्य मानकहरू ष्ट्सजाना गना, 

पररयोजनाहरूका सिै चरणहरूमा दीघाकालीन ष्ट्वकासका ष्ट्सद्धान्तहरू इमे्बड गना र ष्ट्वष्ट्त्तय संस्थाहरूलाई ष्ट्तनीहरूका 

BRI लगानीहरूका लाष्ट्ग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू सञ्चालन गनाका लाष्ट्ग आवश्यक गराउने" लक्ष्य 

राख्छन्(Hillman & Sacks, 2021)। सिै ज्ञात BRI-ष्ट्वष्ट्शष्ट र BRI-सम्बम्वित वातावरणीय ष्ट्नयमहरू कानुनी िाध्यकरी 

छैन भने्न कुरा ष्ट्दइएको अनुसार, उक्त मानकहरू सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनमा महत्त्वपूणा पष्ट्हलो चरण हुन सक्छ 

जुन आयोजक देशको प्रवतानको ष्ट्वश्वासभन्दा िाष्ट्हर छ।  

 

चीनको पयाावरण तथा वातावरण मन्त्रालय (MEE) सँग “ष्ट्रन िेल एण्ड रोड प्रवद्धान गने मागादशान” ष्ट्शषाक भएको तेस्रो 

BRI नीष्ट्त छ जसमा LI सँग सम्बम्वित प्रमुख प्रावधानहरू समावेश छन्। एउर्ा प्रावधानले EIA को साथमा वातावरणीय 

संवेदनशील के्षत्रहरूको पष्ट्हचानको अनुमान लगाउँछ र अकोलाई सै्वम्वच्छक वातावरणीय जोम्वखम व्यवस्थापन अंगीकार गना 

सहभागी संस्थाहरू आवश्यक पछा । साथै, चीनले “...हररयो औद्योष्ट्गक ष्ट्वकास र पयाावरणीय सुरक्षा पररयोजनाहरूको 

कायाान्वयनलाई सष्ट्िय रूपमा सहक िनाउने छ...र सामान्य सहायता र सेवा उपलब्ध गराउन वातावरणी सुरक्षा 

सहकायाको पे्लर्फमा ष्ट्वकास गने छ भने्न कुरा मागादशानले उले्लख गछा (MEE, 2017a)। यद्यष्ट्प, आवश्यक समन्वयन र 

धेरैजसो अनुपालन र सुरक्षा उपायहरूलाई प्रापक देशद्वारा ष्ट्वकास, अष्ट्नवाया गराइएको र कायाान्वयन गररएको हुनुपछा ।  

 

जुलाई 2021 मा, MEE र चीनको वाष्ट्णज्य मन्त्रालयले "वैदेष्ट्शक लगानी र सहकायाका लाष्ट्ग हररयो ष्ट्वकासका 

मागादशानहरू" शीषाक भएको अष्ट्तररक्त नीष्ट्त जारी गरेको छ जुन दुवै BRI ष्ट्वकास र सिै अन्य वैदेष्ट्शक लगानीमा 

सान्दष्ट्भाक हुन्छ। माष्ट्थका नीष्ट्तहरूसँग, यी मागादशानहरू सै्वम्वच्छक छन् र "आउर्िाउन्ड लगानी र सहकायामा ष्ट्चष्ट्नयाँ 

व्यवसायहरूको ष्ट्रन ष्ट्वकाससँग सम्बम्वित ष्ट्ियाकलापहरूमा मात्र" लागू हुन्छ (Wang & Tang, 2021)। सापर्ी ष्ट्लने 

देशका वातावरणीय कानुन र ष्ट्नयमनहरूसँग अनुपालन गनाका लाष्ट्ग मागादशानहरू माग गररन्छ तर सापर्ी ष्ट्लने 

देशकोभन्दा कठोर भएको अवस्थाहरूमा "अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्रनका ष्ट्नयम तथा मानकहरू" सँग अनुपालनमा ष्ट्वशेष महत्त्व पष्ट्न 

राख्छ। यसको मतलि CBD र दीघाकालीन ष्ट्वकासका लक्ष्यहरू (SDG हरू) जस्ता अन्तरााष्ट्ष्टि य सम्झौताहरू िढ्दो 

रूपमा उपयोग हुन सक्छ। 

 

अको प्रमुख ष्ट्नकाय भनेको CIDCA हो, जुन चीनको वैदेष्ट्शक सहायता प्रष्ट्ियालाई थप पारदशी िनाउन र रणनीष्ट्त, नीष्ट्त 

र पररयोजना स्वीकृष्ट्त प्रिि गना 2018 मा फेला पाररएको ष्ट्थयो(Lynch, 2020)। CIDCA ले सिै पररयोजनाका उपाय र 

व्यवहायाता अध्ययनहरूलाई हेने र स्वीकृत गने भएकोले, यसले CIDCA लाई वातावरणीय सुरक्षा नीष्ट्त र कायाष्ट्वष्ट्धहरूमा 

चीनको प्रष्ट्तिद्धतालाई औपचाररक िनाउने सम्बिमा महत्त्वपूणा ष्ट्नयन्त्रण ष्ट्नकाय िनाउँछ। सेतो कागजमा, CIDCA सँग 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सुरक्षासँग ष्ट्वशेष रूपमा सम्बम्वित दफा छ(PRC State Council Information Office, 2021); 

यद्यष्ट्प, हाल, ष्ट्तनीहरूले ष्ट्वष्ट्शष्ट्ष्ट ष्ट्चष्ट्नयाँ वा अन्तरााष्ट्ष्टि य मानकहरूसँगको सन्दभा ष्ट्िना वातावरणीय सुरक्षा उपायहरूसँग 

सम्बम्वित उच्च-स्तरको मागादशान मात्र उपलब्ध गराउँछ(CIDCA, 2020)। कस्ता सुरक्षा मानकहरू लाष्ट्ग गने भने्न कुरामा 

स्थानीय पररयोजनाका समथाक र ष्ट्नयामकहरूमा अष्ट्धकतम लचकता उपलब्ध गराउनेमा महत्त्व देखा पछा । साथसाथै, 

ष्ट्चष्ट्नयाँ ष्ट्नकायहरू वास्तवमै पररयोजनाहरू डेष्ट्लभर गनाका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार छन् भनी ष्ट्दइएको अनुसार, CIDCA यी 

ष्ट्नकायहरूका वातावरणीय नीष्ट्तहरूमा सहजै गलत छन् वा छैनन् भने्न कुरा अष्ट्नष्ट्ित छ(Tjønneland, 2020)। 
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ष्ट्चष्ट्नयाँ िहुपक्षी ष्ट्वकास िैंकहरू 

AIIB र NDB ले एष्ट्सयाभरी LI ष्ट्वकासका लाष्ट्ग ऋणहरू उपलब्ध गराउने भएकोले हामीले सुरक्षा उपायहरू स्थापना 

गनामा ष्ट्तष्ट्नहरूको भूष्ट्मका मूल्याङ्कन गरेका छौ।ं यी दुईवर्ा िहुपक्षी िहुपक्षी ष्ट्वकास िैंकहरू (MDB हरू) पूणा रूपमा 

चीनको स्वाष्ट्मत्वमा नरहेको र अनुदान-प्राप्त नभएकोले, ष्ट्तनीहरूको प्रधान कायाालय चीनमा छ, महत्त्वपूणा ष्ट्चष्ट्नयाँ लगानी 

प्राप्त गछा न् र ष्ट्चष्ट्नयाँ नीष्ट्तद्वारा प्रभाष्ट्वत छ; AIIB िेइष्ट्जङ्गमा अवम्वस्थत छ र NDB साङ्घाईमा अवम्वस्थत छ। दुवै MDB 

हरूमा ESIA नीष्ट्तहरू छन् र दुवै िैंकहरूले आफ्नो वातावरणीय र सामाष्ट्जक फे्रमवका  (ESF) का कागजातहरूमा 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता पष्ट्न सम्बोधन गछा न्(AIIB, 2016b; NDB, 2016)।  

दुवै िैङ्कहरूले प्रापक देशहरूलाई आफ्नो वातावरणीय मूल्याङ्कनहरू गनाका लाष्ट्ग अष्ट्तररक्त सहायता उपलब्ध गराउँछौ ंर 

अपयााप्त भएमा उक्त क्षमता ष्ट्नमााण गछौं भनी सङे्कत गरेका छन्। यी दुईवर्ा िैंकले सम्भाष्ट्वत वातावरणीय प्रभावहरू 

सम्बोधन गने क्षमता-ष्ट्नमााणका कारकहरू समावेश गना पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ भने, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र 

िासस्थानका प्रभावहरू मूल्याङ्कन गना र LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू ष्ट्वकास र कायाान्वयन गना लागे्न खचा 

प्रापक देशका लाष्ट्ग भुक्तानी गररन्छ। 

AIIB ले अको प्रमुख MDB सँग पररयोजनामा सहायक पँुजी लगानी गदाा, जुन ष्ट्तनीहरूको पररयोजनामा 60-70 प्रष्ट्तशत 

हुन्छ, ष्ट्तनीहरूले अको िैंकका सुरक्षा प्रणालीहरू पालना गने छन् (Stephen Lintner, व्यम्वक्तगत सञ्चार)। ADB र WB 

जस्ता केही प्रमुख MDB हरूसँग वातावरणीय उच्च लगनशीलताका लाष्ट्ग पूणा ष्ट्जमे्मवारी ष्ट्लनका लाष्ट्ग ऋणीहरूलाई 

प्रोत्साहन गने समान नीष्ट्तहरू छन् र यी िैंकहरूले ऋणीहरूका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााण र प्राष्ट्वष्ट्धक सहायताका 

अनुदानहरूिार् सुरक्षा उपायको अनुपालना सुष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा रकमहरू खचा गने छन्। AIIB को 

पररयोजना तयारी ष्ट्वशेष अनुदानले ESIA हरू सष्ट्हत पररयोजनाहरूको ष्ट्वकासका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााणमा केही सहायता 

उपलब्ध गराउँछ(AIIB, 2016a)। यो स्थापना भएदेम्वख 10 वर्ा पररयोजनाको तयारी समथान गरेको छ। AIIB ले प्रष्ट्तकूल 

रूपमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतालाई प्रभाव पाने क्षमता भएको पररयोजनाहरूको परीक्षणमा एकीकृत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको 

मूल्याङ्कन उपकरण (IBAT) को प्रयोग पष्ट्न गछा । 

चीनको िेल्ट एण्ड रोड इष्ट्नष्ट्सएष्ट्र्भ  

2013 मा BRI स्थापना गररएको ष्ट्थयो र ष्ट्वष्ट्भन्न सरकारी ष्ट्नकाय, नीष्ट्त िैंकहरू र AIIB द्वारा समष्ट्थात छ। धेरैजसो ष्ट्चष्ट्नयाँ 

लगानी र यसका सीमानाहरूभन्दा िाष्ट्हरको ष्ट्नमााणलाई अष्ट्हले BRI सम्बिको रूपमा तैयार गररएको छ(Coenen et 

al., 2021)। BRI ष्ट्वष्ट्त्तय सहायताका धेरैजसो प्रापकहरू ष्ट्वकष्ट्सत देशहरूमा अवम्वस्थत छ र व्यापार र लगानीका लाष्ट्ग 

थप BRI प्रकायाहरू ष्ट्वकास सहायताको ष्ट्वपररत छन् (Lynch, 2020)। BRI को आष्ट्थाक अष्ट्नवायाता भनेको चीनका 

ष्ट्नयाातहरू, व्यापार र अन्तरााष्ट्ष्टि य सम्बिहरूका साथसाथै अन्य देशहरू—ष्ट्वशेष रूपमा धेरै एष्ट्सयाका ष्ट्वकासशील 

देशहरूसँग कौशलतालाई सहज िनाउन यातायात कनेम्विष्ट्भर्ी उपलब्ध गराउने हो। चीनले घरेलु वातावरणीय सुरक्षामा 

महत्त्वपूणा उन्नष्ट्त गरररहेको छ तर चीनका ष्ट्वदेशीहरूका नीष्ट्तहरूको ष्ट्नष्ट्ित आलोचनाले (1) पुरानो, प्रदूषण गने प्रष्ट्वष्ट्ध 

ष्ट्नयाात गने, उदाहरणका लाष्ट्ग ष्ट्समेन्ट ष्ट्कल्नस्, ररफाइष्ट्नररज र रसायन प्लान्ट र कोल-फायडा पावर प्लान्ट (ऊजाा 

सेिरमा, अष्ट्धकांश लगानी जीवाश्म इिन पावर ष्ट्नमााणमा छ); र (2) गैर-हस्तके्षपको चीनको नीष्ट्तको कारणले वन्यजनु्त 

सुरक्षा कायाान्वयन गना र BRI प्राप्त गने देशहरूको के्षत्राष्ट्धकारमा वातावरणीय सुरक्षाहरू छोड्न असफल हुने सुझाव 

ष्ट्दन्छ(Coenen et al., 2021)। यद्यष्ट्प, यी आलोचनाहरू हालै ष्ट्नष्ट्मात BRIGC िार् BRI हररयो ष्ट्वकासका नीष्ट्त र 

पहलहरूको योजना र कायाान्वयनमा हालैको प्रगष्ट्तको साथमा मूल्याङ्कन गररनुपछा । 

िेल्ट एण्ड रोड इष्ट्नष्ट्सएष्ट्र्भ हररयो ष्ट्वकासको गठििन 

BRIGC भनेको ष्ट्चष्ट्नयाँ र अन्तरााष्ट्ष्टि य NGO हरू र चीनको MEE द्वारा नेतृत्व गररएका नीष्ट्त ष्ट्नमााताहरूको नेर्वका  हो। 

गठििन BRI मा दीघाकालीन ष्ट्वकास एकीकृत गने लक्ष्यसँग नीष्ट्त संवाद, वातावरणीय ज्ञान र हररयो प्रष्ट्वष्ट्धका लष्ट्ग 

पे्लर्फमाको रञपमा सेवा प्रदान गना अष्ट्भपे्रररत छ। COVID महामारीको प्रगष्ट्त घरे्को भएपष्ट्न सापेष्ट्क्षक रूपमा नयाँ 

ष्ट्नकाय हालै व्यवम्वस्थत गररँदै छ। BRIGC मा NGO हरूसष्ट्हत 26 BRI देश र 120 संस्थामा वातावरण मन्त्रालयहरूका 

सहभाष्ट्गता समावेश हुन्छन्। 
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BRIGC ले "think-tank” को रूपमा अन्तरााष्ट्ष्टि य र्ोलीसँग संयोगमा समथान उपलब्ध गराउन िेल्ट र रोड ष्ट्रन 

डेभलपमेन्ट अन्तरााष्ट्ष्टि य अनुसिान संस्था र BRI को ष्ट्रन डेभलपमेन्ट िुस्ट गना समावेशी अन्तरााष्ट्ष्टि य सहकाया ष्ट्नमााण 

गनाका लाष्ट्ग सवारी साधन स्थापना गरेको छ। 2020 मा, ष्ट्तनीहरूले BRI पररयोजनाहरू िेसलाइन अनुसिान 

ररपोर्ा(BRIGC, 2020a)का लाष्ट्ग BRI ष्ट्रन डेभलपमेन्ट केस अध्ययन ररपोर्ा(BRIGC, 2020b) र ष्ट्रन डेभलपमेन्ट 

मागादशानसष्ट्हत ष्ट्वष्ट्भन्न अनुसिान ररपोर्ाहरू जारी गरेका छन् जसले ष्ट्रन डेभलपमेन्टका लाष्ट्ग संस्थाका दृष्ट्ष्ट पेश गने र 

महत्त्वपूणा मागादशान प्रस्ताव गछा न् तर अनपालना सम्बोधन गदैनन्। 2020 मा पष्ट्न, BRIGC ले ष्ट्वदेशी पररयोजनाहरूका 

लाष्ट्ग चीनको स्वीकृष्ट्त प्रष्ट्ियाको रूपमा BRI पररयोजना वातावरणीय वगीकरण प्रणाली प्रसु्तत गर्यो। BRI मा हालै 

वातावरणीय जोम्वखम ष्ट्नयन्त्रण प्रोर्ोकलको कमी गछा  (You, 2020)। ररपोर्ामा BRIGC ले अझ रािो ष्ट्वत्तीय सहायतासँग 

"हररयो" पररयोजनाहरूलाई पुरसृ्कत गना र "राता" पररयोजनाहरूको ष्ट्नरीक्षण िष्ट्लयो िनाउन सम्भाष्ट्वत वातवरणीय 

प्रभाव र पे्रररत गररएको ष्ट्चष्ट्नयाँ ष्ट्नकायहरूको आधारमा हररयो, पहेलँो वा रातोको रूपमा मूल्याङ्कनका लगानीहरूको 

सुझाव ष्ट्दन्छ।  

BRIGC को काम ष्ट्चष्ट्नयाँ र अन्तरााष्ट्ष्टि य साझेदारहरू दुवैद्वारा नेतृत्व गररएका 10 ष्ट्थम्याष्ट्र्क काया समूहहरूमा ष्ट्वभाष्ट्जत 

गररएको छ। प्रते्यक काया गने समूह ररपोर्ा गररएअनुसार काया योजनाहरू तयार गदैछ, सिै BRI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग 

मस्यौदा मागादशानहरू ष्ट्वकास गदैछ र पाइलर् पररयोजनाहरूको लन्चको योजना िनाउँदै छ। हामीले BRIGC को काम र 

म्वस्थष्ट्तमा जानकारी अनुरोध गना ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न BRIGC ष्ट्थम्याष्ट्र्क समूहहरूमा िसे्न अन्तरााष्ट्ष्टि य NGO हरूका पाँच 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरू र दुई जना प्रष्ट्तवादीलाई सम्पका  गर्यौ।ं हािा कुराकानीहरूले ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका काम गने समूहहरूिीच 

ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न प्रगष्ट्त प्रकर् गर्यो। एक NGO प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध 1) स्थानीय साझेदारहरूसँग संयुक्त अनुसिान सञ्चालन गने, 2) 

कायाशालाहरू सह-व्यवम्वस्थत गने र 3) ष्ट्रन-डेभलपमेन्ट मागादशान ररपोर्ाहरूमा योगदान पुर्याउने जस्ता 

ष्ट्ियाकलापहरूमा सहभागी हुनुभयो। किीमा एक काम गने समूह, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र पयाावरणीय प्रणाली व्यवस्थापन, 

जानकारी साझेदारीमा साझेदारहरूलाई संलग्न गना र भूष्ट्मकाहरू सुझाव ष्ट्दन देखापछा  तर वाम्वस्तष्ट्वक संस्थाभन्दा नेर्वका  

धेरै छ। ष्ट्थम्याष्ट्र्क समूह योजना जारी छन् तर सावाजष्ट्नकलाई उपलब्ध छैन। 

एक प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धले BRIGC को काम COVID-19 महामारीको कारणले केही हदसम्म रोष्ट्कने देखा पछा  र WFLI सँग 

सम्बम्वित BRIGC को ष्ट्वकास वा सुरक्षा वा अल्पीकरण उपायहरूको आवेदनको भूष्ट्मका वा म्वस्थष्ट्त साझेदारहरूलाई स्पष्ट 

छैन भनी सूष्ट्चत गनुाभयो। गठििन व्यवम्वस्थत गनामा यी असफलताहरू भएतापष्ट्न स्वतन्त्र ष्ट्नकायको रूपमा BRIGC 

BRI सँग सम्बम्वित WFLI का क्षमताहरू पररषृ्कत गरी अन्ततः  काया गना सष्ट्कन्छ। 

ष्ट्नष्कषाहरू  

चीनसँग घरेलु पूवााधारका पररयोजनाहरूमा लागू हुने घरेलु जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुरक्षा नीष्ट्तहरू छ; यद्यष्ट्प चीनको वैदेष्ट्शक 

ष्ट्वकास लगानीहरूमा LI का वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गने लागतहरू ष्ट्वशेषगरी प्राप्त गने देशहरूका 

उत्तरदाष्ट्यत्व िनाइन्छ। यो BRI को कायाान्वयनमा प्रत्यक्ष छ; अनुपालनका सताहरूमा, BRI को LI पररयोजना ष्ट्वत्तले 

सै्वम्वच्छक ष्ट्रन डेभलपमेन्ट प्रोत्साहन गछा  र सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग केही सीष्ट्मत स्रोत र मागादशानहरू 

उपलब्ध गराउँछ तर लागत, परीक्षण, पालना र ष्ट्नरीक्षण होस्ट देश अन्तगात पछा । 

BRI भनेको राज्यको स्वाष्ट्मत्वमा रहेको इन्टरप्राइजहरूका केिीय र प्राम्वन्तय स्तरहरूद्वार व्यवम्वस्थत वा ष्ट्नदेष्ट्शत गररएका 

सामान्य रूपमा सम्बम्वित लगानी र पहलहरूको अत्यनै्त ठूलो लक्ष्य समेर््ने पहल हो। पयाावरणीय सुरक्षा उपायहरूका 

िारेमा जानकारी, ष्ट्नरीक्षण वा प्रभावहरू सावाजष्ट्नक गराइँदैन त्यसकारण LI का प्रभावहरूिार् वन्यजनु्त सुरष्ट्क्षत गने 

वतामान क्षमता मूल्याङ्गकन गना कष्ट्ठन छ। हालै चीनको MEE फे्रमवका ले ष्ट्वष्ट्शष्ट र ष्ट्वसृ्तत प्रष्ट्िया, कायाष्ट्वष्ट्ध वा 

मापदण्डद्वारा असमष्ट्थात हँुदासम्म उच्च स्तरको सङ्कलन, आकांक्षापूणा प्रष्ट्तज्ञा र नीष्ट्तहरू प्रस्ताव गछा  जसलाई अझै पष्ट्न 

BRIGC द्वारा पूणा रूपमा जाँच गना आवश्यक हुने छ। 

फे्रमवका  मागादशानहरू ष्ट्तनीहरूका BRI सम्बम्वित लगानीका पररयोजनाहरूको योजना िनाउनमा र कायाान्वयन गनामा 

ष्ट्तनीहरूको आफ्नै वातावरणीय नीष्ट्त, प्रष्ट्िया, सुरक्षा उपाय र व्यवस्थापन प्रणालीहरू सै्वम्वच्छक रूपमा ष्ट्वकास र पालना 

गनाका लाष्ट्ग ष्ट्चनीयाँ र होस्ट देश सरकारी ष्ट्नकाय र ष्ट्नजी फमाहरू दुवैसष्ट्हत BRI पररयोजनाहरूमा संलग्न भएकासँग 
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प्रोत्साहन गनामा थप लक्ष्य राम्वखने देखा पछा । यी खोज र ष्ट्नष्कषाहरू BRI वातावरणीय ष्ट्नयन्त्रण समस्याहरू सम्बोधन गने 

अन्य लेखकहरूमा भएकासँग रािोसँग पङ््गम्वक्तिद्ध गररन्छ(Coenen et al., 2021; Foggin et al., 2021; Hillman & 

Sacks, 2021)। 

वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयनका लाष्ट्ग क्षमता UN SDG र प्याररस सम्झौता लक्ष्यहरू पूरा गना प्रयास गने 

देशहरूका रूपमा ष्ट्सद्ध गररने छ तर ष्ट्चनीयाँ प्रभावले प्रष्ट्शक्षण उपलब्ध गराउने र WFLI क्षमताहरू पररषृ्कत गने सापर्ी 

ष्ट्लने देशहरूलाई समथान गना आवश्यक हुने छ। अको क्षमता ष्ट्वकास अवसर भनेको सै्वम्वच्छक प्रष्ट्तिद्धताहरूलाई 

जवाफदेही हुने कम्पनीहरू होल्ड गने BRI होस्ट देशहरूमा वकालतका नेर्वका हरू र गैर-कानुनी/नागररक समाजका 

संस्थाहरूको संलग्नता प्रोत्साष्ट्हत गने हो(Coenen et al., 2021)। अन्त्यमा, िहुष्ट्वध ष्ट्चष्ट्नयाँ एजेन्सी, संस्था र MDB 

हरूमा माष्ट्थका खोजहरू ष्ट्दँदै, प्रभावकारी वातावरणीय ष्ट्नयन्त्रणको रूपमा भएको क्षमता, जसै्त ष्ट्वसृ्तत EIAहरूको 

तयारी आवश्यक पने, LI पररयोजनाहरूका BRI अनुदानको उच्च स्तरहरू प्राप्त गने ष्ट्वकासशील देशहरूमा पष्ट्न ष्ट्नमााण 

हुनु पछा  भने्न कुरा स्पष्ट छ। 

उद्योग संघहरू 

वन्यजनु्त सुरक्षा गने उद्योगको क्षमता िुझ्नका लाष्ट्ग, हामीले मोडहरू () मा काम गने उद्योगका पेशेवरहरू 

क्याप्चर गना इम्वन्जनीयररङ्ग संघहरू (8) सष्ट्हत सडक (5), रेल (4) र पावर लाइन (14) मोडहरू प्रसु्तत गने 

23 उद्योग संघहरू मूल्याङ्कन गरेका छौ(ंताष्ट्लका8)।  

ताष्ट्लका8 : मोडअनुसार उद्योग संघहरू 

ताक्षिका 8: मोडअिुसाि उद्योग संघहरू 

सडक रेलमागा पावर लाइन 
ताष्ट्लका 8: मोडअनुसार उद्योग 

संघहरू 

अन्तरााष्ट्ष्टि य सडक 

फाउणे्डसन 

अन्तरााष्ट्ष्टि य सडक 

यातायात युष्ट्नयन 

यातायात इम्वन्जष्ट्नयर संस्था 

एष्ट्सया र अष्टि ेलेष्ट्सयाको 

सडक इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग संघ 

एष्ट्सया तथा प्रशान्तको 

लाष्ट्ग संयुक्त राष्टि  आष्ट्थाक 

तथा सामाष्ट्जक आयोग 

(UNESCAP) को 

यातायात सष्ट्मष्ट्त 

एष्ट्सया प्याष्ट्सष्ट्फक रेल 

एष्ट्सयाली रेलमागा 

सञ्चालकहरूको संघ 

अन्तरााष्ट्ष्टि य रेलमागा 

युष्ट्नयन 

रेलमागाहरू िीच 

सहकाररताका लाष्ट्ग 

संस्था 

ASEAN ऊजाा केि 

CASA-1000 ष्ट्वद्युत 

र्ि ान्सष्ट्मशन तथा व्यापार प्रणाली 

SAARC ऊजाा केि 

SASEC ऊजाा 

एष्ट्सया प्रशान्तको सहरी ऊजाा 

संघ 

पूवा एष्ट्सया र पष्ट्िमी प्रशान्तको 

ष्ट्वद्युत आपूष्ट्ता उद्योग संघ 

मध्य एष्ट्सयाको ऊजाा 

उपयोष्ट्गता साझेदारी 

पूवा एष्ट्सया र प्रशान्त पूवााधार 

ष्ट्नयामक फोरम 

ऊजाा खररद आपूष्ट्ता संघ 

ऊजाा ष्ट्नयामकहरूको के्षत्रीय 

संघ 

जापान-अमेररकी मेकङ्ग पावर 

साझेदारी 

पूवााधार ष्ट्नयामकहरूको दष्ट्क्षण 

एष्ट्सया फोरम 

एष्ट्सयाली ष्ट्सष्ट्वल इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग 

समन्वय काउम्वन्सल 

एष्ट्सया र प्याष्ट्सष्ट्फकको 

इम्वन्जनीयररङ्ग संस्थाहरूको महासंघ 

एष्ट्सया र प्याष्ट्सष्ट्फकको 

इम्वन्जनीयररङ्ग संस्थाहरूको महासंघ 

ष्ट्सष्ट्वल इम्वन्जष्ट्नयरहरूको संस्था 

ष्ट्ब्रज र संरचनात्मक इम्वन्जनीयररङ्गको 

लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्ष्टि य संघ 

परामशा इम्वन्जष्ट्नयरहरूको अन्तरााष्ट्ष्टि य 

महासंघ 

अन्तरााष्ट्ष्टि य संरचना इम्वन्जनीयररङ्ग 

तथा ष्ट्नमााण समाज 

इम्वन्जनीयररङ्ग संस्थाहरूको ष्ट्वश्व 

महासंघ 
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TUTAP पावर अन्तर जडान 

पररयोजना 

UNESCAP ऊजाा सष्ट्मष्ट्त 

 

यी पेशेवर संघहरूको पहँुच एष्ट्सयाली देशहरू चयन 

गनाका लाष्ट्ग एष्ट्सयाको महत्त्वपूणा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्वका 

साथ ष्ट्वश्वव्यापीदेम्वख एष्ट्सया-व्यापीसम्म छ (ष्ट्चत्र 1)। 

हामीले मूल्याङ्कन गरेका ऊजाा के्षत्र संघहरूको 

एकमात्र फोकस भनेको पावर लाइन र्ि ान्सष्ट्मशन हो 

भने्न कुरालाई ध्यानमा राख्न जरूरी छ; आधा ऊजाा 

के्षत्र संघहरूले पूरै एष्ट्सयाली देशहरूमा ऊजाा 

उत्पादन तथा र्ि ान्सष्ट्मशन िढाउनका लाष्ट्ग सहयोगी 

आष्ट्थाक ष्ट्वकास कायािमहरूमा तय गररएका के्षत्रीय 

अन्तर-सरकारी साझेदारीहरूलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व 

गछा न्।  

यी संघहरूका वेिसाइर्हरूमा आधाररत भइ, हामीले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको जानकारीका लाष्ट्ग 

कायािल प्रष्ट्शक्षण (भचुाअल वा प्रत्यक्ष), वेिीनार, प्रकाशन र अन्य प्राष्ट्वष्ट्धक संसाधनहरू जस्ता ष्ट्तनीहरूका 

क्षमता-ष्ट्नमााण ष्ट्ियाकलापहरूको मूल्याङ्कन गर्यौ।ं हामीले सम्भव हँुदा ष्ट्तनीहरूका नीष्ट्त कथन र आयोष्ट्जत 

कने्फरेन्सहरू पष्ट्न नोर् गर्यौ।ं कने्फरेन्सहरू ष्ट्वशेषगरी सुरक्षा उपायहरूको ज्ञान साझा गने सम्भाष्ट्वत स्रोत 

हुन्। केही संघहरूमा अत्याष्ट्धक जानकारीमूलक वेिसाइर्हरू छन् भने, अन्यहरू कम सुष्ट्वकष्ट्सत छन्। 

तै्यपष्ट्न, हामी वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूसँग सम्बम्वित सामान्य प्रचलनहरू र थप व्यापक रूपमा संरक्षणका 

सरोकारहरू िुझ्न सक्षम ष्ट्थयौंः  

• वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू: मोडहरूमा, हामी वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूमा कुनै पष्ट्न ष्ट्वद्यमान 

प्रकाशन पष्ट्हचान गना सक्षम भएका ष्ट्थएनौ।ं यसको सट्टामा, अन्तरााष्ट्ष्टि य रेलमागा युष्ट्नयन (UIC) ले 

हामीलाई वन्यजनु्तका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्शष्ट लागेको एकमात्र पररयोजना आयोजना गछा । सन् 2020 देम्वख 

2023 सम्म,  वन्यजनु्तमा रेलमागाहरूका पयाावरणीय प्रभावहरूः  परावृष्ट्त्तको लक्ष्य भनेको हािो 

प्राकृष्ट्तक सम्पदाको समथान, सुरक्षा र वृम्वद्धत गना रेलमागा सञ्चालक तथा पूवााधार प्रििकहरूका लाष्ट्ग 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता कायायोजना तथा अन्तरााष्ट्ष्टि य मागादशान ष्ट्वकास गनुा हो"(UIC, 2021)। 

• प्रकाशनहरूः  एउर्ा रेल संघ र दुईवर्ा इम्वन्जनीयररङ्ग (िस-मोड) संघसँग ष्ट्वशेष रूपमा जल संरक्षण, 

जलवायु अनुकूलता र लचकतासँग सम्बम्वित प्रकाशनहरू छन्। हामी अन्य संघहरूका 

वेिसाइर्हरूमा समान प्रकाशनहरू पत्ता लगाउन सक्षम ष्ट्थएनौ।ं यद्यष्ट्प, सात इम्वन्जनीयररङ्ग (िस-

मोड) संघका वेिसाइर् र तीन सडक संघका वेिसाइर् साथै एउर्ा रेलमागा संघमा सामान्य प्राष्ट्वष्ट्धक 

प्रकाशन, दैष्ट्नकी, िुलेष्ट्र्न र सेतो कागजहरू उपलब्ध छन्, जसले यो शीषाक अझै नसमेष्ट्र्एको भए 

तापष्ट्न वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको जानकारी प्रसार गनाका लाष्ट्ग अको सम्भाष्ट्वत एष्ट्भनू्य उपलब्ध 

गराउँछ। हामीले कुनै पष्ट्न पावर लाइन संघका वेिसाइर्मा प्राष्ट्वष्ट्धक प्रकाशनहरू फेला परेनौ।ं 

ष्ट्चत्र1: उद्योग संघहरूको भौगोष्ट्लक पहँुच 
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• कायािल प्रष्ट्शक्षणः  एउर्ा रेलमागा संघ र चारवर्ा सडक संघद्वारा कोसा, कायाशाला, प्रमाणपत्र र 

वेिीनारहरूको स्वरूपमा, कष्ट्हलेकाही ँव्यम्वक्तगत रूपमा र अनलाइनमा कायािल प्रष्ट्शक्षण प्रस्ताव 

गररन्छ। यसिाहेक, व्यापक पयाावरणीय ष्ट्वषयहरू एउर्ा रेलमागा संघ, एउर्ा सडक संघ र दुईवर्ा 

इम्वन्जनीयररङ्ग संघद्वारा प्रस्ताव गररएका प्रष्ट्शक्षण ष्ट्वषयहरूमधे्य हुन्। कायािल प्रष्ट्शक्षण पष्ट्न चारवर्ा 

पावर लाइन संघ र दुईवर्ा इम्वन्जनीयररङ्ग 

संघद्वारा प्रस्ताव गररएको हो। 

• समे्मलनः  कने्फरेन्सहरूले क्षमता ष्ट्नमााणका 

लाष्ट्ग अको एष्ट्भनू्य प्रस्ताव गछा न्।  सिै 

मोडहरूमा, हामीले उद्योग संघहरूले पयााप्त 

सङ््गख्यामा के्षत्रीय कने्फरेन्सहरू आयोजना 

गरेको फेला पार्यौ ं(ष्ट्चत्र 2)। वास्तवमा, 

हामीले एष्ट्सयासँग ष्ट्वष्ट्शष्ट 18 वर्ा कने्फरेन्स 

फेला पर्यौ,ं जुन इम्वन्जनीयररङ्ग (7), सडक 

(4), पावर लाइन (4) र रेलमागा संघहरू (3) 

मा ष्ट्वभाष्ट्जत छन्। जाँच गररएका संघहरूले 

ष्ट्वश्वव्यापी पहँुचमा 11 अष्ट्तररक्त कने्फरेन्सहरू पष्ट्न आयोष्ट्जत गरे। 

अन्त्यमा, प्रते्यक संघका संरक्षण ष्ट्मशन र ष्ट्ियाकलापहरूको भाव प्राप्त गनाका लाष्ट्ग हामीले उपलब्ध हँुदा 

ष्ट्तनीहरूका नीष्ट्त कथनहरू जाँच गर्यौ।ं हािो नमूनामा नीष्ट्त कथनहरूका वेिसाइर्हरूिार् पहँुच योग् 

भएका 16 वर्ा संघ (रेल [2], सडक [5], इम्वन्जनीयररङ्ग [2], ऊजाा [7]) मधे्य कुनै पष्ट्न वन्यजनु्तसँग सम्बम्वित 

ष्ट्थएनन्। यद्यष्ट्प, रेलमागा र पावर लाइन संघहरूसँग जलवायु पररवतान र प्रदूषणको अल्पीकरण सष्ट्हत अन्य 

वातावरणीय सरोकारहरूसँग सम्बम्वित नीष्ट्त कथनहरू ष्ट्थए। 

उद्योग संघहरूले सडक, रेल र पावर लाइनका मोडहरूमा काम गने पेशेवरहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा 

उपायहरूका िारेमा जानकारीको स्रोत र प्रष्ट्शक्षण प्रदान गने पयााप्त सम्भावना छ। पूरै एष्ट्सयाभर, ष्ट्वश्वव्यापी 

ष्ट्नकायहरूका सष्ट्िय खण्ड र अध्याय दुवै छन्, साथै के्षत्र अनुसार उद्योगका पेशेवरहरूलाई सेवा प्रदान गनाका 

लाष्ट्ग एष्ट्सया-ष्ट्वष्ट्शष्ट संघहरू पष्ट्न छन्। यी संघहरूले सेवा प्रदान गने पेशेवरहरूलाई जानकारी प्रसारण गनाका 

लाष्ट्ग स्थाष्ट्पत फोरमहरू प्रस्ताव गछा न्। यद्यष्ट्प, हाल जाँच गररएका वेिसाइर्हरू मधे्य एउर्ामात्र वेिसाइर्ले 

सरोकारको सष्ट्िय के्षत्रको रूपमा वन्यजनु्तको वणा गछा । कने्फरेन्स, प्रकाशन र प्रष्ट्शक्षण पे्लर्फमाहरूको 

माध्यमिार्, उद्योग संघहरूसँग आफ्ना सदस्यहरूलाई WFLI प्राप्त गने अभ्यासहरूका िारेमा सूष्ट्चत गने पहँुच 

छ।  

गैि-सिकािी संस्थाहरू 

अन्तरााष्ट्ष्टि य NGO हरू 

एष्ट्सयाकै सिैभन्दा ठूलो अन्तरााष्ट्ष्टि य NGO सँग गररएका अन्तवाातााहरूमा आधाररत भइ, ष्ट्तनीहरूका संरक्षण 

कायािमहरू पूरै महादेशभर सष्ट्िय छन् र सिैमा तर हािो एउर्ा अध्ययन के्षत्र देश (बु्रनेइ, ष्ट्चत्र 3 हेनुाहोस्) मा 

काम गछा न् भने्न कुरा ष्ट्नधााररत गररएको ष्ट्थयो।  LI पररयोजना र योजनासँगको संलग्नता उच्च छ, जुन 28 मधे्य 

22 देशहरूमा भइरहन्छ। अन्तवााताा ष्ट्लइएका 11 वर्ा सिैभन्दा ठूलो NGO मधे्य नौ ंवर्ा NGO ले LI लाई 

संरक्षणका लाष्ट्ग आफ्नो शीषा 10 प्राथष्ट्मकताका समस्याहरूमा ष्ट्वचार गरे र यी सिै ठूला NGO हरूसँग LI 

लाई सम्बोधन गने केही क्षमता छ। यद्यष्ट्प, अन्तवााताा ष्ट्लइएको दुईवर्ा NGO सँग मात्र समष्ट्पात LI कायािमहरू 

ष्ट्चत्र2: मोडअनुसार कने्फरेन्सहरूको ष्ट्वतरण 
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भएकोले, LI योजना वा पररयोजनाहरू सम्बोधन गने काया सामान्यतया संस्थागत छैन; अन्य छ वर्ाले LI लाई 

अन्य कायािमहरूमा सम्बोधन गरेका छन्। 

  

ष्ट्चत्र3: संरक्षण र LI को भौगोष्ट्लक ष्ट्वतरण NGO सवेक्षणका प्रष्ट्तवादीहरू अनुसार काया गछा न् 

LI सँग समस्याको रूपमा सामना गदाा, यी संस्थाहरू संरक्षण समाधानहरू ष्ट्सजाना गनाका लाष्ट्ग दुवै आन्तररक 

र िाह्र क्षमतामा ष्ट्नभार रहन्छन् (ष्ट्चत्र4: NGO हरूद्वारा अनुसरण गररएका LI समस्याहरूका लाष्ट्ग क्षमता 

ष्ट्नमााणका ष्ट्वकल्पहरू a) आन्तररक क्षमता र )।  आन्तररक रूपमा, यी NGO हरू आफ्नो एष्ट्सयाली 

कायािममा दुवै ष्ट्भत्र र िाष्ट्हर ष्ट्वद्यमान ष्ट्नपुणतामा ष्ट्नभार रहन प्रवृत्त छन्। ष्ट्तनीहरूले ष्ट्वद्यमान कमाचारीलाई 

नयाँ ष्ट्वशेषज्ञहरूलाई ष्ट्नयुक्त गने वा नयाँ कायािम ष्ट्वकास गने कुराको ष्ट्वपररत ष्ट्नपुणता ष्ट्नमााण गना पष्ट्न 

प्रोत्साहन गछा (ष्ट्चत्र4 (a))। िाह्य रूपमा, NGO हरू LI ष्ट्वशेषज्ञसँग अस्थायी परामशादाताहरूलाई ष्ट्नयुक्त गने 

कुराको ष्ट्वपररत, िाष्ट्हरका संस्थाहरू, ष्ट्वशेषगरी अन्य NGO हरूसँगका साझेदारीहरूमा ष्ट्नभार रहन्छन्(ष्ट्चत्र4 

(b))। 
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(a) (b) 

 
 

ष्ट्चत्र4: NGO हरूद्वारा अनुसरण गररएका LI समस्याहरूका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााणका ष्ट्वकल्पहरू a) आन्तररक क्षमता र  (b) िाह्य 

क्षमता। (ष्ट्नलो पट्टीहरूले 'हो' प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू देखाउँछ। 

अन्तरााष्ट्ष्टि य NGO हरूले आन्तररक क्षमता ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग तीनवर्ा प्रमुख आवश्यकता पष्ट्हचान गछा : 

● वन्यजनु्तका लाष्ट्ग LI सुरक्षा उपायहरूमा कायाको ष्ट्वद्यमान ष्ट्नकायको िढ्दो संस्थागत चेतना; 

● LI पररयोजनाहरू उठ्दा उपलब्ध जानकारीिार् दु्रत रूपमा ष्ट्फल्टर गनाका लाष्ट्ग रणनीष्ट्त; र  

● सामान्य जानकारीलाई जष्ट्र्ल सामाष्ट्जक, राजष्ट्नष्ट्तक र पयाावरणीय अवस्थाहरू भएका स्थानीय 

ष्ट्वषयहरूमा कसरी लागू गने भने्न िारे ष्ट्वषय-संवेदनशील जानकारी वा मागादशान। 

हाल, NGO हरू सहभागी हुने सामान्य LI पररयोजनाको चरण भनेको ष्ट्नमााण-पूवाका डार्ा सङ्कलन हो जुन नयाँ 

LI ष्ट्वकासको सम्भाष्ट्वत प्रभावलाई अनुमान गनामा अत्यन्त महत्वपूणा हुन सक्छ। यो जानकारीले के्षत्र 

र/प्रजाष्ट्तहरू र उच्चतम जोम्वखममा रहेका उनीहरूका िासस्थानहरूलाई पष्ट्हचान गना सक्छ र कनेम्विष्ट्भर्ी 

संरक्षणका आवश्यकताहरू र पुनस्थाापनाको कायामा लागू हुन सक्छ। धेरैजसो NGOहरूले प्रभावकारी LI 

अल्पीकरणलाई पररयोजनाको जीवनचिभरी ष्ट्नकाय, अनुदानकताा र समुदायहरू िीव िढ्दो संलग्नता 

आवश्यकता पछा  भनी पष्ट्हचान गरेका छन्। LI प्रस्तावक र ष्ट्वकासकतााहरूसँगको दीघाकालीन संलग्नतालाई 

सहज िनाउनका लाष्ट्ग, NGOहरूले लष्ट्क्षत अनुदानका लाष्ट्ग आवश्यकता सङे्कत गछा , जसले उनीहरूलाई 

ज्ञानमूलक सरोकारवालाहरूको रूपमा आफ्नो ष्ट्वशेषज्ञता ष्ट्नमााण गनामा समय ष्ट्दन अनुमष्ट्त ष्ट्दने छ। 

अष्ट्तररक्त क्षमता ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग, अन्तरााष्ट्ष्टि य NGO हरू ष्ट्वशेषगरी कायाशालाहरू (73 प्रष्ट्तशत), केम्विय 

जानकारी ष्ट्नकासी-गृह (64 प्रष्ट्तशत) र हातेपुम्वस्तका वा मागादशानहरू (64 प्रष्ट्तशत) मा इचु्छक छन्। 

कायाशालाहरूले ष्ट्वष्ट्शष्ट ल्याण्डसे्कप एकसाथ आउन ष्ट्वष्ट्भन्न साझेदारहरूका लाष्ट्ग अवसर उपलब्द गराउँछ; 

हातेपुम्वस्तका वा मागादशानहरूले सिैजनाले एउरै् जानकारीमा कायारत छन् भनी सुष्ट्नष्ट्ित गछा । केिीय 

ष्ट्नकासी-गृहले खाली ठाउँ ष्ट्सजाना गछा  जहाँ सिै सरोकारवालाहरूले आफ्नो ल्याण्डसे्कपको ष्ट्वषयसँग एकदमै 

सान्दष्ट्भाक हुने जानकारी सष्ट्जलै र दु्रत रूपमा ष्ट्फल्टर गना र फेला पाना सक्छन्। 

यी NGO हरू वन्यजनु्त-सवारी साधन ठक्करहरू वा िासस्थान खण्डन जस्ता LI का प्रत्यक्ष प्रभावहरू िारे 

ष्ट्चम्वन्तत छन् भने, धेरै पष्ट्न नयाँ LI द्वारा ष्ट्सजाना गररएको पहँुच िारे ष्ट्चम्वन्तत छन्। नयाँ अष्ट्तिमणहरूले ष्ट्शकार 
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वा गैर-कानुनी वन ष्ट्वनाशका लाष्ट्ग मानव पहँुचलााई सहज िनाउँदै वन्यजनु्तमा हुने अष्ट्तररक्त खतराहरू 

ष्ट्निाउन सक्छ, जुन धेरै NGO हरूका लाष्ट्ग प्राथष्ट्मक समस्याहरू हुन्। एउर्ा NGO ले मात्र ष्ट्तनीहरू ष्ट्नष्ट्ित 

समुदायहरूमा सडक वा रेलमागाहरूको मान वन्जनु्तमा हुने खतराहरूभन्दा िढी हुन सक्छ भनी पष्ट्हचान गदै 

LI लाई खतराको रूपमा मात्र सन्दभा नगनाका लाष्ट्ग ध्यानपूवाक ष्ट्थए भनी उले्लख गरेको छ। NGO हरूले LI 

ष्ट्वस्तारणको सूक्ष्म दृश्य प्रभावकारी साझेदारहरूमा एकदमै महत्त्वपूणा हुन्छ भनी स्वीकार गरेका छन्। 
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राष्ट्ष्टि य NGO हरू 

अध्ययन के्षत्रमा 28 मधे्य 15 वर्ा देशलाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गदै, चौवन्न NGO हरूले ष्ट्वद्युतीय सवेक्षणमा प्रष्ट्तष्ट्िया 

जनाएका छन्। धेरै जसो प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू केही हदसम्म IUCN सदस्य सूचीद्वारा प्रसु्तत गररएको भौगोष्ट्लक 

पूवाारहलाई प्रष्ट्तष्ट्िम्वम्बतन गदै, दष्ट्क्षणी एष्ट्सया, ष्ट्वशेषगरी भारत(ष्ट्चत्र5), पाष्ट्कस्तान र नेपाल () िार् आएको 

छ। 90 प्रष्ट्तशतभन्दा धेरै NGOहरूले LI आफ्नो देशको वन्यजनु्तका लाष्ट्ग खतरा हो भनी ष्ट्वश्वास गछा न् र 54 

मधे्य 38 वन्यजनु्तमा हुने LI का प्रभावहरूलाई कम गने कायालाई आफ्नो संस्थाका लाष्ट्ग प्राथष्ट्मकता िनाउन 

काया गने ष्ट्वचार गरररहेका छन्। यद्यष्ट्प, ष्ट्नष्ट्ित देशहरूसँग LI र वन्यजनु्तमा काम गने संस्थाको 

प्राथष्ट्मकतासँगह संस्थाहरूको उतृ्कष्ट प्रष्ट्तशत छ। 

ष्ट्चत्र5: NGO सवेक्षण प्रष्ट्तवादीहरूको भौगोष्ट्लक ष्ट्वतरण 

LI लाई प्राथष्ट्मकता माने्न दुई-ष्ट्तहाईभन्दा िढी संस्थाहरूसँग दुवै समस्यामा प्रष्ट्तिद्धता र LI योजना र 

पररयोजनाहरू सम्बोधन गने क्षमतालाई सङे्कत गदै LI कायाका लाष्ट्ग समष्ट्पात पूणा-कालीन वा आंष्ट्शक-समयको 

कमाचारी छन् (ष्ट्चत्र 6)। धेरै संस्थाहरू िहुष्ट्वध मोडहरूमा काम गरेसँगै, रेल (12 NGO हरू) र र्ि ान्सष्ट्मशन 

लाइनहरू (11 NGOहरू) ले पष्ट्न ध्यानाकषाण प्राप्त गरेतापष्ट्न, धेरैजसो क्षमता सडकहरू (25 NGOहरू) मा 

केम्वित देम्वखन्छन्।  
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ष्ट्चत्र6: देश अनुसारको संस्थागत LI प्राथष्ट्मकता 

राष्ट्ष्टि य NGO हरूको तीन-तै्रमाष्ट्सकले अनुदानको कमीलाई वन्यजनु्तमा हुने LI का प्रभावहरू सम्बोध गने 

िाधाको रूपमा मान्दछ, मनोभाव जुन ठूला-ठूला अन्तरााष्ट्ष्टि य NGOहरूले पष्ट्न अनुकरण गरेका छन्। 

ष्ट्वशेषगरी, राष्ट्ष्टि य NGO हरूलाई क्षमता ष्ट्नमााण खोज्दा Li-ष्ट्वष्ट्शष्ट अनुदानका स्रोतहरू खोज्नमा सहायता 

आवशयक हुन सक्छ। अनुदानसँग सम्बम्वित, यी धेरै NGOहरूले अपयााप्त कमाचारीलाई महत्त्वपूणा िाधा 

मान्दछन्; सा-साना NGOहरूसँग प्राय: सीष्ट्मत स्रोतहरू छन् र अष्ट्तररक्त अनुदान हँुदैन, कमाचारीसँग LI 

समस्याहरू ष्ट्नम्विदा ष्ट्तनीहरूलाई सम्बोधन गने क्षमता नहुन सक्छ। धेरै NGOहरूले अन्य प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको 

साथमा िाधाहरूको रूपमा "सरकारी इच्छाको कमी", "संस्थागत अनुमोदन र कानुनी के्षत्राष्ट्धकारको कमी" र 

"नीष्ट्त ष्ट्नमााताहरू िीच चेतना ष्ट्सजाना गना उष्ट्चत मागाष्ट्नदेशनहरूको कमी" उले्लख गने आफ्नो राष्ट्ष्टि य 

राजष्ट्नष्ट्तक वातावरणद्वारा संकम्वल्पत महसुस गछा न्। यी प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूले सरकारी अष्ट्धकारीहरूका साथसाथै 

WFLI वररपरर संरष्ट्हत गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा कसरी संलग्न हुने र प्रभाव पाने भनी प्रष्ट्शक्षणका लाष्ट्ग स्पष्ट 

आवश्यकतालाई सङे्कत गछा । अन्त्यमा, अन्तरााष्ट्ष्टि य NGOहरू जसै्त, राष्ट्ष्टि य NGO हरूले अष्ट्तररक्त प्रष्ट्शक्षणको 

आवश्यकताका लाष्ट्ग सूष्ट्चत गदै, प्रभावकारी सुरक्षा उपायहरू र उनीहरूको ष्ट्डजाइन र कायाान्वयनको ज्ञानको 

कमीलाई िाधा मानेका छन्।  

54 मधे्य 53 ले प्रष्ट्शक्षणमा रूष्ट्चको सङे्कत गदै, राष्ट्ष्टि य NGOहरू वन्यजनु्तका लाष्ट्ग सुरक्षा उपायहरू िारे थप 

जान्न उतु्सक छन्। नीष्ट्त र योजनाको प्रष्ट्शक्षणले एकदमै रूष्ट्च सष्ट्ञ्चत गरेको छ, जसले LI वररपरर सामान्य 

नीष्ट्तको ष्ट्वकास र नयाँ LI कहाँ अवम्वस्थत हुने छ भने्न ष्ट्कराको योजना दुवैमा, LI ष्ट्नमााण गनुाअष्ट्घ यी NGOहरू 

एकदमै संलग्न हुन सक्छन् भनी सङे्कत गछा । केही NGO हरूले रोचक ष्ट्डजाइन, अल्पीकरण र ष्ट्नरीक्षणका साथ 

प्रष्ट्तष्ट्िया ष्ट्दए भने, यी ष्ट्शषाकहरू सिै NGOहरूमा कम सान्दष्ट्भाक हुन सक्छन्। थोरै NGOहरूले पष्ट्न LI का 

आष्ट्थाक अवस्थाहरूमा ष्ट्वशेषगरी रूष्ट्च राखेका छन् भने, धरै LI ष्ट्नमााणको योजना र ष्ट्वकासमा पारदशी 

उत्तरदाष्ट्यत्वको प्रोत्साहन गनाका लाष्ट्ग संवेदनष्ट्शल ष्ट्थए। NGOहरूले LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग सुरक्षा 

उपायहरू कायाान्वयन गनामा दाताहरूदेम्वख सरकारदेम्वख इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग र ष्ट्नमााण कम्पनीहरूसम्म पररषृ्कत 

उत्तरदाष्ट्यत्व िोलाएका छन्।  
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िाक्षररय-स्तिका िक्षतजाहरू ि छिफि 

LISA सरे्िण प्रक्षतक्षियाहरूको सािांश 

840 वर्ा लष्ट्क्षत प्रष्ट्तवादी मधे्य (साथै सहकमीहरूद्वारा सवेक्षण फवााडा गररएका ती प्रष्ट्तवादीहरू पष्ट्न), 

ष्ट्वद्युतीय सवेक्षणले 321 वर्ा प्रष्ट्तष्ट्िया सङ्कलन गरेका छन्। यी मधे्य, 89 जना प्रष्ट्तवादीले सरकारी 

ष्ट्नकायहरूको भागको रूपमा आफूलाई पष्ट्हचान गरे, 27ले IFI हरूको रूपमा, 46 ले उद्योगको भागको 

रूपमा र 120 ले NGOहरू (नीष्ट्ज शैष्ट्क्षक संस्थाहरूसष्ट्हत) को रूपमा पष्ट्हचान गरे। कूलमा 39, "अन्य" को 

रूपमा पष्ट्हचान गररएका प्रष्ट्तवादीहरू अवकाश सरकारी अष्ट्धकारी वा नागररक–समाजका ष्ट्वशेषज्ञहरूको 

रूपमा पष्ट्हचान हुन प्रवृत्त रहे। हािा ष्ट्वशे्लषणहरूमा, हामीले यी प्रष्ट्तवादीहरूलाई उनीहरूको ष्ट्वशेषज्ञता र 

ष्ट्वगतका पेशाहरूसँग एकदमै ष्ट्नकर् रूपमा मेल खाने मूलभूत समूहष्ट्भत्र समावेश गरेका छौ।ं पाँचवर्ा 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशभररेका राष्ट्ष्टि य स्तरमा हािो क्षमता सवेक्षण समर नू्यन प्रष्ट्तष्ट्िया दर ष्ट्निाउँदै, कोष्ट्भड-19 

महामारीको दोस्रो लहरसँग अनुरूप भएको छ। तसथा, ष्ट्नम्न खण्डहरूमा, हामीले उपलब्ध डार्ामा आधाररत 

नष्ट्तजाहरू ष्ट्नकाल्छौ ंतर प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू छुर्ाउने वा नू्यन सङ््गख्या ष्ट्निाउने सम्बिमा अनुमानहरूको 

महत्त्वलाई िष्ट्ढ ष्ट्वस्तार गदैनौ।ं 

ष्ट्वष्ट्भन्न कोष्ट्भड-19 का महामारीहरूको समय र एष्ट्सयाभरर सरकारी िन्दहरूको कारणले, हामीले देशको 

स्तरमा ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू प्राप्त गरेका छौ:ं िङ्गलादेशिार् 56 वर्ा प्रष्ट्तष्ट्िया, भारतिार् 46, 

मङ्गोष्ट्लयािार् 45, नेपालिार् 100 र थाइल्याण्डिार् 54। ष्ट्वष्ट्भन्न देशहरू (n = 16) मा काम गरेका वा छनोर् 

गररएको कुनै पष्ट्न पाँचवर्ा देशमा काम नगरेका तर एष्ट्सया (n = 4) मा LI मा काम गरेका प्रष्ट्तवादीहरू पष्ट्न 

सवेक्षणमा ष्ट्थए। हािा सवेक्षणका प्रष्ट्तवादीहरू ष्ट्वष्ट्भन्न LI मोडहरूमा काम गरेका छन्: सडकहरूमा 146, 

रेलहरूमा 76, पावर लाइनहरूमा 91। साथसाथै, 61 जना प्रष्ट्तवादीले उनीहरू कुनै ष्ट्वष्ट्शष्ट LI मोडमा ष्ट्वष्ट्शष्ट 

रूपमा काम गरेका छैनन् भनी ररपोर्ा गरेका छन् भने, 102 जना प्रष्ट्तवादीले ष्ट्वष्ट्शष्ट LI मोडहरूमा काम गने 

उनीहरूका लाष्ट्ग उपयुक्त ष्ट्थएन भनी उनीहरूले ररपोर्ा गरेका छन्। "उपयुक्त छैन" भनी जवाफ ष्ट्दएका ती 

प्रष्ट्तवादी प्राथष्ट्मक रूपमा सरकारी र NGO मूलभूत समूहहरूिार् ष्ट्थए; ष्ट्तनीहरूको कायालाई सामान्य भावमा 

LI ष्ट्वचार गररँदा (उदाहरण, सडकहरूले वन्यजनु्तको िासस्थानलाई कसरी खण्डन गने छ), ष्ट्तनीहरू LI 

योजना वा पररयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा काम नगना सक्छन् भने्न सम्भावना हुन्छ। 

सवेक्षण नष्ट्तजाहरूको हािा भौगोष्ट्लक प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्वहरूमा, हामीले थप सष्ट्जलै सवासम्मष्ट्त र ष्ट्भन्नताका 

प्यार्नाहरूको िीच फरक छुट्याउन,, ष्ट्वष्ट्शष्ट मूलभूत समूह वा देश अनुसार प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूका 

िारम्बारताहरूलाई जोड्न रेखाहरूको उपयोग गछौं। यद्यष्ट्प, प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू आफैं मा स्वतन्त्र ष्ट्भन्नताहरू 

हुन्छन्।  

र्न्यजनु्तिाई LI प्रभार्हरूबाट् सुििा गिे आर्श्यकताका िाक्षग प्राथक्षमकता ि अिुभर्हरू 

समरमा, वन्यजनु्तको सुरक्षा गने प्राथष्ट्मकता ष्ट्थयो; सिै प्रष्ट्तवादीहरूको 67 प्रष्ट्तशतले LI िार् प्राथष्ट्मकताहरू 

घर्ाउने उनीहरूको संस्थानका लाष्ट्ग प्राथष्ट्मकता ष्ट्थयो भनी सहहमष्ट्त जनाएका छन् (एकदमै सहमत = 119, 

~ 38 प्रष्ट्तशत; सहमत = 93, ~ 29 प्रष्ट्तशत; केही हदसम्म सहमत = 50, ~ 16 प्रष्ट्तशत)। प्रष्ट्तवादीहरूले 

LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनुापष्ट्न चुनौती हो भनी सुझाव ष्ट्दएका छन्; 

"उपयुक्त छैन" छनोर् गरेका छुरे्क प्रष्ट्तवादीहरू, 48 प्रष्ट्तशत प्रष्ट्तवादीहरूले LI सुरक्षा उपाय लागू गना कष्ट्ठन 
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ष्ट्थयो भनी सङे्कत गरेका छन् भने, 12 प्रष्ट्तशतले यो एकदमै कष्ट्ठन ष्ट्थयो भनी सङे्कत गरेका छन्। 13 प्रष्ट्तशतले 

मात्र यो सष्ट्जलो (10.6 प्रष्ट्तशत) वा एकदमै सष्ट्जलो ष्ट्थयो भनी सङे्कत गरेका छन्। सिै प्रष्ट्तवादीहरू मधे्य, 

WFLI सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउने प्राथष्ट्मकता हो तर महसुस गना कष्ट्ठन छ भने्न कुरा स्पष्ट छ। 

प्रष्ट्तवादीहरूले आफ्नो संस्थाले ष्ट्वष्ट्भन्न कारणहरूले गदाा वन्यजनु्तमा LI का प्रभावहरू सम्बोधन गछा न् भनी 

सङे्कत गरेका छन् (ष्ट्चत्र 7)। मूलभूत समूहहरूमा, उतृ्कष्ट अभ्यासहरू पूरा गने र मानव सुरक्षा िढाउने इच्छा 

समान िारम्बारताहरूमा ररपोर्ा गररएको ष्ट्थयो। यद्यष्ट्प, NGO हरूले सरकारी ष्ट्नकायहरूको साथमा, 

दीघाकालीन ल्याण्डसे्कपहरू र वन्यजनु्त सुरक्षा प्रवद्धान गने उदे्दश्यका लाष्ट्ग LI प्रभावहरू सम्बोधन गनामा 

एकदमै लगानी गरेका छन्। अनाियाजनक रूपमा, वन्यजनु्तमा LI प्रभावहरू कम गने कानुनी अष्ट्नवायाहरू 

सरकारी ष्ट्नकाय र उद्योगका प्रष्ट्तवादीहरूलाई थप महत्त्वपूणा हुन्छ। संस्थागत प्रष्ट्तष्ठालाई प्राय: वन्यजनु्तमा LI 

प्रभावहरू सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग IFI हरूको कारणको रूपमा उले्लख गररएको ष्ट्थययो। यी प्रारम्वम्भक 

खोजहरूले मूलभूत समूहहरूलाइ WFLI सुरक्षा उपायहरू प्रसाररत गनामा संलग्न हुन मूलभूत समूहहरूका 

लाष्ट्ग ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न अन्तष्ट्नाष्ट्हत कारणहरू छन् भनी सुझाव ष्ट्दन्छन्।  

सवेक्षणिार् रोचक खोज भनेको प्रष्ट्तवादीहरूले प्राय: वन्यजनु्तमा हुने LI का प्रभावहरूलाई सम्बोधन गनाका 

लाष्ट्ग कारणको रूपमा "पररयोजनाका ष्ट्ढलाइहरू कम गने" भनी उले्लख गरेका छैनन् (ष्ट्चत्र 7)। हामीले यो 

खोजका लाष्ट्ग धेरै कारणहरू पोस्ट गरेका छौ: जसै्त प्रष्ट्तवादीको संस्था पररयोजनाका ष्ट्ढलाइहरूद्वारा प्रभाष्ट्वत 

नहुन सक्छन् (उदाहरणका लाष्ट्ग - NGO हरू); पाँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देश र के्षत्रीय IFL पुलमा, वन्यजनु्तमा हुने 

LI प्रभावहरूले पररयोजनाहरूमा ष्ट्ढलाईहरू हुन्छन् भनी ष्ट्वचार नगने थोरै प्रमाण वा स्वीकृष्ट्त हुन सक्छन्; र 

अन्त्यमा, केही माष्ट्मलाहरूमा, LI सुरक्षा उपायहरूका प्रचारहरूको कमीले ष्ट्नष्ट्ित पररयोजनाका 

समयरेखाहरूलाई ष्ट्वलु्कल प्रभाष्ट्वत गना सकै्दनन्। हामी हािो पाँचवर्ा देशको ष्ट्वशे्लषणमा LI को क्षमता र 

कायाान्वयनको मूल्याङ्कनमा ष्ट्नम्न खण्डहरूमा यी केही भेदहरूमा तल्लीन हुन्छौ।ं 

 

ष्ट्चत्र 7: वन्यजनु्तमा हुने LI का प्रभावहरू मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग सिै चारवर्ा मूलभूत समूहिार् प्रष्ट्तवादीहरूद्वारा ष्ट्दइएका कारणहरू 

क्षर्द्यमाि िमता ि सोही दृक्षरकोण 
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सिै प्रष्ट्तवादीहरू मधे्य लगभग 48 प्रष्ट्तशतले आफ्ना संस्थाहरूसँग LI प्रभावहरूिार् वन्यजनु्तको सुरक्षा गनाका 

लाष्ट्ग समष्ट्पात कमाचारी छैनन् भनी ररपोर्ा गरेका छन्, 41 प्रष्ट्तशतले आफ्ना संस्थाहरूसँग उक्त समष्ट्पात 

कमाचारी छ भनी ररपोर्ा गरेका छन् र 11 प्रष्ट्तशत ष्ट्नष्ट्ित ष्ट्थएनन्। ष्ट्नरन्तर समूहहरूष्ट्भत्र, त्यहाँ समान 

ष्ट्वभाजन छ, आधा र आधाको नष्ट्जक। हामीले WFLI मा समष्ट्पात कमाचारी संरचनाहरू हामीले हािो सवेक्षणमा 

क्यापचर गना सके्नभन्दा पररषृ्कत ष्ट्वशे्लषणमा थप पारदष्ट्शाता हुन सक्छन् र ष्ट्दइएको संस्था वा मूलभूत 

समूहष्ट्भत्र ष्ट्वभागहरू िीच ष्ट्भन्नता हुन सक्छ भने्न कुरामा हामीले अनुमान गछौं।  

आधाभन्दा धेरै (>50 प्रष्ट्तशत) प्रष्ट्तवादीहरूले रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू महसुस 

गनाका लाष्ट्ग आफ्नो क्षमतामा अन्तरहरू िाँकी रहन्छन्; 31 प्रष्ट्तशत प्रष्ट्तवादीहरूले आफ्ना संस्थाहरूमा केही 

मात्र क्षमता छ र 17 प्रष्ट्तशतले उनीहरूका संस्थाहरूमा क्षमताको कमी छ भनी सङे्कत गरेका छन्। 38 प्रष्ट्तशत 

प्रष्ट्तवादीहरूले वन्यजनु्तमा LI प्रभावहरू सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग केही संस्थाहरूष्ट्भत्र क्षमताको िेसलाइन स्तर 

छ भनी सुझाव ष्ट्दँदै, आफ्ना संस्थाहरूसँग क्षमता छ भनी सहमष्ट्त जनाएका छन् वा वन्यजनु्तको सुरक्षामा 

अष्ट्नवाया गराइएका प्रमुख संस्थाहरूका प्रष्ट्तवादीहरूले यो सत्य नहुन सके्न अवस्थाहरूमा पष्ट्न उनीहरूसँग 

क्षमता छ भनी प्रष्ट्तष्ट्िया जनाउन िाध्य गराइएको महसुस गरेका छन्।  

हामी पष्ट्न LI पररयोजनाको प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा वन्यजनु्तका लाष्ट्ग सुरक्षा उपायहरूको ष्ट्वचार गदाा मूलभूत 

समूहर मधे्य समन्वयनको स्तर िुझ्नमा इचु्छक ष्ट्थयौ।ं केही साझेदार अन्यसँग भन्दा एक-अकाासँग िढी काम 

गरेतापष्ट्न, हामीले सिै मूलभूत समूहहरू एक-अकाासँग काम गछा न् भनी फेला पारेका छौ(ंष्ट्चत्र8)। 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूले सुरक्षा उपायहरूको सम्बिमा LI पररयोजनामा कामको अवष्ट्धमा साझेदारहरूको रूपमा 

अनुदानकतााहरू (घरेलू र अन्तरााष्ट्ष्टि य) लाई खोष्ट्जन्छ भनी सङे्कत गरेका छन्। यो समू्पणा पररयोजनाको 

प्रष्ट्ियाभरर साझेदारहरूको रूपमा अनुदानकतााहरूको भुष्ट्मकाको सीष्ट्मत िुझाइको कारणले हुन सक्छ। 

मूलभूत समूहहरूलाई LI ष्ट्वकास र वन्यजनु्तको सुरक्षामा आफ्ना अष्ट्त महत्त्वपूणा भूष्ट्मकाहरूका भ्रमहरूको 

कारणले कम खोष्ट्जने साझेदारहरूलाई पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग क्षमता प्रष्ट्शक्षणमा भूष्ट्मकाहरूको एकदमै ठूलो 

स्पष्टता आवश्यक पछा । सरकारी ष्ट्नकायहरू सरकार र NGO हरूष्ट्भत्र एकदमै प्राय: साझेदारहरू खोज्न प्रवृत्त 

हुन्छन् भने, IFI हरू एकदमै धेरै उद्योग र NGO साझेदारहरूसँग काया गछा न्। उद्योगले उद्योग र NGO हरू 

ष्ट्भत्रका साझेदारहरूसँग काम गछा । रोचक रूपमा, हािो सवेक्षणका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूमा, सिै चारवर्ा मूलभूत 

समूह स्थानीय समुदायहरूसँग िारम्बार काम गरररहेका छन्, पररयोजना प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा संवेदनष्ट्शल 

समुदायहरूका सरोकारहरूको मुख्यधारको सङे्कत। अन्त्यमा, हामीले NGO हरू एकदमै धेरै अन्य NGO 

हरूसँग साझेदारी गरेको फेला पारेका छौ,ं ष्ट्नम्न कारणले अलग प्रकायामा सङे्कत गने सीष्ट्मतता: 

1) अन्य साझेदारहरूसँग संलग्न हुने सीष्ट्मत अवसरहरू, 

2) NGO कायाका अन्य ष्ट्वषयवसु्तहरूको तुलनामा LI पररयोजनाहरूमा संलग्न हुने नू्यन अनुदान र 

3) पारम्पररक सहजका के्षत्रहरू जुन त्यसभन्दा िाष्ट्हर ष्ट्नस्कन कष्ट्ठन हुन्छ।  

यद्यष्ट्प, NGO हरूले उनीहरू धेरैजसो अन्य NGO हरूसँग काम गछा न् भनी सङे्कत गरेका छन् भने, अन्य 

मूलभूत समूहहरूले अन्य मूलभूत सहमूहरू (IFI र उद्योग िाहेक) भन्दा धेरै उनीहरू NGO हरूसँग पष्ट्न काम 

गछा न् भनी सङे्कत गरेका छन्। यसले NGO हरूसँग सिै मूलभूत समूहहरूको िीचमा पुलहरूको ष्ट्नमााणको 

कुरा आउँदा महत्वपूणा भूष्ट्मका छ भनी सङे्कत गछा । 
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ष्ट्चत्र8: प्रते्यक प्रकारको साझेदार (दायाँ) सँग काम गरेको ररपोर्ा गररएको प्रते्यक सङ्घर्क समूह (िायाँ) िार् प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या 

NGO हरूको अन्य NGO हरूसँग साझेदार गने अको कारण भनेको LI पररयोजना प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा 

वन्यजनु्तको सुरक्षा गना अन्य मूलभूत समूहहरू (आफू सष्ट्हत) को नू्यन क्षमताको आफ्नै संरष्ट्हत िोध हुन 

सक्छ। एउर्ा मूलभूत समूहले अन्य मूलभूत समूहहरूमा WFLI को महसुस गना क्षमताको स्तरलाई कसरी हेछा  

भनी िुझ्न खोष्ट्जरहेको हािो अनुसिानमा, हामीले EIA परामशादाता र NGO हरूको दजाा भएका सिै मूलभूत 

समूहहरूसँग प्राय: आफैं  सष्ट्हत—अन्य मूलभूत समूहहरूभन्दा उच्चतम क्षमता भएको फेला पारेका छौ ं

(ष्ट्चत्र9)। यद्यष्ट्प, अन्य समूहहरूले NGO हरूसँग उनीहरूले आफूमा महसुस गने भन्दा उच्चतम क्षमता छ 

भनी महसुसुस गछा न्। समरमा, सरकार र IFI हरूको दजाालाई िीचमा राख्दै, उद्योग (EIA परामशादाताहरू 

िाहेक) र LI योजनाकतााहरू WFLI सुरक्षा उपायहरू मूल्याङ्कन गना वा उपलब्ध गराउन नू्यनतम क्षमताहरू 

भएको रूपमा कष्ट्थत छन्। 

यद्यष्ट्प, NGO हरूले LI प्रभावहरूिार् वन्यजनु्तलाई प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा गना हाल ष्ट्वशेषज्ञताहरू भएका 

मूलहरू ष्ट्भत्र अन्तरलाई सङे्कत गदै – आफू र EIA परामशादाताहरू सष्ट्हत यो समयमा नू्यन क्षमताहरू भएका 

सिै साझेदारहरूलाई दजाा ष्ट्दएको छ। 
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ष्ट्चत्र9: चार वर्ा मूलभूत समूहहरूद्वारा मूल्याङ्कन गररए अनुसार वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूमा साझेदारहरूको औसत क्षमता सरकार = 

रातो, IFI = पहेलँो, उद्योग = नीलो, NGO = हररयो। क्षमतालाई 0 (कुनै क्षमता छैन) देम्वख 5 (उच्चतम क्षमता) भन्दा से्कलको दजाामा 

राम्वखएको छ। डर्हरूले औसत क्षमतालाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गछा  र लाइनहरूले एउर्ा मानक ष्ट्वचलत प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गछा । 

धेरैजसो मूलभूत समूहहरूमा, NGO हरूसँग WFLI कायाान्वयन गने केही क्षमता छ भने्न िोध छ। यद्यष्ट्प, 

NGO को आफ्नै क्षमताको नू्यन िोधले पररयोजना प्रष्ट्ियाभरी अष्ट्तररक्त क्षमता ष्ट्नमााण र व्यवस्थीकरणका 

लाष्ट्ग कोठा छ भनी सङे्कत गरेका छन्। उद्योगको कष्ट्थत क्षमता र LI योजनाकतााहरूका लाष्ट्ग नू्यन औसत दजाा 

सरोकारका लाष्ट्ग कारण हो र क्षमता प्रष्ट्शक्षण वा WFLI सुरक्षा उपायहरू मूल्याङ्कन र/वा कायाान्वयनका लाष्ट्ग 

पयााप्त क्षमता भएका ती व्यम्वक्तहरूसँग समन्वयन पररषृ्कत गनाका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा उप-समूहलाई ष्ट्चम्वित गछा । 

परियोजिा क्षर्कास प्रक्षियाको अर्क्षिमा िमता ि समन्वयि  

ष्ट्वद्यमान क्षमतालाई अझ रािी िुझ्न, सवेक्षणले पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा उनीहरूको संलग्नता िारे 

मूलभूत समूहहरू िारे अनुसिान गरेको छ। पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाले सुरुवातदेम्वख समापनसमम्म 

पररयोजनाको जीवनकाल र सुरक्षा उपाय प्रभावकारीताको ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीक्षणलाई फैलाउँछ। यहाँ, 

पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियालाई ष्ट्वष्ट्भन्न चरणहरूसँग पररभाष्ट्षत गररन्छ: चयन, ष्ट्वत्त व्यवस्था, योजना 

िनाउने, ष्ट्डजाइन, अनुमष्ट्त ष्ट्दने, ष्ट्नमााण र पष्ट्छको ष्ट्नमााण। उत्तरदाष्ट्यत्वलाई दुवै अष्ट्त महत्त्वपूणा र दीघाकालीन 

चरणको रूपमा पष्ट्न माष्ट्नन्छ। 

सातवर्ा चरण मधे्य, प्रष्ट्तवादीहरूले योजना िनाउने चरणमा आफ्नो संलग्नताको उतृ्कष्ट स्तर सङे्कत गरेका छन् 

(ष्ट्चत्र10)। रोचक रूपमा, IFI हरूलाई पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाका सिै सातवर्ा चरणमा चारवर्ा मूलभूत 

समूह मधे्य संलग्नताको उच्चतम िारम्बारता भएको ररपोर्ा गररएको ष्ट्थयो। यसको ष्ट्वपररत, NGO हरूसँग सिै 

सातवर्ा चरणमा चार वर्ा मूलभूत समूहहरूको संलग्नताको नू्यनतम िारम्बारता छ, जसमधे्य, 40 प्रष्ट्तशत 
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NGO प्रष्ट्तवादीहरू आफू पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा सहभागी भएका छैनन् भनी स्पष्ट रूपमा उले्लख 

गरेका छन्। 

अपेक्षा गररए अनुसार, IFI हरूलाई ष्ट्वत्त व्यवस्थामा एकदमै संलग्न भभएको फेला पाररएको ष्ट्थयो र अनुमष्ट्त र 

ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीक्षणमा कम भएतापष्ट्न, धेरै अन्य चरणहरूमा पष्ट्न ष्ट्नरन्तर सहभागी ष्ट्थए। अल्पीकरण 

उपायहरू जस्ता पयााप्त सुरक्षा उपायहरू पररयोजनाद्वारा उपलब्ध गराइएको छ र उनीहरूको प्रभावकाररताका 

लाष्ट्ग पष्ट्छ मूल्याङ्कन गररएको छ भभनी सुष्ट्नि गना दुवै महत्त्वपूणा चरणहरू हुन्। सरकारी प्रष्ट्तवादीहरूले 

योजना िनाउनेदेम्वख अनुमष्ट्त ष्ट्दनेसम्म पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाको िीचका चरणहरूको अवधीमा उच्चतम छ 

भनी ररपोर्ा गरेका छन् भने, उद्योग प्रष्ट्तवादीहरूले उनीहरू योजनामा एकदमै धेरै र त्यसपष्ट्छ ष्ट्डजाइन, 

अनुमष्ट्त र ष्ट्नमााणमा कम संलग्न छन् भनी सङे्कत गरेका छन्। उद्योगको यो आियाजनक प्यार्नालाई थप 

अनुसिान आवश्यक छ। उद्योगलाई दुवै ष्ट्डजाइन र ष्ट्नमााणमा सामान्यतया एकदमै संलग्न हुने अपेक्षा गररएको 

छ भने, सवेक्षण ती ष्ट्वष्ट्शष्ट सेवाहरू उपलब्ध गराउने र पररयोजना योजनामा एकदमै सहभागी हुने EIA 

परामशादाताहरूको संलग्नतालाई ष्ट्वशेष रूपमा क्याप्चत गने संस्थाहरूसम्म नपुगे्न सम्भावना छ।  

पष्ट्हले नै ररपोर्ा गररए अनुसार, NGO प्रष्ट्तवादीहरूसँग पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाका सिै सातवर्ा चरणमा 

चारवर्ा ष्ट्नवााचक के्षत्रहरूका समूहहरूको संलग्नताका नू्यनतम िारम्बारताहहरू छन्। ष्ट्तनीहरू संलग्न हँुदा, यो 

योजना िनाउने चरणको अवष्ट्धमा उच्च िारम्बारता ष्ट्थयो। हामीले NGO हरू LI को योजना िनाउने वा 

अनुमष्ट्त ष्ट्दने चरणहरूमा सामान्यतया औपचाररक साझेदारहरू नभएको तर EIA हरू हुन सक्दा योजना 

िनाउने चरण वा अनुमष्ट्त ष्ट्दने चरणमा ष्ट्वशेषज्ञ मूल्याङ्कनहरूका लाष्ट्ग अधे्यष्ट्षत गररएकोले NGO संलग्नताको 

यो प्यार्ना व्याख्या गछौं। वास्तष्ट्वक योजना र अनुमष्ट्त ष्ट्दने ष्ट्नणायहरूले NGO इनु्पर्हरू समावेश गने वा नगने 

छनोर् गना सक्छन्। अन्त्यमा, कुनै मूलभूत समूहले छनोर् चरणलाई संलग्नताका लाष्ट्ग आफ्नो प्राथष्ट्मक चरण 

हुने ष्ट्वचार गरेको छैन भने्न कुरा रोचक छ, जसले पररयोजनाहरूलाई वन्यजनु्तका आवश्यकताहरूको 

सम्बिमा कहाँ ष्ट्नमााण गनुापछा  वा अन्य ल्यान्डसे्कप-चौडाइका भावहरूको साथमा वन्यजनु्त 

आवश्यकताहरूको ष्ट्वचार गररन्छ वा गररँदैन भनी ष्ट्नणाय गनाका लाष्ट्ग को ष्ट्जमे्मवार छ भने्न प्रश्नहरू ष्ट्निाउँछ।  
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ष्ट्चत्र10: मूलभूत समूह अनुसार प्रष्ट्तवादीहरू LI पररयोजनाको ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाको प्रते्यक सात वर्ा चरणमा सहभागी हुने िारम्बारताको 

प्रष्ट्तशत 

वन्यजनु्त सुरक्षाका ष्ट्नणायहरू प्राय: जसो धेरै योजना िनाउने चरणको अवष्ट्धमा गने भनी सिै चारवर्ा मूलभूत 

समूहका प्रष्ट्तवादीहरू िीच सामान्य सम्झौता गररएको ष्ट्थयो (ष्ट्चत्र11), जुन समर प्रष्ट्तवादीहरूको उच्चतम 

सङ््गख्याले आफ्ना संलग्नताको उच्चतम प्रष्ट्तशतको िारम्बारतालााई सङे्कत गदाा पष्ट्न भएको हो(ष्ट्चत्र10)। 

ष्ट्डजाइन चरण सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग प्रष्ट्तिद्धताहरू गना अवसरको रूपमा सिै सङ्घर्क 

समूहहरूद्वारा पष्ट्न देम्वखएको ष्ट्थयो (ष्ट्चत्र11)। यद्यष्ट्प, सङ्घर्कका सिै समूहिार् आएका केही प्रष्ट्तवादीहरूले 

चयन चरणको अवष्ट्धमा पररयोजना ष्ट्वकासमा प्रारम्वम्भक रूपमा पयााप्त वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध 

गराउने ष्ट्वचार गना र प्रष्ट्तिद्धता गनामा केही कष्ट्ठनाइ हुन सक्छ भनी सूष्ट्चत गदै वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू 

ष्ट्वकास गरेका ष्ट्थयो। यष्ट्द पररयोजना ष्ट्वकासका प्रारम्वम्भक चरणहरूले वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरू ष्ट्वचार 

गदैन भने वन्यजनु्त सुरक्षा गना पष्ट्हलो अल्पीकरणको रूपमा हर्ाउने ष्ट्सद्ध गना कष्ट्ठन हुन सक्छ। अनुदान 

चरणको अवष्ट्धमा, 50 प्रष्ट्तशतभन्दा भन्दा कम IFI प्रष्ट्तवादीहरूले प्रष्ट्शक्षण वा भावी क्षमता ष्ट्वकास कायािारे 

छलफल गना ष्ट्नयमनकारी पररपे्रक्ष्यका सम्भाष्ट्वत मुख्य हस्तके्षप पोइन्ट वा हािो सवेक्षणको प्रश्नको हस्तके्षपको 

पोइन्ट सूष्ट्चत गदै सुरक्षा उपायहरू सम्बोधन गछा । IFI हरूले ष्ट्नमााणको चरणको अवष्ट्धमा अन्य सङ्घर्क 

समूहले यसलाई आफ्ना संस्थाका लाष्ट्ग मुख्य हस्तके्षप पोइन्टको रूपमा नदेखेपष्ट्न सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन 

गररएको कुरा पष्ट्न सूष्ट्चत गर्यो। रोचक रूपमा, IFI हरू र केही हदसम्म उद्योगका प्रष्ट्तवादीहरूले पररयोजना 

प्रष्ट्ियाभरी सामान्य जवाफदेष्ट्हताले सुरक्षा उपायहरूका कायाान्वयन गराउँछ तर NGO हरू जुन प्रायजसो 

जवाफदेहीता राख्नका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा माष्ट्नन्छ तर ष्ट्थएन भनी महसुस गनुाभयो। 
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ष्ट्चत्र11: मूलभूत समूहद्वारा प्रष्ट्तवादीहरूले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू LI पररयोजना प्रष्ट्ियाको प्रते्यक सातवर् चरणको अवधीका 

साथसाथै समू्पणा प्रष्ट्ियाभरर उत्तरदाष्ट्यत्वको कारणले हाल कायाान्वयन गररएको छ भनी सङे्कत गने प्रष्ट्तशतको आवृष्ट्त्त। "सम्बोधन 

नगनुाहोस्" ले प्रष्ट्तवादीहरूले आफ्नो सिै कायामा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू सम्बोधन गदैनन् भनी सङे्कत गछा  भने, "सहभागी नहुनुहोस्" 

ले प्रष्ट्तवादीहरू पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियामा सहभागी हँुदैनन् भनी सङे्कत गरेको छ। 

प्रष्ट्तवादीहरूले भष्ट्वष्यको प्रष्ट्शक्षणको फोकसका लाष्ट्ग तीनवर्ा सम्भाष्ट्वत के्षत्रलाई सङे्कत गदै, LI का लाष्ट्ग 

वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनमा आउने िाधाहरू प्राय: योजना, ष्ट्नमााण र ष्ट्डजाइन चरणहरूमा 

उठ्छन् भनी सहमष्ट्त जनाएका छन् (ष्ट्चत्र12)। उद्योग प्रष्ट्तवादीहरूले पष्ट्न अनुमष्ट्त ष्ट्दने काया सिै अन्य मूलभूत 

समूहहरूभन्दा थप िाधा ष्ट्थयो भनी महसुस गरेका छन् र लगभग प्रते्यक IFI प्रष्ट्तवादीले ष्ट्डजाइन प्रमुख िाधा 

ष्ट्थयो भनी महसुस गरेका छन्। िाधाको रूपमा अनुमष्ट्त ष्ट्दनाले उद्योगले पालना गनुापने स्पष्ट मागाष्ट्नदेशन र 

अष्ट्नवाया आवश्यकताहरू अझ रािोसँग पालना गना सके्न अनुमष्ट्त ष्ट्दने प्रष्ट्ियाहरूलाई लामो र जष्ट्र्ल िनाउँदै 

पयााप्त सुरक्षा उपायहरूमा के कुराले गठन गदाछ भने्न कुराको स्पष्टताको कमीलाई सङे्कत गना सक्छ। दुवै 

NGO र उद्योगका प्रष्ट्तवादीहरूले अन्य दुईवर्ा मूलभूत महसुस गररएको उत्तरदाष्ट्यत्वको कमीलाई सम्भाष्ट्वत 

रूपमा सङे्कत गदै, उत्तरदाष्ट्यत्व सुरक्षा उपायको कायाान्वयनमा िाधा ष्ट्थयो भनेर ष्ट्न नोर् गरेका छन्। 
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ष्ट्चत्र12: अवयव समूहद्वारा प्रष्ट्तवादीहरूले LI पररयोजनाको प्रष्ट्ियाका कुन चरणहरूमा वन्यजनु्तका सुरक्षाहरूको कायाान्वयनमा 

िाधाहरू हुन्छन् भने्न कुरा सुझाव गने प्रष्ट्तशतको िारम्बारता 

WFLI मा बािाहरू 

पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा िाधाहरू सामान्यतया कहाँ उत्पन्न हुन्छन् भने्न सङे्कत गने 

अष्ट्तररक्तमा, प्रष्ट्तवादीहरूले यी प्रमुख िाधाहरू के-के हुन् भनी अन्तरदृष्ट्ष्ट पष्ट्न उपलब्ध गराएका छन्। WFLI 

कायाान्वय गनामा एकदमै उले्लख गररएको िाधा भनेको सरकारी ष्ट्नकाय र NGO हरूका प्रष्ट्तवादीहरू अनुसार 

ररपोर्ा गररए अनुसार वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग कमीका साथसाथै ती उद्योगमा नू्यनतम आवृष्ट्त्त हो 

(ष्ट्चत्र13)।  IFI हरूले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहका लाष्ट्ग अनुदानहरूको प्रयोगमा नेतृत्वकताा र प्रापकहरूको 

िीचमा सम्बि नरहेको हुन सक्छ भनी सुझाव गदै यो ष्ट्िन्दुमा सहमत हँुदैन। NGO हरूले पष्ट्न प्रमुख िाधाको 

रूपमा LI प्रष्ट्ियाहरूसँग संलग्न हुने अवसरहरूको कमी पष्ट्न उले्लख गछा  र उक्त काया कुनै पष्ट्न मूलभूत 

समूहद्वारा पष्ट्हचान गररएको कुनै पष्ट्न िाधाको उच्चतम आवृष्ट्त्तमा गछा ।  

मूलभूत समूहद्वारा अष्ट्भव्यक्त गररएका उतृ्कष्ट सरोकारका अन्य के्षत्रहरूमा समूहहरू िीच लगभग िरािर 

िारम्बारतामा WFLI मा अवरोधको रूपमा राजष्ट्नष्ट्तक इच्छाको कमी समावेश हुन्छ (ष्ट्चत्र 13)। सरकारी 

ष्ट्नकाय, उद्योग र NGO हरूले वन्यजनु्त-ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्वशेषज्ञतालाई कमी, प्रभावकारी ष्ट्नरीक्षण र WFLI 

अल्पीकरणण उपायहरूको ष्ट्नमााण-पिातको मूल्याङ्कनको रूपमा पष्ट्हचान गरेको छ। सरकारी ष्ट्नकायहरू र 

उद्योगले राजनीष्ट्तक इच्छाको कमी, ष्ट्वशेषज्ञता र ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीक्षण र मूल्याङ्कनसँग पारमा िाधाको 

रूपमा WFLI सुरक्षा उपायहरूलाई महसुस गना संस्थागत सहायताको कमीलाई पष्ट्न हाइलाइर् गछा । NGO र 

IFI हरू संस्थागत सहायताको कमीिार् एकदमै ष्ट्पष्ट्डत हँुदैनन्। अन्त्यमा, IFI हरूले अन्य मूलभूत समूहहरूमा 

भन्दा कम आवृष्ट्त्तहरूमा अन्य िाधाहरूलाई सामान्यतया उले्लख गदै, WFLI का लाष्ट्ग सवासाधारणको कमी र 

कुनै अन्य मूलभूत समूहभन्दा धेरै िाधाको रूपमा थप सुरक्षा उपायहरूलाई कायाान्वयन गना सावाजष्ट्नक चापको 

कमीलाई उले्लख गछा । WFLI का गैर-आष्ट्थाक लक्ष्यहरू वा संस्थागत समथानका लाष्ट्ग राजनीष्ट्तकको 

चाहानाको कमी हुनु ष्ट्वकासशील संसारमा सामान्य हो र सरकार र राष्ट्ष्टि य एजेन्डाहरूले िहुष्ट्वध ष्ट्वकासात्मक र 

वन्यजनु्तका प्रष्ट्तिद्धताहरू पूरा गने आदशाको रूपमा ष्ट्रन पूवााधार प्रोत्साहन गना ष्ट्पभोर् नगदाासम्म सम्भाष्ट्वत 

रूपमा िाधा पुर्याउन जारी राम्वखन्छ; यसले पररवतानमा WFLI का लाष्ट्ग सावाजष्ट्नक सहायता पररषृ्कत गना 

सक्छ। 
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ष्ट्चत्र13: प्रते्यक चारवर्ा मूलभूत समूहका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको प्रष्ट्तशतलाई प्रसु्तत गने रेडार राफ, जसले प्रते्यक प्रकारको िाधाले LI 

पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनलाई रोक्छ भनी सहमष्ट्त जनाएका छन्। सावाजष्ट्नक सहायताको कमी, 

ष्ट्वत्त व्यवस्थाको कमी र राजष्ट्नष्ट्तक इच्छाको कमीका लाष्ट्ग, सरकारी ष्ट्नकायहरूको प्रष्ट्तशत ती NGO हरूसँग वास्तवमै मेल खान्छ, 

त्यसकारण राफका केही भागहरूमा रेखा (सुन्तला रङ्ग) दृश्यवान हँुदैन। 

सङ्घर्क समूहहरूले ष्ट्वत्त व्यवस्था, राजनीष्ट्तक इच्छा, संस्थागत सहायता र वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको 

कायाान्वयनमा सिैभन्दा ठूलो िाधाको रूपमा ष्ट्वशेषज्ञताको कमी पष्ट्हचान गरे। सवेक्षणले NGO हरूसँग 

पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा संलग्न हुनका लाष्ट्ग हाल अवसरको कमी छ भनी फेला पारेको छ। 

िमताको टु्िक्षकट्  

सवेक्षणले मूलभूत समूहहरूलाई कुनै समयमा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू सफलतापूवाक कायाान्वयन गनाका 

लाष्ट्ग पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा जानेर संलग्न हुन आवश्यक हुने अष्ट्तररक्त उपकरण र ष्ट्वशेषज्ञतालाई 

पष्ट्न अने्वषण गरेको छ। प्रष्ट्तवादीहरूको उतृ्कष्ट सङ््गख्याले अल्पीकरण उपायहरू ष्ट्डजाइन गनाका लाष्ट्ग 

उतृ्कष्ट अभ्यासहरू, वन्यजनु्त डार्ा सङ्कलन गनाका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट अभ्यासहरू र अन्त्यमा, प्रस्ताष्ट्वत पररयोजना 

र वैकम्वल्पक रूर्हरूका ष्ट्ववरणहरू (पष्ट्हरन) को साथमा खचा-लाभ ष्ट्वशे्लषण (CBA) िारे जानकारीको कमी 

भइरहेको ष्ट्थयो भनी सङे्कत गरेका छन्। हामीले तल पालै-पालो केही यी जानकारीका ष्ट्वषयवसु्तहरू अने्वषण 

गरेका छौ:ं 

लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषणहरू 

IFI हरू (>60 प्रष्ट्तशत) र उद्योग (>50 प्रष्ट्तशत) प्रष्ट्तवादीहरूका प्रष्ट्तष्ट्िया स्तरहरूले यी दुईवर्ा मूलभूत 

समूहले LI पररयोजनाहरूमा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग CBA हरू ष्ट्नयष्ट्मत रूपमा सञ्चालन गररँदै छ 



47     |     एष्ट्सयामा वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग क्षमता    USAID.GOV 

भनी ष्ट्वश्वास गछा न् भनी सङे्कत गरेका छन्। सरकार र NGO प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू मध्य-30 प्रष्ट्तशतको दायरामा 

एकदमै कम ष्ट्थए (ष्ट्चत्र 14)। यी प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग CBA हरू अझैसम्म LI 

पररयोजनाहरूमा मानक अभ्यास होइनन् भनी देखाउँछ। IFI र उद्योगद्वारा उच्चतम स्तरका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू ष्ट्वत्त 

व्यवस्था र CBA हरूको सञ्चालनमा उनीहरूको संलग्नताको नष्ट्तजा हुन सक्छ भने, सरकारी र NGO हरूले 

आफ्ना नष्ट्तजाहरू मात्र प्रयोग वा समीक्षा गछा ।  

यसले समन्वयन क्षमताहरूमा सम्भाष्ट्वत अष्ट्हतकर अन्तरलाई सङे्कत गछा  जहाँ सरकारी ष्ट्नकाय र NGO हरू 

मानव ष्ट्वकास र वन्यजनु्त संरक्षणका लाष्ट्ग ल्यान्डसे्कप-स्तरका योजनाहरू ष्ट्सजाना गनाका लाष्ट्ग साझेदारी 

गछा न् तर LI ष्ट्वकास र वन्यजनु्त संरक्षण िीचका लेन-देनहरूलाई िुझे्न भूष्ट्मका उद्योग र IFI हरूको कायाष्ट्भत्र 

ष्ट्वशाल रूपमा छ। पररयोजना स्वीकृष्ट्त र योजना प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा िहुष्ट्वध मूलभूत समूहहरूलाई एकसाथ 

ल्याउने CBA हरू सञ्चालन गनाका लाष्ट्ग औपचाररक पद्धष्ट्तहरूको ष्ट्सजानाले ष्ट्वष्ट्शष्ट रूपमा थप खचा-

प्रभावकारी पररयोजना र उतृ्कष्ट वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूमा नेतृत्व गना सक्छ। 

 

ष्ट्चत्र 14: पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग खचा-लाभका ष्ट्वशे्लषणहरू सञ्चालन गररएको छ 

वा छैन भने्न कुरामा चारवर्ा मूलभूत समूहद्ववारा प्रष्ट्तशत आवृष्ट्त्त प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू। 

ष्ट्नमााण-पूवाका वन्यजनु्त डार्ा र ज्ञान पे्लर्फमाहरू 

सिै मूलभूत समूहहरूिार् लगभग 56 प्रष्ट्तशत प्रष्ट्तवादीहरूले आफ्ना संस्थाहरूले नयाँ LI पररयोजनाहरूका 

लाष्ट्ग पूवा-ष्ट्नमााणका वन्यजनु्त डार्ा प्रयोग गछा न् भनी ररपोर्ा गरेका छन्; यद्यष्ट्प, लगभग 13 प्रष्ट्तशत 

प्रष्ट्तवादीहरूले उक्त वन्यजनु्त डार्ा सरल रूपमा उपलब्ध ष्ट्थयो भनी ररपोर्ा गरेका छन्। ष्ट्वशेषगरी, IFI 

हरूका कुनै पष्ट्न प्रष्ट्तवादीले ष्ट्नमााण-पूवाका वन्यजनु्त डार्ा सरल रूपमा उपलब्ध ष्ट्थयोपपप भनी महसुस 

गरेका छैनन्। पूवा-ष्ट्नमााणका वन्यजनु्त डार्ाको उपलब्धतासम्बिी यी सवेक्षणका नष्ट्तजाहरूले केिीकृत, 

सावाजष्ट्नक रूपमा पहँुच योग् वन्यजनु्त र ष्ट्वद्यमान डार्ाका लाष्ट्ग िासस्थान डार्ा पे्लर्फमाहरूका लाष्ट्ग स्पष्ट 

आवश्यकता र थप सुदृढ ष्ट्नमााण-पूवाका वन्यजनु्त सवेक्षणहरू, अन्य सम्बम्वित डार्ा सङ्कलन र जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका मूल्याङ्कनहरूमा अनुदान ष्ट्दन LI ष्ट्वकासकतााहरूका लाष्ट्ग आवश्यकताको सुझाव ष्ट्दन्छ। 

वन्यजनु्तका लाष्ट्ग सुरक्षा उपायहरू िारे जानकारी सङ्कलन गनाका लाष्ट्ग हाल प्रयोग गररएका स्रोतहरू िारे प्रश्न 

गदाा, मूलभूत समूहहरूले ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्डरीसम्म सवेक्षणमा प्रस्ताव गररएका सिै स्रोतहरू प्रयोग गरेर ररपोर्ा 
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गनुाभयो (ष्ट्चत्र15)। समरमा, चारवर्ा मूलभूत समूह कुन स्रोतहमा ष्ट्नभार रहने भने्न कुराको िीचमा नू्यनतम 

ष्ट्भन्नता ष्ट्थयो। मूलभूत समूहसँग पंम्वक्तिद्ध प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूमा प्रमाष्ट्णत भएका थोरै प्रचलनहरूले ष्ट्नम्न कुराहरू 

अष्ट्नवाया गराउँछ: सरकारी ष्ट्नकाय र IFI हरूले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूसम्बिी जानकारी खोज्न एकदमै 

प्राय: आन्तररक प्रष्ट्शक्षण र िाह्य कायाशालाहरू उपयोग गछा न् भने, IFI हरू र उद्योगले थप प्राय: 

परामशादाताहरू उपयोग गछा न्। वन्यजनु्त सुरक्षा उपायसम्बिी जानकारी फेला पानाका लाष्ट्ग वेि खोज, 

हातेपुम्वस्तका, शैष्ट्क्षक अध्ययनहरू र साझेदारहरूसँग काम गने सिै चारवर्ा मूलभभूत समूहमा साधारण 

हुन्छन्। वन्यजनु्त सुरक्षा उपायका लाष्ट्ग केिीकृत पे्लर्फमाले डार्ा, सुरक्षा उपायका आवेदन र प्रभावकाररता 

िारे नवीनतम जानकारी र LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट अभ्यास, मापदण्ड र मागादशानहरूसम्बिी अन्य 

उपयुक्त सामरीको पहँुचमा हि उपलब्ध गराएर सिै मूलभूत समूहलाई लाभ हुन सक्छ। 

 

ष्ट्चत्र15: चारवर्ा मूलभूत समूहले गने ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकार र स्रोतका वन्यजनु्त सुरक्षा उपायको जानकारीको प्रयोगको सम्बिमा उनीहरूद्वारा 

प्रष्ट्तशत िारम्बारताको प्रष्ट्तष्ट्िया 

प्रक्षशिणका आर्श्यकता ि सङे्कत गरिएका शीषिकहरू 

सङ्घर्क समूह जे-जस्तो भएपष्ट्न, प्रष्ट्तवादीहरू LI प्रभावहरूिार् वन्यजनु्तको सुरक्षा गनाका लाष्ट्ग प्रष्ट्शक्षण 

अवसरहरूमा अत्याष्ट्धक मात्रामा रूष्ट्च छन् (86 प्रष्ट्तशत)। माष्ट्थको मूल्याङ्कनिार्, केही ष्ट्वषयवसु्तहरू 

मूलभूत समूहहरूभरर क्षमता आवश्यकताहरूको रूपमा पुनरावृष्ट्त्त हुन्छन्। हामीले मूलभूत समूहहरूले LI 

(ष्ट्चत्र16 (a))का लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको महसुस गनाका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााण गना चाहने प्रष्ट्शक्षणको 

जानकारी र प्रकार िारे ष्ट्वशेषगरी अनुरोध गरेका छौ।ं IFIs र NGOs मा वेष्ट्िनारहरू (छोर्ो 1-घण्टाको 

अनलाइन प्रष्ट्शक्षण) र कायाशालाहरू (धेरै ष्ट्दनको प्रष्ट्शक्षण) को उच्च स्वीकायाता छ। यद्यष्ट्प, ष्ट्फल्ड 

ष्ट्र्ि पहरूसँग संयोष्ट्जत गदाा, कायाशालाहरूलाई सरकारी एजेन्सी र NGO हरूद्वारा प्रायजसो प्राथष्ट्मकता 

ष्ट्दइन्छ। IFI र NGO हरूले पष्ट्न  जानकारीको केम्विय सूचना प्रसारण (तलको ष्ट्चत्रमा "ज्ञान पे्लर्फमा" को 

रूपमा सङे्कत गररए अनुसार—अनलाइन पुस्तकालय, अध्ययन माष्ट्मला, ष्ट्डजाइन मागादशानहरू आष्ट्द) को 

अम्वस्तत्व र वन्यजनु्त सुरक्षा उपायका ष्ट्डजाइन र ष्ट्वशेषताहरू (उदाहरण, वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग डाइमेन्सनहरू) का 

लाष्ट्ग मागादशानहरूमा थप गुण पष्ट्न देख्छन्। सिै चार सङ्घर्क समूहहरूले आफ्नो प्राथष्ट्मकताको नू्यनतम 

िारम्बारताहरूमा (ष्ट्नरन्तर ष्ट्शक्षा िेष्ट्डर् वा प्रमाणपत्रहरूका साथ) अनलाइन ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालय-स्तरका कोषाहरू 

दजाा पाएका छन्।  
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प्रष्ट्शक्षणका शीषाकहरूको सम्बिमा, सिै मूलभूत समूहहरूका सवेक्षण प्रष्ट्तवादीहरू उपलब्ध गराइएका सिै 

ष्ट्वकल्पहरूमा उच्च रूपमा इचु्छक ष्ट्थए, जसमा नीष्ट्त, योजना, ष्ट्डजाइन, अल्पीकरण र ष्ट्नरीक्षण समावेश 

गरेको छ (ष्ट्चत्र16 (b))। NGO हरू र उद्योग आफ्ना आवश्यकताहरूमा पंम्वक्तिद्ध छन् र WFLI को योजना र 

ष्ट्डजाइनमा प्रष्ट्शक्षण खोष्ट्जरहन्छन्। NGO हरू आफ्ना आवश्यकताहरूमा सरकारी ष्ट्नकायहरूसँग 

पङ््गम्वक्तिद्ध छन् र नीष्ट्त, ष्ट्नरीक्षण र अल्पीकरणमा प्रष्ट्शक्षण पष्ट्न खोष्ट्जरहेका छन्। IFI हरूष्ट्भत्र, WFLI को 

कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग प्रष्ट्शक्षणलाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दइएको छ भनी सुझाव गदै, सिै मूलभूत समूहहरू मधे्य IFI 

प्रष्ट्तवादीहरू उच्चतम िारम्बारतासँग प्रष्ट्शक्षणमा इचु्छक छन्। समरमा, हािा नष्ट्तजाहरूले प्रभावकारी 

क्षमताको प्रष्ट्शक्षणमा ष्ट्नष्ट्ित मूलभूत समूहलाई कष्ट्हलेकाही ँरे्लर गररएको डेष्ट्लभरीसँग मूलभूत समूहहरूभरर 

समान शीषाकहरू समावेश हुन सक्छ भनी सुझाव गछा । अष्ट्घल्लो नष्ट्तजाहरूले मूलभूत समूहहरू पररयोजना 

ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा कसरी एकसाथ काया गछा न् भने्न सुधारका लाष्ट्ग कोठाको सङे्कत गछा , 

प्रष्ट्शक्षणहरूले ष्ट्वष्ट्भन्न सरोकारवालाहरूलाई एउर्ा कोठामा ल्याउन महत्त्वपूणा अवसरहरू उपलब्ध गराउन 

सक्छ। साथसाथै, मानकीकृत प्रष्ट्शक्षणिार् सिै मूलभूत समूहहरूमा एउरै् सामान्य ज्ञानको आधार उपलब्ध 

गराएर, भष्ट्वष्यका सहकायाहरू थप सहज रूपमा जान सक्छन्।  

(a)       (b) 

 

ष्ट्चत्र16: (a) वन्यजनु्त सुरक्षा प्रष्ट्शक्षणका लाष्ट्ग प्राथष्ट्मकताका पद्धष्ट्तहरू; र b) ष्ट्नदेशनका लाष्ट्ग प्राथष्ट्मकताका ष्ट्वषयवसु्तहरू र ष्ट्वषय 

माष्ट्मलासँग सम्बम्वित चार वर्ा मूलभूत समूहद्वारा प्रष्ट्तशत आवृष्ट्त्त प्रष्ट्तष्ट्ियाका रेडार राफहरू। 

क्षर्शेषज्ञ मूिभूत समूहहरूका िाक्षग िमता अिुमािहरू 

पूवागामी खण्डले सवेक्षणका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूलाई समरको रूपमा ष्ट्वचार गरेको छ वा चारवर्ा मूलभूत समूहभरर 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू तुलना गरेको छ। अको खण्डले थप गहन क्षमताका आवश्यकताहरूको मूल्याङ्कनलाई अनुकूल 

िनाउन र प्रष्ट्शक्षणसम्बिी ष्ट्ियाकलापहरूलाई वन्यजनु्तका मुख्य सुरक्षाहरूमा थप प्रभावकारी िनाउन 

उनु्मख गना मद्दत गना सके्न अवयव समूह-ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्नरीक्षणहरू प्रदान गदाछ। 

सरकार 

सरकारहरूले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरक्षण गनाका लाष्ट्ग आफ्ना अन्तरााष्ट्ष्टि य प्रष्ट्तिद्धताहरूलाई आफ्ना धेरै राष्ट्ष्टि य 

लक्ष्यहरूसँग सनु्तलन गनुापछा । तसथा, ष्ट्तनीहरूले प्राय: आफ्ना अन्तरााष्ट्ष्टि य दाष्ट्यत्वहरू स्वीकार गना र 

ष्ट्तनीहरूलाई हाष्ट्सल गनामा मद्दत गना राष्ट्ष्टि य नीष्ट्त र कायािमहरू ष्ट्सजाना गछा न्। सवेक्षणले सूष्ट्चत गररनुपने 

ष्ट्नकायको कमाचारीका उत्तरदाष्ट्यत्वहरू ष्ट्नधाारण गना र उनीहरूको राष्टिको संरक्षणमा केम्वित ष्ट्जमे्मवारी र 

कताव्यहरूपिात काया गना खोज्दछ। 
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सरकारी प्रष्ट्तवादीहरू वन्यजनु्त संरक्षणसँग सम्बम्वित सवेक्षणमा पष्ट्हचान गररएका सातवर्ा MEA र थप 

सामान्यतया जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, प्रवासी, प्राकृष्ट्तक सम्पदा र ष्ट्समसारसम्बिी िारे अत्याष्ट्धक मात्रामा सचेत ष्ट्थए। 

यी अष्ट्धकांश प्रष्ट्तवादीहरूले उनीहरूका संस्थाहरूसँग वन्यजनु्त संरक्षणसँग सम्बम्वित अन्तरााष्ट्ष्टि य 

प्रष्ट्तिद्धताहरू िारे आफ्ना कमाचारीहरूलाई आन्तररक रूपमा जानकारी साझा गनाका लाष्ट्ग औपचाररक 

(आष्ट्धकाररक) प्रणालीहरू (n = कुल 91 प्रष्ट्तष्ट्िया मधे्य 44) र/वा औपचाररक प्रणालीहरू (n = कुल 91 

वर्ा प्रष्ट्तष्ट्िया मधे्य 17) पुष्ट्ष्ट गरेका छन्। वन्यजनु्तसँग सम्बम्वित अन्तरााष्ट्ष्टि य प्रष्ट्तिद्धताहरू ष्ट्नरीक्षण गना र 

सम्झौताहरू पुष्ट्ष्ट गनाका लाष्ट्ग राष्ट्ष्टि य ष्ट्ियाकलापहरूको स्थापनालाई सूष्ट्चत गनाका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार सरकारी 

कमाचारी केही सरकारी ष्ट्नयकायहरूमा उपम्वस्थत देम्वखन्छन् र अन्यमा देम्वखँदैनन् (उपम्वस्थत = 46, अनुपम्वस्थत 

= 37, ष्ट्नष्ट्ित छैन = 10)।  

केही प्रष्ट्तवादीले यो ष्ट्ववाद सधैकँो अवस्था नभएतापष्ट्न उनीहरूको ष्ट्नकायले कमाचारीलाई MEA हरू कायम 

राख्नका लाष्ट्ग आवश्यक कायाहरूसम्बिी स्रोतहरूमा पहँुच प्रदान गरेको कुरा पुष्ट्ष्ट गरे (प्रदान गररएको पहँुच 

= 48, प्रदान नगररएको पहँुच = 20, अष्ट्नष्ट्ित = 24)। सवेक्षणले पररषृ्कत ष्ट्वसृ्ततमा वन्यजनु्तको सुरक्षा 

सम्बोधन गने सरकारी ष्ट्नकायहरूको ष्ट्वष्ट्वधतालाई क्याप्चर गना खोजेको छैन। तसथा, अष्ट्तररक्त अध्ययनलाई 

अन्तरााष्ट्ष्टि य वन्यजनु्त पद्धष्ट्तहरूमा काम गने सरकारी ष्ट्नकायहरू घरेलू LI ष्ट्नकायहरू वन्यजनु्त सुरक्षा 

उपायहरू आवश्यक हुने ठाउँमा उनीहरूके ष्ट्वकास गरेका पररयोजनाहरूसँग पङ््गम्वक्तिद्ध र एकीकृत छन् वा 

छैनन् भनी मूल्याङ्कन गना आवश्यक हुने छ। यद्यष्ट्प, सवेक्षणले राष्ट्ष्टि य स्तरमा उक्त कुरा क्याप्चर गरेको छ, 

सरकारी ष्ट्नकायहरूले वन्यजनु्तसँग सम्बम्वित अन्तरााष्ट्ष्टि य प्रष्ट्तिद्धताहरूसँग संलग्न कमाचारीको क्षमता 

पररषृ्कत गना केही प्रकारको औपचाररक म्वस्टम र संस्थागत पहँुच उपलब्ध गराएको छ। ष्ट्तनीहरूले त्यसो गदाा, 

एकदमै सामान्य क्षमता-ष्ट्नमााणका प्रयासहरू कायाशाला र प्रष्ट्शक्षण पाठ्यिमहरूको रूपमा छन् जुन 

छाष्ट्पएको मागादशान र प्रमाणीकरण कायािमहरूभन्दा महत्त्वपूणा रूपमा िष्ट्ढ छ (ष्ट्चत्र 17)।  

 

ष्ट्चत्र17: MEA हरूमा  सरकारका प्रष्ट्तिद्धताहरूिारे जान्न आफ्नो ष्ट्नकायको कमाचारीलाई उपलब्ध भएका ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका क्षमता 

िढाउने ष्ट्वष्ट्धहरू पष्ट्हचान गने सरकारको अवयव समूहका प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या 

अष्ट्धकांश प्रष्ट्तवादीहरू (93 मधे्य 58 जना) ले उनीहरूको सरकारी ष्ट्नकायमा काम गने कमाचारीले LI का 

लाष्ट्ग वन्यजनु्तलाई सुरक्षा प्रदान गने ष्ट्वष्ट्शष्ट प्रष्ट्शक्षण प्राप्त गरेको कुरा सङे्कत गरे। प्रष्ट्शक्षण प्राप्त गरेका 
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कमाचारीमधे्य, लगभग आधा जष्ट्त कमाचारीलाई उनीहरूको आफ्नै ष्ट्नकायले (n = 18) र आधाभन्दा हल्का 

िढीलाई अको संस्थाले ष्ट्नदेशन ष्ट्दएको ष्ट्थयो (n = 20)। सरकारी प्रष्ट्तवादीहरूले प्रष्ट्शक्षणको प्राथष्ट्मक 

तका सङ्गत कानुनद्वारा आवश्यक िनाइएको कम ष्ट्डरी (n = 25) वा MEA हरूका लाष्ट्ग शताको रूपमा 

आवश्यक भए अनुसार (n = 28) आवश्यक दाता वा अनुदानकतााको कारणले (n = 35) भएको कुरा पष्ट्हचान 

गरे। वन्यजनु्तको सुरक्षा प्रष्ट्शक्षणले हािो पररयोजना (सडकहरू = 46, रेलहरू = 25, पावर लाइनहरू = 28) 

र योजना (n = 33) द्वारा मूल्याङ्कन गररएका LI का तीनवर्ा सिै मोड समेर््यो।  

प्रष्ट्तवादीहरूले उनीहरूसँग कुनै क्षमता नभएको (n = 26) वा वन्यजनु्तका प्रभावहरू अन्य कायािमहरूमा 

सम्बोधन गररएको तर LI का कुनै ष्ट्वशेषज्ञहरूलाई यो अष्ट्नवाया कायामा (n = 24) (ष्ट्चत्र18 (a)) काम 

नष्ट्दइएको कुरा िताउँदै 88 मधे्य 50 वन्यजनु्तलाई LI का प्रभावहरू सम्बोधन गने उनीहरूको ष्ट्नकायमा 

क्षमताको कमीलाई पष्ट्न हाइलाइर् गरे। यद्यष्ट्प, 19 जना प्रष्ट्तवादीले वन्यजनु्तको सुरक्षामा ष्ट्वशेषज्ञता भएको 

व्यम्वक्तगत कमाचारीको अम्वस्तत्वलाई सङे्कत गरेका छन् र नौ ंजना प्रष्ट्तवादीले आफ्नो ष्ट्नकायसँग LI वन्यजनु्त 

सुरक्षा उपायहरू सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग समष्ट्पात पूरा कायािम छ भनी सङे्कत गरेका छन्। सरकारी 

प्रष्ट्तवादीहरूको पुलिार् उक्त ष्ट्वष्ट्भन प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको एउर्ा कारण वन्यजनु्त, सडक, रेल, पावर लाइनहरू र 

योजना िनाउने कायासँग सम्बम्वित सरकारी ष्ट्वभागहरूष्ट्भत्र आदेशहरूको ष्ट्वष्ट्वधता हुन सक्छ।  

सरकारी प्रष्ट्तवादीहरूले पष्ट्न कमाचारीका सताहरूमा WFLI मा काया गनाका लाष्ट्ग क्षमता हँुदा, यो सामान्यतया 

आन्तररक वा िाह्य आदेशहरूको ष्ट्वपरीत, व्यम्वक्तगत पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग आवश्यक भए अनुसार हुन्छ 

भनेर पष्ट्न नोर् गरेका छन्। यद्यष्ट्प, अष्ट्धकांश प्रष्ट्तवादीहरूले त्यहाँ यो काममा समष्ट्पात कुनै कमाचारी कष्ट्हलै्य 

पष्ट्न छैनन् भनी नोर् गरेका छन् (ष्ट्चत्र18(b))। 
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(a) 

 

(b) 

 

ष्ट्चत्र18: (A) LI सुरक्षा उपायहरू सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग आफ्नो ष्ट्नकायको हालको कमाचारी क्षमता र (b) LI वन्यजनु्त सुरक्षा उपायको 

क्षमता आवश्यक हुनुको मूलाधार ष्ट्हचान गररएको सरकारी मूलभूत समूहका प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या।  

सवेक्षणले वन्यजनु्त, सडक, रेल, पावर लाइनहरू र योजनाका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार सरकारी ष्ट्नकायहरूमा 

प्रष्ट्तवादीहरू लष्ट्क्षत गरेको छ। LI वन्यजनु्त सुरक्षा उपायका आवश्यकता/आदेश, ष्ट्वशेषज्ञता र कमाचारी 

स्तरहरूसँग सम्बम्वित ष्ट्वष्ट्भन्न सरकारी ष्ट्नकायको क्षमताका प्रश्नहरूका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूले सवेक्षण गररएको सिै 

पाँचवर्ा देशमा मोड र ष्ट्नकायहरूमा क्षमताको िढ्दो आवश्यकतालाई सङे्कत गछा । हामी अि वन्यजनु्त सुरक्षा 

उपायहरू ष्ट्नगष्ट्मत गना LI ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाको गम्भीर चरण, EIA मा केम्वित छौ।ं हामीले EIA को ष्ट्वकासमा 

ष्ट्वष्ट्भन्न मूलभूत समूहहरूका ष्ट्जमे्मवारीहरूसँग सम्बम्वित सरकारमा ष्ट्तनीहरूका िोधहरूका मुल्याङ्कन गना 

खोष्ट्जरहेका छौ।ं 
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पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा, सरकारी ष्ट्नकायहरू EIA हरूको ष्ट्वकास समन्वयन गना वन्यजनु्तमा 

पूणा रूपमा LI ष्ट्वकासका प्रभावहरूलाई िुझ्न खोष्ट्जरहने प्रमुख आवश्यकता रहन र आवश्यक सुरक्षा 

उपायहरू ष्ट्सफाररस गनाका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार प्राथष्ट्मक कलाकार रहन्छन्। सरकारी ष्ट्नकायहरूका सवेक्षण 

प्रष्ट्तवादीहरूले दुवै सरकारद्वारा अनुदान-प्राप्त र ष्ट्नजी रूपमा अनुदान-प्राप्त LI पररयोजनाहरूलाई EIA हरू 

आवश्यक छ र सरकार, घरेलु अनुदाकतााहरूसष्ट्हत— अनुदानकतााहरू र ष्ट्नजी उद्योग ष्ट्वकासकतााहरूसष्ट्हत 

ष्ट्वष्ट्भन्न मूलभूत समूहहरू—सिैले EIA प्रष्ट्ियामा ष्ट्वष्ट्भन्न भूष्ट्मकाहरू ष्ट्नवााह गछा न् (ष्ट्चत्र19) भनी सङे्कत गरेका 

छन्। सरकारी ष्ट्नकायहरूले EIA आवश्यक गराउने र त्यसपष्ट्छ, मूलभूत रूपमा EIA स्वीकृत गने दुवैमा स्पष्ट 

भूष्ट्मका ष्ट्नवााह गछा न् भनी प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूले देखाउँछ। EIA प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा, सरकारी ष्ट्नकायहरूसँग उद्योग 

र अनुदानकतााहरूसँग काया गछा न्। सरकारी ष्ट्नकायहरूले उद्योग ष्ट्वकासकताा र अनुदानकतााहरूलाई EIA 

हरूका लाष्ट्ग एकदमै प्राय: भुक्तानी गने मूलभूत समूहहरूको रूपमा मान्दछन् र यसलाई EIA तयार पाने 

उद्योग ष्ट्वकासकतााको भूष्ट्मकाको मान्दछन्। भूष्ट्मकाहरूको िोधले प्राय: क्षमताका सङ्कीणा स्थानहरूलाई सङे्कत 

गछा । उदाहरणका लाष्ट्ग, पारदष्ट्शाता, समन्वयन र उत्तरदाष्ट्यत्वका उच्च स्तरहरू ष्ट्िनाको EIA को ष्ट्वकासको 

माष्ट्मलामा, त्यहाँ पयााप्त सुरक्षा उपायहरूको कमी जस्ता वन्यजनु्तका लाष्ट्ग हाष्ट्नकारक पररणामहरू हुन 

सक्छन्। यो प्राय: सावाजष्ट्नक वा तेस्रो-पक्ष समीक्षा प्राप्त नगने अस्पष्ट EIA हरूको नष्ट्तजा हुन सक्छ। 

 

ष्ट्चत्र19: ष्ट्वष्ट्भन्न मूलभूत समूहहरूले EIA को ष्ट्वकासमा ष्ट्नवााह गने भूष्ट्मकाहरू पष्ट्हचान गने सरकारी प्रष्ट्तवादीहरूको प्रष्ट्तशत 

अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्तीय संस्थाहरू  

IFI मूलभूत समूहका प्रष्ट्तवादीहरू प्रधान कायाालय (n=17, 10 केिीय वातावरणीय एकाइ वा समतुल्य र 7 

के्षत्रीय वा देशका ष्ट्वभागहरू) र देश ष्ट्नवासका लक्ष्यहरू (n = 12) मा फैष्ट्लएका ष्ट्थए। व्यापक रूपमा, IFI 

हरूले उनीहरूका संस्थाहरूले IFC PS6 (n = 4) को पालना गछा न् वा िरािर कायासम्पादन मानक (n = 

20) छ। छवर्ा प्रष्ट्तवादीले उनीहरूका संस्थागत नीष्ट्तहरू ती IFC PS6 को भन्दा पष्ट्न थप कठोर छन् भनी 

ररपोर्ा पष्ट्न गरेका छन् र दुईवर्ाले मात्र उनीहरू सापर्ी ष्ट्लने देशका नीष्ट्तहरूमा ष्ट्नभार छन् भनी ररपोर्ा गरेका 

छन्।  
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आफ्नो अष्ट्त महत्त्वपूणा वातावरणीय र सामाष्ट्जक (E&S) मानकहरूको साथमा, सवेक्षणका IFI प्रष्ट्तवादीहरूले 

उनीहरूका संस्थाहरूसँग आफ्ना संस्थागत नीष्ट्तहरूमा समाष्ट्वष्ट गररएको WFLI का लाष्ट्ग धेरै महत्त्वपूणा 

शीषाकहरू छन् भनी ररपोर्ा गरेका छन् LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूलाई आकार ष्ट्दने 

अवसरहरूलाई एकदमै प्राय: E&S मानकहरू (n = 26) का साथसाथै औपचाररक गुनासो पद्धष्ट्तहरू (n = 

24) ष्ट्भत्र सङे्कत गररएको ष्ट्थयो। CBA हरू सञ्चालन गने (n = 15) र WFLI मागादशानहरू तयार गने (n = 

14) आवश्यकताहरू अन्य धेरै शीषाकहरूभन्दा कम ररपोर्ा गररएको ष्ट्थयो। ष्ट्वशेषगरी, वन्यजनु्तमा केम्वित 

सरोकारवालाका सल्लाहकार समूहहरू (n = 4) को दीघाकालीन संलग्नताका लाष्ट्ग अनुदान र 

वन्यजनु्त/िासस्थानका लाष्ट्ग अप्रत्याष्ट्शत अल्पीकरण आवश्यकताहरूका लाष्ट्ग आकम्वस्मक अनुदान (n = 11) 

प्रष्ट्तवादीहरूद्वारा कम उम्वल्लम्वखत ष्ट्वकल्पहरू ष्ट्थए।  

IFI प्रष्ट्तवादीहरूले अल्पीकरण अनुिम रािोसँग ज्ञात छ (25 मधे्य 22 वर्ा प्रष्ट्तष्ट्ियाको जवाफ सकारात्मक 

ष्ट्थयो) र पररहार जस्ता सम्भाष्ट्वत अल्पीकरणका ष्ट्वकल्पहरू IFI नीष्ट्तहरूष्ट्भत्र नोर् गररएको छ भनी हाइलाइर् 

गरेका छन्। IFIहरूले ष्ट्वकाससँग सान्दष्ट्भाक हुने उपायहरू भएका WFLI का लाष्ट्ग पररयोजना-ष्ट्वष्ट्शष्ट 

अनुपालना सुदृढ िनाउँछन् भनेर पष्ट्न प्रष्ट्तवादीहरूले ररपोर्ा गरेका छन्; प्राष्ट्वष्ट्धक सहायता (n = 24), 

प्रष्ट्शक्षण (n = 23) र ज्ञान व्यवस्थापन (n = 19) माफा त LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूकलो 

कायाान्वयन र प्रवतान। 

सवेक्षणका नष्ट्तजाहरू अनुसार, IFI हरूले ष्ट्नकर् रूपमा "पररहार" गदै, अल्पीकरणको अनुिमष्ट्भत्र एकदमै 

प्राय: "अल्पीकरण" र "कमी" उपयोग गना आफूलाई महसुस गराउँछन् (ष्ट्चत्र20)। अफसेर्हरू र क्षष्ट्तपूष्ट्तालाई 

ष्ट्लइएका तीन मधे्य शीषा एक अल्पीकरण अनुिम ष्ट्वकल्पहरूको रूपमा ष्ट्वरलै उले्लख गररएको ष्ट्थयो। यसले 

IFI हरू LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग काया गरररहेका छन् भनी सङे्कत गना 

सक्छ तर पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा प्रारम्वम्भक रूपमा रूर् छनोर्िार् महत्त्वपूणा वन्यजनु्त के्षत्रहरूलाई 

िचाउनुको ष्ट्वपररत ष्ट्नमााणपष्ट्छ अल्पीकरण उपायहरूमा एकदमै ष्ट्नभार रहन सक्छ। हामीले पररहार ष्ट्वकल्प 

अल्पीकरणको अनुिममा अफसेर् र क्षष्ट्तपूष्ट्ताको ष्ट्वकल्पभन्दा िष्ट्ढ प्रयोग गररएको छ वा छैन भनी ष्ट्नधाारण 

गनाका लाष्ट्ग, ष्ट्चत्र 20 का नष्ट्तजाहरू IFI पररयोजनाहरूको कुनै पष्ट्न राष्टिको डार्ासेर्िार् मूल्याङ्कन गना 

सष्ट्कन्छ।  
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ष्ट्चत्र20: एष्ट्सयाली LI पररयोजना ष्ट्वकासमा अल्पीकरणको अनुिममा प्राय: एकदमं प्रयोग गररएको ष्ट्वकल्प पष्ट्हचान गररएको IFI 

मूलभूत समूहको प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या 

IFI प्रष्ट्तवादीहरूले वातावरणीयय र सामाष्ट्जक प्रभावहरूको पष्ट्हरनलाई मानकीकृत ESIA हरूलाई 

पछ्याउनने वास्तष्ट्वक ऋणको भुक्तानको अवष्ट्धमा िाहेक पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाभरष्ट्त ष्ट्वचार गररन्छ भनी 

ररपोर्ा गरेका छन्। यहाँ, वातावरणीय समस्याहरूलाई प्रारम्वम्भक चरणहरूमा सम्बोधन गररएको छ भने, ऋण 

भुक्तानी शुद्ध प्रशासष्ट्नक चरणको रूपमा प्रष्ट्तवादीहरूद्वारा कष्ट्थत गररएको हुन सक्छ भने्न कुरा नोर् गना 

महत्त्वपूणा छ। IFI प्रष्ट्तवादीहरू उनीहरूसँग वन्यजनु्तको सुरक्षा (28 मधे्य 26) मा समष्ट्पात पयााप्त कमाचारी छ 

भनी ररपोर्ा गना र धेरैजसो LI पररयोजनाहरू (27 मधे्य 23 वर्ा प्रष्ट्तष्ट्िया सकारात्मक ष्ट्थए) का लाष्ट्ग वन्यजनु्त 

सुरक्षा उपायहका खचाहरू ष्ट्वचार गनामा लगभग अखण्ड ष्ट्थए। वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गररएको 

छ भनी आश्वासन ष्ट्दनका लाष्ट्ग पररयोजनामा संलग्न IFI र अन्य कलाकारहरूको िीचमा सुदृढ आन्तररक र 

िाष्ट्हरी समन्वयनका पद्धष्ट्तहरू पष्ट्न छन्। 

IFI हरूले आन्तररक क्षमता ष्ट्नमााण गना ष्ट्वष्ट्भन्न उपायहरूको सेर् प्रयोग गछा , यो कायािल प्रष्ट्शक्षण, वेिीनार र 

प्रष्ट्शक्षण म्यानुअलहरूमा ष्ट्वशाल रूपमा केम्वित छ (ष्ट्चत्र: 21 (a))। ऋणी र अनुदान राहीहरू जस्ता 

साझेदारहरू भएका LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग िाह्य क्षमता ष्ट्नमााण गना, 

IFI हरूले सान्दष्ट्भाक ष्ट्वशेषज्ञता भएका अस्थायी परामशादाताहरूलाई ष्ट्नयुक्त गना, क्षमता-ष्ट्नमााणका 

ष्ट्ियाकलापहरूका लाष्ट्ग अनुदानहरू उपलब्ध गराउन र प्रमुख साझेदारलाई संलग्न गनाका लाष्ट्ग प्रवृत्त छन् 

(ष्ट्चत्र: 21(b))। 

(a) n=25 
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(b) n=25 

 

ष्ट्चत्र: 21(a) आन्तररक रूपमा क्षमता ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग IFI हरूद्वारा अंगीकृत ष्ट्वष्ट्भन्न उपायहरू (P= व्यम्वक्तमा र PR= व्यम्वक्तमा र 

पुनरावती) र (b) िाह्य साझेदारहरूमा क्षमता ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग IFI हरूद्वारा अंगीकृत उपायहरू पष्ट्हचान गरकेा IFI मूलभूत 

समूहका प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या। 

अन्त्यमा, IFI प्रष्ट्तवादीहरूले उनीहरू सवेक्षणमा सिै पाँचवर्ा देशका वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूसँग LI 

पररयोजनाहरूमा संलग्न छन् भनी प्रमाष्ट्णत गने ष्ट्र्प्पणीहरू उपलब्ध गराएका छन् र केहीसँग यी देशहरूमा 

पष्ट्न वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू समावेश गने सामान्जस्य प्रणालीहरू छन्। 
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उद्योग संघहरू 

उद्योगका प्रष्ट्तवादीहरूले ष्ट्नजी के्षत्रका संस्थाहरू LI प्रभावहरू कम गगने वन्यजनु्त सुरक्षा उपायह ष्ट्नगष्ट्मत 

गनाका लाष्ट्ग सामान्यतया इचु्छक छन् भनी सङे्कत गरेका छन् (( 46 प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू मधे्य, 21 = एकदमै इचु्छक, 

21 = केही हदसम्म इचु्छक)। एक-ष्ट्तहाी प्रष्ट्तवादीहरू ष्ट्लइएका कुनै पष्ट्न अल्पीकरणको िारेमा सचेत 

नभएतापष्ट्न, प्रष्ट्तवादीहरूले उद्योग संघहरूले LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भन्न अल्पीकरणका पद्धष्ट्तहरू 

प्रयोग गछा न् भनी सङे्कत गरेका छन् (ष्ट्चत्र22 (a))। िाह्र प्रष्ट्तवादीहरूले LI का लाष्ट्ग रूर्हरू वन्यजनु्तमा 

प्रभावहरू रोक्न वा कम गना पररवतान गररएको ष्ट्थए—अल्पीकरणको अनुिममा LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग 

प्रमुख ष्ट्वकल्पहरू प्राय: प्रयोग गररएको ष्ट्थएन। यद्यष्ट्प, उद्योग प्रष्ट्तवादीहरूले सङे्कत गरेका छन् उनीहरूले 

वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गका सङे्कत स्थापना गरेर प्राय: धेरैजसो सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गरेका छन् (ष्ट्चत्र22  (b)) 

। महङ्गो नभएतापष्ट्न, सङे्कत भनेको वन्यजनु्तलाई सवारी साधनहरूसँग ठक्करहरू खानिार् सुरष्ट्क्षत राख्नका 

लाष्ट्ग उपलब्ध एउर्ा कम प्रभावकारी अल्पीकरण उपाय हो, यसको ष्ट्वपररत, ष्ट्वष्ट्शष्ट रूपमा महङ्गो भएतापष्ट्न, 

िष्ट्सङ्ग संरचनाहरू (उदाहरण, ओभरपास वा अन्डरपास सुरुङ्गहरू) उच्च रूपमा प्रभावकारी छन्(Huijser 

et al., 2009)। उपलब्ध धेरै अल्पीकरण उपायहरूको सम्बम्वित प्रभावकारीताको अभ्यासकतााहरूको 

िुझाइलाई िढाउन उद्योगका लाष्ट्ग अष्ट्तररक्त प्रष्ट्शक्षण आवश्यक हुन सक्छ। यी अल्पीकरण उपायहरूलाई 

सवाप्रथम सम्भाव्यता अध्ययन चरणको साथमा पररयोजनाको EIA चरणको अवष्ट्धमा प्राय: एकदमै ष्ट्वचार 

गररएको ष्ट्थयो र ष्ट्डजाइन चरणमा मात्र ष्ट्िरलै ष्ट्थयो।  यसले अल्पीकरण उपायहरूलाई मात्र कष्ट्हलेकाही ँ

सुरवातिार् वा पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा प्रारम्वम्भक रूपमा समावेश गररन्छ भनी सङे्कत गछा । 

(a) 

 

(b) 
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ष्ट्चत्र22: (a) उनीहरूलाई एष्ट्सयाली LI पररयोजनाहरूको प्रष्ट्तकूल प्रभावहरू कम गना ष्ट्वगतको पाँच वषामा ष्ट्लएको भनी थाहा भएका 

कायाहरू र (b) एष्ट्सयामा LI पररयोजनाहरूिार् वन्यजनु्तलाई सुरक्षा गना कायाान्वयन गररएको भनी उनीहरूलाई थाहा भएका उपायहरू 

पष्ट्हचान गरेका IFI मूलभूत समूहका प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या। 

उद्योगले रूर्हरू पररवतान गने सष्ट्हत LI ष्ट्वकासिा वन्यजनु्तलाई सुरक्षा गना ष्ट्वष्ट्भन्न कायाहरू प्रयोग गछा  

(ष्ट्चत्र22 (b)) जुन अल्पीकरणको अनुिममा प्रमुख ष्ट्वकल्प हो। वन्यजनु्तको सुरक्षाका लाष्ट्ग एकदमै प्राय: 

कायाान्वयन गररएका भभनेका वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गका संरचनाहरू, मानव र वन्यजनु्तलाई सेवा प्रदान गने डुअल-

उदे्दश्यका संरचनाहरू (उदाहरण, पुल वा कलभर्ाहरू) वा ठक्करहरूिार् र्ाढा रहन अन्य ष्ट्डजाइन 

सुष्ट्वधाहरू (उदाहरण, गष्ट्त िम्प, र्ि ाष्ट्फकको गष्ट्त कम गने उपायहरू, पावर लाइनहरूमा िडा डाइभर्रहरू) 

को साथमा चेतावनीका संकेतहरू ष्ट्थए। 

साथसाथै, वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका खचाहरू कष्ट्हलेकाही ँपररयोजनाको मौष्ट्लक िजेर्मा समावेश गररन्छ 

तर सधैं गररँदैन र अल्पीकरण उपायहरूको प्रभावकारीताको ष्ट्नरीक्षण सामान्यतया ष्ट्तनीहरूलाई कायाान्वयन 

गररएका अवस्थाहरूमा गररन्छ भनी प्रष्ट्तवादीहरूले आफ्ना ष्ट्र्प्पणीहरूमा ररपोर्ा गरेका छन्। 

पयाावरणीय प्रणाली र िासस्थान प्रभावहरूमा प्रष्ट्शक्षण, जनावरको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र प्रवासनमा प्रभावहरू र CBA 

लाई सिै पाँचवर्ा देशमा उद्योग प्रष्ट्तवादीहरूका लाष्ट्ग शीषा तीनवर्ा प्राथष्ट्मकता माष्ट्नएको छ (ष्ट्चत्र23)। 

पाररम्वस्थष्ट्तक र पयाावरणीय प्रणालीका ष्ट्वचारहरू उद्योगका पेशेवरहरूद्वारा CBA सँग पारमा छन् भने्न 

प्रोत्साहन गने सङे्कत हो। उद्योगद्वारा सवेक्षणका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूमा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको महत्त्वको उच्च 

स्तरको सचेतनालाई सुझाव ष्ट्दन्छ। भष्ट्वष्यको प्रष्ट्शक्षण र क्षमता ष्ट्नमााणका ष्ट्ियाकलापहरूले वन्यजनु्त, 

िासस्थान र पयाावरणीय कनेम्विष्ट्भर्ीको सुरक्षा गने एकदमै प्रभावकारी उपायहरूलाई िुझ्न उद्योगलाई सक्षम 

गरेर केम्वित हुनुपछा । 
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ष्ट्चत्र23: LI ष्ट्वकासिार् वन्यजनु्तलाई सुरक्षा गना प्रष्ट्शक्षण कायाशालाहरूमा समावेश गनाका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा शीषाकहरूसँग सम्बम्वित 

प्रते्यक पररयोजनाको पाँच वर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशका उद्योग मूलभूत समूह सदस्यहरूद्वारा ष्ट्दइएको प्रष्ट्तशत आवृष्ट्त्त प्रष्ट्तष्ट्िया (n=45)। 

उद्योगको मूलभूत समूहका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूले िहुष्ट्वध संरचना पररयोजनाहरूिार् सञ्चयी प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 

गने आवश्यकताका साथसाथै अल्पीकरण उपायको प्रभावकाररताको ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीक्षणको महत्त्वको 

ष्ट्वष्ट्शष्ट रूपमा उच्च सामान्य सचेतना र प्रष्ट्तवादीहरू र उनीहरूका कम्पनीहरू प्राय: पररयोजना ष्ट्वकासका यी 

पक्षहरूमा संलग्न छन् भनी सङ्गङे्कत गछा । यसका साथै, आधाभन्दा िढी उद्योग प्रष्ट्तवादीहरू LI 

पररयोजनाहरूको ष्ट्वकास, ष्ट्डजाइन र ष्ट्नमााणको अवष्ट्धमा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउनका लाष्ट्ग 

आफ्नो उद्योगका अभ्यासहरू ष्ट्नयन्त्रण गने कानूनी ष्ट्नयमनहरूको िारेमा सचेत ष्ट्थए (कूल 45 वर्ा 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू मधे्य 25 = हो र 20 = होइन)। वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको सम्बिमा, प्रष्ट्तवादीहरूले 

ष्ट्तनीहरू वन्यजनु्त वा उनीहरूको आफ्नै देशका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका कानुनहरूसँग सम्बम्वित ती कुराहरूको 

िारेमा प्राथष्ट्मक रूपमा सचेत ष्ट्थए भनी सङे्कत गरेका छन्। 

संस्थाहरूले LI मा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग कष्ट्हलेकाही ँसे्वम्वच्छक (अथाात्., गैर-अष्ट्नवाया) मानक, 

मागादशान, वा उतृ्कष्ट व्यवस्थापन अभ्यासहरू पालना गछा न् भनी उद्योग प्रष्ट्तवादीहरूले ररपोर्ा गरेका छन् (हो 

= 23, होइन = 19)। थोरै प्रष्ट्तवादीहरूले स्थानीय समुदायका समूहहरूिार् चापको कारनले वन्यजनु्त सुरक्षा 

उपायहरू ष्ट्नगष्ट्मत गनाका लाष्ट्ग ष्ट्नष्ट्ित स्थानीय, चलाइएको मान, सै्वम्वच्छक कायाहरू उले्लख गरेका छन्। 

यसले ष्ट्वत्त व्यवस्था वा अनुमष्ट्त ष्ट्दने कायासँग ष्ट्लङ्क भएका िाध्यकारी आवश्यकताहरू िाहेक, उद्योगमा 

नराम्वखएको WFLI का लाष्ट्ग उतृ्कष्ट अभ्यास मागादशान र ष्ट्वद्यमान म्यानुअलहरूको सुझाव ष्ट्दन्छ। अको 

अनुवाद भनेको यी प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूले उद्योगलाई सै्वम्वच्छक प्रयासहरूभन्दा कानूनी रूपमा अष्ट्नवाया गराइएका 

ष्ट्नयमनहरू अंगीकृत गनाका लाष्ट्ग सहज िनाउँछ भनी सुझाव गना सक्छ। प्रष्ट्तवादीहरू पररहार वा अन्य 

अनुकरणीय वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गरेका आफ्ना देश वा एष्ट्सयाका केही मोडेल 

पररयोजनाहरूका साथसाथै यसको ष्ट्वपररत, उतृ्कष्ट अभ्यासहरू पालना नगने पररयोजनाहरूको िारेमा सचेत 

ष्ट्थए। 

उद्योग प्रष्ट्तवादीहरू ष्ट्नम्न चारवर्ा प्रष्ट्तष्ट्िया िाहेक वन्यजनु्तको सुरक्षा गनाका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट व्यवस्थापनका 

अभ्यास वा अनुकरणीय वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग संस्थाहरूद्वारा प्राम्वप्त गररएका कुनै 
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पष्ट्न अन्य पुरस्कार वा अन्य सावाजष्ट्नक पष्ट्हचान युम्वक्तहरू (उदाहरण समाचारपत्रमाफा त सावाजष्ट्नक सूचना) 

िारे सचेत ष्ट्थए: 

1. कुनै ष्ट्वशेष पुरस्कार छैन। यद्यष्ट्प, EIA अल्पीकरण र ष्ट्नरीक्षण उपायहरूलाई कडाइका साथ 

अनुपालना गने पररयोजनाका लाष्ट्ग घोषणा गररने EIA ष्ट्नरीक्षण पुरस्कार छ।। यो ष्ट्भत्रका केही 

उपायहरू वन्यजनु्तसँग सम्बम्वित छन्। (रेलमागा पररयोजनाहरूमा काम गने थाइल्याण्डिार् उद्योग 

पेशेवरद्वारा प्रष्ट्तष्ट्िया।) 

2. राष्ट्ष्टि य वातावरणीय पुरस्कार। (िङ्गलादेशमा अवकाश-प्राप्त सरकारी अष्ट्धकारीको प्रष्ट्तष्ट्िया।) 

3. दुईवर्ा प्रष्ट्तवादीले उनीहरू पुरस्कारहरू िारे सचेत ष्ट्थए भनी जवाफ ष्ट्दएका छन्, एउर्ा नेपाल र 

अको भारतिार् ष्ट्थए। 

समरमा, हािा सवेक्षणका उद्योग प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूले हाल LI पररयोजनाहरूका वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू 

ष्ट्वत्तदाताहरूद्वारा आवश्यक गररएका अनुपालन आदेशहरूिार् ष्ट्नष्ट्मष्ट्त्तएको छ वा पररयोजना ष्ट्वकासको 

प्रष्ट्ियाको अनुमष्ट्त ष्ट्दने चरणमा व्याख्या गररएका ष्ट्वष्ट्शष्ट प्रावधानहरूसँग सम्बम्वित छ भनी सुझाव ष्ट्दन्छ।  

अल्पीकरण अनुिम, पयाावरणीय जानकारीको िुझाइको महत्त्व र पयाावरणीय प्रकाया िारे उद्योगमा सचेतनाको 

समर स्तरले प्रोत्साहन गरररहेको छ। वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट अभ्यास ष्ट्वशाल रूपमा 

ऐम्वच्छक छ र अझैसम्म उक्त प्रयासहरूले वन्यजनु्तको सुरक्षाका लाष्ट्ग कम्पनी वा संस्थाहरूमा सावाजष्ट्नक 

पष्ट्हचान वा गैर-मुद्रा पुरस्कारहरू ल्याउँदैन। सरकार र IFI हरूलाई उनीहरूको उतृ्कष्ट ष्ट्डजाइन र 

कायान्वयनमा औपचाररक पुरस्कार समारोह वा अन्य प्रकारका जन स्वीकृष्ट्त ष्ट्सजाना गरेर वन्यजनु्तका 

सुरक्षाहरूका लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्ष्टि य मानकहरू कायान्वयन गना उद्योगको रूष्ट्चमा लाभ उठाउन असम्भव हुन सक्छ। 

NGOS 

अष्ट्धकांश NGO प्रष्ट्तवादीहरूले अन्तरााष्ट्ष्टि य-स्तरका संस्थाहरू (n = 26) को साथमा राष्ट्ष्टि य-स्तरका संस्थाहरू 

(n = 46) लाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गरेका छन्। िाँकी रहेका प्रष्ट्तवादीहरू स्थानीय वा के्षत्रीय स्तर (धेरै देशहरू) मा 

काम गरेका छन् वा शैष्ट्क्षक संस्था वा ष्ट्थङ्क ट्याङ्कसँग थप ष्ट्नकर् रूपमा पष्ट्हचान गररन्छ। पाँचभन्दा कमदेम्वख 

500 भन्दा िष्ट्ढको दायरामा ष्ट्वष्ट्भन्न संस्थाका आकारहरूद्वारा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गररएको ष्ट्थयो। धेरैजसो NGO 

प्रष्ट्तवादीहरू आफ्नो संस्थाले LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको आफ्नो िुझाइमा ष्ट्वशेषज्ञता ष्ट्नमााण 

गनाका लाष्ट्ग केही प्रकारको क्षमता ष्ट्नमााण ष्ट्लएको छ भने्न िारे सचेत ष्ट्थए। क्षमता ष्ट्नमााण गने सिैभन्दा सामान्य 

तररका भनेको सुरक्षासम्बिी ष्ट्वशेषज्ञता भएका अन्य NGO हरूसँग साझेदारी गरेर ष्ट्वद्यमान कमाचारीलाई 

प्रष्ट्शक्षण ष्ट्दनको लाष्ट्ग ष्ट्थयो (ष्ट्चत्र 24)। NGO प्रष्ट्तवादीहरूले उनीहरूका संस्थाहरूले आवश्यक ष्ट्वशेषज्ञता 

हाष्ट्सल गनाका लाष्ट्ग अस्थायी परामशादाताहरूलाई ष्ट्नयुक्त गछा न् वा गैर-NGO साझेदारहरूसँग संलग्न हुन्छन् 

तर वन्यजनु्तका लाष्ट्ग LI सुरक्षा उपायहरूमा काया गना ष्ट्वशेष रूपमा प्राय: नयाँ कमाचारी ष्ट्नयुक्त गदैनन् भनी 

िताएका छन्। लगभग एक-ष्ट्तहाइ NGO प्रष्ट्तवादीहरूले स्पष्ट आवश्यकताको सङे्कत गदै आफ्नो संस्थाले कुनै 

क्षमता ष्ट्नमााण नगरेको सङे्कत गरेका छन्। 
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ष्ट्चत्र 24: रेखीय पूवााधारका योजना र पररयोजनाहरू सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायको ष्ट्वशेषज्ञता ष्ट्वकास गना हाल 

उनीहरूले कस्तो प्रकारको क्षमता ष्ट्नमााणको ष्ट्वष्ट्ध प्रयोग गछा न् भनी पष्ट्हचान गरेको NGO मूलभूत समूहका प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या 

(n=105)। ष्ट्नमााण गररएको छैन = क्षमता ष्ट्नमााणका ष्ट्वष्ट्धहरू प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धको NGO मा प्रयोग गररएको ष्ट्थएन। 

NGO का प्रष्ट्तवादीहरूले आफ्ना संस्थाहरू ष्ट्वष्ट्भन्न तररकाहरूमा LI पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियामा सहभागी 

हुने कुरा सङे्कत गरे। सहभाष्ट्गताका सिैभन्दा सामान्य ष्ट्वष्ट्धहरू वन्यजनु्त संरक्षणका लाष्ट्ग सामान्य वकालत गना 

र पूवा-ष्ट्नमााण वन्यजनु्त डार्ा सङ्कलन गनाका लाष्ट्ग ष्ट्थए (ष्ट्चत्र: 25 (a))। यी दुवै उपायहरू अन्य 

प्रयोजनहरूका लाष्ट्ग  NGO हरूद्वारा प्राय: ष्ट्लइने कायासँग अनुकूल हुन्छ। यसले NGO हरू हालको संस्थागत 

लक्ष्य वा ष्ट्वत्त व्यवस्था पद्धष्ट्तहरू अन्तगात उपयुक्त हुने वन्यजनु्तको सुरक्षाका लाष्ट्ग पररयोजनाहरूमा सहभागी 

हुने र प्रभाष्ट्वत पाने तररकाहरू फेला पाना खोजे्न कुरा सङे्कत गना सक्छ। NGO प्रष्ट्तवादीहरू CBA हरू वा 

सुरक्षा उपायका प्रष्ट्तिद्धताहरू कायाान्वन गने पररयोजनाको उत्तरदाष्ट्यत्वलाई प्रोत्साहन गने जस्ता आष्ट्थाक 

व्यवहायाता अध्ययनहरूसँग सम्बम्वित कायामा कम संलग्न ष्ट्थए। यसले वन्यजनु्त सुरक्षाका आष्ट्थाक अवस्था, 

कानूनी ष्ट्नयमहरू र IFI करार मापदण्डहरूलाई थप पूणा रूपमा िुझ्न NGO समुदायका लाष्ट्ग अष्ट्तररक्त 

प्रष्ट्शक्षण आवश्यक हुन सक्छ भनी सङे्कत गना सक्छ। 

अष्ट्धकांश NGO प्रष्ट्तवादीहरू (n=105) ले पररयोजनाहरूमा आफ्नो सहभाष्ट्गताले कष्ट्हलेकाही ँ(n = 40) ले 

वन्यजनु्तका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट पररयोजना ष्ट्डजाइनमा नेतृत्व गरेकको छ भनी सङे्कत गरेका छन् तर NGO हरूसँग 

LI पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा वन्यजनु्तको सुरक्षा हाष्ट्सल गनामा ष्ट्मष्ट्श्रत सफलता छ भनी सङे्कत गदै 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू ष्ट्मष्ट्श्रत ष्ट्थए (ष्ट्वरलै, n = 29, सामान्यतया, n = 25)। NGO प्रष्ट्तवादीहरूले उनीहरूको कायाले 

ष्ट्कन सधैं उतृ्कष्ट पररयोजना ष्ट्डजाइनहरू ष्ट्निाउँदैन भने्न ष्ट्वष्ट्भन्न कारणहरू सङे्कत गरेका छन् (ष्ट्चत्र: 25 

(b))। एकदमै सामान्य कारणहरू भनेका NGO हरू सरकारहरूसँग LI ष्ट्वकासमा एकदमै धेरै ष्ट्नयन्त्रण र 

सुरक्षा उपायहरू अष्ट्भनीत छन् वा छैनन् भनी NGO हरूले महसुस गरेका छन् भनी सङे्कत गदै, पररयोजनाभरर 

सरकार र राजनैष्ट्तक चापका प्रष्ट्तस्पधाा प्राथष्ट्मकताहरू ष्ट्थए। यद्यष्ट्प, NGO हरूले भ्रष्टाचार प्रमुख कारण ष्ट्थयो 

भनी सामान्यतया सङे्कत गरेका छैनन्। अपेक्षा गररए अनुसार, NGO हरूले िजेर्का प्रष्ट्तििहरू पष्ट्न अवरोध 

ष्ट्थए भनी सङे्कत गरेका छन्। 
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(a)

 

(b)

 

ष्ट्चत्र: 25(a)LI पररयोजना ष्ट्वकासमा आफ्नो संस्थाले खेल्ने भूष्ट्मका र  (b) LI पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा प्रभावकारी 

वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गररएको छ भनी आश्वासन ष्ट्दन NGO हरूको प्रभावकाररतालाई सीष्ट्मत गने चुनौतीहरूको 

प्रकारलाई पष्ट्हचानन गरेका NGO मूलभूत समूहको प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या।  

भावी क्षमता ष्ट्नमााणको सम्बिमा, NGO का प्रष्ट्तवादीहरूले िाह्य सरोकारवालाहरू, ष्ट्वशेषगरी 

अनुदानकतााहरू (44 प्रष्ट्तशत) को साथमा समुदाय (65 प्रष्ट्तशत) र सरकारी ष्ट्नकायहरू (58 प्रष्ट्तशत) सँगको 

संयोजनमा संयुक्त प्रष्ट्शक्षण वा अन्य प्रकारका क्षमता ष्ट्नमााणका प्रयासहरू प्राप्त गना एकदमै मद्दतगार हुने  छ 

भनी सङे्कत गरेका छन्। प्रष्ट्तवादीहरू आफ्नो संस्थाले LI सुरक्षा उपायहरूमा ष्ट्वशेषज्ञता भएका 

परामशादाताहरू वा नयाँ कमाचारीलाई ष्ट्नयुक्त गने कुरामा कम इचु्छक ष्ट्थए; यसको सट्टामा, उनीहरूले 

प्रष्ट्शक्षण र जानकारी-साझेदारीका पे्लर्फमाहरू भावी क्षमता ष्ट्नमााणका लाष्ट्ग प्रमुख छन् भनी सङे्कत गदै 

ष्ट्वद्यमान कमाचारीको िढ्दो ष्ट्वशेषज्ञतामा थप इच्छा व्यक्त गरेका छन्। 

समरमा, NGO हरू LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू िारे आफ्नो ज्ञान िढाउनमा एकदमै इचु्छक छन् 

तर अनुदान र ष्ट्वशेषज्ञताद्वारा सीष्ट्मत छन् र हाल अन्य प्रयोजनहरू (उदाहरण वन्यजनु्त डार्ा सङ्कलन) का 

लाष्ट्ग आफ्ना संस्थाहरूद्वारा पष्ट्हले नै ष्ट्लएका कायािार् योगदान गना एकदमै सकक्षम छन्। NGO का 
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प्रष्ट्तवादीहरू अन्य मूलभूत समूहहरू, ष्ट्वशेषगरी सरकारसँग साझेदारीहरू ष्ट्वकास गनाका लाष्ट्ग उतु्सक 

देम्वखन्छन्। उनीहरूले LI पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा अझ रािी संलग्न हुन र आफ्नो प्रभावकाररतालाई 

िढाउनमा उनीहरूलाई मद्दत गने प्रष्ट्शक्षण चाहन्छन्। 

देश-स्तिका अन्तिदृक्षरहरू  

पाँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशको क्षमताको मूल्याङ्कनका लाष्ट्ग, हामीले WFLI सुरक्षा उपायहरूसँग सम्बम्वित कस्ता 

समस्याहरू ष्ट्तनीहरूको आफ्नै घरेलु नीष्ट्त ष्ट्वषयष्ट्भत्र ष्ट्वष्ट्शष्ट हुन सक्छ भनी अझ रािरी िुझ्नका लाष्ट्ग प्रते्यक 

राष्टिका लष्ट्ग सिै मूलभूत समूहका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू तान्यौ।ं हामीले कस्ता वन्यजनु्त सुरक्षा क्षमता-ष्ट्नमााणका 

अवसरहरू सिै पाँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशमा लागू हुन सक्छन् भनी ष्ट्नधाारण गना पष्ट्न खोजी रहेका छौ ंर तसथा  

एष्ट्सया-व्यापी रणनीष्ट्तहरूलाई सूष्ट्चत गछौं।  

पाँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशभरर, धेरैजसो प्रष्ट्तवादीहरूले उच्चतम ष्ट्वद्यमान ष्ट्वशेषज्ञता उद्योगका लाष्ट्ग भन्दा EIA 

परामशादाता र NGO हरू ष्ट्भत्र ष्ट्वद्यमान हुन्छ भनी ररपोर्ा गरेका छन् ( ष्ट्चत्र 26 (a))। एष्ट्सया-व्यापी 

प्रष्ट्तवादीहरूका सवेक्षण खोजहरूसँग यो रािरी पङ््गम्वक्तिद्ध हुन्छ र प्रष्ट्शक्षण प्राथष्ट्मकताहरूलाई स्थानीय र 

के्षत्रीय रूपमा प्रभाव पानाका लाष्ट्ग प्रयोग गना सष्ट्कन्छ। भारत, नेपाल र थाइल्याण्डमा, प्रष्ट्तवादीहरूले सरकारी 

ष्ट्नकायहरूसँग वन्यजनु्तका लाष्ट्ग सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउनका लाष्ट्ग पयााप्त क्षमता छ भनी ररपोर्ा 

गरेका छन्। पाँचवर्ा देशका धेरैजसो प्रष्ट्तवादीहरूले LI योजनाकतााहरूमाभन्दा अनुदानकतााहरूमा उच्चतम 

क्षमता छ भनी ररपोर्ा गरेका छन् भने, थाइल्याण्डले LI योजनाकतााहरूसँग अनुदानकतााहरूभन्दा थप क्षमता छ 

भनी ररपोर्ा गरेका छन्। यो नष्ट्तजाले थाइल्याण्डमा थप प्रभावकारी वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू ष्ट्निाउने LI 

योजनाकतााहरूका क्षमताहरूलाई कसरी उन्नत गने भने्न कुरा िुझ्नका लाष्ट्ग अवसर छ भनी हाइलाइर् गछा । 

सिै पाँचवर्ा देशका प्रष्ट्तवादीहरूले अवरोधहरू पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियाको योजना, ष्ट्डजाइन र ष्ट्नमााण 

चरणहरूमा प्राय: थप उठ्छन्, जुन उद्योगको नू्यन कष्ट्थत क्षमतासँग पङ््गम्वक्तिद्ध हुन्छ भनी सङे्कत गरेका छन् 

(ष्ट्चत्र 26 (b))। भारतमा, प्रष्ट्तवादीहरूले अवरोधहरू ष्ट्नमााण चरणको अवष्ट्धमाभन्दा अनुमष्ट्त ष्ट्दने चरणमा 

प्राय: थप हुन्छ भनी कष्ट्थत गरेका छन् भने, नेपालमा, प्रष्ट्तवादीहरूले अवरोधहरू प्राय: अनुदान ष्ट्दने चरणमा 

थप हुन्छ भनी ररपोर्ा गरेका छन्। अन्त्यमा, थाइल्याण्डमा, प्रष्ट्तवादीहरूले अवरोधहरू छनोर् अवस्थामा प्राय: 

थप हुन्छन् भनी ररपोर्ा गरेका छन्।  

भारत, नेपाल र थाइल्याण्डमा, प्रष्ट्तवादीहरूले सरकार,अनुदानकताा र योजनाकतााहरूसँग थप WFLI क्षमता 

भएको महसुस गछा न् भने्न कुरा रोचक छ भने, औसतमा, यी एउरै् देशहरूले पररयोजना प्रष्ट्ियाका अनुमष्ट्त 

ष्ट्दने, ष्ट्वत्त व्यवस्था गने र छनोर्का चरणहरूमा थप अवरोधहरू रेकडा गरेका छन्, जुन ती मूलभूत 

समूहहरूद्वारा भएको देम्वखन्छ। यसले वन्यजनु्तको सुरक्षा गना सिै कलाकारहरूसँग पयााप्त छमता हँुदैन वा 

उच्च क्षमताहरू भएततापष्ट्न सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनामा अवरोधहरू हुन्छन् भनी सुझाव ष्ट्दन्छ। यो तु्रष्ट्र् 

कलाकारहरू िीचको कमजोर समन्वयन वा कमजोर नीष्ट्त कायाान्वयनको नष्ट्तजा हुन सक्छ। 

(a) 
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(b) 

  

ष्ट्चत्र 26: A) पररयोजना ष्ट्वकासको अवष्ट्धमा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउन कुन  मूलभूत समूहसँग पयाा  प्त ष्ट्वद्यमान 

क्षमता छ र (b) वन्यजनु्त सुरक्षाको कायाान्वयनमा अवरोधहरू प्रसु्तत गनाका लाष्ट्ग एकदमै उनु्मख हुने पररयोजना चरणको सम्बिमा—

िङ्गलादेश, भारत, मङ्गोष्ट्लया, नेपाल, थाइल्याण्ड—प्रते्यक देशका सिै मूलभूत समूह प्रष्ट्तवादीहरूका सदस्यहरूद्वारा प्रष्ट्तशत आवृष्ट्त्त 

प्रष्ट्तष्ट्िया 

उनीहरूको देशमा वन्जनु्तको सुरक्षामा आउने चुनौतीहरू िारे प्रश्न गदाा, प्रते्यक देशका प्रष्ट्तवादीहरूले 

राजनीष्ट्तक इच्छाको कमी र जानकारी उपलब्धताको कमीमा अवरोधहरू दशााउदै केही समानताहरू देखाएका 

छन् ( ष्ट्चत्र27(a))। जानकारी अपयााप्तताको शीषाकमा, लगभग सिै देशहरूले CBA हरूमा अल्पीकरण 

ष्ट्डजाइन र वन्यजनु्त डार्ा सङ्कलनका उतृ्कष्ट अभ्यासहरूको साथमा कमी भइरहेको छ भनी सहमष्ट्त जनाएका 

छम्वन्चत्र27 (b))। अपवाद भनेको थाइल्याण्ड हो जहाँ वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट 

अभ्यासहरूसँग सम्बम्वित जानकारी थप पहँुच योग् हुन सक्छ।  

LI साइष्ट्र्ङ्गका लाष्ट्ग वैकम्वल्पक रूर्हरूको प्रस्ताष्ट्वत पररयोजना र ष्ट्वकाासका ष्ट्ववरणहरूले  िङ्गलादेश, 

भारत र नेपाललाई पररयोजना ष्ट्ववरणहरूको उपलब्धतामा थप इचु्छक िनाउँदै र िङ्गलादेश, थाइल्याण्ड र 
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नेपाललाई सम्भाष्ट्वत वैकम्वल्पक रूर्हरूसम्बिी जानकारीमा थप इचु्छक िनाउँदै सिै देशहरूमा जानकारी 

अन्तराल छोड्छ। मङ्गोष्ट्लयाका प्रष्ट्तवादीहरूले जानकारी अपयााप्तताहरू पष्ट्हचान गरेका छन् तर सिै 

जानकारी अन्तरहरूभरर नू्यन प्रष्ट्तष्ट्ियाका िारम्बारताहरू छन्। सिै पाँचवर्ा देशका प्रष्ट्तवादीहरूले CBA 

हरूमा जानकारी कमीका उच्च स्तरहरू, अल्पीकरण ष्ट्डजाइनमा उतृ्कष्ट अभ्यासहरू र वन्यजनु्त डार्ा 

सङ्कलनमा उतृ्कष्ट अभ्यासहरू (W) को सङे्कत गरेका छन्। 

(a)        (b) 

ष्ट्चत्र27: (a) वन्यजनु्त सुरक्षाको कायाान्वयनका उतृ्कष्ट अवरोधहरू र (b) जानकारी अपयााप्ताहरू ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग  सिै चारवर्ा 

मूलभूत समूहद्वारा प्रष्ट्तशत आवृष्ट्त्त प्रष्ट्तष्ट्ियाका राडार राफहरू प्रते्यक देशका लाष्ट्ग ताष्ट्नयो। 

अन्यथा, प्रष्ट्तवादीहरूलाई उनीहरूको सम्बम्वित देशहरूमा LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको 

कायाान्वयन सुधानाका लाष्ट्ग एकदमै महत्त्वपूणा पक्षहरू पष्ट्हचान गना अनुरोध गररएको ष्ट्थयो। ष्ट्तनीहरू वन्यजनु्त 

सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट आवश्यकता, पररयोजनाको व्यवहायाता चरणमा सुरक्षा 

उपायहरूको CBA को समावेशनका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट आवश्यकताहरू, वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन 

गनाका लाष्ट्ग थप ष्ट्वत्त व्यवस्था र ष्ट्वष्ट्वधतापूणा सरोकारवाला (सरकार, अनुदानकताा, इम्वन्जष्ट्नयरहरू आष्ट्द) को 

िीच थप समन्वयनमा एकदमै इचु्छक ष्ट्थए (ष्ट्चत्र28)।  

िङ्गलादेश र नेपालका प्रष्ट्तवादीहरूले भारत, मङ्गोष्ट्लया र थाइल्याण्डको भन्दा प्राय: थप प्रष्ट्शक्षणको 

आवश्यकतालाई महत्त्व ष्ट्दएका छन्। भारत र मङ्गोष्ट्लयाका प्रष्ट्तवादीहरूले पष्ट्न प्राय: अन्य देशहरूको भन्दा 

कम सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग अझ रािा आवश्यकताहरूको आवश्यकता छ भनी ररपोर्ा 

गरेका छन्। मङ्गोष्ट्लयनहरूले पष्ट्न वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको अझ रािो कायाान्वयनका लाष्ट्ग उत्तरदाष्ट्यत्वमा 

सुधार आवश्यक छ भनी ररपोर्ा गरेका छन्। रोचक रूपमा, सिै देशहरूले पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा 

NGO र समुदाय संलग्नतालाई िढाउनाले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनलाई सुधाने छ भनी महसुस 

गरेका छैनन्। NGO हरूलाई सामान्यतया वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग वकालतमा 

प्रमुख खेलाडी माष्ट्नने भएकोले, यो आियाजनक खोजका लाष्ट्ग आधार िुझ्न अष्ट्तररक्त अध्ययन आवश्यक 

हुन्छ।  
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ष्ट्चत्र28: LI पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा t वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग एकदमै महत्त्वपूणा कारकहरू 

ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग सिै चारवर्ा मूलभूत समूहद्वारा प्रष्ट्तशत आवृष्ट्त्त प्रष्ट्तष्ट्ियाको रेडार राफ प्रते्यक देशका लाष्ट्ग ताष्ट्नएको छ। 
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र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूिाई बढाउिे सम्भार्िा भएको प्रमुख अन्तिािक्षरर य 

सम्झौता ि कािूिहरूको सािांश 

बङ्गिादेश 

िङ्गलादेश वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका समस्याहरूमा केम्वित भइरहेको छ भनी यो िढ्दो प्रमाण िष्ट्नरहेको 

छ। यसलाई ष्ट्छट्टागङ्गदेम्वख कक्सको िजारसम्म 120-ष्ट्कष्ट्म डुअल गज रेलमागा र्ि ्याक स्थापना गने भागको 

रूपमा हाल ष्ट्नमााण अन्तगात रहेका वन्यजनु्त िष्ट्सङ्गहरूको समावेशनद्वारा दृष्टान्त ष्ट्दइएको छ (पररष्ट्शष्ट 2 मा 

माष्ट्मला अध्ययन हेनुाहोस्)। ष्ट्नष्कषा ष्ट्नकाल्दा, यो प्रयास के्षत्रभरी ष्ट्हँड्ने लोपनु्मख एष्ट्सयाली हात्तीहरूको 

संरक्षणका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट रूपमा लाभदायक हुन सक्छ। 

िङ्गलादेशको प्राकृष्ट्तक सम्पदाले दु्रत LI ष्ट्वकासको कारणले अपररष्ट्मत चापको सामना गरररहेको छ। 

सुधाररएका सुरक्षा उपायहरूको अनुपम्वस्थष्ट्तमा, वन्यजनु्त र प्राकृष्ट्तक िासस्थानहरूको प्रभाव पूवाानुमाष्ट्नतभन्दा 

िष्ट्ढ हुन सक्छ।  

यो पररयोजनाद्वारा ष्ट्वचार गररएका सिै सातवर्ा MEA हरूमा िङ्गलादेश हस्ताक्षरकताा हो। कानून र 

मागादशानहरू समावेश भएको सुरक्षात्मक उपायहरू EIA र तीनवर्ा LI मोडको सम्बिमा वन्यजनु्त सुरक्षा 

उपायहरूको समावेशनका लाष्ट्ग ष्ट्वशे्लषण गररएका ष्ट्थए: सडक, रेल र पावर लाइनहरू। िङ्गलादेशमा, दुवै 

कानुन र मागादशानहरू EIA र सिै तीनवर्ा LI मोडहरूका लाष्ट्ग प्रसु्तत ष्ट्थए। 

िङ्गलादेशमा, सरकारी मूलभूत समूहका धेरै सवेक्षण प्रष्ट्तवादीहरू CBD र CITES (25) को िारेमा सचेत 

ष्ट्थए। रम्सार (23), CMS (22) र WHC (20) अको उतृ्कष्ट-ज्ञात समे्मलनहरू ष्ट्थए (Error! Reference 

source not found.)। 

ताष्ट्लका 10: अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA हरूमा िङ्गलादेशको संलग्नता र प्रते्यक MEA को सचेतना सम्बिमा आएको प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको सम्बम्वित 

सङ््गख्या 

सभा पार्ी/गैर-पार्ी 

िहुपक्षी वातावरणीय सम्झौताहरू (MEA हरू) को िारेमा सचेत भएका 

प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या (56) 

CBD पक्ष 25 

CITES पक्ष 25 

रामसार पक्ष 23 

CBA पक्ष 22 

WHC पक्ष 20 

IPCC पक्ष 17 

ITPGRFA पक्ष 13 

 

यी MEA हरूमा पक्ष हुने संरक्षणमा िङ्गलादेशको प्रष्ट्तिद्धताको सूचक हो र LI ष्ट्वकासिार् वन्यजनु्तको सुरक्षा 

गनाका लाष्ट्ग अष्ट्तररक्त ष्ट्नदेष्ट्शकाहरू उपलब्ध गराउन यसका नेतृत्वकतााहरूका लाष्ट्ग अवसर हो त्यसो गनाका 

लाष्ट्ग, MEA प्रष्ट्तिद्धताहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग देशका सामान्य मागाहरू राष्ट्ष्टि य ष्ट्वधान, नीष्ट्त र 

ष्ट्नयमनहरूमा स्थापना गना सष्ट्कन्छ। यो अध्ययनको के्षत्र िङ्गलादेशका लाष्ट्ग उपयोगी र पष्ट्हचान गररएका 

राष्ट्ष्टि य कानूनी पद्धष्ट्तहरू कागजात गना र सूचीकरण गनाका लाष्ट्ग सीष्ट्मत ष्ट्थयो (ताष्ट्लका11)। यो माष्ट्मलामा, 

ताक्षिका 9: अन्तिािक्षररय MEA हरूमा बङ्गिादेशको संिग्नता ि प्रते्यक MEA को सचेतिा सम्बन्धमा आएको प्रक्षतक्षियाहरूको 
सम्बन्धन्धत सङ््खया 
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नष्ट्तजाको सूची करारीय राष्ट्ष्टि य कानूनी ष्ट्वशेषज्ञद्वारा प्रमाष्ट्णत र पूरक िनाउन सम्भव ष्ट्थएन। यद्यष्ट्प, पष्ट्हचान 

गररएका प्रमुख कागजातहहरूमा ष्ट्वकास ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता ऐन र मौसम पररवतान 

ष्ट्वश्वास ऐन समावेश छ। भावी अनुसिानले WFLI सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउन ष्ट्वद्यमान हुने ष्ट्वद्यमान 

पद्धष्ट्त, प्रावधान, उदे्दश्यहरू र ष्ट्जमे्मवार अष्ट्धकारीहरूलाई पष्ट्हचान गनाका साथसाथै थप वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा 

संरचनाको उपलब्धीलाई सहायता गने सम्भाष्ट्वत सुधारहरू ष्ट्सफाररस गना यी कानूनहरूको समीक्षा र मूल्याङ्कन 

गना सक्छ। िङ्गलादेशमा सान्दष्ट्भाक कानून, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूसँग सम्बम्वित ष्ट्वशेष जानकारी पररष्ट्शष्ट F मा 

फेला पाना सष्ट्कन्छ। 

ताष्ट्लका11: िङ्गलादेशका राष्ट्ष्टि य कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको कूल सङ््गख्या प्रते्यक खोज वगा अन्तगात पष्ट्हचान गररएको छ  

ताक्षिका 10: बङ्गिादेशका िाक्षररय कािुि, िीक्षत ि क्षियमिहरूको कूि सङ््खया प्रते्यक खोज र्गि अन्तगित पक्षहचाि गरिएको 

छ 

वगा नं. गररएको कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको सङ््गख्या (22) 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 1 

"क्षमता ष्ट्नमााण" 1 

"उजाा" 1 

"पयाावरण सामान्य" 1 

"वनष्ट्वज्ञान" 1 

"जमीन र मार्ो" 7 

"पानी" 5 

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय 

प्रणालीहरू" 

5 

भाित 

धेरै वषादेम्वख, भारतले वन्यजनु्तको सुरक्षा गना ष्ट्वचारपूणा उपायहरू अंगीकृत गरेको छ। यसमा ष्ट्वशाल 

पररयोजनाहरूको ष्ट्वकास स्वीकृत गनुापूवाका अष्ट्नवाया वातावरणीय स्पष्टताहरू र National Tiger 

Conservation Authority (NTCA) जस्ता वन ष्ट्वभाग र ष्ट्वष्ट्भन्न अन्य सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूद्वारा वन 

भूष्ट्म स्पष्टताहरूको रद्दीकरण समावेश हुन्छ। साथसाथै, संस्थागत फे्रमवका  र नीष्ट्तहरू पररयोजनाहरू ष्ट्लने 

राज्य र केिीय वन्यजनु्त पररषद्हरूिार् स्पष्टताहरूको अनुरोध, सष्ट्िय नागररक समाज र उतृ्कष्ट उत्तरदाष्ट्यत्व 

सुष्ट्नष्ट्ित गना खोज्नने वातावरणीय कानूनी संस्थाहरू सष्ट्हत थप WFLI सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग कायाान्वयन 

छन्। भारतको न्याष्ट्यक प्रणालीले राष्ट्ष्टि य हररयाली अष्ट्धकरण र केही सम्बम्वित सवोच्च अदालतका 

ष्ट्नयमहरूिार् सुरक्षालाई थप िष्ट्लयो िनाउँछ।  

भारत यो अध्ययनका लाष्ट्ग ष्ट्वचार गररएका सिै सातवर्ा MEA मा हस्ताक्षरकताा हो। कानुन र मागादशानहरू 

समावेश हुने सुरक्षात्मक उपायहरू EIA हरू र LI का तीन वर्ा मोडको सम्बिमा वन्यजनु्तका सुरक्षाहरूको 
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समावेशनका लाष्ट्ग ष्ट्वशे्लषण गररएको ष्ट्थयो। भारतमा, दुवै कानून र मागादशानहरू EIA हरूमा WFLI सुरक्षा 

उपायहरू उपलब्ध गराउन र तीनवर्ा LI मोडका लाष्ट्ग ष्ट्वकास गररएको ष्ट्थयो। 

भारतामा, सरकारी ष्ट्नकायहरूिार् प्रष्ट्तवादीहरूद्वारा सचेतनाका शब्दहरूमा कुनै एउर्ा MEA ले तीनवर्ा 

प्रष्ट्तष्ट्िया (कूल 46 मधे्य) िष्ट्ढ प्राप्त गरेको छैन (ताष्ट्लका 12)। यो सरकारी कमाचारीहरूका लाष्ट्ग 

आियाजनक रूपमा नू्यन नष्ट्तजा ष्ट्थयो; दुभााग्वश, सवेक्षण ष्ट्डजाइनले प्रष्ट्तवादीको िुझाइको कमीको 

कारणलाई मूल्याङ्कन गना फलो-अप ष्ट्लङ्क गरेको छैन। सरकारमा WFLI सुरक्षा उपायको नीष्ट्त र अभ्यासका 

लाष्ट्ग ती ष्ट्जमे्मवार भएको सचेतनाको सही स्तर ष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग अष्ट्तररक्त अध्ययन आवश्यक हुने छ। 

ताष्ट्लका 12: अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA हरूमा भारतको संलग्नता र प्रते्यक MEA को सचेतनासँग सम्बम्वित सरकारी मूलभूत समूहिार् 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको अनुकूल सङ््गख्या 

ताक्षिका 11: अन्तिािक्षररय MEA हरूमा भाितको संिग्नता ि सचेतिा 

सभा पार्ी/गैर-पार्ी नं. िारे सचेत भएका प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या (46) 

CBD पक्ष 3 

CITES पक्ष 3 

CBA पक्ष 3 

रामसार पक्ष 3 

WHC पक्ष 3 

ITPGRFA पक्ष 2 

IPCC पक्ष 1 

कुनै पष्ट्न होइन लागूयोग् छैन 1 

यी  MEA हरूमा भारतको सहभाष्ट्गताले संरक्षणमा यसको प्रष्ट्तिद्धतालाई सङे्कत गछा  र LI िार् वन्यजनु्तलाई 

अझ रािरी सुरक्षा ष्ट्दनका लाष्ट्ग अवसर हो। यी अन्तरााष्ट्ष्टि य दाष्ट्यत्वहरूलाई कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग भारतले 

यसका ष्ट्वद्यमान राष्ट्ष्टि य ष्ट्वधान, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको उपयुक्तता र प्रभावकाररतामा ध्यान ष्ट्दन जारी राख्नुपछा । 

यो अध्ययनको के्षत्र देशका प्रमुख राष्ट्ष्टि य कानुनी प्रष्ट्ियाहरूको कागजातीकरण गने र सूची िनाउने कुरामा 

सीष्ट्मत ष्ट्थयो (ताष्ट्लका 12)। प्रमुख पष्ट्हचान गररएका कागजातहरूमा राष्ट्ष्टि य हररयाली अष्ट्धकरण ऐन, 

वातावरणीय (संरक्षण) ऐन, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका ष्ट्नयमहरू र वन्यजनु्त सुरक्षा ऐन। भष्ट्वष्यको अनुसिानले 

WFLI सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउन उनीहरूको क्षमतासँग सम्बम्वित ष्ट्वष्ट्शष्ट प्रावधानहरूको सम्बिमा 

प्रते्यक पद्धष्ट्तको समीक्षा र ष्ट्वशे्लषण गनुापछा । भारतका सान्दष्ट्भाक कानून, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूसँग सम्बम्वित 

ष्ट्वशेष जानकारी पररष्ट्शष्ट G मा फेला पाना सष्ट्कन्छ। 

ताष्ट्लका13: भारतका राष्ट्ष्टि य कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको कूल सङ््गख्या प्रते्यक खोज अन्तगात पष्ट्हचान र प्रमाष्ट्णत गररएको छ  

ताक्षिका 12: भाितको िाक्षररय कािूि, िीक्षत ि क्षियमिहरूको कूि सङ््खया प्रते्यक खोज र्गि अन्तगित पक्षहचाि ि प्रमाक्षणत 

गरिएको छ 

वगा नं. गररएको कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको सङ््गख्या (22) 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 1 

"उजाा" 2 

"पयाावरण सामान्य" 3 
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"वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन" 1 

"वनष्ट्वज्ञान" 6 

"जमीन र मार्ो" 1 

"पानी" 4 

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय 

प्रणालीहरू" 

4 

मङ्गोक्षिया 

मङ्गोष्ट्लया ष्ट्वष्ट्भन्न मागाहरूिार् प्रभावकारी WFLI सुरक्षा उपायहरूको ष्ट्वकास गना प्रगष्ट्त गरररहेको छ। 

मङ्गोष्ट्लयाको संष्ट्वधानले भूष्ट्म, मष्ट्नलो मार्ो, वन, पानी, फना, फ्लोरा र अन्य राष्ट्ष्टि य स्रोतहरूलाई "राज्य 

संरक्षण" अन्तगात राखे्न र यसलाई प्रकृष्ट्त र "वातावरणको सुरक्षा गना प्रते्यक नागररक […] का लाष्ट्ग धाष्ट्माक 

कताव्य िनाउने सष्ट्हत उक्त काया गनाका लाष्ट्ग धेरै कताव्यहरू समावेश गछा । देशको संष्ट्वधानले “मङ्गोष्ट्लया ले 

यो पक्ष भएका अन्तरााष्ट्ष्टि य सिीहरूअन्तगात आफ्ना दाष्ट्यत्वहरू असल आस्थाले पूरा गछा । पक्ष भएको 

अन्तरााष्ट्ष्टि य सम्विहरूको अनुसमथान वा परररहणमा कानुनहरूको िलमा प्रवेश गदाा घरेलु ष्ट्वधानको रूपमा 

प्रभावकारी हुन्छ" भने्न कुरा पष्ट्न मान्दछ। मङ्गोष्ट्लया यो अध्ययनका लाष्ट्ग ष्ट्वचार गररएको सिै सातवर्ा MEA 

मा संलग्न छ (ताष्ट्लका 14)।  

कानून र मागादशानहरू समावेश भएको सुरक्षात्मक उपायहरू EIA  र LI का तीनवर्ा मोडको सम्बिमा 

वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको समावेशनका लाष्ट्ग ष्ट्वशे्लषण गररएका ष्ट्थए: सडक, रेल र पावर लाइनहरू। 

मङ्गोष्ट्लयामा, EIA र सिै तीनवर्ा LI मोडमा वन्यजनु्त सुरक्षाका लाष्ट्ग दुवै कानून र मागादशानहरू ष्ट्वद्यमान 

छन्। 

मङ्गोष्ट्लयामा, सवेक्षण प्रष्ट्तवादीहरू मधे्य एकदमै रािोसँग ज्ञात MEA भनेको CBD (12) ष्ट्थयो। CBD लाई 

पछ्याउँदै, प्रष्ट्तवादीहरू WHC (9), CITES (8) CMS (8) र रम्सार (8) को िारेमा सचेत ष्ट्थए।(ताष्ट्लका15) 

ताष्ट्लका 14: MEA हरूमा मङ्गोष्ट्लयाको संलग्नता र प्रते्यक MEA को सचेतनासँग सम्बम्वित सरकारी मूलभूत समूहिार् 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको अनुकूल सङ््गख्या 

ताक्षिका 13: अन्तिािक्षररय MEA हरूमा मङ्गोक्षियाको संिग्नता ि सचेतिा 

सभा पार्ी/गैर-पार्ी नं. िारे सचेत भएका प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गख्या (45) 

CBD पक्ष 12 

WHC पक्ष 9 

CITES पक्ष 8 

CBA पक्ष 8 

रामसार पक्ष 8 

IPCC पक्ष 6 

ITPGRFA पक्ष 4 

कुनै पष्ट्न होइन लागूयोग् छैन 2 
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मङ्गोष्ट्लयाको राष्ट्ष्टि य ष्ट्वधान, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको जारी सुधारले अन्तरााष्ट्ष्टि य दाष्ट्यत्वहरूसँग राष्ट्ष्टि य 

कानूनहरूको संलग्नता िष्ट्ढरहेको छ। यो अध्ययनको के्षत्र मङ्गोष्ट्लयामा उपयोगी र पष्ट्हचान गररएका राष्ट्ष्टि य 

कानूनी पद्धष्ट्तहरू कागजात र सूचीकरण गनाका लाष्ट्ग सीष्ट्मत ष्ट्थयो (ताष्ट्लका 14)। कागजातहरूको सङ््गख्या 

मङ्गोष्ट्लयामा मात्र उपलब्ध छ र ष्ट्तनीहरूमा वातावरणीय संरक्षण कानून र ष्ट्नरन्तर संशोधनहरू समावेश छन्; 

पानी, मौसम र वातावरणीय ष्ट्नरीक्षणसम्बिी कानून; फनासम्बिी कानून; जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतासम्बिी राष्ट्ष्टि य 

कायािम; सडक के्षत्रको क्षमतालाई िष्ट्लयो िनाउन मध्यम अवष्ट्धको कायािम; र रेलमागा खतरा के्षत्रको 

शासन। वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूमा ष्ट्वष्ट्शष्ट, प्रकृष्ट्त, वातावरण र पयार्न मन्त्रालय (MNET) र सडकहरू, 

यातायात र ष्ट्वकासको मन्त्रालय (MRTD) को िीमा संयुक्त मन्त्रालय कायारत समूह नोभेम्बर 2016 पुनः  

स्थापना गररएको ष्ट्थयो। रेलमागा फेन्सहरूको ष्ट्नष्कासनसँग सम्बद्ध ष्ट्नयामक वातावरणको मूल्याङ्कन जनवरी 

2017 मा पष्ट्न सञ्चालन गररएको ष्ट्थयो। साथसाथै, जनावरका िष्ट्सङ्ग र LI का लाष्ट्ग मापदण्ड 2018 मा 

ष्ट्वकास गररएको ष्ट्थयो जसलाई “घाँसे सडक र रेलमागा मापदण्ड” भष्ट्नन्छ। अष्ट्तररक्त प्रयासहरूले दु्रत LI 

ष्ट्वकासिार् मङ्गोष्ट्लयाको प्राकृष्ट्तक पँुजीलाई थप सुरक्षा गने सुरक्षा उपायहरू सुधाना सक्छ। मङ्गोष्ट्लयामा 

सान्दष्ट्भाक कानून, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूसँग सम्बिष्ट्दत ष्ट्वष्ट्शष्ट जानकारी पररष्ट्शष्ट H मा फेला पाना सष्ट्कन्छ। 

ताष्ट्लका15: प्रते्यक खोज वगा अन्तगात पष्ट्हचान र प्रमाष्ट्णत गररएको मङ्गोष्ट्लयामा राष्ट्ष्टिक कानून, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको कूल सङ््गख्या  

ताक्षिका 14: मङ्गोक्षियाका िाक्षररय कािुि, िीक्षत ि क्षियमिहरूको कूि सङ््खया प्रते्यक खोज र्गि अन्तगित पक्षहचाि ि 

प्रमाक्षणत गरिएको छ  

वगा नं. गररएको कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको सङ््गख्या (42) 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 1 

"जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता" 1 

“व्यवसाय, उद्योग, संस्थाहरू” 3 

"क्षमता ष्ट्नमााण" 1 

"उजाा" 6 

"पयाावरण सामान्य" 5 

"वनष्ट्वज्ञान" 3 

"एकीकृत व्यवस्थापन" 1 

"जमीन र मार्ो" 4 

“भूष्ट्म प्रयोगको योजना िनाउने” 1 

"पानी" 6 

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरू" 5 

"के्षत्रीकरण" 2 

रेलमागाहरू [प्रमाणीकरणको अवष्ट्धमा प्रदान 

गररएको] 

2 
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ताक्षिका 14: मङ्गोक्षियाका िाक्षररय कािुि, िीक्षत ि क्षियमिहरूको कूि सङ््खया प्रते्यक खोज र्गि अन्तगित पक्षहचाि ि 

प्रमाक्षणत गरिएको छ  

वगा नं. गररएको कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको सङ््गख्या (42) 

नवप्रवतान [प्रमाणीकरणको अवष्ट्धमा प्रदान गररएको] 1 

िेपाि 

वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूलाई सुधानाका लाष्ट्ग नेपालमा धेरै पहलहरू छन्। ष्ट्तनीहरूमा पूवा-पष्ट्िम राजमागाको 

साथमा वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग संरचनाहरूको ष्ट्नमााण सष्ट्हत सडक संरचनाका सुधारहरूतफा  आष्ट्थाक वषा 2021-22 

का लाष्ट्ग NPR 15.34 ष्ट्िष्ट्लयनको हालैको िजेर् अनुमान समावेश छ। नेपाल 2022 सम्म जङ्गली िाघका 

जनसङ््गख्याहरूलाई दोब्बर िनाउनका लाष्ट्ग पष्ट्न प्रष्ट्तिद्ध छ, जसलाई मूल िासस्थानहरू िीच पयाावरणीय 

कोररडोरहरूको खण्डन कम गनाका लाष्ट्ग आवश्यक पछा । यसका साथै, गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा िाधाहरू , वन्यजनु्तसँग 

सवारी साधनका ठक्करहरू र अन्य सम्बम्वित द्वन्द्वहरू कम गनाका लाष्ट्ग प्रमुख राजमागाहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्त 

िष्ट्सङ्ग संरचनाहरू ष्ट्डजाइन र स्थापना गना आवश्यक हुन्छ भनी पष्ट्हचान गररएको छ। यद्यष्ट्प, नेपालको 

प्राकृष्ट्तक सम्पदा LI ष्ट्वकासको अगाष्ट्ड उतृ्कष्ट जोम्वखममा रहन जारी रहन्छ। 

देश यो अध्ययनका लाष्ट्ग ष्ट्वचार गररएको सातवर्ा मधे्य छ वर्ा MEA हरूमा हस्ताक्षरकताा छ। नेपाल CMS 

को पक्षमा छैन  ( 

ताष्ट्लका16)। 

कानुन र मागादशानहरू समावेश हुने सुरक्षात्मक उपायहरू EIA हरू र LI का तीन वर्ा मोडको सम्बिमा 

वन्यजनु्तका सुरक्षाहरूको समावेशनका लाष्ट्ग ष्ट्वशे्लषण गररएको ष्ट्थयो। नेपालमा, दुवै कानून र मागादशानहरू 

EIA, सडक र पावर लाइनहरूका लाष्ट्ग प्रसु्तत ष्ट्थए। सुरक्षा उपायहरूका मागादशानहरू रेलमागाहरूका लाष्ट्ग 

ष्ट्वकास गररएको ष्ट्थयो तर त्यहाँ उपलब्ध कानूनहरूसँग सम्बम्वित कुनै जानकारी छैन। 

नेपालमा, धेरै सवेक्षणका प्रष्ट्तवादीहरू CITES (29) र रम्सार (28) लाई ष्ट्नर्क रूपमा पछ्याउँदै CBD (30) 

को िारेमा सचेत ष्ट्थए।  

ताष्ट्लका16: अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA हरू नेपालको संलग्नता र प्रते्यक MEA को सचेतनासँग सम्बम्वित सरकारी मूलभूत समूहिार् 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको अनुकूल सङ््गख्या। 

ताक्षिका 15: अन्तिािक्षररय MEA हरूमा िेपािको संिग्नता ि सचेतिा 

सभा पार्ी/गैर-पार्ी नं. िारे सचेत भएको प्रष्ट्तवादीको सङ््गख्या (100) 

CBD पक्ष 30 

CITES पक्ष 29 

रामसार पक्ष 28 

WHC पक्ष 25 

CBA गैर-पार्ी 24 

IPCC पक्ष 15 

ITPGRFA पक्ष 14 
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CMS को पक्ष नभएपष्ट्न, अन्तरााष्ट्ष्टि य सम्झौताहरूमा नेपालको संलग्नताले आफ्ना संरक्षण प्रयासहरूका लाष्ट्ग 

अत्यनै्त महत्त्वपूणा प्रारुप उपलब्ध गराउँछ। CMS मा सामेल हुनु भनेको भष्ट्वष्यमा नेपालको WFLI 

सुरक्षासम्बिी क्षमतामा थप सुधार ल्याउने अवसर पाउनु हो।  

यो अध्ययनको के्षत्र नेपालको लाष्ट्ग पहँुचयोग् राष्ट्ष्टि य कानुनी प्रष्ट्ियाहरूको कागजातीकरण गने र सूची िनाउने 

र जानकारीको यथाथाता प्रमाष्ट्णत गने कुरामा सीष्ट्मत ष्ट्थयो।  ताष्ट्लका 16 मा नष्ट्तजाहरूको संशे्लषण गररएको 

छ। यो पररयोजनाको लाष्ट्ग समीक्षा गररएका नेपालका सिै कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूमा अङ््गरेजी भाषामा 

उपलब्ध छन् र ष्ट्वद्युत ऐन, वातावरणीय संरक्षण ऐन, वन ऐन, भूष्ट्म ऐन, जलस्रोत ऐन र राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जहरू र 

वन्यजनु्त संरक्षण ऐन जस्ता सान्दष्ट्भाक कानुनहरू समावेश छन्।  अनुवती अनुसिानले प्रते्यक कानुनमा ष्ट्वशेष 

रूपमा WFLI सुरक्षासम्बिी क्षमता िढाउने ष्ट्वशेष प्रावधानहरूको समीक्षा र ष्ट्वशे्लषण गना सक्छ। नेपालमा 

सान्दष्ट्भाक कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूसँग सम्बम्वित जानकारी पररष्ट्शष्ट I मा फेला पाना सष्ट्कन्छ।  

ताष्ट्लका17: नेपालका राष्ट्ष्टि य कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको कूल सङ््गख्या प्रते्यक खोज अन्तगात पष्ट्हचान र प्रमाष्ट्णत गररएको छ  

ताक्षिका 16: िेपािका िाक्षररय कािुि, िीक्षत ि क्षियमिहरूको कूि सङ््खया प्रते्यक खोज र्गि अन्तगित पक्षहचाि ि प्रमाक्षणत 

गरिएको छ 

वगा नं. गररएको कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको सङ््गख्या (22) 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 4 

"उजाा" 3 

"पयाावरण सामान्य" 2 

“वातावरणीय योजना” 1 

"वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन" 1 

"वनष्ट्वज्ञान" 3 

"जमीन र मार्ो" 3 

"पानी" 3 

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरू" 2 
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थाइल्याण्ड 

थाइल्याण्डले हालैका वषाहरूमा वातावरणीय तथा वन्यजनु्त संरक्षणका लाष्ट्ग अष्ट्धकांश अत्यनै्त महत्त्वपूणा 

कदमहरू चालेको छ, जसै्त सन् 2019 मा अङ्गीकृत गररएको यसको वन्यजनु्त संरक्षण तथा सुरक्षा ऐन 

(WARPA) को हालैको अभूतपूवा संशोधन, जसले पूवा WARPA ऐन र यसका अनुवती पररवतानहरू, 

B.E.2535 (1992), B.E. 2546 (2003) र B.E.2557 (2014) को स्थान ष्ट्लयो। प्रावधानहरूमा लोपोनु्मख 

प्रजाष्ट्तहरू र अन्य गैर-ष्ट्नवासी CITES-सूचीिद्ध गररएका प्रजाष्ट्तहरूको संरक्षण िढाउने र धेरैजसो 

माष्ट्मलाहरूमा प्रभावशाली ढंगले जररवानाहरू िढाउने कुराहरू समावेश छन्। देशमा अष्ट्हले के्षत्रमा हुने गरेका 

गैर-कानुनी वन्यजनु्त तस्करीका अपराधहरूका लाष्ट्ग केही कठोर दण्ड ष्ट्दइने गररएको छ, जसको उदे्दश्य 

भनेको वन्यजनु्तका अपराधहरूका लाष्ट्ग प्रभावकारी ष्ट्नवारकहरूको रूपमा काम गने हो। देशमा डङ्ग 

फायायेन-खाओ याई फरेस्ट कम्पे्लक्स, संयुक्त राष्टि  संघको शैष्ट्क्षक, वैज्ञाष्ट्नक र साँसृ्कष्ट्तक संस्था (UNESCO) 

ष्ट्वश्व सम्पदा के्षत्रमाफा त पास हुने राजमागा 304 मा वन्यजनु्तका लाष्ट्ग ओभरपास ष्ट्नमााण सष्ट्हत अन्य WFLI 

सुरक्षा प्रयासहरू लागू भइरहेका छन्। यद्यष्ट्प, सुधाररएका सुरक्षा उपायहरू ष्ट्िना, LI को जारी र अपेष्ट्क्षत 

ष्ट्वस्तारणले वन्यजनु्त र ष्ट्तनीहरूको वासस्थानमा थप प्रभाव पाना सक्छ।  

थाइल्याण्ड यो अध्ययनका लाष्ट्ग ष्ट्वचार गररएका सातवर्ा MEA हरू मधे्य छ वर्ामा संलग्न छ। नेपाल जसै्त, 

CMS का लाष्ट्ग िाहेक यो सिै MEA हरूको भाग हो (ताष्ट्लका18)। 

कानून र मागादशानहरू समावेश भएको सुरक्षात्मक उपायहरू EIA र ओसारपसार गने का तीनवर्ा मोडको 

सम्बिमा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको समावेशनका लाष्ट्ग ष्ट्वशे्लषण गररएका ष्ट्थए: सडक, रेलमागा र पावर 

लाइनहरू। थाइल्याण्डमा, कानुनहरू EIA र सिै तीनवर्ा LI मोडका लाष्ट्ग प्रकाष्ट्शत गररएको छ। यद्यष्ट्प, EIA 

हरू वा तीनवर्ा मधे्य कुनै पष्ट्न यातायातको मोडका लाष्ट्ग WFLI सुरक्षा उपायका मागादशानहरूसँग सम्बम्वित 

कुनै पष्ट्न जानकारी उपलब्ध ष्ट्थएन। 

थाइल्याण्डमा, धेरै सवेक्षणका प्रष्ट्तवादीहरू CBD र WHC (प्रते्यक 16 जना प्रष्ट्तवादी) लाई ष्ट्नकर् रूपमा 

पछ्याउँदै CITES (ताष्ट्लका 17) को िारेमा सचेत ष्ट्थए। 14 वर्ा प्रष्ट्तवादी रम्सारको िारेमा सचेत ष्ट्थए भने, 

त्यहाँ िाँकी अन्तरााष्ट्ष्टि य सम्झौताहरूका लाष्ट्ग चारवर्ा प्रष्ट्तष्ट्ियाभन्दा कम ष्ट्थए्। 

ताष्ट्लका18: अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA हरूमा थाइल्याण्डको संलग्नता र प्रते्यक MEA को सचेतनासँग सम्बम्वित सरकारी मूलभूत समूहिार् 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूको अनुकूल सङ््गख्या 

ताक्षिका 17: अन्तिािक्षररय MEA हरूमा थाइल्याण्डको संिग्नता ि सचेतिा 

सभा पार्ी / गैर-पार्ी नं. सङ््गख्या (53) 

CITES पक्ष 17 

CBD पक्ष 16 

WHC पक्ष 16 

रामसार पक्ष 14 

CBA गैर-पार्ी 4 

IPCC पक्ष 3 

ITPGRFA पक्ष 2 

कुनै पष्ट्न होइन लागूयोग् छैन 1 

 

यो अध्ययनको के्षत्र थाइल्याण्डमा WFLI सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनका लाष्ट्ग ष्ट्दशा उपलब्ध गराउन सके्न 

पहँुचयोग् र पष्ट्हचान गररएका राष्ट्ष्टि य कानुनी प्रष्ट्ियाहरूको कागजतीकरण गने र सूची िनाउने कुरामा सीष्ट्मत 
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ष्ट्थयो (ताष्ट्लका 18)। यसमा वन्यजनु्त संरक्षण तथा सुरक्षा ऐन साथसाथै ऊजाा उद्योग ऐन, राष्ट्ष्टि य वातावरणीय 

गुणस्तरको वृम्वद्ध र संरक्षण ऐन र राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज ऐन समावेश छन्। ताष्ट्लका 18 मा आधाररत रहेर, WFLI सुरक्षा 

उपायको क्षमताका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्शष्ट सीष्ट्मत अवसरहरू भएको देम्वखन्छ। यद्यष्ट्प, उत्तरगामी अनुसिान वन्यजनु्त 

सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गने कुरासँग सम्बम्वित ष्ट्वष्ट्शष्ट प्रावधानहरू समीक्षा र ष्ट्वशे्लषण गनुापछा । 

थाइल्याण्डमा सान्दष्ट्भाक कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूसँग सम्बम्वित ष्ट्वष्ट्शष्ट जानकारी पररष्ट्शष्ट J मा फेला पाना 

सष्ट्कन्छ। 

ताष्ट्लका19: थाइल्याण्डका राष्ट्ष्टि य कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको कूल सङ््गख्या प्रते्यक खोज अन्तगात पष्ट्हचान र प्रमाष्ट्णत गररएको छ  

ताक्षिका 18: थाइल्याण्डमा िाक्षररय कािुि, िीक्षत ि क्षियमिहरूको कूि सङ््खया प्रते्यक खोज र्गि अन्तगित पक्षहचाि ि 

प्रमाक्षणत गरिएको छ  

वगा नं. गररएको कानुन, नीष्ट्त र ष्ट्नयमनहरूको सङ््गख्या (11) 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 1 

"उजाा" 3 

"पयाावरण सामान्य" 1 

"वनष्ट्वज्ञान" 2 

"जमीन र मार्ो" 1 

"पानी" 1 

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरू" 2 

 

बाकस 3: LI का िाक्षग ट्र ान्सबाउन्ड्र ी र्न्यजनु्तका सुििा उपायहरूः  तिाई आकि  ल्याण्डसे्कपका चुिौतीहरू 

पृष्ठभूष्ट्म 

तराई आका  ल्याण्डसे्कप (TAL) भनेको यमुना र िागमती नदीहरूको िीचमा नेपाल र भारतद्वारा साझा गररएको 

ष्ट्हमालयन फुर्ष्ट्हल्सको 810 ष्ट्कष्ट्म लामो फैलाव हो।  यो तीनवर्ा भारतीय राज्य (उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, ष्ट्िहार) र 

नेपालको 14 वर्ा ष्ट्जल्लाभरर फैष्ट्लरहेको छ। TAL मा ष्ट्वश्व ष्ट्वख्यात संरष्ट्क्षत के्षत्रहरू (PA हरू) छन्, ष्ट्चतवन राष्ट्ष्टि य 

ष्ट्नकुञ्ज र िष्ट्दाया वन्यजनु्त संरक्षण जस्ता, 4 वर्ा नेपालमा छन् र किार् िाघ आरक्षण र राजाजी राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज जस्ता 

भारतमा नौ ंवर्ा अवम्वस्थत छन्। संयुक्त रूपमा, PA हरू लगभग 50,000 वगा ष्ट्कलोमीर्रमा फैष्ट्लएका छन्(WWF 

India, 2021)। 

राजमागा, पावर लाइन, भावी योजनािद्ध रेलमागा लाइनहरू सष्ट्हत ष्ट्वष्ट्भन्न ठूला LI प्रणालीहरू र अन्य LI ले जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधतामा पयाावरणीय नेर्वका को के्षत्रलाई इन्टरलेस गने प्रमुख जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता के्षत्रहरू (KBAs) र वन्यजनु्त 

कोररडोरहरूलाई प्रभाव पादै TAL मा ष्ट्िसिस गने छन्। सात वर्ा र्ि ान्सिाउण्डरी वन्यजनु्त कोररडोर TAL मा पष्ट्हचान 

गररएको छ। हात्ती, िाघ, गैडँा जस्ता प्रष्ट्तष्ट्ष्ठत वन्यजनु्त र अन्य धेरै प्रजाष्ट्तहरू प्रायजसो दुई देशहरू िीच अगाष्ट्ड-पछाष्ट्ड 

पार गछा न् र यसप्रकार सामान्य साझा संसाधन हुन्।  

सीमानाको दुवै छेउको पूवााधार ष्ट्वकास ष्ट्तनीहरूका राष्ट्ष्टि य सरकारहरू साथसाथै ष्ट्वकास र राष्ट्ष्टि य सुरक्षाका लाष्ट्ग 

ष्ट्तनीहरूका के्षत्रगत रणनीष्ट्तहरूद्वारा ष्ट्नयम्वन्त्रत हुन्छ(Pulipaka et al., 2018; Sinha, 2020)। LI ले धेरै सांसृ्कष्ट्तक 

रूपमा महत्त्वपूणा साइर्हरूमा पहँुचलाइ ष्ट्लङ्क र सुधार पष्ट्न गने छ।  ष्ट्वष्ट्भन्न अध्ययनहरूले भावी सडक ष्ट्वस्तार र 
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प्रस्ताष्ट्वत रेलमागाहरू तीन LI पररयोजनाहरू हुन् जसले TAL मा वन्यजनु्त र ष्ट्तनीहरूको वासस्थानमा प्रष्ट्तकूल प्रभाव 

पाने ठूलो सम्भावना रहेको कुरा प्रदशान गछा न्।  

TAL मा WFLI सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग चुनौती 

भारत र नेपाल दुवैले भावी LI ष्ट्वकासलाई वन्यजनु्तका लाष्ट्ग एष्ट्सयाकै सिैभन्दा उतृ्कष्ट अवशेष पररदृश्यहरूमधे्य एकको 

संरक्षणसँग सनु्तलन गनुा परेको छ(Aggarwal, 2019, एनेक्स 1 हेनुाहोस्)। यसलाई अनुकूल नीष्ट्त, मागाष्ट्नदेशन, ष्ट्नणाय-

ष्ट्नमााण र पररणामहरू िनाउनका लाष्ट्ग आवश्यक पने सहायता प्राप्त गनाको ष्ट्नष्ट्मत्त सरकारी र गैर-सरकारी 

कायाकतााहरूको आयोजकको ष्ट्नरन्तर ध्यानाकषाण आवश्यक पछा । दुभााग्वश, दुवै देशहरूमा संघीय र राज्य 

सरकारहरू, नीष्ट्त ष्ट्नमााता र पररयोजना प्रस्तावकहरूले प्रायः  LI ष्ट्वकासको अवष्ट्धमा पयाावरणीय सरोकारहरूलाई 

प्राथष्ट्मकता ष्ट्दँदैन। तैपष्ट्न, TAL का पयाावरणीय मानहरूमा LI पररयोजनाहरूका प्रष्ट्तकूल प्रभावहरू कम गने समष्ट्पात 

मन्त्रालय र ष्ट्नकाय कमाचारी छ।  

TAL ले समन्वयको आवश्यकता, सुस्पष्ट आवश्यकता र र्ि ान्सिाउन्डि ी WFLI सुरक्षा उपायहरू लागू गने प्रष्ट्तिद्धताहरूको 

उदाहरण ष्ट्दन्छ। सम्बोधन गना आवश्यक हुने केही ष्ट्वद्यमान चुनौतीहरूको छोर्ो सूची ष्ट्नम्नानुसार छन्:  

 

1) सवाप्रथम िाउन्डि ीहरू िाष्ट्हर LI का खण्डहरूको ष्ट्वकास गदै, PA हरूमा LI घूसपैठहरू प्रमाष्ट्णत गने अभ्यास 

समाप्त गनुाहोस्। यो अभ्यासको पररणाम स्वरूप LI प्रणालीहरूका िाष्ट्हरी ष्ट्हस्साहरूमा पष्ट्हले लागेका खचा र 

प्रष्ट्तिद्धताहरूका आधारमा नयाँ LI का साथ PA हरूमा प्रवेश गनाका लाष्ट्ग तका सङ्गत ष्ट्वकास हुन्छ।  

2) भारत र नेपाल दुवैका लाष्ट्ग TAL मा PA वा वन्यजनु्त कोररडोरहरूमा LI घूसपैठहरूका लाष्ट्ग राष्ट्ष्टि य नीष्ट्त ष्ट्वकास 

गनुाहोस्। हाल, दुवै देश र ष्ट्तनीहरूका राज्य/ष्ट्जल्लाहरूमा मागाष्ट्नदेशनहरू छन् तर प्राथष्ट्मक अल्पीकरण उपायको 

रूपमा पररवजान आवश्यक पने कुनै राष्ट्ष्टि य-तहको नीष्ट्त छैन। प्राय: केही LI पररयोजनाहरूको ष्ट्वकासका लाष्ट्ग 

अत्याष्ट्धक दिावमा WFLI का लाष्ट्ग सै्वम्वच्छक उतृ्कष्ट अभ्यासहरूलाई समावेश गररँदैन। कानुन वा ष्ट्नयमनका 

आधारमा पररवजान आवश्यकताहरू हुन उतृ्कष्ट हुन सक्छ।  

3) WFLI का सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग लगानीहरूमा दीघाकालीन आष्ट्थाक लाभहरू (वा नोक्सानीहरू) को मूल्याङ्कन 

गनाका लाष्ट्ग मुख्यधारा रोिस्ट CBA हरू। यसले वन्यजनु्तको सुरक्षा गने अल्पीकरण उपायहरूलाई LI 

पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग लागतहरूको रूपमा मात्र ष्ट्वचार गने वतामान अभ्यास कम गनामा मद्दत गने छ। यसका साथै, 

चुनौतीको ष्ट्वषय रहेको CBA हरूको एउर्ा ष्ट्वशेष तत्त्व पयाावरणीय प्रणालीसम्बिी सेवाहरूको मूल्याङ्कन हो 

(उदाहरण Ghosh et al., 2016), जुन अझैपष्ट्न TAL मा LI का योजना वा पररयोजनाहरूसँग सम्बम्वित एक सीष्ट्मत 

अभ्यास रहेको छ। 
 

TAL ले WFLI सुरक्षा सडक उपायहरूका अवरोधहरूलाई क्षमता वृम्वद्ध अवसरहरूमा रूपान्तर गने अवसर प्रदान गछा  

तर पररयोजना ष्ट्वकास र कायाान्वयनको अवष्ट्धमा उले्लखनीय अन्तरहरू अझैपष्ट्न WFLI सुरक्षा उपायहरूमा ष्ट्वद्यमान 

रहन्छन्। 

अन्तरहरू प्रायः  कताव्यहरूको प्रत्यायोजनको पररणाम स्वरूप हुने गछा न्। सामान्यतया, LI पररयोजनाको जीवन चिमा 

पररयोजनाको सुरुवात, व्यवहायाता अध्ययनहरू, प्राथष्ट्मक रूर् पङ््गम्वक्तिद्धता, वातावरणीय मूल्याङ्कनहरू र वातावरणीय 

स्वीकृष्ट्तहरू, करार, ष्ट्डजाइन, ष्ट्नमााण र ष्ट्नरीक्षण सष्ट्हत िहु चरणहरू समावेश हुन्छन्। प्रते्यक चरणहरू ष्ट्वष्ट्भन्न 

कलाकारहरूद्वारा नेतृत्व गररएको छ: ष्ट्वष्ट्भन्न सरकारी ष्ट्वशेषज्ञ, ष्ट्वत्तदाता वा ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्नजी के्षत्रका इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग संस्था वा 

योजना िनाउने परामशादाताहरू यी चरणहरू रेखीय हुन्छन् र ष्ट्डजाइनका ष्ट्नणायहरू र पयााप्त सुरक्षाहरू उपलब्ध 

गराउन ष्ट्जमे्मवार कायाकतााहरूको सम्बिमा एउर्ादेम्वख अको चरणसम्म प्रायजसो जडान ष्ट्वचे्छद हुने गछा । प्रायः  वन्यजनु्त 

ष्ट्वशेषज्ञतालाई पररयोजनाको ष्ट्नरीक्षणको अवष्ट्धमा सुरुमा नभएर ष्ट्डजाइन प्रष्ट्ियाको अन्त्यमा ल्याइन्छ। पररयोजनाका 

प्रते्यक चरणहरूमा राष्ट्ष्टि य सीमाना सष्ट्हत के्षत्राष्ट्धकारहरूमा िहु-खण्डीय समन्वयको ष्ट्वकास अत्यनै्त महत्त्वपूणा हुन्छ। 

प्रते्यक ष्ट्वशेष चरणको लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार प्रमुख कायाकताा जो भएपष्ट्न यो हुनुपछा  र यसले थप अखण्ड व्यवहारमा WFLI 

सुरक्षा उपायहरूको ष्ट्वकास र कायाान्वयन गनामा मद्दत पुर्याउने छ। 
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भारतमा ष्ट्वगतका 15 वषाहरूमा पूवााधारका लाष्ट्ग ष्ट्नजी लगानीहरू िढ्ने र घर््ने िम रह्यो। हालसालै, भारत सरकारले 

पूवााधार ष्ट्वकासमा आफ्नो शेयर िढाउन सुरु गररसहेको छ र अष्ट्हले पूवााधार पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग सिैभन्दा ठूलो कोष 

प्रििक िनेको छ। संरचना ष्ट्वकासका लाष्ट्ग ष्ट्नजी लगानी नेपालका हाइडि ोपावर प्लान्टहरूमा सीष्ट्मत छ। सडकहरू 

(रणनीष्ट्तक राजमागा, ष्ट्डम्वस्टिि र स्थानीय) र रेलमागाहरू सष्ट्हत सिै ष्ट्वशाल LI पररयोजनाहरू नेपाल सरकारद्वारा 

अनुदान-प्रदान गररएको छ भने, मध्यम-से्कलको के्षत्र र स्थानीय सडकहरूलाई प्राम्वन्तय वा स्थानीय सरकारहरूद्वारा 

अनुदान-प्रदान गररएको छ(Gurung, 2005)। IFI हरूले नेपालमा पूवााधारका लाष्ट्ग आफ्नो सहायता िढाइरहेका छन्। 

 

नेपाल र भारत (राष्ट्ष्टि य सरकार, स्थानीय सरकार र IFI हरू) मा LI को ष्ट्वत्त व्यवस्थाका तीनवरै् स्रोतले WFLI सुरक्षा 

उपायहरूलाई TAL मा ष्ट्नरन्तर लागू गनाका लाष्ट्ग आफ्ना मानकहरू समन्वय र पङ््गम्वक्तिद्ध गनुापछा ।  

 

केल्कार समुदायले केम्विय स्तरमा क्षमता ष्ट्नमााणमा समष्ट्पात संस्था स्थापना गना ष्ट्सफाररस गरेको छ। यस्तो संस्थाले LI का 

योजना र पररयोजनाहरूमा प्रयोग गनाका लाष्ट्ग सावाजष्ट्नक डोमेनमा ष्ट्िरलै उपलब्ध हुने हँुदा प्राकृष्ट्तक स्रोत, पयाावरणीय 

समस्या, महत्त्वपूणा वासस्थान र वन्यजनु्तका िारेमा सष्ट्जलै पहँुच गना सष्ट्कने जानकारी र डार्ा उपलब्ध गराउने छ।  साथै, 

सष्ट्मष्ट्तले केिीकृत सूचना ष्ट्वतरण केि र ज्ञान पे्लर्फमाहरूका लाष्ट्ग त्यस्तो माष्ट्मला िनाउँछ जसले WFLI सुरक्षा उपायको 

कायाान्वयनका लाष्ट्ग वन्यजनु्त, पयाावरणीय प्रणालीहरू, ष्ट्डजाइन र योजनासम्बिी मागादशान साथै अन्य उपयोगी 

संसाधनहरूका िारेमा स्थान-ष्ट्वषयक र वैज्ञाष्ट्नक जानकारी उपलब्ध गराउँछ(Department of Economics Affairs 

Ministry of Finance, 2015)। TAL ले रािोसँग सूष्ट्चत गराइएका र प्रभावकारी ढङ्गले ष्ट्डजाइन गररएका WFLI सुरक्षा 

उपायहरू उपलब्ध गराउन उपयुक्त जानकारीका लाष्ट्ग केिीकृत डार्ा पे्लर्फमा र सूचना ष्ट्वतरण केिको आवश्यकतालाई 

हाइलाइर् गछा । 
 

TAL मा अन्तरााष्ट्ष्टि य सीमानाको दुवै छेउमा LI ष्ट्वकासका लाष्ट्ग वतामान अभ्यासहरूले LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग 

वातावरणीय/वन्यजनु्त ष्ट्नकासहरू सुधाने र वातावरणीय मूल्याङ्कनहरूको गुणस्तर िढाउने आवश्यकतालाई सङे्कत गछा न्। 

प्रते्यक व्यम्वक्तगत पररयोजनाको लाष्ट्ग नभएर पररदृश्य मापनमा LI को योजनाले वन्यजनु्त मूल्याङ्कनहरू र ष्ट्तनीहरूका 

सुरक्षासम्बिी प्रावधानहरू सुधाने छ। LI प्रणाली सुधारका लाष्ट्ग राष्ट्ष्टि य र सरकारी प्राथष्ट्मकताहरूको उतृ्कष्ट 

पङ््गम्वक्तवद्धता र समन्वयन पष्ट्न आवश्यक छ।।  

भारत र नेपालमा राष्ट्ष्टि य तहमा केही प्रारुपहरूको सञ्चालन र राज्य प्रान्तीय सरकारी तहमा अन्य कुराहरूका साथै िहु-

तहका सङ्गठनात्मक ष्ट्नणाय-ष्ट्नमााण प्रष्ट्ियाहरू छन्। केम्विय र स्थानीय तहहरूमा प्राथष्ट्मकता र प्रष्ट्ियाहरूको गैर-

पङ््गम्वक्तिद्धताले वन्यजनु्तमा LI का प्रभावहरूलाई पयााप्त मात्रामा सम्बोधन गने अक्षमता िढाउन सक्छ। राज्यमा अवम्वस्थत 

राजमागाहरू र रामीण तहहरूमा भएका अन्य सडकहरूको व्यापक नेर्वका का प्रभावहरू TAL का प्रमुख LI 

प्रणालीहरूसँग योगात्मक हुन्छन्। तसथा, सञ्चयी प्रभावहरूलाई सम्वम्मष्ट्लत र सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग पूरै पयाावरणीय 

प्रणालीहरूका पररदृश्य तहमा पूवााधार योजना िनाउन आवश्यक छ।  
 

LI पररयोजना ष्ट्वकास र WFLI सुरक्षा उपायको कायाान्वयनका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार रहेका राज्य र स्थानीय सरकारी तहका पूवााधार 

तथा संरक्षण एजेन्सीका कमाचारीका लाष्ट्ग प्रष्ट्शक्षणले अत्याष्ट्धक महत्त्व राख्छ। साथै, सह-ष्ट्वष्ट्नमयहरूको ष्ट्वकास गना 

आवश्यक हुन्छ ताष्ट्क अष्ट्धकारीहरू प्राष्ट्वष्ट्धक ष्ट्वशेषज्ञ र अनुभवी परामशादाताहरूसँग नष्ट्जकिार् सहकाया भएर काम 

गछा न्। LI र संरक्षण एजेन्सी, कोष प्रििक, इम्वन्जष्ट्नयर र यातायात योजनाकारहरूको क्षमतालाई LI योजना र WFLI 

सुरक्षासम्बिी ष्ट्डजाइन र कायाान्वयन दुवैका लाष्ट्ग िढाउन आवश्यक छ। क्षमतालाई दुवै देशमा स्थान-ष्ट्वषयक मापनहरूमा 

र सरकारका सिै तहहरूमा समष्ट्पात कायािल प्रष्ट्शक्षण र समन्वयका साथ TAL मा थप प्रभावकारी ढङ्गले िढाउन सष्ट्कन्छ।  
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मुय क्षिष्कषिहरू 

1. चािर्ट्ा मूिभूत समूहका िाक्षग क्षर्द्यमाि िमता ि भक्षर्ष्यका आर्श्यकताहरूसँग सम्बन्धन्धत प्रमुख खोजहरू 

सरकार 

• एष्ट्सयाली सरकारहरूसँग िहु SDG र अन्य िहुपक्षी वातावरणीय सम्झौताहरूमा आफ्ना 

प्रष्ट्तिद्धताहरू पूरा गने प्रयासहरूलाई रािोसँग समिमण गना आफ्ना राष्ट्ष्टि य संस्था र ष्ट्वभागहरूलाई 

पुनस्थााष्ट्पत गने अवसर हुन्छ। यी प्रयासहरूले पृथक सरकारी कलाकारहरू िीच भष्ट्वष्यको 

सामन्जस्यको अवष्ट्धमा WFLI ष्ट्नदेष्ट्शकाहरूलाई ष्ट्नगष्ट्मतगना अवसरहरू प्रस्ताव गछा ।  

• सवेक्षणका प्रष्ट्तवादीहरूले LI पररयोजना ष्ट्वकासका प्रारम्वम्भक चरणहरूमा प्रमुख कायाकतााको रूपमा 

सरकारलाई पष्ट्हचान गरे। प्रष्ट्तवादीहरूले योजना िनाउने चरणको दौरान पररयोजना ष्ट्वकासको 

प्रारम्भमा पयााप्त वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको प्रावधानसँग सम्बम्वित रहेका र प्रष्ट्तिद्धता भएका 

कष्ट्ठनाइहरू पष्ट्न सङे्कत गरे। 

अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्तीय संस्थाहरू  

• धेरैजसो IFI हरूसँग मानक र मागाष्ट्नदेशनहरू जस्ता माध्यमद्वारा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूलाई 

सम्बोधन गने आन्तररक क्षमता भएको पाइएको ष्ट्थयो। ष्ट्तनीहरूले सरकार र उद्योग उपम्वस्थत भएका 

कायाशालाहरू जस्ता अन्य सङ्घर्क समूहहरूमा क्षमता ष्ट्नमााण गने केही प्रयासहरूको समथान गरेका 

छन् तर ष्ट्यनीहरू प्रते्यक पररयोजनाको आधारमा हुने गछा न्। IFI हरू संरक्षण र समुदायका मानहरू 

अझ रािोसँग सम्वम्मष्ट्लत गना आफ्नो LI ष्ट्वकास अनरूप िनाउन फेला परेको ष्ट्थयो जसै्त अझ ठूला 

ल्यान्डसे्कपका मूल्याङ्कनहरू (उदाहरणका लाष्ट्ग रणनीष्ट्तक वातावरणीय मूल्याङ्कनहरू) ष्ट्वकास 

गरेर। 

• चीनको िहुपक्षीय िैंकहरू र यसका BRI WFLI सम्बोधन गना क्षमता ष्ट्नमााण गने काया िढाउने 

सुरुवात हुन्। हाल, ष्ट्तनीहरू प्रायजसो आफ्ना वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू र WFLI क्षमता-ष्ट्नमााण 

प्रयासहरूको भुक्तानी र कायाान्वयनका लाष्ट्ग प्रापक देशहरूमा ष्ट्नभार हुने गछा न्।  

उद्योग 

• उद्योगको मूलभूत समूह वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको महत्त्व र अल्पीकरणको अनुिमको प्रयोगको 

िारेमा ष्ट्वशाल रूपमा सचेत छ। यद्यष्ट्प, ष्ट्नमााण कम्पनी र ष्ट्तनीहरूका परामशादाताहरू LI 

पररयोजनाहरूिार् वन्यजनु्तको सुरक्षा गने प्रभावकारी अल्पीकरण उपायहरू चयन र ष्ट्डजाइन गनाका 

लाष्ट्ग अपयााप्त मात्रामा प्रष्ट्शष्ट्क्षत छन्।  

• कानुन र ष्ट्नयमनहरूलाई उक्त मापनहरू आवश्यक हँुदा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू प्राथष्ट्मक रूपमा 

कायाान्वयन गररन्छ। त्यहाँ हाल प्रोत्साहनहरूको कमी भएकोले, उद्योगद्वारा WFLI मागादशान र अन्य 

सुरक्षा उपायहरूको सै्वम्वच्छक कायाान्वयन कमजोर वा कमी भइरहेको छ।  

• सडक, रेल, ऊजाा र इम्वन्जनीयररङ्ग पेशाहरूको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने 23 उद्योग संघ वेिसाइर्हरूको 

एष्ट्सया-व्यापी समीक्षाले कायािल प्रष्ट्शक्षण (भचुाअल वा व्यम्वक्तगत), वेिीनार, प्रकाशन, अन्य प्राष्ट्वष्ट्धक 

संसाधन, नीष्ट्त ष्ट्ववरण र WFLI सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग आयोष्ट्जत कने्फरेन्स वा सत्रहरू जस्ता 

WFLI सुरक्षासम्बिी क्षमता-ष्ट्नमााणका अवसरहरूका िारेमा नू्यनतम वा शून्य जानकारी पत्ता लगायो।  
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गैर-सरकारी संस्थाहरू 

• NGO हरूसँग पररयोजना ष्ट्वकासको सिै सातवर्ा चरणमा चारवर्ा मूलभूत समूहको संलग्नताको 

नू्यनतम िारम्बारता छ। सवेक्षणमा, NGO हरूले उनीहरूसँग धेरैजसो LI पररयोजनाहरूको ष्ट्वकास 

प्रष्ट्ियामा संलग्न हुनका लाष्ट्ग हाल अवसरको कमी छ भनी सङे्कत गरेको छन्। 

• सवेक्षणमा, NGO हरू िाहेक, सिै मूलभूत समूहहरूले NGO हरूसँग WFLI सुरक्षा उपायहरूका 

लाष्ट्ग क्षमताका उच्च स्तरहरू छन् भनी सङे्कत गरेका छन्। NGO हरू वन्यजनु्त ष्ट्वशेषज्ञहरू 

भएतापष्ट्न, यो ष्ट्भन्नता दृष्ट्ष्टकोणको नष्ट्तजा हुन सक्छ; उनीहरूले अझै पष्ट्न LI सुरक्षा उपायहरूमा 

ष्ट्वष्ट्शष्ट प्रष्ट्शक्षण प्राप्त गने आवश्यकता व्यक्त गरेका छन्, ष्ट्वशेषगरी आफ्ना जीव ष्ट्वज्ञानहरूका लाष्ट्ग 

अनुसिानको नयाँ के्षत्र। 

• एष्ट्सयाभरर 90 प्रष्ट्तशतभन्दा िष्ट्ढ NGO प्रष्ट्तवादीहरूले LI ष्ट्वकास वन्यजनु्त संरक्षणमा खतरा भएको 

महसुस गरेका छन् र 98 प्रष्ट्तशत (54 मधे्य 53) ले LI सुरक्षा उपायहरूमा उनीहरूको ष्ट्वशेषज्ञता 

िढाउनका लाष्ट्ग प्रष्ट्शक्षण चाहन्छन् भनी सङे्कत गरेका छन्।   

बहुक्षर्ि मूिभूत समूहहरूको व्यापक संिग्नता आर्श्यक हुिे िसकक्षट्ङ्ख खोजहरू 

• धेरै सङ्घर्क समूहहरूले LI पररयोजना ष्ट्वकासको अवष्ट्धमा ष्ट्वष्ट्भन्न सङ्घर्क समूहहरूका 

सदस्यहरूिीच थप संलग्नता भएको भए वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू िढाउन सष्ट्कने कुरा सुझाव गरे। 

NGO हरूले िहु सङ्घर्क समूहका सदस्यहरूसँग एकै समयमा क्षमता ष्ट्नमााण गना सुझाव गरे।  

• सङ्घर्क समूहका धेरैजसो प्रष्ट्तवादीहरूले उच्च गुणस्तरको वन्यजनु्त डार्ा, अन्य LI योजना डार्ा र 

प्रभावकारी अल्पीकरण उपाय र अन्य ष्ट्डजाइन सुष्ट्वधाहरूसँग सम्बम्वित जानकारीमा पहँुचका लाष्ट्ग 

सिै सङ्घर्क समूहहरूका आवश्यकताहरू पूरा गना पे्लर्फमा वा केम्विय सङ््गराहकको आवश्यकता 

पष्ट्हचान गरे। 

3. LI योजिा ि परियोजिाहरूमा र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूको कायािन्वयिमा बािाहरूको मूल्याङ्कि 

• पररयोजनाको योजना प्रायः  दोषपूणा वा असन्तोषजनक रूपमा कायााम्वन्वत हुन्छ, जसले गदाा यो 

वन्यजनु्त र ष्ट्तनीहरूको संरक्षण आवश्यकताहरूलाई LI का ष्ट्डजाइन र अल्पीकरण िजेर्हरूमा सही 

तररकाले सम्वम्मष्ट्लत गना असफल हुन्छ। 

• ष्ट्नमााण-पूवाा र पिातका मूल्याङ्कनहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्त डार्ाको सङ्कलन, भण्डारण, प्रयोग र 

ष्ट्वशे्लषणमा प्राय: कमी भइरहेको छ वा ष्ट्नमााण-पूवा र पिातको ष्ट्नरीक्षण डार्ा कमजोर रूपमा 

ष्ट्डजाइन गररएको छ।  

• सङ्घर्क समूहहरूले ष्ट्वत्त व्यवस्था, राजनीष्ट्तक इच्छा, संस्थागत सहायता र WFLI उपायहरूको 

कायाान्वयनमा सिैभन्दा सिैभन्दा ठूलो िाधाको रूपमा ष्ट्वशेषज्ञताको कमी पष्ट्हचान गरे।  

4. र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूिाई बढाउिे सम्भार्िा भएको उपयुक्त अन्तिािक्षररय सम्झौता ि िाक्षररय कािुिहरूको 

सािांश व्याया गरिएको छ 

• क्षमता एनेक्सले पाँच प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरूमा LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको 

कायाान्वयनसँग सम्बम्वित भएको रूपमा पष्ट्हचान गररएका MEA र राष्ट्ष्टि य कानुनहरू दुवैलाई 
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संशे्लषण र सूचीिद्ध गछा । थप अनुसिान यी कानुनहरू कसरी लागू गररन्छ, ष्ट्तनीहरूको 

प्रभावकाररता र ष्ट्तनीहरूलाई कसरी रािोसँग सुधाने भने्न कुराको मूल्याङ्कनमा केम्वित हुनुपछा । 

5. भाित ि िेपािको तिाई आकि  ल्याण्डसे्कप ट्र ान्सबाउण्डिी LI क्षर्कासको क्षर्श्व हो। 

• तराई आका  ल्याण्डसे्कपको समीक्षाले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनमा दुई मुख्य स्थानीय 

पररदृश्य-तहका कष्ट्ठनाइहरू—खराि अन्तर-ष्ट्वभागीय समन्वयन र केम्विय डार्ा पे्लर्फमाको 

अभाव—भारत र नेपालका राष्ट्ष्टि य तहहरूमा रहेका जसै्त समान रहेको फेला पार्यो।  
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क्षसफारिसहरू 

• केही एष्ट्सयाली सरकारहरूले पष्ट्हले नै समन्वय ष्ट्नकाय, अन्तर-ष्ट्वभागीय ष्ट्थङ्क ट्याङ्कहरू र 

अन्तरााष्ट्ष्टि य तथा राष्ट्ष्टि य वातावरणीय प्रावधानहरूको िहु-एजेन्सी एकीकरणका अन्य स्वरूपहरू 

प्रारम्भ गररसकेका छन्। यो पद्धष्ट्त संघीय तथा प्रान्तीय पूवााधार र संरक्षण एजेन्सीहरूमा रािोसँग 

WFLI ष्ट्दशासूचकहरू सम्वम्मष्ट्लत गनाका लाष्ट्ग पूरै एष्ट्सयाका अन्य देशहरूमा ष्ट्वस्तार गररनुपछा । 

• प्रते्यक एष्ट्सयाली देशले LI ष्ट्वकासमा ष्ट्वष्ट्शष्ट आफ्नै कानुन र ष्ट्नयमनहरू लागू गनुापछा  जसकारण 

वन्यजनु्त सुरक्षा उपाय प्रावधानहरूका लाष्ट्ग ष्ट्नदेष्ट्शकाहरू अष्ट्धकार-प्रदान गररन्छ र स्पष्ट रूपमा 

पररभाष्ट्षत गररन्छ। 

• LI पररयोजनाका समथाकहरूले WFLI सुरक्षा उपायहरूको ष्ट्वचार र प्रावधानलाई पररयोजना ष्ट्वकास 

प्रष्ट्ियाका प्रारम्वम्भक चरणहरूमा सम्वम्मष्ट्लत गना आवश्यक हुन्छ।  

• जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरक्षणसँग संरचना ष्ट्वकास अनुरूप गनाका लाष्ट्ग संयुक्त, IFIs ले एष्ट्सयामा LI 

ष्ट्वकासका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार IFI र अन्य सङ्घर्क समूहहरूसँग संलग्न हुन के्षत्रीय सल्लाहकार/ 

सरोकारवालाहरूका लाष्ट्ग दीघाकालीन ष्ट्वत्त व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपछा । 

• हाल, ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारको एष्ट्सयाली प्रजाष्ट्त र पयाावरणीय प्रणालीका LI पररयोजनाहरूका प्रभावहरूका 

साथै अल्पीकरणका उपायहरू जस्ता सम्भाष्ट्वत समाधानहरूको प्रभावकारीताको सम्बिमा के लाई 

िुष्ट्झन्छ भने्न कुरामा धेरै अन्तरहरू छन्। यसैगरी, IFI हरूले LI पररयोजनाका िजेर्हरूमा वन्यजनु्त 

सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयन र ष्ट्तनीहरूको प्रभावकाररताको ष्ट्नरीक्षणका लाष्ट्ग आकम्वस्मक ष्ट्वत्त 

व्यवस्था प्रावधानहरू ष्ट्नमााण गना आवश्यक हुन्छ।   

• भष्ट्वष्यमा, BRI (र अन्य अन्तरााष्ट्ष्टि य LI पहलहरू) ले र यसका कायाान्वयन संस्थाहरूले आन्तररक 

रूपमा WDLI को क्षमता ष्ट्नमााण गना र BRI पररयोजनाहरूको प्रापक देशहरूमा रहेका ष्ट्वष्ट्भन्न 

सङ्घर्क समूहका सदस्यहरूका लाष्ट्ग पयााप्त मात्रामा ष्ट्वत्त व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपछा । 

• उद्योगलाई प्रभावकारी पूवााधार अल्पीकरण उपायहरू चयन गना र ष्ट्तनीहरूलाई LI का योजना, 

ष्ट्डजाइन र िजेर्हरूमा कसरी रािोसँग सम्वम्मष्ट्लत गने कुरामा आवश्यक पने अत्यावश्यक ष्ट्वशेषज्ञता 

प्राप्त गनाका लाष्ट्ग कायािल प्रष्ट्शक्षण, म्यानुअल र अन्य क्षमता-ष्ट्नमााण उपायहरू आवश्यक हुन्छन्।   

• LI को योजना िनाउने र ष्ट्नमााण गने र से्वच्छापूवाक सै्वम्वच्छक वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू, यी 

प्रयासहरूका लाष्ट्ग थप सावाजष्ट्नक पष्ट्हचान वा प्रोत्साहनहरू उपलब्ध गराउने उद्योग पेशेवरहरू 

पेशागत संघ र सरकारहरूद्वारा स्थाष्ट्पत हुनुपछा ।  

• उद्योग संघहरूसँग एष्ट्सयामा रहेका आफ्ना सदस्यहरूलाई WFLI क्षमता-ष्ट्नमााण अवसरहरू उपलब्ध 

गराउने र सडक, रेल र पावर लाइनहरूको योजना, ष्ट्डजाइन र ष्ट्नमााण गने पेशेवरहरूका लाष्ट्ग 

वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका जानकारी र प्रष्ट्शक्षणको स्रोत प्रदान गने महत्त्वपूणा सम्भावना छ। 

• LI पररयोजनाका समथाकहरूले दुवै संरक्षण तथा सामुदाष्ट्यक NGO हरूसँग ष्ट्तनीहरूको वन्यजनु्त 

ष्ट्वशेषज्ञताको लाभ ष्ट्लन र ष्ट्तनीहरूलाई WFLI सुरक्षासम्बिी क्षमता-ष्ट्नमााण कायािमहरूमा 

ष्ट्नमन्त्रणा ष्ट्दइन्छ भनी आश्वस्त पानाका लाष्ट्ग थप िारम्बार रूपमा साझेदारी गनुापछा । 
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• NGO हरूले LI पररयोजनाका समथाक र कोष प्रििकहरूसँग LI पररयोजना ष्ट्वकासका सातवरै् 

चरणमा आफ्नो वन्यजनु्त डार्ा सङ्कलन तथा ष्ट्वशे्लषण ष्ट्वशेषज्ञताको प्रयोग र समावेशन सुधानाका 

लाष्ट्ग साझेदारी गना आवश्यक हुन्छ।  

• NGO समुदायका सदस्यहरूलाई प्रभावकारी WFLI सुरक्षा उपायहरू कसरी प्रदान गने भने्न िारेमा 

रािोसँग िुझ्न मद्दत गनाका लाष्ट्ग उनीहरूलाई क्षमता िढाउने िढ्दो अवसरहरू प्रदान गनुापछा । 

• संयुक्त WFLI प्रष्ट्शक्षण र अन्य क्षमता-ष्ट्नमााण प्रयासहरूलाई LI पररयोजना ष्ट्वकासमा ष्ट्वष्ट्भन्न 

सरोकारवालाहरूका भूष्ट्मकाहरू अझ रािोसँग स्पष्ट पाना र उनीहरूको समन्वय र सहयोग सुधानाका 

लाष्ट्ग उनीहरूलाई एकसाथ ल्याउने अवसरहरू उपलब्ध गराउने िहु सङ्घर्क समूहहरूिीच 

आयोष्ट्जत गररनुपछा ।  

• िहु सङ्घर्क समूहहरूका लाष्ट्ग कायाशाला, ष्ट्फल्ड ष्ट्र्ि प, वेिीनार र अन्य WFLI क्षमता-ष्ट्नमााण 

प्रयासहरू ष्ट्वकास गररनुपछा  र ष्ट्वष्ट्वध सरोकारवालाहरू एकसाथ उपम्वस्थष्ट्त हुनुपछा ।  

• सरकार र अन्य LI ष्ट्वकासकताा र समथाकहरूले सावाजष्ट्नक रूपमा पहँुच गना सष्ट्कने राष्ट्ष्टि य र/वा 

के्षत्रीय सहयोगपूणा WFLI डार्ा र जानकारी-साझेदारी पे्लर्फमाको स्थापना र व्यवस्थापनमा सहायता 

गनुापछा । 

• क्षमता-ष्ट्नमााणका प्रयासहरूमा LI का योजनाकार र परामशादाताहरूलाई एष्ट्सयाली LI पररयोजना 

पररदृश्यहरूमा उपम्वस्थत ष्ट्वष्ट्वध प्रजाष्ट्तका ष्ट्वष्ट्भन्न आवश्यकताहरू पष्ट्हचान र सम्बोधन गना रािोसँग 

प्रष्ट्शक्षण ष्ट्दन आवश्यक छ।  

• वन्यजनु्तको डार्ा सङ्कलन र ष्ट्वशे्लषणका लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्ष्टि य रूपमा उतृ्कष्ट अभ्यासहरूिारे वणान गने 

ष्ट्वकासशील एष्ट्सयाका LI अभ्यासकतााहरूका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााण गने प्रयासहरूले प्रष्ट्शक्षण प्रदान 

गनुापछा । 

• WFLI सुरक्षा उपायहरूलाई थप पूणारूपमा समाष्ट्वष्ट गना र वन्यजनु्तका आवश्यकताहरूलाई 

पररयोजनाका योजना, ष्ट्डजाइन र सञ्चालनहरूमा संस्थागत गनाका लाष्ट्ग पूवााधार के्षत्रमा सामान्य ष्ट्शफ्ट 

आवश्यक हुन्छ। 

• WFLI सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गना र भावी वैधाष्ट्नक प्रयासहरू, ष्ट्वशेषगरी संरचनामा ष्ट्नगष्ट्मत 

हुन सके्न अष्ट्तररक्त वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा भाषाका लाष्ट्ग सुझावहरू िनाउन ष्ट्नदेशन उपलब्ध गराउने 

राष्ट्ष्टि य कानूनहरूमा ष्ट्वद्यमान प्रावधान ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग प्रते्यक एष्ट्सयाली देशका लाष्ट्ग भावी 

समीक्षा र ष्ट्वशे्लषण आवश्यक हुन्छ। 

• राष्ट्ष्टि य तहमा WFLI सुरक्षा उपायहरूको सहज कायाान्वयनका लाष्ट्ग समाधानहरू उपलब्ध गराउनाले 

पष्ट्न स्थानीय पररदृश्य पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग राहत प्रदान गने छ। 
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Mansi Monga (रे्म्वन्डि ल कन्सलरे्न्सी), Amrita Neelakantan (रे्म्वन्डि ल कन्सलरे्न्सी), Grace 

Stonecipher (CLLC) र Tim Van Epp (यूरेष्ट्सया वातावरणीय संघहरू [EEA])। 

प्रोरामेष्ट्र्क समन्वयः  Melissa Butynski (CLLC), Mansi Monga (रे्म्वन्डि ल कन्सलरे्न्सी), Amrita 

Neelakantan (रे्म्वन्डि ल कन्सलरे्न्सी), Katie Pidgeon (CLLC) र Grace Stonecipher (CLLC)। 

सवेक्षणका साधनहरूका लाष्ट्ग ष्ट्वशेष ष्ट्वषयक प्रश्नहरूमा परामशा ष्ट्दने ष्ट्वशेषज्ञहरूः  Kim Bonine (संरक्षण 

रणनीष्ट्त कोष) र Angelina L. González-Aller (CLLC)।  

पाँच प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरूका सम्पका  ष्ट्िन्दुहरू — िङ्गलादेश: Farid Uddin Ahmed (अरण्यक फाउने्डशन); 

भारत: Shiv Marwaha (Shiv Marwaha र सम्बद्धहरू) र Ambika Sharma (WWF-भारत); नेपाल: 

Padam B. Chand (स्वतन्त्र परामशादाता) र Biraj Shrestha (स्वतन्त्र परामशादाता); मङ्गोष्ट्लया: Kirk A. 

Olson (वन्यजनु्त संरक्षण समाज [WCS]), Bolortsetseg Sanjaa (WCS) र Narangua Batdorj 

(WCS); थाइल्याण्ड: Petch Manopawitr (जूलोष्ट्जकल सोसाइर्ी अफ लण्डन [ZSL]) र Eileen Larney 

(ZSL)। 

आ-आफ्नो सम्बम्वित देशमा राष्ट्ष्टि य ष्ट्वधान, कानुन र ष्ट्नयमनहरू प्रमाष्ट्णत गने पयाावरणीय कानुनी ष्ट्वशेषज्ञहरू 

— भारतः  Balraj Sidhu (िौम्वद्धक सम्पष्ट्त्त कानुनको राजीव गािी सू्कल, भारतीय प्रौद्योष्ट्गकी संस्था- ख्रगपुर); 

मङ्गोष्ट्लया: Bolortsetseg Sanjaa (WCS); नेपाल: तारा प्रसाद सापकोर्ा, कानुनको सङ्कायध्यक्ष, प्रोफेसर 

(त्रीभुवन ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालय); थाइल्याण्डः  Patricia Moore (अन्तरााष्ट्ष्टि य वातावरणीय कानुनको परामशादाता)। 

नष्ट्तजाहरूको R प्रोराष्ट्मङ्ग र राष्ट्फक प्रसु्ततीकरणहरूः  Amrita Neelakantan (रे्म्वन्डि ल कन्सलरे्न्सी), 

Satvik Parashar (रे्म्वन्डि ल कन्सलरे्न्सी) र Grace Stonecipher (CLLC)। 

ष्ट्लम्वखत र सम्पादन: Rob Ament (CLLC), Abigail Breuer (CLLC), Melissa Butynski (CLLC), 

Vishal Dutta (प्राष्ट्वष्ट्धक सम्पादक), Aaron Laur (CLLC), Amrita Neelakantan (रे्म्वन्डि ल 

कन्सलरे्न्सी), Tim Van Epp (EEA) र Grace Stonecipher (CLLC)। 
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अिुसूचीहरू 

परिक्षशर A: प्रजाक्षत, पयािर्िणीय प्रणािी, जैक्षर्क क्षर्क्षर्िता ि WFLI को संििणसम्बन्धी िाक्षररय क्षियमि खोज्न ि 

पक्षहचाि गििका िाक्षग ECOLEX डाट्ाबेस पद्धक्षत 

ष्ट्नम्न पूवाष्ट्नधााररत "ष्ट्फल्टरहरू" को िममा आधाररत नष्ट्तजाहरू (ष्ट्वशेषगरी सडक, रेलमागाहरू र र्ि ान्सष्ट्मशन) 

को सम्भावनालई स्वीकार गदै, डार्ािेसको खोज सामान्य शब्दावली र आवेदनका के्षत्रहरू लागू गरेर साँघुरो 

भएको छ। 

1. व्यम्वक्तगत रूपमा छनोर् गररएका पूवाष्ट्नधााररत ष्ट्फल्टरहरू 

a. "कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 

b. ऊजाा 

c. पयाावरण जीन 

d. वन-ष्ट्वज्ञान 

e. जमीन र मार्ो 

f. पानी 

g. वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरू 

2. व्यम्वक्तगत रूपमा चयन गररएका पूवाष्ट्नधााररत ष्ट्फल्टरका मुख्य शब्दहरू 

a. "व्यवसाय, उद्योग, संस्थाहरू" 

b. जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता  

c. क्षमता ष्ट्नमााण 

d. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

e. वातावरणीय योजना 

f. एकीकृत व्यवस्थापन 

g. भूष्ट्म प्रयोगको योजना 

h. नीष्ट्त/योजना िनाउने 

i. के्षत्रीयकरण 

3. पूवा-ष्ट्नधाारण गररएका ष्ट्फल्टरहरू एकसाथ चयन गररयो 

a. ष्ट्वधान 

b. ष्ट्वष्ट्वध 

c. ष्ट्नयमन 

नष्ट्तजाहरू ष्ट्वशेषज्ञता र अनुभवको आधारमा मूल्याङ्कन गररएको ष्ट्थयो।  

• समावेश नगररएको: नष्ट्तजाहरू प्रजाष्ट्त, पयाावरणीय, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र WFLI (ष्ट्वशेषगरी सडक, 

रेलमागा र उजाा र्ि ान्सष्ट्मशनहरू) को संरक्षणसँग सम्बम्वित ष्ट्थएनन् 

• हर्ाइएको: नक्कली नष्ट्तजाहरू  

• नोर् गररएका: अष्ट्तररक्त कानुन, ष्ट्नयमन, नीष्ट्त आष्ट्द फेला पर्यो 
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परिक्षशर B: संििण NGO को प्रश्नार्िी ि न्धिप्ट 

(पररचय) हामीसँग जुममाफा त भेर््नुभएकोमा हामी तपाईंलाई धन्यवाद ष्ट्दन चाहन्छौ ंताष्ट्क हामी तपाईंको 

संस्थाको िारेमा र एष्ट्सयाले दु्रत रूपमा LI ष्ट्वस्तार गने सम्बिमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सरोकारहरू सम्बोधन गने 

यसको क्षमता िुझ्न सक्छौ।ं हामीलाई ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका पूवााधार भएको िारेमा थाहा छ तर पररयोजना ष्ट्वशेष 

रूपमा सडक, रेलमागा र पावर लाइनहरूमा केम्वित छ। 

हामीले तपाईंलाई इमेलमाफा त पठाएको USAID तथ्य पानाको समीक्षा गनाको लाष्ट्ग तपाईंले समय 

ष्ट्मलाउनुभयो भने्न हािो आशा छ।  यसले पररयोजनालाई ष्ट्वसृ्तत रूपमा व्याख्या गछा । अन्तरााष्ट्ष्टि य NGO 

हरूलाई अन्तवााताा गने भनेको यो पररयोजनाका लाष्ट्ग क्षमता मूल्याङ्कन ट्याङ्कको सानो भाग मात्र हो। हामी LI 

को लाष्ट्ग कोष प्रदान गने मन्त्रालय, राष्ट्ष्टि य LI र प्राकृष्ट्तक संसाधन एजेन्सी, ष्ट्वष्ट्नयोजन िैंक र दाताहरू र ष्ट्नजी 

के्षत्रका ष्ट्वकासकतााहरू—इम्वन्जनीयररङ्ग फमा, परामशा फमा, EIA र यातायात योजनाकारहरू—र यी सिै 

समूहहरूका पेशेवर संघहरूको मूल्याङ्कन पष्ट्न गरररहेका छौ।ं 

प्रश्नावलीको उदे्दश्य भनेको NGO हरूले हाल LI का योजना र पररयोजनाहरूका सरोकारहरू सम्बोधन गने 

क्षमता ष्ट्नधाारण गने र ष्ट्तनीहरूले कुनै प्रष्ट्शक्षण प्राप्त गछा न् वा गदैनन् र LI का सुरक्षा उपायहरूसँग सम्बम्वित 

जानकारी कसरी प्राप्त गछा न् भनी िुझे्न हो।  

हामीसँग सात प्रश्नहरू छन्, यीमधे्य धेरै िहु ष्ट्वकल्पका छन् भने, अरू थप खुला-अन्त छन्। िहु ष्ट्वकल्पका 

प्रश्नहरूमा, हामी तपाईंलाई ष्ट्वकल्पहरू पढेर सुनाउने छौ ंर त्यसपष्ट्छ हामी तपाईंका जवाफहरूको थप 

व्याख्या पष्ट्न सुन्छौ।ं  हामी तपाईंसँग कररि 30 ष्ट्मनेर्को समय मात्र ष्ट्लने आशा गछौं। 

हामीले प्रष्ट्िया सुरु गनुाअष्ट्घ, के तपाईंसँग पररयोजना, हािो संस्था वा यो अन्तवाातााको उदे्दश्यका लाष्ट्ग कुनै प्रश्न 

छ? 

रािो, प्रश्न 1 िार् सुरु गरौ।ं 

प्रश्न 1: तपाईंलाई जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरक्षणमा LI खतरा हो भने्न महसुस हुन्छ? र त्यस्तो भएमा, यो खतरालाई 

सम्बोधन गदाा यो तपाईंको संस्थाको लाष्ट्ग संरक्षण समस्याहरूमा कहाँ पछा ? 

A. हािो संरक्षण कायािमको शीषा 3 समस्या – उच्चतम प्राथष्ट्मकता   

B. हािो संरक्षण कायािमका लाष्ट्ग शीषा 10 समस्या  

C. हामी माष्ट्मलाको आधारमा मात्र LI सँग सम्झौता गछौं। 

D. जोम्वखमको लाष्ट्ग त्यष्ट्त जरुरी छैन, हािो संस्थाका सीष्ट्मत संसाधनहरूको कुनै भागमा राख्न उतृ्कष्ट हुन्छ 

प्रश्न 2: हािो LISA को फोकस भएका 28 एष्ट्सयाली देशहरूमधे्य कुन कुन देश तपाईंको संरक्षण कायािममा 

छन्?  

प्रश्न 2.1: ष्ट्वगत 5 वषामा यीमधे्य कुन-कुन देशहरूमा तपाईंको संरक्षण कायािम LI का पररयोजना वा 

योजनाहरूमा संलग्न ष्ट्थए? 

प्रश्न 3: हाल तपाईंको संस्थासँग जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा LI का प्रभावहरूलाई सम्बोध गने कष्ट्त्तको क्षमता छ?  
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A. समस्यामा समष्ट्पात पूरा कायािम 

B. यो समस्यामा काम गरररहेका व्यम्वक्तगत कमाचारी वा स्टाफरहरू 

C. अन्य कायािमहरूमा सम्बोधन गररएको तर कुनै LI ष्ट्वशेषज्ञद्वारा होइन 

D. अन्य? 

प्रश्न 4: तपाईंको संरक्षण कायािम वा कायािमका कमाचारीलाई LI का समस्याको रूपमा सामना गनुापदाा, 

तपाईं कस्तो ष्ट्वकल्पहरूको अनुसरण गनुाहुन्छ?  ष्ट्नम्न ष्ट्वकल्पहरूमा हो वा होइनः  

आन्तररक क्षमता 

A. हामीसँग पष्ट्हलेदेम्वख एष्ट्सया कायािममा LI ष्ट्वशेषज्ञता ष्ट्थए  

B. हामीले एष्ट्सया कायािमभन्दा िाष्ट्हरको हािो संस्थािार् ष्ट्वशेषज्ञहरू ल्यायौ ं

C. हामीले WFLI ष्ट्डजाइन गने/कायाान्वयन गने िारेमा थप जान्नमा हािो कमाचारीलाई समथान गर्यौ ं

D. हामीले LI ष्ट्वशेषज्ञता भएका नयाँ कमाचारीहरू ष्ट्नयुक्त गर्यौ ं

िाष्ट्हरी क्षमता 

A. हामीले LI ष्ट्वशेषज्ञता भएका अस्थायी परामशादाताहरू ष्ट्नयुक्त गर्यौ ं

B. हामीले LI ष्ट्वशेषज्ञता भएका NGO साझेदारहरूलाई संलग्न गर्यौ ं

C. हामीले LI ष्ट्वशेषज्ञता भएका गैर-NGO साझेदारहरूलाई संलग्न गर्यौ ं

प्रश्न 5: भष्ट्वष्यमा, तपाईंको एष्ट्सयाली कायािमले कष्ट्त्तको रािोसँग LI का योजना र पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गने क्षमता गना सक्छ भने्न तपाईंलाई लाग्छ? ष्ट्नम्न ष्ट्वकल्पहरूमा 

हो वा होइनः  

A. LI कायािमको ष्ट्वकास गनुाहोस् वा ष्ट्वद्यमान कायािम ष्ट्वस्तार गनुाहोस् 

B. भष्ट्वष्यका कमाचारी पदहरूमा LI ष्ट्वशेषज्ञहरूलाई ष्ट्नयुक्त गनुाहोस् 

C. वतामान कमाचारीका लाष्ट्ग LI प्राष्ट्वष्ट्धक दक्षता िढाउनुहोस् तर LI म्वस्थष्ट्तहरू समष्ट्पात नगनुाहोस् 

D. यातायात तथा ऊजाा एजेन्सी र ष्ट्नणायकतााहरूसँग संलग्न हुन र उनीहरूलाई प्रभाव पानाका लाष्ट्ग थप क्षमता 

ष्ट्वकास गने प्रयास गनुाहोस् 

E. MDB र अन्य LI कोष प्रििकहरूसँग संलग्न हुन र उनीहरूलाई प्रभाव पानाका लाष्ट्ग थप क्षमता ष्ट्वकास गने 

प्रयास गनुाहोस्  

F. LI पररयोजनाहरूलाई सामना गने समुदाय/सरोकारहरूसँग संलग्न हुन लाष्ट्ग थप क्षमता ष्ट्वकास गने प्रयास 

गनुाहोस् 

प्रश्न 6: के तपाईंको संस्था जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा LI का प्रभावहरूलाई सम्बोध गनाका लाष्ट्ग थप क्षमता ष्ट्नमााण 

गनामा रूष्ट्च राख्छ? यष्ट्द हो भने।  तपाईंलाई ष्ट्नम्नमधे्य कुन कुन ष्ट्वकल्पहरू आफ्नो कायािमको लाष्ट्ग थप 

आकषाक लाग्छ (शीषा 3):  

A. वेिीनार – छोर्ो 1-घण्टका प्रष्ट्शक्षणहरू (अनलाइन) 

B. कायाशालाहरू – ष्ट्फल्ड ष्ट्र्ि पहरू भएका ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्दनका प्रष्ट्शक्षणहरू 

C. अनलाइन ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालय तहका कोसाहरू (ष्ट्शक्षा िेष्ट्डर् वा प्रमाणपत्रहरू जारी राखे्न सष्ट्हत) 

D. अनलाइन पुस्तकालय, ष्ट्वष्ट्वध माष्ट्मला अध्ययन, ष्ट्डजाइन ष्ट्सद्धान्तहरू, आष्ट्द सष्ट्हत केम्विय सूचना प्रसारण केि 

E. LI जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका िारेमा हातेपुम्वस्तका, मागाष्ट्नदेशन वा अन्य कागजातहरूका सुरक्षा ष्ट्डजाइन, ष्ट्वशेषता र 

ष्ट्नमााण समाधानहरू (जसै्त, ष्ट्वशेष प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग डाइमेन्सन, िष्ट्सङ्गका आकारहरू र 

ष्ट्वष्ट्भन्न र्ाक्साका लाष्ट्ग संरचनाहरूका प्रकार र आवृष्ट्त्त, आष्ट्द) 
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F. अन्य? 

प्रश्न 7: तपाईंसँग एष्ट्सयामा NGO समुदायका लाष्ट्ग LI सुरक्षा उपायको क्षमता ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग सिैभन्दा 

रािो एष्ट्भनू्य कस्तो हुने छ भने्न िारेमा अन्य कुनै ष्ट्वचार छ? 

तपाईंको समय र हामीसँग आफ्ना ष्ट्वचारहरू साझा गनुा भएकोमा धन्यवाद। 
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परिक्षशर C: एक्षसयामा जैक्षर्क क्षर्क्षर्ितामा पिे पूर्ाििाि प्रभार्हरूिाई सम्बोिि गििका िाक्षग काम गरििहेका 

NGOहरूको क्षर्द्युतीय सरे्िण 

(पररचय) ठूलो पररदृश्य संरक्षण केि LI, ष्ट्वशेषगरी सडक, रेल र पावर लाइनहरूको ष्ट्वकास र ष्ट्वस्तारणलाई 

सम्बोधन गने जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनका लाष्ट्ग एष्ट्सयामा गैर-सरकारी संस्थाहरू 

(NGOs) को क्षमता िुझ्नका लाष्ट्ग काम गदै छ।  

यो सवेक्षणका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू िेनामी हुन्छन्। यो सवेक्षणमा तपाईंको सहभाष्ट्गता सै्वम्वच्छक हो र तपाईं सहभागी 

भए िापत कुनै क्षष्ट्तपूष्ट्ता ष्ट्दइँदैन। तपाईंको सहायताको लाष्ट्ग धन्यवाद! 

1. तपाईंको संस्थाको नाम के हो? 

__________________________________ 

2. तपाईंको संस्था कुन वगामा पछा ? (रेखामा X र्ाइप गरेर एउर्ा वगा चयन गनुाहोस्) 

__ राष्ट्ष्टि य गैर-सरकारी संस्था 

__ अन्तरााष्ट्ष्टि य गैर-सरकारी संस्था 

__ सरकारी एजेन्सी 

__ ष्ट्नजी के्षत्र 

__ अन्यः  ______________ 

3. तपाईंको संस्था कुन देशमा आधाररत छ? 

_________________________________________ 

4. तपाईंको संस्था कष्ट्त ठूलो छ (# कष्ट्त कमाचारीहरू छन्)? (रेखामा X र्ाइप गरेर एउर्ा वगा चयन गनुाहोस्) 

__ <5 

__ 6-10 

__ 11-25 

__ 26-50 

__ 50-100 

__ 101-500 

__ 500+ 

5. तपाईंको देशमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका लाष्ट्ग LI (सडक, रेल र पावर लाइनहरू) खतराको ष्ट्वषय लाग्छ? 

(रेखामा X र्ाइप गरेर एउर्ा ष्ट्वकल्प चयन गनुाहोस्) 

__ छ 

__ छैन 

6. जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा LI का प्रभावहरू कम गनाका लाष्ट्ग काम गनुा तपाईंको संस्थाको प्राथष्ट्मकताको ष्ट्वषय 

हो? (रेखामा X र्ाइप गरेर एउर्ा ष्ट्वकल्प चयन गनुाहोस्) 

__ छ 

__ छैन 

7. तपाईंको संस्थाले वन्यजनु्तमा LI का प्रभावहरूलाई सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग कुनै कमाचारी (अंशकालीन वा 

पूणाकालीन) ष्ट्नयुक्त गरेको छ? 

__ छ 

__ छैन 
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A. यष्ट्द छ भने, यो समस्यामा कष्ट्त जना कमाचारी काम गछा न्? (रेखामा X र्ाइप गरेर एउर्ा ष्ट्वकल्प 

चयन गनुाहोस्) 

__ 1 

__ 2-5 

__ 6-10 

__ 11-50 

__ 51-100 

__ 100+ 

B. यष्ट्द छ भने, उनीहरू कुन पूवााधार मोड(हरू) मा काम गछा न्? (रेखामा X र्ाइप गरेर एउर्ा वा 

सोभन्दा िढी ष्ट्वकल्पहरू चयन गनुाहोस्) 

__ सडकहरू 

__ रेलहरू 

__ पावर लाइनहरू 

8. (रेखामा X र्ाइप गरेर एउर्ा वा सोभन्दा िढी ष्ट्वकल्पहरू चयन गनुाहोस्) तपाईंको संस्थाले LI – जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका समस्याहरूमा काम गदाा के-कस्ता िाधाहरूको सामना गछा ? 

__ हािो संस्थाको प्राथष्ट्मकता होइन 

__ अपयााप्त कमाचारी व्यवस्थापन 

__ ज्ञानको कमी 

__ ष्ट्वत्त व्यवस्थाको कमी 

__ अन्यः  ________________ 

9. के तपाईंको संस्था WFLI का लाष्ट्ग नीष्ट्त/योजना/ष्ट्डजाइन/अल्पीकरण/ष्ट्नरीक्षणसँग सम्बम्वित 

प्रष्ट्शक्षण/कायाशालाहरूमा उपम्वस्थत हुन रूष्ट्च राखे्न छ? (रेखामा X र्ाइप गरेर एउर्ा ष्ट्वकल्प चयन 

गनुाहोस्। यो कुनै पष्ट्न प्रष्ट्शक्षणमा उपम्वस्थत हुने प्रष्ट्तिद्धता होइन) 

__ छ 

__ छैन 

A. यष्ट्द छ भने, तपाईं प्रष्ट्शक्षण वा कायाशालाको अवष्ट्धमा सिैभन्दा िढी के ष्ट्सक्न चाहनुहुन्छ? (रेखामा X 

र्ाइप गरेर एउर्ा वा सोभन्दा िढी ष्ट्वकल्पहरू चयन गनुाहोस्) 

__ नीष्ट्त 

__ योजना िनाउने 

__ ष्ट्डजाइन 

__ अल्पीकरण 

__ ष्ट्नगरानी 

__ अन्यः  ________________ 

10. के तपाईंको संस्था वन्यजनु्तमा LI का प्रभावहरू छलफल गने कुनै पष्ट्न नेर्वका , संघ वा अन्य प्रकारका 

कायारत समूहहरूको भाग हो? (रेखामा X र्ाइप गरेर एउर्ा ष्ट्वकल्प चयन गनुाहोस्) 

__ छ 

__ छैन 

A. यष्ट्द हो भने, नेर्वका /संघ/कायारत समूह र यसको के्षत्र (जसै्त, फोकसको पररदृश्य, समूहहरूको 

सङ््गख्या, आष्ट्द) का िारेमा व्याख्या गनुाहोस्ः  
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_______________________________________ 

11. तपाईंको देशमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा सडक, रेल वा पावर लाइनहरूका प्रभावहरूलाई सम्बोध गना काम 

गरररहेका अन्य कुनै संस्थाको िारेमा थाहा छ? कृपया ष्ट्तनीहरूलाई तल सूचीिद्ध गनुाहोस्। 

_________________________________________________________________ 

12. तपाईं आफ्ना प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूका िारेमा तपाईंलाई सम्पका  गरोस् भने्न चाहनुहुन्छ? 

__ छ 

__ छैन 

A. यष्ट्द हो भने, कृपया आफ्नो नाम र इमेल सूचीिद्ध गनुाहोस्ः  

_________________________________________________________________ 

13. अष्ट्तररक्त ष्ट्र्प्पणीहरू छन्? 

_________________________________________________________________ 

हािो सवेक्षण पूरा गना समय ष्ट्लनुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। 
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परिक्षशर D: एक्षसयाको िाक्षग िेखीय पूर्ाििाि सुििा उपायहरू (LISA) को िमता सरे्िण न्धिप्ट 

LISA भिेको के हो? "एष्ट्सयामा रेखीय पूवााधारका सुरक्षा उपायहरू (LISA)" भनेको रेखीय पूवााधार (LI) को ष्ट्नमााण वा 

ष्ट्वस्तार गदाा वन्यजनु्तको सुरक्षाका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााण कायािमिारे सूष्ट्चत गने काम गने एक USAID द्वारा ष्ट्वत्त 

व्यवम्वस्थत पररयोजना हो। यो पररयोजनाको भागको रूपमा, ठूलो पररदृश्य संरक्षण केिले रेखीय पूवााधार (LI) को 

ष्ट्वकासको दौरान वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूसँग सम्बम्वित क्षमताका समस्याहरू मूल्याङ्कन गरररहेको छ। 

यो सरे्िण क्षकि सञ्चािि गरिँदै छ? हामी LI, ष्ट्वशेष रूपमा सडक, रेल र ष्ट्वद्युतीय पावर र्ि ान्सष्ट्मशन लाइनहरूमा 

वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गने तपाईंको क्षमता हामीलाई िुझ्नमा मद्दत गनाका लाष्ट्ग तपाईंलाई यो सवेक्षणमा 

सहभागी हुन ष्ट्नमन्त्रणा ष्ट्दन्छौ।ं यो प्रश्नावलीले व्यम्वक्तगत (ज्ञान तथा सीपहरू), संस्थागत (संरचना प्रणाली र व्यवस्थापन), 

राजनीष्ट्तक (प्रष्ट्िया, ष्ट्नयमन र कानुनहरू) र आष्ट्थाक जस्ता ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका क्षमता परीक्षण गने छ। 

यो प्रश्नावली LISA पररयोजनाको लाष्ट्ग ष्ट्वद्यमान क्षमताहरूका िारेमा थप पूणारूपमा िुझ्न र सहायतालाई कहाँ लष्ट्क्षत गना 

सष्ट्कन्छ भनी पष्ट्हचान गना महत्त्वपूणा हुन्छ। हामी LI पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियाको दौरान वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूमा 

कुनै पष्ट्न िाधा पष्ट्हचान गना पष्ट्न प्रयास गछौं। अन्त्यमा, LISA पररयोजनाले एष्ट्सयाका उन्नष्ट्तशील वन्यजनु्त जनसङ््गख्या LI 

का ष्ट्वस्तारशील नेर्वका हरूमा सुरष्ट्क्षत रूपमा सह-ष्ट्वद्यमान हुन्छन् भनी आश्वस्त पानाका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााण कायािमको 

ष्ट्वकास गना प्रयास गछा ।  

कसको सरे्िण क्षिइँदै छ? यो प्रश्नावलीको उदे्दश्य भनेको सरकारी मन्त्रालय, राष्ट्ष्टि य पूवााधार र प्राकृष्ट्तक स्रोत एजेन्सी, 

अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्तीय संस्था र अन्य दाताहरू, गैर-सरकारी संस्था र ष्ट्नजी के्षत्रमा LI योजना, ष्ट्डजाइन र ष्ट्नमााण 

कम्पनीहरूका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरूसँग प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू सङ्कलन गनुा हो। हामी तपाईंलाई आफ्नो कायास्थल (संस्था) को तफा िार् 

आफ्ना जवाफहरू पेश गना अनुरोध गछौं। केही प्रश्नहरू थप सामान्य समस्याहरूमा केम्वित छन् भने, अन्य प्रश्नहरू 

तपाईंले काम गने र/वा िसोिास गने देशसँग ष्ट्वष्ट्शष्ट छन्। यो पररयोजनाका लाष्ट्ग ष्ट्वशेष रूष्ट्चका USAID का पाँच 

देशहरू भनेका िङ्गलादेश, भारत, मङ्गोष्ट्लया, नेपाल र थाइल्याण्ड हुन्। 

सरे्िणिे कसिी काम गछि? तपाईंको कायाको स्थानमा ष्ट्नभार रहेर, त्यहाँ जवाफ ष्ट्दनका लाष्ट्ग 30-40 वर्ा प्रश्न हुने छ। 

धेरैजसो प्रश्नहरू िहुष्ट्वध छनोर्, हो/होइन वा नीलो से्कल छ। सवेक्षणमा प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू नामरष्ट्हत हुन्छन् र सवेक्षण 

ष्ट्वशे्लषकसँग मात्र असहमष्ट्त जनाइएका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूमा पहँुच हुने छ। यो सवेक्षणमा तपाईंको सहभाष्ट्गता सै्वम्वच्छक हो र 

तपाईं सहभागी भए िापत कुनै क्षष्ट्तपूष्ट्ता ष्ट्दइँदैन। तपाई ंअम्वन्तम ररपोर्ाको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प प्राप्त गना चाहनुहुन्छ भने, कृफया 

सवेक्षणको अन्त्यमा आफ्नो सम्पका  जानकारीमा र्ाइप गनुाहोस्। 

सम्पकि : तपाईंसँग सामान्यमा यो सवेक्षण वा पररयोजनासँग सम्बम्वित प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई 

LISAsurvey@largelandscapes.org मा सम्पका  गनुाहोस् 

-- 

शब्दार्िी, यो सरे्िणमा प्रयोग गरिए अिुसाि: 

िेखीय पूर्ाििाि (LI): यो पररयोजनाको ध्यानकषाण, सडक, रेल र पावर र्ि ान्सष्ट्मशन लाइनहरू। 

र्न्यजनु्त-मैत्री िेखीय पूर्ाििाि (WFLI): वन्यजनु्तका आवश्यकताहरू र पररयोजना के्षत्र र वातावरणहरूमा ष्ट्तनीहरूको 

सुरष्ट्क्षत प्यासेजका लाष्ट्ग योजना िनाइएको र ष्ट्डजाइन गररएको पूवााधार। 

िेखीय पूर्ाििािका िक्षग र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू: वन्यजनु्त र उनीहरूको िासस्थानमा रेखीय पूवााधारका प्रभावहरू 

कम गने उपायहरू। सुरक्षा उपायहरू नयाँ संरचनाको ष्ट्नमााण वा ष्ट्वद्यमान संरचनाको सुधारको अवष्ट्धमा राख्न सष्ट्कन्छ। 

र्न्यजनु्त: दुवै संरष्ट्क्ष के्षत्रहरूको ष्ट्भत्र र िाष्ट्हर, वन्य जनावरहरूका सिै प्रजाष्ट्तहरू। 
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संस्थाि: तपाईंको कायास्थलः  संस्था, एजेन्सी, कम्पनी, आष्ट्द 

कमीको अिुिम: जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका नकरात्मक प्रभावहरू सीष्ट्मत गना ष्ट्लएका अनुिष्ट्मक चरणहरूको शृ्रङ््गखला: 

रोक्न, घर्ाउन, अल्पीकरण गना/पूवाावस्थामा ल्याउन, अफसेर्/क्षष्ट्तपूष्ट्ता गना। 

-- 

िस-कक्षट्ङ्ख प्रश्नहरू  

1) क्षिम्न क्षर्कल्पहरू मधे्य, कसिे तपाईकंो कामको स्थाििाई क्षिकट् रूपमा व्याया गछि? (एउट्ाको चयि 

गिुिहोस्) 

__ सरकार  

__ ष्ट्नजी के्षत्र (इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग, ष्ट्नमााण र परामशा संस्थाहरू र उनीहरूका पेशेवर संघहरू) 

__ अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वष्ट्त्तय / सहायता संस्था (िहुपक्षीय, के्षत्रीय र राष्ट्ष्टि य ष्ट्वकास िैंकहरू) 

__ गैर- सरकारी संस्था (NGO)/नागररक-सामाष्ट्जक संस्था (CSO) 

__ गैर-सरकारी शैष्ट्क्षक संस्था वा ष्ट्थङ्क-ट्याङ्क 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्) 

2) तपाई ंमुयतया कुि देशमा काम गिुिहुन्छ? 

__ िङ्गलादेश 

__ भारत 

__ मङ्गोष्ट्लया 

__ नेपाल 

__ थाइल्याण्ड 

__ धेरै देशहरूमा 

__ माष्ट्थका कुनै पष्ट्न होइन 

3) तपाई ंकस्तो प्रकाि(हरू) को िेखीय पूर्ाििािमा काम गिि चाहिुहुन्छ? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ सडक 

__ रेल 

__ पावर र्ि ान्सष्ट्मशन 

__ ष्ट्वष्ट्शष्ट मोड छैन 

__ लागूयोग् छैन 

4) तपाई ंक्षिम्न कथिसँग कक्षत्तको सहमत र्ा असमत हुिुहुन्छ भिी सङे्कत गिुिहोस्ः  र्न्यजनु्तमा िेखीय पूर्ाििािका 

प्रभार्हरू घट्ाउि कायि गिे मेिो संस्थाका िाक्षग प्राथक्षमकता हो। (एउट्ा चयि गिुिहोस्) 

__ पूणातया असहमत 

__ असहमत 

__ केही मात्रामा असहमत 

__ न त सहमत न असहमत 

__ केही मात्रामा सहमत 

__ सहमत 

__ पूणातया सहमत 
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5) तपाईकंो क्षर्चािमा, तपाईकंो संस्थािे र्न्यजनु्तमा हुिे िेखीय पूर्ाििािका प्रभार्हरू क्षकि सम्बोिि गछि ि्? 

कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ कानुनी आवश्यकताहरू  

__ ष्ट्वत्त व्यवस्था वा ष्ट्वत्त व्यवस्थाका आवश्यकताहरू 

__ उतृ्कष्ट अभ्यासहरू 

__ पररयोजना ष्ट्ढलाइहरू घर्ाउनुहोस्  

__ स्वस्थकर ल्याण्डसे्कपहरू र वन्यजनु्त ष्ट्सद्ध गनुाहोस् 

__  मानव सुरक्षा सुधानुाहोस् 

__ संस्थागत प्रष्ट्तष्ठा 

__ यो मेरो संस्थाका लष्ट्ग केम्विय उदे्दश्य 

__ हामी वन्यजनु्तमा हुने प्रभावहरू समम्बोधन गदैनौ ं

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ________________ 

6) तपाईकंो संस्थािे पूर्ाििाि परियोजिाको मूल्याङ्कि गदाि र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू (अन्ड्िपाि, ओभिपास, 

आक्षद) का सम्भाक्षर्त िागत ि िाभहरूको क्षर्चाि गछि? 

__ छ 

__ कष्ट्हलेकाही ँ

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

__ लागूयोग् छैन 

7) तपाईकंो संस्थािे ियाँ िेखीय पूर्ाििाि परियोजिा सुरु गदाि क्षिमािण-पूर्िको र्न्यजनु्त डाट्ा प्रयोग गछि? (एउट्ा 

चयि गिुिहोस्) 

__ छ 

__ कष्ट्हलेकाही ँ

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

__ लागूयोग् छैन 

8) तपाईकंो क्षर्चािमा, िेखीय पूर्ाििािको योजिा बिाउिे ि क्षिमािण गिे अर्क्षिमा र्न्यजनु्तमा हुिे सम्भाक्षर्त 

प्रभार्हरूिाई बुझ्नका िाक्षग पयािप्त क्षिमािण-पूर्िको र्न्यजनु्त डाट्ा छ? 

__ छ 

__ कष्ट्हलेकाही ँ

__ ष्ट्िरलै, प्राथष्ट्मक रूपमा उन्नत सावाजष्ट्नक अनुसिान प्राप्त गने पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग 

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

9) तपाईिंाई थाहा भएअिुसाि, तपाईकंो संस्थािे िेखीय पूर्ाििािका प्रभार्हरूबाट् र्न्यजनु्तको सुििाका िाक्षग 

कुिै कमिचािी (अंशकािीि र्ा पूणिकािीि) क्षियुक्त गिेको छ? 

__ छ 

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 
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10) तपाईकंो संस्थाका कमिचािीिे र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूका बािेमा कसिी जािकािी प्राप्त गछि ि्? कृपया 

िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ सामान्य वेि खोजहरू 

__ हातेपुम्वस्तका वा मागाष्ट्नदेशन कागजातहरू 

__ वेिीनारहरू 

__ शैष्ट्क्षक अध्ययनहरू 

__ आन्तररक प्रष्ट्शक्षणहरू 

__ िाह्य कायाशालाहरू 

__ पेशागत साझेदारहरू 

__ परामशादाताहरू 

__हामी जानकारी खोजै्दनौ ं

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ______________________ 

11) िेखीय पूर्ाििाि परियोजिामा काम गदाि, तपाईकंो संस्था र्न्यजनु्तको सुििाका िाक्षग कस्तो प्रकािका 

साझेदािहरूसँग संिग्न भएको क्षथयो? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ सरकारी एजेन्सीहरू 

__ उद्योग पेशेवरहरू (उदाहरण, इम्वन्जष्ट्नयर, परामशादाता, ष्ट्नमााणकतााहरू, आष्ट्द) 

__ कोष प्रििकहरू (उदाहरण, िहुपक्षी ष्ट्वकास िैंकहरू) 

__ संरक्षण NGOs/CSOs 

__ शैष्ट्क्षक संस्थाहरू/ष्ट्थङ्क-ट्याङ्कहरू 

__ स्थानीय समुदायहरू 

__ व्यम्वक्तगत परामशादाताहरू 

__ मेरो संस्थाले यस्तो प्रकारको पररयोजनामा काम गरेको छैन 

__ मेरो संस्था यस्तो प्रकारको पररयोजनामा िाह्य साझेदारहरूसँग संलग्न भएको छैन 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): _________________________ 

12) 1 (कुिै िमता छैि) देन्धख 5 (उच्च िमता छ) सम्मको मापिमा, तपाईकंो देशको प्रते्यक संस्थासँग िेखीय 

पूर्ाििाि परियोजिाहरूका िक्षग र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूको कायािन्वयि गिि कक्षत्तको िमता छ जस्तो तपाईिंाई 

िाग्छ? 

मापिः  1 (कुिै िमता छैि), 2, 3 (केही िमता छ), 4, 5 (उच्च िमता छ) 

__ सरकार 

__ उद्योग – ष्ट्नमााण फमा र इम्वन्जष्ट्नयरहरू 

__ EIA परामशादाताहरू, आष्ट्द 

__ रेखीय पूवााधारका योजनाकारहरू  

__ कोष प्रििकहरू 

__ संरक्षण NGOs/सामुदाष्ट्यक संस्थाहरू 

  

 

 

13) तपाईकंो संस्था क्षर्शेषगिी परियोजिा क्षर्कास प्रक्षियाको कुि भाग(हरू) मा संिग्न छ? कृपया िागू हुिे सबै 

चयि गिुिहोस्। 
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__ चयन 

__ ष्ट्वत्त व्यवस्था 

__ योजना िनाउने 

__ ष्ट्डजाइन 

__ अनुमोदन (स्वीकृष्ट्त प्रष्ट्िया) 

__ ष्ट्नमााण 

__ पोस्ट-ष्ट्नमााण 

__ हामी पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा सहभागी हँुदैनौ ं

14) तपाईकंो संस्थािे परियोजिा क्षर्कास प्रक्षियाको कुि बेिा र्न्यजनु्तमा हुिे िेखीय पूर्ाििािका प्रभार्हरू 

सामान्यतया सम्बोिि गछि? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ चयन 

__ ष्ट्वत्त व्यवस्था 

__ योजना िनाउने 

__ ष्ट्डजाइन 

__ अनुमोदन (स्वीकृष्ट्त प्रष्ट्िया) 

__ ष्ट्नमााण 

__ पोस्ट-ष्ट्नमााण 

__ पूरै पररयोजना चिको उत्तरदाष्ट्यत्व 

__ माष्ट्थका कुनै पष्ट्न सरोकारको ष्ट्वषय होइनन् 

__ हामी पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा सहभागी हँुदैनौ ं

  

15) तपाईकंो क्षर्चािमा, परियोजिा क्षर्कास प्रक्षियाको प्रायः  कुि बेिा र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूको 

कायािन्वयिमा बािाहरू उत्पन्न हुन्छि्? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ चयन 

__ ष्ट्वत्त व्यवस्था 

__ योजना िनाउने 

__ ष्ट्डजाइन 

__ अनुमोदन (स्वीकृष्ट्त प्रष्ट्िया) 

__ ष्ट्नमााण 

__ पोस्ट-ष्ट्नमााण 

__ पूरै पररयोजना चिको उत्तरदाष्ट्यत्व 

__ माष्ट्थका कुनै पष्ट्न सरोकारको ष्ट्वषय होइनन् 

  

16) तपाई ंक्षिम्न कथिसँग कक्षत्तको सहमत र्ा असमत हुिुहुन्छ भिी सङे्कत गिुिहोस्ः  मेिो संस्थासँग िेखीय पूर्ाििाि 

परियोजिाहरूको दौिाि र्न्यजनु्तको सुििामा मद्दत गििका िाक्षग आर्श्यक पिे िमता ि क्षर्शेषज्ञता छ। 

__ पूणातया असहमत 

__ असहमत 

__ केही मात्रामा असहमत 

__ न त सहमत न असहमत 

__ केही मात्रामा सहमत 

__ सहमत 
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__ पूणातया सहमत 

17) तपाईकंो क्षर्चािमा, तपाईकंो संस्था िेखीय पूर्ाििािका िक्षग र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूको कायािन्वयिमा 

क्षर्शेषज्ञता क्षिमािण गिे सम्बन्धी प्रक्षशिण क्षििमा रूक्षच िाख्छ? 

__ छ 

__ छैन, हामीसँग पष्ट्हले नै ष्ट्वशेषज्ञता छ 

__ छैन, यो समयमा यसको कुनै प्राथष्ट्मकता छैन 

[यक्षद छ भिे] 17a) तपाईकंो संस्थािे क्षिम्नमधे्य कुि प्रक्षशिण प्रकािमा सबैभन्दा बढी रूक्षच िाखे्न छ? 

कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ वेिीनारहरू – छोर्ो 1-घण्टाका अनलाइन प्रष्ट्शक्षणहरू 

__ कायाशालाहरू – धेरै ष्ट्दनका प्रष्ट्शक्षणहरू  

कायाशालाहरू - ष्ट्फल्ड ष्ट्र्ि पहरू भएका धेरै ष्ट्दनका प्रष्ट्शक्षणहरू 

__ अनलाइन ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालय तहका कोसाहरू (ष्ट्शक्षा िेष्ट्डर् वा प्रमाणपत्रहरू जारी राखे्न सष्ट्हत) 

__ केम्विय सूचना प्रसारण केि (अनलाइन पुस्तकालय, ष्ट्वष्ट्वध माष्ट्मला अध्ययन, ष्ट्डजाइन ष्ट्सद्धान्तहरू, आष्ट्द) 

__वन्यजनु्त सुरक्षा उपायसम्बिी ष्ट्डजाइन र ष्ट्वशेषताहरू (जसै्त, वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग डाइमेन्सनहरू) का लाष्ट्ग 

मागाष्ट्नदेशनहरू 

[यक्षद छ भिे] 17b) तपाईकंो क्षर्चािमा, तपाईकंो संस्थािे कुि िेखीय पूर्ाििािसँग सम्बन्धन्धत प्रसङ्गहरूमा 

रूक्षच िाखे्न छ? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ नीष्ट्त 

__ योजना िनाउने 

__ ष्ट्डजाइन 

__ अल्पीकरण 

__ ष्ट्नगरानी 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): _________________ 

18) तपाईकंो क्षर्चािमा, तपाईिें काम गिे िेखीय पूर्ाििाि परियोजिाहरूमा प्रभार्कािी र्न्यजनु्त सुििा 

उपायहरू कायािन्वयि गिि कक्षत्तको सक्षजिो छ? 

__ धेरै कष्ट्ठन 

__ कष्ट्ठन 

__ ष्ट्नष्पक्ष 

__ सहज 

__ धेरै सहज 

__ लागूयोग् छैन 

 

19) तपाईकंो संस्थाको िाक्षग, िेखीय पूर्ाििाि परियोजिाहरूका िाक्षग र्न्यजनु्तका सुििा उपायहरू कायािन्वयि 

गदाि आइपिे ठूिा बािाहरूिाई के-कुिािे िाम्रोसँग व्याया गछि? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ संलग्न गराउने अवसरको कमी 

__ ष्ट्वशेषज्ञताको कमी 

__ संस्थागत सहायताको कमी   

__ राजनीष्ट्तक इच्छाको कमी 
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__ ष्ट्वत्त व्यवस्थाको कमी 

__ सावाजष्ट्नक सहायताको कमी र दिाव 

__ ष्ट्नरीक्षण र मूल्याङ्कनको कमी 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्):___________________________ 

 

20) तपाईकंो देशको िाक्षग, िेखीय पूर्ाििाि परियोजिाहरूका िाक्षग र्न्यजनु्तका सुििा उपायहरू कायािन्वयि 

गदाि आइपिे ठूिा बािाहरूिाई के-कुिािे िाम्रोसँग व्याया गछि?  कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ सूचनाको अभाव 

__ क्षमताको कमी 

__ राजनीष्ट्तक इच्छाको कमी 

__ ष्ट्वत्त व्यवस्थाको कमी 

__ सावाजष्ट्नक सहायताको कमी र दिाव 

__ ष्ट्नरीक्षण र मूल्याङ्कनको कमी 

__ उपयुक्त कानुन तथा ष्ट्नयमनहरू वा अन्य आवश्यकताहरूको कमी 

__ भ्रष्टचार 

__ हामी ष्ट्वष्ट्शष्ट देशमा काम गदैनौ ं

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ________________ 

  

[यक्षद जािकािीको अभार्को िाक्षग हो भिे]: 20A) तपाईिंाई कस्तो प्रकािको जािकािीको अभार् 

भइिहेको जस्तो िाग्छ? 

  __ प्रस्ताष्ट्वत पररयोजनाहरूका ष्ट्ववरणहरू 

__ वन्यजनु्त प्रभावहरूका आष्ट्थाक लागतहरू र सुरक्षा उपायहरूका लाभहरू 

__ वैकम्वल्पक रूर्हरूका लाष्ट्ग ष्ट्वकल्पहरू 

__ वन्यजनु्त डार्ा सङ्कलन गनाका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट अभ्यासहरू 

__ अल्पीकरण उपायहरूको ष्ट्डजाइन गनाका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट अभ्यासहरू 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्):________________________ 

  

21) क्षिम्नमधे्य कुि क्षर्कल्पहरू तपाईकंो देशमा िेखीय पूर्ाििािका िक्षग र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूको कायािन्वयि 

सुिाििका िाक्षग सबैभन्दा महत्त्वपूणि छि्? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ पररयोजनाको व्यवहायाता अध्ययनमा सुरक्षा उपायहरूको लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषण समावेश गनाका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट 

आवश्यकताहरू 

__ वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट आवश्यकताहरू 

__ वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग थप ष्ट्वत्त व्यवस्था 

__ प्रष्ट्शक्षण र प्रमाणीकरण 

__ ष्ट्वष्ट्वध सरोकारवालाहरू (सरकार, कोष प्रििक, इम्वन्जष्ट्नयरहरू, आष्ट्द) सँग थप समन्वय 

__ िढ्दो उत्तरदाष्ट्यत्व, ष्ट्नरीक्षण र पारदष्ट्शाता 

__ अल्पीकरण उपायहरू र ष्ट्डजाइनिारे थप जानकारी 

__ NGOs र सामुदाष्ट्यक संलग्नता – यी समूहहरूलाई प्रारम्वम्भक चरणहरूमा पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा संलग्न 

हुनका लाष्ट्ग थप अवसरहरू आवश्यक पछा । 

अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ___________ 
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22) अको, हामी तपाईकंो संस्थासँग क्षर्क्षशर हुिे प्रश्नहरू हुिे छि्। कृपया कुि कुिािे तपाईकंो कायिस्थििाई 

िाम्रोसँग व्याया गछि  भिी पुक्षर गिुिहोस्ः  

__ सरकार 

__ ष्ट्नजी के्षत्र (इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग, ष्ट्नमााण र परामशा संस्थाहरू) 

__ अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्तीय/सहायता संस्थान 

__ गैर-सरकारी संस्था /नागररक-सामाष्ट्जक संस्था 

__ गैर-सरकारी शैष्ट्क्षक संस्था वा ष्ट्थङ्क-ट्याङ्क 

 

सरकार 

भाग 1: ष्ट्नम्न प्रश्नहरूले तपाईंको देशले हस्ताक्षर गरेका अन्तरााष्ट्ष्टि य प्रष्ट्तिद्धताहरूसँग सम्बम्वित क्षमताको िारेमा सोध्छन् 

1) तपाईिें र्न्यजनु्तसँग सम्बन्धन्धत क्षिम्नमधे्य कुि अन्तिािक्षररय प्रक्षतबद्धताहरू सुनु्नभएको छ? िागू हुिे सबै चयि 

गिुिहोस्। 

____ जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतासम्बिी समे्मलन (CBD) 

____ ष्ट्वश्व सम्पदा समे्मलन 

____ फ्लोरा एण्ड फनाका लोपोनु्मख प्रजाष्ट्तहरूको व्यापारसम्बिी समे्मलन (CITES) 

____ प्रवासी प्रजाष्ट्तहरूसम्बिी समे्मलन 

____ अन्तरााष्ट्ष्टि य वनस्पष्ट्त संरक्षण समे्मलन (IPCC) 

____ खाद्य तथा कृष्ट्षका लाष्ट्ग वनस्पष्ट्त आनुवंष्ट्शक संसाधनहरूको अन्तरााष्ट्ष्टि य अनुिि (ITPGRFA) 

____ अन्तरााष्ट्ष्टि य महत्त्वको ष्ट्समसारसम्बिी रामसार समे्मलन 

____ माष्ट्थका मधे्य कुनै पष्ट्न होइन 

  

2) तपाईकंो संस्थामा र्न्यजनु्तसँग सम्बन्धन्धत अन्तिािक्षररय प्रक्षतबद्धताहरूका बािेमा जािकािी साझा गििका िाक्षग 

कस्तो प्रकािको प्रणािी क्षर्द्यमाि छ? (एउट्ामा ठीक क्षचह्न िगाउिुहोस्) 

__ आक्षिकारिक योजिाबद्ध ि कायािन्धन्वत प्रणाली छ 

__ औपचारिक ि अिौपचारिक प्रणाली छ  

__ कुिै प्रणाली छैन  

__  ष्ट्नष्ट्ित छैन 

  

3) तपाईकंो संस्थािे र्न्यजनु्तसँग सम्बन्धन्धत अन्तिािक्षररय प्रक्षतबद्धताहरू क्षििीिण गिि ि सम्भाक्षर्त िाक्षररय 

कायिहरूका बािेमा सूक्षचत गििका िाक्षग कुिै क्षजमे्मर्ाि कमिचािी क्षियुक्त गिेको छ? 

__ छ 

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

  

4) तपाईकंो संस्थािे र्न्यजनु्तसँग सम्बन्धन्धत अन्तिािक्षररय प्रक्षतबद्धता ि आर्श्यक कायिहरूका बािेमा कमिचािीिाई 

कुिै जािकािीमूिक संसाििमा पहँुच उपिब्ध गिाउँछ? 

__ छ 

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 
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5) तपाईकंो संस्थािे र्न्यजनु्तसँग सम्बन्धन्धत अन्तिािक्षररय प्रक्षतबद्धता ि आर्श्यक कायिहरूका बािेमा कमिचािीिाई 

कुिै प्रक्षशिणमा पहँुच उपिब्ध गिाउँछ? 

 

__ छ 

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

[यक्षद छ भिे] 5a) तपाईकंो संस्थािे र्न्यजनु्तसँग सम्बन्धन्धत अन्तिािक्षररय प्रक्षतबद्धता ि आर्श्यक 

कायिहरूसम्बन्धी कस्तो प्रकाि(हरू) को प्रक्षशिण प्रदाि गछि? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

____ मुष्ट्द्रत मागादशान र सामारीहरू 

____ कायाशालाहरू 

____ प्रष्ट्शक्षण पाठ्यिमहरू 

____ प्रमाणीकरण कायािमहरू 

____ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्):_________________ 

भाग 2: ष्ट्नम्न प्रश्नहरूले तपाईंको देशष्ट्भत्र रहेका राष्ट्ष्टि य एजेन्सीहरूसँग सम्बम्वित क्षमताको िारेमा सोध्छन्। 

6) तपाईिंाई थाहा भएअिुसाि, तपाईकंो एजेन्सीको कमिचािीिे र्न्यजनु्त-मैत्रीपूणि िेखीय पूर्ाििाि (सडक, 

िेिमागि, ट्र ान्सक्षमशि िाइिहरू) का िाक्षग प्रक्षशिण क्षिन्छि्? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__हो, मेरो आफ्नै संस्थाद्वारा आन्तररक रूपमा ष्ट्लन्छन् 

__हो, अको संस्थामाफा त ष्ट्लन्छन् 

__ष्ट्लँदैनन् 

[यक्षद हो भिे] 6a) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, यी प्रक्षशिणहरू क्षकि कायािन्वयि छि्? कृपया िागू हुिे 

सबै चयि गिुिहोस्। 

__ ष्ट्तनीहरूलाई कानुनद्वारा अष्ट्नवाया गररएको छ 

__ ष्ट्तनीहरूलाई दाता / अनुदानकतााहरूद्वारा अष्ट्नवाया गररएको छ 

__ ष्ट्तनीहरू हस्ताक्षर गररएका सम्झौताहरू (िहुपक्षीय सम्झौताहरू) का लाष्ट्ग एकदमै महत्त्वपूणा छन्  

अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): _____________________ 

 

[यक्षद छि् भिे] 6b) यी प्रक्षशिणहरूको अर्क्षिमा क्षिम्न मधे्य कुि शीषिक समाक्षर्र गरिन्छ? कृपया िागू 

हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ सडकहरू 

__ रेलमागाहरू 

__ र्ि ान्सष्ट्मसन लाइनहरू 

__ योजना िनाउने 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्):__________________ 

 

7) तपाईकंो क्षर्चािमा, र्न्यजनु्तमा हुिे िेखीय पूर्ाििािका प्रभार्हरूिाई सम्बोिि गिे तपाईकंो कम्पिीको 

िमतािाई क्षिम्न मधे्य कसिे एकदमै िाम्रोसँग व्याया गछि? (एउट्ा चयि गिुिहोस्) 

__ यो समस्यामा समष्ट्पात पूरा कायािम 

__ यो समस्यामा काम गरररहेका व्यम्वक्तगत कमाचारी वा स्टाफर 

__ अन्य कायािमहरूष्ट्भत्र सम्बोधन गररएको  तर वास्तवमा कुनै रेखीय पूवााधार छैन 
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__ हामीसँग वन्यजनु्तमा हुने रेखीय पूवााधारका प्रभावहरूलाई सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग कुनै क्षमता छैन 

__ माष्ट्थका कुनै पष्ट्न होइन 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): _________________ 

   

8) तपाईकंो क्षर्चािमा, क्षिम्न मधे्य कुि क्षर्कल्प तपाईकंो संस्थासँग िेखीय पूर्ाििािका िाक्षग र्न्यजनु्त सुििा 

उपायहरूमा काम गििका िाक्षग कमिचािी हुिुपिे कािणसँग एकदमै मेि खान्छ? (एउट्ा चयि गिुिहोस्) 

__ यसलाई गृह ष्ट्नकायद्वारा अष्ट्नवाया गररएको छ 

__ यसलाई िाह्य संस्थाद्वारा अष्ट्नवाया गररएको छ 

__ यो आवश्यकतामा आधाररत वा पररयोजनामा आधाररत हो 

__ हामीसँग रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूमा काम गने कमाचारी छैन 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्):___________________ 

 

9) के तपाईकंो देश, िाज्य र्ा प्रान्तसँग िेखीय पूर्ाििािका िाक्षग व्यर्हायिता अध्ययिहरू र्ा र्ातार्िणीय प्रभार् 

मूल्याङ्किहरूका िाक्षग क्षर्िाि र्ा क्षियमिहरू छ? 

__ छ 

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

 

[यक्षद छ भिे] 9a) कस्ता प्रकािका िेखीय पूर्ाििािका परियोजिाहरू व्यर्हायिता अध्ययिहरू र्ा 

र्ातार्िणीय प्रभार्को आर्श्यकतासँग सम्बन्धन्धत छि्? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ सरकारी पररयोजनाहरू 

__ ष्ट्नजी के्षत्रहरू 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

__ अन्य 

 

10) कृपया ियाँ िेखीय पूर्ाििाि परियोजिाका िाक्षग र्ातार्िणीय प्रभार् मूल्याङ्किहरू (EIA हरू) र्ा व्यर्हायिता 

अध्ययिहरूका िाक्षग क्षिम्न भूक्षमकाहरू सम्पादि गिे सिोकािर्ािा(हरू) चयि गिुिहोस्: 

कसले... 

EIA/व्यवहायाता अध्ययन आवश्यक छ भनी ष्ट्नणाय गछा  

__ सरकार 

__ ष्ट्वकासकताा 

__ कोष प्रििक 

__ अन्य 

EIA/व्यवहायाता अध्ययन तयार पाछा  

__ सरकार 

__ ष्ट्वकासकताा 

__ कोष प्रििक 

__ अन्य 

EIA/व्यवहायाता अध्ययनका लाष्ट्ग भुक्तानी गछा  

__ सरकार 
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__ ष्ट्वकासकताा 

__ कोष प्रििक 

__ अन्य 

EIA/व्यवहायाता अध्ययन स्वीकृत गछा  

__ सरकार 

__ ष्ट्वकासकताा 

__ कोष प्रििक 

__ अन्य 

 

उद्योग 

1) तपाईकंो क्षर्चािमा, तपाईकंो उद्योगका संस्थाहरू िेखीय पूर्ाििाि संिचिाका प्रभार्हरू कम गििका िाक्षग 

र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू क्षिगक्षमत गिि कक्षत्तको इचु्छक छि्? (एउट्ा चयि गिुिहोस्) 

__ ष्ट्वलु्कलै इचु्छक छैन 

__ एकदमै इचु्छक छैन 

__ केही हदसम्म इचु्छक 

__ एकदमै इचु्छक 

__ अत्याष्ट्धक इचु्छक 

  

2) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, के तपाईकंो  संस्थािे क्षर्गतको पाँच र्षिको अर्क्षिमा िेखीय पूर्ाििािका 

परियोजिा(हरू) मा क्षिम्न मधे्य कुिै कायि कायािन्वयि गिेको छ? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ प्रत्यक्ष प्रभावहरू (उदाहरण., वन्यजनु्तसँग ठक्करहरू वा हो-हल्ला) वा अप्रत्यक्ष प्रभावहरू (उदाहरण., जनावरको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई रोके्न) रोक्नका लाष्ट्ग कायाान्वयन गररएका वन्यजनु्त सुरक्षा उपाय वा अल्पीकरण उपायहरू 

__उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका के्षत्रहरू रोक्नका लाष्ट्ग पररवतान गररएको रूर् वा रेखीय पूवााधारको सुष्ट्वधाको ष्ट्वस्तार 

__रेखीय पूवााधारको ष्ट्नमााण वा सञ्चालनको अवष्ट्धमा प्रभाष्ट्वत वन्यजनु्त िासस्थानलाई पूवाावस्थामा ल्याइएको 

__वन्यजनु्तको िासस्थानमा पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग क्षतीपूती ष्ट्दन अन्य के्षत्रहरूमा ष्ट्लइएका संरक्षणका अफसेर्हरू 

__ होइन, म मेरो संस्थाले यी मधे्य कुनै काया कायाान्वयन गरेको छ भने्न िारे सचेत छैन 

[माक्षथ क्षर्कल्प 1 (अल्पीकिण/सुििा उपायहरू) चयि गरिन्छ भिे, अको 4 प्रश्नको जर्ाफ क्षदिुहोस्]: 

2a) कस्तो प्रकािका र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू कायािन्वयि गरिएको क्षथयो? कृपया िागू हुिे सबै चयि 

गिुिहोस्। 

__ वन्यजनु्तलाई रेखीय पूवााधार सुरष्ट्क्षत रूपमा पार गना ष्ट्दन उनीहरूका लाष्ट्ग ष्ट्वशेष रूपमा ष्ट्डजाइन गररएका 

इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग संरचनाहरू 

__ वन्यजनु्त र अन्य सुरक्षा आवश्यकताहरूका डुअल आवश्यकताहरूको रूपमा सेवा प्रदान गने इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग 

संरचनाहरू (उदाहरण., कलभर्ा वा पुलहरू) 

__ ठक्करहरू रोक्नका लाष्ट्ग ष्ट्डजाइन सुष्ट्वधाहरू (उदाहरण., गष्ट्त िम्पहरू वा अन्य र्ि ाष्ट्फक गष्ट्त कम गने 

ष्ट्वष्ट्धहरू, िडा डाइभर्रहरू) 

__ माष्ट्नसलाई चेतावनी ष्ट्दनका लाष्ट्ग चेतावनीहरू र सङे्कत 

__ अन्य 

  

2b) परियोजिाको कुि चिणमा  पक्षहिो पट्क र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूको क्षर्चाि गरिएको क्षथयो? 

__ व्यवहायाता अध्ययन चरण 
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__ EIA चरण 

__ ष्ट्डजाइन चरण 

__ कायाान्वयन चरण 

__ ष्ट्नमााण-पिातको चरण (अथाात्., रेर्ि ो-ष्ट्फष्ट्र्ङ्ग) 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

  

2c) र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूका खचिहरू प्राय: परियोजिा(हरू) को मौक्षिक बजेट्मा कक्षत्तको 

समारे्श गरिन्छ? 

__ कष्ट्हलै्य पष्ट्न होइन 

__ ष्ट्िरलै 

__ कष्ट्हलेकाही ँ

__ प्रायः  

__ सधैं 

  

2d) र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूका परिणामहरूिाई क्षििीिण गििका िाक्षग योजिा कायािन्वयि गरिएको 

क्षथयो? 

__ छ 

__ कष्ट्हलेकाही ँ

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

  

3) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, के तपाईकंो उद्योगका  अन्य संस्थाहरूिे क्षर्गतको पाँच र्षिको अर्क्षिमा िेखीय 

पूर्ाििािका परियोजिाहरूमा क्षिम्न मधे्य कुिै र्न्यजनु्त सुििा उपाय कायािन्वयि गिेको छ? कृपया िागू हुिे सबै 

चयि गिुिहोस्। 

__उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका के्षत्रहरू रोक्नका लाष्ट्ग पररवतान गररएको रूर् वा रेखीय पूवााधारको सुष्ट्वधाको ष्ट्वस्तार 

__ प्रत्यक्ष प्रभावहरू (उदाहरण., वन्यजनु्तसँग ठक्करहरू वा हो-हल्ला) वा अप्रत्यक्ष प्रभावहरू (उदाहरण., जनावरको 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई रोके्न) रोक्नका लाष्ट्ग कायाान्वयन गररएका वन्यजनु्त सुरक्षा उपाय वा अल्पीकरण उपायहरू 

__रेखीय पूवााधारको ष्ट्नमााण वा सञ्चालनको अवष्ट्धमा प्रभाष्ट्वत वन्यजनु्त िासस्थानलाई पूवाावस्थामा ल्याइएको 

__वन्यजनु्तको िासस्थानमा पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग क्षतीपूती ष्ट्दन अन्य के्षत्रहरूमा ष्ट्लइएका संरक्षणका अफसेर्हरू 

__ छैन, म अन्य संस्थाहरूले यी उपायहरू कायाान्वयन गरेको छ भने्न िारे सचेत छैन 

 

4) तपाईकंो कायिको स्थािमा क्षर्शेषगिी उपयोगी हुिे र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूसँग सम्बन्धन्धत क्षर्क्षशर 

प्रक्षशिणका शीषिकहरू छि्? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्।  

__ जनावरको व्यवहार 

__ जनावरको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध/प्रवासी 

__ जनावरको ष्ट्नवारण (फेम्वन्सङ्ग, ित्तीहरू, होहल्ला आष्ट्द) 

__ पयाावरणीय प्रणाली र िासस्थानका प्रभावहरू 

__ वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूका खचा र लाभहरू 

अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ____________________________ 
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5) तपाईकंो संस्थािे िेखीय पूर्ाििाि परियोजिाहरूको योजिामा र्न्यजनु्तमा हुिे सञ्चयी प्रभार्हरू (अथाित., 

उक्त िेत्रमा अन्य, पूर्ि-क्षर्द्यमाि संिचिा परियोजिाहरूको सन्धम्मश्रणमा परियोजिाद्वािा क्षिन्धिएका प्रभार्हरू) 

िाई प्राय: कक्षत्तको क्षर्चाि गछि?  

__ कष्ट्हलै्य पष्ट्न होइन 

__ ष्ट्िरलै 

__ कष्ट्हलेकाही ँ

__ प्रायः  

__ सधैं 

  

6) तपाईकंो उद्योगिे िेखीय पूर्ाििाि परियोजिाका िाक्षग कायािन्वयि गरिएका र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूका 

प्रभार्कारितािाई प्रायः  कसिी क्षििीिण ि मूल्याङ्कि गदिछ? 

__ कष्ट्हलै्य पष्ट्न होइन 

__ ष्ट्िरलै 

__ कष्ट्हलेकाही ँ

__ प्रायः  

__ सधैं 

  

7) के तपाई ंिेखीय पूर्ाििािको क्षर्कास, क्षडजाइि ि क्षिमािणको अर्क्षिमा र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूका िाक्षग 

तपाईकंो उद्योगका अभ्यासहरूिाई क्षियन्त्रण गिे कुिै कािुिी क्षियमि बािे सचेत हुिुहुन्छ?  

__ छ 

__ छैन 

[यक्षद हुिुहुन्छ भिे] 7a) कृपया िागू हुिे क्षियमिहरू िेख्िुहोस्: 

छोर्ो जवाफ________________________________ 

  

8) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, के तपाईकंो संस्थािे िेखीय पूर्ाििािमा र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूका िाक्षग सै्वन्धच्छक 

(अथाित, गैि-अक्षिर्ायि) मािक, मागिदशिि र्ा उतृ्कर व्यर्स्थापि अभ्यासहरूिाई पाििा गछि? 

__ छ 

__ छैन 

[यक्षद गछि  भिे] 8a) कृपया सै्वन्धच्छक मािक, मागिदशिि र्ा उतृ्कर व्यर्स्थापिका अभ्यासहरू लेख्नुहोस् 

छोर्ो जवाफ_________________________ 

  

9) के तपाई ंपरिहाि र्ा अन्य अिुकिणीय र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू कायािन्वयि गिेका आफ्िो देश र्ा एक्षसयाको 

अन्य स्थािका मोडेि परियोजिाहरू बािे सचेत हुिुहुन्छ? कृपया परियोजिा ि यसको स्थाि व्याया गिुिहोस्। 

छोर्ो जवाफ___________________________ 

 

10) के तपाई ंिेखीय पूर्ाििाि परियोजिाहहरूमा र्न्यजनु्तको सुििा गििका िाक्षग उतृ्कर व्यर्स्थापि अभ्यासहरू 

र्ा अिुकिणीय र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू कायािन्वयि गििका िाक्षग तपाईकंो उद्योगका संस्थाहरूद्वािा प्राप्त 

गरिएका कुिै पक्षि पुिस्काि र्ा अन्य पक्षहचाि (उदाहिण, पत्रपक्षत्रकामापित सार्िजक्षिक सूचिा) बािे सचेत 

हुिुहुन्छ? कृपया पुिस्कािको िाम भनु्नहोस् र्ा पक्षहचािको प्रकाि व्याया गिुिहोस्  

छोर्ो जवाफ___________________________ 
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अन्तिािक्षरर य क्षर्त्तीय संस्थाहरू 

1) तपाईकंो कायिको स्थाििाई कसिे एकदमै व्याया गछि? 

__ प्रधान कायाालयहरू - केिीय वातावरणीय एकाइ वा िरािर 

__ प्रधान कायाालयहरू - के्षत्रीय वा देश ष्ट्वभाग 

__ देशको ष्ट्नवासी लक्ष्य 

__ पररयोजना कायाालय 

__ IFI मा परामशादाता 

__ अन्य 

2) तपाईकंो संस्थासँग िेखीय पूर्ाििािका िाक्षग र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूको क्षर्कास, कायािन्वयि र्ा प्रर्तिि 

(ओभिपास, अन्ड्िपास आक्षद) सँग सम्बन्धन्धत िीक्षतहरू छ? िीक्षतको उदाहिण भिेको IFC कायिसम्पादि मािक 

(PS) 6, जैक्षर्क क्षर्क्षर्िताको संििण ि जीक्षर्त प्राकृक्षतक स्रोतहरूको दीघिकाक्षिक व्यर्स्थापि।  

__ छ, हामीले IFC PS6 प्रयोग गछौं 

__ छ, हामीसँग IFC PS6 को िरािरको नीष्ट्त छ 

__ छ हामीसँग IFC PS6 भन्दा िाष्ट्हर जाने नीष्ट्त छ 

__ छैन, हामी अष्ट्धरहण देशका नीष्ट्तहरूमा ष्ट्नभार रहन्छौ ं

__ छैन 

[यक्षद छ भिे] 2a) के तपाईकंो संस्थासँग कुिै पक्षि शीषिकसँग सम्बन्धन्धत िीक्षत र्ा अन्य उपायहरू 

छि्? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ वातावरणीय/सामाष्ट्जक सुरक्षा उपायहरूका नीष्ट्तहरू र मागादशान 

__ वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधार मागाष्ट्नदेशनहरू 

__ खचा-लाभका ष्ट्वशे्लषणहरू सञ्चालन गनाका लाष्ट्ग आवश्यकताहरू 

__ ऋण सम्झौताका प्रावधानहरू 

__ ष्ट्डजाइन र ष्ट्नमााणका लाष्ट्ग करारीय सता तथा ष्ट्नयमहरू  

__ तपाईंको संस्था र पररयोजनाको आयोजक देश िीचको सुरक्षा उपाय प्रणालीको सामन्जस्य 

__ पररयोजना-स्तरका सुरक्षा उपायहरू र अल्पीकरण कायाान्वयनको अनुसिान र स्वीकृष्ट्त 

__ ष्ट्नमााण-पिातको ष्ट्नरीक्षण र सुरक्षा उपायहरूको प्रभावकाररताको मूल्याङ्कन 

__ वन्यजनु्तमा केम्वित सरोकारवाला सल्लाहकार समूहहरूको दीघाकालीन संलग्नतालाका लाष्ट्ग ष्ट्वत्त ष्ट्वत्त 

व्यवस्था  

__ वन्यजनु्त/िासस्थानका लाष्ट्ग अप्रत्याष्ट्शत अल्पीकरण आवश्यकताहरूका लाष्ट्ग अष्ट्निय ष्ट्वत्त व्यवस्था 

__ गुनासो प्रष्ट्ियाहरू 

अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): _________________________________ 

 

 

अल्पीकरणको अनुिम 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6
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[यक्षद छि् भिे] 2b) तपाईकंो संस्थाका र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूका िीक्षत(हरू) क्षभत्रमा, के तपाईिें 

क्षर्चाि गरििुपिे क्षर्शेष प्रकािका अल्पीकिणको अिुिममा उपायहरूिाई सूचीबद्ध गिुिहुन्छ? 

__ छ 

__ छैन 

[यक्षद गिुिहुन्छ भिे] 2c) कस्ता प्रकािका अल्पीकिण अिुिमका उपायहरू क्षर्शेष रूपमा 

सूचीबद्ध गरिन्छ? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ पररवजान 

__ नू्यनतम 

__ अल्पीकरण 

__ अफसेर्हरू (उदाहरण, पररयोजना के्षत्र िाष्ट्हरको अल्पीकरण) 

__ क्षष्ट्तपूष्ट्ता (उदाहरण, अल्पीकरणको सट्टामा ष्ट्दइने भुक्तानीहरू) 

3) तपाईकंो संस्थािे िेखीय पूर्ाििािका िाक्षग र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूको क्षर्कास, कायािन्वयि ि प्रर्तििसँग 

सान्दक्षभिक हुिे उपायहरूसँग परियोजिा-क्षर्क्षशर अिुपािििाई कसिी सुदृढ बिाउँछ? 

__ प्राष्ट्वष्ट्धक सहायता 

__ प्रष्ट्शक्षण 

__ ज्ञान व्यवस्थापन उपकरणहरू 

__ हामी देशको आफ्नै सुरक्षा नीष्ट्तहरूमा ष्ट्नभार रहन्छौ ं

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ________________ 

4) तपाईकंो क्षर्चािमा, तपाईकंो संस्थाद्वािा कस्ता अल्पीकिण उपायहरू एकदमै प्रायः  प्रयोग गरिन्छ? 

__ पररवजान 

__ नू्यनतम 

__ अल्पीकरण 

__ अफसेर्हरू (उदाहरण, पररयोजना के्षत्र िाष्ट्हरको अल्पीकरण) 

__ क्षष्ट्तपूष्ट्ता (उदाहरण, अल्पीकरणको सट्टामा ष्ट्दइने भुक्तानीहरू) 

__ माष्ट्थका कुनै पष्ट्न होइन 

5) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, परियोजिा क्षर्कासको कुि चिण(हरू) मा सामाक्षजक ि र्ातार्िणीय प्रभार्हरूको 

परिहाििाई क्षर्चाि गरिन्छ? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ देशको रणनीष्ट्त वा योजना 

__ पररयोजनाको अवधारणा 

__ पररयोजनाको तयारी र व्यवहायाता अध्ययन 

__ वातावरणीय र सामाष्ट्जक प्रभाव पाने मूल्याङ्कन (ESIA) 

__ ऋण स्वीकृष्ट्त 

__ रूर् छनोर् 

__ इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग ष्ट्डजाइन 

__ ष्ट्नमााण 

__ सामाष्ट्जक र वातावरणीय प्रभावहरूको पररहार ष्ट्वचार गररएको छैन 
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6) के तपाईकंो संस्थासँग जैक्षर्क क्षर्क्षर्िता, र्न्यजनु्त, बासस्थाि ि पयािर्िणीय संििण जस्ता र्ातार्िणीय 

सिोकािहरूमा समक्षपित कमिचािी छ? 

__ छ 

__ छैन 

[यक्षद छ भिे] 6a) तपाईकंो संस्थाको प्रते्यक स्तिमा जैक्षर्क क्षर्क्षर्िता, र्न्यजनु्त, बासस्थाि र्ा पयािर्िण 

सुििामा समक्षपित कमिचािीको अिुमाक्षित सङ््खया कक्षत हो? 

प्रधान कायाालयहरू - केिीय वातावरणीय एकाइ वा िरािर: 

प्रधान कायाालयहरू - के्षत्रीय वा देश ष्ट्वभाग: _____ 

देश ष्ट्नवासीको लक्ष्य: ____ 

पररयोजना कायाालय: 

7) र्न्यजनु्त सुििा उपायहरूका क्षर्त्तीय खचिहरू िेखीय पूर्ाििाि परियोजिाहरूका िाक्षग बजेट्मा समारे्श 

गरिएको छ? 

__ छ 

__ छैन 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

8) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू कायािन्वयि गरिएको छ भिी आश्वासि क्षदि तपाईकंो 

संस्थाक्षभत्र कस्ता प्रकाि(हरू) का आन्तरिक समन्वय क्षर्द्यमाि छि्? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियाका गम्भीर ष्ट्िन्दुहरूमा अनुकूलतासम्म पुग्न संयुक्त िैठकहरू 

__ पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियामा गम्भीर ष्ट्िन्दुहरूमा सान्दष्ट्भाक पक्षहरूद्वारा आष्ट्धकाररक साइन-अफहरू 

__ कुनै आन्तररक समन्वयन छैन  

अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): _______________________ 

9) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू कायािन्वयि गरिएका छ भिी आश्वासि क्षदिका िाक्षग 

तपाईकंो संस्था ि परियोजिामा संिग्न अन्यहरू बीच कस्ता प्रकाि(हरू) का बाह्य समन्वयि क्षर्द्यमाि हुन्छि्? 

कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ सापर्ी ष्ट्लने देशहरूसँग ऋण वा अनुदान सम्झौताहरू  

__ ष्ट्नजी के्षत्रका ऋणीहरूसँग ऋण वा अनुदानका सम्झौताहरू 

__ सह-ष्ट्वत्त व्यवस्थाका ष्ट्वत्तीय संस्थाहरूसँगका सम्झौताहरू 

__ कुनै िाह्य समन्वयन छैन 

अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): _________________________________________________________ 

10) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, तपाईकंो संस्थािे एक्षसयामा िेखीय पूर्ाििािका परियोजिाहरूका िाक्षग र्न्यजनु्त 

सुििा उपायहरू कायािन्वयि गििका िाक्षग आन्तरिक िमता कसिी क्षिमािण गछि? कृपया िागू हुिे सबै चयि 

गिुिहोस्। 

__ वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधारको ष्ट्वशेषज्ञता भएका नयाँ कमाचारीहरू ष्ट्नयुक्त गनुाहोस् 

__ जाष्ट्गर अवष्ट्धमा प्रष्ट्शक्षण र मेन्टररङ्ग 

__ एक-पर्कका व्यम्वक्तगत प्रष्ट्शक्षणहरू 

__ पुनरावृष्ट्त्त व्यम्वक्तगत प्रष्ट्शक्षणहरू 

__ ष्ट्फल्ड ष्ट्र्ि प र साइर् भ्रमणहरू 

__ वेिीनारहरू 
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__ मागादशान कागजात र प्रष्ट्शक्षणका म्यानुअलहरू 

__ प्रमाणीकरण कायािमहरू 

__ आउर्सोसा गररएको ष्ट्नरन्तर ष्ट्शक्षाका पे्ररणाहरू 

__ अन्य 

__ हामीले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायको कायाान्वयनका लाष्ट्ग आन्तररक क्षमता ष्ट्नमााण गदैनौ ं

11) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, तपाईकंो संस्थािे एक्षसयामा िेखीय पूर्ाििािका परियोजिाहरूका िाक्षग र्न्यजनु्त 

सुििा उपायहरू कायािन्वयि गििका िाक्षग आन्तरिक िमता (अथाित्, तपाईकंा ऋणी ि अिुदािकतािहरूको 

िमता) कसिी क्षिमािण गछि? 

__ रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूमा ष्ट्वशेषज्ञता भएका साझेदारहरूलाई संलग्न गछा  

__ रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरूमा ष्ट्वशेषज्ञता भएका अस्थायी परामशादाताहरू ष्ट्नयुक्त गछा  

__ पररयोजना साझेदारहरूका लाष्ट्ग प्रष्ट्शक्षण, कायाशाला वा अन्य क्षमता ष्ट्नमााणका ष्ट्ियाकलापहरूका लाष्ट्ग 

अनुदानहरू प्रदान गछा  

__ अन्य 

__ हामीले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायको कायाान्वयनका लाष्ट्ग आन्तररक क्षमता ष्ट्नमााण गदैनौ ं

12) तपाईकंो संस्थािे क्षिम्न कुिै पक्षि देशमा र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू भएका िेखीय पूर्ाििािका परियोजिाहरू 

कायािन्वयि गरििहेको छ? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ िङ्गलादेश 

__ भारत 

__ मङ्गोष्ट्लया 

__ नेपाल 

__ थाइल्याण्ड 

__ माष्ट्थका कुनै पष्ट्न होइन 

13) के तपाईकंो संस्थासँग क्षिम्न कुिै पक्षि देशमा र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू समारे्श गिे कुिै सामन्जस्य प्रणािी 

छ? (सामन्जस्य भिेको ती अिुदािकताि/ऋणदातासँग अक्षिग्रहण देशका र्ातर्िणीय सुििा उपाय प्रणािीहरू 

बीचको पङ््खन्धक्तर्द्ध हो) 

__ िङ्गलादेश 

__ भारत 

__ मङ्गोष्ट्लया 

__ नेपाल 

__ थाइल्याण्ड 

__ माष्ट्थका कुनै पष्ट्न होइन 

[यक्षद छ भिे] 13a) तपाईकंो क्षर्चािमा, के यी प्रणािीहरूिे प्रभार्कािी रूपमा काम गरििहेको छ? 

__ छ 

__ छैन 

14) तपाईकंो क्षर्चािमा, क्षिम्नमधे्य कुि देशसँग र्न्यजनु्तका िाक्षग िेखीय पूर्ाििाि सुििा उपायहरू कायािन्वयि 

गििमा ठूिा बािाहरू छि्? [सबै चयि गिुिहोस्] 

__ िङ्गलादेश 

__ भारत 
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__ मङ्गोष्ट्लया 

__ नेपाल 

__ थाइल्याण्ड 

__ माष्ट्थका कुनै पष्ट्न होइन 

15) तपाईकंो क्षर्चािमा, क्षिम्नमधे्य कुि देशसँग र्न्यजनु्तका िाक्षग िेखीय पूर्ाििािका सुििा उपायहरू कायािन्वयि 

गििका िाक्षग ठूिा अर्सिहरू प्रसु्तत छि्?  

__ िङ्गलादेश 

__ भारत 

__ मङ्गोष्ट्लया 

__ नेपाल 

__ थाइल्याण्ड 

__ माष्ट्थका कुनै पष्ट्न होइन 

16) तपाई ंव्यापक-से्कि/अपन्धररम ESIAs (उदाहिण., िणिीक्षतक, सञ्चयी, कायििमगत, िेत्रीय र्ा स्तिीय ESIA 

हरू), देशका िणिीक्षत योजिा र्ा अन्य परियोजिाहरूमा सम्बोि गरिएको िेखीय पूर्ाििािका िाक्षग र्न्यजनु्त 

सुििा उपायहरूको कुिै पक्षि उदाहिण बािे सचेत हुिुहुन्छ? कृपया तपाई ंसचेत हुिुभएको कुिै पक्षि 

उदाहिणिाई व्याया गिुिहोस्। सम्भर् हँुदा, कृपया परियोजिा शीषिक, देश, क्षिङ्क र्ा सम्पकि का पोइन्टहरू जस्ता 

जािकािी उपिब्ध गिाउिुहोस्।  

छोर्ो जवाफ: _______________________________________________ 

 

NGOs  

1) क्षिम्न क्षर्कल्पहरू मधे्य, कसिे तपाईकंो संस्थािाई एकदमै क्षिकट् रूपमा व्याया गछि? 

__ अन्तरााष्ट्ष्टि य गैर-सरकारी संस्था 

__ राष्ट्ष्टि य गैर-सरकारी संस्था 

__ स्थानीय वा के्षत्रीय गैर-सरकारी संस्था 

__ शैष्ट्क्षक अध्ययनहरू 

__ ष्ट्थङ्क-ट्याङ्क 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ______________ 

  

2) तपाईकंो संस्थािे कक्षत जिा सशुल्क कमिचािी िोजगािमा िगाउँछ (# जिा कमिचािी)? 

__ <5 

__ 6-10 

__ 11-25 

__ 26-50 

__ 51-100 

__ 101-500 

__ 500+ 
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3) तपाईिंाई थाहा भएसम्म, तपाईकंो संस्थािे िेखीय पूर्ाििाि (सडक, िेिमागि, ट्र ान्सक्षमशि िाइिहरू) का िाक्षग 

र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू (ओभिपास, अन्ड्िपासहरू आक्षद) मा काम गििका िाक्षग िमता कसिी क्षिमािण गछि? 

कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ LI ष्ट्वशेषज्ञता भएका नयाँ कमाचारी ष्ट्नयुक्त गररयो 

__ LI िारे थप जान्नका लाष्ट्ग कमाचारीलाई समथान गररयो 

__ LI ष्ट्वशेषज्ञता भएका अस्थायी परामशादाताहरू ष्ट्नयुक्त गररयो 

__ LI ष्ट्वशेषज्ञता भएका NGO/CSO साझेदारहरूलाई संलग्न गररयो 

__ LI ष्ट्वशेषज्ञता भएका गैर-NGO/CSO साझेदारहरूलाई संलग्न गररयो 

__ हामीले क्षमता ष्ट्नमााण गरेका छैनौ ं

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ______________ 

__ ष्ट्नष्ट्ित छैन 

 

4) िेखीय पूर्ाििाि परियोजिा क्षर्कासको प्रक्षियाको अर्क्षिमा क्षिम्न मधे्य कुििे तपाईकंो संस्थािे गिे कायििाई 

एकदमै क्षिकट् रूपमा व्याया गछि? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ ESIAs (वातावरणीय र सामाष्ट्जक प्रभाव पाने मूल्याङ्कनहरू) मा सहभागी हुनुहोस् 

__ खचा-लाभका ष्ट्वशे्लषणहरू जस्ता आष्ट्थाक व्यवहायाता अध्ययनहरूमा सहभागी हुनुहोस् 

__ प्रमुख अल्पीकरण रणनीष्ट्तको रूपमा पररहार (ष्ट्नष्ट्ित के्षत्रहरूमा ष्ट्नमााण नगने) लाई प्रवद्धान गनुाहोस् 

__ ष्ट्नमााण-पूवाको वन्यजनु्त डार्ा उपलब्ध गराउनुहोस् 

__ अल्पीकरणको ष्ट्डजाइनमा सहायता गनुाहोस्  

__ अनुमष्ट्त ष्ट्दने जानकारी उपलब्ध गराउनुहोस् (वन्यजनु्तका प्रभावहरूसँग सम्बम्वित) 

__ वन्यजनु्तको सुरक्षाका लाष्ट्ग सामान्य वकालत सञ्चालन गनुाहोस् 

__ पररयोजना प्रस्तावकहरू र उनीहरूका ठेकेदारहरूको उत्तरदाष्ट्यत्वलाई प्रोत्साहन गनुाहोस् 

__ ष्ट्वष्ट्भन्न सरोकारवालाहरू िीच साझेदारीहरूलाई सहज िनाउनुहोस् 

__ हामी रेखीय पूवााधारको ष्ट्वकासमा संलग्न छैनौ ं

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ________________ 

 

5) र्न्यजनु्तको दृक्षरकोणबाट्, तपाईकंो कायििे उतृ्कर परियोजिा िक्षतजा ल्याउँछ भने्न प्राय: तपाईिंाई कक्षत्तको 

महसुस हुन्छ? 

__ कष्ट्हलै्य पष्ट्न होइन 

__ ष्ट्िरलै 

__ कष्ट्हलेकाही ँ

__ सामान्यतया 

__ सधैं 

 

6) तपाईकंो क्षर्चािमा, तपाईकंो कायििे र्न्यजनु्तका िाक्षग उतृ्कर परियोजिाको िक्षतजा िआउँदा, त्यसो क्षकि 

हुन्छ? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ जानकारीको गुणस्तर/उपलब्धता 

__ इनु्पर्को समय 

__ िजेर् प्रष्ट्तििहरू 

__ अनुदानकतााहरूका लाष्ट्ग प्रष्ट्तस्पधाात्मक प्राथष्ट्मकताहरू 

__ योजनाकताा/इम्वन्जष्ट्नयर/ष्ट्िल्डरहरूका प्रष्ट्तस्पधाात्मक प्राथष्ट्मकताहरू 
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__ सरकारका प्रष्ट्तस्पधाात्मक प्राथष्ट्मकताहरू 

__ पररयोजनालाई घेने राजनीष्ट्तक चापहरू 

__ भ्रष्टचार 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): ________________ 

  

7) क्षिम्न क्षर्कल्पहरू मधे्य, िेखीय पूर्ाििाि योजिा ि परियोजिाहरूका िाक्षग र्न्यजनु्त सुििा उपायहरू सम्बोिि 

गििमा तपाईकंो संस्थाको िमता सुिाििमा कुि एकदमै मद्दतगाि हुन्छ? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ भष्ट्वष्यका कमाचारी पदहरूमा रेखीय पूवााधारका ष्ट्वशेषज्ञहरू ष्ट्नयुक्त गने 

__ हालको कमाचारीका लाष्ट्ग रेखीय पूवााधारको प्राष्ट्वष्ट्धक दक्षता िढाउने 

__ LI ष्ट्वशेषज्ञता भएका अस्थायी परामशादाताहरू ष्ट्नयुक्त गने 

__ यातायात र उजाा ष्ट्नकाय र ष्ट्नणायकतााहरूसँग संलग्न हुनुहोस् र प्रभाष्ट्वत गने 

__ MDB हरू (िहुपक्षी ष्ट्वकास िैंकहरू) र अन्य LI अनुदानकतााहरूसँग संलग्न हुनुहोस् र प्रभाव पाने। 

__ LI पररयोजनाहरूको सामना गने समुदाय/सरोकारवालाहरूसँग संलग्न हुने। 

__ अन्य (कृपया उले्लख गनुाहोस्): __________________________  

िन्यर्ाद 

हामी यो सवेक्षणमा तपाईंको सहभाष्ट्गताका लाष्ट्ग आभारी छौ।ं तपाईंका जवाफहरूले रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग वन्यजनु्त 

सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग एष्ट्सयामा क्षमता ष्ट्नमााण गना USAID का प्रयासहरूलाई सूष्ट्चत गने छ। तपाईं 

पररयोजना कायाशाला वा पररयोजना ररपोर्ाहरूको प्रकाशनको सम्बिमा सूष्ट्चत हुन चाहनुहुन्छ भने, कृपया आफ्नो सम्पका  

जानकारी तल छोड्नुहोस्। तपाईंको इमेल तपाईंका प्रष्ट्तष्ट्ियाहरूसँग जडान गररने छ। 

1) (क्षर्कल्प) तपाईकंो इमेि ठेगािा के हो? 

________________________________ 

2) तपाई ंके-को बािेमा सम्पकि  हुि चाहिुहुन्छ? कृपया िागू हुिे सबै चयि गिुिहोस्। 

__ प्रष्ट्शक्षणहरू 

__ अम्वन्तम प्रष्ट्तवेदन 

3) तपाईिें हामीिाई थाहा क्षदि चाहिुभएको कुिै अन्य कुिा छ? 
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परिक्षशर E: सरे्िण किािहरूको फे्रमर्कि  

किाि फे्रमर्कि : सिकाि 

सामान्य वगा ष्ट्वष्ट्शष्ट वगा 

आन्तरिक   

वातावरण तथा वन मन्त्रालय, पयार्न, ष्ट्दगो ष्ट्वकास 

आष्ट्द। 
  

  EIA/ESIA अष्ट्धकारी 

  वातावरणीय सूचना अष्ट्धकारी 

  कानुनी/नीष्ट्त अष्ट्धकारी/परामशादाता 

  
जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता/पयाावरणीय प्रणालीहरू/जीवन मण्डल आरक्षणहरू/संरष्ट्क्षत 

के्षत्रहरू/लोपोनु्मख प्रजाष्ट्तहरूको अष्ट्धकारी 

  
आन्तररक सहकाया - िहुपक्षी वातावरणीय समे्मलनहरू - UN 

ष्ट्नकायहरू/कायािमहरू/GEF - के्षत्रीय सहकाया अष्ट्धकारी 

  जुलोष्ट्जकल/िोर्ाष्ट्नकल/जङ्गल सवेक्षण अष्ट्धकारी 

  जनावरको कल्याण - रोडष्ट्कल अष्ट्धकारी 

  
पररयोजना हात्ती ष्ट्वभाग, वन्यजनु्त ष्ट्वभाग)। (उदाहरणका लाष्ट्ग थाइल्याण्डको 

राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जहरूको ष्ट्वभाग, वन्यजनु्त तथा िनस्पष्ट्त संरक्षण हेनुाहोस्") 

  दीघाकालीन ष्ट्वकास समन्वयन 

  ष्ट्वकास, ष्ट्नरीक्षण र मूल्याङ्कन अष्ट्धकारी 

  अनुसिान र प्रष्ट्शक्षण अष्ट्धकारी 

  ष्ट्रन/दीघाकालीन संरचना अष्ट्धकारी 

वन्यजनु्त/वन सेवा / वातावरणीय सुरक्षा /ष्ट्नकाय   

जनजातीय/स्वदेशी माष्ट्मलाहरूको मन्त्रालय, 

आष्ट्द। 
  

संरष्ट्क्षत के्षत्रको अष्ट्धकारी / लोपोनु्मख वा 

सवोतृ्कष्ट प्रजाष्ट्तहरूको अष्ट्धकारी 
  

यातायात मन्त्रालय> राष्ट्ष्टि य सडक ष्ट्नमााण 

(उदाहरण - भारतको NHAI) / रेलमागाहरू / 

आष्ट्द। 

  

ऊजाा मन्त्रालयः  र्ि ान्सष्ट्मशन - मागाष्ट्नदेशनहरू र 

नीष्ट्तका प्रमुखहरू; कुनै भएमा प्रष्ट्शक्षणको प्रमुख 
  

ष्ट्नमााण मन्त्रालय   

योजना मन्त्रालय   

ष्ट्वकास मन्त्रालय   

वैदेष्ट्शक माष्ट्मला मन्त्री - कानुनी माष्ट्मला - 

अन्तरााष्ट्ष्टि य संस्थाहरूको वातावरण अष्ट्धकारी 

(उदाहरणका लाष्ट्ग सम्झौता गने सम्विहरू 

हेनुाहोस्) 

  

योजना िनाउने ष्ट्नकाय/आयोगहरू (अन्तर-

मन्त्रालयको क्षमता/ष्ट्नकाय/ष्ट्वभागीय समन्वयन) 
  

आन्तरिक/बाह्य   
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किाि फे्रमर्कि : सिकाि 

सामान्य वगा ष्ट्वष्ट्शष्ट वगा 

स्वतन्त्र/अधा-सरकारी अनुसिान र कायाान्वयन 

हिहरू, आयोग, पररषद्, अष्ट्धकारी, 

अष्ट्धकरणहरू आष्ट्द तर मन्त्रालय/ष्ट्नकायहरूको 

भाग हो (उदाहरणका लाष्ट्ग भारतको राष्ट्ष्टि य 

वन्यजनु्त पररषद्, नीष्ट्त आयोग, भारतको वन्यजनु्त 

संस्थान, केिीय ष्ट्चष्ट्डयाखाना अष्ट्धकारी, राष्ट्ष्टि य 

िाघ संरक्षण अष्ट्धकारी, राष्ट्ष्टि य हररयाली 

अष्ट्धकरण आष्ट्द। वा थाइल्याण्ड वन्यजनु्त 

संरक्षणको ष्ट्वश्वास) 

  

ष्ट्थङ्क ट्याङ्क र कानुन/नीष्ट्त केिहरू भनेको 

संरचना, ष्ट्वकास, वातावरण आष्ट्द हो। 
  

ष्ट्वभाग समन्वयनका पद्धष्ट्तहरू - ष्ट्वकासलाई 

वातावरण / जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका लक्ष्यहरूसँग 

सनु्तलन गनाका लाष्ट्ग कायाालय/ष्ट्नकायहरूमा 

समष्ट्पात जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका सष्ट्मष्ट्त / ष्ट्नरीक्षण / 

मागादशानहरू / SDGहरूको समन्वयन 

कायाष्ट्वष्ट्धहरू 

  

राष्ट्ष्टि य लक्ष्यहरू - जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र कल्याण / 

ष्ट्वकास / ष्ट्रष्ट्नङ्ग आष्ट्द। 
  

बाह्य   

IUCN देश र के्षत्रीय कायाालयहरू   

ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालयको अनुसिान/नीष्ट्त केिहरू   

स्वतन्त्र वातावरणीय ष्ट्नरीक्षण/कानुन/नीष्ट्त 

केिहरू 
  

...तर धेरैजसो NGO हरू   

िाक्षररय फोकि क्षबन्दुहरू   

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतासम्बिी समे्मलन (CDB) को 

फोकल ष्ट्िन्दु 
  

प्रवासी प्रजातीहरूसम्बिी समे्मलन (CMS) को 

फोकल ष्ट्िन्दु 
  

स्वतन्त्र िाक्षररय र्ातार्िणीय कािुिी 

क्षर्शेषज्ञहरू 
  

 

सम्पकि  फे्रमर्कि —IFIS: संस्था/क्षिकाय/कम्पिी -िारर  स्तिको कायाििय /िेत्रीय HQ मा: ESIA पद्धक्षत / सामन्जस्य 

कायििम / सुििा उपायहरू 

एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक 

ष्ट्वश्व िैंक 

IFC RM 

भूमधे्य ष्ट्सद्धान्तहरूका ष्ट्वत्तीय संस्थाहरू  

यूरोपेली युष्ट्नयन 

EIB 

EBRD 
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UNDP 

UNEP 

NDB 

AIIB 

आष्ट्सयन 

CIDCA & BRI 

JICA 

 

सम्पकि  फे्रमर्कि —उद्योग संघहरू 

सामान्य र्गि 

सडकहरूका लाष्ट्ग प्रमुख राष्ट्ष्टि य संघ(हरू): म्वस्थरता अष्ट्धकारी 

रेलहरूका लाष्ट्ग प्रमुख राष्ट्ष्टि य संघ(हरू): म्वस्थरता अष्ट्धकारी 

र्ि ान्सष्ट्मशनका लाष्ट्ग प्रमुख राष्ट्ष्टि य संघ(हरू): म्वस्थरता अष्ट्धकारी 

प्रमुख राष्ट्ष्टि य इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग संघ(हरू): म्वस्थरता अष्ट्धकारी 

प्रमुख राष्ट्ष्टि य योजना िनाउने संघ(हरू): म्वस्थरता अष्ट्धकारी 

महत्त्वपूणा सडक, रेल र/वा र्ि ान्सष्ट्मशन पररयोजनाहरूमा काम गने प्रमुख इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग संस्थाहरू (राष्ट्ष्टि य कायाालय भएको 

ष्ट्वश्वव्यापी) 

महत्त्वपूणा सडक, रेल र/वा र्ि ान्सष्ट्मशन पररयोजनाहरूमा काम गने प्रमुख इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग संस्थाहहरू (राष्ट्ष्टि य) 

महत्त्वपूणा सडक, रेल र/वा र्ि ान्सष्ट्मशन पररयोजनाहरूमा काम गने प्रमुख योजना, परामशा वा EIA संस्थाहरू (राष्ट्ष्टि य कायाालय 

भएको ष्ट्वश्वव्यापी) 

महत्त्वपूणा सडक, रेल र/वा र्ि ान्सष्ट्मशन पररयोजनाहरूमा काम गने प्रमुख योजना, परामशा वा EIA संस्थाहरू (राष्ट्ष्टि य) 

महत्त्वपूणा सडक, रेल र/वा र्ि ान्सष्ट्मशन पररयोजनाहरूमा काम गने प्रमुख (ष्ट्वश्वव्यापी) ष्ट्नमााण कम्पनीहरू  

महत्त्वपूणा सडक, रेल र/वा र्ि ान्सष्ट्मशन पररयोजनाहरूमा काम गने प्रमुख (राष्ट्ष्टि य) ष्ट्नमााण कम्पनीहरू  

महत्त्वपूणा सडक, रेल र/वार् र्ि ान्सष्ट्मशन पररयोजनाहरूमा काम गने प्रमुख ष्ट्चष्ट्नयाँ ष्ट्नमााण कम्पनीहरू  

ERM (राष्ट्ष्टि य कायाालय) 

ICF (राष्ट्ष्टि य कायाालय) 

IAIA (राष्ट्ष्टि य कायाालय) 

WSP (राष्ट्ष्टि य कायाालय) 
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AECOM (राष्ट्ष्टि य कायाालय) 

अन्य सान्दष्ट्भाक सहकायाहरू छन्? 

 

सम्पकि  फे्रमर्कि —NGO हरू 

सामान्य र्गि 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता/ल्याण्डसे्कप संरक्षणमा काम गने राष्ट्ष्टि य NGO (आवश्यक भए जष्ट्त धेरै पङ््गम्वक्तहरूमा प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प िनाउनुहोस्) 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता/ल्याण्डसे्कप संरक्षणमा काम गने राष्ट्ष्टि य NGO (आवश्यक भए जष्ट्त धेरै पङ््गम्वक्तहरूमा प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प िनाउनुहोस्) 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता/ल्याण्डसे्कप संरक्षणमा काम गने राष्ट्ष्टि य NGO (आवश्यक भए जष्ट्त धेरै पङ््गम्वक्तहरूमा प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प िनाउनुहोस्) 

वन्यजनु्तको संरक्षणमा पररयोजना स्तरमा काम गने सामुदाष्ट्यक समूह (आवश्यक भए जष्ट्त धेरै पङ््गम्वक्तहरूमा प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प 

िनाउनुहोस्) 

वन्यजनु्तको संरक्षणमा पररयोजना स्तरमा काम गने सामुदाष्ट्यक समूह (आवश्यक भए जष्ट्त धेरै पङ््गम्वक्तहरूमा प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प 

िनाउनुहोस्) 

वन्यजनु्तको संरक्षणमा पररयोजना स्तरमा काम गने सामुदाष्ट्यक समूह (आवश्यक भए जष्ट्त धेरै पङ््गम्वक्तहरूमा प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प 

िनाउनुहोस्) 

परिक्षशर F: बङ्गिादेशका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

बङ्गिादेशका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 

 
िङ्गलादेश 

सावाजष्ट्नक-

ष्ट्नजी साझेदारी 

ऐन 

2015 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-

public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-

lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-

Private+Partnership+Act%2C+2015  

"ऊजाा" 

 

ष्ट्वद्युत ऐन 
1910 

(2016) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-

1910-act-no-ix-of-1910-lex-

faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xd

ate_max= 

"पयाावरण सामान्य"  

 

Bangladesh 

Environment 

Conservation 

Act 

1995 

(2002) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-

environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-

amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-

faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xco

untry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_

document=Regulation 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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बङ्गिादेशका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

"वनष्ट्वज्ञान" 

 

वन ऐन 
1927 

(2000) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-

lex-

faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation

&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&

xdate_max= 

"जमीन र मार्ो" 

 

ष्ट्छट्टागङ्ग ष्ट्हल 

र्ि ्याि ष्ट्वकास 

पररषद् ऐन 

2014 

https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-

tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-

faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

 

राज्य प्राम्वप्त तथा 

भाडा ऐन 
2006 

https://www.ecolex.org/details/legislation/state-

acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-

xxviii-of-1951-lex-

faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

 

सम्पष्ट्त्तको 

स्थानान्तरण ऐन 

1882 

(2006) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-

property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-

faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

 

ष्ट्छट्टागङ्ग ष्ट्हल 

र्ि ्याि भूष्ट्म 

मदभेव व्यवस्था 

आयोग ऐन 

2001 

https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-

tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-

53-of-2001-lex-

faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

 

ष्ट्छट्टागङ्ग ष्ट्हल 

र्ि ्याि के्षत्रीय 

पररषद् ऐन 

1998 

https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-

tracts-regional-council-act-1998-lex-

faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

 

भूष्ट्म सुधार 

पररषद्को ऐन 
1989 

https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-

board-act1989-lex-

faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

 

ष्ट्वकास ऐन 
1935 

(1987) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/development-

act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-

faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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बङ्गिादेशका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

"पानी" 

 

िङ्गलादेश 

जलसम्बिी ऐन 
2013 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-

water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-

faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcou

ntry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_d

ocument=Regulation 

 

राष्ट्ष्टि  नदी 

संरक्षण आयोग 

ऐन 

2013 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-

protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-

faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcou

ntry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_d

ocument=Regulation 

 

पानी ष्ट्वकास 

पररषद् ऐन 
2000 

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-

development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-

faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcou

ntry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_d

ocument=Regulation 

 

जलस्रोत योजना 

ऐन 
1992 

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-

resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-

faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcou

ntry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_d

ocument=Regulation 

 

क्यानलहरूको 

ऐन 

1864 

(1973) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-

1864-act-no-v-of-1864-lex-

faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubj

ects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2  

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरू" 

 

िङ्गलादेश 

जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताको ऐन 

2017 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-

biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-

faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&x

date_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulatio

n  

 

वन्यजनु्त 

(संरक्षण तथा 

सुरक्षा) ऐन 

2012 

https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubj

ects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Banglade

sh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legi

slation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of

_document=Regulation 

 
िङ्गलादेश 

पयार्न आरष्ट्क्षत 

के्षत्र र ष्ट्वशेष 

पयार्न के्षत्र ऐन 

2010 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-

tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-

act-no-31-of-2010-lex-

faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+specie

https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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बङ्गिादेशका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

s+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&x

date_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 

वातावरणको 

संरक्षणका लाष्ट्ग 

ष्ट्नयम 

1997 

https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-

conservation-of-the-environment-lex-

faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xco

untry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_

document=Regulation 

 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 

र समुदाय ज्ञान 

संरक्षण ऐन 

1998 

https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-

and-community-knowledge-protection-act-lex-

faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+specie

s+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&x

date_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"क्षमता ष्ट्नमााण" 

 

मौसम पररवतान 

ष्ट्वश्वास ऐन 
2010 

https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-

trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-

faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+b

uilding&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&l

eg_type_of_document=Regulation  

 

  

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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भाितका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

भाितका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 

  

भूष्ट्म प्राम्वप्त, पुनस्थाापना र 

पुनवाास (संशोधन) मा 

ष्ट्नष्पक्ष क्षष्ट्तपूष्ट्ता र 

पारदष्ट्शाताको अष्ट्धकार 

2015 

https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-

fair-compensation-and-transparency-in-land-

acquisition-rehabilitation-and-resettlement-

amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-

faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricult

ural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate

_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislati

on  

"ऊजाा"       

  ष्ट्वद्युत (संशोधन) ऐन 2007 
https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/E

lectricity_Act_2007.pdf 

  ष्ट्वद्युत ऐन 2003 

https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-

act-2003-act-no-36-of-2003-lex-

faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy

&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type

_of_document=Legislation 

"पयाावरण सामान्य" 

  
राष्ट्ष्टि य हररयाली अष्ट्धकरण 

ऐन 
2010 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-

green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-

faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environ

ment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=

&leg_type_of_document=Legislation  

  
वातावरणीय (संरक्षण) 

ष्ट्नयमहरू 
1997 

https://www.ecolex.org/details/legislation/environme

nt-protection-rules-1986-lex-

faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environ

ment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=

&leg_type_of_document=Legislation  

  
वन (संरक्षण) संशोधनका 

ष्ट्नयमहरू 
1986 

https://www.ecolex.org/details/legislation/environme

nt-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-

faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environ

ment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=

&leg_type_of_document=Legislation  

"वनष्ट्वज्ञान" 

  
वन (संरक्षण) संशोधनका 

ष्ट्नयमहरू  
2017 

http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC

%20Amedment%20Rule%202017.pdf 

  
क्षष्ट्तपूरक वृक्षरोपण कोष 

ऐन   
2016 

http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/ACT/CA_

Fund_Act2016.pdf 

  

ष्ट्नधााररत जनजाष्ट्त र अन्य 

पारम्पररक वन 

ष्ट्नवासीहरूको (वन 

2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled

-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-

recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-

https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Electricity_Act_2007.pdf
https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Electricity_Act_2007.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Amedment%20Rule%202017.pdf
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Amedment%20Rule%202017.pdf
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/ACT/CA_Fund_Act2016.pdf
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/ACT/CA_Fund_Act2016.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
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भाितका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

अष्ट्धकारहरूको पष्ट्हचान) 

ऐन 

2007-lex-

faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestr

y&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_typ

e_of_document=Legislation 

  वन (संरक्षण) ष्ट्नयमहरू 2003 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-

conservation-rules-2003-lex-

faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestr

y&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_typ

e_of_document=Legislation 

  जङ्गल (संरक्षण) ऐन  1980 (1998) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-

conservation-act-1980-6-of-1980-lex-

faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestr

y&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_typ

e_of_document=Legislation 

  भारतीय वन ऐन 1927 

https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-

forest-act-1927-lex-

faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubje

cts=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&pag

e=3 

"जमीन र मार्ो" 

  

प्राचीन स्मारक र 

पुराताम्वत्त्वक साइर् र िाँकी 

ऐन 

1958 (1972) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-

monuments-and-archaeological-sites-and-remains-

act-1958-act-no-24-of-1958-lex-

faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+

%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&

leg_type_of_document=Legislation 

"पानी"       

  
ष्ट्समसारसम्बिी (संरक्षण 

र व्यवस्थापन) ष्ट्नयमहरू 
2017 

https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-

conservation-and-management-rules-2017-lex-

faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environ

ment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=

&leg_type_of_document=Legislation  

  राष्ट्ष्टि य जलपथ ऐन 2016 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-

waterways-act-2016-lex-

faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&

xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_o

f_document=Legislation 

  
अन्तर-राज्य नदीको पानी 

ष्ट्ववादहरूको ऐन 
1956 (2002) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-

state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-

1956-lex-

faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubje

https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-rules-2017-lex-faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-rules-2017-lex-faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-rules-2017-lex-faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-rules-2017-lex-faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-rules-2017-lex-faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-act-2016-lex-faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-act-2016-lex-faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-act-2016-lex-faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-act-2016-lex-faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-act-2016-lex-faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
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भाितका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

cts=Water&leg_type_of_document=Legislation&page

=2 

  तर्िि र ष्ट्नकासा ऐन 1953 

https://www.ecolex.org/details/legislation/embankme

nt-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-

faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubje

cts=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislati

on&page=2 

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरू" 

  
वन्य जीवन (संरक्षण) 

संशोधन ऐन 
2006 

https://parivesh.nic.in/writereaddata/WildLifeAmedm

entAct2006.pdf  

  
जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

ष्ट्नयमहरू 
2004 

https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-

diversity-rules-2004-lex-

faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiv

ersity&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg

_type_of_document=Regulation  

  
वन्य जीवन (संरक्षण) 

संशोधन ऐन  
2003 

https://parivesh.nic.in/writereaddata/MINISTRY%20O

F%20LAW%20AND%20JUSTICE.pdf  

  वन्य जीवन (संरक्षण) ऐन 1972 (1991) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-

protection-act-1972-53-of-1972-lex-

faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+s

pecies+%26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min

=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

"वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन" 

  
वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन सूचना 
1994 

https://parivesh.nic.in/writereaddata/ENV/Environme

ntalImpactAssessmentNotification-2006/so1533.pdf  

 

  

https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://parivesh.nic.in/writereaddata/WildLifeAmedmentAct2006.pdf
https://parivesh.nic.in/writereaddata/WildLifeAmedmentAct2006.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-rules-2004-lex-faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-rules-2004-lex-faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-rules-2004-lex-faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-rules-2004-lex-faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-rules-2004-lex-faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://parivesh.nic.in/writereaddata/MINISTRY%20OF%20LAW%20AND%20JUSTICE.pdf
https://parivesh.nic.in/writereaddata/MINISTRY%20OF%20LAW%20AND%20JUSTICE.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-act-1972-53-of-1972-lex-faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-act-1972-53-of-1972-lex-faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-act-1972-53-of-1972-lex-faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-act-1972-53-of-1972-lex-faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-act-1972-53-of-1972-lex-faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://parivesh.nic.in/writereaddata/ENV/EnvironmentalImpactAssessmentNotification-2006/so1533.pdf
https://parivesh.nic.in/writereaddata/ENV/EnvironmentalImpactAssessmentNotification-2006/so1533.pdf
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मङ्गोक्षियाका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 

  

"राष्ट्ष्टि य कायािमको 

स्वीकृष्ट्त" मा सरकारी 

प्रवतान 

2018 https://www.legalinfo.mn/law/details/13932  

"ऊजाा" 

  

ष्ट्वद्युतीय र्ि ान्सष्ट्मशन र 

ष्ट्वतरण नेर्वका का लाष्ट्ग 

“जडान कायाष्ट्वष्ट्ध” 

2018 
https://www.legalinfo.mn/annex/details/8736?lawid=

13720 

  
ष्ट्वद्युतीय सुष्ट्वधाहरूका 

लाष्ट्ग स्थापना ष्ट्नयमहरू 
2011 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/6232?lawid=

9809 

  
एकीकृत पावर नेर्वका का 

ष्ट्नयमहरू 
2010 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/5477?lawid=

7721 

  उजाा कानुन 2001 https://www.legalinfo.mn/law/details/60  

  
उजाा नेर्वका  संरक्षणका 

ष्ट्नयमहरू 
1996 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/959?lawid=2

277 

  

ष्ट्वद्युत, ताप उजाा र 

कोइला भुक्तानीसम्बिी 

कानुन 

1995 https://www.legalinfo.mn/law/details/573?lawid=573  

"पयाावरण सामान्य"  

  
वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कनको कानुन 
2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8665  

  

मङ्गोष्ट्लया र उनीहरूका 

ष्ट्नयन्त्रणका प्रशासष्ट्नक र 

के्षत्रीय एकाइहरूसम्बिी 

कानुन 

2006 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-

administrative-and-territorial-units-of-mongolia-and-

their-governance-lex-

faoc149651/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mon

golia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docume

nt=Regulation 

  
वातावरणीय संरक्षण 

कानुन प्रशोधन गने कानुन 
2005 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-

amending-the-environmental-protection-law-lex-

faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Enviro

nment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_

max=&leg_type_of_document=Regulation  

  पयाावरण संरक्षण कानुन 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/environme

ntal-protection-law-no-of-1995-lex-

faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Enviro

nment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_

max=&leg_type_of_document=Regulation  

  
ष्ट्वशेष रूपमा संरष्ट्क्षत 

के्षत्रहरूसम्बिी कानुन 
1997 https://www.legalinfo.mn/law/details/478  

"वनष्ट्वज्ञान" 

  वनसम्बिी कानुन 2012 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-

forestry-lex-

faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Fores

https://www.legalinfo.mn/law/details/13932
https://www.legalinfo.mn/annex/details/8736?lawid=13720
https://www.legalinfo.mn/annex/details/8736?lawid=13720
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6232?lawid=9809
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6232?lawid=9809
https://www.legalinfo.mn/annex/details/5477?lawid=7721
https://www.legalinfo.mn/annex/details/5477?lawid=7721
https://www.legalinfo.mn/law/details/60
https://www.legalinfo.mn/annex/details/959?lawid=2277
https://www.legalinfo.mn/annex/details/959?lawid=2277
https://www.legalinfo.mn/law/details/573?lawid=573
https://www.legalinfo.mn/law/details/8665
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-administrative-and-territorial-units-of-mongolia-and-their-governance-lex-faoc149651/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-administrative-and-territorial-units-of-mongolia-and-their-governance-lex-faoc149651/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-administrative-and-territorial-units-of-mongolia-and-their-governance-lex-faoc149651/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-administrative-and-territorial-units-of-mongolia-and-their-governance-lex-faoc149651/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-administrative-and-territorial-units-of-mongolia-and-their-governance-lex-faoc149651/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-administrative-and-territorial-units-of-mongolia-and-their-governance-lex-faoc149651/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-law-lex-faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-law-lex-faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-law-lex-faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-law-lex-faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-law-lex-faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environmental-protection-law-no-of-1995-lex-faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environmental-protection-law-no-of-1995-lex-faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environmental-protection-law-no-of-1995-lex-faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environmental-protection-law-no-of-1995-lex-faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environmental-protection-law-no-of-1995-lex-faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/law/details/478
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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मङ्गोक्षियाका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

try&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&le

g_type_of_document=Regulation  

  
गैर-सरकारी संस्थाहरूमा 

मन्त्री-स्तरीय नं 114 
2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial

-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-

faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mon

golia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docume

nt=Regulation 

  वनसम्बिी कानुन 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-

law-1995-lex-

faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Fores

try&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&le

g_type_of_document=Regulation  

"जमीन र मार्ो" 

  

भूष्ट्म/मार्ो संरक्षण र 

मरुस्थलीकरण 

रोकथामसम्बिधी कानुन 

2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8664  

  भूष्ट्म कानुन 2002 https://www.legalinfo.mn/law/details/216  

  

अचल सम्पष्ट्त्तको 

दताासम्बिी कानुन 

(1997) 

1997 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-

registration-of-immovable-property-1997-lex-

faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&le

g_type_of_document=Regulation&q=NoN&page=2  

  
राज्य र स्थानीय 

सम्पष्ट्त्तसम्बिी कानुन 
1996 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-

state-and-local-property-lex-

faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Fores

try&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&le

g_type_of_document=Regulation  

"पानी" 

  

पानी प्रदुषण 

भुक्तानीहरूसम्बिी 

कानुन 

2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8684  

  

शहरी व्यवस्थापन र 

पानीको आपूष्ट्ता र नालीको 

प्रयोगसम्बिी कानुन 

2011 https://www.legalinfo.mn/law/details/531  

  

राज्य रेर् हुरालको 

प्रवतानमा WATER राष्ट्ष्टि य 

कायािमको पररष्ट्शष्ट 

2010 
https://www.legalinfo.mn/annex/details/3341?lawid=

7038 

  

नदी, पानीका 

संरहहरूको संरष्ट्क्षत के्षत्र 

र वन्य के्षत्रका प्रधान 

कायाालयहरूमा ष्ट्मनरल 

अने्वषण र माइष्ट्नङ्ग 

सञ्चालनलाई ष्ट्नषेध गने 

मङ्गोष्ट्लयन कानुन 

2009 

https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian

-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-

operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-

of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-

faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mon

golia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docume

nt=Regulation 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/law/details/8664
https://www.legalinfo.mn/law/details/216
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-of-immovable-property-1997-lex-faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_of_document=Regulation&q=NoN&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-of-immovable-property-1997-lex-faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_of_document=Regulation&q=NoN&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-of-immovable-property-1997-lex-faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_of_document=Regulation&q=NoN&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-of-immovable-property-1997-lex-faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_of_document=Regulation&q=NoN&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/law/details/8684
https://www.legalinfo.mn/law/details/531
https://www.legalinfo.mn/annex/details/3341?lawid=7038
https://www.legalinfo.mn/annex/details/3341?lawid=7038
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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मङ्गोक्षियाका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

  

पानी, मौसम र 

वातावरणीय 

ष्ट्नरीक्षणसम्बिी कानुन 

1997 https://www.legalinfo.mn/law/details/518  

  पानीसम्बिी कानुन 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-

lex-

faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mon

golia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docume

nt=Regulation 

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरू" 

  

लोपोनु्मख र गम्भीर 

रूपमा लोपोनु्मख 

प्रजाष्ट्तहरूको 

सुरक्षासम्बिी राष्ट्ष्टि य 

कायािम  

2011 
https://www.legalinfo.mn/annex/details/2927?lawid=

5500 

  

लोपोनु्मख जनावर, 

ष्ट्िरूवा र ष्ट्तनीहरूिार् 

िनेका उत्पादनहरूको 

वैदेष्ट्शक व्यापारको 

ष्ट्नयमनसम्बिी कानुन 

2002 https://www.legalinfo.mn/law/details/527  

  

जनावरहरूको 

पयाावरणीय र आष्ट्थाक 

मूल्याङ्कन  

2001 
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1546?lawid=

2450 

  फनासम्बिी कानुन 2000 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-

fauna-lex-

faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wil

d+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xd

ate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legis

lation 

  
िफर के्षत्रहरूसम्बिी 

मङ्गोष्ट्लयन कानुन 
1997 

https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian

-law-on-buffer-zones-lex-

faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wil

d+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xd

ate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legis

lation 

"जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता" 

  

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतासम्बिी 

राष्ट्ष्टि य कायािम - 

सरकारी प्रवतानको 

पररष्ट्शष्ट नं 325 

2015 
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6909?lawid=

11359 

"व्यवसाय, उद्योग, संस्थाहरू" 

  

िैंकहरूको ष्ट्वष्ट्त्तय 

ष्ट्नयामक आयोग िाहेक 

ष्ट्वष्ट्त्तय वा गैर-ष्ट्वष्ट्त्तय 

व्यवसाय र पेशेवर 

ष्ट्ियाकलापहरू सञ्चालन 

गने उपयुक्त व्यम्वक्त 

2020 
https://www.legalinfo.mn/annex/details/10960?lawid

=15268 

https://www.legalinfo.mn/law/details/518
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/annex/details/2927?lawid=5500
https://www.legalinfo.mn/annex/details/2927?lawid=5500
https://www.legalinfo.mn/law/details/527
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1546?lawid=2450
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1546?lawid=2450
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6909?lawid=11359
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6909?lawid=11359
https://www.legalinfo.mn/annex/details/10960?lawid=15268
https://www.legalinfo.mn/annex/details/10960?lawid=15268
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ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग 

कायाष्ट्वष्ट्ध 

  

साना र मध्यम उद्यम र 

सेवाहरूको सहायता िारे 

कानुन 

2019 https://www.legalinfo.mn/law/details/14525 

  कम्पनीहरू िारे कानुन 2011 https://www.legalinfo.mn/law/details/310  

"क्षमता ष्ट्नमााण" 

  

सरकारी ररजोलु्यसन 

नम्बर 258 मा सडक के्षत्र 

क्षमताको पररष्ट्शष्ट िष्ट्लयो 

िनाउने मध्यम अवष्ट्धको 

कायािम  

2011 https://www.legalinfo.mn/annex/showPrint/2934  

"एकीकृत व्यवस्थापन" 

  

सरकारी प्रवतान नं 389 

मा पररष्ट्शष्ट मङ्गोष्ट्लयाको 

एकीकृत पानीका 

स्रोतहरूको व्यवस्थापन 

काया योजना पररष्ट्शष्ट 

2013 
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6140?lawid=

9687 

"भूष्ट्म प्रयोगको योजना िनाउने" 

  

सरकारी प्रवतान नं 264 

मा राज्य भूष्ट्म व्यवस्थापन 

योजनाको पररष्ट्शष्ट 

2003 
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1498?lawid=

2389 

"के्षत्रीकरण"  

  

केही कृष्ट्षजन्य 

के्षत्र/स्थानहरूको 

स्थापनामा सरकारी प्रवतान 

2018 https://www.legalinfo.mn/law/details/13357  

  स्वतन्त्र के्षत्र िारे कानुन  2015 https://www.legalinfo.mn/law/details/10930  

रेलमागाहरू 

  रेलमागा यातायात कानुन 2007 https://www.legalinfo.mn/law/details/467  

  
रेलमागा खतरा के्षत्रको 

शासन 
2009 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/369?lawid=1

378 

नवप्रवतान 

  नवप्रवतान िारे कानुन 2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8668  

 

  

https://www.legalinfo.mn/law/details/14525
https://www.legalinfo.mn/law/details/310
https://www.legalinfo.mn/annex/showPrint/2934
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6140?lawid=9687
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6140?lawid=9687
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1498?lawid=2389
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1498?lawid=2389
https://www.legalinfo.mn/law/details/13357
https://www.legalinfo.mn/law/details/10930
https://www.legalinfo.mn/law/details/467
https://www.legalinfo.mn/annex/details/369?lawid=1378
https://www.legalinfo.mn/annex/details/369?lawid=1378
https://www.legalinfo.mn/law/details/8668
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िेपािका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

िेपािका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 

  मध्यस्थता ऐन 1999 https://www.lawcommission.gov.np 

  
सुशासन (व्यवस्थापन र 

सञ्चालन) ऐन 
2008 

https://www.ecolex.org/details/legislation/good-

governance-management-and-operation-act-2064-

2008-lex-

faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agr

icultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&x

date_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Reg

ulation 

  नेपाल कानुन आयोग ऐन 2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-

commission-act-2063-2007-lex-

faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agr

icultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&x

date_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Reg

ulation 

  
स्थानीय सरकारको 

सञ्चालन ऐन 
2017 https://www.lawcommission.gov.np 

"ऊजाा" 

  ष्ट्वद्युतका ष्ट्नयमहरू 1993 (2009) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-

rules-2050-1993-lex-

faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=En

ergy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

  ष्ट्वद्युत ऐन 1992 

https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-

act-2049-lex-

faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=En

ergy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

  
नेपाल ष्ट्वद्युत प्राष्ट्धकरण 

ऐन 
1984 (1991) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-

electricity-authority-act-2041-1984-lex-

faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=En

ergy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_

type_of_document=Regulation  

"पयाावरण सामान्य" 

  वातावरणीय संरक्षण ऐन 2019 

https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-

content/uploads/2021/03/The-Environment-

Protection-Act-2019-2076.pdf  

  
वातावरणीय संरक्षण 

ष्ट्नयमहरू 
2020 https://www.lawcommission.gov.np 

"वनष्ट्वज्ञान" 

https://www.lawcommission.gov.np/
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.lawcommission.gov.np/
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/03/The-Environment-Protection-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/03/The-Environment-Protection-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/03/The-Environment-Protection-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/
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िेपािका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

  वन ऐन 2019 

https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-

content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-2019-

2076.pdf 

  वनसम्बिी ष्ट्नयमन 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-

regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-

faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=For

estry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg

_type_of_document=Regulation  

  
सामुदाष्ट्यक वनष्ट्वज्ञान 

ष्ट्दशासूचकहरू 
1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/community

-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-

faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=For

estry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg

_type_of_document=Regulation  

"जमीन र मार्ो" 

  भूराजस्व ऐन 1978 (2010) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/land-

revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-

faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=La

nd+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_m

ax=&leg_type_of_document=Regulation  

  भूष्ट्महरूको ऐन 1962 (2010) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-

2021-1964-lex-

faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=La

nd+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_m

ax=&leg_type_of_document=Regulation  

  भूष्ट्म ष्ट्नयमहरू 1964 (2010) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/land-

rules-1964-lex-

faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=La

nd+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_m

ax=&leg_type_of_document=Regulation  

"पानी" 

  ष्ट्सँचाइ ष्ट्नयमहरू 2000 
https://moewri.gov.np/storage/listies/May2020/irriga

tion-rules-2056-2000.pdf 

  जलस्रोत ष्ट्नयमहरू 1993 
https://www.moewri.gov.np/storage/listies/May2020/

water-resources-rules-2050-1993.pdf 

  जलस्रोत ऐन  1992 

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-

resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-

faoc001367/ 

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरू" 

  

राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज र वन्य 

जीवनको संरक्षणका 

ष्ट्नयमहरू 

1974 (2019) http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nep6220.pdf  

https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-2019-2076.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://moewri.gov.np/storage/listies/May2020/irrigation-rules-2056-2000.pdf
https://moewri.gov.np/storage/listies/May2020/irrigation-rules-2056-2000.pdf
https://www.moewri.gov.np/storage/listies/May2020/water-resources-rules-2050-1993.pdf
https://www.moewri.gov.np/storage/listies/May2020/water-resources-rules-2050-1993.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nep6220.pdf
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िेपािका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क(हरू) 

  
प्रकृष्ट्त संरक्षणको लाष्ट्ग 

राष्ट्ष्टि य र्िस्ट ऐन 
1982 (2006) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-

resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-

faoc001367/ 

"वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन" 

  

राष्ट्ष्टि य वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कनका 

मागाष्ट्नदेशनहरू 

1993 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/doc

uments/1994-009.pdf 

“वातावरणीय योजना” 

  
वातावरणीय व्यवस्थापन 

मागाष्ट्नदेशनहरू 
1997 

http://nepalpolicynet.com/images/documents/transp

ortation/regulations/DoR_Environmental_Managemen

t_Guidelines_1997.pdf 

 

  

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1994-009.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1994-009.pdf
http://nepalpolicynet.com/images/documents/transportation/regulations/DoR_Environmental_Management_Guidelines_1997.pdf
http://nepalpolicynet.com/images/documents/transportation/regulations/DoR_Environmental_Management_Guidelines_1997.pdf
http://nepalpolicynet.com/images/documents/transportation/regulations/DoR_Environmental_Management_Guidelines_1997.pdf
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परिक्षशर J: थाइल्याण्डका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

थाइल्याण्डका र्ातार्िणीय कािुिहरू 

ष्ट्वषय शीषाक 
अङ्गीकृत 

गररएको वषा 
कागजातको हाइपरष्ट्लङ्क 

"कृष्ट्ष तथा रामीण ष्ट्वकास" 

  कृष्ट्ष भूष्ट्म एकीकरण ऐन 2015 
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-

FAOC159712/ 

"ऊजाा" 

  
ऊजाा संरक्षण तथा 

प्रवधान ऐन  
2007 

http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-

FAOC089590/ 

  ऊजाा उद्योग ऐन  2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-

industry-act-be-2550-lex-

faoc155100/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=En

ergy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&l

eg_type_of_document=Legislation  

  
ऊजाा ष्ट्वकास तथा 

प्रवधान ऐन 
1992 

https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-

development-and-promotion-act-be-2535-lex-

faoc155099/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=En

ergy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&l

eg_type_of_document=Legislation  

"पयाावरण सामान्य" 

  

राष्ट्ष्टि य वातावरणीय 

गुणस्तरको अष्ट्धकता र 

संरक्षण ऐन (NEQA) (नं 

2) 

2018 
http://www.onep.go.th/eia/wp-

content/uploads/2019/04/ACT2561-2.pdf. 

"वनष्ट्वज्ञान"  

  वन ऐन 2019 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tha201963.pdf  

  राष्ट्ष्टि य आरष्ट्क्षत वन ऐन   2016 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-

reserved-forests-act-no-4-be-2559-2016-lex-

faoc181041/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=For

estry&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&l

eg_type_of_document=Regulation  

"जमीन र मार्ो" 

  भूष्ट्म संष्ट्हता लागू गने ऐन 1954 (2008) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/act-

promulgating-the-land-code-be-2497-lex-

faoc033176/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=La

nd+%26+soil&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate

_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"पानी"  

  जलस्रोत ऐन 2018 
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-

FAOC201938/ 

"वन्य प्रजाष्ट्तहरू र पयाावरणीय प्रणालीहरू" 

  
वन्यजनु्त संरक्षण तथा 

सुरक्षा ऐन 
2019 

https://data.opendevelopmentmekong.net/laws_recor

d/wildlife-conservation-and-protection-act-b-e-2562-

2019 

http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC159712/
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC159712/
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC089590/
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC089590/
https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-industry-act-be-2550-lex-faoc155100/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-industry-act-be-2550-lex-faoc155100/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-industry-act-be-2550-lex-faoc155100/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-industry-act-be-2550-lex-faoc155100/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-industry-act-be-2550-lex-faoc155100/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-development-and-promotion-act-be-2535-lex-faoc155099/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-development-and-promotion-act-be-2535-lex-faoc155099/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-development-and-promotion-act-be-2535-lex-faoc155099/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
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