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प्रदेश िाजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सिकािद्वािा प्रकाम्शि 

 

खण्ड ६) िकुािः िटुवल, असाि ३१ गिे, २०७९ साल (अतिरिक्ताङ्क २० 

भाग ३ 
प्रदेश सिकाि 

वन िथा वािाविण िन्त्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सिकाि (िम्न्त्त्रपरिषद्) को तिति २०७९।०३।३१ को तनणणयानसुाि 
"जगदीशपिु िडण स्याञ्चुिी (पंक्षी संिक्षण के्षत्र)को कायणयोजना 
(२०७९/८०-२०८३/८४)" स्वीकृि भएको व्यहोिा सवणसाधािणको 
जानकािीका लातग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।  

जगदीशपिु िडण स्याञ्चिुी (पंक्षी संिक्षण के्षत्र)को कायणयोजना 
(२०७९/८०-२०८३/८४) 
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१.परिचय 

१.१ पषृ्ठभतूि 

तसिसाि के्षत्रले नेपालको कूल भ-ूभागको ५% के्षत्रफल ओगटेको छ । 
साधािणिया: तसिसाि भन्नाले नदी, िाल, जलाशय एवं वन जंगल िथा 
आवादी के्षत्रिा पानीले तभजेको वा पानी भएको स्थान भने्न िमु्िन्त्छ । 
तसिसाि शब्दको “तसि”ले पानी नसकु्न ेजिीन ि “साि” भने्न ििुाउँछ । 
नेपालिा साधािण िया: तसिसाि भन्नाले धान खेिको धाप, पानी जिेको 
ठाउँ वा दह भने्न िमु्िन्त्छ । “तसिसाि क्षेत्र” भन्नाले भतूिगि जलस्रोििाट 
वा वषाणिका कािण पानीको परिणाि िहन ेवा प्राकृतिक वा िानव तनतिणि, 

स्थायी वा अस्थायी जिेको वा वगेको, स्वच्छ वा नतुनलो पानी भएको 
धापपलो जतिन (swamp), दलदले जतिन (marsh), नदीिाट प्रभापवि जतिन 
(riverine floodplain), िाल (lake), पोखिी (pond), जलभण्डाि क्षते्र(water 

storage area) सिेिलाई सबिनपुछणि सो शब्दले सातिकिा तसिसाि के्षत्रले 
ओगटेको तसिसाि वरिपरिको सकु्खा जतिनलाई सिेि जनाउंछ 
(MoFE,2018)। 

स्थान कपपलिस्ि ुनगिपातलका वाडण नं. 
९ ि १०  

क्षेत्र अक्षांश २७०३६’४५” देखी 
२७०३५’४५” उत्ति, देशान्त्िि 
८३००५’१५” देखी ८३००६’४५” पूवण 

उचाई (सिमु्न्त्ि सिहिाट) १९७ तिटि 
जलाशय तनिाणण ति.सं. २०२८ देम्ख २०३५ 
िािसाििा सूचीकृि सन ्२००३  अगस्ट १३ 
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पानीको स्रोि वाणगंगा ि कोईली नदी (चिेुके्षत्रवाट 
िगेि आउने नदी) 

भ-ूउपयोग सीिसाि क्षेत्रः २२५ हेक्टि, पानीको 
क्षेत्रफलः१६१.५४ हे. 
जबिा दलदल क्षेत्रः ६६.८७ हे. 

वाडण नं. ९ ि १०  जनसंखयाः १३,२४३; घिधिुीः ३,४५० 
स्थानीय सिदुाय  थारु, यादव, िमु्िि, कुिी िथा पहाडवाट 

ििी आएका अन्त्य सिदुाय 
तसंम्चि के्षत्रफल ६,२०० हेक्टि 
तसंचाईिाट लाभाम्न्त्वि 
घिधिुी 

६,७०० 

औषि िषाण (तिति) २०२० जलुाईः ७३१.८, तडसेबििः ० 
िापक्रि (तडति सेम्ससयस) 
२०२० 

िेः अतधकिि- ४१, न्त्यूनिि- २७; 
जनविीः अतधकिि- २०, न्त्यूनिि- १३ 

चाि पकसला पूवणः िाजकुला ि तििाण कपपलिस्ि ु
नगिपातलका वडा नं १० 
पम्ििः जगददशपिु गाँउ आवादी तसिाना 
कपपलिस्ि ुनगिपातलका वडा नं ९ 
उत्तिः हिनािपिु गाँउ आवादी तसिाना 
कपपलिस्ि ुनगिपातलका वडा नं ९ 
दम्क्षणः िानी तििाण कपपलिस्ि ु
नगिपातलका वडा नं १० 

नेपालिा १० वटा िालहरु िािसाि सूचीिा सूचीकृि भएका छन ्जसले 
६०,५६१ हेक्टि के्षत्रफल ओगटेका छन ्(MoFE, 2018) । जगददशपिु 
जलाशय२२५ हेक्टि के्षत्रफलिा फैतलएको भएिापतनउक्त जलाशयको 
१६४.५४ हेक्टि भाग िात्र पानीले ढाकेको छ । करिव ४,७५०,००० 
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घन तिटि क्षििा िहेको यो जलाशयको गपहिाइ ३ तिटि िहेको छ । 
यस जलाशयले संकटापन्न, लोपोन्त्िखु, ि अति लोपोन्त्िखु (critically 

endangered) प्रजातिका साथै खििािा पिेका सिदुायहरूलाई सहयोग 
गिेको िथ्यलाई दृपिगि गदै  सन ्२००३ िा िािसाि सूचीिा सूचीकृि 
भएको यो जलाशय कपपलिस्ि ुम्जसलाको एक िहत्वपूणण धिोहिको रुपिा 
िहेको छ (MoFE, 2018) । ति.सं. २०२८ सालिा तनिाणण शरुु गिी 
२०३५ सालिा सबपन्न भएको यो जलाशयले ६,२०० हेक्टििा तसंचाई 
सतुिधा पगेुको छ भने ६,७०० परिवाि यसिाट लाभाम्न्त्वि भएका छन ्
(DFO, 2019)। यस जलाशयले नेपालिा पाईन ेिालक हांस (Ferruginous 

Duck-Aythya nyroca)को एम्शयाको जनसंखयाको ४% ि तसलतसले (Lesser 

Whistling Duck- Dendrocygna javanica)को १% जनसंखयालाई पवतभन्न 
रुपिा सहयोग पयुाणएको छ (MoFSC, 2014) । नेपालको ३७ वटा 
िहत्वपूणण चिा िथा जैपवक पवपवधिा के्षत्रिध्ये जगददशपिु जलाशय पतन 
एक हो । यहाँ २९५ प्रजातिका चिाहरू,३२ प्रजातिका स्िनधािी प्राणी, 
४३ प्रजातिका िाछा, १० प्रजातिका उभयचि,४३ प्रजातिका घस्रने जीव ि 
५५ प्रजातिका वनस्पति पाइन्त्छ । यहाँ पाइने जबिा ४२२ वन्त्यजन्त्िहुरू 
िध्ये आ.य.ुसी.एन िेडतलि सूची अनसुाि १६ प्रजातिका स्िनधािी प्राणी ि 
१५ प्रजातिका चिाहरु; िापिय िेडतलि सूची अनसुाि ४ प्रजातिका स्िनधािी 
प्राणी ि १७ प्रजातिका चिाहरु; ि CITES अनसूुची अनसुाि १० स्िनधािी 
प्राणी ि १५ प्रजातिका चिाहरु पाइन्त्छ(म्चत्र १) । 
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जगददशपिु जलाशय कपपलिस्िकुो िाणगंगा नदीको लक्ष्िणघाटिा िाँध 
तनिाणण गिी तसंचाईको लातग उपयोग गनण िनाईएको हो । यो जलाशय 
नेपालकै िानव तनतिणि जैपवक पवपवधिायकु्त िालहरु िध्ये सिैभन्त्दा ठूलो 
िहेको छ । जगददशपिु जलाशय लमु्बवनी प्रदेश अन्त्ििगि कपपलवस्ि ु
म्जसला कपपलवस्ि ु नगिपातलका वडा नं ९ ि १० (सापवक तनम्ललहवा 
गाउं पवकास सतिति वडा नं १, ३ ि ४ ) िा अवम्स्थि छ । यो जलाशय 
कपपलिस्ि ु म्जसलाको सदििकुाि िौतलहवा िाट करिि १२ पकलोतिटि 
उत्ति, िथा शाक्य िंशीहरुको सािूपहक िध गरिएको भतनएको सिहवा 
िालदेम्ख करिि ३०० तिटि उत्ति जगददशपिु भने्न ठाउँिा िहेको छ । 

१.२ कायण क्षते्र ि उद्दशे्य 

जगददशपिु जलाशय सन ्२००३ अगि १३ िा िािसाि सूचीिा सूचीकृि 
भएपिाि यसको िहत्व स्थानीय, िापिय हुँदै अन्त्ििापिय स्िििा पगेुको छ 
। खासगिी िसाई सिाई गिी आउने पफिन्त्िे/आगन्त्िकु चिाहरु 
(migratory birds) को िखुय आश्रय स्थल भएका कािण पतन यसको 
िहत्व ददन प्रतिददन िढ्दै गै िहेको छ । िसाई सिाई गिी आउने पाहनुा 
चिा, पवतभन्न प्रजातिका िाछा, उभयचि ि यस आसपासिा पाईन ेवन्त्यजन्त्ि ुि 
वनस्पति यहाँका िखुय जैपवक पवपवधिा हनु ्। यो जलाशयको सािाम्जक, 

आतथणक,साँस्कृतिक, पयणटकीय ि वािाविणीय जस्िा िहआुयातिक िहत्व 
सिेि िहेको छ । जलाशयिाट तसंचाई, िाछा पालन, घाँस पाि संकलन, 

चरिचिण, अध्ययन अनसुन्त्धान, िनोिञ्जन ि पयणटन, पानीको शदु्धीकिण जस्िा 
पारिम्स्थतिकीय सेवाहरू प्राप्त भएको छ । यसको िहत्वलाई दृपिगि गिी 
चिाचरंुुगी लगायि जैपवक पवपवधिाको संिक्षण,पयाणपयणटन प्रवणद्धन गिी त्यस 
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क्षेत्रको सािाम्जक,आतथणक िथा सांस्कृतिक पक्षको व्यवस्थापन गनण सके 
िात्र जगददशपिु जलाशयको ददगो व्यवस्थापन हनु गई िािसाििा सूचीकृि 
भएको अन्त्ििापिय िहत्वको उद्देश्य पूिा हनु सक्दछ । िापिय िथा 
अन्त्ििापिय िहत्व िहेको यस जलाशयालाई लमु्बिनी प्रदेश सिकािलेएक 
प्रिखु पयणटकीय गन्त्िब्य सूचीिा िाखेकोछ । त्यस्िै लमु्बिनीप्रदेश वन ऐन 
२०७८ ले प्रदेश सिकािले िैथाने िथा आगन्त्त्तकु पञ्छी ि संकटापन्न 
वन्त्यजन्त्िकुो वासस्थान संिक्षणिथा वन्त्यजन्त्िकुो आवि जावि गने प्रदेश 
तभत्रको कुनै के्षत्रलाई प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी िडण स्याञ्चुिी 
वा जैपवक िागण घोषणा गनण सपकने व्यवस्था सिेि गिेको छ। त्यसैले 
जगददशपिु जलाशयलाइ पंक्षी आिक्ष (bird sanctuary) घोषणागिी 
व्यवस्थापन योजना िजुणिाका साथै कायणक्रि कायाणन्त्वयनिा सयाउन 
तडतभजन वन कायाणलय कपपलवस्िकुो चाल ुआतथणक वषण २०७८/७९ को 
स्वीकृि वापषणक कायणक्रि विोम्जि यो कायणको शरुुवाि गरिएको हो । 

तडतभजन वन कायाणलय कपपलवस्िकुो आतथणक वषण २०७८।०७९ को 
स्वीकृि वापषणक कायणक्रि ि लमु्बवनी प्रदेश वन,वािाविण िथा भ-ूसंिक्षण 
िन्त्त्रालयको वापषणक कायणक्रि कायाणन्त्वयन कायणपवतध २०७८।०७९ 
विोम्जि तसिसािलाई असि नपने गिी जैपवक पवपवधिा संिक्षण गदै 
जलाशय विपिका स्थानीय वातसन्त्दाहरुको म्जपवकोपाजणनिा सिेि सधुाि 
सयाई उच्चिि उपलब्धी हातसल गनण सपकने उद्दशे्यले िीनै िहको सिकािी 
तनकाय, गैि-सिकािी तनकाय, स्थानीय सिदुाय िथा तनजी के्षत्रको सिन्त्वय 
ि सहकायणिाट ददगो जलाशय व्यवस्थापन गनण व्यवस्थापन 
योजना/कायणयोजना ियािी गनुणपने आवश्यकिा िहससु गरिएको हो । 
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साथै जगददशपिु जलाशयको जैपवक पवपवधिा ि तसिसाि के्षत्रको 
िपुद्धित्तापूणण उपयोग लगायि पवकासको कायण संचालन गदाण वािाविणिा 
पनण सक्ने नकािात्िक असिलाइ न्त्यूनीकिण िथा सकािात्िक प्रभावलाइ 
प्रोत्साहन गनुणपने देम्खन्त्छ । यस कायणको लातग प्रचतलि कानून ििोम्जि 
हरिि अथणिन्त्त्र तिकास केन्त्ि, काठिाडौिाट पिािशण सेवा िाफण ि यो 
व्यवस्थापन योजना/कायणयोजना ियाि गरिएको हो । 

कायणके्षत्रको सन्त्दभणिा जगददशपिु जलाशयलाई वडण स्याङचरुि घोषणा ि 
व्यवस्थापन गनणका लातग िपतसल विोम्जिका िूदँाहरुलाई आधाि 
िानीउपयकु्त व्यवस्थापन कायणयोजना तनिाणण गने िहेको छ: 

 जगददशपिु जलाशयलाइ पंक्षी आिक्ष घोषणा गनुणपूवण ियाि गरिन े
व्यवस्थापन योजना/कायणयोजनािा सिावेश गरिने संिक्षण िथा 
िपुद्धित्तापूणण उपयोग सबवन्त्धी उपयकु्त कायणक्रिहरूको पपहचान 
गने । 

 जगददशपिु जलाशय िथा पंक्षी आिक्षिाट स्थानीय सिदुायको 
लातग सजृना हनुसक्न े जीपवकोपाजणनका अवसिहरू िथा 
पारिम्स्थतिकीय सेवाहरूको पपहचान गने । 

 जलाशय व्यवस्थापन सबवन्त्धी व्यवस्थापन योजना/कायणयोजनािा 
प्रस्िाव गरिएका पवतभन्न पक्रयाकलाप सन्त्चालन गदाण वािाविणिा 
पनणजाने सकािात्िक असिहरुलाई िढावा ददने ि हातनकािक 
असिहरुलाई न्त्यूतनकिण गने उपायहरु सबवन्त्धी सिुाव ददने ।  

 जलाशय ि वरिपरि पाइन े वनस्पति, पंक्षी, िाछा, वन्त्यजन्त्ि ु
लगायिका तसिसाि सबपदाको पवविण अद्यावतधक गने । 
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१.३ प्रतिवेदन ियािी पवतध 

यस व्यवस्थापन योजना ियाि गने सन्त्दभणिा िखुयिया: सन्त्दभण 
साििीहरूको अध्ययन, सिोकिवालाहरूसंग छलफल, लम्क्षि सिूहहरूसँग 
अन्त्ििपक्रया, संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका पवतभन्न तनकायका 
पदातधकािीहरूसँग पिािशण ि स्थलगि अवलोकन गरिएको तथयो । 
अध्ययनको क्रििा पवतभन्न प्रकाम्शि िथा अप्रकाम्शि प्रतिवेदनहरूका 
अतिरिक्त तनबनानसुािका नीतिगि िथा कानूनी दस्िावेजहरूको अध्ययन 
गरिएको तथयो : 

क) नीति िथा िणनीति 

 पन्त्रौँ योजना (०७६/७७-०८०/८१) 
 लमु्बिनी प्रदेश प्रथि आवतधक योजना (०७६/०७७-

०८०/८१) 
 नेपाल िापिय जैपवक पवपवधिा िणनीति िथा कायणयोजना 

(२०१४-२०२०) 
 िापिय तसिसाि नीति २०६९ 

 िापिय वन नीति २०७५ 

 िापिय िािसाि िणनीति िथा कायणयोजना (२०१८-
२०२४) 

ख) ऐन िथा तनयिावलीहरु 

 नेपालको संपवधान 

 वन ऐन, २०७६ िथा वन तनयिावली, २०५१ 

 प्रदेश वन ऐन, २०७८ िथा प्रदेशवन तनयिावली, २०७९ 

 िापिय तनकुञ्ज िथा वन्त्यजन्त्ि ु संिक्षण ऐन, २०२९ िथा 
तनयिावली, २०३० 
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 वािाविण संिक्षण ऐन, २०७६ िथा वािाविण संिक्षण 
तनयिावली, २०७७ 

 लमु्बिनी प्रदेश वािाविण संिक्षण ऐन, २०७७ िथा 
वािाविण संिक्षण तनयिावली, २०७७ 

 कृपष, जलश्रोि, तसंचाइसङ्ग सबवन्त्धी ऐन िथा तनयिावलीहरु 

 स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ 

ग) तनदेम्शका िथा ददलदशणनहरु 

 िापिय वािाविणीय प्रभाव िूसयाङ्कन तनदेम्शका २०५० 

 वन क्षते्रको लातग वािाविणीय प्रभाव िूसयाङ्कन तनदेम्शका 
२०५२ 

 वन क्षेत्रको प्रािबभीक वािाविणीय पिीक्षण िथा 
वािाविणीय प्रभाव िूसयाङ्कन ि यी संग सबवम्न्त्धि 
प्रतिवेदनहरु पनुिावलोकन गने तनदेम्शका २०५९ 

 वन क्षेत्रको लातग प्रािम्बभक वािाविणीय पिीक्षणको 
कायणसूची िथा प्रतिवेदनको ददलदशणन २०६१ 

िथ्यांक संकलनका लातग स्थलगि भ्रिण गिी पवतभन्न पवज्ञ, पवतभन्न िहका 
सिकािी िथा गैि-सिकािी तनकाय ि संस्था िथा सिदुायहरूसँग छलफल 
गरिएको तथयो ।खास गिेि संघीय िहिा िापिय तनकुन्त्ज िथा वन्त्यजन्त्ि ु
संिक्षण पवभाग, वन िथा भ-ूसंिक्षण पवभाग, पवश्व संिक्षण संघ, नेपाल पंक्षी 
संिक्षण संघ ि केही पवज्ञहरूसँग छलफल गरियो भने प्रदेश िहिा लमु्बिनी 
प्रदेश सिकािका पवतभन्न पवषयगि िन्त्त्रालयहरू, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश 
वन तनदेशनालयका उच्च अतधकािीहरुसंग पिािशण गरिएको तथयो । यस्िै 
स्थानीय िहिा कपपलवस्ि ु नगिपातलका वाडण नबिि ९ ि १० का 
प्रतितनतधहरूसँग छलफल भएको तथयो । म्जसला स्िििा तडतभजन वन 
कायाणलय, िाणगंगा तसंचाई व्यवस्थापन कायाणलयका प्रिखु िथा अन्त्य 



खण्ड ६) अतिरिक्ताङ्क २० प्रदेश िाजपत्र भाग ३ तिति २०७९।०३।३१ 

 

पदातधकािीहरूसँग छलफल गरिएको तथयो ।  स्थानीय स्िििा जगदीशपिु 
जलाशय सिोकाि िन्त्च, स्थानीय वन सिूहहरू, अन्त्य स्थानीय सिदुायसंग 
पिािशण गरियो । पवतभन्न िह ि तनकायिा गरिएको छलफलिा 
सहभागीहरूको नािावली अनसूुची १ िा ददईएको छ ।सो क्रििापिािशण 
ि लम्क्षि सिूह केम्न्त्िि छलफल (Focus Group Discussion & 

Consultation) गिी तितभन्न सूचना िथा जानकािी संकलन गरिएको तथयो 
। छलफलको िखुय पवषयिा जलाशयको इतिहास, पवगिका व्यवस्थापकीय 
अभ्यासहरु, िखुय सिोकािवालाहरु ि तिनीहरुको भतूिका, म्जपवकोपाजणनका 
लातग जलाशयिा आम्श्रि सिदुायहरु, िखुय तसिसाि सबपदा, आगन्त्िकु 
पंक्षीहरुको अवस्था, जलाशयिाट प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष प्राप्त हनुे लाभ एवं 
अवसिहरु, िखुय चनुौतिहरु, पयणटन िथा हरिि उद्यि प्रवद्धणनको सबभावना, 
पंक्षी आिक्षको आवश्यकिा, व्यवस्थापन योजना/कायणयोजनािा सिेट्नपुने 
िखुय सिालहरु िहेका तथए । साथै जलाशयको अवम्स्थति, व्यवस्थापन 
योजनािा सिावेश गरिएका पवतभन्न प्राथतिकिाका कायणहरूको सबभाव्य 
स्थान सपहिको नक्सा ियाि गनण Geographic Information System ि 
Remote Sensing Tools को प्रयोग गरिएको तथयो । 

२.पवद्यिान अवस्था 
२.१ सािान्त्य जानकािी: स्थान, क्षते्र, जलाशयको ईतिहास ि यसको 
ब्यिस्थापन 

जगदीशपिु जलाशयको इतिहास 

तसचाइ व्यवस्थापन कायाणलय, कपपलवस्ििुा उपलब्ध दस्िावेजहरूको 
अध्ययन ि उपभोक्ता पकसानहरूको भनाई अनसुाि जगदीशपिु थारु गाउँिा 
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खासडो जतिन तथयो । िाणाकालिा िाणगङ्गा नदी, जिवुाि खोला आददिाट 
तसंचाइ गनण िाजकुलोहरू ितनसकेका तथए । पञ्चायिकालिा ित्कातलन 
िडाहापकि कुञ्ज तिहािीिाट १४ पञ्चायिका ६० भन्त्दा िढी िौजाका 
पकसानहरुलाई तसंचाइ सतुिधा पयुाणउने उदेश्यले जगदीशपिु गाउँ नै सािी 
जगदीशपिु भन्त्दा दम्क्षणका पकसानहरुको जन श्रिदानिाट िाणगङ्गा 
नदीको पानी सङ्कलन गिी आवश्यकिा अनसुाि पवििण गने लक्ष्य अनरुुप 
“जम्खिा (अथण: कोष, खजाना, संिह, भण्डाि) िाल” अथवा “जलाशय” 
तनिाणण गरिएको हो । 

ति. सं. २०२८-२०३५ सबििा िात्कातलन “नहि पवभाग” अन्त्िगणि 
“िाणगङ्गा तसंचाइ योजना” िाट िाणगङ्गा तसंचाइ प्रणालीको तिकास गनण 
सिकािी लगानीको थालनी भएकोिा ति.सं. २०३३ िाका जगदीशपिुिा 
िहेको “जम्खिा” िालको पूवी जलगाहरू अतधिहण गिीएको तथयो । 

जगददशपिु जलाशयको के्षत्र हाल कपपलिस्ि ु  म्जसलाको कपपलिस्ि ु
नगिपातलका वडा नं ९ ि १० िा पदणछ (म्चत्र१)। यो जलाशय 
कपपलिस्ि ु म्जसलाको सदििकुाि िौतलहवािाट करिि १२ पकलोतिटि 
उत्तििा िहेको छ । सिमु्न्त्ि सिहिाट १९७ तिटि उचाईिा िहेको यो 
जलाशयको कूल के्षत्रफल २२५ हेक्टि भएिापतन यसको तभत्री पानीको 
क्षेत्रफल १६१.५४ हेक्टि िात्र छ । सन १९७२–१९८० िा सबपन्न 
यो जलाशय तसंचाई प्रयोजनको लातग तनिाणण गरिएको हो ।प्राचीन 
भागीिथी हाल िाँणगगँा नदीको नािले परिम्चि यस नदीको लक्ष्िणघाटिा 
िाँध तनिाणण गिी यस जलाशयको तनिाणण गरिएको हो । यो िालको 
जलाधाि के्षत्र चिेु के्षत्रिाट िगेि आउन े वाणगंगा ि कोइली नदी हो 
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जसको क्षििा १७,००,००० तलटि प्रति सेकेन्त्ड िहेको छ । सकु्खा 
याििा यो जलाशयिा पानीको सिह २ तिटि जति िहन्त्छ भन े िषाण 
याििा ७ तिटिसबि िहन्त्छ । 

 

 

 

 

म्चत्र १: जगदीशपिु जलाशयको अवम्स्थति 

थारु सिदुायको िाहसुयिा िहेकोले यस गाउँलाई जगददशपिु थारु गाउँ 
भने्न गरिन्त्थ्यो भने गाउँको िीचिा सानो िाल तथयो जसलाई जतगिा 
भतनन्त्थ्यो। त्यही िालिा गाउँलेहरू पौडी खेसन,े भैंसीलाई आहाल िसासन ेि 
िाछा िाने गदणथे। कपपलवस्ि ुम्जसलािा प्रशस्ि िात्रािा खेिीयोलय जतिन 
िहेको ि अन्न िथा दलहन िाली उत्पादनका कािण िहत्वपूणण अन्न 
भण्डािको रुपिा िहेिा पतन म्जसलाको दम्क्षणी के्षत्रिा तसँचाइको सपुवधाको 
अभाव तथयो । यही सिस्या सिाधानको लातग पव.सं. २०३५ सालिा 
तसँचाइ प्रयोजनको लातग वाणगंगा तडतभजन तसचँाइ कायाणलयले 
लक्ष्िणघाटिा िाँध िाँधेि जगददशपिुिा जलाशय तनिाणण गिेको तथयो 
।तसचँाइ प्रयोजनको लातग तनिाणण भएिापतन सीिसाि एक 
अन्त्ििके्षत्रगिपवषय पतन भएकोले यस जलाशयको संिक्षण ि व्यवस्थापनिा 
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पवतभन्न तनकायहरू, स्थानीय िह, स्थानीय सिदुाय ि सिूहहरूको योगदान 
िहेको छ । 

२.२ भ–ूउपयोगअवस्था 

वाणगंगा नदीिटीय के्षत्रिा अघाणखाँची िकपपलिस्ि ुगिी २ वटा म्जसलाको 
सापवकका २६ वटा गापवस ि १ नगिपातलका पदणछन ्। वाणगंगा नदीको 
लक्ष्िणघाटिा िाँधेको िाँधिाट ५ पक.िी लािो िूल नहि हुँदै िालसबि 
पानी आउँछ । जलाशयको हालको भ-ूउपयोग अवस्था िलको िातलका १ 
िथा म्चत्र २ िा देखाइएको छ । 

िातलका १: हालको भ–ूउपयोग अवस्था 

क्र.सं. पवविण   
क्षते्रफल 
(हेक्टि) 

कैपफयि 

१ जबिा सीिसाि क्षेत्र २२५ िाल, िथा पकनाि 
ि तडल 

२ पानीको के्षत्रफल  १६१.५४
  

 

३ जबिा दलदल क्षेत्र  
  

६६.८७ िालको तभत्री भाग 

४ जबिा दलदल क्षेत्र 
२००९   

२८.३ िालको तभत्री भाग 

५ २०० िी तभत्रको दलदल 
क्षेत्र    

२.६१५ िालको तसिाना  
देम्ख 
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६ वन क्षेत्र  ३.२५५  २ वटा वन क्षते्र 
स्रोिः नेपाल पंक्षी संिक्षण संघ, २००९ 

म्चत्र २: जगदीशपिु जलाशय ि वरिपरिको क्षते्रको भ-ूउपयोगको अवस्था 
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म्चत्र ३: जगदीशपिु क्षते्रको भ-ूउपयोगको अवस्था  
२.२ भौतिक वािाविण 

भौतिक वािाविण अन्त्िगणि भ-ूिनोट, िाटो, िापक्रि िथा िषाण ि पानीको 
गणुस्िि जस्िा पक्षहरुका िािे प्रस्ििु गरिएको छ ।  

 भ-ूिनोट िथा िाटो 
िाणगंगानदीको पानी सयाई तनिाणण गरिएको यो जलाशय ििाईको 
इन्त्डो िलायन जैपवक-भौगोतलक के्षत्रिा अवम्स्थि छ। यो नेपाल 
पहिालयको िध्य भागिा िहेको चरुिया वा म्शवातलकको िापहिी 
फेदिा िहेको गंगाको िैदानको पवस्िाि के्षत्रहो। प्रवेशद्वाििाट 
आउने पांगो िाटो (suspended silts) ि पोषक ित्वहरू 
जलाशयको िखुिा जबिा हनु्त्छन।् िाणगंगा नदीको जलिहण 
के्षत्र चरुिया पहाड हो। यस जलाशय खेिीयोलय जतिनले घेरिएको 
छ (RIS, 2002) भने यहांको िाटोिा ढुङ्गा (boulder) टुक्रने 
ढुङ्गा (cobbles)  ि िोटो िालवुाको िहका साथै िध्यि खालको 
पांगो ि म्चबयाईलो िाटोको पवशषेिा िहेको छ। जलाशयको 
विपिको िाटो उब्जाउयोलय दोिट खालको छ (UNDP, 
2016)। 

 वषाण िथा िापक्रि 
वाणगंगा ि कोइली नदीको पानी नै यस जलाशयकोिखुय स्रोि हो 
। यस जलाशयिा पानीको सिह वषाण ि पहउँदे याििा घटिढ 
हनुे गदणछ । यी नदीहरुिा वषाणयाि (जनुदेम्ख सेप्टेबिि) िा 
प्रशस्ि पानी हनुे ि पहउँदयाििा प्राय: सकु्ने गदणछन ्। वषाणयाििा 
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जलाशयिा पानीको सिह िढ्ने गिेको िथा पहउँदे याििा यसको 
पानी पहउँदे खेिीको लातग प्रयोगिा सयाउने गिेकोले पानीको सिह 
पतन घट्न जाने गिेको छ । जाडोयाि (तडसेबिि) तिि औसि 
िापक्रि क्रिसः १०.५ तडिी सेम्न्त्टिडे ि १७.९ तडिी सेम्न्त्टिडे 
िहने गिेको छ जनु गिीयाि (िे िपहना) तिि २५तडिी 
सेम्न्त्टिडेदेम्ख २८.३तडिी सेम्न्त्टिडेसबि पलुछ । 

िौतलहवा िौसि केन्त्िको सन ् २००१ देम्ख २०२० सबिको िातसक 
सिदि अतधकिि िापक्रि तििषेण िल म्चत्र ३िा ददईएको छ । 
अतधकिि िापक्रि िे िपहना (३७.३४०से) िा सिभन्त्दा िढी ि जनविी 
िपहनािा सिभन्त्दा कि (२०.०४०से) िहेको छ ।
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म्चत्र ४: िौतलहवाकोिातसक सिदि अतधकिि िापक्रि 
यसैगिी िौतलहवाको िातसक सिदि न्त्यूनिि िापक्रि जनविी िपहनािा सिभन्त्दा कि (९.१०से) ि जलुाई 
िपहनािासिभन्त्दा िढी (२६०से) िहेको देम्खन्त्छ  (म्चत्र ४) । 

२०.०४
२५.४१

३१.४३
३६.९७ ३७.३४ ३६.३६ ३३.३९ ३२.९४ ३२.८३ ३१.६२ २८.९१

२३.४७

०.००
१०.००
२०.००
३०.००
४०.००
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(डि
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महिना

माससक औषत अधिकतम तापक्रम
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म्चत्र ५: िौतलहवाको िातसक सिदि न्त्यूनिि िापक्रि 
िौतलहवाको िातसक औषि िषाणको परििाण म्चत्र ५िा ददईएको छ । म्चत्रिा देखाईए अनसुाि सिभन्त्दा धेिै िषाण 
जलुाई िपहनािा ि सिभन्त्दा कि नोभेबवि िपहनािा भएको देम्खन्त्छ । 

९.१०
११.८४

१५.५४
२०.५१

२३.३७ २५.८९ २६.०० २५.८६ २४.८८
२१.३४

१५.३७
११.६३

०.००
५.००

१०.००
१५.००
२०.००
२५.००
३०.००
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म्चत्र ६: िौतलहवाको िातसक औषि िषाणको परििाण 

 पानीको गणुस्िि 
जलाशयको पानीको पिीक्षणिाट यहाँको पानी जलचिका लातग कि उपयकु्त भएको देखाउंदछ । पानीको 
कि पप.एच. एवं पािदम्शणिा, अम्क्सजन कि घलुनशीलिाि ज्यादा पोषणको िात्राको कािणले जलचिका 

२२.२ १८.६ १२.८ १८.६ ५२.१

२१४.४

४६३.३ ४४१.९

२१३.०

३६.५ २.७ ४.५०.
१००.
२००.
३००.
४००.
५००.

बष
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)

महिना

माससक औषत बषाा (समसिसमटर)
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लातग कि उपयकु्त हनुे स्पि छ । साथै नाईट्रोजनको िात्रा ि पािदम्शणिाको आधाििा  यटु्रोपफकेशन 
भएको देम्खन्त्छ (िातलका २) । 

िातलका २: जलाशयको िासायतनक ि भौतिक (Limnological)अवस्था 

तिििण जाडो सिय गतिण सिय िषाण सिय 
िापक्रि (0से) १९.४५± ०.०६५ २९.२८± ०.४५२ २५.८३±०.७२३ 

पपएच ६.९० ± ०.०९२ ७.१० ± ०.३५२ ७.५० ±०.१२४ 

पािदम्शणिा ०.५८±०.०१८ ०.७२±०.२१० ०.५१±०.०३५ 
घतुलि अम्क्सजन (तििा/तल.) ७.२०± ०.२१२ ५.९० ±०.२४२ ६.४०± ०.३२५ 
अम्बलयपन ((तििा/तल.) १२.३२±०.१२० १७.२४±०.११२ १३.२२±०.२१४ 
जबिा क्षारियपन(तििा/तल.) २७५.२±५९.६२० ८५.६५±८.६२२ १३४.८२±३०.२४६ 
जबिा ठोस पदाथण (तििा/तल.) ३०२ ±१२.६३२ ३३२±६.२८५ ३८६±१०.१८२ 
स्विन्त्त्र कावणनडाईअक्साइड (तििा/तल.) १२.२४ ±२.२३५ २२.७० ±०.९२० १४.०५± ३.०९२ 
जबिा कडापन (तििा/तल.) १८५ ± १२.०६२ २१४ ±१६.१९० १९२ ±८.५२६ 
जबिा नाईट्रोजन (तििा/तल.) ४.२६±०.०८६ ७.०२ ±०.६२० ५.२६ ± ०.२५६ 
श्रोिःChaudhary and Devkota, 2018  
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२.३ जैपवक वािाविण 

२.३.१जैपवक पवपवधिा 

 चिा 
यस जलाशयको वरिपरि खेि, सािदुापयक वन ि केही स–साना 
पोखिीहरु िहेका छन ् । पहउँद याििा यो के्षत्रले िसाईं सिेि 
आउने आगन्त्िकु चिाहरुलाई आश्रय ददन्त्छ । यहाँका केही िखुय 
चिा प्रजातिहरुिा जलकौवा, िकुसला, स्टोकण , हाँस आदद हनु ्। 
यहाँ ४३ प्रजातिका िाछा;डवुसुकी चिा, तसिेचिा, जलेवा, भ ुडँीफोि, 
लोभीपापी गरुड, १३प्रजातिका पानी हाँस सपहि स्थानीय ि घिुन्त्िे 
गिी२९५प्रजातिका चिाहरुपाइएका छन ् । जगददशपिु जलाशय 
पहउंदे आगन्त्िकु चिाहरुको एक िहत्वपूणण आश्रयस्थल हो । 
खासगिी उत्तिी रवुिा पहिपािको शरुुवािसँगै अनकुल िौसि, 
सिुम्क्षि िासस्थान ि चिनको खोम्जिा वषेनी हजािौ चिाहरु उत्तिी 
िलुकुहरु रुस, पकम्जणस्िान, िपुकण तिनसे्िान, उज्वेपकस्िान, 
अजिवैजान, चीन, िङ्गोतलयाका साथै यिुोप, कोरिया िथा तिब्ििी 
के्षत्रहरुिाट यहाँ आउने गदणछन । यी पहउंदे आगन्त्िकु चिाहरु 
यस के्षत्रिा आउन ेक्रि भदौ िध्यदेम्ख पौष/िाघ िध्यसबि जािी 
िहन्त्छ भन े चैिसबििा प्रायःजसो आफ्नो स्थाई िसोिासिा 
फपकण सक्ने गिेका छन ् । यसिी जाडो याििा यहाँ िसाई सिी 
आउने चिाहरुको अतधकांश पहस्सा हाँस प्रजातिले ओगटछन । यी 
आगन्त्िकु चिाहरु केही तिच तिचिा िास िस्दै ि केही तसधै उडेि 
हजािौ िाइलको यात्रा अनकेौ जोम्खिहरु िोसदै यस के्षत्रिा आउन े
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५४६७
२९५७

१०३९
३७८७

९१५०
१२६६४

१७३९०
२०२४३

१७३४९

२३३६३

१२६०५
९१८७

१५४९६

१०४३०११०१८

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

२००८२००९ २०१०२०११२०१२२०१३२०१४२०१५२०१६२०१७२०१८२०१९२०२०२०२१२०२२

संख्
या

बर्ष

पंक्षी संख्या

गदणछन । यस जलाशयिा अतभलेख गरिएको चिाहरुको पवविण 
अनसूुची ३ िा उसलेख गरिएको छ ।साथै यहाँ गतिण याििा िसाई 

सने ७ प्रजाति,जाडो याििा िसाई सने ६४ प्रजाति ि अन्त्य िैथान े
प्रकृतिका प्राणीहरु िहेका छन ्। 

म्चत्र ७: जगदीशपिु जलाशयिा जलपंक्षीको संखया (श्रोिः IUCN, 2020, BCN, 
2022) 

पतछसलो सिय जगददशपिु जलाशयिा जलपंक्षीको संखया घटिढ भैिहेको 
देम्खन्त्छ । सन ्२००८ पिाि क्रतिक रुपिा घट्दै गएको संखया सन ्
२०१० िा पलुदा ज्यादै न्त्यून हनु पगेुको तथयो । तिज्ञहरुका अनसुाि 
जलासयिा िाछा िाने कायण हदैु जांदा पंक्षीहरुको आहािको कति ि 
िासस्थानिा भएको अशाम्न्त्िका कािण यसिो हनु गएको हो ।  सन ्
२०१० पिाि िढ्दै गएको चिाको संखया सन ्२०१८ िा पनुः घट्दै 
गई सन ्२०१९ िा यो संखया ९१८७  पगेुको ि यो संखया पनु.२०२० 
िा िा आई पलुदा १५,४९६ पगेुको छ । िि ित्पिाि संखया घट्को छ 
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(म्चत्र ६) । तिज्ञहरुका अनसुाि जलाशयिा डुंगा चलाउने कायण संचालन 
गदाण चिाको िासस्थानिा भएको अविोध (disturbance) नै संखया 
घट्नकुो प्रिखु कािण हो । पंक्षी संिक्षण संघ नपेालले गिेको एक 
अध्ययन अनसुाि आगन्त्िकु चिाहरू यस जलाशयिा पषु-िाघ िपहनािा 
िढी आएको देम्खएको छ (म्चत्र७)। 

 

म्चत्र ८: जगदीशपिु जलाशयिा पहउँदे याििा आएका आगन्त्िकु चिाको संखया 

 वनस्पति 
यस जलाशयिा ५५ प्रजातिका वनस्पति पाइन्त्छ । यस भभूागिा 
सिम्शिोष्ण पििि जङ्गल िहेको छ । जलाशयको पढकिा िहेको 
तससौको जंगल पानीिा ििाउने पंक्षीका लातग आिाि गने स्थलको 
रुपिा तलन सपकन्त्छ । िाँधको पम्िितिि सालको पिुानो जङ्गल 
छ जनु पवस्िािै घट्दो क्रििा िहेको छ । यस जलाशयवरिपिीको 
तडलिा तससौ जािका रुखहरु लगाईएका छन ् । सिििा 
जलाशय आधा डबु्ने जािका पवरुवाले ढाकेको छ भने केही 
पानीिा िैिन े ि पानी िापहिसबि फुसने जािका पवरुवाहरु पतन 
छरिएि िहेका छन ्।तससौकासाथसाथै जलाशयको पढकिा काँस ि 
म्शरु पाईन्त्छ । पानीिा पाईने िोटपवरुवािा िेशिि ि पटेि 
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पदणछन ्। पानीिा िैिने जािहरुिा किल, जंगली धान, पानीिाि, 
पानी िखिलआदद पदणछन ् । आधा डुब्ने पवरुवाहरुिा पानी 
अप्सिा आदद िहेका छन ्। अरु पानीिा पाईने पवरुवाहरुिा िोचे, 
नभोधान, जनैघाँस, गनिनेिाि, पपिे िाि आददपदणछन ्। िाँधको 
विपि तससौ ि अन्त्य पवरुवा जस्िै भेडे कुिो, िहलु िाि, 
चक्रिम्न्त्दठूलो पपिे आदद पाईन्त्छन।् जलाशयको पढकिा 
अनावश्यक ढंगिाट िढ्ने पवरुवाहरु जस्िै िेसिण,जनैघाँस 
आददभेपटन्त्छन ् । त्यसको आसपासिा भेडेकुिो, िहदुलिाि, 
चक्रिम्न्त्द, ठूलो पपिेि गनिने िािहरु भेपटन्त्छन ् । दम्क्षणतिि 
पानी िसाउने भागिा िेशिि िढी पाईन्त्छ ।  

म्चिवन िापिय तनकुञ्ज ि कोशी टप्प ु वन्त्यजन्त्ि ु आिक्षिा एक 
सिस्याको रुपिा िहेको वनिािा भन ेिाँध तभत्र भेपटएको छैन । 
िि केही िोटहरु जगदीशपिु गाउँ ि िाँधको २०० ति दम्क्षणको 
िाजकुलो छेउतिि भेपटएको छ । यसभन्त्दा पपहले वनिािा केवल 
पूवणको रुपन्त्देही म्जसलािा भेपटएको तथयो । यस के्षत्रिा पाइन े
वनस्पतिहरुको पवविण अनसूुची ४ िा प्रस्ििु गरिएको छ । 

 िाछा 
नेपालिा पाइने २०१ प्रजातिका िाछािध्ये ४३ प्रजातिका िाछा 
यस जलाशयिा पाईन्त्छन ्। पानीको िह, परििाण ि गणुस्ििका 
दृपिले यस जलाशयिा िाछापालनको सबभावना िहेको छ । यहाँ 
पाईने प्रजातिका िाछा िजाि िूसय, खाना ि िनोिञ्जनको पहसावले 
िहत्वपूणण छन ्। पहउँद भन्त्दा वषाण याििा िाछाका प्रजातििढी 
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पाईन्त्छन ्। यसको िखुय कािण िाणगंगा नदीदेम्खजलाशयिा नदी 
के्षत्रिा पाईने िाछाहरुको प्रत्यक्ष रुपिा आवागिन हनु ु हो 
।िाछाका प्रजातिहरु अम्घसलो अध्ययन प्रतिवेदनिा उसलेख 
भएकोभन्त्दा िढी भेपटएको छ । िाछा कति पाईने भने्न कुिा गिी 
ि जाडो िौसि अनसुाि फिक पदणछ । केही जाति दवैु िौसििा 
पाईन्त्छ ।  

 वाणगंगा तसचाई जल उपभोक्ता सिूहले जलाशयलाई १० वषणका 
लातग िाछापालनका तनम्बि ठेक्कािा ददएको तथयो । सन ्२००७ 
को जेठतिि िाछा तनकासनका लातग पानी िण्डै पूिै तनकातलएको 
तथयो । ठेक्का पाएको सिूहले पानीिा ६ प्रजातिका कापण िाछाको 
लगभग ४,००,००० भिुाहरु िाखेको तथयो । यी िाछाहरु 
तनकासने सिय िैशाख-जेठ तिि नै हो । स्थानीय िािीहरु ि 
स्थानीय सिोकािवालाका दिािका कािण सन ् २०१० को 
आषाढिा िालतभत्र ठेक्का ददने काि िोपकएको छ । यस के्षत्रिा 
पाइने िाछाको पवविण अनसूुची ५ िा प्रस्ििु गरिएको छ । 

 वन्त्यजन्त्ि ु
यहाँ ३२ प्रजातिका स्िनधािी प्राणी, ४३ प्रजातिका िाछा, १० 
प्रजातिका उभयचि ि४३ प्रजातिका घस्रने जीवपाइन्त्छ। यहाँ 
पाइने ४२२ वन्त्यजन्त्िहुरूिध्येआ.य.ुसी.एन िेडतलि सूची अनसुाि 
१६ प्रजातिका स्िनधािी प्राणी ि१५ प्रजातिका चिाहरु; िापिय 
िेडतलि सूची अनसुाि ४ प्रजातिका स्िनधािी प्राणी ि१७ प्रजातिका 
चिाहरु; िCITES अनसूुची अनसुाि १० स्िनधािी प्राणी ि१५ 
प्रजातिका चिाहरु पाइन्त्छ(िातलका३) । यहाँ पाइने वन्त्यजन्त्िकुो 
पवविण अनसूुची ६, ७ ि ८ िा उसलेख गरिएको छ । 
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िातलका ३: जगदीशपिु जलाशय के्षत्रिा पाइने वन्त्यजन्त्िकुो पवविण 

तस. 
नं. 

वन्त्यजन्त्िकुो 
प्रकाि 

प्रजाति 
संखया 

िापिय 
िेडतलि सूची 

आ.य.ुसी.एन 
िेडतलि सूची 

CITES 
अनसूुची 

१ घस्रनेजन्त्ि ु ५२ २ ९ १२ 
२ चिा २९५ १७ १५ १५ 
३ िाछा ४३ - - - 
४ स्िनधािी जन्त्ि ु ३२ ४ १६ १० 
जबिा ४२२ २३ ४० ३७ 

श्रोि: IUCN, 2015; Bhusal et al., 2020 

२.३.२ पारिम्स्थतिपकय सेवाहरु 

जलाशयले आसपासका िातनसहरुलाई पवतभन्न प्रकािका पारिम्स्थतिपकय सेवा 
प्रदान गदै आएको छ । िी सेवाहरुिा कृपष िालीको लातग तसंचाई, 
जलवाय ु पवतनयिन, िाछा पालन, घाँसपाि, चरिचिण, अध्ययनको लातग 
स्रोि, िनोिञ्जन ि पयणटन, िाढीको पवतनयिन, पानीको शदु्धीकिण, 
ऐतिहातसक स्थल आदद छन ्। स्थानीय वातसन्त्दाहरुले  जलाशय के्षत्रिाट 
िाछा, दाउिा, घाँस, चिन ि िनोिञ्जन जस्िा पवपवध फाईदा तलईिहेका 
छन ्। गनु्त्िी ि ढपकया िनेु्न घाँसपतन जलाशय के्षत्रिा पाईन्त्छ । साथै 
स्थानीय िातसन्त्दा ि आगन्त्िकुहरुको लातग यस जलाशयले िहत्त्वपूणण 
धातिणक, आध्याम्त्िक ि प्रिेणात्िक िूसयहरू िाखेको छ । जलाशय 
के्षत्रिा पाईन े किलको चाक्लो पाििाट टपिी िनाउने िदानािाट घिेल ु
औषधी सिेि िनाईन्त्छ। यस जलाशयले करिव ६,७०० घिधिुीको 
६,२०० हेक्टि जिीनिा तसचाई सपुवधा पयुाणउंदै आएको छ । 

२.४ सािाम्जक-आतथणक वािाविण 
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२.४.१ सािाम्जकअवस्था 
यस अन्त्िगणि जनसंखया, जातिय अवस्था, लैंतगक ि सािाम्जक 
सिावेम्शिाको अवस्थािािे तििेचना गरिएको छ ।  

कपपलवस्ि ु नगिपातलकािा परुुषको संखया ४५,३१८ जना (५१.९२ 
प्रतिशि),िपहलाको संखया ४१,९५८ जना (४८.०७ प्रतिशि) िहेको छ 
भने िेस्रो तलङ्गीको संखया ५ जना (०.००५ प्रतिशि) िहेको देम्खन्त्छ। 
नगिपातलकाको जनसंखयालाई देहायको िातलका ४िा प्रस्ििु गरिएको 
छ।जगददशपिु जलाशय (२७°३७’उ ८३°०६’प)ु के्षत्र कपपलवस्ि ु
नगिपातलका वडा नं ९ ि १० िा पदणछ । वडा न. ९ िा १,२९० 
घिपरिवाि; ३,३७५ परुुष ि ३,३४१ िपहला गिी जबिाजनसंखया 
६,९१६ िहेको छ भने वडा न. १० िा १,०८३ घिपरिवाि; ३,२९५ 
परुुष ि ३,०९५ िपहला गिी ६,३२७ जनसंखया िहेको छ । 
िातलका ४: घिधिुी सभेक्षण २०७६ अनसुाि घिधिुी ि जनसापिकीय पवविण 

वडा न. घिधिुी सङ्खखया परुूष िपहला िेस्रो तलपङ्ग जबिा 
१ १,३७८ ३,९२३ ३,७८४ १ ७,७०८ 
२ १,१५९ ३,८२८ ३,५३९ ० ७,३६७ 
३ १,६५० ४,७६१ ४,३४७ ० ९,१०८ 
४ १,३०६ ४,३९७ ४,०८८ ० ८,४८५ 
५ ८७२ २,७८८ २,५८५ ० ५,३७३ 
६ १,६९२ ५,०४४ ४,५९३ ० ९,६३७ 
७ ७८३ २,९६१ २,७५३ १ ५,७१५ 
८ १,०७७ ३,७६३ ३,४४४ ० ७,२०७ 
९ १,२९० ३,५७५ ३,३४१ ० ६,९१६ 
१० १,०८३ ३,२९५ ३,०३२ ० ६,३२७ 
११ १,१६८ ४,२६२ ४,०६० ३ ८,३२५ 
१२ ७६० २,७२१ २,३९२ ० ५,११३ 
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जबिा १४,२१८ ४५,३१८ ४१,९५८ ५ ७८,२८१ 
श्रोिः घिधिुी सभेक्षण २०७६ 
यस नगिपातलकािा िधेशी (३४.४%) ि िमु्स्लि (१६.७%) घि परिवाि 
अत्यतधक िहेको देम्खन्त्छ । ित्पिाि दतलि, ब्राबहण क्षेत्री ि दतलि 
घिपरिवाि िहेका छन ् । घिधिुी सभेक्षण २०७६ अनसुाि यस 
नगिपातलकाको वडागि घिधिुीको जातिगि तिविण तनबनानसुाि प्रस्ििु 
गरिएको छ (िातलका५) । िािभृाषाका आधाििा हेदाण 
कपपलवस्िनुगिपातलकाका अतधकांश िातनसहरुले अवधी भाषा िोसने गिेको 
िथ्यांकले देखाएको छ । यस नगिपातलकािा िहेको कूलजनसंखयािध्ये 
िन्त्डै ८२ प्रतिशिले अवधी भाषा िोसने गिेको पाइएको छ भने ११ 
प्रतिशिले नेपाली भाषा ि ४ प्रतिशिले थारु भाषा िोसने गिेको पाइएको 
छ। 

िातलका ५: घिधिुीको जातिगि तिविण 

वडा 
नं. 

आददिासी 
/जनजािी 

ब्राबहण/
क्षते्री 

दतलि िधेशी िमु्स्लि 
पपछडा 
वगण 

जबिा 

१ ३२ १९९ ६६ ५८१ ३१७ १८३ १,३
७८ २ १३ १४३ ३०८ ४१६ १९१ ८८ १,१
५९ ३ ५५ २६३ २१२ ५९६ १७७ ३४७ १,६
५० ४ ४ ६५ २६६ ५२४ २३२ ११५ १,३
०६ ५ १ ४७ २३० ४२७ ११९ ५७ ८७२ 

६ २०० २०७ २७१ ५३७ २७८ १९९ १,६
९२ ७ ३ ५४ १९५ ३७३ ९२ ६६ ७८३ 

८ ५ ७० २१९ ४८२ २३८ ६३ १,०
७७ ९ ३८४ ३८८ १०३ १५१ ६४ २०० १,२
९० १० ३६३ १७७ १०१ १५९ ८४ १९९ १,०
८३ ११ २३ ९१ ११२ ४७० ३८२ ९० १,१
६८ १२ २ ५७ १२७ १८२ २११ १८१ ७६० 
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जबिा १,०८६(७
.६%) 

१,७६१ 
(१२.४%) 

२,३१० 
(१६.२
%) 

४,८९८ 
(३४.४%
) 

२,३७६(
१६.७%) 

१,७८८(
१२.६%) 

१४,२
१८ 

श्रोिःघिधिुी सभेक्षण २०७६ 

२.४.२सासं्कृतिक श्रोिहरु (नम्जकका सासं्कृतिक धिोहि ि स्थानहरु) 

जगददशपिु जलाशय के्षत्र नम्जकै िहेको प्रस्िापवि यनुेस्को सबपदा सूचीिा 
सूम्चकृि तिलौिाकोट दिवािके्षत्र (करिव ८ पकति) ि करिव ३० पक.तिको 
दूिीिा लमु्बिनी पदणछ। साथै शाक्य वंशको सािूपहक हत्या गरिएको 
भतनएको सगिहवा जलाशय िाट०.८ पक.ति टाढा छ भने यहां तभत्र लबि ु
सागि नािक पोखिी सिेि छ । अन्त्य सांस्कृतिक स्रोिहरुिा कपपलवस्ि ु
संिहालय (८.३पकति), तनम्ललहवा(४.३पकति), कुदान(१४.१पकति), 
गोपटहवा(१७.१पकति) ि अिौिाकोट अशोक पपलि (५.६पकति) िहेका 
छन ्(म्चत्र८) । 

२.४.३आतथणक अवस्था 

कपपलवस्ि ु नगिपातलकाका १० िषणभन्त्दा िातथका जनसँखयालाई िखुय 
पेशागि आधाििा ितगणकिण गरिएको  छ जस अनसुाि सिैभन्त्दा धेिै 
जनसँखया कृपष पेशािा (२८.२ प्रतिशि) लागेको देम्खन्त्छ भने ३.० 
प्रतिशि नोकिीिा, ३.३ प्रतिशि उद्योग िथा ब्यापाििा, ७.३ प्रतिशि 
ज्याला िजदिुीिा, २.१ प्रतिशि िैदेम्शक िोजगािीिा िहेका छन ्। यसैगिी 
िेिोजगाि यवुाको प्रतिशि ६.४ िहेको देम्खन्त्छ भने सिभन्त्दा धेिै गपृहणी 
(२५.१%) िहेको देम्खन्त्छ । यसैगिी २०.४ प्रतिशि जनसँखया 
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अध्ययनिि तिद्याथीको िहेको छ भने आफ्नै ब्यवसाय सञ्चालन गिेका 
जनसँखयाको प्रतिशि ०.५ िहेको देम्खन्त्छ (िातलका ६) । 

िातलका ६: कपपलवस्ि ुनगिपातलकािा िखुय पेशा सबवन्त्धी पवविण 

क्र.स. पेशा िपहला परुुष 
िेस्रो 
तलङ्गी 

जबिा 
जबिा 
प्रतिशि 

१ कृपष िथा 
पशपुालन 

५,८६४ ९,२३१ ३ १५,०९८ २८.२ 

२ नोकिी/जातगि २६१ १,२४३ १ १,६०५ ३.० 
३ उध्योग िथा 

ब्यापाि 
१३० १,६४४ १ १,७७५ ३.३ 

४ ज्याला/िजदिुी ५९७ ३,३०७ ० ३,९०४ ७.३ 
५ िैदेम्शक 

िोजगािी 
२० १,०९५ ० १,११५ २.१ 

६ ब्यवसापयक 
कायण 

३१ २२८ ० २५९ ०.५ 

७ पवध्याथी ४,९८३ ५,९६७ २ १०,९५२ २०.४ 
८ गपृहणी १२,७६२ ६९९ २ १३,४६३ २५.१ 
९ िेिोजगाि १,१८१ २,२३६ ० ३,४१७ ६.४ 
१० अन्त्य ९६५ १,०२५ ० १,९९० ३.७ 

जबिा २६,६७५ २६,८९४ ९ ५३,५७८ १००.० 
श्रोिःघिधिुी सभेक्षण २०७५ 

२.४.४ उद्योग िथा प्रतिष्ठान ि संललन जनशम्क्तको अवस्था 

वडा नं. 
 

उद्योग 
संखया 

 

कूल संललन संखया 

िपहला परुुष जबिा 
१ ७५३ १९८ ११६१ १३५९ 
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२.४.५ शैम्क्षक अवस्था 

कपपलवस्ि ु नगिपातलका,नगि पाश्वणम्चत्र-२०७५ अनसुाि यस कपपलवस्ि ु
नगिपातलको कूल जनसंखया ७५,०६९ िध्ये ५१,९६८ साक्षि िहेका छन ्
भने १४,२९५ जनसंखया तनिक्षि िहेका छन।् िहगि रूपिा 
पवद्याथीहरूलाई िगीकिण गने हो भने पूवण प्राथतिक िहिा १५,६३२ 
जना, आधािभिू िहिा १२,५४४ जना, िाध्यतिक िहिा ७,०८१ जना, 
प्रापवतधक एस.इ.इ. ि एस.एल.सी. उम्त्तणण गने २,१५० जना िहेका छन ्
। यसैगिी स्नािक िह उम्त्तणण गने २,६४० जना, स्नािकोत्ति िह उम्त्तणण 
गने ८४९ िहनकुा साथै एि.पफल िथा पवद्यावारिधी गनेको संखया ७३ 
जना िहेको छ । नगिपातलकाको वडागि शैम्क्षक पवविणलाई  िातलका 
८ िा प्रस्ििु गरिएको छ। 

२ १८१ १७६ ४८८ ६६४ 
३ १७३ २५९ ५३० ७८९ 
४ ९० ३९ १३२ १७१ 
५ ८६ ४६ २०४ २५० 
६ १२० १३६ ३२८ ४६४ 
७ ६५ ४५ १२५ १७० 
८ १६० ११२ ३६९ ४८१ 
९ ९६ ८८ १४६ २३४ 

१० १२७ ५७ २३२ २८९ 
११ ९७ ५६ १५४ २१० 
१३ ३८ १२ ५१ ६३ 

जबिा १,९८६ १,२२४ ३,९२० ५,१४४ 
श्रोिःCBS (2020) 
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िातलका ८: कपपलवस्ि ुनगिपातलकाको शैम्क्षक अवस्था 
 

वडा 
नं. 

शैम्क्षक अवस्था 
पूवण 

प्रा.ति.िह 
आधािभिू 

िह 
िाध्यतिक 

िह 
स्नािक 
िह 

स्नािकोत्ति 
िह 

एि.पफल.ि 
पप.एच.तड. 

प्रापवतधक 
एस.ल.सी. 
ि एस.इ.इ. 

साधािण 
लेखपढ 

तनिक्षि जबिा 

१ ५२८ १,६११ १,७७० ५८२ २०४ ८ १२४ ७३० ८३१ ६,३८८ 
२ १९० १,६१५ ९७४ ४०४ ११९ ७ २८५ १,१६५ २,१०४ ६,८६३ 
३ १,५१८ ९०० ४३९ ३९९ १६९ ३ ४४५ ७०९ २,०१२ ६,५९४ 
४ १,६७४ ७३९ ४६६ १८१ १०८ १० ८१ १,६४३ १,६६४ ६,५६६ 
५ १,१३३ १,१३५ ३४१ ९३ १२ ५ २३ ५८५ ६३९ ३,९६६ 
६ २,०७६ १,३७२ ७४६ २३५ ५६ १८ १२७ ८४५ १,२७१ ६,७४६ 
७ १,१५० ५४७ ३०७ ८३ १२ १ ३२७ ७७६ ८९७ ४,१०० 
८ १,०८५ ५४३ १९६ ६४ १९ ३ २२८ ८७० १,०८९ ४,०९७ 
९ १,७५१ ९९१ ७८० २६३ ६६ ९ २८३ ९४५ ९९३ ६,०८१ 
१० १,६९९ १,०४० ३७८ १३१ ३९ ४ ९६ ६२२ ९२३ ४,९३२ 
११ १,७५९ १,३४७ ५२७ १६७ ३५ ४ ११७ १,४६६ १,३९४ ६,८१६ 
१२ १,०६९ ७०४ १५७ ३८ १० १ १४ ६४३ ४७८ ३,११४ 
जबिा १५,६३२ १२,५४४ ७,०८१ २,६४० ८४९ ७३ २,१५० १०,९९९ १४,२९५ ६६,२६३ 

श्रोिःकपपलवस्ि ुनगिपातलका, नगि पाश्वणम्चत्र-२०७५
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यसै गिी कपपलवस्ि ु नगिपातलकातभत्र िहेका तिद्यालयहरूको पवविण 
िातलका ९ िा प्रस्ििु गरिएको छ। 

िातलका९: कपपलवस्ि ुनगिपातलकातभत्र िहेका तिद्यालयहरूको पवविण 

क्र.सं. तिद्यालयको स्िि सँखया 
१ आधािभिू िह (१-२ कक्षासबि) १ 
२ आधािभिू िह (१-३ कक्षासबि) ७ 
३ आधािभिू िह (१-४ कक्षासबि) ५ 
४ आधािभिू िह (१-५ कक्षासबि) १७ 
५ आधािभिू िह (१-७ कक्षासबि) २ 
६ आधािभिू िह (१-८ कक्षासबि) ७ 
७ िाध्यतिक िह (१-१० 

कक्षासबि) 
८ 

८ िाध्यतिक िह (१२ कक्षासबि) ४ 
९ िदिशा २२ 
१० गबुिा १ 
११ िा.िा.ति. पवकूली १ 
१२ सँस्थागि पवद्यालय २९ 
१३ िाल पवकास केन्त्ि १३ 
 जबिा ११७ 
श्रोिःकपपलवस्ि ुनगिपातलका,नगि पाश्वणम्चत्र-२०७५ 

२.४.६ पयाण-पयणटनकोअवस्था 

नेपालिा प्रकृति एिं संस्कृतििा आधारिि पयाण-पयणटन संचातलि छन ् । 
लमु्बिनी पवश्व सबपदा के्षत्रसंगको तनकटिाि पयाणपयणटन पवकासको उच्च 
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सबभावनाका िािजदुयो जलाशय िापिय ि अन्त्ििाणपिय पयणटकहरु िाि 
कि परिम्चि छ। यस जलाशय आसपासका के्षत्रिा िेह्र वटा होिस्टे 
(जबिा ५२ कोठा) संचातलि िहेको भएिा पतन स्वास्थ्य, सिुक्षा ि 
आतिथ्यिाका सन्त्दभणिा यसकोक्षििा कि नै देम्खन्त्छ । चिा अवलोकनका 
लातग भ्यू टावि िनकेो भएिा पतन संचालन हनु सकेको छैन भन े
जलाशयिा डुंगा चलाउन े कायण िन्त्द भएको छ । कि गणुस्ििको 
अब्यिम्स्थि पदिागण तनिाणण भएको छ भने वािाविण िैत्री पपकतनक 
स्थानहरु तिकास हनु सकेको छैन। जगदीशपिुजलाशय के्षत्र ि वरिपरि 
िहेका पयणटकीयके्षत्रहरूको अवम्स्थति म्चत्र ८ िा देखाइएको छ। 
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म्चत्र ९: जगदीशपिुजलाशय के्षत्र ि वरिपरि िहेका पयणटकीय क्षते्रहरूको 
अवम्स्थति म्चत्र १०: सबभापवि पक्रयाकलापहरू 

३.नीतिगि िथा कानूनी व्यवस्था 
३.१ संवैधातनक प्रावधान 
नेपालको संपवधानको धािा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ ि स्वस्थ 
वािाविणिा िाँच्न पाउन ेहकको प्रत्याभिू गिेको छ  । यसै गिी िािको 
पवकास सबिन्त्धीकायणिा वािाविण ि पवकासिीच सिमु्चि सन्त्िलुनका लातग 
आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनण सपकने सिेि उसलेख छ  । धािा ५१ 
(छ) िाप्राकृतिक साधन स्रोिको संिक्षण, सबवद्धणनि उपयोग सबिन्त्धी 
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नीतिको प्रावधान उसलेख गरिएको छ जसिा जनसाधािणिा वािाविणीय 
स्वच्छिा सबवन्त्धी चेिना िढाई औद्योतगकएिंभौतिक पवकास िाट 
वािाविणिा पनण सक्ने जोम्खिलाई न्त्यूनीकिण गदै वन, वन्त्यजन्त्ि,ु पंक्षी, 
वनस्पति िथा जैपवकपवपवधिाको संिक्षण, सबवद्धणन ि ददगो उपयोग गरिन े
व्यवस्था गरिएको छ । संपवधानको अनसूुची ५ िा संघको अतधकाि 
उसलेख गरिएको छ जसिा िापियिथा अन्त्ििाणपिय वािाविण व्यवस्थापन, 
िापिय तनकुन्त्ज, वन्त्यजन्त्ि ु आिक्ष,  िथा तसिसाि क्षेत्र, िापिय वन 
नीति,कावणन सेवा आदद पदणछन । त्यसैगिी अनसूुची ६ िा प्रदेशको 
अतधकाि अन्त्िगणि प्रदेशतभत्रको िापिय वन, प्रदेशतभत्रको पवद्यिु, 
तसंचाई,जल उपयोग िथा वािाविण व्यवस्थापन उसलेख गरिएको छ । 
अनसूुची ८ िा स्थानीय िहको अतधकाि अन्त्िगणि जलाधाि,वन्त्यजन्त्ि,ुखानी 
िथा खतनज पदाथणको संिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । 

िापिय / प्रादेम्शक जलस्रोि ऐन, तनयिावली, तसंचाइ नीति, तनयिावली, 
प्रावधानहरूको अतधनिा िही यो योजना लाग ु हनु ु जरुिी छ । िालको 
संिक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बवन्त्ध पवतभन्न काननुी व्यवस्था िहेको छ ।  

३.२ पन्त्रौँयोजना (०७६/७७-०८०/८१) 

यस योजनाले िाल िलैयाको संिक्षण ि पवकास गिी पटणयन प्रवद्धणनसंग 
आवद्ध गरिने उसलेख गनुणका साथै िौजदुा तसिसािको संिक्षण, पपहचान ि 
अतभलेखीकिण गदै िािसाि सूचीिा सूचीकृि तसिसाि के्षत्रको 
सहभातगिािूलक व्यवस्थापन योजना िजूणिा गिी कायाणन्त्वयन गरिनिेा जोड 
ददएको छ । यस्िै िीन िहका सिकाििीचवन सबवन्त्धी अनगुिन ि 
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सिन्त्वयको लातग उपयकु्त कानूनी संिचना तनिाणण गरिने भनी उसलेख 
गरिएको छ (NPC, 2019) । 

३.३ लमु्बिनी प्रदेश प्रथि आवतधक योजना(०७६/०७७-०८०/८१) 

यस योजनाले वन नीति, वािाविण नीति ि वन िथा वािाविण सबवन्त्धी 
आवश्यक प्रादेम्शक कानून िथा नीति तनयि तनिाणण गरिने उसलेख गिेको 
छ ।  यसै गिी उपयकु्त वनहरूिा पयणटन प्रवद्धणन, जैपवक पवपवधिा ि 
जलाधाि संिक्षणका साथै तसिसाि के्षत्रको संिक्षण ि प्रयोगलाई प्राथतिकिा 
ददईने सिेि व्यवस्था गिेको छ  (PPC, 2019) । 

३.४ िापिय तसिसाि नीति २०६९ 

यस नीतिले तसिसाि के्षत्रको संिक्षण ि व्यवस्थापन गिी तसिसािजन्त्य 
स्रोिको ददगो िथा िपुद्धित्तापूणण उपयोग गने लक्ष्य तलएको छ। यसले 
तनबन नीतिहरू उसलेख गिेको छ (MoFSC, 2013): 

• स्थानीय, िापिय िथा अन्त्ििाणपिय िहत्वका तसिसाि क्षेत्रहरूको 
पपहचान गदै पयाणविणीय, सािाम्जक ि आतथणक िहत्वका 
आधाििा प्राथतिकीकिण गिी त्यस्िा के्षत्रहरूको संिक्षण, 
पनुस्र्थापना िथा व्यवस्थापन गरिने । 

• तसिसाि क्षेत्रको प्रकृति अनसुाि एकल तसिसाि वा 
जलाधािस्िििा िहेका तसिसािहरूको एकीकृि संिक्षण िथा 
व्यवस्थापन गरिन े। 
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• पवकास तनिाणणका योजना िजुणिा गदाण तसिसाि क्षते्रिा पनण सक्न े
प्रभावहरूको आकंलन गिी त्यस्िा प्रभावलाई सबिोधन गने 
प्रभावकािी उपायहरूको अवलबिन गरिने ।  

• पवकास आयोजना सञ्चालन गदाण पवद्यिान तसिसाि क्षेत्रहरूको 
गणुस्िििा ह्रास िथा क्षते्रफलिा किी नआउने गिी िात्र 
सञ्चालन गरिन े। 

• तसिसाि क्षेत्रको वािाविणिा उसलेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पनण 
नददन सावधानीका थप उपायहरू अवलबिन गनण सपकन े

• तसिसाि क्षेत्रिा आम्श्रि स्थानीय सिदुायको पिबपिागि ज्ञान ि 
सीपको पपहचान गिी सबिान ि ददगो उपयोग गरिने ।  

• तसिसाि जन्त्य स्रोिको ददगो उपयोगिाट प्राप्त हनु े लाभको 
सिन्त्यापयक िाँडफाँडको व्यवस्था तिलाइन े। 

• तसिसाि क्षेत्रको व्यवस्थापन ि उपयोगलाई सहभातगिािूलक, 
पािदशी ि जवाफदेपहिा यकु्त िनाउँदै सशुासन कायि गरिने । 

• तसिसाि क्षेत्रको प्रवद्धणनका लातग आवश्यक पने स्रोि, साधन ि 
संस्थागि संिचनाको व्यवस्था गदै सबिद्ध सिोकािवालाहरूको 
क्षििा अतभवृपद्ध गरिने । 

३.५ िापिय तनकुन्त्ज िथा वन्त्यजन्त्ि ुसंिक्षणऐन २०२९ 

ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डिा “वन्त्यजन्त्ि ुआिक्ष” भन्नाले वन्त्यजन्त्ि ु
सबपदा ि तिनीहरुको वासस्थानको संिक्षण िथा व्यवस्था गनण छुयाइएको 
के्षत्रलाई सबिन ु पछण ि “वन्त्यजन्त्ि”ु भन्नाले घिपालवुा िाहेक जनुसकैु 
जातिको स्िनधािी जन्त्ि ु (बयािसस), पंक्षी (एभ्स), घतस्रने जन्त्ि ु
(िेप्टायसस), िाछा (पीसीज), भ्यागिुा जाति (एम्बफपवयन्त्स) ि कीिा 
फयांिा (इन्त्सेक्ट्स) लाई सबिन ुपछण ि सो शब्दले फुल पाने जन्त्िकुो 
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फुल सिेिलाई जनाउंछ भनी परिभापषि गरिएको छ । यस ऐनको दफा 
३ िा नेपाल सिकािले आवश्यक ठानेिा कुनै के्षत्रलाई त्यसको 
चािपकसला सिेि खोतलएको सूचना नेपाल िाजपत्रिा प्रकाम्शि गिी िापिय 
तनकुञ्ज, आिक्ष वा संिक्षण के्षत्र घोषणा गनण सक्नेछ भने्न प्रावधान उसलेख 
छ । 

३.६ प्रदेशवन ऐन २०७८ 

लमु्बिनी प्रदेश वन ऐन २०७८ को परिच्छेद ११, दफा ४५ िा प्रदेश 
सिकािले िैथानिेथा आगन्त्िकु पञ्छी ि संकटापन्न वन्त्यजन्त्िकुो वासस्थान 
संिक्षण िथा वन्त्यजन्त्िकुो आवि जावि गनेप्रदेश तभत्रको कुनै के्षत्रलाई 
प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी िडणस्याञ्चुिी वा जैपवक िागण घोषणा 
गनण सपकने उसलेख छ ।त्यसै गिी यस्िा के्षत्रिा पयाणपयणटनका 
पक्रयाकलापहरु  सञ्चालन गनण िन्त्त्रालयले अनिुति प्रदान गनण सक्न े
व्यवस्था छ । 

३.७ प्रदेश वन तनयिावली, २०७९ 
प्रदेश वन तनयिावली, २०७९ को तनयि ४९ िा िडणस्याञ्चुिी सबवन्त्धी 
देहाएको व्यवस्था गरिएको छ : 

१) िन्त्त्रालयलेऐनको दफा ४५ ििोम्जि प्रदेशतभत्रको कुनैवन 
के्षत्रलाई िडण स्यान्त्चअुिी घोषणा गनुण अम्घ सबवम्न्त्धि तडतभजन वन 
कायाणलयलाई कायणयोजना ियाि गनण लगाउनछे । 

२) उपतनयि(१) ििोम्जिको कायणयोजना आवश्यक परििाजणन गिी 
तनदेशनालयले तसफारिश सपहि िन्त्त्रालयिा पेश गनेछ । 
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३) उपतनयि (२) ििोम्जि पेश गरिएको कायणयोजनाको आधाििा 
िडणस्यान्त्चअुिी घोषणा गनण उपयकु्त देखेिा िन्त्त्रालयले स्वीकृतिको 
लातग प्रदेश सिकाि सिक्ष पेश गनेछ । 

४) प्रदेश सिकाििाट घोषणा गरिएको िडण स्यान्त्चअुिीको सञ्चालन 
िथा व्यवस्थापनको लातग िन्त्त्रालयले आवश्यक कायणपवतध 
तनधाणिण गनेछ । 

५) कुनै व्यम्क्त, संस्था वा तनकायले िडण स्यान्त्चअुिीिा अध्ययन 
अनसुन्त्धान गनुण पिेिा अनसूुची २९ को ढाँचािा तनदेशनालयिा 
तनवेदन ददनपुनेछ । 

६) उपतनयि (५)  ििोम्ज िपनण आएको तनवेदन उपयकु्त लागेिा 
तनदेशनालयले अनसूुची ३० को ढाँचािा अनिुति पत्र ददन 
सक्नेछ। 

७) उपतनयि (६) ििोम्जि अध्ययन अनसुन्त्धानको अनिुति पत्र प्राप्त 
गनेव्यम्क्त, संस्था वा तनकायले अध्ययन अनसुन्त्धानको प्रतिवेदनको 
एक प्रति िन्त्त्रालयिा उपलब्ध गिाउनपुनेछ । 

त्यसै गिी तनयि ५१ िा िडण स्यान्त्चअुिी ि जैपवक िागणिा देहायका 
कायणहरू तनषेध गरिएको छ : 

१) तिना ईजाजि प्रवेश गनण 
२) वन्त्यजन्त्िलुाई लखेट्न,पक्रन, िसाणउन, म्शकाि गनण वा 

हानीनोक्सानी हनुे कुनैप्रकािको कायण गनण 
३) तिना ईजाजि कुनै पकतसिको भौतिक संिचना तनिाणण गनण  
४) तिना ईजाजि सवािी साधन प्रवेश गिाउन 
५) घिपालवुा पश ुचौपायालाई प्रवेश गिाउन 
६) फोहिजन्त्य पदाथण फासन 
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७) ध्वनीप्रदूषण गनण 
८) वन्त्यजन्त्िकुो वासस्थान पवनाश हनुे कुनैप्रकािको कायण गनण  
९) सवािीसाधनको गति प्रति घण्टा िीस पकलोिीटि भन्त्दा िढी गनण 
१०) प्रचतलि कानून तिपरिि अन्त्य कुनै कायण गनण । 

४. कायण योजना/व्यवस्थापन योजना 
४.१ व्यवस्थापन योजनाको सोच 
"जगदीशपिुपंक्षी आिक्षको संिक्षण ि व्यवस्थापन: सािाम्जक आतथणक 
सिपृद्ध ि वािाविणीय सिुक्षािा योगदान" 

४.२ उद्दशे्यहरू 

• सबवद्ध सिोकािवालाहरूको सहभातगिािा जगदीशपिुपंक्षी 
आिक्षको संिक्षण ि िपुद्धित्तापणूण उपयोग गिी त्यसिाट प्राप्त 
लाभको न्त्यायोम्चि पवििण गने; 

• जगदीशपिुजलाशयिावरिपिी िहेका स्थानीय सिदुायको लातग 
पयाणपयणटनप्रवद्धणन ि अन्त्य वैकम्सपक आय आजणनका कायणक्रि 
िाफण ि जीपवकोपाजणन सहयोग गने; 

• स्थानीय सिदुायिाजगदीशपिुपंक्षी आिक्षको संिक्षण ि 
िपुद्धित्तापणूण उपयोग सबवन्त्धिा जनचेिना जगाउने; 

• अन्त्ििपसु्िा सिन्त्यायको तसद्धान्त्ि अनरुुप जलाशयको 
परिम्स्थतिकीय अकु्षण्णिा (Ecological Integrity) कायि 
गनण वािाविणिैत्री पवूाणधाि पवकास गने; 

• तसिसाि ि पंक्षी आिक्षिा आधारिि अध्ययन अनसुन्त्धान गने 
िाणगङ्गा तसंचाइ प्रणाली सिकाि (संस्था: agency) ि कृषक (farmer) 
को संयकु्त व्यवस्थापन(Joint management) िाचतल िहेको प्रणाली 
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भएकोले िात्कातलन जलश्रोि ऐन, तनयिावली अनसुिण गिी वैधातनकरुपिा 
तिति २०५०/०२/१३िा दिाण भई, नेपाल-भािि तसिानासबि (हाल) 
१८ वटा वडा कायस प्रणालीिाट तसंचाइ सपुवधा पाइिहेको पकसानहरूको 
प्रतितनतधत्व गदै आएको ि कायणसञ्चालन गदै आएको “िाणगङ्गा तसंचाइ 
प्रणाली जल उपभोक्ता संस्थािूल सतिति” लाई जलाशयको व्यवस्थापनिा 
स्थान ददइनछे । 

४.३ तनदेशक तसद्धान्त्िहरू 

1. व्यवस्थापन योजना तनिाणण गदाण कायणक्रििा आधारिि, सिावेशी ि 
िहसुिोकाि दृपिकोण अपनाउने। 

2. तिगिका सफल प्रयासहरु ि उपलम्ब्धहरुलाई एकीकृि गिी 
िजूणिाको आधाि िय गने । 

3. सिोकािवालाहरुको सहभातगिा, सिन्त्वय, सािेदािी ि सहकायणलाई 
प्रवद्धणन गने। 

4. अन्त्य तनकायहरुको सबवम्न्त्धि योजनाहरु, नीतिहरु ि 
कायणक्रिहरुिा पंक्षी संिक्षणको पवषयलाई िूलप्रवाहीकिण गने । 

5. व्यवस्थापन कायणलाई सहज िनाउन उपयकु्त संयन्त्त्रहरुको पवकास 
ि कायाणन्त्वयन गने । 

6. वैज्ञातनक अध्ययन, अनसुन्त्धान ि नवीनिि ्खोजहरुको िाध्यििाट 
पंक्षी सबवन्त्धी ज्ञानको आधाि सदुृढीकिण गने । 

४.४ पवषयगि क्षते्रहरू 
४.४.१ जलाशय संिक्षण 
विणिान अवस्था 
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जगददशपिु जलाशय िसाई सिाई गिी आउने पाहनुा चिा, पवतभन्न 
प्रजातिका िाछा, उभयचि ि यस आसपासिा पाउने वन्त्यजन्त्ि ु ि 
वनस्पतिको लातग एक िखुय वासस्थान िही आएको छ । नेपालको ३७ 
वटा िहत्वपणुण चिा िथा जैपवक पवपवधिा के्षत्रिध्ये यो एक िहत्वपणुण चिा 
के्षत्र हो।यहाँ पाइन े पवतभन्न १६८ प्रजातिका चिाहरुिध्ये २८ प्रजातिका 
चिाहरू खििाको सूचीिा िहेका छन।्यहाँ ३२ प्रजातिका स्िनधािी प्राणी, 
४३ प्रजातिका िाछा, १० प्रजातिका उभयचि,४३ प्रजातिका घस्रने जीव ि 
५५ प्रजातिका वनस्पति पाइन्त्छ ।यहाँ पाइन े जबिा २९५ 
वन्त्यजन्त्िहुरूिध्येआ.य.ुसी.एन िेडतलि सूची अनसुाि १६ प्रजातिका 
स्िनधािी प्राणी ि१५ प्रजातिका चिाहरु; िापिय िेडतलि सूची अनसुाि ४ 
प्रजातिका स्िनधािी प्राणी ि१७ प्रजातिका चिाहरु; ि CITES अनसूुची 
अनसुाि १० स्िनधािी प्राणी ि १५ प्रजातिका चिाहरु पाइन्त्छ (IUCN, 
2015) । एक अध्ययन अनसुाि यस जलाशयको पानी पपउन ि 
तसंचाइको लातग उपयकु्त िहेको देम्खएको छ (Sapkota et al., 2021) 
। 

सिस्या िथा चनुौिीहरू 

खसुला िथा अत्यतधक चरिचिण, अव्यवम्स्थि खनजोि, चिा िथा िाछाको 
चोिी म्शकाि, तिचाहा प्रजातिको फैलावट, तथिीकिण आदद सिस्याहरुले 
गदाण जलाशयको प्राकृतिक स्वरुपिा प्रत्यक्ष असि पिेको छ । िालको 
तडलके्षत्रिा खसुला चिीचिण गरिने परिपाटीिाट तडल किजोि हनुाको साथै 
िहत्वपूणण वनस्पतिको सिेि नोक्सान हनुे गिेको छ । तसंगािा, केरुन्त्गो 
साग, ककण लो जस्िा जलाशयिा पाईने पवरुवा खानाको लातग गरिने सङ्कलन 



खण्ड ६) अतिरिक्ताङ्क २० प्रदेश िाजपत्र भाग ३ तिति २०७९।०३।३१ 

 

ि किल ि िोिो जस्िा जतडिटुीको सङ्कलनले पतन यहाँको जैपवक 
पवपवधिा संिक्षणिा असि पिेको देम्खन्त्छ । तिचाहा प्रजातिहरू जस्िै 
िेहया, जलकुबभी आददका कािणले जलाशयिा सिस्या उत्पन्न हनुे गिेको 
छ । 

प्राथतिकिाका कायणहरू 

• जलाशयिा पानीको उम्चि ढंगिाट व्यवस्थापन गनण िाणगंगा 
तसँचाई व्यवस्थापन कायाणलयसँगको सहकायणिा तनयतिि ििणि ि 
संभाि गने 

• जलाशयिा पहउँदको सियिा खोला लगायि अन्त्य स्रोििाट 
पानीको सिह कायि िाख्न उपसलोिटीय के्षत्रिा सिेि कायणक्रि 
सन्त्चालन गने 

• िाणगंगा नदीको उपसलोिटीय क्षते्रिा कायणक्रि कायणन्त्वयनका 
लातग िािपति चिेु ििाई िधेश संिक्षण िथा पवकास सतितिसँग 
सिेि सिन्त्वय गने   

• जलाशयको वरिपरिको तडलिा चिा प्रजातिको लातग उपयकु्त रुख 
प्रजातिहरू िोपन गने ि िाटो म्स्थिीकिण िथा आय आजणन 
सिेिको लातग अतिसो िोप्न े

• जलाशय क्षते्रिा पाइने तिचाहा वनस्पति प्रजातिको तनयन्त्त्रण िथा 
व्यवस्थापन गने  

• चिाको िासस्थान संिक्षणको लातग जलाशय क्षेत्र लगायि 
वरिपरिको वनक्षेत्र िथा घाँस िैदानको संिक्षण गने 

• पानीचिाको वासस्थान संिक्षण गनण जलाशयको वरिपिी िहेको 
पानीको भागलाई सिेि संिक्षण ि व्यवस्थापन गने  
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• जलाशय क्षेत्रको वरिपिीको कृपष योलय जतिनिा िासायतनक िल 
ि पवषादीिा क्रिश: किी सयाउने ि जैपवक वाली प्रणाली 
अवलबिन गने 

• िाटोको उवणिाशम्क्त वपृद्धगनण िथा िाटोको म्चस्यान लािो 
सियसबि िाख्न कोसे िाली िथा तिम्श्रि िाली लगाउन े

• िालिा िाटो जबन े हालको परिपाटीलाई न्त्यूतनकिण गनण कि 
खनजोि गिेि लगाउन े िाली लगाउन े िथा िालको िातथसलो 
भागिा ढकन िालीको पवस्िाि गने 

• खेति योलय जिीनिा िैथाने िाली िथा जािको प्रवद्धणनिा जोड ददने  
• जलाशयको िापहिी क्षेत्रको खेि गएको जतिनिा वषाणिको पानी 

संकलन गनण स साना पोखिी िनाउन े
• जलाशयको पूवी भागिा जबिा भएको िाटो क्रिश:तनकाली 

चिाको उपयकु्त िासस्थान कायि गने 
• जलाशयक्षेत्रको वरिपिी िासँ लगायिका कृपष वन प्रणालीको 

पवकास गनण डाले घाँस, भईु घाँस िोपण गने 
• जलाशय क्षेत्र ि यसको वरिपिी खसुला चरिचिण िन्त्द गने ि 

गणुस्ििीय पशपुालनको लातग पकसानहरूलाई पश ु िथा पश ु
म्चपकत्सा सेवा उपलब्ध गिाउने  

• जलाशयक्षेत्रको वरिपिी पाईने िहत्वपूणण वनस्पति ि जतडिटुीको 
संिक्षण ि प्रवधणन गने 

• जलाशयको वरिपिीको िाटोिा सवािी साधन चलाउन िोक 
लगाउने िसदावहाि रुपिा हरियो हनुे प्रजातिको घाँस िोपण गने 

• जलाशयको वरिपिीको खेििािीिा चिाको आहािाको लातग सहयोग 
गनण धान, गहुं जस्िा खाद्यान्न िालीहरुको प्रवद्धणन गने 

• जलाशयिा िाटो (sediment) को प्रवेश िोक्न कदठन छ । 
लक्ष्िणघाट िाँधको गेटको उम्चि सञ्चालनिाट िाढीले सयाउन े
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पहलो िाटोको प्रवेश न्त्यून गनण सपकन्त्छ । िि पफडि नहििा 
अन्त्य श्रोििाट पानीसङ्गै अनावश्यक / फोहोि/ िाटो पतन आउन े
भएकोले यसको पतन तनवािण गने 

४.४.२ जीपवकोपाजणन सहयोग 

विणिान अवस्था 
यस जलाशय िखुयिया तसंचाई प्रयोजनको लातग तनिाणण भएिापतन जलाशय 
के्षत्र वरिपरिका खास गिेि गिीि ि पवपन्न वगणले जलाशय के्षत्रिा पाईन े
स्रोिको उपभोग गने गिेका छन ्। जलाशयिाट तसंचाई, िाछा पालन, घासँ 
पाि संकलन, चरिचिण, अध्ययन अनसुन्त्धान, िनोिञ्जन ि पयणटन, पानीको 
शदु्धीकिणजस्िा सेवाहरू प्राप्त भएको छ । यस जलाशयले करिव ६,७०० 
घिधिुीको ६,२०० हेक्टि जिीनिा तसचाई सपुवधा उपलब्धगिाएको  छ 
। व्यवम्स्थि रुपिा तसचँाईको िाहै िपहना व्यवस्था तिलाउन सपकएिा 
धान,िकै,गहु,ँ िसुिुो जस्िा िखुय अन्निालीहरुको उत्पादन िढाउन 
सपकन्त्छ। िोिी, सूयणिूम्ख, सस्युुं जस्िा िेलहन िाली लगायि तितभन्न 
पकतसिका िौसिी िथा ििौसिी ििकािीिालीको सघन रुपिा  खेिी गिी 
त्यसको िजािीकिण िाफण ि सिदुायको जीपवकोपाजणनिा सधुाि सयाउन 
सपकन्त्छ। स्थानीय वातसन्त्दाहरुले यस के्षत्रिाट िाछा, दाउिा, घासँ, चरिचिण 
ि िनोिञ्जन जस्िा पवपवध फाईदा पाउदै आएका छन ्। स्थानीय स्िििै 
उपलब्ध श्रोि िथा कच्चा पदाथणिाट तितभन्न पकतसिका हस्िकलाका 
सािािीहरु जस्िै गनु्त्िी, िढुा, ढक्की, हािे पिा, पट बयाट,पदाण,िान्त्िो,चकटी, 
टपिी साथै घिायसी सजावटका तितभन्न साििीहरु तनिाणण भै त्यसको 
ब्यापाििाट आतथणक उन्नति हनुजान्त्छ । जगददशपिु जलाशयलाई पंक्षी 
आिक्षको रुपिा घोषणा भए पिाि सो जलाशयको व्यवस्थापन सदुृढ हनु 
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गएपतछ त्यस के्षत्रिा यािायािको िपृद्ध ि पयणटकहरुको आवागिन िाक्लो 
हनुे हुँदा स्थानीय स्िििा उत्पाददि पवतभन्न पशपुन्त्क्षी जस्िै खसी-
िोका,हांस,कुखिुा,िङ्गुिको िास ु िथा पशजुन्त्य उत्पादन िाछ-िास,ु अण्डा, 
दधु, घ्यू, दही, पनीि आदद स्थानीय स्िििै सञ्चालन हनु ेहोटल, िेिुिेण्ट िथा 
खाजाघिहरुिा खपिका साथै अन्त्य िजािहरुिा सम्जलै तिक्री गनण सपकन्त्छ 
। सन्त्दभण सािािी ि यस अध्ययन अनसुाि जलाशयिा प्रत्यक्ष आम्श्रि 
खास वगण िथा सिदुाय नभएिापतन एक अध्ययन अनसुाि जलाशय के्षत्र 
वरिपरिका सिदुायले वापषणक रूपिा िन्त्डै रू१ किोड ७० लाख ििाििको 
जलाशयिाट प्राप्त श्रोिको उपभोग गिेको पाइन्त्छ (IUCN, 2015) । यस 
जलाशयले प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष रूपिा पयुाणएको फाइदाको सन्त्दभणिा 
IUCN (2015) ले वापषणक रू ७ किोड ि Baral et al. (2016) ले रू 
९.५ किोडको नतिजा प्रस्ििु गिेका छन ्। िापिय तसिसाि नीति २०६९ 
ले "तसिसाि के्षत्रिा आम्श्रि सिदुायलाई सो के्षत्रको संिक्षण ि 
व्यवस्थापनिा सहभागी गिाई तसिसाि स्रोििा आधारिि उद्यि िथा 
ब्यवसाय िाफण ि जीपवकोपाजणनिा सधुाि सयाइनेछ" भने्न जोड ददएको छ। 

सिस्या िथा चनुौिीहरू 

किजोि पवम्त्तय पूजँी, वैकम्सपक आय आजणनको किी, उद्यिशीलिा 
पवकासको किी, तनवाणहिखुी कृपषिा भि, न्त्यूनपयाणपयणटन गतिपवतध आदद 
कािणले यस के्षत्रिा अपेम्क्षि रूपिा स्थानीय सिदुायको जीपवकोपाजणनिा 
टेवा पलुन सपकिहेको छैन ।स्थानीय सिदुायको जीपवकोपाजणन सहयोगिा 
लगानीको किी िहेको अवस्था छ । 
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प्राथतिकिाका कायणहरू 

• जलाशयको वरिपरि सबभाव्य जलगािा पकसानहरूलाई व्यम्क्तगि 
वा सिूहगि पहसावले िाछा पालन गनण आवश्यक सहयोग गने  

• गिीव िथा पवपन्न वगणलाई लम्क्षि गिी आयआजणनका 
कृयाकलापहरु सन्त्चालनगने 

• स्थानीय स्िििानगदे िाली,वाँस,िजु लगायिका िहउुपयोगीतिरुवा 
लगाउनवस्िगुि िथा प्रापवतधक सहयोग उपलब्ध गिाउन े

• पयणटकहरुलाई पवििण गनण सपकन े सोभेतनयि सािािी, जस्िै 
िाँसको फे्रि,ढपकया,चिाको िूतिण आदद िनाउन वस्िगुि सहयोग 
गने 

• सीिसाि सबपदािा आधारिि उद्यि प्रवद्धणन ि उद्यिशीलिा 
पवकासका कायणक्रिहरू कायाणन्त्वयन गने 

४.४.३ वािाविणिैत्री भौतिक पूवाणधाि पवकास 

विणिान अवस्था 
पतछसलो सिय जगदीशपिु जलाशय वरिपरि भैिहेको भौतिक संिचना 
तनिाणणले चिा लगायिका वन्त्यजन्त्िकुो वासस्थानिा नकािात्िक असि पलुन 
सक्ने देम्खन्त्छ । िापिय तसिसाि नीति २०६९ ले  "तसिसाि के्षत्रको 
कायण िथा सेवालाई अकु्षण्ण िाख्न तसिसाि के्षत्रिा तनिाणण हनुे सडक, 

भतूिगि वा सिह तसंचाई,जलपवद्यिु जस्िा भौतिक पूवाणधाि तनिाणण गदाण 
वािाविण िैत्री प्रपवतधको प्रयोग गरिनेछ" भनी उसलेख गिेको छ। भौतिक 
पूवाणधाििफण  जलाशयको पानी ढलोिफण  पैदल यात्रा गने ब्लकको वाटो, 
केपह स्थानिा िम्न्त्दि िहेका छन ्भने तभत्रिाटै चािपांि ेसवािी साधन पतन 
गतुडिहेका छन ् । पवद्यतुिय सवािी साधन संचालन भएको देम्खएन । 



खण्ड ६) अतिरिक्ताङ्क २० प्रदेश िाजपत्र भाग ३ तिति २०७९।०३।३१ 

 

फलािे साििीवाट वनेको िेन्त्च लगायिका पूवाणधाि तनिाणणले जलवायिैुत्री 
संिचनाको आवश्यकिा िहेको िहशसु भएको छ । 

सिस्या िथा चनुौिीहरू 

अव्यवम्स्थि भौतिक संिचना तनिाणणसीिसाि के्षत्र क्षयीकिणको एक कािण 
िहेको पवषय उसलेख भएको छ (MoFSC, 2014; MoFE, 2018) 
।जगदीशपिु जलाशयको चािपकसला ि सो को वापहिी के्षत्रिा हाल पवकास 
भइिहेका भौतिक पूवाणधाि, यािायािका साधन आवि जावि ि उद्योग 
संचालनका कािण चिा लगायिका वन्त्यजन्त्िकुो वासस्थान, आहाििा 
नकािात्िक असि पलुन सक्ने देम्खन्त्छ ।जलाशय वरिपरिका ध्वतन ि वाय ु
प्रदूषण हनुे गिी संचालन भएका उद्योगहरुका कािण पतन चिाको आवि 
जावि ि स्वास्थ्यिा असि पनण सक्ने देम्खन्त्छ । यसथण अव्यवम्स्थि ि 
गैिवािाविणिैत्री भौतिक संिचना तनिाणण िथा जलवायिैुत्री अभ्यासले 
जगदीशपिु जलाशयको संिक्षण, उपयोग ि व्यवस्थापनिा चनुौति तसजणना 
भएको देम्खन्त्छ । 

प्राथतिकिाका कायणहरू 

• तसंचाइको योजना ि जलाशयको संवेदनशीलिालाई ध्यान ददई 
जलाशयको वरिपिीको तडल ििणि  िवरिपिी िाििेि गने । 

• जलाशयिाट पानी तनस्कने ५ वटा गेटको ििणि िथा सधुाि गने 
ि जलचि प्राणी िथा वनस्पतिलाई प्रभाव नपने गिी तनयतिि 
रुपिा एतिगेट तनकासने । 

• पयणटकको चिा अवलोकनको लातग जलाशयको तडलको पवद्यिान 
टावििादूिवीन िाख्न े
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• पयणटकको चिा अवलोकनको लातग जलाशयको तडलको ४ 
ठाउँिा Bird Hide तनिाणण गने 

• पयणटकको लातग पहडडुल गनण तडलक्षेत्रको िाहीिी भागिा 
जैपवक/घाँसे िाटोको व्यवस्था गिी पवद्यिान िाटोको गणुस्िि 
िािो िनाउन े

• जलाशयको तडल (Dyke) लाइ pavement गिीपवद्यिुीय रिक्शा 
सन्त्चालन गने  

• जलाशयको िखुिा (िलुनहििाट ) आउन े स्थानिा रुखपाि, 

स्याउला, िंकटाको िोकथािको लातग तसचँाईसँग सिन्त्वय गिी 
तनम्स्चि ठाँउिा जाली लगाउने 

• जगदीशपिु जलाशय संिक्षणको लातग िाम्खने सचुना केन्त्ििा 
िाििेि गने ि गेट िथा चौकीदाि घिको व्यवस्थागने 

• जलाशयक्षेत्रको पम्िि दम्क्षण भागको सािदुापयक वन क्षेत्रिा 
पयणटकलाई पैदल िागण, साईकल लेनतनिाणण गने 

• फलािकोसट्टा काठका िेन्त्च तनिाणण गिी कािणन न्त्यटु्रल अभ्यास 
गने  

• रिचाजण स्टेशन तनिाणण गने । 

• िौजदुा िम्न्त्दि लगायिका संिचनाहरुलाई जलाशयको तसिाना 
भन्त्दा िापहि पनुस्थापना गनण पैिवी ि सिन्त्वय गने 

४.४.४ पयाणपयणटन प्रवद्धणन 

विणिान अवस्था 
पयाणपयणटनको पवकासका दृपिकोणले यस जगददशपिु जलाशयले प्रचिु 
सबभावना िोकेको भएिा पतन हालसबि यसको तिकासिा खासै प्रयास 
भएको पाइँदैन । जगददशपिु िाल ि यसका विपि िहेका ऐतिहातसक 
स्थानहरू जस्िै तनम्ललहवा, सगिहवा ,तिलौिाकोट, गोपटहवा पयाणपयणटनको 
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दृपिकोणले उच्च सबभावना िोकेका ठाउँहरू हनु ् । यस जलाशयिा 
आउने पवतभन्न जािका आगन्त्िकु चिाहरुको अवलोकन गनण ि आनम्न्त्दि 
हनु दैतनक आन्त्िरिक िथा िाह्य पयणटकहरुको आगिन हनुे हनुाले सो 
िाट िनलय आबदानी गनण सपकन्त्छ। साथैपंक्षी आिक्षको अध्ययन ि 
अवलोकन भ्रिणका लातग देशतभत्रका पवतभन्न पवद्यालय, कलेज, 

पवश्वपवद्यालयका साथै तिदेशी पयणटकहरुको आवागिन िाक्लो हनुे हुँदा 
स्थानीय उपजको तिक्री, होटल, िेिुिेन्त्ट िथा खाजाघिहरुको व्यवसाय 
फस्टाउन थासछ । पयाणपयणटन कृयाकलाप सबवन्त्धीयस जलाशय के्षत्रिा 
केम्न्त्िि िही गरिएको एक अध्ययनले चिा अवलोकन पपहलो प्राथतिकिािा, 
डुंगा चलाउने दोश्रो, जीप सफािी िेश्रो, साइम्क्लंग चौथो ि सािाम्जक-
सांस्कृतिक पक्रयाकलापहरू पाँचौंिा िहेकोदेखाएको छ (Pathak et al., 

2020) । 

सिस्या िथा चनुौिीहरू 

जगददशपिु िाल के्षत्र विपि हालसबि खासै कुनै पकतसिका पयाणपयणटकीय 
तिकासका गतितिधीहरु सन्त्चालन गरिएको देम्खदैँन । पयणटकीय 
पूवाणधािहरू जस्िै व्यवम्स्थि िाटोघाटो, यथेि होिस्टेको व्यवस्था, 
सिसफाई, चिा अवलोकन केन्त्ि, व्यवम्स्थि शौचालय जस्िा पवपवध 
पक्षहरूिा त्यति ध्यान गएको पाइँदैन । फोहि व्यवस्थापन,पयणटक सूचना 
केन्त्ि, चिा अवलोकनस्थल,जीप सफािी,िोपटङ आददको पतन ब्यवस्थापन 
भएको छैन। िाल अवलोकनका लातग तडतभजन वन कायाणलय 
कपपलवस्िदु्वािा भ्यू टावि तनिाणण भएिापतन त्यसको उद्घाटन नहुँदा 
सन्त्चालनिा आउन सकेको छैन । जनचेिनाको किी एवंपयणटन पवकास 



खण्ड ६) अतिरिक्ताङ्क २० प्रदेश िाजपत्र भाग ३ तिति २०७९।०३।३१ 

 

िथा पयणटन व्यवसायिा तसतिि दक्ष जनशम्क्तका कािण पयाणपयणटन 
पवकासिा थपचनुौिीहरू िहेका छन ्।  

प्राथतिकिाका कायणहरू 

• जलाशय क्षते्रलाइ केम्न्त्िि गिी वरिपरिको गाउँिा होिस्टे 
स्थापना,पवस्िाि सहयोग िथा परिचालन गने 

• आवश्यकिा अनसुाि जलाशय क्षेत्र वरिपरि डस्टतिन िाख्न 
सहयोग 

• जलाशयको पम्ििी भागिा तनम्िि स्थान िोकी चिाहरुलाइ असि 
नगने गिी िढीिा ५ वटासबि िात्र डुंगा संचालन गने  

• जलाशय क्षेत्र ि वरिपिीको सिदुायिा िािीण पयाणपयणटन 
सबिम्न्त्ध सेवा पवस्िाि गने  

• जलाशयको दम्क्षण पम्िििा िहेको वन उद्यानको भागलाई 
वनभोज क्षते्रको रुपिा पवकास गने ि त्यसको ददगो 
व्यवस्थापनको लातग संिक्षण शसुक कायि गने 

• सपुवधा सबपन्न शौचालयको व्यवस्थापन गने । 

• स्थानीय भाषा संस्कृति िसकने संिहालय (जस्िै थारु संिहालय) 
स्थापना गने  

४.४.५ जनचेिना िथा क्षििा पवकास 

विणिान अवस्था 
यस जलाशयको संिक्षण िथा िपुद्धित्तापूणण पयोगका सबवन्त्धिा स्थानीय 
सिदुायिा चेिनाको किी िहेको छ ।िेला िेलािा पवतभन्न संिक्षणकिी ि 
पवद्याथीहरुले तसिसाि ददवस िनाई जनचेिना अतभिमृ्ध्द गने कायण 
गरििहेका छन ् । जलाशयको संिक्षण िथा िपुद्धित्तापूणण उपयोगका 
सबवन्त्धिा स्थानीय सिदुायिा श्रोि साधनको किी िहेको छ (IUCN, 
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2015) ।यस जलाशयको जैपवक पवपवधिा कायि िाखदै सो सबवन्त्धिा 
स्थानीय सिदुायिा चेिनािूलक कायणक्रिहरूका साथै क्षििा पवकासका 
कायणक्रिहरू कायाणन्त्वयन गनुणपने देम्खन्त्छ । 

सिस्या िथा चनुौिीहरू 

स्थानीय सिदुायिा जलाशय संिक्षण ि व्यवस्थापनको सबवन्त्धिा ज्ञान ि 
चेिनाको किी िहेको छ । यस्िै जलाशयको संिक्षण ि व्यवस्थापनको 
सन्त्दभणिा िानवीय ि पवम्त्तय श्रोि अपगु िहेको देम्खन्त्छ । यस जलाशयको 
संिक्षण ि व्यवस्थापनिा संललन पवतभन्न सिकािी िथा गैि सिकािी 
तनकायहरूका िीचिा प्रभावकािी सिन्त्वय हनु सकेको देम्खंदैन । पवतभन्न 
संघ संस्थाहरूले अध्ययन अनसुन्त्धान गिेिा पतन स्थानीय सिदुायको क्षििा 
पवकासिा लगानी किै गिेको देम्खन्त्छ ।  

प्राथतिकिाका कायणहरू 

• सिदुायिा आधारिि जैपवक पवपवधिा संिक्षणको लातग सचेिना 
कायणक्रि संचालन गने 

• जैपवक खेिी प्रणालीको पवकास गनण एकीकृि शत्रजुीव व्यवस्थापन 
जस्िा कायणक्रिलाई व्यापक प्रचाि प्रसाि गने 

• पवपद जोम्खि न्त्यूतनकिण ि जलवाय ु परिविणन अनकुुलन सबिम्न्त्ध 
कायणक्रि िाफण ि सचेिना िढाउन े

• जलाशय क्षते्रको वरिपिी गठन गरिएका सीिसाि संिक्षण 
सिूहहरुलाई संस्थागि पवकासिा सहयोग गने 
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• जलाशयको ददगो संिक्षणको लातग संचाि सािािी िनाउन े ि 
संिक्षण सिूह, स्थानीय पवद्यालय िथा संस्थाहरुिा अतभिखुीकिण 
सपहि पवििण गने 

• आवतधक रूपिा सबवद्ध सिोकिवालाहरूसंग तनयतिि 
अन्त्ििपक्रया/छलफलकायणक्रि संचालन गने 

• जगदीशपिु पंक्षी आिक्ष सबिम्न्त्ध सूचना केन्त्ििथा संिहालयस्थापना 
गने 

• जगदीशपिु जलाशयि पंक्षी आिक्षको िहत्व सबिम्न्त्ध िेतडयो 
कायणक्रि ि ितृ्त म्चत्र िनाएि प्रसािण गने, िेतडयो श्रोिा क्लि 
िनाउने ि क्लिहरुको िीचिा अन्त्ििपक्रया कायणक्रि संचालन गने 

• चिाचरंुुगीको संिक्षणको लातग हरिि क्लिहरुको गठन गने  

• संिक्षण सबवम्न्त्ध असल काि गने हरिि क्लव ि संघ संस्थाहरुलाई 
पिुस्काि पवििण गने । 

• स्थानीय सिदुायहरुलाई िािीण पयाणपयणटन सबिम्न्त्ध िातलि 
संचालन गने 

• सीिसाि संिक्षण िथा व्यवस्थापन सबिम्न्त्ध िातलिकायणक्रि 
संचालन गने 

• जलाशय के्षत्रको वरिपिीको भागका यवुा िथा यवुिीहरुलाई 
(तसिसाि संिक्षण सिहुसँग सहकायण गरि) चिा पपहचान ि टुरिि 
गाईड सबिम्न्त्ध िातलि संचालन गने 

• स्थानीय स्िििा जनचेिना अतभिमृ्ध्द गनणका लातग सिदुाय, पवद्यालय 
िथा कलेजहरुिा पयाण-पयणटन सबवन्त्धी िातलिको आयोजना गने। 

• जनचेिना िथा अपनाउनपुने सावधानीका िािेिा पयणटकहरुका लातग 
पोिि लगायिकाजानकािीिूलक सािािीहरु ठाउँ ठाऊँिा 
सूचनापाटी ियाि गिी टाँस्न।े 

४.३.६ अध्ययन अनसुन्त्धान 
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विणिान अवस्था 

यस जलाशयिािे केपह सीतिि िात्रािा अध्ययन िथा अनसुन्त्धान भएकाछन ्
। खास गिेि पवश्वपवद्यालयका पवद्याथीहरू ि पवतभन्न िापिय िथा 
अन्त्ििाणपिय संस्थाका अनसुन्त्धानकिाण हरूले यस जलाशय के्षत्रलाई आधाि 
िनाई अध्ययन अनसुन्त्धान गने गिेको पाइन्त्छ । यहाँ गरिएको अध्ययन 
अनसुन्त्धानिा जलाशयको पानीको गणुस्िि, जलाशयिाट सजृनाहनु सक्न े
पयाणपयणटनको सबभावना, जलाशय के्षत्र वरिपरि पाइन े पंक्षी, तिरुवा ि 
जीवजन्त्िकुो संखया  ि केपह िात्रािा तिनको अवस्था, जलाशयले पयुाणएको 
परिम्स्थतिकीय सेवाको योगदानको आकंलन जस्िा पक्षहरु िहेका छन ्। 
नेपाल सिकािका पवतभन्न नीति िथा िणनीतिहरुले जैपवक पवपवधिाको 
संिक्षण ि िहत्ति उपयोगका सबवन्त्धिा उसलेख सिेि गिेका छन ्।  

सिस्या िथा चनुौिीहरू 

िापिय स्िििा नै कायणक्रिि िजेटका दृपिले वैज्ञातनक अध्ययन िथा 
अनसुन्त्धान प्राथतिकिािा नपिेका के्षत्र हनु । पवतभन्न िणनैतिक 
दस्िािेजहरुले जैपवक पवपवधिाको संिक्षण ि िपुद्धित्तापूणण उपयोगका 
सबवन्त्धिा उसलेख सिेि गिेका छन ् । िि संस्थाहरु िथा क्षििाको 
अभाव एवं कायणक्रि ि िजेट िाफण ि ठोस प्रतिवद्धिा नहुंदा अध्ययन िथा 
अनसुन्त्धानका पक्ष ओिेलिा पिेका छन । िािसाि िहासन्त्धीको नेपाल 
पक्ष िाि िहेको ि यस जलाशय पतन नेपालको १० वटा िािसाि के्षत्रिध्ये 
एउटा िहेकोले यस के्षत्र सबवन्त्धी पवविणहरू िहासन्त्धीको सम्चवालयिा 
तनयतिि रुपिा पेश गनण सिेि पवतभन्न पक्षिा केम्न्त्िि िही अध्ययन 
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अनसुन्त्धान िाफण ि िथ्य िथ्यांक ियाि गनुणपने हनु्त्छ । यस के्षत्रिा 
पंक्षीको Ecology ि behavior कापक्षहरुिा अनसुन्त्धान ज्यादै न्त्यून िहेको छ 
। 

प्राथतिकिाका कायणहरू 

• जलाशय क्षते्र वरिपरि ित्स्य पालनको सबभाब्यिा अध्ययन गने 

• जलाशय के्षत्रले प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष रूपिा पयुाणउने लाभका 
पवषयिा अध्ययन गने 

• जलाशय क्षेत्रिा पाइने तसिसाि सबपदाको आवतधक रूपिा 
िथ्यांक अद्यावतधक गने 

• जलाशयको पानीको गणुस्िि सबवन्त्धी अध्ययन गने 

• िैथान े िथा आगन्त्िकु चिाहरूको प्रभावकािी वासस्थान 
व्यवस्थापन सबवन्त्धी अध्ययन गने 

• िैथान ेिथा आगन्त्िकु चिाहरूको Ecology  ि behavior सबवन्त्धी 
अनसुन्त्धानिा जोड ददने  

 

५. संस्थागि संिचना 

यो जलाशय तसंचाई प्रयोजनको लातग नेपाल सिकािले सन ् १९७२-
१९८० को अवतधिा तनिाणण गिेको ि यसको स्वातित्व पतन जलश्रोि िथा 
तसंचाई पवभागसँग िहेको छ । यसका अतिरिक्त सन ् २००३ िा यो 
जलाशय िािसाि सूचीिा सूम्चकृि भएकोले िािसाि िहासन्त्धीको सबपकण  
तनकाय संघको वन िथा वािाविण िन्त्त्रालय िहेकोलेम्जसला स्िििा 
तडतभजन वन कायाणलयले यहाँका पवतभन्न गतिपवधीहरुको अनगुिन गनुणपने 
हनु्त्छ । त्यस्िै सीिसाि एक अन्त्ििके्षत्रगिपवषय पतन भएकोले यस 



खण्ड ६) अतिरिक्ताङ्क २० प्रदेश िाजपत्र भाग ३ तिति २०७९।०३।३१ 

 

जलाशयको संिक्षण ि व्यवस्थापनिा पवतभन्न तनकायहरू, स्थानीय िह, 

स्थानीय सिदुाय ि सिूहहरूको योगदान िहेको छ ।  िसथण तसंचाई ि 
वन लगाएिका अन्त्य तनकायहरू, स्थानीय िह, स्थानीय सिदुाय ि 
सिूहहरूको सिेि भतूिका ि म्जबिेवािी िहने गिी प्रदेश स्िििा एक 
तनदेशन सतिति ि म्जसला स्िििा एक संिक्षण िथा व्यवस्थापन सतितिको 
परिकसपना गरिएको छ । दवैु सतितिहरूको काि किणव्य ि अतधकाि 
सिेि प्रि पहसावले प्रस्ििु गरिएको छ ।िि क्रतिक रुपिा जगददशपिु 
पंक्षी आिक्षका लातग छुटै्ट कायाणलयको व्यवस्थागरिनेछ । 

५.१ तनदेशक सतिति 

१) सम्चव- वन, वािाविण िथा भ-ूसंिक्षण िन्त्त्रालय              -अध्यक्ष 

२) अतधकृि प्रतितनतध -उजाण, जलश्रोि िथा तसंचाई िन्त्त्रालय -सदस्य 

३) अतधकृि प्रतितनतध -आतथणक िातिला िथा सहकािी िन्त्त्रालय
             -सदस्य 

४) अतधकृि प्रतितनतध - प्रदेश योजना आयोग   -सदस्य 

५) अतधकृि प्रतितनतध -पयणटन, िािीण िथा सहिी पवकास िन्त्त्रालय
        -सदस्य 

६) अतधकृि प्रतितनतध -कृपष, खाद्य प्रपवतध िथा भतूि व्यवस्था िन्त्त्रालय
        -सदस्य 

७) अतधकृि प्रतितनतध - िापिय तनकुञ्ज िथा िन्त्यजन्त्ि ुसंिक्षण तिभाग 
(संम्घय)       -सदस्य 

८) अतधकृि प्रतितनतध –िापिय िाल संिक्षण पवकास सतिति(संम्घय)
        -सदस्य 
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९) अतधकृि प्रतितनतध –वन िथा भ ूसंिक्षण तिभाग (संम्घय) -सदस्य 

१०) प्रिखु, कपपलवस्ि ुनगिपातलका                  -सदस्य 

११) वन, वािाविण िथा भ-ूसंिक्षण िन्त्त्रालयले िनोनयन गने 
तसिसाि/संिक्षण के्षत्रका पवज्ञ (कम्बििा १ जना िपहला सपहि ३ 
जना)        -सदस्य 

१२) तडतभजनल वन अतधकृि कपपलिस्ि ु       सदस्य-सम्चव 

तनदेशक सतितिको काि किणव्य ि अतधकाि 

तनदेशक सतितिको काि किणव्य ि अतधकाि देहाय ििोम्जि हनुछे : 
(१)  नीति, योजना िथा कायणक्रििा जगदीशपिु जलाशय िथा पंक्षी 
आिक्ष सबिन्त्धी पवषयलाई िूल प्रवाहीकिण गनण सबवद्ध तनकायलाई 
आवश्यकिा अनसुाि तनदेशन ददन,े 

(२) सीिसाि िथापंक्षी आिक्ष सबिन्त्धी कायणक्रिका लातग आवश्यक 
आतथणक श्रोिको व्यवस्था गनण सहजीकिण गने, 

(३) जगदीशपिु पंक्षी आिक्षको संिक्षण, व्यवस्थापन, िथा िपुद्धित्तापूणण 
उपयोगका लातग प्रदेश िहका सबवद्ध सिोकािवालाहरू सँग आवश्यक 
सिन्त्वय गने,  

(४) जगदीशपिु पंक्षी आिक्ष सबिन्त्धी कायणको अनगुिन, सिीक्षा एिं 
िूसयाङ्कन गने। 

(५)  सतितिको िैठक वषणिा कबिीिा एकपटक अध्यक्षले िोकेको 
तिति, सिय ि स्थानिा िस्नछे । 
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(६) सतितिको तनणणय िहिुिद्वािा हनुेछ ि िि ििािि भएिा 
अध्यक्षले तनणाणयक िि ददनछे। 

(७)  सतितिको िैठकिा आवश्यकिा अनसुाि कुनै पदातधकिी, 
सबवम्न्त्धि तनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतितनतधवा पवज्ञलाई आिन्त्त्रण गनण 
सपकनछे । 

(८)  सतितिको िैठकको तनणणय सतितिको सदस्य सम्चवले प्रिाम्णि 
गनेछ । 

(९)  सतितिको िैठक सबिन्त्धी अन्त्य कायणपवतध सतिति आफैं ले 
तनधाणिण गिे ििोम्जि हनुछे । 

(१०)  सतितिको सम्चवालय वन, वािाविण िथा भ-ूसंिक्षण 
िन्त्त्रालयिा िहनेछ । 

५.२ संिक्षण िथा व्यवस्थापन सतिति 

१) तडतभजनलवन अतधकृि, कपपलवस्ि ु             -संयोजक 

२) प्रिखु,िाणगंगा तसंचाई ब्यिस्थापन कायाणलय िौतलहवा 
           -सह संयोजक 

३) प्रिखु,कृपष ज्ञान केन्त्ि  कपपलिस्ि ु                 -सदस्य 

४) प्रिखु, भेटेिेनरि अस्पिाल िथा पश ुसेवा तिज्ञ केन्त्ि  -सदस्य 

५) प्रिखु, घिेल ुिथा साना उद्योग कायाणलय   -सदस्य 

६) प्रतितनतध, वाडण नं  ९ ि १०, कपपलिस्ि ु नगिपातलका                  
       -सदस्य 
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७) िाणगङ्गा तसंचाइ प्रणाली जलउपभोक्ता संस्था िूल सतिति                                   
        -सदस्य 

८) जतगदशपिु जलाशय संिक्षण िथा व्यवस्थापन वहसुिोकािवाला 
िञ्च                            -सदस्य 

९) तडतभजनल वन कायाणलयले िनोनयन गने तसिसाि/संिक्षण के्षत्रसंग 
सबवम्न्त्धि पवज्ञ सदस्य (कम्बििा १ जना िपहला सपहि ३ जना)
        -सदस्य 

१०) सहायक वन अतधकृि- तडतभजन वन कायाणलय, कपपलवस्ि ु
          -सदस्य सम्चव
  

संिक्षण िथा ब्यिस्थापन सतितिको काि किणव्य ि अतधकाि 

संिक्षण िथा ब्यिस्थापन सतितिको काि किणव्य ि अतधकाि देहाय ििोम्जि 
हनुछे : 
(१) जगदीशपिुपंक्षी आिक्ष सबिन्त्धी पवषयिा सबिम्न्त्धि सिोकािवाला 
तनकायहरु, सिकािी िथा गैि सिकािी संस्थाहरु, सिदुाय, तनजी क्षते्र, शैम्क्षक 
संस्थाहरु लगायिसँग सिन्त्वय िथा सहकायण गने । 

(२)जगदीशपिु पंक्षी आिक्षको संिक्षण, व्यवस्थापन िथा िपुद्धित्तापूणण 
उपयोग सबवन्त्धी कायणक्रिको लातग चापहने आवश्यक श्रोिको आकलन 
सिेि गिी सबवम्न्त्धि िालकु तनकायिा पेश गने । 

(३) प्रदेश वन ऐन २०७८ िथा प्रदेश वन तनयिावली २०७९ िा 
व्यवस्था भए ििोम्जि जगदीशपिु पंक्षी आिक्ष सबिन्त्धी कायणक्रि 
कायाणन्त्वयन गने गिाउने । 
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(४) जगदीशपिु पंक्षी आिक्षको संिक्षण, व्यवस्थापनिथा िपुद्धित्तापूणण 
उपयोगका लातग जनचेिनािूलक कायणक्रिहरू सन्त्चालन गने । 

(५)जगदीशपिु पंक्षी आिक्ष सबिन्त्धी कायणक्रिहरुको अतभलेखीकिण, 

अनगुिन िथा प्रतिवेदन ियािी गने कायण तनयतिि रुपिा गने । 

(६) सतितिले गिेका कायणहरूको प्रतिवेदन ियाि गिी तनदेशन सतितििा 
आवतधक रूपिा पेश गने । 

(७) सतितिको िैठक वषणिा कबिीिा िीनपटक संयोजकले िोकेको तिति, 

सिय ि स्थानिा िस्नेछ। 

(८) सतितिको तनणणय िहिुिद्वािा हनुेछ ि िि ििािि भएिा संयोजकले 
तनणाणयक िि ददनछे। 

(९) सतितिको िैठकिा आवश्यकिा अनसाुि कुनै पदातधकिीसबवम्न्त्धि 
तनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतितनतधवा पवज्ञलाई आिन्त्त्रणगनण सपकनेछ । 

(१०) सतितिको तनणणय सतितिको सदस्य सम्चवले प्रिाम्णि गनेछ। 

(११) सतितिको िैठक सबिन्त्धी अन्त्य कायणपवतध सतिति आफैं ले तनधाणिण 
गिे ििोम्जि हनुेछ । 

(१२) सतितिले आवश्यकिा अनसुाि उपसतिति गठन गिी कायणक्रि 
कायाणन्त्वयन गनेछ । 

(१३) सतितिको सम्चवालय तडतभजनवन कायाणलय कपपलवस्ििुा िहनेछ। 
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६. कायाणन्त्वयन योजना ि पवम्त्तय व्यवस्था 

जगदीशपिुपंक्षी आिक्षको संिक्षण ि िपुद्धित्तापूणण उपयोग गिी त्यसिाट 
प्राप्त लाभको न्त्यायोम्चि पवििण गने उद्देश्य िाम्खएको यस व्यवस्थापन 
योजनािा पवतभन्न ६ वटा पवषयगि के्षत्रहरू (जलाशय संिक्षण, 

जीपवकोपाजणन सहयोग, वािाविणिैत्री भौतिक पूवाणधाि पवकास, पयाणपयणटन 
प्रवद्धणन, जनचेिना िथा क्षििा पवकास ि अध्ययन अनसुन्त्धान) सिेपटएका 
छन ्। यी ६ वटा पवषयगि क्षेत्रहरूिा आगािी ५ वषण (२०७९/८०-
२०८३/८४) िा गरिन े प्राथतिकिाका कायणहरू अनिुातनि िजेट ि 
म्जबिेवाि तनकाय सपहि यस योजनािा उसलेख गरिएको छ । कायाणन्त्वयन 
योजनाको पवस्ििृ पवविण अनसूुची १० िा प्रस्ििु गरिएको छ । 

यस कायणन्त्वयन योजनािा उसलेम्खि पक्रयाकलापहरू कायणन्त्वयन गनण िूलि: 
लमु्बिनी प्रदेश सिकािले िजेटको व्यवस्था गनेछ । यसका अलावा 
सबवम्न्त्धि स्थानीय िह, संघ सिकाििाट प्राप्त हनु े सशिण अनदुान, 

पवकास/संिक्षण सािेदािहरू,गैि सिकािी संघ संस्थाहरू ि तनजी के्षत्रले 
सिेि पवम्त्तय श्रोि परिचालन गनण सक्नेछन। 

७. अनगुिन,िूसयाकंन िथा तसकाई 

यस व्यवस्थापन योजनािा उसलेम्खि कायणक्रिहरूको अनगुिन लमु्बिनी 
प्रदेश वन, वािाविण िथा भ-ूसंिक्षण िन्त्त्रालय, तनदेशन सतिति, तडतभजन वन 
कायाणलय, संिक्षण िथा व्यवस्थापन सतितिले आवश्यकिानसुाि 
आवतधकरूपिा गनण सक्नछेन । साथै िािसाि िहासन्त्धीको नेपालको 
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लातग आतधकारिक तनकायको रुपिा कायणिि िापिय तनकुन्त्ज िथा 
वन्त्यजन्त्िसंुिक्षण पवभागि वन िथा भ-ूसंिक्षण पवभागले सिेि 
आवश्यकिानसुाि अनगुिन गनण सक्नेछन।अनगुिनको क्रििा पवतभन्न 
सिोकिवालाहरूसंग सिन्त्वय गरिनेछ । अनगुिनको नतिजा संिक्षण िथा 
व्यवस्थापन सतितिकोिैठकिा प्रस्ििु गिी छलफल गरिनेछ ि अनगुिन 
प्रतिवेदन  तडतभजन वन कायाणलय िाफण ितनदेशन सतिति सिक्ष पेश गरिनछे 
। तडतभजन वन कायाणलयलेजगदीशपिु पंक्षी आिक्षको वापषणक प्रगति 
प्रतिवेदन लमु्बिनी प्रदेश वन, वािाविण िथा भ-ूसंिक्षण िन्त्त्रालय ि संघको 
िापिय तनकुन्त्ज िथा वन्त्यजन्त्ि ु संिक्षण पवभागिा सिेि पठाउन ु
पनेछ।िािसाििा सूचीकृि तसिसाि भएकोले िािसाि िहासन्त्धीको 
सम्चवालयिा अनसूुची ९ िा उसलेम्खि ढांचा ििोम्जिको प्रतिवेदन िापिय 
तनकुन्त्ज िथा वन्त्यजन्त्िसंुिक्षण पवभागिाफण ि पेश गनुणपदणछ । 

तडतभजन वन कायाणलय ि संिक्षण िथा व्यवस्थापन सतितिले 
आवश्यकिानसुाि आन्त्िरिक वा वाह्य पक्षलाई संललन गिाई िूसयाङ्कन 
गनेछन।् िूसयाङ्कन गदाण उद्देश्यको उपलब्धीको िूसयाङ्कन िेस्रो पक्षिाट 
गरिनेछ भने कायणक्रििाट प्राप्त उपलब्धीहरूको िूसयाङ्कन तनयतिि अनगुिन 
ि िूसयाङ्कनको प्रपक्रया अनसुाि आन्त्िरिक पक्षिाट नै गरिनेछ । यस 
व्यवस्थापन योजनाको पपहलो िूसयाङ्कन दईु वषणपतछ  हनुेछ । यस 
िूसयाङ्कनले यो व्यवस्थापन योजनाकोसंस्थागि संिचना, कायाणन्त्वयन पवतध ि 
कायाणन्त्वयन वािाविण सबवन्त्धी िूसयाङ्कन गनेछ । यस िूसयाङ्कनले 
िहत्वकांक्षी देम्खन े कायणक्रिहरू परिष्कृि गनण सहयोग गनेछ । यस 
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व्यवस्थापन योजनाको अम्न्त्िि िूसयाङ्कन ५ वषणपतछ गरिनेछ । यो 
िूसयाङ्कन सिि कायणक्रि ि नतिजाको आधाििा गरिनेछ ।  

तसकाई व्यवस्थापन यस व्यवस्थापन योजनाको कायाणन्त्वयनवाट प्राप्त हनु े
ज्ञान िथा असल अभ्यासहरुको व्यवस्थापन ि प्रचाि प्रसािको लातग एक 
अतभन्न अंग हनुे छ । यो व्यवस्थापन योजना सीिसाि ि पंक्षी आिक्ष 
संिक्षण, व्यवस्थापन ि िपुद्धित्तापूणण उपयोग सबवन्त्धिा भएका  ज्ञान ि 
तसकाईको वािेिा अनसुन्त्धान, दस्िावेजीकिण गिी त्यसको जानकािी 
सिोकािवाला तनकायहरु सबि पयुाणउन संचाि िाध्यि िथा शैम्क्षक 
संस्थाहरुसंग सहकायण गरिनेछ । साथै तडतभजन वन कायाणलयले 
व्यवस्थापन योजनाको कायाणन्त्वयनवाट प्राप्त हनु ेउपलम्व्ध िथा तसकाईको 
प्रचाि प्रसािको लातग एक वेि पोटणल को व्यवस्था गनेछ जसिा पवतभन्न 
जानकािी तलन िथा पिृपोषण ददन सक्नेछन । 

८. जोम्खि 

यो व्यवस्थापन योजना कायाणन्त्वयन गनण आतथणक स्रोिको उपलव्धिा 
चनुौिीपूणण हनु सक्नेछ। साथै व्यवस्थापन योजनािा उसलेख गरिएका 
प्रस्िापवि कायणक्रिहरु संचालन गनण आवश्यक संस्थागि संिचना, प्रपवतध ि 
प्रापवतधक जनशम्क्तको उपलव्धिा सिेि कायाणन्त्वयनको क्रििा वाधक हनु 
सक्नेछ । सीिसाि के्षत्र ि पंक्षी आिक्षको संिक्षण, व्यवस्थापन ि 
िपुद्धित्तापूणण उपयोगको पवषय िहआुयातिक प्रकृतिको हनुाले यो 
व्यवस्थापन योजना कायाणन्त्वयनिा िहसुिोकािवालाहरूको अपनत्व ि 
प्रभावकािी सिन्त्वय जटुाउन चनुौिीपूणण हनु सक्न े देम्खन्त्छ । यस 
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व्यवस्थापन योजना कायाणन्त्वयनको लातग आवश्यकलागिको स्पि अनिुान 
गिी पवत्तीय श्रोिको परिचालनका लातग प्रभावकािी लगानीको खाका 
िनाउन सपकएन भने कायाणन्त्वयन सहज नहनुसक्छ । जगदीशपिु 
जलाशयिा पवतभन्न सिकाि (तिनै िह) का पवतभन्न तनकाय, 

िापिय/अन्त्ििाणपिय गैि सिकािी संस्थाहरूिाट तिना सिन्त्वय कािहरू गनण 
नहनुे देम्खन्त्छ । िाणगङ्गा तसंचाइ प्रणाली नै प्रदेश सिकाि िािहि 
भएकोले सिै प्रयासहरू एकद्वाि प्रणालीिाट सबयम्न्त्त्रि भए ददगो ि भिपदो 
तिकास हनुे देम्खन्त्छ । 

६५ 

 
प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्िरिक िातिला, कानून िथा सञ्चाि िन्त्त्रालय  

 

आज्ञाले, 
उद्धव िहादिु म्घतििे 

सम्चव 

 


