नेऩार सयकाय

वन तथा वातावयण भन्त्त्रारम
आसथाक वषा २०७६/७७ को नीसत तथा कामाक्रभ य वजेट कामाान्त्वमन कामामोजना

ॉ ा
फूद
न.

नीसत तथा
कामाक्रभको
व्महोया

१

२

७५

फहुउऩमोगी वन य

फक्तव्म
को

वैऻासनक वन

कामा
भुख्म टक्रमाकराऩ

भाइरस्टोन

सभमावसध

४

जडीवुटट ऺेत्रभा

व्मवस्थाऩन गयी

कायणहरु

असाय भटहनाको प्रगसत

२. काभ बै यहे को तय

आ.व 2076/77 प्रगसत

सभमससभा सबत्र सम्ऩन्न गना

१२

सनकामगत

Budge t
B a k ta b y a

नसक्नुका कायणहरु

३

११९

सम्ऩादनको
णस्थसत

ॉ ा नॊ
फूद

व्रक पये ष्ट
टवस्ताय एॊव

१. कामा शुरु हुन नसकेका

फजेट

६
ऩकेटहरुको ससभाकॊन

७
श्रावण - ऩौष

८

९

स्वीकृत बएको सम्ऩन्न।
15 ऩकेट ऺेत्रको १5० हेक्टयभा

ऩकेट ऺेत्रभा

हेक्टय/2० स्थान)

जडीफुटट खेती

जसडवुटी सनमाातभा

टवश्लेषण,

सहजीकयण

प्रभाणीकयण, गुण

(१५०० वटा

सनमन्त्त्रण तथा

नभूना)

ससपारयस

भाघ- जेष्ठ

सम्ऩन्न ।

११
ऩकेटहरुको ऺेत्र सनधाायण भन्त्त्रारमफाट

सम्ऩन्न ।

व्मवसाटमक खेती
(200

१०

कोसबड-१९ को कायणरे

DPR

११९

DPR

११९

15 ऩकेट ऺेत्रको १5० हे क्टयभा

जडीफुटीको व्मवसाटमक खेती टवस्ताय

200 हेक्टयभा कामा

जडीफुटीको व्मवसाटमक खेती टवस्ताय सम्ऩन्न

सम्ऩन्न बएको ।

सम्ऩन्न हुन नसकेको ।

बएको ।

वन सॊ यऺण तथा
वनस्रोतको ददगो
उऩमोग गरयनेछ।
आगाभी आसथाक

११९

वषाराई वृऺायोऩण
वषा घोषणा गयी
काष्ठ, गैयकाष्ठ

प्रारुऩ तमाय

परपूरका
टवरुवा योऩण

साभुदाटमक प्रोटोकर

गरयनेछ।
वनस्ऩसत प्रमोगको

जसडफूटी रगामत
वनभा आधारयत
हरयत उद्योग तथा
व्मवसामको

११९

तमाय

ऩयम्ऩयागत ऻान

तथमाॊक तथा

असबरे खीकयण (1

जानकायी सकॊरन

श्रावण - असाय

कासताक

प्रभाणणकयण, गुण, सनमन्त्त्रण तथा ससपारयस

ससपारयस कामा गये को।

कामा गये को ।

११९

असोज - ऩौष

प्रारुऩको भसौदा तमाय बएको ।

सम्ऩन्न ।

११९
DPR

MoFE/IUCN को सभन्त्वमभा प्रोटोकर

सम्ऩन्न ।

११९

तमायी बएको।
DPR
वनस्ऩसत प्रमोगको ऩयम्ऩयागत ऻानको तथमाॊक

भॊससय - पाल्गुन सम्ऩन्न ।

तथा जानकायी सकॊरन कामा सम्ऩन्न ।

११९
DPR

प्माकेज)

असबरे खीकयण

1507 वटा नभूनाहरुको टवश्लेशण

प्रभाणणकयण, गुण, सनमन्त्त्रण तथा

DPR
श्रावण -

प्रवर्द्ान तथा
टवस्ताय गरयनेछ।

560 वटा नभूनाहरुको टवश्लेशण

चै त्र - जेष्ठ

सम्ऩन्न ।

TKDL को रागी web page design

TKDL को रागी web page design बइ

बइ 600 वटा वनस्ऩसत सम्फणन्त्ध

4200 वटा वनस्ऩसत सम्फणन्त्ध ऩयम्ऩयागत

ऩयम्ऩयागत ऻानको असबरेखीकयण कामा

ऻानको असबरेखीकयण कामा सक्ऩन्न बएको।

सक्ऩन्न बएको।

( रक्ष्म 4000)

११९

DPR

प्रवर्द्ान तथा
टवस्ताय गरयनेछ।

हवेरयमभ
नभूनाहरुको
११९

सडणजटाईजेसन

सडणजटाईजेसन

5,070हवेरयमभ नभूनाहरुको

30,070 हवेरयमभ नभूनाहरुको

सडणजटाइजेशन कामा बएको

सडणजटाइजेशन कामा बएको ।

श्रावण - असाय सम्ऩन्न ।

११९

कामा (30000
नभूना)

DPR
सनदे णशका तमायी

श्रावण -

तथा स्वीकृत

जसडवुटी प्रशोधन
१२१

केन्त्र स्थाऩना (1
वटा )

अध्ममन/भाग

वातावयण वीच

नमाॉ वनस्ऩसत
उद्यान सनभााण
१२०

(जाजयकोट णचतवन
रभजुगॊ य बोजऩुय)

जीवनहरुको यऺा,

४ वटा

टहत कल्माण य
मसको

रासग स्थरगत

उद्यानहरूको ड्रइङ्ग
सडजाइन कामा सम्ऩन्न
उद्यानहरूको ऩूवााधाय

र.ई./ToR तमाय

वढाइनेछ ।

वनस्ऩसत
१२०

उद्यानहरुको
स्तयोन्नसत (11
वटा)

DPR

१२१

DPR

१२०

DPR

१२०

DPR

१२०

DPR

१२०

DPR

१२०

कायण सभम अबावरे गदाा
कामा सम्ऩन्न नबएको।
उद्यान सनभााणका रासग स्थरगत अध्ममन

बार- असोज

सम्ऩन्न ।

सम्ऩन्न बएको।
उद्यानहरूको ड्रइङ्ग सडजाइन कामा सम्ऩन्न ।

कासताक-भॊससय

ऩौष-असाय

सम्ऩन्न ।

सम्ऩन्न ।

जाजयकोट, णचतवन, रभजुगॊ य

जाजयकोट, णचतवन, रभजुगॊ य बोजऩुयभा

बोजऩुयभा उद्यान सनभााण कामा सम्ऩन्न

उद्यान सनभााण कामा सम्ऩन्न बएको ।

बएको ।
बार

सम्ऩन्न ।

गयी टवकास
कामाहरु अणघ

१२१

COVID-19 lockdown को

नबएको।

इकोससष्टभभा
सॊ यचना छनौट

DPR

प्रशोधन केन्त्र

अध्ममन

सनभााण

टकयाव नआउने

जडीफुटी

सम्ऩन्न बएको।

उद्यान सनभााणका

सन्त्तुरन कामभ

१२१

स्थाऩनाका रागी साझेदायी ऩत्रभा सम्झौता
सम्ऩन्न

टवकास य

गरयनेछ ।

सरभीटे डसॉग

भॊससय - भाघ

पाल्गुन -असाय

DPR
जडीफुटी उत्ऩादन तथा प्रशोधन कम्ऩनी

सॊ करन तथा सम्झौता

केन्त्र स्थाऩना

ऩृथवीको बटवष्म,

सम्ऩन्न ।
सम्ऩन्न।

शॊबाव्मता

जसडफुटी प्रशोधन

१०७

कासताक

सनदे णशका तमाय तथा स्वीकृत बएको।

असोज-कासताक सम्ऩन्न ।

सनभााण/भभात/स्तयोन्नती गयीनुऩने सॊ यचना
छनौट कामा सम्ऩन्न।
छनौट बएको सॊ यचनाहरुको र.ई./TOR
तमायी कामा सम्ऩन्न।

इकोससष्टभभा
टकयाव नआउने
गयी टवकास
कामाहरु अणघ
वढाइनेछ ।

ऩखाार, ताय फाय, शौचारम, ऩानी ट्याङ्की,

वनस्ऩसत
१२०

नसायी सनभााण कामा, उद्यानभा ससचाइ

उद्यानहरुको
स्तयोन्नसत (11
वटा)

व्मवस्थाऩन कामा, ग्रीन/ऩोरीहाउस सनभााण,

सॊ यचना
सनभााण/भभात

भॊससय -जेष्ठ

नसायीभा यङयोगन, फाटो भभात, अटकाड हाउस

सम्ऩन्न ।

सनभााण, ईरे णक्िक बेईकर, वेणल्डङ्ग भेणशन,

सॊ बाय/सुटर्द्टढकयण

गाडे न टकट्स, रनभोअय, इरे णक्िक ऩानी तान्ने
भोटय, गाडे न ऩाइऩ, णक्रनकटय खयीद बएको
।

१३३

नसायी सनभााण तथा

परपूरका
टवरुवासटहतको

परपूरको टवरुवा

नसायी स्थाऩना य
टवकास गना सनजी
य सहकायी

११८

ऺेत्रराई प्रोत्साहन

भभात
टवरुवा

उत्ऩादन/खरयद

उत्ऩादन/खरयद (

तथा वृऺायोऩण

23

(23

स्थान छनौट

राख)

गरयनेछ। सयकायी

राख)

वृऺायोऩण

स्तयफाट

नसायी सनभााण तथा

सञ्चारनभा बएका

भभात

नसायीभा कम्तीभा

श्रावण - असोज सम्ऩन्न ।
कासताक पाल्गुन
चै त्र - फैशाख
जेष्ठ - असाय

टवरुवा उत्ऩादन

टवरुवा उत्ऩादन (1

कासताक -

परपूरको

(1 कयोड 48

कयोड 48 राख)

पाल्गुन

स्थान छनौट

चै त्र - फैशाख

टवरुवा उत्ऩादन
गरयनेछ ।

११८

राख) तथा
वृऺायोऩण
(5000 हेक्टय)

टवतयण (६८ राख ) चै त्र - फैशाख
वृऺायोऩण

जेष्ठ - असाय

Combine

११८

Combine

११८

Combine

११८

Combine

११८

Combine

११८

Combine

११८

Combine

११८

Combine

११८

Combine

११८

2,01,000 परपूरको सफरुवा उत्ऩादन

सम्ऩन्न ।

बएको।

बएको।

सम्ऩन्न ।

स्थान छनौट कामा बएको।

स्थान छनौट कामा बएको।

20,287 सफरुवा टवतयण बइ

20,287 सफरुवा टवतयण बइ वृऺायोऩण

वृऺायोऩण बएको।

बएको।
नसायी सनभााण तथा भभात कामा सम्ऩन्न बएको।

श्रावण - असोज सम्ऩन्न ।

३० प्रसतशत

१२०

नसायी सनभााण तथा भभात कामा सम्ऩन्न।।
94,663 परपूरको सफरुवा उत्ऩादन

सम्ऩन्न ।

DPR

69,529सफरुवा उत्ऩादन बएको।

4,98,114सफरुवा उत्ऩादन बएको।

सम्ऩन्न ।
सम्ऩन्न ।
सम्ऩन्न ।
सम्ऩन्न ।

स्थान छनौट कामा बएको।
3,67,936 सफरुवा टवतयण बएको।
20.75 हेक्टयभा वृऺायोऩण बएको।

3,67,936 सफरुवा टवतयण बएको।
20.75 हे क्टयभा वृऺायोऩण बएको।

