नेपालमा चितवनसँगको सहकार्य
सन ् २००७ मा एंडी ममडलटन पहहलोपटक नेपाल गएपछि चितवनसँग सहकार्य शुरु गरे।

र्ो वन्र्जन्तु तथा पर्ायवरणको क्षेत्रमा साझा लक्ष्र् राखी काम गने समूहको सं जाल हो ।
र्सका पररर्ोजना स्थलहरु चितवनको मृगकुञ्ज बफरजोन र सीतीदेवी सामुदाछर्क वन
हुन ् । र्स सहकार्य अन्तगयत FES ले नेपाली सं गठनहरुसँग ममलेर र्हाँका बाघ र एक

सींगे गैंडाको सं रक्षण र सं वर्द्यन गिय । र्ी जनावरहरु अवैध मशकार र तस्करीको अवैध
दछु नर्ाँमा पने गरेका िन ् । त्र्सै ले स्थानीर् समुदार् नै उनीहरुको अमििावक र सं रक्षक
बनी रेखदेख गनुय महत्वपूणय ि । ववगतमा िन्दा नर्ाँ सरकारको आगमनपछि बाघ र
गैंडाहरु सुरक्षक्षत िएका िन ् । तापछन दब
ु ै प्रमुख प्रजाछतको पर्ायप्त सुववधासम्पन्न

वासस्थानको समस्र्ा र्थावतै रहेको ि । सहकार्य को र्ोजनामा जनावरको सवेक्षण,
छनगरानी र अनुगमन गने कार्य हरु पदय िन ् । साथै बाघ मसमसार क्षेत्र¸ गैंडा जलाशर् क्षेत्र
र अवलोकन टावर् छनमायण गररने िन ् । र्सले गदाय सूिक प्रजाछतका साथै जै ववक
ववववधतामा सघाउ पुग्नेि ।

र्सबाहेक, नेपालमा FES ले गने कामले स्थानीर् बामसन्दालाई वन्र्जीवनसँग घुलममल हुन
सघाउँ ि । हदगोपन मानमसक रुपमा ठूलो पररवतयन हो : खासगरी राष्ट्रिर् छनकुञ्जको
नष्ट्जक रहने धेरै स्थानीर्वासीहरु अक्सर जं गली जानवरहरुबाट आतंककत हुन्थे । FES ले
र्ूनेस्कोको हदगो ववकास र Earth Charter International को पर्ायवरणीर् पण
ू यता
नीछतहरुलाई अंगालेको ि । बालबामलकाहरु र्ी मूल्र्मान्र्ताहरुलाई आत्मसात ् गदै
हुककयन्िन ् िन्ने आशा राखी FES ले स्कूलहरुसँग ममलेर पछन काम गिय ।

सं र्ुक्त रारिको घोषणा अनुसार ववशेषतः गहृ र्ुर्द्पछि नेपाल अनत
् र्राष्ट्रिर् सहर्ोगको
आवश्र्कता िएको एक रारि हो । बेलार्त नेपालको हहतैषी ममत्र र सहर्ोगी िएको
हुनाले FES को सोिाइमा चितवन सहकार्य माफयत एउटा ब्रिहटश सं गठन नेपालको

अनत
् रायष्ट्रिर् प्रछतछनचध बन्न सक्ि। पष्ट्श्िमी देशबाट प्राप्त हुने केही आचथयक र अन्र्

सहर्ोगबाट चितवन सहकार्य ले सं रक्षण र वन्र्जन्तम
ु ा ठूलो सफलता पाउने ि । कछतपर्
स्थानीर् व्र्ष्ट्क्तहरु आफ्नो वरपर रहेको वनजं गलको सम्मान गनय मसककरहेका िन ् ।

र्सले गदाय उनीहरुले हदगो जीवन कार्य क्रममा रुखववरुवाबाट फसल पाउने िन ् । त्र्सै ले

मित्री जं गल र वासस्थानमा कुनै क्षछत हुँदैन । दल
ु य ि, खतरनाक र आर्ाछतत जनावरहरुको
वासस्थान नष्ट्जकै रहने माछनसहरुलाई उनीहरुकै हहतमा सं लग्न गराँउदा वन्र्जीवनलाई
कालान्तरमा फाइदा पुग्ि । नेपालमा गरीबी छनवारण हुनु आवश्र्क ि ककनकक जनावरहरु

एक्लै र माछनसववना बाँच्न सक्दै नन ् । हदगो ववकास िनेको प्रकृछतलाई मानवका इच्िा र
आवश्र्कतामा समार्ोजन गनुय हो ।

र्स र्ोजनाले वनववनाशसम्बन्धी पछिल्लो नीछतलाई उल््र्ाइ जछत बाँकी रहेको ि
त्र्सलाई बिाउने, रुख उखेमलएको खाली स्थानमा पुनः वक्ष
ृ ारोपण गने र वन्र्जन्तुको

वासस्थानलाई सुववधासम्पन्न बनाउने काम गिय । हामीले आशा गरेका िौं कक पहहलेिन्दा
धेरै बढी जनावरहरु अंततः र्ी क्षेत्रमा बस्नेिन ् ।

िववरर्मा र्ो सहकार्य Terai Arc Corridor को रुपमा ववकमसत िइ चितवन ष्ट्जलल
् ाको

अलावा बहदय र्ा र शुक्ला फाँट राष्ट्रिर् छनकुञ्जमा ववस्ताररत हुनेि । एवं रीतले िारत र
ष्ट्जम कोबेट राष्ट्रिर् छनकुञ्जमा पछन काम गररनेि । र्ो Corridor लाई वास्तववकतामा

पररणत गनय धेरै पररश्रम गनयु पने कुरा FES लाई राम्रोसँग थाहा ि । Terai Arc Corridor

पररर्ोजनामा चितवन सहकार्य मा सं रक्षक्षत सबै जनावरहरु स्रोत प्रजाछत बन्नेिन ् । र्हाँका
केही जनावरहरु अरु क्षेत्रमा सं रक्षक्षत रहेका मिन्नै प्रजाछतका जनावरहरुसँग link up
गनेिन ्।

नेपाली दत
ू ावासले FES ले नेपालमा गरेको कामलाई मान्र्ता हदएको ि । र्सबाहेक

झववन्र अर्ायलज्र्ूले औपिाररक रूपमा फाउं डश
े नको 'The Land of the Tiger' र 'Himrain’

सहहतको फोटोग्राकफक प्रदशय नी अवलोकन गनुयिएको ि । त्र्सपछि नर्ाँ राजदत
ू सुरेशराज
िामलसेले पछन सन ् २०१० मा FES को 'जै ववक ववववधताको अन ्तरायष्ट्रिर् वषय’ प्रदशय नीको
अवलोकन गनुयिर्ो।
र्हद तपाईं चितवन सहकार्य मा मद्दत गनय िाहनुहुन्ि िने कृपर्ा सहर्ोग पेजमा
जानुहोला अथवा हामीलाई ईमेल लेख्नुहोला ।

