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पकेटहरुको सिमाकंन श्रावण - पौष िम्पन्न ।
पकेटहरुको क्षेत्र सनर्ाारण मन्त्त्रालयबाट 
स्वीकृत भएको िम्पन्न।

DPR ११९

पकेट क्षेत्रमा 
जडीबटुट खेती

माघ- जेष्ठ िम्पन्न ।

 15 पकेट क्षेत्रको १5० हेक्टरमा  
जडीबटुीको व्यविाटयक खेती टवस्तार 
िम्पन्न भएको ।

कोसभड-१९ को कारणले 
200 हेक्टरमा काया 
िम्पन्न हनु निकेको ।

 15 पकेट क्षेत्रको १5० हेक्टरमा  
जडीबटुीको व्यविाटयक खेती टवस्तार िम्पन्न 
भएको । DPR ११९

११९

जसडवटुी सनयाातमा 
िहजीकरण 
(१५०० वटा 
नमूना)

टवश्लषेण, 
प्रमाणीकरण, गणु 
सनयन्त्त्रण तथा 
सिफाररि

श्रावण - अिार

560 वटा नमूनाहरुको टवश्लशेण 
प्रमाणणकरण, गणु, सनयन्त्त्रण तथा 
सिफाररि काया गरेको।

1507 वटा नमूनाहरुको टवश्लशेण 
प्रमाणणकरण, गणु, सनयन्त्त्रण तथा सिफाररि 
काया गरेको ।

DPR

११९

प्रारुप तयार
श्रावण - 
कासताक

िम्पन्न ।
प्रारुपको मिौदा तयार भएको ।

DPR
११९

िामदुाटयक प्रोटोकल 
तयार

अिोज - पौष िम्पन्न ।
MoFE/IUCN को िमन्त्वयमा प्रोटोकल  
तयारी भएको।

DPR

११९

तथयांक तथा 
जानकारी िकंलन

मंसिर - फाल्गनु िम्पन्न ।
वनस्पसत प्रयोगको परम्परागत ज्ञानको तथयांक 
तथा जानकारी िकंलन काया िम्पन्न ।

DPR

११९

असभलेखीकरण चैत्र - जेष्ठ िम्पन्न ।

TKDL को लागी web page design 
भइ 600 वटा वनस्पसत िम्बणन्त्र् 
परम्परागत ज्ञानको असभलेखीकरण काया 
िक्पन्न भएको।

TKDL को लागी web page design भइ 
4200 वटा वनस्पसत िम्बणन्त्र् परम्परागत 
ज्ञानको असभलेखीकरण काया िक्पन्न भएको।  
( लक्ष्य 4000)

DPR

११९

काया 
िम्पादनको 

णस्थसत

बजेट 
बक्तव्य
को 
बूूँदा नं

मखु्य टियाकलाप माइलस्टोन
नीसत तथा 
कायािमको 

व्यहोरा

११९

जडीवटुट क्षेत्रमा 
व्यविाटयक खेती 
(200 
हेक्टर/2० स्थान)

७५ बहउुपयोगी वन र 
व्लक फरेष्ट 
टवस्तार एंव 
वैज्ञासनक वन 

व्यवस्थापन गरी 
वन िंरक्षण तथा 
वनस्रोतको ददगो 
उपयोग गररनेछ। 
आगामी आसथाक 
वषालाई वकृ्षारोपण 
वषा घोषणा गरी 
काष्ठ, गैरकाष्ठ 
फलफूलका 
टवरुवा रोपण 
गररनेछ। 

जसडबूटी लगायत 
वनमा आर्ाररत 
हररत उद्योग तथा 

व्यविायको 
प्रवर्द्ान तथा 

टवस्तार गररनेछ।

११९

वनस्पसत प्रयोगको 
परम्परागत ज्ञान 
असभलेखीकरण (1 
प्याकेज)

िमयावसर्

नेपाल िरकार
वन तथा वातावरण मन्त्त्रालय

आसथाक वषा २०७६/७७ को नीसत तथा कायािम र वजेट कायाान्त्वयन कायायोजना 

अिार मटहनाको प्रगसत

१. काया शरुु हनु निकेका 
कारणहरु
२. काम भै रहेको तर 
िमयसिमा सभत्र िम्पन्न गना 
निक्नकुा कारणहरु

आ.व 2076/77 प्रगसत
१२ सनकायगत

बूूँदा 
न.



११९

हवेररयम 
नमूनाहरुको 
सडणजटाईजेिन  
काया (30000 
नमूना)

सडणजटाईजेिन श्रावण - अिार िम्पन्न ।

5,070हवेररयम नमूनाहरुको 
सडणजटाइजेशन काया भएको

30,070 हवेररयम नमूनाहरुको 
सडणजटाइजेशन काया भएको ।

DPR

११९

सनदेणशका तयारी 
तथा स्वीकृत

श्रावण - 
कासताक

िम्पन्न ।
सनदेणशका तयार तथा स्वीकृत भएको।

DPR १२१

शंभाव्यता 
अध्ययन/माग 
िंकलन तथा िम्झौता

मंसिर - माघ

िम्पन्न। जडीबटुी उत्पादन तथा प्रशोर्न कम्पनी 
सलमीटेडिूँग  जडीबटुी  प्रशोर्न केन्त्र 
स्थापनाका लागी िाझेदारी पत्रमा िम्झौता 
िम्पन्न भएको। DPR १२१

जसडबटुी प्रशोर्न 
केन्त्र स्थापना

फाल्गनु -अिार

िम्पन्न 
नभएको।

COVID-19 lockdown को 
कारण िमय अभावले गदाा  
काया िम्पन्न नभएको।

DPR १२१
उद्यान सनमााणका 
लासग स्थलगत 
अध्ययन

भार- अिोज िम्पन्न ।
उद्यान सनमााणका लासग स्थलगत अध्ययन 
िम्पन्न भएको।

DPR १२०

उद्यानहरूको ड्रइङ्ग 
सडजाइन काया िम्पन्न

कासताक-मंसिर िम्पन्न ।
उद्यानहरूको ड्रइङ्ग सडजाइन काया िम्पन्न ।

DPR १२०

उद्यानहरूको पूवाार्ार 
सनमााण

पौष-अिार िम्पन्न ।
जाजरकोट, णचतवन, लमजगंु र 
भोजपरुमा उद्यान सनमााण काया िम्पन्न 
भएको ।

जाजरकोट, णचतवन, लमजगंु र भोजपरुमा 
उद्यान सनमााण काया िम्पन्न भएको ।

DPR १२०

िंरचना छनौट भार िम्पन्न ।
सनमााण/ममात/स्तरोन्नती गरीनपुने िंरचना 
छनौट काया िम्पन्न। DPR १२०

ल.ई./ToR तयार  अिोज-कासताक िम्पन्न ।
छनौट भएको िंरचनाहरुको ल.ई./TOR 
तयारी काया िम्पन्न। DPR १२०

१२०

वनस्पसत 
उद्यानहरुको 

स्तरोन्नसत  (11 
वटा)

१२०

नयाूँ  वनस्पसत 
उद्यान सनमााण 

(जाजरकोट णचतवन 
लमजगंु र भोजपरु) 

४ वटा

१०७ टवकाि र 
वातावरण वीच 
िन्त्तलुन कायम 
गररनेछ । 

पथृवीको भटवष्य, 
जीवनहरुको रक्षा, 
टहत कल्याण र 

यिको 
इकोसिष्टममा 

टकराव नआउने 
गरी टवकाि 
कायाहरु अणघ 
वढाइनेछ ।

१२१
जसडवटुी प्रशोर्न 
केन्त्र स्थापना (1 
वटा )

७५ बहउुपयोगी वन र 
व्लक फरेष्ट 
टवस्तार एंव 
वैज्ञासनक वन 

व्यवस्थापन गरी 
वन िंरक्षण तथा 
वनस्रोतको ददगो 
उपयोग गररनेछ। 
आगामी आसथाक 
वषालाई वकृ्षारोपण 
वषा घोषणा गरी 
काष्ठ, गैरकाष्ठ 
फलफूलका 
टवरुवा रोपण 
गररनेछ। 

जसडबूटी लगायत 
वनमा आर्ाररत 
हररत उद्योग तथा 

व्यविायको 
प्रवर्द्ान तथा 

टवस्तार गररनेछ।



िंरचना 
सनमााण/ममात 
िंभार/िटुर्द्टढकरण

मंसिर -जेष्ठ िम्पन्न ।

पखााल, तार बार, शौचालय, पानी ट्याङ्की, 
निारी सनमााण काया, उद्यानमा सिचाइ 
व्यवस्थापन  काया, ग्रीन/पोलीहाउि सनमााण, 
निारीमा रङरोगन, बाटो ममात, अटका ड हाउि 
सनमााण, ईलेणक्िक भेईकल, वेणल्डङ्ग मेणशन, 
गाडेन टकट्ि, लनमोअर, इलेणक्िक पानी ताने्न 
मोटर, गाडेन पाइप, णक्लनकटर खरीद भएको 
।

DPR १२०
निारी सनमााण तथा 
ममात

श्रावण - अिोज िम्पन्न । निारी सनमााण तथा ममात काया िम्पन्न।।
Combine ११८

टवरुवा 
उत्पादन/खररद ( 
23  लाख)

कासताक - 
फाल्गनु

िम्पन्न ।
 94,663 फलफूलको सबरुवा उत्पादन 
भएको।

2,01,000 फलफूलको सबरुवा उत्पादन 
भएको।

Combine ११८
स्थान छनौट चैत्र - बैशाख िम्पन्न । स्थान छनौट काया भएको। स्थान छनौट काया भएको। Combine ११८

वकृ्षारोपण जेष्ठ - अिार िम्पन्न ।
20,287 सबरुवा टवतरण भइ 

वकृ्षारोपण भएको।
20,287 सबरुवा टवतरण भइ वकृ्षारोपण 

भएको। Combine ११८
निारी सनमााण तथा 
ममात

श्रावण - अिोज िम्पन्न ।
निारी सनमााण तथा ममात काया िम्पन्न भएको।

Combine ११८

टवरुवा उत्पादन (1 
करोड 48 लाख)

कासताक - 
फाल्गनु

िम्पन्न ।
 69,529सबरुवा उत्पादन भएको। 4,98,114सबरुवा उत्पादन भएको।

Combine ११८
स्थान छनौट चैत्र - बैशाख िम्पन्न । स्थान छनौट काया भएको। Combine ११८

टवतरण (६८ लाख ) चैत्र - बैशाख िम्पन्न ।
3,67,936 सबरुवा टवतरण भएको। 3,67,936 सबरुवा टवतरण भएको।

Combine ११८

वकृ्षारोपण जेष्ठ - अिार िम्पन्न ।
20.75 हेक्टरमा वकृ्षारोपण भएको। 20.75 हेक्टरमा वकृ्षारोपण भएको।

Combine ११८

११८

टवरुवा उत्पादन 
(1 करोड 48 
लाख) तथा 
वकृ्षारोपण 
(5000 हेक्टर)

१३३ फलफूलका 
टवरुवािटहतको 
निारी स्थापना र 
टवकाि गना सनजी 

र िहकारी 
क्षेत्रलाई प्रोत्िाहन 
गररनेछ। िरकारी 

स्तरबाट 
िञ्चालनमा भएका 
निारीमा कम्तीमा 
३० प्रसतशत 
फलफूलको 

टवरुवा उत्पादन 
गररनेछ ।

११८

फलफूलको टवरुवा 
उत्पादन/खररद 
तथा वकृ्षारोपण  
(23  लाख)

१२०

वनस्पसत 
उद्यानहरुको 

स्तरोन्नसत  (11 
वटा)

१०७ टवकाि र 
वातावरण वीच 
िन्त्तलुन कायम 
गररनेछ । 

पथृवीको भटवष्य, 
जीवनहरुको रक्षा, 
टहत कल्याण र 

यिको 
इकोसिष्टममा 

टकराव नआउने 
गरी टवकाि 
कायाहरु अणघ 
वढाइनेछ ।


