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ऩकेटहरुको तसभाकॊ न श्रावण - ऩौष
ऩकेटहरुको तसभाॊकनका रातग 
ऩयाभशयदाता छनौट बएको ।

ऩकेटहरुको तसभाॊकनका रातग 
ऩयाभशयदाता छनौट बएको ।

काभ बईयहेको ।

ऩकेट ऺेत्रभा जडीफ क्रट खेती भाघ- जेष्ठ

७५ ११९ २.७.७.३१ जतडव टी तनमायतभा सहजीकयण
१५०० वटा 

नभूना
क्रवश्लषेण, प्रभाणीकयण, ग ण तनमन्त्त्रण तथा 
तसपारयस

श्रावण - असाय
170 वटा नभूनाहरुको क्रवश्लशेण 
प्रभास्णकयण, ग ण, तनमन्त्त्रण तथा 

तसपारयस कामय गयेको

380 वटा नभूनाहरुको क्रवश्लशेण 
प्रभास्णकयण, ग ण, तनमन्त्त्रण तथा 

तसपारयस कामय गयेको

काभ बईयहेको ।

प्रारुऩ तमाय श्रावण - काततयक
प्रारुऩ तमायीका रातग सभन्त्वम तथा 

छरपर बएको ।
प्रारुऩ तमायीका रातग सभन्त्वम तथा 

छरपर बएको ।
काभ बईयहेको ।

साभ दाक्रमक प्रोटोकर तमाय असोज - ऩौष
प्रोटोकर तमायीका रातग MoFE/IUCN 
सॊग सभन्त्वम तथा छरपर बएको ।

प्रोटोकर तमायीका रातग 
MoFE/IUCN सॊग सभन्त्वम तथा 

छरपर बएको ।
काभ बईयहेको ।

तथमाॊक तथा जानकायी सकॊ रन भॊतसय - पाल्ग न

अतबरेखीकयण चैत्र - जेष्ठ

७५ ११९ २.७.१९.९ हवेरयमभ नभ नाहरुको 
तडस्जटाईजेसन कामय

३०००० नभूना तडस्जटाईजेसन श्रावण - असाय 5990 हवेरयमभ नभूनाहरुको 
तडस्जटाइजेशन कामय बएको ।

9990 हवेरयमभ नभूनाहरुको 
तडस्जटाइजेशन कामय बएको ।

काभ बईयहेको ।

र.ई/कामयसूची तमाय तथा स्वीकृत श्रावण

स चना प्रकाशन तथा सेवा प्रदामक छनौट बाद्र- काततयक
ऩाॉच औरे य जटाभसी छनौट गयी क्रवऻ 
सक्रहतको सतभतत गठन बई secondory 

literature अध्ममन बईयहेको।

ऩाॉच औरे य जटाभसी छनौट गयी 
क्रवऻ सक्रहतको सतभतत गठन बई 
secondory literature अध्ममन 

बईयहेको।

काभ बईयहेको ।

स्थरगत कामय भॊतसय - पाल्ग न

कामयमोजना तमाय भाघ - असाय

तनदेस्शका तमायी तथा स्वीकृत श्रावण - काततयक
तनदेस्शका तमायी तथा स्वीकृतका रातग 
स्थर छनौटको कामय अस्घ फढेको ।

तनदेस्शका तमायी तथा स्वीकृतका 
रातग स्थर छनौटको कामय अस्घ 

फढेको ।

काभ बईयहेको ।

सॊबाव्मता अध्ममन/भाग सॊकरन तथा सम्झौता भॊतसय - भाघ

जतडफ टी प्रशोधन केन्त्द्र स्थाऩना पाल्ग न -असाय

७५ १२० २.७.१९.१ प्रजातत सॊयऺण कामय मोजना तमाय २ वटा

७५ ११९ २.७.१९.४
वनस्ऩतत प्रमोगको ऩयम्ऩयागत ऻान 
अतबरेखीकयण

१ प्माकेज 

तनकाम: वनस्ऩतत क्रवबाग 

७५ ११९ २.७.१९.३५ जडीव क्रट ऺेत्रभा व्मवसाक्रमक खेती ४०० हेक्टय

आ.व. २०७६/७७ भा तनतत तथा कामयक्रभको प्रगतत

७५ १२१ ११.४.१७.१०५ जतडव क्रट प्रशोधन केन्त्द्र स्थाऩना १ वटा



नीतत तथा 
कामयक्रभको 
फ ॊदा न.

फजेट 
फक्तव्मको 
फ ॉदा नॊ

तनकामको LMBIS क्रक्रमाकराऩ रक्ष्म भाइरस्टोन सभमावतध असोज भक्रहनाको प्रगतत हारसम्भको प्रगतत
भाईस्टोनको स्स्थतत (कामय 
श रु नबएको/ काभ 
बईयहेको/सम्ऩन्न)

कैक्रपमत

उद्यान तनभायणका रातग स्थरगत अध्ममन बाद्र- असोज
स्थरगत अध्ममनका रातग आवश्मक 
TOR तमाय बई प्रायस्म्बक सम्बाव्मता 

अध्ममन अस्घ फढेको ।

स्थरगत अध्ममनका रातग 
आवश्मक TOR तमाय बई 

प्रायस्म्बक सम्बाव्मता अध्ममन अस्घ 
फढेको ।

काभ बईयहेको ।

उद्यानहरूको ड्रइङ्ग तडजाइन कामय सम्ऩन्न काततयक-भॊतसय

उद्यानहरूको ऩूवायधाय तनभायण ऩौष-असाय

११ वटा सयचना छनौट बाद्र सम्ऩन्न
उद्यान स्तयोन्नततका रातग सॊयचना 

छनौट बएको ।
सम्ऩन्न

र.ई./ToR तमाय  असोज-काततयक
छनौट बएका सॊयचनाहरुको र.ई./TOR 

तमायी अस्घ फढेको ।
छनौट बएको सॊयचनाहरुको 

र.ई./TOR तमायी अस्घ फढेको ।
काभ बईयहेको ।

सयचना तनभायण/भभयत सॊबाय/स क्रिक्रढकयण भॊतसय -जेष्ठ

नसययी तनभायण तथा भभयत श्रावण - असोज
नसययी तनभायण तथा भभयत कामय तनयन्त्तय 

बइयहेको ।
नसययी तनभायण तथा भभयत कामय 

तनयन्त्तय बइयहेको ।
काभ बईयहेको ।

क्रवरुवा उत्ऩादन/खरयद काततयक - पाल्ग न

स्थान छनौट चैत्र - फैशाख

वृऺ ायोऩण जेष्ठ - असाय

नसययी तनभायण तथा भभयत श्रावण - असोज
नसययी तनभायण तथा भभयत कामय तनयन्त्तय 

बइयहेको ।
नसययी तनभायण तथा भभयत कामय 

तनयन्त्तय बइयहेको ।
काभ बईयहेको ।

क्रवरुवा उत्ऩादन काततयक - पाल्ग न

स्थान छनौट चैत्र - फैशाख

क्रवतयण चैत्र - फैशाख

वृऺ ायोऩण जेष्ठ - असाय
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१२०१०७
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क्रवरुवा उत्ऩादन तथा वृऺ ायोऩण ४००५० वटा

११.४.१७.११
परपूरको क्रवरुवा उत्ऩादन/खरयद 

तथा वृऺ ायोऩण
२००००० वटा

वनस्ऩतत उद्यानहरुको स्तयोन्नतत

4 वटा
नमाॉ  वनस्ऩतत उद्यान तनभायण 
(जाजयकोट स्चतवन रभज गॊ य 

बोजऩ य)
11.4.17.114
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