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(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 भाइऩोखयी वनस्ऩनत उद्यान यहेको छ 
।मस उद्यानभा वनस्ऩनत अनसुन्धान, सॊयऺण तथा उद्यान हवकास सम्फन्धी कामतहरु सॊचानरत बईयहेका छन ्
।मस उद्यानभा जनडफटुी जभतप्राजभ सॊयऺण, दरुतब रोऩोन्भखु 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 भाइऩोखयी वनस्ऩनत उद्यानको उद्देश्म यहेको छ। 

 

 

 

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

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

 जनडवटुी प्रदशतनी स्थर व्मवस्थाऩन गने 

 जनडवटुी खेती 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  ्
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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 खेती 
प्रहवनध हवकास गने, जनडफटुीहरुको वॊशाण ुश्रोत सॊयऺण गने य जनडफटुी सॊयऺण तथा उऩमोग फाये 
जनचेतना अनबवृहि गयी खेती 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 खेती सम्फजन्ध तानरभ 
तथा ऺभता अनबवृहि गने य जनडफटुी हवरुवा उत्ऩादन गयी हवतयण गने ।  

  

 

 

 

 

 

 

 



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

सॊ. 

सेवाहरु ऩेश गनुतऩने कागजात राग्ने सभम शलु्क जजम्भेवाय 

शाखा
/कभतचायी  

वैकजल्ऩक 

कभतचायी 

गनुासो सनेु्न 

अनधकायी 

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

तरुुन्तै नन्शलु्क प्रशासन/ 
अनसस्टेन्ट 

फोटाननस्ट  

हेड हपल्ड 
अनसस्टेन्ट 

केन्र प्रभखु 

२ धयौटी /याजश्व सॊकरन 

यकभ  बकु्तानी 

आपूरे प्राप्त गनुतऩने सेवाको हववयण 

खोरी ननवेदन ददने । 

तरुुन्तै नन्शलु्क रेखा /

रेखाऩार 

रेखाऩार केन्र प्रभखु 

३ वनस्ऩनतहरुको नभूना 
ऩहहचान 

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

नभूना प्राप्त 
बएको नभनत 
देजख एक 
भहहना  

नन्शलु्क प्राहवनधक
/वैऻाननक 

अनधकृत 

अनसिेन्ट 
फोटाननि 

केन्र प्रभखु 

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 
देजख दईु हप्ता 

नन्शलु्क प्राहवनधक
/वैऻाननक 

अनधकृत 

अनसिेन्ट 
फोटाननि 

केन्र प्रभखु 

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

योऩण गरयन े
भहहनाभा 
तरुुन्तै 

हार 
नन्शलु्क 

प्राहवनधक
/हेड 

हपल्ड 
अनसस्टेन्ट 

अनसस्टेन्ट 
फोटाननस्ट 

केन्र प्रभखु 

६ जनडवटुी नसतयी प्रहवनध 
तथा ब्मवसाहमक 
जनडवटुी खेती सम्फन्धी 
प्राहवनधक सेवा 

भौजखक वा नरजखत ननवेदन । तरुुन्तै नन्शलु्क प्राहवनधक
/अनसस्टेन्ट 

फोटाननस्ट 

 वैऻाननक 
अनधकृत 

केन्र प्रभखु 

७ वनस्ऩनत तथा जनडवटुी 
सम्फन्धी सूचना प्रवाह 
तथा प्रचायप्रसाय साभाग्री 
हवतयण 

भौजखक वा नरजखत ननवेदन । तरुुन्तै नन्शलु्क प्राहवनधक
/अनसस्टेन्ट 

फोटाननस्ट 

 वैऻाननक 
अनधकृत 

केन्र प्रभखु 

८ आगन्तकुहरुराई उद्यान 
अवरोकन/भ्रभण 
सम्फन्धी सेवा 

भौजखक वा नरजखत ननवेदन । तरुुन्तै नन्शलु्क प्राहवनधक
/हेड 

हपल्ड 
अनसस्टेन्ट /
अनसस्टेन्ट 
फोटाननस्ट 

वैऻाननक 
अनधकृत 

केन्र प्रभखु 

 

 

 



(च) सेवा प्राप्त गनत राग्न ेदस्तयु य अवनध  ्

     ननशलु्क य तरुुन्तै 

 

(छ) ननणतम गने प्रहिमा य अनधकाय  ्

    सेवाग्राहीरे उल्रेजखत सेवा प्राप्त गनत नसकेभा वा कुनै सझुाव बएभा कमातरम प्रभखु सभऺ नरजखत वा भौजखक 

उजयुी गनत सक्नेछन ्। साथै कामातरमको उजयुी ऩेहटकाभा नरजखत उजयुी हाल्न सक्नेछन ्।सम्फजन्धत शाखाफाट 
हटप्ऩणी उठाई कामतरम प्रभखुज्मू फाट स्वीकृत गयाई उजयुी/सझुाव भानथ कायफाही हनु े। 

 

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

 

(झ) सम्ऩादन गयेको काभको हववयण  ्

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

 कम्प्मटुय तथा हप्रन्टय खरयद 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 गरयएको। 

 जनडफटुीका गणुस्तयीम हवरुवा उत्ऩादन गरयएको । 

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

 चायाइतो बेयाइटी हवकास कामतिभ सञ्चानरत बईयहेको । 

 जभतप्राजभ सॊयऺण कामत गरयएको । 

 सॊकटाऩूणत थऩ प्रजानतहरुको ऩय-स्थानीम सॊयऺण कामत गरयएको । 

 सॊकटाऩूणत थऩ प्रजानतहरुको स्व-स्थानीम सॊयऺण कामत गरयएको । 
 सम्बावनामकु्त जैहवक श्रोत ऩहहचान तथा अनबरेजखकयण कामत गरयएको । 

 Research intern छनौट गरयएको । 

 

 



(ञ) सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद् 
कामातरम प्रभखु् 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 खेती हवस्ताय कामतहवनध ननदेजशका, २०७७ 

 जडीफटुी खेती 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 Water flow 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, खचत तथा आनथतक कायोफाय सम्फजन्ध अद्यावनधक हववयण  ्

नस.नॊ. 
कामतिभको 

नाभ 

वाहषतक फजेट 
(रु. राखभा) 

हारसम्भको  खचत 
(रु. राखभा) कैहपमत 

ऩूॊजीगत चार ु जम्भा ऩूॊजीगत चार ु जम्भा 

१ 

जडीफटुी  
हवकास 
कामतिभ 

३६।०० २७।३५ ६३.३५ 

 

३५.८७५९४४५ 
 

२६.३०४४७ ६२.१८०४१४५  

२ 

वनस्ऩनत 
अनसुन्धान  ̧

सॊयऺण 
तथा उद्यान 
हवकास 
कामतिभ 

१५।०० १७।८८ ३२.८८ 

 

 

 

 

१४.९९९५० 

 

 

 

 

१७.८७९९२ ३२.८७९४२  

३ 
साधायण 
तपत  

०।०० ४९।५९ ४९.५९  
 

३९.७१८५३५५ ३९.७१८५३५५  

 जम्भा ५१।०० ९४।८२ १४५.८२ ५०.८७५४४४५ ८३.९०२९२५५ १३४.७७८३७  

 

(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 : 

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


 DELL Desktop कम्प्मटुय सेट य Canon colored 3 in 1 हप्रन्टय खरयद गरयएको । 
 ऩेन्जी, भेयीगोल्ड, स्वीट हऩज, क्मारेन्डरुा, ऐन्टेयीमभ, Celosia, Viola,  गेजेनीमा, Vinca,  फेगनुीमा, गोदावयी,  ऩप्ऩी, 

फ्रक्स, हप्रभरुा आददको ३२ हजाय हवरुवा उत्ऩादन तथा हवरुवा खरयद गयी भाइऩोखयी वनस्ऩनत उद्यानभा 
योहऩएको। 

 हकउहपमा,  जजयेननमभ,  गरुाफ, एजेरीमा¸ डानरमा य हाइडे्रजन्जमाका १० हजाय कहटङ्ग गरय नसतयीभा याजखएको । 

 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 गरयएको । 

 कामातरम ऩरयसयभा यहेको नसतयीभा नसॉचाईको रानग १० .३६ घननभटयको ऩानी सॉकरन ऩोखयी ननभातण य 
कामातरमभा खानेऩानीको व्मवस्था गरयएको । 

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

 Cardiocrinum giganteum को अध्ममनका रानग गाना  य हवउ अनसुन्धान प्रटभा याखी germination rate य 
growth rate का रानग तथमाङ्क सॊकरन बैयहेको । 

 भाइऩोखयी वनस्ऩनत उद्यानभा यहेका हवनबन्न जातीहवशेष उद्यानहरुको ननमनभत स्माहाय सॊबाय , भभतत तथा यॊग 
योगन , गरुाप फाहटका य पनत फाहटका  ननभातण , नमाॉ कामातरम बवन भभतत यङ्गयोगन , कामातरम ऩरयसयभा यहेको 
रुख कटान, झाडी सपाई गरयएको । 

 

 

२.कामतिभको नाभ् जडीफटुी हवकास कामतिभ:  
 सन्दकऩयु-३, भाइऩातार जस्थत सन्दकऩयु गा =उ=ऩा फाट प्राप्त जग्गाभा ३३१ =८ नभटय  तायवाय कामत सम्ऩन्न 

गरयएको  । 

 रौठसल्रा कहटङ्ग ३० हजाय ,  जचयाइतो ६० हजाय , खनक्ऩा ३ हजाय , चाॉऩ २ हजाय अनतस १ हजाय , हकवी 
५ हजाय हवरुवा उत्ऩादन गरयएको । 

 फाघखोय, इराभ जस्थत गपुाथमु्की जनडफटुी कृषक सभूहभा नभनत २०७७।११।१८ य १९ गते  य 
भाईजोगभाई गाउॉऩानरका-६ , प्माङ्गभा नभनत २०७८।०३।२५ य २६ गते २ ददने तानरभ सॊचारन गरयएको 
। 

 भाइऩोखयी तथा कामातरमभा यहेको सचुना केन्रभा नभूनाहरुको रेवनरङ्ग गरयएको , सचुना केन्रभा काऩेट 
याजखएको, बतुकेश , जचभहपङ्ग, फज्रदन्ती, सतवुा, नसरहटभयु, फोकेहटभयु, कुरयरो, ऩाखानवेद, ठूरो ओखती , जचयाईतो, 
टोटरा, घीउऩात प्रजातीको नभूना सॊकरन गयी याजखएको । 

 जनडवटुीको खेती प्रहवनध अनसुन्धानको रानग गत  वषत को अनसुन्धान प्रटफाट तथमाॊक सॊकरन ¸ सतवुाको नफउ 
तथा गाना सॊकरन गयी अनसुन्धान प्रटभा याजखएको  साथै भजजठोको हवउ, जया तथा हाॉगा कहटङ्ग गयी 
अनसुन्धान प्रटभा याखी 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 याखीएको ।  

 इराभ जजल्राको हवनबन्न  स्थानहरुफाट  सॊकरन गयी  Phytolacca acinosa (जयीङ्गो), Clematis buchananiana 

(हऩनासे रहया), Arisaema nepenthoides (रडवुा), Eurya acuminate (जझगाने),  Edgeworthia gardneri (अघेरी) 
Trichosanthes sp. (इन्रेणी), Macropanax undulates (जचन्डे), Erythrina arborescens (परेदो), Quercus 

lamellose (फज्राठ), Nephrolrpsis cordifolia (ऩारयजात), Arundinaria maling (भानरङ्गो), Smilex aspersa (कुकुय 



दाईनो), Amomum subulatum (अरैची), Amomum maximu (चरुुम्पा) Calamus leptospadia (फेतरौयी), Euodia 

fraxinifolia (खनक्ऩा), Bigonia picta (भगय काचे), Cinnamomum camphora (कऩयु),  Cinnamomum 

glanduliferum (भारानगयी), Oroxylum indicum (टोटरा), Lindera neesiana  (नसरहटभयु),  Azadirachta indica 

(ननभ), Nephrolepis cordifolia (ऩानी अभरा), Thanocalamus spsthiflorus (घुॉडे),  Ficus benjamina (सनभ), 

Delphinium himlayai (अनतस), Rheum australe (ऩदभचार) Valeriana jatamansii (सगुन्धवार),  Curcuma 

longa (फेसाय), Rubus sp. (ऐॊसेर)ु, Piper mullesua (चाफो), Agave Americana (केतकेु), Centella asiatica 

(घोडताप्र)े, चीप्रे, पच्माङ्ग, तभके, फादक्छे, फासकुी, कुयकुये, काउरो, वन रसनु , डेरी काठ आददआदद सॊकरन गयी  
भाईऩोखयी वनस्ऩनत उद्यानभा  जभतप्राज्भ सॊयऺण गरयएको । 

 
 सॊकटाऩन्न वनस्ऩनतहरु प्रजातीहरु हवष (Aconitum bisma),  विषमा (Aconitum ferox),  सतुिा (Paris 

polyphylla),  भाऱे चिराइतो (Swertia angustifolia),  ऩाखनिेद (Berginia ciliata), कुररऱो (Asparagus 

racemosus),  ऱौठसल्ऱा (Taxus wallichiana),  चिराइतो (Swertia chirayaita), रुद्राक्ष ( Elaeocarpus 

sphaericua),  सऩपगन्ध (Rauvolfia serpentine), ऩााँिऔँऱे (Dactylorhiza hatagairea), ओकेआऱु ( 

Lilium nepalensis), अगरउड (Aquilaria malaccensis), मगरकााँि े (Begonia pecta), अततस 
(Delphinium, himalayai) , तरुऱ (Dioscorea deltoidea) , टोटऱा (Oroxylum indicum), जिङ्गससङ्ग 
(Panax-pseudo ginseng), ऩदमिाऱ (Rheum austral), Rheum sp., मजिठो ( Rubia manjith), 

Tinospora sinensis, सुगन्धिाऱ (Valeriana jatamansii), कऱबऱ (Cycus pectinata), रुख उन्यू ( 

Cythea spinulosa),  ऩऱााँस (Beautea monosperma) भाइऩोखयी वनस्ऩनत उद्यानभा सॊयऺण  गरयएको । 
 

 इराभ जजल्राको हवनबन्न स्थानहरुफाट १४ प्रजातीका दरुतब रोऩोन्भखु वनस्ऩनत प्रजातीहरु कुरयरो , चाॉऩ, 

रौठसल्रा, अनतस, जचयाइतो, ऩाखनफेद सगुन्धवार , सतवुा, भजजठो, बारे जचयाईतो , भगयकाॉचे, जजननसङ्ग, ऩदभचार,  

ऩरास  प्रजानतका हवरुवहरु बेनडचोक सा .फ.उ.स सॉग सभॊन्वम गरय १ .५ हेक्टय ऺेरपरभा फृऺ ायोऩण   गरयएको 
। 

 प्रदेशभा नॊ. १ भा ऩाईने १३२ वानस्ऩनतक ऩरयवायको ४९८ वानस्ऩनतक श्रोतहरुको उऩमोगको अनबरेजखकयण 
कामत गरयएको । 

 इराभ जजल्राभा ऩाईने व्मावसामीक भहत्वका जडीवटुीहरु , जनडवूटी कृषकहरु , सभूह, सहकायीहरु, कृहष वनभा 
आधारयत उद्योगहरु , नेऩारभा जनडवूटीभा आधायीत उद्योगहरु , नेऩारभा आमात गरयएका तथा ननमातत गरयएका 
जनडवूटीहरु, सॉबावना, सभस्माहरु  सभाधान सम्फजन्ध अध्ममन  गरयएको । 

 सन्दकऩयु गा .ऩा. को सरुफुङु्ग ननवासी , नर.हव फाट वनस्ऩनत शास्त्रभा स्नातकोत्तय अध्ममनयत श्री फेनऩु 
अनधकायीरे रयसचत इन्टनतको रुऩभा कामत गनुत बएको। 

 इराभ जजल्राका प्रगतीजशर होभहवतर गाडेन भहहरा जनडफटुी सभूह,  गपुाथमु्की जनडवटुी कृषक  सभूह, 
ओषनीक जनडवटुी उत्ऩादन सभूह ,  ब्वसामीक हकनफ परपूर तयकायी तथा जनडफटुी उत्ऩादक भहहरा कृषक 
सभूहभा जनडवूटी खेती सम्फजन्ध सयसल्राह तथा कृषी साभाग्री हवतयण गरयएको। 

 भाइऩोखयी जस्थत वनस्ऩनत उद्यानभा वृऺ ायोऩण तथा भाइऩोखयी सॊस्कृत भा .हव सन्दकऩयु -३ इराभभा ननफन्ध 
प्रनतमोनगता सॊचारन गयी वनस्ऩनत ददवस भानाइएको । 

(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  

 

 


