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सभापतिको िन्िव्य
सं सदीय सतितिको िुख्य चजम्िेवारी प्रतितिति सभाको तियतिि कायििा सहयोग पुयािउिु हो।सोही चजम्िेवारी बहि गिे
क्रििा अथवासरकारलाई सं सद प्रति उत्तरदायी बिाउि वन्यजन्िुको सं रक्षर्का कायििासरकारबाट भए गरे का काि
कारवाहीको अिुगिि र िूल्याङ्कि गिे र सो सम्बन्ििा आवश्यक तिदे शि वा राय सल्लाह र्दि स्थलगि अवलोकि
भ्रिर् गरी सतितििागचम्भर, वस्िुतिष्ट,औपिारीक एवि् अिौपिाररक रुपिा भएकोछलफलको तििोड स्वरुप यो
प्रतिवेदि आएको छ।
वन्यजन्िु सं रक्षर्का लातग सं रक्षीि क्षेत्र र सो वरपर बस्िे स्थािीय बातसन्दाको एकीकृि प्रयासले सं रक्षर्को क्षेत्रिा
भएको प्रगति दे ख्न पाउाँदा िेरै िै खुसीलाग्यो।सि् १९९५ को बाघ गर्िािा िेपालिा जम्िा प्रजिि् योग्य बाघको
सं ख्या ९८ िात्र रहे कोिा स्थािीय सिुदायको सहभातगिा िथा सं रक्षर्िा सं लग्ि तिजाििी िथा िेपाली सेिाबाट
पररिातलि सं रक्षर्किीको लगिचशलिा िथा आिुतिक प्रषवतिको प्रयोगबाट सि् २०१८ को गर्िािा यो सं ख्या
२३५ पुगेको छ।यसले तबश्व सिुदायलाई वन्यजन्िु सं रक्षर्को तबिािा िेपालले सफलिा हातसल गरे को एउटा
उदाहरर् दे खाएको छ।यो एषककृि अतभयाििा िेपाल सरकारको साथिा डब्लु.डब्लु एफ.को योगदाि िहत्वपूर्ि
रहेको पाइयो।यसले वन्यजन्िुको प्राकृतिक वासस्थाि सं रक्षर् दे चख िािव वन्यजन्िु द्वन्द्व न्यूिीकरर् गिि सं रचक्षि
क्षेत्रिा गरे का प्रयासहरु अिुलिीय रहेका छि्।वन्यजन्िु सं रक्षर्का क्षेत्रिा यो एक कोशेढाँु गाको रुपिा स्थाषपि
भएको छ।
िेपाल सरकारको प्रयत्न एवम्यस्िा सं रक्षर् सं स्थाहरुको अग्रसरिाले षवश्विा िेपाललाई वन्यजन्िु सं रक्षर् क्षेत्रको
अग्रर्ी दे श बिाउि िद्वि गरे को छ।िेपालले वन्यजन्िु सं रक्षर् क्षेत्रिा गरे का प्रगिी षवश्व सिुदायका लातग
अिुकरर्ीय बन्न सक्िे षवश्वास िलाई लागेको छ।ि वन्यजन्िु सं रक्षर्का अतभयाििा िेपाल सरकार, स्थािीय
सिुदाय, डब्लु.डब्लु.एफ.िेपाल लगायि अन्य गैरसरकारी सं घ सं स्थाको यो क्षेत्रिा भएको लगावको हार्दि क सरहािा
गदिछु।

िन्यवाद!

सारांश
वन्यजन्िु सं रक्षर् आफैंिा प्रष्ट षविा छ। सं रक्षर् कुि कुि वन्यजन्िुलाई गिे र कसरी गिे भन्ने िात्र है ि यसको
क्षेत्र र यसबाट तसं गो पृथ्वीलाई पािे प्रभाव सं गै प्राप्त हुिे पयािपयिटिको अवसरलाई पति केलाउिु पिे

हुन्छ।एउटाbotanistले जंगललाईecosystemका दृषष्टले िात्र हेदिछ, environmentalist ले सोही जंगललाई
climate change का दृषष्टले हेदिछ, forestry engineer ले रुखको बृर्द्दका दृषष्टले र जग्गा व्यापारीले जतििको
िूल्यको दृषष्टले हेदिछ।त्यस्िै सं रचक्षि क्षेत्रलाई हेिे दृषष्टकोर् पति फरक फरक षविाका िातिसहरुको फरक फरक
हुि सक्छ िर त्यो सं रक्षका खातिर हुि पदिछ।
सं रचक्षि क्षेत्र वररपरका गररव र षवपन्न िािव बस्िी वन्यजन्िुका कारर् जोचखििा परे को सम्बन्ििा यस सतितििा
सरोकारवालाहरुको उजुरी िथा गुिासो प्राप्त भएपतछ सोको सम्बन्ििा यथाथि जािकारी तलिका लातग सतितिले

ििुिाका रुपिा बााँके, बर्दिया, शुक्लाफााँटा, चििवि राषिय तिकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्िु आरक्ष र सोको िध्यविी

क्षेत्रको ब्यवस्थापि, दे चखएका सिस्या एवि् ि ुिौतिका सम्वन्ििा स्थािीय बातसन्दा, स्थािीय पातलकाका जिप्रतितिति,
प्रदे श सभाका सदस्य िथा अन्य सरोकारवालाहरुसाँग छलफल गरी वन्यजन्िु सं रक्षर् सम्बन्ििा सरकारबाट
सम्पार्दि कायिको सं सदीय अिुगिि गरे को तथयो।

वन्यजन्िुको बासस्थाििा िातिसहरुको अतिक्रिर् बढे पतछ वन्यन्िुबाट िािब बचस्ििा सिस्या सृजिा भएको
पाइयो।सं रचक्षि क्षेत्रिा िािवीय अतिक्रि वढे वाट िािव वन्यजन्िु द्वन्द्व षवगि भन्दा अझ बढ्दै गएको िथ्याङ्क
छ।वन्यजन्िुको सं रक्षर्िा स्थािीय सिुदायको सहभातगिापतछ िेपालको सं रचक्षि क्षेत्रहरुिा वन्यजन्िुको सं ख्या
उल्लेख्य िात्रािा बढे को दे चखन्छ।

प्रकृति र वन्यजन्िु सं रक्षर्को कायि आजका र्दििा तिकै ि ुिौिीपूर्ि बन्दै गइरहेको छ।वािावरर्ीय सन्िुलिलाई
कायि राख्न दूलिभ र लोप हुिे खिरािा परे का वन्यजन्िुको आश्रय स्थलको रुपिा रहे को राषिय तिकुञ्जको वि

् िसथि
क्षेत्रलाई जोगाउिु आवश्यक छ।वन्यजन्िुहरू तिकुञ्ज तभत्र िात्र िबसी सबैतिर ओहोरदोहोर गछिि।
वन्यजन्िुको सं रक्षर्बारे थप कदि िाल्िु आवश्यक छ।वन्यजन्िुसंग सबैभन्दा िचजकको सम्बन्ि भएका सं रचक्षि
क्षेत्र वरपरका स्थािीय बातसहरुबाट िै वन्यजन्िुको सं रक्षर् गिे कायि आफैंिा िहत्वपूर्ि छ।अथािि वन्यजन्िुले

जसलाई िेरै षपरोलेको छ जसलाई िेरै जोचखििा पारे को छ उिीहरुलाई वन्यजन्िुको सं रक्षर्का खातिर लगाउिे

विििाि सं रक्षर् पद्धति ज्यादै िै राम्रो रहेको दे चखयो।िसथि सं रक्षर् एक तिरन्िर प्रकृया भएकाले यसिा तिकुञ्ज
वरपर बस्िे बातसन्दालाई अझ बढी सहभातग गराई स्वातित्व एवि् अपित्व बोि गराउिे गरी सहभातगिात्िक
व्यवस्थापि द्वारा र्दगो सं रक्षर् गिे गरी कािूिको पररिाजिि गिुि पिे दे चखन्छ।

वन्यजन्िु ओहोरदोहोर गिे क्षेत्रिा तितििि भौतिक सं रििा वन्यजन्िुका लातग िराप बतिरहाँदा वन्यजन्िुको
आक्रिर्बाट ज्याि गुिाउिे िातिसको सं ख्या पति बढ्दै छ।राजिागििा बढ्दो सवारी िापले वन्यजन्िु दूघट
ि िािा पिे

गरे का दे चखन्छि्।तिकुञ्ज हुाँदै बग्िे तसं िाइ िहरिा डुबेर चित्तल, जरायोलगायिका थुप्रै जिावर िररसकेका छि्।िसथि
षवकासलाई वन्यजन्िु िैत्री बिाई सं रक्षर्िा ठोस कायि गिि आवश्यक छ।

आरक्ष एवि् तिकुञ्जको व्यवस्थापििा रहेका घरे ल ु हात्तीको हेरिाहा एवि् स्याहारसुसारिा खषटिे किििारीहरु
षवद्यिाि कािूिी व्यवस्था बिोचजि स्थायी पदपूिी गिि िसषकिे भई बारम्बार पररवििि हुिे गरे को पाइयो।हात्ती
जस्िो सं बेदिचशल प्रार्ीको हेरिाहा एवि् व्यवस्थापििा खषटिे किििारी फेररइरहिु व्यवस्थापिका दृषष्टले उपयुक्त

होइि।िसथि, हात्तीसार िफि लािो सिय दे चख अस्थायी रुपिा पूिी गरररहेको पदिा स्थायी पूतििको व्यवस्था गिुि
उपयुक्त हुिे दे चखन्छ।

सं रचक्षि क्षेत्रले आजिि गरे को आम्दािीको ३० दे खी ५० प्रतिशिसम्ि प्रकृतिक स्रोिको सं रक्षर्, सं रक्षर् चशक्षा,
सािाचजक षवकासको लातग सिेि खिि गिि सक्िे षवद्यिाि कािूिी व्यवस्थालाई पररिाजिि गरी सं रचक्षि क्षेत्रले
आजिि गरे को आम्दािीको ३० दे चख ५० प्रतिशिसम्िको रकिको केन्रिा एउटा बास्केट फण्ड बिाई सं रचक्षि
क्षेत्रका आवश्यक स्थाििा खिि गिि सक्िे गरी कािूि पररिाजिि गिि उपयुक्त हुिे दे चखन्छ।

प्रिुख सं रक्षर् अतिकृिले कािूि प्रद्बि अतिकारको प्रयोग गदाि सं रचक्षि क्षेत्र तभत्र प्रवेश गिे सबैलाई“To the man
with a hammer, everything looks like a nail.”भिे जस्िै कािूिले षववेक प्रयोग गिे अवस्था प्रदाि गरे कािा सोको
प्रयोग िगरी अतिकिि सजाय र्दिे गरे को भन्ने जिगुिासोलाई कािूि सं शोििद्बारा िै सम्बोिि गिुि पिे दे चखयो।

ु ले सं घीय व्यवस्था अवलम्बि गरे को हुाँदा तिकुञ्ज िथा सं रचक्षि क्षेत्र सम्बन्िी कािूिलाई सं घीयिा बिोचजि
िुलक
प्रदे श र स्थािीय िहलाई सं रक्षर्िा चजम्िेवार बिाउिे, िीिै िहका सरकारको सिन्वय बलीयो बिाउिे, सं रक्षर्
सम्बन्िी चशक्षा व्यापक र िध्यविी क्षेत्रका सबैिा पुयािउि आवश्यक छ।

१. पृष्ठभूतििः
प्रतितिति सभाको कृषि, सहकारी िथा प्रकृतिक स्रोि सतितिले प्रतितिति सभा तियिावली, 2075 िा भएको व्यवस्था
विोचजि आफ्िो कायिक्षेत्र तभत्र पिे वि िथा वािावरर् िन्त्रालय अन्ििगि राषिय तिकुञ्ज िथा वन्यजन्िु सं रक्षर्
षवभाग िािहि रहे का बााँके, बर्दिया, शुक्लाफााँटा, चििवि राषिय तिकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्िु आरक्षको तििी
2076 कातििक २५ दे चख िं तसर २ गिेसम्िस्थलगि भ्रिर् गरे को छ।राषिय तिकुञ्जहरु िथा वन्यजन्िु आरक्षका
िध्यविी क्षेत्र िथा सोको आसपासिा बसोबास गिे जिसिुदायहरुले भोग्िु परे का सिस्याहरुका सम्बन्ििा प्रभाषवि
क्षेत्रबाट

प्रतितितित्व

उजुरी/गुिासो

िथा

गिे

िाििीय

तिवेदिहरुको

सदस्यहरु
अध्ययि

लगायि

गररएको

स्थािीय

जिप्रतितितिहरुबाट

छ।अध्ययिका

क्रििा

सतितििा

उल्लेचखि

प्राप्त

सं रक्षर्

तलचखि

क्षेत्रहरुिा

वन्यजन्िुको प्राकृतिक बासस्थाि व्यवस्थापि के कसरी भएको छ र वन्यजन्िुको सं रक्षर्का क्षेत्रिा सरकारबाट
भएका कािको सं सदीय अिुगिि िुल्याङ्कि गरी प्राप्त िथ्यहरुका आिारिा वन्यजन्िु सं रक्षर्िा दे चखएका सिस्या
सिािािको लातग िागि तिदे श गिे उद्देश्यले यो स्थलगि भ्रिर् गररएको तथयो।
प्राकृतिक रुपिा षवद्यिाि जैषवक षवषवििाको सं रक्षर् गदै र्दगो षवकासको सुतिचिििाका लागी जिसहभातगिािा
आिाररि भएर सं रक्षर् र षवकासका कायिक्रिहरूलाई सं गसं गै तलएर जािु पदिछ।षवषवि विस्पति, वन्यजन्िु र भूदृष्यको सं रक्षर् गरी सोको सदुपयोगका लातग स्पष्ट क्षेत्र षकटाि गरी कािूि बिोचजि स्थापिा गररएको भू-क्षेत्रलाई
राषिय तिकुञ्ज भतिन्छ।कुिै खास-खास प्रजातिको वन्यजन्िुको वासस्थाि सं रक्षर्को लातग छु ट्याइएको भू-भागलाई
ु
भिे वन्यजन्िु आरक्ष भतिन्छ।सबैभन्दा पषहले सं यक्त
राज्य अिेररकािा सि् १८७२ िा एल्लोस्टोि राषिय तिकुञ्ज
स्थापिा भयो।त्यसको झण्डै सय विि पतछ िेपालिा सि् १९७२ िा पषहलो तिकुञ्जको रुपिा चििवि राषिय
तिकुञ्जको स्थापिा भएको हो।
तिकुञ्ज, वन्यजन्िु आरक्ष, चशकार आरक्ष, सं रक्षर् क्षेत्र लगायिलाई साझा शब्दिा सं रचक्षि क्षेत्र भति पररभाषिि
गररएको छ।पाररचस्थतिकीय प्रर्ाली, वन्यजन्िु र यसको बासस्थािको वैज्ञातिक व्यवस्थापि गरी यस क्षेत्रको
अध्ययि अिुसन्िाि गिुि पति सं रचक्षि क्षेत्रको िहत्वपूर्ि कायि हो।प्राकृतिक सम्पदािा प्रतिकुल असर िपिे गरी
ु को अथििन्त्रिा टे वा पुयािउिु सं रचक्षि क्षेत्रको आतथिक पक्ष हो।
सदुपयोगको रुपिा पयािपयिटि प्रवद्वि ि गरी िुलक
राषिय तिकुञ्जसं ग जोतडएका आसपासका क्षेत्रिा बसोबास गिे बातसन्दाहरुको अपित्व िथा सहभातगिािा कायिक्रिहरु
सं िालि गरी स्थािीय सिुदायको वि पैदावार सम्बन्िी आवश्यक्ता पररपुिी गरी जीविस्िर बढाउिेउद्देश्य राचखराषिय
तिकुञ्ज िथा आरक्ष वरपरका बस्िीहरुलाई कािूि बिोचजि िध्यविी क्षेत्र घोिर्ा गररएको हो।तिकुञ्ज िथा आरक्ष
जस्िा सं रचक्षि क्षेत्रबाट उठे को वाषििक आम्दािीको ३० दे चख ५० प्रतिशि रकि स्थािीय सिूदायलाई उपलव्ि
गराउिे कािूिी व्यवस्था रहेको छ।यसले गदाि वन्यजन्िू सं रक्षर् र िोरी चशकार तियन्त्रर्िा स्थािीय सिूदायहरुको
उल्लेखिीय सहभातगिा बढे को दे चखएको छ।िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापिलेसंरक्षर्का अलावा प्रवद्धििात्िक कायि पति
गदै आएको दे चखन्छ।जसिा जििेििा अतभवृषद्ध र सं रक्षर् चशक्षा सम्बन्िी कायिक्रिहरु प्रिुख रहेका छि्।साथै यो
क्षेत्रिा सािूदाषयक षवकास िाफिि जीषवकोपाजिििा सुिार कायिक्रि पति सं िालि हुाँदै आएका छि्।तिकुञ्ज िथा
सं रचक्षि क्षेत्र तभत्र रहेका िातििक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु सं रक्षर् सुिारिा सिेि आवश्यक कायि गिे गरे को
दे चखन्छ।
तिकुञ्ज िथा आरक्षले िोरी चशकार िथा अवैि व्यापार तियन्त्रर्का लातग कािूि बिोचजि आवश्यक कायि गदै
आएको छ।यसले वन्यजन्िुको बासस्थाि िथा प्रजाति सं रक्षर्का लातग सिेि िहत्वपूर्ि कायिहरु गदै रहेको
दे चखन्छ।सं रक्षर् िाफिि पयाि-पयिटि अतभवृषद्ध गिििा पति सं रचक्षि क्षेत्र लातग परे का छि्।पयाि-पयिटि िथा भौतिक
पुवाििार षवकासका लातग सं घ, प्रदे श र स्थािीय िह िथा अन्य सं घ सं स्थासं ग तिलेर आवश्यक कायि गिे गरे को
पाइयो।पयाि-पयिटि िाफिि सं स्कृति सं रक्षर्िा सिेि टे वा पुगेको दे चखयो।दुलिभ र लोपोन्िूख वन्यजन्िुको अध्ययि
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अिुसन्िाि िथा अिुगिि सम्बन्ििा तिकुञ्ज िथा आरक्षहरुिा षवषवि षक्रयाकलापहरु हुिे गरे को पाइयो।साथै
वन्यजन्िु उद्धार र प्रजिि् केन्र व्यवस्थापिकायि सिेि शुरुवाि भएको दे चखन्छ।
िेपालिा सं रक्षर्का सन्दभििा सि् १९७० को दशकसम्ि उल्लेख्य काि हुि िसकेको दे चखन्छ।सि् १९७०१९८० दशकिा सशस्त्र गैडा सं रक्षर्को शुरुवाि भएको पाइन्छ।सि् १९८०-१९९० को दशकिा प्रजाति िथा
पाररचस्थतिकीय सं रक्षर्को कायि प्रारम्भ भएको दे चखन्छ।सि् १९९०-२००० को दशकिा कािूिको पररिाजिि गरी
सं रक्षर्िा जिसहभातगि बढावा र्दि षवतभन्न प्रकारका कायिक्रिहरु अगातड बढाएको दे चखन्छ।त्यसै को उपजको
रुपिा आरक्ष िथा तिकुञ्जहरुको वररपरी िध्यविी क्षेत्रको शुरुवाि भएको पाइन्छ।जसबाट सं रक्षर्िा तिकुञ्ज िथा
आरक्ष वरपर बस्िे बातसन्दाहरुलाई वन्यजन्िु सं रक्षर्िा सहभातग विाएको दे चखन्छ।सि् २०००-२०१० को
दशकिा भू-पररति सं रक्षर्िा जोड र्दई पतछल्लो दशकिा भू-पररति, जीषवकोपाजिि, जलवायु पररवििि, वािावरर्ीय
सेवा जस्िा िवीििि आयािहरुको प्रारम्भ भएको पाइन्छ।
चििवि, बर्दिया, सगरिाथा, पसाि, शे-फोकोसुण्डो, चशवपुरी िागाजुि
ि , बााँके, िकालु बरुर् गरी आठ ओटा राषिय
तिकुञ्जहरु र षयिका िध्यविी क्षेत्रहरु अषपिाम्पा र कृष्र्सार गरी दुई वटा सं रक्षर् क्षेत्र, कोशीटप्पु वन्यजन्िु
आरक्ष यसको िध्यविी क्षेत्र र ढोरपाटि चशकार आरक्ष सिेिको व्यवस्थापि योजिा बिी कायािन्वयििा रहेको
छ।खप्तड, रारा, लािटाङ्ग, शुक्लाफांटा गरी िार वटा राषिय तिकुञ्जहरु सषहि षयिको िध्यविी क्षेत्रहरु िथा
कञ्चिजंघा सं रक्षर् क्षेत्रको व्यवस्थापि योजिा बन्ने क्रििा रहे को जािकारी पाईयो।
िेपाल सरकारले बिाएको कािूिी सं रििा तभत्र रही सं रक्षर् क्षेत्रिा खषटिे सं रक्षर् किीहरु, तिजाििीिथाजं ग्गी
लगायि अन्य रािसेवकहरुको तिरन्िर लगाव र जिसहभातगिाले वन्यजन्िु सं रक्षर्िा िहत्वपूर्ि योगदाि पुगेको
दे चखन्छ।सं रक्षर्का लातग सरोकारवालाहरुलाई सहभातग गराउिे कािूिी व्यवस्थाले िूिि रुप तलं दा स्थािीय
सिुदायको सहभातगिा अतभबृषद्ध भयो।जसले गदाि स्थािीय जिसिूदायको पररिालि वन्यजन्िु सं रक्षर्का खातिर
उपलचब्िपूर्ि रह्यो।यसका अलावा सं रक्षर् साझेदारहरुको भूतिका सिेि प्रशंसिीय रहे को छ।जसिा डब्लु. डब्लु.
एफ. िेपाल सि् १९६७ दे चख सं रक्षर्को क्षेत्रिा खषटरहे को छ।साथै राषिय प्रकृति सं रक्षर् कोि, जुयोलोतलकल
सोसाइटी अफ लण्डिको भूतिका पाति सं रक्षर्िा िहत्पूर्ि रहे को दे चखन्छ।
आिुतिक प्रषवति र उपकरर्हरुको प्रयोग (तसतस क्यािेरा, जासुसी कुकुर, सेटलाइट रे तडयो कोलार ट्याग, ड्रोि,
स्िाटि ररयल टाइि पेट्रोतलङ्ग) आर्दले पतिवन्यजन्िुको सं रक्षर्िा टे वा पुगेको छ।वन्यजन्िुबाट हुिे जि ििको
क्षिीिा राहिको व्यवस्था गररए पतछ सं रक्षर्िा सकारात्िक प्रभाव पारे को दे चखन्छ।
सि् १९९५ को बाघ गर्िािा िेपालिा जम्िा प्रजिि् योग्य बाघको सं ख्या ९८ िात्र रहे कोिा स्थािीय सिुदायको
सहभातगिा िथा सं रक्षर्िा सं लग्ि तिजाििी िथा िेपाली सेिाबाट पररिातलि सं रक्षर्किीको लगिचशलिा िथा
आिुतिक प्रषवतिको प्रयोगबाट सि् २०१८ को गर्िािा बाघको सं ख्या २३५ पुगेको छ।यसले तबश्व सिुदायलाई
सं रक्षर्को तबिािा सफल उदाहरर् दे खाएको छ।
सं रक्षर् क्षेत्रिा बाघ, गैंडा, खरियुर, षहं उचििुवा, हाब्रे , सालक, घतडयाल, तगद्ध, डांफे जस्िा वन्यजन्िुको प्रजाति
सं रक्षर् कायि भई रहे को छ भिे हात्ती अिाि र भालुको प्रजाति सं रक्षर् कायियोजिा ियारीको अचन्िि िरर्िा रहे को
जािकारी पाइयो।साथै डचल्फि, सारस र कस्िुरी िृगको प्रजाति सं रक्षर् कायियोजिा बन्ने क्रििा रहेको जािकारी
पाइयो।

२.

अध्ययि भ्रिर्को उद्देश्यिः


वन्यजन्िुको प्राकृतिक बासस्थाि व्यवस्थापिका सिस्याहरु पषहिाि गिे,



सं रचक्षि क्षेत्र वरपर िािव र वन्यजन्िु बीिको सह-सम्बन्िको जािकारी तलिे,
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सतितििा प्राप्त उजुरी/गुिासोको स्थलगि जािकारी तलिे,



सं रचक्षि क्षेत्र व्यवस्थापििा दे चखएका िीतिगि, कािूिी एवि् व्यवस्थापकीय सिस्याहरुको पषहिाि गिे,



वन्यजन्िुको सं रक्षर् सम्बन्ििा बि िथा वािावरर् िन्त्रालय, राषिय तिकुञ्ज षवभाग र िािहिका
कायािलयहरुबाट भए गरे का कािको अिुगिि िथा िूल्याङ्कि गिे,



३.

सं रक्षर्को क्षेत्रिा कायिरि गैरसरकारी सं स्थाहरुबाट भए गरे का कािको स्थलगि जािकारी तलिे।

अिुगिि षवतििः

यस सतितिले तिकुञ्ज िथा आरक्षको काि कारवाहीहरुको अिुगििको क्रििा राषिय तिकुञ्ज िथा वन्यजन्िु सं रक्षर्
षवभागका पदातिकारीहरुसाँग छलफल गिुक
ि ा साथै बााँके, बर्दि या, शुक्लाफााँटा, चििवि राषिय तिकुञ्ज र कोशी टप्पु
वन्यजन्िु आरक्षको

स्थलगि

तिरीक्षर् गरी िि्-िि् स्थाििा

खषटएका

पदातिकारीहरु, सम्वचन्िि क्षेत्रका

जिप्रतितितिहरु र प्रभाषवि क्षेत्रका स्थािीय जिसिुदायहरुसाँग छलफल सिेि गररएको तथयो।साथै वि िथा
वािावरर् िन्त्रालय, राषिय तिकुञ्ज षवभाग, वन्यजन्िु सं रक्षर्सं ग सम्बचन्िि कायििा सं लग्ि WWF िेपाल र राषिय
प्रकृति सं रक्षर् कोिसं ग छलफल एवि् अन्िरक्रीया गररयो।अिुगििका क्रििा सं रक्षर् क्षेत्र प्रभाषवि जिसिुदाय,
प्रदे श सभाका िाििीय सदस्यहरु, स्थिीय िहका जिप्रतितिति, पत्रकारएवि् िगररक सिाजका प्रतितितिहरुसाँग सिेि
अन्ििषक्रया गररयो।
अिुगििको क्रििा सतितिले विििाि सं षविािको सं घको एकल अतिकार सूिी अन्िगिि (अिुसूिी-५), राषिय तिकुञ्ज
िथा वन्यजन्िु सं रक्षर् ऐि, २०२९, सं कटापन्न वन्यजन्िु िथा विस्पतिको अन्िराषिय व्यापारलाई तियिि िथा
तियन्त्रर् गिि बिेको ऐि, २०७४ र सो सम्बन्िी तियिावली, िीति, कायििीति, तिदे शका, िापदण्ड, कायिषवति, गठि
िथा काि कििव्य र अतिकारहरु, राषिय जैषवक षवषवििा सं रक्षर् रर्िीति िथा कायि योजिा (२०१४-२०२०)िथा
वि ऐि, २०७5 सिेिलाई ध्याििा राखेको तथयो।

आरक्ष िथा तिकुञ्जिा दे खीएका सिस्या एवि् ि ुिौिीहरु

४॰

व्यवस्थापकीय





िािव वन्यजन्िु बीिको द्वन्द्व वढ्दो क्रििा रहिु,

सं रचक्षि क्षेत्रकोजग्गािा अतिक्रिर्एवं अबैि वसोवास हुि,ु

आरक्ष/तिकुञ्ज क्षेत्रिा अबैि रुपिा घरपालुवा जिावारहरुको प्रवेश/िररिरर् रहिु,
तििाहा प्रजातिको तियन्त्रर् एवि् व्यवस्थापि गिि कर्ठिाई हुि,ु



वि पैदावार र वन्यजन्िुको िोरी चशकारी िथा अवैि व्यापार हुि,ु



घााँसे िैदाि िथा खकिको व्यवस्थापििा किी,



ु िगर तभत्रको फोहर िैला तिकुञ्ज तभत्र फातलिु,
राजिागि वरपर फोहर िैला व्यवस्थापि िहुि/



िध्यविी क्षेत्रिा जीषवको पाजिि सम्बन्िी कायिक्रि प्रभावकारी िहिु,



वन्यजन्िुहरुलाई आवश्यक षपउिे पािीको व्यवस्थापिका लातग तिकुञ्जहरुिा सोलार पािी पम्प िाफिि
पािी पोखरीिा तियतिि जम्िा गिे केही व्यवस्था भएिापति यो अपयािप्त रहिु।
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संगठिात्िक



कािूिी



किजोर भौतिक सं रििा र सािि स्रोिको अपयािप्तिा हुि,ु

दरबन्दी अिुसारको जिशचक्त सं रचक्षि क्षेत्रहरुिा कायिरि िहुि,ु

सं रचक्षि क्षेत्र सम्बन्िी कािूिको सियािुकुल पररिाजिि िहुि,ु

िदी जन्य सािाग्रीको अवैि प्रयोग िथा सो सम्बन्ििा रहेको िीतिगि अस्पष्टिा हुि,ु

सिन्वयात्िक


अन्य

तिकुञ्ज, स्थािीय पातलका, प्रदे श सरकार र वि िथा वािावरर् िन्त्रालयबीि सिन्वयको किी रहिु,



सं रचक्षि क्षेत्र तभत्रका प्रकृतिक स्रोि िातथको बढ्दो िािवीय िाप,



वािावरर् िैत्री पूवाििार षवकासको किी,



घाइिे टु हरु ा वन्यजन्िुको व्यस्थापि गिि कर्ठिाई,



५.

वन्यजन्िुको बासस्थाि खुम्ििु, क्षयीकरर् हुि ु िथा सं रचक्षि क्षेत्रहरु बीििा जैषवक िागि सहज िहुि ु

तिष्किि एवि् सुझाव


िेपालको कूल भूभागको २३.39 प्रतिशि क्षेत्र सं रचक्षि क्षेत्रले ओगटे को भएिापति राषिय तिकुञ्जहरु िथा

आरक्षको र्दगो सं रक्षर्, व्यवस्थापि र उपयोगिा ि ुिौति रहाँदै आएको छ।खास गरी तिकुञ्ज क्षेत्रको
अतिक्रिर्, यस क्षेत्रिा गैरकािूिी बसोबास र िोरी चशकारी सिेि गम्भीर सिस्याको रुपिा रहे को
छ।तिकुञ्जको स्थािीय,प्रादे चशक,राषिय िथा अन्िराषिय िहिा सािाचजक, आतथिक िथा पयािवरर्ीय िहत्व

रहेको छ।तिकुञ्जको सं रक्षर् र व्यवस्थापििा स्थािीय सिुदाय, स्थािीय िह िथा प्रदे श सरकारको सिेि

िहत्वपूर्ि भूतिका रहिे भए पति तिकुञ्जको प्रभावकारी सं रक्षर्, व्यवस्थापि र र्दगो उपयोगका लातग सं घ,

प्रदे श र स्थािीय िह िथा स्थािीय उपभोक्ता सिूहहरुको बीििा सौहादि सिन्वय र सहकायि हुि ु अतिवायि
छ।स्थािीय िह र तिकुञ्ज प्रशासि बीि राम्रो सिन्वय गिुि पिे दे चखन्छ।


तिकुञ्ज वरपरको बढ्दो जिघित्व र अव्यवचस्थि भू-उपयोगका कारर् वन्यजन्िु सं रक्षर्िा सिस्या सृजिा
भएको दे चखन्छ।एकातिर वन्यजन्िुको बासस्थाििा िातिसहरूले अतिक्रिर् गिे क्रि बढे को र अकोतिर

प्राकृतिक बासस्थाििा आहारा प्रजातिको किीका कारर् वन्यजन्िुबाट िातिसलाई हुिे आक्रिर्को जोचखि
बढ्दै गएको दे चखन्छ।यो जोचखिको ि ुरो कारर् वन्यजन्िुको बासस्थाििा िािवीय गतिषवति बढ्िु िै
हो।साथै षवकासका िाििा विजङ्गल िास्दा वन्यजन्िुका लातग वासस्थाि अभाव भएको दे चखएकोछ।जसले

गदाि तिकुञ्ज वरपरका िातिसहरूले वन्यजन्िुका कारर् ठू लो क्षिी भोग्िु परररहे को अवस्था षवद्यिाि
छ।प्रकृिी र वन्यजन्िु सं रक्षर्को कायि आजका र्दििा तिकै ि ुिौिीपूर्ि बन्दै गइरहेको छ।जसका लातग

दूलभ
ि र लोप हुिे खिरािा परे का वन्यजन्िुको आश्रय स्थलको रुपिा रहे को राषिय तिकुञ्जको वि क्षेत्रलाई

जोगाउिु आवश्यक छ।िसथि सं रक्षर् एक तिरन्िर प्रकृया भएकाले यसिा तिकुञ्ज वरपर बस्िे बातसन्दालाई
अझ बढी सहभातग गराई स्वातित्व एवि् अपित्व बोि गराउिे गरी सहभातगिात्िक व्यवस्थापि द्वारा र्दगो
सं रक्षर् गिुि पिे दे चखन्छ।


वन्यजन्िुको बासस्थािको क्षयीकरर्/अतिक्रिर्, वन्यजन्िुको िोरी चशकारी, वन्यजन्िुहरुको अं गको अवैि

व्यापार, िािव वन्यजन्िु द्वन्द्व, घाइिे िथा टु हरु ा वन्यजन्िुको व्यवस्थापिका लातग सिुदायसाँग अझ बढी
सहकायि गिुि पिे दे चखन्छ।


राषिय तिकुञ्ज र वन्यजन्िु आरक्ष िचजक बस्िे स्थािीय बातसन्दाले भोतगरहेको पीडालाई सम्बोिि गिि िीिै
िहका सरकारले तिले र काि गिुि पिे दे चखन्छ।जसले वन्यजन्िु सं रक्षर्को कािसाँगै तिकुञ्ज िथा आरक्षसाँग
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जोतडएका िध्यविी क्षेत्रिा बसोबास गिे सिुदायलाई सिेि सुरचक्षि गिि सकोस।तिकुञ्ज िथा आरक्ष
आसपासका बस्िीकाकेही भागिा वन्यजन्िुले क्षिी िगरोस् भन्ने उद्देश्यले तियन्त्रर्का उपायहरु अबलम्बि
गिुि पिे हुन्छ।


तिकुञ्ज र आरक्ष वरपरका स्थािीय सिुदायबाट अत्यातिक वि पैदावार एवि् िदी जन्य पदाथि बालुवा,

ढुं गा, तगट्टीको क्षििा भन्दा बढी उत्खिि् भएको छ।जसबाट िािव र प्रकृतिबीिको सहअचस्ित्व कायि
गिि कर्ठिाई उत्पन्न भएकोछ।जसका कारर् तिकुञ्ज क्षेत्रबाट तिस्केका वन्यजन्िुहरुले स्थािीय वस्िीहरुिा

पुयािउिे िािवीय, वालीिाली, पशुिि, घर गोठ िथा सम्पत्तीको क्षिी गराउिे गरे को छ।िसथि िािव
वन्यजन्िु द्वन्द्व व्यवस्थापि तछटो छररिो र प्रभावकारी गििका साथै यसको आवद्विा पशु िथा कृषि िि
ु सं घीयिािा गएपतछ िदी जन्य पदाथिको चझक्िे अतिकार स्थािीय
तबिासाँग गराउि उपयुक्त हुन्छ।िूलक
िहिा रह्यो।सं रचक्षि क्षेत्रका िदी जन्य पदाथिको प्रारचम्भक वािावरर्ीय पररक्षर् र वािावरर्ीय प्रभाव
िूल्याङ्कि सिेि िगरी प्रयोग गिि पाउिु पिे िाग बढ्दै आइरहेको दे चखन्छ।िसथि, स्थािीय िहसं गको
सिन्वयिा स्थािीय आवश्यक्ता सिेिलाई दृषष्टगि गरी वािावरर्ीय प्रभाव र प्रारचम्भक वािावरर्ीय
प्रतिवेदिका आिारिा िदीजन्य पदाथिको व्यवस्था हुि पिे दे चखन्छ।


सं रक्षर् अतिकृि, रे न्जर, उपभोक्ता सतिति, गाउाँ पातलका वडा अध्यक्षको अतिकार के कति हो कािूिििः
स्पष्ट हुिे व्यवस्था गिुि पिे साथै काउचन्सलको अध्यक्षको अतिकार र िध्यविी व्यवस्थापि सतितिको
अतिकार कति हो कािूििा स्पष्ट हुि उपयुक्त हुन्छ।



िेपालको प्राकृतिक स्रोि िथा जैषवक षवषवििाको सं रक्षर्का लातग तिकुञ्ज वरपरका क्षेत्रिा पयाि-पयिटिको
षवकास गरी स्थािीय सिुदायको जीषवकोपजिििा सुिार ल्याउि सरकारले ठोस पहल गिुि पिे दे चखन्छ।



कतिपय तिकुञ्जिा तिकुञ्ज क्षेत्र भएर जािे राजिागिको दू री लािो भएकाले राति सडक पार गिे क्रििा
तिकुञ्जका वन्यजन्िु सडक दुघट
ि िािा पिे गरे का पाइयो।िसथि, आरक्ष एवि तिकुञ्ज क्षेत्रिा हुिे सडक
लगायि भौतिक पूवाििार षवकास वन्यजन्िु िैत्री हुि पिे दे चखन्छ।सोका लातग राषिय तिकुञ्ज तभत्र भएर
जािे िोटरबाटािा सबै प्रकारका सवारीसाििहरुलाई अतिवायि टाइिकाडिको व्यवस्था गिुि पिे दे चखन्छ।



तिकुञ्ज एवि् आरक्ष कायािलय अन्िगििका हात्तीसारका किििारीहरुलाई िेपाल सरकारबाट उपलब्ि गराउिे
रासििा तबभेद रहेकोले किििारीहरुबीि भेदभावको ििोभाविा षवकास भई सं रक्षर्िा सिेि प्रतिकूल प्रभाव
पिि सक्िे भएको हुाँदा किििारीहरुको रासि स्केल सिाि बिाउिु उपयुक्त हुन्छ।



आरक्ष एवि् तिकुञ्जको व्यवस्थापििा रहे का घरे ल ु हात्तीको हेरिाहा एवि् स्याहारसुसारिा खषटिे

किििारीहरु पररवििि हुाँदा सोको व्यवस्थापििा सिस्या हुिे दे चखयो।िसथि हात्तीसार िफि लािो सिय दे चख

पद पूतिि हुि बााँषक पछु वा िथा फचर्ि पदलाई िाहुि पदिा पररवििि गरी सोको स्थायी पदपूिीको
व्यवस्था गिुि पिे।


िध्यविी क्षेत्रिा स्थािीय बातसन्दालाई आवश्यक पिे वि पैदावारको आपूिी तिकुञ्ज एवि् आरक्षबाट /
िध्यविी क्षेत्रबाट िै हुिे गरी प्रवन्ि गिुि पिे।



सं रचक्षि क्षेत्रले आजिि गरे को आम्दािीको ३० दे खी ५० प्रतिशिसम्ि प्रकृतिक स्रोिको सं रक्षर्, सं रक्षर्
चशक्षा, सािाचजक षवकासको लातग सिेि खिि गिि सक्िे षवद्यिाि कािूिी व्यवस्थालाई पररिाजिि गरी
सं रचक्षि क्षेत्रले आजिि गरे को आम्दािीको ३० दे चख ५० प्रतिशिसम्िको रकिको एउटा केचन्रय िहिा
बास्केट फण्ड बिाई सं रचक्षि क्षेत्रका आवश्यक स्थाििा खिि गिि सक्िे कािूिी व्यवस्था बिाउिु पिे।



स्थािीय सिुदायले िेरै जसो राषिय तिकुञ्ज, आरक्ष र सं रक्षर् क्षेत्रिा खषटएका सुरक्षाकिीको व्यवहारलाई
तलएर आलोििा गिे गरे को पाइन्छ।यसका लातग सं रक्षर्िा खषटएका िेपाली सेिाका जिशचक्तलाई
स्थािीय सिुदायसाँग गिे व्यवहारको आिरर् सं षहिा तििािर् गरी सोको कायािन्वयि गिुि पिे।



िध्यविी क्षेत्र षवकास सतितिको प्रतितितित्व सो क्षेत्रिा बसोबास गिे जाि जािीको अिुपाि बिोचजि
बिाउिका लातग िध्यविी क्षेत्र षवकास सतितिको तिवाििि पद्विी सिािुपातिक बिाउि पिे।



शुक्लाफााँटा लगायि अन्य तिकुञ्ज िथा आरक्षिा अतिक्रिर् गरी बस्िेलाई व्यवस्थापि गरी वन्यजन्िुको
बासस्थाि सुरचक्षि गिुप
ि िे।
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िेपालको ठू लो षहस्सा वि क्षेत्रले ओगटे को हुाँदा आगलागीको जोचखि दे चखन्छ।त्यस्िो जोचखिलाई
न्यूिीकरर् गिि तिकुञ्ज िथा आरक्ष तभत्र फायर लाईि लगायि अन्य आवश्यक प्रषवतिहरुको प्रयोग
गिुप
ि िे।



चििवि राषिय तिकुञ्ज हुाँदै िाडी जािे वाटोिा िौषवसै घण्टा सवारी सािि आवि जावि हुिे ब्यवस्था
तिलाउि र वन्यजन्िुहरु वारपार गिि तिल्िेगरी पुल पुलेसा िथा भूतिगि िागि तििािर् गिुि पिे।



तिकुञ्ज वरपर वसोवास गिे जिसिुदायहरुको लातग आय आजिि हुि सक्िे गरी पयिटि प्रवििि सम्वन्िी
कायियोजिा तििािर् गरी कायािन्वयि गिुप
ि िे।



तिकुञ्ज/आरक्ष वरपर वसोवास गिे जिसिुदायहरुलाई प्रत्यक्ष राहि पुग्िे खालका जीषवकोपाजििसम्बन्िी
कायिक्रिहरु सं िालि गिुप
ि िे ।



तिकुञ्ज िथा आरक्षिा जोचखियुक्त काििा र्दिराि खषटिे किििारीहरुलाई प्रोत्साहि भत्ता िथा छु ट्टै षवशेि
षविा गररिु पिे ।



राषिय तिकुञ्ज िथा आरक्ष क्षेत्र भएर बग्िे खोला/िदीिा ढु ङ्गा, तगट्टी, बालुवा लगायि िदी जन्य पदाथि
अत्यतिक िात्रािा जम्िा भई वरपरको गाउाँ वचस्ि िथा भौतिक सं रििा र वन्यजन्िुको वासस्थाििा असर
पिे अवस्था दे चखएिा स्थलगि रुपिा अिुगिि िथा पररिार् एषकि गरी प्रकृया पुरा गरे र सो क्षेत्रबाट
िदीजन्य पदाथि तिकासी गरी व्यवस्थापि गिि सषकिे व्यवस्था गररिु पिे।



िध्यविी क्षेत्रिा रहे का सािुदाषयक विले वाषििक स्वीकायि कटािको पररतितभत्र रही सं कलि गरे को वि
पैदावार सिुहिा खपि िभई बााँकी रहेिा तछिेकी सिूहलाई षवक्री षविरर् गिुप
ि िे व्यवस्था रहेको छ यर्द
तछिेकी सिूहलाई आवश्यक िपरे िा सो पदाथि िध्यविी क्षेत्र बाषहर तललाि बढाबढ गरी षवक्री गिि सक्िे
व्यवस्था गिुि पिे।



राषिय तिकुञ्ज िथा आरक्षतभत्र वन्यजन्िुसंग सम्बचन्िि तििेतिि कायिहरु बाहे क अन्य तििेतिि कायिहरु

गरे िा पााँि हजार रुपैयासम्ि तबगो िथा जररवािा हुिे तििेतिि कायि भएिा घटिास्थल िुि ुल्का खडा गरी
जररवािा गराई ठाडो कारवाही गरी छातडर्दि सषकिे व्यवस्था गररिु पिे। (स-सािा दण्ड जररवािा हुिे
अवस्थािा पति िुद्दा प्रषक्रयािा लै जादा व्यवहाररक िहुिे र जििाले बषढ दुिःख झेल्िु पिे र बढी सिेि
सिय लाग्िे ।)


राषिय तिकुञ्ज िथा आरक्ष क्षेत्रिा व्यवस्थापि गदाि तिचस्कएका काठ िथा दाउरा राजश्व तलई सािाचजक
िथा िातििक कायििा तबक्री षविरर् गिि सषकिे व्यवस्था गररिु पिे।
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बााँके राषिय तिकुञ्ज
1.

पररिय

बााँके राषिय तिकुञ्जको घोिर्ा तिति २०६७ बै शाख ३० भएको हो।यसको क्षेत्रफल ५५० वगि षक.ति. रहे को
छ।यो तिकुञ्ज बााँके चजल्ला तभत्र िात्र फैतलएको छ।यस तिकुञ्जको िध्यविी क्षेत्र भिे ३४३ वगि षक.ति. रहेको
छ।िध्यविी क्षेत्र बााँके, सल्याि र दाङ चजल्लासम्िा फैतलएको छ।यस तिकुञ्जले पचिििा बर्दिया राषिय तिकुञ्ज र
दचक्षर्िा कचम्द जैषवकिागि हुाँदै भारिको सोहेलवा वाइल्डलाइफ सेन्ि ुरी र कितिियाघाट वाइल्डलाइफ सेन्ि ुरीसं ग
तसिापार भू-पररतिलाई जोड्दछ।
यस तिकुञ्जिा आठ प्रकारका पाररचस्थतिकीय प्रर्ाली, छप्रकारका विको षकतसि र दुइ सय ६३प्रजातिका विस्पति
रहेका छि्। साथै िेपालिा पाइिे दुइ सय आठ स्िििारी िध्ये सोहि प्रतिशि, िरा आठ सय ८६ िध्ये ३३
प्रतिशि, सररसृप ४३ िध्ये ६१ प्रतिशि उभयिर १०० िध्ये ९ प्रतिशि, िाच्छा १८५ िध्ये ३० प्रतिशि भन्दा
िेरै यस राषिय तिकुञ्जिा पाइन्छि्।
िध्यविी क्षेत्र बााँके चजल्लाका रातप्त सोिारी र वैजिाथ गाउाँपातलका िथा कोहलपुर िगरपातलका, दाङ्का बबाई र
दचशशरर् गाउाँपातलका र सल्यािको कातलिाटी गाउाँपातलकािा फैतलएको छ।िध्यविी क्षेत्रिा ७० हजार भन्दा िे रै
जिसं ख्या झण्डै १३ हजारको घर-िुरीिा र बसोबास गदिछि्।
िध्यविी क्षेत्र अन्िगिि बााँके चजल्लािा दे उराली हररयाली, कोहलपुर, ढकेरी, िध्यषवन्दु, राप्तीर राजकोट गरी छ
वटा िध्यविी क्षेत्र उपभोक्ता सतिति रहे का छि्।जसिा दे उराली हररयालीिा एघार वटा, कोहलपुरिा सत्र वटा,
ढकेरीिा र िध्यषवन्दुिासाि, साि वटा िथा राप्ती र राजकोटिा छ, छ वटा उपभोक्ता सिुह रहेकाछि्।दाङ्गिा
िध्यविी क्षेत्रिा फुकेसल्ली िलई र पुरन्िारा गरी दुई वटा िध्यविी क्षेत्र उपभोक्ता सतिति रहे का छि्।जसिा
क्रिशिः आठ वटा र छ वटा उभोक्ता सिुह रहेकाछि्।त्यसै गरी सल्याििा एकिात्र हात्तीदिार घुईयावारी िध्यविी
क्षेत्र उपभोक्ता सतितििा िौ वटा उपभोक्ता सिुह रहेकाछि्।यस तिकुञ्जिा जम्िा िौ वटा िध्यविी क्षेत्रिा ७७
वटा उपभोक्ता सिूह रहे काछि्।यस तिकुञ्जिा िार वटासहकारी र ७४ वटा िध्यविी सािुदाषयक वि
रहेकाछि्।त्यसै गरी Community Based Anti Poaching Unitिौ वटा रहेको छ जसिा १३५ सदस्य रहेकाछि्।

२.

तिकुञ्जले संिालि गरे का कायिक्रिहरु

िराई भू-पररति र हररयो वि कायिक्रि, राषिय प्रकृति सं रक्षर् कोि-बर्दिया सं रक्षर् कायिक्रिर जेड. एस. एल. िेपाल
सं रक्षर्का िुख्य साझेदार सं स्थाहरुले िुख्यिया प्रजािी िथा पाररचस्थतिकीय प्रर्ालीको सं रक्षर्, वन्यजन्िुको िोरी
चशकार तियन्त्रर्, र्दगो वि व्यवस्थापि, पयािपयिटि प्रवििि, सं स्थागि सक्षििा िथा सिन्वय, िध्यविी क्षेत्रिा
उपभोक्ताहरुको चजषवकोपाजिििा सहयोग, िषवििि प्रषवतिको प्रयोग, िािव वन्यजन्िु द्बन्द्ब न्युिीकरर्, वैकचल्पक
उजाि, शैचक्षक सिेििा िथा क्षििा षवकास, वन्यजन्िुको उद्घार िथा तियन्त्रर् िातलि, सिुदायिा आिाररि िोरी
चशकार तियन्त्रर्िा युवा पररिालि जस्िा कृयाकलापहरु सञ्चालि िथा सहयोग गिे गरे काछि्।
िातथका कायिका अलावा घााँसे िैदाि व्यवस्थापि, पािी पोखरी तििािर्, वि पथ तििािर्, बृक्षारोपर्, सुिाररएको
वाख्राखोर तििािर्, िेसजाली सषहिको िारवार, ििाि तििािर्, वन्यजन्िुका लातग आवश्यक पातिको व्यवस्थापि
(बोररङ्ग), जस्िा कायिहरु सिेि गिे गरे को छ।साथै सं रक्षर् कायििा Real Time SMART Patrol, Sweeping and
Camping Operation (LRP, MRP),तियतिि गस्िी (पैदल, साइकल, हात्ती गाडी), Surveillance Cameraआर्दको
उपयोग गिे गररएको छ।साथै सं रक्षर्िा प्रषवतिको प्रयोग पति हुिे गरे को पाइयो।जसिा स्पाइ क्यािारा तस. तस.
षट. तभ. आर्द िुख्य रहे काछि्।
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तिकुञ्जले गोष्ठी, सरसफाई, यािली, षवद्यालयिा कक्षा सं िालि जस्िा सं रक्षर् सम्बन्िी िेििािूलक कायिक्रिहरु पति
सञ्चालि गिे गरे को जािकारी प्राप्त भयो।साथै तिकुञ्ज तभत्र पयाि पयिटि बृषद्धिा जंगल वाक (पैदल), चजप सफारी,
हात्ती सफारी, िरा अवलोकि, क्याचम्पङ-हाइषकङ, होिस्टे सञ्चालि, यािचफ्टङ जस्िा कायिक्रिहरु प्रवद्वि ििा पति
सहयोगी तिकायहरुको सहयोग हुिे गरे का पाइयो।
िािव वन्यजन्िु द्वन्द न्यूिीकरर् गिे कायििा षवद्युिीय छे कवार, िेश जाली तििािर्, सुिाररएको खोर तििािर्,
बैकल्पीक खेिी लगायि आय आजििका अन्य कायिक्रिहरु अगातड बढाइएको दे चखन्छ।वन्यजन्िु षपतडिलाई राहि
रकि षविरर्िा रहे को षवगिको कािूिी झण्झटिालाई सरलीकरर् गरी सहज ढं गबाट बास्िषवक षपतडिले िात्र
पाउि सक्िे गरी सहज बिाइएको जािकारी पाइयो।
घाईिे वन्यजन्िुको उद्वार िथा व्यवस्थापि गिििा तिकुञ्जसाँग भएको स्रोि साििको अतिकिि उपयोग गरी बढी
भन्दा बढी घाइिे वन्यजन्िुको उद्वारिा ध्याि र्दिे गरे को, वन्यजन्िुका लातग खािे पािी पोखरी व्यवस्थापि गररदै
आएको र कतिपय पोखरीिा पािी व्यवस्थापिा लातग सोलार प्यािल जडाि गरे को दे चखयो।
जसबाट सि् २०१३ वाघको गर्िा हुाँदा बाघको सं ख्या जम्िा िारवटा िात्र रहेकोिा यो सं ख्या सि् २०१८
गर्िासम्ि पुग्दा २१ पुगेको र बाघका लातग आवश्यक आहारा प्रजातिका वन्यजन्िुको सिेि बृषद्ध भई यस
तिकुञ्जिा बाघको सं ख्या उल्लेख्य िात्रािा बढे को पाइयो।

सिस्याएवि् ि ुिौिीहरु

३.


वन्यजन्िुको सं ख्या बृषद्ध सं गै बढ्िे िािव वन्य जन्िु बीिको द्वन्द्व व्यवस्थापि जषटल छ।उदाहरर्को
रुपिा तिकुञ्जले आतथिक विि ०६९।७० िा २१ घर िुरी रु ४०,७५०।रुपीया राहि षविरर् गरे कोिा
आतथिक विि ०७५।७६ िा २३५ घर िुरी रु ३६,९९,४९२। लाई षविरर् गरे को दे चखन्छ।िसथि,
िािव वन्यजन्िु द्वन्द्व न्यूिीकरर् गिुि ि ुिौति रहेको दे चखयो।



बढ्दो सडक दुघट
ि िाबाट वन्यजन्िुको क्षिी न्युिीकरर् गिुि तिकुञ्जका लातग अको ि ुिौति रहेको
छ।तिकुञ्जको िथ्याङ्क हेिे हो भिे सडक दूघट
ि िािा आतथिक विि ०७१।७२ िा २४ वटा वन्यजन्िु िरे का
घटिा दिाि भएको छ भिे यो सं ख्या आतथिक विि ०७५।७६ िा ६२ वटा पुगेको दे चखन्छ।वन्यजन्िुको
उद्धार िथा असहाय वन्यजन्िुको व्यवस्थापि िथा सडक दू घट
ि िाबाट घाइिे भएका वन्यजन्िुको उद्धार
िथा दूघट
ि िा न्यूिीकरर् गिुि पिे दे चखन्छ।



स्थािीय जिसिुदायको वि पैदावार िाग बिोचजि आपूिी तिलाई सन्िुलि कायिा राख्नु पति ि ुिौति रहेको
दे चखन्छ।तिकुञ्ज तभत्र रहे का बढ्दो वन्यजन्िुको बासस्थाि सं रक्षर् यस साँगै गातसएर आउाँदछ।साथै
तिकुञ्जको िध्यविी क्षेत्रिा रहे का झण्डै ७० हजार स्थािीयलाई वि पैदावार उपयोग र सोको आपूिीको
व्यवस्था तिलाउिु जषटल दे चखन्छ।



वन्यजन्िुको बासस्थािको उचिि व्यवस्थापि गििका लातग तिकुञ्ज तभत्र घााँसे झातडहरु सफा गिे िथा
सुख्खा याििा वन्यजन्िुका लातग षपउिे िथा आहल बस्िे पािीको व्यवस्थापि गिुि अको ि ुिौति दे चखन्छ।



तिकुञ्ज घोिर्ा भएको झण्डै आठ वििसम्ि अपेक्षाकृि पयािपयिटि प्रवििि हुि सकेको दे चखदै ि।पयािपयिटिको
अतभबृषद्ध िभएसम्ि तिकुञ्जको आय स्रोििा बृषद्ध िहुिे दे चखन्छ।जबसम्ि तिकुञ्जिा र्दगो पयािपयिटि षवकास
हुाँदैि िबसम्ि िध्यविी क्षेत्रको लागी श्रोि साििन्यूि हुिे दे चखन्छ।जसका लातग पयािपयिटि बढाउिु
तिकुञ्जका लातग अको ि ुिौति दे चखन्छ।



िेपालको सं षविाि र कािूिबाट राषिय तिकुञ्जको व्यवस्थापि गिे चजम्िेवारी िेपाल सरकारिा िात्र रहेको
िर तिकुञ्ज भिे षवतभन्न स्थािीय िहिा फैतलएको अवस्था रहेको छ।तिकुञ्ज क्षेत्रका खोला िालाबाट
वािावरर्ीय प्रभाव िूल्याङ्ि गरी तिकाल्िे गरे को ढुाँ गा, वालुवा िथा तगट्टीको व्यवस्थापि हालसम्ि राषिय
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तिकुञ्जले गदै आएको भएिा पति स्थािीय सरकार सं िालि ऐि २०७४ ले स्थािीय िहिा रहेका खोला
ु ा
िालाबाट तिकातलिे ढुाँ गा, वालुवा िथा तगट्टीको अतिकार स्थातिय पातलकािा प्रदाि गरे को छ।िसथि िैजद
कािूि बीि िादम्यिा कायि गदै तिकुञ्ज र स्थािीय सरकार बीिको सम्बन्ि सुििुर बिाउिु अको ि ुिौति
रहेको छ।


वन्यजन्िुको बासस्थाि व्यवस्थापि गरी वि अतिक्रिर् तियन्त्रर् गिुि आवश्यक छ।सं रचक्षि क्षेत्रको जग्गा
व्यचक्त वा सं स्थागि अतिक्रिर् हुाँदै गएको छ।अथािि प्राकृतिक स्रोि िातथको बढ्दो िािवीय िाप बढ्दै
गएको दे चखन्छ।जसबाट वन्यजन्िुको िोरी चशकारी िथा अवैि व्यापार तियन्त्रर् सिेि ि ुिौिीको रुपिा
रहेको दे चखन्छ।



राषिय गौरबका आयोजिाहरु िध्येको तसक्टा तसं िाई आयोजिाको केही टिेल यस तिकुञ्ज भएर गएको
छ।सो टिेल खुल्ला रुपिा रहेका कारर् वन्यजन्िु आवि जावि गदाि डुबेर ििे गरे को पाइयो।यसका
लातग आवश्यक अिुसन्िाि गरी उक्त टिेललाई वन्यजन्िु िैत्री बिाउि पिे दे चखयो।

४.

तिष्किि एवि् सुझाव

यस तिकुञ्ज िेपालगञ्ज उपिहािगरपातलकाको िचजक रहेको िथा भारिको उत्तरप्रदे शको राजिािी लखिउबाट सिेि
िचजक पिे हुाँदा पयिटकीय केन्रको रुपिा तबकास गिि सषकिे अवसर रहेको छ।तिकुञ्ज िचजकै एयरपोटि र सुषविा
सम्पन्न होटलहरु सिेि रहे का हुाँदा पूवाििारिा कि लागिी गदाि पति पयिटकीय केन्र सहजै हुिे अवस्था रहेको
दे चखन्छ।वन्यजन्िु र यसको वासस्थािको सं रक्षर्, सम्बद्धिि, षवकास िथा उचिि व्यवस्थापि, भू-दृष्य सं रक्षर् गरी
पयािपटिि बृषद्ध िाफिि होिस्टे , होटल, ररसोटि िाफिि स्थािीय जििाको आतथिक उन्नति गिे अवसरहरु प्रि ुर िात्रािा
रहेको दे चखयो।जसबाट पयािपयिटि षवकास र रोजगारी सृजिा हुिे सिेि दे चखन्छ।
तिकुञ्जको केही भाग र िध्यविी क्षेत्रको अतिकांश भाग ि ुरे क्षेत्र तभत्र पिे हुाँदा िराइको जलािार सं रक्षर् िथा
व्यवस्थापििा सिेि तिकुञ्जको उपादे यिा िेरै रहेको दे चखन्छ।जैषवक िागि सं रक्षर् गरी अन्िरदे शीय रुपिा
वन्यजन्िुहरु तबिरर् गिि पाउिे अवस्थालाई जोगाइ राख्न पति यस तिकुञ्जको भूतिका िहत्वपूर्ि रहे को
छ।तिकुञ्जलाई दुलभ
ि वन्यजन्िुको अध्ययि अिुसन्िािका केन्रका रुपिा षवकास गिि सषकिे प्रि ुर सम्भावि
ु ो साथै अन्िराषिय सं िी सम्झौिा बिोचजि िेपालले
दे चखन्छ।जसबाट यहााँको पाररचस्थतिकीय प्रर्ातलको सं रक्षर् हुिक
सं रक्षर् गरे वापि पाउिे पाररचस्थतिकीय प्रर्ालीको भ ुक्तािी सेवा प्राप्त गिििा पति िद्वि पुग्िे दे चखन्छ।

राषिय तिकुञ्ज िफि


वन्यजन्िु सडक दुघट
ि िा न्युतिकरर्को लागी सवारी िालक, यात्रुहरुको जििेििा बृषद्ध गिुि गिुक
ि ा
अतिररक्त तिकुञ्जले राजिागििा टाइिकाडि लागू गिुि पिे।

स्थािीय पातलका िफि


छाडा िौपायहरुको व्यवस्थापि िहुाँदा तिकुञ्ज क्षेत्रिा जथाभाषव िररिरि भएको पाइयो।िसथि खुल्ला
िौपाय व्यवस्थापिका लातग आवश्यक कायि गिुि पिे।



तिकुञ्ज वरपरका क्षेत्रतभत्र होिस्टे प्रवद्धिि गरी िध्यविी क्षेत्रका जििाको आय एवि् रोजगारीिा प्रत्यक्ष
टे वा पुयािउिे कायिक्रि सं िालि गिुि पिे।



पयिटकीय पूवाििारहरुको तििािर् िथा सम्भार गरी पयिटि िैत्री स्थािहरुको तििािर् गिुि पिे।

प्रदे श सरकार िफि
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राजिागि दे चख उत्तरपर्ट्ट रहे का जंगल तभत्रका गाउाँहरुलाई आवागििका लातग िोटर बाटो तिकुञ्ज तभत्रबाट
िगरी तिकुञ्जको दचक्षर् िफिबाट व्यवस्थापि गरे िा वन्यजन्िुको बासस्थाििा कि क्षिी हुिे हुाँदा सोही
बिोचजि गिि उपयुक्त हुिे।



राप्ती िदीिा यािचफ्टङ्गको लातग सम्भाव्यिा खोजी गिुि पिे।



स्थािीय पातलकाहरु र तिकुञ्ज बीि रहेका असिझदारी कि गिि प्रदे श सरकारले सिन्वय गिुि पिे।

वि िथा वािावरर् िन्त्रालय िफि


वन्यजन्िुले पुयािएको क्षेिीको राहि बापिको रकि तलि िध्यविी क्षेत्रले घटिाको िुि ुल्का उठाइ वडा हुाँदै
गाउाँपातलका हुाँदै जािे पद्बति लािो भयो यस पद्बिीलाई छोटो बिाउि आवश्यक कािूिी पररिाजिि गरी
राहि रकि सचजितिि गरे र ित्काल स्थािीय पातलका िाफिि िेक र्दिे व्यवस्था गिुि पदिछ।िध्यविी
सिुहले उठाि गिे उपभोक्ता सतितिले िुि ुल् ियार गिे र तिकुञ्ज र वडा अध्यक्षको सिुहले राहि र्दिे
व्यवस्था गिुि पदिछ।



वफरजोि क्षेत्रबाट उत्पादि भएको काठ दाउरा वाषहरको क्षेत्र लाि िपाइिे कािूिी व्यवस्थालाई पररिाजिि
गरी उपभोक्ता वफरजोि भन्दा बाषहर बस्िे भएका खण्डिा उपभोक्तासम्ि लाि पाउिे कािूिी व्यवस्था हुि
पदिछ।



राषिय गौरबका आयोजिाहरु िध्येको तसक्टा तसं िाई आयोजिाको केही टिेल यस तिकुञ्ज भएर गएको
छ।उक्त टिेललाई वन्यजन्िु िैत्री बिाउि आवश्यक कायि गिुि पिे।



गाउाँ पातलका, तिकुञ्ज िथा आरक्ष, सम्बचन्िि वडा, िध्यविी व्यवस्थापि सतिति, काउचन्सलएवि् उपभोक्ता
सतितिको अतिकार कािूिििः स्पष्ट पािुि पिे।
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बर्दिया राषिय तिकुञ्ज
1.

पररियिः

िेपालको िध्य पचिि िराईिा अवचस्थि यो राषिय तिकुञ्ज सि् १९६९ िा शाही चशकार आरक्षका रुपिा स्थापिा
भएको तथयो।सि् १९७६ िा यसको िाि शाही कर्ािली वन्यजन्िु आरक्ष बिाइयो।ित्कातलि सियिा यसको
क्षेत्रफल ३८६ वगि षकलोतिटर तथयो।सि् १९८२ िा पुि: यसलाई शाही बर्दिया वन्यजन्िु आरक्ष बिाइयो।सि्
१९८४ िा यसको क्षेत्रफल ९६८ वगि षकलोतिटर बिाइयो।सि् १९८८ िा यसलाई शाही बर्दिया राषिय तिकुञ्ज
घोिर्ा गररयो।सि् २०११ िा यसको वरीपररको भू-भाग ५०७ वगि षकलोतिटरको िध्यविी क्षेत्र घोिर्ा गरीयो।
यस तिकुञ्जिा बाघ, एक तसं गे गैडा, जंगली हात्ती लगायिका दुलभ
ि वन्यजन्िुहरु छि भिे डलषफि, सालक, िौका,
जस्िा सं रचक्षि वन्यजन्िुलाई यस तिकुञ्जले बासस्थाि प्रदाि गरे को छ।त्यस्िै जरायो, चित्तल, बाच्सं घाको साथै
हायि, चििुवा पति यस तिकुञ्जिा तबिरर् गदिछि्।यहााँ बाघ सषहि छ प्रजातिका जंगली षवराला पाइन्छि्।सि्
२०१८ को बाघ गर्िािा यहााँ सिासी वटा वयस्क बाघ अतभलेख भएको तथयो।त्यस्िै सि् २०१६।१७ िा
भएको गैंडा गर्िािा यहा सैं तिस वटा एक तसं गे गैडाको अतभलेख गररएको छ।बर्दियािा गैंडा गेरुवा खोलाको िल्लो
िटिा बस्ि रुिाएको दे चखन्छ।सि् १९९४ िा जंगली हात्तीको सं ख्या जम्िा दुई वटा िात्र रहेको दे चखन्छ भिे सि्
२००७ िा यो सं ख्या बढे र असी वटा पुगेको िथ्याङक छ।हाल यसको सं ख्या एकसय बीस पुगेको अिुिाि
गररएको छ।यस तिकुञ्ज तभत्र रहेको कर्ािली िदीिा सि् १९८० को दशकिा झण्डै बीस वटा भन्दा िेरै रहेको
डचल्फिको सं ख्या सि् २०१३ िा िार वटा िात्र रहेको अिुिाि छ।यहााँ िृगका पााँि प्रजाति रहेका छि्।तिकुञ्ज
अन्िगिि ि ुरे को िातथल्लो भागतिर केही सल्लाका जंगलहरू छि् भिे िराईको िेरैजसो भाग सालको जंगलले
ढाकेको र बीि बीििा घााँसे िैदाि रहेको छ।
बर्दिया राषिय तिकुञ्जिा हालसम्ि छपन्न प्रजातिका स्िििारी (दश वटा सं रचक्षि सषहि), िर सय अठिीस भन्दा बढी
प्रजातिका िराि ुरुङ्गीहरु (छ वटा सं रचक्षि सषहि), बाउन्न प्रजाति भन्दा बढी घतस्रिे प्रजातिका सररसृप (िीि वटा
सं रचक्षि) र एक सय एक्काइस प्रजातिका िाछा पषहिाि भएका छि्।यस तिकुञ्जको ओरीपरी आठ वटा स्थािीय िह
रहेका छि्। प्रदे शसरकार रस्थािीय िहले पति यस क्षेत्रिा लगािी गरररहेको अवस्था छ।
यस तिकुञ्जलाई आिार िािेर छचब्बस वटा होटल व्यवसाय सं िालििा रहेको पाइन्छ।उक्त होटल व्यवसायिा
िीिसय पिास भन्दा बढी कािदारले रोजगारी पाइरहेको जािकारी पाइयो।यस क्षेत्रिा बाषििक झण्डै पचच्िस हजार
पयिटकहरु तभतत्रएको िथ्याङ्कले दे खाउाँछ।जसबाट राजश्व िात्र सााँढे िीि करोड रुपैया उठे को दे चखन्छ।यहााँ आउिे
पयिटकहरुको सरदर बसाई दुई र्दि रहे को दे चखन्छ।जसले औिििा र्दिको रु ३०००/- खिि गिे गरे का
छि्।यस तिकुञ्जलाई आिार बिाएर छ वटा सािुदाषयक होिस्टे र केही व्यचक्तगि होिस्टे हरु पति सं िालििा
रहेका छि्।बेलायिी राजकुिार ह्यारीले झण्डै िार विि अगातड बर्दिया राषिय तिकुञ्जको भ्रिर् गरी तिकुञ्जसाँग
जोतडएको डल्ला गाउाँिा रहेको होिस्टे िा केही सिय षविाउिु भएको तथयो।डल्ला गाउाँको होिस्टे िा थारु
पररकारका साथै पाहुिाको रुिी अिुसार सााँझपख षवतभन्न प्रकारका थारु िृत्यहरुले पाहुिालाई ििोरञ्जि र्दिे
गररन्छ।स्थािीयले सािुदाषयक वििा गैँ डाको सं रक्षर् गदै होिस्टे सञ्चालि गरे का हुाँदा डल्ला गाउाँको सािुदाषयक
वििा िै लोपोन्िुख गैँ डा, बाघ लगायिका वन्यजन्िुको अवलोकि गिि सषकिे जािकारी पाइयो।
तिकुञ्ज तभत्र बाघ, गैडा, हात्ती लगायि जिावर फरकफरक ठाउाँिा षविरर् गिे भएकाले पति पयिटकलाई थप
ििोरञ्जि तिल्िे गरे को दे चखन्छ ।पयिटकका लातग तिकुञ्जको सबैभन्दा लोभलाग्दो ठाउाँ बबई उपत्यका हो ।यस बाहेक
तिकुञ्जिा रहेका पाटे बाघ सहजै हेि ि पाइिे भन्दै आकििर् बढ्दै गएको पयिटि व्यवसायी बिाउाँछि् ।तिकुञ्जिा सिासी
बाघ रहेको गर्िाबाट पुषष्ट भएको छ ।िेपालकै एकिात्र प्राकृतिक बासस्थाििा पाइिे कृष्र्सार बर्दियािा
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पाइन्छ।पाटे बाघको प्रिुख वासस्थाि, एकतसाँगे गैँ डा, जंगली हात्ती, घतडयाल गोही, झुण्ड–झुण्डिा दे चखिे िृग,
अिेकौँ प्रजातिका िरा िथा विस्पतिले बर्दिया राषिय तिकुञ्ज अत्यन्िै सम्पन्न छ।बर्दिया राषिय तिकुञ्जिा हात्ती
सफारी, जीप सफारी र टे रषकङ्ग, षफतसङ्ग, क्याचम्पङ्ग गरे र अवलोकि गिि सषकन्छ।
गि आतथिक विििा बर्दि या राषिय तिकुञ्जिा बीस हजारको हाराहारीिा पयिटक तभतत्रएका तथए जस िध्ये छ हजार
ु का लातग रु पााँि सय र िेस्रो िुलक
ु का लातग एक हजार
भन्दा बढी षवदे शी तथए।िेपालीलाई रु पिास, साकि िुलक
रुपैयााँ शुल्क िोषकएको छ। अवलोकिका लातग आउिे षवदे शी पयिटकलाई भूगोल अिुसार शुल्कको पति फरक
व्यवस्था तिलाइएको पाइयो।
तिकुञ्ज क्षेत्र भएर पचिििा कर्ािली र िध्य भागिा बबई िदी बगेका छि्।बबई िदीको िटीय क्षेत्र अत्यन्िै
िििोहक वन्यजन्िुको वासस्थािको रुपिा रहे को छ।दुलभ
ि
वन्यजन्िुको बासस्थाि रहेको एकिात्र बबई
उपत्यकािा ठू ला ठू ला फााँटहरु र फााँटको िध्य भाग हुाँदै बग्िे बबई िदीका कारर् यो उपत्यका आन्िररक िथा
बाह्य पयिटकहरुको आकििर्को केन्र बन्न पुगेको छ।

2.

तिकुञ्जले संिालि गरे का कायिहरु

यस तिकुञ्जिा षवदे शी पयिटक षवशेिि वाघ हेि ि आउाँिे गरे का र िेपाली पयिटकहरु रिाइलो र स्थािीय थारु
िािगाि हिे सिेि आउिे गरे को छि्।साथै बर्दिया िातििक र सााँस्कृतिक षहसाबले पति ििी रहेको र यहााँ थारु
आर्दवासी जिजािीहरुको पुरािो बस्िी सिेि रहेको छ।पयिटि व्यवसायले गदाि गाउाँिा काि खोज्िका लातग अन्यत्र
जािु िपरे को स्थािीयबासीहरुको भिाई छ।यहााँ फरक क्षििा भएकाले सिेि गाउाँिै पयािपटिि सम्बन्िी वा सेवा
उद्योगिा काि गिे गरे को जािकारी पाइयो।
यहााँ गोही प्रजिि केन्र सि् १९८६ िा स्थापिा गरी षवश्विै अतिसङ्कटापन्न एउटा जीवको रुपिा घतडयाल सं रक्षर्िा
िेपालबाट ियााँ आशा एवि् भरोसाको केन्र रुपिा तबकास भएको पाइयो।षवशेि प्रकारको लािो पािलो िोिो हुिे
उक्त सरीसृप अथािि ् चघतस्रिे जीव अिौठो खालको िर गम्भीर खिरािा रहे को छ।प्राकृतिक वासस्थाििा वयस्क
घतडयालको सङ्ख्या एक हजारभन्दा कि छ।सं रक्षर्िा गरे को प्रयास फलस्वरुप सय वटा घतडयालका बच्िा
तििको प्राकृतिक बासस्थाििा भेषटिु भिेको त्यो प्रजातिको सम्भाषवि पुिरुत्थािका लातग प्रोत्साहि हो।िेपाल, भारि
र बाङ्ग्लादे शिा घतडयाल आफ्िो अचस्ित्व जोगाउि सङ्घिि गरररहेको छ।बर्दि या राषिय तिकुञ्जतभत्र बलौटे बगरिा
घाि िापेर बसे का गोहीका बच्िा भेषटिु अद्भ ुि कुरा भएको जूअलचजकल सोसाइटी अफ लन्डि (जेडएसएल) का
अिुसन्िािकिािहरुले बिाए।िेपालिा घतडयाल प्रजातिको गोहीलाई दीघिकालीि रूप जोगाइराख्न यो िहत्त्वपूर्ि कदि
हो।
घतडयाल सं रक्षर्को तिचम्ि बााँिहरूको तििािर्का कारर् वासस्थािको अभाव, प्रदूिर्, िाछा िािे काि, कृषि र अन्य
प्रजातिबाट हुिे घतडयालको तसकार आर्द गम्भीर सिस्या रहे का छि्।
घााँसे िैदाि, पािी र वासस्थािको व्यवस्थापि गरे पतछ पतछल्ला वििहरूिा बाघको सङ्ख्या बढ्दै गएका छि्।बर्दिया
राषिय तिकुञ्ज कायािलयका अिुसार तिकुञ्ज र आसपासका वि क्षेत्रिा सि् २०१४ िा पिास वटा बाघ रहेकोिा सि्
२०१८ िा यो सं ख्या वृषद्ध भएर सिासी पुगेको छ।बाघका लातग आहारा र बस्िे ठाउाँको व्यवस्थापिसाँगै िोरी
चशकार तियन्त्रर्िा तिकुञ्जले सालबसाली कायि गदै आएको छ।
यस तिकुञ्जको िध्यविी क्षेत्रिा छचब्बस वटा सहकारी रहे का छि्।ति सवै जसो सहकारीिा िध्यविी क्षेत्रका
बातसन्दा सहभातग छि्।सहकारीको कूल सदस्य सं ख्या झण्डै एकलाख भन्दा िेरै रहे को छ।
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सिस्या एवि् ि ुिौिी

3.
िध्यविी

क्षेत्रका

िातिसहरुले

षहाँउदे

बाली

जगंली

जिावरका

कारर्

घरिा

तभत्राउि

िपाएको

गुिासो

गरे ।वन्यजन्िुले बाली क्षिी पुयािए वापि बढीिा दश हजार रुपैयासम्ि िात्र राहि र्दिे गररएको छ।एक षवगाहको
बाली

क्षेिी पयािएिादश हजार रुपैया भन्दा बढी बढी राहि र्दि पाइदै ि।जसले गदाि अथािि एक षवगाहा खेिीको

बाली िोक्िाि गरे पति राहि दश हजार रुपैया र पााँि कठ्ठाको खेिी िोक्सािी गरे पति राहि दश हजार रुपैयािात्र
र्दिे व्यवस्था गलि रहे को िसथि राहि तिदे चशका सियािुकुल पररवििि गरी सुिार गिुि पदिछ।राषिय तिकुञ्जको
पषहलो प्रथतिकिा जिावर र सरकारको पषहलो प्राथतिकिा जििा भएका कारर् षय दुई बीि द्वन्द्व बढे को
छ।िध्यविी क्षेत्र प्रत्यक्ष जििासाँग सम्बचन्िि रहेको छ भिे तिकुञ्जले वन्यजन्िुको प्रतितितित्व गदिछ।तिकुञ्ज तभत्र
वन्यजन्िुको सं ख्या वढे संगै िािव वन्य जन्िु द्बन्द्ब िेरै बढे को छ।यस विि िात्र िार जिालाई वाघले खाएको
छ।षवगििा भन्दा अषहले जं गल झिै असुरचक्षि बन्दै गएको छ।तिकुञ्ज छे उका गाउिा पक्की पखािल बिाउि
आवश्यक छ।यस्िो अिुपि राषिय तिकुञ्जलाई यहााँका स्थािीयले भयावह दे ख्न पिे वािावरर्को अन्य सरकारले
गराउि पदिछ।षविेश क्षेत्र तभत्र बस्िे षविेश जििाले झि िेरै शुल्क तििुि परे को अवस्था छ।


वन्यजन्िुले कृषिकका बातलिाली खाएिा राहि र्दिे गररएको छ।कतिपय अवस्थािा राहि तलि फजी
िातिसहरु पति आउिे गरे का छि्।जो तिकुञ्जको एक सिस्याकै रुपिा रहे को छ।



बिाि याििा डुबाििा पदाि केही वन्यजन्िु ििे र हराउिे गरे का छि्।



तिकुञ्जिा िािव वन्यजन्िु द्वन्दका घटिािा िुख्यि हात्ती, गैंडा, बाघ र चििुवा जस्िा वन्यजन्िुहरु सं लग्ि
पाइए।यसरी िािव वन्यजन्िुद्वन्द्वका कारर् तिकुञ्जको िध्यविी क्षेत्रिा वालीिाली क्षिी, घरगोठको क्षिी,
पशुििको क्षिी र िातिस सख्ि घाईिे भएको पाइयो।



िराइ आकि ल्याण्ड स्केपसाँग यो तिकुञ्ज जोतडएको छ।सं सारिा बाह्र थरी जंगली क्याट प्रजािी िध्ये यहााँ
छ प्रजािी पाइन्छि्।यहााँ गैंडाको सं ख्यासैं तिसरहे को छ।सि् १९९४ िाजम्िा दुई वटा िात्र रहेको
हात्तीको सं ख्या हाल बढे रएकसय िीसपुग्यो।जुि िेपालको जम्िा जंगली हात्तीको ७० प्रतिशि हो।अब
यसलाई जोगाउिु ि ुिौतिको रुपिा रहेको छ।



तिआरी जालको प्रयोग कर्ािली िदीिा व्यापक िात्रािा भएको र सो जाल प्रयोग गरे र िाछा िादाििेपालका
िारायर्ी र कर्ािली िदीिा िात्र पाइिे डलषफि लोप हुिे अवस्थािा रहे को छ।



ववई िदीिा िाछाको सं ख्या घट्दो अवस्थािा छ।कर्ािदी िदीिा भं गालो परे को छ।तसं गो तिकुञ्ज क्षेत्रको
तसं गो कर्ािली िदी तिकुञ्ज तभत्र पिे हुाँदा कर्ािली िदीको पूव ि िफि अतियचन्त्रि रुपिा तगट्टी, ढुाँ गा, बालुवा
जस्िा िदी जन्य पदाथि चझषकरे को पाइयो।तिकुञ्ज तभत्रको िदी क्षेत्रबाट जथाभाषव र अतियचन्त्रि दोहि
अवैि कायि हो। िदीको पचिि िफिको बगरबाट बैज्ञातिक िवरिा उपयुक्त हुिे गरी िदी जन्य पदाथि
उत्सजिि िगरी जथाभातग रुपिा तिकातलएको हुाँदा िदीको ठू लो भं गालो पचिितिर गएको हुाँदा तिकुञ्जिा
पािीको सिस्या बढ्दै गएको छ।



तिकुञ्जिा गैडाको प्रजिि् दर कि रहेको हुाँदा गैंडा सं ख्या बृषद्धिा तिकुञ्जबाट थप िेरै काि गिुि पिे
दे चखन्छ।



तिकुञ्जको तियतिि खिि गिि सिेि सालबसाली वजेट न्यूि रहेको ले गदाि ठू ला प्रजातिको अिुगिि भएिा
पति सािा प्रजातिलाई अिुगिि गिि िसषकएको जािकरी पाइयो।



तिकुञ्ज तभत्र साविजतिक खररदका कायिहरु गिि षविेश व्यवस्था िहुाँदा टे ण्डर रद्व वा पुििः गिुि पिे भएिा
वन्यजन्िुको बासस्थाि सं रक्षर् गिि कर्ठिाई रहेको।



बबइ तसिाई आयोजिाले जाली िलगाएको कारर् वन्यजन्िुको आवगििलाई सिस्या रहेको।



कर्ािली िदी छे उिा खुलेका होटल एवि् रे ष्टुरे ण्टहरुबाट उत्सजिि भएका फोहर तसिै िदीिा फाल्िे गरे बाट
िदी पाररचस्थतिक प्रर्ालीिा सिस्या आउिे।
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कर्ािली िर्दिा ड्याि बिाउिे सरकारको दीघिकालीि योजिाले तिकुञ्ज सं कटिा पिि सक्िे।



वि सतितिहरुले सािुदाषयक वि तभत्र पािीको खाल्टो बिाउि िर्दएको अवस्था छ।



4.

िदीलाई राषिय तिकुञ्जको सीिा िान्दा पति सिस्या श्रृजिा गरे को छ।

तिष्किि एवि् सुझाव

िध्यविी क्षेत्रका बातसन्दाले वि पैदावारको उपभोग सहज रुपिा पाउिे व्यवस्था गिुि पदिछ।वन्य जन्िु सं रक्षर्को
िुख्य आिार तिकुञ्ज हो भिे सोको एक अवयब िध्यविी क्षेत्र हो।िसथि िध्यविी क्षेत्रको सं रक्षर् र षवकासका

लातग िीिै िहका सरकार लातग पिुि पदिछ। िध्यविी क्षेत्रको सितितिले तिकुञ्ज र जििा बीिको पुलको काि गिुि
पिेिा सो भूतिका तिवािह गिि सकेको दे चखदै ि।सतितिको तिवाििि बहुििले गिे गदाि सतिति तभत्र षवभाजि आएको
छ।िसथि तिवाििि पद्वति सुिार गरी बास्िषवक प्रतितितित्व हुिे प्रकारको तिवाििि पद्विी अबलम्बि गिुि पिे ।
तिकुञ्जको

िध्यविी

क्षेत्रको

ठू लो

बि

क्षेत्र

अतिक्रतिि

रहेको

छ।यस

अतिक्रिर्लाई

ित्काल

हटाउि

पदिछ।सिुदायका लातग उपभोग गिि ऐलािी जग्गा न्यूि रहेको छ।यहााँ रहेका ऐलािी र सरकारी जग्गा पति

सुकुम्बासीले प्रयोग गरे का छि्।स्थािीय सरकारको तििािर् भए पतछ षवकासका लातग सरकारी जतििको िाग बढ्दो
छ।षवकास तििािर्का कािका तिचम्ि िध्यविी क्षेत्रको जग्गा िातथ िापबढ्दै गएको छ।जसले गदाि सं रचक्षि क्षेत्र
षवकास तििािर्का िपेटािा पिि सक्िे अवस्था रहेको छ।िसथि कािूि र िीति तभत्र रहेर िात्र षवकासका कािहरु
गिुि पदिछ।

तिकुञ्ज र िध्यविीको सीिा षकटाि भएको छै ि।िसथि पति िध्यविी क्षेत्रको सीिािा तििािरर् हुि पदिछ।सीिा
तििािरर् िभएकाले गदाि तियतिि रुपिा सिस्या श्रृजिा हुिे गरे को छ।िध्यविी क्षेत्रिा बाटो बिाउि र िििि गिि
ितसि एवि् उपकरर्को उपयोग गिि सिेि तिकुञ्जको अिुिति तलिु पदिछ।तिकुञ्जको अिुिति तलिे प्रर्ाली जषटल
रहेको छ।सरकारले जििालाई परे को सिस्या सिािािका लातग षवद्यिाि कािूििा पररवििि गरे र सिािािको
सिािाि खोज्िु पदिछ।

प्राकृतिक स्रोि सािििा दोहोरो करको व्यवस्थाले सिस्या भएको छ।तिकुन्ज वरपर िदी जन्य पदाथिको

व्यवस्थापि जषटल र पेचिलो तबिय बन्दै गएको छ।स्थािीय सरकार र राषिय तिकुञ्जको प्रिुख आएको स्रोि भिेको
िदी जन्य पदाथििै हो।कािूिले दुवै तिकायलाई िदी जन्य पदाथि उत्खिि् गिे अतिकार र्दएको छ।जसले गदाि
स्थािीय सरकार र तिकुञ्ज प्रशासि बीि दरार उत्पन्न भएको हुाँदा यो सिस्या जषटल बन्दै गएको छ।सोको
सिािाि कािूिबाट िै हुि आवश्यक छ।

राषिय तिकुञ्ज िफि


िेपाल सरकारले पूव ि पचिि राजिागि बिाउाँिे क्रििा कर्ािली िदीिातथ पुल तििािर् गदाि त्यतिबेला पुल
तििािर् गिे जापातिज किििारीहरुका लातग आवास कर्ािली िदीकै षकिारिा बिाइएको तथयो।सो आवास
हाल यस तिकुञ्ज तभत्र रहेको छ।त्यतिवेलाको आवास गृहलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी पुििःतििािर्
वा िििि गरे को खण्डिा तिकै कि लगािीिा वन्यजन्िु व्यवस्थापिका लातग घरटहरा ियार हुिे
दे चखन्छ।भिे अको िफि खेर गइरहेको सरकारी भविको अतिकिि उपयोग हुिे दे चखन्छ।यस िफि
तिकुञ्जले आवश्यक कारवाही अगातड बढाउि उपयुक्त हुिे।

स्थािीय पातलका िफि


तिकुञ्ज क्षेत्र तभत्र भएर बग्िे खोला िालाबाट उत्खिि गररिे ढु ङ्गा, तगट्टी, बालुवा जस्िा िदी जन्य पदाथि
बाषििक रुपिा तिकाल्दा वा तिकुञ्ज वा िध्यविी क्षेत्र तभत्र गिुि पिे भैतिक पुवाििार षवकासका कायिक्रिहरु
सं िालि गदाि तिकुञ्जसाँग सिन्वय गरे र िात्र गिे।

प्रदे श सरकार िफि


तिकुञ्ज िथा स्थािीय िहबीि आवश्यक सिन्वय कायि गिि प्रदे श सरकारले आवश्यक कायि गिुि पिे।
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वि िथा वािावरर् िन्त्रालय िफि


राहि तिदे चशका सुिार गिुि पदिछ।कृिकले राहि ित्काल पाएिा जंगली जिावरलाई सुरचक्षि गिि पति
लातग पदिछि्।िध्य विी क्षेत्रका जििाहरु कषहले आएर जं गली जिावरले हाम्रो िाि वा गाइवस्िु जस्िा
कृषि बाली खाइदे ला भिेर खुसीसं ग बस्ि सक्िे वािावरर् सरकारले श्रृजाि गिुि पिे।



स्थािीय सरकार सं िालि ऐि, २०७४ का कतिपय प्राविाि तिकुञ्ज िैत्री रहेको छै ि।तिकुञ्ज तभत्रको
स्थािीय क्षेत्रको वाटो बिाउिे अतिकार िेयरलाईहोकी तिकुञ्ज प्रशासिको हो र्द्वषविा उत्पन्न भएको

छ।सं षविािले िै प्राकृतिक स्रोि िातथको अतिकार स्थािीय िहलाई र्दएको छ।तिकुञ्ले स्थािीयबासी
तिकुञ्ज तभत्रको कुलो तसं िाइिा जााँदा तिवािद आवि जावि गिि सिेि रोक लगाएको अवस्था छ।स्थािीय
िहको अतिकार िध्यविी वा तिकुञ्जको िाििा रोषकि हुाँदैि।स्थािीय सरकारलाई आफ्िो काि गिि तिवािद

र्दिु पदिछ।िध्यविी क्षेत्र स्थािीय िहको होकी तिकुञ्जको हो सो पति प्रष्ट कािू िद्वारा िै पािुि
पदिछ।िध्यविी क्षेत्र तियिावली, २०५२ िा ९० प्रतिशिको उपचस्थतििा काि गिे व्यवस्था सहज छै ि
यसलाई पररवििि गिुि पदिछ।
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शुक्लाफााँटा राषिय तिकुञ्ज
1.

पररियिः

वन्यजन्िु सं रक्षर्को लातग चशकार आरक्षको रुपिा २०२६ सालिा स्थापिा गररयो।उक्त चशकार आरक्षलाई
२०३३ सालिा वन्यजन्िु आरक्षको रुपिा रुपान्िरर् गररयो।यस वन्यजन्िुआरक्षको क्षेत्रफल १५५ वगि षक.ति.
िात्र रहेको तथयो।पतछ २०३६ सालिा यसको क्षेत्रषवस्िार गिे कायि प्रारम्भ गररयो।२०५१ सालिा क्षेत्र षवस्िार
कायि सम्पन्न

गरी

िेपाल

राजपत्रिा

सूििा

प्रकाशि

गरी

आरक्षको

कूल

क्षेत्रफल

३०५

वगि षक.ति.

पुयािइयो।२०६१ सालिा यस तिकुञ्जको वरपरका क्षेत्रलाई िध्यविी क्षेत्र घोिर्ा गररिुको साथै वन्यजन्िु
आरक्षलाई शुक्लाफााँटा राषिय तिकुञ्जकोरुपिा पररर्ि गरीयो।
तिकुञ्जिा पाइिे कररव छपन्न प्रजातिका स्िििारी िध्ये िुख्यगरी बाघ, गैंडा, हात्ती, बाह्रातसं गा, सालक, तिलगाई,
चििुवा, चित्तल, लगुिा, रिुवा, षहसषपड खरायो, बाँदेल, कृष्र्सार जस्िा वन्यजन्िुहरु छि्।पतछल्लो बाघ गर्िािा
यहााँ बयस्क वाघको सं ख्या १६ रहे को तथयो।यहााँिारवटा रै थािे र कररव ४५ दे चख ५० वटा िौसिी षफरन्िे हात्ती
रहेको जािकारी प्राप्त भयो।यहााँ बाह्रतसं गेको सं ख्याकररव २,२४६ रहेको र कृष्र्सार उिािब्बे वटा रहेको िथ्याङ्क
छ।यस तिकुञ्जिा पाइिे िुख्य वन्यजन्िुहरुिा िाछाको कररब िौषवस प्रजाति, पुिलीको कररब पैिीस प्रजाति, घतस्रिे
जन्िुको कररब बाह्र प्रजाति, उभयिर कररब बीस प्रजाति, िराको कररव िारसय पिास प्रजाति रहेका छि्।साथै
तिकुञ्जको भू भाग ५२ प्रतिशिसालको वि, २ प्रतिशितिचश्रि वि, ६ प्रतिशििदी िटीय वि, ३० प्रतिशिघााँसै
िैदािर १० प्रतिशितसिसार क्षेत्रले ओगटे को छ।
तिकुञ्जको व्यवस्थापि कायि राषिय तिकुञ्ज कायािलयबाट हुिे गरे को छ।तिकुञ्जिा हुिे वैज्ञातिक अिुसन्िािका
कायिहरुको सिन्वय पति तिकुञ्ज कायािलयबाट हुिे गरे को छ।तिकुञ्जिा आवश्यक सुरक्षा सम्बन्िी कायि िेपाली
सेिाबाट हुिे गरे को छ।साथै तिकुञ्ज वारपरका िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापिका कायिहरु िध्यविी क्षेत्रका स्थािीय
सिुदाय िाफिि हुिे गरे को छ।तिकुञ्ज भन्दा बाषहरका वन्यजन्िु सम्बन्िी अवैि ब्यापार तियन्त्रर्िा िेपाल प्रहरी र
सशस्त्र प्रहरी बलको सिेि सहयोग रहिे गरे को छ।िेपाल प्रहरीले अपराि अिुसन्िाि व्यू रोिा वन्यजन्िु र षयिका
अं गको ओसारपसार िथा कालो बजारी सं गर्ठि अपरािीहरुबाट हुिे भएकले आफ्िो अिुसन्िािको दायरािा
वन्यजन्िुसाँग सम्बचन्िि व्यापारलाई सिावेश गरी अपरािीहरुको सं जालिा सं लग्िलाई कािूिी कारवाहीको लातग
सम्बचन्िि तिकायिा पेश गिे गरे को छ।
राषिय प्रकृति सं रक्षर् कोिबाट पति वैज्ञातिक अिुसन्िािका कायिहरु तिकुञ्जिा सं िालि हुिे गरे को छ।तिकुञ्जको
व्यवस्थापि र िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापिका कायिहरुिा िराई भूपररति कायिक्रिको सिेि सहयोग रहेको
छ।उल्लेचखि कायि गिििा WWF Nepal र ZSLNepalको सिेि सहभातगिा रहेको स्थलगि अवलोकिबाट दे चखयो।
बाघ िथा सोको आहारा प्रजातिको तिरन्िर अिुगिितिकुञ्जले गिे गरे को छ।तिकुञ्जलाई सो कायििा प्रकृति सं रक्षर्
कोिको पति सहयोग हुाँदै आएको छ।तिकुञ्जिा वन्यजन्िु अिुसन्िाि र अिुगिि गिे, गैंडा अिुगिि (ID Based
Monitoring) प्रषवतिको प्रयोग गिे, बाह्रतसं गे गर्िा गिे, तिकुञ्जका सिथर भूति दे चखउच्ि ि ुरे क्षेत्रिा बाघको
सवेक्षर् गिे, ि ुरे क्षेत्रिा जीव जन्िुहरुको जैषवक षवषवििा सवेक्षर् गिे, कृष्र्सारको स्थािान्िरर् िथा तियतिि
ब्यवस्थापिगिेजस्िा कायिहरु हुाँदै आएको दे चखन्छ।
िेपालकै सबैभन्दा ठू लो घासे िैदाि शुक्लाफााँटा घासे िैदाि हो।यहााँ षवश्वकै सबैभन्दा ठू लो बाह्रतसं गाको झुण्ड
तबिरर् गिे गरे को छ।िराई भूपररतिको िध्यतबन्दुिा पिे यस तिकुञ्जले िेपाल र भारिका एिार वटासं रचक्षि
क्षेत्रलाई जोडेको छ।यो तिकुञ्ज क्षेत्रफलको षहसाबले सािो भएिापति दुलभ वन्यजन्िु, विस्पति िथा पंक्षी
षविरर्का षहसािा तबचशष्ट रहेको छ।यो तिकुञ्जिा बर्दियाको खैरापुरबाट कृष्र्सारको पुििःस्थािपिा गररएको
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अतभलेखबाट दे चखन्छ।अचघल्लो आतथिक विििा छ हजार भन्दा बढी पयाि-पयिटकहरुले यस तिकुञ्जको अवलोकि
भ्रिर् गरे को िथ्याङ्क रहेको छ।

तिकुञ्जले संिालि गरे का कायिक्रिहरु

2.

यस तिकुञ्जिा किििारीको दरबन्दी षवतभन्न पदिा एक सय सत्ताइस रहेको भएिापति पदपूिी भिे जम्िा छयहत्तर
जिाको िात्र भएको छ।तिकुञ्जिा दै तिक काि गिुि पिे किििारीहरुको झण्डै ४० प्रतिशि भन्दा बढी पदहरु ररक्त
रहेका छि्। षवशेिििः हात्तीसारका किििारी पछु वा र फचर्ि पदहरु पूिी िभएको अवस्था छ।राषिय तिकुञ्जले ,
िेपाली सेिा र िध्यविी क्षेत्रसाँग सिन्वयात्िक रुपिा तिलेर कायि गरीरहे को छ।
तिकुञ्ज तभत्र वन्यजन्िुको चशकार गिि, जुिसुकै पदाथिको घर, छाप्रो बिाउि वा भोग गिि, भूभाग कब्जा गिि, आवादी
गिि, खेिी गिि, रुख षवरुवा वा अन्य वि पैदावार काट्ि, हटाउि वा वि पैदावारिा आगो लगाउि तििेि गररएको
छ।यसका अलावा तिकुञ्जतभत्र घरपालुवा जीवजन्िु वा पंछी िराउि वा तििीहरुलाई पािी खुवाउि, खािी खन्न, ढुं गा
खन्न वा कुिै खतिज पदाथि हटाउि, हिहतियार खरखजािा वा तबि साथिा लै जाि वा प्रयोग गिि, राषिय तिकुञ्ज
तभत्र बग्िे िदी, खोला वा पािीको कुिै श्रोि थुन्न, फकािउि वा त्यसिा कुिै हातिकारक वा तबष्फोटक पदाथिहरु
प्रयोग गिि सिेि प्रतिवन्ि लगाइएको छ।
तिकुञ्जले िूख्यििः प्रदे श सरकार, स्थािीय सरकार, िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थािीय
जिसिुदाय, चजल्ला वि कायािलय, सं रक्षर् साझेदार(NTNC, WWF, ZSL),भारिीय तिकुञ्ज लगायिका पक्षहरुसं ग
आवश्यक्ता अिुसार सिन्वय र सहकायि गदै आएको छ।
तिकुञ्जको षवतभन्न आम्दािी चशििकहरुबाट उठे को वाषििक आम्दािीको ३० दे चख ५० प्रतिशि रकि स्थािीय
सिूदायलाई उपलव्ि गराइिे कािूिी व्यवस्था रहे को छ।जसबाट जिसहभातगिािा आिाररि कायिक्रिहरु सं िालि
गरी स्थािीय सिूदायको जीविस्िर सुिािि तबतभन्न कायिक्रिहरु सं िालि गिे गरे को छ।तिकुञ्जबाट िध्यविी क्षेत्रिा
रहेका एक लाख भन्दा बढी घर िू रीका साथै साि लाख िौि हजार भन्दा िेरै िातिसले प्रत्यक्ष लाभ तलएको
दे चखन्छ।वन्यजन्िू सं रक्षर् िथा िोरी चशकार तियन्त्रर्िा स्थािीय सिूदायहरुको उल्ले खिीय सहभातगिाका लातग
तिकुञ्जको भूतिका प्रिुख रहेको पाइयो।
वन्यजन्िुको बासस्थाि सं रक्षर् िथा सुिारका कायिका लातग तिकुञ्ज िथा सोसाँग सम्बचन्िि अन्य तिकायहरु तियतिि
रुपिा सिन्वय गदै काि गरररहेको छि्।सं रक्षर् र व्यवस्थापिका लातग तिकुञ्ज प्रशासिले दे हायका कायिहरु िुख्य
रुपिा गदै आएको दे चखयोिः

वन्यजन्िु सं रक्षर् िथा व्यवस्थापि एवि् प्रजाति सं रक्षर्,



वन्यजन्िु अिुसन्िाि, अिुगिि,



िोरी चशकार िथा वि पैदावार िोरी तिकातस तियन्त्रर्,



भौतिक पूवाििार तििािर्,



जििेििा अतभबृषद्ध िथा सं रक्षर् चशक्षा एवि् प्रिार प्रसार,



पयािपयिटि षवकास िथा भौतिक पूवाििार िििि सुिार,



िािव वन्यजन्िु द्वन्द्व न्युिीकरर्,



क्षििा षवकास, दक्षिा अतभबृषद्ध,



िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापि,



वन्यजन्िुको बासस्थाि सं रक्षर् िथा सुिार।
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3.

सिस्या एवि् ि ुिौतिहरु

यस तिकुञ्जको वररपरी सघि रुपिा िािव बचस्ि रहेको पाइन्छ।तिकुञ्जको िेरैजसो तसिािा प्राकृतिक िभएको कारर्
स्थािीय जििाहरुबाट तिकुञ्ज र तिकुञ्जबाट स्थािीय जििाहरु प्रभाषवि हुिे गरे का छि्।तिकुञ्जको तसिािा खुल्ला
भएका कारर्बाट पति वन्यजन्िुहरुको िोरी चशकारी हुिे गरे को छ।यहााँ छाडा िौपाया र घरपालुवा जिावरको अति
िररिरर् रहेको छ।यसको प्रत्यक्ष असर वन्यजन्िुलाई आवश्यक आहारा िथा बासस्थािको कति हुि थालेको छ।
तिकुञ्जिा पािीको स्रोिको रुपिा रहेका िालहरु षवस्िारै पुररदै जािु पति ठू लो ि ुिौिी रहेको छ।जसबाट
वन्यजन्िुलाई षपउिे पािीको अभाव हुिे गरे को दे चखन्छ।सोलारबाट षपउिे पािीको व्यवस्थापि गररएिा पति सो पति
यथेष्ट एवि् र्दगो भएको दे चखएि।
स्थािीय आवश्यक्ता अिुसारको ढुाँ गा, तगट्टी, बालुवा तिकुञ्जबाट पूिी हुिे अवस्था िहुाँदा द्बन्द्ब स्थािीय िह र तिकुञ्ज
प्रशासि बीि सुििुर िभएको अवस्था छ।
यस चजल्लािा रहेको एक िात्र पुरािो तबिािस्थलको पुििः तििािर् एवि् षवस्िारीकरर्को ििाि हुाँदै गदाि सो
तििािर्बाट बासस्थाि एवि् वन्यजन्िुिा पिे असर पति सिस्याकै रुपिा रहिे दे चखन्छ।
तिकुञ्ज तभत्र अबैि बसोबास र अतिक्रिर्को सिस्या ज्यादै ठू लो रहेको छ।तिकुञ्ज षवस्थाषपि एवि् षपतडिहरु
कंििपुर चजल्लाकै सिस्या हो।यहााँ पीतडिहरुको िौि वटा चशषवरहरु षवतभन्न स्थाििा छररएर रहे का छि्।राषिय
तिकुञ्ज तभत्र िात्रै िीि वटा चशषवर रहेका छि्।उक्त चशषवरिा बसोबासगिे िातिसहरुलाई गासबास लगायि
आिारभूि आवश्यक्ता सिेि राज्यले उपलब्ि गराउि िसकेको अवस्था छ।तिकुञ्ज तभत्र २३७३ पररवार रहेका
छि्।तिकुञ्ज षवस्िार गिे क्रििा पुिवािसको व्यवस्थापि सियिा हुि िसक्दा स्थािीय जििा पीतडि भएको स्थािीय
बासीको भिाई छ।तिकुञ्ज क्षेत्र तभत्र स्थायी बसोबास गिेहरुको व्यवस्थापि हुि आवश्यक रहेको छ।
तिकुञ्जको पूवी िफि १५० वगि षकलो तिटरिा बसोबास गिेहरुको व्यवस्थापि िभएका कारर् पति तिकुञ्जिा षववाद
श्रृजिा हुिे गरे को छ।यस क्षेत्रिा कररव आठ सय घर रहे का छि्।त्याहााँ रहेका िेरै जसो घरपररवारसाँग तिकुञ्जबाट
षवस्िाषपिको पररिय पत्र सिेि रहेको छ।तिकुञ्जको वररपररका वि र राषिय तिकुञ्ज तभत्रै बसोबास गिेको सं ख्या
पति िेरै ठू लो रहे को छ।आरक्ष षवस्िार गदाि सिस्या थाति राखेका कारर् तिकुञ्जिा ठू लो तबबाद उत्पन्न भएको
दे चखयो।आफूलाई तिकुञ्ज षपतडि भन्नेहरु कतिपय तिकुञ्ज तभत्रै र कतिपय तिकुञ्ज वषहरका सािुदाषयक वि िथा पिी
जग्गा र राजिागिको वररपरी छररएर रहे का छि्।
उक्त बचस्ििा कपडा तसलाउिे िेतसिसम्ि िलाउि िपाइिे, िाि झािि थ्रेसर लगाउि िपाइिे, घरको डााँडा भाट्टा
फेिि िपाइिे अवस्था छ।तिकुञ्ज वरपर छाप्रािा बस्िे गररव जििाहरुको अवस्था दयिीय रहेको छ।उतिहरु षवजुली,
खािेपािी, षवद्यालय जस्िा आिारभ ुि सेवा सुषविाहरुबाट सिेि बचञ्चि रहे को अवस्था छ।
तिकुञ्जिा

वि

पैदावार

र

वन्यजन्िुको

िोरी

चशकार

िथाअवैि

व्यापार,

तिकुञ्जको

सीिािातभत्र

बस्िी

र

जग्गाअतिक्रिर्, िािव वन्यजन्िु बीिको द्वन्द, प्राकृतिक स्रोि िातथको बढ्दो िािवीय िापलायिका सिस्याहरु
प्रत्यक्ष िातिससाँग जोतडएका छि।त्यस्िै किजोर भौतिक सं रििा र सािि स्रोिकोअपयािप्तिा, घाइिे, टु हरु ा
ु स्िा आतथिक अभावका सिस्या पति
वन्यजन्िुको व्यवस्थापि गििकर्ठिाई, वािावरर् िैत्री पूवाििार षवकास िहुिज
तिकुञ्जले झेल्दै आएको दे चखन्छ।िर्दजन्य तििािर् सािग्रीको अवैि प्रयोग र सोिा रहेको िीतिगि र्द्वषविा, तििाहा
प्रजातिको व्यवस्थापि गिि कर्ठिाईिथा वन्यजन्िुको बासस्थाि खुम्ििु अथवाक्षयीकरर् हुि ु पति तिकुञ्जको ि ुिौिी
रहेको दे चखन्छ।
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4.

तिष्किि एवि् सुझाव

यस तिकुञ्जिा अन्य तिकुञ्जहरुको िुलिािा सािुदाषयक वि कि रहेको छ।जसले गदाि तिकुञ्जको सुरक्षािा खलल
पुगेको तिकुञ्ज प्रशासि बिाउाँदछ।िसथि, तिकुञ्ज वरपरका साविजतिक जग्गािा सािुदाषयक वि लगाउिु उपयुक्त
हुन्छ।जसले गदाि तिकुञ्ज तभत्र आश्रृि जििालाई खािा पकाउिे लगायि घरायसी प्रयोजिका लातग पति काठदाउरा
उपलब्ि गराउि सहज हुन्छ।तिकुञ्ज वरपर सािुदाषयक जंगल लगाउिे हो भिे िोरी चशकारी पति घट्िे अवस्था
रहन्छ।तिकुञ्ज वरपरका पिी जग्गा सािुदाषयक विलाई प्रदाि गरी िध्यविी क्षेत्रिा रहेको काठ दाउराको आपूिी
सोही िाफिि गिे हो भिे राषिय तिकुञ्ज र्दगो रहन्छ।िसथि, राषिय तिकुञ्ज सुरक्षाका खातिर िध्यविी क्षेत्र बिाउि
पदिछ।
तिकुञ्ज तभत्र रहेका घााँसे िैदाििा हरे क विि उम्रिे घासलाई कटाि गिुि पिे हुन्छ।अन्यथा सो घााँस तछचप्पि गई
वन्य जन्िुले िपाउि एवि् खाि िसक्िे हुन्छ।जसबाट घााँसे िैदािहरु घााँसे ढड्डीका रुपिा पररर्ि हुिे अवस्था
रहेको दे चखयो।सो घााँसको व्यवस्थापि गिि तिकुञ्जिा आतथिक अभाव रहेको जािकारी पाइयो।आवश्यक्ता अिुसारको
थप बजेट िाग गदाि अथि िन्त्रालयले घााँस काट्िकै लातग यति िेरै रकि षकि आवश्यक पदिछ भति बारम्बार प्र्
उठाउिे गरे को गुिासो सुतियो।
तिकुञ्ज तभत्रका पुरािा पािी पोखरीहरु सुक्दै गएको दे चखयो।यसबाट वन्यजन्िुलाई षपउिे एवि् आहाल बस्िे पािीको
किी भएको तिकुञ्ज प्रशासिले बिायो।वन्यजन्िुलाई आवश्यक पािीको व्यवस्थापि गिि तिकुञ्जले सोलारको उपयोग
गरे को भएिा पति सो पयािप्त िभएको पाइयो।िसथि, तिकुञ्ज तभत्र पािीको बैकल्पीक व्यवस्था गिुि पिे दे चखयो।
अबैि बसोबास र अतिक्रिर्को कारर्बाट तिकुञ्जको ढक्का क्षेत्रिा कररब छ सय पिास, िारापुर क्षेत्रिा कररब
िातलस छाप्रार बेलडाडी ललरे डााँडािाअठार छाप्रा रहे को पाइयो।तिकुञ्जिा २,४७३ घरपररवार आरक्ष षवस्िार हुि ु
पूव ि दे चख िै तिकुञ्ज तभत्र बसोबास गदै आएको िथ्याङ्क छ।िसथि तिकुञ्जको िुख्य ि ुिौिीको रुपिा तिकुञ्ज तभत्र र
वरपर रहे को अव्यवचस्थि बचस्ि रहेको दे चखन्छ।
२०३७ सालदे चख शुरु भएको शुक्लाफााँटा राषिय तिकुञ्ज कायािलय र आसपासका सविसािारर् स्थािीय जििाको
जग्गा अतिग्रहर् र िुआब्जा सम्बन्िी तबबाद् हालसम्ि सिािाि हिु िसक्िु लज्जाको तबिय हो।दे शिा भएका
राजिैतिक पररवििि जस्िै यस क्षेत्रको जग्गा षववाद पति पररवतििि र लचम्बदै गएको दे चखन्छ।
सरकारबाटै गठि भएका सतितिहरुले आरक्ष षपतडिको लगि सं कलि गरी कतिपय पररवारलाई जग्गा िै उपलब्ि
गराएको र जग्गा उपलब्ि गराउि िसकेको पररवारलाई आरक्ष षपतडिको पररियपत्र उपलब्ि गराएको िथ्यलाई
हेदाि पति सिस्या सिािािका लातग सरकारबाट केही प्रयास भए पति उपलब्िी पूर्ि िभएको दे चखन्छ।यस सिस्या
सिािािका लातग तिति २०६५ िाघ २ गिेिा गठि भएको सतिति र त्यसपतछ गठि भएका आयोग िथा
सतितिहरुले औ ंलयाएका २४७३ घरपररवार आरक्ष षवस्िार हुि ु पूव ि दे चख िै आरक्षतभत्र बसोबास गदै आएका
वास्िषवक आरक्ष षपतडि हुि वा होइिि भन्दा पति उल्लेचखि घरपररवारको व्यवस्थापि तिकुञ्ज िाफिि गिुि पिे
दे चखन्छ।

राषिय तिकुञ्ज िफि


घासे िैदाि व्यवस्थापि, तििाहा प्रजातिको रोकथाि गिि तिकुञ्जले सं रक्षर्को क्षेत्रिा कायि गरररहेका अन्य
गैरसरकारी सं स्थाहरुसं गको सिन्वयिा कायि गिे।

स्थािीय पातलका िफि
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घरपालुवा जिावरहरुले तिवािि रुपिा तिकुञ्ज क्षेत्रिा िररिरर् गरी तिकुञ्जलाई पुयािएको क्षेतिलाई रोक्ि
घरपालुवा जिावरलाई बिुवा बिाएर पाल्िका लातग प्रेररि गिे।

प्रदे श सरकार िफि


यस तिकुञ्जको अतिक्रिति जग्गाबाट घरटहरा हटाउि प्रदे श सरकारले आवश्यक सहयोग गिे।

वि िथा वािावरर् िन्त्रालय िफि


तसषवर भन्दा बाषहर आफ्िो षहसावले घर बिाई बसेका व्यसचक्तहरु सिेि आरक्ष षपतडि भतिएको हुाँदा
त्यस्िा अन्यत्र बसोबास गरे का र आतथिक रुपिा सम्पन्न व्यचक्तलाई अतिवायि

श्री पुर्ब
ि हादुर िन्दको

सतितिले तसफाररस गरे बिोचजि एकिुष्ठ रु. ८ लाख आतथिक सुषविा र्दएर टु ङ्गाउिु पिे।


बााँकी पररवारलाई अन्यत्र जग्गा जतिि िभएको भएको स्वघोिर्ाका आिारिा बसोबास र जीवोकोपजििका
लातग है तसयि षवग्रेका बि क्षेत्र पषहिाि गरी बसोबासको व्यवस्थापि गिे वा श्री पुष्कल िौिरी सतितिले
तसफाररस गरे बिोचजि प्रतिपररवार एकिुष्ठ रु. १५ लाखका दरले रकि उपलब्ि गराउिे।
अथवा



पुिबािसका लातग २०७२ को प्रतिवेदिले तसफाररस गरे बिोचजि िेपाल आवास कम्पिीको िाििा रहेको
कररव ८० षवगाहा जग्गा, वाईसी षविवािा रहेको करीब ८० षवगाहा जग्गा लगायिका षवकल्प प्रयोग
गरी सिस्या सिािाि गिुि पिे।



यस

तिकुञ्जको

दचक्षर्ी

सीिा

भारिको

तिकुञ्जसाँग

जोतडएको

हुाँदादुई

दे शबीि

वन्यजन्िुको

आवागििलाई सहज बिाउिदुवै दे शहरु बीि MoU गिि पहल गिे।
अथवा


भूति आठौ सं शोिि ऐिको प्राविाि बिोचजि यस सिस्याको सिािाि ित्काल गिुप
ि िे।
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तिवािि

चििवि राषिय तिकुञ्ज
1.

पररिय

िेपालको पषहलो सं रचक्षि क्षेत्रको रुििा तब.स. २०३० साल आचश्वि ४ गिे स्थाषपि यस राषिय तिकुञ्जको क्षेत्रफल
९३२वगि षक.ति. रहे को छ।िेपालिा िै पषहलोपटक यस राषिय तिकुञ्जिा िध्यविी क्षेत्र घोिर्ा २०५३ सालिा
भयो भिे यो तिकुञ्जको िध्यविी क्षेत्रले ७५० वगि षक.ति. ओगटे को छ।यस तिकुञ्जको कायि क्षेत्र तभत्र प्रदे श िं २,
बागििी प्रदे श र गण्डकी प्रदे शका चििवि, पसाि, िकवािपुर चजल्लाहरुका आंचशक भू-भागहरु पदिछि्।
यस राषिय तिकुञ्ज तभत्र जैषवक षवषवििा प्रि ुरिात्रािा रहे को छ।यहााँ िेपालिा पाइिे स्िििारी: अठसठ्ठी प्रजाति
(३३%), िरा: पााँि सय छयातलस प्रजाति (६१ %), िाछा: एक सय बीस प्रजाति (६५%), उभयिर/सरीसृप:
पिपन्न प्रजाति (४७%), पुिली: एक सय पिास प्रजाति (२५%)लगायि अन्य षवतभन्न प्रजातिहरु रहेका छि्।जसिा
िुख्यििः हात्ती, वाघ, गैडा, गौरीगाई, खरिजुर, अचजङ्गार, सपि आर्द रहे का छि्।
यो तिकुञ्ज वािस्पतिक षवषवििािा पति तिकै िति रहेको छ।यहााँ पााँि सय सत्तरी भन्दा बढी प्रजातिका विस्पति
रहेका छि्।जसिा साल वि ७०%, घााँसे िैदाि १२%, िादीिटीय वि: १०%, तिचश्रि वि: ३% छि्।यस राषिय
ु ो प्रिुख
तिकुञ्ज सि् १९८४ िा UNESCO द्वारा षवश्व सम्पदा सूिीिा सूिीकृिसूिीकृि भएको हो।सूिीकृि हुिक
आिारिा अर्द्विीय प्राकृतिक बिावट, िराई क्षेत्रको िहत्वपूर्ि घााँसे िैदाि र दुलभ
ि वन्यजन्िुको प्रि ुर षवषवििा
रहेको छ।सि् २००३ िा रािसार सूिीिा सूिीकृि बीसहजार र वरपरका िालहरु षवश्विा िै िहत्वपूर्ि िालको
सूिीिा सूिीकृि भएको हुाँदा पति यो तिकुञ्जको िहत्व अझ बढे को पाइन्छ।जलीय पाररचस्थतिकीय प्रर्ालीिा आचश्रि
िराहरुका लातग सिेि यो तिकुञ्ज िहत्वपूर्ि रहेको छ।िराहरुको लातग िहत्वपूर्ि क्षेत्र भएका कारर् सि् २००५
िा यो राषिय तिकुन्ज िहत्वपूर्ि पंक्षी क्षेत्रको रुप Important Bird Area (IBA)बाट पषहिािगरी आगन्िुक िराहरुको
लातग सुरचक्षि क्षेत्र िातिएको हो।षवश्विा बाघ पाइिे दे शिा पषहलो राषिय तिकुन्जको रुपिा सि् २०१५ पुरस्कृि
भएको हो।यसको िूख्य आिारिा बाघको सुरक्षा, वासस्थािको व्यवस्थापि र आहारा प्रजातिको उपलब्ििा रहेको
उल्लेख भएको छ।
यस तिकुञ्जको सिग्र व्यवस्थापि तिकुन्ज कायािलयबाट भएको छ भिे सं रक्षर् सुरक्षा िेपाली सेिाले गदिछ।तिकुञ्जले
अिलटारी, सौराहा, कसरा र बगाइिार्ी सेक्टर गरी िार भागिा पिपन्न भन्दा बढी पोष्ट खडा गरी व्यवस्थापि र
तिकुञ्ज सुरक्षा सम्बन्िी कायि गदै आएको छ।
िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापि सतिति अन्िगिि िध्यविी क्षेत्र उपभोक्ता सतिति र सो अन्िगिि िध्यविी क्षेत्र उपभोक्ता
सिुह गठि गररएका छि।सो अिुसार तिकुञ्जिा हाल एक वटा िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापि सतितिरहेको छ।जस
अन्िगिि बाइसवटा िध्यविी क्षेत्र उपभोक्ता सतिति रहेका छि्।यहा िध्यविी क्षेत्र उपभोक्ता सिूह सत्र सय एकासी
वटा रहेका छि्।साथै िध्यविी सािुदाषयक वि उपभोक्ता सिूह छयहत्तरिध्ये एकहत्तर वटा हस्िान्िरर् भइसकेका
छि् भिेपााँिवटा हस्िान्िरर्का लातग प्रस्िाषवि छि्।यसका अलावा िध्यविी तिचज वि उपभोक्ता सिूह िेह् वटा र
िध्यविी कबुतलयिी वि उपभोक्ता सिूह िीि वटा रहेका छि्। िध्यविी सहकारी सं स्था िेइस वटा रहेका
छि्।सिुदायिा आिाररि िोरीचशकार तियन्त्रर् युवा जागरर् उप-सतिति बाइसवटा छि्।एक िहािगरपातलका,
आठ िगरपातलका र िीिवटा गाउाँ पतलकािा सम्ि तिकुञ्ज फैतलएको छ।
यस तिकुञ्जिा सि् २०१५ िा भएको पतछल्लो गर्िािा गैडाको सं ख्या छसय पैिातलस रहेको तथयो।साथै सि्
२०१८ िा भएको वाघ गर्िािा वाघको सं ख्या त्रीयान्नब्बे रहेको पाइयो। तिकुञ्जिा षवश्विै दुलभ
ि रहे को घतडयाल
गोहीको प्रजिि् केन्र पति रहेको छ।तिकुञ्जले घतडयाल प्रजातिका गोही सं रक्षर्िा िहत्वपूर्ि भूतिका खेलेको
छ।साथै यहााँ हात्ती प्रजिि् िथा िालीि केन्र रहे को छ।यहााँ बैसठ्ठी वटा हात्ती र िीिसय बाह् गौरी गाई सिेि
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रहेका छि्।काठे भालु, वि हात्ती, लघुकर्ि खरायो, षवतभन्न आठ प्रजातिका कछु वा सिेि यस तिकुञ्जिा रहेको छ।
यसका साथै श्रीलं का र साइवेरीयाबाट आएका िराले बच्िा कोरलेर हुकािएर जािे गरे का पाइन्छ।
यस तिकुञ्ज षवश्वसम्पदा सूिीिा सि् 1984 (Site No. 284) िा सूिीकृि भएको छ।यो तिकुञ्ज रािसार
Beeshazari and associated Lakesdeclared as RAMSAR Site- wetlandsof international importance in 2003 िा
(Site No. 1313)सूिीिासूिीकृि भयो।
सविप्रथि षव.स. २०४२ सालिा हात्ती प्रजिि केन्र स्थापिा भयो।हाल यस केन्रिा बचत्तस वयस्क र िेइस बच्िा
(दश वटा िालीिप्राप्त र िेह् वटा िालीि ितलएका) गरी पिपन्न वटा हात्ती रहेको छ।साथै चििवि राषिय
तिकुञ्जिा २०३५ सालिा घतडयाल गोही प्रजिि केन्र स्थापिा गररयो।उक्त केन्रहरुबाट १००१ वटा घतडयाल
गोही षवतभन्न सियिा िदीहरुिा छोतडएको तथयो।साथै २०६४ सालिा तगद्ध प्रजि केन्र स्थापिा गररएको
तथयो।जसबाट प्रजिि् भएका तगद्धलाई षवतभन्न सियिा प्राकृतिक बासस्थाििा िै छोतडिे गरे को छ।
तिकुञ्जिा कायािल प्रिुख सं रक्षर् अतिकृि एक जिा, पशु चिषकत्सक एक जिा, सहायक सं रक्षर् अतिकृि पााँि जिा,
पशु चिकत्सक एक जिा, सहायक सं रक्षर् अतिकृि आठ जिा, रे ञ्जर अठार जिा, तसतियर गेि स्काउट पैतिस जिा,
प्रशासिका किििारी त्रीपन्न जिा, गेिस्काउट एक सय पााँि जिा गरी दुइ सय एघार जिाको दरवन्दी रहेकोिा
अषहल एक सय अठिातलस जिा िात्र रही बााँकी ररक्त रहेको छ।तिकुञ्जिा हाल जम्िा िषहला किििारी पचच्िस
जिािात्र रहेकाछि्।
चििवि राषिय तिकुञ्जको िध्यविी क्षेत्र िथा िचजका क्षेत्रिा षवस्िार भएका पयिटकीय स्थलहरुको षवकास भएको
छ।साषवकको सौराहा िात्र केचन्रि पयिटि क्रिशिः अरु क्षेत्रिा षवस्िार हुदै गएको अवस्था छ।जसिा जगिपुर
िथा पषटहािी क्षेत्र, अिलटारी क्षेत्र, रजहर क्षेत्र, पूवी चििवि, िाडी क्षेत्र (होि स्टे बाट शुरुवाि), कालान्िरिा
तिकुञ्जको सबै िध्यविी क्षेत्रिा पयिटिबाट लाभ पुग्िेदेचखन्छ।

सिस्या एवि् ि ुिौिीहरु

2.

चििवि राषिय तिकुञ्ज क्षेत्रसाँग जोतडएको भारिको वाचल्िकी बाघ आरक्ष र पूवक
ि ो पसाि तिकुञ्ज सषहिको क्षेत्रलाई

सं रक्षर्षवद्हरूले बृहि् चििवि भन्ने गरे का छि्।यस क्षेत्रिा पषहले पषहले बाघलाई स्विन्त्र र तिबािि षहाँडडुल गिि
छे कबार हुाँदैि तथयो।िर अषहले

कुिै

सिय फेररएको

छ। चििवि तिकुञ्जदे चख उत्तरतिर पिे

िहाभारि

पविििालादे चख दचक्षर्तिरको विलाई तिकुञ्जका विसाँग जोड्िे जैषवक िागिको बीिै बाट पूवप
ि चिि राजिागिले षवभाजि

गरे को छ।बरन्डाभर विबीिको राजिागििा अहोरात्र सवारी सािि गुतडरहेका हुन्छि्।त्यहााँको विबीििा पिे िार
षकलोतिटर जतिको लािो दुरीको राजिागििा गति सीिाबारे कुिै तियि बिाइएको छै ि।त्यसै ले हप्तैषपच्छे जस्िो
वन्यजन्िुहरू षकचििे वा िाररिे गरे का छि्।

बाघको बासस्थाि खण्डीकृि हुि थालेको छ।बाघको दीघिकालीि सं रक्षर्को लातग उिीहरूको बासस्थाि कुिै

सीतिि वििा िात्रै कायि गिुि हुाँदैि।यस तिकुञ्जिा कसराबाट ि ुरे पविि पारी पिे िाडी र ठोरी क्षेत्र जािे अको
सडक पति बतिसकेको छ।िर त्यो कच्िी सडकिा प्राय: सवारीको िाप कि रहिे भएकोले अषहलेसम्ि

वन्यजन्िुलाई जोचखि बषढसकेको छै ि।तिकुञ्ज क्षेत्रका राजिागििा सवारीसाििका लातग पुलिातथको िागि वा
पुलिुतिको िागि (अन्डर वा ओभर पास) बिाउिु आवश्यक छ।

बाढीले गदाि बाघका आहारा प्रजातिका जन्िुको सं ख्यािा असर परे को दे चखन्छ।पषहले प्रति वगि षकलोतिटरिा
त्रीहत्तरआहारा प्रजािी रहेकोिा हाल उक्त प्रजािी घटे र छै सठ्ठी को हाराहारीिा तसतिि हुि पुगेको छ।िथ्याङ्कले

बाघको आहारा प्रजातिको सं ख्या घटे को दे चखन्छ।आहारा कि भएको हुाँदा बाघको सं ख्यािा पति कति आउिे िै
दे चखन्छ।


सं रक्षर् र षवकासको व्यवस्थापि (वािावरर्ीय प्रभाव िूल्याङ्कि िथा वािावरर्ीय पररक्षर् अध्ययिको
आिारिा िात्र पुवाििार षवकासका कायिहरु गिुि पिे),
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तिकुञ्ज क्षेत्रतभत्रबाट सडक तििािर्को कारर् चििवि राषिय तिकुञ्जले बेहोिुि परे कोि ुिौिी भयावह हुिे,



किजोर भौतिक सं रििा र सािि स्रोिको अपयािप्तिा रहे को,



बाघको घट्दो सं ख्या रहे को,



िध्यविी क्षेत्रको व्यवस्थापिको Modalityिथा िदीजन्य, विजन्य स्रोिको व्यवस्थापििा ि ुिौिी,



विािििा बाढी िथा षहउदिा पािीका श्रोिहरु सुक्दै गएको,



प्रयाप्त सवारी सािि िहुाँदा गचस्ि कायििा कर्ठिाई,



िदी प्रर्ाली प्रदुिर्,






िहािगरपातलका, िगरपातलका र गाउाँपातलकाको ठोस र िसड्िे फोहोर षवसजिि कायि अव्यवचस्थि,
तिकुञ्ज भएर िािव बस्िीिा आवि जावि गिे सडक िथा बाटोहरु,
o

कसरा–विकट्टा सडक (स्िरोन्नति)

o

ठोरी–भरिपुर सडक (प्रस्िाषवि)

o

तत्रवेर्ी–दुम्कीबास सडक (प्रस्िाषवि)

o

िाडी–वाल्िीषक आश्रि सडक (प्रस्िाषवि)

कायािलयको किििारीको सं ख्याका आिारिा सािि श्रोििा किी िथा श्रे र्ीषवहीि किििारीहरुको
स्थाषयत्विा कति,



बासस्थािको क्षयीकरर्, खण्डीकरर् िथा अतिक्रिर्,



बढ्दो पयिटकीय गतिषवति िथा ह्रासन्िुख गुर्स्िर,



िदी कटाि क्षतिपूतिि,



िध्यविी क्षेत्रिा अतिक्रिर् (बााँदरझुला, सौराहा, बरण्डाभार, तत्रबेर्ी आदी)
भौतिक पूवाििार जीर्ि अवस्था।

3.

तिष्किि एवि् सुझाव

ठोरी लगायिका तिकुञ्ज तभत्र रहेका िािव बचस्िका कारर् चििवि राषिय तिकुञ्जिा वन्यजन्िु सं रक्षर्िा ि ुिौति
उत्पन्न भएको दे चखन्छ।िसथि सम्बचन्िि िन्त्रालयले ठोरी लगायिका िािव बचस्िहरुकोस्थािान्िरर्गिे कायोजिा
ियार

गरी

पााँि

बिि

तभत्र

षवश्वसम्पदा

सूिीिा

सूचिकृि

राषिय

तिकुञ्जको

सं रक्षर्िा

स्िर

उन्निी

गिुि

पदिछ।स्थािान्िरर् गदाि अन्यत्र पति घरबास भएकावा कृषििा आिाररि िरही अन्यपेशाअाँगाले काजििाहरुलाई कािूि
बिोचजििगद क्षतिपूिी र कृषििाआिाररि षकसाि, आर्दबातस र तबपन्न जििाहरुलाईजग्गाकोसट्टाजग्गािै र्दिको सट्टा
अन्य तबकल्प अपिाई स्थािान्िरर्कोिापघटाएरपतिगिि सषकिे सम्िािीि सबोच्ि अदालिको फैसलालाई िध्यिजर
गिुि उपयुक्त हुन्छ।

राषिय तिकुञ्ज िफि


हालै का र्दिहरुिा भएको गैडाको िृत्युदर असािान्य दे चखएको हुाँदा सोको आवश्यक अिुसन्िाि गिुि WWF,
NTNC, Zoological Society of London जस्िा गैरसरकारी सं स्थाहरुको सहयोगपररिालि गरी आवश्यक कायि
गिे।

स्थािीय पातलका िफि


चििवििा रहे का एक तसं गे गैडा सं रक्षर्का लातग स्थािीय पातलकाहरुले गैंडा िररिरि गिे क्षेत्रिा
षविादीको प्रयोगिा तियन्त्रर् गिि आवश्यक पहल गिे ।

प्रदे श सरकार िफि
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राषिय तिकुञ्ज क्षेत्र िथा िध्यविी क्षेत्रिा हुिे षवकास तििािर्को कायिलाई पयािवरर्िैतत्र विउिे, िािव
वन्यजन्िु द्वन्द्व न्यूतिकरर् गिे, घाईिे वन्यजन्िुको उपिारको लातग व्यवस्था तिलाउिे कायििा स्थािीय
पातलकाहरुसं ग सिन्वय गरे र कायि गिे ।

वि िथा वािावरर् िन्त्रालय िफि


तिकुञ्ज क्षेत्र तभत्रबाट ढुाँ गा, तगट्टी र वालुवा अत्यातिक दोहि रिदी जन्य पदाथिको अतियचन्त्रि उत्खिि
रोक्ि षवद्यिाि कािूिी व्यवस्थािा पररिाजिि गरी उक्त कािूिलाई तिकुञ्ज िैत्री बिाउिे।



भारिको तिकुञ्जसाँग सीिा जोतडएको तिकुञ्ज भएकाकारर् वन्यजन्िुको तिवािि आवागििको व्यवस्था गिि
दुवै दे शहरुबीि MoU गिे।
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कोशी टप्पु वन्यजन्िु आरक्ष
१.

पररिय

राषिय तिकुञ्ज िथा वन्यजन्िु आरक्षहरुको िध्यविी क्षेत्र िथा सोको आसपासिा बसोवास गिे जिसिुदायहरुले
भोग्िु परे का सिस्याहरुका सम्वन्ििा प्रभाषवि क्षेत्रबाट प्रतितितित्व गिे िाििीय सदस्यहरु लगायि स्थािीय
जिप्रतितितिहरुले सतितििा र्दिु भएको तलचखि उजुरीहरुको अध्यि गरी सम्वचन्िि क्षेत्रको स्थलगि अध्ययि भ्रिर्
गिे उद्देश्यले सतितिको तिति २०७६।०७।२० गिेको तिर्िय बिोचजि कोशीटप्पु वन्यजन्िु आरक्ष र िध्यवतिि
क्षेत्रको यथाथि अवस्थाका वारे िा जािकारी तलि तिति २०७६।०७।२८ गिेदेचख २०७६।०८।०२ गिेसम्ि
सतितिका िाििीय सभापिी पूर्ि कुिारी सुवेदी, िाििीय सदस्य घिश्याि खतिवडा िथा सतिति सचिवालयबाट
उपसचिव सञ्जय दाहाल र कम्प्युटर अतिकृि अिन्िप्रसाद कोइिरालाका साथै षवश्व वन्यजन्िु कोिका सन्िोििर्ी
िेपाल सिेिको टोतलले सुिसरी, सप्तरी र उदयपुर चजल्लाका केही भागहरु सिेटेको कोचशटप्पु वन्यजन्िु आरक्षको
स्थलगि भ्रिर् गरे को तथयो ।
कोशी टप्पु वन्यजन्िु आरक्ष कोशी िदीको बाढी ग्रस्ि िैदाि (िट)िा रहेको सं रचक्षिक्षेत्र हो।यो षव.स. २०३२
(सि् १९७६) सालिा स्थापिा भएको हो।यस कोशीटप्पु वन्यजन्िु आरक्ष १७५ वगि षकलोतिटर क्षेत्रफलिा
ु ीएिको िौथो श्रे र्ी (षवश्व सं रक्षर् सं घको श्रे र्ीिौथो) िा सूचिकृि यो आरक्ष सि् १९८७ िा
फैतलएको छ।आइियस
रािसार सुिीिा सुिीकृि भएको िेपालको पषहलो ठू लो रािसारक्षेत्रका रूपिा पररचिि छ।यस आरक्षिा षवतभन्न िार
सय एकिातलस प्रजािीका िराहरू, दुलभ
ि अिाि दुइ सय उन्नाइस र दुलभ
ि डल्फीि बाह् वटा पाईन्छ।पूषवि िेपालको
एक िं.प्रदे श अन्िगिि सुिसरी, उदयपुर र सप्तरी चजल्लािा सप्तकोशी िदीले बिाएकोटापू यो आरक्षको िुख्य क्षेत्र
हो।आरक्षको िुख्य उद्देश्य िेपालिा अति दुलिभिातिएको अिाि (जंगली भैं सी) को सं रक्षर् गरी अिािको सं ख्या बृषद्ध
गराउिुहो।यो बिििाि अवस्थािा िेपालको एक िात्र वन्यजन्िु आरक्षर्हो।यसको दचक्षर्ी तसिािा सप्तकोशी िदीको
बााँि रहेको छ।
िेपाल सरकारले जिसहभातगिािा सं रक्षर् कायि अगातड बढाउिे उद्देश्यलेिध्यविी क्षेत्रको प्रविाि अगातड बढाएपतछ
तिति २०६१ भदौ ३१ गिे यस आरक्षिा पषहलो पटक िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापि सतितिकोगठि गररएको
तथयो।िध्यविी क्षेत्रको क्षेत्रफल १७३ वगिषक.िी रहे को छ।िध्यविी क्षेत्रले आरक्ष आसपासका सुिसरी, सप्तरी र
उदयपुर चजल्लालाई सिेषटएको छ।राम्रो र ठू लोतसिसार क्षेत्र भएका कारर् यस आरक्षिा सािईवेररया दे चख घुिन्िे
िराहरू आविजावि गिे गदिछि्।आरक्ष दुलभ
ि तगद्धको लातग पतिप्रतसद्ध िातिन्छ।यो आरक्ष िदीको बालुवाबाट
बिेको टप्पु भएको कारर् यहााँ प्रायिः तससौ रखयरको जंगल पाइन्छ।िराहरूको िुख्य बासस्थािका रूपिा रहेको
आरक्षिा हााँसका षवतभन्नजािहरू, दुई षकतसिका लालसर र िेरै षकतसिका बकुल्ला, गरुड,सारस रअन्य पािी
िराहरू सिेि गरी कररब िार सय िब्बे प्रजातिका िराहरू यहााँ पाइन्छि्।आरक्षिा ठू लो सीिसार क्षेत्र रहे का
कारर्बाट यस आरक्षलाई सि् १९८७ िा रािसार सूिीिा सिावेश गररएको छ।यसआरक्षलाई उत्तरिा ििरा क्षेत्र
र कोशी िदी

िथा उदयपुर चजल्लाको तत्रजुगाक्षेत्रिा षवस्िार गिि सकेिा िेपालको पूव ि क्षेत्रको एउटा

िहत्वपूर्स
ि ं रचक्षि क्षेत्रको रुपिा षवकास गिि सक्िे अवस्था दे चखन्छ।जलिरहरूिा घतडयाल िथािगरगोही, सोंस
् िरा अवलोकि गिि इच्छु क पयिटकहरूले
(Dolphin), र षवतभन्न षकतसिका िाछाहरू यस आरक्षका षवशेििाहुि।
यस आरक्षको भ्रिर् गिे गरे काछि्।यस आरक्षको उपयोग गरी पयिटिको िाध्यिबाट स्थािीय सिुदायिा
रोजगारीका अवसरहरू सृजिा गरी जीषवकोपाजिििा सुिार गिि सषकिे सम्भाविा वोकेको दे चखन्छ।आरक्षको
आम्दािीबाट प्राप्त हुिे बजेटबाटिध्यविी क्षेत्रिा सं रक्षर्, षवकास िथा आयआजििका कायिक्रिहरू सं िालिभएको
अवस्था छ िर आरक्षले स्थािीयको जीवि स्िरिा पररवििि हुिे गरी योगदाि पुयािउि िसकेको कारर् स्थािीय
सिुदायिा केही असन्िुषष्टहरु रहेको अवस्था छ।
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िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापि सतितिलले षवशेि गरे र आरक्ष वररपरी रहेकाप्राकृतिक श्रोिको सं रक्षर् र सदुपयोग,
् यस
स्थािीय सािुदायको षवकास लगायि आरक्षसं रक्षर्िा सहयोग र सल्लाहकारको भ ुतिका तिवािह गिे गदछिि।
कोशी टप्पु वन्यजन्िु आरक्षिा िीि अलग िौसि अिुभव गिि पाईन्छ।गिीको िौसि (फाल्गुर् दे चख जेठसम्ि)िा

िीव्रिा न्युििि विाि साँग सं गैतिब्र गिी हुन्छ।यसबेला यहााँको िापक्रि ४० तडग्री सेन्टीग्रेटसम्िपुग्ि सक्छ।ििसुि
जेठको अन्त्य िथा आिाढको शुरूबाट हुन्छ र भारसम्िलगािार भारी विाि रहन्छ।सबैभन्दा भारी विाि साउि तिर
हुिे गछि िरत्यस िौसििा उच्ि आरि िा र िापक्रिको अिुभव पति हुिे गछि।चशचशर ऋिुिा सफा आकाश र सं यिी

िापक्रिले चििाउाँछ, िापति यो िौसििा अझैपति एकदि चिसो हुिे गदिछ।यो आरक्षअिाि,हररर्,िीलगाई,िगर गोही,
र ४९० भन्दा िेरै प्रजातिका िराि ुरीहरूकोबसोबास स्थल हो।

२.

आरक्षले सं िालि गरे का कायिक्रिहरु

सोलार िारबार, काचन्जहाउस, ििाि, वि पथ, पोष्ट भविहरु, वन्यजन्िु उद्धार केन्र तििािर् िथा िििि, वन्यजन्िुको
अध्ययि र अिुगिि (खरियुर, तगद्द) आर्दका सम्बन्ििा आरक्षले तििािर् िथा िििि सम्भार सम्बन्िी कायिहरु गदै
आएको

दे चखन्छ।साथै

प्रिारात्िक

गतिषवतिहरुिा

अिाि

िोटबुक

प्रकाशि

िथा

तबिरर्,

वि

डढे लो

तियन्त्रर्बारे फ्लेक्स् षविरर्, हात्ती सफारी, पंक्षी अवलोकि, आरक्षको डकुिेन्ट्री तििािर्, पिाि, पम्प्लेट्स ियार िथा

षविरर्, स्कूल चशक्षा कायिक्रि, सूििा केन्र स्िरोन्नत्ती, सञ्चार िाध्यिबाट जििेििािूलक कायिक्रिहरु प्रसारर्,
सं रक्षर्सम्बन्िी सााँस्कृतिक कायिक्रि (थारु होि स्टे , जिुवा) जस्िा कायिहरु गरे को दे चखयो।

आरक्षले सं िालि गरे का प्रबद्वि िात्िक गतिषवतिहरुिा तियतिि गस्िी (जल र जतिि), वन्यजन्िुबाट भएको क्षतिको
राहि षविरर्, विजन्य अपराि तियन्त्रर् र तियििका गतिषवतिहरु, तितििि भौतिक पूवाििारहरुको िििि सम्भार,
स्थािीय उपभोक्ताहरुलाई सं रक्षर्बारे िातलि, गोष्ठी सञ्चालि, सञ्चारकिीहरुलाई सं रक्षर्बारे अन्िरषक्रया कायिक्रि,
सं रक्षर्किी किििारी (आरक्ष, सुरक्षा र हात्तीसार) लाई िातलि, चजल्ला स्िरीय तियतिि बैठक, होि स्टे प्रबद्र्िि
(प्राषवतिक र आतथिक सहयोग), सािुदाषयक वि सिूह, ि.क्षे.उ.सतितिको सं स्थागि षवकास, सहकारी िाफिि् जैषवक
षवषवििा कोि पररिालि, िध्यविी क्षेत्र उपभोक्ता सतितिका पदातिकारीहरुलाई अवलोकि भ्रिर्, वन्यजन्िु
ाँ र) जस्िा कायिहरु गदै आएको
उद्धारका कायिहरु (हात्ती, अिाि, चििुवा, रिुवा, िीलगाई, चित्तल, िगर गोही, अचजग
पाइन्छ।


आरक्ष िथा िध्यविी क्षेत्रिा सञ्चातलि षवकास तििािर् कायिहरुबाट कररब ३४,००० श्रिर्दिको रुपिा
रोजगारी तसजििा भएको।



िं गोल िेसिल अगििाइजेसिको िेित्ृ विा आरक्षको दचक्षर्ी डुबाििा भएको कररब २० हे. अतिक्रिर् तियन्त्रर्
भएको।



आरक्षरको िध्यविी क्षेत्रिा गरी आ.व.०७४/७५ को िुलिािा आ.व.०७५/७६ िा ३७% (८ जिा बाट ५
जिा) ले िािवीय क्षति न्यूिीकरर् भएको।



षवद्युिीय िराप र बीिको प्रयोगले वन्यजन्िु िािे कायि न्यूिीकरर् भएको।



वन्यजन्िुले गरे को क्षति वापि् राहि रकि रु. २,५८,७७५२० तबिरर् गरे को ।

३.

सिस्या एवि् ि ुिौिीहरु

आरक्ष क्षेत्र सााँघरु ो भएकोले िातिस र वन्यजन्िु वीिको द्वन्द्व वषढरहेको छ।क्षेत्र षवस्िार गिि सकेिा आरक्ष क्षेत्र
तभत्र िै जंगली हात्ती अिाि लगायिका जीवजन्िुको लातग आहाराको प्रवन्ि हुिे दे चखन्छ।जसले गदािवन्यजन्िु िािव
वस्िीिा पस्िे अवस्था श्रृजिा हुाँदैि।िसथि आरक्षको सीिा षवस्िार गरी द्वन्द्व न्यूिीकरर्िा सघाउ पुयािउिे कायि गिुि
ि ुिौतिको रुपिा रहे को छ।
आरक्ष तभत्र छाडा छोतडएका घरपालुवा गाई, गोरु, भैं सी, िौपायलाई तियन्त्रर् गरी वन्यजन्िु(हात्ती/अिाि)को बासस्थाि
सुरचक्षि गरीअब्यवचस्थि िररिरर्बाट उत्पन्न सिस्याको दीघिकालीि सिािाि गिुि ि ुिौतिपूर्ि रहेको छ।
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आरक्ष क्षेत्रको अतिक्रिर्, गैरकािूिी बसोबास र िोरी चशकारी गम्भीर सिस्याको रुपिा रहेको।



ु
वन्यजन्िुको बासस्थाि खुम्ििु, क्षयीकरर् हुि ु िथा सं रचक्षि क्षेत्र बीििा जैषवक िागि सहज िहुि।



सं रचक्षि क्षेत्रको तसिािा तभत्र बस्िी र जग्गा अतिक्रिर्।



ु
आवश्यक्ता बिोचजि घााँसे िै दाि िथा खकिको व्यवस्थापि िहुि।



तििाहा प्रजातिको व्यवस्थापि गिि कर्ठिाई ।



स्थािीय सिुदायबाट अत्यातिक वि पैदावार एवि् िदीजन्य पदाथिको व्यस्थापि गिि कर्ठिाई।

४.

तिष्किि एवि् सुझाव

अति दुलभ
ि िातिएको अिाि (जं गली भैं सी) को सं रक्षर् गिे लक्ष तलएको िेपालको एक िात्र वन्यजन्िु आरक्षले
जिसहभातगिािा सं रक्षर् कायि अगातड बढाउििध्यविी क्षेत्रको घोिर्ा गरीएको छ।राम्रो र ठू लोतसिसार क्षेत्र भएका
कारर् यस आरक्षिा सािईवेररया दे चख घुिन्िे िराहरू आविजावि गिे गदिछि् र दुलभ
ि तगद्धको वासस्थािको रुपिा
पति यो आरक्ष पररचिि छ।प्रदे श िं १ को प्रिुख पयिटकीय गन्िब्यको रुपिा षवकास गिि सषकिे अत्यन्ि
सम्भाविायुक्त यस आरक्षको क्षेत्र षवस्िार गिुक
ि ा साथ साथै िध्यविी क्षेत्रिा पयािपयिटिको लातग आवस्यक
पूवाििारहरु तििािर् गरी स्थािीय सिुदायको जीविस्िर उकास्िे कायििा ध्याि र्दिुपिे दे चखन्छ।

आरक्ष िफि


आरक्ष सं रक्षर् िथा ब्यवस्थापिका कृयाकलापिा स्थािीय पातलकाहरु िथा िध्यविी क्षेत्र ब्यवस्थाि
सतितिसं ग सिन्वय गिुि पिे।



अिाि िथा जंगली हात्तीको सं रक्षर्, घरपालुवा वस्िुको अति िररिरर् तियन्त्र एवं जंगली जिावारबाट
षकसािहरुलाई पुयािउि सक्िे क्षतिको न्यूतिकरर् गिि स्पष्ट कायिक्रि र कायियोजिा तििािर् गरी राषिय
तिकुञ्ज षवभागिा पेश गिुि पिे।

स्थािीय पातलकािफि


आरक्ष वरपर िािव वन्यजन्िु द्वन्द्व न्यूतिकरर्, स्थािीय स्िरिा आय आजिि कायिक्रि सं िालि, आरक्षको
र्दगो ब्यवस्थापि, घरपालुवा जिावरको अितिकृि प्रवेश तियन्त्रर्, वन्यजन्िुबाट क्षति पुग्ि गएिा सोको
राहि षविरर् कायिलाई तछटो छररिो एवं प्रभावकारी विउिेकायििा आरक्ष प्रशासिसं ग सिन्वय गिुि पिे।

प्रदे श सरकार िफि


आरक्षको

क्षेत्र

षवस्िार,

िािव

वस्िीिा

बन्यजन्िुको

आविजावि

तियन्त्रर्,

जोचखियुक्त

वस्िीको

स्थािान्िर, आरक्ष क्षेत्रिा रहे को ढुं गा तगटी वालुवाको वैज्ञातिक ब्यवस्थापि, पयिटकीय पुवाििार षवकास
लगायिको ठोस कायियोजिा तििािर् गरी लागु गिुप
ि िे।
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वि िथा वािावरर् िन्त्रालय िफि


सं घीयिा अिुकुल राषिय तिकुञ्ज एव आरक्षसं ग सम्वचन्िि कािूिको पररिाजिि गरी तिकुञ्ज प्रशासि,
िध्यविी क्षेत्र ब्यवस्थापि सतिति र स्थािीय पातलका वीि अतिरकारक्षेत्रको षवियिा दे चखएको असिझदारी
न्यूतिकरर् गिुि पिे।



आरक्षको क्षेत्र षवस्िार, आरक्षको सीिा सुरक्षर्, पयाि पयिटिको लातग पुवाििार तििािर्, जोचखियुक्त बस्िी
स्थािान्िरर्को लातग कायियोजिा तििािर् गरी लागु गिुि पिे।
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अिुसूिी-१
बााँके राषिय तिकुञ्जिा भएको अन्िरषक्रयािा सहभातगहरु
प्रिुख सं रक्षर् अतिकृि, प्रिोद भट्टराई
कोहलपुर उपभोक्ता सतितिको अध्यक्ष
हकिवहादुर षवष्ठ िध्यषवन्दु
वफरजोिका अध्यक्षहरु
सिुदयायिा आिाररि िोरी जागरर् सिुहको अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष, चशवकुिार

होिस्टे सं िालक, कृष्र् िौिरी

िेयर लुटबहादुर रावि कोहलपुर िगरपातलका
उपाध्यक्ष ििकुिारी वली

अध्यक्ष रातप्त सोिारी, लहुराि थारु
रातप्त िध्य क्षेत्रको अध्यक्ष
प्रिुख सेिािी तिकुञ्ज

िध्यविी सतिति अध्यक्षहरु

पूव ि सांसद, अशोककुिार रोकाय
उपभोक्ता सतितिको अध्यक्ष, हकिबहादुर षवष्ट
वडा अध्यक्ष, ओिप्रकाश वली
सं स्थापक अध्यक्ष फेको फोि, साषवत्रा पुि
प्रदे श सभा सदस्य, आइषप खरे ल
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अिुसूिी-२
बााँके राषिय तिकुञ्जिा सहभागीहरुले व्यक्त गरे का िारर्ा


वन्यजन्िु दुई गुर्ा बढ्दा िािव र वन्यजन्िु वीिको द्बन्द्ब िार गुर्ा बृषद्ध भएको।द्वन्द्व कि गिि तिकुञ्ज
वरीपररका षकसािलाई जिावरले िि िपराउिे खेति लगाउिलाई प्रत्साहि गिुि पिे। वन्यजन्िुले पुयािएको
क्षति अिुसारको राहि िहुिे गरे को।िािव र वन्यजन्िु तिकुञ्जिा एकै ठाउाँिा बस्िे हुाँदा द्बन्द्ब हुन्छ िसथि
यसलाई सहज ढं गबाट तिरुपर् गिि स्थािीय सरकार पति लातग पिुि पिे दे चखन्छ।यस क्षेत्रका जििाहरु
िेइस वटा बाघ तिकुञ्जिा हुाँदा गवि है ि त्रतसि हुि ु पिे अवस्था रहेको छ।



तिकुञ्ज वरपर बस्िे स्थािीयले तिकुञ्जसाँग काि गिि पदािका भोग्िु परे का सिस्याहरु क्रिशिः कि गदै
लै जािु पदिछ।जसका लातग तिकुञ्जले स्थािीय जिसिुदायलाई सक्दो सहयोग गिुि पदिछ।



वन्यजन्िुले पुयािएको क्षेिीको क्षिी पूिी र्दि लालपूजाि वा िम्बरी जग्गालाई िात्र पातलकाहरुले तसफाररस
गिे गरे को िर ऐलािीिा बस्िेहरुको क्षेिीको क्षति पूिी र्दिे व्यवस्था िरहे को हुाँदा ऐलािी जग्गािा खेति
षकसािी गिे िेरै कृषिकहरु सातलन्दा िकाििा पिे गरे को।ऐलािी वा वफर भन्दा फरक क्षेत्रका जििालाई
वन्य जन्िुले गरे को।क्षतिको सम्बन्ििा तसफाररस गिि कािूिी जषटलिा रहेको हुाँदा त्यस्िा जििाले क्षेिी
वापि राहि पाउिे अवस्था िरहेको छ।जिवारले बाली खााँदा िध्यविी क्षेत्र तभत्रको िात्र खिे र सो
बषहरको िखािे गदिि। वन्यजन्िुले िध्यविी क्षेत्र भन्दा बाषहरका बातलको क्षति पुयािएिा राहि पाउिे
् वन्यजन्िुले िध्यविी क्षेत्र तभत्र र वाषहर चिन्दै ि।िसथि जिाको बाली िोक्साि पारे पति
व्यवस्था छै ि।
जििाले राहि पाउिे व्यवस्था हुि पयो।राहि तलिे पद्बतििा पति सुिार आवश्यक रहेको छ।राहि बापि
प्राप्त गिे रकि तलि राहि बरोबर कै खिि भै सकेको हुिे अवस्था षवद्यिाि छ।पााँि वटा वाख्रा िादाि एक
वटाको िात्र राहि र्दिे कािू िी व्यवस्था गलि रहेको छ।बाख्राको खोरबाट वाघले वाख्रा उठाएर पति
लै जान्छ जसको फोटो सिेि हुाँदैि।बाख्रा खोरिा िारे र िात्र छोड्दै ि।बाघले लगेको बाख्राको राहि
पाइदै ि िारे केको िात्र पाइन्छ।



राहि बापिको रकि तलि िध्यविी क्षेत्रले घटिाको िुि ुल्का उठाइ वडा हुाँदै गाउाँपातलका हुाँदै जािे पद्बति
लािो भयो यस पद्बिीलाई छोटो बिाउि पदिछ।िसथि राहि रकि िूरुन्ि सचजितिि गरे र ित्काल िेक र्दिे
व्यवस्था गिुि पदिछ।िध्यविी सिुहले उठाउिे उपभोक्ता सतितिले िुि ुल्का ियार गिे र तिकुञ्ज र वडा
अध्यक्षको सिुहले राहि र्दिे व्यवस्था गिुि पदिछ।



तिकुञ्जले वन्यजन्िु बाषहर ितिचक्लउि भिेर सातलन्दा लागउिे गरे को बार बााँके चजल्लािा शूरु भएको
छ।सो अव सल्याि र दाङ चजल्लासम्ि कषहले पुग्छ।



एउटा रुख हुकिि १०० विि लाग्छ जवषक आफ्िो उिेर ५० हुन्छ षक हुाँदैि। िसथि िध्यविी क्षेत्रिा
बस्िे िातिसले रुखको िाया गिे षक आफ्िै भन्ने अवस्था छ।षवद्यिाि प्रर्ालीलाई हेदाि तिकुञ्ज तभत्रका
वन्यजन्िु बारावरको िूल्य पति तिकुञ्ज वरपर बस्िे िातिसको िभएको दे चखन्छ। िरे को िृग लगेर
अज्ञाििाबस खााँदा जेलिा परे का उदाहरर् पाइन्छ।



डण्डा िलगाई िेििा िखुल्िे िेपाली छि िर सिेििा जगाउि पयो।कािूिले असली छािषवि हुि
पयो।दोशी कारवाहीिा पिुि पयो भिे तिदोशी छु ट्ि पयो।



तिकुञ्ज आसपासका जििा प्रिाडीि छि्। जंगली जिावरले खेिीिा क्षेिी पुयािउिे गरे को छ। छे कथुिको
लातग िारवार पति िभएको अवस्था रहेको छ।



जंगली जिावरले पुयािएको क्षिी वापि तिकुञ्जले प्रदाि गिे गरे को राहि पद्धिी साह्रै षढलो छ। १९ षकति
दचक्षर् गएर बाघले आक्रिर् गयो।क्षतिपूतिि पाउि िािा भयो।षपतडिलाई अझ पुरै षपतडि बिाएर िषहिौ
विौ लगाएर राहि र्दिु िर्दिुको कुिै अथि हुाँदैि।जंगली जिावरको आक्रिर्बाट िृत्यु हुाँदा कति राहि
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पाइिे सो पति स्पष्ट छै ि।वन्यजन्िुको आक्रिर्बाट िातिसको ज्यािै गएिा प्रदाि गररिे राहि रकि रु
दश लाख कि भयो यसलाई बढाउिु पदिछ।िान्छे लाई जिावर भन्दा िातथ राख्नु पदिछ।


तिकुञ्जले गरे को आम्दािीको ३० दे चख ५० प्रतिशि स्थािीयलाई र्दिु पिे कािूिी व्यवस्था रहेको हुाँदा
यसलाई कािूििा िै ५० प्रतिशि भति षकटािी गिुि पिे।



िध्यविी क्षेत्रबाट उत्पादि भएको काठ दाउरा वाषहरको क्षेत्र लाि िपाइिे कािूिी व्यवस्था छ।उपभोक्ता
िध्यविी क्षेत्र भन्दा बाषहर बस्िे भएका खण्डिा उपभोक्तासम्ि लाि पाउिे कािूिी व्यवस्था हुि पदिछ।



वाडेि, रे न्जर, उपभोक्ता सतिति, गाउाँ पातलका वडा अध्यक्षको अतिकार के कति हो कािूिििः स्पष्ट हुि
पयो।साथै काउचन्सलको अध्यक्षको अतिकार र िध्यविी व्यवस्थापि सतितिको अतिकार कति कािूििा
स्पष्ट हुि पयो।



गि विि सगरिाथा राषिय िुकुञ्जिा रु आठ करोड आए श्रोि भयो।सो तिकुञ्जको िध्यविी क्षेत्रिा थोरै
जिसिुदाय िात्र रहे का छि्।िर िेरै जिसिुदाय िध्यविी क्षेत्रिा रहेका िराइका सं रक्षर् क्षेत्रको
आयश्रोि कि छ।



तिकुञ्जको उत्तरी भेगिा पािी कि हुिे हुाँदा वन्यजन्िु पािीका लातग दचक्षर् िफि राजिागि पारी जािु पिे
हुाँदा सो याििा बढी सडक दुघि
ि ा हुिे गरे को िथ्याङ्कले दे खाउाँछ।तिकुञ्ज तभत्र कररव १०० षकति राजिागि
पिे र उक्त सडकिा दै तिक कररव दुई हजार जति सवारी सािि ओहोर दोहर हुन्छ।गातडको गति र वन्य
जन्िु क्षतिबीि Positive correlationभएको दे चखन्छ।यसका अतिररक्त हाइवे क्षेत्रबाट सवारी साििहरु प्रवेश
गदाि टाइि काडिको व्यवस्था वर्दिया राषिय तिकुञ्जले िेरै लिो सिय दे चख गरे को दे चखन्छ।िर यस
तिकुञ्जले षकि टायि काडिको व्यवस्था िगरे को हो।सो टाइि काडिको व्यवस्था ित्काल लगाउिु पिे
दे चखन्छ।



जिावरको लातग िाषहिे आहारा पाति राषिय तिकुञ्ज तभत्र हुि पिे।



कािदारहरुले राषिय तिकुञ्ज क्षेत्र बाषहर काि गरे जस्िै तिकुञ्ज तभत्र काि गिि असचजलो हुिे हुाँदा तिकुञ्ज
तभत्र काि गिे कािदारको ज्याला दर रे ट बढी र्दिु पिे दे चखन्छ।



तिकुञ्जिा कायिरि किििारी िौषवसै घण्टा षफल्डिा खषटिु पदि छ। तिकुञ्जिा राििा कुिै घटिा घट्यो भिेर
ि ुपोलागेर बस्ि तिल्दै ि।िसथि तिकुञ्जिा काि गिे किििारीहरुलाई सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गिुि पदिछ।



वािावरर्ीय प्रभाव िूल्याङ्कि गरे र िात्र तिकुञ्ज वरपराका खोलाबाट ढुाँ गा, तगर्ट्ट, वालुवा पषहलो प्राथतिकिा
स्थािीयबासीलाई दोस्रो प्राथतिकिा सरकारी षवकास तििािर्का लातग र्दिे गररएको।यसका लातग तिकुञ्ज
तभत्रका िदीबाट िदी जन्य पदाथि तिकाल्ि पञ्च वषििय योजिा बिाई के कति तिकाल्ि सषकन्छ सोको पूव ि
योजिा िरहे को।



सिुदायले उत्पादि गरे का वन्यजन्िु सािाग्री सिुदाय वाषहर पति लगेर बेच्ि पाइिे कािूिी व्यवस्था गिुि
पिे र सािुदाषयक विबाट हस्िान्िरर् भएर आएका उपभोक्ता सिुहहरुलाई वन्यसािाग्रीहरुको उपभोग गिि
र्दि पिे।



तिकुञ्ज प्रवेशिा िेपाली िागररकलाई रु एक सय, साकि दे शका िागररकलाई रु सािसाय पिास र अन्य
षवदे शीलाई रु १५००। प्रति र्दि प्रवेश शुल्क तलिे गरे को।सगरिाथा राषिय तिकुञ्जले अचघल्लो आतथिक
वििसम्ि षवदे चशलाई रु िीिहजार पााँिसय तलिे गरे को र िेपालीलाई पैसा पदै िथ्यो।हाल षवदे चशलाई रु
िीि हजार िात्र िेपालीलाई एक सय र गाइडलाई एक हजार पााँि सय िोषकएको दे चखन्छ।यस्िो
ररभाइजले गदाि राषिय तिकुञ्ज एवि् सरकारलाई घाटा परे को।



स्थािीय सरकारलाई बाटो बिाउाँि एउटा रुख सिेि काट्िे अतिकार छै ि।यसलाई सहज बिाई तबकास
तििािर्को कािलाई अगातड बढाउि पदिछ।



कम्दी जैषवक िागि अतिक्रतिि हुाँदै गएको छ।िसथि सो क्षेत्रको जंगल अतिक्रिर् रोक्ि पदि छ।
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यस तिकुञ्जिा आउाँदा यो जिावर दे ख्न पाइन्छ भिेर प्रिार प्रशार गिुि पयो। जस्िो बदीया राषिय तिकुञ्जिा
वाघ हेि ि आउिे।त्यस्िै वााँके आउाँदा के हेि ि पाइन्छ प्रष्ट हुि ु पयो।



राषिय तिकुञ्ज र िध्यविी क्षेत्र िथा स्थािीय जििा बीिको सम्बन्ि सुििुर पािि आवश्यक काि गिुि
पयो।सडक दुघट
ि िालाई न्यूिीकरर् गिि ओभर हेड तब्रज र अण्डरपास बिाउि पयो।



बन्यजन्िुका लातग पािीको स्थायी व्यवस्था गिि तिकुञ्जले िुहाि सं रक्षर् गिे कायिक्रि ल्याउि पदिछ।



राजिागि दे चख उत्तरपर्ट्ट रहेका जंगल तभत्रका गाउाँहरुलाई बाटो दचक्षर् तिर व्यवस्थापि गिुि पदिछ।



तिकुञ्ज वरपरका सािुदाषयक विले उत्पादि गरे को वि पैदावार तछिेकी सिुदायलाई र्दिे सषकिे कािूिी
व्यवस्था हुि ु पिे।िध्यविी क्षेत्रले पुलपुलेसा सािान्य वाटो पति बिाउि वा िििि गिि सकेि।िसथि
यसलाई

सािि

सम्पन्न

बिाइिु

पदिछ।यसले

उपभोक्ताहरुको

आय

आजििका

कायिक्रिलगायिका

अथोपाजििका षवियहरु अगातड बढाउिु पदिछ।िध्यविी उपभोक्ता सतितिको कायािदेश िै शेरेिोतियल िात्र
रहेको छ।सेरेिोतियल अतिकारलेकायिकारी काि गिि सक्िैि।िसथि िध्यविी उपभोक्त सतितिलाई
कािूिले िै कायिकारी प्रकृतिको अतिकार र्दिु पदिछ।


गि भदौ िषहिािा िात्र तिकुञ्ज तभत्र रहेको राजिागििा साि ट्रक फोहोर सं कलि भएको।



लोप हुि सक्िे वन्य जन्िुको सं रक्षर्का लातग ििहाँिा भािु सं रक्षर् र भक्तपुरिा वन्यजन्िु सं रक्षर् केन्र
खोल्िे तिर्िय िेपाल सरकारले गररसकेको।



घाइिे वन्यजन्िुको लातग उद्दार केन्र स्थापिा र व्यवस्था गिुि पिे।



सािवटा प्रदे शिा साि वटा उद्दार केन्र स्थापिा गिे भन्ने बजेटिा आएको छ िर हलसम्ि कायािन्वयि
िभएको अवस्था छ।



छाडा िौपायको व्यवस्था गिुि पिे चजम्िा स्थािी सरकार तिकुञ्ज सवैको हो।सािुदाषयक विले छाडा िौपाय
व्यवस्थापिको लातग प्रदाि गरे को जग्गािा काञ्जीहाउस बिाउि तिकुञ्जले बािा हाल्यो।
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अिुसूिी-३
बर्दिया राषिय तिकुञ्जिा भएको अन्िरषक्रयािा सहभातगहरु
प्रिुख सं रक्षर् अतिकृि, अििाथ बराल
सािुदाषयक वि उपभोक्ता सतितिको अध्यक्ष, ििी रावल थारु
बलबहादुर बराइली
वडा अध्यक्ष, तिि प्रसाद थारु
पयिटि व्यवसायी, षविा भट्टराई
वडा अध्यक्ष, हरीराि थारु
वडा अध्यक्ष, रािा िौिरी
िेपाली कांग्रस
े का स्थािीय प्रतितिति, र्दपक राज तििचल्सिा
पयिटि व्यवसायी, कृष्र्ा भट्टराई
केरुवा गाउाँपातलका अध्यक्ष
चशक्षक, िदि थापा
िक्रप्रसाद खिाल
वन्यजन्िुको आक्रिर्बाट घाइिे भएकाको बुबा राजु पररयार
पीतडि दीपक पररयार
वडा सदस्य

िध्यविीका अध्यक्ष

ठाकुरद्बाराका िेयर िििारयार् श्रे ष्ठ
५ िं प्रदे शका प्रदे श सभा सदस्य
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अिुसूिी ४
बर्दिया राषिय तिकुञ्जिासहभागीहरुले व्यक्त गरे का िारर्ा



राषिय तिकुञ्ज ऐििा वाडेिले िाहेिा ४५ र्दिसम्ि थुन्न सक्िे व्यवस्था छ।जो जििा िैत्री पटक्कै छै ि यो
बन्यजन्िु िैत्री िात्र छ।िसथि हातिले राषिय तिकुञ्ज कसका लातग जोगाइर्दिे अरुका लातग षक िेपालीका
लातग सो स्पष्ट हुि पदिछ।



ऐलािी जग्गािा वन्यजन्िुले पुयािएको क्षतिको लातग पति िुअब्जा र्दइिे व्यवस्था गिुि पदिछ।जििका षपडा
जान्नु छ भिे षफल्डिा हेि िु पदि छ।ठू ला होटलिा बसेर जििाका पीडा बुचझदै ि।केही पति िेपाली सं रक्षर्का
िाििा लुषटि हुाँदैि।तिकुञ्जले कायिक्रि ल्याउाँदा सं रचक्षि क्षेत्रका जिािकको स्वातित्व हुिे गरी कायिक्रि
अगाडी ल्याउि पयो।जििा आवास कायिक्रि बिोचजि घर बिाउि पति तिकुञ्जको स्वीकृिी तलिु पिे
व्यवस्था ठीक भएि।



षवद्यिाि व्यवस्था बिोचजि १५ र्दििा तगट्टी, बालुवा जस्िा िदी जन्य पदाथि चझक्ि सषकदै ि।जसकाल
लातग सिय सीिा बढाउिु आवश्यक छ।



िेपालिा पाषहिे छ प्रजातिका िृग िध्ये कस्िुरी िृग बाहे क अन्य पााँि प्रजातिको िृग यस तिकुञ्जिा
पाइन्छ।



वन्यजन्िुहरुका लातग िब्बे भन्दा पोखरीहरुबाट षपउिे पािीको व्यवस्थाका गररएको भएिा पति आवश्यक
्
िात्राि पािीको व्यवस्थापि हुि सकेको छै ि।



यस तिकुञ्जको Buffer zone िा छचब्बस वटा सहकारी रहेका जसिा िेरै जसो िध्यविी क्षेत्रका बातसन्दा
सहभातग भएका।जसको सदस्य सं ख्या ९२ हजार भन्दा िातथ रहेको भएिा पति तिजहरुको उत्थाििा
उल्लेख्य कायिक्रिहरु ल्याउि िसकेको।



राषिय तिकुञ्ज पति कषहले सषक्रय हुिे कषहले सुत्ने हुि भएि।



वर्दिया तिकुञ्जको िध्यविी क्षेत्रिा एक जाि पति िषहला अध्यक्ष छै ि।



घाइिे भइ रहदा घाइिेको उपिार तिकुञ्ज वा कसले गिे हो सो प्रष्ट हुि पयो।



६५० षवगाहा जतिि जििाको वगेको छ।



तिकुञ्जको ३६ षकति सीिा गाउाँसाँग जोतडन्छ।



िध्यविी क्षेत्र तियिावलीिा पयिटकीय क्षेत्रको सहभातगिा सुतिचिि हुि पयो।



वन्यजन्िुले षकसािका खेिका वाली खाएर र िािवलाई आक्रिर् गरे र िात्र षय दुई बीि द्वन्द्व भएको
हो।जंगली बदे लले िाि खादा पति ित्काल खादा राहि षविरर् गिुि पदिछ।कृिकका िर िार हजार
रुपैया पािे बुंगरु िछि रु. पन्र सय राहि तलि छ िषहिा लाग्दछ।



जेतसतभ प्रयोग गरे र षवकास तििािर्को कायि गिि पाउिु पयो।



राहि तिदे चशका राम्रो भए पति षहउाँदेबाली तभत्राउि पाइदै ि।



षकसािको एक लाखको क्षति भएको हुन्छ तिदे चशकाले दश हजार रुपैया िात्र र्दन्छ।



क्षति अिुसारको पूतिि पाउिे तिदे चशका हुि ु पदिछ।



तिकुञ्जको पषहलो प्राथतिकिा वन्यजन्िु र सरकारको पषहलो प्राथतिकिा जििा हुाँदा सिस्या रहेको।



तिकुञ्ज तभत्रको वन्यजन्िुले घरपालुवा जिावर खााँदा जति िूल्य परे को एक हप्ता तभत्र पाउिु पयो।



राषिय तिकुञ्ज जोतडएको वििा स्थािीयले षवकास तििािर्का काि गिि तिकुञ्जले रोक्िे गरे को।



षविाकारर् वाडेिले ४५ र्दिसम्ि थुन्न पाउिे विििाि कािूि पररवििि गिुि पिे।



सं षविािले स्थािीय िहलाई र्दएको अतिकार बाचझिे गरी कािूि तििािर् गिुि भएि।
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िध्यविी क्षेत्र तिकुञ्जको होकी स्थािीयको हो प्रष्ट हुि ु पयो।



िध्यविी क्षेत्र तियिावली, २०५२ िा िध्यविी व्यवस्थापि सतिति गठि हुाँदा सि प्रतिशि उपचस्थतििा
बन्ने काउचन्सल अध्यक्षलाई वाडेि अथवा सदस्य सचिवले िि िपरे को खण्डिा हटउि सषकिे व्यवस्था
फाल्िु पयो।



िध्यविी क्षेत्रका तियिावलीहरु पयिटि िैत्री िभएको।



तिकुञ्ज र अन्य क्षेत्रिा तिचस्िि सीिा तििािरर् हुि पयो।



जििाको खेि बगेर बगर भएको छ।तिकुञ्जले केही राहि पति र्दं दैि।



कािूि बन्दा जििाले अपित्व िहशुस गिे गरी बिोस।
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अिुसूिी-५
शुक्लाफााँटा राषिय तिकुञ्जिा भएको अन्िरषक्रयािा सहभातगहरु
प्रिुख सं रक्षर् अतिकृि
उपभोक्ता सतितिको अध्यक्ष
सम्बाद सिुह सहज किाि, गगि
उपभोक्ता सतितिको अध्यक्ष
अजुि
ि तसं ह कठायि
वडा अध्यक्ष तभिदत्त
व्यवस्थापि सतितिका अध्यक्ष
तडतभजि वि अतिकृि

शुक्लाफााँटाका अध्यक्ष, र्दलवहादुर ऐर
िहाकाली िपाको प्रिुख, वीरबहादुर
अशोक िन्र
वेदकोट िगरपालीका प्रिुख, सुरेन्र षवष्ट
प्रिुख तभि दत्त िगरपातलका

प्रदे श सभा िाििीय सदस्य िािवहादुर
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अिुसूिी-६
शुक्लाफााँटा राष्ट्रिय ष्ट्रिकु ञ्जमा सहभातगहरुबाट व्यक्त िारर्ाहरुिः


तिकुञ्जको तसिा व्यवस्थापिका लातग कोर एररया र िध्यविी क्षेत्र बीििा षपलर वा अन्य स्थायी चिन्हु
राख्नु आवश्यक छ।



यस तिकुञ्जले भारिको उत्तरा खण्ड र उत्तर प्रदे शलाई छु न्छ िसथि िादिी दोिारािा एक भ्यू टावर
भए पयिटकको आवागिििा अतभबृषद्ध हुिे दे चखन्छ।



यो तिकुञ्ज जैषवक षवषवििाले िहचत्वपूर्ि रहेको छ।तिकुञ्ज सुदरु पचिि प्रदे शको गहिाको रुपिा रहेको
छ।तिकुञ्जिा षवषवि कारर्बाट घाइिे िथा षवरािी वन्यजन्िु उद्दार गिि एवि् उपिारका लातग एक
केन्र िहुाँदा सिस्या रहेको छ।



तिकुञ्ज तभत्र पयिटकीय बाटो र तबजुलीको लाइि आवश्यक स्थाििा पुयािउि सकेिा िेरै राम्रो हुिे
दे चखन्छ।



तिकुञ्जको सीिािा िहाकालीको पचिि सीिा भति षकषटएकोिा िदीले काल सियिा पथान्िरर्
गरररहेि हुाँदा तिकुञ्जको सीिािा तबबार्दि हुिे गरे को छ।तिकुञ्जका केही जग्गा अपिलि भएको पति
छ।



िगरपातलका र तिकुञ्ज बीि ढुाँ गा तगर्ट्ट बालुवा लगायिका षवियिा सिस्या रहेको छ।



पयािपयिटि षवकासका लातग तिकुञ्जले बाषििक वजेटिा केही ि केही वजेट छु ट्टाउिु आवश्यक
दे चखन्छ।



यस तिकुञ्ज वरपरका बातसन्दा हाचत्तबाट िेरै पीतडि रहेका छि्।जसको प्रत्यक्ष िार यस क्षेत्रका
षकसािहरुलाई परे को छ।वन्यजन्िुले बाली क्षति गरे वापि पूजाि भएका षकसािले िात्र राहि रकि
प्राप्त गिि सक्िे षवद्यिाि कािूिी व्यवस्थाले गदाि िेरै षकसािहरु िकाििा परे काछि्।लालपूजाि िभएका
िर षवगि लािो सिय दे चख खेिीपािी गरररहेका जग्गालाई कािूिििः राहि षविरर् गिि सिस्या रहेको
छ।िसथि जग्गा ििी प्रिार् पूजाि ितिले का र ऐलािी जग्गािा खेिी गिेहरुका लातग पति राहिको
व्यवस्था हुि ु पिे।तिकुञ्ज वरपर खेति गिे षकसािहरुको लालपूजािवाला जग्गा ४० प्रतिशिको िात्र
रहेको छ।टाठाबाठाले लालपूजाि पाइसकेका हुाँदा वन्यजन्िुले पुयािएको क्षिी वापिको रहि पाउिे
गरे को िर लाटा सोझा र तििुखा जििाले वन्यजन्िुले पुयािएको क्षिी वापिको राहि िपाउिे अवस्था
रहेको छ। क्षतिपूिीको हकिा वडा र िगरपालीकाले िूल्याङ्कि गरे र आएपतछ तिकुञ्जले र्दिे व्यवस्था
रहेको भए िापति पूजाि िभएको जग्गाको क्षति पूिी तलि सिस्या रहेको छ।



ाँ े ल जस्िा
जंगली जिावरहरु घरपालुवा र छाडा िौपायबाट षपतडि रहेको छ।हाचत्त, चििुवा, वद
वन्यजन्िुले िेरै िोक्सािी गरे को छ।जसको तियन्त्रर्का लातग िेस वायर लगायिका वार आवश्यक
छ।वन्यजन्िुद्वारा घाइिे बिाइएका स्थािीयहरुलाई उपिार खिि र्दइिु पदिछ।



वन्यजन्िु र िािव द्बन्द्ब जषटल र सिय लाग्िे भएको छ।राहि सं बचन्िि उपभोक्ता सतितिबाट भएिा
सहज हुन्छ।



तिकुञ्ज बिेिात्र तिकुञ्ज वरपरका जििाहरु बााँच्िे अवस्था रहन्छ।



तिकुञ्ज प्रशासिले आिारभूि षवियहरु फरक ढं गले गिुि पदिछ।



प्रशासिले काठहरु लगायिका वि पैदावारहरु उपभोक्ताहरुलाई सहज रुपिा उपलब्ि गराउि पदिछ।



राहि बढीिा दश हजार रुपैया िात्र रहेको हुाँदा िेरै बाली िाली क्षेति पुगेिा राहि षविरर्का लातग
सिस्या हुिे गरे को छ।
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षकसािका गाई गोरुहरुका लातग तिकुञ्ज खुल्ला िररिरर् भएको छ।जसले तिकुञ्जिा सिस्या श्रृजिा
गरे को छ।साथै छाडा िौपायहरुले पति तिकुञ्जलाई सिस्या पारे को छ।



घरे ल ु जिावरको रोग जंगली वन्यजन्िुिा लागेको अवस्था छ।



यस तिकुज वरपर िेस वायरको लातग

एक करोड रुपैया र होि स्टे को लातग पचच्िस लाख रुपैया

स्थािीय िहले बजेट षवियोजि गरे को छ।

38

अिुसूिी-७

शुक्लाफााँटा राषिय तिकुञ्जिा भएको अन्िरषक्रयािा सहभातगहरु:
ठाकुरप्रसाद ढकाल िाडी िगरपातलका
िारायर्िर्ी पौडेल
जीिबहादुर िािाङ्ग
बाघिारा िध्यविी सािुदाषयक वि
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अिुसूिी-८
ष्ट्रितवि राष्ट्रिय ष्ट्रिकु ञ्जमा सहभातगहरुबाट व्यक्त िारर्ाहरु


घासे िैदाि सं रक्षर् र व्यवस्थापि राम्रो दे चखएि।



पयिटकको आवागिि बढ्दो रुपिा रहेको।



िािवीय क्षति गिबिि भन्दा दोब्बर भए।



होि स्टे को राम्रो व्यवस्था रहे को।



राजश्वको कररव ८० प्रतिशि प्रवेश शुल्कबाट आएको।



गैडाको प्राकृतिक िृत्युिा बृषद्ध।



बिािििा बाढी िथा षहं उाँदिा पािीको स्रोि सुक्दै जािे गरे को।



िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापिको Modality िथा िदीजन्य बन्यजन्िु स्रोिको व्यवस्थापििा ि ुिौिी।



भौतिक पूवाििार तििािर्िा अवरोि गरे िा िध्यविी क्षेत्र कायिक्रि िै बषहस्कार गिे।



राज्यले लन्यजन्िुको दीगो व्यवस्थापििा ध्याि िर्दएको।



ऐि सं शोिि हुाँदा भूति उपयोग ऐिसाँग िुलिा गरे र बिाउाँदा व्यवहारीक हुिे।



Zero Pochingसहकायिले गदाि सफल भएको हो।



स्थािीय स्रोि सािि तिकासिा स्पष्ट िीति बिाउि आवश्यक रहेको।



राषिय तिकुञ्ज र स्थािीय जििाबीिको दुरीलाई न्यूिीकरर् गिि पिे।



राषिय तिकुञ्ज प्रति स्थािीय जििाको सकारात्िक अविारर्ा कसरी तबकास गिे भिेर राज्यले ठोस प्रस्िाव
ल्याउि पिे।



कुिै र्दि यो राषिय तिकुञ्ज षवकास र तिकासको पुञ्ज बन्न सकोस।



आफ्िै खेििा खोलाले बगाएर ल्याएको तगट्टी, बालुवा, ढु ङ्गा जस्िा िदी जन्य पदाथि आफू खुसी प्रयोग गिि
िपाउिे जसका लातग तिकुञ्जको तसफाररस अतिवायि तलिु पिे व्यवस्था गलि रहे को।



राषिय तिकुञ्ज बाषहरको िध्यविी क्षेत्रको विको उपभोग गिि पाउिु पिे।



बाली क्षेिी भएपतछ जतिसुकै ठू लो क्षेत्रफल भएपति क्षतिपूिी एउटै छ षकसािले उत्पादि अिुसारको
क्षतिपूिी पाउिु पिे।



अषहले भएको राहिको व्यवस्थाको सट्टा क्षतिपूिीको व्यवस्था राख्नु पिे।



राषिय तिकुञ्ज ऐि, २०२९ ले हात्तीले खाएको बस्िुको िात्र र्दइन्छ िर बदे लले खाएको पाउाँदैिौ।बदे ल
आरक्षर्को जिावर भति पररभािा गररएको छै ि।

40

अिुसूिी-९
कोशीटप्पु बन्यजन्िु आरक्षिाछलफलिा सहभातगहरु
िेयर, कञ्चिरुप िगरपातलका
िेयर, प्रकाशपुर िगरपातलका
प्रिुख सं रक्षर् अतिकृि
प्रतितिति, राषिय प्रकृति सं रक्षर् कोि
प्रतितिति, िेपाली सेिा
अध्यक्ष, िध्यविी क्षेत्र ब्यवस्थापि सतिति
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अिुसूिी-१०
कोशीटप्पु बन्यजन्िु आरक्षिा सहभातगहरुबाट व्यक्त िारर्ाहरु


कोशीटप्पु क्षेत्रको पषहिाि झल्किे िराि ुरुङतगबाट पति हो।िराहरुको वासस्थाि तसिलको हााँगा जथाभावी
काटे र हात्तीसारिा हात्तीलाई खुवाइयो।



िाछा िािि फााँसीजाल प्रयोग भएको दे चखन्छ जसबाट डल्फि गोही लगायि पति पछिि।



आरक्ष तभत्र डस्टषवि भिेर खाडल खतिएको छ जुि बन्यजन्िुको लातग ट्रयाप बरावर हो।



आरक्षको क्षेत्र षवस्िार गरे र जं गल बढाई जोचखियुक्त वस्िी अन्यत्र सािुि पछि।



जम्िा १४ षकतसिका जिावारले पुयािएको क्षतिकोिात्र क्षतिपुिी र्दिे तियि छ।त्यसिध्ये कोशीटप्पुिा ५
जाििात्र छि्।अन्य जिावारहरुले पुयािएको क्षतिको क्षतिपुिी र्दईदै ि।



२०२९ सालिा बिेको राषिय तिकुञ्ज सम्वन्िी ऐि सं शोििले पुग्दै ि खारे ज िै गिुि पछि।



वाडे ि/किििारीहरुिा जातगरे िाितसकिा िात्र छ।



जिावारलाई पािी खुवाउि खतिएका पोखररिा गएको जािावार फकेर आउि िसक्िे अवस्था छ।



आरक्षर्को क्षेत्र षवस्िार गरे र ब्यवस्थापिको चजम्िा जिसिुदायलाई र्दिु पछि।



सोलार फेचन्सङ अस्थायी सिािाि िात्र हो िसथि स्थायी सिािािको लातग आरतससी वाल लगाउिु पछि।



जििि तलिे हो भिे अतिकांशले आरक्ष िााँषहदै ि भन्छि्।



जििाको सहभातगिा िभएको र सिुदायले अपित्व ितलएको आरक्ष व्यवस्थापि र्दगो हुाँदैि।



प्राकृतिक सं रक्षर् कोि छ भन्ने सुतिन्छ यसले केही गरे को दे चखदै ि।यसले केवल तिकुञ्ज कायािलयलाईिात्र
हेदछि।



बि उपभोक्ता सतितिको तिवाििििा लडाई हुन्छ िर आरक्षर्को उपभोक्ता सतितििा कोही वस्ि िान्दै ि ।



तिकुञ्जको छे उका घर जग्गािा बैं कले ऋर् र्दि िान्दै ि।



आरक्ष क्षेत्रिा अिािको सं ख्या षकि बढ्दै ि भन्ने गचम्भर प्र् खडा हुन्छ।िार सयको हाराहाररिा रहेको
सं ख्या जतिको त्यति िै छ।जं गली जिावार िास्दै लगे लोपोन्िुख हुन्छ अति िात्र किििारीलाई फाईदा
हुन्छ।



प्राषवतिक ज्ञाि भएको वाडे िले प्रशासतिक न्याषयक िथा प्राषविकको काि गिुि पछि।



आरक्षर् र स्थािीय तिकायलाई जोड्िु पछि।वडा, िगरपातलका, उपभोक्ता कायािलय तिलाएर काउन्सील
विाएर पूर्ि अतिकार र्दिु पछि।



राहाि तिदे चशकािा जिावारको प्रकार/सं ख्या िोषकिु हुाँदैि।यसिा केवल वन्यजन्िु लेचखिु पछि।



ु छि।
िध्यविी क्षेत्रिा अतिवायि रुपिा एम्वुलेन्सको प्रवन्ि हुिप



कोशी ब्यारे जिा षफस ल्याडर िभएकोले िल गएका डचल्फि लगायि जलिरहरु िातथ आउि पाउाँदैिि्।



आरक्षिा श्रृचजि रोजगारी स्थािीयलाई िात्र र्दिु पछि।



कोशी ब्यारे ज तििािर् गदाि अतिग्रहर् गररएको जतििको िुआब्जा षकसािहरुले पाएका छै िि। भारिले
िेपाल सरकारलाई र्दएको भन्छ।िेपाल सरकारले षकसािलाई र्दएको छै ि।



कोशी षपतडिले हालसम्ि पति राहि पाएका छै िि्।कररव ६००० घर षवस्थाषपि छि।४०००० षवघािा
क्षति पुगक
े ो छ।कोशीटप्पु वन्यजन्िु आरक्षको क्षेत्र र सीिािा स्पष्ट रुपिा कायि हुिपु िे ।
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आरक्ष तभत्र छाडा छोतडएका घरपालुवा गाई, गोरु, भैं सी, लगायिलाई तिकाली हात्ती/अिािको बासस्थाि
सुरचक्षि गिुप
ि िे।



आरक्षर् क्षेत्र र वरपरका अति जोचखियुक्त वस्िीको सुरचक्षि स्थािान्िरर् गरी उचिि व्यवस्थाि गिुप
ि िे ।



आरक्ष क्षेत्रको सुरचक्षि र व्यवचस्थि घेरवार हुिपु िे।



ु भ रुपिा षविा झण्झट उपलब्ि गराउिु पिे ।
िि/जिको क्षतिको उचिि क्षतिपुतिि सविसल



वाली उत्पादकत्वको अिुपािलाई हेरी वन्यजन्िुले खेिी वालीिा पुयािएको क्षतिको क्षतिपुतिि तििािरर्
हुिपु िे।



आरक्ष व्यवस्थापिको लातग पटक पटक विेका आयोगका प्रतिवेदिहरुको अध्ययि गरी प्रतिवेिका
तसफाररसहरु कायािन्वयि गिुप
ि िे।



वन्यजन्िुको आक्रिर्बाट घाईिे भएकाहरुको पुरै उपिारखिि सरकारले ब्यहोिुि पिे।



प्रभाषवि क्षेत्रको खेिी वालीको बीिा गररिु पिे।



आरक्ष वररपरीका प्रभाषवि जि सिुदायहरुको जीविस्ििा सुिार हुिेगरी पयिटकीय गतिषवति सं िालि गिि
सघाउ पुग्िे ठोस कायियोजिा तििािर् गरी लागु गिुि पिे।



िािवीय सम्वेदिा भन्दा ठू लो वन्यजन्िुिातथको सम्वेदिा हुि सक्दै ि, सोही अिुरुप जिििको सुरक्षालाई
प्रिुख प्राथतिकिािा राचखिु पछि ।



जंगली जिावरको डरले षकसािहरुले खेिीपािी गिि छोडे।प्रभाषवि क्षेत्रका वातसन्दा पलायि हुिे क्रि
वढे को वढे कै छ।



कोशीिदीले वहाव पररवििि गरररहिे हुाँदा थप सिस्या तिम्त्याएको छ।



यहााँका वातसन्दालाई आत्िरक्षाको अतिकार र्दइिु पछि।



जिावारले पुयािएको क्षतिको क्षतिपुतिि अत्यन्ि न्यूि भयो।



यही अवस्थािा आरक्ष राख्नु भन्दा यसलाई वन्द गिुि उचिि हुन्छ।



ि ुरे क्षेत्रको विजंगल षविासले सिेि जंगलबाट जिावर वस्िी पतसरहेका छि्।ि ुरे क्षेत्रिा पािी पोखरी
विाउिे लगायि उक्त क्षेत्रको सं रक्षर्िा षवशेि ध्याि र्दिु पछि।



सोलाल फेन्सी िरवारले सोिे अिुरुप काि गरे को छै ि।हात्तीले सोलार िारवारलाई तिस्िेज पािे कला
तसषक सक्यो।



बच्िाहरु षवद्यालयिा तिदाउिे, पठि पाठििा ध्याि र्दि िसक्िे लगायि यहााँका िातिसहरुिा िाितसक
सिस्या सिेि वढ्दै गएको छ।



गभिविी वुढापाका र वालवातलकाहरु वढी जोचखििा छि्।



तिकुञ्ज प्रवेश गिि स्वीकृति र्दिे िर तिकुञ्जतभत्र िृत्यु/घाइिे हुिेलाई क्षतिपुतिि िर्दिे प्राविािले सिस्या
विाएको छ।



सरकारी अस्पिालिा उपिार गराएकोिात्र उपिारखिि व्यहोररिे प्रविाि ब्यवहाररक छै ि।



आरक्ष क्षेत्र तभत्र िै जंगली हात्ती अिाि लगायिका जीवजन्िुको लातग आहाराको प्रवन्ि गिि सषकयो भिे
जिावार िािव वस्िीिा पस्दै िि्।



िदी पुलको ५०० िीटर वरपर वालुवा तिकाल्ि पाईदै ि।वालुवा थुषप्रएर पुल पुररिे अवस्थािा पुगक
े ो छ।



कोशीिदीले पचिििफि कटाि गदै गएको छ।कोशी सं झौिािा के कुरा भएको छ हािीलाई थाहा हुिे कुरो
भएि।
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अिुसूिी-१1
अिुगमिका क्रममा ष्ट्रलईएका तष्ट्रववरहरु

सरोकारवालाहरुसाँग छलफल

अन्िरक्रीया

44

अन्िषक्रिया

सािूषहक िचस्वर

45

सुक्दै गएको पोखरी

वि पैदावारको अवस्था

46

िेपाली सेिाको गस्िी

तिकुञ्ज तभत्र घरपालुवा िौपायको िररिरर्

47

अवलोकि

अवलोकि

48

िृगको झुण्ड

तिकुञ्ज अतिक्रतिि

49

स्थािीयसाँगको अन्िरषक्रया

50

सािूषहक फोटो

सफाइ िगररएको घााँसे िैदाि

51

ििाि

52

