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क्रक्रमाकराऩ रक्ष्म भाइरस्टोन सभमावतध

भाईस्टोनको स्स्थतत 
(कामय श रु नबएको/ 
काभ 
बइयहेको/सम्ऩन्न)

बाद्र भक्रहनाको प्रगतत

1.  कामय श रु ह न 
नसकेको कायण 
2 .काभ बईयहेको 
तय सभमतसभा तबत्र 
सम्ऩन्न गनय 
नसक्न का कायण 
उल्रेख गने

हारसम्भको प्रगतत

कै
क्रप
मत

परपूर: तफरुवा उत्ऩादन/खरयद जेष्ठ-असाय सम्भ

वन जन्म 
:7,00,०००

तफरुवा उत्ऩादन/खरयद जेष्ठ-असाय सम्भ काभ बइयहेको।
18,290 तफरुवा उत्ऩादन 
बएको छ।

44,240 तफरुवा उत्ऩादन 
बएको छ।

3000 हेक्टय तफरुवा क्रवतयण तथा वृऺ ायोऩण प्रायम्ब जेष्ठ-असाय सम्भ

१२६ 119

टे्रड सऩोटय (क्रवश्लषेण, 
प्रभाणीकयण, ग ण तनमन्त्रण 
तथा तसपारयस)

१५०० सॊख्मा
क्रवश्लषेण, प्रभाणीकयण, ग ण तनमन्त्रण 
तथा तसपारयस

काततयक, 
पाल्ग न य 
असाय सम्भ

काभ बइयहेको।

131 वटा नभ नाहरुको 
क्रवश्लषेण, प्रभाणीकयण, ग ण 
तनमन्त्रण तथा तसपारयस कामय 
बएको।

359 वटा नभ नाहरुको 
क्रवश्लषेण, प्रभाणीकयण, ग ण 
तनमन्त्रण तथा तसपारयस कामय 
बएको।

अन सन्धानात्भक कामय चैत्र सम्भ काभ बइयहेको।

रागत ईक्रिभेट य TOR  
तमाय बइ ऩयाभशय खरयद 
प्रक्रक्रमा अगातड फढाइएको।

रागत ईक्रिभेट य TOR  तमाय 
बइ ऩयाभशय खरयद प्रक्रक्रमा 
अगातड 
फढाइएको।अन सन्धानात्भक 
कामयका रातग SOP तमाय 
बएको।

जडीफ टीभा आधारयत वस्त  उत्ऩादन 
(Bio prospecting)

जेष्ठ सम्भ

ऩूवय तमायी सम्ऩन्न भॊतसय सम्भ काभ बइयहेको।
कामयक्रवतध भन्त्रारमभा 
स्वीकृततका रातग ऩेश 
बएको।

कामयक्रवतध भन्त्रारमभा 
स्वीकृततका रातग ऩेश 
बएको।

ऩकेट ऺेत्रभा व्मवसाक्रमक खेती प्रायम्ब भाघ

ऩूवय तमायी सम्ऩन्न भॊतसय सम्भ काभ बइयहेको। कामयक्रवतध  भन्त्रारमफाट 
स्वीकृतत बएको।

कामयक्रवतध  भन्त्रारमफाट 
स्वीकृतत बएको।

जडीफ टीभा आधारयत 
व्माऩारयक भहत्वका वस्त  
उत्ऩादन (Bio prospecting)

ऩकेट ऺेत्र प्रवर्द्यन कामयक्रभ ४0 सॊख्मा

 १ वटा

आ.व. २०७7/0७8 भा नीतत तथा कामयक्रभको प्रगतत

तनकाम: वनस्ऩतत  क्रवबाग

१२३ ११६
तफरुवा उत्ऩादन/खरयद  

(7,00,000)

१२६

119126

119

जडीफ टी क्रवकास कामयक्रभ, 
जडीफ टी ऩकेट ऺेत्र कामयक्रभ 
तनयन्तयता, कणायरी प्रदेश

126 119



नीतत 
तथा 

कामयक्रभ
को फ ॊदा 

न.

फजेट 
फक्तव्मको 
फ ॉदा नॊ

क्रक्रमाकराऩ रक्ष्म भाइरस्टोन सभमावतध

भाईस्टोनको स्स्थतत 
(कामय श रु नबएको/ 
काभ 
बइयहेको/सम्ऩन्न)

बाद्र भक्रहनाको प्रगतत

1.  कामय श रु ह न 
नसकेको कायण 
2 .काभ बईयहेको 
तय सभमतसभा तबत्र 
सम्ऩन्न गनय 
नसक्न का कायण 
उल्रेख गने

हारसम्भको प्रगतत

कै
क्रप
मत

ऩकेट ऺेत्रभा व्मवसाक्रमक खेती प्रायम्ब भाघ

ऩूवय तमायी सम्ऩन्न भाघ सम्भ काभ बइयहेको।
सभन्वम तथा प्रायस्म्बक 
कामय बइयहेको।

सभन्वम तथा प्रायस्म्बक 
कामय बइयहेको।

उद्यान तनभायण कामय जेष्ठ सम्भ

जग्गा तनधाययण तथा व्मवस्थाऩन काततयक सम्भ काभ बइयहेको।

नेऩार ट्रिसॉग जग्गा 
तनधाययण तथा व्मवस्थाका 
रातग सभन्वम बइयहेको।

नेऩार ट्रिसॉग जग्गा 
तनधाययण तथा व्मवस्थाका 
रातग सभन्वम बइयहेको।

ग रूमोजना तमायी जेष्ठ सम्भ

उद्यान तनभायण१२७ ५ स्थान

वहृत वनस्ऩतत उद्यानको ग रू 
मोजना तनभायण

१२८ १२० 1 वटा
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