
नेऩार सयकाय,वन तथा वातावयण भन्त्रारम (भा. भन्त्न्त्रस्तय) मभमत २०७६/ ०५/०९ को  मनणणमानसुाय 
 

याष्ट्रष्डम वनस्ऩमत ऩयुस्काय कामणष्ट्रवमध, २०७२ 

(ऩष्ट्रहरो सॊशोधन –२०७६) 

वानस्ऩमतक ष्ट्रवष्ट्रवधताको ऩष्ट्रहचान , अध्ममन, अनसुन्त्धान य प्रष्ट्रवमधको ष्ट्रवकास गयी ष्ट्रमनको सॊयऺण ,  सम्फर्द्णन , व्मवस्थाऩन एवभ ्ददगो 
उऩमोग गयी देशको साभान्त्जक–आमथणक ष्ट्रवकास गनण उल्रेखनीम एवभ ्प्रशॊसनीम कामण गने व्मन्त्ि , सभूह वा सॊस्थाराई ऩयुस्कृत गने 
उद्देश्मरे वनस्ऩमत ष्ट्रवबागको स्वणण भहोत्सवको उऩरक्ष्मभा नेऩार सयकायरे याष्ट्रष्डम वनस्ऩमत ऩयुस्काय , २०६६ भा स्थाऩना 
गरयएकोभा सो ऩयुस्कायको रामग मो कामणष्ट्रवमध तमाय गरयएको छ । 

१. ऩयुस्कायको याशी य ष्ट्रवतयण 

याष्ट्रष्डम वनस्ऩमत ऩयुस्कायको कुर याशी रु. २ ,००,००० (दईु राख) यहने छ । सकेसम्भ एक जना व्मन्त्ि , सभूह वा सॊस्थाराई 
ऩयुस्काय ददन ुऩनेछ । एक व्मन्त्ि , सभूह वा सॊस्था फाहेक अन्त्मराई ऩमन ऩयुस्काय ददन ुऩने अवस्थाभा मो यकभ भध्मेफाट 
दाभासाष्ट्रहरे सभान रुऩभा प्रदान गरयने छ ।  

२. ऩयुस्काय भूल्माङ्कन समभमत 
याष्ट्रष्डम वनस्ऩमत ऩयुस्काय छनौट समभमतभा देश मबर वानस्ऩमतक सम्ऩदाको ष्ट्रिमान्त्शर सयकायी, गैह्र सयकायी तथा मनजी ऺेरको 
सभेत प्रमतमनमधत्व हनुे गयी मनम्नानसुायको एक १५ सदस्मीम ऩयुस्काय भूल्माङ्कन समभमत यहनेछ ।  

 

१.भहामनदेशक,  वनस्ऩमत ष्ट्रवबाग       सॊमोजक 

२ सह–सन्त्चव एवभ ्प्रभखु,मोजना अनगुभन तथा सभन्त्वमन भहाशाखा, वन तथा वातावायण भन्त्रारम   सदस्म 

३ सह–सन्त्चव एवभ ्प्रभखु,  ऩष्ट्रहयो तथा जराधाय व्मवस्थाऩन भहाशाखा, वन तथा ब ूसॊयऺण ष्ट्रवबाग    सदस्म 

४.प्रमतमनमध (वरयष्ठ वैऻामनक), नेऩार कृष्ट्रष अनसुन्त्धान ऩरयषद                                 सदस्म 

५ प्रमतमनमध (सह–सन्त्चव स्तय), नेऩार ष्ट्रवऻान तथा प्रष्ट्रवमध प्रऻा प्रमतष्ठान                          सदस्म 

६.ष्ट्रवबामगम प्रभखु, वनस्ऩमत शास्त्र केन्त्न्त्िम ष्ट्रवबाग, मरबवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यारम                             सदस्म 

७ प्रमतमनमध (प्राध्माऩक वा सह प्राध्माऩक),वन ष्ट्रवऻान अध्ममन सॊस्थान, मर. ष्ट्रव.                   सदस्म 

८.भहाप्रफन्त्धक, नेऩार औषधी मरमभटेड      सदस्म 

९.भहाप्रफन्त्धक, जडीफटुी उत्ऩादन तथा प्रशोधन मरमभटेड                              सदस्म 

१०. प्रमतमनमध, मसॊहदयफाय फैद्यखाना                             सदस्म 

११. वानस्ऩमतक जगतभा ख्मामतप्राप्त सॊमोजकरे तोकेको ष्ट्रवऻ (३ जना)                                                    सदस्म 

१२.उऩ भहामनदेशक व्मवस्थाऩन तथा ष्ट्रवकास भहाशाखा वनस्ऩमत ष्ट्रवबाग                                 सदस्म 

१३. उऩ–भहामनदेशक, अनसुन्त्धान तथा मोजना भहाशाखा, वनस्ऩमत ष्ट्रवबाग                                              सदस्म सन्त्चव 



३. ऩयुस्काय भूल्माङ्कन समभमतको काभ, कतणव्म य अमधकाय 
१. ऩयुस्काय छनौटको रामग आधायहरु तमाय गने । 

२. ऩयुस्काय छनौटको रामग सूचना प्रकाशन गयी प्राप्त मनवेदनहरु भध्मेफाट मसपारयस गने । 

३. ऩयुस्कायको मसपारयस सम्फन्त्धभा ष्ट्रववाद आएभा फहभुतको मनणणमानसुाय मसपारयस गनुण ऩनेछ ।  

 

४.ऩयुस्काय भूल्माङ्कन समभमतको फैठक 

१. समभमतको प्रथभ फैठक प्रत्मेक आ.व.को दोश्रो चौभामसकभा फसी सूचनाको आधाय तम गनेछ । अन्त्म  फैठकहरु 
आवश्मकतानसुाय फस्नेछ । 

२. ऩयुस्कायको रामग प्राप्त व्मन्त्ि वा सॊघ सॊस्थाहरुको मनवेदन उऩय आवश्मक छरपर य छानफीन गयी मसपारयस गने कामण  

समभमतको फैठकफाट हनुेछ । 

३. समभमतको फैठकको गणऩयुक सॊख्मा दईु मतहाई बन्त्दा फढी हनु ुऩनेछ । तय प्रथभ फैठकभा गणऩयुक सॊख्मा नऩगुेभा दोश्रो 
फैठकभा ५० प्रमतशत बन्त्दा फढी सदस्महरुको उऩन्त्स्थमतराई गणऩयुक सॊख्मा भामनने छ ।  

 

५.ऩयुस्काय छनौटका आधायहरु 
१. याष्ट्रष्डम वनस्ऩमत ऩयुस्काय नेऩारी नागरयकहरुराई भार प्रदान गरयने छ । 

२. ऩयुस्काय छनौट गदाण याष्ट्रष्डम वनस्ऩमत ऩयुस्कायको भखु्म उद्देश्मराई ध्मान ददन ुऩनेछ । 

३.  जडीफटुी खेती प्रशोधन गयी प्रशोधन ऩश्चात उत्ऩादन ष्ट्रवकास य प्रवद्र्घनभा सहमोग ऩु माणखएको तथा जडीफटुीहरुको फजाय य 
आमथणक ष्ट्रवकासभा टेवा ऩमुाण एको हनु ुऩनेछ । 

४.सो ऩयुस्काय भयणोऩयान्त्त कुनै ऩमन व्मन्त्िराई ददईने छैन । 

५.अन्त्म आधायहरु अनसुचुी (१) भा व्मवस्था बए फभोन्त्जभ हनुेछ । 

६.अनसुचुी (१) फाट प्राप्त कुर अॊक जनु आवेदकको सफै बन्त्दा फढी हनु्त्छ सोही व्मन्त्ि वा सॊस्थाराई वनस्ऩमत ऩयुस्कायको रामग 
मसपारयस गनुण ऩनेछ । 

७.ऩयुस्काय छनौट गदाण ऩयुस्कायको उद्देश्म ऩूया गनण उल्रेखनीम कामण गयेको हनु ुऩनेछ । 

८.Bio data बएका सॊघ, सॊस्था य व्मन्त्िराई भार ऩयुस्कायभा सभावेश गनुण ऩनेछ । 

 

६.वनस्ऩमत ष्ट्रवबागको कामण 
१. ष्ट्रवबागरे ऩयुस्कायको रामग आवेदन ददन भॊसीय / ऩषु भष्ट्रहनाभा कन्त्म्तभा २ (दईु) ऩटक याष्ट्रष्डम दैमनक ऩमरकाभा सावणजमनक 

सूचना प्रकाशन गनुण ऩनेछ । साथै सो सूचना वन तथा वातावयण भन्त्रारम य वनस्ऩमत ष्ट्रवबागको Website य सूचना ऩाटीभा 
ऩमन प्रकान्त्शत गरयने छ ।  

२. प्रचाय प्रसायको भाध्मभफाट ऩयुस्कायको रामग मोग्म व्मन्त्ि , सभूह वा सॊस्थाको नाभ सॊकरन गयी अमधल्रो वषणहरुभा प्रप्त बएका 
आवेदनहरुको आधायभा सम्बाष्ट्रवत ऩयुस्कृत हनुेहरुको एक योष्टय तमाय गनुण ऩनेछ ।  

३. प्राप्त आवेदनहरुको प्रायन्त्म्बक भूल्माङ्कन वनस्ऩमत ष्ट्रवबागको प्रचाय प्रसाय तथा डकुभेन्त्टेशन शाखारे गनेछ ।  

४. प्रायन्त्म्बक छनौट गदाण ऩयुस्काय सम्फन्त्धी सावणजमनक सूचनाभा तोष्ट्रकएको ढाॉचाभा प्राप्त आवेदनहरु यहे नयहेको भूल्माङ्कन गनुण ऩनेछ 
। 

५. उऩमुणि योष्टयभा बएका सॊघ सॊस्था य व्मन्त्िहरुको  Bio data प्रतेक दईु (२) वषणभा अध्मावमधक गनुण ऩनेछ । 

 

७. ऩयुस्काय सम्फन्त्धी अन्त्न्त्तभ मनणणम 
याष्ट्रष्डम वनस्ऩमत ऩयुस्काय सम्फन्त्धी अन्त्न्त्तभ मनणणम ऩयुस्काय भूल्माङ्कन समभमतको मसपारयसको आधायभा वन तथा वातावयण 
भन्त्रारमफाट हनुेछ । 

८. याष्ट्रष्डम वनस्ऩमत ऩयुस्काय, २०६६ कामणष्ट्रवमध खायेज गरयएको छ । 


