Conservation in Action
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दयाहाङ राई: रे ड पाण्डा नेटवर्क संरक्षण दू तमा ननयुक्त

नेपालर्ो र्ला क्षेत्रमा सफल र्लार्ार, वनदे शर् र नाट्यर्ारर्ो रुपमा पररवचत दयािाङ राई रे ड पाण्डा नेटिर्क संरक्षण दू तर्ो
रुपमा वनयुक्त हुनु भएर्ो छ ।
दयािाङ राईले नेपाली चलवचत्र जर्तमा अत्यन्तै ख्यावत र्माउनु भएर्ो छ । उिााँ ले दु लकभ िन्यजन्तु रे ड पाण्डा (िाब्रे) र्ो संरक्षण र
रे ड पाण्डार्ो अिैध चोरी-वशर्ारर्ो विरुद्धमा जनचेतना जर्ाउन रे ड पाण्डा नेटिर्कलाई सियोर् र्नुकहुनेछ ।
“िामी नेपालर्ा एर् प्रवसद्ध र्लार्ार दयािाङ राईसाँर् रे ड पाण्डा संरक्षणर्ो र्ायकमा सिर्ायक र्नक पाउाँ दा अत्यन्तै िवषकत छौ । यस
सिर्ायकर्ो माध्यमिाट रे ड पाण्डा संरक्षणर्ो आिाजलाई आम-जनमासमा पुयाक उाँन िामी सफल हुनेछौ भन्ने र्ुरामा म विश्वस्त छु ।”
रे ड पाण्डा नेटिर्कर्ा वनदे शर् आङ फूरी शेपाक ले भन्नु भयो ।
दयािाङ राई रे ड पाण्डा ने टिर्कर्ो संरक्षण र्ायकमा सम्मिवलत हुन पाउाँ दा अत्यन्तै उत्सावित हुनुहुन्छ । “म पूिी ने पालर्ो ग्रामीण
पररिेशमा हुर्े । मेरो िाल्यर्ाल प्रर्ृवतर्ो सावमप्यतामा वित्यो तर मलाई िाम्रो क्षेत्र यवत सुन्दर जनािरले सु-शोवभत छ भन्ने र्ुरार्ो
िे क्का र्विल्यै भएन । िाम्रो राष्ट्रर्ो प्रार्ृवतर् सम्पदार्ो रुपमा रिे र्ो यस जनािरर्ो संरक्षणमा आफुलाई सामे ल र्राउन पाउाँ दा
म र्ौरिाम्मन्दत छु । म आफ्नो तफकिाट यस जनािरर्ो संरक्षणमा योर्दान वदन अथर् प्रयत्न र्नेछु ।” राईले भन्नुभयो ।

िाईिे र ह्वाईट सन राईर्ा अन्तरावष्ट्रय रुपमा सफल चलवचत्रिरु हुन् । नव्वेऔं अर्ाडमी अिाडक मा ह्वाईट सनले अन्तरावष्ट्रय भाषार्ो

सिकश्रेष्ठ चलवचत्र विधामा नेपाली भाषार्ो चलवचत्रर्ो प्रवतवनवधत्व र्रे र्ो वथयो । उक्त चलवचत्रलाई ७३औं भेवनस चलवचत्र मिोत्सिमा
वप्रवमएर र्ररएर्ो वथयो । राईले दासढुं र्ा, सम्बोधन र र्िड्डी र्िड्डीर्ा लावर् तीनिटा रावष्ट्रय अिाडक वजत्नुभएर्ो छ । चावलस भन्दा
धेरै नेपाली चलवचत्रमा उिााँ र्ो अवभनय िे नक सवर्न्छ, जसमा र्िड्डी र्िड्डी र लुट सफल चलवचत्रिरु मध्ये पदक छन् । उिााँ नेपाली
नाट्य विधामा पवन उवतर्ै सविय हुनुहुन्छ ।
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