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बाम्षयक काययक्रम कायायन्ियन काययम्िम्ि 

परिच्छेद-१ प्रािम्भिक 

१.१ पृष्ठिूमी: 

प्राकृष्ट्तक सौन्दययको दृष्ट्रिकोणले ष्ट्िशेष महत्व िोकेको स्थािहरुको संरक्षण, सम्िदयि तथा व्यवस्थापि, वन्यजन्तहुरु र ष्ट्तिको िासस्थाि 

संरक्षण, चोरी ष्ट्शकार र अिैध ब्यापार ष्ट्ियन्रण गरर प्राप्त उपलष्ट्ब्धिाट प्रभाष्ट्वत जिताको  ष्ट्जष्ट्िकोपाजयिमा टेवा परु् याउि ेउद्दशे्यले 

संरष्ट्क्षत क्षरेको ब्यिस्थापि गररिे ष्ट्िश्वब्यापी मान्यता रहकेो पाइन्छ । िेपालमा स्थापिा गररएका संरष्ट्क्षत क्षेरहरुको व्यिस्थापि पष्ट्ि सोही 

मान्यतािाट प्रेररत छ । संरष्ट्क्षत क्षेरहरुले लोपोन्मखु, दलुयभ र संकटापन्ि वन्यजन्तु तथा विस्पष्ट्तहरुको दीगो संरक्षण तथा ब्यिस्थापिमा 

महत्वपणूय भषू्ट्मका ष्ट्िभाएका छि ्| त्यसैले मलुुकमा ष्ट्वद्यमाि ष्ट्वष्ट्भन्ि पाररष्ट्स्थष्ट्तकीय प्रणाली (Ecosystem) हरुको प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्धत्व हुिे गरर 

संरष्ट्क्षत क्षरेहरुको स्थापािा गररएको छ ।   

मािवीय ष्ट्क्रयाकलापले पाररष्ट्स्थष्ट्तकीय (Ecosystem) प्रणालीलाइ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर परु् याई रहकेो एवं ष्ट्वश्व समदुाय भ-ू

मण्डलीकरण तर्य  लम्की रहकेो वतयमाि अवस्थामा संरष्ट्क्षत क्षरेको महत्व अपार छ । संरष्ट्क्षत क्षेरहरुले ष्ट्िष्ट्भन्ि दशेहरुवीच वि वातावरण 

र जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरक्षण सम्वष्ट्न्ध अन्तराष्ट्रिय सष्ट्न्ध, महासष्ट्न्ध र सम्झौता कायायन्वयिमा टेवा परु् याएका छि । हालैका ष्ट्दिहरुमा 

जलवाय ुपररवतयिको प्रभाव अिकुुलि तथा न्यिूीकरण गिय र कावयि उत्सजयि न्यिूीकरण ( Reduced Emissions from Deforestation 

and Forests Degradation)  र  Payment for Environmental Services (PES) जस्ता ष्ट्वषयमा आम समदुायमा जिचतेिा, 

चासो र सष्ट्क्रयता संग ैसंरष्ट्क्षत क्षेरको महत्व व्यापक हुुँद ैगएको छ ।  

िेपालको भौगोष्ट्लक अवष्ट्स्थष्ट्त र धरातलीय ष्ट्वष्ट्वधता (समदु्री सतहिाट ६० ष्ट्म.दषे्ट्ख ८८४८ ष्ट्म. सम्म उचाई भएको भ-ूभाग) ले गदाय 

यहाुँ पाइिे शरुम जलिायमुा ष्ट्वष्ट्वधता रहकेो छ । यस्ता ष्ट्वष्ट्भन्ि प्रकारका भौगोष्ट्लक र जलवाय ुष्ट्वष्ट्वधताले वन्यजन्तु र विस्पष्ट्तमा समते 

ष्ट्वष्ट्वधता रहकेो छ । पररणाम स्वरूप िपेाल जषै्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताले ष्ट्वश्वमा धिी रारिको रुपमा ष्ट्चष्ट्िि पगुकेो छ । 

१.२ परिचय: 

िेपालमा रहकेा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधताको ष्ट्दगो संरक्षण र व्यिस्थापि गि ेउद्दशे्यले िपेाल सरकारले ष्ट्व.स. २०३० को दशकदषे्ट्ख ि ैसंरष्ट्क्षत 

क्षेरहरुको स्थापिा गरर जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरक्षणलाइ ष्ट्िशेष महत्व ष्ट्ददं ैआएको छ । सोष्ट्ह पहलको ष्ट्िरन्तरता स्वरूप हाल िेपालमा १२ 

वटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुन्ज, १ वटा वन्यजन्त ुआरक्ष, १ वटा ष्ट्शकार आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षरेहरु र १२ वटा मध्यवती क्षरे स्थापिा भएका छि ्

। यी सिै प्रकारका संरष्ट्क्षत क्षरेहरुले िेपालको कुल भ-ूभागको २३.३९ प्रष्ट्तशत क्षरेर्ल ओगटेका छि ्। ष्ट्यि ैसंरष्ट्क्षत क्षेरहरुको संरक्षण, 

सम्वर्द्य र व्यवस्थापि गिय िेपाल सरकारले सालिसाष्ट्ल रुपमा तपष्ट्सलका आयोजिाहरु मार्य त ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम संचालि गद ैआएको छ 

भिे अन्य संरक्षणका साझेदार संस्थाहरुले समेत यस काययमा सहयोग परु् याउुँद ैआएका छि ।  

क. राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज तथा आरक्ष आयोजिा (३२९०३१०१) 

ख. राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग (३२९०३०११) 

ग. हात्तीसार (३२९०२०१३) 

१.३ कायय के्षत्र: 

राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग अन्तगयतको काययक्षेरहरु दहेाय िमोष्ट्जम रहकेा छि ्: 

िाम्रिय म्नकज ञ्र्हरु िन्यर्न्तज आिक्ष सिंक्षण के्षत्रहरु प्राणी उद्यानहरु  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि रा. ष्ट्ि. 

७. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष  

२. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

 

१. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

२. कृरणसार संरक्षण क्षेर 

३. अन्िपणूय संरक्षण क्षेर 

४. मिास्ल ूसंरक्षण क्षेर 

५. गौरीशंकर संरक्षण क्षेर 

६. कंचिजङ्घा संरक्षण क्षरे 

१. राष्ट्रिय प्राणी उद्याि   

२. भािभुक्त प्राणी उद्याि 
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१२. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

 

१.४ काययक्रम तर्जयमाको  ढााँचा  

 ष्ट्जल्ला ष्ट्स्थत संरष्ट्क्षत क्षरे कायायलयहरुले आवष्ट्धक योजिामा उल्लेष्ट्खत लक्ष्य, सरकारको क्षेरगत िीष्ट्त, काययिीष्ट्त, राष्ट्रिय योजिा 

आयोगको मागयदशयि, वि तथा वातावरण मन्रालयको मागयदशयि, राज्यले प्रष्ट्तवर्द्ता जिाएका राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सष्ट्न्ध महासन्धी 

आष्ट्दलाई ध्यािमा राख्द ैआगामी आ.ि.का प्रस्ताष्ट्वत काययक्रमहरु तयार गिछेि ।   

 राष्ट्रिय योजिा आयोग, अथय मन्रालय र वि तथा वातावरण मन्रालयका प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्धहरुको समेत सहभागीतामा ष्ट्वभागले आयोजिा 

गिे योजिा तजुयमा गोष्ठीमा प्रत्येक कायायलयले आफ्िो प्रस्ताष्ट्वत िजेट तथा काययक्रम प्रस्तुत गिेछि र सो उपर छलर्ल गरी अष्ट्न्तम 

रुप ष्ट्दईिेछ । 

 योजिा तजूयमा गोष्ठीिाट अष्ट्न्तम रुप ष्ट्दईएको काययक्रमलाई ष्ट्वभागको समन्वयमा सम्वष्ट्न्धत संरष्ट्क्षत क्षरे कायायलयले LMBIS मार्य त 

प्रस्ताव गिेछि । 

 LMBIS  मार्य त प्रस्ताष्ट्वत काययक्रम उपर वि तथा वातावरण मन्रालय, राष्ट्रिय योजिा आयोग र अथय मन्रालयमा हुिे िजेट 

छलर्लमा ष्ट्वभागीय प्रमखु, महाशाखा प्रमखु र शाखा प्रमखु सहभागी भ ैराष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग र अन्तगयत 

कायायलयहरुको प्रस्ताष्ट्वत िजेट तथा काययक्रमलाई अष्ट्न्तम रुप ष्ट्दईिछे । 

 स्वीकृत िजेट तथा काययक्रम LMBIS  सम्वष्ट्न्धत कायायलयले आष्ट्थयक िषय अगाव ैप्राप्त गिेछि र सो को काययक्रम कायायन्वयि 

काययष्ट्वष्ट्ध, कायायन्वयि योजिा, खररद तथा अिगुमि योजिा तयार गरर  आष्ट्थयक िषयको शरुु ष्ट्दििाटै काययक्रम कायायन्वयिमा आउिेछ 

। 

 संचाष्ट्लत काययक्रमहरुको सम्वष्ट्न्धत संरष्ट्क्षत क्षरे कायायलयहरु, राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्वभाग र वि तथा वातावरण 

मन्रालयिाट ष्ट्ियष्ट्मत अिगुमि तथा मलु्यांकि गररिेछ ।  

 

१.५ काययम्िम्ि तयािीको उदेश्य: 

 

यस काययष्ट्वष्ट्ध तयारीको उद्दशे्यहरु ष्ट्िम्ि िमोष्ट्जम रहकेो छ । 

 ष्ट्वष्ट्भन्ि कायायलयहरुिाट सञ्चालि हुि ेकाययक्रमहरु तथा ष्ट्क्रयाकलापहरुको िारेमा पषृ्ठभषू्ट्म र उदशे्यहरु स्पष्ट पाि े। 

 काययक्रम तथा ष्ट्क्रयाकलापहरु सञ्चालि गि ेकायायलय र क्षेर तोक्ि े । 

 काययक्रम तथा ष्ट्क्रयाकलापहरु सञ्चालि गदाय िजेट खचय गिय सष्ट्किे मखु्य मखु्य ष्ट्क्रयाकलाप तथा गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरु प्रष्ट गि े। 

 काययक्रम सञ्चालिमा काययष्ट्वष्ट्धगत प्रकृया र खररद प्रकृया ष्ट्िष्ट्दयष्ट गि े। 

 काययक्रम संचालिको लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्ियोष्ट्जत िजेट खचय गि ेआधार र प्रमाणहरु प्रष्ट गिे । 

 काययक्रम संचालि र सम्पन्ि भएको सचूक तथा उपलष्ट्ब्धहरु सषु्ट्चकृत गिे । 

 अिगुमि तथा मलु्यांकि गिय र लेखा पररक्षणमा  सहजता ल्याउि े।  

 सरल तथा सहज तररकािाट सेवाप्रवाह गिे । 
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१.६ काययक्रम कायायन्ियनको समम्िगत मागयदर्यन 

 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ आष्ट्थयक तथा 

ष्ट्वत्तीय मागयदशयि 

ष्ट्स्वकृत वाष्ट्षयक काययक्रममा तोष्ट्कए िमोष्ट्जम कामको प्रकृष्ट्त, स्थाि, पररमाण र ष्ट्वष्ट्ियोष्ट्जत िजेटको पररष्ट्ध 

ष्ट्भर रही काययक्रम कायायन्वयि गिुयपिेछ । काययक्रम सञ्चालि गदाय आष्ट्थयक काययष्ट्वष्ट्ध तथा ष्ट्वत्तीय 

उत्तरदाष्ट्यत्व ऐि-२०७६ एवं ष्ट्ियमावली, २०७७, सावयजष्ट्िक खररद ऐि-२०६३ एवं सावयजष्ट्िक खररद 

ष्ट्ियमावली-२०६४, िजेट कायायन्वयि सम्िन्धी मागयदशयि लगायत अन्य प्रचष्ट्लत काििु िमोष्ट्जम कायय गिय 

गराउि पिछे । काययक्रमहरुको लाष्ट्ग स्वीकृत िजेट खचय गदाय िेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको िम्सय, सम्िष्ट्न्धत 

ष्ट्जल्ला वा स्थािीय तहको स्वीकृत दररेट, काययक्रम संचालि ष्ट्िदषे्ट्शका, मागयदशयि र काययष्ट्वष्ट्ध अिरुुप लागत 

अिमुाि तयार गिुयपिेछ । काययक्रम सञ्चालि गदाय सकेसम्म जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरक्षण, मािव वन्यजन्तु द्वन्द्व 

न्यषू्ट्िकरण, स्थािीय समदुायको आयआजयि टेवा पगु्िे र वातावरणीय ष्ट्हसािले सकारात्मक प्रभाव पि े

काययलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालि गिुयपिछे ।  

२ कायायन्वयि 

मागयदशयि  

काययक्रम िजेट तथा संचालि प्रकृया िारेमा कायायलयमा छलर्ल गररिछे । उपयकु्त र सम्िष्ट्न्धत कमयचारीलाई 

ष्ट्जम्मेवारी ष्ट्दई काययक्रम संचालिको व्यवस्था गररिछे । प्रत्येक काययक्रमको लाष्ट्ग संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र 

तदिरुूप लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा तजुयमा 

गदाय त्यसको सामान्य जािकारी, पषृ्ठभमूी, उदशे्य, ष्ट्क्रयाकलाप, स्थाि, कायय प्रकृया, खररद प्रकृया, भकु्तािी 

प्रकृया, ष्ट्जम्मेवार पदाष्ट्धकारी, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्दको  ब्याख्या गिुयपदयछ । संष्ट्क्षप् त कायययोजिा िमोष्ट्जम मार 

लागत अिमुाि तयार गरी स्वकृत गिुयपिेछ । काययक्रम सम्पन्ि भए पश्चात काययक्रमको प्रकृष्ट्त हरेी काययक्रम 

सम्िन्धी प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्धमलुक (Representative) तष्ट्स्िरहरु  सष्ट्हतको  कायय  सम्पन्ि प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि तयार गरर 

संलग्ि गिुयपिछे । काययक्रमको मलू उदशे्य अिरुुप पररमाण सष्ट्हतको उपलष्ट्ब्ध हाष्ट्सल हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चत गरी 

संचालि गिुयपदयछ । सेवा, िस्तु तथा परामशय खररद कायय सामान्यतया प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया 

अिसुार गररिेछ । 

३ स्थाि ष्ट्िधायरण  आवश्यकता र सम्िेदिष्ट्शलताको आधारमा स्थाि पष्ट्हचाि र ष्ट्िधायरण गिुयपदयछ । स्थाि ष्ट्िधायरण िभएका 

काययक्रमहरुको स्थाि ष्ट्िधायरण गदाय तोष्ट्कएको प्राष्ट्िष्ट्धक वा सम्िष्ट्न्धत कायायलय, सेक्टर कायायलय, 

रेञ्जपोष्ट, पोष्टको  राय  ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । मध्यवती क्षरेमा गररि ेकाययक्रमको स्थाि 

ष्ट्िधायरण सम्िष्ट्न्धत क्षरेको व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्त, उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तहरुको समन्वयमा गररिछे । 

४ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम व्यवस्था गिय सक्िेछ । 

ष्ट्िधायररत आधार तथा चरणहरुको आधारमा भकु्तािी गदाय खचय ष्ट्शषयक अिसुार ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि, 

काययसचूी, कायययोजिा, प्रस्ताव, सम्झौता तथा लागत अिमुाि अिसुार सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चतता 

भएमा मार काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको ष्ट्स्वकृष्ट्त तथा ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला प्रष्ट्तिेदिको आधारमा गररिेछ । आष्ट्थयक 

प्रशासि शाखाले आधार, प्रमाण, प्रष्ट्तिेदि सष्ट्हतका सिै कागजातको आधारमा भकु्तािीको लाष्ट्ग पसे    

गिेछ । 

५ प्रगष्ट्तको सचूक  कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । सम्पन्ि काययक्रमको ष्ट्क्रयाकलाप पाश्वोष्ट्चर (Activity 

Profile) तयार भएको हुिेछ । कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदिमा उल्लेख भएको हुिछे ।  

६ उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त  मध्यवती/संरक्षण क्षेरमा संचालि गररिे काययक्रमहरु  उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त मार्य त काययक्रम संचालि गिय सष्ट्किेछ  

आवश्यकता अिसुार ष्ट्िकुन्ज /आरक्षको मध्यवती क्षरे र िाष्ट्सन्दाहरुसंग जोष्ट्डएका अन्य काययक्रमहरु पष्ट्ि 

उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त मार्य त काययक्रम संचालि गिय सष्ट्किेछ । 

 

  

http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/55145
http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/55145
http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/33337
http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/33337
http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/33337
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परिच्छेद-२: संचालन गरिने काययक्रमहरु 

क. िाम्रिय म्नकज ञ्र् तथा आिक्ष आयोर्ना (३२९०३१०१) 

अ. पूाँम्र्गत खचय अन्तगयतका काययक्रमहरु 

१. ििन म्नमायण (३१११२) 

१.१ कायायलय ििन म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज घोषणा भए पश्चात ष्ट्िमायण भएका मखु्य कायायलय भवि हाल परुािो हुिकुा साथै  संरष्ट्क्षत 

क्षेरको कायय क्षेर ष्ट्वस्तार र स्वीकृत संगठि संरचिा अिसुार दरवन्दी थप भए अिरुुप कायायलयका शाखाहरु 

व्यवस्थापि गिय मखु्य कायायलय भवि व्यवष्ट्स्थत गिुय पिे भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो 

। जसिाट कायायलयको दषै्ट्िक प्रशासष्ट्िक काययका साथै सेवाग्राहीहरुलाई सहज ढंगिाट सेवा प्रदाि गिय 

सहयोग पगु्िेछ ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय   

२. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय 

३. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायल 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट कायायलय भवि ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  भविको साथै 

आवश्यकता अिसुार भविको पररसर, सरुक्षा पखायल, गेट आष्ट्द काययमा समेत लागत अिमुाि ष्ट्स्वकृत गरी 

खचय गिय सष्ट्किेछ । भवि ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम 

सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । भवि 

ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि ेभएमा 

लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   ष्ट्िमायण हुि ेभविको िक्सा ष्ट्डजाईि, लागत अिमुाि सष्ट्हतको प्रस्ताव सम्िष्ट्न्धत कायायलयले तयार गरी 

ष्ट्वभागसंगको समन्वयमा ष्ट्स्वकृत गिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत 

गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, 

स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत 

अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय ष्ट्वभाग, ष्ट्वभागका प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर,  पोष्टको 

समेत  ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । भवि ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार 

सचुिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गररिछे । काययक्रम सञ्चालिको ष्ट्ियष्ट्मत ष्ट्िररक्षण, अिगुमि 

मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि अिसुार 

सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लईिछे । प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको ष्ट्स्वकृष्ट्तको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

मखु्य कायायलय भवि ष्ट्िमायण सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिछे । कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि 

र सम्पष्ट्त्त ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षेरको संरक्षण, सम्वर्द्यि र व्यवस्थापिमा सहज भएको 

हुिेछ भि ेसेवाग्राहीलाई सहज ढंगिाट सेवा प्रदाि गरेको हुिेछ ।   
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१.२ सेक्टि कायायल ििन म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वि,वन्यजन्त ुतथा विस्पतीको चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रण र वन्यजन्तुहरुको अिगुमिका लाष्ट्ग सरुक्षाका ष्ट्िष्ट्मत्त 

तैिाथ िपेाली सेिा र संरष्ट्क्षत क्षेरका कमयचारीहरुले  दषै्ट्िक रुपमा संयकु्त गस्ती गिुय पिे हुन्छ । संरष्ट्क्षत क्षरेको 

मखु्य कायायलय रहकेो स्थाििाट संरष्ट्क्षत क्षेरको सवै स्थािमा प्रत्येक ष्ट्दि जाि आउि िसष्ट्कि ेभएकोले 

संगठि संरचिा अिसुार ष्ट्िष्ट्श्चत  क्षेरलाई समट्ेिे गरी सेक्टर कायायलय भवि ष्ट्िमायण गरी सो मा कमयचारी 

व्यवस्थापि गरी संरक्षण र व्यवस्थापिका काययहरु गिुय पिे भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको   

हो । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय   

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट सेक्टर कायायलय भवि ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  भविको साथै 

आवश्यकता अिसुार भविको पररसर, सरुक्षा पखायल, गेट आष्ट्द काययमा समेत लागत अिमुाि ष्ट्स्वकृत गरी 

खचय गिय सष्ट्किेछ । भवि ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम 

सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । भवि 

ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि ेभएमा 

लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   ष्ट्िमायण हुि ेभविको िक्सा ष्ट्डजाईि, लागत अिमुाि सष्ट्हतको प्रस्ताव सम्िष्ट्न्धत कायायलयले तयार गरी 

ष्ट्स्वकृत गिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप्त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे 

। कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, 

जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे 

। स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर, पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ 

। भवि ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचुिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त 

गररिेछ । काययक्रम सञ्चालिको ष्ट्ियष्ट्मत ष्ट्िररक्षण, अिगुमि मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई 

खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि सष्ट्किछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि अिसुार 

सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लईिछे । प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको ष्ट्स्वकृष्ट्तको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

पोष्ट भवि ष्ट्िमायण सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिेछ । कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि र सम्पष्ट्त्त 

ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षरेको संरक्षण, सम्वर्द्यि र व्यवस्थापिमा सहज भएको हुिछे ।     

 

१.३ पोि ििन म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वि,वन्यजन्त ुतथा विस्पतीको चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रण र वन्यजन्तुहरुको अिगुमिका लाष्ट्ग सरुक्षाका ष्ट्िष्ट्मत्त 

तैिाथ िपेाली सेिा र संरष्ट्क्षत क्षेरका कमयचारीहरुले  दषै्ट्िक रुपमा संयकु्त गस्ती गिुय पिे हुन्छ । संरष्ट्क्षत क्षरेको 

मखु्य कायायलय रहकेो स्थाििाट संरष्ट्क्षत क्षेरको सवै स्थािमा प्रत्येक ष्ट्दि जाि आउि िसष्ट्कि ेभएकोले सवै 

क्षेरलाई समेट्ि ेगरी ठाउुँ ठाउुँमा स्थायी रुपमा पोष्ट भवि ष्ट्िमायण गरी सो मा कमयचारी व्यवस्थापि गरी संरक्षण 

र व्यवस्थापिका काययहरु गिुय पि ेभएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज कायायलय 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय   

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज कायायलय 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज कायायलय 
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६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष कायायलय 

७. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज कायायलय 

८. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय 

९. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय 

१०. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय 

११. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज कायायलय 

१२.  श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज कायायलय 

१३. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज कायायलय 

१४. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष कायायलय 

१५.  कृरणसार संरक्षण क्षेर कायायलय 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट भवि ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  भविको साथै आवश्यकता 

अिसुार भविको पररसर, सरुक्षा पखायल, गेट आष्ट्द काययमा समते लागत अिमुाि ष्ट्स्वकृत गरी खचय गिय 

सष्ट्किेछ । भवि ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा 

प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । भवि 

ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि ेभएमा 

लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   ष्ट्िमायण हुि ेभविको िक्सा ष्ट्डजाईि, लागत अिमुाि सष्ट्हतको प्रस्ताव सम्िष्ट्न्धत कायायलयले तयार गरी 

ष्ट्स्वकृत गिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ 

। कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, 

जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे 

। स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे 

। भवि ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचुिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त 

गररिेछ । काययक्रम सञ्चालिको ष्ट्ियष्ट्मत ष्ट्िररक्षण, अिगुमि मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई 

खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि सष्ट्किछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि अिसुार 

सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लईिछे । प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको ष्ट्स्वकृष्ट्तको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

पोष्ट भवि ष्ट्िमायण सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिेछ । कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि र सम्पष्ट्त्त 

ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षरेको संरक्षण, सम्वर्द्यि र व्यवस्थापिमा सहज भएको हुिछे ।     

 

१.४ म्हमालयन रिसचय सेन्टि ििन म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्वशेष गरी ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवाको अध्ययि अिसुन्धाि गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको 

हो । स्वीकृत ष्ट्डजाईि, लागत अिमुािमा िहुिष्ट्षयय काययक्रमको रुपमा यो अिसुन्धाि केन्द्र ष्ट्िमायण हुुँद ै

आएको छ । ष्ट्वगतिाट ष्ट्िमायण कायय शरुु भएको यस भवि यस आ.ि.२०७८/७९ मा सम्पन्ि हुि ुपिमेा 

अष्ट्धकाुँस कायय सम्पन्ि भएको छ । आ.ि. २०७९/८० मा ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि भई संचालिमा आउिछे । 

ष्ट्वकट ष्ट्हमाली क्षेरमा ष्ट्िमायण हुिे यस भविमा ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवाका अध्ययि अिसुन्धािकताय सरुष्ट्क्षत रुपमा रष्ट्ह 

अध्ययि अिसुन्धाि गिय सहजता ल्याउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत कञ्चिजंघा संरक्षण क्षरे कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्हमालयि ररसचय सेन्टरका भविहरु ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । 

भविको साथै आवश्यकता अिसुार भविको पररसर, सरुक्षा पखायल, गेट आष्ट्द काययमा समेत लागत अिमुाि 

ष्ट्स्वकृत गरी खचय गिय सष्ट्किछे  । भवि ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध 

िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, सवारी ईन्धि तथा ममयत आष्ट्दमा खचय 
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गिय सष्ट्किेछ । भवि ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध 

गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

स्वीकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि र लागत अिमुाि िमोष्ट्जम ष्ट्िमायण कायय संचालि गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप्त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 

ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । भवि ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत 

सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचुिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गिेछ । काययक्रम सञ्चालिको 

ष्ट्ियष्ट्मत ष्ट्िररक्षण, अिगुमि मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि 

अिसुार सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लिपुिेछ ।  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको 

ष्ट्स्वकृष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ष्ट्हमालयि ररसचय सेन्टर भवि ष्ट्िमायण सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिेछ ।  कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त 

प्रष्ट्तवेदि र सम्पष्ट्त्त ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिेछ । कंचिजंघा सं.क्षे.मा ष्ट्वकट ष्ट्हमाली क्षेरमै िसी ष्ट्हउुँ 

ष्ट्चतुवाको अध्ययि अिसुन्धािको कायय शरुु गिय पवूायधारको ष्ट्वकास भएको हुिछे । 

 

१.५ म्हिासत ििन म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको संरक्षणका लाष्ट्ग संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलय र संरक्षणमा खष्ट्टएका िेपाली सेिाले दषै्ट्िक रुपमा 

गष्ट्स्त, स्वीप अपरेशि लगायतका काययहरु गि ेगदयछि । यसरी गस्ती गदाय ष्ट्विा ईजाजत संरष्ट्क्षत क्षरेमा प्रवेश 

गरी अवैध ष्ट्क्रयाकलापहरु गिे, चोरी ष्ट्शकार गिे जस्ता व्यष्ट्क्तहरुलाई पक्राउ गरी काििूी प्रकृयाको लाष्ट्ग 

मखु्य कायायलयमा िझुाईन्छ । काििूी प्रकृया परुा गदाय अिसुन्धािका लाष्ट्ग केही समय ष्ट्हरासतमा राख्ि ुपि े

हुन्छ । यसरी कायायलयमा राख्ि  सरुष्ट्क्षत र न्यिूतम आधारभतु आवश्यकता परुा भएका कोठाहरु सष्ट्हतको 

भवि आवश्यक हुि ेभएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्हरासत भविहरु ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । भविको साथै 

आवश्यकता अिसुार भविको पररसर, सरुक्षा पखायल, गेट आष्ट्द काययमा समेत लागत अिमुाि ष्ट्स्वकृत गरी 

खचय गिय सष्ट्किछे  । भवि ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम 

सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, सवारी ईन्धि तथा ममयत आष्ट्दमा खचय गिय 

सष्ट्किेछ । भवि ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि 

सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

स्वीकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि र लागत अिमुाि िमोष्ट्जम ष्ट्िमायण कायय संचालि गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप्त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 

ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । भवि ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत 

सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचुिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गिेछ । काययक्रम सञ्चालिको 

ष्ट्ियष्ट्मत ष्ट्िररक्षण, अिगुमि मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि 

अिसुार सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लिपुिेछ ।  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको 

ष्ट्स्वकृष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ष्ट्हरासत भवि ष्ट्िमायण सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिेछ ।  कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि र 

सम्पष्ट्त्त ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिेछ । कंचिजंघा सं.क्ष.ेमा ष्ट्वकट ष्ट्हमाली क्षरेम ैिसी ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवाको 

अध्ययि अिसुन्धािको कायय शरुु गिय पवूायधारको ष्ट्वकास भएको हुिछे । 
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१.६ अिजिो ििन म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयहरुमा गत आ.ि. २०७८/७९ मा ष्ट्िमायण कायय भै रहकेा भविहरु ष्ट्वष्ट्वध कारणले  

ष्ट्िमायण सम्पन्ि हुि िसष्ट्क अधरुो रहकेा त्यस्ता भविहरु ष्ट्िमायण सम्पन्ि गिय यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय 

२. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष कायायलय 

३. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय 

४. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष कायायलय 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट अधरुो भवि ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । भवि ष्ट्िमायणको 

अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, 

प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, सवारी ईन्धि तथा ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । भवि ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक 

ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट 

खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

स्वीकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि र लागत अिमुाि िमोष्ट्जम ष्ट्िमायण कायय संचालि गररिछे । भवि ष्ट्िमायण कायय 

प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गररिछे । उपयकु्त आधार 

र कारणले अष्ट्घल्लो ठेक्कालाई म्याद गदाय थप भएको समयमा सम्पन्ि हुि सक्ि ेभए म्याद थप गरेर पष्ट्ि 

ष्ट्िमायण कायय परुा गिय सष्ट्किछे  तर उक्त समय ष्ट्भर अष्ट्िवायय रुपमा सम्पन्ि गिुय पिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 

ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । काययक्रम सञ्चालिको ष्ट्ियष्ट्मत 

ष्ट्िररक्षण, अिगुमि मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि अिसुार 

सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लईिेछ । प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको ष्ट्स्वकृष्ट्तको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

अधरुा भविहरुको ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिेछ । कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त 

प्रष्ट्तवेदि र सम्पष्ट्त्त ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिेछ । अधरुो रहकेा ३ वटा भविहरुको ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि 

भै कायायलयको कायय संचालिमा सहजता आएको  हुिछे  । 

 

१.७ कायायलय ििनमा तल्ला थप  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयको मखु्य कायायलय भविमा िैठक कोठा लगायत ष्ट्वष्ट्भन्ि शाखाहरु व्यवस्थापि गिुय 

पिे हुुँदा कोठाहरु िपगु भई सेवाग्राहीहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्रदाि गिय  कठीिाई भएकोले मखु्य कायायलय 

भविमा थप कोठाहरु व्यवस्थापिका लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िष्ट्दयया  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय 

२. िाुँके  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलय 

 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट  भै रहकेो भविको तल्ला थप गिे  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । भवि 

ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, अिगुमि 
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मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, सवारी ईन्धि तथा ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । भवि ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग 

आवश्यक ढुगंा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा 

स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

स्वीकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि र लागत अिमुाि िमोष्ट्जम ष्ट्िमायण कायय संचालि गररिछे । भवि ष्ट्िमायण कायय 

प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गररिेछ । काययक्रमको 

संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय 

सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, 

उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । काययक्रम 

सञ्चालिको ष्ट्ियष्ट्मत ष्ट्िररक्षण, अिगुमि मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि 

सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि अिसुार 

सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लईिेछ । प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको ष्ट्स्वकृष्ट्तको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायायलय भविको तल्ला थप गिे  कायय सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिेछ । कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त 

प्रष्ट्तवेदि र सम्पष्ट्त्त ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

१.८ अिजिो पययटक सूचना केन्र म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कोष्ट्भड-१९ लगायतका कारणले गदाय ष्ट्िमायण सम्पन्ि हुि िसकी अधरुो रहकेो पययटक सचूिा केन्द्रको ष्ट्िमायण 

कायय सम्पन्ि गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । यस ष्ट्िमायण काययिाट पययटकले संरष्ट्क्षत क्षेरको 

िारेमा अष्ट्धक जािकारी हाष्ट्सल गिय सक्िेछि ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज  कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट  अधरुो रहकेो पययटक सचूिा केन्द्र ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ 

। भवि ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, 

अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, सवारी ईन्धि तथा ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । भवि 

ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा 

लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

स्वीकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि र लागत अिमुाि िमोष्ट्जम ष्ट्िमायण कायय संचालि गररिछे । भवि ष्ट्िमायण कायय 

प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गररिेछ । काययक्रमको 

संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय 

सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, 

उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । काययक्रम 

सञ्चालिको ष्ट्ियष्ट्मत ष्ट्िररक्षण, अिगुमि मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि 

सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि अिसुार 

सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लईिेछ । प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको ष्ट्स्वकृष्ट्तको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

अधरुो पययटक सचूिा केन्द्र ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिेछ । कायायलयको िाष्ट्षयक 

प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि र सम्पष्ट्त्त ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिछे र पययटकले सहज ढगंिाट संरष्ट्क्षत क्षेरको िारेमा 

जािकारी हाष्ट्सल गिय सकेका हुिछेि ्। 
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सिािी सािन खरिद (३११२१) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयको दषै्ट्िक प्रशासष्ट्िक कायय ( सरोकारवालाहरुसंगको समन्वय वैठक, राजश्व दाष्ट्खला, 

म.क्ष.ेव्यवस्थापि समहू/सष्ट्मष्ट्तको वैठक मा सहभागी हुिे) का अष्ट्तररक्त गस्ती जाि ेकाययमा समेत प्रयोग गि े

उदशे्यले साईकल, मोटरसाईकल/ स्कूटर जस्ता सवारी साधि खररद काययका लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१.  ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष  

७. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज  

८. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 

९. मकाल ुिरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 

१०. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 

११. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट सवारी साधि (साईकल, मोटरसाईकल/स्कूटर) खररद गिय प्रयोग गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   सवारी साधि खररद कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको प्रष्ट्तवेदि र कायायलयको दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि, ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला प्रष्ट्तिेदि र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । साथै 

कमयचारीलाई दषै्ट्िक प्रशासष्ट्िक लगायत गस्ती  गि ेकाययमा टेवा पगुकेो हुिेछ  । 

 

मेम्र्न और्ाि खरिद (३११२२) 

ल्यापटप, डेस्कटप लगायतका उपकिण खरिद 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयको काममा  दषै्ट्िक प्रयोजिमा आउिे ल्यापट,, डेस्कटप कम्प्यटुर, ष्ट्प्रन्टर, र्ोटोकपी मेशीि, 

स्क्यािर, क्यामरेा, प्रोजेक्टर, िाईिाकुलर, ग्राुँस कटर, ष्ट्सष्ट्स क्यामरेा, गोप्रो क्यामरेा, िाईपोड लगायतका 

उपकरणहरु खररद गि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको  हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष  

७. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 

८. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 

९. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 

१०. मकाल ुिरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 
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११. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 

१२ श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 

१३. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ् ज 

१४. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

१५. अष्ट्पिाम्पा संरक्षण क्षेर 

१६. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१७. कंञ्चिजङ्घा संरक्षण क्षेर 

१८. अन्िपणूय संरक्षण क्षरे 

१९. मिासलू संरक्षण क्षरे 

२०. गौरीशंकर संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट मेष्ट्शि उपकरणहरु (ल्यापटप, डेस्कटप, ष्ट्प्रन्टर, र्ोटोकपी मषे्ट्शि, ष्ट्डष्ट्जटल 

क्यामेरा, स्क्यािर, प्रोजेक्टर, िाईिाकुलर, िाईटष्ट्भजि वाईिाकुलर, गोप्रो क्यामरेा, ग्राुँस कटर, िाईपोड, 

ष्ट्डष्ट्जटल ष्ट्डस्प्ले,  ष्ट्सष्ट्स क्यामरेा, ष्ट्ज.ष्ट्प.एस आष्ट्द) खररद गिय प्रयोग गररिछे । 

४ काययप्रकृया   मेष्ट्शि औजार खररद कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको प्रष्ट्तवेदि र कायायलयको दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि, ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला प्रष्ट्तिेदि र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

िन्यर्न्तज उिािका म्फल्डगेयि खरिद 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य चोरी ष्ट्शकारी तथा घरपालुवा ष्ट्शकारी कुकुर तथा ष्ट्शकारी वन्यजन्तकुा आक्रमणका कारण माउिाट छुट्ि 

पगुेका टुहुरा वन्यजन्त ुर संरष्ट्क्षत क्षरेहरुमा वन्यजन्तुका संख्यामा िषृ्ट्र्द् भएसंगै पािी र खािाका लाष्ट्ग जंगली 

जिावरहरु जंगल क्षरेिाट िाष्ट्हर ष्ट्िस्की गाउुँ िष्ट्स्त सम्म पगु्िे र मािवीय तथा घरपालुवा पश ुर अन्ि िाष्ट्लहरु 

समेत क्षती परु् याउिकुा साथै स्थािीय िाष्ट्सन्दाका होहल्लाका कारण गोठ, खोर तथा गाउुँ िष्ट्स्तका 

झाडीहरुमा लुकेर िष्ट्स ष्ट्दिे समस्यामलूक वन्यजन्तहुरुलाई उर्द्ार गरी  संरष्ट्क्षत क्षेर वा सरुष्ट्क्षत स्थािमा 

लैजाि ुपिे हुन्छ ।  त्यस्ता टुहुरा तथा समस्यामलूक वन्यजन्तलुाई उर्द्ार गदाय आवश्यक पिे ष्ट्र्ल्डगयेर 

व्यवस्थापि गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१.कोशीटप्प ुवन्यजन्त ुआरक्ष   

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वन्यजन्तु उर्द्ारका लाष्ट्ग आवश्यक औषधी तथा सामाग्रीहरु 

(जाल/महाजाल, ष्ट्वशेष खालको पोषाक, वन्यजन्तु पक्राउ गिय प्रयोग गररि ेऔजार, उपकरण, पञ्जा, िटु, 

खकुुरी लगायतका ष्ट्र्ल्डगेयर) खररद गिय प्रयोग गररिछे । 

४ काययप्रकृया   वन्यजन्तु उर्द्ारका ष्ट्र्ल्डगेयर खररद कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काययक्रमको 

संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको प्रष्ट्तवेदि र कायायलयको दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि, ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला प्रष्ट्तिेदि र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । 

कमयचारीलाई टुहुरा तथा समस्यामलुक वन्यजन्तु व्यवस्थापि गिय सहज भई मािव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यषू्ट्िकरण 

गिे काययमा टेवा पगुेको हुिेछ  । 
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फम्नयचि तथा म्फक्चसय  

कायायलयको लाम्ग फम्नयचि खरिद  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयको काममा  दषै्ट्िक प्रयोजिका लाष्ट्ग आवश्यक पि ेर्ष्ट्ियचरहरु (मचे,  टेवलु, दराज आदी)   खररद 

गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको  हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षरे  कायायलयहरुिाट सञ्चालि 

गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट कायायलयका र्ष्ट्ियचर   खररद गिय प्रयोग गररिछे । 

४ काययप्रकृया   र्ष्ट्ियचर  खररद कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको प्रष्ट्तवेदि र कायायलयको दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि, ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला ष्ट्कताव र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे ।  

 

पूाँम्र्गत पिामर्य (३११३५) 

संिम्क्षत के्षत्रमा िहेका घााँसे मैदानहरुको ईकोलोम्र्कल नक्सांकन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य तराईका संरष्ट्क्षत क्षरेहरुमा वन्यजन्तुको िासस्थाि व्यवस्थापि अन्तगयत घाुँसे मैदाि व्यवस्थापि महत्वपणूय 

कायय हो । प्रत्येक संरष्ट्क्षत क्षेरमा कुि प्रजातीका वन्यजन्तकुो कुि कुि स्थािमा िाक्लो उपष्ट्स्थष्ट्त हुि ेगदयछ 

र सोही अिरुुप कुि कुि स्थािमा, के कष्ट्त क्षरेर्ल घाुँसे मैदािहरु व्यवस्थापि भएका छि सो को िक्साुँकि 

गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । यसवाट आगामी ष्ट्दिमा के कष्ट्त क्षरेर्लका 

कुि  कुि स्थािमा घाुँसे मैदाि व्यवस्थापि गिुय पि ेहो सो को समेत जािकारी प्राप्त हुिेछ ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट संरष्ट्क्षत क्षेरमा रहकेा घाुँसे मैदािहरुको ईकोलोष्ट्जकल िक्साुँकि गि ेकायय 

सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

संरष्ट्क्षत क्षरेमा रहकेा घाुँसे मैदािहरुको ईकोलोष्ट्जकल िक्साुँकि  गि ेकायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद 

प्रकृया अिसुार गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि 

गिुय पिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको प्रष्ट्तवेदि र कायायलयको दाष्ट्खलाको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी हुिेछ ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरेमा रहकेा घाुँसे मैदािहरुको ईकोलोष्ट्जकल िक्साुँकि  गि े कायय भएको हुिेछ । ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला 

र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

 

व्यिस्थापन योर्ना म्नमायण/पजन:म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक संरष्ट्क्षत क्षरेहरु र सो को मध्यवती क्षरेहरु त्यसको स्वीकृत पाुँच िषीय व्यवस्थापि योजिा अन्तगयत 

संरक्षण र व्यवस्थापि हुुँद ैआएका छि । पाुँच िषे अवष्ट्ध समाप्त भए पश्चात संरष्ट्क्षत क्षरेहरुको व्यवस्थापि 

योजिा पिु: ष्ट्िमायण गिुय पिे भएकोले सो प्रयोजि र व्यवस्थापि योजिाको IEE गिे काययका लाष्ट्ग  समते यो 

काययक्रमको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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२. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट व्यवस्थापि योजिा ष्ट्िमायण तथा पिु:  ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय खष्ट्टिे 

परामशय ष्ट्िज्ञ, संस्थाको लाष्ट्ग प्रयोग गररिछे । कायायलय आरै्ले कमयचारी पररचालि गरी समते व्यवस्थापि 

योजिा ष्ट्िमायण पिुष्ट्िमायण गिय सक्िछे । व्यवस्थापि योजिाको IEE गिे काययका लाष्ट्ग  समेत िजेट खचय गिय 

सष्ट्किेछ ।  संरष्ट्क्षत क्षेरको व्यवस्थापि योजिा तयारी काययष्ट्वधी अिरुुपका काययहरुमा खचय गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

संरष्ट्क्षत क्षरेको व्यवस्थापि योजिा ष्ट्िमायण कायय “संरष्ट्क्षत क्षरेको व्यवस्थापि योजिा तयारी 

काययष्ट्वष्ट्ध,२०७३” िमोष्ट्जम गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  व्यवस्थापि योजिाको अष्ट्न्तम प्रष्ट्तिेदि कायायलयिाट स्वीकृत भई  छपाई गरी कायायलयमा दाष्ट्खला 

भएको प्रष्ट्तवदेिको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी हुिछे ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

व्यवस्थापि योजिा तयार गरी छपाई भएको हुिेछ । ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको 

हुिेछ । स्वीकृत व्यवस्थापि योजिाले ष्ट्िष्ट्दयष्ट गरे अिरुुप संरक्षण र व्यवस्थापिका काययहरु भएका हुिेछि ् ।  

 

व्यिस्थापन योर्नाको आई ई ई  तयाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक संरष्ट्क्षत क्षरेहरु र सो को मध्यवती क्षरेहरु त्यसको स्वीकृत पाुँच िषीय व्यवस्थापि योजिा अन्तगयत 

संरक्षण र व्यवस्थापि हुुँद ैआएका छि । पाुँच िषे अवष्ट्ध समाप्त भए पश्चात संरष्ट्क्षत क्षरेहरुको व्यवस्थापि 

योजिा पिु: ष्ट्िमायण गिुय पि े भई ष्ट्िमायण भएका तर IEE हुि िाुँकी रहकेा व्यवस्थापि योजिाहरुको IEE 

गिे काययका लाष्ट्ग  यो ष्ट्क्रयाकलापको  व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

३. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट व्यवस्थापि योजिाको IEE  गिय  काययका लाष्ट्ग प्रयोग गररिेछ । कायायलय 

आरै्ले कमयचारी पररचालि गरी समेत व्यवस्थापि योजिा ष्ट्िमायण पिुष्ट्िमायण गिय सक्िछे । व्यवस्थापि 

योजिाको IEE गिे काययका लाष्ट्ग  समेत िजेट खचय गिय सष्ट्किेछ ।  संरष्ट्क्षत क्षरेको व्यवस्थापि योजिा 

तयारी काययष्ट्वधी अिरुुपका काययहरुमा खचय गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम सेवा प्रदायक संस्था मार्य त गररिे छ  ।  

५ खचय प्रकृ्रया  व्यवस्थापि योजिाको अष्ट्न्तम प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भई  छपाई गरी कायायलयमा दाष्ट्खला भएको प्रष्ट्तवदेिको 

आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी हुिेछ ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

व्यवस्थापि योजिा तयार गरी छपाई भएको हुिेछ । ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको 

हुिेछ । स्वीकृत व्यवस्थापि योजिाले ष्ट्िष्ट्दयष्ट गरे अिरुुप संरक्षण र व्यवस्थापिका काययहरु भएका हुिेछि ् ।  

 

िामसाि साईटको व्यिस्थापन योर्ना तयाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य रामसार साईटमा सषू्ट्चकृत भएका िेपालका संरष्ट्क्षत क्षरेहरुमा रहकेा रामसार साइटको संरक्षण र 

व्यवस्थापिका लाष्ट्ग रामसार साईटको व्यवस्थापि योजिा तयार  गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको 

हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

५. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट रामसार साईटको व्यवस्थापि योजिा तयार  गि े  काययका लाष्ट्ग प्रयोग 

गररिेछ ।  
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४ काययप्रकृया   

 

यो कायय सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम सेवा प्रदायक संस्था मार्य त गररिे छ  ।  

५ खचय प्रकृ्रया  रामसार साईटको व्यवस्थापि योजिाको अष्ट्न्तम प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भई  छपाई गरी कायायलयमा दाष्ट्खला 

भएको प्रष्ट्तवदेिको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी हुिछे ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

रामसार साईटको व्यवस्थापि योजिा तयार गरी छपाई भएको हुिेछ । ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला र िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । स्वीकृत व्यवस्थापि योजिाले ष्ट्िष्ट्दयष्ट गरे अिरुुप रामसार साईटको 

संरक्षण र व्यवस्थापिका काययहरु भएका हुिछेि ् ।  

 

िािा के्षत्रको पययटन म्िकास िणनीम्त  तयाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जको रारा तालमा जाि े पययटकहरु ष्ट्दि प्रष्ट्त ष्ट्दि िढ्द ै गई रहकेा छि।  रारा राष्ट्रिय 

ष्ट्िकुञ् जमा दीगो पययटि ष्ट्वकासका लाष्ट्ग पययटि ष्ट्वकास रणिीष्ट्तको आवश्यकता दषे्ट्खएकोले यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट पययटि ष्ट्वकास रणिीष्ट्त तयार  गिे  काययका लाष्ट्ग प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम सेवा प्रदायक संस्था मार्य त गररिे छ  ।  

५ खचय प्रकृ्रया  रारा क्षेरको पययटि ष्ट्वकास रणिीष्ट्त  स्वीकृत भई  छपाई गरी कायायलयमा दाष्ट्खला भएको प्रष्ट्तवेदिको 

आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी हुिेछ ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

रारा क्षेरको पययटि ष्ट्वकास रणिीष्ट्त तयार गरी छपाई भएको हुिछे । ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा 

उल्लेख भएको हुिछे । स्वीकृत पययटि ष्ट्वकास रणिीष्ट्तले ष्ट्िष्ट्दयष्ट गरे अिरुुप रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जमा पययटि 

ष्ट्वकासका  काययहरु भएका हुिछेि ् ।  

 

 

सडक तथा पजल म्नमायण (३११५१) (साियर्म्नक म्नमायण) 

िनपथ ग्रािेम्लङ 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्राय:गरी तराइका संरष्ट्क्षत क्षेरहरुमा पययटकहरुलाई संरष्ट्क्षत क्षेरको अवलोकि गिय तथा वन्यजन्तुको चोरी 

ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग ष्ट्ियष्ट्मत गस्ती गिय सष्ट्किे विपथको सञ्जाल हुि ुपदयछ । तर िषायदको समयमा 

विपथहरु ष्ट्हलो र पािीका कारण संचालियोग्य िहुिे भएकोले त्यस्ता विपथहरुमा ग्राभषे्ट्लङ गरी सवै 

मौसममा सवारी आवत जावत हुि सक्ि ेििाउि यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । यस अन्तगयत  

पािी जम्िे  ठाउुँहरुमा ग्राभले ष्ट्वछ्याउिे वा ग्राभषे्ट्लङ गरी सवारी साधि ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा संचालि हुिे व्यवस्था 

गररिेछ ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 
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७. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट विपथ ग्राभषे्ट्लङ कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । विपथ ग्राभेष्ट्लङको 

अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक 

जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । ग्राभषे्ट्लङका लाष्ट्ग आवश्यक ढुगंा, ष्ट्गटी, िालुवा 

संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि ेभएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

विपथ ग्राभषे्ट्लङ कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त 

गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । 

कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, 

जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे 

। स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे 

। ग्राभेष्ट्लङ गदाय खाल्टो धेरै भएको र िषायमा पािी जम्मा हुिे विपथहरुमा प्राथष्ट्मकता ष्ट्दई गिुय पिेछ  । यस 

अन्तगयत िाटोमा ग्राभले ष्ट्वछ्याउि,े ष्ट्गट्टी भरी रोलर लगाउिे कायय गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वकृष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षेर ष्ट्भर विपथ ग्राभेष्ट्लङ भई सवै मौसममा सवारी साधि आवत जावत गिय सक्ि ेभ ैपययटकहरुलाई 

संरष्ट्क्षत क्षरे अवलोकिमा सहज हुिकुा साथै वन्यजन्तु तथा विस्पतीको चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लागी 

गस्ती गि ेकाययमा समेत  सहयोग पगुेको हुिछे ।    

 

िनपथ म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरहरुमा पययटकहरुलाई संरष्ट्क्षत क्षेरको अवलोकि गिय तथा कमयचारीहरुिाट वन्यजन्तुको चोरी 

ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग ष्ट्ियष्ट्मत गस्ती गिय िया ठाउुँमा विपथ तथा िाटोको आवश्यक पिे हुुँदा यस 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

४. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट िया विपथ ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । विपथ ष्ट्िमायणको 

अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक 

जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत, ट्याक्टर चालक, जे.ष्ट्स.ष्ट्ि. अपरेटरको पाररश्रष्ट्मक आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । 

विपथ ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुगंा, ष्ट्गटी, िालुवा संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि ेभएमा 

लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

 काययप्रकृया   

 

विपथ ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचुिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त 

गिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । 

कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, 

जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे 

। स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे 

। यस अन्तगयत सकेसम्म ठुला रुखहरुलाई जोगाई िट्ुयाि, झाष्ट्ड हटाउिे, िाटोमा परेका रुखका ठुटा उखेल्िे, 

ढलेका रुख काट्ि ेतथा हटाउि,े  होचो भागमा माटो भिे, पािी जम्िे स्थािमा ढुगंा ष्ट्गट्टी हाल्िे, िाटोको 

दाुँयािायाुँ वषायतको पािी ष्ट्िकास हुि े गरी िाली समते खिी  सवारी साधि आवत जावत गिय ष्ट्मल्ि े 

ष्ट्कष्ट्समिाट वि पथ ष्ट्िमायण गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 
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६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि तथा िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदि तयार भएको हुिेछ । संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर विपथ ष्ट्िमायण भई 

पययटकले] सहज ढगंिाट वन्यजन्तकुो अवलोकि गिय सक्िकुा साथै वन्यजन्त ुतथा विस्पतीको चोरी ष्ट्शकार 

ष्ट्ियन्रणका लागी गस्ती गि ेकायय र  वि डढेलो ष्ट्ियन्रण काययमा सहयोग पगुेको हुिछे ।     

 

डढेलो म्नयन्त्रणका लाम्ग अग्नीिेखा म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वि संरक्षणको महत्वपणूय पाटो भिेको वि डढलेो ष्ट्ियन्रण गिुय हो । प्रत्येक िषय लाग्िे वि डढलेोले वि 

क्षेरलाई ठुलो ष्ट्विास गरर रहकेो हुन्छ । डढलेोिा  डढलेो ष्ट्ियन्रणका ष्ट्वष्ट्भन्ि ष्ट्वष्ट्धहरु मध्य ेअग्िी रेखा 

ष्ट्िमायण तथा व्यवस्थापि एक महत्वपणूय कायय हो । डढलेोिाट संरष्ट्क्षत क्षरे ष्ट्भर ष्ट्िमायण भएका पोष्ट भवि, 

काठेपलु, मचाि तथा जंगलसंग जोष्ट्डएको िष्ट्स्तहरुको संरक्षण गि ेएक क्षरेिाट अको क्षेरमा डढलेोलाई 

रोक्ि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग अग्िीरेखा/ विपथ ष्ट्िमायण गिय यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

५. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

७. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

९. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१०. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

११. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट डढेलो ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग अग्िीरेखा ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे 

। पोष्ट भवि, काठेपलु, मचाि र  जंगलसंग जोष्ट्डएको िस्ती क्षेरलाई डढलेोिाट सरुक्षा गिय वरीपरी भएका 

झाडी िट्ुयाि हटाउि,े सकेुका हागाष्ट्िगा र पात पष्ट्तंगर सर्ाई गि,े झाडी िट्ुयाि हटाएको र सकेुका 

हागाष्ट्िगा र पात पष्ट्तंगर सर्ाई गरको स्थािमा वरपरिाट माटो खिी गिे, अग्िीरेखा ष्ट्िमायण गिे काययमा खचय 

गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि 

तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि 

गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट 

कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । विपथले समेत अष्ट्ग्िरेखाको काम गि े हुिाले विपथ 

ष्ट्िमायण हुि ेस्थािमा यो कायय गररिे छैि । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि तथा िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिदेि तयार भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षेरहरुमा अग्िीरेखा ष्ट्िमायण भई 

वि डढेलो ष्ट्ियन्रण काययमा  सहयोग पगुेको हुिछे।     

 

 मोटिेिल कच्ची बाटो म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष क्षरेमा कायायलयको सवारी साधि आवत जावत गिे मोटरेवल कच्ची िाटो 

आवश्यकता भएकोले  यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । जसिाट गस्ती प्रयोजिका साथै अिगुमि 

र उर्द्ार काययमा समते सहयोग पगु्िछे । 
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२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक  कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट मोटरेवल कच्ची िाटो ष्ट्िमायण गिे  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । िाटो 

ष्ट्िमायणका अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूाि प्रकाशि, अिगुमि 

मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । िाटो ष्ट्िमायणका  लाष्ट्ग आवश्यक 

ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय 

सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गररिेछ । काययक्रमको 

संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय 

सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, 

उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्षामा ५ ष्ट्क.ष्ट्म. मोटरेवल कच्ची िाटो ष्ट्िमायण भई कायायलयको सवारी आवत 

जावत गिय सहज भएको हुिछे । सम्पन्ि काययको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे ।     

 

गोिेटो बाटो म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य पहाडी तथा ष्ट्हमाली संरष्ट्क्षत क्षरेहरुमा  र तराईका चरेु क्षेरमा वन्यजन्तुको चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लागी 

गस्ती गिय, वन्यजन्तुको अवलोकि गिय  र पदयारी पययटकहरुलाई संरष्ट्क्षत क्षरे अवलोकिमा सहज  ििाउि 

यस  ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. खप्तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट गोरेटो िाटो कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । गोरेटो िाटो ष्ट्िमायणको 

अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक 

जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । गोरेटो िाटो ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुगंा, ष्ट्गटी, 

िालुवा संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि ेभएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ  । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट 

कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । गोरेटो िाटो ष्ट्िमायणमा सकेसम्म स्थािीय स्रोत साधिको 

प्रयोग गररिेछ । यस अन्तगयत पययटकहरु आवत जावत गिय ष्ट्मल्िे ष्ट्कष्ट्समिाट घाुँस, िट्ुयाि, झाष्ट्ड हटाउिे, 

पहाडी क्षरेको ठाडो उकालोमा ष्ट्संढी ष्ट्िमायण गिे, आवश्यक स्थािमा रेष्ट्लङ ष्ट्िमायण गि,े  वषायतको समयमा 

ष्ट्चप्लो हुिे िाटोमा ढुंगा ष्ट्वछ् याउिे र पािी िग्िे गरी दिैु तर्य  िाला खन्िे आष्ट्द कायय गररिछे । मध्यवती 

क्षेरको िष्ट्जकको उपभोक्ता समहू मार्य त पष्ट्ि कायय गराउि सष्ट्किछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर गोरेटो िाटो ष्ट्िमायण भई पययटकले सहज ढगंिाट वन्यजन्तुको अवलोकि गिय सक्िछेि ्साथै 

वन्यजन्तु तथा विस्पतीको चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लागी गस्ती गि ेकायय र  वि डढेलो ष्ट्ियन्रण काययमा 

पष्ट्ि सहयोग पगुेको  हुिछे । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदि मा उल्लेख 

भएको हुिछेा ।      
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पययटक पद मागय म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य पहाडी तथा ष्ट्हमाली क्षेरका संरष्ट्क्षत क्षरेहरुमा पदयारी पययटकहरुको पदयारालाई सहज ििाउि यस  

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. सगरमाथा  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

७. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट पययटक पदमागय ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  पययटक पदमागय 

ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, 

प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । पययटक पदमागय ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक 

ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय 

सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट 

कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । यस अन्तगयत पदमागय ष्ट्िमायण गदाय पययटक आवत जावत 

गिय ष्ट्मल्िे ष्ट्कष्ट्समिाट घाुँस, िट्ुयाि, झाष्ट्ड हटाउिे, िाटो ष्ट्िमायण गि,े ठाडो उकालोमा ष्ट्संढी ष्ट्िमायण गिे, 

वषायतको समयमा ष्ट्चप्लो हुिे स्थािमा ढुंगा ष्ट्वछ् याउि,े िषायतको पािी िग्ि े गरी दिैु तर्य  िाला खन्िे, 

आवश्यक स्थािमा रेष्ट्लङ ष्ट्िमायण गिे आष्ट्द कायय गररिेछ । ियाुँ क्षरेमा पययटक मागय पष्ट्हचाि गरर ष्ट्िमायण 

गिे कायय समते यसै अन्तगयत पदयछ ।  मध्यवती क्षरेको िष्ट्जकको उपभोक्ता समहू मार्य त पष्ट्ि कायय गराउि 

सष्ट्किेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वष्ट्क्रष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भयको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर पययटक पदमागय ष्ट्िमायण पश्चात पययटकहरुलाई  संरष्ट्क्षत 

क्षेरको पदयारा गिय सहज भई पयाय पययटिमा टेवा पगुेको हुिछे ।     
 

काठेपजल म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर अवलोकिका लाष्ट्ग आएका पययटकहरुलाई िषायतको समयमा सािा खहरे खोल्साहरुमा आएको 

िाढीमा पािी िघटुन्जेलसम्म कुरेर िस्ि ुपि,े ष्ट्ियष्ट्मत पािी िग्िे स्थािहरुमा आवत जावत गिय कठीिाई 

भएकोले  र कमयचारीहरुलाई  वन्यजन्तु अिगुमि तथा चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग गस्ती गिे काययमा 

समेत सहयोग पगु्िे भएकोले संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर काठेपलु ष्ट्िमायण गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो 

।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. रारा  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१२. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

१३. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट काठेपलु ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । काठेपलु ष्ट्िमायणको 

अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक 

जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत, सचूिा प्रकाशि, समन्वय िैठक आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । काठेपलु  ष्ट्िमायणका 

लाष्ट्ग आवश्यक काठ संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई 

गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट 

कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । यो खोला, खोल्सा हरेी सािोदषे्ट्ख ठूलो (लामो) हुिसक्छ 

। यस अन्तगयत खोला वा खोल्साको दायाुँ िायाुँ ढुगंाको पखायल उठाई ष्ट्वचमा काठको पलु ष्ट्िमायण गरी 

पलुको दायाुँिायाुँ  रेष्ट्लङ राख्िे, काठेपलुहरुको काठलाई पाष्ट्ि तथा ष्ट्चस्याििाट जोगाउिको लाष्ट्ग अष्ट्िवाययय 

रुपमा अलकरा वा रंग लगाईिेछ । मध्यवती क्षेरको िष्ट्जकको उपभोक्ता समहू मार्य त पष्ट्ि कायय गराउि 

सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भयको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षरेमा काठेपलु ष्ट्िमायण भई पययटकलाई संरष्ट्क्षत क्षेरको 

अवलोकि गिय सहज हुिकुा  साथै कमयचारी, सरुक्षाकमीहरुलाई गस्ती गि ेकाययमा समते सहयोग पगुकेो 

हुिेछ । 

 

कलिटय/ कर्िे म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर अवलोकिका लाष्ट्ग आएका पययटकहरुलाई िषायतको समयमा सािा खहरे खोल्साहरुमा आएको 

िाढीमा पािी िघटुन्जेलसम्म कुरेर िस्ि ुपि,े ष्ट्ियष्ट्मत पािी िग्िे स्थािहरुमा आवत जावत गिय कठीिाई 

भएकोले  र कमयचारीहरुलाई  वन्यजन्तु अिगुमि तथा चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग गस्ती गिे काययमा 

समेत सहयोग पगु्िे भएकोले संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर कलभटय/कजव े ष्ट्िमायण गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

४. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कृरणसार संरक्षण क्षरे 
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट कलभटय ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । कलभटय /कजवे ष्ट्िमायणको 

अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक 

जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत, सचूिा प्रकाशि, समन्वय िैठक आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । कलभटय  ष्ट्िमायणका 

लाष्ट्ग आवश्यक ढुुँगा, ष्ट्गट्टी, िालवुा संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा 

स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट 

कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । यो खोला, खोल्सा हरेी सािोदषे्ट्ख ठूलो (लामो) हुिसक्छ 

।   

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे ।  िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षरेमा 

कलभटय /कजव े ष्ट्िमायण भई पययटकलाई संरष्ट्क्षत क्षेरको अवलोकि गिय सहज हुिकुा  साथै कमयचारी, 

सरुक्षाकमीहरुलाई गस्ती गिे काययमा समते सहयोग पगुकेो हुिछे । 

 

 

खानेपानी संिचना म्नमायण  (३११५६)-(साियर्म्नक म्नमायण) 

खानेपानी म्नमायण (पाईप र्डान) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलय, सेक्टर कायायलय, रेञ्जपोष्ट र पोष्टमा काययरत कमयचारीहरुका साथै कायायलयमा आउिे 

पययटक, सेवाग्राहीहरुका लाष्ट्ग खािेपािी व्यवस्था गिय यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

७. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१२. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१३. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१४. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

१५. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

१६. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट खािेपािी ष्ट्िमायण (पाइप जडाि) कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । खािेपािी 

ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, 

प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । पाईप खररद, ट्यांकी ष्ट्िमायण तथा पािी शरु्द् 
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गिे उपकरण खररद जस्ता काययमा खचय गररिेछ । खािपेािी  ष्ट्िमायण काययका लाष्ट्ग आवश्यक ढुगंा, ष्ट्गटी, 

िालुवा संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि ेभएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट 

कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भयको हुिेछ । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । खािपेािी व्यवस्थापिले जंगल क्षरेष्ट्भर िस्िे कमयचारीहरुको अष्ट्त 

आवश्यक भौष्ट्तक पवूायधार परुा भई संरक्षण प्रष्ट्त खष्ट्टिे हौसला िढाउि टेवा पगुेको हुिछे ।  

 

खानेपानी मजहान संिक्षण तथा व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर पािीका महुािहरु रहकेा हुन्छि जसको संरक्षण तथा व्यवस्थापििाट संरष्ट्क्षत क्षरे ष्ट्भरका 

वन्यजन्तुहरुलाई आवश्यक पािी  उपलव्ध भै मािव वन्यजन्तु द्वन्द न्यषु्ट्िकरणमा समेत टेवा पगु्िे हुुँदा संरष्ट्क्षत 

क्षेर ष्ट्भर रहकेा पािीका महुाि संरक्षण तथा व्यवस्थापि गिय यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  
२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

११. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट खािपेिी महुाि संरक्षण तथा व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । 

यस अन्तगयत पािीका महुाि गष्ट्हराउिे, वरपर पखायल लगाउि,े ईन्टेक ििाउिे, ढुगंा छाप्ि,े महुािलाई व्यवष्ट्स्थत 

गद ैवन्यजन्तुको पािी पोखरीसम्म पािी लैजािे आष्ट्द काययहरु गररिेछि । सरसर्ाई गिे र र्ोहोर मैला हुििाट 

जोगाउि सेड लगाउिे कायय पष्ट्ि गिय सष्ट्किछे । खािेपिी महुाि संरक्षण तथा व्यवस्थापि काययको अष्ट्तररक्त 

कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, 

ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारीको िैठक, सेक्टर पोष्ट कायायलयको 

ष्ट्सर्ाररस तथा उपभोक्ता समहू सष्ट्मष्ट्तहरुको माग अिरुोधको आधारमा  खािेपािी  महुाि संरक्षण तथा 

व्यवस्थापि गि ेस्थािको पष्ट्हचाि गररिेछ । खािपेािी  महुाि संरक्षण तथा व्यवस्थापि काययका लाष्ट्ग 

आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट 

खलुाई गिय सष्ट्किछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 
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६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । खािपेािी व्यवस्थापिले जंगल क्षरेष्ट्भर िस्िे कमयचारीहरुको अष्ट्त 

आवश्यक भौष्ट्तक पवूायधार परुा भई संरक्षण प्रष्ट्त खष्ट्टिे हौसला िढाउि टेवा पगुेको हुिछे । खािेपािीका 

महुािहरु संरक्षण तथा व्यवस्थापि भै वन्यजन्तलुाई आवश्यक पि ेखािेपािी संरष्ट्क्षत क्षेर ष्ट्भरै उपलव्ध 

भएको हुिछे ।   

 

खानेपानी ट्यजिेल म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य तराईका संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर रहकेा सेक्टर, रेञ्जपोष्ट, पोष्टमा काययरत कमयचारीहरुका लागी खािेपािी व्यवस्थापि 

गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट खािपेिी ट्यवेूल ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । यस अन्तगयत 

ट्यवेूल ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक सामग्री, उपकरण, प्राष्ट्िष्ट्धक, ज्यामी, ढुवािी जस्ता सम्िष्ट्न्धत काययहरु 

पदयछि यस अन्तगयत ट्यवेुल गाड्ि ेतथा धारा जडाि गिे काययहरु गररिछे । ष्ट्ियष्ट्मत उपयोगको क्रममा 

िगेको पािीलाई वन्यजन्तलेु खाि सक्िे गरी स-सािा पोखरीहरु समते ष्ट्िमायण गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट 

कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । खािपेिी ट्यवेूल ष्ट्िमायण काययका लाष्ट्ग ढुगंा, ष्ट्गटी, 

िालुवा आवश्यक परेको अवस्थामा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि 

सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । खािपेािीका ट्यवेूल ष्ट्िमायणिाट संरष्ट्क्षत क्षरेका पोष्टहरुमा काययरत 

कमयचारीहरु तथा पययटक, सेवाग्राहीलाई खािपेािी व्यवस्थापि भएको हुिेछ ।   

 

खानेपानी ट्यांम्क म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको मखु्य कायायलय रहकेो स्थािमा कायायलयका साथै कमयचारीहरुको आवास भविहरु समेत 

रहकेा हुन्छि । त्यसका अलवा ष्ट्हरासत भवि /सधुार गहृ, क्याष्ट्न्टि, भान्छाघर  समते हुिे हुुँदा ठुलो पररमाणमा 

पािीको आवश्यकता पिे र सवै स्थािमा पािीको व्यवस्थापि गिुय पिे हुुँदा ठुलो पररमाणमा पािी जम्मा गि े

अग्लो ट्यांकी ष्ट्िमायण गरी ष्ट्डप वोररङ वा मोटर मार्य त सो ट्यांकीमा पािी जम्मा गरी सवै स्थािमा पािी 

ष्ट्वतरण गि ेउदशे्यले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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५. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट खािपेािी ट्यांकी ष्ट्िमायण गररिछे । यस अन्तगयत खािेपािी ट्यांकी ष्ट्िमायण, 

खािपेािी ट्यांकी माष्ट्थ पगु्िे भर् याङ ष्ट्िमायण, मोटर जडाि, ष्ट्वद्यतु जडाि, पाईप खररद तथा  जडाि, पािी 

शरु्द्ीकरणका उपकरण खररद समतेका  काययहरु गररिेछि । यसको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको 

िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय 

सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गिछे । 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  िक्सा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । खािपेािीको ट्याुँकी ष्ट्िमायण भ ैकमयचारी, सेवाग्राही तथा पययटकका लाष्ट्ग 

खािपेािी व्यवस्था भएको हुिेछ । 

 

िन तथा िाताििण संिक्षण (३११५७) –साियर्म्नक म्नमायण  

घााँसे मैदान म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर रहकेा वन्यजन्तुहरुका लाष्ट्ग खाियोग्य ष्ट्वष्ट्भन्ि प्रजाष्ट्तका घाुँसहरु उत्पादि गिे गरर घासे 

मैदाि ष्ट्िमायण गिे तथा प्राकृष्ट्तक रुपमा रहकेा घासे मैदाि व्यस्थापि गिे काययका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यिस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट घाुँसे मदैाि ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । घासे मैदाि ष्ट्िमायणमा 

कायायलयको मेष्ट्सि प्रयोग गदाय ईन्धि, अपरेटर ज्याला र ममयत संभारमा मार खचय गररिेछ । घासेमदैािको 

िमिुा प्लट ििाई व्यवस्थापि तथा अध्ययिको लाष्ट्ग दषै्ट्िक ज्यालादारीमा  खटाईएका ज्यामीहरुको ज्यालामा 

खचय गररिेछ । घाुँसे मैदाि ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम 

अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गिछे । 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय भई रहकेो घाुँसे मैदाि भन्दा अन्य क्षेरमा पािीको श्रोतलाई मध्यिजर राष्ट्ख ष्ट्िमायण गररिे हुुँदा 

पािी पोखरी ष्ट्िमायण कायय समते यही घाुँसे मैदािको आसपासमा गररिेछ । यसमा रुखहरु हटाउिे, पलाउिे 

प्रजाष्ट्तहरुलाई काट्िे, आगो लगाउिे तथा जरैसम्म उखेल्िे जस्ता काययहरु गरी घाुँसे मैदाि ष्ट्िमायण गररन्छ । यो 

कायय गदाय आवश्यकता, कायय प्रकृष्ट्त र ष्ट्मतव्ययीता समेतलाई हरेी माष्ट्िस लगाएर वा मेष्ट्शिरी औजार समेत 
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प्रयोग गरेर गिय सष्ट्किेछ । प्राष्ट्वष्ट्धक दृष्ट्ष्टकोणले सकभर चैर मसान्त ष्ट्भरै  घाुँसे मैदाि ष्ट्िमायण गररिेछ । घाुँसे 

मैदाि ष्ट्िमायण गदाय मेष्ट्शि प्रयोग गरी घाुँसे मैदाि ष्ट्िमायण गदाय सोही अिरुुप लागत अिमुाि तयार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  काययसचूी, प्रस्ताविा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिेछ ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । घाुँसे मदैाि ष्ट्िमायण काययले वन्यजन्तुका लाष्ट्ग आवश्यक पि ेआहारा 

संरष्ट्क्षत क्षरेिाट ि ैउपलव्ध भएको हुिछे । 

 

िन्यर्न्तजका पानीपोखिी म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेहरुका धेरै भ-ूभागहरु भावर तथा ष्ट्भरी मधेश क्षेरमा रहकेो हुुँदा वन्यजन्तुका लाष्ट्ग ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा 

आवश्यक पि ेपािीको अभाव हुि ेभएकोले वन्यजन्तुका लाष्ट्ग खािपेािी र आहाल िस्ि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग 

पािी पोखरी व्यवस्थापि गिुय अत्यावश्यक  दषे्ट्खन्छ । वन्यजन्तुहरु पािीको लाष्ट्ग गाउ िष्ट्स्त हुुँद ैखोलासम्म 

पगु्ि ु पदाय ष्ट्शकारीको आक्रमणमा परी मतृ्य ु हुि े सम्भाविा पष्ट्ि रहन्छ ।त्यसैले वन्यजन्तुलाई खािपेािी 

व्यवस्थापि गिय यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वन्यजन्तुका लाष्ट्ग खािपेािी पोखरी ष्ट्िमायण गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

वन्यजन्तुका पािी पोखरी ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । काययक्रमको 

संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 

ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक 

कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको 

स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । गमी मौसममा पष्ट्ि 

वन्यजन्तुले संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरै पयायप्त रुपमा पािी खाि पाएको हुिेछि . 

 

 

िन्यर्न्तजका पानीपोखिीमा पानी व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेहरुका धेरै भ-ूभागहरु भावर तथा ष्ट्भरी मधेश क्षेरमा रहकेो हुुँदा वन्यजन्तुका लाष्ट्ग ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा 

आवश्यक पिे पािीको अभाव हुिे भएकोले वन्यजन्तुका लाष्ट्ग खािपेािीका लाष्ट्ग र आहाल िस्िे प्रयोजिका 

लाष्ट्ग पािीको व्यवस्थापि गिुय अत्यावश्यक  दषे्ट्खन्छ । वन्यजन्तहुरु पािीको लाष्ट्ग गाउ िष्ट्स्त हुुँद ैखोलासम्म 

पगु्ि ुपदाय ष्ट्शकारीको आक्रमणमा परी मतृ्य ुहुिे सम्भाविा पष्ट्ि रहन्छ ।| त्यसैले संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर वन्यजन्तुहरुका 

लाष्ट्ग पािी व्यवस्थापिका ष्ट्िष्ट्मत्त पािी पोखरी ष्ट्िमायण गररएका हुन्छि तर ती पोखरीहरुमा सखु्खा मौसममा 

पािी िहुुँदा वन्यजन्तुका लागी पािीको समस्या पिे भएकोले पोखरीहरुमा पािी भिय यो कृयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो । 
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२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

५. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

७. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वन्यजन्तुका लाष्ट्ग पोखरीमा पािी व्यवस्थापि गिय प्रयोग गररिछे । ष्ट्िष्ट्श्चत 

अवष्ट्धका लाष्ट्ग ट्याक्टर चालकको पाररश्रष्ट्मक, ट्याक्टर ममयत, ईन्धि तथा पाईप खररद आदी काययमा खचय 

गिय सष्ट्किेछ । ट्यांकर वा ट्याक्टर भाडामा ष्ट्लएको अवस्थामा टयांकर/ ट्याक्टर भाडामा खचय गिय सष्ट्कन्छ । 

४ काययप्रकृया   

 

वन्यजन्तुका पािी पोखरीमा पािी भिे कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काययक्रमको 

संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 

ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक 

कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । करार कमयचारी व्यवस्थापि गरी 

कायायलयको ट्याक्टर मार्य त पोखरीमा पािी भिे व्यवस्था पष्ट्ि गिय सष्ट्किेछ । कायायलयमा भए कायायलयको 

ट्याक्टर वा पािी ट्यांकरिाट र कायायलयमा उपलव्ध िभएको अवस्थामा भाडा ष्ट्तरेर भए पष्ट्ि पािी ल्याई ती 

पािी महुाििाट पाइप जडाि गरी पोखरीमा पािी व्यवस्थापि पष्ट्ि गिय सष्ट्कन्छ । यो कायय गमीयाममा पोखरीमा 

पािी सकु्ि ेसमयमा गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्रस्ताविा, काययसचूी, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । गमी मौसममा पष्ट्ि 

वन्यजन्तुले संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरै पयायप्त रुपमा पािी खाि पाएको हुिेछि . 

 

मेषर्ाली सम्हत ताििाि म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेमा वन्यजन्तुको िासस्थाि संरक्षण तथा सधुारका काययहरुले एकातर्य  वन्यजन्तुको संख्यामा िरृ्द्ी 

हुि पगुेको छ भि ेअको तर्य  संरष्ट्क्षत क्षरेमा वषृ्ट्र्द् भएका वन्यजन्तहुरु खािा तथा पािीको अपगुका कारण गाउुँ 

िस्तीका आवाष्ट्दहरुमा जािे क्रम िढ्दा आवादीका अन्ििाली खाईष्ट्दिे, मांसाहारी वन्यजन्तुले घर गोठका 

पशहुरुमाथी आक्रमण गिे कारणले गदाय मािव वन्यजन्तुवीच द्वन्द सजृिा हुि पगुेको छ । यसैले संरष्ट्क्षत क्षरेका 

वन्यजन्तुहरु मािव वस्ती तथा आवादीमा जाििाट रोक्ि मािव वष्ट्स्त तथा आवादी क्षेरमा मेषजाली सष्ट्हतको 

तारवार लगाउि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट मेषजाली सष्ट्हत तारवार ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस 

अन्तगयत मेषजाली सष्ट्हत तारवार ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध 

िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गररिछे । 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 
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पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । काययक्रम 

संचालि गदाय सम्वष्ट्न्धत मध्यवती क्षेर उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तहरुसंग संझौता गरेर सष्ट्मष्ट्त मार्य त पष्ट्ि गिय सष्ट्किेछ 

। कायायलयको ष्ट्ियष्ट्मत काययक्रममा िजेट ष्ट्वष्ट्ियोजि भएता पष्ट्ि मध्यवती क्षरेका िाष्ट्सन्दाहरुको ष्ट्हतका 

लाष्ट्ग यो कायय गररिे भएकोले मध्यवती क्षेर व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्त मार्य त कायय गदाय उिीहरुमा अपित्वको 

भाविा ष्ट्वकष्ट्सत हुि ेर सो को संरक्षणका लाष्ट्ग  उिीहरु ि ैअग्रसर हुि ेष्ट्वश्वास ष्ट्लई यो कायय मध्यवती उपभोक्ता 

सष्ट्मष्ट्त मार्य त संचालि गिय प्राथष्ट्मकता ष्ट्दईिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  िक्सा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । मेषजाली सष्ट्हत तारवार  ष्ट्िमायण काययले  मािव वन्यजन्तु द्वन्द न्यषू्ट्िकरणमा 

सहयोग पगुेको हुिेछ । 

 

सोलाि फेन्स म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्वशेष गरर जंगली हात्ती गाउुँ िष्ट्स्त तथा आवादीमा आउिे क्रमलाई रोक्िका ष्ट्िष्ट्मत्त िष्ट्स्त तथा आवाष्ट्दलाई 

ष्ट्भर पाद ैसोलार रे्न्स /ष्ट्िद्यतुीय तारवार लगाउिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो  

।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत तपष्ट्सलका  कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ ।  

१. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट सोलार रे्न्स ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । सोलार रे्न्स ष्ट्िमायणको 

अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक 

जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट 

कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तसंग संझौता 

गरेर सष्ट्मष्ट्त मार्य त पष्ट्ि गिय सष्ट्किछे । यो कायय मध्यवती उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तको सहभाष्ट्गतामा पष्ट्ि गिय सष्ट्किेछ 

। 

५ खचय प्रकृ्रया  िक्सा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । हात्तीिाट प्रभाष्ट्वत क्षरेमा सोलार रे्न्स ष्ट्िमायण भै हात्ती- मािव द्वन्द 

न्यषू्ट्िकरणमा सहयोग पगुेको हुिछे ।   

 

िन्यर्न्तज उिाि केन्र म्नमायण तथा व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य राष्ट्रिय वि क्षेर तथा संरष्ट्क्षत क्षरेिाट वन्यजन्तुहरु गाउं वस्तीमा आई स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरुलाई आतंष्ट्कत 

पादाय त्यस्ता वन्यजन्तुहरुलाई यथाष्ट्शघ्र ष्ट्ियन्रणमा ष्ट्लई सरुष्ट्क्षत स्थािमा राख्ि ुपिे हुन्छ भिे अको तर्य  चोरी 

ष्ट्शकारीको आक्रमणमा परी घाईते भएका तथा माउिाट छुरट्टएर टुहुरा विेका वन्यजन्तुहरुलाई समते उर्द्ार गरर 
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प्राकृष्ट्तक वासस्थािमा छाड्ि उपयकु्त िभएसम्म सरुष्ट्क्षत स्थािमा राख् ि ु  पि े  हुदंा यस ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वन्यजन्तु उर्द्ार केन्द्रको संष्ट्क्षप्त ष्ट्डष्ट्पआर तयार गिय र  ष्ट्िमायण तथा 

व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । उर्द्ार केन्द्र ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको 

िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अध्ययि, सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, 

ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । वन्यजन्तु उर्द्ारका लाष्ट्ग आवश्यक पि ेउपकरणहरु पष्ट्ि यस ष्ट्शषयकिाट 

खररद गिय  सष्ट्किेछ ।  उर्द्ार केन्द्रको काम एष्ट्ककृत तथा व्यवष्ट्स्थत गिय संष्ट्क्षप्त ष्ट्ड.ष्ट्प.आर. तयार गरर 

ष्ट्चतविको दवेिगर र िष्ट्दययाको रम्भापरुमा र िाुँके तथा शकु्लार्ाुँटामा अध्ययि पष्ट्छ ष्ट्िष्ट्श्चत क्षेर पष्ट्हचाि 

गरेर एष्ट्ककृत रुपमा केन्द्र ष्ट्िमायणको काम अगाष्ट्ड िढाईिछे । वन्यजन्त ु उर्द्ार केन्द्र भविको संष्ट्क्षप्त 

ष्ट्ड.ष्ट्प.आर. लागत अिमुाि, िक्सा तथा ष्ट्डजाईि सम्िष्ट्न्धत कायायलयले तयार गरी ष्ट्स्वकृत गररिेछ । वन्यजन्त ु

उर्द्ार केन्द्र ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि 

सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

वन्यजन्तु उर्द्ार केन्द्र ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का 

प्रकृया मार्य त गररिछे ।  काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय 

पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, 

जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ 

। स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ 

। यस अन्तगयत ठुला प्रजातीका िाघ, गैडा, ष्ट्चतुवा, अिाय तथा सािा प्रजातीका ष्ट्चत्तल, रतुवा समतेलाई 

व्यवस्थापि हुि ेष्ट्कष्ट्समिाट उर्द्ार केन्द्रको भवि तथा कोठाहरु ष्ट्िमायण गररिछे । यस काययक्रमलाई ष्ट्वष्ट्त्तय 

स्रोत र ष्ट्सकाईका अिभुविाट साल िसाष्ट्ल रुपमा ष्ट्वस्तार तथा व्यवस्थापि गररंद ैलष्ट्गिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  िक्सा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । वन्यजन्तु  उर्द्ार केन्द्र ष्ट्िमायण भई  टुहुरा, घाईते तथा मािव वस्तीमा 

दषे्ट्खएका समस्यामलूक वन्यजन्तहुरुको उर्द्ार तथा  व्यवस्थापि भई मािव- वन्यजन्तु द्वन्द न्यषू्ट्िकरणमा 

सहयोग पगुेको हुिेछ । 

 

हात्ती, म्चतजिा प्रिाम्ित के्षत्रमा सोलाि आउटडोि ल्याभप र्डान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्वशेष गरी रातको समयमा जंगली हात्ती तथा ष्ट्चतुवािाट प्रभाष्ट्वत गाउुँ िस्तीको सरुक्षाका लाष्ट्ग जंगल 

क्षेरिाट िस्तीष्ट्तर जंगली जिावर हात्ती तथा ष्ट्चतुवाहरु प्रवेश गरेको दषे्ट्खयोस र सतकय  हुि तथा जंगली 

जिावरलाई जंगलतर्य  िै र्कायउिे कायय गिय सहज होस भन्िे उदशे्यले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो 

।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज   

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

५. कृरणसार संरक्षण क्षरे 
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट सोलार आउटडोर ल्याम्प जडाि कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

सोलार आउटडोर ल्याम्प जडाि कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार हुिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े

ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या 

सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा 

सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । यस अन्तगयत िस्ती तथा ष्ट्िकुञ्ज आरक्षका 

पोष्ट भएका  क्षरेमा ठाउुँ ठाउुँमा सोलार जडाि भएको आउटडोर ल्याम्प जडाि गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । सोलार आउटडोर ल्याम्प जडाि भै स्थािीय िाष्ट्सन्दा तथा पोष्टमा काययरत 

कमयचारीहरुलाई रातको समयमा वन्यजन्तुहरुिाट सरुष्ट्क्षत हुि सहयोग पगुेको हुिेछ । 

 

फोहोिमैला व्यिस्थापनका लाम्ग खाडल म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेमा पययटकहरुको आवत जावत भई रहिे हुुँदा उक्त क्षेर सर्ासगु्घर हुि अष्ट्त आवश्यक छ, दषै्ट्िक 

माष्ट्िसको आवत जावत हुि ेकाययमा उिीहरुले उपभोग गि ेचाउचाउ, चकलेट, ष्ट्वस्कुट आष्ट्दका खोलहरु 

र्ाल्ि/ेराख् ि ेठाउुँ ठाउुँमा खाडल व्यवस्थापि गिय आवश्यक भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको 

हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

८. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

९. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१०. कंञ्चिजंङ्घा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट र्ोहोर मलैा व्यवस्थापिका लाष्ट्ग खाडल ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

र्ोहोर मैला व्यवस्थापिका लाष्ट्ग खाडल ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार हुिछे । 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । पोष्ट 

क्षेरहरुमा कमयचारीहरु मार्य त पष्ट्ि ष्ट्िमायण गिय सष्ट्किेछ । यस अन्तगयत पययटक ष्ट्हड्िे िाटोहरुमा, िष्ट्स्त क्षरेमा, 

पययटकको मखु्य गन्तव्य स्थलहरुमा र्ोहोर र्ाल्ि ेखाडल ष्ट्िमायण गिुयका साथै र्ोहोर यहा र्ाल्िहुोस भन्ि े

सचूिा टाुँस गररिछे र उक्त र्ोहोरहरुलाई समय समयमा वा दषै्ट्िक रुपमा िष्ट गि ेव्यवस्था ष्ट्मलाईिे छ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 
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६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । र्ोहोर मलैा व्यवस्थापिका लाष्ट्ग खाडल ष्ट्िमायण भई पययटकीय क्षेर सर्ा 

सगु्घर रहकेो हुिेछ । 

 

पोिमा सोलाि र्डान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेका पोष्टहरु गाउुँ, शहर तथा वस्तीिाट टाढा जंगलमा हुिे भएकोले ष्ट्वजलुीको लाईि परु् याउि 

संभव िभएका क्षेरमा  रातको समयमा ित्ती िाल्िे तथा ष्ट्दिको समयमा मोिाईल, ल्यापटप चाजय गि े

प्रयोजिका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज   

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

८. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

९. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१०. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

११. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

१२. अष्ट्पिाम्पा संरक्षण क्षेर 

१३. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट पोष्टमा सोलार जडाि कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   पोष्टमा सोलार जडाि गिे कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार हुिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े

ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या 

सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा 

सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चतता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरष्ट्क्षत क्षरेका पोष्टहरुमा सोलार जडाि भै काययरत कमयचारीहरु रातको 

समयमा जंगली जिावरिाट सरुष्ट्क्षत रहिकुा साथै सेक्टर, कायायलयसंग ष्ट्ियष्ट्मत सम्पकय मा रहकेा हुिछेि । 

 

पानीपोखिीमा बोरिङ सम्हतको सोलाि र्डान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेहरुका धेरै भ-ूभागहरु भावर तथा ष्ट्भरी मधेश क्षेरमा रहकेो हुुँदा वन्यजन्तुका लाष्ट्ग ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा 

आवश्यक पि ेपािीको अभाव हुि ेभएकोले स्थायी पािीका स्रोतहरु भन्दा अन्य स्थािमा खािपेािीका लाष्ट्ग 

र वन्यजन्तुलाई आहाल िस्ि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग पािीको ब्यिस्थापि गिुय अत्यावश्यक  दषे्ट्खन्छ । वन्यजन्तुहरु 

पािीको लाष्ट्ग गाउ िष्ट्स्त हुुँद ैखोलासम्म पगु्ि ुपदाय ष्ट्शकारीको आक्रमणमा परी मतृ्य ुहुिे सम्भाविा पष्ट्ि रहन्छ 

। त्यसैले संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर ष्ट्वष्ट्भन्ि स्थािमा पािीपोखरीहरु  ष्ट्िमायण गररएका हुन्छि । ती पोखरीमा िषायतको 
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समयमा परेको पािी रष्ट्ह िरहि ेभएकोले टाढािाट पाईप मार्य त ष्ट्क त ट्यांकरिाट ओसारेर पािी भिुय पिे हुन्छ, 

यसो गदाय  एकातर्य  जंगली हात्तीले पाईप उखलेेर र्ाष्ट्ल ष्ट्दिे समस्या हुन्छ भिे अको तर्य  ट्यांकरिाट पािी 

ओसादाय जिशष्ट्क्त र िढी खचय लाग्िे भएकोले त्यस्ता पोखरी मै िोररङ सष्ट्हतको सोलार जडाि गदाय ष्ट्ियष्ट्मत 

र सहज ढंगले पािीको आपषू्ट्तय हुि ेभएकोले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट िोररङ सष्ट्हतको सोलार जडाि, परुािो िोररङ्ग रहकेो स्थािमा सोलार/मोटर 

खररद गरर जडाि गिय खचय गररिेछ । संरष्ट्क्षत क्षेरिाट उपलब्ध हुि सक्िे भएमा जडािको लाष्ट्ग आवश्यक 

काठ, ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा लागत अिमुािमा उल्लेख गरी प्रयोग गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   पािी पोखरीमा िोररङ सष्ट्हतको सोलार जडाि  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । सोलार 

जडाि गदाय हात्तीले उखाल्ि र ढलाउि िसक्ि ेगरी मोटो र अग्लो काठको पोल प्रयोग गिुय पिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । पािीपोखरीमा ष्ट्ियष्ट्मत पािीको आपषू्ट्तय भ ैवन्यजन्तलेु संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर 

पयायप्त रुपमा पािी खाि  पाएका हुिछेि ्। 

 

क्याभपसाईट  म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर ष्ट्भर पदयारी पययटकका लाष्ट्ग शान्तपवूयक, आरामले रात ष्ट्िताउिे गरर िस्िका लाष्ट्ग मखु्य 

कायायलय, सेक्टर, रेन्जपोष्ट र पोष्ट कायायलयको पहुच स्थािमा खािेपािी र शौचालय सष्ट्हतको क्याम्पसाइटहरु 

ष्ट्िमायण गिुय पिे हुुँदा यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. खप्तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट क्याम्पसाईट ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस अन्तगयत 

क्याम्पसाईट ष्ट्िमायण, पािी तथा शौचालयको व्यवस्थाका साथै भारी ष्ट्हउुँपातका समयमा सरुक्षा प्रदाि गिय 

सेडको समेत व्यवस्था गररएको हुन्छ । 

४ काययप्रकृया   

 

क्याम्पसाईट ष्ट्िमायण  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े

ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या 
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सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा 

सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको 

स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षरेमा क्याम्पसाईट ष्ट्िमायण भै पदयारी पययटकलाई सषु्ट्वधा पगुकेो  

हुिेछ ।  

 

पययटक म्िश्रामस्थल म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य पदयारी पययटक र भररयाहरुलाई याराको समयमा ठाउुँ ठाउुँमा आराम गिय आवश्यक पिे भएकोले उिीहरुको 

ष्ट्हतलाई ध्यािमा राष्ट्ख पययटक ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण गिय यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. खप्तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

८. अष्ट्पिाम्पा संरक्षण क्षेर 

९. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१०. कञ्चिजंघा संरक्षण क्षरे 

११. अन्िपणूय संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट पययटक ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । पययटक 

ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि 

सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

पययटक ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े

ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या 

सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा 

सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । सकेसम्म पदयाराको समयावधीमा आराम गिुय 

पिे र पािीको स्रोत समते भएको स्थािमा यस्ता ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण गररिेछ । घाम र पािीिाट सरुष्ट्क्षत हुि 

सेडको समेत व्यवस्था गररिछे । यस अन्तगयत पययटक पदमागयको ठाऊुँ  ठाउुँमा पययटक तथा पययटष्ट्कय 

भररयालाई घाम र पािी दवैुिाट आराम गिय ष्ट्मल्ले ष्ट्कष्ट्समका पययटक ष्ट्वश्राम स्थल ष्ट्िमायण गररिेछ भिे पययटक 

ष्ट्वश्रामस्थल िष्ट्जक र्ोहोर र्ाल्िे खाडल वा टोकरीको पष्ट्ि व्यवस्था गररएको हुिेछ । यस्ता पययटक 

ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण गदाय खािपेािीको उपलव्धतालाई समते ध्याि ष्ट्दईिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरष्ट्क्षत क्षरेमा  पययटक ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण भई पदयारी पययटक तथा 

भररयाको पदयारा सहज गिय सहयोग पगुेको हुिेछ । 
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कृरणसािका लाम्ग माउण्ट  म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य दलूयभ तथा लोपोन्मखु वन्यजन्त ु कृरणसारको संरक्षण तथा व्यवस्थापिका लाष्ट्ग िष्ट्दययाको खरैापरु र 

कंचिपरुको ष्ट्हरापरुमा रे्ष्ट्न्सङ ष्ट्भर संरक्षण गररद ैआएको छ । तराईको समथर स्थामा रहकेा कृरणसारलाई  

वषायतको समयमा आउिे ठुलो भले वाढी िाट जोगाउि ठाउुँ ठाऊुँ मा माउण्ट (डाुँडो) ििाउुँदा सोही ठाउुँमा ग ै

सरुष्ट्क्षत हुिे भएकोले उक्त काययका लाष्ट्ग  यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. कृरणसार संरक्षण क्षरे (खरैापरु)  

२. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज (ष्ट्हरापरु) 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट कृरणसारका लाष्ट्ग माउण्ट ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग  गररिछे । माउण्ट  

ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुगंा, ष्ट्गटी, िालुवा संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत 

अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   माउण्ट  ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र 

लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े

ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि,  जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारीको ष्ट्सर्ाररसलाई 

आधार ििाउि ुपिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ ।  िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । िषायतमा आउि 

सक्िे ठूलो िाढीिाट कृरणसारहरु सरुष्ट्क्षत रहकेा हुिछेि ्।    

 

काठको भ्यू टािि  म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य तराईका  संरष्ट्क्षत क्षेरहरुमा पययटकहरुलाई वन्यजन्त ुअिलोकि गिय  र कमयचारीहरुलाई गस्ती प्रयोजिमा समेत 

सहज होस भन्िे उदशे्यले प्राकृष्ट्तक िातावरणसंग सहुाउुँदो काठको मचाि ( भ्य-ूटावर) ष्ट्िमायण गि े यस 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट काठको भ्य-ूटावर  ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग  गररिेछ । भ्य-ूटावर 

(मचाि) ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक काठ संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत 

अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   भ्य-ूटावर   ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा 

र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े

ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि,  जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक तथा सेक्टर, पोष्टका 

कमयचारीको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे ।भ्य ूटावर ष्ट्िमायण गदाय घाुँसे मैदाि र पािी पोखरी भएको 

स्थािलाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दईिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ ।  िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । पययटकलाई 

वन्यजन्तु अवलोकि गिय तथा कमयचारीलाई गस्ती गिय सहज भएको हुिेछ । 
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होमस्टे प्रिियन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िेपालमा आउिे पययटकहरु मध्ये धेरैको गन्तव्य संरष्ट्क्षत क्षेरहरु हुि ेगदयछ । पययटकहरु सषु्ट्वधा प्राप्त गिय भन्दा 

पष्ट्ि उक्त क्षरेको कला, संस्कृष्ट्त र मौष्ट्लकतामा रमाउि ु चाहान्छि भि े पययटक आवागमििाट स्थािीय 

िाष्ट्सन्दाको आय आजयिमा िषृ्ट्र्द् गिुय राज्यको लक्ष्य भएकोले मध्यवती क्षेरमा होमस्टे प्रवर्द्यि गिे  काययमा 

सहयोग परु् याउि ेउदशे्यले यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

७. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट होमस्टे प्रवर्द्यिमा सहगयोग गिय प्रयोग  गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   होमस्टे प्रवर्द्यि कायय  मध्यवती क्षेर व्यवस्थापि उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त, सम्वष्ट्न्धत क्षेरका सेक्टर, रेञ्जपोष्ट, पोष्टको 

मलू्यांकि र ष्ट्सर्ाररसको आधारमा र कायायलयले गठि गरेको मलु्यांकि र ष्ट्सर्ाररस टोलीको ष्ट्सर्ाररसको 

आधारमा होमस्टे प्रवर्द्यि काययमा अिदुाि सहयोग गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको 

स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे ।  िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । पययटि प्रवर्द्यिमा 

सहयोग पगुेको हुिेछ ।  

 

सामजदाम्यक िनको म्ििान तथा कायययोर्ना म्नमायण/ नम्िकिण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेहरुको मध्यवती क्षरे घोषणा हुुँदा तात्काष्ट्लि ष्ट्जल्ला वि कायायलयिाट हस्तान्तरण भई आएका 

तथा मध्यवती क्षेरमा गठि भएका सामदुाष्ट्यक विहरुको ष्ट्वधाि तथा कायययोजिा ष्ट्िमायण तथा िष्ट्वकरण गि े

काययका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था  गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

७. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१०. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१२. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

१३. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१४. कंचिजघा संरक्षण क्षेर 
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट मध्यवती सामदुाष्ट्यक विको ष्ट्वधाि तथा कायययोजिा ष्ट्िमायण/ िष्ट्वकरण गिे 

कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । सामदुाष्ट्यक विको ष्ट्वधाि तथा कायययोजिा ष्ट्िमायण/ िष्ट्वकरण गदाय लाग्ि े

सम्पणूय खचय यसै शीषयकिाट गररिछे । ष्ट्वधाि तथा कायययोजिा ष्ट्िमायण/ िष्ट्वकरण गिे काययमा खष्ट्टएका 

कमयचारीको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, मसलन्द, िैठक भत्ता, िैठकको खािा/खाजामा खचय गिय सष्ट्किेछ ।   

४ काययप्रकृया   

 

मध्यवती सामदुाष्ट्यक विको ष्ट्वधाि तथा कायययोजिा ष्ट्िमायण/ िष्ट्वकरण गिे कायय सम्वष्ट्न्धत कायायलयका 

कमयचारीहरुिाट गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र तयार गररएको ष्ट्वधाि/कायययोजिा दाष्ट्खलाको आधारमा 

भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

मध्यवती सा.विको ष्ट्वधाि तथा कायययोजिा ष्ट्िमायण/िष्ट्वकरण भई मध्यवती सामदुाष्ट्यक वि व्यवस्थापिको 

कायय भएको हुिछे ।   

 

म्िरुिा खरिद तथा िोपण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य मध्यवती क्षेर तथा संरष्ट्क्षत क्षरेका आसपासका समहू सष्ट्मष्ट्तहरुलाई विको वैकष्ट्ल्पक व्यवस्था तथा आय 

आजयिका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भन्ि प्रजातीका र्लरु्ल, जष्ट्डिटुी लगायतका ष्ट्वरुवाहरुको िकृ्षारोपण गरी मध्यवती 

सामदुाष्ट्यक वि/ मध्यवती क्षेर ष्ट्िष्ट्ज विको ष्ट्वकास गिय प्रोत्साहि गिे उदशे्यले  िकृ्षारोपणका लाष्ट्ग ष्ट्िरुवा 

उपलव्ध गराउि तथा संरक्षण ष्ट्दवसका उपलक्ष्यमा खाली रहकेा मध्यवती क्षेरमा िकृ्षारोपण गिय यो 

कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. पसाय  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट ष्ट्वरुवा खररद तथा रोपण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।   

४ काययप्रकृया   

 

ष्ट्वरुवा खररद तथा रोपण काययको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय 

पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, 

जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ 

। स्थाि पष्ट्हचाि गदाय सेक्टर, पोष्ट कायायलय तथा म.क्ष.े उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु

पिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र ष्ट्वरुवा खररद तथा ष्ट्वतरणको अष्ट्भलेखको आधारमा भकु्तािी 

गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ ।  िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । वकृ्षारोपण क्षरे 

थष्ट्पएको हुिछे ।   

 

ग्याम्िन सम्हतको ढज ाँगाको िाल म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िदी पष्ट्हरोको  जोष्ट्खम रहकेा कायायलय, पोष्टका साथै महत्वपणूय वन्यजन्तुको िासस्थािहरुको संरक्षण गि े

उदशे्यले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष  
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ग्याष्ट्वि सष्ट्हतको ढुुँगाको वाल ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

ग्याष्ट्वि सष्ट्हतको ढुुँगाको वाल ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध 

िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय  सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । ग्याष्ट्वि 

सष्ट्हतको ढुुँगाको वाल ष्ट्िमायण  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का 

प्रकृया मार्य त गिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

कणायली नदीको केही बहाि गेरुिा तफय  परिितयन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जमा कणायली िदीले िहाव पररवतयि गरर गेरुवा तर्य  सखु्खा भएकोले ष्ट्िकुञ्ज ष्ट्भरका 

वन्यजन्तुहरु ष्ट्वशेष गरी िाघ पािीका लाष्ट्ग गाउुँ िस्ती हुुँद ैकणायली िदीससम्म पगु्िे हुुँदा िाघिाट मािवीय 

क्षती समेत भै मािव- वन्यजन्तु द्वन्द िढ्ि गएकोले कणायली िदीको केही िहाव गेरुवा तर्य  पररवतयि गिय 

आवश्यक दषे्ट्खएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । यो कायय ष्ट्वगत िषयहरुको ष्ट्िरन्तरता पष्ट्ि   

हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट कणायली िदीको केही िहाव गेरुवा तर्य  पररवतयि गि ेकायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ । कणायली िष्ट्दको िहाव पररवतयका  अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध 

िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि,  प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

कणायली िदीको केही िहाव गेरुवा तर्य  पररवतयि गि ेकायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा 

प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त गिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत 

गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, 

स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत 

अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई 

आधार ििाउि ुपिछे । िदीको िहाव पररितयि गदाय ढुगंा व्यवस्थाि गिय आवश्यक दषे्ट्खएमा राष्ट्रिय गौरिका 

सरकारी आयोजिालाई उपलब्ध गराउि सष्ट्किछे / 

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । गेरुवा िदीमा पािीको व्यवस्था भै वन्यजन्तुका लागी खािपेािी व्यवस्था 

हुिकुा साथै वन्यजन्तुको िासस्थािमा सधुार भई वन्यजन्त ुिाष्ट्हर जािमा ष्ट्ियन्रण  हुुँदा मािव वन्यजन्तु द्वन्द्व 

न्यषू्ट्िकरण गि ेकाययमा सहयोग पगुकेो हुिेछ  । 
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समस्याग्रस्त िन्यर्न्तजमा िेम्डयो कलि र्डान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेिाट वाघ, हात्ती जस्ता जिावारहरुले मािव वस्ती वा िस्ती िष्ट्जक आई मािवीय क्षतेी परु् याई 

जिमािसमा आतंष्ट्कत पारेको अवस्थामा त्यस्ता समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको ष्ट्ियष्ट्मत अिगुमि गिय र िस्ती 

िष्ट्जक पगुेमा स्थािीय िाष्ट्सन्दालाई सतकय  र होष्ट्सयारी गराउि त्यस्ता वन्यजन्तुमा रेष्ट्डयो कलर जडाि गिय 

यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारको  कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ : 

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट समस्याग्रस्त वन्यजन्तमुा रेष्ट्डयो कलर जडाि  गिे कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ उक्त काययको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि 

मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलय, स्थािीय प्रशासि, सरुक्षा ष्ट्िकाय, मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्त जस्ता 

सरोकारवाला संस्थाहरुसंगको समन्वयमा सो काययसंग सम्वष्ट्न्धत ष्ट्वज्ञ प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीहरु िाट गररिछे ।  

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ र यस काययले  मािव –वन्यजन्त ुद्वन्द्व न्यषू्ट्िकरण गि ेकाययमा टेवा पगुकेो 

हुिेछ ।  

मानि-िन्यर्न्तज द्वन्द्व न्यूम्नकिणका लाम्ग घेिािाि म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरका िुँदले, मगृ जस्ता जिावारहरुले मध्यवती क्षेरका िाष्ट्सन्दाहरुको आवादीमा प्रवेश गरी िाली 

िाली िष्ट गरी सजृिा भएका मािव- वन्यजन्तु द्वन्द्व लाई न्यषू्ट्िकरण गिे ढुुँगाको वाल वा तारवार गि े

प्रयोजिका लष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जको राम्चे क्षेरमा मािव वन्यजन्तु द्वन्द्व 

न्यषू्ट्िकरणका लाष्ट्ग घरेावार ष्ट्िमायण  गि े कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । उक्त काययको अष्ट्तररक्त 

कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, 

ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

घरेावार ष्ट्िमायण कायय सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम गरेिछ ।  काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ र यस काययले  मािव –वन्यजन्त ुद्वन्द्व न्यषू्ट्िकरण गि ेकाययमा टेवा पगुकेो 

हुिेछ ।  
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अन्य साियर्म्नक म्नमायण (३११५९) 

साइनबोडय/ सूचनाबोडय / होम्डिंगबोडय म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर प्रवेश गि ेपययटक तथा सेवाग्राहीहरूलाइ संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर ष्ट्िषेष्ट्धत कुराहरु लगायत अन्य 

सचूिाहरु जािकारी गराउि ठाउुँ ठाउमा साइििोडय, सचूिा िोडय तथा होष्ट्डिंङ िोडय राख्ि ु पिे हुदा यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयतका सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष र संरक्षण क्षरे 

कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट साइििोडय/ सचूिािोडय / होष्ट्डिंङिोडय ष्ट्िमायणकायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु पिछे । 

साइििोडय/ सचूिािोडय / होष्ट्डिंङिोडय ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । साईििोडय/सचूिा िोडय / होष्ट्डयङ िोडय स्थापिा भई जािकारीमलूक 

सचूिा प्रवाह भई संरक्षण सम्वन्धी सचेतिा अष्ट्भिषृ्ट्र्द्  भएको  हुिछे ।    

 

िेिसाइट म्नमायण तथा संचालन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयहरुले सावयजष्ट्िक गिुय पि ेसचूिाहरु तथा अन्य सावयजष्ट्िक गिुय पि ेष्ट्वषय िस्तुहरु सावयजष्ट्िक गि े

प्रयोजिका लाष्ट्ग यस कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । यस अन्तगयत राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  ष्ट्वभागको 

वेवसाईटको ष्ट्वषय िस्त ुष्ट्मल्दो र एक रुपता दषे्ट्खि ेष्ट्कष्ट्समिाट ियाुँ ववेसाईट ष्ट्िमायण गरी संचालि गररिछे। 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट ियाुँ वेवसाइट ष्ट्िमायण तथा संचालि  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

वेवसाइट ष्ट्िमायण तथा संचालि  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार परामशय सेवािाट गररिछे 

। 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र वेवसाईटको सावयजष्ट्िष्ट्ककरणको आधारमा भकु्तािी गररिछे 

। 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

वेवसाईट ष्ट्िमायण तथा संचालि भ ैकायायलयका सावयजष्ट्िक गिुय पिे सचूिाहरु समयम ैसावयजष्ट्िक भएका 

हुिेछि ्।    
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साियर्म्नक र्ौचालय म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेका  प्रवेशद्वारहरुमा  पययटकले पययटक प्रवेशपर ष्ट्लि ुपि े/जाुँच गिुय पि ेहुुँदा समय लाग्िे हुन्छ र 

त्यसै गरी सचूिा केन्द्रमा जािकारी ष्ट्लिेक्रममा पष्ट्ि  समय लाग्ि सक्छ,  एकै पटक धेरै जिा हुुँदा पालो कुरेर 

िस्ि ुपि ेपष्ट्ि हुन्छ । त्यस समयमा पययटकहरुलाई सषु्ट्वधा प्रदाि गिय सर्ा तथा आवश्यक शौचालय हुि 

अष्ट्त आवश्यक भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट सावयजष्ट्िक शौचालय ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । शौचालयमा 

प्रयोग गि ेपािीका लाष्ट्ग टयांकी, पाईप खररद तथा  सरसर्ाईका सामािहरुमा खचय गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । 

सावयजष्ट्िक शौचालय ष्ट्िमायण  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । यस अन्तगयत मष्ट्हला 

तथा परुुष दिैुको लाष्ट्ग हुिे गरी सषु्ट्वधा सम्पन्ि शौचालय ष्ट्िमायण गिुयको साथै पािीको समेत व्यवस्था गररिेछ 

। उक्त शौचालय सर्ा राख्िे व्यवस्था समेत कायायलयले गिुय पिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत लागत अिमुाि िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ 

। िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरष्ट्क्षत क्षेरमा सावयजष्ट्िक शौचालय ष्ट्िमायण काययले 

पययटकहरु/सेवाग्राहीलाई शौचालयको सषु्ट्वधा प्राप्त भएको हुिेछ ।  

 

गोलघि/प्रम्तक्षालय  म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरमा आउि ेसेवाग्राही लगायत अन्य आगन्तुकहरुलाई कायायलयमा कामको ष्ट्सलष्ट्सलामा पखेर 

िस्ि ुपि ेहुुँदा घाम र पािीिाट सरुष्ट्क्षत भै िस्ि सकुि भन्ि ेउदशे्यले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको    

हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलपा ष्ट्वभाग अन्तगयतका सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष र अपीिाम्पा 

संरक्षण क्षरेमा  सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट गोलघर/प्रष्ट्तक्षालय  ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस िजेटिाट 

गोलघर/ प्रष्ट्तक्षालयमा राष्ट्खिे श्रव्य दृरय उपकरण, सचूिा िोडय, ष्ट्वद्यतु जडाि, पंखा, ष्ट्हटर खररद जस्ता 

काययमा समते खचय गिय सष्ट्किछे ।   

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 
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पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु पिछे । 

गोलघर/प्रष्ट्तक्षालय  ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । यस अन्तगयत गोलघर/ 

प्रष्ट्तक्षालय ष्ट्िमायण गररिकुा साथै सो मा वन्यजन्तु संरक्षण सम्वन्धी श्रव्य दृश्यको समेत व्यवस्थापि गिय 

सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । उपयकु्त 

स्थािमा गोलघर/ प्रष्ट्तक्षालय ष्ट्िमायण भई आगन्तुक/ सेवाग्राणी तथा पययटकहरुलाई सषु्ट्वधा प्राप्त भएको    

हुिेछ ।  

 

मोटि ग्यािेर्  म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयका सवारी साधिहरु सरुष्ट्क्षत राख्िे व्यवस्थाको लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो  ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. पसाय  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

८. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

९. कंञ्चिजंघा संरक्षण क्षरे  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट  मोटर ग्यारेज  ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको कायययोजिा र लागत अिमुाि स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 

ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक 

कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । मोटर ग्यारेज  ष्ट्िमायण कायय 

प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । मोटर ग्यारेज  

ष्ट्िमायण काययले सरकारी सवारी साधिहरु सरुष्ट्क्षत हुिकुा साथै ष्ट्तिको कायय अवधी िढेको हुिछे । 
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रिटेम्नङ िाल/ नम्द पम्हिो म्नयन्त्रण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िदी पष्ट्हरोको  जोष्ट्खम रहकेा कायायलय, पोष्टका साथै महत्वपणूय वन्यजन्तुको िासस्थािहरुको संरक्षण गि े

उदशे्यले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. पसाय  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ररटेष्ट्िङ वाल/ िष्ट्द पष्ट्हरो ष्ट्ियन्रण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  ररटेष्ट्िङ 

वाल/ िष्ट्द पष्ट्हरो ष्ट्ियन्रण को अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि 

मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय  सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु पिछे । 

ररटेष्ट्िङ वाल/ िष्ट्द पष्ट्हरो ष्ट्ियन्रण  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी 

ठेक्का प्रकृया मार्य त गररिछे । यस अन्तगयत ररटेष्ट्िङ वाल, चेकड्याम्प लगाउिे तथा पष्ट्हरोको जोष्ट्खम क्षेरमा 

िाुँस लगायतका जोष्ट्खम ष्ट्िरुपण गिय सहयोग परु् याउि ेप्रजातीका ष्ट्वरुवा समेत वकृ्षारोपण गररिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । ररटेष्ट्िङवाल 

तथा िदी पष्ट्हरो ष्ट्ियन्रण काययले वन्यजन्तुको िासस्थाि संरक्षण भएको हुिेछ । 

 

कभपाउण्डिाल म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलय पररसर ष्ट्भर अन्य अिावश्यक व्यष्ट्क्त, पश ुिस्तहुरु प्रवेश गिय िसकुि,कायायलय पररसरमा रहकेा 

सामािहरु, सवारी साधि लगायत पक्राउ परर आएका सामािहरुको समेत सरुक्षा प्रदाि गिय सहज होस भन्ि े

उदशे्यले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

८. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट कम्पाउण्डवाल ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । लागत अिमुािमा 

उल्लेख गरी कम्पाउण्डवालको  साथै िगैचा तथा पररसर सधुारका काययमा खचय गिय सष्ट्किछे । 
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४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे ।  

कम्पाउण्डवाल ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचुिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया 

मार्य त गिछे । कम्पाउण्डवाल ष्ट्िमायण काययका लाष्ट्ग आवश्यक ढुगंा, ष्ट्गटी, िालुवा संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट 

उपलब्ध गराउि सष्ट्कि ेभएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । कम्पाउण्डवाल 

ष्ट्िमायण काययले कायायलय तथा कायायलयका भौष्ट्तक सामािहरुको सरुक्षा भएको हुिेछ । 

 

ताििाि /कााँडेताििाि म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलय, सेक्टर, पोष्टहरुमा वन्यजन्तु लगायत पश ुिस्तुहरु (घोडा, खच्चर)  प्रवेश गिय िसकुि, कायायलय 

पररसरमा रहकेा सामािहरु, सवारी साधि लगायत पक्राउ परर आएका सामािहरुको समते सरुक्षा प्रदाि गिय 

सहज होस भन्ि ेउदशे्यले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट तारवार /काुँडेतारवार  ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । कष्ट्न्टिजेन्सीमा 

छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा 

खचय गिय  सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । तारवार 

/काुँडेतारवार  ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया 

मार्य त गिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । 

तारवार/काुँडेतारवार  ष्ट्िमायण काययले कायायलय तथा कायायलयका भौष्ट्तक सामािहरुको सरुक्षा भएको     हुिेछ 

। 
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पययटक सूचना केन्र म्नमायण तथा व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरमा आउिे पययटकहरुलाई सो संरष्ट्क्षत क्षेरको िारेमा अष्ट्धकतम जािकारी प्रदाि गि ेगरी सचूिा 

केन्द्र ष्ट्िमायण तथा व्यवस्थापि गिय  यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो  ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट पययटक सचूिा केन्द्र  ष्ट्िमायण तथा व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । 

यस अन्तगयत ष्ट्डष्ट्जटल ष्ट्डस्प्लेका साथै अन्य सचूिा प्रदाि गि ेआवश्यक उपकरण, सामग्री खररद गिय सष्ट्किेछ 

। 

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । पययटक 

सचूिा केन्द्र ष्ट्िमायण तथा व्यवस्थापि  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि े सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । पसाय राष्ट्रिय 

ष्ट्िकुञ्जमा सचूिा केन्द्र ष्ट्िमायण तथा व्यवस्थापि भई पययटकले सो ष्ट्िकुञ्ज सम्वन्धी अष्ट्धकतम जािकारी 

हाष्ट्लस गरेका हुिेछि ।  

 

 

पूाँम्र्गत सजिाि खचय ( ३११७१) 

िनपथ ममयत सजिाि  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्राय:गरर तराइका संरष्ट्क्षत क्षेरहरुमा पययटकहरुलाई संरष्ट्क्षत क्षरेको अवलोकि गिय तथा कमयचारीहरुिाट 

वन्यजन्तुको चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग ष्ट्ियष्ट्मत गस्ती गिय विपथ तथा िाटोको आवश्यक पि े हुुँदा 

ष्ट्िमायण भई सकेका विपथहरुलाई चालु अवस्थामा राख्ि यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको रकम विपथ ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।यस अन्तगयत विपथमा 

सालिसाष्ट्ल रुपमा पलाउि े घाुँस, िट्ुयाि, झाष्ट्ड हटाउिे, िषायतको पािीिाट भष्ट्त्कएका स्थािहरुको ममयत 

गिे, हावाहुरीले ढाली िाटोमा परेका रुखहरु व्यवष्ट्स्थत ढंगिाट हटाउिे, होचो भागमा माटो पिु,े  पािी जम्िे 

स्थािमा ढुंगा ष्ट्गट्टी हाल्िे, िाटोको दाुँयािायाुँ वषायतको पािी ष्ट्िकासा हुिे गरी िाली सर्ा गि ेआष्ट्द कायय  

गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। विपथ ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  
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५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । विपथ ममयत 

सधुार भई पययटकले सहज ढगंिाट वन्यजन्तुको अवलोकि गिुयका साथै वन्यजन्तु तथा विस्पष्ट्तको चोरी 

ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग गस्ती गिे र वि डढेलो ष्ट्ियन्रण काययमा समेत सहयोग पगुेको हुिछे ।  

 

गोिेटो बाटो / पययटक मागय ममयत तथा स्तिोन्नती  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्राय:गरर पहाडी तथा ष्ट्हमाली संरष्ट्क्षत क्षेरहरुमा  र तराईका चरेु क्षेरमा वन्यजन्तुको चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका 

लागी गस्ती गिे, वन्यजन्तुको अवलोकि गिे  र पदयारी पययटकहरुलाई संरष्ट्क्षत क्षरे अवलोकिमा सहज  

ििाउि भ ैरहकेा गोरेटो िाटो तथा पययटक मागय ममयत सधुार तथा स्तरोन्िती गिय यस  ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

११. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

१२. कञ्चिजंघा संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको रकम गोरेटो िाटो / पययटक मागय ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । यस 

अन्तगयत वन्यजन्तुको िढी चहलपहल हुि ेक्षेरमा माष्ट्िस आवत जावत गिय ष्ट्मल्ि ेष्ट्कष्ट्समिाट घाुँस, िट्ुयाि, 

झाष्ट्ड हटाउिे, पहाडी क्षेरको ठाडो उकालोमा भत्केका ष्ट्संढीहरु ममयत सधुार गि,े  थप गिे, वषायतको समयमा 

ष्ट्चप्लो हुिे पहाडी तथा ष्ट्हमाली गोरेटो िाटोमा ष्ट्वछ्याईएका  ढुगंाहरु टुटेका स्थािमा थप गिे  आष्ट्द कायय  

गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, 

उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय 

प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे । गोरेटो िाटो 

/ पययटक मागय ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । गोरेटो िाटो / 

पययटक मागय ममयत सधुार भई पययटकको पदयारालाई सहज ििाउि टेवा पगुेको हुिछे ।   
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काठेपजल ममयत 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरे अवलोकिका लाष्ट्ग आएका पययटकहरुलाई संरष्ट्क्षत क्षेरमा आवत जावत गिय  र 

कमयचारी/सरुक्षाकमीहरुलाई  वन्यजन्तु अिगुमि तथा चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग गस्ती गिे काययमा समेत 

सहयोग पगु्िे भएकोले संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर ष्ट्िमायण भएका काठेपलुहरु िषायतको पािीका कारण लामो समय सम्म 

रष्ट्ह रहि िसक्िे हुुँदा समय समयमा ममयत सधुार गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१०. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

१२. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

१३. कञ्चिजंघा संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट काठेपलु ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । काठेपलु ममयतका लाष्ट्ग 

आवश्यक काठ संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय 

सष्ट्किेछ । यस अन्तगयत िाढीले भत्काएका पलुको दायाुँिायाुँका ग्याष्ट्विवाल,  मष्ट्क्कएका काठहरु रे्िे, 

भाुँष्ट्चएका रेष्ट्लङहरु रे्ि,े काठमा रंग लगाउिे  जस्ता काययहरु गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। काठेपलु ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काठेपलु ममयत गदाय वि 

डढेलोिाट सरुष्ट्क्षत हुि ेगरी गररिछे  ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरष्ट्क्षत 

क्षेरष्ट्भर काठका पलु ममयत  भई पययटकहरुलाई संरष्ट्क्षत क्षेरको अवलोकि गिय सहज हुिकुा साथै कमयचारी 

सरुक्षाकमीहरुलाई गस्ती गिे काययमा समते सहयोग पगुकेो हुिछे ।   

 

खानेपानी  ममयत सजिाि  (पाईप र्डान तथा ट्यूिेल) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलय, सेक्टर, पोष्टमा काययरत कमयचारीहरुका साथै कायायलयमा आउि े पययटक, 

सेवाग्राहीहरुका लाष्ट्ग ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा खािेपािी व्यवस्था गिय  ष्ट्िमायण भ ैहाल ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा संचालिमा 

िआएका खािपेािी (पाईप जडाि तथा ट्यवेुल) हरु ममयत सधुार गरी ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा संचालि गराउिे काययका 

लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  
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२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

९. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१२. खप्तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१३. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

१४. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१५. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट खािपेािी  ममयत सधुार  (पाईप जडाि तथा ट्यवेूल) कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ । यस अन्तगयत परुािा टुटे रु्टेका पाईप हटाई ियाुँ थप गि,े खािपेािी महुाि सरसर्ाई तथा ममयत 

सधुार गिे, ट्यवेूल ममयत गिे, पािी सरु्द्ीकरणका उपकरणहरु ममयत सधुार गि ेआष्ट्द कायय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। खािपेािी  ममयत सधुार  (पाईप जडाि तथा ट्यवेूल) कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ 

।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । खािेपािी 

ममयत सधुार भई कमयचारी, सेवाग्राही तथा पययटकलाई खािपेािी सषु्ट्वधा पगुेको हुिेछ ।  

िन्यर्न्तजका पानी पोखिी ममयत सजिाि  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वन्यजन्तुका लाष्ट्ग पािी व्यवस्थापि गि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग ष्ट्िमयण भएका पोखरीहरु वन्यजन्तु आवात जावत 

गदाय भष्ट्त्कएका, पोखरीहरुिाट पािी चषु्ट्हएका, झार पातपष्ट्तंगरले भररएका पोखरीहरु समय समयमा ममयत 

गिुय पि ेहुुँदा यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. खप्तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 
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१०. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट वन्यजन्तुका पािी पोखरी  ममयत सधुार  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । यस 

अन्तगयत पाष्ट्ि पोखररमा भएको झारपात हटाउिे, भष्ट्त्कएका स्थािको ममयत सधुार, वन्यजन्तलुाई सहज 

ढंगिाट पोखररमा आवत जावत गिे प्रवेश मागय सधुार, पािी चषु्ट्हएको, िगेको रोकथाम लगायतका काययहरु 

गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। वन्यजन्तुका पािी पोखरी  ममयत सधुार  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत 

क्षेरष्ट्भर ष्ट्िमायण भएका वन्यजन्तुका खािपेािी पोखरीहरु ममयत सधुार भै ती पोखरीहरुमा पािी व्यवस्थापि 

हुिाले वन्यजन्तुलाई खािपेािी आपतूी भएको हुिछे । 

 

भ्यू -टािि (मचान) ममयत सजिाि   

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर आउि ेपययटकहरुको मखु्य उद्दशे्य भिेको ि ैवन्यजन्तहुरुको अिलोकि गिुय हो । पयाय-पययटि 

प्रवर्द्यिका लाष्ट्ग प्राय:जसो घाुँसे मदैाि र पािीपोखरीको छेउमा वन्यजन्तुहरुको चहलपहल िढी हुि ेहुुँदा ष्ट्त 

क्षेरहरुमा पययटकहरुका लाष्ट्ग र गस्ती प्रयोजिका लाष्ट्ग समते भ्य-ूटावरहरु ष्ट्िमायण गररएका हुन्छि तर 

िषायतको पािी, जंगली हात्तीले भत्काई ष्ट्दि,े आगलागी हुिे जस्ता कारणहरुिाट मचािहरु प्रयोगयोग्य िहुि े

भएकाले त्यस्ता मचािहरु ममयत सधुार गरी प्रयोगयोग्य ििाउि यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

९. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

११. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट भ्य-ूटावर (मचाि)  ममयत सधुार  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस अन्तगयत 

स्वीकृत काययक्रम अिसुार काठ तथा  आर.सी.सी.यकु्त भ्य-ूटावरहरुको ममयत सधुार गररिछे । यस अन्तगयत 

मचािका चषु्ट्हएको जस्ता रे्िे, भाुँष्ट्चएका रेष्ट्लङ, भर् याङ, तथा कुष्ट्हएका काठहरु रे्िे जस्ता काययहरु गररिेछ 

। 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि 
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पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। भ्य-ूटावर (मचाि)  ममयत सधुार  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । मचाि ममयत 

सधुार भई पययटकहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा वन्यजन्तुको अवलोकि गिय सहज भएको हुिेछ ।   

 

साइनबोडय/ सूचनाबोडय ममयत  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर प्रवेश गि ेपययटक तथा सेवाग्राहीहरूलाइ संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर ष्ट्िषेष्ट्धत कुराहरु लगायत अन्य 

सचूिाहरु जािकारी गराउि ठाउुँ ठाउमा राष्ट्खएका साइििोडय तथा सचूिा िोडयहरु लामो समयसम्म ष्ट्टष्ट्क 

िरहिे हुुँदा वेला वेलामा ष्ट्तिीहरुको ममयत संभार गिुय पि ेहुन्छ । त्यसै प्रयोजिका लाष्ट्ग  यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

७. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

११. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१२. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट साइििोडय/ सचूिािोडय ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । यस अन्तगयगत 

सचूिा िोडय रे्ि,े पोलहरु रे्िे जस्ता कामहरु गररिछेि ्। 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। साइििोडय/ सचूिािोडय ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षेरका 

साईििोडय, सचूिािोडय ममयत संभार भै जािकारीमलुक सचूिाहरु प्रिाह भएको हुिेछ  ।  
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पययटम्कय म्टकट काउण्टि ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर प्रवेश गिे पययटकहरुको प्रवेश ष्ट्टकट काट्ि ुपिे हुन्छ, ती ष्ट्टकट काट्ि ेतथा उिीहरुले 

ष्ट्लएका ष्ट्टकटहरुको चेक गिे र त्यसको अष्ट्भलेख राख्ि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग ििेका ष्ट्टकट काउण्टरहरु िलेा 

िेलामा ममयत संभार गिुय पि ेहुुँदा यस कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो  । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट पययटष्ट्कय ष्ट्टकट काउण्टर ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । यस 

अन्तगयत पययटक िस्ि ेकुसी, वेन्चीहरु ममयत संभार गि ेतथा रे्िे, सचूिाहरु पिुलेखि गिे, काउण्टरका ष्ट्ससा 

तथा काठहरु रे्िे, रंगरोगि गिे काययहरु गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।  

पययटष्ट्कय ष्ट्टकट काउण्टर ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षेरका 

पययटक ष्ट्टकट काउण्टर ममयत सधुार भै पटययष्ट्कय सषु्ट्वधा प्रदाि गिय सहज भएको हुिेछ ।  

 

प्रम्तक्षालय / गोलघि ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरमा प्रवेश गि े पययटक तथा सरकारी कामका लाष्ट्ग आउिे आगन्तुकहरुलाई आफ्िो पालो 

िआएसम्म कुरेर िस्ि ुपि ेहुुँदा ष्ट्तिीहरुलाई पालो कुरेर िस्िको ष्ट्िष्ट्मत्त ििाईएका प्रष्ट्तक्षालय तथा गोलघरहरु 

समय समयमा ममयत सधुार गिुय पि ेभएको हुुँदा यस कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

७. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१०. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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१२. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१३. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

१४. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

१५. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट प्रष्ट्तक्षालय/गोलघर ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस अन्तगयत 

प्रष्ट्तक्षालय/ गोलघरको छािा ममयत, रंगरोगि, ष्ट्ससा तथा जाष्ट्लहरु रे्िे, प्रष्ट्तक्षालयमा राष्ट्खएका सचूिा 

िोडयहरु ममयत संभार तथा रे्ि ेकाययहरु गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। प्रष्ट्तक्षालय/गोलघर ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरक्षष्ट्तत 

क्षेरका  प्रष्ट्तक्षालय तथा गोलघरहरु  ममयत सधुार भई आगन्तुक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदाि गिे काययमा 

सहज भएको हुिेछ । 

 

क्याभपसाईट ममयत  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य पदयारी पययटकहरुका ष्ट्िष्ट्मत्त रातको समयमा िस्िका लाष्ट्ग कायायलय, सेक्टर, पोष्टका िष्ट्जक ििाईएका 

क्याम्पसाईटहरु समय समयमा ममयत सधुार गिुय पि ेहुुँदा यस कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज   

६. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

७. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट क्याम्पसाईट ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस अन्तगयत क्याम्पसाईट 

क्षेर सरसर्ाई, खािपेािी, शौचालय,व्यवस्थापि, सेड भएकोमा सेड ममयत संभार आष्ट्द कायय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। क्याम्पसाईट ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरक्षष्ट्तत 

क्षेरका क्याम्पसाईटहरु  ममयत सधुार भ ैपटययकलाई सषु्ट्वधा प्रदाि भएको हुिेछ । 
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काम्न्र्हाउस ममयत  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरे ष्ट्भर अवैध रुपम प्रवेश गरेका पशहुरु (गाई, भैंसी, गोरु, राुँगा) लाई पशधुिीहरु ष्ट्लि िआएसम्म 

थिुेर राख्ि कायायलय, सेक्टर, पोष्टका िष्ट्जक  ष्ट्िमायण गररएका कान्जीहाउसहरु  समय सयमा ममयत सधुार गिुय 

पिे हुुँदा यस कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. शकु्लार्ाुँटाट राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज   

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट काष्ट्न्जहाउस ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस अन्तगयत 

काष्ट्न्जहाउसका काठ तथा ष्ट्समेन्टका पोलहरु रे्िे, टुटेका काुँडेतारवार  रे्ि ेकायय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। काष्ट्न्जहाउस ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । काययक्रममा 

छुट्टाईएको िजेट क्याम्पसाईट ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

 

सोलाि फेन्स / ताििाि ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर ष्ट्भरका वन्यजन्तहुरु गाउुँ िस्ती तथा आवादीमा पसी िोक्सारी परु् याउि ेकाययलाई रोकी मािव 

वन्यजन्तु द्वन्द न्यषू्ट्िकरण गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग ष्ट्िमायण भएको सोलार रे्न्स तथा तारवारहरु  समय सयमा 

ममयत सधुार गिुय पि े हुुँदा यस कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । सोलार रे्न्स ममयत संभार गिय 

ज्यालादारीमा हरेालु राखी कायय संचालि गिय सष्ट्किछे ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट सोलार रे्न्स/ तारवार ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । सोलार 

रे्न्स/ तारवार ममयत सधुारको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि 

मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय  सष्ट्किेछ । यस अन्तगयत टुटरु्ट भएका 

पोलहरु रे्िे, क्षतेी भएका तारवार रे्िे तथा सोलार जडाि व्यवष्ट्स्थत गिे काययहरु गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। सोलार रे्न्स/ तारवार ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  
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५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । सोलार रे्न्स 

तथा तारवार  ममयत सधुार भई मािव वन्यजन्तु द्वन्द न्यषू्ट्िकरण काययमा सहयोग पगुेको हुिछे ।  

 

िाम्मयक तथा सााँस्कृम्तक सभपदा संिक्षण सजिाि  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरे ष्ट्भर रहकेा महत्वपणूय धाष्ट्मयक तथा साुँस्कृष्ट्तक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी पययटि प्रवर्द्यि गिे 

संरष्ट्क्षत क्षेरको उदशे्य पष्ट्ि भएको हुुँदा ष्ट्तिीहरुको संरक्षण र सम्वर्द्यिका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका  कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे । 

१. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट धाष्ट्मयक तथा साुँस्कृष्ट्तक सम्पदा संरक्षण सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ । यस अन्तगयत संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर रहकेा मठ, मष्ट्न्दर, गमु्वा तथा सांस्कृष्ट्त स्थलहरुको ममयत सधुारका 

कायय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समेत आधार ििाउि सष्ट्किछे 

। धाष्ट्मयक तथा साुँस्कृष्ट्तक सम्पदा संरक्षण सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।   

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरष्ट्क्षत 

क्षेरष्ट्भरका महत्वपणूय धाष्ट्मयक तथा सांस्कृष्ट्तक सम्पदाको संरक्षणले पयायपययटि प्रवर्द्यिमा टेवा पगुेको हुिछे 

। 

 

म्नकज ञ्र्को सजम्बिा प्राप्त बाटो/ मागयको झाडी सफाई 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्िकुञ्जमा पिे राजमागय क्षेरमा चल्िे सवारी साधिहरुको गष्ट्त अत्याष्ट्धक हुि ेर वन्यजन्तुहरु वारपार हुुँदा 

सवारी साधि दघुयटिा हुिकुा साथै वन्यजन्तुहरुको मतृ्य ुसमेत हुि ेभएकोले टाढ ैिाट वन्यजन्तहुरु दखे्ि 

सष्ट्कयोस र सवारी साधिको गष्ट्त ष्ट्सष्ट्मत गिय सष्ट्कयोस भन्िे उदशे्यले राजमागय छेउका झाडीहरु सरसर्ाई 

गिय यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्िकुञ्जको सषु्ट्िधा प्राप्त िाटो/ मागयको झाडी सर्ाई कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ । पटक पटक गररिे हुुँदा कामदार लगाई कमयचारीद्वारा पष्ट्ि गिय सष्ट्किछे । यस अन्तगयत 

राजमागयको दायाुँ िाुँयाका झाडी हटाउिे, सरसर्ाई गिे कायय गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।   

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक तथा 

उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे 

। िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । ष्ट्िकुञ्जको सषु्ट्वधा प्राप्त िाटो राजमागय सरसर्ाईले राजमागय 

क्षेरमा हुिे वन्यजन्तु दघुयटिामा कमी आएको हुिेछ ।  

 

म्नकज ञ्र्को म्समाना पखायल ममयत 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जको वरीपरी लगाईएको ष्ट्समािा पखायल ठाउुँ ठाउुँमा भष्ट्त्क माष्ट्िस तथा 

घरपालुवा जिावरहरु समेत आवत जावत गि ेभएकोले उक्त पखायल ममयत सधुार गरी ष्ट्िकुञ्ज संरक्षणका 

साथै िुँदले मगृ लगायतका वन्यजन्तुहरु आवादीमा ष्ट्िस्कििाट रोष्ट्किे भएकोले यो कृयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  कायायलयहरुिाट सञ्चालि 

गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्िकुञ्जको ष्ट्समािा पखायल ममयत  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । ष्ट्समािा 

पखायल ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।   

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक तथा 

उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे 

। िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । ष्ट्समािा पखायल ममयत सधुारले  ष्ट्िकुञ्ज संरक्षण हुिकुा 

साथै मािव- वन्यजन्त ुद्वन्द्व न्यषू्ट्िकरणमा समेत टेवा परु् याएको हुिेछ ।  

 

र्ीणय ििनको माम्थल्लो तल्ला हटाई तल्लो तला ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जमा रहकेो दईु तल्ले भवि २०७२ सालको भकुम्पका कारण  जीणय 

अवस्थामा रहकेो र ष्ट्िकुञ्जको मखु्या कायायलयको प्रवेशद्वार म ै भएकोले पययटक तथा आगन्तुक 

पाहुिाहरुलाई िराम्रो छाप पाि ेभएकोले उक्त भविको माष्ट्थल्लो तल्ला हटाई तल्लो तला ममयत सधुार 

गरी उपयोगमा ल्याउि  यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  कायायलयहरुिाट सञ्चालि 

गररिेछ । 
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३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट जीणय भवि ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । जीणय भवि  ममयत 

सधुार  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।   

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक तथा 

उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे 

। िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

परिसिमा िहेको Blade/Barbed wire व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जमा ष्ट्वगत द्वन्दको समयमा सरुक्षाकमीले  ष्ट्िकुञ्जको पररसरमा ष्ट्वछ्याएको Blade/ 

Barbed wire हालसम्म यथावत िै रहकेोले उक्त क्षरे प्रवेशमा जोष्ट्खम भएको हुुँदा त्यसलाई व्यवष्ट्स्थत 

गिे आवश्यक भएकोले  यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट पररसरमा रहकेो  Blade/ Barbed wire व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय 

प्रयोग गररिेछ । पररसरमा रहकेो  Blade/ Barbed wire व्यवस्थापि कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद 

प्रकृया िमोष्ट्जम गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।   

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक तथा 

उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे 

। िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । ष्ट्िकुञ्ज पररसर सरुष्ट्क्षत र व्यवष्ट्स्थत भएको हुिेछ । 

 

ििन ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेको संरक्षण र व्यवस्थापिका लाष्ट्ग ष्ट्िमायण भएका कायायलय, सेक्टर, पोष्ट लगायत सो संग 

सम्वष्ट्न्धत भविहरु ( ष्ट्हरासत भवि, गेष्ट हाउस, ताष्ट्लम हल,  सचूिा केन्द्र, शौचालय) र संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर 

रहकेा  मठ, मष्ट्न्दर, मष्ट्स्जदहरुको संरक्षणका लाष्ट्ग समय समयमा ममयत सधुार गिुय पि ेभएको हुुँदा यस 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

७. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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९. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१२.  श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१३. खप्तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१४. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

१५. अपीिम्पा संरक्षण क्षेर 

१६. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१७. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट भवि ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । यस अन्तगयत कायायलय, सेक्टर, 

पोष्ट भवि, ष्ट्हरासत भवि, गषे्टहाउस, सचूिा केन्द्र, शौचालय तथा मठ, मष्ट्न्दर, गमु्वा, मष्ट्स्जद आष्ट्दको 

ममयत सधुार, रंग रोगि, ष्ट्िजलुी वाईररङ ममयत सधुार पष्ट्ि यसै अन्तगयत गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । 

स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई समते आधार 

ििाउि सष्ट्किेछ ।भवि ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।   

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक तथा 

उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे 

। सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत 

क्षेर ष्ट्भरका भविहरु  ममयत सधुारले कमयचारीलाई सरुक्षा र सजहता भएको हुिछे  । 

 

म्िद्यजतीय पययटक सूचना केन्र व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर अवलोकिका लाष्ट्ग आउिे पययटकहरुलाई संरष्ट्क्षत क्षेर अवलोकि गिुय अष्ट्घ सो संरष्ट्क्षत क्षेर 

सम्वन्धी  जािकारी ष्ट्दिे र सो िाट उसको चाहिा अिरुुपको ष्ट्वषयवस्तुमा अवलोकि गिे अवसर प्रदाि गिय 

यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्वद्यषु्ट्तय पययटक सचूिा केन्द्र व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

यस अन्तगयत अधरुो रहकेो सचूिा केन्द्र ष्ट्िमायण तथा सो मा आवश्यक ष्ट्वद्यषु्ट्तय सचूिा सामाग्रीहरु खररद 

गररिेछ । यस अन्तगयत कुसी, टेवलु सष्ट्हतको कम्प्यटुर सेट राष्ट्खिछे । साथै Virtuale अिभुव गि ेखालका 

सामग्री समते राखीिछे । ष्ट्वद्यषु्ट्तय पययटक सचूिा केन्द्र व्यवस्थापिको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको 

िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, जाुँचपास, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा 

खचय गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । 

ष्ट्वद्यषु्ट्तय पययटक सचूिा केन्द्र व्यवस्थापि कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । कम्प्यटुर 

सेटमा ष्ट्िकुञ्जको सामान्य जािकारी दषे्ट्ख त्यहाुँ पाइि ेमखु्य मखु्य वन्यजन्त,ु विस्पष्ट्त लगायत सम्पणूय जैष्ट्वक 

ष्ट्वष्ट्वधता तथा सांस्कृष्ट्तक ष्ट्वष्ट्वधताको सम्वन्धी सम्पणूय जािकारी उपलव्ध गराईिेछ । जसमा पययटकले 

आफ्िो चाहिा अिसुारको ष्ट्वषय िस्तु हिेय सक्िेछि ्।  
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५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । ष्ट्वद्यतुीय 

पययटक सचूिा केन्द्र ब्यवस्थापिले पययटकलाई सो संरष्ट्क्षत क्षेरको िारेमा जािकारी ष्ट्लि सहज ििाएको 

हुिेछ । 

 

लालमाटी ििनको ममयत तथा सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जको लालमाटी क्षरेमा रहकेा पक्की भविहरुमा ष्ट्वभागको सधुार योजिा २०७७ र 

मन्रालयिाट प्रस्ताष्ट्वत तत्काल सधुारको रणिीष्ट्तक योजिा २०७८ िमोष्ट्जम अिसुन्धाि तथा प्रष्ट्शक्षण 

केन्द्रको स्थापिा र संचालि गियका लाष्ट्ग ममयत संभार गरी उपयोग गिय आवश्यक दषे्ट्खएकोले सो प्रयोजिका 

लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो  । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट लालमाटी भवि ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । लालमाटीमा 

रहकेा भविहरुको ममयत सधुार, रंगरोगि, ष्ट्वजलुी वाईररङ, भविहरुमा खािपेािी व्यवस्थापि लगायतका 

काययहरु गररिेछ । लालमाटी भवि ममयत सधुारको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध 

िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत, सरुक्षा व्यवस्था र अन्य व्यवस्थापि काययमा 

खचय गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । 

लालमाटी भवि ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । िष्ट्दयया 

रा.ष्ट्ि.को लालमाष्ट्टमा रहकेा भविहरु  ममयत सधुार भई ष्ट्वभागको अिसुन्धाि तथा प्रष्ट्शक्षण केन्द्रको रुपमा 

प्रयोगमा आएको हुिछे  ।  

 

सोलाि फेम्न्सङ ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कोशीटप्प ुवन्यजन्त ुआरक्ष क्षेरमा मािव जंगली हात्ती द्वन्द्व न्यषू्ट्िकरणका लाष्ट्ग लगाईएका सोलार रे्न्सीङहरु 

ठाउुँ ठाउुँमा भत्की टुटी प्रयोगमा आउि िसक्ि ेभएकोले ष्ट्तिको िाष्ट्षयक रुपमा ममयत सधुार गरी प्रयोगमा 

ल्याउि पिे भएकोले  हुुँदा  यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो  । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट सोलार रे्ष्ट्न्सङ  ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस अन्तगयत 

ष्ट्समेन्टका पोल, रे्ष्ट्न्सङका तारहरु, व्याष्ट्ि, ईन्भटर  आष्ट्द रे्ि ेजस्ता काययहरु गररिेछ । यसको अष्ट्तररक्त 

कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, 

ममयत, सरुक्षा व्यवस्था र अन्य व्यवस्थापि काययमा खचय गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 
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पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । सोलार 

रे्ष्ट्न्सङ  ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । कोशीटप्प ु

वन्यजन्तु आरक्षमा सोलार रे्ष्ट्न्सङले पणूय रुपमा काम गरी मािव- हात्ती द्वन्द्व न्यषू्ट्िकरणमा टेवा पगुेको हुिछे 

।   

 

म्ििाग/ कायायलयको परिसि तथा िगैंचा ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयका पररसर सौन्दययकरण गिय सरसर्ाई गि,े िगैंचा व्यवस्थापि गि े काययले कमयचारीका साथै 

सेवाग्राहीलाई समते आिष्ट्न्दत ििाउिे हुुँदा पररसर सधुार तथा व्यवस्थापिका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो । यस अन्तगयत सरसर्ाई गिे, िगैचा लगाउि,े ष्ट्वरुवा खररद गि ेतथा सो व्यवस्थापि 

गिय कुिै व्यष्ट्क्तको सेवा करारमा ष्ट्लिे समतेका काययहरु पदयछि ्।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

२. अन्िपणूय संरक्षण क्षरे 

३. मिास्लू संरक्षण क्षरे 

४. गौरीशंकर संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्वभाग/ कायायलयको पररसर तथा वगैंचा ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ । यस अन्तगयत रु्लवारी सरसर्ाई, घाुँस कटाि, गमल, रु्लको ष्ट्वरुवा, वगैंचामा प्रयोग हुिे हुँष्ट्सया, 

कुटो, कोदालो,हजारी, पाईप खररद गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे ।  

कायायलयको पररसर तथा वगैंचा ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  

ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा िषयभरी गररिे हुदा सेवा करारमा ष्ट्लई गिय पष्ट्ि सष्ट्किछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ष्ट्वभाग/कायायलयको पररसर तथा वगैंचा व्यवस्थापि भई सौन्दययकरण भएको हुिछे । 

 

सिकािी ििन/ बाटोको लाम्ग र्ग्गा खरिद  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य सरकारी भवि विेका जग्गाहरु व्यष्ट्क्तको िाममा रहकेो र व्यष्ट्क्त र कायायलय वीच द्वन्द िढी रहकेो हुुँदा ष्ट्िमायण 

भएका सरकारी संरचिाहरु भत्काई अन्यर लैजाुँदा झि ठूलो खचय िढिे भएकोले स्थािीय ष्ट्िकायको 

समन्वयमा व्यष्ट्क्तको जग्गा ि ैखररद गिुय उपयकु्त दषे्ट्खएको र त्यसै गरी ष्ट्िकुञ्जको पोष्ट भवि ष्ट्िमायण भएको 

स्थािमा सडक दषे्ट्ख पोष्टवीच व्यष्ट्क्तको जग्गा रही पोष्टसम्म जाि आउि समस्या भएकोले पोष्टसम्म पगु्ि ेिाटो 

खररद गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट सरकारी भवि तथा िाटोको लाष्ट्ग जग्गा खररद कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ । यस अन्तगयत ष्ट्ियमािसुार जग्गा खररद गरर ष्ट्िकुञ्ज /आरक्षको िाममा पजुाय ष्ट्लईि ेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

व्यष्ट्क्तको िाममा रहकेो जग्गा सरकारी भई व्यष्ट्क्त कायायलयवीचको द्वन्द्व हटेको हुिेछ । 

 

चालज खचय अन्तगयत काययक्रमहरु 

कमयचािी ताम्लम (२२५११ 

कमयचािीलाई िन्यर्न्तज उद्वाि तथा व्यिस्थापन ताम्लम 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेिाट वन्यजन्तुहरु वेला िेलामा गाउुँ, िष्ट्स्तमा जाि,े पश ुतथा अन्ि िाष्ट्लको क्षेती गिे, सोही 

क्रममा गोठ वा खोरमा पष्ट्सष्ट्दि,े िस्ती िष्ट्जकको झाडीमा लुकेर िस्िे जस्ता समस्यामलूक वन्यजन्तहुरु 

यथासक्य चाुँडो ष्ट्ियन्रणमा ष्ट्लई कायायलयमा ल्याई व्यवस्थापि गिुय पि े हुन्छ । यस काययका लाष्ट्ग अन्य 

संरक्षणका साझेदार संस्थाहरुसंग सहयोग माग्ि ुपिे अवस्था रहकेो छ । अत: त्यस्ता काययमा आफ्िै जिशष्ट्क्त 

तयार गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे : 

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट कमयचारीलाई वन्यजन्त ुउर्द्ार तथा व्यवस्थापि ताष्ट्लम कायय सम्पन्ि गिय 

प्रयोग गररिछे । ताष्ट्लमका प्रष्ट्शक्षक, सहभागीहरुको खािा, खाजा तथा यातायातमा खचय गररिछे । 

कमयचारीलाई वन्यजन्तु उर्द्ार तथा व्यवस्थापि ताष्ट्लम ष्ट्दिे काययमा संरक्षणका साझेदार संस्थाहरुको समेत 

सहकाययमा गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

कमयचारीलाई वन्यजन्तु उर्द्ार तथा व्यवस्थापि ताष्ट्लम ष्ट्दि ेकायय ष्ट्वज्ञ समेतको व्यवस्था गरर कमयचारीिाट 

गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ष्ट्िकुञ्ज / आरक्षाका  कमयचारीहरु वन्यजन्तु उर्द्ार तथा व्यवस्थापि काययमा ताष्ट्लम प्राप्त भएको हुिेछि ।  

 

गेमस्काउट/सेनालाई पजनतायर्म्क ताम्लम 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको संरक्षण र व्यवस्थापिका लाष्ट्ग प्रत्यक्ष रुपमा ष्ट्र्ल्डमा रष्ट्ह काम गिे गमेस्काउट तथा संरष्ट्क्षत 

क्षेरको संरक्षणमा खष्ट्टएका सेिालाई संरष्ट्क्षत क्षेरको िारेमा जािकारी गराउि आवश्यक भएकोले यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । यस अन्तगयत गमेस्काउट तथा  सेिालाई  संरष्ट्क्षत क्षेरको ऐि ष्ट्ियम 

काििू सम्वन्धी जािकारी हुि ेगरी संरष्ट्क्षत क्षरेका कमयचारीिाट ताष्ट्लम प्रदाि गररि ेछ ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, आरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष , अष्ट्पिाम्पा र कृरणसार 

संरक्षण क्षरेमा सञ्चालि गररिछे । 
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

यस काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट गेमस्काउट / सेिालाई पिुतायजकी ताष्ट्लम कायय सम्पन्ि गिय ताष्ट्लमका 

सहभागीलाई स्टेशिरी, खािा तथा खाजामा खचय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   गेमस्काउट / सेिालाई पिुतायजकी ताष्ट्लम सम्वष्ट्न्धत कायायलयका कमयचारीहरुिाट ष्ट्दईिेछ  । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षेरका गमेस्काउट तथा संरक्षणमा खष्ट्टएका सेिाको वन्यजन्तु तथा संरष्ट्क्षत क्षरे सम्िन्धी ष्ट्वषयमा 

क्षमता अष्ट्भिषृ्ट्र्द् भएको हुिेछ । 

 

आखेटोपहाि तथा र्म्डबजटी पम्हचान सभिन्िी ताम्लम 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य पक्राउ परेका तथा गस्तीका क्रममा रे्ला परेका जष्ट्डिटुी तथा आखेटो पहार पष्ट्हचाि सम्वन्धी कमयचारीमा 

जािकारी हुि आवश्यक भएकोले उिीहरुलाई यस काययमा दक्ष ििाउि यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको 

हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका सञ्चालि गररिछे : 

१. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. लाटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट आखटेो पहार तथा जष्ट्डिटुी पष्ट्हचाि सम्वन्धी ताष्ट्लम कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ । यस शीषयकिाट ताष्ट्लमका प्रष्ट्शक्षक, सहभागी तथा व्यवस्थापिमा खष्ट्टएका कमयचारीहरुको 

खािा,खाजा, िास तथा यातायातमा खचय गररिेछ ।   

४ काययप्रकृया   

 

आखेटो पहार तथा जष्ट्डिटुी पष्ट्हचाि सम्वन्धी ताष्ट्लम कायय ष्ट्वज्ञ समतेको व्यवस्था गरर कमयचारीिाट 

गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र ताष्ट्लम संचालिका र्ोटोहरुको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

आखेटो पहार तथा जष्ट्डिटुी पष्ट्हचाि सम्वन्धी ताष्ट्लमले कामयचारीहरुको क्षमता अष्ट्भिषृ्ट्र्द् भएको हुिेछ ।  

 

सीप म्िकास तथा क्षमता अम्िबृम्ि ताम्लम तथा गोष्ठी (२२५१२) 

िन्यर्न्तजको आम्नबानी सभिन्िी सचेतना गोष्ठी  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य तराईका संरष्ट्क्षत क्षेरमा वन्यजन्तकुा आक्रमणिाट मािवीय क्षतेी समेत िढ्द ै गएको हुुँदा वन्यजन्तकुो 

आिीिािी सम्वन्धमा स्थािीय िाष्ट्सन्दालाई जािकारी गराई उिीहरुलाई वन्यजन्तु प्रष्ट्त सचेत गराउि र िढ्द ै

गएको मािव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यषू्ट्िकरण गि ेयो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. शकु्लार्ांटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज,  

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वन्यजन्तुको आिीिािी सम्वन्धी सचेतिा गोष्ठी  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ । यस शीषयकिाट गोष्ठीका सहभागी तथा कमयचारीहरुको स्टेशिरी, खािा, खाजामा खचय गररिेछ ।   
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४ काययप्रकृया   

 

वन्यजन्तुको आिीिािी सम्वन्धी सचेतिा गोष्टी कायय ष्ट्वज्ञ समेतको व्यवस्था गरर कमयचारीिाट गररिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

वन्यजन्तुको आिीिािी सम्वन्धी सचेतिा गोष्टी काययले स्थािीय िाष्ट्सन्दामा वन्यजन्तुको आिीिािी 

सम्वन्धी सचेतिा भएको हुिेछ ।   

 

सिोकाििालाहरुसाँग संिक्षण सभिन्िी अन्तिकृया गोष्ठी  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको महत्व, संरक्षणको आवश्यकता, संरक्षणमा सरोकारवाला ष्ट्िकायहरुको भषू्ट्मका, संरष्ट्क्षत 

क्षेरका समस्या र चिुौष्ट्तहरुको िारेमा सम्िष्ट्न्धत सरोकारवाला ष्ट्िकायहरु िीच छलर्ल गरी संरष्ट्क्षत क्षरेको 

संरक्षण र व्यवस्थापिमा थप योगदाि परु् याउिका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. शकु्लार्ांटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

५. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. मकालु वरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. श-ेर्ोक्सणुडो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०.  ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

११. अष्ट्पिम्पा संरक्षण क्षेर 

१२. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१३. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

१४. अन्िपणूय संरक्षण क्षरे 

१५. मिासलु संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट सरोकारवालाहरुसुँग संरक्षण सम्वन्धी अन्तरष्ट्क्रया गोष्ठी  कायय सम्पन्ि गिय 

गोष्ठीका सहभागी तथा कमयचारीहरुको स्टेशिरी, खािा, खाजामा खचय गररिेछ ।   

४ काययप्रकृया   

 

यस काययक्रम अन्तगयत संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयिाट सरोकारवाला ष्ट्िकायहरुसंग समन्वय, संरक्षण सम्वष्ट्न्ध 

अन्तकृय या तथा छलर्ल कायय सम्वष्ट्न्धत कायायलयका कमयचारीिाट गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरक्षण सम्वन्धी अन्तरकृया गोष्ठी भई संरक्षण र व्यवस्थापिमा सरोकारवाला ष्ट्िकायहरुिीच समन्वय र 

साझेदारीमा थप मजितु भएको हुिछे ।   

 

िन्यर्न्तज अपिाि म्नयन्त्रण व्यूिो बैठक /गोष्ठी 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वन्यजन्तुको चोरी ष्ट्शकार तथा अवैध व्यापार ष्ट्ियन्रणका लागी सरोकारवाला संस्थाहरुको सहयोगको 

आवश्यकता पदयछ । त्यसैले वन्यजन्तुको चोरी ष्ट्शकार तथा अवैध व्यापार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग केन्द्रमा 

केष्ट्न्द्रयस्तरको  वन्यजन्त ुअपराध ष्ट्ियन्रण व्यरुो र  ष्ट्जल्लामा ष्ट्जल्लास्तररय वन्यजन्तु अपराध ष्ट्ियन्रण 

ईकाईहरु गठि भएका छि । उक्त इकाईलाई सष्ट्क्रय रुपमा पररचालि गियका लाष्ट्ग समय समयमा समन्वय 

वैठक िस्ि ुपिे हुुँदा यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  
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२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

७. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. मकालु वरूण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१२. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१३. अष्ट्पिम्पा संरक्षण क्षेर 

१४. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

१५. मिास्लू संरक्षण क्षते ्

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट वन्यजन्तु अपराध ष्ट्ियन्रण व्यरूो िैठक /गोष्ठी कायय सम्पन्ि गिय वैठकका 

सहभागीहरुको स्टेशिरी, वैठक भत्ता तथा खाजामा  खचय गररिछे ।    

४ काययप्रकृया   वन्यजन्तु अपराध ष्ट्ियन्रण व्यरूो िैठक /गोष्ठी कायायलयका कमयचारीहरुिाट संचालि गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

सरोकारवाला ष्ट्िकाय िीच समन्वय र सहकायय भई वन्यजन्तु अपराध ष्ट्ियन्रण गिय सहयोग पगुेको हुिछे । 

 

मानि-िन्यर्न्तज द्वन्द न्यूम्नकिण सचेतना गोष्ठी 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरमा वन्यजन्तुको िासस्थाि संरक्षण तथा सधुारका काययहरुले एकातर्य  वन्यजन्तुको संख्यामा िरृ्द्ी 

हुि पगुेको छ भि ेअको तर्य  संरष्ट्क्षत क्षरेमा वषृ्ट्र्द् भएका वन्यजन्तहुरु खािा तथा पािीको अपगुका कारण 

गाउुँ िस्तीमा जािे क्रम िढ्दा आवादीका अन्ििाली खाईष्ट्दि,े मांसाहारी वन्यजन्तलेु घर गोठका पशहुरुमाथी 

आक्रमण गिे, माष्ट्िसहरुलाई आक्रमण गिे कारणले गदाय मािव वन्यजन्तुवीच द्वन्द सजृिा हुि पगुकेो छ ।  

द्वन्द न्यषू्ट्िकरणका लाष्ट्ग के कस्ता काययक्रमहरु संचालि गिे, वन्यजन्तुिाट कसरी सरुष्ट्क्षत हुि े सो िारे 

स्थािीय िाष्ट्सन्दालाई जािकारी गराउिे उदशे्यले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष र संरक्षण क्षेर कायायलयहरुिाट 

सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

यस काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट मािव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यषू्ट्िकरण सचेतिा गोष्ठी कायय सम्पन्ि गिय गोष्ठीका  

सहभागीहरुको स्टेशिरी तथा खाजा तथा कमयचारीहरुको द.ैभ्र.भ.मा  खचय गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   मािव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यषू्ट्िकरण सचेतिा गोष्ठी कायायलयका कमयचारीहरुिाट संचालि गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरुमा मािव वन्यजन्तु द्वन्द न्यषू्ट्िकरणका लाष्ट्ग सचतेिा अष्ट्भिषृ्ट्र्द् भएको हुिेछ । 
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सामजदाम्यक िन व्यिस्थापन ताम्लम/गोष्ठी 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य मध्यवती क्षेरमा रहकेा मध्यवती सामदुाष्ट्यक वि व्यवस्थापिका लागी सष्ट्मष्ट्तका पदाष्ट्धकारीहरुलाई वि 

व्यवस्थापि ताष्ट्लम ष्ट्दि ुपिे हुुँदा यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. मकालु िरुण राष्ट्रिय  

७. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

८. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

११. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१२. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

१३. मिास्लु संरक्षण क्षरे 

१४. गौरीशंकर संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

यस काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट सामदुाष्ट्यक वि व्यवस्थापि ताष्ट्लम/गोष्ठी कायय सम्पन्ि गिय ताष्ट्लम/गोष्ठीको 

प्रष्ट्शक्षण भत्ता तथा सहभागीहरुका लागी खाजा, वसभाडा, स्टेशिरी, प्रष्ट्तवदेि तयारी  लगायतमा खचय 

गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । यस 

अन्तगयत सम्वष्ट्न्धत ष्ट्वज्ञ मार्य त सामदुाष्ट्यक विका पदाष्ट्धकारीहरुलाई सामदुाष्ट्यक वि व्यवस्थापि 

ताष्ट्लम/गोष्ठी संचालि गररिेछ ।   

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि पश्चात प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

सामदुाष्ट्यक वि व्यवस्थापि ताष्ट्लम गोष्ठी सम्पन्ि भई मध्यवती सामदुाष्ट्यक वि व्यवस्थापि कायय प्रभावकारी 

भएको हुिछे ।   

 

 

 

 

काययक्रम खचय (२२५२२)  

बाम्षयक प्रगम्त पजम्स्तका प्रकार्न 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर सञ्चालि गररएका ष्ट्वष्ट्वध गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरु, पययटको संख्या, राजश्वको ष्ट्ववरण, मािव वन्यजन्त ु

र्द्न्दको अवस्था, अध्ययि अिसुन्धाि, कमयचारीका साथै राहत ष्ट्वतरण लगायतका सम्पणूय काययहरुको 

प्रगष्ट्तलाई एष्ट्ककृत गरी वाष्ट्षयक रुपमा कायायलयको प्रगष्ट्त ष्ट्ववरण सावयजष्ट्िक गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो 

कृयाकलापको व्यवस्था गररएको  हो ।  
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२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष र संरक्षण क्षरे 

कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त पषु्ट्स्तका प्रकाशि गि ेकायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त 

पषु्ट्स्तका प्रकाशि गिे कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । यस अन्तगयत सम्वष्ट्न्धत  

कायायलयका कमयचारीले िाष्ट्षयक प्रष्ट्तवेदि तयार गिछेि र सेवा प्रदायक संस्था मार्य त छपाई भई कायायलयिाट 

ष्ट्वतरण गररिछे ।   

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि पश्चात कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्त तथा िाष्ट्षयक पषु्ट्स्तका कायायलयमा दाष्ट्खलाको आधारमा भकु्तािी गररिछे ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त पषु्ट्स्तका प्रकाशि तथा ष्ट्वतरण भई संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर सञ्चालि भएका र गररएका ष्ट्वष्ट्वध 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरुको िारेमा प्रगष्ट्त ष्ट्ववरण सावयजष्ट्िक भएको हुिछे । 

 

संिक्षण सभिन्िी प्रचाि प्रसाि सामाग्री उत्पादन तथा म्ितिण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेको आसपास तथा  मध्यवती क्षेरमा रहकेा स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरु कष्ट्तपय अवस्थामा अज्ञािताका 

कारण कसरू गिय पगु्दछि, त्यसैले स्थािीय िाष्ट्सन्दालाई संरष्ट्क्षत क्षेरको िारेमा जािकारी गराि ुपि ेहुुँदा उिीहरुले 

दखे्िे र िझु्ि ेगरी सावयजष्ट्िक स्थलहरुमा संरक्षण सम्वन्धी पचाय, पम्पलेट, र्ोटोहरु टाुँस गिय उपयकु्त दषे्ट्खएकोले  

यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, ष्ट्शकार आरक्ष र संरक्षण क्षरे कायायलयहरुिाट सञ्चालि 

गररिेछ ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट संरक्षण सम्वन्धी प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादि तथा ष्ट्वतरण कायय सम्पन्ि गिय प्रचार 

प्रसार सामाग्री ( पचाय, पम्पलेट ) ष्ट्डजाईि तथा छपाई काययमा खचय गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार 

गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या 

सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । संरक्षण सम्वन्धी प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादि 

तथा ष्ट्वतरण कायय सम्पन्ि गदाय सम्वष्ट्न्धत कायायलयका कमयचारीले प्रचार प्रसार सामाग्री तयार गिछेि र छपाई 

प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सम्पन्ि गरी ष्ट्वतरण गररिछे । यस अन्तगयत कायायलयले संरक्षणको 

महत्व, ष्ट्िषेष्ट्धत काययहरु र ष्ट्िषेष्ट्धत काययहरु गदाय हुिे संजायको िारेमा सरल र छोटो रुपमा पचाय, पम्पलेट  तयार 

गरी ठाउुँ ठाउुँमा टाुँस्िे तथा ष्ट्वतरण गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि पश्चात कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको 

स्वीकृष्ट्त तथा प्रचार प्रसार सामाग्री कायायलय दाष्ट्खलाको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरुमा  संरष्ट्क्षत क्षरे सम्वन्धी जिचतेिा अष्ट्भवषृ्ट्र्द् भएको हुिेछ ।  

 

संिक्षण सभिन्िी संचाि माध्यमबाट प्रचाि प्रसाि 

  

क्र.स.ं 

म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको आसपास तथा  मध्यवती क्षेरमा रहकेा स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरु अज्ञािताका कारण संरष्ट्क्षत क्षेरका 

ष्ट्िषेष्ट्शत कायय  गिय पगु्दछि, त्यसैले स्थािीय िाष्ट्सन्दालाई संरष्ट्क्षत क्षेरको िारेमा जािकारी गराउि ुपिे हुुँदा 

उिीहरुले सनु्िे रेष्ट्डयो एर्.एम. तथा ष्ट्ट.ष्ट्भ. मार्य त सचूिा एवं जािकारी गराउुँदा िष्ट्ढ प्रभावकारी हुिे दषे्ट्खएकोले 

यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   
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२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, ष्ट्शकार आरक्ष र संरक्षण क्षरे कायायलयहरुिाट सञ्चालि 

गररिेछ ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट संरक्षण सम्वन्धी संचार माध्यमिाट प्रचार प्रसार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

संरक्षण सम्वन्धी संचार माध्यमिाट प्रचार प्रसार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिे छ । 

प्रसारण गररि ेसचूिा कायायलयले तयार गरी सेवा प्रदायक संस्था/ संचार गहृहरुसंग संझौता गरी कायय सम्पन्ि 

गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि तथा सेवा प्रदायक संस्था/ संचार गहृहरुको  िीलको आधारमा भकु्तािी 

गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरे वररपरीका स्थािीय समदुायले संरष्ट्क्षत क्षेर, वन्यजन्तु तथा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरक्षण सम्िन्धी 

जािकारी र  ष्ट्िषेष्ट्धत कायय गरेमा भोग्िपुि ेसुँजाय सम्िन्धी जािकारी प्राप्त गरेका हुिछेि ्। 

 

संिक्षण सभिन्िी स्कूल म्र्क्षा काययक्रम  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको आसपास तथा  मध्यवती क्षरेमा रहकेा ष्ट्वद्यालयहरुमा संरक्षण सम्वन्धी कक्षाहरु संचालि 

गिे, संरक्षण सम्वन्धी प्रष्ट्तयोष्ट्गता गराउिे, परुस्कृत गि े जस्ता कायय गरर ष्ट्वद्यालयमा अध्ययिरत 

ष्ट्वद्याथीहरुमा संरक्षण सम्वन्धी चतेिा अष्ट्भिषृ्ट्द्व गराउिे उद्दशे्यका साथ यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको  

हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. मिास्लू संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट संरक्षण सम्वन्धी स्कूल ष्ट्शक्षा काययक्रम अन्तगयत संरक्षण सम्वष्ट्न्ध डायरी, 

िोटिकु, ष्ट्वद्याथीलाई ष्ट्वतरण गिे कलम, कापी लगायतका सामाग्री खररद तथा छपाई, स्कूल ष्ट्शक्षा 

काययक्रममा खष्ट्टि ेकमयचारीको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, खािा/खाजामा खचय गिय सष्ट्किेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस काययक्रममा ष्ट्वद्यालयमा संरक्षण सम्वष्ट्न्ध कक्षा संचालि, संरक्षण सम्वन्धी प्रष्ट्तयोष्ट्गत्मक काययक्रम 

संचालि र सहभागी ष्ट्वद्याथीहरुलाई संरक्षण सम्वन्धी सामाग्रीहरु ष्ट्वतरण गिुयका साथै प्रष्ट्तयोष्ट्गतात्मक 

काययक्रममा उत्कृष्ट ष्ट्वद्याथीहरुलाई परुस्कार ष्ट्वतरण गररिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र ष्ट्वद्यालयमा काययक्रम भएको भन्िे ष्ट्वद्यालयको परको आधारमा भकु्तािी 

गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ष्ट्वद्यालय स्तरका ष्ट्वद्याथीहरुमा संरक्षण सम्वन्धी चेतिा अष्ट्भवषृ्ट्र्द् भएको हुिेछ ।  

 

ईको क्लि संचालन सहयोग 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्िद्यालयमा अध्ययि गिे ष्ट्िद्याथीहरुलाई उिीहरुको ितेतृ्व र संलग्ितामा संरक्षण सम्िष्ट्न्ध ष्ट्क्रयाकलापहरुमा 

सहभागी गराई संरक्षण सम्िन्धी चतेिा अष्ट्भिदृी गराउि ेउद्दशे्यले संरष्ट्क्षत क्षेर वररपररका ष्ट्िद्यालयहरुमा 

ष्ट्शक्षक र संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयका कमयचारीको सहयोग र समन्वयमा गठि भएका इको क्लिहरुलाई 

ष्ट्क्रयाशील ििाई राख्ि तथा संरक्षणसंग सम्िष्ट्न्धत काययक्रमहरु संचालिका लाष्ट्ग आष्ट्थयक र प्राष्ट्वष्ट्धक 

सहयोग उपलब्ध गराउि यो ष्ट्क्रयाकलापको ब्यिस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  



64 

 

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

७. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

९. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

११. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

१२. अपी-िाम्पा  संरक्षण क्षरे 

१३. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१४. मिासलु संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ईको क्लव संचालि कायय सम्पन्ि गिय ष्ट्वद्याथीहरुलाई संरक्षण सम्िन्धी 

अष्ट्भमखुीकरण गि,े ष्ट्भते्त सचूिा पष्ट्रका प्रकाशि गि,े संरक्षण सम्िन्धी पसु्तकहरु तथा कापी ष्ट्वतरण गि े

लगायतका काययमा खचय गररिेछ ।   

४ काययप्रकृया   

 

कायायलयको सम्वष्ट्न्धत सेक्टर/रेञ्पोष्ट/ पोष्ट तथा म.क्षे.व्य.उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्सर्ाररसको आधारमा 

सम्वष्ट्न्धत ष्ट्वद्यालयसंग संझौता गरी ईको क्लव मार्य त काययक्रम संचालि गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्वद्यालयसंग भएको संझौताको  आधारमा सहयोग रकम भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरक्षण सम्िन्धी ष्ट्वषयमा ष्ट्वद्याथीको क्षमता अष्ट्भिषृ्ट्र्द् भई संरक्षणमा लाग्ि अष्ट्भपे्रररत भएको हुिछे । 

 

गोसाईकज ण्ड व्यिस्थापन योर्ना स्िीकृत ि छपाई  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य धाष्ट्मयक पययटष्ट्कय स्थलको रुपमा पररचत लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जको उच्च ष्ट्हमाली क्षरेमा अवष्ट्स्थत 

गोसाईकुण्डलाई व्यवस्थापि गिय तयारी गरेको व्यवस्थापि योजिा स्वीकृष्ट्त, छपाई र ष्ट्वतरण गिय यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट गोसाईकुण्ड व्यवस्थापि योजिा स्वीकृष्ट्त , छपाई र ष्ट्वतरण कायय सम्पन्ि गिय 

प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि तथा कायायलयको दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी 

गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

गोसाईकुण्ड व्यवस्थापि योजिा ष्ट्िमायण भई गोसाईकुण्ड क्षेर व्यवस्थापि भएको हुिेछ । 
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घम्डयाल गोही /कछज िा संिक्षण तथा व्यिस्थापन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य दलुयभ तथा लोपोन्मखु वन्यजन्तकुो संरक्षण तथा व्यवस्थापि गि े उदशे्यले ष्ट्चतवि र वष्ट्दयया राष्ट्रिय 

ष्ट्िकुञ्जमा घष्ट्डयाल गोही र कछुवाको प्रजिि केन्द्र स्थापिा गरी प्राकृष्ट्तक िासस्थािमा छाड्ि उपयकु्त भए 

पश्चात साल वसाली रुपमा छाष्ट्डंद ै आएको छ ।  उक्त प्रजिि केन्द्रका घष्ट्डयाल र कछुवा संरक्षण तथा 

व्यवस्थापि गि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापलाई ष्ट्िरन्तरता ष्ट्दईएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज   

२. वष्ट्दयया  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज   

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट घष्ट्डयाल गोही /कछुवा संरक्षण तथा व्यवस्थापि कायय  अन्तगयत  घष्ट्डयाल तथा 

कछुवा संरक्षणका लाष्ट्ग आहार व्यवस्थापि, औषष्ट्ध उपचार तथा पोखरी व्यवस्थापि लगायतका काययहरुमा 

खचय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

घष्ट्डयाल गोही /कछुवा संरक्षण तथा व्यवस्थापि कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

दलुयभ तथा लोपोन्मखु घष्ट्डयाल, कछुवाको संरक्षण तथा व्यवस्थापि भएको हुिेछ ।  

 

म्गि  संिक्षण तथा व्यिस्थापन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य दलुयभ तथा लोपोन्मखु पंष्ट्क्ष ष्ट्गर्द्को संरक्षण तथा व्यवस्थापि गि े उदशे्यले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो  ।  यस अन्तगयत ष्ट्गर्द्को संख्यामा िषृ्ट्र्द् गरर प्राकृष्ट्तक िातावरणमा छाड्िे गररन्छ ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्चतवि  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ ।   

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्गर्द्  संरक्षण तथा व्यवस्थापि कायय अन्तगयत  ष्ट्गर्द् संरक्षणका लाष्ट्ग कामदार 

व्यवस्थापि, ष्ट्गर्द्को आहारा व्यवस्थापि, ष्ट्गद्दको ईन्क्लोजर ममयत लगायतका काययहरुमा खचय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   ष्ट्गर्द् संरक्षण तथा व्यवस्थापि कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

दलुयभ तथा लोपोन्मखु पंष्ट्क्ष ष्ट्गर्द्को संरक्षण भई स्वच्छ पाररष्ट्स्थष्ट्तष्ट्कय प्रणाली ष्ट्वकास गिय टेवा पगुेको 

हुिेछ ।  

 

बाह्रम्संगा अनजगमन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरक्षण क्षेरष्ट्भर रहकेा संकटापन्ि तथा लोपोन्मखु वन्यजन्तुको संरक्षण र ब्यिस्थापिका लाष्ट्ग उिीहरुको 

संख्या र अवस्था िारे जािकारी हाष्ट्सल गिय आवश्यक भएकोले शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जमा िाह्रष्ट्संगा 

अिगुमिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट िाह्रष्ट्संगा अिगुमि कायय सम्पन्ि गिय िाह्रष्ट्संगा अिगुमि तथा तथ्याङ्क 

ष्ट्वशे्लषण काययमा सहभागीहरुको िठैक भत्ता, दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, खाजामा गणिा काययमा आवश्यक उपकरण 

खररदमा खचय गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

िाह्रष्ट्संगा अिगुमि कायय ष्ट्वभाग/कायायलयले गठि गरेको काययदल एवं कमयचारीको टोली मार्य त गररिेछ । 

यस अन्तगयत  काययदल गठि भएपष्ट्छ सो काययदलले ष्ट्र्ल्डमा समन्वय गरी अध्ययि तथा अिगुमि  सम्िन्धी 
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अष्ट्भमखुीकरण कायय पश्चात ष्ट्र्ल्डमा अिगुमि कायय शरुु गररिेछ । ष्ट्र्ल्डको अिगुमि कायय सम्पन्ि गरी 

तथ्यांक ष्ट्वशे्लषण तथा प्रष्ट्तवेदि तयार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

िाह्रष्ट्संगाको अिगुमि तथा गणिा कायय सम्पन्ि भई उिीहरुको संख्या र अवस्थाको िारेमा एष्ट्कि भएको हुिछे 

। 

 

हात्ती सभिन्िी अध्ययन अनजसन्िान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िषायतको समयमा जंगली हात्तीले स्थािीय िाष्ट्सन्दालाई िढी आतंष्ट्कत गि ेिष्ट्दयया र पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जमा 

जंगली हात्ती सम्वन्धी अध्ययि गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका  कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ ।: 

१. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट जंगली हात्तीको अध्ययि अिसुन्धाि गि ेकायय सम्पन्ि गिय खचय गररिेछ । यस 

शीषयकिाट अध्ययि अिसुन्धाि काययमा सहभागीहरुको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, खाजा एवं िैठक भत्ता, प्रष्ट्तवदेि 

तयारी काययमा खचय गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

जंगली हात्ती अध्ययि अिसुन्धाि कायय ष्ट्वभागको प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्धहरु समेत समावेश गरी कायायलयका 

कमयचारीहरुले गिेछि ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

हात्ती सम्वन्धी अध्ययि अिसुन्धाि  कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ ।    

 

चौकाको बासस्थान अध्ययन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य दलूयभ वन्यजन्तु चौका पाईि ेसंरष्ट्क्षत क्षेर िाुँके र पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जमा चौकाको संरक्षण र व्यवस्थापिका 

लाष्ट्ग चौकाको िासस्थाि सम्वन्धी अध्ययि गिय आवश्यक दषे्ट्खएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका  कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ ।: 

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट चौकाको िासस्थाि अध्ययि गि े कायय सम्पन्ि गिय खचय गररिछे । यस 

शीषयकिाट अध्ययि अिसुन्धाि काययमा सहभागीहरुको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, खाजा एवं िैठक भत्ता, प्रष्ट्तवदेि 

तयारी काययमा खचय गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

चौकाको िासस्थाि अध्ययि कायय कायायलयका कमयचारीहरुले गिेछि ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

चौकाको िासस्थाि सम्वन्धी  अध्ययि  कायय सम्पन्ि भई आवश्यक सधुारका काययहरु गररएका हुिेछि ्।     
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घााँसेमैदान व्यिस्थापन (ममयत सजिाि) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर रहकेा वन्यजन्तुहरुका लाष्ट्ग आवश्यक पिे ष्ट्वष्ट्भन्ि प्रजाष्ट्तका घाुँसहरु उत्पादि 

गिे तथा प्राकृष्ट्तक रुपमा व्यस्थापि गिे काययका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यिस्था गररएको हो  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. शकु्ला राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

७. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट घाुँसे मैदाि व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । मेष्ट्शि 

उपकरण प्रयोग गरी घाुँसे मैदाि व्यवस्थापि गदाय सोही अिरुुपको लागत अिमुाि स्वीकृत गरी 

गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

घाुँसे मैदाि व्यवस्थापि कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार घाुँसे मैदािमा 

सालवसाष्ट्ल रुपमा उम्रिे, पलाउि ेप्रजाष्ट्तहरुलाई काट्ि,े आगो लगाउिे तथा जरैसम्म उखेल्ि े

जस्ता काययहरु गररन्छ । यो कायय गदाय आवश्यकता, कायय प्रकृष्ट्त र ष्ट्मतव्ययीता समतेलाई हरेी 

माष्ट्िस लगाएर वा मषे्ट्शिरी औजार समेत प्रयोग गरेर गिय सष्ट्किेछ । प्रभावकाररताको ष्ट्हसावले 

सकेसम्म चैर मसान्त ष्ट्भर घाुँसे मदैाि व्यास्थापि गिे कायय सम्पन्ि गररिेछ साथै िमिुाको लागी 

कुिै एक प्लटमा ज्यालदारीमा माष्ट्िस खटाई िषयको ३ पटक घाुँसे मदैाि व्यवस्थापिको कायय 

गिय सष्ट्कन्छ । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

घाुँसे मैदाि व्यवस्थापि भई वन्यजन्तुका लाष्ट्ग आहारा उपलब्ध भएको हुिेछ । 

 

म्मचाहा प्रर्ाती म्नयन्त्रण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िदष्ट्लुँदो जलवाय ूपररवतयिका कारण िाह् य प्रजाष्ट्तहरूले स्थािीय प्रजाष्ट्तहरुलाई ष्ट्वस्थाष्ट्पत 

गरर आफ्िो स्थाि ष्ट्लि ेगरेको पाइन्छ | खास गरर तराइका संरष्ट्क्षत क्षेरहरुमा माइकेष्ट्िया, विमारा 

जस्ता प्रजाष्ट्तहरूले स्थािीय प्रजाष्ट्तहरुलाई ष्ट्िस्थाष्ट्पत गरर ब्यापक रुपमा वन्यजन्तकुो 

िासस्थािमा प्रभाव पारेको छ | ष्ट्यिै ष्ट्मचाहा प्रजाष्ट्तहरुलाई हटाइ स्थािीय प्रजाष्ट्तहरुलाई 

िढावा ष्ट्दि ेकाययको लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३.  शकु्लार्ांटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

६. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्मचाहा प्रजाती ष्ट्ियन्रण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

 



68 

 

४ काययप्रकृया   यस काययक्रम अन्तगयत माईकेष्ट्िया, विमारा जस्ता ष्ट्मचाहा प्रजाती उखेल्िे, हटाउिे ष्ट्समसार 

क्षेरमा रहकेा जलकुष्ट्म्भ हटाउि ेआष्ट्द कायय गररिेछ । ष्ट्मचाहा प्रजाती ष्ट्ियन्रण कायय प्रचष्ट्लत 

सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

विक्षेर तथा घाुँसे मैदाि क्षरेमा रहकेा ष्ट्मचाहा प्रजाती हटाई वन्यजन्तुका लाष्ट्ग आवश्यक 

घाुँसहरु व्यवस्थापि भएको हुिछे ।  

 

कृरणसािको लाम्ग मौसमी खेती  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िष्ट्दयया ष्ट्जल्लाको खरैापरुमा रहकेो संकटापन्ि वन्यजन्त ुकृरणसारको संरक्षण  र व्यवस्थापि गि े

उदशे्यले १६ हके्टर क्षेरर्ल ष्ट्भरका कृरणसार िाष्ट्हर ष्ट्िस्कि िसक्िे र िाष्ट्हरका कुकुर लगायत 

घरपालुवा जिावर ष्ट्भर ष्ट्छिय िसक्िे गरी तारवार लगाईएको छ । त्यस्तै गरी कंचिपरुको ष्ट्हरापरु 

क्षेरमा स्थािान्तरण गरी कृरणसारको संरक्षण र व्यवस्थापि गररएको छ । तारवार ष्ट्भरका 

कृरणसारलाई मौसम अिसुार  आवश्यक पिे परुक आहारा  व्यवस्था गिुय पिे भएकोले 

ट्याक्टरिाट जष्ट्मि खिी कृरणसारले मि पराउिे घाुँस तथा अन्य प्रजाष्ट्तको  खेती गिय आवश्यक 

भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ : 

१. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

२. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट कृरणसारको लाष्ट्ग मौसमी खेती कायय सम्पन्ि गिय मौसमी खेतीको 

कायय गदाय प्रयोग हुि ेट्याक्टर चालकको पाररश्रष्ट्मक, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत जष्ट्मि जोती अिावश्यक प्रजातीका घाुँस , ष्ट्वरुवा उखले्िे र्ाल्िे र मसुरुो, मकै, 

चिा  जस्ता खतेी गररन्छ जिु कृरणसारको लागी खािाको रुपमा प्रयोग हुन्छ । कृरणसारको लाष्ट्ग 

मौसमी खतेी कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

मौसमी खतेी लगाई कृरणासारलाई आवश्यक आहारा उपलब्ध व्यवस्था भएको हुिेछ । 

 

अम्तक्रमण म्नयन्त्रण तथा व्यिस्थापन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरे तथा मध्यवती क्षरेमा भएका अष्ट्तक्रमणका कारण वन्यजन्तुको िासस्थाि घट्ि 

जािे हुुँदा त्यस्ता अष्ट्तक्रष्ट्मत क्षरे खाष्ट्ल गिे, खाष्ट्ल गररएका क्षरेलाई सरुष्ट्क्षत राख्िे तथा 

सम्भाष्ट्वत अष्ट्तक्रमण हुि िष्ट्दि यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट अष्ट्तक्रमण ष्ट्ियन्रण तथा व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय अष्ट्तक्रमण 

ष्ट्ियन्रण तथा व्यवस्थापि काययमा खष्ट्टिे कमयचारीको वैठक भत्ता, अिगुमि मलु्यांकि,  

प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय   सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत अष्ट्तक्रमण हटाउिे, तारवार लगाउि,े वकृ्षारोपण गि,े अष्ट्तक्रमण हुि िष्ट्दि 

सवयदलीय भलेा गिे, राजिैष्ट्तक तहमा छलर्ल चलाउि,े सरुक्षाकमी पररचालि गिे काययहरु 

गररिेछ । अष्ट्तक्रमण ष्ट्ियन्रण तथा व्यवस्थापि कायय कायायलयका कमयचारी मार्य त गररिेछ ।  
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५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

अष्ट्तक्रष्ट्मत ष्ट्ियन्रण भई वि क्षरेको संरक्षण तथा व्यवस्थापि भएको हुिेछ । 

 

बिामद िन पैदािाि व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेका कायायलय, सेक्टर,पोष्टिाट गस्तीमा खष्ट्टदा गरै काििूी ष्ट्क्रयालापमा संलग्ि 

व्यष्ट्क्तहरु पक्राउ गदाय रे्ला परेका दसी प्रमाण (काठ, जष्ट्डिटुी, गाडा, राुँगा जस्ता सामािहरु)  

पष्ट्ि िष्ट्जकको कायायल, सेक्टर, पोष्टमा ल्याई सरुष्ट्क्षत रुपले राख्ि ुपि ेहुुँदा यस काययका लाष्ट्ग 

यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४.  शकु्ला राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५.  पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६.  कोशीटप्प ुवन्यजन्त ुआरक्ष 

७.  मकाल ुिरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८.  अपी-िाम्पा संरक्षण क्षरे 

९. अन्िपणूय संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट िरामद वि पैदावार व्यवस्थापि कायय अन्तगयत ढुवािी भाडा, 

ईन्धि, माष्ट्िसद्वारा िोकाउि ुपि ेभएमा ज्याला जस्ता काययमा खचय गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत घटिा स्थलमा पक्राउ भएका दसीप्रमाण (काठ, राुँगा, गाडा तथा जष्ट्डिटुी) सवारी 

साधि पगु्िे ठाउुँमा  भाडामा सवारी साधि व्यवस्था गरेर गररिेछ भिे सवारी साधि िपगु्िे स्थािमा 

माष्ट्िसलाई ज्याला ष्ट्दई गररिेछ । िरामद वि पदैावार व्यवस्थापि गि े कायय कायायलयका 

कमयचारीहरु िाट गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

पक्राउ परेका सामािहरु समयमा ि ैसरुष्ट्क्षत स्थािमा रहकेा हुिछेि ।  

 

आखेटोपहाि ब्यबस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरमा प्राकृष्ट्तक रुपमा मतृ्य ुभएका दलुयभ तथा लोपोन्मखु वन्यजन्तुहरुको आखेटोपहार 

तथा वन्यजन्त ुअपराधका ष्ट्क्रयाकलापमा संलग्ि भएका व्यष्ट्क्तिाट पक्राउ भ ैआएका दलुयभ 

तथा लोपोन्मखु वन्यजन्तुको आखटेोपहार तोष्ट्कएको स्थािमा सरुष्ट्क्षत ढंगिाट भण्डारण गिुय पिे 

हुन्छ र सरुष्ट्क्षत पवूयक भण्डारण गिय तथा तोष्ट्कएको स्थािसम्म सरुष्ट्क्षतपवूयक लैजािे व्यिस्थाको 

लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको ब्यिस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ । 

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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६. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

९. अन्िपणूय संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट आखेटोपहार ब्यिस्थापि कायय अन्तगयत आखटेोपहार 

ओसारपासर कायय ,सरुक्षाको खचय,आखेटोपहार व्यवस्थापि (िष्ट गि े  सहयोग गिे र ष्ट्शक्षण 

सामाग्रीका लाष्ट्ग ष्ट्दिे),भण्डारण तथा Preservatives तथा आखटेोपहार व्यवस्थापिका लाष्ट्ग 

गररि े अन्य काययहरुमा खचय गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

यसमा अन्तगयत आखेटोपहारको सरुक्षीत ओसारपासर, आखेटोपहारको सरुक्षा, आखेटोपहार 

व्यवस्थापि (िष्ट गि े  सहयोग गिे र ष्ट्शक्षण सामाग्रीका लाष्ट्ग ष्ट्दिे), भण्डारण, Preservation 

तथा आखेटोपहार व्यवस्थापिका लाष्ट्ग काययष्ट्वष्ट्धमा उल्लेष्ट्खत  अन्य काययहरु गिय सष्ट्किछे । 

आखेटोपहार ब्यिस्थापि कायय कायायलका कमयचारीहरुिाट गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

आखेटोपहार सरुष्ट्क्षत रुपमा भण्डारण भएको हुिछे ।    

 

प्लाम्िक सामग्री म्नयन्त्रण तथा व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरमा प्रवेश गि ेपययटक तथा भररयाहरुले प्लाष्ट्ष्टक सामग्रीहरु जथाभावी र्ाल्दा वि, 

वन्यजन्तकुो स्वास्थ्य र िासस्थाि तथा वातावरणमा िकारात्मक असर पिुयका साथै सौन्दययतामा 

समेत राम्रो िदषे्ट्खि े भएको हुुँदा यसको व्यवस्थापिको लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयिाट सञ्चालि 

गररिेछ ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट प्लाष्ट्ष्टक सामग्री ष्ट्ियन्रण तथा व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय 

प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत प्रवेशद्वारमा प्लाष्ट्ष्टक सामाग्री ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग सचूिा िोडय राष्ट्खिछे , कमयचारी 

खटाई संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर प्लाष्ट्ष्टक झोला लैजाि ष्ट्िरुत्साष्ट्हत गररिेछ, अन्य वैकष्ट्ल्पक झोला 

व्यवस्थापि गरी पययटक ष्ट्िस्कि ेप्रवेशद्वारमा छाड्िे व्यवस्था गिय सष्ट्किेछ । प्लाष्ट्ष्टक सामग्री 

ष्ट्ियन्रण तथा व्यवस्थापि कायय कायायलयका कमयचारीहरु मार्य त गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारी पेश गरेको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक तथा 

उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरेमा प्लाष्ट्ष्टक सामाग्री ष्ट्ियन्रण तथा व्यवस्थापि भएको हुिेछ ।   

 

चोिी म्र्काि म्नयन्त्रण म्स्िप अपे्रर्न / संयजक्त गस्ती  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ 

 

पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरहरुको चोरी ष्ट्शकारको दृष्ट्ष्टकोणले सम्िेदिशील क्षेरहरुमा वि पैदावार, वन्यजन्तुको 

चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणकालाष्ट्ग  संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयका कमयचारी र सो क्षरेमा काययरत सरुक्षा 

सेिा समतेको संयकु्त गस्ती टोलीले ठुलो क्षेरलाई समेटेर लामो दरुीको गस्ती गि,े ठाउ ठाउुँमा 

क्याम्प खडा गरर रात समते सोष्ट्ह स्थािमा ष्ट्िताई परैु क्षेरको गस्ती गिे काययका लाष्ट्ग यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो |  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयत सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष र 

संरक्षण क्षरे कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ । 
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रण ष्ट्स्वप अपे्रशि /संयकु्त गस्ती कायय "सरुाकी 

खचय पररचालि काययष्ट्वष्ट्ध २०७२" अिसुार सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

संयकु्त गस्ती टोलीले ठुलो क्षेरलाई समेटेर लामो दरुीको गस्ती गिे, ठाउ ठाउुँमा क्याम्प खडा गरर 

रात समते सोष्ट्ह स्थािमा ष्ट्िताई परैु क्षेरको गस्ती गि ेजस्ता कायय गररिेछ । चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रण 

ष्ट्स्वप अप्रेशि कायय कमयचारीहरुिाट गररिछे । राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा आरक्ष क्षरेमा स्वीप 

अपरेशि गररिछे भि ेसंरक्षण क्षेरहरुमा संयकु्त गस्ती गिे कायय गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरेमा ष्ट्स्वप अपरेसि/ संयकु्त गस्ती  भई अवैध चोरी ष्ट्शकारमा कमी आएको हुिछे ।     

 

चोिी म्र्काि म्नयन्त्रणमा यजिा परिचालन अम्ियान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वन्यजन्तुको चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणमा सरकारी पक्षिाट मार भन्दा स्थािीय यवुाहरुलाई पष्ट्ि 

पररचालि गिय सकेमा िढी उपलब्धीमलुक हुि े हुुँदा संरक्षण प्रष्ट्त चासो राख्ि ेयवुाहरुको समहु 

मार्य त चोरी ष्ट्शकारका सम्भाष्ट्वत क्षेरमा कमयचारी समते समािेश भएको स्थािीय यवुाहरुको 

टोलीले १ ष्ट्दि गस्ती गिे काययका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको ब्यिस्था गररएको छ ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणमा यवुा पररचालि अष्ट्भयाि कायय सम्पन्ि 

गिय कमयचारीको साथ चोरी ष्ट्शका ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग  खष्ट्टएका यवुा टोलीको "सरुाकी खचय 

पररचालि काययष्ट्वष्ट्ध २०७२" अिसुार न्यिुतम दषै्ट्िक पाररश्रष्ट्मक, खाजा, पािी जस्ता खचयहरु यस 

काययक्रमिाट गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

संरक्षण प्रष्ट्त चासो राख्िे यवुाहरुको समहु मार्य त चोरी ष्ट्शकारका सम्भाष्ट्वत क्षेरमा कमयचारी समते 

समािेश भएको स्थािीय यवुाहरुको टोलीले १ ष्ट्दि गस्ती गिेछ । चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणमा यवुा 

पररचालि अष्ट्भयाि कायय कायायलयका कमयचारीहरु मार्य त गररिेछ ।   

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरेको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

यवुा पररचालि भई संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर अवैध चोरी ष्ट्शकारमा कमी आएको हुिेछ ।   
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सजिाकी व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य चोरी ष्ट्शकार हुिे महत्वपणूय  संरष्ट्क्षत क्षरेहरुमा गस्ती, संयकु्त टोली पररचालि काययले मार चोरी 

ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रण कायय प्रभावकारी िहुि ेभएको हुुँदा चोरी ष्ट्शकारका संिेदिष्ट्शल क्षेर आसपास 

सरुाकी पररचालि गरी सो िाट प्राप्त सचूिाको आधारमा स्वीप गष्ट्स्त, संयकु्त टोली पररचालि 

जस्ता कायय गिुय पिे भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट “सरुाकी खचय पररचालि काययष्ट्वष्ट्ध २०७२” अिसुार  सरुाकी 

व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत संरष्ट्क्षत क्षरेको संवेदिष्ट्शल क्षरे िष्ट्जकका िष्ट्स्तहरुका कुिै व्यष्ट्क्तलाई गोप्य रुपमा 

सरुाकीको रुपमा राष्ट्खिेछ र ष्ट्िजको सचूिाको आधारमा संयकु्त गष्ट्स्त टोली पररचालि गरी 

घटिा घट्ि ुअगाष्ट्ड िै ष्ट्शकारीहरुलाई ष्ट्ियन्रण गिे प्रयास गररिछे । सरुाकी व्यवस्थापि  कायय 

कायायलयका प्रमखु वा तोष्ट्कएका कमयचारी मार्य त गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरेको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग सरुाकी व्यवस्थापि भई  वन्यजन्तु तथा विस्पष्ट्तको चोरी 

ष्ट्शकारमा कमी आएको हुिछे । 

 

िन डढेलो व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वि डढलेोिाट वि क्षरेमा पाइिे वन्यजन्तु एवं ििस्पष्ट्तहरुलाइ पिय सक्िे िकारात्मक प्रभावलाई 

न्यषु्ट्िकरण गिय र आगलागीिाट हुि सक्िे सम्भाष्ट्वत मािवीय क्षष्ट्तलाइ रोक्ि ुयस ष्ट्क्रयाकलापको 

उद्दशे्य हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्वभाग अन्तगयतका सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष र 

संरक्षण क्षरे  कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट वि डढेलो व्यवस्थापि कायय अन्तगयत अन्तरकृया गोष्ठी, ताष्ट्लम, 

डढेलो ष्ट्ियन्रण काययमा खष्ट्टिे कमयचारी, सरुक्षाकमी, स्थािीय िाष्ट्सन्दाको पािी, खाजा जस्ता 

काययमा खचय गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यस काययक्रम अन्तगयत डढेलो लाग्ि ुअष्ट्घ िै ष्ट्ियष्ट्न्रत रुपमा आगो लगाउिे, डढेलो ष्ट्ियन्रणका 

लाष्ट्ग पािी पोखरी ष्ट्िमायण गिे, अग्िीरेखा ष्ट्िमायण गि,े डढलेो ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग कमयचारी, 

मध्यवती क्षेरका उपभोक्ताहरुलाई ताष्ट्लम ष्ट्दि,े वि डढेलो ष्ट्ियन्रणका सामाग्री व्यवस्था गिे, 

अष्ट्ियष्ट्न्रत रुपमा लागेको डढलेोलाई सेिा, प्रहरी तथा िागररक समाज समेतको समन्वयमा 

ष्ट्ियन्रण गिे, वि डढलेो लाग्ि िाट जोगाउि जिचेतिाका लाष्ट्ग प्रचार प्रसार (पचाय, पम्प्लेट 

प्रकासि) गिे, स्थािीय एर्.एम.िाट प्रसारण गि,े काययहरु गररिेछ । वि डढलेो ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग 

अन्तरष्ट्क्रया गोष्टी, ताष्ट्लम, वि डढेलो ष्ट्ियन्रण जस्ता काययहरु कमयचारी मार्य त गररिेछि भि े

अन्य काययहरु प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

यो वि डढेलो व्यवस्थापि काययिाट संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर रहकेा वन्यजन्तु र विस्पष्ट्तहरुमा पि े

िकरात्मक असरहरु न्यषू्ट्िकरण हुिकुो साथै वन्यजन्तुको िासस्थािमा स्वस्थ पाररष्ट्स्थष्ट्तष्ट्कय 

प्रणालीको ष्ट्वकास गिे काययमा टेवा पगु्िछे । 
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टजहुिा तथा समस्यामजलक िन्यर्न्तज व्यिस्थापन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य चोरी ष्ट्शकाररको आक्रमण तथा ठुला जिावरहरुको आक्रमणका कारण माउिाट छुटेका टुहुरा 

वन्यजन्तुहरु तथा गाउ िष्ट्स्तमा ष्ट्िस्की समस्यामा परेका वन्यजन्तुहरुलाई लाई प्राकृष्ट्तक रुपमा 

िाुँच्ि सक्ि ेअवस्था िभएसम्म वन्यजन्तु उर्द्ार केन्द्रमा राखी  पालि पोषण र सरुष्ट्क्षत साथ ् राख्ि ु

पिे हुदा यस ष्ट्क्रयालापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

७. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१२. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

१३. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर 

१४. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट टुहुरा तथा समस्यामलुक वन्यजन्तु व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय 

समस्याग्रस्त वन्यजन्त ुष्ट्ियन्रण गदाय प्रयोग गिे औषधी, घाईते वन्यजन्तुको उपचार, खािा, केज 

(खोर) ष्ट्िमायण  उद्दार काययमा प्रयोग हुिे गाडी, इन्धि, खष्ट्टंदाका सरुक्षाकमी, कमयचारीहरुको दषै्ट्िक 

भ्रमण भत्ता, खािा, खाजामा खचय गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत संरष्ट्क्षत क्षेर िाष्ट्हर कुिै स्थािमा टुहुरा तथा समस्यामलूक वन्यजन्त ुरहकेो सचूिा 

प्राप्त हुिासाथ औषधी ,प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारी, सरुक्षाकमी सष्ट्हतको टोली सम्वष्ट्न्धत स्थािमा पगुी 

टुहुरा तथा समस्यामा परेका वन्यजन्तुलाई ष्ट्ियन्रणमा ष्ट्लई संरष्ट्क्षत क्षरेको वन्यजन्तु उर्द्ार  

केन्द्रमा व्यवस्थापि गररिेछ । टुहुरा तथा समस्यामलुक वन्यजन्त ुव्यवस्थापि कायय कायायलयका 

कमयचारीहरु मार्य त गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरेको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

टुहुरा, घाइते तथा समस्यामलुक वन्यजन्तुको उद्दार भई मािव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यषू्ट्िकरणमा सहयोग 

पगुेको हुिेछ  ।   

 

पययटम्कय के्षत्रको फोहोि मैला व्यिस्थापन (सिसफाई) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य पदयारी पययटकहरुले संरष्ट्क्षत क्षरे अवलोकि गदाय तथा संरष्ट्क्षत क्षरेमा लाग्िे मेलाहरुमा 

माष्ट्िसहरुको आवत जावत िढी भ ैिाटो तथा वरपर र्ोहोर मलैा जम्मा हुि ेभएकोले वेला वेलामा 

पययटष्ट्कय क्षेरहरु सरसर्ाई गिुय पि ेभएकोले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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५. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८.  रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

९. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. ढोरपाटि ष्ट्शकार ्आरक्ष 

१२. अपी-िाम्पा संरक्षण क्षेर 

१३. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१४. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट पययटष्ट्कय क्षेरको र्ोहोर मलैा व्यवस्थापि (सरसर्ाई) कायय सम्पन्ि 

गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत पययटक पदमागय दायाुँ िाुँयाका झाष्ट्ड िट्ुयाि हटाउि,े पययटक पदमागयमा र्ाष्ट्लएका 

प्लाष्ट्ष्टक, ष्ट्िस्कुट, चाउचाउका खाष्ट्ल प्याकेटहरु संकलि गरी  र्ोहोर मैला व्यवस्थापिका लाष्ट्ग 

खष्ट्िएका खाडलहरुमा राष्ट्ख िष्ट गि,े िाटोमा हुरी वतासले खसालेका रुखका हाुँगाष्ट्वगा, 

पातपष्ट्तङर हटाउि ेजस्ता कायय गररिेछ । पययटष्ट्कय क्षेरको र्ोहोर मलैा व्यवस्थापि (सरसर्ाई) 

कायायलयका कमयचारीहरु मार्य त गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

पययटष्ट्कय क्षेर सरसर्ाई भएको हुिछे ।  

 

 

संिक्षण काययमा प्रयोग हुने िैज्ञाम्नक प्रम्िम्ि म्िकासका लाम्ग सहयोग 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वि, वन्यजन्तु र विस्पतीको संरक्षण र व्यवस्थापिका लाष्ट्ग प्रयोग भएका वैज्ञाष्ट्िक प्रष्ट्वष्ट्धमा थप 

ष्ट्वकास गियका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज   

२. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट संरक्षण काययमा प्रयोग हुि े वैज्ञाष्ट्िक प्रष्ट्वष्ट्ध ष्ट्वकासका लाष्ट्ग 

मोिाईल खररद, ररचाजय काडय खररद जस्ता काययमा प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत संचालि भई रहकेा वैज्ञाष्ट्िक प्रष्ट्वष्ट्ध Real Time Patroling  लगायका काययमा 

िेपाली सेिाको सहकाययमा गररिेछ । संरक्षण काययमा प्रयोग हुि ेवैज्ञाष्ट्िक प्रष्ट्वष्ट्ध ष्ट्वकासका 

लाष्ट्ग सहयोग गि ेप्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरक्षण काययमा वैज्ञाष्ट्िक प्रष्ट्वष्ट्धको प्रयोग भएको  हुिेछ ।  
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यासायगजभबा संकलन काययको व्यिस्थापन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य यासाय गमु्िा संकलिको समयमा स्थािीय िाष्ट्सन्दा लगायत अन्य िाष्ट्सन्दाहरु संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर 

प्रवेश गिे हुुँदा संरक्षण क्षेरमा अत्याष्ट्धक माष्ट्िसको प्रवेश हुिे भएकोले ष्ट्िकुञ्ज क्षेर ष्ट्भर अवैध 

ष्ट्क्रयाकलाप (चोरी ष्ट्शकार) हुि सक्िे हुुँदा यासाय गमु्वा संकलि कायय व्यवस्थापिका लाष्ट्ग यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका  कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे  

१. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. अपीिाम्पा संरक्षण क्षेर  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट यासायगमु्िा संकलि काययको व्यवस्थापिमा खष्ट्टिे कमयचारी तथा 

सरुक्षा ष्ट्िकायको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, खाजा खचय, औषधी, ष्ट्र्ल्ड ष्ट्गयर खररद जस्ता काययमा खचय 

गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत यासायगमु्वा संकलि समयमा उक्त क्षेरमा संरक्षण कायायलयका कमयचारी तथा 

सरुक्षाकमीको संयकु्त अिगुमि टोली खष्ट्टिछे । यासायगमु्वा संकलि पजुी चकेजाुँच गिे एवं  सरुक्षा 

प्रदाि गिे कायय गररिछे । यासायगमु्िा संकलि काययको व्यवस्थापिमा खष्ट्टिे कमयचारी तथा 

सरुक्षाकष्ट्मयको लाष्ट्ग आवश्यक पिे ष्ट्र्ल्ड ष्ट्गयर खररद पष्ट्ि खररद गिय सष्ट्किेछ । यासायगमु्िा 

संकलि काययको व्यवस्थापि कायय कायायलयका कमयचारीहरु मार्य त  गररिछे  । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

यासायगमु्वा संकलि कायय व्यवष्ट्स्थत भएको हुिछे । 

 

ज्यालदािी कामदािबाट घााँसे मैदान व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य घाुँसे मैदाि व्यवस्थापि कायय वषयभरर ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा गिुय पिे कायय हो । ठेक्का मार्य त काम गदाय 

एक ष्ट्सजि ( एक पटक) मार घाुँस, वट्ुयाि, झाडी हटाईि ेर एक दईु मष्ट्हिाम ैजस्ताको तस्तै हुि े

भएकोले ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा कामदार लगाई घाुँसे मदैाि व्यवस्थापि गिय उपयकु्त दखेी यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट दषै्ट्िक हाष्ट्जरीमा माष्ट्िसहरु लगाई स्वीकृत ष्ट्जल्ला दररेट िमोष्ट्जम  

काम गरेको ष्ट्दिको हुिे रकम ष्ट्िजको खातामा भकु्तािी गररिेछ । ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत कायायलयले यस कामको रेखदखेका लाष्ट्ग कमयचारी खटाउिे छ , ष्ट्िज कमयचारीको 

प्रत्येक्ष ष्ट्िदशेिमा िागररकताको प्रष्ट्तष्ट्लपी ष्ट्लई  दषै्ट्िक हाष्ट्जर गराई घाुँसे मैदाि व्यवस्थापि 

काययमा लगाउि े छि, सो को अिगुमि सम्वष्ट्न्धत सेक्टर कायायलयका प्रमखुिाट हुिेछ र 

कामदारहरुको हाष्ट्जरी प्रमाष्ट्णत पष्ट्ि ष्ट्िज सेक्टर प्रमखु ले िै गिेछि ।  सोही प्रमाष्ट्णत हाष्ट्जरीको 

आधारमा कायायलयले माष्ट्सक रुपमा ष्ट्िजको खातामा भकु्तािी गिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र प्रमाष्ट्णत डोर हाष्ट्जरीको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ष्ट्िकुञ्ज ष्ट्भरको घाुँसे मदैाि सालै भरी  व्यवष्ट्स्थत भएको हुिछे । 
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मजद्दा अनजसन्िान तथा तहम्ककात 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर अवैध ष्ट्क्रयाकलाप गि ेव्यष्ट्क्तहरु उपर राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

ऐि २०२९ िमोष्ट्जम मरु्द्ा अिसुन्धाि, तहष्ट्ककात  गिुय पिे हुन्छ,  सो को लाष्ट्ग सदरमकुाममा 

रहकेा सरकारी वष्ट्कल कायायलय जािे आउिे गिुयका साथै कष्ट्तपय मदु्दा ष्ट्जल्ला अदालत दायर गिुय 

पिे पष्ट्ि हुन्छ । यस्तो समयमा कमयचारी तथा कसरुको अष्ट्भयोग लागेका व्यष्ट्क्तहरुलाई समते 

लैजाि ुपिे हुन्छ । ष्ट्यिै काययहरुलाई व्यवष्ट्स्थत गिय यो कृयालापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष र 

संरक्षण क्षरे कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट मदु्दा अिसुन्धाि तथा तहष्ट्ककात कायय अन्तगयत मदु्दा अिसुन्धािका 

क्रममा घटिास्थलमा सजयष्ट्मिका लाष्ट्ग जाि,े म्याद तामेष्ट्लका लाष्ट्ग जािे, सरकारी वष्ट्कल 

कायायलयमा रायका लाष्ट्ग जािे तथा अदालत जाि े मदु्दाको हकमा पक्राउ परेका व्यष्ट्क्तलाई 

सरुक्षाकमीका साथ म्याद थप गिय जाुँदा र आउुँदा  तथा उच्च अदालतसम्म जािपुिे मदु्दाहरुमा 

उच्च अदालत जादा आउुँदाको कमचारीका द.ै भ्र. भत्ता, सरुक्षा ष्ट्िकाय र सहभागी कमचारीका 

खािा,  खाजा, संचार, यातायात जस्ता काययमा खचय गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत मरु्द्ा अिसुन्धािका क्रममा घटिास्थलमा गई सजयष्ट्मि मचुलु्का तयार गिे, म्याद 

थपका लाष्ट्ग अदालतसम्म जाि,े पक्राउ परेका व्यष्ट्क्तको वयाि ष्ट्लिे, थप अिसुन्धािका लाष्ट्ग 

पिुः घटिास्थल वा सो िष्ट्जकको गाउुँिष्ट्स्तसम्म जािे, म्याद तामलेी गिे, ष्ट्जल्ला सरकारी 

वष्ट्कल कायायलयको राय ष्ट्लि ेलगायतका काययहरु गररिछे । मदु्दा अिसुन्धाि तथा तहष्ट्ककात 

काययक्रम कायायलयका कमयचारीहरुिाट गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरको प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरे कायायलयले गिुय पिे मदु्दाको अिसुन्धाि, तहष्ट्ककात काययमा सहयोग पगुेको हुिछे ।  

 

िन्यर्न्तजबाट टजहुिा िनाईएका बालबाम्लकालाई छात्रिृत्ती  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको आसपासमा िसोिास गरेको स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरुलाई िेला िेलामा संरष्ट्क्षत 

क्षेरिाट ष्ट्िस्केका वन्यजन्तुहरुले आक्रमण गरर मतृ्य ुसमेत गराउि ेहुुँदा मािव-वन्यजन्त ुद्वन्द िढि 

गएका छि भि ेकष्ट्तपय अिस्थामा घरमलुीको मतृ्यकुा कारण ष्ट्तिका िालिच्चाहरुले कलम, 

कपी, डे्रस, झोला जस्ता शैष्ट्क्षक सामाग्रीहरु खररद गिय िसष्ट्क ष्ट्शक्षा आजयििाट वंष्ट्चत हुि पगु्ि े

हुुँदा त्यसिाट  संरष्ट्क्षत क्षेर प्रष्ट्त उष्ट्िहरुको िकरात्मक धारणा ष्ट्वकास हुि जाि ेभएकोले त्यस्ता 

टुहरा िालिाष्ट्लकालाई माध्यष्ट्मक तहसम्मको अध्ययिका लागी छारवतृ्ती प्रदाि गिय आवश्यक 

दषे्ट्ख यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. खप्तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वन्यजन्तुिाट टुहुरा विाईएका िालिाष्ट्लकालाई छारवतृ्ती कायय 

सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत संरष्ट्क्षत क्षरे कायायलय, सेक्टर कायायलय, रेञ्जपोष्ट तथा पोष्टहरुिाट आ-आफ्िो 

क्षेरका मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तको समन्वयमा रहकेा त्यस्ता िालिाष्ट्लकाको 

तथ्याङ्क संकलि गरी कायायलयमा पठाउिेछि, सोही आधारमा कायायलयिाट छारवकृ्ती प्रदाि 
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गररिेछ ।  कायायलयमा  त्यस्ता ष्ट्वद्याथीहरुको अष्ट्भलेख राखरे साल िसाष्ट्ल रुपमा माध्यष्ट्मक तह 

परुा िभएसम्म छारितृ्ती प्रदाि गररिछे । वन्यजन्तिुाट टुहुरा विाईएका िालिाष्ट्लकालाई छारवतृ्ती 

ष्ट्दिे कायय कायायलयका कमयचारीहरु िाट गररिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  सम्वष्ट्न्धत मध्यवती क्षेर उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्सर्ाररस र कमयचारीहरुको प्रष्ट्तवेदिको  आधारमा 

सम्वष्ट्न्धत ष्ट्वद्याथीका अष्ट्भभावकलाई चेक/िगद भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

िन्यजन्तुिाट टुहुरा ििाईएका िालिाष्ट्लकाले छारितृ्ती प्राप्त भई पठिपाठिमा सहयोग पगु्िछे र 

ष्ट्वद्याथीमा संरक्षण प्रष्ट्त सकरात्मक सोचको िषृ्ट्र्द् भएको हुिछे ।   

 

म्िम्िि काययक्रम खचय (२२५२९) 

संिम्क्षत के्षत्रम्ित्र लाग्ने मेला व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर रहकेा धाष्ट्मयक तथा साुँस्कृष्ट्तक स्थलहरुमा परम्परादषे्ट्ख  मलेा लाग्द ैआएका छि 

। सो समयमा अत्याष्ट्धक तीथययारीहरु प्रवेश गिे भएकोले सो समयमा संरष्ट्क्षत क्षरे कायायलयका 

कमयचारी, सरुक्षाकमीहरु तथा स्वास्थकमीहरुलाई ठाुँउ ठाउुँमा खटाि ुपि ेहुन्छ । ष्ट्तिीहरुको खाि े

िस्िे व्यवस्था समते गिुय पि ेहुन्छ । सोही प्रयोजिका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको 

हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. ढोरपाटि ष्ट्शकार आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर लाग्िे मलेा व्यवस्थापि गिय मलेा व्यवस्थापिका 

लाष्ट्ग खष्ट्टएका कमयचारी तथा सरुक्षाकमीहरुको द.ैभ्र.भत्ता, यातातया, संचार, सामान्य औषधी 

लगायतका काययमा खचय गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भर लाग्िे मलेा व्यवस्थापिका लाष्ट्ग कायायलयका कमयचारी तथा सरुक्षाकमीहरुको 

संयकु्त टोली पररचालि गररिेछ । संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर लाग्िे मेला व्यवस्थापि कायय कायायलयका 

कमयचारीहरुिाट गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरेमा लाग्ि ेमलेा व्यवष्ट्स्थत भ ैसंरष्ट्क्षत क्षेरलाई प्रष्ट्तकूल असर पाियिाट जोगाउि ेछ ।   

 

िन्यर्न्तज सप्ताह (१-७ िैर्ाख) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयहरुले  प्रत्येक िषय िैशाख १ गतेदखेी ७ गतेसम्म संरक्षण सम्वन्धी 

ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम संचालि गरी वन्यजन्तु सप्ताह मिाउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष र 

संरक्षण क्षरे कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट वन्यजन्तु सप्ताह (१-७ वैशाख) कायय सम्पन्ि गिय सप्ताह ष्ट्भर गररि े

संरक्षण सम्वन्धी ष्ट्क्रयाकलापमा सहभागीको खाजा, खािा, यातायात (ईन्धि), संरक्षण सम्वष्ट्न्ध 

प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादि आष्ट्दमा खचय गररिेछ ।  
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४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत िैशाख १ गते दषे्ट्ख ७ गते एक साता सम्म  संरक्षणका ष्ट्वष्ट्वध काययक्रमहरु तथा  

ष्ट्वष्ट्भन्िष्ट्वद्यालयका ष्ट्वद्याष्ट्थयहरुलाई संरक्षण सम्वन्धी प्रष्ट्तयोष्ट्गतात्मक (हाष्ट्जरी जवार्, 

ष्ट्चरकला, िकृ्तत्वकला, ष्ट्िवन्ध) काययक्रम, चरा अवलोकि तथा ष्ट्वज्ञहरुिाट संरक्षणका 

सवालहरुमा अन्तरष्ट्क्रया, संचार माध्यम (एर् एम, टेष्ट्लष्ट्भजि) िाट संरक्षण सम्वन्धी प्रचार प्रसार 

जस्ता कायय गररिेछि । वन्यजन्तु सप्ताह काययक्रम कायायलयका कमयचारीहरुिाट संचालि गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

वन्यजन्तु सप्ताह काययक्रमिाट संरक्षण सम्वन्धी जिचेतिा अष्ट्भिरृ्द्ी भएको हुिेछ ।   

 

म्िश्व म्समसाि म्दिस (फेव्रजअिी २)  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक िषय रे्व्रअुरी २ का ष्ट्दि ष्ट्समसार व्यवस्थापि सम्वन्धी ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम संचालि गरी ष्ट्वश्व 

ष्ट्समसार  ष्ट्दवस मिाउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३. लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. रारा  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. श-ेर्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७. खप्तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

८. अन्िपणूय संरक्षण क्षरे 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको ष्ट्वश्व ष्ट्समसार ष्ट्दवस (रे्व्रअुरी २) सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस 

शीषयकिाट तुल व्यािर र सहभागीको  खाजा, खािा तथा ष्ट्दवससंग सम्वष्ट्न्धत अन्य काययमा खचय 

गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यो काययक्रम मध्यवती क्षेर व्यवस्थापि उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त, स्थािीय ष्ट्शक्षण संस्था, सरोकारवाला 

ष्ट्िकायहरुको समते सहयोग र समन्वयमा कमयचारीले गिेछि ।   

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ष्ट्वश्व ष्ट्समसार ष्ट्दवसले  संरक्षण सम्वन्धी जिचेतिा अष्ट्भिरृ्द्ी गिय सहयोग पगुेको हुिेछ ।   

 

बाघ म्दिस (र्जलाई २९)  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक िषय जलुाई २९ का ष्ट्दि िाघ संरक्षण सम्वन्धी ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम संचालि गरी ष्ट्वश्व िाघ 

ष्ट्दवस मिाउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

९. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

११. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१२. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१३. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट िाघ ष्ट्दवस (जलुाई २९) कायय सम्पन्ि गिय सहभागीको  खाजा, खािा 

तथा ष्ट्दवससंग सम्वष्ट्न्धत अन्य काययमा खचय गररिछे । 
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४ काययप्रकृया   

 

यो काययक्रम िाघको संरक्षणका लाष्ट्ग िेपालले अन्तरायष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रष्ट्तवर्द्ता परुा गि े

प्रयोजिका लाष्ट्ग िाघ पाईि े संरष्ट्क्षत क्षरे कायायलयहरुले सरोकारवालाहरुको सहभाष्ट्गतामा र 

केन्द्रमा सम्माििीय प्रधािमन्रीले अध्यक्षता गिे राष्ट्रिय िाघ संरक्षण सष्ट्मष्ट्तको सहभाष्ट्गतामा 

िाघ संरक्षण सम्वन्धी ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम गररिछे ।  िाघ ष्ट्दवस (जलुाई २९) कायय कायायलयका 

कमयचारीहरुिाट गररिेछ ।   

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

िाघ ष्ट्दवस काययक्रमिाट िाघ संरक्षण सम्वन्धी जिचेतिा अष्ट्भिरृ्द्ी हुिकुा साथै अन्तरायष्ट्रिय 

स्तरमा िपेालले गरेको प्रष्ट्तवर्द्ता परुा गिय सहयोग पगुेको हुिछे ।   

 

म्ििाग/ कायायलय स्थापना म्दिस 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयको स्थापिा ष्ट्दवस मिाउिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुार का कायायलयिाट संचालि गररिेछ : 

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. सगरमाथ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट कायायलय स्थापिा ष्ट्दवस मिाउिे कायय सम्पन्ि गिय स्थापिा ष्ट्दवस 

काययक्रममा सहभागीहरुको स्टेशिरी,  खािा, खाजामा, व्यािर, मञ्च व्यवस्थापि खचय गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत कायायलयले सरोकारवाला संस्था, स्थािीय ष्ट्िकायका प्रमखु, मध्यवती क्षेर 

व्यवस्थापि उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तका पदाष्ट्धकारीहरुलाई सहभागी गराई संरक्षण सम्वन्धी छलर्ल, 

अन्तरष्ट्क्रया काययक्रम गिछे  । कायायलय स्थापिा ष्ट्दवस काययक्रम कायायलयका कमयचारीहरुिाट 

संचालि गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्थापिा ष्ट्दवसमा मिाइिे काययक्रमले संरक्षण सम्वन्धी जिचतेिा अष्ट्भिरृ्द्ी भएको हुिछे ।   

 

सिकािी म्नकाय, सम्मम्तलाई चालज अनजदान (२६४११) 

कंचनर्घा सं.के्ष.व्य.परिषद् संचालन सहयोग अनजदान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य स्थािीय जिताको सहभाष्ट्गतामा व्यवस्थापि हुुँद ैआएको  िपेालको एक मार कंचिजंघा संरक्षण 

क्षेरको संरक्षण र व्यवस्थापिमा कंचिजंघा संरक्षण क्षेर व्यवस्थापि पररषदल्ाई िेपाल सरकारको 

तर्य िाट सहयोग परु् याउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत कञ्चिजंघा संरक्षण क्षरे कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट कंचिजघा सं.क्ष.ेव्य.पररषद ्संचालि  गिय अिदुाि सहयोग गि े

काययमा प्रयोग गररिेछ । यस काययक्रममा छुट्याईएको िजेट कंचिजंघा संरक्षण क्षेर व्यवस्थापि 

पररषदले् ष्ट्िणयय गरे िमोष्ट्जम खचय गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

कञ्चिजंघा संरक्षण क्षेर सम्पकय  कायायलयले कंञ्चिजंघा संरक्षण क्षेर व्यवस्थापि पररषदल्ाई 

कायायलय संचालि तथा व्यवस्थापिका लाष्ट्ग अिदुाि रकम एकमषु्ट उपलव्ध गराउिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कंञ्चिजंघा संरक्षण क्षरेको स्वीकृत व्यवस्थापि योजिा अिसुार कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

व्यवस्थापि पररषदक्ो ष्ट्िणययािसुार खचय गररिेछ ।  

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कंचिजंघा संरक्षण क्षरे व्यवस्थापि पररषदल्ाई संरक्षण क्षेर व्यवस्थापि गिय सहयोग पगुको हुिछे 

।  
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ख.  िाम्रिय म्नकज ञ्र् तथा िन्यर्न्तज संिक्षण म्ििाग (३२९०३०११) 

अ. पूाँम्र्गत खचय अन्तगयतका काययक्रमहरु 

सिािी सािन खरिद (३११२१) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य सरकारी कामको ष्ट्सलष्ट्सलामा प्रयोग गिे उदशे्यले मोटरसाईकल/ स्कूटर जस्ता सवारी साधि खररद काययका 

लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयिाट   सञ्चालि गररिछे : 

१. राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग 

२. राष्ट्रिय प्राणी उद्याि 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट सवारी साधि ( मोटरसाईकल/स्कूटर) खररद गिय प्रयोग गररिछे । 

४ काययप्रकृया   सवारी साधि खररद कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको प्रष्ट्तवेदि र कायायलयको दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि, ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला प्रष्ट्तिेदि र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । साथै 

कमयचारीलाई दषै्ट्िक प्रशासष्ट्िक कायय गिय सहयोग पगुेको हुिेछ  । 

 

मेम्र्न और्ाि खरिद (३११२२) 

ल्यापटप, डेस्कटप लगायतका उपकिण खरिद 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयको  दषै्ट्िक प्रयोजिमा आउिे ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्यटुर, ष्ट्प्रन्टर, र्ोटोकपी मेशीि, स्क्यािर, 

क्यामेरा, प्रोजेक्टर, िाईिाकुलर लगायतका उपकरणहरु खररद गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको  हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग  

२. राष्ट्रिय प्राणी उद्याि 

३. भािभुक्त प्राणी उद्याि 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट मेष्ट्शि उपकरणहरु (ल्यापटप, डेस्कटप, ष्ट्प्रन्टर, र्ोटोकपी मषे्ट्शि, ष्ट्डष्ट्जटल 

क्यामेरा, स्क्यािर, िाईिाकुलर, मोष्ट्िटर,आष्ट्द) खररद गिय प्रयोग गररिछे । 

४ काययप्रकृया   मेष्ट्शि औजार खररद कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको प्रष्ट्तवेदि र कायायलयको दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि, ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला प्रष्ट्तिेदि र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

फम्नयचि तथा म्फक्चसय  

कायायलयको लाम्ग फम्नयचि खरिद  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयको काममा  दषै्ट्िक प्रयोजिका लाष्ट्ग आवश्यक पि ेर्ष्ट्ियचरहरु (मचे,  टेवलु, दराज आदी)   खररद 

गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको  हो । िव ष्ट्िष्ट्मयत सभाहलका लाष्ट्ग आवश्यक 

र्ष्ट्ियचर तथा ष्ट्र्क्चसयका सामािहरु पष्ट्ि यसै ष्ट्शषयकिाट ब्यवस्था गररिेछ । 
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२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्िम्िािसुारका  कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ । 

१. राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग 

२. भािभुक्त प्राणी उद्याि 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट कायायलयका र्ष्ट्ियचर   खररद गिय प्रयोग गररिछे । 

४ काययप्रकृया   र्ष्ट्ियचर  खररद कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको प्रष्ट्तवेदि र कायायलयको दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि, ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला ष्ट्कताव र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे ।  

 

सफ्टिेयि म्नमायण तथा खरिद (३११३४) 

पययटकका लाम्ग E-Ticketing System स्तरिकिण, म्िस्ताि तथा संचालन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरमा प्रवेश गि ेपययटकहरुलाई सषु्ट्वधा प्रदाि गि ेउदशे्यले गत आ.ि. २०७८/७९ मा िमिुाको 

लाष्ट्ग विाईएको ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज कायायलयको पययटकका लाष्ट्ग E-Ticketing System 

लाई स्तररकरण गि ेर अन्यर कायायलयहरुमा पष्ट्ि ष्ट्वस्तार गरी संचालि गि ेयो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट पययटकका लाष्ट्ग E-Ticketing System स्तररकरण, ष्ट्वस्तार तथा  

संचालि गिे काययमा प्रयोग गररिछे । 

४ काययप्रकृया   पययटकका लाष्ट्ग E-Ticketing System स्तररकरण, ष्ट्वस्तार तथा  संचालि गिे कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक 

खररद प्रकृया अिसुार गत आ.ि. २०७८/७९ मा सफ्टवेयर ष्ट्िमायण गि ेसेवा प्रदायक संस्था मार्य त गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको प्रष्ट्तवेदि , online system र कायायलयको दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि, ष्ट्जन्सी दाष्ट्खला ष्ट्कताव र िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे ।  

 

पजाँम्र्गत पिामर्य (३११३५) 

बाह्रम्संगा ि कृरणसाि स्थानान्ति संिाव्यता अध्ययन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य एक स्थाि/ क्षेरमा मार रहकेा दलुयभ वन्यजन्त ुत्यस क्षेरमा कुि ैप्राकृष्ट्तक ष्ट्वपत्तीका कारण एकै पटक सवै 

ष्ट्विास हुि सक्ि ेभएकोले त्यस्ता वन्यजन्तुलाई िासस्थाि सहुाउुँदो अन्यर पष्ट्ि व्यवस्थापि गद ैजाि ुपि े

भएकोले शकु्लार्ाुँटामा रहकेा िाहृष्ट्संगा र खैरापरु मा रहकेा कृरणसारलाई कुि स्थािमा स्थािान्तरण गिय 

सष्ट्कन्छ सो को अध्ययि गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट िाहृष्ट्संगा र कृरणसार स्थािान्तरण संभाव्यता अध्ययि काययमा खचय गररिेछ ।  

परामशय सेवा प्रदायक मार्य त कायय सम्पन्ि गदाय स्वीकृत लागत अिमुाि एवं राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु

संरक्षण ष्ट्वभागिाट स्वीकृत काययसषू्ट्च (TOR) अिसुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । यो संभाव्यता 

अध्ययि कायय वि तथा वातावरण मन्रालय/ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट गष्ट्ठत 

काययदल मार्य त पष्ट्ि गिय सष्ट्किेछ । काययदल मार्य त सम्पन्ि गदाय सो काययको लाष्ट्ग गष्ट्ठत काययदलको िैठक 

भत्ता, संभाव्यता अध्ययिको ष्ट्सलष्ट्सलामा हुिे समन्वय िैठकको खािा/खाजा खचय, अध्ययि काययदलको 

दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, स्टेसिरी, ईन्धि, सवारी साधि भाडा, ष्ट्वज्ञको पाररश्रष्ट्मक आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । 

संभाव्यता अध्ययिको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि 

मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । 
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४ काययप्रकृया   िाह्रष्ट्संगा र कृरणसार स्थािान्तरण संभाव्यता अध्ययि काययको लागत अिमुाि सष्ट्हतको काययसषू्ट्च 

ष्ट्वभागिाट तयार गरी ष्ट्स्वकृत गररिेछ । स्थािान्तर संभाव्यता अध्ययि वि तथा वातावरण मन्रालय/ 

राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट गष्ट्ठत काययदलले ष्ट्वज्ञहरुको सहयोगमा तथा प्रचष्ट्लत 

सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार परामशय सेवा प्रदायक मार्य त गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्वभागले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । परामशय सेवा प्रदायक संस्था वा गष्ट्ठत काययदलले तयार गरर पेश गरेको  अध्ययि प्रष्ट्तवेदिको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक  

तथा उपलव्धी 

िाह्रष्ट्संगा र कृरणसार स्थािान्तरण संभाव्यता अध्ययि काययले स्थािान्तरण गिे काययमा सहयोग पगुकेो 

हुिेछ ।  

 

संिम्क्षत के्षत्रहरुको म्र्.आई.एस. डाटा अद्यािम्िक   

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य सवै संरष्ट्क्षत क्षरेहरुको  ष्ट्ज.आई.एस. डाटा अद्यावष्ट्धक गिय आवश्यक भएकोले यो ष्ट्क्रयालापको व्यवस्था 

गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य 

कृयाकलाप 

यस काययक्रमको िजेट संरष्ट्क्षत क्षरेहरुको  ष्ट्ज.आई.एस. डाटा अद्यावष्ट्धक गि ेकायय परामशयसेवा प्रदायक मार्य त  

सम्पन्ि गदाय स्वीकृत लागत अिमुाि एवं राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट स्वीकृत काययसषू्ट्च 

(TOR) अिसुार वा वि तथा वातावरण मन्रालय/ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट गष्ट्ठत 

काययदल मार्य त काययक्रम सम्पि गदाय काययदलको िैठक भत्ता, संभाव्यता अध्ययिको ष्ट्सलष्ट्सलामा हुिे समन्वय 

िैठकको खािा/खाजा खचय, अध्ययि काययदलको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, स्टेसिरी, ईन्धि, सवारी साधि भाडा, 

ष्ट्वज्ञको पाररश्रष्ट्मक आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे  । काययक्रमको कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध 

िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, जाुँचपास, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय 

सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   संरष्ट्क्षत क्षरेहरुको  ष्ट्ज.आई.एस. डाटा अद्यावष्ट्धकका लाष्ट्ग  िक्सांकि र अष्ट्भलेष्ट्खकरण गिे  कायय प्रचष्ट्लत 

सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार परामशय सेवािाट गररिछे । साथै वि तथा वातावरण मन्रालय/ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

ष्ट्वभागिाट गष्ट्ठत काययदल मार्य त सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार ष्ट्वज्ञहरुको सहयोगमा पष्ट्ि गिय सष्ट्किेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्वभागले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । परामशय सेवा प्रदायक/काययदलले तयार गरर पेश गरेको प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षेरहरुको  ष्ट्ज.आई.एस. डाटा अद्यावष्ट्धक काययले संरष्ट्क्षत क्षरेहरुको आफ्िो क्षरे एष्ट्कि भएको हुिेछ 

। 

 

चजिे के्षत्रमा िहेका रं्गली हात्ती लगायत Key species को Recovery Plan तयािी 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य चरेु क्षरेमा रहकेा जंगली हात्ती लगायत Key species को Recovery Plan तयारी गिय आवश्यक भएकोल े

यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । यस काययमा अन्य संस्थाहरुको समते सहयोग हुि सक्िेछ ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य 

कृयाकलाप 

राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट स्वीकृत काययसषू्ट्च (TOR) अिसुार प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक 

खररद प्रकृया अिसुार सेवा प्रदायक संस्था मार्य त गररि ेछ । यस कायय  वि तथा वातावरण मन्रालय/ राष्ट्रिय 

ष्ट्िकुञ्ज ष्ट्वभागिाट गष्ट्ठत काययदल मार्य त  पष्ट्ि गि ेसष्ट्किेछ । काययदलिाट काययक्रम सम्पि गदाय काययदलको 

िैठक भत्ता, अध्ययिको ष्ट्सलष्ट्सलामा हुिे समन्वय िैठकको खािा/खाजा खचय, अध्ययि काययदलको दषै्ट्िक 

भ्रमण भत्ता, स्टेसिरी, ईन्धि, सवारी साधि भाडा, ष्ट्वज्ञको पाररश्रष्ट्मक आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । यस 

काययक्रमको लागत अिमुाि अिसुार कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा 

प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि,  प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । 
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४ काययप्रकृया    चरेु क्षेरमा रहकेा जंगली हात्ती लगायत Key species को Recovery Plan तयारी  कायय प्रचष्ट्लत 

सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार परामशय सेवािाट गररिेछ । साथै वि तथा वातावरण मन्रालय/ राष्ट्रिय 

ष्ट्िकुञ्ज ष्ट्वभागिाट गष्ट्ठत काययदल मार्य त ष्ट्वज्ञको सहयोग ष्ट्लएर पष्ट्ि गिय सष्ट्किछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट तयार भएको काययसषू्ट्च (TOR) अिसुार परामशय सेवा 

प्रदायक संस्था/काययदलले पेश गरेको अध्ययि प्रष्ट्तवेदि तथा प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे ।  

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

चरेु क्षरेमा रहकेा जंगली हात्ती लगायत Key species को Recovery Plan तयार भएको हुिछे । 

 

स्तनिािी िन्यर्न्तजको िेडम्लि अपडेट 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य स्तिधारी वन्यजन्तुको रेडष्ट्लष्ट अपडेट गिय आवश्यक भएकोले यो  ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट स्तिधारी वन्यजन्तुको रेडष्ट्लष्ट अपडेट गिय प्रयोग गररिछे । यो कायय प्रचष्ट्लत 

सावयष्ट्जिक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम सेवा प्रदायक संस्था मार्य त गररिे छ । यो  कायय वि तथा वातावरण मन्रालय/ 

राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज ष्ट्वभागिाट गष्ट्ठत काययदल मार्य त पष्ट्ि गिय सष्ट्किेछ ।  काययदल मार्य त काययक्रम सम्पि गदाय 

काययदलको िैठक भत्ता,  अध्ययिको ष्ट्सलष्ट्सलामा हुिे समन्वय िैठकको खािा/खाजा खचय, अध्ययि 

काययदलको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, स्टेसिरी, ईन्धि, सवारी साधि भाडा, ष्ट्वज्ञको पाररश्रष्ट्मक आष्ट्दमा खचय गिय 

सष्ट्किेछ  । यस काययक्रमको कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, 

अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   स्तिधारी वन्यजन्तुको रेडष्ट्लष्ट अपडेट कायय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्वभागिाट स्वीकृत 

भएको काययसषू्ट्च (TOR) अिसुार प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम परामशय सेवािाट गररिेछ ।   वि 

तथा वातावरण मन्रालय/ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज ष्ट्वभागिाट गष्ट्ठत काययदल मार्य त ष्ट्वज्ञहरुको सहयोगमा पष्ट्ि गिय 

सष्ट्किेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट स्वीकृत भएको काययसषू्ट्च (TOR) अिसुार परामशय 

सेवा प्रदायक संस्था/काययदलले पेश गरेको अध्ययि प्रष्ट्तवेदि तथा प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्तिधारी वन्यजन्तुको रेडष्ट्लष्ट अपडेट भएको हुिेछ । 

 

सडक तथा पजल म्नमायण (३११५१) 

कर्िे म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर अवलोकिका लाष्ट्ग आएका पययटकहरुलाई िषायतको समयमा सािा खहरे खोल्साहरुमा आएको 

िाढीमा पािी िघटुन्जेलसम्म कुरेर िस्ि ुपि,े ष्ट्ियष्ट्मत पािी िग्िे स्थािहरुमा आवत जावत गिय कठीिाई 

भएकोले  र कमयचारीहरुलाई  वन्यजन्तु अिगुमि तथा चोरी ष्ट्शकार ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग गस्ती गिे काययमा 

समेत सहयोग पगु्ि ेभएकोले प्राणी उद्याि क्षेरष्ट्भर कजव ेष्ट्िमायण गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको 

हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट कजवे ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । कजवे ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त 

कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, 

ममयत, सचूिा प्रकाशि, समन्वय िठैक आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । कजवे  ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुुँगा, 
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ष्ट्गट्टी, िालुवा संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि े भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय 

सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 

ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे ।  िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षरेमा 

प्राणी उद्यािमा कजवे ष्ट्िमायण भई पययटकलाई संरष्ट्क्षत क्षेरको अवलोकि गिय सहज हुिकुा  साथै 

कमयचारीहरुलाई गस्ती गि ेकाययमा समेत सहयोग पगुेको हुिछे । 

 

 

खानेपानी संिचना म्नमायण(३११५६) 

 खानेपानी सुद्दीकरण उपकरण जडान तथा संचालन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्डप िोररङिाट ताष्ट्िएको पािीलाई सषु्ट्र्द्करण गरी कायायलयका कमयचारी तथा पययटक, सेवाग्राहीलाई खाि 

योग्ग ििाउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो  । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत राष्ट्रिय प्राणी उद्याि  कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट खािपेािी सषु्ट्र्द्करण उपकरण जडाि गिे तथा संचालि गिे काययमा खचय गररिेछ 

। यस काययक्रमको स्वीकृत लागत अिमुाि अिसुार कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध 

िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, मलु्याङ्कि सष्ट्मष्ट्तको िैठक भत्ता, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, 

ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ ।  

४ काययप्रकृया   खािपेािी सषु्ट्र्द्करण उपकरण जडाि गिे तथा संचालि गि ेकायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार 

गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

राष्ट्रिय प्राणी उद्याि कायायलयमा  खािपेािी व्यवस्था भएको हुिेछ । 

 

िन तथा िाताििण संिक्षण (३११५७) 

िन्यर्न्तजका लाम्ग पानी पोखिी म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वन्यजन्तुका लाष्ट्ग ष्ट्ियष्ट्मत रुपमा आवश्यक पि ेखािेपािी र आहाल िस्ि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग पािी पोखरी 

व्यवस्थापि गिुय अत्यावश्यक  दषे्ट्खन्छ । वन्यजन्तुहरु पािीको लाष्ट्ग गाउ िष्ट्स्त हुुँद ैखोलासम्म पगु्ि ु पदाय 

ष्ट्शकारीको आक्रमणमा परी मतृ्य ुहुिे सम्भाविा पष्ट्ि रहन्छ ।त्यसैले वन्यजन्तुलाई खािेपािी व्यवस्थापि गिय 

यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वन्यजन्तुका लाष्ट्ग पािी पोखरी ष्ट्िमायण गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

वन्यजन्तुका पािी पोखरी ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । काययक्रमको 

संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 
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ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक 

कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको 

स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । गमी मौसममा पष्ट्ि 

वन्यजन्तुले संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरै पयायप्त रुपमा पािी खाि पाएको हुिेछि . 

 

प्राणी उद्यानको गजरुयोर्नामा उल्लेम्खत काययहरुको म्डम्पआि तयािी   

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य भािभुक्त प्राणी उद्याि तिहुुँको गरुुयोजिा तयार भएको र उक्त गरुुयोजिामा उल्लेष्ट्खत काययहरुको ष्ट्डष्ट्पआर 

तयार गरी प्राणी उद्यािका संरचिा ष्ट्िमायण काययहरु सञ्चालि गिुयपिे भएको हुुँदा यो काययक्रमको व्यवस्था 

गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य 

कृयाकलाप 

यस काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्ड ष्ट्प आर ष्ट्िमायणको लाष्ट्ग प्राणी उद्यािले तयार गरर राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा 

वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट स्वीकृत  काययसषू्ट्च (TOR) अिसुार परामशय सेवा प्रदायक मार्य त प्राणी उद्यािको 

गरुुयोजिामा उल्लेष्ट्खत काययहरुको ष्ट्डपीआर तयार गिे  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । ष्ट्डपीआर तयार गिे 

काययको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सी/ कायायलय व्यवस्थापिमा छुट्याईएको िजेटिाट राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु

संरक्षण ष्ट्वभागिाट स्वीकृत ष्ट्लई काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, मलु्याङ्कि सष्ट्मष्ट्तको िैठक भत्ता, 

ईन्धि, कायायलय व्यवस्थापि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ 

। 

४ काययप्रकृया   ष्ट्डष्ट्पआर तयारी  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार परामशय सेवा प्रदायक मार्य त गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत  काययसषू्ट्च (TOR) अिसुार परामशय सेवा प्रदायकिाट पशे भएको प्रष्ट्तवेदि तथा प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा स्वीकृत TOR,  प्रस्ताव माग सम्वष्ट्न्ध डकुमेन्ट, प्रस्तावदातासंग गरेको 

िातायको ष्ट्िणयय िमोष्ट्जम भएको सम्झौता अिसुार भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

भािभुक्त प्राणी उद्याि तिहुुँको ष्ट्डष्ट्पआरको मस्यौदा तयार भएको हुिछे । 

 

प्राणी उद्यानको गजरु योर्नाको आई.ई.ई.तयाि    

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य भािभुक्त प्राणी उद्यािको गरुु योजिाको आई.ई.ई. गिय िाुँकी रहकेोले  यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो 

।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट प्राणी उद्यािको गरुु योजिाको आई.ई.ई. कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । 

प्राणी उद्यािको गरुु योजिाको आई.ई.ई. काययको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध 

िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे 

। 

४ काययप्रकृया   प्राणी उद्यािको गरुु योजिाको आई.ई.ई.  तयार गिे कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको िाष्ट्प ष्ट्कताव, ठेक्का ष्ट्वल तथा काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

भािभुक्त  प्राणी उद्यािको गरुु योजिाको आई.ई.ई. तयार तथा स्वीकृत भई गरुु योजिा कायायन्वयिमा आएको  

हुिेछ । 
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अन्य साियर्म्नक म्नमायण (३११५९) 

साइनबोडय , सूचनाबोडय  म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य भािभुक्त प्राणी उद्यािष्ट्भर प्रवेश गिे पययटक तथा सेवाग्राहीहरूलाइ ष्ट्िषेष्ट्धत कुराहरु लगायत अन्य सचूिाहरु 

जािकारी गराउि ठाउुँ ठाउमा साइििोडय, सचूिा िोडय राख्ि ुपिे हुुँदा यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट साईििोडय, सचूिािोडय, होष्ट्डयङ िोडय ष्ट्िमायण, ढुवाष्ट्ि तथा सम्वष्ट्न्धत स्थािमा 

स्थापिाका लाष्ट्ग  खाडल ष्ट्िमायण लगायत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया    साईििोडय, सचूिािोडय, होष्ट्डयङ िोडय ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । यस 

काययक्रमको स्वीकृत लागत अिमुाि अिसुार कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा 

प्रकाशि, मलु्याङ्कि सष्ट्मष्ट्तको िैठक भत्ता, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा 

खचय गिय सष्ट्किछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

प्राणी उद्यािमा साइििोडय÷ सचूिािोडय÷ होष्ट्डयङ्ग स्थापिा भई जािकारीमलूक सचूिाहरु प्रवाह भएको हुिछे ।    

 

िेिसाइट म्नमायण तथा संचालन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयहरुले सावयजष्ट्िक गिुय पि ेसचूिाहरु तथा अन्य सावयजष्ट्िक गिुय पि ेष्ट्वषय िस्तुहरु सावयजष्ट्िक गि े

प्रयोजिका लाष्ट्ग यस कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । यस अन्तगयत राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  ष्ट्वभागको 

वेवसाईटको ष्ट्वषय िस्तुसंग  ष्ट्मल्दो र एक रुपता दषे्ट्खिे ष्ट्कष्ट्समिाट ियाुँ वेवसाईट ष्ट्िमायण गरी संचालि 

गररिेछ । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट ियाुँ वेवसाइट ष्ट्िमायण तथा संचालि  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

वेवसाइट ष्ट्िमायण तथा संचालि  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार परामशय सेवािाट गररिछे 

। 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र वेवसाईटको सावयजष्ट्िष्ट्ककरणको आधारमा भकु्तािी गररिछे 

। 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

वेवसाईट ष्ट्िमायण तथा संचालि भ ैकायायलयका सावयजष्ट्िक गिुय पिे सचूिाहरु समयम ैसावयजष्ट्िक भएका 

हुिेछि ्।    

 

रिटेम्नङ िाल म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िदी पष्ट्हरोको  जोष्ट्खम रहकेा कायायलय, पोष्टका साथै महत्वपणूय वन्यजन्तुको िासस्थािहरुको संरक्षण गि े

उदशे्यले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलपा ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ । 
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ररटेष्ट्िङ वाल ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  ररटेष्ट्िङ वाल ष्ट्िमायणको 

अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक 

जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय  सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे ।  

ररटेष्ट्िङ वाल ष्ट्िमायण  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया 

मार्य त गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । ररटेष्ट्िङवाल 

ष्ट्िमायण काययले कायायलय, पोष्ट, िाटो सरुक्षा हुिकुा साथै वन्यजन्तुको िासस्थाि संरक्षण भएको हुिेछ । 

 

 

पूाँम्र्गत सजिाि (३११७१) 

िन्यर्न्तज अनजगमनका िनपथ/गोिेटो बाटो/ अग्नीिेखा ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य भािभुक्त प्राणी उद्यािमा वन्यजन्त ुअिगुमिका लाष्ट्ग आवश्यक पि ेविपथ/ गोरेटो िाटो/ अग्िी रेखा ममयत 

सधुार जस्ता काययहरु गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वन्यजन्तु अिगुमिका विपथ/गोरेटो िाटो/ अग्िीरेखा ममयत सधुार अन्तगयत 

घाुँस, िट्ुयाि, झाष्ट्ड हटाउिे, माटो सम्याउिे िाला ििाउिे जस्ता कायय  गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   वन्यजन्तु अिगुमिका विपथ/गोरेटो िाटो/ अग्िीरेखा ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया 

अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

भािभुक्त प्राणी उद्यािमा वन्यजन्त ुअिगुमि गिे काययमा सहज भएको हुिेछ ।  

 

साइनबोडय ममयत 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य भािभुक्त प्राणी उद्यािष्ट्भर प्रवेश गिे पययटक तथा सेवाग्राहीहरूलाइ ष्ट्िषेष्ट्धत कुराहरु लगायत अन्य सचूिाहरु 

जािकारी गराउि ठाउुँ ठाउमा  राष्ट्खएका साइििोडयहरु  ममयत गिुय  भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको 

हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट साईििोडय ममयत  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  
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४ काययप्रकृया    साईििोडय ममयत  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । यस काययक्रमको स्वीकृत लागत 

अिमुाि अिसुार कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, मलु्याङ्कि 

सष्ट्मष्ट्तको िैठक भत्ता, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

प्राणी उद्यािमा साइििोडय व्यवष्ट्स्थत भई जािकारीमलूक सचूिाहरु प्रवाह भएको हुिछे ।    

 

म्ििाग/कायायलयको परिसि/ बगैंचा ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयहरुमा िगैंचा व्यवस्थापि तथा पररसर क्षेर सरसर्ाई गिय यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट ष्ट्वभागको पररसर सरसर्ाई, िगैंचा ममयत सधूार, िगैंचामा दवुो रोपण, 

िगैंचाका लाष्ट्ग ष्ट्वरुवा खररद, पाष्ट्िका लाष्ट्ग पाईप खररद, रू्लिारी िगैंचा सरसर्ाई गिय आवश्यक औजार 

खररद लगायतका कायय सम्पन्ि गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   ष्ट्वभागको पररसर/ िगचैा ममयत सधुार कायय सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

ष्ट्वभागको पररसर सरसर्ाई हुिकुा साथै वगैचा व्यवस्थापि भएको हुिछे ।  

 

ििन तथा र्ौचालय ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य कायायलयको भवि तथा शौचालय तथा ष्ट्वजलुी वाईररङ ममयत सधुार गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  ष्ट्िम्िािसुारका  कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ : 

१. राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग 

२. राष्ट्रिय प्राणी उद्याि 

३. भािभुक्त प्राणी उद्याि 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट भवि, शौचालय तथा ष्ट्वजलुी वाईररङ ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग 

गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   भवि तथा शौचालय ममयत सधुार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

भौष्ट्तक पवूायधारको व्यवस्था भई कमयचारीहरुलाई  सषु्ट्वधा प्राप्त भएको हुिेछ ।  

 

प्रिेर्द्वाि ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य भािभुक्त प्राणी उद्यािमा ष्ट्िमायण कायय अधरुो रहकेो प्रवेशद्वार ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट प्रवेशद्वार ष्ट्िमायण/ममयत  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  
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४ काययप्रकृया   प्रवेशद्वार ममयत  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

भािभुक्त प्राणी उद्यािमा  प्रवेशद्वार ष्ट्िमायण भएको हुिेछ । 

 

म्ििागको नेटिम्कय ङ केिल ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्वभागका शाखा शाखाहरुमा परु् याईएका िेटवष्ट्कय ङ केवलहरु घाम, पािीका कारण र ठाउुँ ठाउुँमा मसुाले 

काटेका कारण सवै शाखाका कम्प्यटुरहरुमा िेटवष्ट्कय ङ काययमा समस्या भएकोले सो व्यवस्थापिका लाष्ट्ग यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट ष्ट्वभागको िटेवष्ट्कय ङ केवल ममयत सधुार  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   ष्ट्वभागको िेटवष्ट्कय ङ केवल ममयत सधुार  कायय  प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

ष्ट्वभागका सवै शाखा र कम्प्यटुरहरुमा िेटवष्ट्कय ङ व्यवस्था भई सचुारु रुपमा संचालि भएको हुिेछ । 

 

 

आ. चालज खचय काययक्रम  

सफ्टिेयि संचालन पिामर्य खचय  (२२४१२) 

सफ्टिेयि स्तरिकिण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्वभागको अिगुमि तथा मलू्यांकि शाखावाट ष्ट्िमायण भएको डाटावेस सफ्टवेयर र राष्ट्रिय योजिा 

आयोगको ढाुँचामा तयार गररएको िाष्ट्षयक तथा चौमाष्ट्सक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि तयार गिे सफ्टवेयर स्तररकरण 

गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग िाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट सफ्टवेयर स्तररकरण गिे काययमा खचय गररिछे ।  सफ्टवेयर स्तररकरण 

गि ेकायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गत आ.ि.मा सफ्टवेयर ष्ट्िमायण गि ेसेवा प्रदायक 

संस्था मार्य त गररिेछ  । 

४ काययप्रकृया   सफ्टवेयर स्तररकरण कायय सेवा प्रदायक संस्थाले गिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि  प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

सफ्टवेयर स्तररकरण तथा अपडेट भई कायायन्वयिमा आई रहकेो हुिछे । 

 

म्िद्यजतीय उपकिण अपगे्रड तथा नेटिम्कय ङ व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्वभागका महाष्ट्िदशेक, महाशाखा, शाखाहरुमा रहकेा कम्प्यटुर, ष्ट्प्रन्टर, र्ोटोकपी, स्क्यािर, ष्ट्स ष्ट्स 

ष्ट्टष्ट्भ, ष्ट्वद्यतीय हाष्ट्जरी चालु अवस्थामा रष्ट्ह रहि ुपि ेर ष्ट्तिमा िटेवष्ट्कय ङ व्यवस्था भई रहि ुपिे भएकोले 

उक्त कायय व्यवष्ट्स्थत गियका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग िाट सञ्चालि गररिछे । 
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३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट ष्ट्वभागका डेस्कटप कम्प्यटुर, ल्यापटप, ष्ट्प्रन्टर, र्ोटोकपी, स्क्यािर, 

ष्ट्सष्ट्स ष्ट्ट.ष्ट्भ. क्यामरेा, ष्ट्वद्यतुीय हाष्ट्जरी दषै्ट्िक वा साप्ताष्ट्हक रुपमा ममयत सधुार गरे िापत सेवा प्रदायक 

संस्था मार्य त प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार खचय गररिछे  । 

४ काययप्रकृया   ष्ट्वभागका डेस्कटप कम्प्यटुर, ल्यापटप, ष्ट्प्रन्टर, र्ोटोकपी, स्क्यािर, ष्ट्सष्ट्स ष्ट्ट.ष्ट्भ. क्यामेरा, ष्ट्वद्यतुीय 

हाष्ट्जरी दषै्ट्िक वा साप्ताष्ट्हक रुपमा कमयचारी खटाई  वषयभरी ममयत सधुार गि ेसेवा प्रदायक संस्थासंग 

ष्ट्वभागले संझौता गिेछ । सोही संझौताको आधारमा कायय सम्पन्ि हुिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि  प्रष्ट्तवदेि ( गरेको काम र प्रमाष्ट्णत हाष्ट्जर) को आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

ष्ट्वभागका ष्ट्वद्यतुीय उपकरणहरु ष्ट्िरन्तर चालु अवस्थामा रहकेा हुिेछि । 

 

 

कमयचािी ताम्लम (२२५११) 

साियर्म्नक खरिद व्यिस्थापन तथा िेरुर्ज फछौट  सभिन्िी ताम्लम 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयका कमयचारीहरुलाई सावयजष्ट्िक खररद व्यवस्थापि तथा वेरुज ुर्छौट ताष्ट्लम ष्ट्दि 

आवश्यक भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग िाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट संरष्ट्क्षत क्षरेका कमयचारीहरुलाई सावयजष्ट्िक खररद व्यवस्थापि तथा 

वेरुज ुर्छौट ताष्ट्लम कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । यस ष्ट्शषयकिाट कमयचारी तथा सहभागीहरुको 

दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता,  होटलिास खचय, खाजा खचय, सवारी साधि भाडा वा सवारीमा प्रयोग हुि े ईन्धि, 

ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   संरष्ट्क्षत क्षरेका कमयचारीहरुलाई सावयजष्ट्िक खररद व्यवस्थापि तथा वेरुज ुर्छौट ताष्ट्लम ष्ट्वभागका 

कमयचारी मार्य त संचालि गररिछे  । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि  प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरेका कमयचारीहरु सावयजष्ट्िक खररद व्यवस्थापि र वेरुज ुर्छौट काययमा सक्षम भएका हुिेछि  

।  

 

सीप म्िकास तथा क्षमता अम्िबृम्ि ताम्लम तथा गोष्ठीहरु (२२५१२) 

संिम्क्षत के्षत्रका प्रमजखहरुको सभमेलन (िाडेन सेम्मनाि) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्वष्ट्भन्ि भौगोष्ट्लक क्षेरमा रहकेा  संरष्ट्क्षत क्षेरहरुको संरक्षण र व्यवस्थापिमा आई परेका समस्याहरुका 

िारेमा ष्ट्वभागीय प्रमखु, शाखा प्रमखु, संरष्ट्क्षत क्षेरका प्रमखुहरु, संरष्ट्क्षत क्षरेको संरक्षणमा खष्ट्टएका 

सरुक्षा सेिाका प्रमखुहरु र सरोकारवाला संस्थाका प्रमखुहरु सिै एकै थलोमा रष्ट्ह छलर्ल गि,े 

समाधािका उपायहरु तय गिे  र हाल राज्यले अंगालेका िीष्ट्त अिरुुप आगामी ष्ट्दिमा संरष्ट्क्षत क्षेरहरुको 

दीगो संरक्षण र व्यवस्थापिका लाष्ट्ग भावी रणिीष्ट्त तयार गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग िाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट संरष्ट्क्षत क्षेरका प्रमखुहरुको सम्मलेि (वाडेि सेष्ट्मिार) कायय सम्पन्ि 

गिय सम्मलेिमा सहभागी हुि ेअष्ट्तथीदषे्ट्ख सहभागीहरुको आते जाते खचय, खािा खचय, िास खचय तथा 

सम्मेलिमा सहभागीहरुलाई प्रदाि गररिे ष्ट्ट-सटय/ व्याग/ ज्याकेट खररद गिय सष्ट्किछे ।  

४ काययप्रकृया   यस अन्तगयत राज्यले संरष्ट्क्षत क्षरेसंग सम्वष्ट्न्धत ष्ट्वषयमा हाल प्राथष्ट्मकता ष्ट्दएको ष्ट्वषयलाई समटेेर 

केन्द्र (ष्ट्वभाग) ले िारा तय गदयछ, सोष्ट्ह िारामा केष्ट्न्द्रत रष्ट्ह प्रत्येक संरष्ट्क्षत क्षरेका प्रमखु (वाडेि) ले 

आ-आफ्िो संरष्ट्क्षत क्षरेको तर्य िाट प्रस्तषु्ट्तकरण गदयछि र सो उपर अन्य सहभागीहरुिाट छलर्ल गराई 
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आगामी ष्ट्दिका लागी रणिीष्ट्त तय गररिेछ ।  यस सम्मेलिमा सो िारासंग सम्वष्ट्न्धत ष्ट्वज्ञिाट समते 

प्रस्तुष्ट्तकरण गिे गररन्छ । संरष्ट्क्षत क्षेरका प्रमखुहरुको सम्मेलि (वाडेि सेष्ट्मिार) ष्ट्वभागका कमयचारी 

मार्य त संचालि गररिछे   

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरेको  संरष्ट्क्षत क्षेरका प्रमखुहरुको सम्मलेि (वाडेि सेष्ट्मिार) सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षेरको संरक्षण र व्यवस्थापि दषे्ट्खएका समस्या र चिुौष्ट्तका िारेमा साझा िझुाई भई आगामी 

ष्ट्दिमा संरक्षण र व्यवस्थापि काययलाई थप प्रभावकारी विाउि संकल्प प्रस्ताव समेत पाररत भएको हुिछे 

।    

 

मध्यिती के्षत्र व्यिस्थापन सम्मम्तका अध्यक्षहरुको िेला 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरहरुको संरक्षण र व्यवस्थापिमा स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरुको सहभागीता जटुाउिे उदशे्यले 

राज्यिाट घोषणा भएका मध्यवती क्षेर तथा संरक्षण क्षेरका प्रमखु (मध्यवती क्षेर व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्तका 

अध्यक्ष तथा संरक्षण क्षरे व्यिस्थापि सष्ट्मष्ट्तका अध्यक्ष) हरुलाई आ-आफ्िो क्षेरमा आई परेका 

समस्याहरुका िारेमा  एकै थलोमा रष्ट्ह छलर्ल गिे, समाधािका उपायहरु तय गिे  र भावी रणिीष्ट्त 

तयार गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

यस काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट मध्यवती क्षेर व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्तका अध्यक्षहरुको भलेा गिे कायय 

सम्पन्ि गिय मध्यवती क्षेर व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्तका अध्यक्षहरु दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता,  होटलिास खचय, खाजा 

खचय, सवारी साधि भाडा वा सवारीमा प्रयोग हुिे ईन्धि, ममयत, भेलाका सहभागीहरुलाई प्रदाि गररिे ष्ट्ट-

सटय/ व्याग/ ज्याकेट खररदमा खचय गिय सष्ट्किेछ ।  

४ काययप्रकृया   यस अन्तगयत मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्तका अध्यक्ष तथा संरक्षण क्षेर व्यिस्थापि सष्ट्मष्ट्तका 

अध्यक्षहरुले आ-आफ्िो क्षेरमा आई परेका समस्याहरुका िारेमा  एकै थलोमा रष्ट्ह छलर्ल गरी 

समाधािका उपायहरु र भावी रणिीष्ट्त तयार गररिेछ । मध्यवती क्षेर व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्तका अध्यक्षहरुको 

भेला ष्ट्वभागका कमयचारी मार्य त संचालि गररिछे  । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरेको  मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्तका अध्यक्षहरुको भलेा सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षेर तथा मध्यवती क्षेरको संरक्षण र व्यवस्थापि दषे्ट्खएका समस्या र चिुौष्ट्तका िारेमा साझा 

िझुाई भई आगाष्ट्म ष्ट्दिमा संरक्षण र व्यवस्थापि काययलाई थप प्रभावकारी ििाउि संकल्प प्रस्ताव समेत 

पाररत गरेको हुिछे ।   

 

िाम्षयक प्रगती सम्मक्षा गोष्ठी 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयले गत आ.ि.का स्वीकृत िाष्ट्षयक काययक्रमको प्रगष्ट्तको अवस्था प्रस्तुत 

गिुयका साथै सम्पन्ि गिय िसष्ट्कएका काययक्रम, सो को कारण वारे ष्ट्वस्ततृ छलर्ल गिे र आगामी ष्ट्दिमा 

त्यस्ता काययक्रम कसरी सम्पन्ि गि ेभन्िे िारे छलर्ल गिय सवै संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयका प्रमखुहरुलाई 

भेला गराई राष्ट्रिय स्तरमा छलर्ल गिय यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त सष्ट्मक्षा गोष्ठी संचालि गिे कमयचारी तथा सहभागीहरुको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता,  होटलिास 

खचय, खाजा खचय, सवारी साधि भाडा वा सवारीमा प्रयोग हुि ेईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे 

। काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त सष्ट्मक्षा गोष्ठी कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  
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४ काययप्रकृया   यस अन्तगयत प्रत्येक संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयका प्रमखुहरुले आ-आफ्िो कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त, 

काययक्रम कायायन्वयिमा आई परेका कष्ट्ठिाई र सो को लाष्ट्ग गररएको पहल िारे प्रस्ततु गिेछि र सो उपर 

छलर्ल गररिछे । िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त सष्ट्मक्षा गोष्ठी ष्ट्वभागका कमयचारी मार्य त संचालि गररिछे  ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरेको  िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त सष्ट्मक्षा गोष्ठी सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

यस काययक्रमिाट गत आ.ि.का काययक्रमको सष्ट्मक्षा गद ैभावी काययक्रमको लाष्ट्ग रणिीष्ट्त तयार भएको 

हुिेछ ।  

 

मानि-िन्यर्न्तज द्वन्द न्यूम्नकिण सचेतना गोष्ठी 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य पष्ट्छल्लो समयमा संरष्ट्क्षत क्षेरको मखु्य चिुौती मािव वन्यजन्तु द्वन्द न्यषू्ट्िकरण  पष्ट्ि एक हो । यस 

िारेमा सचेतिा सम्वन्धी गोष्ठी गिय आवश्यक भएकोले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत भािभुक्त प्राणी उद्याि कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट मािव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यषू्ट्िकरण सचतेिा गोष्ठी कायय सम्पन्ि गिय मािव 

वन्यजन्तु द्वन्द न्यषू्ट्िकरण सचतेिा गोष्ठीका सहभागीहरुको खािा, खाजा खचय र सवारीमा प्रयोग हुि े

ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   यस अन्तगयत संरष्ट्क्षत क्षरे कायायलयले वन्यजन्तुको िढी प्रभाष्ट्वत क्षेरमा स्थािीय िाष्ट्सन्दा तथा 

सरोकारवालाहरुलाई जम्मा भेला गराई वन्यजन्तुहरुको िािी व्यहोरा, वन्यजन्तु िाट वच्िे उपायहरुका 

िारेमा अन्तरष्ट्क्रया छलर्ल गिेछि । मािव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यषू्ट्िकरण सचेतिा गोष्ठी कमयचारी मार्य त 

संचालि गररिेछ  । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरेको  कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

मािव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यषू्ट्िकरण गोष्ठी भ ैसचेतिा जागरण भएको हुिछे ।  

 

पूिय योर्ना तर्जयमा गोष्ठी 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक संरष्ट्क्षत क्षरे कायायलयले र्ाल्गणु १५ गते ष्ट्भर आफ्िो कायायलयको आगामी आ.ि.को िाष्ट्षयक 

िजेट तथा काययक्रम तयार गरी LMBIS मार्य त प्रस्ताव गिुय पिे हुन्छ । यसरी िजेट प्रस्ताव गदाय सम्वष्ट्न्धत 

संरष्ट्क्षत क्षरेको व्यवस्थापि योजिाका साथै राष्ट्रिय योजिा आयोग, वि तथा वातावरण मन्रालयले 

गरेका मागयदशयिलाई समेत समेटेर िजेट प्रस्ताव गिुय पदयछ । कायायलयहरुले प्रस्ताव गरेका काययक्रमहरुलाई 

राष्ट्रिय योजिा आयोगका प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ध ,अथय मन्रालयका प्रष्ट्तष्ट्िधी, वि तथा वातावरण मन्रालयका 

प्रष्ट्तष्ट्िधी, ष्ट्वभागीय प्रमखु, महाशाखा प्रमखु, शाखा प्रमखु र अन्य संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयका प्रमखुहरु 

समेतको भलेामा प्रस्ततु तथा छलर्ल गरी अष्ट्न्तम प्रस्ताष्ट्वत काययक्रम तयार गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको  हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग िाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट पवूय योजिा तजूयमा गोष्ठी कायय सम्पन्ि गिय पवूय योजिा तजूयमा गोष्ठी 

संचालि गिे कमयचारी तथा सहभागीहरुको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता,  होटलिास खचय, खाजा खचय, सवारी 

साधि भाडा वा सवारीमा प्रयोग हुिे  ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   यस काययमा  ष्ट्वभागले राष्ट्रिय योजिा आयोग र वि तथा वातावरण मन्रालयिाट प्राप्त मागयदशयि र िजेट 

ष्ट्सष्ट्लङ कायायलयलाई उपलव्ध गराउुँछ र सोही आधारमा कायायलयले प्रस्ताष्ट्वत िजेट तथा काययक्रम 

तयार गरी पवूय योजिा तजुयमा गोष्ठीमा प्रस्ततु गरी सो उपर छलर्ल भै अष्ट्न्तम प्रस्ताष्ट्वत काययक्रम तयार 

गररिेछ । पवूय योजिा तजूयमा गोष्ठी ष्ट्वभागका कमयचारी मार्य त संचालि गररिछे  ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 
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६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

योजिाका आधारभतू ष्ट्वषय र आगामी आ.व.मा LMBIS मार्य त प्रष्ट्वष्ट गिे प्रस्ताष्ट्वत काययक्रमको 

ष्ट्वषयमा छलर्ल भएको हुिछे ।  

 

 

केन्रीय स्ति तथा िाम्रिय िन्यर्न्तज अपिाि म्नयन्त्रण समन्िय सम्मम्त / िाम्रिय बाघ संिक्षण सम्मम्त,नेपालको 

िैठक  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वन्यजन्त ुअपराध ष्ट्ियन्रणका लाष्ट्ग गठि भएको ष्ट्वभाग स्तरको केष्ट्न्द्रय स्तरको वन्यजन्त ुअपराध ष्ट्ियन्रण 

ईकाई, मन्रालयस्तरको राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध ष्ट्ियन्रण समन्वय सष्ट्मष्ट्त तथा प्रधािमन्री स्तरको राष्ट्रिय 

िाघ संरक्षण सष्ट्मष्ट्तको िैठक संचालि गिय आवश्यक भएकोले यस ष्ट्क्रयाकलापको  व्यवस्था गररएको  हो 

।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

यस काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट ष्ट्वभाग स्तरको केष्ट्न्द्रय स्तरको वन्यजन्त ु अपराध ष्ट्ियन्रण ईकाई, 

मन्रालयस्तरको राष्ट्रिय वन्यजन्त ुअपराध ष्ट्ियन्रण समन्वय सष्ट्मष्ट्त तथा प्रधािमन्री स्तरको राष्ट्रिय िाघ 

संरक्षण सष्ट्मष्ट्तको िैठक  सम्पन्ि गिय वैठकका सहभागीहरुको स्टेशिरी, वैठक भत्ता तथा खाजामा  खचय 

गररिेछ ।   

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध 

आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । यो काययक्रम ष्ट्वभागका 

कमयचारीहरुिाट संचालि गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि पश्चात कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

केष्ट्न्द्रय स्तर, राष्ट्रिय वन्यजन्त ु अपराध ष्ट्ियन्रण समन्वि सष्ट्मष्ट्त तथा राष्ट्रिय िाघ संरक्षण सष्ट्मष्ट्तको 

केष्ट्न्द्रयस्तरको वैठक सम्पन्ि भई वन्यजन्त ु अपराध ष्ट्ियन्रण तथा िाघ संरक्षण काययमा केन्द्रदषे्ट्ख 

ष्ट्जल्लास्तरसम्म समन्वय भएको हुिेछ । 

 

Asian Rhino Range state meetng 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य Asian Rhino Range state meeting गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग  यस ष्ट्क्रयाकलापको  व्यवस्था गररएको  हो 

। यस वैठकमा अन्य संरक्षणका साझेदार संस्थाहरुको समेत सहकायय हुि सक्िेछ । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

यस काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट Asian Rhino Range state meeting गिे  खचय गररिेछ ।  यस 

काययमा साझेदार संस्थाको समते खचय हुिेछ । 

४ काययप्रकृया   

 

काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध 

आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । यो काययक्रम ष्ट्वभागका 

कमयचारीहरुिाट संचालि गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि पश्चात कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

िेपालमा Asian Rhino Range state meeting सम्पन्ि भएको हुिेछ । 
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काययक्रम खचय (२२५२२) 

िाम्षयक प्रगम्त पजम्स्तका प्रकार्न   

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर सञ्चालि गररएका ष्ट्वष्ट्वध गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरु, पययटकको संख्या, राजस्वको ष्ट्ववरण, मािव 

वन्यजन्तु र्द्न्दको अवस्था, अध्ययि अिसुन्धाि, राहत ष्ट्वतरण लगायतका सम्पणूय काययहरुको 

प्रगष्ट्तलाई एष्ट्ककृत गरी वाष्ट्षयक रुपमा कायायलयले प्रगष्ट्त ष्ट्ववरण सष्ट्हतको पषु्ट्स्तका प्रकाशि गि े

प्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।    

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण  ष्ट्वभाग  
२. राष्ट्रिय प्राणी उद्याि 
३. भािभुक्त प्राणी उद्याि 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त पषु्ट्स्तका प्रकाशि कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   कायायलयका कमयचारीले िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि तयार गिछेि र सेवा प्रदायक संस्थािाट छपाई भई 

कमयचारीहरुले सरोकारवाला ष्ट्िकायहरुमा ष्ट्वतरण गिुयका साथै सवयसाधारणको जािकारीको लागी 

सम्वन्धीत कायायलयको वेवसाईटमा राष्ट्खिेछ । िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त पषु्ट्स्तका प्रकाशि कायय प्रचष्ट्लत 

सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर सञ्चालि भएका र गररएका ष्ट्वष्ट्वध गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरुको िारेमा जािकारी सावयजष्ट्िक 

भएको हुिछे ।   

 

संिक्षण सभिन्िी प्रचाि प्रसाि सामाग्री उत्पादन तथा म्ितिण   

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको आसपास तथा  मध्यवती क्षेरमा रहकेा स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरु कष्ट्तपय अवस्थामा 

अज्ञािताका कारण कसरू गिय पगु्दछि, त्यसैले स्थािीय िाष्ट्सन्दालाई संरष्ट्क्षत क्षेरको िारेमा जािकारी 

गराि ुपिे हुुँदा सो संरक्षण सम्वन्धी प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादि तथा ष्ट्वतरण गिे  यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. भािभुक्त प्राणी उद्याि 

२. राष्ट्रिय प्राणी उद्याि  

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट संरक्षण सम्वन्धी प्रचार प्रसारका कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   कायायलयका कमयचारी मार्य त प्रचार प्रसारका सामाग्री संकलि गररिेछ र प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद 

प्रकृया िमोष्ट्जम छपाई भई ष्ट्वतरण गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र कायायलयमा दाष्ट्खलाको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरुमा  संरष्ट्क्षत क्षरे सम्वन्धी जिचतेिा अष्ट्भवषृ्ट्र्द् भएको हुिेछ ।  

 

संिक्षण सभिन्िी संचाि माध्यमबाट प्रचाि प्रसाि 

  

क्र.स.ं 

म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको आसपास तथा  मध्यवती क्षेरमा रहकेा स्थािीय िाष्ट्सन्दाहरु अज्ञािताका कारण संरष्ट्क्षत क्षेरका 

ष्ट्िषेष्ट्शत कायय  गिय पगु्दछि, त्यसैले स्थािीय िाष्ट्सन्दालाई संरष्ट्क्षत क्षेरको िारेमा जािकारी गराउि ुपिे हुुँदा 



95 

 

उिीहरुले सनु्िे रेष्ट्डयो एर्.एम. तथा ष्ट्ट.ष्ट्भ. मार्य त सचूिा एवं जािकारी गराउुँदा िष्ट्ढ प्रभावकारी हुिे दषे्ट्खएकोले 

यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे ।  

१. राष्ट्रिय प्राणी उद्याि 

२. भािभुक्त प्राणी उद्याि 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट संरक्षण सम्वन्धी संचार माध्यमिाट प्रचार प्रसार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

संरक्षण सम्वन्धी संचार माध्यमिाट प्रचार प्रसार कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिे छ । 

प्रसारण गररि ेसचूिा कायायलयले तयार गरी सेवा प्रदायक संस्था/ संचार गहृहरुसंग संझौता गरी कायय सम्पन्ि 

गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि तथा सेवा प्रदायक संस्था/ संचार गहृहरुको  िीलको आधारमा भकु्तािी 

गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरे वररपरीका स्थािीय समदुायले संरष्ट्क्षत क्षेर, वन्यजन्तु तथा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता संरक्षण सम्िन्धी 

जािकारी र  ष्ट्िषेष्ट्धत कायय गरेमा भोग्िपुि ेसुँजाय सम्िन्धी जािकारी प्राप्त गरेका हुिछेि ्। 

 

संिक्षण सभिन्िी स्कूल म्र्क्षा काययक्रम  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरको आसपास तथा  मध्यवती क्षरेमा रहकेा ष्ट्वद्यालयहरुमा संरक्षण सम्वन्धी कक्षाहरु संचालि 

गिे, संरक्षण सम्वन्धी प्रष्ट्तयोष्ट्गता गराउिे, परुस्कृत गि े जस्ता कायय गरर ष्ट्वद्यालयमा अध्ययिरत 

ष्ट्वद्याथीहरुमा संरक्षण सम्वन्धी चतेिा अष्ट्भिषृ्ट्द्व गराउिे उद्दशे्यका साथ यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको  

हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. राष्ट्रिय प्राणी उद्याि 

२. भािभुक्त प्राणी उद्याि 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट संरक्षण सम्वन्धी स्कूल ष्ट्शक्षा काययक्रम अन्तगयत संरक्षण सम्वष्ट्न्ध डायरी, 

िोटिकु, ष्ट्वद्याथीलाई ष्ट्वतरण गिे कलम, कापी लगायतका सामाग्री खररद तथा छपाई, स्कूल ष्ट्शक्षा 

काययक्रममा खष्ट्टि ेकमयचारीको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, खािा/खाजामा खचय गिय सष्ट्किेछ ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस काययक्रममा ष्ट्वद्यालयमा संरक्षण सम्वष्ट्न्ध कक्षा संचालि, संरक्षण सम्वन्धी प्रष्ट्तयोष्ट्गत्मक काययक्रम 

संचालि र सहभागी ष्ट्वद्याथीहरुलाई संरक्षण सम्वन्धी सामाग्रीहरु ष्ट्वतरण गिुयका साथै प्रष्ट्तयोष्ट्गतात्मक 

काययक्रममा उत्कृष्ट ष्ट्वद्याथीहरुलाई परुस्कार ष्ट्वतरण गररिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र ष्ट्वद्यालयमा काययक्रम भएको भन्िे ष्ट्वद्यालयको परको आधारमा भकु्तािी 

गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ष्ट्वद्यालय स्तरका ष्ट्वद्याथीहरुमा संरक्षण सम्वन्धी चेतिा अष्ट्भवषृ्ट्र्द् भएको हुिेछ ।  

 

ईको क्लि संचालन सहयोग 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्िद्यालयमा अध्ययि गिे ष्ट्िद्याथीहरुलाई उिीहरुको ितेतृ्व र संलग्ितामा संरक्षण सम्िष्ट्न्ध ष्ट्क्रयाकलापहरुमा 

सहभागी गराई संरक्षण सम्िन्धी चतेिा अष्ट्भिदृी गराउि ेउद्दशे्यले संरष्ट्क्षत क्षेर वररपररका ष्ट्िद्यालयहरुमा 

ष्ट्शक्षक र संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयका कमयचारीको सहयोग र समन्वयमा गठि भएका इको क्लिहरुलाई 

ष्ट्क्रयाशील ििाई राख्ि तथा संरक्षणसंग सम्िष्ट्न्धत काययक्रमहरु संचालिका लाष्ट्ग आष्ट्थयक र प्राष्ट्वष्ट्धक 

सहयोग उपलब्ध गराउि यो ष्ट्क्रयाकलापको ब्यिस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत राष्ट्रिय प्राणी उद्याि कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिेछ । 
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ईको क्लव संचालि कायय सम्पन्ि गिय ष्ट्वद्याथीहरुलाई संरक्षण सम्िन्धी 

अष्ट्भमखुीकरण गि,े ष्ट्भते्त सचूिा पष्ट्रका प्रकाशि गि,े संरक्षण सम्िन्धी पसु्तकहरु तथा कापी ष्ट्वतरण गि े

लगायतका काययमा खचय गररिेछ ।   

४ काययप्रकृया   

 

कायायलयको सम्वष्ट्न्धत सेक्टर/रेञ्पोष्ट/ पोष्ट तथा म.क्षे.व्य.उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्सर्ाररसको आधारमा 

सम्वष्ट्न्धत ष्ट्वद्यालयसंग संझौता गरी ईको क्लव मार्य त काययक्रम संचालि गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्वद्यालयसंग भएको संझौताको  आधारमा सहयोग रकम भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरक्षण सम्िन्धी ष्ट्वषयमा ष्ट्वद्याथीको क्षमता अष्ट्भिषृ्ट्र्द् भई संरक्षणमा लाग्ि अष्ट्भपे्रररत भएको हुिछे । 

 

संिम्क्षत के्षत्रको ऐन, म्नयम, म्नदेम्र्काको संगालो प्रकार्न 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जसंग सम्वष्ट्न्धत पष्ट्छल्लो संशोष्ट्धत ऐि,ष्ट्ियम, ष्ट्िदषे्ट्शका िारे सवयसाधारणलाई  जािकारी 

गराउि यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण  ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

संरष्ट्क्षत क्षरेको ऐिं, ष्ट्ियम, ष्ट्िदशेकाको संगालो प्रकाशि कायय सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।   

४ काययप्रकृया   

 

ष्ट्वभागका कमयचारीले संरष्ट्क्षत क्षरेसंग सम्वष्ट्न्धत पष्ट्छल्लो संशोष्ट्धत ऐि, ष्ट्ियम, ष्ट्िदषे्ट्शकाको संकलि 

गिेछि र सेवा प्रदायक संस्था मार्य त छपाई भई ष्ट्वतरण गररिछे । उक्त संगालो ष्ट्वभागको वेवसाईटमा समेत 

राखी सवय साधारणलाई जािकारी गराईिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र ष्ट्वभागमा दाष्ट्खला अष्ट्भलेखको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

पष्ट्छल्लो संशोष्ट्धत ऐि, ष्ट्ियम, ष्ट्िदषे्ट्शकाको संगालो प्रकाष्ट्शत भई सवयसाधारण सषू्ट्चत भएका हुिेछि । 

 

नेपालका संिम्क्षत के्षत्र पजम्स्तका प्रकार्न तथा म्ितिण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य िेपालका सवै संरष्ट्क्षत क्षरेहरुका िारेमा जािकारी गराउिे संरष्ट्क्षत क्षेर पषु्ट्स्तका प्रकासि गरी ष्ट्वतरण गिय यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण  ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

संरष्ट्क्षत क्षरे पषु्ट्स्तका प्रकाशि तथा ष्ट्वतरण कायय सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।   

४ काययप्रकृया   

 

ष्ट्वभागका कमयचारीले संरष्ट्क्षत क्षरेसंग सम्वष्ट्न्धत ष्ट्ववरणहरु संकलि गिेछि र सेवा प्रदायक संस्था मार्य त 

छपाई भई ष्ट्वतरण गररिेछ । उक्त पषु्ट्स्तका ष्ट्वभागको वेवसाईटमा समते राखी ष्ट्वद्याथी,अिसुन्धािकताय तथा 

सवय साधारणलाई जािकारी गराईिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र ष्ट्वभागमा दाष्ट्खला अष्ट्भलेखको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षेर पषु्ट्स्तका प्रकाशि तथा ष्ट्वतरण भई ष्ट्वद्याथी, अिसुन्धािकताय, सवयसाधारण संरष्ट्क्षत क्षेरिारे 

जािकार भएका  हुिेछि । 
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अन्तिाम्रिय सन्िी महासन्िीको प्रम्तिेदन तयािी 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य रारिले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको सन्धी संझौता िमोष्ट्जम  राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागले 

अन्तराष्ट्रिय सन्धी महासन्धीको िाष्ट्षयक रुपमा प्रष्ट्तवेदि पेश गिुय पिछे । सो प्रष्ट्तवेदि तयारी काययका लाष्ट्ग 

यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट अन्तराष्ट्रिय सष्ट्न्ध महासन्धीको प्रष्ट्तवेदि तयार गिे कायय सम्पन्ि गिय 

प्रष्ट्तवेदि तयारीका ष्ट्सलष्ट्सलामा ष्ट्र्ल्ड जाुँदाको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, खाजा खचय, सवारीमा प्रयोग हुि ेईन्धि 

तथा ममयत खचय गिय सष्ट्किछे ।  

४ काययप्रकृया   ष्ट्वभागका  कमयचारी मार्य त काययक्रम सम्पन्ि गररिेछ  । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरेको  कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

िाष्ट्षयक रुपम पेश गिुय पिे अन्तराष्ट्रिय सन्धी महासष्ट्न्धको प्रष्ट्तवेदि पशे भएको हुिेछ ।   

 

संिक्षण समाचाि प्रकार्न ( अंगे्रर्ी ि नेपालीमा) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षरेहरुमा रैमाष्ट्सक अवष्ट्धमा भएका प्रमखु खवरहरु सवय साधारण तथा सरोकारवालाहरुलाई 

जािकारी गराउि यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट संरक्षण समाचार( अंगे्रजी र िेपालीमा) प्रकाशि  गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   ष्ट्वभागका कमयचारीले समाचार संकलि गरी सेवा प्रदायक संस्थािाट छपाई भई ष्ट्वतरण गररिेछ । उक्त 

प्रकाष्ट्शत समाचार ष्ट्वभागको वेवसाईटमा समते राखी सावयजष्ट्िक गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र कायायलयमा दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

रैमाष्ट्सक रुपमा संरक्षण समाचार प्रकाशि भई संरष्ट्क्षत क्षेर ष्ट्भर भए गरेका काययहरुको जािकारी 

सवयसाधाणलाई भएको हुिछे । 

 

प्रर्ाती संिक्षण कायय योर्ना छपाई  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वन्यजन्तुका प्रजातीहरुको संरक्षण र व्यवस्थापिका लाष्ट्ग मखु्य मखु्य प्रजातीहरुको संरक्षण कायय योजिा 

ष्ट्िमायण गरर सोही व्यवस्थापि योजिा अिरुुपम गि े गत आ.ि.मा ष्ट्िमायण गररएको प्रजाती संरक्षण कायय 

योजिा छपाई तथा ष्ट्वतरण गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट प्रजाती संरक्षण कायययोजिा छपाई तथा ष्ट्वतरण  गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम  सेवा प्रदायक संस्थािाट छपाई भई ष्ट्वतरण गररिेछ । उक्त प्रकाष्ट्शत 

प्रजाती संरक्षण कायय योजिा ष्ट्वभागको वेवसाईटमा समते राखी सावयजष्ट्िक गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र कायायलयमा दाष्ट्खला प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

प्रजाती संरक्षण कायय योजिा छपाई भई सोही अिरुुप प्रजाती संरक्षण कायय भएको हुिछे । 
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पययटकका लाम्ग संिम्क्षत के्षत्रको व्रोम्सयि छपाई तथा म्ितिण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरमा आउि ेपययटकलाई सो संरष्ट्क्षत क्षरे सम्वन्धी जािकारी गराउिे उदशे्यले संरष्ट्क्षत क्षरे प्रवेशको 

ष्ट्टकटका साथ  भ्रमण गि ेसंरष्ट्क्षत क्षेरको मखु्य मखु्य स्थाि र जािे मागय समावेश भएको एक प्रष्ट्त ब्रोष्ट्सयर 

उपलव्ध गराउि यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  
२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट पययटकका लाष्ट्ग व्रोष्ट्सयर छपाई कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज ष्ट्वभागका कमयचारीिाट संरष्ट्क्षत क्षेरहरुको पष्ट्छल्लो अपडेट सष्ट्हतको ब्रोष्ट्सयर तयार गरी 

सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम सेवा प्रदायक संस्थािाट छपाई गररिेछ ।संरष्ट्क्षत क्षेर प्रवेश गिे 

पययटकलाई ष्ट्वतरण गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र कायायलयमा दाष्ट्खला भएको प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

संरष्ट्क्षत क्षरेको ब्रोष्ट्सयर छपाई भई संरष्ट्क्षत क्षेर प्रवेश गि ेपययटकले उक्त संरष्ट्क्षत क्षरेको िारेमा ष्ट्वस्ततृ 

जािकारी हाष्ट्सल गरेका हुिेछि । 

 

िन डढेलो व्यिस्थापन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्यी 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य वि डढलेोिाट वि क्षरेमा पाइि ेवन्यजन्तु एवं ििस्पष्ट्तहरुलाइ पिय सक्िे िकारात्मक प्रभावलाई न्यषु्ट्िकरण 

गिय र आगलागीिाट हुि सक्िे सम्भाष्ट्वत मािवीय क्षष्ट्तलाइ रोक्ि ुयस ष्ट्क्रयाकलापको उद्दशे्य हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. भािभुक्त प्राणी उद्याि 

२.  राष्ट्रिय प्राणी उद्याि  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

यस काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वि डढेलो व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय गररिे अन्तरष्ट्क्रया, ताष्ट्लम र 

उक्त काययक्रममा सहभागीलाई खािा, खाजा तथा यातायात खचयका साथै संचार माध्यमिाट गररिे प्रचार 

प्रसार लगायत डढेलो व्यवस्थापि संग गररएका सम्वष्ट्न्धत काययहरुमा खचय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   यस अन्तगयत वि डढेलो व्यवस्थापिका लाष्ट्ग सरोकारवाला ष्ट्िकाय, संघ संस्थाहरुसंग अन्तरष्ट्क्रया, 

उपभोक्ता स्तरमा ताष्ट्लम, संचार माध्यमिाट प्रचार प्रसार जस्ता कायय गररि ेछ । कायायलयका कमयचारी मार्य त 

यो काययक्रम संचालि गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

डढेलो व्यवस्थापिमा सहयोग पगुकेो हुिेछ  । 

 

टजहुिा तथा समस्यामजलक िन्यर्न्तज व्यिस्थापन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य चोरी ष्ट्शकाररको आक्रमण तथा ठुला जिावरहरुको आक्रमणका कारण माउिाट छुटेका टुहुरा वन्यजन्तहुरु 

तथा गाउ िष्ट्स्तमा ष्ट्िस्की समस्यामा परेका वन्यजन्तुहरुलाई लाई प्राकृष्ट्तक रुपमा िाुँच्ि सक्िे अवस्था 

िभएसम्म वन्यजन्त ुउर्द्ार केन्द्रमा राखी  पालि पोषण र सरुष्ट्क्षत साथ ् राख्ि ुपिे हुदा यस ष्ट्क्रयालापको 

व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. राष्ट्रिय प्राणी उद्याि  

२. भािभुक्त प्राणी उद्या 
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३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट टुहुरा तथा समस्यामलुक वन्यजन्तु व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय समस्याग्रस्त 

वन्यजन्तु ष्ट्ियन्रण गदाय प्रयोग गि ेऔषधी, घाईते वन्यजन्तुको उपचार, खािा, केज (खोर) ष्ट्िमायण  उद्दार 

काययमा प्रयोग हुिे गाडी, इन्धि, खष्ट्टंदाका सरुक्षाकमी, कमयचारीहरुको दषै्ट्िक भ्रमण भत्ता, खािा, खाजामा 

खचय गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   

 

यस अन्तगयत संरष्ट्क्षत क्षेर िाष्ट्हर कुिै स्थािमा टुहुरा तथा समस्यामलूक वन्यजन्त ुरहकेो सचूिा प्राप्त हुिासाथ 

औषधी ,प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारी, सरुक्षाकमी सष्ट्हतको टोली सम्वष्ट्न्धत स्थािमा पगुी टुहुरा तथा समस्यामा 

परेका वन्यजन्तलुाई ष्ट्ियन्रणमा ष्ट्लई संरष्ट्क्षत क्षरेको वन्यजन्त ुउर्द्ार  केन्द्रमा व्यवस्थापि गररिेछ । टुहुरा 

तथा समस्यामलुक वन्यजन्तु व्यवस्थापि कायय कायायलयका कमयचारीहरु मार्य त गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीले पेश गरेको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

टुहुरा, घाइते तथा समस्यामलुक वन्यजन्तुको उद्दार भई मािव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यषू्ट्िकरणमा सहयोग पगुकेो 

हुिेछ  ।   

 

म्हउाँ म्चतजिा गणना/ सिेक्षण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भर रहकेा संकटापन्ि तथा लोपोन्मखु वन्यजन्त ु ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवाको संरक्षण र ब्यिस्थापिका 

लाष्ट्ग उिीहरुको संख्या र अवस्था िारे जािकारी हाष्ट्सल गिय आवश्यक भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो । यस अन्तगयत संरक्षणका साझेदारहरु संस्थाहरुको समेत सहकाययमा ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवाको 

सवेक्षणका साथै ष्ट्तष्ट्िहरुको अवस्थाको िारेमा जािकारी प्राप्त गररिछे ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवा गणिा/ सवेक्षण कायय सम्पन्ि गिय ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवाको गणिा/ 

सवेक्षण,तथ्याङ्क ष्ट्िश् लेषण लगायतको छलर्ल, िैठकका सहभागीलाई वैठक भत्ता, खािा तथा खाजा 

खचय,  अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त,  होटल िास, यातायात, सवारी ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा 

खचय गिय सष्ट्किछे । यसका साथै सो को लाष्ट्ग आवश्यक पिे उपकरण खररद तथा  ष्ट्र्ल्डमा खष्ट्टिे 

प्राष्ट्वष्ट्धकहरुको ष्ट्र्ल्डगेयर, क्यामरेा, टेण्ट ,भाुँडाकुडा, सवारी साधि भाडामा खचय गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया   ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवा गणिा/ सवेक्षण लाष्ट्ग ष्ट्िदशेक सष्ट्मष्ट्त गठि, काययदल गठि, गणिा सम्िन्धी अष्ट्भमखुीकरण 

गरे पश्चात ष्ट्र्ल्डमा गणिा/ सवेक्षण कायय शरुु गररिछे । ष्ट्र्ल्ड कायय सम्पन्ि भए पश्चात तथ्यांक ष्ट्वशे्लषण 

गरी प्रष्ट्तवेदि तयार गररिछे । ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवा  गणिा/ सवेक्षण काययमा गररि े खररद काययहरु प्रचष्ट्लत 

सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि र छपाई सष्ट्हतको ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवाको गणिा/ सवेक्षण प्रष्ट्तवेिको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । अष्ट्न्तम प्रष्ट्तवेदि ष्ट्वभागको वेवसाईटमा समेत राष्ट्खिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

ष्ट्हउुँ ष्ट्चतुवा गणिा / सवेक्षण कायय सम्पन्ि भई औपचाररक रुपममा ष्ट्तिीहरुको संख्या र अवस्थाको िारेमा 

एष्ट्कि भएको   हुिछे ।    

 

िन्यर्न्तज सप्ताह (१-७ िैर्ाख) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्वभाग र प्राणी उद्याि कायायलयहरुले  प्रत्येक िषय िशैाख १ गतेदखेी ७ गतेसम्म संरक्षण सम्वन्धी 

ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम संचालि गरी वन्यजन्तु सप्ताह मिाउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग 
२.  राष्ट्रिय प्राणी उद्याि  
३.  भािभुक्त प्राणी उद्याि 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट वन्यजन्तु सप्ताह काययक्रममा सहभागीहरुको खािा, खाजा तथा स्टेशिरीमा 

खचय गररिछे ।  
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४ काययप्रकृया   यस अन्तगयत साताष्ट्भर संरक्षणका ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम गररिेछि । ष्ट्वष्ट्भन्ि ष्ट्वद्यालयका ष्ट्वद्याष्ट्थयहरुलाई 

संरक्षण सम्वन्धी प्रष्ट्तयोष्ट्गतात्मक (हाष्ट्जरी जवार्, ष्ट्चरकला, िकृ्तत्वकला, ष्ट्िवन्ध ) काययक्रम, चरा 

अवलोकि तथा ष्ट्वज्ञहरुिाट संरक्षणका सवालहरुमा अन्तरष्ट्क्रया, संचार माध्यम (एर् एम, टेष्ट्लष्ट्भजि) 

िाट संरक्षण सम्वन्धी प्रचार प्रसार जस्ता कायय गररिेछि ।  वन्यजन्तु सप्ताह (१-७ वैशाख) कायय 

कायायलयका कमयचारीहरुिाट गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको पेश गेको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

वन्यजन्तु सप्ताह काययक्रमिाट संरक्षण सम्वन्धी जिचेतिा अष्ट्भिरृ्द्ी भएको हुिेछ ।   

 

म्िश्व म्समसाि म्दिस (फेब्रजअिी २) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक िषय रे्ब्रअुरी २ का ष्ट्दि ष्ट्समसार संरक्षण सम्वन्धी ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम संचालि गरी ष्ट्वश्व ष्ट्समसार 

ष्ट्दवस मिाउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

यस काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्वश्व ष्ट्समसार ष्ट्दवस (रे्ब्रअुरी २) कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   यस अन्तगयत कायायलयले सरोकारवाला संस्था, स्थािीय ष्ट्िकायका प्रमखु, मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि 

उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तका पदाष्ट्धकारीहरुलाई सहभागी गराई ष्ट्समसार संरक्षण सम्वन्धी छलर्ल, अन्तरष्ट्क्रया 

काययक्रम गिछे । ष्ट्वश्व ष्ट्समसार ष्ट्दवस (रे्ब्रअुरी २) कायायलयका कमयचारीहरुिाट गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

ष्ट्वश् व ष्ट्समसार ष्ट्दवस काययक्रमिाट ष्ट्समसार संरक्षण तथा व्यवस्थापि सम्वन्धी जिचेतिा अष्ट्भिरृ्द्ी 

भएको हुिछे ।   

 

बाघ म्दिस (र्जलाई २९)  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक िषय जलुाई २९ का ष्ट्दि िाघ संरक्षण सम्वन्धी ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम संचालि गरी ष्ट्वश्व िाघ ष्ट्दवस 

मिाउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण  ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिछे ।  

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट िाघ ष्ट्दवस (जलुाई २९) कायय सम्पन्ि गिय सहभागीको  खाजा, खािा तथा 

ष्ट्दवससंग सम्वष्ट्न्धत अन्य काययमा खचय गररिछे । 

४ काययप्रकृया   

 

यो काययक्रम िाघको संरक्षणका लाष्ट्ग िपेालले अन्तरायष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रष्ट्तवर्द्ता परुा गिे प्रयोजिका 

लाष्ट्ग िाघ पाईिे संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयहरुले सरोकारवालाहरुको सहभाष्ट्गतामा र केन्द्रमा सम्माििीय 

प्रधािमन्रीले अध्यक्षता गिे राष्ट्रिय िाघ संरक्षण सष्ट्मष्ट्तको सहभाष्ट्गतामा िाघ संरक्षण सम्वन्धी ष्ट्वष्ट्वध 

काययक्रम गररिेछ ।  िाघ ष्ट्दवस (जलुाई २९) कायय कायायलयका कमयचारीहरुिाट गररिछे ।   

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक तथा 

उपलव्धी 

िाघ ष्ट्दवस काययक्रमिाट िाघ संरक्षण सम्वन्धी जिचेतिा अष्ट्भिरृ्द्ी हुिकुा साथै अन्तरायष्ट्रिय स्तरमा 

िेपालले गरेको प्रष्ट्तवर्द्ता परुा गिय सहयोग पगुेको हुिेछ ।   
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म्ििाग/ कायायलय स्थापना म्दिस (काम्तयक १८) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य प्रत्येक िषयको काष्ट्तयक १८ गतेका ष्ट्दि संरक्षण सम्वन्धी ष्ट्वष्ट्वध काययक्रम संचालि गरी ष्ट्वभागको स्थापिा 

ष्ट्दवस मिाउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट ष्ट्वभागको स्थापिा ष्ट्दवस काययक्रमका सहभागीहरुको खािा, खाजा, पािी, 

स्टेशिरी सामाि आष्ट्दमा खचय गररिेछ । साथै संरक्षणमा उल्लेख्य योगदाि ष्ट्दि ेकमयचारी, संघ, संस्थालाई 

प्रदाि गररि ेपरुस्कार, सम्माि/ कदरपर आष्ट्दमा समेत खचय गिय सष्ट्किछे ।  

४ काययप्रकृया   यस अन्तगयत संरक्षणसंग सरोकारवाला संस्थाहरु, संरक्षणका साझेदार संस्थाहरु, संरक्षणका ष्ट्वज्ञहरुलाई 

सहभागी गराई संरक्षणका उपलव्धी, चिुौती र अवसरहरुक िारेमा अन्तरष्ट्क्रया / छलर्ल जस्ता काययहरु 

गररिेछ । साथै संरक्षणमा उल्लेख्य योगदाि परु् याउि ेकमयचारी, संघ, संस्थालाई परुस्कृत / सम्माि , ियाुँ 

पसु्तक ष्ट्वमोचि आष्ट्द काययहरु समते गररिेछ । ष्ट्वभागको स्थापिा ष्ट्दवस ष्ट्वभागका कमयचारी मार्य त 

सम्पन्ि गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  कमयचारीको पेश गेको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

स्थापिा ष्ट्दवसमा गररिे संरक्षण सम्वन्धी काययिाट राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज सम्वन्धी जिचेतिा अष्ट्भिरृ्द्ी भएको 

हुिेछ ।  

 

सिकािी संघ संस्था सम्मम्तलाई सर्तय चालज अनजदान (२६४११) 

मध्यिती के्षत्र व्यिस्थापन काययक्रम  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य मध्यवती क्षेर घोषणा भएका संरष्ट्क्षत क्षरेहरुमा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐि, २०२९ र 

मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि ष्ट्ियमावली २०५२ िमोष्ट्जम संरष्ट्क्षत क्षरेले प्राप्त गरेको राजश्व (वि क्षरेको आय) 

को ३०-५०% रकम सामदुाष्ट्यक ष्ट्वकासका लाष्ट्ग उपलव्ध गराईिे हुुँदा िजेट प्रस्ताव गदाय चैर मष्ट्हिासम्म 

संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयले प्राप्त गरेको राजश्व र िाुँकी ३ मष्ट्हिाको प्राप्त हुि सक्िे प्रक्षपेण सष्ट्हत एकमषु्ट रकम 

चालु अिदुाि ष्ट्शषयकमा ष्ट्वभागले माग गदयछ र सोही अिरुुप एकमषु्ट रुपमा स्वीकृत भै आउुँदछ। आष्ट्थयक 

िषय (असार मसान्त) समाप्त हुिासाथ ष्ट्वभागले प्रत्येक संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयहरुसंग यथाथय राजश्व र वि 

क्षेरको आय  माग गरर सोही आधारमा िजेट िाुँडर्ाुँडका लाष्ट्ग वि तथा वातावरण मन्रालयमा पशे गदयछ 

। मन्रालयले िजेट िाुँडर्ाुँड गरे पश्चात सोही ष्ट्समा ष्ट्भर रष्ट्ह मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि ष्ट्िदषे्ट्शका िमोष्ट्जम 

काययक्रम तयार गरर पठाउि संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयलाई ष्ट्िदशेि ष्ट्दन्छ, संरष्ट्क्षत क्षरेिाट प्राप्त हुि आएको 

काययक्रमलाई ष्ट्वभागले LMBIS मा Entry गछय र वि तथा वातावरण मन्रालय हुुँद ैअथय मन्रालयिाट 

स्वीकृत भए पश्चात कायायलयको िाष्ट्षयक काययक्रम जस्तै गरी कोष तथा लेखा ष्ट्ियन्रण कायायलयिाट िजेट 

ष्ट्िकासा/ खचय हुि े  गदयछ । यसै अन्तगयत संरक्षण क्षरेहरुमा पष्ट्ि िजेट तथा काययक्रम जािे गरेको छ ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३.  िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. ष्ट्शवपरुी िागाजुयि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

७.  लामटाङ राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

८. सगरमाथा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

९. मकालु िरुण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

१०.  रारा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

११. शे-र्ोक्सणु्डो राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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१२. खप् तड राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

१३. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष  

१४. अपी-िाम्पा संरक्षण क्षेर  

१५. कृरणसार संरक्षण क्षरे 

१६. कंचिजंघा संरक्षण क्षेर 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट मध्यवती क्षरे व्यवस्थापिका लाष्ट्ग मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि सष्ट्मष्ट्तले 

उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तहरुलाई िाुँडर्ाुँड गरे अिरुुप संरक्षण कायय,सामदुाष्ट्यक ष्ट्वकास कायय, आय आजयि तथा 

ष्ट्सप ष्ट्वकास कायय, संरक्षण ष्ट्शक्षा कायय र प्रशासष्ट्िक काययमा खचय गररिेछ । संरक्षण कायय अन्तगयत हुिे 

िकृ्षारोपण काययमा सहभागी हुिे संरष्ट्क्षत क्षेरका कमयचारी, िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी, स्थािीय जिप्रष्ट्तष्ट्िधी, 

मध्यवती क्षरे व्यवस्थापि उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तका पदाष्ट्धकारी, मध्यवती क्षरेका िाष्ट्सन्दाहरुको खािा तथा 

खाजामा खचय गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   मध्यवती उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त मार्य त िाुँडर्ाुँड भएको रकम सष्ट्मष्ट्त मार्य त खचय गररिछे । संरष्ट्क्षत क्षेर 

कायायलयलाई छुट्याएको िजेट प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम हुिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  मध्यवष्ट्तय उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्तहरुले पशे गरेको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिछे भिे 

कायायलय तर्य  कमयचारीले पेश गरेको कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ ।  

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

यस काययक्रमिाट मध्यवती क्षेरमा  संरक्षण, सामदुाष्ट्यक ष्ट्वकास, सीप ष्ट्वकास तथा आय आजयि र संरक्षण 

ष्ट्शक्षा सम्वन्धी ष्ट्क्रयाकलापहरु संचालि हुिे हुुँदा स्थािीय िाष्ट्सन्दामा संरष्ट्क्षत क्षरे प्रष्ट्त सकरात्मक सोचको 

ष्ट्वकास हुिकुा साथै  संरष्ट्क्षत क्षेरको संरक्षणमा टेवा पगुेको हुिछे ।  

 

अन्य संस्थालाई सर्तय पूाँम्र्गत अनजदान (२६४२२) 

िाम्रिय प्रकृम्त संिक्षण कोषलाई सोलाि फेम्न्सङका लाम्ग सर्तय पूाँम्र्गत अनजदान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य राष्ट्रिय प्रकृष्ट्त संरक्षण कोष मार्य त सोलार रे्ष्ट्न्सङ कायय गराउि उक्त कोषलाई सशतय पूुँष्ट्जगत अिदुाि 

उपलव्ध गराउि यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण  ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिछे । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग ले स्वीकृत काययक्रम र MoU अिसुार राष्ट्रिय प्रकृष्ट्त संरक्षण 

कोषलाई सशतय पूुँष्ट्जगत अिदुािका रुपमा एकमषु्ट िजेट कोषको खातामा पठाउिछे र राष्ट्रिय प्रकृष्ट्त संरक्षण 

कोषले स्वीकृत काययक्रम िमोष्ट्जम सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का मार्य त 

काययक्रम संचालि गरी भकु्तािी गिछे । 

४ काययप्रकृया   राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभाग र राष्ट्रिय प्रकृष्ट्त संरक्षण कोष वीच कोष मार्य त सोलार 

रे्ष्ट्न्सङ गि ेिारे  MoU  गररिेछ । सोही आधारमा कोषले काययक्रम प्रस्ताव गिेछ, उक्त प्रस्ताष्ट्वत 

काययक्रम ष्ट्वभागको ष्ट्सर्ाररसमा वि तथा वातावरण मन्रालयिाट स्वीकृत भए पश्चात ष्ट्वभागले कोषलाई 

एकमषु्ट रकम उपलव्ध गराउिछे । सोही िजेटको आधारमा कोषले सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम 

सचूिा प्रकाशि गरेर सोलार रे्ष्ट्न्सङ कायय सम्पन्ि गरी सो को प्रगष्ट्त ष्ट्ववरण ष्ट्वभाग र मन्रालयमा 

पठाउिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्वभागले कोषलाई एकमषु्ट रकम उपलव्ध गराउिेछ  र राष्ट्रिय प्रकृष्ट्त संरक्षण कोषले प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदि स्वीकृष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गिेछ र सो को प्रगष्ट्त ष्ट्ववरण राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा 

वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागलाई उपलव्ध गराउिेछ ।  

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

राष्ट्रिय प्रकृष्ट्त संरक्षण कोष मार्य त सोलार रे्ष्ट्न्सङ कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । 
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उिाि, िाहत ि पजनस्थायपना (२७२१२) 

िन्यर्न्तजबाट हुने क्षम्तको िाहत सहयोग 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर तथा वि क्षेरिाट वन्यजन्तुहरु िाष्ट्हर ष्ट्िस्की धिजि, पश ुतथा अन्ि िाष्ट्लको क्षती परु् याउि े 

गदयछि ्। यस्तो क्षतेी भएकोमा राहत सहयोग गिय िपेाल सरकारले वन्यजन्तुिाट भएको क्षषे्ट्तको राहत सहयोग 

ष्ट्िदषे्ट्शका,२०६९ कायायन्वयिमा ल्याई सोही ष्ट्िदषे्ट्शका िमोष्ट्जम राहत सहयोग उपलव्ध गराउुँद ै आएको 

छ । संरष्ट्क्षत क्षेरले सो वषयका लाष्ट्ग आवश्यक पिे अिमुाष्ट्ित रकम माग गिेछ, सोही मागका आधारमा 

ष्ट्वभागले संरष्ट्क्षत क्षेरलाइ ष्ट्िकासा गद ैजािछे। सोही काययका लाष्ट्ग यस कृयाकलापको व्यवस्था गररएको 

हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्वभाग अन्तगयत सवै राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष र संरक्षण क्षरे 

कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछे । 

 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वन्यजन्तुिाट भएको क्षतीको राहत सहयोग कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे 

।  

४ काययप्रकृया   वन्यजन्तुिाट हुि ेक्षतीको राहत सहयोग ष्ट्िदषे्ट्शका अिरुुप माग भै आएका ष्ट्िवेदि उपर कायायलयले 

अध्ययि गिेछ र ररतपवूयको माग भएमा संरष्ट्क्षत क्षरे आसपासमा भए मध्यवती क्षेर उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त 

मार्य त र अन्यको हकमा ष्ट्डष्ट्भजि वि कायायलय मार्य त  राहत सहयोग रकम ष्ट्पष्ट्डतलाई प्रदाि गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्िदषे्ट्शका अिरुुप ररतपवूयक राहत सहयोग माग गिे व्यष्ट्क्तलाई कायायलयले सोझै ष्ट्िजको खातामा 

ष्ट्िदषे्ट्शका िमोष्ट्जमको रकम भकु्तािी गिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

वन्यजन्तुिाट ष्ट्पष्ट्डत ब्यष्ट्क्तहरुले िपेाल सरकारको तर्य िाट राहत सहयोग पाएका हुिछेि ् ।  

 

िन्यर्न्तजबाट िएको क्षम्तको िाहत म्ितिण अनजगमन 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य संरष्ट्क्षत क्षेर तथा वि क्षेरिाट वन्यजन्तुहरु िाष्ट्हर ष्ट्िस्की धिजि, पश ुतथा अन्ि िाष्ट्लको क्षतेी परु् याउि े 

गदयछि ् । यस्तो क्षेती भएकोमा राहत सहयोग गिय िपेाल सरकारले वन्यजन्तुिाट भएको क्षेष्ट्तको राहत 

सहयोग ष्ट्िदषे्ट्शका,२०६९ कायायन्वयिमा ल्याई राहत सहयोग रकम ष्ट्वभागले संरष्ट्क्षत क्षेर कायायलयहरु 

मार्य त ष्ट्पष्ट्डत पक्षलाई ष्ट्वतरण गद ैआएको छ । यसमा अझै के कसरी ष्ट्छटो र सहज ढंगले राहत ष्ट्वतरण 

गिय सष्ट्कन्छ र हाल ष्ट्वतरण भएकोमा के कस्ता कष्ट्म कमजोरी रहकेा छि र ष्ट्तिलाई कसरी सधुार गिय 

सष्ट्कन्छ भन्ि ेउदशे्यले अिगुमि गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको   हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ष्ट्वभागिाट सञ्चालि गररिेछ । 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट वन्यजन्तुिाट भएको क्षष्ट्तको राहत ष्ट्वतरण अिगुमि कायय सम्पन्ि गिय  

अिगुमि काययमा खष्ट्टि ेकमयचारीको द.ैभ्र.भत्ता, यातायात साधि भाडा वा  ईन्धि लगायतमा खचय गररिेछ 

। साथै अिगुमि टोलीले राहत पाउिे व्यष्ट्क्त र सो गाउुँ वस्तीका माष्ट्िसहरुसंग पगुी राहत ष्ट्वतरण सम्वन्धी 

अन्तरष्ट्क्रया, छलर्ल गदाय सहभागीहरुलाई ष्ट्चया, खाजा खवुाए िापत भएको खचय यसै ष्ट्शषयकिाट गररिछे 

।  

४ काययप्रकृया   वन्यजन्तुिाट भएको क्षष्ट्तको राहत ष्ट्वतरण अिगुमिका लाष्ट्ग ष्ट्वभागले खटाएका कमयचारी वा अिगुमि 

टोलीले अिगुमि गिेछ । अिगुमि टोलीले राहत पाउिे व्यष्ट्क्तहरु मध्ये केहीसंग भेट गरी राहत ष्ट्वतरण 

सम्वन्धी उसको तथा छरष्ट्छमेकीको राय सझुाव समेत  संकलि गिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  अिगुमिका लाष्ट्ग खटाईएका कमयचारी वा टोलीले पेश गरेको कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिका आधारमा भकु्तािी 

गररिेछ ।   

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

वन्यजन्तुिाट भएको क्षतीको राहत ष्ट्वतरणको अिगुमि काययले ष्ट्पष्ट्डत पक्षले समयम ैराहत सहयोग पाए 

पाएको जािकारी भै प्रकृया सधुारका लाष्ट्ग सहयोग पगुेको हुिछे ।  
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ग. हात्तीसािहरु  

अ. पूाँम्र्गत खचय अन्तगयतका काययक्रमहरु  

ििन म्नमायण (३१११२) 

हात्तीसाि ििन म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा कायायलयको कामका साथै कमयचारीहरु कमयचारीहरु िस्ि ेआवासको लाष्ट्ग  भवि व्यवस्थापि 

गिे आवश्यक भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट हात्तीसार भवि ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । भविको साथै 

आवश्यकता अिसुार भविको पररसर, सरुक्षा पखायल, गेट आष्ट्द काययमा समेत लागत अिमुाि ष्ट्स्वकृत गरी 

खचय गिय सष्ट्किछे । भवि ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम 

सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किेछ । भवि 

ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुगंा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षरेष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि ेभएमा 

लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया    ष्ट्िमायण हुिे भविको िक्सा ष्ट्डजाईि, लागत अिमुाि सष्ट्हतको प्रस्ताव सम्िष्ट्न्धत कायायलयले तयार गरी 

ष्ट्स्वकृत गिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ 

। कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, 

जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे 

। स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे 

। भवि ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचुिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त 

गररिेछ । काययक्रम सञ्चालिको ष्ट्ियष्ट्मत ष्ट्िररक्षण, अिगुमि मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई 

खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि सष्ट्किछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि अिसुार 

सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लईिेछ । प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको ष्ट्स्वकृष्ट्तको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्जमा हात्तीसार भवि ष्ट्िमायण सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिछे । कायायलयको 

िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि र सम्पष्ट्त्त ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

हात्तीको दाना िाख्ने स्टोि ििन म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीको दाि व्यवस्थापि गिे सम्वन्धमा ठेकेदारले हात्तीहरुका लागी आवश्यक पिे दािा ( धाि, सख्खर, 

ििु, पराल) आगामी ३ मष्ट्हिा सम्म पगु्िे गरी ल्याउि ुपिे हुुँदा उक्त दािा सरुष्ट्क्षत ढगंिाट राख्ि तथा जंगली 

हात्तीिाट दािा िचाउिका लाष्ट्ग स्टोर भविको आवश्यकता पि े भएकोले   ष्ट्चतवि र िष्ट्दयया राष्ट्रिय 

ष्ट्िकुञ्जका हात्तीसारमा रहकेा स्टोर भवि परुािो र जीणय भै अष्ट्त आवश्यक भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो । 
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२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

२. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट हात्तीको दािा राख्ि ेस्टोर भवि ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे भविको 

साथै आवश्यकता अिसुार भविको पररसर, सरुक्षा पखायल, गेट आष्ट्द काययमा समते लागत अिमुाि ष्ट्स्वकृत 

गरी खचय गिय सष्ट्किेछ । भवि ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध 

िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, अिगुमि मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे 

। भवि ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्कि े

भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किेछ । 

४ काययप्रकृया    ष्ट्िमायण हुिे भविको िक्सा ष्ट्डजाईि, लागत अिमुाि सष्ट्हतको प्रस्ताव सम्िष्ट्न्धत कायायलयले तयार गरी 

ष्ट्स्वकृत गिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ 

। कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, 

जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे 

। स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे 

। भवि ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचुिा प्रकाशि गरी ठेक्का प्रकृया मार्य त 

गररिेछ । काययक्रम सञ्चालिको ष्ट्ियष्ट्मत ष्ट्िररक्षण, अिगुमि मलु्यांकिका लाष्ट्ग अष्ट्धकृत कमयचारीलाई 

खटाई प्रष्ट्तवेदि ष्ट्लि सष्ट्किछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  कायायलयले खचय भकु्तािीका आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गरी सोही िमोष्ट्जम खचय भकु्तािी व्यवस्था गिय 

सक्िेछ । भकु्तािीको आधारहरु र चरणहरु ष्ट्िधायरण गदाय ष्ट्स्वकृत िक्सा, ष्ट्डजाईि तथा लागत अिमुाि अिसुार 

सम्पणुय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चतता ष्ट्लईिेछ । प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको ष्ट्स्वकृष्ट्तको 

आधारमा भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

ष्ट्चतवि र िष्ट्दयया रा.ष्ट्ि.मा हात्तीको दािा राख्िे स्टोर भवि ष्ट्िमायण सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको हुिछे । 

कायायलयको िाष्ट्षयक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदि र सम्पष्ट्त्त ष्ट्ववरणमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरष्ट्क्षत क्षरेको संरक्षण, 

सम्वर्द्यि र व्यवस्थापिमा सहज भएको हुिेछ ।     

 

खानेपानी संिचना म्नमायण(३११५६) 

खानेपानी म्नमायण (पाईप र्डान) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा रहकेा कमयचारी, हात्तीद्वारा ष्ट्िकुञ्ज अवलोकि गिय आउिे पययटकका साथै हात्तीको ष्ट्िष्ट्मत्त 

खािपेािी व्यवस्थापि गिय यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः 

१. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट खािपेािी ष्ट्िमायण (पाइप जडाि) कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

खािपेािी ष्ट्िमायणको अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम अिगुमि 

मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे।   पाईप खररद, ट्यांकी ष्ट्िमायण तथा 

पािी शरु्द् गि ेउपकरण खररद जस्ता काययमा समते खचय गिय सष्ट्किछे । खािेपािी  ष्ट्िमायण काययका लाष्ट्ग 

आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट 

खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   यो कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत 

अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको 

पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक 
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ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट 

कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तको सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भयको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । खािपेािी व्यवस्थापिले हात्तीसारमा खष्ट्टि े कमयचारीहरुको अष्ट्त 

आवश्यक भौष्ट्तक पवूायधार परुा भई संरक्षण प्रष्ट्त खष्ट्टिे हौसला िढाउि टेवा पगुेको हुिछे ।  

 

िन तथा िाताििण संिक्षण (३११५७) 

हात्ती ि म्चतजिा प्रिाम्ित के्षत्रमा सोलाि आउटडोि ल्याभप र्डान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य घरपालुवाट हात्ती भएको स्थािमा रातको समयमा जंगली भाले हात्ती आई घरपालुवा हात्तीलाई आक्रमण 

गिे तथा हात्तीसारका भविहरु भत्काईष्ट्दि,े दािाहरु खाई ष्ट्दिे जस्ता काययहरु गिे भएकोले जंगली हात्ती 

आएको दषे्ट्खयोस र उिीहरुलाई भगाउि सष्ट्कयोस भन्ि ेउदशे्यले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्ती र ष्ट्चतुवा प्रभाष्ट्वत क्षेरमा सोलार आउटडोर ल्याम्प जडाि गिय 

सोलार खररद तथा ष्ट्र्ष्ट्टङ्ग, सोलार ित्ती खररद आष्ट्द कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   सोलार आउटडोर ल्याम्प जडाि कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार हुिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 

ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक 

कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु पिेछ । यस अन्तगयत िस्ती तथा 

ष्ट्िकुञ्ज आरक्षका पोष्ट भएका  क्षरेमा ठाउुँ ठाउुँमा सोलार जडाि भएको आउटडोर ल्याम्प जडाि गररिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । सोलार आउटडोर ल्याम्प जडाि भ ैस्थािीय िाष्ट्सन्दा तथा पोष्टमा काययरत 

कमयचारीहरुलाई रातको समयमा वन्यजन्तुहरुिाट सरुष्ट्क्षत हुि सहयोग पगुेको हुिेछ । 

 

पोिमा सोलाि र्डान 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य ष्ट्वजलुी ित्तीको व्यवस्थापि गिय िसष्ट्किे हात्तीसार क्षेरमा कमयचारीका साथै जंगली हात्तीिाट घरपालुवा 

हात्तीलाई सरुष्ट्क्षत गिय यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट पोष्टमा सोलार जडाि काययका लाष्ट्ग सोलार, व्यािी, ित्ती, तार लगायतका 

समाग्री खररद तथा सोलार ष्ट्र्ष्ट्डङ्ग कायय  सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   पोष्टमा सोलार जडाि गि े कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार हुिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 
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ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक 

कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा भकु्तािी गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षरेका पोष्टहरुमा सोलार जडाि भै काययरत कमयचारीहरु रातको 

समयमा जंगली जिावरिाट सरुष्ट्क्षत रहिकुा साथै सेक्टर, कायायलयसंग ष्ट्ियष्ट्मत सम्पकय मा रहकेा हुिछेि । 

 

पययटक म्िश्रामस्थल म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हाष्ट्त्तसार घमु्ि आउिे पययटकहरु हात्ती अवलोकिका लाष्ट्ग ष्ट्टकट ष्ट्लि ुपिे हुन्छ र कष्ट्हलेकाही केही समय 

पालो कुिुय पि ेसमते हुन्छ, त्यस समयमा पययटकहरुलाई िस्ि सहज होस भन्िे उद्दशे्यले यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट पययटक ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । पययटक 

ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायणका लाष्ट्ग आवश्यक ढुंगा, ष्ट्गटी, िालुवा र काठ संरष्ट्क्षत क्षेरष्ट्भरिाट उपलब्ध गराउि 

सष्ट्किे भएमा लागत अिमुािमा स्पष्ट खलुाई गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   पययटक ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 

ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक 

कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु पिछे । सकेसम्म पदयाराको 

समयावधीमा आराम गिुय पि ेर पािीको स्रोत समते भएको स्थािमा यस्ता ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण गररिछे । घाम 

र पािीिाट सरुष्ट्क्षत हुि सेडको समते व्यवस्था गररिछे । यस अन्तगयत पययटक पदमागयको ठाऊुँ  ठाउुँमा पययटक 

तथा पययटष्ट्कय भररयालाई घाम र पािी दवैुिाट आराम गिय ष्ट्मल्ले ष्ट्कष्ट्समका पययटक ष्ट्वश्राम स्थल ष्ट्िमायण 

गररिेछ भिे पययटक ष्ट्वश्रामस्थल िष्ट्जक र्ोहोर र्ाल्ि ेखाडल वा टोकरीको पष्ट्ि व्यवस्था गररएको हुिछे । 

यस्ता पययटक ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण गदाय खािेपािीको उपलव्धतालाई समेत ध्याि ष्ट्दईिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । संरष्ट्क्षत क्षेरमा  पययटक ष्ट्वश्रामस्थल ष्ट्िमायण भई पदयारी पययटक तथा 

भररयाको पदयारा सहज गिय सहयोग पगुेको हुिेछ । 

 

अन्य म्नमायण (३११५९)   

हात्तीको सेडघि म्नमायण  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीलाई घाम, पािी तथा ष्ट्चसोिाट सरुक्षा गियको लाष्ट्ग हात्तीको सेडघरको आवश्यकता हुि ेहुदंा सेडघर 

ष्ट्िमायण गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो  । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 
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२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. कोशीटप्प ु वन्यजन्त ुआरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्तीको सेडघर ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । हात्तीको सेड घर  

ष्ट्िमायण अष्ट्तररक्त कष्ट्न्टिजेन्सीमा छुट्याईएको िजेटिाट काययष्ट्वष्ट्ध िमोष्ट्जम सचूिा प्रकाशि, अिगुमि 

मलु्यांकि, प्राष्ट्वष्ट्धक जिशष्ट्क्त, ईन्धि, ममयत आष्ट्दमा खचय गिय सष्ट्किछे । 

४ काययप्रकृया   हात्तीको सेडघर  ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार सचूिा प्रकाशि गरी ठेक्का मार्य त 

गररिेछ । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । 

कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, 

जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय 

पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु

पिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको काययसम्पन्ि 

प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा अष्ट्न्तम भकु्तािी गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक 

प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । हात्तीको सेडघर ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि भई हात्तीलाई िषायतको पािी तथा 

गमी मौसममा घामिाट सरुक्षा पगुकेो हुिेछ ।  

 

साियर्म्नक र्ौचालय म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा आउिे पययटकहरुले हात्तीिाट अवलोकिका ष्ट्िष्ट्मत्त प्रवेशपर ष्ट्लि ुपिे /जाुँच गिुय पिे हुुँदा समय 

लाग्िे हुन्छ । त्यसैले त्यस क्षरेमा पययटकहरुका लाष्ट्ग शौचालय हुि अष्ट्त आवश्यक भएकोले यो 

ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट सावयजष्ट्िक शौचालय ष्ट्िमायण  कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । शौचालयमा 

प्रयोग गि ेपािीका लाष्ट्ग टयांकी, पाईप खररद तथा  सरसर्ाईका सामािहरुमा खचय गररिेछ । 

४ काययप्रकृया   सावयजष्ट्िक शौचालय ष्ट्िमायण कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम गररिछे । काययक्रमको संष्ट्क्षप् त 

कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि 

गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द 

ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक 

कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । सावयजष्ट्िक शौचालय ष्ट्िमायण  

कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । यस अन्तगयत मष्ट्हला तथा परुुष दिैुको लाष्ट्ग हुिे 

गरी सषु्ट्वधा सम्पन्ि शौचालय ष्ट्िमायण गिुयको साथै पािीको समते व्यवस्था गररिेछ । उक्त शौचालय सर्ा 

राख्ि ेव्यवस्था समते कायायलयले गिुय पिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिेछ । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । संरष्ट्क्षत क्षरे 

सावयजष्ट्िक शौचालय ष्ट्िमायण काययले पययटकहरु/सेवाग्राहीलाई शौचालयको सषु्ट्वधा प्राप्त भएको हुिछे ।  
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हात्तीको हौदा, गद्दा, िनाय, छनजिा म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा हात्तीका लाष्ट्ग प्रयोग हुि े धिाय, छिवुा र हात्ती सर्ारीको समयमा प्रयोग हुिे हौदा, गद्दा 

व्यवस्थापि गि ेप्रयोजिाका लागी यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्तीको हौदा, गद्दा, धिाय, छिवुा  ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय तथा हौदा तथा 

गद्दा ष्ट्िमायणको लागी आवश्यक पिे सामाग्री खररद गियको लाष्ट्ग समते प्रयोग गिय सष्ट्किेछ ।   

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । हौदा, 

गद्दा, धिाय, छिवुा ष्ट्िमायण गदाय हात्तीसारका प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारीको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिछे । 

हात्तीको हौदा, गद्दा, धिाय, छिवुा ष्ट्िमायण  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । हात्तीको हौदा, 

गद्दा, धिाय, छिवुा ष्ट्िमायण  काययले घरपालुवा हात्ती व्यवस्थापि काययमा सहज भएको हुिछे ।   

 

हात्ती सिािी मचान म्नमायण 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्ती अग्लो जिावर भएको र त्यसमाष्ट्थ हौदा राख्दा झिै अग्लो हुिे र हात्ती िसाउुँदा पष्ट्ि हात्ती सर्ारीमा 

जािे पययटकहरु सहजै िस्ि िसक्िे हुुँदा हातीको उचाई र त्यसमा राष्ट्खएको हौदामा सष्ट्जले िस्ि सक्िे गरी 

हात्ती सवारी मचाि ष्ट्िमायण प्रयोजिका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएलको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयिाट सञ्चालि गररिेछ । 

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्ती सवारी मचाि  ष्ट्िमायण कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ । यस्ता 

मचाि काठिाट िन्िे र खलु्ला स्थािमा हुि ेहुुँदा िषायतको पािीको कारण धेरै िषयसम्म ष्ट्टक्ि िसक्ि े

कारणले परुािो मचािहरु भएको स्थािमा पिु ष्ट्िमायण गिुय पि ेभएमा सो समेत गिय सष्ट्किे छ भिे पािीिाट 

सरुष्ट्क्षत राख्ि सेड समेत राख्ि सष्ट्किेछ ।   

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।  हात्ती 

सवारी मचाि ष्ट्िमायण  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । हात्ती सवारी 

मचिा  ष्ट्िमायण  काययले पययटकलाई हात्ती सवारी काययमा  सहज भएको हुिछे ।   
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पूाँम्र्गत सजिाि खचय (३११७१) 

 

खानेपानी ममयत (पाईप र्डान) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा रहकेा कमयचारी, हात्तीद्वारा ष्ट्िकुञ्ज अवलोकि गिय आउिे पययटकका साथै हात्तीको ष्ट्िष्ट्मत्त 

खािपेािी व्यवस्थाका लाष्ट्ग पाईप जडाि गरर ष्ट्िमायण गररएका खािपेािी िषायतको भले, िाढो, पष्ट्हरो आष्ट्द 

कारणले ष्ट्िग्रि े हुुँदा समय समयमा ष्ट्तिलाई ममयत सधुार गिुय पिे भएकोले यो कृयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट खािपेािी ममयत (पाईप जडाि) कायय अन्तगयत पाईप खररद, पाईप गाड्िे, 

पाईपलाईिको ममयत गिे जस्ता कायय गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । 

खािपेािी ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । खािपेािी 

ममयत काययले खािेपािी आपतूी ष्ट्ियष्ट्मत भई पययटक, सेवाग्राही तथा कमयचारीलाई  सहज भएको हुिछे ।   

 

खानेपानी ममयत (ट्यजबेल) 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा रहकेा कमयचारी, हात्तीद्वारा ष्ट्िकुञ्ज अवलोकि गिय आउि ेपययटकका साथै हात्तीको ष्ट्िष्ट्मत्त 

खािपेािी व्यवस्थाका लाष्ट्ग जडाि गररएका ट्यवेुलहरु परुािो भ ैष्ट्िग्रिे भएकोले ष्ट्तिलाई ममयत सधुार गिुय 

पिे हुुँदा यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट खािपेािी ट्यवेूलका ष्ट्वष्ट्भन्ि सामग्री खररद, ट्यवुवेल ममयत लगायतका 

कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार खािेपािी ममयत 

कायय गिुय पिछे । खािेपािी ममयत  कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ । 
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५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे । खािपेािी 

(ट्यवुले) ममयत काययले खािपेािी आपतूी ष्ट्ियष्ट्मत भई पययटक, सेवाग्राही तथा कमयचारीलाई  सहज भएको 

हुिेछ ।   

 

प्रम्तक्षालय/ गोलघि ममयत 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा आउिे पययटकहरुलाई आफ्िो पालो िआए सम्म कुरेर िस्ि ुपिे हुन्छ । त्यसै गरी पययटकका 

साथै अन्य सेवाग्राहीहरु समेतलाई वस्िका लाष्ट्ग यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेट गोलघर/प्रष्ट्तक्षालय  ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे । गोलघर/ 

प्रष्ट्तक्षालयमा राष्ट्खिे श्रव्य दृरय उपकरण, सचूिा िोडय, ष्ट्वद्यतु जडाि, पंखा, ष्ट्हटर ममयत काययमा समते खचय 

गिय सष्ट्किेछ ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु पिछे । 

गोलघर/प्रष्ट्तक्षालय  ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया 

प्रगष्ट्तका सचूक 

स्वीकृत कायययोजिा, ष्ट्डजाइि, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि ेसषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ उपलव्धी स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । उपयकु्त 

स्थािमा गोलघर/ प्रष्ट्तक्षालय ममयत भई आगन्तुक/ सेवाग्राही तथा पययटकहरुलाई सषु्ट्वधा प्राप्त भएको हुिछे 

।  

 

कायायलय ििन ममयत सजिाि 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा रहकेा कायायलय भवि, आवास भवि, स्टोर भवि आष्ट्द ममयत सधुार गिे प्रयोजिका लाष्ट्ग यो 

कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट कायायलय भवि ममयत सधुार कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 
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पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु पिछे । 

कायायलय भवि ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । कायायलय 

भवि ममयत काययले कमयचारीलाई दषै्ट्िक कायय सम्पादिमा सहज भएको हुिछे । 

 

हात्तीको सेड घि ममयत 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीलाई घाम र पािीिाट सरुष्ट्क्षत राख्ि ष्ट्िमायण गररएका हात्तीका सेडघरहरुका जस्ता प्वाल परर पािी चषु्ट्हिे, 

गाष्ट्डएका पोलहरु परुािो भै रे्िुय पिे लगायतका काययहरु गि ेप्रयोजिका लाष्ट्ग यो कृयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५.  कोशीटप्प ुवन्यजन्त ुआरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्तीको सेडघर ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि ेष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, 

उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । हात्तीको सेडघर ममयत 

कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । हात्तीको सेडघर 

ममयत काययले हात्तीहरुलाई िषायतको पािी र गमी मौसममा घामिाट सरुष्ट्क्षत गिय सहयोग पगुेको हुिछे । 

 

र्ौचालय ममयत 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा रहकेा सावयजष्ट्िक शौचालयहरु परुािा भ ैममयत गिुय पि ेभएकाले यो कृयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट शौचालय ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  
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४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपिे ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ । 

स्थाि पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ु

पिेछ । शौचालय ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक तथा 

उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे 

। सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ । शौचालय 

ममयत सधुार काययले आगन्तुक/ सेवाग्राणी तथा पययटकहरुलाई सषु्ट्वधा प्राप्त भएको हुिछे  

 

म्बर्जली िाइरिंग ममयत 

 

क्र.स.ं 

म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा रहकेा भविहरुको ष्ट्वजलुी वारररङ परुािो भै ममयत संभार गिुय पिे भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट ष्ट्वजलुी वाईररङ ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । 

ष्ट्वजलुी वाईररङ ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

हात्तीको हौदा, गद्दा ममयत 

 

क्र.स.ं 

म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्ती सवारीको लाष्ट्ग प्रयोग हुिे हौदा, गर्द्ा  ममयत काययका लागी यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको 

हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  
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४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्तीको हौदा, गर्द्ा  ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । स्थाि 

पष्ट्हचाि गदाय प्राष्ट्िष्ट्धक कमयचारी तथा सेक्टर पोष्ट कायायलयको ष्ट्सर्ाररसलाई आधार ििाउि ुपिेछ । 

ष्ट्वजलुी वाईररङ ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

हात्ती चढ्ने मचान ममयत 

 

क्र.स.ं 

म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य पययटकहरुलाई हात्ती चढाउि आवश्यक पि े मचाि ममयत काययका लाष्ट्ग यस ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था 

गररएको हो ।   

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्ती चढ्ि  मचाि  ममयत कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिेछ । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिछे । हात्ती 

चढ।ि ेमचाि  ममयत कायय प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया अिसुार गररिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

आ. चालज खचय तफय का काययक्रमहरु 

कमयचािी तालीम (२२५११) 

हात्तीसािका कमयचािीलाई िन्यर्न्तज उद्दाि तथा व्यिस्थपन ताम्लम 

क्र.

स.ं 

म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य समस्यामलूक िन्यजन्त ुउद्वारका लाष्ट्ग अष्ट्ग्रम स्थािमा खष्ट्टि ेहात्तीसारे कमयचारीहरुलाई वन्यजन्तु उद्वार 

तथा व्यवस्थापि ताष्ट्लम प्रदाि गिय अष्ट्त आवश्यक भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  
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१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

३ खचय गिय सष्ट्कि ेमखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्तीसारका कमयचारीलाई वन्यजन्त ुउर्द्ार तथा व्यवस्थापि ताष्ट्लम ष्ट्दि े

कायय सम्पन्ि गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया प्रगष्ट्तका 

सचूक 

स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि े सषु्ट्िष्ट्श्चता र कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ । 

६ उपलव्धी स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिेछ ।  

 

हात्तीसािका कमयचािीलाई हात्ती व्यिस्थपन ताम्लम 

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारहरुमा हात्ती िाुँध्िे ठाउुँ र हात्तीको सरसर्ाई गिे,  कुची ििाउि,े घाुँस काट्िे, हात्ती चराउिे र हात्ती 

चलाउिे जस्ता काययहरु गिे ष्ट्िम्िस्तरका ठुलो संख्याका कमयचारीहरु ररक्त रष्ट्ह करार िाट सेवा ष्ट्लि ुपि े

हुुँदा त्यसरी भिाय गररएका कमयचारीहरुलाई हात्ती व्यवस्थापि सम्वन्धी ताष्ट्लम, पिुतायजष्ट्क ताष्ट्लम ष्ट्दि ुपि े

भएकोले यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्तीसारका कमयचारीलाई हात्ती  व्यवस्थापि ताष्ट्लम ष्ट्दिे कायय सम्पन्ि 

गिय प्रयोग गररिछे ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । कायययोजिा 

तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त 

पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत  प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि तयार गिुय पिेछ ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको हुिछे । 

सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिदेिमा उल्लेख भएको     हुिेछ ।  
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िच्चा हात्तीलाई ताम्लम 

  

क्र.स ं

म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हात्तीसारमा जन्मेका हात्तीका छावा (िच्चालाई) २ िषय पगु ेपष्ट्छ ष्ट्वष्ट्भन्ि ष्ट्कष्ट्समिाट ताष्ट्लम ष्ट्दि ु

पिे हुन्छ । ती ियाुँ छावाहरुलाई ताष्ट्लम प्रदाि गरी ष्ट्िकुञ्ज अवलोकिको काययमा प्रयोग गि ेसक्िे 

ििाउि यो कृयाकलापको व्यवस्था गररएको हो ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट वच्चा हात्तीलाई ताष्ट्लम ष्ट्दि आवश्यक पिे सामाग्री खररद, िच्चा 

हात्तीको ताष्ट्लमको समयमा आवश्यक थप आहार, औषष्ट्ध उपचार लगायतका कायय गिय प्रयोग 

गररिेछ ।  

४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । 

कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद 

प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि 

तयार गिुय पिेछ । वच्चा हात्तीलाई ताष्ट्लम ष्ट्दिे कायय हात्तीसारका कमयचारीहरु मार्य त गररिेछ । 

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुि े सषु्ट्िष्ट्श्चता र कमयचारीको 

काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवदेिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिेछ । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिेछ । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको 

हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिछे । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको     

हुिेछ ।  

 

हाम्त्तसाि व्यिस्थापन  

क्र.स.ं म्िििण व्याख्या 

१ पषृ्ठभमूी र उद्दशे्य हाष्ट्त्तको उष्ट्चत स्वास्थ र स्वस्थ जीविका लाष्ट्ग सरसर्ाईको भषु्ट्मका अष्ट्धक हुिे गदयछ । यसका 

लाष्ट्ग हाष्ट्त्त िस्िे सेडघरको सरसर्ाई ष्ट्ियष्ट्मत गिुय पिे हुन्छ । सरसर्ाइका अलावा हाष्ट्त्तिाट 

पययटकको सरुक्षा र सरल अिलोकिका लाष्ट्ग ष्ट्िष्ट्भन्ि संरचिाहरु पष्ट्ि ििाउि ुपिे हुन्छ ।  

२ काययक्रम स्थल यो काययक्रम ष्ट्वभाग अन्तगयत ष्ट्िम्िािसुारका कायायलयहरुिाट सञ्चालि गररिछेः  

१. ष्ट्चतवि राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

२. िाुँके राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज  

३. िष्ट्दयया राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

४. शकु्लार्ाुँटा राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

५. पसाय राष्ट्रिय ष्ट्िकुञ्ज 

६. कोशीटप्प ुवन्यजन्तु आरक्ष 

३ खचय गिय सष्ट्कि े

मखु्य 

कृयाकलाप 

काययक्रममा छुट्टाईएको िजेटिाट हात्तीसार व्यवस्थापि कायय सम्पन्ि गिय कायायलयले लागत अिमुाि 

स्वीकृत गरी  एक आ.व. पष्ट्छ आउिे समस्याहरुलाई समेत ध्यािमा राष्ट्ख त्यसका आधारमा खचय 

गररिेछ । यस हात्तीसार व्यवस्थापि काययक्रम अन्तगयत ष्ट्िम्ि ष्ट्क्रयाकलापहरु पदयछि: 

क. हात्तीको थाि भि े

ख. हात्तीको सेड घर वररपरर सोलार रे्ष्ट्न्सङ गिे 

ग. ष्ट्िजलुी,पािी, ष्ट्भष्ट्र िाटो, िाला ििाऊि े

घ. पययटकलाई हात्ती अिलोकि गिय सहज हुि ेष्ट्कष्ट्समले सेड घर वररपरर पोल जाली लगाउि े

ङ. हात्तीको िायोलोष्ट्ज सम्िन्धी ष्ट्डसप्ले, 

च. हौदा ष्ट्िमायण / ममयत, भाुँडा-वतयि, पजुा, िच्चा जन्मदाको ष्ट्ित्यकमय,  

छ.    हात्तीका लाष्ट्ग आवश्यक औषधी खररद आष्ट्द । 
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४ काययप्रकृया   काययक्रमको संष्ट्क्षप् त कायययोजिा र लागत अिमुाि तयारी र स्वीकृत गरी संचालि गिुय पिछे । 

कायययोजिा तयार गदाय सम्पन्ि गिुयपि े ष्ट्क्रयाकलापहरुको पष्ट्हचाि गरी पररमाण, स्थाि, खररद 

प्रष्ट्क्रया, जिशष्ट्क्त पररचालि, उपलष्ट्ब्ध आष्ट्द ब्याख्या सष्ट्हत प्रत्येक ष्ट्क्रयाकलापको लागत अिमुाि 

तयार गिुय पिेछ । हात्तीसार व्यवस्थापि कायय सावयजष्ट्िक खररद प्रकृया िमोष्ट्जम गररिछे ।  

५ खचय प्रकृ्रया  स्वीकृत कायययोजिा, लागत अिमुाि अिसुार सम्पणूय कायय सम्पन्ि हुिे सषु्ट्िष्ट्श्चता र प्राष्ट्वष्ट्धक 

कमयचारीको काययसम्पन्ि प्रष्ट्तवेदिको स्वीकृष्ट्तको आधारमा खचय प्रकृ्रया अवलम्िि गररिछे । 

६ प्रगष्ट्तका सचूक 

तथा उपलव्धी 

स्वीकृत कायययोजिा िमोष्ट्जम कायय सम्पन्ि भएको हुिछे । कायय सम्पन्ि प्रष्ट्तिेदि स्वीकृत भएको 

हुिेछ । सम्पन्ि काययक्रमको प्रोर्ाइल तयार भएको हुिेछ । िाष्ट्षयक प्रष्ट्तिेदिमा उल्लेख भएको हुिछे 

।  

 

* 


