
 

 
 

 

 
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ का दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावलीको ननयम ३ 

अनसुार 
 

प्रषेित सूचनाहरुका षववरण २०७७ साउन देखि 207७ असोजसम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार 
वन तथा वातावरण मन्रालय 

वनस्पनत षवभाग 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

षविय सूची 
 

 

१. वनस्पनत षवभागको स्वरुप र प्रकृनत .................................................................................................................................................. 1 

२. षवभागको काम, कततव्य र अनधकार................................................................................................................................................... 1 

३. ननकायमा रहने कमतचारी संख्या......................................................................................................................................................... 2 

४. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा, सेवा प्रदान गने शािा र खजम्मेवार ननकाय (नागररक वडापर) ........................................................... 4 

५. ननणतय गने प्रषिया र अनधकारी ........................................................................................................................................................ 5 

६. ननणतय उपर उजरुी सनेु्न अनधकारी ..................................................................................................................................................... 5 

७. प्रमिुको नाम र पद ......................................................................................................................................................................... 5 

८. सूचना अनधकारीको नाम र पद......................................................................................................................................................... 5 

९. ऐन, ननयम, षवननयम वा ननदेखशकाको सूची.......................................................................................................................................... 5 

१०. आम्दानी, िचत तथा आनथतक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक षववरण ................................................................................................... 6 

११. अखिल्ला आ.व. मा षवभागबाट सञ्चानलत कायतिमहरुको षववरण ...................................................................................................... 6 

१२. षवभागको website ............................................................................................................................................................................ 6 

१३. षवभागले प्राप्त गरेको वैदेखशक सहायता, ऋण, अनदुान, एवं प्राषवनधक सहयोग, सम्झौता ....................................................................... 7 

१४. षवभागले सञ्चालन गरेको कायतिम र सो को  प्रगनत षववरण ........................................................................................................... 7 

१५. षवभागमा परेको सूचना माग सम्बखन्ध ननवेदन र सो उपर ददएको षववरण ..................................................................................... 10 

१६. सूचना प्रकाशन .............................................................................................................................................................................. 10 

१७. संगठन संरचना .............................................................................................................................................................................. 11 

 

 



1 

 

१. वनस्पनत षवभागको स्वरुप र प्रकृनत  

षव.स. १९९४ सालमा वनस्पनत स्रोतको जगेनात र प्रयोग गने हेतलेु वनस्पनत फााँट र वनस्पनत गोश्वाराको स्थापना भए पश्चात 
वनस्पनत सम्पदाको सवेक्षण, पषहचान, प्रषवनध षवकास, संरक्षण एवं सम्बर्द्तन तथा ददगो षवकास गने प्रमिु उ्े्यले षव.स.२०१६ 
सालमा स्थापना भएको वनस्पनत षवभागले षवज्ञान प्रषवनधको क्षेरमा अध्ययन, अनसुन्धान र षवकासका षवनभन्न चरणहरु पार गदै 
हालको अवस्थासम्म आइपगुेको छ।षवगतको संगठन संरचना २०५५ मा सामान्य हेरफेर भई २०५७ सालदेखि पनुः 
सञ्चालनमा आएको नथयो,।पषहले वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालय अन्तगतत रही आएकोमा हाल नेपालको संषवधानले प्रत्याभतू 
गरेको संिीय संरचना अनरुुप यस षवभागको संगठन संरचना पररमाजतन भई वन तथा वातावरण मन्रालय अन्तगतत रही हाल 
सोही संरचना अन्तगतत षवभागका सम्पूणत तहका कमतचारीहरु पररचालन गरी सफलतापूवतक कायत सञ्चालन हदैु आएको छ । 

 

नेपालमा पाइने वानस्पनतक स्रोतको षवषवधताको अन्वेिण, संकलन, पषहचान, नमूनाहरुको संरक्षण, अध्ययन, अनसुन्धान र 
नतनीहरुको स्वस्थानीय वा परस्थानीय संरक्षण र व्यवस्थापन गने, नतनमा षवद्यमान रासायननक तत्वहरुको अध्ययन, अनसुन्धान, 
षवश्लिेण, ददगो उपयोग, आयमूलक िेती प्रवर्द्तन गरी रोजगार सजृना गने तथा औद्योनगकीकरणको लानग परामशत सेवा प्रदान गरी 
देशको आनथतक षवकासमा टेवा परु् याउन र सामाखजक अवस्था उकास्न म्त गने यस षवभागको मखु्य उ्े्य रहेको छ । 

 

वनस्पनत षवभागबाट सखृजत संस्थाहरु 

 षव.स. २०२९ सालमा शाही औिधी नलनमटेड हाल नेपाल औिधी नलनमटेड 

 षव.सं.२०३७ सालमा औिनध व्यवस्था षवभाग 

 षव.सं. २०३८ सालमा जडीबटुी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी 
 षव.सं. २०५० सालमा वनस्पनत षवभागको शाही औिधी अनसुन्धानशालालाई औिधी व्यवस्था षवभागको एउटा कायातलयका 

रुपमा िडा गररएकोमा उक्त अनसुन्धानशाला हाल राषिय औिधी प्रयोगशालाको रुपमा रहेको छ । 

 

वनस्पनत षवभाग वन तथा वातावरण मन्रालयको मातहतमा रहेको छ । यस षवभागको प्रमिुमा महाननदेशकको नेततृ्व रहेको छ 
र प्रशासकीय प्रमिुको रुपमा उप–सखचव रहेका छन । २ वटा महाशािाहरु र सो अन्तगतत अन्य शािाहरु, ३ वटा केखन्िय 
कायातलयहरु र ७ वटा वनस्पनत अनसुन्धान केन्िहरु रहेका छन ्। प्रत्येक महाशािाको प्रमिुको रुपमा सह–सखचव (प्रा.) रहने 
व्यवस्था छ भन े केखन्िय कायातलयहरुमा उप–सखचव (प्रा.) रहने व्यवस्था छ ।यस षवभागमा जम्मा 116 जना कमतचारीको 
दरवन्दी रहेको छ । यस षवभाग अन्तगतत ईलाम, धनिुा, मकवानपरु, सल्यान, बाकेँ , जमु्ला र कैलालीमा वनस्पनत अनसुन्धान 
केन्िहरु रहेका छन ।  
 

२. षवभागको काम, कततव्य र अनधकार 

वैज्ञाननक अध्ययन तथा अनसुन्धानद्वारा वानस्पनतक स्रोतको पषहचान गरी प्रषवनध षवकासका माध्यमबाट नतनको स्वस्थानीय तथा 
परस्थानीय संरक्षण एवं व्यवस्थापन गने र वनस्पनत स्रोतको ददगो षवकास गरी मलुकुको आनथतक षवकासमा टेवा परु् याउन 
प्रयासरत यस षवभागले ननम्न कायत क्षेरहरुमा केखन्ित रही षवनभन्न षियाकलापहरु संचालन गदै आईरहेको छ । 

  

 हवेररयम नमनुाहरु पषहचान, हवेररयम व्यवस्थापन र फ्लोरा प्रकाशन गने । 

 वनस्पनत उद्यानहरुको वैज्ञाननक व्यवस्थापन गरी वंशानगुत स्रोतको संरक्षण र षवकास को लानग अध्ययन   अनसुन्धानका 
साथै वनस्पनत उद्यान सम्बन्धी षवषवध सेवा प्रदान गने । 

 मलुकुमा उपलब्ध जैषवक षवषवधतालाई जैषवक एवं संरक्षण प्रषवनधहरुको माध्यमबाट ददगो षवकासका उ्े्यहरु हानसल 
गने । 

 शैखक्षक र संरक्षण उद्यानको व्यवस्थापन गने । 

 षवनभन्न वनस्पनतहरुमा रहेका  उपयोगी  रसायननक तत्वहरुका अध्ययन अनसुन्धान तथा षवश्लिेणात्मक कायत गने । 

 गैरकाष्ठ वन पैदावार लगायत षवनभन्न वनस्पनतहरुमा ननषहत रसायननक तत्वहरु र त्यसको सकु्ष्म जीव प्रनतरोधी गणुहरुको 
परीक्षण, प्रमाखणकरण र गणुस्तर ननधातरण गने र सो सम्बन्धी सेवा प्रदान गने । 

 देशमा षवद्यमान जडीबटुी स्रोतको वततमान खस्थनत पत्ता लगाउन स्थलगत सवेक्षण गरी गणुात्मक र पररमाणात्मक षवश्लिेण 
गने । 
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 षवनभन्न हावापानीमा पाईने उपयोगी जडीबटुीहरुको िेती प्रषवनध षवकास गनत अनसुन्धानहरु गरी िेती प्रषवनध षवकास भएका 
जडीबटुीहरुको प्रषवनध हस्तान्तरण गदै जाने । 

 वनस्पनत स्रोत सम्पदाका अध्ययन अनसुन्धानका लानग स्थाषपत केखन्िय प्रयोगशालाहरुको समयानकुुल व्यवस्थापन तथा 
षवस्तार गदै लाने । 

 वनस्पनत स्रोत सम्बन्धी षवनभन्न षवधाहरुमा प्रचार प्रसार, तानलम तथा षवशेिज्ञ एवं परामशत सेवा प्रदान गने । 

 

३. ननकायमा रहन ेकमतचारी संख्या 

ि.सं. कमतचारीको नाम थर पद सेवा समूह शे्रणी/तह कायतरत शािा 

1. श्री सन्जीव कुमार राई महाननदेशक वन  वोटानी रा.प.प्रथम   

2. श्री  मोहनदेव जोशी  उप-महाननदेशक वन  वोटानी रा.प.प्रथम अनसुन्धान तथा योजना  महाशािा 
3. श्री  मधदेुवी खिनमरे वैज्ञाननक अनधकृत वन  वोटानी रा.प.दद्व जैषवक षवषवधता तथा  साइषटस शािा 
4. मध ुशदुन  थापामगर वैज्ञाननक अनधकृत वन  वोटानी रा.प.दद्व 

 5. श्री संनगता स्वांर योजना अनधकृत वन  वोटानी रा.प.दद्व योजना तथा अनगुमन शािा 
6. श्री  तारादत्त भट्ट वैज्ञाननक अनधकृत इखन्ज केमेिी रा.प.दद्व इन्ुमेन्ट शािा 
7. श्री षवनोद कुमार बस्नते वैज्ञाननक अनधकृत वन  वोटानी रा.प.दद्व बायोटेक्नोलोजी शािा 
8. श्री अंजनी कुमार अनधकारी वैज्ञाननक अनधकृत इखन्ज केमेिी रा.प.दद्व गणुस्तर ननधातरण शािा 
9. श्री  शखशकला गौली शािा अनधकृत प्रशासन सा.प्र. रा.प.ततृीय प्रशासन शािा 
10. श्री  श्रीराम आचायत लेिा अनधकृत प्रशासन लेिा रा.प.ततृीय आनथतक प्रशासन शािा 
11. श्री  सीजतना महजतन सहायक  वैज्ञाननक अनधकृत वन  वोटानी रा.प.ततृीय बायोटेक्नोलोजी शािा 
12. श्री मो. सज्जाद आलम सहायक  वैज्ञाननक अनधकृत वन  वोटानी रा.प.ततृीय जडीबटुी सदपुयोग तथा  पाइलट शािा 
13. श्री  कृष्णराम भट्टराई सहायक  वैज्ञाननक अनधकृत वन  वोटानी रा.प.ततृीय जडीबटुी प्रवर्द्तन तथा षवकास शािा 
14. श्री जनकुा पाठक सहायक वैज्ञाननक अनधकृत वन  वोटानी रा.प.ततृीय बायोटेक्नोलोजी शािा 
15. श्री  कल्पना शमात ढकाल  सहायक वैज्ञाननक अनधकृत वन  वोटानी रा.प.ततृीय जैषवक षवषवधता तथा  साइषटस शािा 
16. श्री  प्रमेश बहादरु लािे सहायक वैज्ञाननक अनधकृत वन  वोटानी रा.प.ततृीय बायोटेक्नोलोजी शािा 
17. श्री  मोननका दाहाल योजना अनधकृत वन  वोटानी रा.प.ततृीय योजना तथा अनगुमन शािा 

18. श्री अनमत ढंुगाना सहायक  वैज्ञाननक अनधकृत इखन्ज केमेिी रा.प.ततृीय इन्ुमेन्ट शािा 
19. श्री  ननशान्त शे्रष्ठ सहायक  वैज्ञाननक अनधकृत इखन्ज केमेिी रा.प.ततृीय प्रचार प्रसार तथा  डकुमेन्टेशन शािा 
20. श्री  लक्ष्मण भण्डारी सहायक  वैज्ञाननक अनधकृत इखन्ज केमेिी रा.प.ततृीय गणुस्तर ननधातरण शािा 
21. श्री  प्रनतक्षा शे्रष्ठ सचुना  व्यवस्थापन अनधकृत वन  वोटानी रा.प.ततृीय प्रचार प्रसार तथा  डकुमेन्टेशन शािा 
22. श्री  कृष्णबाब ुनतवारी अनसस्टेन्ट वोटाननष् ट वन  वोटानी रा.प.अनं.प्र शहरी उद्यान षवकास  शािा 
23. श्री मञ्ज ुकुमारी शमात नायव सबु्बा प्रशासन सा.प्र. रा.प.अनं.प्र व्यवस्थापन तथा षवकास  महाशािा 
24. श्री प्रमे बहादरु षहरोजक नायव सबु्बा प्रशासन सा.प्र. रा.प.अनं.प्र प्रशासन शािा 
25. श्री  कल्पना सवुदेी लेिापाल प्रशासन लेिा रा.प.अनं.प्र आनथतक प्रशासन शािा 
26. श्री अन ुशे्रष्ठ अनसष् टेन्ट  वोटाननष्ट वन  वोटानी रा.प.अनं.प्रथम योजना तथा अनगुमन शािा 
27. श्री डम्मर नसंह साउद अनसस्टेन्ट  वोटाननष् ट वन  वोटानी रा.प.अनं.प्र जैषवक षवषवधता तथा साइषटस शािा 
28. श्री  कृष्णप्रसाद हमुागाई अनसष् टेन्ट  केनमष् ट इखन्ज केमेिी रा.प.अनं.प्र खजन्सी व्यवस्थापन  शािा 
29. श्री  खचन्तामणी बस्याल अनसष् टेन्ट  केनमष् ट इखन्ज केमेिी रा.प.अनं.प्र इन्ुमेन्ट शािा 
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ि.सं. कमतचारीको नाम थर पद सेवा समूह शे्रणी/तह कायतरत शािा 

30. श्री गंगा ररजाल अनसस्टेन्ट  वोटाननष् ट वन  वोटानी रा.प.अनं.प्र बायोटेक्नोलोजी शािा 
31. श्री बल बहादरु षवष् ट अनसष् टेन्ट  केनमष् ट इखन्ज केमेिी रा.प.अनं.प्र इन्ुमेन्ट शािा 
32. श्री रोमी महजतन अनसष् टेन्ट  केनमष् ट इखन्ज केमेिी रा.प.अनं.प्र गणुस्तर ननधातरण शािा 
33. श्री सररता यादव अनसस्टेन्ट  वोटाननष् ट वन  वोटानी रा.प.अनं.प्र जडीबटुी प्रवर्द्तन तथा षवकास शािा 
34. श्री ज्ञान भक्त महजतन टा.ि. प्रशासन सा.प्र. रा.प.अनं.दद्व अनसुन्धान तथा योजना  महाशािा 
35. श्री सरेुश भट्टराई िररदार प्रशासन सा.प्र. रा.प.अनं.दद्व प्रशासन शािा 
36. श्री आरती ढकाल िररदार प्रशासन सा.प्र. रा.प.अनं.दद्व शहरी उद्यान षवकास  शािा 
37. श्री  प्रददप पौडैल हेड षफल्ड अनसष् टेण्ट वन  वोटानी रा.प.अनं.दद्व महाननदेशकज्यूको  सखचवालय 

38. श्री  सदुशतनराज पडुासैनी षफल्ड अनसस्टेन्ट वन  वोटानी रा.प.अनं.त ृ शहरी उद्यान षवकास  शािा 
39. श्री राम बहादरु तामाङ ल्याव व्वाय इखन्ज केमेिी रा.प.अनं.त ृ जडीबटुी सदपुयोग तथा  पाइलट शािा 
40. श्री  पषु्कर प्रसाद ढकाल कायातलय सहयोगी प्रशासन सा.प्र. शे्रणी  षवषहन प्रशासन शािा 
41. श्री पदम बहादरु थापा कायातलय सहयोगी प्रशासन सा.प्र. शे्रणी  षवषहन गणुस्तर ननधातरण शािा 
42. श्री  नडल्ली प्रसाद लम्साल कायातलय सहयोगी प्रशासन सा.प्र. शे्रणी  षवषहन शहरी उद्यान षवकास  शािा 
43. श्री षवना महजतन कायातलय सहयोगी प्रशासन सा.प्र. शे्रणी  षवषहन अनसुन्धान तथा योजना  महाशािा 
44. श्री मान बहादरु शे्रष्ठ  कायातलय सहयोगी प्रशासन सा.प्र. शे्रणी  षवषहन शहरी उद्यान षवकास  शािा 
45. श्री  रुकुमणी वूढाथोकी कायातलय सहयोगी प्रशासन सा.प्र. शे्रणी  षवषहन प्रचार प्रसार तथा  डकुमेन्टेशन शािा 
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४. ननकायबाट प्रदान गररन ेसेवा, सेवा प्रदान गने शािा र खजम्मेवार ननकाय (नागररक वडापर) 

 

 

qm=;+= 

 

;]jfsf ljj/0f 

 

cfjZos k|lqmof 

 

cfjZos sfuhftx? 

 

b:t'/ 

 

;do 

 

;Dks{ /fVg'kg{] zfvf÷JolQm 

;]jf k|bfg ug]{ 

zfvf 

ph'/L÷u'gf;f] ;'Gg] JolQm / 

lghsf] kmf]g g= 

 

s}lkmot 

!= jg:klt ;|f]t ;DaGwL ;"rgfd'ns ;fdfu|Lx?sf ljt/0f Pj+ 

;"rgf k|jfx 

;DalGwt JolQm 

;+:yfn] zfvfdf 

;Dks{ /fVg'kg]{ 

;+:yfut eP ;+:yfsf] kq lgMz'Ns oyflz3| k|rf/ k|;f/ tyf 8s''d]G6]zg 

zfvf k|d'v÷;=k|=k|=c= 

k|rf/ k|;f/ tyf 

8s''d]G6]zg zfvf 

pk dxflgb{]zs 

$@%!!&! 

 

@= jg:klt ;DaGwL k|sfzgsf] laqmL ljt/0f ;fdfu|Lsf] d"No cg';f/ oyflz3| lhG;L Joj:yfkg zfvf 

k|d'v 

lhG;L 

Joj:yfkg zfvf 

pk dxflgb{]zs 

$@%!!&! 

 

#= h8La'6LhGo ;|f]t tyf lj:tf/ ;DaGwL hfgsf/L lgMz'Ns oyflz3| k|rf/ k|;f/ tyf 8s''d]G6]zg 

zfvf k|d'v÷;=k|=k|=c= 

h8La'6L 

k|j4{g tyf ljsf; 

zfvf 

pk dxflgb{]zs 

$@%!!^) 

 

$= h}ljs ljljwtf, /fli6«o tyf cGt/f{li6«o sfg"gaf6 ;+/lIft 

la?jfsf k|hfltx?, hnjfo" kl/jt{g ;DaGwL hfgsf/L 

lgMz'Ns oyflz3| h}ljs ljljwtf tyf ;fOl6; 

zfvf 
pk dxflgb{]zs 

$@%!!^) 

 

%= l6:o'sNr/ k|ljlwaf6 pTkflbt la?jfx? v]tL k/LIf0fsf 

nflu ljt/0f 

cfj]bg l/tk"j{ssf] lgj]bg tyf gPful/stfsf] 

k|df0fkq jf kl/ro v'Ng] k|df0fkq jf 

;+:yfsf] btPf{ g+= v'Ng] sfuhft 

lgMz'Ns la?jf tof/ ePkl5 

zfvf k|d'vaf6 

;Dks{ ul/g] 

afof6]Sgf]nf]hL zfvf pk dxflgb{]zs 

$@%!!^) 

la?jf ;+Vof / /f]Kg] 7fpF 

vf]Ng''kg{]  

^= jg:klt ;|f]t / ;Dkbf ;DaGwL gLlt of]hgf tyf sfo{qmdsf af/]df hfgsf/L lgMz'Ns oyflz3| of]hgf tyf cg'udg 

zfvf 

pk dxflgb{]zs 

$@%!!^) 

 

&= ljefu / dftxt sfof{nox?sf] sfo{qmdx?sf] sfo{ k|ultsf] 

hfgsf/L 

lgMz'Ns oyflz3| of]hgf tyf 

cg'udg zfvf 

of]hgf tyf 

cg'udg zfvf 

pk dxflgb{]zs 

$@%!!^) 

 

*= ljZn]if0f k/LIf0f ;]jf 

FTI

R 

GC

MS 

HPLC 

%))÷– 

!)))÷– 

!@))÷– 

k|of]uzfnfdf gd""gf 

k|fKt ePsf] ldlt b]lv 

& sfPo{ lbg leq 

Joj:yfkg tyf ljsf; dxfzfvf OGi6«'d]G6 zfvf pk dxflgb{]zs 

$@%!!&! 

 

(= afXo ;|f]taf6 dfu eO{ cfP cg';f/ k|zf]wg ;]jf pknAw u/fpg k|lt d]lzgsf] k|lt 306f 

%))÷– 

kl/df0f x]/L % 

lbg b]lv ! dlxgf ;Dd 

h8La'6L ;b''kof]u tyf kfOn6 zfvf 

k|dv÷;=j} =c= 

hl8a'6L ;b'kof]u tyf 
kfOn6 zfvf 

 

pk dxflgb{]zs 

$@%!!&! 

 

!)= g]kfnL la?jfdf cg'';Gwfg cg'dlt 

:jb]zL÷ljb]zL -g]kfndf k/LIf0f ug]{_ 

:jb]zL÷ljb]zL -ljb]zdf k/LIf0f ug{]_ 

 jg:klt ljefusf] æjg:klt ;|f]t cWoog 

cg';Gwfg sfo{ljlw @)&)Æ sf] cg'';""rL ! 

cg'';f/sf] lgj]bg tyf sfuhkq 

lgMz'Ns   

! ;Ktfx 

k|rf/ k|;f/ tyf 8s''d]G6]zg 

zfvf k|d'v÷;=k|=k|=c= 

h}ljs ljljwtf tyf 

;fOl6; zfvf 

pk dxflgb{]zs 

$@%!!^) 

 

dGqfnosf] ;xdlt k|fKt 

ePsf] # lbg leq   

!!=! h8La'6Lsf ;"IdhLj lj/f]wL Ifdtf -PlG6dfOqmf]ljon_ 

k/LIf0f* 

k/LIf0f ug'{kg]{ 

gd"gf cfjZos sfuhftx? 

;lxt a'emfpg] 

–  l/tk"j{ssf] lgj]bg 

–  ljBfyL{sf] xsdf cfj4 ;+:yfsf] 

l;kmfl/; kq 

–  k/LIf0f kmf/d ;+nUg u/]sf] x'g'kg]{ 

–  ;+:yfsf] xsdf lgj]bg ;fy ;+:yfsf] 

btf{ g+= Pj+ PAN/VAT g+= v'n]sf] k|df0f 

kq ;+nUg cyjf ;+:yfsf] btf{ g+= tyf 

PAN/VAT btf{ g+= v'n]sf] n]6/Kof8df 

lgj]bg lbg'kg]{ 

@,^))÷– gd""gf k|fKt ePsf] 

ldlt b]lv !@ sfo{ lbg 

leq 

Joj:yfkg tyf ljsf; 

dxfzfvf 

jfofnf]lhsn zfvf pk dxflgb{]zs 

$@%!!&! 

;f/tTj kl/If0f ug'{kg]{ ePdf 

gd""gf Go"gtd # u|fd 

!!=@ h8La'6Lsf ;'IdhLj lj/f]wL Ifdtf -PlG6dfOqmf]ljon 

k/LIf0f _ 

Minimum Inhibitory Concentration  / Minimum Bactericidal 

Concentration ;lxt 

#,)))÷– gd""gf k|fKt ePsf] 

ldlt b]lv @) sfo{ lbg 

leq 

;f/tTj kl/If0f ug'{kg]{ ePdf gd""gf 

Go"gtd % u|fd 

!!=# JofS6]l/ofsf l6=P=le=l;= (Total aerobic viable count of 

Bacteria) 

*))÷– gd""gf k|fKt ePsf] 

ldlt b]lv @% sfo{ lbg 

leq 

kl/If0f ug'{kg]{ gd"gfsf] 

Go"gtd !)) u|fdsf] # j6f 

5§f5''§} l;naGbL 

a§f÷Kofs]6 
!!=$ 9'';L / lo:6sf l6=le=l;= (Total viable count of Yeasts & Moulds) *))÷– 

!!=% Ol:rl/lrof sf]nL k/LIf0f (Escherichia coli test) &))÷– 

!!=^ OG6]/f]JofS6]l/o;L k/LIf0f (Enterobacteriaceae test) %))÷– 

!!=& ;fNdf]g]Nnf k/LIf0f (Salmonella Test) ())÷– 

!)= l;h]Nnf k/LIf0f (Shigella Test) ())÷– 

!!=( Snf]l:6«l8od k/LIf0f (Clostridium Test) &))÷– 

!!=! :o""8fdf]gf; k/LIf0f (Pseudomonas Test) &))÷– 

!!=! :6fkmfOnf]sf]Ss; cpl/o; (Staphylococcus aureus Test) *))÷– 

!@= /fli6«o rf8kj{x?df dfu eO{ cfP adf]lhd km""nsf udnf 

cfk"lt{÷;hfj6 ug]{ 

cfj]bg ;DalGwt lgsfosf] kq lgMz'Ns kq k|fKt ePkl5 zx/L pBfg ljsf; zfvf k|d'v zx/L pBfg ljsf; 

zfvf, l;+xb/jf/ 

pk dxflgb{]zs 

$@%!!&! 

km""n, dfnf, u'R5f, udnf, 

km''nbfgL pknAw x'g'kg]{ lbgeGbf 

@ lbg cufj} cfj]bg lbg'kg]{ 
;/sf/L lgsfosf ljlzi6 kfx'gfx?sf] :jfut ;Tsf/df km""n, 

dfnf, u'R5f, udnf, km''nbfgL cfk"lt{ ug{] 

mailto:$@%25!!&!
mailto:$@%25!!%5e
mailto:$@%25!!%5e
mailto:$@%25!!%5e
mailto:$@%25!!%5e
mailto:$@%25!!%5e
mailto:$@%25!!&!
mailto:$@%25!!&!
mailto:$@%25!!%5e
mailto:$@%25!!&!
mailto:@%25
mailto:$@%25!!&!
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५. ननणतय गने प्रषिया र अनधकारी 

सम्बखन्धत शािाबाट षटप्पणी उठाई सम्बखन्धत महाशािावाट नसफारीस गरी महाननदेशकज्यूबाट स्वीकृत गराउने । प्रत्येक कामसाँग 
सम्बखन्धत सम्पूणत कागजात तथा षववरणहरु, सम्वखन्धत शािाका शािा प्रमिुले तोकेको कमतचारीको खजम्मामा रहनेछ र ननजले ती 
अनभलेिहरु आफू कुनै कारणबाट शािामा नरहन ेभए पखन्जका बनाई अननवायत रुपमा बझुाउन ुपनेछ । हरेक शािाबाट उठान भएका 
ननणतय फाइल तथा तत ् सम्बन्धी कागजातहरुको सूची पंखजका बनाउन र व्यवखस्थत गरी राख्न े खजम्मा तोषकएका फााँटवाला सहायक 
कमतचारीको हनुेछ । ननणतय गने तहबाट फाइल उपमहाननदेशक हुाँदैँ सम्वखन्धत शािामा पठाईन्छ । ननणतयका फाइल वा कागजात प्राप्त 
भएपनछ शािा प्रमिुले त्यसको जानकारी सरोकारवालालाई ददनपुनेछ । फाइल खजम्मा नलने कमतचारी षवदामा वसेमा वा अनपुखस्थत रहेमा 
कसले खजम्मा नलन े भने्न कुरा शािाका प्रमिुले नलखित रुपमा तोषकददनपुनेछ । फाइल वा कागजातको खजम्मेवारी पाएका÷नलएका 
कमतचारी अन्यर सरुवा भै जानपुने भएमा सरुवा भई आउने कमतचारीलाई वा तोषकएको अन्य कमतचारीलाई बरवझुारथ गनुत पनेछ । 

 

६. ननणतय उपर उजरुी सनेु्न अनधकारी 

सेवाग्राहीले उल्लेखित सेवा प्राप्त गनत नसकेमा वा कुनै सझुाव भएमा महाननदेशक वा उपमहाननदेशक समक्ष नलखित वा मौखिक उजरुी 
गनत सक्नेछन ्। साथै षवभागको उजरुी पेषटकामा नलखित उजरुी हाल्न सक्नेछन ्। 

 

७. प्रमिुको नाम र पद 

नाम - श्री सन्जीव कुमार राई 

पद - महाननदेशक 

फोन नं - 01-4251161 

ईमेल M sanjeev.rai@nepal.gov.np 

 

८. सूचना अनधकारीको नाम र पद 

नाम - श्री तारादत्त भट्ट 
पद - वैज्ञाननक अनधकृत 

फोन नं - 01-42६८२४६ 

ईमेल M  tdbhatt@gmail.com 

 

 

९. ऐन, ननयम, षवननयम वा ननदेखशकाको सूची 

 जडीबटुी िेती प्रषवनध कायतषवनध 2075 

 जडीबटुी षवकासका लानग अनदुान सम्बखन्ध कायतषवनध २०७५ 

 सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पनतको अन्तरातषिय व्यापारलाई ननयमन तथा ननयन्रण गनत बनेको ऐन, २०७४ 

 जडीबटुी एवं गैर काष्ठ वन पैदावार षवकास नीनत, २०६१ 

 वनस्पनत स्रोत अनसुन्धान कायतषवनध २०७० (पषहलो संशोधन २०७३) 
 राषिय वनस्पनत परुस्कार कायतषवनध २०७२ (पषहलो संशोधन २०७६) 
 सनुािरी संकलन तथा िेती षवकास (कायतषवनध) ननदेखशका, २०६९ 

 जैषवक सरुक्षा ननदेखशका (२०६२) 
 स्वदेशी शोभनीय वनस्पनत अध्ययन अनशुन्धान कायतषवनध २०७५ 

 स्व- स्थानीय तथा पर- स्थानीय वनस्पनत संरक्षण कायतषवनध २०७५ 

 राषिय वनस्पनत परुस्कार कायतषवनध २०७७ 
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१०. आम्दानी, िचत तथा आनथतक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक षववरण 

बजेट खर्च 

ि. 
सं. 

ब.p.खश.g+= तथा कायतिमहरु ljlgof]hg /sd vr{ /sd ?= s}lkmot 

1 329020113 jg:klt ljefu    80,875,000.00    14,521,023.80    

2 329021013 h*La'^L ljsf; sfo{qmd    19,082,000.00     788,010.00    

3 
329021033 jg:klt cg';Gwfg ;+/If)f 

tyf pBfg ljsf; sfo{qmd 
  15,308,000.00    1,125,547.20    

rfn'tkm{sf] hDdf  115,265,000.00   16,434,581.00    

4 329020114 jg:klt ljefu sfo{qmd     2,900,000.00  0.00   

5 329021014 h*La'^L ljsf; sfo{qmd      380,000.00  0.00   

6 
329021034 jg:klt cg';Gwfg ;+/If)f 

tyf pBfg ljsf; sfo{qmd 
  22,985,000.00  0.00   

पूाँखजuttkm{sf] hDdf   26,265,000.00  0.00   

  s'n hDdf  141,530,000.00   16,434,581.00    

 

११. अखिल्ला आ.व. मा षवभागबाट सञ्चानलत कायतिमहरुको षववरण  

आ.व. ०७६/०७७ को वाषितक स्वीकृत कायतिम तथा िचत षववरण पूाँखजगत तथा चाल ु 

ि. सं.  ब.p.खश.g+= 
कायतिम/ आयोजना 

ljlgof]hg /sd  ?= vr{ /sd ?= 

1 329020113  साधारण  140,222,000.00   103,713,578.42  

5 329020114  
साधारण 

   1,500,000.00    1,220,003.00  

2 329021013  h*La'^L ljsf; sfo{qmd   39,237,000.00    22,979,051.00  

6 329021014  h*La'^L ljsf; sfo{qmd   52,700,000.00    36,651,973.00  

3 329021023  jg:klt ;+/If)f tyf pBfg ljsf; sfo{qmd   11,032,000.00    10,172,338.00  

7 329021024  jg:klt ;+/If)f tyf pBfg ljsf; sfo{qmd   26,000,000.00   21,549,525.00  

4 329021033  jg:klt cWoog cg';Gwfg tyf ahf/Ls/)f   12,638,000.00    5,893,952.50  

8 329021034  jg:klt cWoog cg';Gwfg tyf ahf/Ls/)f    5,500,000.00     706,413.00  

  hDdf बजेट  
288,829,000.00 202,886,833.92 

 

१२. षवभागको Website 

 www.dpr.gov.np 

ईमेल : info@dpr.gov.np 

 

http://www.dpr.gov.np/
mailto:info@dpr.gov.np


7 
 

१३. षवभागले प्राप्त गरेको वैदेखशक सहायता, ऋण, अनदुान, एवं प्राषवनधक सहयोग, सम्झौता 

कुनै पनन सम्झौता÷ अनदुान प्राप्त नभएको । 

 

१४. षवभागले सञ्चालन गरेको कायतिम र सो को  प्रगनत षववरण  

१. वनस्पनत अनसुन्धान, संरक्षण तथा उद्यान षवकास कायतिम 

1.1 फेनरेोग्याम्स अनसुन्धान 

 २१६ वटा हवेररयम नमनुाहरुको Press तथा Dry गररएको। 

 ७७२वटा नमनुाहरुको Labelling  तथा Mounting गररएको। 

 

1.2 षिप्टोग्याम्स (ब्रायोफाइटस र टेररडोफाइड) अनसुन्धान 

 ब्रायोफाइट्सको ६ वटा हवेररयम नमनुाहरु संकलन गररएको। 

 टेररडोफाइडको ३५ वटा हवेररयम नमनुाहरुथप समावेश भएको। 

 

1.3 षिप्टोग्याम्स (एल्गी,, फन्जाई र लाइकेन) अनसुन्धान 

 एल्गीका १२ वटा नमनुाहरु संकलन गरर Housing गने कायत सम्पन्न। 

 शािामा रहेका २६५ नमनुाहरुको दैननक स्याहार संभार तथा 4% Formaldehyde solutions फेने कायत गररएको। 

 माइकोलोजी शािामा रहेका २५०च्याउ तथा ढुसीका नमनुाहरुलाई alcohol treatment गरी preservative को रुपमा Naphthalene 

ball राखिएको। 

 च्याउ तथा ढुसीका १७०० नमनुाको तथ्याङ्क अध्यावनधक गने कायत सम्पन्न। 

 

1.4 हवेररयम नमनुाको पषहचान, संरक्षण Housing तथा व्यवस्थापन 

 यस कायतिम अनसुार राषिय हवेररयम तथा वनस्पनत प्रयोगशालामा ७९८ हवेररयम नमनुाहरुको हाउखजङ कायत गररएको छ। 
 

1.5 राषिय हवेररयममा संरखक्षत वनस्पनत नमनुाहरुको Digitization कायत 
 यस कायतिम अनसुार राषिय हवेररयम तथा वनस्पनत प्रयोगशालामा ७५०० हवेररयम नमनुाहरुको Digitization कायत सम्पन्न 

गररएको छ। 

 

1.6 नपेालबाट ररपोट भएका राषिय हवेररयममा संरक्षण नभएका वनस्पनतहरुको संकलन कायत  

 यस कायतिम अनसुार राषिय हवेररयम तथा वनस्पनत प्रयोगशालामा ९ वटा taxa पषहलो पटक KATH हवेररयममा समावेश (New to 

KATH) 

1. Spergula arvensis L. 

2. Pelatantheriai nsectifera (Rchb. f.) Ridl.  

3. Lobelia chinensisLour. 

4. Toona sinensis (A. Jussien) M. Roemer 

5. Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Meisn. 

6. Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 

7. Mimosa diplotricha var. diplotricha C. Wright 

8. Mimosa diplotricha var. inermis (Adelb.) Veldkamp 

9. Eranthemum splendens (T. Anderson) Siebert & Voss 
 

1.7 फमुतलेशन तयारी फमुतलेटेड प्रोडक्ट उत्पादन 

 कायतषवनध तयार भई  प्रोडक्ट फमुतलेसनको लानग आव्यक literature survey हुाँदै गरेको ।स्याननटाइजर ननयनमत रुपमा नै 
उत्पादन भई प्रयोगमा आइ रहेको । 

 

1.8 वनस्पनतको फाईटोकेमीकल, फमातकोलोखजकल 10 वटा सगुखन्धत तेल षवस्ततृ फाइटोकेनमकल र वायोकेनमकल अध्ययन भइ डाटावेश 
तयार हनुःे 
 कायतषवनध तयार भई literature survey  हुाँदै गरेको । फाइटोकेनमकल, फरमाकोलोखजकल अध्ययनका लानग लनलतपरुबाट Ephedra 

gerardiana गरर जम्मा १ वटा वानस्पनतक नमूना संकलन गररएको। थप दईु Zanthoxylum armatum, Strychnos sp.गरर कुल 
जम्मा तीन वनस्पनतहरुमा अध्ययन हुाँदै गरेको । 
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2.1 मौसनम शोभननय फुल नबरुवा उत्पादन 

 राषिय वनस्पनत उद्यानमा मौसनम शोभननय फुल नबरुवाहरु ६८२१ वटा उत्पादन गररएको छ । 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, इलाममा पने्जी, मेरीगोल्ड, स्वीट षपज, क्यालेन्डलुा, ऐन्टेरीयम, सेलोनसय, षपटुननया, नभवला,  गजेेनीया, 
नभन्काआददको नबउ िररद गरी नसतरी राखिएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, धनिुामा सयपरी फुलको ४००० नबरूवा उत्पादन र चेरी फूलको नसतरी गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, मकवानपरुमा सयपरी  गोदावरी, सपुारीफुलका नबरुवाहरु जम्मा ४०० उत्पादन गरी उद्यानपररसर 
सजावट गररएको र वनृ्दावन वनस्पनत उद्यानमा सयपरी २००, र षटषु्टङ्ग वनस्पनत उद्यानमा सयपरी ३००, पेन्जी २००, भ्यागतेु 
२०० र नसनेराररयाका २०० नबरुवाहरु उत्पादन भएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, बााँकेमा नसतरी क्षेर सरसफाइ गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, सल्यानमा Holyhock- २००० Dianthus- २००० Digitalis-२००० Antirrhinu- ३५०० Petunia-

४५०० नबरुवाहरु उत्पादन भएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, जमु्लामा सयपनर, क्यालेन्डलुा, सेलोनसया, गोखम्िना, खजननया, गजनीया, दानलया  नबरुवा उत्पादन, िररद 
तथा रोपण गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, कैलालीमा सयपरी- ३,००० गोदावरी -१,००० मिमली -८५० नबरुवा उत्पादन भएको छ। 

 

2.2 स्वदेशी शोभननय फुल नबरुवा अध्ययन अनसुन्धान 

 राषिय वनस्पनत उद्यानमा वन काइयो (Luculia) को अध्ययन अनसुन्धान जारी रहेको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, इलाममा Cardiocrinum giganteum को अध्ययनका लानग गानालाई नसधै र काटेर नसतरी बेडमा 
राखिएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, धनिुामा चाल ुआ.व.का लानग लगत इषष्टमेट तयारी भएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, मकवानपरुमा प्लटमा  लगाइतएको Roscoea purpurea को ननयनमत स्याहार सम्भार गरी अध्ययन कायत 
भइतरहेको र वनृ्दावन वनस्पनत उद्यनामा वेतलौरी,  Desmodium sp.  को नबरुवाहरु  प्लटमा रोपण गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, बााँकेमा Eranthemum pulchellum को अध्ययन भइरहेको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, सल्यानमा Impatiens spp. को प्राकृनतक बासस्थान अवलोकन, ३ स्थानबाट नबउ संकलन गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, जमु्लामा Taraxacum officinalis, Hypericum sp., को वीउ संकलन गरर नसतरी तयार भइरहेको छ। 

 

2.3 बहबुषितय शोभननय फूल नबरुवा उत्पादन 

 राषिय वनस्पनत उद्यानमा बहबुषितय शोभननय फूल नबरुवाहरु ७९९० वटा उत्पादन गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, इलाममा षकउषफया, एजेलीया¸ र हाइडे्रखन्जयाका ३500 कषटङ्ग नसतरी राखिएको छ।  

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, धनिुामा नीलकााँडाको ३००० कषटङ्ग राखिएको छ । 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, मकवानपरुमा कषटङ्गहरुको ननयनमत स्याहार सम्भार गरी क्यूषफया १००, असारे फूलको कषटङ्ग ५००, 
हाइतडे्रखन्जया ५०, गलुाफ १००, खजराननयम १००, िोकन १०० गरी कुल ९०० नबरुवाहरु उत्पादन गररएको। षहषवसकस ३००, 

हाइतडे्रखन्जया २००, खजराननयम १०० कषटङ्गहरु वेडमा राखिएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, बााँकेमा नसतरी क्षेर सरसफाइ गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, सल्यानमा मौज्दात नबरुवाको ननयनमत स्याहार सम्भारका साथै पलटहरुमा सजावट गने कायत भइरहेको 
छ। 

 

2.4 जमतप्लाज्म संरक्षण 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, इलाममा जमतप्लाज्म संरक्षण प्लटमा ननयनमत स्याहार सम्भार गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, धनिुामा जमतप्लाज्म संरक्षण प्लटमा ननयनमत गोडमेल तथा सरसफाई कायत भएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, मकवानपरुको वनृ्दावन वनस्पनत उद्यानमा ५, पवतनतय वनस्पनत उद्यान दामनमा ४ र षटषु्टङ्ग वनस्पनत 
उद्यानमा २ गरी जम्मा ११ प्रजानतको जमतप्लाजम संरक्षण गररएको। ३ वटै उद्यानहरुको ननयनमत स्याहार सम्भार भएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, बााँकेमा उद्यानमा मौजूदा जमतप्लाज्म संरक्षण भइरहेको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, सल्यानमा Dendrobium sp.- 2, Coeligyne sp., Flicangeria sp., Cymbidium sp.- 3, Bulbophyllum sp.- 

2, Vanda sp., Lilium sp., Geranium sp., Roscoea purpurea, Arisaema sp.- 3, Schima wallichii जम्मा १४ प्रजानत र पषहचान हनु 
बााँकी ६ प्रजानत संकलन भएको जसलाई उद्यानमा संरक्षण गररएको छ। 
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३. जडीबटुी षवकास कायतिम  
3.1 गणुस्तर षवकासका लानग िेती प्रषवनध अनसुन्धान गरी सोसम्न्धी प्राषवनधक पखुस्तका तयार गने 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, इलाममा गत वित को अनसुन्धान प्लटबाट तथ्यांक संकलन, फालेलङु्ग पााँचथर र सन्दकपरु इलामबाट 
नबउ संकलन गरी नसतरी राखिएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, धनिुामा २ वटा नसतरी बेडमा १*१ वगत नमटरको १६ वटा प्लटमा २५/२५ वटा पोलीब्यागमा षवनभन्न 
पारानमटरका माटो, बालवुा भरी नीमका नबउ संकलन गरी रोपण गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, मकवानपरुमा िेती प्रषवनध षवकासकोलागी धनसङ्ग्ग्र े प्रजानत छनौट गने कायत भएको। कायत योजना 
बनाउने कायत भएको। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, बााँकेमा सेतो मशुलीको अध्ययन भइरहेको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, सल्यानमा सगुन्धकोषकला Cinnamomum glaucescens अनसुन्धानको लानग ३ स्थान छनोट जसमा- 
िलुा िाम लाग्न ेस्थान, छाया परेको ओनसलो स्थान, पोनलहाउस नभरको स्थान यी प्रत्येक स्थानमा ३ वटा रेखप्लकाको दरले १मी 
x १मी का ३६ वटा ररसचत पलट ननमातण सम्पन्न भएको,सगुन्धकोषकलाको कररब २० केजी नबउ संकलन गरी सकुाईएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, जमु्लामा लिपुरको वीउ संकलन, गाना संकलन गरर रोपण कायत गररएको छ। 

3.2 खचराइतो जमतप्लाज्म संकलन, संरक्षण व्यवस्थापन 

 

3.3 जडीबटुीका गणुस्तरीय नबरुवा उत्पादन 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, इलाममा लौठसल्लाको १५००० कषटङ्ग नसतरी राखिएको तथा नसलषटमरु (Lindera neesiana) को २० 
के जी नबउ िररद गरी नसतरी राखिएको 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, धनिुाधाम वनस्पनत उद्याननभर रहेको जडीबटुी नसतरी क्षेरमा सरसफाई तथा परुाना नबरूवामा गोडमेल 
गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, मकवानपरुमा सपतगन्धा ३०००, कुररलो ४००० र तेजपातको  ३००० खचउरीको ८०० र अजुतनाको 
२००० नबउहरु उत्पादन गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, बााँकेमा नसतरी क्षेर सरसफाइ गररएको र नसतरी क्षेरमा एउटा सेड हाउस बनाइएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, सल्यानमा मौज्दात नबरुवा षवतरण भईरहेको ५० वटा बेड तयारी भईरहेको तथा नबउ संकलनको कायत 
भईरहेको छ। 

3.4 जनडबटुीको सारतत्व षवश्लिेण प्रमाणीकरण तथा नसफारीस 

 ४८८ वटा नमूनाहरुको षव् लेिण, प्रमाणीकरण, गणु ननयन्रण तथा नसफाररस कायत गरेको। 

 

3.6 संकटापूणत अवस्थामा पगुकेो जडीबटुी प्रजातीको स्व-स्थानीय संरक्षण 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, धनिुाचाल ुआ.व.को लानग प्रजानत छनौटको लानग आव्यक कायत भइरहेको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, मकवानपरुमा कायत योजना बनाउन ेकायत भएको र दामन खस्थत सामदुाषयक वनमा समन्वय गरी षफल्ड 
सवे गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, बााँकेमा भगवती सामदुाषयक वन राप्तीसोनारी करातमा सङ्कटापूणत प्रजातीहरुको संरक्षण सम्बखन्ध १ ददन े
अनभमिुीकरण कायतिम गरी संरक्षण सामग्री र  औजार प्रदान गररएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, सल्यानमा सनुािरी सा.व.उ.स मा खचराईतो र षहमाली सा.व.उ.स मा काकडनसंगी को संरक्षण भईरहेको 
छ।  

 
3.7 संकटापूणत अवस्थामा पगुकेो जडीबटुी थप प्रजानतहरुको परस्थाननय संरक्षण कायत  
 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, इलाममा परस्थानीय संरक्षण प्लटमा ननयनमत स्याहार सम्भार तथा क्षेर षवस्तार गररएको छ। 
 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, धनिुामा अषकत ड बक्समा संरखक्षत नबरूवा लगायत दलुतभ, लोपोन्मिु प्लटमा रहेका नबरूवाहरूको ननयनमत 

स्याहार सम्भार गररएको छ। 
 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, मकवानपरुको वनृ्दावन वनस्पनत उद्यानमा कलवल, रुि उननउ,  षपप्ला षवजयसाल चााँप, छनतवन तथा 

सनतसाल आदद लगायत गजुोको ५० कषटङ्गहरु रोपण गरी संरक्षण कायत गररएको।दामन र षटषु्टङ्ग वनस्पनत उद्यानमा जैतनु, लप्सी, 
नसप्लीगन, स्यालधोते तथा अषकत डका षवनभन्न  प्रजानतहरुको ननयनमत स्यहार सम्भार गररएको छ र कायत योजना बनाउन ेकायत 
भएको छ। 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, बााँकेमा उद्यानमा मौजूदा प्रजानत संरक्षण भइरहेको छ। 
 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, सल्यानमा संरखक्षत संकटापूणत प्रजानतहरुको ननयनमत स्याहार सम्भार र कायतषवधी तयार भएको छ। 
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१५. षवभागमा परेको सूचना माग सम्बखन्ध ननवेदन र सो उपर ददएको षववरण 

 

ननवेदन ददन ेसंस्था/व्यखक्त मागका सूचनाको षववरण कारवाहीको षववरण 

– – – 

 

१६. सूचना प्रकाशन 

 वनस्पनत षवभागबाट सञ्चानलत अन 'सन्धान कायतका ननतजाहरुको प्रकाशन Journal of Plant Resources  प्रकाखशत  
गने गररएको र उक्त प्रकाशनलाई षवभागको Website मा समेत राख् न ेगररएको छ । 

 वनस्पनत षवभागबाट सञ्चानलत कायतिम तथा गनतषवनधहरुका जानकारी “वनस्पनत स्रोत”   रैमानसक समाचार पर माफत त प्रदान 
गने गररएको र उक्त प्रकाशनलाइ षवभागको Website मा समेत राि् ने गररएको छ । 

 अन्य प्रचार प्रसार मूलक सामाग्रीहरM leaflet,  booklet,  posters  लगायतका  प्रकाखशत  सामाग्री  षवतरण गररएको  साथै 
षवभागको Website मा समेत राख् न ेगररएको छ । 
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१७. संगठन संरचना 

 

वन तथा वातावरण मन्रालय 

 

वनस्पनत षवभाग 

महाननदेशक 

 

 

 

       

      अनसुन्धान तथा योजना महाशािा 
           उप–महाननदेशक 

 

 

 

 जडीवटुी प्रवर्द्तन तथा षवकास शािा 
 बायोटेक्नोलोजी शािा 
 योजना तथा अनगुमन शािा 
 जैषवक षवषवधता तथा साइषटस शािा  
 शहरी उद्यान षवकास शािा 

 

 

 

               केखन्िय कायातलयहरु 

 प्राकृनतक सम्पदा अनसुन्धानशाला 
 राषिय हवेररयम तथा वनस्पनत प्रयोगशाला 
 राषिय वनस्पनत उद्यान  

 

 

 

 

 

 

 



 

 प्रशासन शािा 
 आनथतक प्रशासन शािा 
 खजन्सी व्यवस्थापन शािा 

 

 

 

 

 

 

वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, कायातलयहरु

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, मकवानपरु 
 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि,  ईलाम 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, धनिुा 
 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, बाकेँ  
 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, सल्यान 

 वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि,कैलाली 
  वनस्पनत अनसुन्धान केन्ि, जमु्ला    

 

 

 

 

   व्यवस्थापन तथा षवकास महाशािा 
उप–महाननदेशक 

 

 

 

 इन्स्टुमेन्ट शािा 
 गणुस्तर ननधातरण शािा 
 बायोलोखजकल शािा 
 प्रचार प्रसार तथा डकुमेन्टेशन 
शािा  

 जडीवटुी सदपुयोग तथा पाइलट 
शािा

 

 

 


