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कायसकारी र्ाराांश 

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

जीवनशम्वक्तलाई िष्ट्लयो िनाउाँछ र जलवायु पररवतानप्रष्ट्त लष्ट्चलोपन िढाउाँछ। अष्ट्हलेसम्म, एष्ट्सयाको धेरैजसो प्रचुर प्राकृष्ट्तक 

सम्पदा ष्ट्वकासको कारणले खतरामा परेको छ। उष्ट्चत सुरक्षा उपायहरू ष्ट्िना, रेखीय पूवााधार (LI) को जारी र पूवाानुमाष्ट्नत 

ष्ट्वस्तारणले महत्त्वपूणा वासस्थानहरूलाई थप ष्ट्वखण्ड गने छ, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा प्रभाव पाने छ, वन्यजनु्तको मृतु्य सङ््गया 

िढाउने छ, कािान ष्ट्सङ्कहरू घर्ाउने छ र उत्सजानहरू िढाउने छ। 

एष्ट्सयामा रेखीय पूवााधार सुरक्षा उपायहरू (LISA) पररयोजनाको उदे्दश्य भनेको वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधार (WDLI) 

ष्ट्वकास गनाका लाष्ट्ग सूचना र ज्ञानको आधार ष्ट्नमााण गनुा हो। यसको लक्ष्य भनेको वातावरणीय प्रभावहरू हुन नष्ट्दने र रोकथाम 

गने सष्ट्हत एष्ट्सयामा सिक, रेल, पावर लाइनहरू जस्ता LI को योजना, ष्ट्िजाइन र ष्ट्नमााणसाँग सम्बम्वन्धत वातावरणीय 

अल्पीकरण र ष्ट्नरीक्षण उपायहरूको अङ्गीकरण र कायाान्वयन िढाउनु हो।  

LISA पररयोजनाले एष्ट्सयाकै उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता के्षत्रहरू पष्ट्हचान गनाका लाष्ट्ग स्थान-ष्ट्वषयक मूल्याङ्कनहरू सञ्चालन गर्यो 

र सम्भाष्ट्वत द्वन्द्वका के्षत्रहरू पत्ता लगाउनका लाष्ट्ग सयौ ंप्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूको अङ्कीकरण गर्यो। यसले भावी LI ले 

िाघ वा साइगा मृग जस्ता प्रजाष्ट्तहरूमा वा भारत र नेपालद्वारा साझा गररएका तराई आका  ल्याण्डसे्कप जस्ता महत्त्वपूणा 

पयाावरणीय प्रणालीहरूमा प्रभाव पाना सक्छ भनी प्रमाष्ट्णत गनाका लाष्ट्ग पष्ट्न स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू सञ्चालन गर्यो।  

पररयोजनाले एष्ट्सयाली प्रजाष्ट्त र पयाावरणीय प्रणालीहरूका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावहरूका सम्बन्धमा प्रकाष्ट्शत गररएको 

साष्ट्हत्यको समीक्षा, संशे्लषण र संके्षपीकरण गरेर WFLI ष्ट्सजाना गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वकासकतााहरूले प्रयोग गने वैज्ञाष्ट्नक 

जानकारीको उपलब्धता पष्ट्न परीक्षण गर्यो। यसले LI का अल्पीकरण उपायहरूको प्रभावकाररता जस्ता सम्भाष्ट्वत 

समाधानहरू मूल्याष्ट्ङ्कत गरेका सह-समीक्षा गररएका प्रकाशनहरूको परीक्षण गर्यो।  

LISA पररयोजनाले त्यसपष्ट्छ LI को ष्ट्वकासमा संलग्न भएका चारवर्ा सङ्घर्क समूहः  सरकारी उद्योग, ष्ट्वत्त व्यवस्था र गैर-

सरकारी संस्थाहरूको वतामान क्षमतालाई राम्रोसाँग िुझे्न प्रयास गर्यो। यसले ष्ट्वद्यमान WFLI क्षमता र भावी 

आवश्यकताहरूसाँग सम्बम्वन्धत पूरै एष्ट्सयाका LI नेतृत्वकतााका पररपे्रक्षहरू सङ्कलन गनाका लाष्ट्ग उनीहरूसाँग अन्तवााता 

आयोष्ट्जत गर्यो। पररयोजनाले वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू र कायाान्वयनका प्रमुख िाधाहरू उपलब्ध गराउने क्षमताको 

सम्बन्धमा पााँच प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशहरू (िङ्गलादेश, भारत, मङ्गोष्ट्लया, नेपाल र थाइल्याण्ड) मा सङ्घर्कहरूको ष्ट्वद्युतीय सवेक्षण 

आयोष्ट्जत गर्यो। 

अन्त्यमा, अनुकरणीय LI पररयोजनाहरूको प्रभावकाररताका लाष्ट्ग वा ष्ट्तनीहरूका कमजोरीहरूिार् ष्ट्सष्ट्कएका पाठहरूका 

लाष्ट्ग दुवैिार् छनोर् गररएका आठ वर्ा माष्ट्मला अध्ययनमा मूल्याङ्गकन र ररपोर्ा गररएको पररयोजना। यीमधे्य दुईवर्ा केस 

अध्ययनमा WFLI का सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउनुका लाभहरू प्रदशान गने आष्ट्थाक ष्ट्वशे्लषणहरू समावेश छन्। भावी 

क्षमता ष्ट्नमााणका लाष्ट्ग प्रष्ट्शक्षण सामरीहरू पष्ट्न पररयोजनाका ष्ट्नष्कषाहरूको आधारमा ष्ट्सजाना गररएका ष्ट्थए। 

LISA पररयोजनाले ष्ट्वकासशील एष्ट्सयामा WFLI का सुरक्षा उपायहरूलाई सम्बोधन गने क्षमता िढाउन आवश्यक भएको 

कुरा िेला पार्यो। एष्ट्सयामा सिल LI योजना र पररयोजनाका धेरै उदाहरणहरू भएको हुाँदा, प्रणालीगत र मानक अभ्यासको 

प्रायः  कमी भइरहन्छ। कायाके्षत्रका LI अभ्यासकतााहरू LI का प्रष्ट्तकूल प्रभावहरूलाई राम्रोसाँग सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग आफ्नो 

ष्ट्वशेषज्ञता िढाउने भावी कायािल प्रष्ट्शक्षणका सहायक हुन्। उनीहरूले िार्ा र जानकारी साझा गनाका लाष्ट्ग इन्टरनेर्मा 

आधाररत पे्लर्िमाहरू स्थाष्ट्पत गने साथसाथै वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा नीष्ट्त तथा अभ्यासहरू साझा गनाका लाष्ट्ग नेर्वष्ट्का ङ्ग स्थाष्ट्पत 

गने अवसरहरूमा आफ्नो रूष्ट्च पष्ट्न व्यक्त गरे। पररषृ्कत क्षमतामा, प्रभावकारी सुरक्षा उपायहरू प्रयोग गरेर LI को 

ष्ट्वकासलाई सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वकासशील एष्ट्सया राम्रोसाँग स्थाष्ट्पत गररने छ। 
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यो अम्वन्तम प्रष्ट्तवेदनमा प्रसु्तत गररएका नष्ट्तजाहरू ष्ट्नम्न चारवर्ा एनेक्सिार् ष्ट्नकाष्ट्लएका हुन्। प्रते्यक एनेक्समा पररचय, ष्ट्वष्ट्ध, 

नष्ट्तजा र छलिल, प्रमुख ष्ट्नष्कषा र ष्ट्सिाररसहरू समावेश छन्।  

पररवशष्ट 1:  एवर्याको जैविक विविधतामा रेखीय पूिासधार खतराहरूका स्थान-विषयक विशे्लषणहरू 

यो एनेक्सले अध्ययन के्षत्रमा 28 वरै् देशहरूमा एष्ट्सयाका अष्ट्धकांश जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता पररदृश्यहरू पष्ट्हचान गरी पररष्ट्चत्रण 

गदाछ। यसले अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वकास पहलहरूिार् सयौ ंप्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूले यी उच्च रूपमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता 

पररदृश्यहरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गना सक्छन् वा सकै्दनन् भने्न कुरा पष्ट्न परीक्षण गछा । यसले त्यसपष्ट्छ भावी LI पररयोजनाहरूले 

ष्ट्वष्ट्शष्ट प्रजाष्ट्तहरू (उदाहरण, िाघ, ष्ट्हमष्ट्चतुवा, मृग) वा िहुष्ट्वध प्रजाष्ट्तहरू भएका ष्ट्वष्ट्शष्ट पररदृश्य (उदाहरण, पंक्षीहरूमा 

थाई पावर लाइनका प्रभावहरू) लाई प्रष्ट्तकूल रूपमा प्रभाव पाना सके्न एष्ट्सयाका छवर्ा पररदृश्यको मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग 

पररषृ्कत पद्वष्ट्त अपनाउाँछ। अन्त्यमा, एनेक्सले पूरै एष्ट्सयािार् 11 वर्ा प्रकाष्ट्शत अध्ययनलाई सार प्रसु्तत गछा  जसले जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधतामा भावी LI प्रभावहरूका अनुकरणीय मूल्याङ्कनहरू गरे र महाद्वीपका लाष्ट्ग स्थान-ष्ट्वषयक मूल्याङ्कनहरूको उच्च 

मानक सेर् गरे। 

पररवशष्ट 2: िन्यजनु्त-मैत्रीपूणस रेखीय पूिासधारका केर् अध्ययनहरू र वतनीहरूको तुिनात्मक विशे्लषण 

यो एनेक्सले सातवर्ा ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न एष्ट्शयाली देशिार् आठ वर्ा केस अध्ययनको शृ्रङ््गखला समीक्षा गछा  र WFLI का सुरक्षा 

उपायहरू कायााम्वन्वत गनामा सिल नभएका र भएका LI पररयोजनाहरूको ष्ट्भन्नता छुट्ट्याउने प्रष्ट्िया, ष्ट्सद्धान्त र अभ्यासहरू 

प्रदशान गछा । पररष्ट्शष्ट 3: एष्ट्सयामा वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधार प्रारम्भ गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वद्यमान क्षमता र अवरोधहरू 

पररवशष्ट 3: एवर्यामा िन्यजनु्त-मैत्रीपूणस रेखीय पूिासधार प्रारम्भ गनसका िावग विद्यमान क्षमता र अिरोधहरू 

यो एनेक्सले कानुन, ष्ट्नयमन, उतृ्कष्ट अभ्यास, कायािल प्रष्ट्शक्षण, मागाष्ट्नदेशनहरू र ष्ट्वशेषज्ञता र जानकारीका अन्य 

स्वरूपहरू सष्ट्हत WFLI का सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध गराउने ष्ट्वकासशील एष्ट्सयाको ष्ट्वद्यमान क्षमतालाई सार प्रसु्तत गछा । 

पररष्ट्शष्टले व्यम्वक्तगत अन्तवााताा, सवेक्षण, वेिसाइर्, प्रकाष्ट्शत साष्ट्हत्य र 28 वर्ा एष्ट्सयाली देशहरू र चारवर्ा सङ्घर्क समूह: 

सरकार, उद्योग, ष्ट्वत्त व्यवस्था र गैर-सरकारी संस्थाहरूका अन्य स्रोतहरूको एकत्रीकरण र समीक्षामािा त क्षमता मूल्याङ्कन 

गदाछ। WFLI सुरक्षा कायाान्वयनमा िाधा र सङ्कीणा स्थानहरू पष्ट्हचान गना मद्दत गनाका लाष्ट्ग, पााँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धक देशहरू 

(िङ्गलादेश, भारत, मङ्गोष्ट्लया, नेपाल र थाइल्याण्ड) मा इलेक्ट्ि ोष्ट्नक सवेक्षणहरू आयोजना गररएका ष्ट्थए र 300 भन्दा िढी 

प्रष्ट्तष्ट्ियाहरू प्राप्त गररएका ष्ट्थए। पररष्ट्शष्टमा प्रते्यक सङ्घर्क समूहमा भाष्ट्व क्षमता ष्ट्वकासका लाष्ट्ग ष्ट्सिाररसहरू पष्ट्न 

पदाछन्। 

पररवशष्ट 4: एवर्यामा जैविक विविधता र बार्स्थानहरूमा रेखीय पूिासधारका प्रभािहरू 

यो पररष्ट्शष्टले एष्ट्सयाली वन्यजनु्त र ष्ट्तनीहरूका िासस्थानहरूमा सिक, रेलमागा र पावर लाइनहरूका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 

प्रभावहरूका साथै वन्यजनु्तलाई हुने कुनै पष्ट्न प्रष्ट्तकूल प्रभाव कम गना खोजे्न कमीका उपायहरूको प्रभावकाररतािारे हाल के 

कुरा थाहा भएको छ भनी ष्ट्नधाारण गना प्रकाष्ट्शत साष्ट्हत्य समीक्षा गदाछ। नष्ट्तजाहरू संशे्लषण छन् र सिक (162 कागज), 

रेलमागा (49 कागज) र पावर लाइनहरू (78 कागज) िारे 2000 देम्वख प्रकाशन गररएको प्राथष्ट्मक रूपमा सह-समीक्षा 

गररएका कागजहरूको आधारमा प्रते्यक यातायात मोिलाई हाल के भष्ट्नन्छ भने्न कुराका सारांश हुन्। पररष्ट्शष्टमा उपलब्ध 

िार्ामा ष्ट्वद्यमान कमीहरू कसरी सम्बोधन गने भने्न िारे ष्ट्सिाररसहरू पष्ट्न पदाछन्। 
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शब्दाििी 

जैविक विविधता:  असीष्ट्मत ढााँचा र पररम्वस्थष्ट्तक सष्ट्मष्टहरूमा जीष्ट्वत र जीवहीन संसारिीचको अन्तरष्ट्ियािार् ष्ट्नम्विएका 

सिै जीवनको पररवतानशीलता।  

र्ङ्घटक र्मूहहरू:रेखीय पूवााधार ष्ट्वकास गने र वन्यजनु्त सुरक्षाहरू कायाान्वयन गने कायामा संलग्न भएका सरोकारवालाका 

मुय वगाहरू। ष्ट्यनीहरूमा सरकारी ष्ट्नकाय, अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्त व्यवस्था संस्था, उद्योग र गैर-सरकारी संस्थाहरू पदाछन्।  

िागत-िाभ विशे्लषण: अष्ट्घ िढाउने ष्ट्क संशोधन गने ष्ट्क रोके्न भने्न कुरा ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग योजनािद्ध रेखीय पूवााधार 

पररयोजनाका अनुमाष्ट्नत लागत र लाभहरूको तुलना गने प्रष्ट्िया।  

पाररस्स्थवतक कनेस्िवभटी: पृथ्वीमा जीवन धाने्न प्रजाष्ट्तहरूको अिाष्ट्धत गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र प्राकृष्ट्तक प्रष्ट्ियाहरूको प्रवाह।  

पयासिरणीय प्रणािीर्म्बन्धी रे्िाहरू: माष्ट्नसहरूले पयाावरणीय प्रणालीहरूिार् पाउने लाभहरू, जसै्त प्रावधानहरू 

(उदाहरण, खानेकुरा, काठ, पानी), ष्ट्नयामक सेवाहरू (उदाहरण, परागसेचन, रोग ष्ट्नयन्त्रण), सहायक सेवाहरू (उदाहरण, 

पोषण, चि) र सांसृ्कष्ट्तक सुष्ट्वधाहरू (उदाहरण, प्रसन्नता, आध्याम्वत्मक कल्याण)।  

कमीको अनुक्रम: िातािरणीय मानहरू: रोके्न, सानो िनाउने, कम गने र िरािर गने/क्षष्ट्तपूष्ट्ता ष्ट्दने कायामा कुनै वास्तष्ट्वक 

नोक्सान प्राप्त नगने प्रयासमा पालना गनुा पने रेखीय पूवााधारका प्रस्तावकहरूका लाष्ट्ग सामान्य रूपरेखा।  

िास्तविक ितसमान मान: पररयोजनाको ष्ट्वत्तीय सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गना प्रयोग गररने सूचक। ष्ट्वशे्लषण गने प्रते्यक अवष्ट्धमा 

अपेष्ट्क्षत लाभहरूमा अपेष्ट्क्षत लागतहरूलाई घर्ाएर सूचक गणना गररन्छ। लागत र लाभहरूिीचको िरक प्रते्यक अवष्ट्धमा 

छुर् गररन्छ त्यसैले सिै मूल्यहरू तुलनात्मक हुन्छन् र आजको मुद्रामा अनुवाद गररन्छ। वास्तष्ट्वक वतामान मूल्य सकारात्मक 

भएमा पररयोजना ष्ट्वत्तीय रूपमा सम्भाव्य हुन्छ (अथाात्, लाभहरू लागतहरूभन्दा िढी हुन्छन्)।  

पररयोजना विकार्को प्रवक्रया  :WFLI सुरक्षा कायाान्वयनमा सम्भाष्ट्वत िाधाहरू हुन सके्न अवष्ट्धमा पररयोजनाको ष्ट्वकासमा 

चरणहरू पष्ट्हचान गना सवेक्षणका प्रष्ट्तवादीहरूका लाष्ट्ग प्रयोग गररने सातवर्ा चरण भएको चरण अनुसारको रूपरेखा।  

रु्रक्षाहरू: रेखीय पूवााधारको योजना र पररयोजना ष्ट्वकासको अवष्ट्धमा वातावरणीय र सामाष्ट्जक मानहरू संरष्ट्क्षत छन् भनी 

सुष्ट्नष्ट्ित गना गनुा पने जम्मा काया(हरू)। ष्ट्तनीहरूले नीष्ट्त ष्ट्नमााता, सरकारी ष्ट्नकाय, कोष प्रिन्धक, इम्वन्जष्ट्नयर र 

योजनाकतााहरूलाई पूवााधार ष्ट्वकासका लाष्ट्ग उपयुक्त वातावरणीय र सामाष्ट्जक संरक्षणहरू लागू गना उनीहरूलाई आवश्यक 

पने जानकारी र उपकरणहरू प्रदान गदाछन्।  

स्थान-विषयक विशे्लषण: ष्ट्तनीहरू भौगोष्ट्लक स्थानहरूसाँग सम्बम्वन्धत हुने भएकाले िार्ाको ढााँचाहरू खोजे्न तथ्याङ्कीय 

ष्ट्वशे्लषण।  

िन्यजनु्त: के्षत्रको नेष्ट्र्भ िाउना। रे्रेम्वरि यल र अिोररयल प्रजाष्ट्तहरू—स्तनापायी, चरा, सरीसृप र उभयचरहरू—एष्ट्सयामा 

यातायात पररम्वस्थष्ट्त ष्ट्वज्ञानको उदयमान के्षत्रमा धेरै अध्ययन गररएका जीवहरू भएकाले यो पररयोजनाले ष्ट्तनीहरूमा ध्यान 

केम्वित गछा । समयसाँगै, अकशेरुकी, जलचर प्रजाष्ट्त र अन्य वगीकरण समूहहरूसाँग रेखीय पूवााधारका अन्तरष्ट्ियाहरू मात्र 

िढ्ने छन्।  

िन्यजनु्त-मैत्री रेखीय पूिासधार: प्रजाष्ट्त, ष्ट्तनीहरूको िासस्थान र चल्ने र सने क्षमतामा रेखीय पूवााधारका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र 

सञ्चयी प्रभावहरू कम गने उपायहरू ष्ट्वचार, मूल्याङ्कन र कायाान्वयन गने नीष्ट्त र अभ्यासहरूको नष्ट्तजा।  
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भारतमा पाइमे ठूलो सारस। िेष्ट्िर्: Kesavamurthy N/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0 

र्ांवक्षप्त रूप 

ADB   एष्ट्सयाली ष्ट्वकास िैंक 

िीआरआइ  िेल्ट एण्ड रोि इष्ट्नष्ट्सएष्ट्र्भ 

CAREC  केिीय एष्ट्सया के्षत्रीय आष्ट्थाक सहकाया कायािम 

CBA  लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषण 

CBA   प्रवाही प्रजाष्ट्तहरूसम्बन्धी समे्मलन 

EIA   वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

IFI   अन्तरााष्ट्ष्टि य ष्ट्वत्तीय संस्था 

आइयूसीएन अन्तरााष्ट्ष्टि य प्राकृष्ट्तक संरक्षण संघ 

एलआइ   रेखीय पूवााधार 

LISA   एष्ट्सयामा रेखीय पूवााधारको सुरक्षा 

MEA   िहुपक्षी वातावरणीय सम्झौता 

NGO   गैर-सरकारी संस्था 

SASEC  दष्ट्क्षण एष्ट्सया उप-के्षत्रीय आष्ट्थाक सहकाया कायािम 

SDG   ष्ट्दगो ष्ट्वकास लक्ष्यहरू 

TAL   तराई आका  ल्याण्डसे्कप 

युएसिी   अमेररकी िलर 

िबू्लएसएलआइ  वन्यजनु्तमैत्री रेखीय पूवााधार 
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प्रायजसो िहुष्ट्वध समानान्तर रेखीय 

पूवााधारका प्रणालीहरू आफ्ना संचयी 

प्रभावहरू कम गना उपयुक्त 

सुरक्षाहरूको प्रावधान ष्ट्िना सापेष्ट्क्षक 

रूपमा अखण्ड ल्यान्डसे्कपहरूमािा त 

ष्ट्वभाष्ट्जत हुन्छन्। 
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पररचय 

जैविक विविधताको हब 

एष्ट्सया ष्ट्वश्वको केही भररपूणा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र अष्ट्धकांश जष्ट्र्ल पयाावरणीय प्रणालीहरूको घर हो। एष्ट्सयाली हात्ती र 

मंगोष्ट्लयन ग्याजलदेम्वख िेङ्गाल र्ाइगर र  सुमात्रान ओरङ््गगुर्ानहरूसम्म, असङ््गय पंक्षी, सरीसृप, उभयचर र अन्य धेरै 

प्रजाष्ट्तहरूसष्ट्हत एष्ट्सयाका प्रष्ट्तष्ट्ित वन्यजनु्त प्रजाष्ट्तहरू जीवन ष्ट्दगो गने सनु्तष्ट्लत जैष्ट्वक नेर्वका हरू कायम राख्नमा 

महत्त्वपूणा भूष्ट्मकाहरू खेल्छन्।  

मानवहरू पष्ट्न यो जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका भाग हुन्। एष्ट्सयाको पयाावरणीय प्रणालीले असङ््गय स्रोतहरूका मानव कल्याणमा 

योगदान पुर्याउाँछ, जसै्त आष्ट्थाक जीवन्तताको आधार िनाउने, वातावरणीय पररवतानमा समुदायहरूको लष्ट्चलोपन िढाउने र 

प्राकृष्ट्तक स्रोतहरू उपलब्ध गराउने। के्षत्रमा भएका लाखौ ंमाष्ट्नसहरू आफ्ना औषष्ट्ध, खाना, इन्धन र जीवनयापनका अन्य 

आवश्यकताहरूका लाष्ट्ग ष्ट्सधै प्रकृष्ट्तमा ष्ट्नभार हुन्छन्।  

अष्ट्हले एष्ट्सयाले अष्ट्द्वतीय आष्ट्थाक वृम्वद्ध अनुभव गदाा सिक, रेल र अन्य रेखीय पूवााधार (LI) ष्ट्वकासका दु्रत ष्ट्वस्तारले के्षत्रका 

अष्ट्धकांश प्राकृष्ट्तक सम्पदा खतरामा परेको छ। उष्ट्चत सुरक्षा उपायहरूष्ट्िना LI को चालू र पूवाानुमाष्ट्नत ष्ट्वस्तारले महत्त्वपूणा 

वासस्थान थप खण्डन गने छ, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा प्रभाव पाने छ र वन्यजनु्तको मृतु्यदर िढाउने छ। 
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एवर्यामा रेखीय पूिासधार रु्रक्षा उपायहरूका िावग आधार वनमासण गने 

प्राकृष्ट्तक ष्ट्वश्व र एष्ट्सया समुदायहरूमा यो पूवााधारको वृम्वद्धको प्रभावहरू सम्बोधन गना USAID ले एष्ट्सयाका लाष्ट्ग रेखीय 

पूवााधारका सुरक्षा उपायहरू (LISA) पररयोजना लन्च गरेको छ। ष्ट्वकासशील एष्ट्सया देशहरू जारी राम्वखएको पूवााधारको 

व्यापक ष्ट्वस्तारको मुहारमा आफ्ना पयाावरणीय प्रणाली र भररपूणा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सुरष्ट्क्षत गना कष्ट्त्तको राम्रोसाँग तयार छन् 

भने्न कुरा पररयोजनाले मूल्याङ्गकन गरेको छ।  

तीनवर्ा LI प्रणाली पररयोजनाको ध्यानमा ष्ट्थयो: सिक, रेल र ष्ट्वद्युतीय पावर लाइनहरू। पररयोजनाले यी तीन वर्ा LI प्रणाली 

ष्ट्वकास गदै गदाा वन्यजनु्त; ष्ट्तनीहरूको वासस्थान; र सिलतापूवाक सने, अको ठाउाँमा जाने र मौसम पररवतानमा अनुकूल हुने 

ष्ट्तनीहरूको क्षमता सुरष्ट्क्षत गनाका लाष्ट्ग गना सष्ट्कने कायाहरू मूल्याङ्कन गरेको छ। 

प्रजाष्ट्तहरू 

यी वगीकरण समूहहरू वैज्ञाष्ट्नक साष्ट्हत्य र LI काा प्रभाव र सम्भाष्ट्वत समाधानहरू मुल्याङ्कन गने अन्य प्रकाशनहरूमा 

राम्रोसाँग प्रसु्तत गररएको हुनाले LISA पररयोजनाले धेरैजसो रे्रेम्वरि यल, आिोररयल र एररयल प्रजाष्ट्तहरूमा ध्यान केम्वित 

गरेको छ। एके्वष्ट्र्क प्रजाष्ट्त र अकशेरुकीहरू पष्ट्न प्रष्ट्तकूल रूपमा प्रभाष्ट्वत हुने िढी सम्भावना छ तर ष्ट्तनीहरूलाई LI 

अध्ययन र ररपोर्ाहरूमा कम प्रसु्तत गररएको छ। 

भूगोल 

LISA पररयोजनाले वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा LI (WFLI) ष्ट्वकास गना 28 वर्ा एष्ट्सयाली देशको क्षमता मूल्याङ्कन गरेको छ र िाइनर 

से्कलमा क्षमता मूल्याङ्गकन गना पााँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देश चयन गरेको छ (ष्ट्चत्र 1)।  

 
ष्ट्चत्र1: पररयोजना अध्ययन के्षत्रमा भएका 28 वर्ा देश 
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र्डकहरू 

 

अनुमानहरूले 2050 सम्म 

संसारभरी 25 ष्ट्मष्ट्लयन 

ष्ट्कलोष्ट्मर्र नयााँ सिकहरू 

ष्ट्नमााण गररनेछ जसमधे्य 

90% ष्ट्वकास देशहरूमा 

गराइने छ भनी सङे्कत गछा ।1 

 

पािर 

टर ान्सवमर्न 

िाइनहरू 

 

संसारको  

पावर र्ि ान्सष्ट्मसन 

 लाइनहरूको नेर्वका  वाष्ट्षाक  

लगभग 5% को दर 

ले िष्ट्ढरहेको छ।2 

 

 

 

रेिहरू 

 

2050 सम्म  

ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा  

300,000 ष्ट्कष्ट्मभन्दा िढी नयााँ 

 रेलमागा र्ि ्याकहरू 

 ष्ट्नमााण गररने छ भनी अनुमान 

गररएको छ।3 
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 Sixiao Expressway, Yunnan प्रान्त, चीनमा रहेको सुरूङ्ग िेष्ट्िर्: Rob Ament 

वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधार 

LI ले मानव समाजहरूलाई धेरै महत्त्वपूणा लाभहरू प्रदान गदै गदाा, यसले वन्यजनु्तमा धेरै हानी गने मस्भावना छ। 

उत्तरजीष्ट्वकाक लाष्ट्ग आवश्यक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा अवरोधहरू ष्ट्सजाना गने कुराको साथमा सवारी साधन, रेल वा पावर लाइनहरूसाँग 

ठिरहरूका कारणले मृतु्य सङ््गया प्रररत गने कुरा समावेश हुन्छ। यसका साथै, नयााँ वा ष्ट्वस्ताररत पूवााधारको संरचनाले 

मानव ष्ट्वकास र अने्वषणमा अष्ट्घल्ला दुगाम के्षत्रहरूलाई खोलेर िासस्थान र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको नोक्सान ष्ट्नम्त्याउाँछ। यसले वन 

ष्ट्वनास र रीनहाउस ग्यााँस उत्सजानहरूमा वृम्वद्ध पष्ट्न ष्ट्नम्त्याउन सक्छ।  

WFLI ले जोम्वखमहरू रोकेर, घर्ाएर वा कम गरेर वन्यजनु्तमा हुने हानीको सम्भावनालाई कम गना सक्छ। यो जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका लाष्ट्ग महत्त्वका के्षत्रहरूमा पूवााधारको ष्ट्नमााण वा ष्ट्वस्तारलाई रोक्नका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट हुाँदा, LI का प्रभावहरू घर्ाउन 

अल्पीकरणका उपायहरू थप्न सष्ट्कन्छ। उदाहरणहरूमा जनावरहरूलाई राजमागाहरूभन्दा माष्ट्थ वा मुष्ट्निार् सुरष्ट्क्षत रूपमा 

पार गना ष्ट्दनका लाष्ट्ग अन्डरपास वा ओभरपासहरू वा ष्ट्वशाल स्तानघारी नष्ट्जक वा आगामी र्ि ्याकहरू हुाँदा रेल 

सञ्चालकहरूलाई सचेत गना प्रारम्वम्भक चेतावनीका प्रणालीहरू समावेश हुन्छन्। 

ष्ट्वष्ट्धहरू 

पररयोजनाले वन्यजनु्तको सुरक्षा गना LI सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनसाँग सम्बम्वन्धत चुनौती, िाधा, स्रोत र अवसरहरूलाई 

अझ राम्रोसाँग िुझ्न चार वर्ा प्राथष्ट्मक ष्ट्वष्ट्धहरू प्रयोग गरेको छ:  

स्थान-विषयक विशे्लषण: अध्ययन के्षत्रका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र गम्भीर िासस्थानहरूलाई प्रभाव पाने एकदमै सम्भावना रहेका 

LI पररयोजनाहरू पष्ट्हचान गना स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू सञ्चालन गररएका ष्ट्थए।  

मावमिा अध्ययनहरू: अनुकरणीय WFLI पररयोजनाहरूका माष्ट्मला अध्ययनहरूका साथसाथै सचेतक उदाहरणहरू 

भष्ट्वष्यका पररयोजनाहरूलाई पे्रररत गना र मागादशान गनामा मद्दत गना संगृष्ट्हत गररएको ष्ट्थयो।  

नीवत मूल्याङ्कन: LI सुरक्षा उपायहरू अंगीकार गनाका लाष्ट्ग नीष्ट्त, ष्ट्नयमन र स्रोतहरूसाँग सम्बम्वन्धत क्षमताहरू ष्ट्वष्ट्भन्न 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देश र सङ्घर्क समूहहरूको ष्ट्वषयमा पररक्षण गररएका ष्ट्थए।  

र्ावहत्य र्मीक्षा: एष्ट्सयाभरर वन्यजनु्त र गम्भीर िासस्थानहरूमा हुने LI का प्रभावहरूका साथसाथै सम्भाष्ट्वत 

समाधानहरूलाई िुझ्न अनुसन्धान संशे्लषण गररएको ष्ट्थयो।  
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एवर्याको रेखीय पूिासधारको चुनौती 

एवर्यामा रेखीय पूिासधार विकार्को से्कि 

माष्ट्नस र ष्ट्वकासमा LI का लाभहरू 

पूवााधार संयुक्त राष्टिका ष्ट्दगो ष्ट्वकासका लक्ष्यहरू (SDG हरू) लाई पूरा गनाका लाष्ट्ग गम्भीर कारक हो। ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा, 

लगभग 300 ष्ट्मष्ट्लयन ष्ट्नवासीहरूमा पयााप्त सिकहरूमा पहुाँचको कमी हुन्छ, 4  र संसारको लगभग 13% साँग ष्ट्वद्युतमा 

पहुाँचको कमी हुन्छ। 5  यी चुनौतीहरूलाई नयााँ पूवााधारको स्थापना र ष्ट्वद्यमान प्रणालीहरूको ष्ट्वस्तारणको स्थापनािार् 

सम्बोधन गररने छ। ष्ट्वश्वसनीय यातायातको पूवााधारले िजार, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाहरू, जाष्ट्गर र अन्य अनष्ट्गन्ती लाभहरूमा 

पहुाँचको अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ। उच्च जीवनयापनको मापदण्डका लाष्ट्ग माग िढ्दै जााँदा संसारमा थप जनसङ््गया वृम्वद्ध हुाँदा यी 

मूलभूत सामाष्ट्जक आवश्यकताहरूको महत्त्व िढ्न मात्र जारी रहने छ। एष्ट्सयाले आफ्ना पूवााधारका प्रणालीहरू थप ष्ट्वकास 

गना जारी राख्दा, उक्त जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता सिैको लाभका लाष्ट्ग संरष्ट्क्षत गररएको छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग सुरक्षा उपायहरू 

कायाान्वयन गना आवश्यक हुने छ; यो ष्ट्वचारका लाष्ट्ग LISA पररयोजनाको सता वन्यजनु्त-मैत्रीपूणा रेखीय पूवााधार (WFLI) हो। 
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एष्ट्सयामा अन्तराष्ट्ष्टि य LI का पहलहरू 

एष्ट्सयाका धेरै अन्तराष्ट्ष्टि य आष्ट्थाक ष्ट्वकासका पहलहरूले 

राष्ट्ष्टि य सीमानाहरूभरर पूवााधार ष्ट्वकासको समन्वयन र 

एकीकरणलाई प्रवद्धान गछा  (ष्ट्चत्र 2)। यी केही पहलहरू-

एष्ट्सयाली राजमागा प्रणाली, र्ि ान्स-एष्ट्सयाली राजमागा 

नेर्वका  र िेल्ट तथा सिक पहल—एष्ट्सयाभरर िैष्ट्लएका 

छन् भने, अन्य थप के्षत्रीय रूपमा केम्वित छ। धेरैजसो 

पहलहरूमा हाइिि ोपावर र पोर्ाहरू जस्ता अन्य पूवााधारको 

साञमा यो पररयोजना (सिक, रेल र पाव लाइनहरू) द्वारा 

अध्ययन गररएका LI का सिै तीनवर्ा मोि समावेश हुन्छ। 

अको शताब्दीमा LI कहााँ ष्ट्वकास गररने छ भनी महत्त्वपूणा 

ष्ट्नरीक्षण प्रदान गना धेरैले भष्ट्वष्यका रणनीष्ट्तहरू पष्ट्न 

राखेका छन्। यी पहलहरूले ष्ट्वशेषगरी राष्ट्ष्टि य वा उप-

राष्ट्ष्टि य स्तरमा ती योजनािद्ध र अनुदान-प्रदानन गररएको 

प्रते्यक LI पररयोजनालाई सम्वम्मष्ट्लत नगने भएकोले, 

ष्ट्तनीहरूले प्रते्यक पररयोजनाहरू ष्ट्वकास गनुाभन्दा अगाष्ट्ि 

WFLI सुरक्षाका उपायहरू ष्ट्वचार गना प्रमुख हस्तके्षपको ष्ट्िन्दु 

उपलब्ध गराउाँछ।  

 

ष्ट्चत्र2: एष्ट्सयाका अन्तराष्ट्ष्टि य रेखीय पूवााधारका पहलहरू 

लामो पुच्छर भएको मकाउ 
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सङ््गयाहरू अनुसार ष्ट्वकास 

• $26 वटर वियन USD: एष्ट्सयालाई पावरका लाष्ट्ग $14.7 वटर वियन USD र यातायातका लाष्ट्ग $8.4 वटर वियन 

USD सष्ट्हत आष्ट्थाक आवेग कायम राख्नका लाष्ट्ग 2016 देम्वख 2030 सम्म पूवााधारमा लगानी गना आवश्यक हुने 

रकम6 

• $3.4 वटर वियन USD: 2016 देम्वख 2030 सम्म पूवााधार ष्ट्वकासमा मौसम पररवतानको अल्पीकरणलाई सम्बोधन 

गना लागे्न खचा7 

• $770 वबवियन USD: 2013 देम्वख 2020 सम्म 27 प्रष्ट्तशत पूवी एष्ट्सयामा र 22 प्रष्ट्तशत पष्ट्िम एष्ट्सयामा जाने 

िेल्ट तथा सिक पहल (BRI) देशहरूमा चीनले पूाँजी लगाएको रकम 8 

• $120 वबवियन USD: दष्ट्क्षण एष्ट्सयाको उप-के्षत्रीय आष्ट्थाक सहकाया (SASEC) कायािमको 2016-2025 

सञ्चालनमा 200 भन्दा िढी प्राथष्ट्मकताका पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग आवश्यक पने लगानीको रकम 9 

• $39.34 वबवियन USD: केिीय एष्ट्सयाको के्षत्रीय आष्ट्थाक सहकाया (CAREC) कायािमले 2001 देम्वख 2020 

सम्मको ष्ट्वकासमा लगानी गरेको रकम 10 

•145,000 वकवम: 32 वर्ा देश पार गने हाल एष्ट्सयाली राजमागा नेर्वका को ष्ट्हस्सा भएका सिकको लम्बाइ 11 

• 117,500 वकवम: हाल र्ि ान्स-एष्ट्सयाली रेलमागा नेर्वका को ष्ट्हस्सा भएका रेलमागाहरूको लम्बाइ12 

• $44.1 वबवियन USD: 2013 देम्वख 2022 सम्म ठूलो मेकङ्ग उपके्षत्रको के्षत्रीय लगानी रूपरेखाको यातायात 

खण्ड कायाान्वयन गना आवश्यक पने ष्ट्वत्त व्यवस्थाको रकम 13 

 

पावर लाइनमा िस्की लङ््गगुर 

भावी ष्ट्वकासका ष्ट्वकल्पहरू: नयााँ वा स्तरवृम्वद्ध गररएको पूवााधार 

LI ष्ट्वकास दुईवर्ा प्राथष्ट्मक तररकामा हुन्छ: नयााँ सिक, रेलमागा र पावर लाइनहरूको संरचना; वा ष्ट्वद्यमान LI को सुधार र 

ष्ट्वस्तार। नयााँ पूवााधारले समू्पणा मौष्ट्लक खुट्टाको छाप ष्ट्सजाना गदाछ र यसमा वनहरू खाली गने वा अन्य वन्यजनु्तको िासस्थान 

हर्ाउने काया समावेश हुन सक्छन्। पूवााधार स्तरवृम्वद्ध गने कायामा ष्ट्वशेषगरी थप लेन ष्ट्सजाना गना वा गष्ट्त सीमाहरू िढाउन 

सिकहरू पिी िनाउने वा ष्ट्वस्तार गने; ठूलो वाहनको क्षमता सहज िनाउने रेलमागाहरू र रेलको उच्च गष्ट्त सुधाने; वा पावर 

लाइनहरूको भोले्टज िढाउने काया पदाछन्। आष्ट्थाक ष्ट्वकास पहलहरूले नयााँ LI ष्ट्नमााण गने र ष्ट्वद्यमान पूवााधार स्तरवृम्वद्ध गने 

दुवै कायामा लगानी गने प्रयास गछा न् जसमधे्य दुवैले वन्यजनु्त र ष्ट्तनीहरूको िासस्थानमा प्रभाव पाना सक्छन्।  
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िुढो भाले जङ्गली साइगा जरायो। िेष्ट्िर्: Andrey Giljov/CC BY-SA 4.0 

एवर्याको जैविक विविधता 

िोष्ट्नायोको घना वषाा वनदेम्वख ष्ट्तब्बती मालभूष्ट्मको मोनरे्न घााँसे मैदानहरूसम्म, एष्ट्सया भनेको हजारौ ंस्थाष्ट्नक ष्ट्वरुवा तथा 

जनावरका प्रजाष्ट्तहरूलाई धाने्न अद्भुत ष्ट्वष्ट्वधाका पयाावरणीय प्रणालीहरूका लाष्ट्ग घर हो। यद्यष्ट्प, यो भररपूणा जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताको नकारात्मक कुरा छ: यहााँ गुमाउने धेरै कुरा छ। उदाहरणका लाष्ट्ग, चीनको ष्ट्तब्बती मालभूष्ट्म के्षत्रमा लगभगा आधा 

जष्ट्त सष्ट्जलै नपाइने र असुरष्ट्क्षत ष्ट्हमष्ट्चतुवाको ज्ञात दायरा िन्छ। 14 िोष्ट्नायोका ष्ट्पर् स्वाम्प वनहरूले ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा 

महत्त्वपूणा—र सम्भाष्ट्वत रूपमा सिैभन्दा धेरै असुरष्ट्क्षत—ओरङ््गगुर्ानहरूको जनसङ््गयाका लाष्ट्ग िासस्थान प्रदान गछा न्। 15 

लेउसर पयाावरणीय प्रणाली, सुमात्राको र्ि ोष्ट्पकल वषाा वनलाई सुमात्री गैंिाहरूको िााँकी व्यवहाया जनसङ््गयाको घर 

माष्ट्नन्छ।16  

ष्ट्वश्वको ष्ट्वष्ट्भन्न के्षत्रको 36 वर्ा पष्ट्हचान गररएका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका हर्स्पर्हरू—पृथ्वीको जैष्ट्वक रूपमा सिैभन्दा प्रचुर तर 

खतरामा भएका रे्रेम्वरि यल के्षत्रहरू—एष्ट्सयामा छन्। उदाहरणका लाष्ट्ग, ष्ट्वश्वका उच्चतम पहािहरू र महत्त्वपूणा चरा र 

लोपोनु्मख वन पानी भैसी जस्ता स्तनधारी प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग िासस्थान समावेश भएको ष्ट्हमालय हर्स्पर्ले यसको दूरीको 

िावजुद मानव जाष्ट्तले गरेका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको नोक्सानी अनुभव गदैछ। दुई ष्ट्मष्ट्लयनभन्दा िढी वगा ष्ट्कलोष्ट्मर्रको र्ि ोष्ट्पकल 

एष्ट्सया समेरे्को इन्डो-िमाा हर्स्पर् रहमा भएका के्षत्रहरूमधे्य जैष्ट्वक रूपमा एउर्ा सिैभन्दा महत्त्वपूणा के्षत्र हो, तर 

िासस्थानको नोक्सानको सिैभन्दा िढी खतरामा पने के्षत्र पष्ट्न यही हो। 17 समाजहरूले यी के्षत्रहरूको सुरक्षा गना के गना—वा 

नगना—छनोर् गछा न् भने्न कुराले ष्ट्वश्वव्यापी जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा एकदमै ठूलो प्रभाव पाने छ।  
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ष्ट्चत्र3: एष्ट्सयाको जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका हर्स्पर्हरू 

एष्ट्सयामा अनष्ट्गन्ती लोपोनु्मख र जोम्वखममा भएकाा प्रजाष्ट्तहरू छन्। उदाहरणहरूमा िङ्गाल र्ाइगर, ष्ट्हमष्ट्चतुवा, एष्ट्सयाली 

हात्ती, ष्ट्वशाल एक-ष्ट्सङे्ग गैंिा र भारतमा पाइने ठूला सारसहरू पदाछन्—जसमधे्य सिै असुरष्ट्क्षतदेम्वख आलोचनात्मक रूपमा 

लोपोनु्मखको दायराका म्वस्थष्ट्तहरूका साथमा IUCN खतरामा भएका प्रजाष्ट्तहरूको रातो सूचीमा देखा पछा न् (ष्ट्चत्र 4)।  

ष्ट्चत्र 4 मा देखाइएका सिै प्रजाष्ट्तहरूले भारत र नेपालले संरक्षणमा गरेका उतृ्कष्ट प्रयासहरूका कारण ष्ट्वशाल एक-ष्ट्सङे्ग 

गैंिाको अपवादको साथमा ष्ट्तनीहरूको जनसङ््गयामा कमी अनुभव गदै छन्। 18 यी िहादुर प्रयासहरूको िावजुद, यो गैंिाको 

जनसङ््गया अन्य खतराहरूमधे्य जोम्वखममा रहन्छन्, यसको िासस्थान र जष्ट्मनको धेरै ष्ट्वखण्डनले दु्रत आष्ट्थाक ष्ट्वकासका 

कारण भएको पररवतानको पे्ररणा प्रयोग गछा । यो वृम्वद्ध प्राय: LI ष्ट्वकासद्वारा सहजीकरण गररएको हो, जसले के्षत्रको जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधतामा महत्त्वपूणा चाप ष्ट्नमााण गरेको छ र धेरै प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग खतरनाक पररणामहरू ष्ट्नम्त्यााउन सक्छ।19  
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                    िोष्ट्नायन ओरङ््गगुर्ान 

 

 
ष्ट्चत्र4: एष्ट्सयामा घरे्का प्रजाष्ट्तहरू  

 

 

िोष्ट्नायन ओरङ््गगुर्ानको जनसङ््गया 1950 र 

2010 को 

िीचमा 60% भन्दा धेरैले घरे्को छ 

र अष्ट्हले दशकपष्ट्छ म्वस्थर रूपमा घर््दै गइरहेको 

छ। 20 भारतमा पाइने सिै भन्दा ठूलो, लामो खुट्टा 

भएको चरा, सारस अष्ट्हले सङ््गयामा 250 भन्दा 

कम छन्। 21 एष्ट्सयाली हात्ती सायद–िङ्गाल 

र्ाइगरको साथमा–एष्ट्सयाको सिैभन्दा 

प्रतीकात्मक प्रजाष्ट्तहरू यसको लगभग 95% 

ऐष्ट्तहाष्ट्सक दायरािार् हराएका छन्। 22 ष्ट्यनीहरू 

सधैाँ गुष्ट्मरहने जोम्वखममा भएका एष्ट्सयााली 

प्रजाष्ट्तका केही उदाहरणहरू मात्र हुन्। 
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भाले हुलक ष्ट्गब्बन। िेष्ट्िर्: Gregoire Dubois 

रेखीय पूिासधार जैविक विविधताको र्मस्या वकन हो? 

जङ्गली जनावरहरू िााँच्नका लाष्ट्ग ष्ट्हाँि्िुल गनुापछा । खानेकुरा र ताजा पानी खोज्नदेम्वख ष्ट्लएर साथी िेला पाने, मौसमी 

आप्रवासहरू पूरा गने कायासम्म, प्राकृष्ट्तक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा हुने िाधाहरूले ष्ट्वष्ट्भन्न तररकामा जनावरका जनसङ््गयाहरूको 

उत्तरजीवनलाई खतरामा पुर्याउन सक्छन्। उदाहरणका लाष्ट्ग, सिक र रेलमागाहरूले जनावर-सवारी साधन ठोम्विने र रेल 

हितालहरूको रूपमा चोर्पर्क वा मृतु्य ष्ट्नम्त्याउाँदै ष्ट्सधै वन्यजनु्तलाई प्रभाव पादाछन्। पावर लाइनहरूले सवारी साधनहरू 

निोकेपष्ट्न, इलेक्ट्ि ोकु्यसनमािा त र चरा तथा अन्य जनावरहरू लाइनहरूमा ठोम्विदा ष्ट्तनीहरूले गदाा वन्यजनु्तको ष्ट्सधै मृतु्य 

हुन वा चोर्पर्क हुन सक्छ।  

प्रत्यक्ष प्रभावहरूका साथै, LI ले वन्यजनु्तमा अप्रत्यक्ष प्रभावहरू पाना सक्छन्, जसै्त िासस्थान गुमे्न वा घर््ने। LI ले िासस्थान 

प्रयोगमा पररवतानहरू सुरु गना पष्ट्न सक्छ, जसै्त जनावरहरू वररपररको वनस्पष्ट्तभन्दा िरक सिकछेउका ष्ट्कनाराहरूमा 

नजाने। LI का पयाावरणीय प्रभावहरू कृष्ट्त्रम हल्ला, प्रकाश प्रदूषण र र्ि ाष्ट्िकका कारण हुने नराम्रो गुणस्तरको वायुका कारण 

यसको खुट्टाको छापका तत्कालीन के्षत्रभन्दा र्ाढासम्म िैष्ट्लन पष्ट्न सक्छन्। "प्रभाव के्षत्र” भष्ट्नने वन्यजनु्त प्रयोग वा प्राकृष्ट्तक 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धिार् यो के्षत्र घर््न सक्छ। LI ले मानवीय ष्ट्ियाकलाप जसै्त पोष्ट्चङ्ग वा अवैध लष्ट्गङ्ग िढाउन पष्ट्न सक्छ, जुन वन्यजनु्त 

र यसको िासस्थानका लाष्ट्ग हाष्ट्नकारक हुन सक्छ।  
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नयााँ सिकको ष्ट्नमााणको अवष्ट्धमा मलेष्ट्सयामा वन ष्ट्वनाश। 

मानिीय कारक: रेखीय पूिासधारका प्रभािहरू 

सिक, रेल र पावर लाइनहरूले प्राकृष्ट्तक के्षत्रलाई यात्रा, िासस्थान र मनोरञ्जनका लाष्ट्ग थप पहुाँचयोग्य  

िनाएपष्ट्छ, वन्यजनु्त मानवद्वारा ष्ट्नम्विएका अवरोधहरूको दयरामा  

अष्ट्तसंवेदनष्ट्शल हुन्छ: 

 

• िासस्थानको नाश, खण्डन र कमी 

• गैर-कानूनी लष्ट्गङ्ग वा माइष्ट्नङ्ग जस्ता संरह ष्ट्ियाकलापहरू 

• ष्ट्शकार वा अवैध-ष्ट्शकारमा वृम्वद्ध 

• आकष्ट्षात प्रजाष्ट्तहरूको पररचय 

• सवारी साधन र रेलहरूिार् िष्ट्त्त, ध्वष्ट्न, हावा वा अपवाह प्रदुषण 

• वन ष्ट्वनासको कारणले रीनहाउस ग्यााँस उत्सजानमा वृम्वद्ध 

• कानूनी वा गैर-कानूनी समाधान जस्ता अन्य भूष्ट्म प्रयोगका पररवतानहरू 
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ष्ट्चत्र 5: पयाावरणीय संयोजकता र रेखीय पूवााधार 

पयाावरणीय संयोजकता भनेको के हो र यो ष्ट्कन महत्वपूणा छ? 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र पयाावरणीय प्रणालीहरूको ममात-सम्भारमा हाष्ट्नकारक प्रभावहरू ष्ट्निाउाँदै, पृथ्वीका ल्याण्डसे्कप र 

ष्ट्ससे्कपहरू िढ्दो रूपमा खण्डन भइरहेको छ (ष्ट्चत्र 5)। 29 वन्यजनु्तसाँग घुमे्न कमभन्दा कम स्वतन्त्रता हुन्छ, स्वतन्त्र-िष्ट्गरहने 

नदीहरू ष्ट्वरलै हुाँदैछ, सुरष्ट्क्षत र संरष्ट्क्षत के्षत्रहरू अलग र्ापु के्षत्रहरू िष्ट्नरहेको छ र —परागन जस्ता—मानव कल्याणमा 

महत्त्वपूणा पयाावरणीय प्रष्ट्ियाहरू जोम्वखममा छन्।30 मौसम पररवतानको संकर्साँग सम्वम्मष्ट्लत जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता नोक्सानीले 

पष्ट्हले कष्ट्हलै्य नभए जसै्त हाम्रो रहको पयाावरणीय स्वास्थ्यलाई अष्ट्हले खतरामा पारेको छ।  जष्ट्ित भूष्ट्म र पानीहरूले मौसम 

पररवतानमा लष्ट्चलोपनलाई िष्ट्लयो िनाउाँछ र मानव स्वास्थ्य र कल्याणलाई समथान गने गम्भीर पयाावरणीय सेवाहरू उपलब्ध 

गराउाँछ भनी राम्रोसाँग कागजातीकरण गररएको छ।  

प्रवाही प्रजाष्ट्तहरूसम्बन्धी समे्मलन (CMS) ले पयाावरणीय संयोजकतालाई “…पृथ्वीमा जीवन धाने्न प्रजाष्ट्तहरूको अवष्ट्धत 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध र प्राकृष्ट्तक प्रष्ट्ियाहरूको प्रवाह" को रूपमा पररभाष्ट्षत गछा ।  

मौसम पररवतानको रूपान्तरण र अल्पीकरण 

माउम्वन्टङ्ग प्रमाणले जष्ट्ित ल्याण्डसे्कप, ष्ट्ससे्कप र ताजा पानीका प्रणालीहरू पयाावरणीय प्रकायाहरू कायम राख्दै, 

प्रजाष्ट्तहरूको िचाउाँदै र ष्ट्तनीहरूलाई मौसम पररवतानमा अनुकूल हुनका लाष्ट्ग अनुमष्ट्त ष्ट्दाँ दै संरष्ट्क्षत के्षत्रहरू कायम राख्नका 

लाष्ट्ग गम्भीर हुन्छ। अष्ट्हले िासस्थान र प्रजाष्ट्तहरूले व्यवम्वस्थत र सुरष्ट्क्षत गररएका ठूला, अन्तरसम्बम्वन्धत नेर्वका हरूको 

भागको रूपमा उतृ्कष्ट काया गछा न् 31  र प्रकृष्ट्तको दृढता अवस्थाहरू पररवतान हुाँदै गदाा ष्ट्वरुवा र जनावरहरू सने र अनुकूल 

गने क्षमतामा ष्ट्नभार रहन्छन् भनी व्यापक रूपमा पष्ट्हचान गररएको छ। 32  साथै, संरक्षण ष्ट्वज्ञानले संरष्ट्क्षत के्षत्र र अन्य अखण्ड 

प्राकृष्ट्तक के्षत्रहरू ष्ट्वशेषगरी मौसम पररवतान िढेको हुनाले भएका प्रभावहरूको रूपमा छुटै्ट र्ापुहरू नभएसम्म ष्ट्तनीहरूलाई 
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िढाउन सष्ट्काँ दैन भनी स्पष्ट पारेको छ। अझैसम्म, प्रजाष्ट्तहरूको ष्ट्वलोपन र वातावरणीय पदावनष्ट्तको दर िष्ट्ढरहेको छ। 

चेतावनीपूवाक, जैष्ट्वक-ष्ट्वष्ट्वधताको अन्तर-सरकारी ष्ट्वज्ञान-नीष्ट्त पे्लर्िमाले एक ष्ट्मष्ट्लयन प्रजाष्ट्तहरू हाल ष्ट्वलोपनको 

जोम्वखममा छ भनी 2019 मा ररपोर्ा गरेको छ।33  मौसम पररवतानको अवस्थामा, वन्यजनु्तसाँग सीष्ट्मत ष्ट्वकल्पहरू छन्: सने, 

प्रवास गने, अनुकूल िनाउने वा मृतु्य। सिक, रेलमागा र पावर लाइनहरूले जनावरको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा िाधाहरूको रूपमा काया 

गछा  र तसथा LI अनुपातहरू सम्भाष्ट्वत नकारात्मक प्रभावहरूको िारेमा सचेत छ र भष्ट्वष्यको संरचना योजना र 

पररयोजनाहरूको ष्ट्वकासको अवष्ट्धमा ल्याण्डसे्कप संयोजकता कायम राख्न वा सुधाना प्रयासहरू िढाउाँछ भने्न कुरा गम्भीर 

हुन्छ। 

एष्ट्सयाका सिक, रेल र पावर लाइनहरूिार् वन्यजनु्तमा हुने प्रभावहरू िारे के थाहा छ? 

LISA पररयोजनाको साष्ट्हत्यको समीक्षाले एष्ट्सयाको LI र वन्यजनु्तसाँग सम्बम्वन्धत 289 सहकमीद्वारा समीक्षा गररएको अङ््गरेजी 

भाषा कागजहरू खुलासा गर्यो जसमधे्य 56 प्रष्ट्तशत सिकहरं, 17 प्रष्ट्तशत रेलमागाहरूमा र 27 प्रष्ट्तशत पाव लाइनहरूमा 

केम्वित ष्ट्थए। स्तनधारीहरू चरा, सरीसृप, जलथलच र अमेरुदण्डीय जनु्तहरूको साथमा एकदमै सामान्य रूपमा अध्ययन 

गररएको वगीकरण समूह हुन् (ष्ट्चत्र 6)।  

 
ष्ट्चत्र6: प्रष्ट्त मोि प्रते्यक वगीकरण समूह समाष्ट्वष्ट गने कागजहरूको सङ््गया 

धेरै कागजहरू जनावरहरूको कहााँ मृतु्य भयो वा चोर्पर्क लागेको ष्ट्थयो भने्न उदाहरणहरू जस्ता वन्यजनु्तमा LI का प्रत्यक्ष 

प्रभावहरूमा केम्वित छन्। वन्यजनु्तमा LI द्वारा ष्ट्नम्विने मृतु्य सङ््गयाहरूको कागजात एष्ट्सयामा वन्यजनु्त जनसङ््गयाहरूमा 

LI का प्रभावहरूको िुझाइमा गम्भीर पष्ट्हलो चरण हो। उक्त अध्ययनहरूिार् ष्ट्नम्वस्कएका सारांश तथ्याङ्कहरू सङ्कलन र ररपोर्ा 

गना सष्ट्जलो हुन्छ; उनीहरूले प्रभाष्ट्वत प्रजाष्ट्तहरूको के्षत्र र ष्ट्वस्तारको दु्रत मूल्याङ्कन प्रस्ताव गछा ।  

यो पररयोजनाले सिकिार् हुने मृतु्य सङ््गया (उदाहरण "सिकिार् हुने मृतु्य") अध्ययनहरू एष्ट्सयाका तीनवर्ा मोिको 

एकदमै ष्ट्वस्ताररत हुन् भनी िेला पारेको छ भने, वन्यजनु्तमा रेल र पावर लाइनहरूिार् हुने प्रत्यक्ष प्रभावहरूमा वैज्ञाष्ट्नक 

सोधपुछ कम सुदृढ छ।  कागजात गररएका प्रजाष्ट्तहरूको नू्यन सङ््गया रेलहरूद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाष्ट्वत छ वा छैन, यो 

ररपोर्ाका नू्यनतम तीनवर्ा मोि सही छ वा छैन वा यसले हाष्ट्त्तहरू जस्ता ष्ट्वशाल, चमत्कारी स्तानघारीहरूका लाष्ट्ग अध्ययन 

झुकावलाई सहजै प्रष्ट्तष्ट्िम्वम्बत गछा  वा गदैन भनी अझैसम्म ज्ञात छैन। यसैगरी, 20 वषामा अकशेरुकीसाँगै तीनवर्ा सिै मोिको 

प्रत्यक्ष मृतु्यिारे प्रकाशन गररएको एउर्ा मात्र सह-समीक्षा कागज ष्ट्थयो।  
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तसथा, ष्ट्वशेषगरी रेलवेहरूका लाष्ट्ग साथै अन्य माध्ययमहरूका लाष्ट्ग पष्ट्न एष्ट्सयामा ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका वगीकरण समूह र एकल 

प्रजाष्ट्तहरूमा LI का प्रभावहरूको ष्ट्वस्तार र के्षत्र ष्ट्नधाारण गनाका लाष्ट्ग वन्यजनु्तको मृतु्यको कागजात र मूल्याङ्कन िढाउन 

आवश्यक हुन्छ। 

सिकहरू 

सिकहरूमा वन्यजनु्त-सवारी साधन ठोम्विने समस्याको िारम्बारता र सावाजष्ट्नक दृश्यताको साथमा, एष्ट्सयामा वन्यजनु्तलाई 

हुने सिकहरूको प्रत्यक्ष प्रभाविारे ष्ट्वसृ्तत िार्ा आियाजनक रूपमा कम भइरहेको छ। यो पररयोजनाले प्रत्यक्ष प्रभावहरू 

ष्ट्वशेषगरी ष्ट्वष्ट्भन्न भागमा र साना से्कलमा के्षत्र-ष्ट्वष्ट्शष्ट तररकामा अध्ययन गररन्छ भने्न कुरा िेला पारेको छ। प्रत्यक्ष प्रभावका 

अध्ययनहरूले यी मृतु्यका कारणहरू पष्ट्हचान गनुाको सट्टामा वन्यजनु्तलाई भएका नोक्सानीहरू कागजातीकरण गने िारे 

(अथाात्, सिकहरूमा माररएका प्रजाष्ट्तहरूको सूची िनाउने) िढी ध्यान केम्वित गरेको छ। यसका साथै, साष्ट्हत्यमा प्रमाणमा 

आधाररत कमीका समाधानहरू मूल्याङ्कन गने अध्ययनहरूको कमी भइरहेको छ। पररणाम स्वरूप, जनसङ््गया-से्कल 

संरक्षणका लाष्ट्ग मूलभूत रूपमा केही ष्ट्नरीक्षणहरू एष्ट्सयाका लाष्ट्ग ष्ट्नमााण गररएको छ।  

जनसङ््गयाहरूमा हुने LI का प्रत्य प्रभाव र उनीहरूको सम्भाष्ट्वत समाधानहरूको प्रत्यक्ष प्रभावहरूको ष्ट्नरूपणमा, 

सिकहरूका अवरोध प्रभावहरू ष्ट्वशेषगरी िासस्थान वा ल्याण्डसे्कप संयोजकता अनुमान लगाउन मद्दत गने 

मोिेलहरूमािा त मूलभूत रूपमा राम्रोसाँग अध्ययन गररएको छ। यी िाधा प्रभावहरूका वंशाणुगत सरोकारहरू ष्ट्वशेषगरी 

स्तानघारीहरूका लाष्ट्ग िढ्दो रूपमा सम्बोधन गरराँ दै छ।  

जनसङ््गया स्तर (जसै्त प्रजनन र मृतु्यदरहरू) मा प्रजाष्ट्तहरूको स्वस्थतासाँग सम्बम्वन्धत वन्यजनु्त जनसांम्वयकीय र 

पाराष्ट्मर्रहरूमा हुने सिकहरूका दुवै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावहरू ष्ट्वरलै अध्ययन गररएका ष्ट्थए। यसले साष्ट्हत्यमा प्रमुख 

अनुसन्धान अन्तराललाई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गछा ।  

ष्ट्वश्वका अन्य भागहरूमा मूल्याङ्कन गररएका कमीका 30 वर्ा उपायहरूमधे्य 34 एष्ट्सयामा—थोरै हदसम्म भएपष्ट्न—10 वर्ा 

उपाय मात्र सम्बोधन गररएको िेला पाररएका ष्ट्थए। अष्ट्हलेसम्म, कमीका अन्य उपायहरू ष्ट्वशेषगरी मानव वा जनावरको 

व्यवहार पररमाजान गने कायासाँग सम्बम्वन्धत उपायहरू ष्ट्वष्ट्भन्न एष्ट्सयाली देशहरूमा आधारमा कायाान्वयन गररएका छन्। 

कागजात र उक्त उपायहरूको मूल्याङ्कनको कमीले सिकका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावहरू कम गने कायामा ष्ट्तनीहरूको 

प्रभावकाररता िुझ्न कष्ट्ठन िनाउाँछ। यसले एष्ट्सयाली सुरक्षाका लाष्ट्ग उतृ्कष्ट अभ्यासहरूको म्यानुअलको ष्ट्वकास पष्ट्न गना 

ष्ट्दाँ दैन।  

वन्यजनु्त र सिकलाई अलग-अलग राखे्न तर ओभरपास र अन्डरपास जस्ता प्यासेजका लाष्ट्ग अनुमष्ट्त ष्ट्दने िष्ट्सङ्ग 

संरचनाहरूको सङ््गया ष्ट्वष्ट्भन्न एष्ट्शयाली देशहरूमा िष्ट्ढरहेका छन्। एष्ट्सयामा किीमा 39 प्रजाष्ट्तहरूलाई यी वन्यजनु्त 

िष्ट्सङ्गहरू प्रयोग गरी प्रलेम्वखत गररएका छन्, चाहे ष्ट्तनीहरूको प्रयोगको लाष्ट्ग वा "वास्तष्ट्वक" उदे्दश्य पूरा गनाका लाष्ट्ग 

ष्ट्िजाइन गररएका हुन्। संरचनासम्बन्धी छुट्टा-छुटै्ट उपायहरूको प्रभावकाररतालाई अल्पीकरण उपायहरूलाई भन्दा राम्रोसाँग 

प्रलेम्वखत गरराँदा, यस्ता ष्ट्नमााण गररएका सयौ ंवन्यजनु्त िष्ट्सङ्गहरू र ष्ट्तनीहरूको प्रभावकाररतालाई मूल्याङ्कन गने 

अध्ययनहरूको अल्पसङ््गया िीच असनु्तलन भएको देम्वखन्छ। 
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मङ्गोवियामा अनगुिेटहरूमा प्रस्तावित र्डक तथा रेिमागसहरूबाट हुने र्म्भावित प्रभािहरू 

ष्ट्चत्र7: यी गोलाकारले 20 वर्ा कोलािा खुलानले प्रस्ताष्ट्वत रेल तथा सिक पङ््गम्वक्तिद्धताहरू पार गरेका स्थानहरूलाई सङे्कत गदाछन् 

मङ्गोष्ट्लयाको Gobi Steppe पयाावरणीय प्रणालीमा, खुलान (जङ्गली गधा) र गोइर्िा ग्याजेल जस्ता अनगुलेर्हरू (खुर भएको 

जनु्त) गुणस्तरीय दानाको खोजीमा पररदृश्यको चारैतिा  ष्ट्हाँििुल गछा न्। नयााँ सिक तथा रेलमागाहरूको ष्ट्नमााणले पररदृश्यलाई 

ष्ट्वभाष्ट्जत गने, अनगुलेर्को वासस्थानलाई ष्ट्वखण्डन गने र गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा िाधाहरू ष्ट्सजाना गने कायाहरू गरररहेको छ। 20 

खुलानको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध अध्ययनको िार्ािार् यी पशुहरूले हरेक वषा धेरै पर्क प्रस्ताष्ट्वत सिक तथा रेलमागाहरूका स्थानहरू 

पार गने कुरा खुलासा भयो (ष्ट्चत्र 7)। यस के्षत्राका अनगुलेर्हरूले प्राय: कष्ट्हलै्य पष्ट्न ष्ट्वद्यमान रेलमागा वा घेराहरू पार नगने 

कुरा अष्ट्घल्ला अध्ययनहरूले देखाएका छन्, यसको अथा दष्ट्क्षणपूवी मङ्गोष्ट्लयामा LI को ष्ट्नमााणले पशुको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा प्रभाव 

पाने सम्भावना हुने छ। यी प्रजाष्ट्तहरू जारी रहन सक्छन् भनी सुष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग, LI का लाष्ट्ग अल्पीकरण उपायहरू 

आवश्यक हुने छ, जसै्त वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग संरचनाहरू ष्ट्नमााण गने र घेराहरू हर्ाउने। एनेक्स 1, खण्ड 2.6 हेनुाहोस्। 

रेलमागाहरू 

वन्यजनु्तमा पने अप्रत्यक्ष प्रभावहरूका अध्ययनहरूले रेलमागाका अवरोध प्रभावहरूमा, ष्ट्वशेषगरी र्ि ्याकहरूमा घेरा लगाउाँदा 

वा मानव िस्तीसाँग सम्बम्वन्धत हुाँदा केम्वित गछा न्। जीन प्रवाहमा रेलमागाहरूिार् ष्ट्नम्विने अवरोध प्रभावका पररणामहरू पत्ता 

लगाउन जारी हुन्छ। रेलमागा कोररिोरहरूमा ष्ट्वस्ताररत दूरीका लाष्ट्ग, ष्ट्वशेषगरी उच्च गष्ट्तका रूर्हरूमा लगातार घेरा लगाउन 

सष्ट्कन्छ जसले गदाा वन्यजनु्त ष्ट्तनीहरूिार् पार गना सकै्दनन्। यो एउर्ा सामान्य ष्ट्िजाइनको तु्रष्ट्र् हो, जसलाई वन्यजनु्तका 

िष्ट्सङ्गहरूमा पुनः  संयोजन गरेर सुधाना सष्ट्कन्छ। एष्ट्सयािार् तुलनात्मक रूपमा केही अध्ययनहरू ष्ट्वशेष रूपमा रेलमागा 

र्ि ्याकहरूमा सुरष्ट्क्षत प्यासेजको सुष्ट्वधाका लाष्ट्ग ष्ट्नमााण गररएका िष्ट्सङ्ग संरचनाहरूको वन्यजनु्त प्रयोगमा ष्ट्वद्यमान हुन्छन्। 

यद्यष्ट्प, एष्ट्सयामा किीमा 14 प्रजाष्ट्तहरूलाई रेलमागा र्ि ्याकहरूको माष्ट्थ वा तलिार् पार गने जस्ता संरचनाहरूको प्रयोग 

गरेर प्रलेम्वखत गररएका छन्। ष्ट्िजाइन र स्थान प्रभावकाररताका प्रमुख ष्ट्नधाारकहरू हुन् र गलत स्थानहरूमा राम्वखएका 

संरचनाहरूमा पशुहरूको पहुाँच र पार गने कायामा िढी र अनावश्यक ऊजाा खचा हुन सक्छ। 

पावर लाइनहरू 
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नेपािको तराई आकस  ल्याण्डसे्कपमा बाघहरूिाई हुने र्डक तथा रेि विकार्का र्म्भावित प्रभािहरू 

 

 
ष्ट्चत्र8: िाघ संरक्षणका लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत रेखीय पूवााधार रूर् र प्राथष्ट्मकताका के्षत्रहरू िीचको प्रष्ट्तचे्छदन 

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

ष्ट्कलोष्ट्मर्र(ष्ट्कष्ट्म)2 2 के्षत्र हो र यसको उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र हात्ती, गैंिा र िाघ जस्ता आकषाक र लुप्त महाप्राष्ट्णजातको 

उपम्वस्थष्ट्तका कारण ष्ट्वश्वव्यापी संरक्षण प्राथष्ट्मकताको के्षत्र हो। TAL को दु्रत ष्ट्वकास भइरहेको छ, जसमा नेपालको अष्ट्धकांश 

ष्ट्हस्सामा पूवा-पष्ट्िम चल्ने तीन प्रमुख LI पररयोजनाहरू समावेश छन्। यी प्रस्ताष्ट्वत LI रूर्हरूको 800 ष्ट्कलोष्ट्मर्र भन्दा 

िढी भागले िाघको संरक्षणका लाष्ट्ग प्राथष्ट्मकताका के्षत्रहरूलाई प्रष्ट्तचे्छद गछा , जसमा संरष्ट्क्षत के्षत्र, ििर जोन, वन कोररिोर 

र उच्च घनत्वको िाघ के्षत्रहरू समावेश छन् (ष्ट्चत्र 8)। संरष्ट्क्षत के्षत्रहरू ष्ट्भत्रका प्रभावहरू तुलनात्मक रूपमा सामान्य छन् 

भने, कम संरष्ट्क्षत भूष्ट्महरूले िाघका उप-जनसङ््गयाहरू िीच महत्त्वपूणा वासस्थान ष्ट्लङ्कहरूको रूपमा काया गछा न्। 

यसैगरी, नयााँ LI रूर्हरूको ष्ट्नमााणका कारण वा ष्ट्वद्यमान LI रूर्हरूका स्तरवृम्वद्धहरूका कारण सम्पका  रू्रे्मा िाघका 

जनसङ््गयाहरूलाई प्रभाष्ट्वत हुन सक्छ, जसले व्यापक LI पदष्ट्चह्न, यातायातको मात्रामा वृम्वद्ध र िाघहरूका लाष्ट्ग िष्ट्लयो 

अवरोध प्रभाव ष्ट्नम्त्याउाँछ। LI का चष्ट्लरहेका र भावी ष्ट्वकासहरूका लाष्ट्ग सुरक्षाहरू राम्रोसाँग योजना िनाउनका लाष्ट्ग 

स्थानीय र के्षत्रीय से्कलहरूमा िाघको गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध िुझ्न आवश्यक हुने छ। एनेक्स 1, खण्ड 2.2 हेनुाहोस्। 

 

पावर लाइनहरूका प्रभावहरूमा ष्ट्वद्यमान साष्ट्हत्यद्वारा पंक्षी र स्तनधारीहरू प्रभाष्ट्वत हुन्छन्। पंक्षीहरू मातै्र 53 प्रष्ट्तशत 

साष्ट्हत्यका लाष्ट्ग हुन्छन् भने, 40 प्रष्ट्तशत साष्ट्हत्य स्तनधारीहरूमा केम्वित हुन्छन्। पावर लाइनहरूका अप्रत्यक्ष र जनसङ््गया 

प्रभावहरूलाई ष्ट्वस्तारमा वणान गने वैज्ञाष्ट्नक साष्ट्हत्य लगभग अवास्तष्ट्वक हुन्छ। सिक तथा रेलको साष्ट्हत्य जसै्त, पावर 

लाइनका प्रभावहरूलाई प्रलेख गनामा केम्वित धेरैजसो अध्ययनहरूले अल्पीकरण उपायहरूको प्रभावकाररतालाई मूल्याङ्कन 

गनुाको सट्टामा आिैलाई प्रभाव पाछा न्। अल्पीकरण उपायहरूको स्थापना र मूल्याङ्कन पावर लाइनको इलेक्ट्ि ोकू्यशनिार् हुने 

मृतु्यहरू घर्ाउनमा अत्याष्ट्धक केम्वित छ। यद्यष्ट्प, सह-समीक्षा गररएको साष्ट्हत्यमा पशुको कोष्ट्लसनिार् हुने मृतु्य घर्ाउने 

प्रयासमा रहेका ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका पावर लाइन अल्पीकरण उपायहरूको प्रभावकाररतािारे जानकारीको कमी भइरहेको छ। 

सिै तीन वरै् मोिका िारेमा थप ष्ट्वसृ्तत जानकारीका लाष्ट्ग, एनेक्स 4 हेनुाहोस्। 
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ठूलो एक-सीगें गैंिा 

अथसशास्त्र 

पृथ्वीमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, पयाावरणीय प्रणालीसम्बन्धी सेवाहरू र प्रकृष्ट्तका यथाथा मूल्य यी सिै मानव कल्याण र जीवनका 

आधारभूत तत्त्व हुन्। मानव जाष्ट्तका लाष्ट्ग प्रकृष्ट्त महत्त्वपूणा हुन्छ भने्न कुरामा कुनै शङ्का छैन तर LI ष्ट्वकासको दौरान यी 

सामान र सेवाहरूको मूल्य ष्ट्नधाारण गने काया प्रायजसो छुरे्को हुन्छ। यी सेवाहरूलाई ष्ट्नणाय ष्ट्लने िममा उपेष्ट्क्षत गररन्छ वा 

प्राय: ष्ट्यनीहरूको मूल्याङ्कन गरराँ दैन। यो प्राय: धेरैजसो सेवा र उनीहरूको जष्ट्र्लताको कारण प्राकृष्ट्तक पूाँजीमा आष्ट्थाक मूल्य 

कसरी ष्ट्नष्ट्दाष्ट गने भने्न कुरामा सवासम्मष्ट्तको कमी भएको कारणले हुन्छ। पररणाम स्वरूप, जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरक्षण र 

प्राकृष्ट्तक संसाधनको दीगो प्रयोगका लाष्ट्ग आष्ट्थाक प्रोत्साहन LI ष्ट्वकासका योजना तथा पररयोजनाहरूमा दुलाभ र पररवतानीय 

हुन्छ।  

लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषण (CBA) एउर्ा यस्तो महत्त्वपूणा उपकरण हो जसले ष्ट्वकासकताा र ष्ट्नणायकतााहरूलाई प्रकृष्ट्तको मूल्य 

ष्ट्नधाारण गना र पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा यसलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गना अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ। प्रकृष्ट्तका अन्य मूल्यको 

गुणस्तर र मात्रामा पररयोजनाको सम्भाष्ट्वत प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर, पररयोजना ष्ट्वकासकतााहरूले पयाावरणीय मूल्यको नोक्सान 

वा िाइदासाँग सम्बम्वन्धत पररयोजनाको वास्तष्ट्वक लागतको राम्रोसाँग ष्ट्हसाि गना सक्छन्।  

प्राय: अपेष्ट्क्षत लागत र लाभहरू पररयोजनाको ष्ट्वत्तीय सम्भाव्यताको सूचक, वास्तष्ट्वक वतामान मान गणना गना प्रयोग गररन्छ। 

LISA पररयोजनाका माष्ट्मला अध्ययनहरूले केही उदाहरणहरूमा, पररयोजना वातावरणीय लागतहरू आष्ट्थाक लाभहरूभन्दा 

िढी हुन सक्छन् (नकारात्मक वास्तष्ट्वक वतामान मान) र LI का वैकम्वल्पक रूर्हरूले वातावरणीय र सामाष्ट्जक मानहरूमा 

राम्रोसाँग सेवा प्रदान गना सक्छ भनी प्रदशान गरेका छन्। CBA ले कमीसम्बन्धी कुन रणनीष्ट्तहरू िढी लागत-प्रभावकारी हुन्छन् 

भने्न कुरा पष्ट्हचान गने तररका पष्ट्न प्रदान गदाछ र अपररहाया प्रभावहरूलाई उतृ्कष्ट रूपमा घर्ाउने छ।a35 

 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा र पयाावरणीय 

प्रणालीसम्बन्धी सेवाहरूको आष्ट्थाक 

मूल्यको अनुमान USD $125-140 

ष्ट्र्ि ष्ट्लयनको गररएको छ। 

- Constanza35 
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सिकहरूमा, वन्यजनु्त-सवारी साधन कोष्ट्लजनहरूका वातावरणीय र सामाष्ट्जक पररणामहरूका कारण ष्ट्तनीहरू भारी पना 

सक्छन्। वन्यजनु्त-सवारी साधन कोष्ट्लजनहरूको मूल्यमा ष्ट्नम्न कुरा पना सक्छन्: 

• सवारी साधनको ममात वा प्रष्ट्तस्थापन 

• ष्ट्चष्ट्कत्सा खचाहरू (अल्पकालीन र दीघाकालीन) 

• मानव जीवनको क्षष्ट्त 

• िीमा पेआउर्हरू 

• िोरीले ताने्न, दुघार्ना उपम्वस्थष्ट्त र अनुसन्धान 

• शव हर्ाउने र व्यवम्वस्थत गने 

• जनावरको मौष्ट्द्रक मूल्य

एष्ट्सयामा वन्यजनु्त-सवारी साधनका कोष्ट्लजनहरूको मूल्यिारे राम्रोसाँग िुष्ट्झसकेपष्ट्छ, यी मूल्यहरू CBA र अन्य आष्ट्थाक 

मूल्याङ्कनहरूमा सम्वम्मष्ट्लत गना सष्ट्कन्छ। 

जाभा-बािी 500 वकिोभोल्ट पािर प्रर्ारण क्रवर्ङ पररयोजना (इन्डोनेवर्या) 

जाभा-िाली 500 ष्ट्कलोभोल्ट पावर प्रसारण पररयोजना 2009 मा प्रस्ताव गररएको 

ष्ट्थयो र यसले जाभा र िालीिीच 220 ष्ट्कष्ट्म उच्च भोले्टजका रेखाहरू ष्ट्नमााण गने 

लक्ष्य राखेको ष्ट्थयो। 36 पङ््गम्वक्तिद्धताका अंशहरू वन्यजनु्तलाई हुन सम्भाष्ट्वत 

प्रभावहरूका साथमा दुईवर्ा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्जसाँग संलग्न ष्ट्थए र तसथा सुरक्षाको 

स्थापना गना आवश्यक ष्ट्थयो। दुईवर्ा प्राथष्ट्मक सुरक्षा ष्ट्वचार गररएका ष्ट्थए: वायु 

प्रदुषण कम गने र आलोचनात्मक रूपमा लोपोनु्मख चरा, िाली मैनाका लाष्ट्ग 

संरक्षण कायािम अनुदान गने। वातावरणीय सुरक्षाहरूको कायाान्वयनिार् ष्ट्नम्विने 

मौष्ट्द्रक लागत र लाभहरू मूल्याङ्कन गना लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषण आयोजना गररएको 

ष्ट्थयो। ष्ट्वशे्लषण तलका चारवर्ा चरणमा गररएको ष्ट्थयो (सिै गणनाहरू 10 वषाको 

समय ष्ट्क्षष्ट्तजिारे ष्ट्वचार गरेर गररएका ष्ट्थए): 

1. वास्तष्ट्वक वतामान मानको गणनाले पररयोजनाका ष्ट्वत्तीय लागत र लाभहरू 

ष्ट्वचार गरेको छ 

2. मौष्ट्द्रक शब्दमा पररयोजनािार् ष्ट्नम्विएका नकारात्मक आकारको 

पररमाणीकरण 

3. दुईवर्ा वातावरणीय सुरक्षा उपायसाँग सम्बम्वन्धत लाभहरूको गणना 

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

आष्ट्थाक ष्ट्वशे्लषणले जाभा-िाली 500 ष्ट्कलोभोल्ट पररयोजनामा चयन गररएका सुरक्षा उपायहरूले सकारात्मक वास्तष्ट्वक 

वतामान मान ष्ट्सजाना गरेको छ अथाात् सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गदाा पररयोजना ष्ट्वत्तीय रूपमा उपयुक्त ष्ट्थयो भनी 

देखाएको छ। यो इन्डोनेष्ट्सयाली माष्ट्मला अध्ययनले पररयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा सम्वम्मष्ट्लत गररएको किा CBA 

प्रयोग गरेको छ। यसले वातावरणीय सुरक्षा उपाायहरूले वातावरणीय र वन्यजनु्तका मानहरू सुरक्षा मात्र नगरेर पूवााधार 

पररयोजनाको समर वास्तष्ट्वक वतामान मान पष्ट्न थपेको छ भनी ष्ट्नधाारण गरेको छ। 

 

यो पररयोजनाले सुरक्षा उपायका लाभहरू सम्वम्मष्ट्लत गने CBA द्वारा गररएको थप ब्यालेन्स लेखाष्ट्वष्ट्ध पररयोजनाका आष्ट्थाक 

ष्ट्वशे्लषणहरूमा प्रयोग गनुापछा  जसकारण वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूलाई पररयोजनाका लागतहरू मात्र माष्ट्नाँदैन भनी 

प्रसु्तत गदाछ। समान रूपमा महत्त्वपूणा, यो पररयोजनाका लाष्ट्ग आयोजना गररएको CBA को प्रकार प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प िनाउन सष्ट्कने 

खालको छ र LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग इन्डोनेष्ट्सया र एष्ट्सयाभरर दुवैमा प्रयोग गना सष्ट्कन्छ। पररष्ट्शष्ट 2, माष्ट्मला अध्ययन 7 

हेनुाहोस्। 

 

िाली मैना 
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र्ांघीय रूट 4, पूिस-पविम राजमागस (मिेवर्या) 

307-ष्ट्कष्ट्मको संघीय रूर् 4 हात्ती र िाघका मुय िासस्थानहरू पार गदै पेष्ट्ननसुलर मलेष्ट्सयाको पूवा र पष्ट्िम समुद्र 

तर्हरूमा जोष्ट्िन्छ।37 2005 माा पूरा भएको यो राजमागाको पररयोजना ष्ट्वष्ट्भन्न पयाावरणीय कोररिरहरू ष्ट्सजाना गने 

राष्ट्ष्टि य मारर प्लानको भागको रूपमा दुईवर्ा आष्ट्थाक ष्ट्वशे्लषणको ष्ट्वषय ष्ट्थयो। धेरैजसो हात्ती र िाघहरूले वन संरक्षण र 

राज्य पाका  िीच ष्ट्हाँि्ने यो राजमागाको रि ेचले ष्ट्वभाष्ट्जत गररएको िासस्थान उपयोग गरेका ष्ट्थए तर सिकले ष्ट्तनीहरूको 

िासस्थान ष्ट्वखण्डन गरेर िाधा ष्ट्सजाना गर्यो। यो समस्या समाधान गनाका लाष्ट्ग, मारर प्लानले कमीका तीनवर्ा उपाय 

पष्ट्हचान गरेको छ: 

1. दुवै पाका हरूिीच कनेम्वक्ट्ष्ट्भर्ी ष्ट्वस्तार गना ष्ट्तनीहरूको वररपररका जष्ट्मनहरू अष्ट्धरहण गने र मानव-वन्यजनु्त 

द्वन्द्व कम गने 

2. वन्यजनु्तका लाष्ट्ग िष्ट्सङ्ग, चेतावनी सङे्कत र गष्ट्त सीमाहरू ष्ट्सजाना गने 

3. त्यस के्षत्रमा दीघाकालीन कृष्ट्ष व्यवस्थाका लाष्ट्ग मागाष्ट्नदेशनहरू स्थापना गने 

 

आष्ट्थाक ष्ट्वशे्लषणले तीनवर्ा सुरक्षा उपायिार् आएका लाभहरू ष्ट्तनीहरूको लागतभन्दा धेरै ष्ट्थए भनी देखाएको छ। यसले 

उक्त उपायहरूको कायाान्वयन लागत-प्रभावकारी ष्ट्थयो, संरक्षणका लाष्ट्ग मात्र राम्रो ष्ट्थएन भने्न किा आष्ट्थाक ष्ट्सग्नल ष्ट्दयो। 

 

दुभााग्यवश, वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूको तैनाथको लागत मारर प्लान र यसको CBA ष्ट्सजाना गरेको संघीय 

ष्ट्वभागद्वारा नभएर स्थानीय सरकारहरूद्वारा भुक्तान गनुापने भएको हुनाले ष्ट्तनीहरू पूणा रूपमा कायाान्वयन गररएका 

ष्ट्थएनन्। पररणाम स्वरूप, योजनाको समायोष्ट्जत संस्करण ष्ट्वकास भइरहेको छ र 2021 को अन्त्यमा जारी गररनुपछा । 

 

यो माष्ट्मला अध्ययनले पयाावरणीय सुरक्षा उपायहरूको समू्पणा लागत-लाभ ष्ट्वशे्लषण आयोजना गनुाको महत्त्व प्रदशान गछा । 

सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनुाका लाभहरूसाँग लागतहरूको तुलना गरेर र पन्छाइएका लागतहरूमा गुणन खण्ड 

गरेर—जसै्त मानव-वन्यजनु्त िीचको द्वन्द्वसाँग सम्बम्वन्धत भएका-लेखकहरू प्रस्ताष्ट्वत अल्पीकरण उपायहरूको पररणाम 

स्वरूप समाजमा सकारात्मक लाभ हुने छ भने्न कुरा देखाउन सक्षम ष्ट्थए। पररष्ट्शष्ट 2, माष्ट्मला अध्ययन 8 हेनुाहोस्। 

खैरो ष्ट्हरन, तािोिा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज, भारत। िेष्ट्िर्: Gregoire Dubois 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

पयासिरणीय प्रणािीर्म्बन्धी रे्िाका उदाहरणहरू 

प्रावधान गने: खाना, पानी, िाइिर, इन्धन र अन्य 

सामानहरू 

ष्ट्नयन्त्रक: मौसम, रोग र परागसेचन 

समथान गने: पोषण चि र मार्ोको रचना 

सांसृ्कष्ट्तक: मनोरञ्जन, पयार्न र सांसृ्कष्ट्तक सम्पदा 
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तराई आका  ल्याण्डसे्कप, भारतमा िाघ आरक्षण मािा त जाने सिक। िेष्ट्िर्: ष्ट्शव मारवाहा 

 

िन्यजनु्तमा रेखीय पूिासधारका प्रभािहरूिाई र्म्बोधन गने एवर्याको क्षमता 

पूरै एष्ट्सयाभर, यातायातको िढ्दो मात्रासाँग सम्बम्वन्धत LI को ष्ट्वस्तारणले प्रजाष्ट्तहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धमा अवरोध पुर्याइरहेको छ, 

सवारी साधन र रेलहरूसाँगको कोष्ट्लसनका कारण प्रत्यक्ष वन्यजनु्त मृतु्यदर िढाइरहेको छ र पयाावरणीय प्रणालीहरूलाई 

ष्ट्वखण्डन गरेर महत्त्वपूणा वासस्थानहरू घर्ाइरहेको छ। सामान्यतया, पावर लाइन नेर्वका हरूको वृम्वद्धले पंक्षीहरू र वन तथा 

क्यानोपी-ष्ट्नवास प्रजाष्ट्तहरू र उनीहरूको वासस्थानमा जोम्वखम िढाएको छ। 

LI को ष्ट्नमााण दु्रत रूपमा जारी भएमा, ष्ट्वकासशील एष्ट्सयाले नयााँ र ष्ट्वस्तारशील पूवााधारका प्रभावहरूिार् वन्यजनु्तलाई 

सुरष्ट्क्षत गने आफ्नो क्षमता िढाउन आवश्यक हुने छ। LI प्रस्तावक, ष्ट्नमााता र अन्य सरोकारवालाहरूले WFLI का उपयुक्त 

कानुन, नीष्ट्त, प्राष्ट्वष्ट्धक जानकारी र कायािल प्रष्ट्शक्षण नभएको अवस्थामा वन्यजनु्तका प्रभावकारी सुरक्षा उपायहरू राम्रोसाँग 

चयन, ष्ट्िजाइन र लागू गना सकु्न हुने छैन। क्षमता ष्ट्नमााण गने प्रयासहरू धेरै आवश्यक भएको ठाउाँमा ष्ट्तनीहरूलाई लष्ट्क्षत 

गनाका लाष्ट्ग, सुरक्षा उपायहरू अनुदान गना, योजना िनाउन र कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वद्यमान क्षमता र हालका चुनौतीहरू 

दुवैिारे िुझ्नु महत्त्वपूणा हुन्छ। सङ्घर्क समूहहरूमा पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्िया र ष्ट्वशेष प्रष्ट्शक्षणका आवश्यकताहरूमा थप 

संलग्नता जनाउने अवसरहरू पष्ट्हचान गरेर, थप रोिर क्षमता ष्ट्नमााण गने कायािम ष्ट्वकास गना सष्ट्कन्छ। 
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ष्ट्कनािार्ाङ्गान नदी, िोष्ट्नायो, मलेष्ट्सयाको ष्ट्कनारमा पाइने िोष्ट्नायन हात्ती। िेष्ट्िर्: Gregoire Dubois 

रेखीय पूवााधारको ष्ट्वकासमा संलग्न एका सङ्घर्क समूहहरू 

र्रकारी एजेन्सीहरू: सरकारी ष्ट्नकायहरू—ष्ट्वष्ट्शषगरी यातायात, उजाा र वातावरणीय वा संरक्षण 

ष्ट्नकायहरू—सिैले LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूको कायाान्वयनमा भुष्ट्मका ष्ट्नवााह गरेका छन्। 

सरकारहरूले सुरक्षा उपायका आवश्यकताहरूसम्बन्धी नीष्ट्त सेर् गरेका छन् र ष्ट्वशेषगरी अनुमष्ट्त ष्ट्दने र LI 

साइष्ट्र्ङ्गसम्बन्धी ष्ट्नणायहरू गछा न्। 

 

अन्तरासवष्टरय वित्तीय र्ांस्थाहरू (IFIs): IFI हरूले LI पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग, ष्ट्वशेषगरी ऋणको रूपमा 

अनुदान प्रदान गदाछन्। IFI हरूसाँग उधारो ष्ट्लने देशहरूले पालना गनुा पने वातावरणीय र सामाष्ट्जक सुरक्षा 

उपायहरू छन्। पूवााधारका लाष्ट्ग सहायता वा ऋण प्रदान गने अन्य धेरै प्रकारका अनुदानकतााहरू भएपष्ट्न, 

यो पररयोजनाले धेरै एष्ट्सयाली देश र के्षत्रहरूमा सञ्चालन गने ऋणदाताहरूको सुइर्मा ध्यान केम्वित गरेको 

छ। 

 

उद्योग: उद्योगमा पूवााधारका योजनाकताा, इम्वन्जष्ट्नयर र ष्ट्नमााता वा राउण्डमा भएका र पूवााधार संरचना गना र 

सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार माष्ट्नसहरू पदाछन्। उद्योगमा सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू 

मूल्याङ्कन गना र कमीसम्बन्धी उपयुक्त उपायहरू ष्ट्सिाररस गनाका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन (EIA) का परामशादाताहरू पना सक्छन्। 

 

गैर-र्रकारी र्ांस्थाहरू (NGOs): वन्यजनु्तको संरक्षणमा ध्यान केम्वित गने NGO हरूसाँग ष्ट्दइएको के्षत्रमा 

LI पररयोजनाका सम्भाष्ट्वत प्रभावहरू स्पष्ट पाना सके्न वन्यजनु्त वा िासस्थानिारे िार्ा हुन सक्छ। समुदाय-

केम्वित NGO हरूले सामुदाष्ट्यक वनहरू वा उच्च सांसृ्कष्ट्तक मान भएका साइर्हरूमा हुने प्रभावहरू जस्ता 

LI साँग सम्बम्वन्धत केही थप स्थानीयकृत समस्याहरूको सामना गदाछन्। NGO हरूले सुरक्षा उपायहरू 

कायाान्वयन गररएका छन् वा छैनन् भने्न कुराको सम्बन्धमा उत्तरदाष्ट्यत्व सुष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग LI को ष्ट्वकास र 

संरचनाको पालना पष्ट्न गना सक्छन्। 
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LI पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्िया 

LI पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा सात मुय चरणहरू समावेश छन् (ष्ट्चत्र 9)। वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरू समावेश गने 

अवसरहरू सातवर्ा सिै चरणमा उत्पन्न हुन्छन् (ताष्ट्लका 1): 

 
ष्ट्चत्र 9: LI पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्िया 

ताष्ट्लका1: पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा वन्यजनु्तको सुरक्षा उपायका अवसरहरू 

पररयोजनाको चरण िन्यजनु्तको रु्रक्षा उपायका अिर्रहरू 

1. चयन वन्यजनु्तका महत्त्वपूणा के्षत्रहरूिार् पार गने पररयोजनाहरू चयन नगनुाहोस्। 

2. ष्ट्वत्त व्यवस्था पररयोजना िजेर्मा वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरू अनुदान गने र सुरक्षा उपायको मानक 

अनुपालना आवश्यक िनाउने काया समावेश गनुाहोस्। 

3. योजना िनाउने EIA आयोजना गनुाहोस् र प्रजाष्ट्तहरूलाई हुने सम्भाष्ट्वत प्रभावहरूिारे िुझ्नका लाष्ट्ग 

वन्यजनु्तको िार्ा सङ्कलन गरी समीक्षा गनुाहोस्। 

4. ष्ट्िजाइन कमीका ष्ट्वकल्पहरू मूल्याङ्कन गनुाहोस् र प्रभाष्ट्वत प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग प्रभावकारी 

ष्ट्िजाइनहरू छनोर् गनुाहोस्। 

5. अनुमष्ट्त ष्ट्दने वन्यजनु्तलाई हुने प्रभावहरूका लाष्ट्ग उपयुक्त अनुमष्ट्तहरू प्राप्त गना पयााप्त जानकारी प्रदान 

गररएको छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गनुाहोस्। 

6. ष्ट्नमााण वन्ययजनु्तलाई हुने संरचनाका प्रभावहरू जसै्त हल्ला, प्रदूषण र पोष्ट्चङ्ग कम गने उतृ्कष्ट 

प्रयासहरू उपयोग गनुाहोस्। 

7. संरचनापष्ट्छ कमीका प्रभावकाररता मूल्याङ्कन गनाका लाष्ट्ग वन्यजनु्तको संरचनापष्ट्छको अवस्था ष्ट्नगरानी 

गनुाहोस्। 

चारवर्ा सङ्घर्क समूह पररयोजनाको ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाभरर संलग्नताका स्तरहरूमा िरक हुन्छन् (ष्ट्चत्र 10)। पााँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध 

एष्ट्सयाली देशका 300 भन्दा िढी प्रष्ट्तवादीहरूको पररयोजनाको सवेक्षणले IFIहरूमा सिै चरणहरूका सिैभन्दा धेरै संलग्नता 

छ भने NGOहरूमा सिैभन्दा कम छ भनी िेला पारेको छ। सरकारी ष्ट्नकायहरू योजना िनाउने र अनुमष्ट्त ष्ट्दने चरणहरूको 

अवष्ट्धमा िढी संलग्न हुन्छन् भने उद्योग योजना िनाउने कायामा िढी संलग्न हुन्छ। उद्योग पष्ट्न ष्ट्िजाइन र संरचनामा मुय 

खेलािी हुनुपछा  भनी ष्ट्दइएको खण्डमा, ती सेवाहरू प्रदान गने व्यवसायहरूका प्रष्ट्तवादीहरूसम्म सवेक्षण सम्भाष्ट्वत रूपमा 

पुगेन। 

 
ष्ट्चत्र 10: LI पररयोजना ष्ट्वभागको प्रष्ट्ियामा सङ्घर्क समूहको संलग्नता 
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LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गदाा हुने िाधाहरू 

LISA पररयोजनाको सवेक्षणका नष्ट्तजाहरूले चारवर्ा सिै सङ्घर्क समूहले LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरू 

कायाान्वयन गदाा हुने िाधाहरू पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियाका योजना िनाउने, संरचना र ष्ट्िजाइन चरणहरूमा प्राय: िढी 

उत्पन्न हुन्छन् भने्न कुरासाँग सहमत भएको कुरा िेला पारेको छ। ष्ट्वशेषगरी, कमीसम्बन्धी ष्ट्वकल्पहरूका लाष्ट्ग उपयुक्त 

ष्ट्िजाइन र इम्वन्जष्ट्नयररङ्गका प्रष्ट्वष्ट्धहरूसम्बन्धी ज्ञानको कमीलाई मुय िाधाको रूपमा चयन गररएको ष्ट्थयो (ष्ट्चत्र 11)। 

दुईवर्ा थप िाधाहरूमा वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग अनुदानको कमीका साथै राजनैष्ट्तक इच्छा र संस्थागत 

समथानको कमी पदाछन्। WFLI का गैर-आष्ट्थाक लक्ष्यहरू वा संस्थागत समथानका लाष्ट्ग राजनीष्ट्तकको चाहानाको कमी हुनु 

ष्ट्वकासशील संसारमा सामान्य हो र देशहरूले ष्ट्वकास र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका प्रष्ट्तिद्धताहरू दुवै पूरा गने आदशाको रूपमा 

हररयो पूवााधारलाई प्रोत्साहन नगदाासम्म िाधा िन्न जारी रहने सम्भावना छ। 

 
ष्ट्चत्र11: रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गदाा हुने  िाधाहरू 

वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूका लाष्ट्ग नीष्ट्त 

राष्ट्ष्टि य नीष्ट्तले देशहरूलाई LI का लाष्ट्ग वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूसम्बन्धी उतृ्कष्ट अभ्यासहरू संस्थागत गने महत्त्वपूणा 

अवसर प्रदान गदाछ। राष्ट्ष्टि य स्तरमा नीष्ट्तको एक प्रयोग भनेको रे्रेम्वरि यल र ताजा पानीका वातावरणहरूको संरक्षण ष्ट्नयन्त्रण 

गने अन्तरााष्ट्ष्टि य िहुपक्षी वातावरणीय सम्झौताहरू (MEAs) मा हस्ताक्षरकको रूपमा देशको प्रष्ट्तिद्धताको ष्ट्नयमष्ट्नि हो। 

सामान्यतया, एष्ट्सयाका देशहरूमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता र ष्ट्वश्व सम्पदा सभा जस्ता मुय अन्तरााष्ट्ष्टि य MEA हरूमा उच्च स्तरको 

सहभाष्ट्गता छ। यद्यष्ट्प, 28 मधे्य 12 वर्ा देश मात्र CMS मा सहभागी हुन्छन्, हुन प्रवासन प्रजाष्ट्त, ष्ट्तनीहरूको िासस्थान र 

प्रवासन रूर्हरूको संरक्षणमा ष्ट्वशेषज्ञ ष्ट्वश्वव्यापी संरक्षण मात्र हो। LI यी प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग ष्ट्वशेषगरी प्रभावपूणा हुन सक्छन् 

भनी भष्ट्नएको िेलामा, CMS मा हस्ताक्षरक हुनाले वन्यजनु्तको ल्यान्डसे्कप कनेम्वक्ट्ष्ट्भर्ीसम्बन्धी राष्ट्ष्टि य नीष्ट्त पररषृ्कत गने 

अवसर ष्ट्सजाना हुन सक्छ।  

वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरू सिक, रेलमागा, पावर लाइन र EIA हरूसम्बन्धी राष्ट्ष्टि य कानुन वा मागाष्ट्नदेशनहरूमा 

ष्ट्तनीहरूको समावेशमािा त संस्थागत हुन पष्ट्न सक्छन्। हाल, सिकसाँग सम्बम्वन्धत वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूसम्बन्धी कानुन 

वा मागाष्ट्नदेशनहरू दुवै धेरैजसो देशहरूमा सिकहरू (17) र पावर लाइनहरू (14) पष्ट्छ प्रचष्ट्लत छन् (21)। वन्यजनु्तका 

सुरक्षा उपायहरू आवश्यक पने प्रावधानहरू समावेश गने कानुन वा मागाष्ट्नदेशनहरू LI का प्रभावहरूिार् वन्यजनु्तलाई 

सुरष्ट्क्षत गना ष्ट्वशेषगरी ध्यान केम्वित गने भावी प्रावधानहरूका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा सुरुवाती ष्ट्वन्दु प्रदान गदै धेरैजसो एष्ट्सयाली 

देशहरूमा पष्ट्न प्रचष्ट्लत छन् (22)। 
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ताष्ट्लका2: जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको सुरक्षा र रेखीय पूवााधारका माध्यमहरू वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी राष्ट्ष्टि य कानुन र 

मागाष्ट्नदेशनहरू 

देश↓ 

EIA  र्डक रेिमागस पािर िाइन 

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-लेरे         8 

तुष्ट्का मष्ट्नस्तान         7 

नेपाल         7 

चीन         6 

उजिेष्ट्कस्तान         6 

भुर्ान          5 

अिगाष्ट्नस्तान         5 

कजाकस्तान         5 

बु्रनाइ         4 

श्रीलंका         4 

पाष्ट्कस्तान         4 

थाइल्याण्ड         4 

क्याम्बोष्ट्िया         2 

इन्डोनेष्ट्सया         2 

ष्ट्भयतनाम         1 

ष्ट्सङ्गापुर         1 

म्यानमार         0 

लाओस         0 

ष्ट्कष्ट्गाजस्तान         0 

उत्तर कोररया         0 

ष्ट्िष्ट्लष्ट्पन्स         0 

कूि 19 18 18 17 15 14 12 12  
         

कुञ्ची र्मािेश गररएको  
र्म्भि र्मािेश 

गररएको 
 

र्मािेश गररएको 

छैन 
 

जानकारी 

अनुपिब्ध छ* 
 

* सिै देशका कानुनहरूसम्बन्धी जानकारी अनलाइनमा अङ््गरेजीमा सष्ट्जलैसाँग उपलब्ध छैन। खैरो वगाहरूले देशमा कानुनी प्रावधानहरू छैन भने्न अथा होइन। 
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IFC PS 6 - जीवित प्राकृवतक स्रोतहरूको जैविक विविधता र्ांरक्षण र दीघसकािीन व्यिस्थापन 

कायासम्पादन मानक (PS) 6 ले दीघाकालीन ष्ट्वकासमा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता, पयाावरणीय प्रणाली र जीष्ट्वत 

प्राकृष्ट्तक स्रोतहरूको उपयुक्तता पष्ट्हचान गछा । यो वातावरणीय र सामाष्ट्जक खतरा र प्रभावहरूको पष्ट्हचान 

प्रष्ट्ियामा लागूयोग्य हुन्छ। आवश्यकताहरू पररमाष्ट्जात, प्राकृष्ट्तक र सङ्कर्कालीन वासस्थानहरूमा 

पररयोजनाहरूमा; वा सेवा व्यवस्थापन वा प्रभाव अन्तगातका पयाावरणीय प्रणाली सेवाहरूमा सम्भाष्ट्वत प्रभाव वा 

ष्ट्नभारतासाँग लागू हुन्छन्; वा जीष्ट्वत प्राकृष्ट्तक स्रोतको उत्पादन (कृष्ट्ष, पशु पालन, माछा पालन, वन ष्ट्नमााण) 

समावेश हुन्छन्। 

ष्ट्वत्तदाताहरू र ष्ट्तनीहरूका सुरक्षा नीष्ट्तहरूको भूष्ट्मका 

ष्ट्वकासशील एष्ट्सयाको अष्ट्धकांश पूवााधारका लाष्ट्ग IFIs वा अन्य 

के्षत्रीय आष्ट्थाक ष्ट्नकायहरूिार् ऋणहरू ष्ट्लएर ष्ट्वत्त व्यवम्वस्थत 

गररएको छ। ष्ट्वश्व िैंक समूहको कायासम्पादन मानक 6 मा 

आधाररत र यससाँग पङ््गम्वक्तिद्ध गररएको ठाउाँमा IFI हरूमा 

वातावरणीय र सामाष्ट्जक सुरक्षाका प्रणालीहरू हुने गछा न् । हाल 

केहीमा पूवााधारसम्बन्धी ष्ट्वकास गररएको सै्वम्वच्छक मागादशान 

कागजातहरू भएतापष्ट्न IFI मा केही सिक, रेल वा पावर 

लाइनहरू ष्ट्वष्ट्शष्ट हुने औपचाररक वन्यजनु्त सरक्षा मानकहरू 

ष्ट्वकास गररएको छैन। उदाहरणका लाष्ट्ग, एष्ट्सयाली ष्ट्वकास 

िैंकले यातायात प्रोजेक्ट्हरूका लाष्ट्ग Green Infrastructure 

Design प्रकाशन गरेको छ:2019 मा एष्ट्सयाको वन्यजनु्तको 

जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतासुरष्ट्क्षत गने सिकको नक्सा,38र ष्ट्वश्व िैंकले 

मागादशान म्यानुअल ष्ट्वकाश गनामा भारतको वन्यजनु्त संस्थानलाई 

सहायता गर्यो, 2016 मा वन्यजनु्तमा रेखीय पूवााधारका 

प्रभावहरू कम गने वातावरण-मैत्री उपायहरू.39  अष्ट्धकांश IFI 

हरूले ष्ट्वकासको धेरैजसो के्षत्रहरूिीच उतृ्कष्ट अभ्यासहरूको 

उद्योग-ष्ट्वशेष उदाहरणहरू उपलब्ध गराउने सै्वम्वच्छक 

मागादशानहरूको सङ्कलन भएका ष्ट्वश्व िैंकको वातावरणीय, 

स्वास्थ्य र सुरक्षा मागादशानहरूको सन्दभा पष्ट्न ष्ट्लन्छन्।  

ऋण उपलब्ध गराउाँदा, IFI हरूलाई ष्ट्वशेषगरी ष्ट्तनीहरूको आफ्नो सुरक्षा नीष्ट्त अनुपालन गना वा ष्ट्तनीहरूले ऋण ष्ट्लने देशको 

नीष्ट्तमा पूवाष्ट्नधाारण गना आवश्यक हुन्छ । केही ठूला IFI हरूले प्राष्ट्वष्ट्धक सहायता वा प्रष्ट्शक्षणको रूपमा अष्ट्तररक्त 

सहायतामािा त सुरक्षाका अनुपालन पष्ट्न सुदृढ िनाउाँछन् र ऋणीका सुरक्षा नीष्ट्तहरू आिैमा पङ््गम्वक्तिद्ध छन् भनी सुष्ट्नष्ट्ित 

गने प्रयासहरू गछा न् । यद्यष्ट्प, केही नयााँ IFI हरू यी अष्ट्तररक्त उपकरणहरू उपलब्ध गराउनका लाष्ट्ग सुरुवात मात्र हुन्; 

ष्ट्वगतमा, ष्ट्तनीहरू सुरक्षाका उपायहरू कायाान्वयन गने क्षमता उपलब्ध गराउन ऋण ष्ट्लने देशमा ष्ट्नभार छन्। उदाहरणका 

लाष्ट्ग, चीनको BRI साँग सम्बम्वन्धत ष्ट्वत्त व्यवस्थाले सै्वम्वच्छक ष्ट्रन िेभलपमेन्ट प्रोत्साहन गछा  र सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन 

गनाका लाष्ट्ग केही सीष्ट्मत स्रोतहरू र मागादशान उपलब्ध गराउाँछ तर लागत, प्रष्ट्शक्षण, पालना र ष्ट्नरीक्षण ऋण ष्ट्लने देशमा 

पछा ।  

 

 

 

 

 

वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूको योजना िनाउने र यसलाई ष्ट्िजाइन गने 
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एष्ट्सयामा सिक, रेलमागा र उजाा र्ि ान्सष्ट्मशन के्षत्रहरूका साथै ष्ट्सष्ट्भल इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग प्रसु्तत गने 30 भन्दा धेरै पेशागत संस्था 

छन्। यी पेशागत संस्थाहरू कायािल प्रष्ट्शक्षण, वेष्ट्िनार, प्रकाशन, समे्मलन र अन्य प्राष्ट्वष्ट्धक स्रोतहरूसष्ट्हत ष्ट्वष्ट्भन्न क्षमताका 

ष्ट्नमााण गने ष्ट्ियाकलापहरूमा संलग्न छन्। हालै, WFLI का सुरक्षा उपायहरूसाँग ष्ट्वशेषगरी सम्बम्वन्धत क्षमता ष्ट्नमााण गने काया 

यी संस्थाहरूिीच एकदमै ष्ट्वरलै छ। यद्यष्ट्प, पररयोजनाका सवेक्षणमा उद्योगका प्रष्ट्तवादीहरूले LI पररयोजनाहरूका ष्ट्िजाइन 

र ष्ट्नमााणमा वन्यजनु्त सुरक्षा उपायहरू सम्वम्मष्ट्लत गना उच्च स्तरका उतु्सकता सूष्ट्चत गनुाभयो; ष्ट्तनीहरू अल्पीकरणको 

अनुिमिारे व्यापक रूपमा पष्ट्न जानकार ष्ट्थए। उद्योगका प्रष्ट्तवादीहरूले अल्पीकरण उपायहरूका लाष्ट्ग पयाावरणीय 

प्रणालीहरूमा LI प्रभावहरू र प्रभावकारी ष्ट्िजाइनका ष्ट्सद्वान्तहरू दुवैसम्बन्धी प्रष्ट्शक्षण प्राप्त गने उच्च स्तरका रूष्ट्च पष्ट्न 

सङे्कत गर्यो। यसका साथै संस्थाहरूका लाष्ट्ग पुरस्कार र अन्य सावाजष्ट्नक पष्ट्हचान प्रणालीहरू जस्ता प्रोत्साहनको कमी छ 

जसले वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूको सम्बन्धमा उतृ्कष्ट व्यवस्थापन अभ्यासहरू कायाान्वयन गछा न्। उक्त सुरक्षा 

उपायहरूको कायाान्वयन मागादशानअनुसार ष्ट्नयन्त्रण गररन्छ र त्यसकारण धेरैजसो सै्वम्वच्छक अष्ट्तररक्त प्रोत्साहन WFLI 

कायाान्वयन गनेसष्ट्हत सम्बम्वन्धत कुनै पष्ट्न अष्ट्तररक्त लागतहरू लगाउने इच्छा हुने उद्योगका लाष्ट्ग आवश्यक हुन सक्छ। 

अल्पीकरणको अनुिम ष्ट्नमााणको अवष्ट्धमा र यसपष्ट्छ वातावरणीय मानको कुनै पष्ट्न खुद नोक्सान हाष्ट्सल नगना पालना गने LI 

समथाकहरूका लाष्ट्ग सामान्य फे्रमवका  हो। 

 

*अनुिमका केही संस्करणहरूमा अल्पीकरण र अिसेष्ट्र्ङ्ग िीचको ष्ट्वष्ट्शष्ट चरणको रूपमा पुनसुाधार वा पुनस्थाापना पष्ट्न समावेश हुन्छन्। 

ष्ट्चत्र12: अल्पीकरणको अनुिम 

ष्ट्वश्वव्यापी रूपमा, WFLI का लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्शष्ट ष्ट्िजाइज ष्ट्सद्धान्तहरूसाँग सम्बम्वन्धत धेरै स्रोतहरू छन्। अन्य महादेशहरूका 

देशहरूसाँग वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग ष्ट्िजाइनहरूका लाष्ट्ग प्राष्ट्वष्ट्धक हातेपुम्वस्तका, अन्य प्रकारका प्राष्ट्वष्ट्धक ष्ट्िजाइनका 

मागादशानहरू, ओभरपास वा आकाशे पुलका संरचनाहरू जस्ता अल्पीकरण उपायहरूका लाष्ट्ग इम्वन्जष्ट्नयररङ्ग 

आवश्यकताहरू, कायािल प्रष्ट्शक्षणका लाष्ट्ग राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकाय सहायता र वन्यजनु्त-सवारी साधनका ठिरहरू जस्ता िार्ा 

सङ्कलन र साझा गनाका लाष्ट्ग पे्लर्िमाहरू छन्। जि ष्ट्वकासनू्मख एष्ट्सयाले आफ्नो क्षमतलाई िढाउाँदै लैजान्छ, यसलाई 

आफ्ना अष्ट्द्वतीय प्रजाष्ट्त र पयाावरणीय प्रणालीहरूका लाष्ट्ग त्यस्ता सहायता र प्राष्ट्वष्ट्धक जानकारी ष्ट्वकास गना आवश्यक हुने 

छ। 



33     |     एष्ट्सयामा रेखीय पूवााधारका सुरक्षा उपायहरू     USAID.GOV 

 
िोलाखा ष्ट्िम्वरिक्ट्, नेपालको काष्ट्लञ्चोकमा अवम्वस्थत सिकको कारणले सामुदाष्ट्यक ष्ट्वकास। िेष्ट्िर्: Padam B. Chand 

संरक्षण NGOहरू र LI 

एष्ट्सयाका दुवै राष्ट्ष्टि य र अन्तरााष्ट्ष्टि य स्तरहरूमा काम गने संरक्षण वा वन्यजनु्तमा केम्वित NGO हरूले LI ले वनु्यजनु्तलाई गना 

सके्न प्रभावहरूलाई आफ्ना संस्थाहरूका लाष्ट्ग उच्च प्राथष्ट्मकता मान्दछन् र ष्ट्तनीहरू धेरैले आफ्नो काममा LI लाई सम्बोधन 

गछा न्। यद्यष्ट्प, LI का प्रभावहरूलाई सम्बोधन गने काया सामान्यतया संस्थागत छैन; LISA पररयोजनाका लाष्ट्ग अन्तवााताा 

ष्ट्लइएका एष्ट्सयामा काम गने 11 वर्ा ठूला अन्तराष्ट्ष्टि य NGO हरू मधे्य दुईवर्ा NGO साँग मात्र LI मा समष्ट्पात कायािमहरू 

ष्ट्थए। यसको सट्टा, NGO हरू अन्य कायािमहरूष्ट्भत्र LI लाई सम्बोधन गना, आवश्यकताको आधारमा LI िारे थप जान्नमा 

हालको कमाचारीलाई सहायता गना वा िाह्य साझेदारहरूसाँग काम गनाका लाष्ट्ग प्रवृत्त छन्। चारवर्ा सङ्घर्क समूहहरू मधे्य, 

NGO सवेक्षणका प्रष्ट्तवादीहरूले पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा कम संलग्न हुनुभएको ररपोर्ा गनुाभयो; उहााँहरू संलग्न हुाँदा, 

NGO हरू वन्यजनु्तको सुरक्षाका लाष्ट्ग सामान्य वकालत सञ्चालन गरेर र पूवा-ष्ट्नमााण िार्ा—कायाहरू सङ्कलन गनाका लाष्ट्ग 

सहभागी हुन प्रवृत्त छन् जुन धेरै NGO हरू कुनै पष्ट्न तररकामा गनाका लाष्ट्ग प्रवृत्त छन्। NGO हरूले पररयोजना ष्ट्वकासको 

प्रष्ट्ियामा सहभागी हुने प्रमुख िाधाहरू अनुदान र दक्षता ष्ट्थए भनी महसुस गरेका छन् र तसथा अन्य मौष्ट्लक समूहहरूसाँग 

साझेदार गना प्रष्ट्शक्षण र अवसरहरूमा उच्च स्तरको रूची सङे्कत गरेको छ। 

सङ्घर्क समूहहरू िीचको सहकायाता 

सिै चारवर्ा सङ्घर्क समूह पररयोजना ष्ट्वकास प्रष्ट्ियाभरर एक अकाासाँग उच्च रूपमा संवादात्मक ष्ट्थए (ष्ट्चत्र 13)। सिै 

चारवर्ा समूहका सवेक्षण प्रष्ट्तवादीहरूले उच्चतम िारम्बारतासाँग आफ्नो ष्ट्नरन्तर समूहसाँग साझेदारी गछा न् भनी सङे्कत गरेका 

छन् भने, अन्य सङ्घर्क समूहहरूसाँगका सााझेदारीहरू पष्ट्न सामान्यय हुन्छन्। सरकारहरूले प्राय: NGO हरू र कष्ट्हलेकाही ाँ 

उद्योगसाँग साझेदार गछा न् भनी प्रष्ट्तवादीहरूले सङे्कत गरेका छन, IFI हरू दुवै उद्योग र NGO हरूसाँग भारी रूपमा काया 

गछा न् र उद्योग सरकार र NGO हरूसाँग िरािर रूपमा काया गछा । NGO हरूले अन्य NGO हरूसाँग अपरीहाया रूपमा 

साझेदार गछा न् तर केही उद्योग र सरकारसाँग पष्ट्न काया गछा न्। अन्य सङ्घर्क समूहहरूले IFI हरूको भूष्ट्मका निुझ्न सक्छन् 

भनी सङे्कत गदै, IFI हरूसाँग पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियाभरर संलग्नताको उच्चतम स्तरको ररपोष्ट्र्ाङ्गको वावजुद, प्राय: एकदमै 

कम साझेदारी गररएको ष्ट्थयो। 
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ष्ट्चत्र13: प्रते्यक प्रकारको साझेदार (दायााँ) साँग काम गरेको ररपोर्ा गररएको प्रते्यक सङ्घर्क समूह (िायााँ) िार् प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गया 

प्रते्यक सङ्घर्क समूहहरूसाँग पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियाको अवष्ट्धमा ष्ट्वष्ट्भन्न भूष्ट्मका र ष्ट्जमे्मवारीहरू भएकोले, सुरक्षा 

आवश्यकताहरूको सामान्य िुझाइ WFLI अल्पीकरण उपायहरूको सिल कायाान्वयन र ष्ट्नरीक्षणका लाष्ट्ग महत्त्वपूणा हुन्छ।  

सिै सङ्घर्क समूहहरू िाह्य साझेदारहरूसाँग काम गना र सहकारी प्रष्ट्शक्षणका अवसरहरूमा संलग्न हुन इचु्छक छन्। 

भष्ट्वष्यको प्रष्ट्शक्षणमा उच्च रूची नीष्ट्त, योजना ष्ट्िजाइन, अल्पीकरण र ष्ट्नरीक्षण जस्ता ष्ट्शषाकहरूभरर सङे्कत गररएको ष्ट्थयो 

(ष्ट्चत्र 14)। सिै सङ्घर्क समूहहरूलाई एउरै् कोठमा ल्याउने प्रष्ट्शक्षणहरूले समूहहरू िीच साइलोहरू ष्ट्वभाजन गने अवसर 

मात्र उपलब्ध नगराएर सिै सङ्घर्क समूहहरूलाई भष्ट्वष्यमा सहज सहकायाका लाष्ट्ग िार्ो िनाउाँदै एउरै् सामान्य ज्ञानको 

आधारिार् ष्ट्नमााण गरराँ दै छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गछा । 

 
ष्ट्चत्र 14: सङ्घर्क समूहमा प्रष्ट्शक्षण शीषाकमारूष्ट्च 
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िङ्गाल र्ाइगर, तािोिा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज, भारत। िेष्ट्िर्: Gregoire Dubois 

अगावडको मागस 

जि एष्ट्सयाली राष्टि हरूले आफ्ना LI प्रणालीहरूलाई अष्ट्रम िनाउाँदा, ष्ट्तनीहरूले आफ्नो भररपूणा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका 

ल्याण्डसे्कपहरूको सुरक्षा गना आफ्नो क्षमतालाई पष्ट्न प्रोत्साहन गछा न्। यी सुरक्षा उपायहरूले सुरक्षात्मक कानून र नीष्ट्तहरू, 

राष्ट्ष्टि य र के्षत्रीय संरचना र वन्यजनु्त ष्ट्नकायहरू िीचको उतृ्कष्ट समन्वयन, योजनािद्ध परामशादाता र ष्ट्नमााण संस्थाहरूिार् 

सुधाररएका ष्ट्िजाइन र ष्ट्नमााणअष्ट्घ र ष्ट्नमााणपष्ट्छको वन्यजनु्त िार्ाको पररषृ्कत सङ्कलन र प्रयोग जस्ता धरै रूपहरू ष्ट्लने 

छन्। के्षत्रमा ष्ट्वश्वव्यापी उतृ्कष्ट अभ्यासहरू प्रयोग गने धेरै अनुकरणीय WFLI पररयोजनाहरू छन्; दुभााग्यवश, न त 

ष्ट्यनीहरूलाई धेरै देशहरूमा संस्थागत गररएको छ न के्षत्रभरर मानक अभ्यास िनेको छ। यो ररपोर्ाले सोही समयमा वसु्त, उजाा 

र माष्ट्नसको सुरक्षा र प्रभावकारी गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध प्रदान गदै वन्यजनु्तको सुरक्षामा महत्त्वपूणा कुराहरू िारे थप जान्न चाहने एष्ट्सयामा 

धेरै इचु्छक सहभागी, LI अनुपात, ष्ट्वकासकताा र सरोकारवालाहरू छन् भनी िेला पारेको छ। ष्ट्नकाय, अनुदानकताा, नीष्ट्ज 

संस्था, परामशादाता, संरक्षणकताा र सामुदाष्ट्यक समूहहरू सिै कायािल प्रष्ट्शक्षण, प्राष्ट्वष्ट्धक जानकारी, माष्ट्मला अध्ययन र 

स्मार्ा नीष्ट्तहरूमा पहुाँच गनाका लाष्ट्ग उतु्सक छन् जसले अन्तराष्ट्ष्टि य मापदण्ड र अभ्यासहरू सिलतापूवाक पूरा गनाका लाष्ट्ग 

आफ्नो कायासम्पादन पररषृ्कत गना मद्दत गने छन्। यस ररपोर्ािार् प्राप्त हुने कुराहरू रेखीय पूवााधारका लाष्ट्ग वन्यजनु्तका 

सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गना एष्ट्सयाको क्षमता ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग कायावाही योग्य ष्ट्सिाररसहरूको साथमा यो ररपोर्ाका 

मुय ष्ट्नष्कषाहरू हुन्। 
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प्रस्तावित रेखीय पूिासधार एवर्याको केही एकदमै विविधता ल्याण्डसे्कपहरूबाट पार हुने छ 

एष्ट्सयामा संसारको केही एकदमै जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता भएका ल्याण्डसे्कपहरू समावेश छन् तर यो जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताले दु्रत रूपमा 

ष्ट्वस्तार भइरहेको LI िार् िढ्दो खतराको सामना गछा न्। भौगोष्ट्लक लेन्सिार् स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषण वा समस्याहरूका 

अने्वषणहरूले जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने LI प्रभावहरूको स्थान र गम्भीरतालाई वगीकृत गना सक्छ। यो ष्ट्वशे्लषणको एउर्ा 

तत्वले राष्ट्ष्टि य, के्षत्रीय र महाष्ट्द्वपीय से्कलहरूमा उच्च जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता मान ("मूलहरू") का अनुकूलता के्षत्रहरू ष्ट्चत्रण गना 

नौवंर्ा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका िार्ासेर्हरूिार् जानकारी प्रयोग गरेको छ। ष्ट्वशे्लषणको अको तत्वले 81,000 ष्ट्कष्ट्मभन्दा िष्ट्ढ 

भष्ट्वष्यको सिक, रेलमागा र पावर लाइन पररयोजनाहरू सष्ट्हत एष्ट्सयाका अन्तराष्ट्ष्टि य ष्ट्वकास पहलहरू (तर राष्ट्ष्टि य LI 

कायािमहरू िाहेक) साँग सम्बद्ध प्रस्ताष्ट्वत LI ष्ट्वकास पररयोजनाहरू िारे स्थान-ष्ट्वषयक िार्ा संगृष्ट्हत गरेको छ। ष्ट्वशे्लषणले 

प्रस्ताष्ट्वत LI रूर् र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूलहरूको िीचमा ष्ट्वस्ताररत ओभरल्याप खुलासा गर्यो (ष्ट्चत्र 15)। कूल जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधताका मूल के्षत्रहरूको 20 प्रष्ट्तशतका साथसाथै 363 वर्ा संरष्ट्क्षत के्षत्र प्रस्ताष्ट्वत LI रूर्हरूको 25 ष्ट्कष्ट्म ष्ट्भत्र अवम्वस्थत 

छ। एनेक्स 1 हेनुाहोस्। 

ष्ट्सिाररस 

स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूलाई उपयुक्त वन्यजनु्त सुरक्षाका उपायहरू ष्ट्िजाइन गनाका लाष्ट्ग कम उपयोगी िनाउाँदै, 

ष्ट्तनीहरूलाई प्राय: LI ष्ट्नमााण पूरा गरेपष्ट्छ सञ्चालन गररन्छ। प्रस्ताष्ट्वत LI सम्बन्धी उच्च-गुणस्तरको स्थान-ष्ट्वषयक िार्ा संरह 

गने र ष्ट्नमााणको पूवा महत्त्वपूणा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका के्षत्रहरूसाँगको ओभरल्याप ष्ट्वशे्लषण गने काया सम्भाष्ट्वत खतराहरू िुझ्नमा 

गम्भीर हुन्छ। यसका साथै, राष्ट्ष्टि य, के्षत्रीय वा महाद्वीपीय मापनमा एष्ट्सयाका अष्ट्धकांश जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता पररदृश्यहरूको 

पररष्ट्चत्रण गनााले LI का समथाक, कोष प्रिन्धक र योजनाकारहरूलाई अल्पीकरणको अनुिममा पष्ट्हलो ष्ट्वकल्प लागू गनाका 

लाष्ट्ग आवश्यक हुने जानकारी उपलब्ध गराउाँछः  ठूलो LI जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता द्वन्द्वका के्षत्रहरूिार् र्ाढा रहने। 

 
ष्ट्चत्र15: प्रस्ताष्ट्वत नयााँ रेखीय पूवााधार र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता हर्स्पर्हरूको िीचमा ओभरल्याप 

नोर्: चीन र भारतका 

लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत घरेलु LI 

पररयोजनाहरू यो 

मानष्ट्चत्रमा छैनन्।  
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महाराष्टि , भारतको राष्ट्ष्टि य राजमागा (NH) 44 मा ष्ट्नमााण भइरहेको वन्यजनु्त अन्डरपास। िेष्ट्िर्: Rob Ament 

पूरै एवर्याभर र्डक, रेिमागस र पािर िाइनहरूबाट खतरामा भएका प्रजावतहरूको हत्या भइरहेको छ 

एष्ट्सयामा अध्ययन गररएको वन्यजनु्तमा LI को सिैभन्दा सामान्य प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको कोष्ट्लसनका कारण पशुको मृतु्य हुनु हो 

(ष्ट्चत्र 16)। यस्तो प्रकारको प्रत्यक्ष प्रभावले व्यम्वक्तगत पशुका लाष्ट्ग मात्र नभएर समू्पणा जनसङ््गयाका लाष्ट्ग पष्ट्न गम्भीर 

पररणामहरू ष्ट्नम्त्याउाँछ, जसले प्रजाष्ट्तहरूको उत्तरजीवनलाई जोम्वखम पुर्याउाँदछ। स्तनधारी, पंक्षी, उभयचर, सरीसृप र 

अमेरुदण्डीय जनु्त सष्ट्हत ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका एष्ट्सयाली प्रजाष्ट्तहरू प्रभाष्ट्वत छन्।  

अष्ट्हलेसम्म, यो पररयोजनामा मूल्याङ्कन गररएका तीनवर्ा यातायात मोिमधे्य सिकहरूका िारेमा िढी अध्ययन गररएको छ र 

यी अध्ययनहरूले सिकहरूमा जनावर-सवारी साधन ठोम्विएर मृतु्य भएका खतरामा भएका प्रजाष्ट्तहरूको IUCN रातो 

सूचीिार् 100 भन्दा िढी प्रजाष्ट्तहरूलाई प्रलेम्वखत गरेका छन्। एष्ट्सयाली पावर लाइन कोष्ट्लसनका कारण मृतु्यदर ष्ट्नम्त्याएका 

िारेमा ररपोर्ाहरूले 36 ष्ट्भन्न-ष्ट्भन्न सूचीिद्ध प्रजाष्ट्तहरू—धेरैजसो पंक्षीहरू प्रभाष्ट्वत भएको सङे्कत गरे र वन्यजनु्तको रेलमागा 

प्रहारका अध्ययनहरूले IUCN रातो सूचीिार् 12 प्रजाष्ट्तहरूको पष्ट्हचान गरे। यो ष्ट्वषयमा प्रकाष्ट्शत कागजातको कमीका 

कारण प्रलेम्वखत रेलमागा कोष्ट्लसनको कम सङ््गयाको सम्भावना हुन्छ। तसथा, सिै तीनवरै् मोिमा थप अध्ययनहरू गररएको 

हुाँदा प्रभाष्ट्वत प्रजाष्ट्तहरूको सङ््गया पयााप्त हदसम्म िढ्ने छ। 

 
ष्ट्चत्र16: IUCN रातो सूचीमा रहेका प्रजाष्ट्तहरूको सङ््गया एष्ट्सयामा सिक र रेलमागामा वा पावर लाइनहरूिार् ठोम्विएर मृतु्य भएको भनी 

प्रलेम्वखत गररएको छ 



USAID.GOV  एष्ट्सयामा रेखीय पूवााधारका सुरक्षा उपायहरू      |     38 

नयााँ प्रविवधहरू 

प्रष्ट्वष्ट्धमा आधाररत जनावर-सवारी साधन ठोम्विने घर्नाहरू कम गने उपायहरू (उदाहरण, लीिर, रिार वा 

माइिोवेभहरू प्रयोग गरी जनावर पत्ता लगाउने प्रणालीहरू) ष्ट्वश्वका अन्य भागहरूमा लागू गररएका छन् र एष्ट्सयामा 

अनुसन्धानका लाष्ट्ग िढ्दो रूपमा ष्ट्सिाररस गररएको छ (ष्ट्चत्र 17)। यद्यष्ट्प, महाद्वीपमा यीमधे्य कुनै पष्ट्न प्रष्ट्वष्ट्धको 

मूल्याङ्कन गरेका अत्याष्ट्धक कम ररपोर्ाहरू ष्ट्वद्यमान छन्। यथाथावादी के्षत्रका अवस्थाहरूमा सम्भाष्ट्वत प्राष्ट्वष्ट्धक 

समाधानहरूको थप परीक्षणले एष्ट्सयामा पाइएका अवस्थाहरू अन्तगात ष्ट्तनीहरूको प्रभावकाररता, लागत र लाभहरू मूल्य 

गनामा मद्दत गने छ। 

 
 
जनावरको                    

व्यवहार 
 
 
 

मानवीय  

व्यवहार 
 
 
 
 
 
 
 
 

ष्ट्चत्र17: प्रष्ट्वष्ट्धमा आधाररत वन्यजनु्त-रेल ठोम्विने घर्नाहरू कम गने अन्तष्ट्नाष्ट्हत वैचाररक संयन्त्र  

 
जेली-गेररक राजमागा, मलेष्ट्सयामा हात्ती, िाघ र अन्य वन्यजनु्तका लाष्ट्ग अन्डरपास। िेष्ट्िर्: Rob Ament 

ष्ट्सिाररस 

पररष्ट्चत, प्रभावकारी उपायहरू ष्ट्वद्यमान छन् जसले वन्यजनु्तलाई सवारी साधन र रेलहरूको ठिरिार् िचाउाँदछ साथसाथै 

वासस्थानको सम्पका  प्रदान गदाछ। एष्ट्सयामा पररष्ट्नयोजन गररएका अल्पीकरण उपायहरूमा वन्यजनु्त िष्ट्सङ्ग संरचनाहरूको 

िढी अध्ययन गररएका छन् र यसमा जनावरणहरू सिक वा रेलमागाको तल वा माष्ट्थिार् सुरष्ट्क्षत तररकाले पार गना सके्न 

ष्ट्कष्ट्समका अन्डरपास वा र्नेल र ओभरपास वा पुलहरू जस्ता भौष्ट्तक संरचनाहरू समावेश छन्। यसका साथै, एष्ट्सया िहुष्ट्वध 

आकाशे पुलहरूको घर हो जहााँ पूरै राजमागा वा रेलमागा एकदेम्वख 10 वा सोभन्दा िढी ष्ट्कलोष्ट्मर्रको दूरीमा भुाँईको माष्ट्थ 

उठाइएको हुन्छ, जसले ष्ट्वष्ट्भन्न प्रजाष्ट्तहरूलाई तल्लो भागिार् सुरष्ट्क्षत तररकाले पास हुन अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ। पूरै एष्ट्सयाभर 

खतरामा भएका प्रजाष्ट्तहरूका लाष्ट्ग कस्तो प्रकारको संरचना सिैभन्दा िढी प्रभावकारी हुन्छ भनी िुझ्न र नयााँ अल्पीकरण 

प्रष्ट्वष्ट्धहरूको भूष्ट्मका ष्ट्वचार गनाका लाष्ट्ग थप अनुसन्धानको आवश्यकता हुन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रेलका पहुाँच मागाहरू रेल पत्ता लगाउने 

संवेदक तथा वगाक 

जनावरलाई 

र्ि ्याकहरूिार् सष्ट्िय 

रूपमा हर्ाउने 

रेलको उपम्वस्थष्ट्तमा 

जनावरलाई सावधान 

िनाउने 

संवेदक तथा वगाक 

आसपासका 

रेलहरूलाई 

ठिरहरूिार् िच्नका 

लाष्ट्ग सतका ता पठाउने 

जनावरका पहुाँच 

मागाहरू 

जनावर पत्ता लगाउने 
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िागत-िाभ विशे्लषणहरूिे र्ामान्यतया अल्पीकरणका िाभहरू नभई िागतहरू मात्र विचार गछस न् 

पूवााधार पररयोजनाहरूको आष्ट्थाक ष्ट्वशे्लषणमा अल्पीकरणलाई प्राजसो लागत माष्ट्नन्छ भने, वन्यजनु्त र उनीहरूको 

वासस्थानको मूल्याङ्कन र यसप्रकार उनीहरूको सुरक्षा गने लाभ कष्ट्हलेकसो मात्र माष्ट्नन्छ। सम्भाष्ट्वत पररयोजनाहरूको पूणा 

आष्ट्थाक तम्वस्वर िुझ्नका लाष्ट्ग, सिक, रेल र पावर लाइनहरूका लाष्ट्ग प्रयोग गररने अल्पीकरण उपायहरूको CBAs मानक 

अभ्यास िन्न आवश्यक छ। यस्तो प्रकारको ष्ट्वशे्लषण एष्ट्सयाली वन्यजनु्तको आष्ट्थाक मूल्याङ्कनहरूको ष्ट्नम्विय प्रयोगको 

उपलब्धता वा आन्तररक अथवा अप्रत्यक्ष मूल्यका मापनहरूमा ष्ट्नष्ट्दाष्ट हुन्छ, जसमा धेरै अन्तर र कमीहरू हुन्छन्। यद्यष्ट्प, LI 

का ष्ट्नणायकतााहरूले अल्पीकरण उपायहरूका आष्ट्थाक लाभहरूलाई थप पूणारूपमा िुझ्न र स्पष्ट हुन प्रायः  महत्त्वपूणा हुन्छ, 

उदाहरणका लाष्ट्ग, वन्यजनु्त ओभरपासको ष्ट्नमााण—पररष्ट्नयोजन र ममात-सम्भारका लागतहरू मात्र होइनन्। 

ष्ट्सिाररस 

आष्ट्थाक ष्ट्वशे्लषणहरूले LI का वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूले लागतहरू प्रसु्तत गने मात्र नभई सेवा प्रदान गररएका 

प्रजाष्ट्तहरू र वासस्थान संरक्षणको सम्बन्धमा समाजमा लाभहरूका साथै रोष्ट्कएका लागतहरू पष्ट्न ष्ट्नमााण गछा  भनी देखाउन 

सक्छ। CBAs लाई LI पररयोजनाहरूको कुनै पष्ट्न सम्भाव्यता अध्ययनमा समावेश गररनुपछा । यस्ता आष्ट्थाक ष्ट्वशे्लषणहरूले, 

ष्ट्वशेषगरी पररयोजनासाँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बम्वन्धत नभएका स्थानीय समुदाय जस्ता पक्षहरूलाई LI ष्ट्वकासका अप्रत्यक्ष 

लागतहरूको ष्ट्हसाि गनुाको महत्त्व प्रदशान गना सक्छन्। दृढ CBA—पररयोजनाको मूल्याङ्कनमा सम्वम्मष्ट्लत भएको— ले LI का 

वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरूले वातावरणीय र वन्यजनु्तको मानहरू सुरष्ट्क्षत गने मात्र नभई पूवााधार पररयोजनाको समर खुद 

वतामान मान वा लगानीको सिलतामा थप्न पष्ट्न सक्छ भनी प्रदान गना सक्छ। 

 
Wubei अन्डरपासले ष्ट्तब्बती पे्लरु्, चीनमा रेलमागाको मुष्ट्निार् पार गना ष्ट्तब्बती एम्वन्टलोपलाई अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ। िेष्ट्िर्: Wenjing Xu 
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ष्ट्चत्र 18: क्षमता आन्तररक रूपमा ष्ट्नमााण गना IFI द्वारा अंगीकृत गररएका ष्ट्वष्ट्भन्न उपायहरू पष्ट्हचान गने IFI सङ्घर्क समूहको 

प्रष्ट्तवादीहरूको सङ््गया 

अन्तरासवष्टरय वित्तीय र्ांस्थािे िन्यजनु्तका रु्रक्षा उपायहरू कायासन्वयन गनसमा महत्त्वपूणस भूवमका वनिासह गनस 

र्क्छन् 

अष्ट्धकांश IFI मा कायास्थल, प्रष्ट्शक्षण, वेष्ट्िनार र म्यानुअलहरू उपलब्ध गराएअनुसार उक्त माध्यममािा त वन्यजनु्तका सुरक्षा 

उपायहरू सम्बोधन गना आन्तररक क्षमता पष्ट्हले नै छ (ष्ट्िगर 18)। ष्ट्तनीहरूले अन्य सङ्घर्क समूहहरूमा क्षमता ष्ट्नमााण गना 

केही प्रयासहरू समथान गरेका छन् जसै्त सरकार र उद्योग कमाचारी उपम्वस्थत कायाशालाहरूलाई अनुदानप्रदान गरेर। यद्यष्ट्प, 

उक्त िाह्य क्षमता ष्ट्नमााण गने समथान एकपष्ट्छ अको पररयोजनाको आधारमा प्राथष्ट्मक रूपमा सञ्चालन गररन्छ। IFI हरू 

संरक्षण र समुदायका मानहरू अझ राम्रोसाँग सम्वम्मष्ट्लत गना आफ्नो LI ष्ट्वकास अनरूप िनाउन िेला 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, China’s development 

का प्रयासहरू प्रापकको देशहरूका सुरक्षाका ष्ट्नयमहरूमा पूवाष्ट्नधााररत गना प्रवृत छन् र प्रायजसो भुक्तानी गना र ष्ट्तनीहरूको 

आफ्नो वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरू र WFLI क्षमता ष्ट्नमााण गने प्रयासहरू कायाान्वयन गना यी देशहरूमा ष्ट्नभार हुन्छन्। 

ष्ट्सिाररसहरू 

IFI हरूले एष्ट्सयमा भावी WFLI क्षमता ष्ट्नमााण गने कायामा मुय भूष्ट्मका ष्ट्नवााह गना सक्छ। जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरक्षणमा 

ष्ट्तनीहरूको अनुकूल हुने पूवााधार ष्ट्वकाससाँग समवती भएमा, IFI हरूले एष्ट्सयामा LI ष्ट्वकासका लाष्ट्ग उत्तरदायी हुने IFI र 

अन्य सङ्घर्क समूहहरूसाँग संलग्न हुन के्षत्रीय सल्लाह र सरोकारवालाका समूहहरूका लाष्ट्ग दीघाकालीन अनुदान प्रदान गना 

सक्छन्। 

हालै, ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारको एष्ट्सयाली प्रजाष्ट्त र पयाावरणीय प्रणालीका LI पररयोजनाहरूका प्रभावहरूका साथै अल्पीकरणका 

उपायहरू जस्ता सम्भाष्ट्वत समाधानहरूको प्रभावकारीताको सम्बन्धमा धेरै अन्तरहरू छन्। यसैगरी, भावी LI 

पररयोजनाहरूका लाष्ट्ग IFIs ले अप्रत्याष्ट्शत वन्यजनु्त सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गना र ष्ट्तनीहरूको प्रभावकाररता 

ष्ट्नरीक्षण गनाका लाष्ट्ग पयााप्त सम्भाव्य ष्ट्वत्त व्यवस्थाका प्रावधानहरू समावेश हुने गरी LI पररयोजना िजेर्हरू ष्ट्वकास गनुापछा । 

भष्ट्वष्यमा, चीनको BRI र अन्य अन्तरााष्ट्ष्टि य LI पहलहरूले आफ्नो कायाान्वयन IFIs को सहकायामा आन्तररक रूपमा WDLI 

को क्षमता ष्ट्नमााण गना र पहल पररयोजनाहरूको प्रापक देशहरूमा रहेका ष्ट्वष्ट्भन्न सङ्घर्क समूहका सदस्यहरूका लाष्ट्ग पयााप्त 

मात्रामा ष्ट्वत्त व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपछा । 
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िन्यजनु्तका रु्रक्षा उपायहरू कायासन्वयन गदास हुन बाधाहरू पररयोजना विकार्को प्रवक्रयाभरर उत्पन्न 

हुन्छन् 

LI पररयोजनाहरूको पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियामा ष्ट्वशेषगरी चारवर्ा चरण पदाछ:छनोर्, अनुदान गने, योजना िनाउने, 

ष्ट्िजाइन, अनुमष्ट्त ष्ट्दने, संरचना र पोर-संरचना। यी चरणहरूमधे्य, पााँचवर्ा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध देशका सवेक्षणका प्रष्ट्तवादीहरूले 

WFLI कायाान्वयन गदाा हुने िाधाहरू उत्पन्न हुने तीनवर्ा प्राथष्ट्मक ष्ट्िन्दु पष्ट्हचान गरेका छन्: योजना िनाउने, ष्ट्िजाइन र 

संरचना (ष्ट्चत्र 19)। चार सङ्घर्क समूहहरूले ष्ट्वत्त व्यवस्था, राजनीष्ट्तक इच्छा, संस्थागत सहायता र वन्यजनु्त सुरक्षा 

उपायहरूको कायाान्वयनमा चारवर्ा ठूलो िाधाको रूपमा ष्ट्वशेषज्ञताको कमी पष्ट्हचान गरे। 

ष्ट्सिाररस 

सङ्घर्क समूह जे-जस्तो भएपष्ट्न, 86 प्रष्ट्तशत सवेक्षण प्रष्ट्तवादीहरू LI प्रभावहरूिार् वन्यजनु्तको सुरक्षा गनाका लाष्ट्ग प्रष्ट्शक्षण 

अवसरहरूमा अत्याष्ट्धक मात्रामा रूष्ट्च छन्। यद्यष्ट्प, ष्ट्वष्ट्भन्न सङ्घर्क समूहहरूले WFLI का सुरक्षा उपायहरू प्रदान गनाका 

लाष्ट्ग आफ्नो ष्ट्वशेषज्ञता िढाउन ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका प्रष्ट्शक्षणलाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दन्छन्ः  

• IFIs र NGOs साँग वेष्ट्िनारहरू (छोर्ो, एक घण्टाका अनलाइन प्रष्ट्शक्षण सत्रहरू) र कायाशालाहरू (धेरै ष्ट्दनको 

प्रष्ट्शक्षण) का लाष्ट्ग उच्च प्राथष्ट्मकता छ। 

• ष्ट्िल्ड ष्ट्र्ि पहरूसाँगका कायाशालाहरूलाई सरकारी एजेन्सी र NGO हरूद्वारा प्रायजसो प्राथष्ट्मकता ष्ट्दइन्छ। 

• IFIs र NGOs ले जानकारीको केम्विय सूचना ष्ट्वतरण केिको अम्वस्तत्वमा धेरैजसो गुण देख्छन् (जसै्त, अनलाइन 

पुस्तकालय, माष्ट्मला अध्ययन, ष्ट्िजाइन मागाष्ट्नदेशनहरू, आष्ट्द)। 

• सिै चार सङ्घर्क समूहहरूले आफ्नो कम प्राथष्ट्मकताको ष्ट्वकल्पको रूपमा ष्ट्शक्षा िेष्ट्िर् वा प्रमाणपत्रहरूका साथ जारी 

राख्दै अनलाइन, ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालय-स्तरका कोसाहरूमा दजाा पाएका छन्। 

 

 
ष्ट्चत्र19: सङ्घर्क समूहद्वारा प्रष्ट्तवादीहरूको प्रष्ट्तशतले पररयोजना प्रष्ट्ियाहरूका ष्ट्वष्ट्शष्ट चरणहरू सङे्कत गदाछ जसमा वन्यजनु्तका लाष्ट्ग 

सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गनामा हुने िाधाहरू समावेश छन् 
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IUCN एष्ट्सयाली हात्ती यातायात कायारत समूहका सदस्यहरू जेली-गेररक राजमागा, मलेष्ट्सयामा रहेको अन्डरपासमा जान्छन्। िेष्ट्िर्: 

Aaron Laur 

राम्रो डाटा िन्यजनु्तमा रेखीय पूिासधारका र्म्भावित प्रभािहरू बुझ्नका िावग एकदमै महत्त्वपूणस हुन्छ 

प्रस्ताष्ट्वत LI िार् जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने खतराहरूका स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरू हाले सीष्ट्मत उपलब्धता र िार्ाको 

गुणस्तरद्वारा कृष्ट्त्रम छन्। LI पररयोजना रूर्हरू िारे स्थान-ष्ट्वषयक िार्ा सामान्यतया स्थान-ष्ट्वषयक िार्ािेसहरूमा 

प्रणालीगत ढङ्गले संगृष्ट्हत गररएको छैन र यो जानकारी योजना कागजात र ष्ट्मष्ट्िया ररपोर्ाहरू प्रयोग गरेर पररयोजना 

ष्ट्वकासकताा, परामशादाता, अनुसन्धानकताा र अन्य इचु्छक पक्षहरूद्वारा प्राय: अवसर ष्ट्दने रूपमा एकसाथ पिा गनुापछा । धेरै 

ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको िार्ाले LI ष्ट्वकासिार् प्रजाष्ट्तहरू र िासस्थानमा हुने जोम्वखमहरू मूल्याङ्कन गना मद्दत 

गना सक्छ भने, तसथा, यी िार्ा LI का प्रभावहरू रोके्न वा कम गने अवसर िनाउाँदै, LI रूर् स्थान र ष्ट्नमााणका ष्ट्नणायहरू 

नगदाासम्म प्राय: सङ्कलन गररएको छैन।  

यो पररयोजनाले यी के्षत्रहरूको दु्रत LI ष्ट्वकास र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको उच्च मानका कारण जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा भावी LI का 

प्रभावहरूको ष्ट्वद्यमान स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूले दष्ट्क्षण र दष्ट्क्षणपूवी एष्ट्सयामा धेरै ध्यान केम्वित गरेको छ तर यो सीष्ट्मत 

भौगोष्ट्लकको िोकसले एष्ट्सयाका अन्य के्षत्रहरूमा सम्भाष्ट्वत LI का प्रभावहरूिारे िुझाइ सीष्ट्मत गदाछ भने्न कुरा िेला पारेको 

छ। साथै, ष्ट्वश्वव्यापी वा महाष्ट्द्वपीय से्कलहरूमा हुने वातवरणीय प्रभावहरूका ष्ट्वद्यमान ष्ट्वशे्लषणहरूले चीनको BRI साँग 

सम्बम्वन्धत LI पररयोजनाहरूमा धेरै ध्यान केम्वित गरेको छ र अन्य के्षत्रीय आष्ट्थाक ष्ट्वकासका पहलहरूद्वारा अनुदान गररएको 

प्रस्ताष्ट्वत LI एष्ट्सयामा पष्ट्न ष्ट्वस्ताररत छ भने्न कुरा िेला पारेको छ। 
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िङ्गलादेशमा वन्यजनु्त अन्डरपासको संरचना के्षत्र नष्ट्जकै अवलोकन गररएका हात्ती ष्ट्हाँि्ने र्ि याकहरू। िेष्ट्िर्: Asif Imran 

ष्ट्सिाररस 

ष्ट्वद्यमान स्थान-ष्ट्वषयका ष्ट्वशे्लषणहरूका सीष्ट्मतताहरू ष्ट्नम्न कायाहरूिार् सम्बोधन र सुधाना पछा : (1) ष्ट्वष्ट्त्तय संस्था, के्षत्रीय 

संरचनाका साझेदारी र सरकारहरूलाई प्रस्ताष्ट्वत LI पररयोजनाहरूका भौगोष्ट्लक स्थान-ष्ट्वषयकका िार्ािेसहरू ष्ट्सजाना गना 

र कायम राख्न स्रोतहरू समष्ट्पात गना आवश्यक छ। (2) जैष्ट्वक िेसलाइनका मूल्याङ्कनहरू र सम्बम्वन्धत स्थान-ष्ट्वषयक 

ष्ट्वशे्लषणहरू WFLI सुरक्षा उपायहरू िारे उतृ्कष्ट अभ्यासहरूद्वारा सूष्ट्चत गररएको छ भनी सुष्ट्नष्ट्ित गना LI पररयोजनाहरूको 

योजना र ष्ट्िजाइन चरणमा सम्भव भएसम्म ष्ट्छटै्ट सञ्चालन गनुापछा । (3) LI योजनाकताा, अनुदानकताा र ष्ट्वकासकतााहरू 

अध्ययनहरू ष्ट्िजाइन गना, िार्ा सङ्कलन गना र WFLI सुरक्षा उपायका ष्ट्सिाररसहरूलाई सूष्ट्चत गनाका लाष्ट्ग ष्ट्वशे्लषणहरू 

सञ्चालन गना शैष्ट्क्षक समुदाय, NGO र वन्यजनु्त ष्ट्नकायहरूका यातायात पाररम्वस्थष्ट्तक वैज्ञाष्ट्नक र अन्य ष्ट्वषय माष्ट्मला 

ष्ट्वशेषज्ञहरूसाँग साझेदार गनुापछा । (4) स्थान-ष्ट्वषयक ष्ट्वशे्लषणहरूको भौगोष्ट्लक र वगीकरण के्षत्रलाई दष्ट्क्षणपूवी र दष्ट्क्षण 

एष्ट्सयाभन्दा िाहेक थप एष्ट्सयाली के्षत्रहरू र ष्ट्वशाल स्तानघारीहरू िाहेक र्ाक्सा समावेश गना ष्ट्वस्तार गना सष्ट्कन्छ। (5) LI 

पररयोजनाका सिै स्रोतहरू—BRI, अन्य अन्तराष्ट्ष्टि य आष्ट्थाक ष्ट्वकासका पहलहरू, राष्ट्ष्टि य र उपराष्ट्ष्टि य-अनुदान-प्रदान 

गररएका पररयोजनाहरू—जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधतामा हुने प्रभावहरू मूल्याङ्कन गदै अपररषृ्कत ष्ट्वशे्लषणहरूमा सम्वम्मष्ट्लत गनुापछा । (6) 

WFLI सुरक्षा उपायहरूका ष्ट्नमााणपिातका मूल्याङ्कनहरूले अनुकूलनीय व्यवस्थापन पद्धष्ट्त प्रयोग गरेर भष्ट्वष्यका पररयोजना 

ष्ट्िजाइनहरूमा मद्दत गना सक्छ जहााँ ष्ट्वगतका पररयोजनाहरूको ष्ट्नरीक्षणिार् अध्ययन गररएका पाठहरूले भष्ट्वष्यका 

पररयोजनाहरू सूष्ट्चत गछा  र सुधाछा । 
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मुयः  भुर्ानको NH2 सिक (राइदक-लामोइष्ट्जङ््गखा) मा हात्तीको मागाका लाष्ट्ग प्राथष्ट्मक रूपमा ष्ट्िजाइन गररएको वन्यजनु्त अन्डरपास। 

िेष्ट्िर्: Karma Chogyel 

शीषा दायााँ: भुर्ानको NH2 सिकमा वन्यजनु्त अन्डरपास प्रयोग गने हात्ती। िेष्ट्िर्: Norris Dodd 

एवर्याममा पवहिे िन्यजनु्त-मैत्रीपूणस रेखीय पूिासधारका धेरै उतृ्कष्ट उदाहरणहरू छन् 

िढ्दो रूपमा, एष्ट्सयाका LI पररयोजनाहरूले पूवा-ष्ट्नमााण जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताका मूल्याङ्कनहरूको ष्ट्िजाइन, वन्यजनु्त सुरक्षा 

छनोर् र ष्ट्िजाइन र ष्ट्नमााण-पिातका कायासम्पादन मूल्याङ्कनहरूको ष्ट्िजाइनमा यातायात पयाावरण ष्ट्वशेषज्ञहरू समावेश 

छन्। ष्ट्वशेषज्ञ संलग्नतामा सकारात्मक उदाहरणहरूमा भुर्ानको पूवा-पष्ट्िम राष्ट्ष्टि य रेलमागाको दष्ट्क्षणी खण्ड, िङ्गलादेशको 

ष्ट्चत्तागङ्ग-कक्सको िजार रेलमागा, कम्बोष्ट्ियामा र्ोन्ले साप पावर लाइन र नेपालको पूवा-पष्ट्िम रेलमागा समावेश हुन्छ। एनेक्स 

2 हेनुाहोस्। 

ष्ट्सिाररस 

अल्पीकरण उपायहरूका ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारहरू प्राष्ट्वष्ट्धक स्थानान्तर र उपायहरूको आदान-प्रदानका लाष्ट्ग सम्भाष्ट्वत अवसरहरू 

प्रस्ताव गदै, ष्ट्वष्ट्भन्न देशहरूमा प्रचष्ट्लत छन्। िार्ा सङ्कलनका प्रष्ट्वष्ट्ध र अल्पीकरण उपायका ष्ट्िजाइनहरू सष्ट्हत एष्ट्सयाभरी 

सिल WFLI पररयोजनाहरू अन्तष्ट्ियात्मक रूपमा साझा गने अनलाइन पे्लर्िमाले अभ्यासकतााहरूका लाष्ट्ग उपयोगी 

योजना िनाउने उपकरणको रूपमा सेवा प्रदान गना सक्छ। सिल प्रयासहरूलाई योजना िनाउने संस्थाहरू ष्ट्भत्र संस्थागत 

गनुापछा  र महादेशभरी व्यापक रूपमा प्रसाररत गररन्छ। 
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काष्ट्जरङ्गा राष्ट्ष्टि य ष्ट्नकुञ्ज, असाम, भारतमा नदी पार गने भारतीय हात्तीहरू। िेष्ट्िर्: Gregoire Dubois 

वनष्कषस 

एवर्यामा क्षमतापूिस-वनमासणका प्रयार्हरू 

एष्ट्सयाले पष्ट्हले नै WFLI कायाान्वयन गनाका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााणको प्रष्ट्िया सुरु गरेको छ। क्षमता ष्ट्नमााणले कायाशाला, ष्ट्िल्ड 

यात्राहरू, कायािल प्रष्ट्शक्षण, प्राष्ट्वष्ट्धक स्थानान्तरका सेष्ट्मनार, एष्ट्सयाली वा उत्तर अमेररकी वा यूरोष्ट्पयन राष्टि हरू िीचका 

प्रत्यायोजन यात्राहरू र WFLI-ष्ट्वष्ट्शष्ट मागादशानको ष्ट्सजानासष्ट्हत धेरै रूपहरू ष्ट्लएको छ। यी ष्ट्ियाकलापहरू सिै एष्ट्सयाभरी 

भएका छन् र ष्ट्वष्ट्त्तय संस्थानहरू देम्वख NGO हरू देम्वख सरकारहरूसमम्म धेरै ष्ट्वष्ट्भन्न समूहहरू नेतृत्व गरेको छ। यी 

महत्त्वपूणा प्रयासहरूले LI ष्ट्वकास महादेशभरर ष्ट्वस्तार हुने भएकोले ष्ट्नमााण गनाका लाष्ट्ग आशाजनक संघ प्रदान गछा । 

र्ङ्घटक र्मूहहरूवभत्र अवतररक्त क्षमता वनमासण गनसका िावग भािी कायसहरू 

क्षमता ष्ट्नमााणका लाष्ट्ग ष्ट्नम्न ष्ट्सिाररसहरू सयौ ंएष्ट्सयाली LI अभ्यासकतााहरूद्वारा पूरा गररएको ष्ट्वद्युष्ट्तय सवेक्षणका 

नष्ट्तजाहरूमा आधाररत छन्; LI ष्ट्वशेषज्ञ, सरकारी नेता, ष्ट्वष्ट्त्तय ष्ट्वशेषज्ञ र सोचाई ट्याङ्कहरूका सदस्यहरूसाँगका 

अन्तवाातााहरू; र नीष्ट्ज के्षत्र, सावाजष्ट्नक के्षत्र, गैर-नािा के्षत्र र शैष्ट्क्षक सामुदाष्ट्यकिार् धेरै अन्यसाँग संलग्नता र छलिलहरू। 

केही संस्थाहरू LI पररयोजनाहरूमा काम गरररहेका छन् वा अनुदान-प्रदान गरररहेका ष्ट्थए र अन्य व्यम्वक्तहरूले यातायातका 

ष्ट्वष्ट्शष्ट मोि वा ष्ट्वष्ट्शष्ट पररयोजनाहरूका प्रभावहरूमा वन्यजनु्त अध्ययनहरू सञ्चालन गरररहेका ष्ट्थए।  केहीले के्षत्रीय स्तरमा 

LI का मूल्याङ्कनहरू गरररहेका ष्ट्थए भने, थोरैले महाष्ट्द्वपीय दृष्ट्ष्टकोणहरू प्रदान गरेका छन्। संयोष्ट्जत, उनीहरूले एष्ट्सयामा 

WFLI सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयनका लाष्ट्ग उउक्षमता आवश्यकताहरूमा ष्ट्वचारहरूको आष्ट्धक्य प्रस्ताव गरेका छन्। यो 

छोर्ो सूचीले प्रते्यक चार सङ्घर्क समूहका लाष्ट्ग िारम्बार एकदमै व्यक्त गररएका ती ष्ट्वकल्पहरूलाई समात्न र संष्ट्क्षप्त गना 

खोज्दछ। 
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र्रकार 

• अन्य LI ष्ट्वकासकताा र प्रस्तावकहरूसाँगको सहायता, सावाजष्ट्नक रूपमा पहुाँच योग्य राष्ट्ष्टि य र/वा के्षत्रीय सहयोगपूणा WFLI िार्ा र 

जानकारी-साझेदारी पे्लर्िमाको स्थापना र ममात-सम्भार। 

• WFLI सुरक्षा उपायहरू कायाान्वयन गना र भष्ट्वष्यका ष्ट्वधान प्रयासहरू, ष्ट्वशेषगरी संरचना ष्ट्िलहरूका लाष्ट्ग अष्ट्तररक्त वन्यजनु्त-

मैत्रीपूणा भाषाको सुझाव ष्ट्दनका लाष्ट्ग ष्ट्दशा प्रदान गने राष्ट्ष्टि य कानूनहरूमा ष्ट्वद्यमान प्रावधानहरू पष्ट्हचान गनुाहोस्।  

• संरचना र संरक्षण ष्ट्नकायहरू िीच WFLI ष्ट्नदेष्ट्शकाहरूलाई अझ राम्रोसाँग ष्ट्नगष्ट्मत गनाका लाष्ट्ग समन्वयन ष्ट्नकाय र अन्तरााष्ट्ष्टि य र 

राष्ट्ष्टि य वातावरणीय प्रावधानहरूका अन्य प्रकारका िहु-ष्ट्नकाय एकीकरण आरम्भ गरेका एष्ट्सयाली सरकारहरूको नेतृत्व पालना 

गनुाहोस्। 

• LI ष्ट्वकासमा ष्ट्वष्ट्शष्ट राष्टिव्यापी कानून र ष्ट्नयमनहरू लागू गनुाहोस् जसकारण वन्यजनु्त सुरक्षा उपाय प्रावधानहरूका लाष्ट्ग 

ष्ट्नदेष्ट्शकाहरूको अष्ट्धकार-प्रदान गररन्छ र स्पष्ट रूपमा पररभाष्ट्षत गररन्छ। 

अन्तरासवष्टरय वित्तीय र्ांस्थाहरू 

• जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको संरक्षणसाँग संरचना ष्ट्वकास अनुरूप गनाका लाष्ट्ग संयुक्त, एष्ट्सयामा LI ष्ट्वकासका लाष्ट्ग ष्ट्जमे्मवार IFI र अन्य 

सङ्घर्क समूहहरूसाँग संलग्न हुन के्षत्रीय सल्लाहकार/ सरोकारवालाहरूका लाष्ट्ग दीघाकालीन ष्ट्वत्त व्यवस्था उपलब्ध गराउाँछ। 

• ष्ट्वष्ट्भन्न प्रकारका प्रजाष्ट्त र पयाावरणीय प्रणालीहरूका लाष्ट्ग LI पररयोजनाहरूका प्रभावहरू र सम्भाष्ट्वत समाधानहरूको 

प्रभावकाररतासाँग सम्भाष्ट्वत ज्ञानमा भएका अन्तरहरूलाई ष्ट्वचार गरेर, वन्यजनु्त सुरक्षाका उपायहरू कायाान्वयन गना र LI पररयोजनाका 

िजेर्हरूमा उनीहरूको प्रभावकारीता ष्ट्नरीक्षण गनाका लाष्ट्ग अष्ट्नष्ट्िय ष्ट्वत्त व्यवस्था प्रावधानहरू ष्ट्नमााण गनुाहोस्। 

• दुवै आन्तररक रूपमा WFLI क्षमता ष्ट्नमााण गना र ष्ट्वष्ट्भन्न सङ्घर्क समूहहरूका सदस्यहरूका लाष्ट्ग, BRI पररयोजनाहरूका प्रापक 

देशहरूका लाष्ट्ग र अन्य अन्तराष्ट्ष्टि य LI पहलहरूका लाष्ट्ग WFLI क्षमता ष्ट्नमााण गना पयााप्त ष्ट्वत्त व्यवस्था प्रदान गनुाहोस्।  

 उद्योग 

• ष्ट्वष्ट्वध वन्यजनु्त प्रजाष्ट्तहरूका ष्ट्वष्ट्भन्न आवश्यकताहरू र एष्ट्सयाली पररदृश्यहरूमा उपम्वस्थत ष्ट्तनीहरूको वासस्थानलाई राम्रोसाँग 

पष्ट्हचान गरी सम्बोधन गनाका लाष्ट्ग LI योजनाकार र परामशादाताहरूका लाष्ट्ग कायािल प्रष्ट्शक्षण उपलब्ध गराउाँछ। 

• वन्यजनु्तको िार्ा सङ्कलन र ष्ट्वशे्लषणका लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्ष्टि य रूपमा उतृ्कष्ट अभ्यासहरूिारे वणान गने ष्ट्वकासशील एष्ट्सयाका LI 

अभ्यासकतााहरूका लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्नमााण गने प्रष्ट्शक्षण प्रदान गदाछ। 

• पूवााधार के्षत्रमा पररयोजनाका सिै योजना, ष्ट्िजाइन र सञ्चालनहरूमा वन्यजनु्तका आवश्यकताहरूको समावेशनलाई संस्थापन गदाछ। 

• LI को योजना िनाउने र संरचना गने र सै्वम्वच्छक वन्यजनु्तका सुरक्षा उपायहरू इच्छापूवाक प्रदान गना चाहने उद्योगका पेशेवरहरूका 

लाष्ट्ग पेशागत संघ र सरकारमा थप सावाजष्ट्नक पष्ट्हचान र प्रोत्साहनहरू स्थापना गदाछ। 

• WFLI क्षमता ष्ट्नमााण, ष्ट्शक्षा र प्रष्ट्शक्षणका अवसरहरू एष्ट्सयामा भएका सिक, रेल र पावर लाइनहरू योजना िनाउने, ष्ट्िजाइन गने 

वा संरचना गने सदस्यहरूलाई प्रदान गना उद्योग संघहरूको सम्बम्वन्धत सम्भावनामा वृम्वद्ध गदाछ। 

 

गैर-र्रकारी र्ांस्थाहरू 

• NGO समुदायका सदस्यहरूलाई प्रभावकारी WFLI सुरक्षा उपायहरू कसरी प्रदान गने भने्न िारेमा राम्रोसाँग िुझ्न मद्दत गनाका लाष्ट्ग 

उनीहरूलाई क्षमता ष्ट्नमााण गने िढ्दो अवसरहरू प्रदान गदाछ। 

• पूरै पररयोजना ष्ट्वकासको प्रष्ट्ियाभरर NGO को वन्यजनु्तको िार्ा सङ्कलन र ष्ट्वशे्लषण ष्ट्वशेषज्ञताको प्रयोग र संयोजन सुधानाका लाष्ट्ग 

NGO र LI पररयोजनाका प्रस्तावक र अनुदानकतााहरूिीच साझेदारीहरू सहज िनाउाँछ। 
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र्ाराांश 

एष्ट्सयाका सिै के्षत्रहरूले ष्ट्तनीहरूको रेखीय पूवााधारमा दु्रत वृम्वद्धको सामना गरररहेका छन् र यो  ष्ट्वकासले प्रायः  जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधता, पयाावरणीय सेवा  र समुदायका मानहरूको सुरक्षा गना राष्टिको ष्ट्जमे्मवारीमा द्वन्द्व ष्ट्नम्त्याउन सक्छ। यी समस्याहरू 

सम्बोधन गनुा पने क्षमता िढाउने आवश्यकता महाद्वीपभररका LI अभ्यासकतााहरूद्वारा  िारम्बार व्यक्त गररएको ष्ट्थयो। 

भाग्यवश, ष्ट्वष्ट्भन्न सङ्घर्क समूहहरूले  अन्तरााष्ट्ष्टि य उतृ्कष्ट अभ्यासहरूसाँग पङ््गम्वक्तिद्ध  गनाका लाष्ट्ग आफ्नो ष्ट्वशेषज्ञता 

िढाउन प्रष्ट्शक्षण प्राप्त गने कायामा रुष्ट्च अत्याष्ट्धक मात्रामा व्यक्त गरेका छन्। अन्य समूहहरू जानकारी साझा गना,  प्राष्ट्वष्ट्धक 

हातेपुम्वस्तका वा म्यानुअलहरू लेख्न र नयााँ वा सुधाररएका नीष्ट्तहरू ष्ट्वकास गनाका लाष्ट्ग इन्टरनेर्-आधाररत पे्लर्िमाहरूको 

स्थापना जस्ता  क्षमता ष्ट्नमााण गने थप अवसरहरू ष्ट्सजाना गने कायामा समष्ट्थात ष्ट्थए। संयुक्तमा,  LI को भावी ष्ट्वकास सम्बोधन 

गना एष्ट्सयाको क्षमता िढाउने यी प्रयासहरूले WFLI सुरक्षा उपायहरूको  योजना र प्रयोगलाई उतृ्कष्ट रूपमा सुधाने छ। 
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