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याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय कामयष्ट्रवतध, २०७७ 

प्रस्तावना : वानस्ऩततक ष्ट्रवष्ट्रवधताको ऩष्ट्रहचान, अध्ममन अनसुन्धान, प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकासभा उल्रेखनीम मोगदान ऩ-ु

माउन ेएवॊ वनस्ऩततको सॊयऺण, सम्फर्द्यन एवभ ्ददगो उऩमोग भापय त देशको साभाजजक, आतथयक, वातावयणीम 
ष्ट्रवकासभा प्रशॊसनीम कामय गनने  ्मजतिलराई सम्भान गनने  एवॊ अनसुन्धानकतायराई वनस्ऩतत सम्फन्धी अध्ममन 
अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकास तपय  उत्प्प्ररेयत गनने  उद्देश्मरे वनस्ऩतत ष्ट्रवबागको स्वणय भहोत्प्सवको उऩरक्ष्मभा 
नेऩार सयकाय (भाननीम भजन्िस्तय) को तभतत २०६६।१२।१६ को तनणयमानसुाय याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय, 

२०६६ स्थाऩना गरयएकोभा सो ऩयुस्काय ष्ट्रवतयण गनने  प्रमोजनाथय मो कामयष्ट्रवतध तमाय गरयएको छ । 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयष्ट्रवतधको नाभ “याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय कामयष्ट्रवतध, २०७७” यहेको 
छ ।  

(२) मो कामयष्ट्रवतध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: ष्ट्रवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयष्ट्रवतधभा, - 
(क) “अध्ममन अनसुन्धान” बन्नारे ्मजतिलरे औऩचारयक अध्ममनको क्रभभा स्नातकोत्तय तहभा गयेको 

शोध प्रफन्ध (थेतसस), ष्ट्रवद्यावारयधी गदायको शोधऩि (ऩेऩय), याष्ट्रिम/अन्तयायष्ट्रिम शोधऩतिका (जनयर) 
भा प्रकाशन बएका अन्म शोधऩि, वा अनौऩचारयक अध्ममनको क्रभभा हातसर गयी स्थाष्ट्रऩत 
बएका ऻान, जानकायी सम्झन ुऩछय । 

(ख) “कामयष्ट्रवतध” बन्नारे याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय कामयष्ट्रवतध, २०७७ सम्झन ुऩछय । 

(ग) “ददगो उऩमोग” बन्नारे वानस्ऩततक ष्ट्रवष्ट्रवधता एवॊ उऩरब्धताभा कभी नऩगु्न ेगयी साभाजजक, आतथयक 
रूऩभा गरयने वनस्ऩततको दीघयकारीन सदऩुमोग सम्झन ुऩछय ।  

(घ) “ऩष्ट्रहचान” बन्नारे वनस्ऩततको आकाय, प्रकाय, अङ्ग आददको नाऩजाॉच; यासामतनक ऩयीऺण, कोषीम 
अध्ममन, आनवुाॊजशक अध्ममन वा अन्म वैऻातनक ऩर्द्ततद्वाया ऩष्ट्रहचान गयी नाभाकयण गरयएको 
सम्झन ुऩछय । 

(ङ) “ऩयुस्काय” बन्नारे याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्कायराई सम्झन ुऩछय । 

(च) “प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकास” बन्नारे वनस्ऩततको अध्ममन गनय वा वनस्ऩतत स्रोतको भूल्म अतबवृष्ट्रर्द् गनय प्रादबुायव 
वा आमात गयी प्रमोग गरयने/गरयएको ष्ट्रवतध (भेथड) वा प्रष्ट्रवतध (टेक्नोरोजी), वा त्प्मस्तो 
ष्ट्रवतध/प्रष्ट्रवतधको ऺभता अतबवृष्ट्रर्द् गनय गरयएको ऩरयवतयन वा सधुाय सम्झन ुऩछय । 

(छ) “भन्िारम” बन्नारे वन तथा वातावयण भन्िारम सम्झन ुऩछय । 

(ज) “ष्ट्रवबाग” बन्नारे वनस्ऩतत ष्ट्रवबाग सम्झन ुऩछय । 

(झ) “ष्ट्रवऻ” बन्नारे वनस्ऩततशास्त्र वा यसामनशास्त्र वा  पभायस्मषु्ट्रटकल्स वा आमवुने ददक ष्ट्रवधा अन्तगयत 
वनस्ऩतत स्रोतको अध्ममन, अनसुन्धान, वैऻातनक ऩष्ट्रहचान, यसामतनक ष्ट्रवश्लषेण, प्राध्माऩन एवॊ 
कामायन्वमनभा १५ वषय बन्दा फढी सभम सेवा गयी ख्माती प्राप्त गयेको वा याष्ट्रिम वनस्ऩतत 
ऩयुस्कायफाट सम्भातनत बइसकेका ्मजतिलराई सम्झन ुऩछय । 

(ञ) “्मजतिल” बन्नारे ऩयुस्कायको रातग आवेदन ददएका वा तसपारयस गरयएका नेऩारी नागरयकराई 
सम्झन ुऩछय । 

(ट) “सॊयऺण, सम्फर्द्यन” बन्नारे वानस्ऩततक स्रोतको ष्ट्रववेकऩूणय प्रमोग तथा तनयन्तयता य त्प्मसको गणुात्प्भक 
ऩऺराई कामभ गरयने मोजना तथा ्मवस्थाऩन, स्वदेशी रोऩोन्भखु वनस्ऩततहरूको ऩष्ट्रहचान य 
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प्रवर्द्यन वा फाह्य तभचाहा वनस्ऩततको ऩष्ट्रहचान य तनमन्िण गनने  सम्फन्धभा गरयन ेशोधकामय य 
्मावहारयक ्मवस्थाऩन सम्झन ुऩछय ।  

(ठ) “सतभतत” बन्नारे मस कामयष्ट्रवतधको दपा ३ फभोजजभ गदठत याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय भूल्माङ्कन 
सतभतत सम्झन ुऩछय । 

 
३. याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय भूल्माङ्कन सतभततको गठन: (१) ऩयुस्काय प्रदान गयी सम्भान गनुय ऩनने  ्मजतिलको 

चमन गनने  प्रमोजनको रातग देहामका सदस्महरू बएको याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय भूल्माङ्कन सतभतत गठन 
गरयएको छ । 

(क) भहातनदने शक,  वनस्ऩतत ष्ट्रवबाग         सॊमोजक 

(ख) सह–सजचव, वन तथा वातावयण भन्िारम       सदस्म 

(ग) प्रतततनतध (सह–सजचव स्तय), नेऩार कृष्ट्रष अनसुन्धान ऩरयषद्               सदस्म 

(घ) प्रतततनतध (सह–सजचव स्तय), नेऩार ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवतध प्रऻा प्रतत्ान        सदस्म 

(ङ) प्रतततनतध (प्राध्माऩक वा सह–प्राध्माऩक), वनस्ऩतत शास्त्र केजन्िम ष्ट्रवबाग, तिबवुन  

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यारम                सदस्म 

(च) प्रतततनतध (प्राध्माऩक वा सह–प्राध्माऩक), वन ष्ट्रवऻान अध्ममन सॊस्थान, ति. ष्ट्रव. सदस्म 

(छ) वानस्ऩततक जगतभा ख्माततप्राप्त ष्ट्रवऻहरु भध्मेफाट ष्ट्रवबागरे भनोनमन गयेका  

मथासम्बव एक जना  भष्ट्रहरा सष्ट्रहत २ जना ष्ट्रवषम ष्ट्रवऻहरु  सदस्म 

(ज) उऩ–भहातनदने शक, ्मवस्थाऩन तथा ष्ट्रवकास भहाशाखा वनस्ऩतत ष्ट्रवबाग          सदस्म-सजचव 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोजजभ भनोतनत सदस्महरूको ऩदावतध भनोनमन बएको आतथयक वषय 
सम्भको रातग हनुेछ । तनजहरूको ऩनु: भनोनमन हनु सक्नेछ । 

(३) सतभततरे आवश्मक ठानेभा कुनै ष्ट्रवऻराई सतभततको फैठकभा स्वतन्ि ऩमयवेऺक⁄ऩयाभशयदाताको 
रूऩभा बागतरन आभन्िण गनय सक्नेछ । 

४. सतभततको काभ, कतय् म य अतधकाय: (१) याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्कायफाट सम्भानमोग्म तीन जना ्मजतिलको 
चमन गयी ष्ट्रवबाग सभऺ तसपारयस गनुय सतभततको कतय् म हनुेछ ।  

(२) सम्भानमोग्म ्मजतिलको चमन गनय सतभततरे देहामका काभ गनने छ: 
(क) ऩयुस्काय छनौटको रातग ष्ट्रवबाग भापय त दपा ६ को उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना 

प्रकाशन गनने  । 

 (ख) ऩयुस्कायका रातग प्राप्त आवेदनहरु वा तसपारयस गरयएका ्मजतिलहरु भध्मेफाट दपा ६ को 
उऩदपा (९) फभोजजभ तमाय गरयएको आवेदकको मोग्मताक्रभको सूची (अनसूुची -३) को आधायभा 
औसत ५० अङ्क प्राप्त गयेका आवेदकहरु भध्मे सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गनने  उत्प्कृष्ट तीन ्मजतिलको 
नाभ ष्ट्रवबागभा तसपारयस गनने  । मदद औसत अङ्क ५० प्राप्त गयेका आवेदकको सॊख्मा तीन जना 
बन्दा कभ (१ जना वा २ जना) बए त्प्मतीनै तसपारयस गनने  य एक जनारे ऩतन औसत ५० अङ्क प्राप्त 
गनय नसकेको अवस्थाभा कसैराई ऩतन सो वषय तसपारयस नगनने  ।  

 

(ग) खण्ड (ख) फभोजजभ तसपारयस गदाय सभान अङ्क प्राप्त गनने  ्मजतिलहरूराई उनीहरुको 
मोग्मताक्रभ तनधाययण गयी तसपारयस गनने  ।  
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 (३) सतभततराई देहाम फभोजजभको अतधकाय हनुेछ:  

(क) स्वतन्ि ष्ट्रवऻ चमन गनय भाऩदण्ड फनाउने, चमन गनने  य फैठकभा आभन्िण गनने  । 

(ख) दपा ६ फभोजजभ सम्भानमोग्म ्मजतिलको चमन गयी तसपारयस गनने  प्रष्ट्रक्रमाभा कुनै दद्वष्ट्रवधा 
बएभा अजन्तभ तनणयम गनने  । 

(ग) खण्ड (ख) फभोजजभको तनणयम कामयष्ट्रवतधभा सजम्भरन गनुय ऩनने  बएभा तसपारयस गनने  । 

५. सतभततको फैठक, तनणयम य कामयष्ट्रवतध: (१)  सतभततको फैठक सॊमोजकरे तोकेको स्थान, तभतत य सभमभा 
आवश्मकतानसुाय फस्नेछ । सदस्म-सजचवरे सॊमोजकको तनदने शन फभोजजभ फैठकको स्थान, तभतत, सभम 
य छरपरका ष्ट्रवषम सम्फन्धी जानकायी सदस्महरूराई कम्तीभा तीन ददन अगावै ऩि वा इभेरफाट 
गयाउनेछ । साभान्मतमा सतभततको प्रथभ फैठक प्रत्प्मेक आतथयक वषयको दोश्रो चौभातसकभा फस्नेछ । 

(२) सतभततको सम्ऩूणय सदस्म सॊख्माको दईु ततहाई सदस्महरु उऩजस्थत बएभा गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको 
भातननेछ । 

(३) सतभततको फैठकको तनणयम सदस्म-सजचवरे तनणयम ऩजुस्तकाभा जनाई सॊमोजकफाट प्रभाजणत गयाई 
याख्न ुऩनने छ । 

 (४) सतभततको फैठकभा अऩनाइने अन्म कामयष्ट्रवतध सतभतत आपैरे तनधाययण गनने छ ।  

६. सम्भानमोग्म ्मजतिलको चमन प्रकृमा: (१) सम्भानमोग्म ्मजतिलको नाभ छनौट गनने  तसरतसराभा ्मजतिलगत 
ष्ट्रववयण सष्ट्रहत ऩेश गनय वा तसपारयस गनयका रातग याष्ट्रिम दैतनक ऩतिकाभा सूचना प्रकाशन गरयनेछ । मसयी 
सूचना जायी बए ऩश्चात ् इच्छुक ्मजतिलरे स्वमॊ वा प्रतततनतध भापय त ् अनसूुजच-१ फभोजजभको आवेदन बयी 
ष्ट्रवबागभा ऩेश गनुय ऩनने छ । तय सतभततभा आवर्द् सॊस्था एवॊ सतभततका सदस्महरुरे आपु य आफ्ना 
नातेदायको तसपारयस गनय एवॊ आवेदन ददन ऩाउने छैनन ्। सतभततका कुनै सदस्मको आपन्तरे ऩयुस्कायका 
रातग आवेदन ददएको खण्डभा सम्फजन्धत सदस्मरे सतभततराई जानकायी गयाउन ुउसको कतय् म हनुेछ, उतिल 
सदस्मरे भूल्माङ्कन प्रष्ट्रक्रमाफाट अरजग्गन ुऩनने छ । तय कुनै सॊस्था वा ्मजतिलरे एक बन्दा फढीको तसपारयस 
गनय फाधा ऩनने  छैन । 

ष्ट्रटप्ऩणी: मो ऩयुस्काय भयणोऩयान्त ऩतन प्रदान गनय सष्ट्रकन ेबएकोरे तनधन बैसकेको मोग्म ्मजतिलको नाभ 
सभेत तसपारयस गनय सष्ट्रकनछे  । 

(२) नेऩारी नागरयकरे भाि अनसूुची -१ फभोजजभको आवेदन बयी ऩेश गनय ऩाउनछेन ्।  
(३) अनसूुजच -१ य सो साथ सॊरग्न कागजातहरुभा उल्रेजखत ष्ट्रववयणहरूराई अङ्क प्रदान गनने  भखु्म 

आधाय भातननेछ । 

(४) सम्भानमोग्म ्मजतिलको छनौट गनय याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्कायको उद्देश्म सभेतराई ध्मान ददई तमाय 
गरयएको अनसूुची-२ फभोजजभको भूल्माङ्कन पायभ प्रमोग गरयनेछ । 

(५) ऩयुस्काय छनौटका आधाय तथा सूचकहरु अनसूुची -२ भा उल्रेख गये फभोजजभ हनुेछ । 

(६) उऩदपा (१) फभोजजभ आवेदन सॊकरन बैसकेऩतछ दपा ५ फभोजजभ सतभततको फैठक फसी 
भूल्माङ्कन गरयनेछ ।  

(७) सतभततका प्रत्प्मेक सदस्मरे प्रत्प्मेक प्रतत्ऩधी आवेदकको भूल्माङ्कन अनसूुची-२ भा उल्रेजखत आधाय 
तथा सूचकहरु अनरुूऩ गनने छ ।  
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(८) उऩदपा (७) फभोजजभ सतभततका सफै सदस्मफाट आवेदकरे प्राप्त गयेको अङ्कहरू जोडी औसत अङ्क 
तनकातरनेछ ।  

(९) उऩदपा (८) फाट प्राप्त औसत अॊकको आधायभा आवेदकहरुको मोग्मताक्रभको सूची तमाय 
गरयनेछ ।  

 

७. ष्ट्रवबागको कामय: (१) ष्ट्रवबागरे ऩयुस्कायको रातग अनसूुची-१ फभोजजभको आवेदन ददन सतभततको तनणयम 
फभोजजभ भॊसीय/ऩषु भष्ट्रहनाभा कजम्तभा २ (दईु) ऩटक जम्भा ३० ददनको सभमसीभा नकट्ने गयी 
ऩष्ट्रहरो ऩटक सूचना जायी गयेको तीन हप्ताभा ऩनु् स्भयणात्प्भक सूचना याष्ट्रिम दैतनक ऩतिकाभा जायी 
गनने छ । साथै सो सूचना वन तथा वातावयण भन्िारम य वनस्ऩतत ष्ट्रवबागको Website एवॊ सूचना 
ऩाटीभा सभेत प्रकाजशत गनने छ । 

(२) प्रचाय प्रसायको भाध्मभफाट ऩयुस्कायको रातग मोग्म ्मजतिलको नाभ सॊकरन गयी प्राप्त बएका 
आवेदनहरुको आधायभा सम्बाष्ट्रवत उम्भेदवायहरुको एक सूची तमाय गरयनछे । 

(३) ष्ट्रवबागको प्रचाय प्रसाय तथा डकुभेन्टेशन शाखारे सतभततको सजचवारमको रूऩभा कामय गनने छ य 
सदस्म-सजचवको सभन्वमभा उऩदपा (२) फभोजजभको सूचीभा सभाष्ट्रवष्ट उम्भेदवायहरुको प्रायजम्बक 
छनौट/जाॉच गनने छ । 

(४) प्रायजम्बक छनौट गदाय अनसूुजच-१ भा उल्रेजखत य सो साथ सॊरग्न कागजातहरुभा उल्रेजखत 
ष्ट्रववयणहरूराई रुज ुगयी सजचवारमरे अजन्तभ नाभावरी तमाय गनने छ । 

(५) सजचवारमरे सतभततको फैठक सॊचारन सम्फन्धी ्मवस्था तभराउनेछ । 

(६) ष्ट्रवबागरे सतभततफाट दपा ४ को उऩदपा (२) को खण्ड (ख) वा खण्ड (ग) फभोजजभ तसपारयस 
बैआएको नाभावरी अनभुोदन गयी स्वीकृततको रातग भन्िारमभा ऩेश गनने छ य भन्िारमरे अजन्तभ 
तनणयम गनने छ । 

(७) एक बन्दा फढी ्मजतिलराई ऩयुस्काय प्रदान गनने  गयी तनणयम बएभा ष्ट्रवबागरे ऩयुस्काय यकभ 
भध्मेफाट दाभासाष्ट्रहरे सभान रुऩभा प्रदान गनने  ्मवस्था तभराउनेछ । 

८. ऩयुस्काय याजश: ऩयुस्कायको कुर याजश रु. २,००,०००।- (अऺरुऩी रु दईु राख भाि) यहने छ । 

९. अजन्तभ ्माख्मा गनने ् मस कामयष्ट्रवतधभा कुनै दद्वष्ट्रवधा बएभा वा थऩ स्ऩष्ट गनुय ऩनने  बएभा अजन्तभ ्माख्मा 
 गनने  अतधकाय भन्िारमराई हनुेछ ।  

१०. खायेजी् याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय कामयष्ट्रवतध, २०७२ खायेज गरयएको छ । 

 



5 
 

अनसूुची -१ 

(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 
याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्कायको रातग आवेदन पायभको ढाॉचा  

  
आवेदकको ष्ट्रववयण नाभ थय: 

जन्भ तभतत:  नागरयकता नॊ.: 
स्थामी ठेगाना:  

हारको ठेगाना:  

 

पोन नॊ.: 
इभेर ठेगाना: 

शैजऺक मोग्मता  

सॊरग्नता (हार कामययत 
सॊस्था/तनकाम, कामय जजम्भेवायी, ऩद 
सभेत उल्रेख गनने ) 

 
 
 

ष्ट्रवऻताको ऺेिहरु  

प्रकाशन (याष्ट्रिम/अन्तयायष्ट्रिस्तय) 
१. अनसुन्धानात्प्भक रेख/यचना सख्मा 
२. अन्म प्रकाशन ऩसु्तक सख्मा  

 

अन्म सॊघ सॊस्थाहरुभा आफर्द्ता  

तसपारयस गनायको प्रभखु कायण 
(तसपारयस गनने को हकभा भाि) 

 

पायभसाथ सॊरग्न गनुयऩनने  कागजातहरु: 
(क) वैमजतिलत ष्ट्रववयण (अनसूुची – १ क फभोजजभ)  

(ख) नागरयकताको प्रतततरष्ट्रऩ 

(ग) हारसारै जखचेको ऩासऩोटय साईजको पोटो 
भैरे मस आवेदन पायभभा उल्रेख गयेका ष्ट्रववयण तथा पायभसाथ ऩशे गयेका कागजातहरु दठक दरुुस्त छन,् झठुा ठहये कानून 
फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

 

 

तभतत:...................            आवेदक/तसपारयस गनने को दस्तखत:............... 
      नाभ: ............... 
मस ढाॉचा फभोजजभ कुनै प्रततबाशारी ्मजतिलको ष्ट्रववयण उल्रेख गयी ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यारम, जशऺण सॊस्था वा नऩेार सयकायका 
भातहतका तनकाम, प्रदेश तथा स्थानीम तह वा अन्म कुनै ्मजतिलरे सभेत तसपारयस गनय सक्नेछन ्य त्प्मस्तो तसपारयसको 
आधायभा सभेत सतभततरे सचुी तमाय गनय य ऩयुस्कायको रागी तसपारयस गनय सक्नेछ | 
 

कामायरम प्रमोजनका रातग भाि: 
दताय नॊ. 
तभतत: 
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अनसूुची – १ क  

वैमजतिलत ष्ट्रववयणको ढाॉचा 

S. No. Description  

1 Name  

2 Date of Birth  

3 Citizenship No.  

4 Permanent Address  

5 Current Address  

6 Phone  

7 Email ID  

8 Current affiliation  

9 Academic Qualification (mention 

completed year and  Major 

subjects/Topics/Title) 

 

10 Number and title of Publications in 

International Journal (specify author or 

co-author) 

1. 

2. 

3. 

..... 

..... 

11 Number and title of Publications in 

National Journal (specify author or co-

author) 

1. 

2. 

3. 

..... 

..... 

12 Number of Book Publication 

(specify author or co-author) 

1. 

2. 

.... 

.... 

13 Popular articles published in Digital or 

Print media  

1. 

2. 

3. 

..... 

..... 

14 Policy Level Document Preparation  1. 

.... 

.... 

15 Implementation Level Document 

Preparation  

1. 

.... 

.... 

16 New to Plant Science (Publication)  1. 

.... 

.... 

17 New Plant species to Nepal 

(Publication)  

1. 

.... 

.... 

18 Grant received for Plant research 1. 

.... 
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.... 

19 Award certificate or appreciation letter 

for plant based research  

1. 

.... 

.... 

20 Journal Publication for finding of new 

phytochemical molecule  

1. 

2. 

.... 

.... 

21 Patenting on technology, Skill and  

Knowledge  

1. 

.... 

.... 

22 Innovative research based on Traditional 

Knowledge (TK)  for product 

development (Registered in Intellectual 

Property Right /IPR)  

1. 

.... 

.... 

 

23 Contribution on Humanitarian, Social, 

Economic & Environmental sector 

Description on the given four points within 250 

words (maximum) 

24 Involvement/Membership in the 

relevant National or International 

Organizations (Certificates should be 

submitted) 

1. 

2. 

3. 

..... 

..... 

25 Significance of the research based on 

the citations (Specify total number of 

citations and mention the source) 

 

 

 

26 Capacity development, Knowledge 

transfer and extension  

1. 

2. 

.... 

.... 

27 Leadership and Collaboration role in 

relevant organizations  

1. 

2. 

.... 

.... 

28 Working Experience in relevant field 

(years) 

 

29 Other relevant  information if any   
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अनसूुची-२ 

(दपा ६ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 
  याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय उम्भेदवायहरुको भूल्माङ्कन पायभ (कामयऺ िेगत) 

 

    कामयऺ िे 
 

 

 

 

 

 

 

 

उम्भेदवायको  
    नाभ 

 

अध्ममन 
अनसुन्धान तथा 

प्रकाशन 
(Research) 

(५०) 

वस्त,ु प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकास 
तथा नवीनतभ सजृना 

(Product, 
Technology 

Development 
& 

Innovation)  
(१५) 

सॊयऺण/सम्वर्द्यन तथा ददगो उऩमोग 
(भानवीम, साभाजजक,आतथयक य 

वातावयणीम मोगदान) 
Conservation/Promotion 

& Sustainable Use 
(Humanitarian, Socio-

economic & 
Environmental 
contribution)  

(१०) 

ऩहुॉच 
(Out 

reach) 
(१०) 

शैजऺक ऩृ् बतूभ 
(Educational 
Background) 

(१०) 

वस्ततुन् 
भूल्माङ्कन 

(सभग्रताका 
आधायभा) 

(५) 

जम्भा 
प्राप्ताङ्क 
(१००) 

 

१.        

२.        

३.        

....        

....        

ष्ट्रटप्ऩणी: को् तबिको अङ्करे अङ्कबाय जनाउने छ । 

भलु्माङ्कन कतायको  
हस्ताऺय: ............. 
नाभ: ................... 
ठेगाना: ................ 
तभतत: .................. 



9 
 

अनसूुची -२ क 
(दपा ६ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 

  याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय उम्भेदवायहरुको भूल्माङ्कन पायभ  

कामयऺ िे : अध्ममन अनसुन्धान तथा प्रकाशन (Research & Publication) (५०) 
 

सूचक 

 

 

 

 
 उम्भेदवायको  
       नाभ 

 

प्रकाशन दस्तावेज तमायी 
अध्ममन 

अनसुन्धानको रातग 
प्राप्त 

जम्भा  
प्राप्ताङ्क 
(५०) 
 

जनयर 

ऩसु्तक 
(६) 

जानकायीभरुक 
रेख यचना  

(३) 

नमाॉ वनस्ऩतत ऩष्ट्रहचान 
(प्रकाजशत) 

नीततगत  
(३) 

कामयगत 
(२) ग्रान्ट (२) 

ऩयुस्काय 
वा 

सम्भान 
(४) 

अन्तयय्ाष्ट्रिम 
(१२) 

याष्ट्रिम 
(९) 

वैऻातनक 
जगतको 
रातग नमाॉ 

(६) 

नऩेारको 
रातग 

नमाॉ (३) 

१.            

२.            

३.            

....            

....            

ष्ट्रटप्ऩणी: को् तबिको अङ्करे अङ्कबाय जनाउने छ । 

भलु्माङ्कन कतायको  
हस्ताऺय: ............. 
नाभ: ................... 
ठेगाना: ................ 
तभतत: .................. 
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अनसूुची -२ ख 
(दपा ६ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 

  याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय उम्भेदवायहरुको भूल्माङ्कन पायभ  

कामयऺ िे : वस्त,ु प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकास तथा नवीनतभ सजृना (Product, Technology Development & Innovation) (१५) 
 

सूचक 

 

  उम्भेदवायको  
       नाभ 

  

नमाॉ पाइटोकेतभकर 
भोतरक्मरुको खोजी 

(प्रकाजशत) 
(५) 

प्रष्ट्रवतध, सीऩ, ऻानको ऩेटेन्ट 
(५) 

वनस्ऩततको नमाॉ अनसुन्धान वा ऩयम्ऩयागत 
ऻानभा आधारयत नवीनतभ वस्त ुउत्प्ऩादन 

(फौष्ट्रर्द्क अतधकाय दताय गरयएको) 
(५) 

जम्भा 
प्राप्ताङ्क 
(१५) 

१.     

२.     

३.     

....     

....     

ष्ट्रटप्ऩणी: को् तबिको अङ्करे अङ्कबाय जनाउने छ । 

भलु्माङ्कन कतायको  
हस्ताऺय: ............. 
नाभ: ................... 
ठेगाना: ................ 
तभतत: .................. 
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अनसूुची -२ ग 
(दपा ६ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 

  याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय उम्भेदवायहरुको भूल्माङ्कन पायभ  

कामयऺ िे : सॊयऺण/सम्वर्द्यन तथा ददगो उऩमोग (भानवीम, साभाजजक, आतथयक य वातावयणीम मोगदान) Conservation/Promotion & Sustainable 

Use (Humanitarian, Social, Economic & Environmental contribution) (१०) 
सूचक  

 

 

 उम्भेदवायको  
     नाभ 

 

भानवीम मोगदान 
(२.५) 

साभाजजक मोगदान 
(२.५) 

आतथयक मोगदान 
(२.५) 

वातावयणीम मोगदान 
(२.५) 

जम्भा 
प्राप्ताङ्क 
(१०) 

१.      

२.      

३.      

....      

....      

ष्ट्रटप्ऩणी: को् तबिको अङ्करे अङ्कबाय जनाउने छ । 

भलु्माङ्कन कतायको  
हस्ताऺय: ............. 
नाभ: ................... 
ठेगाना: ................ 
तभतत: .................. 
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अनसूुची -२ घ 
(दपा ६ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 

  याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय उम्भेदवायहरुको भूल्माङ्कन पायभ  

कामयऺ िे : ऩहुॉच (Out reach) (१०) 
 

सूचक 

 

  उम्भेदवायको  
       नाभ 

  

याष्ट्रिम तथा अन्तयायष्ट्रिम 
सम्फजन्धत सॊस्थाभा 

आफर्द्ता  

(३) 

अध्ममनको भहत्प्व 
(citations) (३) 

ऺभता ष्ट्रवकास, ऻानको प्रशायण 
तथा उऩमोतगता  

(२) 

सम्फजन्धत सॊस्थाभा 
नतेतृ्प्व तथा सभन्वम 

(२)  

जम्भा 
प्राप्ताङ्क 
(१०) 

१.      

२.      

३.      

.....      

.....      

ष्ट्रटप्ऩणी: को् तबिको अङ्करे अङ्कबाय जनाउने छ । 

भलु्माङ्कन कतायको  
हस्ताऺय: ............. 
नाभ: ................... 
ठेगाना: ................ 
तभतत: .................. 
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अनसूुची -२ ङ  
(दपा ६ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 

  याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय उम्भेदवायहरुको भूल्माङ्कन पायभ  

कामयऺ िे : शैजऺक ऩृ् बतूभ (Educational Background) (१०) 
सूचक  
 
 

 

   उम्भेदवायको  
      नाभ 

 

प्रष्ट्रवणता प्रभाणऩि तह वा 
सो सयह उत्तीणय 

(१) 

स्नातक तह उत्तीणय 
(२) 

स्नातकोत्तय तह उत्तीणय 
(३) 

ष्ट्रवद्यावारयतध उऩाधी 
प्राप्त 
(४) 

जम्भा 
प्राप्ताङ्क 

(१+ २+ ३+ ४=१०) 

१.      

२.      

३.      

.....      

.....      

ष्ट्रटप्ऩणी: को् तबिको अङ्करे अङ्कबाय जनाउने छ । 

भलु्माङ्कन कतायको  
हस्ताऺय: ............. 
नाभ: ................... 
ठेगाना: ................ 
तभतत: .................. 
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अनसूुची -३ 
(दपा ६ को उऩदपा (९) सॉग सम्फजन्धत) 

  याष्ट्रिम वनस्ऩतत ऩयुस्काय उम्भेदवायहरुको  
औसत प्राप्ताङ्कको आधायभा तमाय सूजच 

 

 

      कामयऺ िे 
 

 

 

 

 

 

उम्भेदवायको  
    नाभ 

 

अध्ममन 
अनसुन्धान तथा 
प्रकाशन 
(Research) 
(५०)  

वस्त,ु प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकास 
तथा नवीनतभ सजृना 
(Product, 
Technology 
Development 
& 
Innovation) 
(१५) 

सॊयऺण/सम्वर्द्यन तथा ददगो उऩमोग 
(भानवीम, साभाजजक,आतथयक य 
वातावयणीम मोगदान) 
Conservation/Promotion 
& Sustainable Use 
(Humanitarian, Socio-
economic & 
Environmental 

contribution) (१०) 

ऩहुॉच  

(Out 
reach) 

(१०) 

शैजऺक ऩृ् बतूभ 
(Educational 
Background) 
(१०) 

वस्ततुन् 
भूल्माङ्कन 
(सभग्रताका 
आधायभा) 
(५) 

जम्भा  
प्राप्ताङ्क 
(१००) 
 

१.        

२.        

......        

......        

ष्ट्रटप्ऩणी: को् तबिको अङ्करे अङ्कबाय जनाउने छ । 

सतभतत ऩदातधकायीहरूको हस्ताऺय              तभतत: ............. 
 

 
 
 
 
 
 

.................................. 
(नाभ: ................. )  

(सदस्म-सजचव) 

.................................. 
(नाभ: ................. )  

(सॊमोजक) 

............................ 
(नाभ: ............... )  

(सदस्म) 

............................ 
(नाभ: ............... )  

(सदस्म) 

............................ 
(नाभ: ............... )  

(सदस्म) 

............................ 
(नाभ: ............... )  

(सदस्म) 

............................ 
(नाभ: ............... )  

(सदस्म) 

............................ 
(नाभ: ............... )  

(सदस्म) 

............................ 
(नाभ: ............... )  

(सदस्म) 
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अनसूुची २  क, ख, ग, घ य ङ सङ्ग सम्फजन्धत अङ्क बाय य बारयत सष्ट्रहतको तातरका 

क्र. सॊ. कामयऺ िे सूचक सॊख्मा अङ्क बाय 

१ अध्ममन अनसुन्धान  तथा प्रकाशन (Research and Publication) १० ५० 

२ वस्त,ु प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकास तथा नवीनतभ सजृना (Product, Technology 

Development & Innovation) 

३ १५ 

३ सॊयऺण/सम्वर्द्यन तथा ददगो उऩमोग (Conservation/Promotion & 
Sustainable Use) (भानवीम, साभाजजक, आतथयक य वातावयणीम 
मोगदान) 

 (Humanitarian, Social, Economic & Environmental 

contribution) 

१ १० 

४ शैजऺक ऩृ् बतूभ (Educational Background) ४ १० 

५ वस्ततुन् भूल्माङ्कन (सभग्रताका आधायभा) १ ५ 

६ ऩहुॉच (Out reach)  ४ १० 

 

सूचक 
नॊ. 

सूचकको नाभ 

(अध्ममन अनसुन्धान  तथा प्रकाशन) 

सॊख्मा अङ्क 
बाय 

बारयत अङ्क सभूहको कुर अङ्क 

१ अन्तयायष्ट्रिम जनयरभा प्रकाजशत कजम्तभा ३ वटा वैऻातनक 
अनसुन्धानात्प्भक रेख यचना 

३ ४ १२  
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२ कजम्तभा २ वटा प्रकाजशत ऩसु्तक २ ३ ६  

 

 

 

५० 

३ याष्ट्रिम जनयरभा प्रकाजशत कजम्तभा ३ वटा वैऻातनक अनसुन्धानात्प्भक 
रेख यचना 

३ ३ ९ 

४ तडजजटर भाध्मभ वा ष्ट्रप्रन्ट भाध्मभभा प्रकाजशत कजम्तभा ३ वटा 
जानकायीभरुक रेख यचना 

३ १ ३ 

५ नीततगत दस्तावेज तमायी १ ३ ३ 

६ कामयगत दस्तावेज तमायी १ २ २ 

७ वैऻातनक जगतको रागी नमाॉ वनस्ऩतत ऩष्ट्रहचान (प्रकाजशत) १ ६ ६ 

८ नेऩारको रागी नमाॉ वनस्ऩतत ऩष्ट्रहचान (प्रकाजशत) १ ३ ३ 

९ अध्ममन अनसुन्धानको रातग कुनै ग्रान्ट प्राप्त १ २ २ 

१० अध्ममन अनसुन्धानको रातग कुनै ऩयुस्काय वा सम्भान प्राप्त १ ४ ४ 

सूचक 
नॊ. 

सूचकको नाभ 

(वस्त,ु प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकास तथा नवीनतभ सजृना) 

सॊख्मा अङ्क 
बाय 

बारयत अङ्क सभूहको कुर अङ्क 

१ नमाॉ पाइटोकेतभकर भोतरक्मरुको खोजी (प्रकाजशत) २ २.५ ५  

१५ २ प्रष्ट्रवतध, सीऩ, ऻानको ऩेटेन्ट १ ५ ५ 

३ वनस्ऩततको नमाॉ अनसुन्धान वा ऩयम्ऩयागत ऻानभा आधारयत नवीनतभ 
वस्त ुउत्प्ऩादन (फौष्ट्रर्द्क सम्ऩजत्त अतधकाय दताय गरयएको) 

१ ५ ५ 

सूचक सूचकको नाभ ऩऺ बाय बारयत अङ्क सभूहको कुर अङ्क 
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नॊ. सॊयऺण/सम्वर्द्यन तथा ददगो उऩमोग (भानवीम, साभाजजक, आतथयक य 
वातावयणीम मोगदान) 

१ साभाजजक, आतथयक, वातावयणीम य भानवीम ऩऺभा गयेको मोगदान  ४ २.५ १० १० 

सूचक 
नॊ. 

सूचकको नाभ 

ऩहुॉच (Out reach) 

सॊख्मा अङ्क 
बाय 

बारयत अङ्क सभूहको कुर अङ्क 

१ याष्ट्रिम तथा अन्तयायष्ट्रिम सम्फजन्धत सॊस्थाभा आफर्द्ता कजम्तभा ३ वटा ३ १ ३  

 

१० 
२ अध्ममनको भहत्प्व (citations): कजम्तभा १० वटा citations फाऩत 

१ अङ्क य फढीभा ३ अङ्क प्रदान गरयने  
  ३ 

३ ऺभता ष्ट्रवकास, ऻानको प्रशायण तथा उऩमोतगता कजम्तभा २ वटा २ १ २ 

४ कजम्तभा २ वटा सम्फजन्धत सॊस्थाभा नतेतृ्प्व तथा सभन्वम  गयेको २ १ २ 

सूचक 
नॊ. 

सूचकको नाभ 

शैजऺक ऩृ् बतूभ 

 अङ्क 
बाय 

बारयत अङ्क सभूहको कुर अङ्क 

१ प्रष्ट्रवणता प्रभाणऩि तह वा सो सयह उत्तीणय   १ १  

 

१० 
२ स्नातक तह उत्तीणय  २ २ 

३ स्नातकोत्तय तह उत्तीणय  ३ ३ 

४ ष्ट्रवद्यावारयतध उऩाधी प्राप्त  ४ ४ 

सूचक 
नॊ. 

सूचकको नाभ  अङ्क 
बाय 

बारयत अङ्क सभूहको कुर अङ्क 
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वस्ततुन् भूल्माङ्कन (सभग्रताका आधायभा) 

१ ऩेश गयेका कागजात तथा ष्ट्रववयणहरुको आधायभा वस्ततुन् भूल्माङ्कन 
फाऩत 

 ५ ५ ५ 

 

भातथ उल्रेजखत सूचक अनरुुऩ भूर रेखक वा सम्ऩादक वा सभहुको प्रभखुको रुऩभा कामय गयेको हकभा ऩणूय अॊक अन्मथा आधा अॊक भाि प्रदान गरयनेछ । 
सम्ऩणूय सूचकहरु वनस्ऩतत सम्वजन्ध अध्ममन अनसुन्धानको हकभा भाि आकष्ट्रषयत हनेुछन ्। 

नोट् १. एउटा जनयर वा प्रकाशन वाऩत एउटा ष्ट्रवधाभा भाि अङ्क गणना गरयनेछ । 

२. जनयर य ऩसु्तक प्रकाशन फाऩतको अङ्क प्रदान गदाय भूर रेखक (First Author) को हकभा ऩूया अङ्क य सह-रेखक (Co-Author) को  हकभा सो 
ऩूया अङ्कको  आधा अङ्क भाि प्रदान गरयन ेछ । 

३. वस्ततुन् भूल्माङ्कन वाऩत अङ्क प्रदान गदाय ऩतछल्रो १० वषय तबिभा मस ऺिेभा गयेको सष्ट्रक्रम मोगदानराई भूख्म आधाय फनाइनेछ । 

 


