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नेऩार सयकाय 
वन तथा वातावयण भन्रारम 

वनस्ऩनत हवबाग 
           वनस्ऩनत अनसुन्धान केन्र, इराभ 

२०७७ भाघ देजि ०७७ चैत सम्भ 



हवषम सूची 
 

 

(क) ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत  

(ि) ननकामको काभ, कततव्म य अनधकाय 
(ग) ननकामभा यहन ेकभतचायी सॊख्मा य कामत हववयण 

(घ) ननकामफाट प्रदान गरयन ेसेवा 
(ङ) सेवा प्रदान गने ननकामको शािा य जजम्भेवाय अनधकायी (नागरयक फडाऩर) 
(च) सेवा प्राप्त गनत राग्ने दस्तयु य अवनध 

(छ) ननणतम गने प्रहिमा य अनधकाय 
(ज) ननणतम उऩय उजयुी सनेु्न अनधकायी 
(झ) सम्ऩादन गयेको काभको हववयण 

(ञ) सूचना अनधकायी य प्रभिुको नाभ य ऩद 

(ट) ऐन,ननमभ,हवननमभ वा ननदेजशकाको सूची 
(ठ) आम्दानी, िचत तथा आनथतक कायोफाय सम्फजन्ध अद्यावनधक हववयण 

(ड) तोहकए फभोजजभका अन्म हववयण 

(ढ)अजघल्रो आ.व.भा सावतजननक ननकामरे कुनै कामतिभ वा आमोजना सॊचारन गयेको बए सोको हववयण 

(ण) कामातरमको website 

(त) सावतजननक ननकामरे प्राप्त गयेको वैदेजशक सहामता,ऋण,अनदुान एवॊ प्राहवनधक सहमोग य सम्झौता 
सम्फन्धी हववयण 

(थ) सावतजननक ननकामरे सॊचारन थयेको कामतिभ य सोको प्रगनत हववयण 

(द) सावतजननक ननकामरे वगीकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गनत 
तोहकएको सभमावनध 

(ध) सावतजननक ननकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददएको हवषम 
(न) सावतजननक ननकामका सूचनाहरु अन्मर प्रकाशन बएका वा हनुे बए सोको हववयण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(क) ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत M 

नेऩारको ऩूवी ऺेरभा यहेको भहत्वऩूणत वनस्ऩनत तथा जनडफटुीको श्रोत सवेऺण, सॊयऺण य सॊम्फधतन 
तथा वैऻाननक अध्ममन अनसुन्धानफाट प्राप्त ऻान सीऩराई जनसभदुामभा हस्तान्तयण गयी वनस्ऩनत श्रोतको 
उऩमोग भापत त आनथतक वृहिभा सहमोग ऩमुातउने उद्देश्मरे हव.सॊ.२०५६ सारभा जजल्रा वनस्ऩनत कामातरम,  
इराभ स्थाऩना बई २०७५ सारभा वनस्ऩनत हवबागको साॊगठननक ऩनु्सॊयचना बएसॉगै मस कामातरमको नाभ 
वनस्ऩनत अनसुन्धान केन्र,  इराभ यहेको छ।  मो कामातरम इराभ नगयऩानरका वडा नॊ.६ हऩऩरफोटेभा 
अवजस्थत यहेको छ । 

मस कामातरम अन्तगतत सन्दकऩयु गाॉउऩानरका वडा नॊ.१ भा भाइऩोियी वनस्ऩनत उद्यान यहेको छ 
।मस उद्यानभा वनस्ऩनत अनसुन्धान, सॊयऺण तथा उद्यान हवकास सम्फन्धी कामतहरु सॊचानरत बईयहेका छन ्
।मस उद्यानभा जनडफटुी जभतप्राजभ सॊयऺण, दरुतब रोऩोन्भिु वनस्ऩनत प्रजानत सॊयऺण, पनत गाडेन,  यक 
गाडेन, गयुाॉस सॊयऺण ऺेर,गरैंचे झ्माउ सॊयऺण ऺेर, ट्याक्सोनोनभकर फ्माभरी गाडेन , फ्रोयर क्रक , 
जनडवटुी हवरुवा उत्ऩादन ऺेरहरु यहेका छ न।् वनस्ऩनत स्रोतको सॊयऺण  गने, वानस्ऩनतक स्रोत सम्फजन्ध 
अनसुन्धानकतातहरु तथा नफद्याथीहरुको शैजऺक कामतभा सहमोग ऩमुातउने य सफतसाधायणराई भनोयञ्जन गनत 
यभणीम स्थरको रुऩभा हवकास गने भाइऩोियी वनस्ऩनत उद्यानको उद्देश्म यहेको छ। 

 

 

 

(ि) ननकामको काभ, कततव्म य अनधकाय  ् 
 वानस्ऩनत स्रोतको नभनुा ऩहहचान 

 जडीवटुी िेती तथा जनडवहुटको ददगो सॊकरन, व्मवस्थाऩन सम्फजन्ध तानरभ,  गोष्ठी, प्रचाय प्रसाय गने 

 जनडवटुी प्रदशतनी स्थर व्मवस्थाऩन गने 

 जनडवटुी िेती प्रहवनध सम्फजन्ध जानकायी प्रदान गने 

 जनडवटुी हवरुवा उत्ऩादन तथा हवतयण गने 

 सॊकटासन्न,  दरुतब तथा आनथतक दृहिकोणरे भहत्वऩूणत वनस्ऩनतहरुको वॊशाणसु्रोत सॊयऺण सम्फजन्ध 
कामत 

 सगुजन्धत औषधीम वनस्ऩनत प्रजानतहरुको तेर प्रनतशत ननधातयण 

 वानस्ऩनतक स्रोत सम्फजन्ध अनसुन्धानकतातराई अध्ममन अनसुन्धान तथा हवद्याथीराई शैजऺक कामतभा 
सहमोग ऩमुातकउने 

 सवतसाधयणहरुको रानग भनोयञ्जन प्रदान गनत यभजणम स्थरको रुऩभा उद्यानराई व्मवजस्थत गने। 

 

 

 

 

 

 



(ग) ननकामभा यहन ेकभतचायी सॊख्मा य कामत हववयण  ्

qm=;+=    sd{rf/Lsf] gfd  kb ,>]0fL  ;]jf,;d"x s'n 

b/aGbL 

s}lkmot 
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(घ) ननकामफाट प्रदान गरयन ेसेवा  ्
 जैहवक हवहवधता सॊयऺण गयी वातावयणीम सधुाय तथा ऩमतटन हवकासभा सघाउ ऩमुातउन,े उद्यानराई 

यभणीम स्थरको रुऩभा हवकास गने, उद्यान सम्फजन्ध सेवा उऩरब्ध गयाउन ेतथा शैजऺक कामतिभभा 
सहमोग ऩमुातउन े। 

 जनडफटुीहरुको उऩमोग, व्माऩाय तथा उऩरब्धता सम्फजन्ध तथमाॊक सॊकरन गने, जनडफटुीहरुको िेती 
प्रहवनध हवकास गने, जनडफटुीहरुको वॊशाण ुश्रोत सॊयऺण गने य जनडफटुी सॊयऺण तथा उऩमोग फाये 
जनचेतना अनबवृहि गयी िेती सम्फजन्ध सीऩ हवकास गयाउन े। 

 वानस्ऩनतक श्रोतको वैऻाननक अध्ममन, सॊकरन तथा ऩहहचान गने, वनस्ऩनतहरुभा बएको जैहवक तथा 
यासामननक हवहवधताको अध्ममन अनसुन्धान गने य जैहवक हवहवधता सॊयऺण गयी ददगो हवकासभा 
मोगदान ददन े। 

 हवऩन्न वगतभा उनीहरुको सहबानगताभा जनडफटुी नसतयी ननभातण गने, जनडफटुी िेती सम्फजन्ध तानरभ 
तथा ऺभता अनबवृहि गने य जनडफटुी हवरुवा उत्ऩादन गयी हवतयण गने ।  

  

 

 

 

 

 

 

 



(ङ) सेवा प्रदान गने ननकामको शािा य जजम्भेवाय अनधकायी (नागरयक फडाऩर): 
ि. 

सॊ. 

सेवाहरु ऩेश गनुतऩने कागजात राग्ने सभम शलु्क जजम्भेवाय 

शािा
/कभतचायी  

वैकजल्ऩक 

कभतचायी 

गनुासो सनेु्न 

अनधकायी 

१ ननवेदन नरन े आपूरे प्राप्त गनुतऩने सेवाको हववयण 
िोरी ननवेदन ददने । 

तरुुन्तै नन्शलु्क प्रशासन/ 
अनसस्टेन्ट 

फोटाननस्ट  

हेड हपल्ड 
अनसस्टेन्ट 

केन्र प्रभिु 

२ धयौटी /याजश्व सॊकरन 

यकभ बकु्तानी 

आपूरे प्राप्त गनुतऩने सेवाको हववयण 

िोरी ननवेदन ददने । 

तरुुन्तै नन्शलु्क रेिा /

रेिाऩार 

रेिाऩार केन्र प्रभिु 

३ वनस्ऩनतहरुको नभूना 
ऩहहचान 

कामातरमरे प्रदान गयेको पायाभ 
अनसुायको ननवेदनको साथभा 
हवेरयमभ नभूना तथा तजस्फय । 

नभूना प्राप्त 
बएको नभनत 
देजि एक 
भहहना  

नन्शलु्क प्राहवनधक
/वैऻाननक 

अनधकृत 

अनसिेन्ट 
फोटाननि 

केन्र प्रभिु 

४ जनडवटुी तथा सगुजन्धत 
वनस्ऩनतहरुको तेर 
प्रनतशत ननधातयण 

कामातरमरे प्रदान गयेको पायाभ 
अनसुायको ननवेदनको साथभा जनु 
जनडफटुीको तेर प्रनतशत   ननधातयण 
गने हो त्मसको नभूना  ( १ के . 
जी). य  हवेरयमभ नभूना तथा 
तजस्फय । 

नभूना प्राप्त 
बएको नभनत 
देजि दईु हप्ता 

नन्शलु्क प्राहवनधक
/वैऻाननक 

अनधकृत 

अनसिेन्ट 
फोटाननि 

केन्र प्रभिु 

५ जनडवटुी हवरुवा हवतयण ननवेदन ¸ सम्फजन्धत वडा कामातरमको 
नसपारयस ¸ नेऩारी नागरयकताको 
प्रनतनरऩी य िेती गरयन ेस्थानको 
जग्गा धनी ऩजुातको प्रनतनरऩी । 

योऩण गरयन े
भहहनाभा 
तरुुन्तै 

हार 
नन्शलु्क 

प्राहवनधक
/हेड 

हपल्ड 
अनसस्टेन्ट 

अनसस्टेन्ट 
फोटाननस्ट 

केन्र प्रभिु 

६ जनडवटुी नसतयी प्रहवनध 
तथा ब्मवसाहमक 
जनडवटुी िेती सम्फन्धी 
प्राहवनधक सेवा 

भौजिक वा नरजित ननवेदन । तरुुन्तै नन्शलु्क प्राहवनधक
/अनसस्टेन्ट 

फोटाननस्ट 

 वैऻाननक 
अनधकृत 

केन्र प्रभिु 

७ वनस्ऩनत तथा जनडवटुी 
सम्फन्धी सूचना प्रवाह 
तथा प्रचायप्रसाय साभाग्री 
हवतयण 

भौजिक वा नरजित ननवेदन । तरुुन्तै नन्शलु्क प्राहवनधक
/अनसस्टेन्ट 

फोटाननस्ट 

 वैऻाननक 
अनधकृत 

केन्र प्रभिु 

८ आगन्तकुहरुराई उद्यान 
अवरोकन/भ्रभण 
सम्फन्धी सेवा 

भौजिक वा नरजित ननवेदन । तरुुन्तै नन्शलु्क प्राहवनधक
/हेड 

हपल्ड 
अनसस्टेन्ट /
अनसस्टेन्ट 
फोटाननस्ट 

वैऻाननक 
अनधकृत 

केन्र प्रभिु 

 

 

 



(च) सेवा प्राप्त गनत राग्न ेदस्तयु य अवनध  ्

     ननशलु्क य तरुुन्तै 

 

(छ) ननणतम गने प्रहिमा य अनधकाय  ्

    सेवाग्राहीरे उल्रेजित सेवा प्राप्त गनत नसकेभा वा कुनै सझुाव बएभा कमातरम प्रभिु सभऺ नरजित वा भौजिक 

उजयुी गनत सक्नेछन ्। साथै कामातरमको उजयुी ऩेहटकाभा नरजित उजयुी हाल्न सक्नेछन ्।सम्फजन्धत शािाफाट 
हटप्ऩणी उठाई कामतरम प्रभिुज्मू फाट स्वीकृत गयाई उजयुी/सझुाव भानथ कायफाही हनु े। 

 

(ज) ननणतम उऩय उजयुी सनु्न ेअनधकायी  ्
     कामातरम प्रभिु/केन्र प्रभिु 

 

(झ) सम्ऩादन गयेको काभको हववयण  ्

१.कामतिभको नाभ् वनस्ऩनत अनसुन्धान, सॊयऺण तथा उद्यान हवकास कामतिभ : 

 कम्प्मटुय तथा हप्रन्टय िरयद गरयएको । 

 भौसभी, शोबनीम पूर हवरुवा उत्ऩादन गरयएको । 

 फहफुषीम शोबनीम पूर हवरुवा उत्ऩादन गरयएको । 

 उद्यानभा यहेका बौनतक सॊयचनाहरुको  भभतत तथा सधुाय गरयएको । 

 आ.व.०७६/०७७ भा सम्ऩादन गरयएका कामतहरुको वाहषतक प्रगनत प्रनतवेदन प्रकाशन गरयएको । 

 स्वदेशी शोबनीम पूर हवरुवा अध्ममन अनसुन्धान अन्तगतत जघउऩातको (Cardiocrinum 

giganteum)अध्ममन तथा अनसुन्धान बईयहेको । 

 Thematic Garden शौन्दमीकयण गरयएको । 

 

 

२.कामतिभको नाभ् जडीफटुी हवकास कामतिभ:  
 उद्यान पेजन्सङ्ग सम्फजन्ध कामत बईयहेको। 

 जनडफटुीका गणुस्तयीम हवरुवा उत्ऩादन बईयहेको । 

 गणुस्तय हवकासको रानग िेती प्रहवनध अनसुन्धान गयी सो सम्फन्धी प्राहवनधक ऩजुस्तका तमाय गने 
कामतिभ अन्तगतत सतवुाको अनसुन्धान बईयहेको । 

 चायाइतो बेयाइटी हवकास कामतिभ कामातन्वन गरयएको । 

 जभतप्राजभ सॊयऺण कामत बईयहेको । 

 सॊकटाऩूणत थऩ प्रजानतहरुको ऩय-स्थानीम सॊयऺण कामत बईयहेको । 

 सॊकटाऩूणत थऩ प्रजानतहरुको स्व-स्थानीम सॊयऺण कामत बईयहेको । 
 सम्बावनामकु्त जैहवक श्रोत ऩहहचान तथा अनबरेजिकयण अन्तगतत श्री फोटाननक्स प्रा.नर सॉग सम्झौता 

गयी कामातदेश ददइएको । 

 Research intern छनौट गरयएको । 

 



(ञ) सूचना अनधकायी य प्रभिुको नाभ य ऩद् 
कामातरम प्रभिु् चन्र भोहन गभुातछन (वैऻाननक अनधकृत)  
सूचना अनधकायी् जेनी ननयौरा(अ.फो.) 
 

(ट) ऐन,ननमभ,हवननमभ वा ननदेजशकाको सूची  ्

 वन ऐन,२०४९ 

 वन ननमभावरी,२०५१ 

 वातावयण सॊयऺण ऐन,२०५३ 

 वातावयण सॊयऺण ननमभावरी,२०५४ 

 वन नीनत,२०७१ 

 याहिम नसभसाय नीनत,२०६८ 

 स्वदेशी शोबनीम वनस्ऩनत आध्ममन अनसुन्धान कामतहवनध, २०७५ 

 स्व-स्थानीम तथा ऩय-स्थानीम वनस्ऩनत सॊयऺण कामतहवनध, २०७५ 

 जनडफटुीको व्मवसाहमक िेती हवस्ताय कामतहवनध ननदेजशका, २०७७ 

 जडीफटुी िेती प्रहवनध कामतहवनध, 2075  
 Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and 

Flora(CITES),1973 

 Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat(Ramsar 

Convention),1971 

 Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,1972 

 Convention on Biological Diversity,1992 

 United Nation Framework Convention on Climate Change,1992 

 Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing devious Drought and 

Desertification, Particularly in Africa,1994 

 International Tropical Timber Agreement(ITTA), 

 Kyoto Protocol to the UNFCCC,1997 

 International Treaty on the Plant Genetic Resource for Food and Agriculture,2001 

 ILO Convention No.169,Indigenous and Tribal Peoples Convention,1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ठ) आम्दानी, िचत तथा आनथतक कायोफाय सम्फजन्ध अद्यावनधक हववयण  ्

नस.नॊ. कामतिभको नाभ 
वाहषतक फजेट 
(रु. रािभा) 

हारसम्भको  िचत 
(रु. रािभा) कैहपमत 

ऩूॊजीगत चार ु जम्भा ऩूॊजीगत चार ु जम्भा 

१ 

जडीफटुी  हवकास 
कामतिभ 

३६।०० २७।३५ ६३।३५ ९।६५ 
 

  १४।७० २४।३५  

२ 

वनस्ऩनत अनसुन्धान  ̧

सॊयऺण तथा उद्यान 
हवकास कामतिभ 

१५।०० १७।८८ ३२।८८  १२।९९ 

 

 

  १५।४९ २८।४८ 
 

३ साधायण तपत  ०।०० ४९।५९ ४९।५९  २७।७६   

 जम्भा ५१।०० ९४।८२ १४५।८२     

 

(ड) तोहकए फभोजजभका अन्म हववयण ्

   मस कामारतम सॊग सम्फजन्धत अरु सावतजननक ननकामहरु सॊग सम्नवम गयी कामत गयीएको । 
 

(ढ)अजघल्रो आ.व.भा सावतजननक ननकामरे कुनै कामतिभ वा आमोजना सॊचारन गयेको बए सोको 
हववयण  ्

 

 

(ण) कामातरमको website:  

       https://prcilam.gov.np 

          
      इमेलः banaspati.ilam@gmail.com  

 

(त) सावतजननक ननकामरे प्राप्त गयेको वैदेजशक सहामता,ऋण,अनदुान एवॊ प्राहवनधक सहमोग य सम्झौता 
सम्फन्धी हववयण  ्

     मस कामातरमरे कुनै ऩनन वैदेजशक सहामता,ऋण,अनदुान एवॊ प्राहवनधक सहमोग नऩाएको य सम्झौता 
नगयेको । 

 

(थ) सावतजननक ननकामरे सॊचारन गयेको कामतिभ य सोको प्रगनत हववयण् 
१.कामतिभको नाभ् वनस्ऩनत अनसुन्धान, सॊयऺण तथा उद्यान हवकास कामतिभ : 

 DELL Desktop कम्प्मटुय सेट य Canon colored 3 in 1 हप्रन्टय िरयद गरयएको । 
 ऩेन्जी,  भेयीगोल्ड,  स्वीट हऩज, क्मारेन्डुरा,  ऐन्टेयीमभ,  Celosia,  Viola, गेजेनीमा,  Vinca,  

फेगनुीमा, गोदावयी,  ऩप्ऩी , फ्रक्स , हप्रभरुा आददको नफउ िरयद गयी नसतयी यािी २० हजाय  भौसभी , 
शोबनीम पूर हवरुवा उत्ऩादन गयी उद्यानभा योऩण गरयएको । 

https://prcilam.gov.np/
mailto:banaspati.ilam@gmail.com


 हकउहपमा, जजयेननमभ, गरुाफ, एजेरीमा¸ डानरमा य हाइडे्रजन्जमा  कहटङ्ग गयी १० हजाय  फहफुषीम 
शोबनीम पूर हवरुवा उत्ऩादन  । 

 कामातरमरे प्राप्त गयेको साहवक जजल्रा ब-ूसॊयऺण कामातरम, इराभको कामातरम बवन, हपल्ड अहपस, 
सचुना केन्र बवन¸ सतवुा अनसुन्धान घय य क्माक्टस हाउसको भभतत गयी यॊगयोगन गयीएको । 

 आ. व. २०७६।७७ को वाहषतक प्रनतवेदन २०० प्रनत प्रकाशन गयी जजल्रा सभन्वम सनभनत  ̧जजल्रा 
जस्थत सयकायी कामातरमहरु तथा सम्फजन्धत सयोकायावाराहरुराइ हवतयण गरयएको । 

 Cardiocrinum giganteum को अध्ममनका रानग गाना य हवउ अनसुन्धान प्रटभा यािी germination 

rate य growth rate का रानग तथमाङ्क सॊकरन बैयहेको । 
 भाइऩोियी वनस्ऩनत उद्यानभा यहेका ३ वटा ऩोनरहाउस य १ वटा गोरघयको भभतत तथा गभरा 

याख्न ेपराभको स्टेण्ड ६ वटा ननभातण  तथा हवनबन्न नथभेहटक कम्ऩोनेन्टहरुको ननमनभत स्माहाय सॊबाय 
तथा  यॊग योगन गयीएको । 

 

 

 

२.कामतिभको नाभ् जडीफटुी हवकास कामतिभ:  
 उद्यान पेजन्सङ्ग गने कामतका रानग  जशरफन्दी फोरऩर आब्हानको सूचना प्रकाशन गयी हवधनुतम 

वोरऩर जस्वकृत गने आशम ऩर सम्फजन्ध सूचना प्रकाशन गयेय उद्यान पेजन्सङ्गको कामत बैयहेको । 
 रौठसल्रा कहटङ्ग १७ हजाय, चाॉऩको ४ हजाय, नसरटीभयुको २५ हजाय हवउ य हकवीको २० हजाय 

हवउ सॊकरन गयी हवरुवा उत्ऩादनका रानग नसतयीभा याजिएको ।  
 इराभ जजल्रा देउभाई नगयऩानरका २ फाघिोयभा यहेको गपुाथमु्की जनडफटुी कृषतक सभहुभा नभती 

२०७७।११।१८ य १९ गते २ ददने जनडफटुी िेती सम्फन्धी तानरभ सॊचारन गरयएको । 

 भाइऩोियी तथा कामातरमभा यहेको सचुना केन्रभा नभूनाहरुको नमाॉ रेवनरङ्ग गरयएको तथा ननमनभत 
स्माहाय सॊबाय बैयहेको । 

 जनडवटुीको िेती प्रहवनध अनसुन्धानको रानग गत  वषत को अनसुन्धान प्रटफाट तथमाॊक सॊकरन ¸ 
सतवुाको नफउ तथा गाना सॊकरन गयी अनसुन्धान प्रटभा याजिएको  साथै भजजठोको हवउ, जया तथा 
हाॉगा कहटङ्ग गयी अनसुन्धान प्रटभा यािी germination rate य growth rate का रानग तथमाङ्क 
सॊकरन बैयहेको । 

 जचयाइतो बेयाईटी हवकासको रानग ऩाॉचथय , धनकुटा , तेहतथभु य जमु्रा जजल्राको जचयाइतोको हवउ 
सॊकरन गयी नसतयीभा यािीएको ।  

 फढुो ओिती, बतुकेश, कुयीरो, सनुऩाती, रप्सी, ओकेआर,ु जचयाइतो, जजङ्गनसङ्ग, गयुाॉस, जचभपीङ्ग, रयठा, 
फज्रदन्ती, ऩदभचार, रोक्ता, चाऩ¸ चरुो¸ जभानेभान्रो¸ नसरटीभयु¸ रौठसल्रा¸ अल्रो,  नसस्नो, हरहरे,  

धनसङ्गये,  फोकेहटभयु,  फोझो, फादक्छे/िोसातनन पूर,  अरैंची,   रुि उन्म,ु  ऩदभचार,  चाफो,  ऩहेंरे 
झाय/पुर )  सगुन्धवार , जयीङ्गो, फेसाय ,रडुवा, चीप्रे, पच्माङ्ग, तभके, काचो ऩाते, भगयकाचे  
सॊकरन गयी जभतप्राज्भ प्रटभा यािीएको । 



 दरुतब तथा रोऩोन्भिु वनस्ऩनत प्रजानतहरु-सतवुा ¸  बारेजचयाइतो¸ ओकेआरु̧  ऩािनबेद¸ कुरयरो¸  
रौठसल्रा¸ जचयाइतो¸ बतुकेश¸ सगुन्धवार¸  जजङनसङ्ग¸ रुराऺ, सऩतगन्धा,  ऩाॉचऔरे¸ हवि, चाऩ, 
ऩदभचार, अनतस, ऩरास,  नरनरमभ नेऩेरेजन्सस, जजम्फ,ु कुट्की हवरुवाहरु सॊकरन गयी ऩय-स्थानीम 
सॊयऺण प्रटभा याजिएको । 

 सॊकटाऩूणत थऩ प्रजानतहरुको ऩयस्थानीम सॊयऺण कामत  अन्तगतत सतवुा ¸ बारेजचयाइतो ¸ ऩािनबेद¸ 
कुरयरो¸ रौठसल्रा¸ जचयाइतो ¸ बतुकेश¸ सगुन्धवार¸ जजङनसङ्ग¸ रुराऺ, सऩतगन्धा,  ऩाॉचऔरे¸ हवि, 

चाॉऩ, ऩरास, नरनरमभ नेऩेरेजन्सस , ऩदभचार, अनतसको हवउ , सेताकजचनी य रुि उन्म ुप्रजातीका 
हवरुवाहरु सॊकरन गयी प्रटभा याजिएको । 

 सॊकटाऩूणत थऩ प्रजानतहरुको  स्व-स्थानीम सॊयऺण कामत अन्तगतत प्राकृनतक फासस्थानभा योऩण गनतको 
रानग चाऩॉको नफउ सॊकरन गयी नसतयीभा याजिएको । 

 सम्बावनामकु्त जैहवक श्रोत ऩहहचान तथा  अनबरेजिकयण अन्तगतत श्री फोटाननक्स प्रा .नर सॉग सम्झौता 
गयी इराभको प्माङ्ग य झाऩाको जरथरभा प्रायजम्बक अनबरेजिकयण कामत गरयएको । 

 जनडफटुीभा आधारयत उत्ऩादनको फजाय अध्ममन अन्तगतत श्री स्भाटत प्रा .नर सॉग सम्झौता गयी रजऺत 
सभूहसॉग छरपर तथा प्रश्नावरी तमाय गयी फजाय अध्ममनको कामत बैयहेको । 

 भाइऩोियी जस्थत वनस्ऩनत उद्यानभा वृऺायोऩण तथा भाइऩोियी सॊस्कृत भा .हव सन्दकऩयु-३ इराभभा 
ननफन्ध प्रनतमोनगता सॊचारन गयी वनस्ऩनत ददवस भनाइएको । 

(द) सावतजननक ननकामरे वगीकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण 
गनत तोहकएको सभमावनध  ्

 

 

(ध) सावतजननक ननकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददएको हवषम् 

 मस कामातरमभा कुनै ऩनन सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन नआएको । 

 

(न) सावतजननक ननकामका सूचनाहरु अन्मर प्रकाशन बएका वा हनुे बए सोको हववयण् 

मस कामातरमको सूचनाहरु अन्मर प्रकाशन नबएको । 

 

 

 

 सभाप्त  

 

 


