विभागको महाशाखा तथा शाखाहरु र वतनको कार्य वििरण
र्ोजना तथा व्र्िस्थापन महाशाखााः
यस महाशाखाले महानिर्देशकको सपु रिवेक्षणमा िही योजिा, अिगु मि तथा मलू याांकि ि व्यवस्थापि शाखाको िीनत ि काययक्रमहरु तजयमु ा, कायायन्वयि गिे ि
वन्यजन्तु तथा जैनवक नवनवधता सांिक्षण सम्बन्धी काययहरु गिेछ ।

अनुसन्धान तथा प्रचार प्रसार महाशाखा
यस महाशाखाले महानिर्देशकको सपु रिवेक्षणमा िही सांिक्षण नशक्षा, इकोलोजी, सचू िा प्रनवनध शाखाको िीनत ि काययक्रमहरु तजयमु ा, कायायन्वयि गिे ि वन्यजन्तु
तथा जैनवक नवनवधता सांिक्षण सम्बन्धी काययहरु गिेछ ।

र्ोजना शाखा
िानरिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सिां क्षण नवभागमा यस शाखाले र्देहाय वमोनजमका काययहरु सम्पार्दि गर्दयछ ।
 नस्वकृ त िानरिय िीनत अन्तिगत िही नवभागको अिगु मि तथा मलू याांकि शाखाको अिगु मि तथा मलू याांकि प्रनतवेर्दि समेतको आधािमा िानरिय निकुन्ज,
आिक्ष तथा सांिक्षण क्षेत्रको सांिक्षण तथा व्यवस्थापिको लानग नवभाग ि अन्तगयतका कायायलयहरुको योजिा तथा काययक्रमहरु तयाि गिी नस्वकृ तीको लानग
पेश गिे ।
 नस्वकृ त योजिाहरुको कायायन्वयिका लानग उपयक्त
ु प्रकृ या ि तरिका तय गिे, पेश गिी नस्वकृ ती बमोनजम सम्बनन्धत निकायहरुमा काययक्रम अनततयािी तथा
अन्य मागयर्दशयि पठाउिे वा जािकािी गिाउिे ।
 योजिा सम्बन्धी काममा िानरिय योजिा आयोग, वि तथा भू सांिक्षण मन्त्रालय ि िानरिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु सांिक्षण नवभाग बीचको सम्पकय नबन्र्दक
ु ो रुपमा
काम गिे ।
 तथयाङां ् क सक
ां लि, प्रशोधि वनगयकिण, अद्यावनधक तथा सचू िाहरु सावयजनिकिण आनर्द काम गिे ।
 स्वीकृ त योजिा÷ काययक्रम कायायन्वयि सम्बन्धमा आवश्यक जािकािी नलिे, नबभाग तथा मातहत कायायलयको नियनमत तथा आबनधक प्रगनत नवविणहरु
तयाि गिे ि तालक
ु निकायमा पेश गिय ि् े ।
 नवभाग ि अन्तिगत काययित कमयचािीहरुको लानग आवश्यक पिे नवनभन्ि नकनसमका तालीमहरुको व्यवस्था तथा समन्वय गिे ि
 योजिा तथा काययक्रमहरुसँग सम्बनन्धत काययशाला गोनिहरु आयोजिा ि सांचालि गिे, भाग नलिे ।

व्र्िस्थापन शाखा
िानरिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सांिक्षण नवभागमा यस शाखाले र्देहाय वमोनजमका काययहरु सम्पार्दि गर्दयछः
 िानरिय निकुन्ज/आिक्ष/सांिक्षण क्षेत्र/ मध्यवती क्षेत्रहरुको व्यवस्थापि योजिा बिाउिे ि कायायन्वयि एांव अद्यावनधक गर्दै जािे ।
 जैनवक नवनवधता सांिक्षणको दृनिकोणले महत्वपणू य क्षेत्रहरुको सम्भाव्यता अध्ययि गिी निकुन्ज/आिक्ष/ सांिक्षण क्षेत्र/मध्यवती क्षेत्रहरुको नवस्ताि एवां जैनवक
नवनवधता सांिक्षण तथा सम्वद्र्धि काययमा जिसहभानगता जटु ाउिे सम्बन्धी कायय गिे ।
 सांिक्षण क्षेत्र गैि सिकािी सांघ, सस्था वा अन्य सांस्थालाई व्यवस्थापि गिय नर्दिे सम्बन्धी िेपाल सिकािको िीनतहरु कायायन्वयि गिे ि नियनमत अिुगमि गिे ।
 घिपालुवा हात्ती व्यवस्थापि सम्बन्धी कायय गिे ।
 नशकाि व्यवस्थापि गिे तथा अिमु नत पत्र नर्दिे ि नशकाि सम्बन्धी अिगु मि गिे ।
 नसांिनक्षत क्षेत्र नभत्र सेवा सांचालि तथा सो को व्यवस्थापि सम्बन्धी काययहरु गिे ।
 मध्यवती क्षेत्रमा प्राप्त हुिे िाजश्व एनकि गिी सो को आधािमा काययक्रम तयाि गिी गिाई स्वीकृ नतको लानग पेश गिे ।
 मध्यवती क्षेत्रहरुको व्यवस्थापि योजिाहरुको तजयमु ा कायायन्वयि, अिगु मि ि मलु याांकि गिे एांव अद्यावनधक गर्दै जािे ।
 मध्यवती क्षेत्रको लानग आवश्यक पिे ऐि, नियम, िीनत, निर्देनशकामा समयािक
ु ू ल परिमाजयि गियु पिे भएमा अध्ययि गिी सश
ां ोधिका लानग पेश गिे ।
 मध्यवती क्षेत्रहरुको व्यवस्थापि गैि सिकािी सांघ, सस्था वा अन्य सांस्थालाई यनर्दिे सम्वन्धमा सझु ाब सहयोग समन्वय गिे ि सो सम्बन्धी िेपाल सिकािको
िीनतहरु कायायन्वयि गिे ि नियनमत अिगु मि गिे ।
 मध्यवती क्षेत्र नभत्र सेवा सचां ालि तथा सो को व्यवस्थापि सम्बन्धी काययहरु गिे ।
 मध्यवती क्षेत्रमा सांचानलत काययक्रमहरुको चौमानसक तथा वानषयक प्रगनत तयाि गिी पेश गिे ।
 मध्यवती क्षेत्रमा सांचानलत काययक्रमको प्रभावकारिता अध्ययि गिी वानषयक रुपमा सनमक्षा गिे ।

अनुगमन तथा मूलर्ाांकन शाखााः
िानरिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सांिक्षण नवभागमा यस शाखाले र्देहाय वमोनजमका काययहरु सम्पार्दि गर्दयछ ।
 नवभाग ि अन्तगयतका कायायलयहरुबाट सञ्चानलत वानषयक काययक्रम, योजिा तथा आयोजिाहरुको पवू य निधायरित लक्ष्य अिरुु प अिगु मि तथा मलू याङ् ककि
गिे गिाउिे ।
 नवभाग ि अन्तगयतका कायायलयहरुको मानसक, चौमानसक ि वानषयक प्रनतवेर्दिहरु सांकलि तथा तयाि गिी तालक
ु निकायमा पठाउिे ि सिोकािवालाहरुलाइ
जाकािी गिाउिे ।
 िनतजामल
ू क अिुगमि तथा मूलयाङ् ककि पद्धनतको नवकास गिे, अिगु मि प्रनतवेर्दिहरु अद्यावनधक गिे गिाउिे ।
 नवभाग ि अन्तिय ग् त कायायलयका नबकास निमायण तथा अन्य नबषयमा भएका नबनबध गनतनबनधको प्रगनत नबविण तयाि गिे, सनमक्षा गिे ।
 सिां नक्षत क्षेत्रनभत्र सचां ानलत काययक्रमहरुको अिगु मि गरि सो को उपलव्धी ि प्रभावकारिता को आधािमा आगामी वषयको काययक्रम तयाि गिय योजिा
शाखालाई सहयोग ि समन्वय गिे ।
 यस शाखासांग सम्वनन्धत अन्य काययहरु गिे ।

इकोलोजी शाखा
िानरिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सांिक्षण नवभागमा ईकोलोजी शाखाले र्देहाय वमोनजमका काययहरु सम्पार्दि गर्दयछ ।
 अिसु न्धाि िीनत तजयमु ा गिी स्वीकृ त गिाउिे ि अिसु न्धाि अिमु नत नर्दिे ।
 अिसु न्धाि काययहरुको स्थलगत सपु िीवेक्षण, अिगु मि गिे ।
 वन्यजन्तहु रुको तथयाक
ां अद्यावनधक िातिे, वन्यजन्तहु रुको सिां क्षण गिय गरिएका कायय िीनतहरु कायायन्वयि गिे ।
 वन्यजन्तहु रुको स्थािान्तिण, गणिा सम्बन्धी काययहरु गिे ।
 सांिक्षण ि अिसु न्धाि प्रयोजिको लानग वन्यजन्तुहरु स्वर्देश तथा नवर्देशका सांघ सस्थाहरुलाई िेपाल सिकािको निणययािसु ाि आर्दाि प्रर्दाि गिे व्यवस्था
नमलाउिे ।
 सांिक्षणसांग सम्बनन्धत िानरिय तथा अन्तिानरिय सन्धी, सम्झौताहरुको कायायन्वयि गिे ।
 नसमसाि क्षेत्रहरुको व्यवस्थापिका काययहरु ि ती क्षेत्रहरुको व्यवस्थापि काययमा सम्वद्ध निकायहरुसांग समन्वय ि अिगु मि गिे ।

सांरक्षण वशक्षा शाखााः
िानरिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सांिक्षण नवभागमा यस शाखाले र्देहाय वमोनजमका काययहरु सम्पार्दि गर्दयछ ।
 जैनवक नवनवधता सांिक्षणका लानग जिचेतिा अनभवृनद्ध गिे सामाग्रीहरु तयाि गिी प्रकाशि ि प्रसािण गिे तथा सो सम्बन्धी काययहरुको सपु रिवेक्षण/समन्वय
गिे ।
 सांिक्षण सम्बनन्धत नर्दवश/समािोहहरु आयोजिा गिे, सांचालि गिे साथै नवभागको द्वैमानसक समाचाि पत्र, वानषयक प्रनतवेर्दि तयाि गिी नवतिण गिे ।
 चलनचत्र डकुमेनन्ि छायाँकि सम्वन्धी काििू बमोनजम अिुमनत प्रर्दाि गिय आवश्यक सहजीकिण गिे ।
 सिां क्षण नशक्षा सम्वन्धी लाइवेिी व्यवनस्थत ढगां ले सचां ालि गिे ।
 िानरिय तथा क्षेत्रीय स्तिका सांिक्षण नशक्षा सचू िा के न्द्र स्थापिा, सांचालि तथा व्यवस्थापिका लानग समन्वय गिे ।

सूचना प्रविवध शाखा
िानरिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सांिक्षण नवभागमा यस शाखाले र्देहाय वमोनजमका काययहरु सम्पार्दि गर्दयछ
 नवभागको वेभसाइट सांचालि, शाखाहरुमा िेटवनकय ङ व्यवस्थापि गिे गिाउिे ।
 नवभागका लानग आवश्यक सफ्टवेयि तयाि गिे , गिाउिे ि शाखाहरुको महत्वपणू य डाटाहरु व्यवनस्थत ढांगले नवद्यनु तय माध्यमबाट अनभलेख गिे ।


नवभाग अन्तिगत कायायलयहरुमा सचू िा प्रणालीको नवकास गिय आवश्यक सहयोग ि समन्वय गिे ।



नवभाग ि अितिगतका कायायलयहरुबाट प्राप्त सचू िाको आधािमा सचू िा, तथयाङ् क ि काययक्रमहरू कम््यटु िमा इिपुट गिे तथा तथयाांक अद्यावनधक गिे ।



शाखाहरुमा िहेका कम््युटिको सिु क्षा, ममयत सांभाि ि सांचालिका लानग आवश्यक सहयोग ि समन्वय गिे ।



नवभागले खरिर्द गिे कम््यटु ि पाटयसहरुमा उपयक्त
ु िाय सझु ाव पेश गिे ।



नवभाग तथा सांिनक्षत क्षेत्र कायायलयका कमयचािीका लानग आवश्यक तालीम प्रस्ताव गिे , सांचालि गिे ।



सचू िा प्रनवनध सम्वन्धी अन्य कायय गिे ।

िन्र्जन्तु अपराध वनर्न्रण शाखा
िानरिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सांिक्षण नवभागमा यस शाखाले र्देहाय वमोनजमका काययहरु सम्पार्दि गर्दयछ ।
 वन्यजन्तक
ु ो अपिाध नियन्त्रणका लानग के न्द्रीय स्तिमा सम्वनन्धत निकायहरुसगां समन्वय कायम गिे ।
 मातहतका कायायलयहरुमा प्रभावकािीता आउिे गिी चोिी नशकाि नियन्त्रण इकाई परिचालि गिय आवश्यक िाय सझु ाव पेश गिे ।
 अन्तिानरिय महासन्धी, सनन्ध ि सम्झौताहरुको कायायन्वयि भए िभएको अिगु मि गिे,
 वन्यजन्तु चोिी नशकािमा सांलग्ि व्यनक्तहरुको अनभलेख तयाि गिे ।
 नवभाग ि अन्तिगतका कायायलयहरुमा वन्यजन्तु सम्वन्धी अपिाधका नवषयहरुमा अर्दालती कािबाहीमा िहेका नवषयबस्तसु गां आवश्यक पिे जवाफ, प्रनतवेर्दि
तयाि गिे ।
 वन्यजन्तु अपिाध नियन्त्रण सम्वन्धमा के न्द्रीय स्तिमा सञ्जाल गठि गिे काययमा सहयोग गिे ि आवश्यक सहयोग उपलव्ध गिाउिे ।

कमयचारी प्रशासन शाखा
िानरिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सांिक्षण नवभागमा यस शाखाले र्देहाय वमोनजमका काययहरु सम्पार्दि गर्दयछः
 कमयचािीहरुको नियक्त
ु ी, सरुवा, बढुवा, स्वेशी तथा नवर्देशी तालीम, अध्ययि, अध्ययि भ्रमण आनर्दमा मिोियिका साथै र्दण्ड पिु स्काि ि नवभागीय कािवाहीको
लानग शरुु कािवाही गिे ।
 नवभाग ि अन्तिगत कायायलयहरुको आन्तरिक प्रशासि ि कमयचािी प्रशासि सम्बन्धी कायय गिे ।
 सावयजनिक खरिर्द ऐि/नियमावली बमोनजम सावयजनिक खरिर्द योजिा तयाि गिे , कायायन्वयिको लानग निणयय गिे, खरिर्द भएको नजन्सी सामािको र्दानखला,
भौनतक सम्पनत्तको सिु क्षा, ममयत सम्भाि आनर्द गिे गिाउिे, नललाम नवक्रीसम्बन्धी कायय गिे गिाउिे ।
 मानथका नवषयहरुमा स्पि भै िआएको वा निणययका लानग स्पि प्रावधाि िभएको ि प्रनक्रया िपगु ी पेश हुि आएका फायलहरुमा निकासाको लानग िाय पेश
गिे ।
 नवभागका महाशाखा/शाखा प्रमख
ु एवां नवभागीय प्रमुखसांग प्रशासनिक नवषयहरुमा आवश्यकता अिरुु प िाय आर्दाि प्रर्दाि गिे ।
 जिगिु ासो व्यवस्थापि, अनततयाि र्दरुु पयोग अिसु न्धाि आयोग तथा सतकय ता के न्द्रको निर्देशि कायायन्वयि गिे गिाउिे ।

आनथयक प्रशासि शाखा
िानरिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सांिक्षण नवभागमा आनथयक प्रशासि शाखाले र्देहाय वमोनजमका काययहरु सम्पार्दि गर्दयछ ।









नवभाग ि अन्तगयत कायायलयहरुको लानग आवश्यक हुिे उपभोग ि कायायलय सांचालि खचयको योजिा शाखासांग समन्वय गिी बजेट तजयमु ा काययमा सहयोग
गिे ि स्वीकृ त बजेट नियमािसु ाि निकासा नर्दिे, खचयको अनभलेख िातिे ।
नवभाग ि अन्तगयत कायायलयहरुको िाजश्व ि धिौटी समेतको के न्द्रीय आनथयक नवविण तयाि गिी तालुक निकायमा पठाउि पेश गिे ।
सांचानलत आयोजिाहरुको चौमानसक, अिमानसक ि वानषयक खचयको फाांटवािी तयाि गिे ि आनथयक सवेक्षण तथा वजेट तजयमु ा काययमा अन्य शाखालाई
सहयोग गिे ।
आनथयक कािोवािमा माग भए बमोनजम िाय पेश गिे ।
आनथयक कािोवाि सम्बन्धी सम्पणू य स्याहा श्रेस्ता र्दरुु स्त िातिे, आन्तरिक ि अनन्तम लेखा परिक्षण गिाउिे ।
नवभाग ि अन्तगयत कायायलयहरुको वेरुजक
ु ो अनभलेख अद्यावनधक गिे बेरुजु फछौट गिे गिाउिे ।
कमयचािीले पाउिे पारिश्रनमक ( तलव, भत्ता, खाद्यान्ि, पोशाक) लगायतका अन्य सनु वधाहरु समयमै उपलव्ध गिाउिे ।
लेखा पिीक्षणबाट र्देनखि आएका बेरुजहु रु नियमािसु ाि फस्र्यौट गिे, गिाउिे ।
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