
नीति िथा 
कार्यक्रमको
 ब ुंदा न.

बजेट 
बक्तव्र्को 
ब ुँदा नुं

तनकार्को 
L MB IS

क्रक्रर्ाकलाप लक्ष्र् माइलस्टोन समर्ावति

माईस्टोनको 
स्स्थति (कार्य श रु 
नभएको/ काम 
भईरहेको/सम्पन्न)

माघ मक्रहनाको प्रगति

1.  कार्य श रु ह न 
नसकेको कारण 
2 .काम भईरहेको 
िर समर्तसमा 
तभत्र सम्पन्न गनय 
नसक्न का कारण

हालसम्मको प्रगति कैक्रिर्ि

पकेटहरुको 
तसमाकुं न

श्रावण - पौष सम्पन्न ।
पकेटहरुको क्षेत्र तनिायरण मन्त्त्रालर्बाट स्वीकृि 
भएको।

पकेट क्षेत्रमा 
जडीब क्रट खेिी

माघ- जेष्ठ काम भईरहेको ।
पकेट क्षेत्रमा जडीब टी खेिीका लागी 
समूह छनौट कार्य श रु भएको।

पकेट क्षेत्रमा जडीब टी खेिीका लागी समूह छनौट 
कार्य श रु भएको।

७५ ११९ २.७.७.३१
जतडब टी 
तनर्ायिमा 
सहजीकरण
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ा क्रवश्लषेण, 
प्रमाणीकरण, 
ग ण तनर्न्त्त्रण 
िथा तसिाररस

श्रावण - असार काम भईरहेको ।
132 वटा नमूनाहरुको क्रवश्लशेण 
प्रमास्णकरण, ग ण, तनर्न्त्त्रण िथा 
तसिाररस कार्य गरेको ।

840 वटा नमूनाहरुको क्रवश्लशेण प्रमास्णकरण, 
ग ण, तनर्न्त्त्रण िथा तसिाररस कार्य गरेको ।

प्रारुप िर्ार श्रावण - कातियक सम्पन्न । प्रारुपको मसौदा िर्ार भएको ।

साम दाक्रर्क 
प्रोटोकल िर्ार

असोज - पौष सम्पन्न ।
MoFE/IUCN को समन्त्वर्मा प्रोटोकलको  
मसौदा िर्ारी कार्य भएको।

िथर्ाुंक िथा 
जानकारी 
सकुं लन

मुंतसर - िाल्ग न काम भईरहेको ।

1200 वटा वनस्पति सम्बन्त्िी 
परम्परागि ज्ञानको क्रववरण Card 
Catalogue मा प्रक्रवक्रि गने कार्य 
भएको।

5000 थान Card Catalogue को छपाइ कार्य 
भई अन सन्त्िान सहार्कद्वारा  1200 वटा 
वनस्पति सम्बस्न्त्ि परम्परागि ज्ञानको क्रववरणलाई 
Card Catalogue मा प्रक्रवक्रि भएको।

अतभलेखीकरण चैत्र - जेष्ठ

७५ ११९ २.७.१९.९

हवेररर्म 
नम नाहरुको 
तडस्जटाईजेसन
 कार्य ३०

,०
००
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मून

ा

तडस्जटाईजेसन श्रावण - असार काम भईरहेको ।

2500 हवेररर्म नमूनाहरुको 
तडस्जटाइजेशन कार्य भएको ।

21,900 हवेररर्म नमूनाहरुको तडस्जटाइजेशन 
कार्य भएको ।

७५ ११९ २.७.१९.४

वनस्पति 
प्रर्ोगको 
परम्परागि 
ज्ञान 
अतभलेखीकरण
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आ.व. २०७६/७७ मा नीति िथा कार्यक्रमको प्रगति
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जडीब टी 
क्षेत्रमा 

व्र्वसाक्रर्क 
खेिी
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तनकार्: वनस्पति क्रवभाग 



ल.ई/कार्यसूची
 िर्ार िथा 
स्वीकृि

श्रावण सम्पन्न ।

ल.ई/कार्यसूची िर्ार

टोली गठन भाद्र- कातियक सम्पन्न ।
पाुँच औले र जटामसी छनौट गरी क्रवज्ञ सक्रहिको 
टोली गठन सम्पन्न।

स्थलगि कार्य मुंतसर - िाल्ग न सम्पन्न । स्थलगि कार्यका सम्पन्न।

कार्यर्ोजना 
िर्ार

माघ - असार काम भइरहेको
पाुँच औ ुंले र  जटामसीको प्रजाति 
सुंरक्षण कार्यर्ोजनाको िर्ारी कार्य 
क्रवज्ञको सुंलग्निामा श रु भएको  ।

पाुँच औ ुंले र  जटामसीको प्रजाति सुंरक्षण 
कार्यर्ोजनाको िर्ारी कार्य क्रवज्ञको सुंलग्निामा 
श रु भएको  ।

तनदेस्शका 
िर्ारी िथा 
स्वीकृि

श्रावण - कातियक सम्पन्न । तनदेस्शका िर्ार िथा स्वीकृि भएको।

सुंभाव्र्िा 
अध्र्र्न 
/माग 
सुंकलन िथा 
सम्झौिा

मुंतसर - माघ काम भइरहेको

जडीब टी उत्पादन िथा प्रशोिन 
कम्पनी तलमीटेडसुँग जाजरकोटमा  
जडीब टी  प्रशोिन केन्त्द्र स्थापनाका 
लागी साझेदारी पत्र मन्त्त्रालर्मा 
स्वीकृिीका लागी पेश भएको।

जडीव टी प्रशोिन केन्त्द्रको स्थापना िथा सुंचालन 
कार्यक्रवति तनदेस्शका स्वीकृि भइ भेरी गुंगा न. पा, 
वडा नुं १२ मा रहेको रामजानकी सा. वन 
तछन्त्च  , स खेि छनोट गरर जडीव टी प्रशोिन केन्त्द्र 
स्थापना गनय  जडीव टी प्रशोिन केन्त्द्र स्थापना 
सम्बन्त्िी सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सतमति र  
अन गमन सतमति गठन भइ उक्त सा.व. को 
कार्यर्ोजना स्वीकृति प्रक्रक्रर्ा अगातड 
बढेको।जडीब टी उत्पादन िथा प्रशोिन कम्पनी 
तलमीटेडसुँग जाजरकोटमा  जडीब टी  प्रशोिन 
केन्त्द्र स्थापनाका लागी साझेदारी पत्र मन्त्त्रालर्मा 
स्वीकृिीका लागी पेश भएको।

जतडब टी 
प्रशोिन केन्त्द्र 
स्थापना

िाल्ग न -असार

उद्यान 
तनमायणका 
लातग 
स्थलगि 
अध्र्र्न

भाद्र- असोज सम्पन्न ।

उद्यान तनमायणका लातग स्थलगि अध्र्र्न सम्पन्न 
भएको।

७५ १२० २.७.१९.१
प्रजाति 

सुंरक्षण कार्य 
र्ोजना िर्ार
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जतडव क्रट 
प्रशोिन 

केन्त्द्र स्थापना
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उद्यानहरूको 
ड्रइङ्ग तडजाइन 
कार्य सम्पन्न

कातियक-मुंतसर सम्पन्न ।

उद्यानहरूको ड्रइङ्ग तडजाइन कार्य सम्पन्न ।

उद्यानहरूको 
पूवायिार तनमायण

पौष-असार काम भइरहेको

पूवायिार तनमायणका लातग उपभोक्ता 
सतमति गठन िथा ड्रइङ्ग तडजाइन 
अन सार लागि इस्स्टमेट कार्य श रु 
भएको ।

पूवायिार तनमायणका लातग उपभोक्ता सतमति गठन 
िथा ड्रइङ्ग तडजाइन अन सार लागि इस्स्टमेट कार्य 
भएको ।

११
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सुंरचना छनौट भाद्र सम्पन्न ।
तनमायण/ममयि/स्िरोन्निी गरीन पने सुंरचना छनौट 
कार्य सम्पन्न।

ल.ई./ToR 
िर्ार

 असोज-कातियक सम्पन्न ।

छनौट भएको सुंरचनाहरुको ल.ई./TOR िर्ारी 
कार्य सम्पन्न।

सुंरचना 
तनमायण/ममयि 
सुंभार/स क्रिक्रढ
करण

मुंतसर -जेष्ठ काम भइरहेको ईलेस्क्िक भेईकल िथा वेस्ल्डङ्ग मेस्शन 
खरीद भएको।

शौचालर्, पानी ट्याङ्की, नसयरी तनमायण कार्य, 
उद्यानमा तसचाइ व्र्वस्थापन  कार्य, 
ग्रीन/पोलीहाउस तनमायण, नसयरीमा रङरोगन, बाटो 
ममयि, ईलेस्क्िक भेईकल िथा वेस्ल्डङ्ग मेस्शन 
खरीद भएको ।

नसयरी तनमायण 
िथा ममयि

श्रावण - असोज सम्पन्न । नसयरी तनमायण िथा ममयि कार्य सम्पन्न।।

तबरुवा 
उत्पादन/खररद

कातियक - िाल्ग न काम भइरहेको
4,260 िलिूलको तबरुवा उत्पादन 
भएको।

19,700 िलिूलको तबरुवा उत्पादन भएको।

स्थान छनौट चैत्र - बैशाख
वकृ्षारोपण जेष्ठ - असार

नसयरी तनमायण 
िथा ममयि

श्रावण - असोज सम्पन्न । नसयरी तनमायण िथा ममयि कार्य  भएको।

तबरुवा 
उत्पादन

कातियक - िाल्ग न काम भइरहेको। 46,408 तबरुवा उत्पादन भएको। 2,07,755 तबरुवा उत्पादन भएको।

स्थान छनौट चैत्र - बैशाख
क्रविरण चैत्र - बैशाख
वकृ्षारोपण जेष्ठ - असार
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वनस्पति 
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