शिवपरु ी नागार्न
ु राष्ट्रिय ननकुञ्र् कायाुलय
पानीमुहान, बूढानीलकण्ठ, काठमाडौं

२२ औं वन्यजन्तु सप्ताहब्यापी काययक्रम प्रततवेदन
“यव
ु ा अग्रसरता : संरक्षण र समद्
ृ धिको सनु नष्ट्चितता”
ममतत : २०७४।१।१

 पानीमुहान, नागार्न
ु , सुन्दरीर्ल, टोखा,र्गात लगायत
मध्यवती क्षेत्रमा गठठत ११ वटा उपभोक्ता सशमनतको
कायाुलयहरुमा मुलनारा सठहतको व्यानररगं गने कायु
गररएको धियो ।

 नेपालको

राष्ट्रिय

झण्डा, शिवपरु ी

नागार्न
ु

राष्ट्रिय

ननकुञ्र्को लोगो, मध्यवती क्षेत्रको लोगो र क्ष्दद्यब ् को
लोगो

अँककत

झण्डा

ननकुञ्र्को

मुख्य

कायाुलय

पानीमुहानमा कायाुलयका कमुिारी, सुरक्षाकमी, मध्यवती
क्षेत्रको स्िानीय उपभोक्ताको उपष्ट्स्ितीमा झण्डातोलनकायु
सम्पन्न भएको धियो ।

ममतत : २०७४।१।२
सुरक्षाननकाय सँग समन्वयात्मक बैठक तिा िुभकामना आदान प्रदान कायुत्रम सम्पन्न भएको धियो ।
ममतत :२०७४।१।३ :
यस

ननकुञ्र्को

मध्यवती

उपभोक्ता

सशमनत

सम्वष्ट्न्ि

एक

गररएको

धियो

गठठत

साँखु, काठमाडौंमा

ठदने
।

क्षेत्रमा

अन्तरकृया
उक्त

डढे लो

कायुक्रम

कायुक्रममा

कागेचवरी
सिेतना
सञ्िालन

मध्यवती

क्षेत्र

व्यवस्िापन सशमनतका अध्यक्ष, शसन्िु शिवपरु ी उपभोक्ता
सशमनतका पदाधिकारी र शिवपरु ी सन्
ु दरीर्ल उपभोक्ता
सशमनतका

पदाधिकारी

लगायत

कागेचवरी

उपभोक्ता

सशमनत अन्तगुत रहे को उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरु
गरर ३३ र्नाको सहभाधगता रहे को धियो । उक्त कायुक्रमवाट सो क्षेत्रमा हुने आगलागी न्यूनीकरणमा सहयोग
पुगेको धियो भने । कायुक्रममा सशमनतका अध्यक्षहरुको उपष्ट्स्िती रहे को धियो ।

ममतत : २०७४।१।४ :
यसै ननकुञ्र् अन्र्तगतको नागार्न
ु सेक्टरमा डढे लो ननयन्त्रण
अन्र्तकक्रया कायुक्रम समापन, ननकुञ्र् कायाुलयका प्रमुख संरक्षण
अधिकृत, वदु वहादरु गणका पदाधिकारीहरु तिा तीन वटा
मध्यवती क्षेत्र उपभोक्ता सशमनतका अध्यक्ष लगायत अन्य
पदाधिकारीहरुको उपष्ट्स्िनत ।
सोही ठदन ननकुञ्र्को धिसापानी, नव
ु ाकोट ष्ट्स्ित ठहल्िे प्रा.वव.मा
न्यूरोलोष्ट्र्कल

हष्ट्स्पटल

बाँसपाबारीको

सहयोगमा

ननिुल्क

स्वास््य शिववर संिालन र्हाँ ६ र्ना डाक्टर सठहत, २५ र्ना
स्वास््यकमीले सेवा ठदएका धिए भने र्म्मा २२६ र्ना
ववराशमले ननिुल्क उपिार गराएका धिए र्समा ८१ र्ना
मठहला र अन्य पुरुष रहे का धिए । उक्त शिववरमा ९४ वषुका
वद्
ृ िा दे खख २ मठहनाको शििुको समेत उपिार गररएको धियो
सािै १३ र्ना ववरामीको सामान्य अप्रेसन समेत सम्पन्न
भएको धियो ।
ममतत : २०७४।१।५ गते
नागार्न
ु सेक्टरको मध्यवती क्षेत्र तिा ननकुञ्र् क्षेत्रको ब्यापक सरसफाई कायुक्रम सम्पन्न भएको धियो । र्हाँ
ननकुञ्र् कायाुलयका कमुिारी, ननकुञ्र् सुरक्षािु खठटएका नेपाली सेनाका पदाधिकारी र मध्यवती क्षेत्र उपभोक्ता
सशमनतका पदाधिकारी र स्िानीय बाशसन्दाको समेत उपष्ट्स्ित रहे को धियो ।
ममतत : २०७४।१।६ गते
सुन्दररर्ल सेक्टरको मध्यवती क्षेत्र तिा ननकुञ्र् क्षेत्रको ब्यापक सरसफाई कायुक्रम सम्पन्न भएको धियो ।
र्हाँ ननकुञ्र् कायाुलयका कमुिारी, ननकुञ्र् सुरक्षािु खठटएका नेपाली सेनाका पदाधिकारी र मध्यवती क्षेत्र
उपभोक्ता सशमनतका पदाधिकारी र स्िानीय बाशसन्दाको समेत उपष्ट्स्ित रहे को धियो ।
ममतत : २०७४।१।७ गते
सप्ताहब्यापी
ननकुञ्र्

तिा

कायुक्रमको

अष्ट्न्तम

वन्यर्न्तु

संरक्षण

ठदन

राष्ट्रिय

ववभागका

पूवु

महाननदे िक तिा नेपाल सरकारका पूवु सधिव डा.श्री
उदयरार् िमाु, ननकुञ्र् कायाुलयका प्रमुख संरक्षण
अधिकृत श्री कमल र्ङ्ग कुँवर, न्यूरो हष्ट्स्पटल
वाँसवारीका

प्रमुख

प्रठदप

दे वकोटा, मध्यवती

क्षेत्र

ब्यवस्िापन सशमनतका अध्यक्ष श्री िावा तामाङ,

ननकुञ्र् सरु क्षािु खठटएका गणका पदाधिकारी तिा मध्यवताी क्षेत्र उपभोक्ता सशमनतका अध्यक्ष लगायत अन्य
पदाधिकारीहरुको उपष्ट्स्िनतमा सम्पन्न गररएको धियो ।
उक्त ठदन ननकुञ्र्मा हुन सक्ने िोरी शिकार ननयन्त्रण तिा र्ैववक ववववितामा संरक्षणमा नेपाली सेनाले
प¥
ु याएको योगदानमा कदर गदै नेपाली सेनाका ववशभन्न दर्ाुका अधिकृत, पठदक तिा र्वानहरुलाई सम्मान गरी
सम्मान पत्र हस्तान्तरण गररएको धियो । सािै मध्यवती क्षेत्रमा रहे को ववद्यािीहरुलाई ननकुञ्र् प्रनत संरक्षणको
भाव र्ागत
ृ र्गाउने उद्दे चयले “र्ैववक वववविता संरक्षणमा ववद्यािीको भुशमका” शिषुकमा अन्र्तववद्यालय
ननवन्ि प्रनतयोधगता गराई प्रमाणपत्र तिा पुरस्कार ववतरणको कायुक्रम समेत समापन गररएको धियो ।
उक्त कायुक्रममा बोल्र्दै नेपाल सरकारका पूवु सधिव तिा समापन कायुक्रममा प्रमुख अनतधि डा.श्री उदयरार्
िमाुले आफुनो र्ीवनकालमा संरक्षण प्रनत गरे को
कामबारे र्ानकारी गराँउदै आगामी ठदनमा यस
ननकुञ्र् तिा मध्यवती क्षेत्रका सामुदानयक वनको
संरक्षणमा दत्तधित्त भएर लाग्न कमुिारी तिा
नेपाली सेनालाई सझ
ु ाव ठदनु भएको धियो ।
अन्त्यमा
भएका

कायुक्रमको
ननकुञ्र्

सभापनतत्व

कायाुलयका

ग्रहण

प्रमुख

गनु

संरक्षण

अधिकृत श्री कमल र्ङग कुँवरले आफ्नो मन्तव्य
सठहत २२ औं वन्यर्न्तु सप्ताह भव्यताका साि
सफल पानु मद्दत गनु हुने सवैलाई िन्यवाद
ठदँ दै कायुक्रम समापन भएको घोषणा गनु भएको धियो ।

