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Nội dung bài trình bày
• Giới thiệu tổng quan về đất nước Nepal
• Các khu bảo tồn và những thành tựu đã
đạt được
• Các chiến lược bảo tồn và cách tiếp cận
• Quản lý và quản trị các khu bảo tồn
tại dãy Himalaya
• Các thành tựu và thách thức
• Các bài học quý báu

Giới thiệu về Nepal
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Các thành tựu bảo tồn chính
• Các khu bảo tồn chiếm hơn 23% diện tích quốc gia
• Nepal đứng thứ 2 ở khu vực Nam Á và là 1 trong 20
nước trên thế giới có diện tích bảo tồn
rộng lớn nhất (xét về % diện tích)
• Nhiều loài động vật quý hiếm
đã hồi sinh
• Ngày càng nhiều khu vực được thụ hưởng cơ chế
phối hợp quản lý

Các hướng tiếp cận bảo tồn
Quá khứ

 Bảo vệ nghiêm ngặt
 Tập trung vào giống loài

Hiện tại

 Sự tham gia của người dân
 Tập trung vào hệ sinh thái
 Chia sẻ tài nguyên và lợi ích

 Quản lý sử dụng tài nguyên
 Tiếp cận đảo (Island approach)
 Tập trung hóa do chính phủ
quản lý

 Tiếp cận cảnh quan
 Phân quyền và mở rộng
quyền quản lý cho các tổ
chức Phi chính phủ và các tổ

chức tư nhân

Các chiến lược bảo tồn
• Kết hợp giữa quản trị và quản lý
• Bảo tồn bằng việc con người tạo thêm những
khu bảo hộ mới và quản lý các công viên và
khu bảo tồn sẵn có.
• Cân bằng giữa các hướng tiếp cận phòng ngừa
và có sự tham gia.

Các loại hình quản trị
Chính phủ quản lý

Các công viên quốc
gia và khu bảo tồn
động vật hoang dã

NGO + Cộng đồng
Các khu bảo tồn

Các vùng bảo tồn

Cộng đồng + Chính
phủ

Các vùng đệm

Chính phủ + Cộng
đồng

Phối hợp quản lý

Thực tiễn công tác bảo tồn tại khu vực núi Himalaya

•

Việc quản lý các khu bảo tồn được thực hiện bởi:
- Các tổ chức phi chính phủ
- Cộng đồng
- Chính phủ

•

Các vùng đệm được quản lý bởi:

- Chính phủ
- Cộng đồng

Mục tiêu quản lý trong khu bảo tồn Himalaya
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Khu vực quản lý với
một kế hoạch tích
hợp cho việc bảo
tồn môi trường tự
nhiên và sử dụng
bền vững tài nguyên
thiên nhiên.

Khu vực quản lý với một kế hoạch tích
hợp cho việc bảo tồn môi trường tự
nhiên và sử dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên.

Định nghĩa mục tiêu Một khu vực dành cho
Khu vực quản lý
quản lý
việc bảo tồn, quản lý và với một kế hoạch

sử dụng động vật
hoang dã, thực vật,
cảnh quan cùng với
môi trường tự nhiên

thích hợp cho
việc bảo tồn môi
trường tự nhiên
và sử dụng bền
vững tài nguyên
thiên nhiên.

Một khu vực xung
quanh một công
viên quốc gia để
tạo cơ hội để
người dân địa
phương sử dụng
lâm sản một cách
thường xuyên.

Các hình thái nhà nước

Chính phủ quản lý

Quản lý của chính
phủ với sự hỗ trợ từ
địa phương

Quản lý của chính phủ
với sự hợp tác từ địa
phương

Quản lý bởi các tổ chức
phi chính phủ và hợp tác
với địa phương

Quản lý bởi địa phương với sự giúp đỡ từ chính phủ

Đưa ra quyết định

Chính phủ đưa ra quyết định

Chính phủ tư vấn và
hợp tác đưa ra quyết
định

Chính phủ cùng phối
hợp đưa ra quyết định

Cùng kết hợp đưa ra
quyết định

Cùng kết hợp đưa ra quyết định

Mức độ tham gia
trong công tác
quản lý và đưa ra
quyết định
Thấp

Cao

Khuôn khổ quản lý (Nguồn: Gurung, 2006)
1 KCA – MC
12 members
7 CAUC chairpersons
2 members of MGs
1 DDC representative
1 Social worker
1 warden (DNPEC)
7 CAUCs
Each CAUC has 9 members
5 UG chairpersons
3 MG chairpersons
1 VDC chairpersons
44 UGs and 32 Mother Groups
No. of members varies with the size of the settlements.
For UG at least one person from each household and
for mother group one female from each households.
Each group should have one chairperson and one secretary.

Cơ sở cho sự bền vững

Các thành tựu chính
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nhận thức và lợi ích của các cộng đồng địa phương được
nâng cao
Mối tương tác giữa công viên – con người được cải thiện
Các sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu được sản xuất và phân
phối hiệu quả
Diện tích thảm thực vật và số lượng động vật tăng cao
Gánh nặng tài chính của chính phủ được giảm thiểu
Năng lực cộng đồng được nâng cao
Các cam kết quốc tế được đảm bảo

Các thách thức và tồn tại trong công tác bảo tồn tại
các khu bảo tồn
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Năng lực yếu kém của các tổ chức cộng đồng
Kinh phí hạn hẹp
Sự thiếu nhiệt tình của các cấp chính quyền và
các tổ chức phi chính phủ trong việc bàn giao
quyền quản lý
Khó khăn trong việc căn bằng giữa các hoạt động
phát triển và bảo tồn
Hiện tượng “Elite capture” (khi những cá nhân
hoặc tổ chức có ảnh hưởng giữ lại các khoản chi
mà không chuyển tới người nghèo)
Xung đột đang ngày càng gia tăng giữa
con người – đời sống hoang dã
Sự ủy thác thiếu sót của các cấp có
thẩm quyền
Thiếu sự phối hợp của các bên liên quan

Thông điệp
• Cách tiếp cận quản trị kết hợp và đa dạng
hiệu quả hơn phương pháp tiếp cận thông
thường
• Phương pháp phối hợp quản lý giúp tăng
cường diện tích được bảo tồn và đạt được
các mục tiêu bảo tồn.
• Vai trò của chính phủ trong công tác bảo tồn
là bất biến, và việc thực thi pháp luật vẫn còn
là tối quan trọng.
• Việc trao quyền cho cộng đồng là chìa khóa
cho sự thành công của công tác phối hợp bảo
tồn
• Đa dạng HST đòi hỏi phải đa dạng phương
thức QT.
(viết tắt theo yêu cầu của tác giả)

Trân trọng cảm ơn!

