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ऩरयचम  

नेऩारको वानस्ऩततक ववववधताको सॊ करन, ऩवहचान, अध्ममन, अनसुन्धान य जडीफटुी एवॊ उऩमोगी तफरुवाहरुको खेती 
प्रववतध ववकास गने हेतरेु ववक्रभ सम्वत २०१६ सारभा स्थाऩना बएको वनस्ऩतत ववबागरे ववऻान प्रववतधको ऺेरभा 
अध्ममन अनसुन्धान य ववका सका ववतबन्न चयणहरु ऩाय गदै हारको अवस्थाभा आईऩगुेको छ ।वताभान सॊगठन 
सॊयचना २०७५ फभोशजभको सॊघीम सॊयचना अनसुाय हनुेछ। 

  

वनस्ऩतत ववबागको उद्देश्म  

नेऩारभा  ऩाईने वानस्ऩततक स्रोतको ववववधताको अन्वेषण , सॊकरन, ऩवहचान, नभनुाहरुको सॊयऺण , अध्ममन, अनसुन्धान 
य ततनीहरुको स्वस्थान वा ऩयस्थानभा सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गने , ततनभा ववद्यभान यसामतनक तत्वहरुको अध्ममन 
अनसुन्धान ववश्लषेण , ददगो उऩमोग , आमभूरक योजगाय सजृना गने तथा औद्योतगकयणका रातग ऩयाभिा सेवा प्रदान 
गयी देिको आतथाक ववकासभा टेवा ऩरु् माई साभाशजक अवस्था उकास्न भद्दत गने मस ववबागको भखु्म उद्देश्म यहेको 
छ।  

 

कामाऺ ेर तथा वक्रमाकराऩहरु  

फैऻातनक अध्ममन तथा अनसुन्धानद्वाया वानस्ऩततक स्रोतको ऩवहचान गयी प्रववतध ववकासको भाध्मभफाट ततनको स्व-
स्थान तथा ऩय- स्थानभा सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गने वनस्ऩतत स्रोतको ददगो ववकास गना भरुकुको आतथाक 
ववकासभा टेवा ऩयु ्माउन प्रमासयत मस ववबागरे तनम्न ऩाॉच कामा ऺेरहरुभा केशन्ित गयी ववतबन्न वक्रमाकराऩहरु 
सॊचारन गयी यहेको छ ।  

1. वनस्ऩतत स्रोत सवेऺण,  सॊकरन,  अध्ममन,  अनसुन्धान य सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन  

2. वनस्ऩतत उद्यानहरुको वैऻातनक व्मवस्थाऩन तथा स्वस्थानभा वानस्ऩततक स्रोतको सॊयऺण  

3. वनस्ऩततभा यसामतनक तत्वहरुको ववश्लषेण, अनसुन्धान य जैववक ऩयीऺण सेवा  

4. जडीफटुी सम्फन्धी अनसुन्धान,  खेती प्रववतध ववकास  

5. वनस्ऩतत सम्फन्धी ऩयाभिा सेवा य गणुस्तय ववश्लषेण 

वनस्ऩतत स्रोतको अनसुन्धान ववकास य सदऩुमोगका रातग मस ववबागको सॊगठन सॊयचना सभमानसुाय ऩरयवतान गयी 
आवश्मक प्राववतधक तथा प्रिासतनक कभाचायीहरुफाट कामा सॊचारन गयी आएको छ।   

 

कामाक्रभ सॊचारन बएका कामाारमहरु  

 वनस्ऩतत ववबाग, थाऩाथरी 
 प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिारा, थाऩाथरी 
 यावष्डम हफेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिारा, गोदावयी 
 यावष्डम वनस्ऩतत उद्यान, गोदावयी 
 वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, ईराभ 

 वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, धनषुा 
 वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, भकवानऩयु 

 वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, फाॉके  

 वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, सल्मान  

 वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, जमु्रा 
 वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, कैरारी  

आ.फ.2078/79 भा सॊचारन हनुे अध्ममन, अनसुन्धानात्भक गततववतधहरूभा सयरता य एकरूऩता ल्माउने 
उद्देश्मका साथ मो कामाान्वमन तनदेशिका (Operational Manual) तमाय गरयएको छ। 
 



 
 

   

बाग-१ 
नेऩार सयकाय  

वन तथा वातावयण भन्रारम 
आतथाक वषा 2078/79 को नीतत तथा कामाक्रभ फजेट कामाान्वमन कामामोजना  

 
 

 

 
१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३

 जतडवटुी ववरुवा उत्ऩादन 
(800000 वटा) 11.4.17.17

ववरुवा उत्ऩादन 200000 400000 800000

वनस्ऩतत वनस्ऩतत ववबाग 
तथा 

वनस्ऩतत अनसुन्धान 
केन्िहरु

सम्वशन्धत स्थानीम तह 6

टे्रड सऩोट (ववश्लषेण 
प्रभाणीकयण गणु तनमन्रण 
तथा तसपारयस)  (1500 
वटा)

2.7.7.31

ववदेि तनमाातका 
रातग जतडवटुी 
नभूनाहरुको 
ववश्लषेण, 
प्रभाणीकयण, गणु 
तनमन्रण तथा 
तसपारयस

400 800 1200 1500
प्राकृततक सम्ऩदा 
अनसुन्धानिारा

वन तथा वातावयण 
भन्रारम
वनस्ऩतत ववबाग

6

१५७

वन तथा वातावयण भन्रारम 650 प्रततित
100 
प्रततित

वनस्ऩतत ववबाग
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि 

जमु्रा

भाईरस्टोनको 
सभूह

153

तनमाातको सम्बावना यहेका 
फोतधशचत्त, रुिाऺ, शचयाइतो, 

श्रीखण्ड, ऩाॉचऔ ॊरे 
रगामतका उच्च भलु्ममकु्त 
वनस्ऩतत य जतडफटुीको 
व्मावसावमक उत्ऩादन, 
प्रिोधन, प्रभाणीकयण य 

फजायीकयण गना प्रोत्सावहत 
गरयनेछ। बौगोतरक 

सम्बाव्मताका आधायभा 
वनस्ऩती एवभ ्जतडफटुीका 
नसायी ववकास गरयनेछ। 

जतडफटुी वारीको फीभा गयी 

प्रथभ रैभातसक दोश्रो रैभातसक तेश्रो रैभातसक चौथो रैभातसक

कामाान्वमन गने तनकाम सहमोग गने तनकाम

वनजन्म ऩिऩुन्छीको 
व्मावसावमक ऩारन गना 

तनजी, सहकायी य 
साभदुावमक सॊस्थाराई 
प्रोत्सावहत गरयनेछ। 
ऩाॉचऔरे, केिय य 

मासाागमु्वा जस्ता दरुाब 
एवभ ्वहभूुल्म वनस्ऩती 

तथा जतडवटुीको 
व्मावसावमक खेती गना 

अनसुन्धान केन्ि स्थाऩना 
गरयनेछ। फाघ,  एकतसॊघे 
गैडा,  हात्ती,  कस्तयुी,  
गोही,  सारक जस्ता 
सॊकटाऩन् न तथा दरुाब 
वन्मजन्तकुो सॊयऺण 

गरयनेछ।

मासाागमु्वा केसय य 
ऩाॉबऔरे ववउ उत्ऩादन 

सम्वन्धी सम्बाव्म अध्ममन 
गने (1 ऩटक)

2.7.25.335

मासाागमु्वा केसय य 
ऩाॉचऔरे ववउ 

उत्ऩादन सम्वन्धी 
सम्बाव्म अध्ममन 

प्रततवेदन

वजेट 
वक्तव्मसॊग 

सम्वशन्धत वुॉदा
वजेट वक्तव्मको व्मोहोया भखु्म कृमाकराऩ LMBIS नम्वय भाइरस्टोन



 
 

   

बाग २ 

कामाक्रभ कामान्वमन कामामोजना 
 

 

१. वनस्ऩतत अनसुन्धान, सॊयऺण तथा उद्यान ववकास कामाक्रभ (फ.शि.नॊ.32902103) 

 

1.१ Thematic Garden सौन्दमॉकयण  
वनस्ऩतत ववबाग अन्तगात यहेका वनस्ऩतत उद्यानहरुभा यहेका ववतबन्न फावटकाहरु जस्तै िहयी ववकास उद्यान , साइवटस 
फावटका, हवार गाडेन , योज गाडेन , यक गाडेन , बी.आइ.ऩी.गाडेन रगामतका जम्भा 90 वटा ल्माण्डस्केऩ तथा जातत 
वविेष उद्यानहरुको स्माहाय सॊबाय य व्मवस्थाऩन गयी आकषाक य भनभोहक फनाउदै सौन्दमॉकयण गने। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत ववबाग अन्तगातका ११ स्थानका  उद्यानहरुको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। 
मसका रातग कामाारमभा कामायत कभाचायीहरुको ऩरयचारन गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 35 
राख 27 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ।  
 

सूचकहरु  

Baseline Indicators 

ल्माण्डस्केऩ तथा जातत वविेष उद्यानहरुको वववयण 

स्थान या.फ.उ. इराभ धनषुा भकवानऩयु फाॉके सल्मान जमु्रा  कैरारी 
सॊख्मा 30 8 8 10 8 6 7 10 
 
 

Process Indicators 

 ल्माण्डस्केऩ व्मवस्थाऩन, तनमतभत सयसपाइा य स्माहाय सॊबाय बएको  

 सयसपाई, आकषाक य हरयमारी प्रवाद्धन बएको  
 ववतबन्न प्रजाततका तफरुवाहरुको सॊकरन य रेवतरङ्ग  
 सॊकतरत/खरयद तफरुवा सॊख्मा  
 तमाय बएको वेड ऺेरपर य सॊख्मा  

 

अऩेशऺत उऩरशधध  
 भनभोहक ऩरयदृश्म  
 आगन्तकुहरुराई ववतबन्न प्रजाततका तफरुवाहरुको जानकायी प्रवाह बएको हनुे  
 आगन्तकुहरुको सॊख्माभा ववृद्ध बइा याजश्व सॊकरनभा टेवा ऩगु्ने  

 वनस्ऩतत सॊयऺणभा टेवा ऩगु्ने  
 

सभम तातरका 
उद्यानभा यहेका ल्माण्डस्केऩ तथा जातत वविेष उद्यान व्मवस्थाऩन तनमतभत कामा यहेको 
 

 

 

 
 



 
 

   

 

1.२ भौसभी िोबतनम पूर तफरुवा उत्ऩादन  
वनस्ऩतत ववबाग  अन्तगात यहेको उद्यानहरुभा 2 राख 8 ० हजाय  भौसभी िोबतनम पूर तफरुवा उत्ऩादन गयी 
आकषाक, यभशणम य हरयमारी फनाउने । 
 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत ववबाग अन्तगातका ११ स्थानका उद्यानहरु को भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयनेछ ।   
मसका रातग कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ ।मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 28 
राख फजेट ववतनमोजन गरयएको छ ।  
 

 

सूचकहरु 

Process Indicators 

 सॊकतरत तफउ वीजनको सॊख्मा  
 उत्ऩादन बएका तफरुवाहरुको सॊख्मा 
 उऩबोग तथा नष्ट/भयेको सॊख्मा 

 

अऩेशऺत उऩरशधध 
 20000 वटा भौसभी पूर तफरुवा उत्ऩादन बएको हनुे 
 तफरुवाहरुफाट ववतबन्न ठाउॉहरुको िोबतनम, यभणीम य हरयमारी हनुे  
 भौसभी िोबतनम ऩूmर तफरुवाहरुको उत्ऩादन गना प्राववतधक सहमोग गने  
 फवढ बएका तफरुवाहरु ववक्री गयी याजश्व सॊकरन हनुे  
 पूर तफरुवाहरुको उत्ऩादनको रातग चावहने साभाग्री जस्तै भर, वकटनािक, औजायहरुको व्मवस्थाऩन गने  

 

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩहरु सा ब अ का भ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

उत्ऩादन गने तफरुवाको वववयण य रक्ष्म तनधाायण गने             

तफरुवा उत्ऩादन य स्माहाय सॊबाय              

तफरुवा योऩण              

 

1.३ वहवुषॉम िोबानीम पूर ववरूवा उत्ऩादन  
ववतबन्न प्रजाततका फहवुवषाम तफ रुवा उत्ऩादन गयी देिका ववतबन्न ऺेरभा वृऺ ायोऩण गना 90 हजाय वहवुवषाम वेनाा 
उत्ऩादनभा सहमोग ऩरु् माउने।  

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत ववबाग अन्तगातका उद्यानहरुको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन हनुेछ । मसका रातग 
कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचरन गरयनेछ।मस कामाको रातग 9 राख फजेट ववतनमोजन गरयएको छ ।  
 

सूचकहरू 

Baseline Indicators 

आ.फ.2076/77 को वहवुवषाम िोबतनम पूर तफरुवा उत्ऩादन वववयण 

स्थान या.फ.उ. इराभ धनषुा भकवानऩयु फाॉके सल्मान जमु्रा  कैरारी 



 
 

   

सॊख्मा 13932 10400 7454 16450 1300 5150 5000 10000 

 

 

Process Indicators 

 तफउ/भाउ तफरुवा कवटङ्ग सॊकरन तथा खरयद वववयण  

 उत्ऩाददत तफरुवा सॊख्मा  

 नसायी प्रट सॊख्मा  

 

अऩेशऺत उऩरशव्ध 

 1 राख फहवुवषाम िोबनीम पूर तफरुवा उत्ऩादन हनुे 
 देिका ववतबन्न ऺेरभा वृऺ ायोऩण गना वहवुवषाम वेनाा उत्ऩादनभा सहमोग ऩगु्ने 

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩ सा ब अ का भ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

तफरुवा सॊकरन तथा खरयद             

भाउ तफरुवाको छनौट             

तफउ प्रसायण             

तफरुवा उत्ऩादन             

तफरुवाराई नसायीभा साने             

हकेुका तफरुवाराई वपल्डभा साने             

 

 

1.४ Handbook of the Flowering Plants of Nepal Volume -4 रेखन तथा प्रकािन  

नेऩारभा प्राकृततक वासस्थानभा यहेका सम्ऩूणा वानस्ऩततक सम्ऩदाको वैऻातनक ऩद्धततद्वाया अतबरेशखकयणगयी 
"फहृतनेऩारफ्रोया" प्रकािन गने वनस्ऩतत ववबागको भखु्म उद्देश्म यहेको छ।सोही उद्देश्म अनसुाय पूर पुल्ने 
वनस्ऩततहरुको अतबरेख याख्ने  तथा नववनतभ ् Classification तथा Nomenclature अनसुाय वववयण तमाय ऩायी “A 

Handbook of The Flowering Plants of Nepal” प्रकािन गने कामाक्रभ यहेकोभा सो ऩसु्तकको ततनवटा Volumes सन ्
२०१7,२०१९ य 2021 भा क्रभि प्रकाशित बइसकेको छ। मस आ.व.भा A Handbook of the Flowering 

Plants  of Nepal Volume -4 रेखन तथा प्रकािन गरयनेछ।  

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायभा मो क्रामाक्रभ कामान्वमन गरयने छ।मसका रातग 
कामारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका कामाारमहरु 
तथा वनस्ऩततववऻहरुसॊग सभन्वम गरयने छ। मस कामाकोरातग नेऩार सयकायफाट ववतनमेशजत फजेट रु  ४ राख ५० 
हजाय यहेको छ। 
 

सूचकहरु  

Process Indicators 

 प्रकाशित ऩसु्तकहरुको सॊख्मा-३०० 

 

अऩेशऺत उऩरशधध  
 पूर पुल्ने वनस्ऩतत प्रजाततको तथ्माङ्क अध्मावतधक हनुे। 

 सावासाधायण, अनसुन्धानकताा तथा ववद्याथॉहरुराई जानकायी प्राप्त हनुका साथै ऩवहचानभा भद्दत ऩगु्ने। 



 
 

   

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

हवेरयमभ नभनुा तथा Literature Study गने             
ऩाण्डतुरऩी तमायी             
ऩसु्तक प्रकािन             

1.5 एनाटोभी ,इकोरोजी,साइटोरोजी, पेनेयोगेम्स,वक्रप्टोगेम्स, प्रान्ट प्रोटेक्िन य तडशजटाईजेिन िाखा/ 
प्रमोगिाराभा गरयने अध्ममन अनसुन्धान 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको भातथ उल्रेशखत िाखाहरुफाट नभनुा सॊकरन , सॊयऺण , अध्मावतधक , 
अतबरेशखकयण तथा अध्ममन अनसुन्धान कामा ववगत  ५९ वषा देशख तनयन्तय रुऩभा सॊचारन बै आएको छ।मही 
ऩूवााधायभा टेकेय १ ,७०,००० बन्दा फढी हवेरयमभ नभनुाहरुको सॊग्रह , ५०० बन्दा फढी वनस्ऩतत स्रोतजन्म 
म्मशुजमभनभूनाहरुको स्थाऩना य सॊचारन का साथै पूर नपुल्ने वनस्ऩतत नभनुाहरुको सॊग्रह य व्मवस्थाऩन गरयएका 
छन।् 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायभा मो क्रामाक्रभ कामान्वमन गरयने छ।मसका रातग 
कामारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका 
कामारमहरुसॊग सभन्वम गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊ चारन गनाका रातग रु ९ राख ५ हजाय फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ।  
 

 

सूचकहरु 

Baseline Indicators 

S.No. Herbarium Baseline Data 

F.Y. 2077/078 
1 Gymnosperms and Angiosperms 4669 taxa 

2 Type specimens (Flowering Plants) 114 taxa 

3 Endemic species 138 taxa 

4 Mycology 1900 specimens 

5 Type specimens (Mycology) 9 taxa 

6 Algae 321 specimens 

7 Algal Flora of Nepal Vol.1 published 1 Volume published 

8 Lichen 1279 specimens 

9 Bryophyte and Pteridophyte 18000 specimens 

10 Fern and Fern Allies of Nepal Part 1, 2 & 3 published 3 volumes 

11 Type specimens (Fern and Fern Allies) 6 taxa 

12 Museum samples 700 

13 Endemic species (Fern and Fern Allies) 3 taxa 

14 काठका नभनुाहरु 500 नभनुाहरु 

15 Permanent slide 3050 slides 

16 Wood Anatomy of Fagaceae Published in 2004 

17 Wood identification manual of ImportantTimbers of Nepal vol. 1 Published in 2012 

18 A Handbook of the Flowering Plants of Nepal vol.3 Vol.3 published 

19 A Handbook of Bryophytes of Nepal vol.1 1 Volume published 

20 Bijaysal “A monograph of Pterocarpus marsupium in Nepal”  Published 

21 ववजमसार (नेऩारी सॊस्कयण) Published 

22 Digitized herbarium  96,000 herbarium specimens 

23 Digitized herbarium online 63,588 herbarium specimens 



 
 

   

 
Process Indicators 

 वपल्ड नोट 

 वानस्ऩततक प्रजाततहरुको सकु्ष्भ अध्ममन तथा नभनुाहरु सॊकरन सॊख्मा 
 सेवाग्राहीफाट प्राप्त नभनुाहरुको ऩवहचान तथा ऩयाभिा सेवा सॊख्मा 
 अनसुन्धात्भक रेख तथा प्रततवेदनहरु 

 New to KATH तथा New to Nepal नभनुाहरु 

 अध्ममन प्रततवेदन 
 

 

अऩेशऺत उऩरशधध 

पेनेयोग्माम्ि िाखा  
 १,4५,०००हवेरयमभ नभूनाहरुको Curation, Repairing  बएको हनुे  

 7००वनस्ऩतत म्मूशजमभ नभनुाहरुको स्माहाय सॊबाय तथा FAA Solution  को पेयफदर तथा व्मवस्थाऩन हनुे  

 Taxonomic revision गरयएका वनस्ऩतत ऩरयवायको प्रततवेदन तमाय हनुे  

 हवेरयमभभा नमाॉ प्रजातत थवऩने 
 Field फाट सॊकतरत नभनुाहरुको ऩवहचान तथा प्रततवेदन तमाय हनुे  

 सेवाग्राहीराई ऩवहचान सेवा प्रदान हनुे  

 अध्ममन प्रततवेदन  
 

वक्रप्टोग्माम्ि िाखा (Algae, Fungi and Lichen) 

 Chlorophyceae algae का नभनुाहरु सॊकरन तथा प्रमोगिाराभा थऩ हनुे 
 Cyanophyceae algae का नभनुाहरुथऩ सॊकरन तथातनमतभत स्माहाय तथा सम्बाय हनुे 
 हवेरयमभभा सॊयशऺत Algae, Fungi and Lichen का नभनुाहरुको स्माहाय सम्बाय हनुे  

 KATH हवेरयमभभा यहेका Fungi का नभनुाहरुको अतबरेशखकयण अध्मावतधक हनुे 
 वावषाक रुऩभा Algae, Fungi and Lichen का नभनुाहरु सॊकरन तथा ऩवहचान गयी प्रततवेदन तमाय हनुे  

 

वक्रप्टोग्माम्ि िाखा (Bryophytes and Pteridophytes) 

 Bryophytes(50 specimens), Pteridophytes (100 specimens)को सॊकरन तथा ऩवहचान गयी प्रततवेदनतमाय 
हनुे । 

 हवेरयमभभासॊयशऺतBryophytes तथा Pteridophytes का नभनुाहरुको स्माहाय सम्बाय हनुे। 

 ववतबन्न Familyतथा Genera को Taxonomic revision गने। 

 ववतबन्न Ecological regionsको अध्ममन भ्रभण गयी वानस्ऩततक प्रजाततहरुको अध्ममन गयी  नभनुाहरु 
सॊकरन गने। 

 सॊकतरत नभनुाहरुको ऩवहचान गयी Labeling, Mounting तथा Housing  गने। 

 सेवाग्राहीफाट प्राप्त नभनुाहरुको ऩवहचान तथा ऩयाभिा सेवा उऩरधध गयाउने। 

 

जाइरेरयमभ िाखा 
 नेऩारफाट ववतबन्न काठकानभनुाहरु (नभनुासॊख्मा३०) को सॊकरन बई जाइरेरयमभभाकाठका नभनुाहरु थवऩने। 

 काठका नभनुाहरुकोTemporaryतथाPermanent slides(सॊख्मा २५) तमाय हनुे। 

 जाइरेरयमभभायहेकाPermanent slides (सॊख्मा५००)हरुकोअतबरेशखकयणहनुे। 



 
 

   

 सेवाग्राहीहरुफाट प्राप्त काठका नभनुाहरुको ऩवहचान हनुे। 

साइटोरोजी िाखा  

 पूरपुल्ने तथा नपुल्ने वनस्ऩततको कोषकोसॊयचना तथा क्रोभोजोभको Slide तमाय हनुे । 

 Slideहरुको आधायभा वनस्ऩततको Species level सम्भ ऩवहचान गना सघाउ ऩगु्ने। 

 अनसुन्धानात्भक रेख तथा प्रततवेदनहरु तमाय हनुे। 
 

इकोरोजी िाखा 
 भकवानऩयु शजल्रा तथा भकारफुरूण यावष्डम तनकुञ्जभा यहेका ववतबन्न राइकेन नभूनाहरुको सॊकरन तथा 

ऩवहचान हनुे। 

 भकवानऩयु शजल्रा तथा भकारफुरूण यावष्डम तनकुञ्जभा यहेका राइकेनइकोरोशजकर अध्ममन हनुे।  

 यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराभा यहेका 1100 राइकेनका नभनुाहरुको तनमतभत येखदेख तथा 
धमवस्थाऩन हनुे। 

 राभो सभम ऩश्चात यावष्डम हवेरयमभभा राइकेनका नमाॉ नभनुाहरु थऩ सभावेि हनुे। 

 

प्रान्ट प्रोटेक्िन िाखा 
 वनस्ऩतत प्रजाततहरुभा हनुे ववतबन्न वकतसभका सॊक्रभण तथा असयहरु सम्फशन्ध अध्ममन तथा अनसुन्धान 

गने। 

 योग रागेका वनस्ऩतत प्रजाततहरुको हवेरयमभ नभनुाहरु सॊकरन गयी योगको ऩवहचान गने। 

 

 

तडजीटाइजेिन तथा ऩशधरतसटी िाखा 
 30,००० हवेरयमभ नभनुाहरुको High Resolution Image य Database तमाय हनुे 
 Digitizedहवेरयमभ नभनुाहरु plantdatabase.kath.gov.np भा उऩरधध हनु े

सभम तातरका 
पेनेयोग्माम्ि िाखा  
क्रियाकलाप श्रा भा आ का म ं पौ मा फा च ै व ै ज े आ 

हवेरयमभ नभनुाहरुको Curation, Repair  तथा Poisoning             

हवेरयमभ नभनुाहरुको ऩवहचान गयी Labeling तथा 
Mounting Housing  गने 

            

Literature Study तथा Taxonomic revision             

नभनुा सॊकरन             

सॊकतरत नभनुाहरुको ऩवहचान             

म्मशुजमभ धमवस्थाऩन तथा पभाातरन याख्न े             

सेवा प्रदान             

प्रततवेदन तमायी             
 

वक्रप्टोग्माम्ि िाखा (Algae, Fungi and Lichen)  

वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

एल्गीका नभनुाहरुको Curation  तथा Permanent  

Preservation गने 
            

नभनुाहरुको ऩवहचान गयी Housing  गने             



 
 

   

Literature Study गना             
नभनुा सॊकरन गने             
सॊकतरत नभनुाहरुको ऩवहचान             
नभनुाहरुको धमवस्थाऩन तथा Permanent slide फनाउन े             
ववऻ ऩयाभिा             
प्रततवेदन तमायी             

 

 

वक्रप्टोग्माम्ि िाखा (Algae, Fungi and Lichen)  
 

वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

पन्जाइ तथा राइकेनका नभनुाहरुको Curation  तथा 
Permanent Preservation गने 

            

नभनुाहरुको ऩवहचान गयी Labeling तथा Housing  कामा             
Literature Study              
नभनुा सॊकरन गने             
सॊकतरत नभनुाहरुको ऩवहचान             
प्रततवेदन तमायी             
 

वक्रप्टोग्माम्ि िाखा (Bryophytes and Pteridophytes) 

वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

Literature Study तथा Taxonomic revision             
नभनुा सॊकरन             
सॊकतरत नभनुाहरुको ऩवहचान             
प्रततवेदन              

 

 

जाइरेरयमभ िाखा 
वक्रमाकराऩ  श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

सन्दबा साभाग्री अध्ममन/ 
काठकानभनुा धमवस्थाऩन 

            

आवश्मक केतभकल्स/वपल्ड 
तथा ल्माफका  साभाग्रीहरु 
खरयद 

            

सॊकरन भ्रभण             

जाइरेरयमभ कऺ सधुाय तथा 
व्मवस्थाऩन 

            

Temporary   तथा 
Permanet slides फनाउन े 

            

जाइरेरयमभभायहेका 
Permanent slides  हरुको 
अतबरेशखकयण 

            

सेवा प्रदान             

प्रततवदेन तमायी             

 
 



 
 

   

साइटोरोजी िाखा 
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

नभनुा सॊकरन             
Permanent slide तमाय गने             
सॊकतरत नभनुाहरुको ऩवहचान             
प्रततवेदन तमायी             
 
 

इकोरोजी िाखा 
वक्रमाकराऩ (भवहना) श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

सन्दबा साभग्रीहरुको अध्ममन  
 

          

सयसाभग्री खरयद             

वपल्ड भ्रभण तथा तथ्माॊक सॊकरन   
            

प्रततवेदन तमायी  
            

 

प्रान्ट प्रोटेक्िन िाखा 
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

सन्दबा साभग्रीहरुको अध्ममन             
वपल्ड भ्रभण तथा तथ्माॊक सॊकरन             
सयसाभान खरयद             
ववरुवाहरुको स्माहाय सम्बाय गने             
प्रततवेदन तमायी             
 

 

तडशजटाईजेिन तथा प्रचाय प्रसाय िाखा 
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

सॊचारन सहमोगी             

सेवा प्रदान             

Stationery तथा अन्म आवश्मक साभाग्री खरयद             

प्रततवेदन तमायी             
 
 

1.6 नेऩारको यैथान ेवनस्ऩतत (Endemic Plants) हरुको प्राकृततक वासस्थानभा उऩशस्थतत अध्ममन 

नेऩारको बौगोतरक ववववधता तथा ववषभ हावाऩानीका कायण पूर पुल्ने य पूर नपुल्ने गयी कयीफ  ५०० 
इन्डेतभक प्रजाततको उऩशस्थतत यहेको तथ्माङ्क यवह आएको छ । मी भातथ उल्रेशखत सफै प्रजाततहरुको हफेरयमभ 
नभनुा KATH हफेरयमभभा  नबएको तथा कततऩम प्रजाततको Type locality फाट सभेत दोस्रो ऩटक अध्ममन तथा 
हफेरयमभ नभनुाहरुको सॊकरन नबएका कायण नेऩारभा भार ऩाइने ववश्व जगतका रातग सभेत भहत्वऩूणा मी 
प्रजाततहरुको प्राकृततक वासस्थानभा उऩशस्थतत के कस्तो यवह आएको छ बतन सभम सभमभा तथ्माङ्क अध्मावतधक 
गनुाऩने। 
 

 

  



 
 

   

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ । मसका रातग 
कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ य  आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका 
कामाारमहरुसॊग सभन्वम गरयने छ ।मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु २ राख ४९ हजाय फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ ।  
 

सूचकहरु 

Baseline Indicator 

 १8 इन्डेतभक प्रजाततको प्राकृततक वासस्थान उऩशस्थतत अध्ममन कामा सम्ऩन्न बएको   
 
 

Process Indicator 

 इन्डेतभक प्रजाततको सॊकतरत हवेरयमभ नभनुाहरुको सॊख्मा  

 

 

अऩेशऺत उऩरशधध  
 ३ प्रजाततका नेऩारको यैथान ेवनस्ऩततको अध्ममन प्रततवेदन तमाय बएको हनुे 
 ३ प्रजाततका नेऩारको यैथान ेवनस्ऩततको उऩशस्थतत एवकन बएको हनुे 

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩ  श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

सन्दबा साभग्रीहरुको अध्ममन  
 

          

वपल्ड भ्रभण तथा तथ्माॊक सॊकरन              

आवश्मक साभान खयीद 
            

प्रततवेदन तमायी  
            

 

1.7 नेऩारवाट Report बएका या. ह. भा सॊयऺण नबएका वनस्ऩततहरुको सॊकरन कामा 
नेऩारफाट पूरपुल्ने तथा पूरनपुल्ने गयी करयव ११ हजाय वनस्ऩतत प्रजाततहरु रयऩोटा बएका छन।्रयऩोटा गरयएका 
भध्मेसम्ऩूणा वनस्ऩतत प्रजाततहरुको हवेरयमभनभनुाहरु यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराभा नबएका कायण तत 
नभनुाहरु सॊकरन गयी फैऻातनक ऩवहचानका साथ अतबरेख अद्यावतधक गने। 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ । मसका रातग 
कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु ३ राख ३२ हजाय  
फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 

 

सूचकहरु 

Baseline Indicator 

 आ. व.२०७7/७8 भा 30 प्रजातत New to KATH थऩ बएको   
 

Process Indicator 

 ३० New to KATH प्रजाततको सॊकरन तथा ऩवहचान 

 

अऩेशऺत उऩरशधध  

 मस आ.फ.भा ३० प्रजातत थऩ बएको हनुे 



 
 

   

 नेऩारका वनस्ऩतत प्रजाततहरुको अतबरेशखकयणभा थऩ टेवा ऩगु्ने  
 नेऩार फ्रोया रेखन कामाभा सहमोग ऩगु्ने 

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

सन्दबा साभाग्रीहरुको अध्ममन              
अध्ममन भ्रभण तथा नभनुा सॊकरन              
सॊकतरत नभनुाहरुको ऩवहचान/ New to KATH एवकन             
प्रततवेदन तमायी             

 

 

 

1.8 फ्रोया अप नेऩार कामाक्रभ कामाान्वमन 
वानस्ऩततक श्रोतहरुको अ तबरेशखकयण कामाको रातगवनस्ऩततहरुको सबेऺण ,वानस्ऩततक नभनुा सॊकरन गयी फ्रोया 
अप नेऩार प्रकािन गने वा ऩूवााधाय तमाय गने।नेऩारका ववतबन्न स्थानभा ऩाइने पूर पुल्ने (Angiosperms and 

Gymnosperms) तथा नपुल्ने (Algae, Lichen, Fungi, Bryophytes and Pteridophytes) हरुको नभनुा सॊकरन , 
ऩवहचान य हवेरयमभ फनाई सयुशऺत साथ याख्न ेतथा नेऩारभा ऩाइने सम्ऩूणा वनस्ऩततहरुको सूची तमाय गने। 
नेऩारभा प्राकृततक वासस्थानभा यहेका सम्ऩूणा वानस्ऩततक सम्ऩदाको वैऻातनक ऩद्धततद्वाया अतबरेशखकयण गयी फहृत 
नेऩार फ्रोया प्रकािन गने मस वव बागको भखु्म उद्देश्म यहेको छ। नेऩार जैववक ववववधता भहासशन्ध , (CBD, 1992) 
को ऩऺ याष्ड बैसकेको य नेऩार सयकायरे फनाएको National Biodiversity Strategy & Action Plan 2014-2020 रे 
ऩतन नेऩार फ्रोया प्रकािनराई प्रभखु प्राथतभकताभा याखेको छ ।  
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायभा मो क्रामाक्रभ कामान्वमन गरयने छ।मसका रातग 
कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका 
कामाारमहरु तथा वनस्ऩतत ववऻहरुसॊग सभन्वम गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊ चारन गनाका रातग रु १६ राख ६० 
हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 

सूचकहरु  

Baseline Indicators 

 हारसम्भ Flowering Plants Discovered from Nepal  ऩसु्तक प्रकािन बएको । 

 Flowering Plants of Nepal- An introduction ऩसु्तक प्रकािन बएको । 

 A Handbook of the Flowering Plants of Nepal- Part I, II& III प्रकाशित बई Baseline data तमाय बएको।  

 A Handbook of the Bryophytes of Nepal- Volume 1 प्रकािन बएको । 

 Flora of Nepal Vol-10 (Part 1 and 2) को प्रकािनाथा contributor हरुफाट ऩवहरो चयणको Draft तमाय 
बएको । 

 Fern and Fern Allies of Nepal Vol. 1, 2, & 3 ऩसु्तकहरु प्रकािन बएको । 

 Algal Flora of Nepal Vol. 1 ऩसु्तक प्रकािन बएको । 

 Bryophytes: Collection, Preservation and Identification (Reference to Nepal) ऩसु्तक प्रकािन बएको । 

 

  



 
 

   

Process Indicators  

 सॊकतरत हवेरयमभ नभनुा सॊख्मा 
 ऩवहचान बएका हवेरयमभ नभनुा सॊख्मा 
 प्रकाशित ऩसु्तकहरु 

 फ्रोया अप नेऩारको प्रगतत 

 तातरभ हातसर गयेका दऺ जनिशक्त 

अऩेशऺत उऩरधधी  
 Flora of Nepal को प्रकािनाथा हवेरयमभ नभनुा सॊकरन हनुे। 

 Flora of Nepal Technical Editorial Centre सदुृढीकयण हनुे। 

 A Handbook of the Flowering Plants of Nepal Volume 4 प्रकािनहनुे। 

 Algae का ऩसु्तकहरु प्रकािन हनुे। 

 हवेरयमभफाट प्रकाशित ऩसु्तकहरु स्वदेि तथा ववदेिका हवेयमभहरुभा ऩठाएको हनुे।  

 हवेरयमभ फनाउने Technique सम्फशन्ध वतृ शचर तनभाणा हनुे। 

सभम तातरका  

वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

Flora of Nepal  Technical Editorial Centre 

सदुृढीकयण 
            

Flora of Nepal  सम्फशन्ध ऩसु्तक तथा  

software खरयद 
            

सन्दबा साभग्रीहरुको अध्ममन             
फ्रोया प्रकािनका रातग Targeted Field  

Survey तथा नभनुा सॊकरन (तयाई, ऩहाड य 

वहभार) 

            

ऩसु्तकहरु प्रकािन             
प्रततवेदन तमायी             

 

1.9 हवेरयमभ नभनुाहरुको ऩवहचान सॊयऺण हाउशजङ्ग तथा व्मवस्थाऩन  
यावष्टम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराभा यहेका हवेरयमभ नभनुाहरुको ऩवहचान सॊयऺण हाउशजङ्ग तथा व्मवस्थाऩन 
गने।  
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायभा मो क्रामाक्रभ कामान्वमन गरयने छ।मसका रातग 
कामारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका 
कामारमहरुसॊग सभन्वम गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊ चारन गनाका रातग रु ४ राख १५ हजाय फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ।  
 

सूचकहरु  

Baseline Indicator 

 १७०००० हजाय हवेरयमभ नभनुाहरुको व्मवस्थाऩन बएको 
 

Process Indicators 

 हवेरयमभ तसट Treatment तथा व्मवस्थाऩन सॊख्मा 



 
 

   

 हवेरयमभ क्माववनेट सधुाय 

 हाउज बएका हवेरयमभ तसटको सॊख्मा 
 

अऩेशऺत उऩरधधी 
 हवेरयमभभा सॊयशऺत 170 हवेरयमभ क्माववनेटभा यहेका वनस्ऩततका नभूनाहरुको वैऻातनक तरयकारे 

धमवस्थाऩन हनुे 
 ३००० हवेरयमभ नभनुाहरुको थऩ हाउशजङ्ग हनुे 
 2000 हवेरयमभ नभनुाहरूको Alcohol Treatment हनुे 
 2000 हवेरयमभ नभनुानहरूको Repair  तथा भभात  हनुे 
 हवेरयमभ धमवशस्थत हनु गई गणुस्तरयम सेवा प्रदान गना  सऺभ हनुे 
 नेऩार फ्रोया तथा ऺेतरम फ्रोया तमाय गना सहमोग ऩगु्ने 
 वानस्ऩततक ववववधताको तथ्माङ्क अध्मावतधक हनुे 
 नेऩारका वनस्ऩततको ऩवहचानभा सहमोग ऩगु्ने 
 कामायत जनिशक्तको ऺभता ववकास हनुे 

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

हवेरयमभ नभनुाहरुको Curation, Repair  तथाPoisoning             
हवेरयमभ नभनुाहरुको Housing  गने             
Literature Study              
प्रततवेदन तमायी             

 

 

1.10 यावष्डम हवेरयमभभा सॊयशऺत वनस्ऩतत नभनुाहरुको Digitization कामा तथा डाटावेि तमायी 
यावष्डम हवेरयमभभा सॊयशऺत वनस्ऩतत नभनुाहरु भध्मे ३०००० नभनुाको Digitization कामागयी अनराईन डाटावेि 
तमाय गने। 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन  
यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ । मसका रातग 
कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका 
कामाारमहरुसॊग सभन्वम गरयने छ ।मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु ८ राख २२ हजाय  फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ।  
सूचकहरु 

Baseline Indicators 

 96000 हवेरयमभ नभनुाको तडशजटाइजेिन 

 63588 तडशजटाइजेिन नभनुा Online  भा उऩरधध बएको 
 

Process Indicators 

 Digitized बएका प्रजाततको अतबरेख  

 Digitized Image को सॊख्मा 
 Digitized image हरु सम्फन्धी प्रततवेदन 

 

  



 
 

   

अऩेशऺत उऩरशधध 

 यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिारा भा ३०००० हवेरयमभ नभनुाहरुको Digitization कामा सम्ऩन्न 
बएको हनुे य अनराईन डाटावेि सभेत तमाय हनुे 

 
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

टेशक्नतसमन हामय (Herbarium sorting, Image upload, Data 

entry, Data Cleaning) 

            

उऩकयण भभात ( Computer, Camera, Scanner & Stamp)             

फायकोड खरयद             

हाडा ड्राइब खरयद             

IT टेशक्नतसमन हामय             

प्रततवेदन तमायी              

 

 

1.11 ऩूवा सॊकतरत ऩवहचान नबएका Back Logging  वनस्ऩतत नभनुाको Sorting, Mounting, 

Identification, Housing कामा 
यावष्डम हवेरयमभभा यहेका ऩूवा सॊकतरत नभनुाहरुको ऩवहचान हनु फाॉकी यहेकारे ती नभनुाहरुको Family sorting, 
ऩवहचान, Labelling तथा Mounting गयी वैऻातनक तरयकारे व्मवस्थाऩन गने रक्ष्मका साथ मस आ . व. भा ४००० 
नभनुाहरु sorting हनुेछ । 

 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायभा मो क्रामाक्रभ कामाा न्वमन गरयने छ।मसका रातग 
कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका 
कामारमहरु तथा वनस्ऩतत ववऻहरुसॊग सभन्वम गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊ चारन गनाका रातग रु २ राख ४९ 
हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 

 

सूचकहरु  

Baseline Indicator 

S.No. Herbarium  Baseline Data 

FY 2075/2076 FY 2076/77 FY 2077/78 

1 Family Sorting 3000 

specimens 

2007 specimens  

4004 specimens 

2 Genus Sorting 600 specimens 800 specimens 

3 Identification 662 specimens 1177 specimens 

 

Process Indicator 

 Backlog specimen को Sorting -4000 नभनुा 
 

अऩेशऺत उऩरशधध  
 4000 Backlog हवेरयमभ नभनुाहरु व्मवस्थाऩन हनुे 
 नभनुा ऩवहचान गने क्रभभा KATH हवेरयमभभा थऩ प्रजातत थवऩने 
 हवेरयमभभा कामायत जनिशक्तको कामाऺ भताभा अतबववृद्ध हनु े



 
 

   

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

Backlog हवेरयमभ नभनुाहरुको  

Sorting तथा Identification 
            

Backlog हवेरयमभ नभनुाहरुको Housing  गने।             
Backlog Sorting य ऩवहचान कामा (ववऻसॊगको सहकामा)             
Literature Study              
प्रततवेदन तमायी             

1.12 A Handbook of Bryophytes of Nepal Volume II रेखन तथा प्रकािन । 
 

वनस्ऩतत ववबागको स्थाऩना गदाा नै वनस्ऩतत सम्ऩदाको ऩवहचान सॊयऺण य उऩमोगका रागी मस ववबागरे  नेऩारका पूर 
पुल्ने य नपुल्ने वनस्ऩततको ववस्ततृ फ्रोया प्रकाशितगने उद्देश्म याखेको तथमो। जैववक ववववधता तथा वमनरे प्रदान गने 
ecosystem service राई भध्मनजय याख्दा अऩषु्ऩक बएऩतन ब्रामोपाइटस ्भहत्वऩूणा प्रजातत हनु ्। नेऩारभा Bryophytes का 
१२१७ प्रजातत ऩाइन्छन।्वमनीहरूको जैववक ववववधताको सॊयऺण य उऩमोगको रागी ववस्ततृ वववयण सवहतको फ्रोया  
चावहन्छ।आतथाक वषा २०७७ /७८ भा A Handbook of Bryophytes of Nepal, Volume 1 ऩसु्तक प्रकािन बइसकेको छ।मो 
आतथाक वषाभा A Handbook of Bryophytes of Nepal Volume II रेखन तथा प्रकािन गरयनेछ। अरू बागहरू क्रभि् प्रकािन 
हनुेछन।् 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायभा मो क्रामाक्रभ कामान्वमन गरयने छ।मसका रातग कामारमभा 
कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका कामाारमहरु तथा वनस्ऩतत 
ववऻहरुसॊग सभन्वम गरयने छ।मस कामाको रातग नेऩार सयकायफाट ववतनमेशजत फजेट रु 4 राख 50 हजाय यहेको छ। 
सूचकहरु 

Baseline Indicator 

 A Handbook of Bryophytes of Nepal, Volume 1  
 

Process Indicator 

 Bryophytes का ऩाण्डतुरवऩ तमायी तथा प्रकािन हनुे 

अऩेशऺत उऩरधधी  
 Bryophytes of Nepal, Volume II प्रकािन 

 Bryophytesको ऩवहचान, सॊयऺण य ददगो उऩमोगभा सहमोग ऩगु्ने 
 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

Bryophytes of Nepal, Volume 2 रेखन तथा प्रकािन             
 

1.13 नेऩारका रुख प्रजाततहरुको सवेऺण अनसुन्धान 
सन ्1960 भा वनस्ऩतत ववबाग य सन ्1961 भा यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको स्थाऩना ऩश्चात ्
वैऻातनक ऩद्धतत अनसुाय हवेरयमभका नभनुाहरुको सॊकरन तथा ऩवहचानको आधायशिराभा यावष्डमस्तयभा वानस्ऩततक 
स्रोतको तथ्माङ्क अध्मावतधक गने कामाको थारनी बएको हो।  



 
 

   

नेऩारभा 99 वनस्ऩतत ऩरयवाय अन्तगात 239 जातत य 443 प्रजाततका रुखहरुको उऩशस्थतत यहेको ऩाइन्छ बन्ने  
तथ्माङ्क यवह आएको बएता ऩतन सवै प्रजाततका हवेरयमभ नभनुाहरु यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको 
सॊग्रहारमभा सॊयशऺत नबएको अवस्था छ। नेऩारभा ऩाइने रुख प्रजाततको सॊख्मा ४4३ यहेको बन्ने तथ्माङ्क बएता 
ऩतन हवेरयमभ नभनुाहरुको सॊकरन तथा Botanical Nomenclature को आधायशिराभा ऩषु्याई गना नसवकयहेको 
अवस्थाभा नेऩारको सवै बाग (ऩूवा, भध्म य ऩशश्चभी ब-ूबाग) को प्रतततनधीत्व हनुे गयी सवेऺण हवेरयमभ नभनुाहरुको 
सॊकरन तथा वैऻातनक ऩद्धतत अनसुाय ऩवहचान गयी KATH हवेरयमभभा हवेरयमभका नभनुाहरु ववतबन्न प्रमोजनको 
रातग Data Bank को रुऩभा सॊयशऺत गयी याख्न अऩरयहामा बएकोरे आ.व.207८/07९ को रातग नेऩारका रुख 
प्रजाततहरुको अध्ममन अनसुन्धानको कामाक्रभ कामाान्वमनभा ल्माइएको हो य मो कामाक्रभको उदेश्म नेऩारभा ऩाइने 
रुख प्रजाततहरुको सवेऺण हवेरयमभ नभनुा सॊकरन तथा ऩवहचान गयी KATH हवेरयमभभा सॊयऺण गने यहेको छ। 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग 
कामारमभा कामायत कभाचायीहरू ऩरयचारन गरयनेछ।आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा वनस्ऩतत ववबाग , ववबाग 
अन्तगातका तनकाम , स्थातनमस्तयय कामाऺ ेरभा यहेका सम्वशन्धत श्रोत धमशक्तहरु सॊगको सभन्वमभा कामाक्रभ अगातड 
फढाइने छ।मो कामाक्रभ सॊचारनका रातग रु 2 राख 49 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 

सूचकहरु 

Baseline Indicator 

 नेऩारको ववतबन्न स्थानहरुफाट सॊकरन गयी KATH हवेरयमभा सॊयशऺत रुख प्रजाततका हवेरयमभका 
नभनुाहरु 

 
Process Indicators 

 सन्दबा साभाग्री तथा KATH हवेरयमभभा सॊयशऺत हवेरयमभ नभनुाहरुको सकु्ष्भ अध्ममन 

 यावष्डम तथा अन्तायावष्डम हवेरयमभा यहेका हवेरयमभ नभनुाहरुको सूचना सॊकरन तथा अध्ममन 

 वपल्ड भ्रभणको अवतधभा सॊकतरत रुख प्रजाततका हवेरयमभ नभनुाहरुको सूचना सॊकरन तथा पोटोग्रापी 
 

अऩेशऺत उऩरधधी 
 सॊकतरत रुख प्रजाततका हवेरयमभ नभनुाहरु। 

 अनसुन्धानात्भक प्रततवेदन। 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩ  श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

सन्दबा साभग्रीहरुको अध्ममन तथा सॊकरन   
 

          

हवेरयमभ नभनुाहरुको अध्ममन 
            

वपल्ड भ्रभणको तमायी तथासूचना सॊकरन 
            

वपल्ड भ्रभण, नभनुा सॊकरन तथा ऩवहचान             

प्रततवेदन तमायी  
            

 

 

1.14 झ्माउको ववृद्धदय अध्ममन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिारा भा राइकेनका 1२00 नभनुाहरु सॊग्रवहत यहेका छन।् मस कामाक्रभ 
अन्तागत ववतबन्न ८ अनसुन्धान केन्िहरुभा याशखएको राइकेनका हेङ् गयहरुभा याशखएको राइकेनको नाऩ गयी 
झ्माउको फवृद्धदयको अध्ममन गनेछ। 

 

  



 
 

   

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग 
कामारमभा कामायत कभाचायीहरू ऩरयचारन गरयनेछ।आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा वनस्ऩतत ववबाग , ववबाग 
अन्तगातका तनकाम , स्थानीमस्तय य कामाऺ ेरभा यहेका सम्वशन्धत श्रोत धमशक्तहरुसॊगको सभन्वमभा कामाक्रभ अगातड 
फढाइने छ।मो कामाक्रभ सॊचारनका रातग रु 1 राख 66 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 

सूचकहरु 

Baseline Indicator 

 आ व २०७७/०७८ को प्राववतधक प्रततवेदन। 

Process Indicators 

 अध्ममन ऺेरभा Install गरयएका झ्माउका नभनुाहरुको सॊख्मा 
 अध्ममन ऺेरभा तनभााण गयीएका Hanger य आवश्मक प्रजाततका Installation तथा Marking & 

Measurement 
 झ्माउका नभनुाहरुको Length, Breadth, Weight को नाऩको वववयण 
 झ्माउको ववृद्धदय अध्ममनको फावषाक प्राववतधक प्रततवेदन 

 

अऩेशऺत उऩरधधी 
 व्माऩायभा जाने 4 प्रजाततहरुको कुन बौगोतरक ऺेरभा कुन भौसभभा कतत फवृद्धदय हनु्छ बन्ने Baseline 

वववयण उऩरधध हनुेछ 
 प्रततवन्धीत झ्माउहरुको ववृद्धदय हेयी कभ ववृद्धदय बएका झ्माउहरुको रागी नीतततनभााणभा सहमोग ऩगु्ने 

तथा धेयै ववृद्धदय बएका प्रजाततहरुको तनतत फनाई सयकायको तनगयानीभा उऩबोग गना सवकने  
 Roadside तथा प्राकृततक अवस्थाभा यहेका झ्माउका प्रजातीहरुको भाऩनवाट Pollution रे ऩाने प्रबावको 

आकरन गना सवकने छ  
 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩ  श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

सन्दबा साभग्रीहरुको अध्ममन  
 

          

वपल्ड भ्रभण तथा तथ्माॊक सॊकरन             

आवश्मक साभान खयीद             

प्रततवेदन तमायी              

      
 

1.15 वनस्ऩततहरुको पाईटोकेतभकर, पभााकोरोशजकर, सगुशन्धत तेर, ववस्ततृ पाईटोकेतभकर य 
वामोकेतभकर अध्ममन  

नेऩारभा ऩाइने तफतबन्न जतडफटुीहरुको phytochemical, pharmacognostic, pharmacological study , Essential oils 
को अध्ममन गयी अतबरेशखकयण गनुाका साथै सगुशन्धत तेरको तफस्ततृ अध्ममन अनसुन्धान गने। 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन  
प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामा सॊचारन गरयने छ। मसका रातग कामाा रमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयनेछ।मसका रातग रु 6 राख 64 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 
 



 
 

   

 

सूचकहरु 

Process Indicators   

 प्रमोगिाराको तनमतभत काभ गने  goL koob  
 तफश्लषेण प्रततवेदेन  

 

Baseline Indicators 

 हार  सम्भ  ३५०  प्रजाततहरु  बन्दा  फढीको  अध्ममन  बएकोभा  थऩ  मस  आ.व.१३  प्रजततको  
अध्ममन हनु े 

 

अऩेशऺत उऩरशधध  
 जतडफटुी अध्ममन प्रततफेदन तमाय  
 सगुशन्धत तेरको तफश्लषेण प्रततवेदेन तमाय  
 नेऩारभा ऩाइन े तफतबन्न जतडफटुीहरुको फैऻातनक अध्ममन अनसुन्धान बइ Data information प्राप्त हनु े य 
जतडफटुीको ववकास एवॊ आतथाक सभवृद्धभा टेवा ऩगु्ने .  

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩ श्रा बा अ का भ ऩौ भा पा चै वै जे अ 

अध्मनका रातग औषतधजन्म वनस्ऩतत तथा सगुशन्धत तफरुवाको छनौट             

Library study Ref standard chemical / solvent खरयद भाग गरय साभान 
जटुाउने]  

            

भ्रभण तथा ववरुवा सॊकरन य अध्ममन             

प्रमोगिारा कामा             

पाईटोकेतभकर शस्क्रतनङ्ग             

पभााकोरोजी             

सगुशन्धत तेर             

ववस्ततृ पाईटोकेतभकर शस्क्रतनङ्ग             

वामोकेतभकर अध्ममन             

प्रततवदेन तमायी             

 

1.16  पभााकोग्नोसी तथा म्मूशजमभ व्मवस्थाऩन  
नेऩारभा ऩाईने जतडफटुीहरूको  अध्ममन, अनसुन्धान तथा दीगो सदऩुमोग गना ववतबन्न यसामतनक एवॊ अन्म 
ववश्लषेणात्भक अध्ममन कामा गना सम्फशन्धत नभनुाहरूको ऩवहचानका रातग म्मशुजमभा व्मवशस्थत गयाई याख्न।े  
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामा सॊचारन गरयने छ। मसका रातग कामाा रमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयनेछ।मसका रातग रु 1 राख 66 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 

सूचकहरु 

Process Indicators 

 Pharmacognosy museum अवरोकन 

 Photos 

 आवश्मक ऩसु्तकहरू 
 

  



 
 

   

अऩेशऺत उऩरशव्ध 

 Phamacognosy museum व्मवस्थाऩन बई अध्ममन, अनसुन्धान तथा अवरोकनभा अझ फढी प्रबावकायी 
हनुे। 

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

प्रख्मात वैऻातनकहरु तथा अन्म वनस्ऩततहरुको 
तस्वीहरु तमायी 

            

आवश्मक जतडफटुी सॊकरन तथा खरयद             

तडशजटर हवेरयमभ नभनुाहरु छऩान             

वनस्ऩतत नभनुा धमवस्थानको रगी शिशिहरु 
तथा अन्म साभाग्री खरयद 

            

 

     1.17 स्वदेिी िोबनीम पूर तफरुवा अध्ममन अनसुन्धान 
वनस्ऩतत ववबागफाट छनौट गयीएका नेऩारका िोबनीम पूर तफरुवाहरुको अध्ममन अनसुन्धान गयी खेती प्रववतध 
ववकास गने। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत ववबाग अन्तगातका उद्यानहरुको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ । मसका रातग 
कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 6 राख 64 हजाय 
फजेट ववतनमोजन गरयएको छ ।  
 

सूचकहरु  

Baseline Indicators 

स्वदेिी िोबनीम पूर तफरुवा अध्ममन अनसुन्धान सॊख्मा 
स्थान या.फ.उ. इराभ धनषुा भकवानऩयु फाॉके सल्मान जमु्रा  कैरारी 
सॊख्मा 6 1 5 2 3 5 5 2 

 

Process Indicators  

 अध्ममन अनसुन्धानका रातग स्वदेिी िोबनीम वनस्ऩततहरुको ऩवहचान गरयएको हनुे, 
 छनौट बएका वनस्ऩततहरुको खेती प्रववतध ववकासका रातग अध्ममन कामा बएको हनुे , 

 

अऩेशऺत उऩरशधध  

 स्वदेिी िोबनीम वनस्ऩततहरुको वववयण तमाय हनुे 
 8 प्रजाततका वनस्ऩततको खेती प्रववतध ववकास अध्ममन बएको हनुे  
 ऩषु्ऩ व्मवसामभा टेवा ऩगु्ने 
 जभाप्राज्भ सॊयऺण हनुे  

 घयेरकुयणको प्रवक्रमा िरुु  
 

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ सा ब अ का भ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

प्रट तनभााण             

तफरुवा छनौट य योऩण             

तथ्माङ्क सङ्करन             

प्रततवेदन              



 
 

   

 

1.18 फे्रन्डस ्अप फोटातनकर गाडेन 
वनस्ऩतत उद्यानको उद्देश्म अनरुूऩ ववतबन्न प्रचाय, प्रसाय भूरक कामाक्रभहरू सॊचारन गनुा। 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम वनस्ऩतत उद्यान, गोदावयीको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग कामाारमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयन ेछ। मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 3 राख 32 हजाय फजेट 
ववतनमोजन गरयएको छ। 

सूचकहरू 

Process Indicators 

 वनस्ऩतत सम्फशन्ध यचनात्भक प्रततमोतगताहरुको वववयण   

 वृऺ ायोऩण आमोजना गरयएका ऩर तथा पोटो  

 

अऩेशऺत उऩरशव्ध  
 वनस्ऩतत सॊयऺण य शिऺा सम्फशन्ध वक्रमाकराऩहरुको प्रचाय प्रसाय हनुे  

 ववद्याथॉहरुराइ वनस्ऩतत सम्फन्धी ऻान प्राप्त हनुे  

 वनस्ऩतत उद्यान अन्तयावष्डम स्तयभा सभेत ऩरयशचत बइ वनस्ऩतत अनसुन्धान य सयऺणभा सहकामा हनुे  

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

ववद्याथॉ ववच यचनात्भक वक्रमाकराऩ 

(हाशजयीजवाप शचरकरा आदद) 
            

वृऺ ायोऩण कामा             

          
 

1.19 Collection of New Seeds and DNA from WCE Nepal 
नव तनतभात तसड फैंकभा देिका ववतबन्न बौगोतरक ऺेरभा ऩाईने वनस्ऩतत प्रजाततहरूको वीउ तथा आनवुॊि सॊकरन 
गने। 
सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम वनस्ऩतत उद्यान, गोदावयीको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग कामाारमभा 
कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 83 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको  
छ । 
 

सूचकहरू 

Baseline Indicators 

 Collected seeds at seed bank 
 

अऩेशऺत उऩरशव्ध  
 Number of seeds will be increased 

 

सभम तातरका  

वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

Collection of New Seeds             



 
 

   

 
 

1.20 सूचना केन्ि तथा म्मूशजमभ धमवस्थाऩन  
सूचना केन्ि तथा म्मूशजमभ भापा त ववद्याथॉ, अनसुन्धानकताा एवॊ सयोकायवाराहरूराई वनस्ऩतत य उद्यान सम्फन्धी 
जानकायी प्रवाह एवॊ प्रचाय प्रसाय गने। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम वनस्ऩतत उद्यान, गोदावयीको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग कामाारमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 83 हजाय फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ। 

 

सूचकहरू 

Baseline Indicators 

 उद्यानको प्रवेिद्वाय सॉगै यहेको वनस्ऩतत सूचना केन्ि य इथ्नोवोटातनकर म्मूशजमभ 

Process Iindicators 

 थऩ गरयएका सूचनाहरु, फनाईएका पोटोहरु तथा अऩग्रडे गरयएको वेब साइट 

 म्मूशजमभ तथा त्मसभा सॊयशऺत य सॊकतरत वनस्ऩततहरुका ववतबन्न नभनुाहरु, प्रततवेदन  

 

अऩेशऺत उऩरशधध 

 वनस्ऩतत सॊयऺण, अध्ममन अनसुन्धानभा सहमोग ऩगु्ने 
 आगन्तकुहरुरे उद्यान तथा वनस्ऩतत सम्वशन्ध जानकायी प्राप्त गयेका हनु े

 स्थातनम वनस्ऩतत श्रोत सम्फन्धी तथा मसको रोऩ हनु ेअवस्था फाये य ततनीहरु को सॊयचना प्रतत जनचेतना 
अतबववृद्ध गयाउनराई भद्दत ऩगुेको 

 वनस्ऩतत श्रोत सम्फन्धी उऩमोगीता फाये व्मवहायीक तथा सैद्धाशन्तक ऻान प्रवाह हनुकुा साथै रक्ष्म तथा 
कामा प्रकृतत फाये ऻान प्रवाह हनु े 

 इथ्नोभेतडतसनर य अन्म भहत्व बएका वनस्ऩततका नभूनाहरुको म्मूशजमभभा सॊयऺण हनुे, 
 अध्ममन अनसुन्धानभा सहमोग ऩगु्ने, 
 ऩयम्ऩयागत ऻानको सॊयऺण बई वनस्ऩततको सदऩुमोगभा टेवा ऩगु्न े 

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

रागत अनभुान तथा कामामोजना तमायी य स्वीकृत             

सचुना केन्िको तनमतभत सयसपाइ             

वफे ऩेज upgrade and Maintainace गने             

सचुना साभाग्रीहरु (नभनुा, पोटो ऩोस्टय आदद, सॊकरन तथा खरयद गने             

 

  



 
 

   

1.21 Plant Conservation Day  

भे 18 का ददन यावष्टम वनस्ऩतत उद्यान गोदवयीभा ववतबन्न कामाक्रभहरू सॊचारन गयी Plant Conservation Day 
भनाउने। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम वनस्ऩतत उद्यान , गोदावयीको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ।मसका रातग कामाारमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 90 हजाय फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ। 
 

सूचकहरू 

Baseline Indicators 

 नगयऩातरका य अन्म सॊघ सॊस्थासॉग वनस्ऩतत सॊयऺण सम्फशन्ध सहकामा बैयहेको  
 

Process Indicators 

 योऩण गरयएका वनस्ऩतत, सहबागीहरुको हाशजयी, प्रततवेदन 

अऩेशऺत उऩरशव्ध  
 हरयमारी फढी वातावयण स्वछ हनुे 

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

Plantation programs at NBG with related experts and officials              

             

1.22 Anatomical Study of Medicinal and Aromatic Plants of Nepal 

जाइरेरयमभ िाखारेवनस्ऩतत प्रजाततहरुको अन्तरयक सॊयचना सम्फशन्ध अध्ममन अनसुन्धान कामा गदाछ। KATH जाइरेरयमभभा 
५०० बन्दा फढी काठका नभनुाहरु य ३३०० बन्दा फढीPermanent slidesहरुसॊयऺण गयी याशखएका छन्।हार सम्भा १३५ 
बन्दा फढी  Woody plants हरुको आन्तरयक सॊयचनाको अध्ममन बइसकेको छ बने “Wood Anatomy ofthe Family 

Fagaceae”,“Wood Identification Manual of Important Timbers of Nepal vol. 1”, “Bijaysal- A Monograph of Pterocarpus 

marsupium in Nepal” य “ववजमसार” क्रभि:२००४, २०१२ , २०२०भाप्रकािनबइसकेका छन् । 
ववतबन्नवनस्ऩततप्रजाततहरुको काठको नभनुाहरुको अन्तरयक सॊयचना सम्वशन्ध तथ्माङ्क अध्मावतधक गयी Wood Anatomy तथा 
Identification सम्वशन्ध Manual हरु ववतबन्न Volume भा प्रकािन गने रक्ष्म याशखएको छ। 

Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) कोआन्तरयक सॊयचना अध्ममन, अनसुन्धान गयी key identifying characters 

हरु ऩवहचान गयी िाखाभा Document गने। साथै MAPs का प्रजाती ऩवहचन कामाभा सहमोग ऩमुााउने उदे्धश्मरे मस 
वषानेऩारका ववतबन्न स्थानहरु फाट MAPs का नभनुाहरु सॊकरन गयी उक्त नभनुाहरुको आन्तरयक सॊयचना अध्ममन, 

अनसुन्धानगने उद्देश्म याशखएको छ। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायभा मो क्रामाक्रभ कामान्वमन गरयने छ।मसका रातग 
कामारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका 
कामारमहरुसॊग सभन्वम गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊ चारन गनाका रातग रु २ राख 7 हजाय फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ।  

 

सूचकहरू 



 
 

   

Baseline Indicators 

 जाइरेरयमभभा सॊयशऺत Medicinal and Aromatic Plants  (MAPs) का नभनुाहरुको सॊख्मा। 

Process Indicators 

 जाइरेरयमभभा सॊयशऺत Medicinal and Aromatic Plants  (MAPs) का नभनुाहरुको सॊख्मा। 

 तमायी गरयएका Temporary तथा Permanent slides हरुको सॊख्मा। 

 तमायी गरयएका Temporary तथा Permanent slides हरुको पोटोहरु। 

 सेवाग्राहीहरुफाट प्राप्त नभनुाहरुको ऩवहचान सॊख्मा। 

 अनसुन्धानात्भक रेख तथा प्रततवेदनहरु। 

अऩेशऺत उऩरधधी  
 नेऩारका ववतबन्न स्थानहरुफाट Medicinal and Aromatic Plants का नभनुाहरु सॊकरन हनुे। 

 जाइरेरयमभभा Medicinal and Aromatic Plants का नभनुाहरु थवऩने। 

 सॊकतरत नभनुाहरुकोTemporary तथा Permanent slides तमाय हनुे। 

 सेवाग्राहीहरुफाट प्राप्त नभनुाहरुको ऩवहचान हनुे। 
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

सन्दबा साभाग्री अध्ममन             

आवश्मक केतभकल्सतथा अन्म साभाग्रीहरु (Nitric acid, 

Sulphuric acid, Chromic acid, Saffraine, Fast green, 

Glass slides, Cover slips, Microtome Blade, Tissue paper, 
Collection bottles, GPS battery, Sanitizer, Acetocarmine, 

Fixatives) खरयद 

            

सॊकरन भ्रभण             

MAPs का नभनुाहरु सॊकरनतथा धमवस्थाऩन             

Temporary तथा Permanent slides फनाउन े             

ववऻ ऩयाभिा             

आन्तरयक सॊयचनाको अध्ममनतथाphotomicrography             

सेवा प्रदान             

प्रततवदेन तमायी             

 

1.23 Variation in seasonal diversity of algal species in some lakes of Central Nepal 

यावष्डमहवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराभा एल्गीका ३२१ नभनुाहरु सॊग्रवहत यहेका छन।् मस िाखाफाट ववतबन्न Ecological 

regions हरुको अध्ममन भ्रभण गयी एल्गीका अध्ममन तथा नभनुा सॊकरन गयी ऩवहचान तथा सॊयऺण गने कामा हुॉदै आएको 
छ।मस आ. व. भा भध्म नेऩारको २ वटा तारको ३ season को नभनुाहरु सॊकरन गने तथा अतबरेख याख्न ेय ततनीहरु तफच 
रेउको species भा ऩाईने सभानता य तबन्नताराई केराएय यावष्डम तथा अन्तयावष्डम journals भा रेख यचना छऩाउने रक्ष्म 
याशखएको छ।  

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग कामारमभा 
कामायत कभाचायीह? ऩरयचारन गरयनेछ।आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा वनस्ऩतत ववबाग , ववबाग अन्तगातका तनकाम , 
स्थातनमस्तयय कामाऺ ेरभा यहेका सम्वशन्धत श्रोत धमशक्तहरु सॊगको सभन्वमभा कामाक्रभ अगातड फढाइने छ।मो कामाक्रभ 
सॊचारनका रातग रु 1 राख 66 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 



 
 

   

सूचकहरु 

Process Indicators 

 दईु तारहरुभा ऩाईने Algaeका प्रजाततहरु सॊकरन सॊख्मा 
 Permanent Slides को सॊख्माभा वदृि। 

 

अऩेशऺत उऩरधधी  
 दईु तारहरुभा ऩाईने Algae का प्रजाततहरु ऩवहचानहनुे। 

 कुन Season भा कुन- कुन प्रजाततको फाहतुरएता हनुेछ बन्ने एवकन हनुे । 

 हारसम्भ Algaeसम्फशन्ध अध्ममन नबएको तारको सवेऺण हनुे । 

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

Literature Study गने             

वपल्ड भ्रभण गने             

Photomicrography गने             

रेख यचना तमायी गने             

1.2४ ऩवुॉ नेऩारको ववतबन्न शजल्राहरुफाट वप्रभरुा प्रजाततको सॊकरन तथा अध्ममन भ्रभण  

नेऩारका वानस्ऩततक सम्ऩदाको वैऻातनक अतबरेशखकयण तथा वहृत नेऩार फ्रोया प्रकािन गने उद्देश्मका साथ यावष्डम 
हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको स्थाऩना कारदेशख हार सम्भ थपु्र ैवानस्ऩततक सवेऺण , अनसुन्धान तथा हवेरयमभ 
नभनुाहरु सॊकरन गदै आइयहेको छ।वानस्ऩततक सम्ऩदाको अन्वेषण तथा ऩवहचान य नेऩार फ्रोया प्रकािनका रातग 
हवेरयमभ नभनुा अत्मन्त आवश्मक हनु्छ।वहृत नेऩार फ्रोया १० वटा बागभा प्रकािन गने तनणाम फभोशजभ 
PrimulaceaeFamily,Volume 6 भा ऩदाछ।नेऩारफाट हारसम्भ ६५ वटा वप्रभरुा प्रजाततहरुको रयऩोटा बएका छन।् मी भध्मे 
ऩूवॉ नेऩारभा ४४ वटा वप्रभरुा प्रजाततहरुऩाईन्छन।्तसथा बौगोतरक धयाततरम वहसाफरे थोयै ऺेरपरभा ऩतन धेयै वकतसभका 
हावाऩानीको पयकऩन ऩूवॉ नेऩार जैववक ववववधताको वहसाफरे अत्मन्तै धनी छ।मस कामाक्रभफाट ऩूवॉ नेऩारको चाय ववतबन्न 
स्थानफाट वप्रभरुा प्रजाततहरुको हवेरयमभ नभनुाहरुसॊकरन बई यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराभा थऩ सभाफेस हनुे 
य फ्रोया अप नेऩार रेखन कामाभा सहमोग ऩगु्ने। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायभा मो क्रामाक्रभ कामान्वमन गरयने छ।मसका रातग कामारमभा 
कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका कामारमहरु तथा 
वनस्ऩततववऻहरुसॊग सभन्वम गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊ चारन गनाका रातग रु 1 राख 66 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको 
छ। 
 

सूचकहरु  

Baseline indicator 

 ऩूवॉ नेऩारको वप्रभरुा प्रजाततहरु। 

 सॊकतरतहवेरयमभ नभनुाहरुको अतबरेख । 

 वपल्ड भ्रभण। 

Process indicator 

 सॊकतरत हवेरयमभ नभनुा सॊख्मा। 



 
 

   

 ऩवहचान बएका हवेरयमभ नभनुा सॊख्मा। 
 

अऩेशऺत उऩरधधी   
 ऩूवॉ नेऩारको चाय स्थानफाट Primula प्रजाततकोहवेरयमभ नभनुाहरुसॊकरन हनुे। 

 तीहवेरयमभ नभनुाहरुयावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराभा थऩ सभाफेस बई फ्रोया अप नेऩार 
रेखन कामाभा सहमोग हनुे। 

सभम तातरका  
 

वक्रमाकराऩ श्रा बा अ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

सन्दबा साभाग्री तथा हवेरयमभ नभनुाको अध्ममन            
 

वपल्ड भ्रभण 
           

 

प्रततवदेन तमायी            
 

1.25 Advance Training Course in Plant Systematics 

नेऩारका वानस्ऩततक सम्ऩदाको वैऻातनक अतबरेशखकयण तथा वहृत नेऩार फ्रोया प्रकािन गने उद्देश्मका साथ यावष्डम हवेरयमभ 
तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको स्थाऩना बएको हो।स्थाऩनाकारदेशख हार सम्भ थपु्र ैवानस्ऩततक सवेऺण , अनसुन्धान तथा 
हवेरयमभ नभनुाहरु सॊकरन गदै आइयहेको छ। मी हवेरयमभ नभनुाहरुका आधायशिराभा यहेय थपु्र ैस्थान तथा ऺेरका Flora, 

Books, Checklist, Fascicles, New species (New to science, New to Nepal), Research Article,आदद प्रकािन बईयहेका 
छन।्मद्यऩी दऺ जनसशक्तको अबावरे वानस्ऩततक सम्ऩदाको वैऻातनक अतबरेशखकयण तथा वहृत नेऩार फ्रोया प्रकािन 
कामाभा बने  वढराई बएको छ।तसथा हार भौजदुा जनिशक्तफाट भातथ उल्रेशखत अध्ममन अनसुन्धान तथा प्रकािन कामा 
अगाडी फढाउनका रातग सभम सभमभा तातरभ (Plant Systematics/Taxonomic Based Training,  Lab Base Training, 

Herbarium/Lab Exposure Visit, आदद)आवश्मकता यहेको छ। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 

यावष्डम हवेरयमभ तथा वनस्ऩतत प्रमोगिाराको  भखु्म शजम्भेवायभा मो क्रामाक्रभ कामान्वमन गरयने छ।मसका रातग कामाारमभा 
कामायत स्थामी, कयाय तथा ज्मारादायी कभाचायीहरुको ऩरयचारन गरयने छ य आवश्मक ऩयेको ऩरयशस्थततभा ववबाग अन्तगातका 
कामाारमहरु तथा वनस्ऩततववऻहरुसॊग सभन्वम गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊ चारन गनाका रातग रु 8 राख 21 हजाय फजेट 
ववतनमोजन गरयएको छ। 

सूचकहरु  

Processindicators 

 Training हातसर गयेका दऺ जनिशक्त। 

 फ्रोया अप नेऩार रेखन कामाभा सहमोग। 

 

अऩेशऺत उऩरधधी  
 फ्रोया अप नेऩार रेखन कामाभा सहमोग हनु े

 दऺ जनसशक्तफाट कामा सम्ऩादनभासहजता हनुे 
 

सभम तातरका  



 
 

   

वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩौ भा पा चै वै जे आ 

तछभेकी याष्डको हवेरयमभ तथा ल्माव visit             

प्रततवदेन तमायी             

 

२. जडीफटुी ववकास कामाक्रभ (फ.शि.नॊ.32९०2101) 

2.1 जडीफटुीका गणुस्तयीम तफरुवा उत्ऩादन (नसायी तनभााण सभेत) 
आतथाक ववकासका रातग प्रातथभकताभा ऩयेका व्माऩारयक भहत्वका जडीवटुी प्रजाततहरुको खेती ववस्ताय कामाका 
रातग 7 राख जडीफटुीका गणुस्तयीम तफरुवा उत्ऩादन गने/गयाउन।े 

 

सॊयचना सॊस्था जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

वनस्ऩतत ववबाग अन्तगातका वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरूको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयनेछ। 

मसका रातग कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ।मस कामाको रातग 91 राख फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ।   
 

सूचक 

Baseline Indicator 

जडीफटुीका गणुस्तयीम तफरुवा भौज्दात सॊख्मा 
स्थान ववबाग इराभ धनषुा भकवानऩयु फाॉके सल्मान जमु्रा  कैरारी 
सॊख्मा 50000 59225 55000 72400 50632 69895 70200 105000 

 

Process Indicator 

 नसायी फेड तमाय सॊख्मा 
 वीउ योऩण गरयएको ऩोरीव्माग सॊख्मा 

 

अऩेशऺत उऩरशधध  
 जडीफटुी खेतीका रातग गणुस्तयीम प्रजाततका 8 राख  छनौट बएका तफरुवा उत्ऩादन बई खेती ववस्तायभा 

सहमोग ऩगुी जडीफटुी उत्ऩादनको गणुस्तय सतुनशश्चतता हनुेछ 

 जडीफटुीका ववरुवा ववतयण तथा खेती ववस्तायभा सहमोग हनुेछ 

 

सभम तातरका  

वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

ऩोरी व्माग तमायी             

गत आ . व. को जया ववकास बैसकेको वेनााराई ऩोरी 
व्मागभा साने 

            

गणुस्तरयम भाउ तफरुवा ऩवहचान गने             

ऩोतरहाउस तबर व्माड तमाय ऩाने              

भाउ तफरुवाको कवटङ्ग तमाय ऩाने             

कवटङ्गराई हभोनको घोरभा Treat गयी व्माडभा योप्न े             

उत्ऩाददत तफरुवाको सॊयऺण गने             

उत्ऩाददत तफरुवा भाग फभोशजभ ववतयण गने              

 

 



 
 

   

 

२.2 वनस्ऩतत ददवस 

वनस्ऩतत ववबागको उद्देश्म , कामाप्रकृतत, कामाववतध, उऩरधधी आदद सम्फ न्धभा वहृत स्तयभा प्रचाय गना वनस्ऩतत 
ददवसरे भहत्वऩूणा बतूभका खेल्ने। ववतबन्न कामाक्रभहरू गयी कामाक्रभ सॊचारन गने। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन  
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरू को भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ गरयने छ ।मसका रातग कामाारमभा का मायत 
कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ । उक्त कामाक्रभ सञ्चारन गनाका रातग रु. 3 राख 80 हजाय फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ। 

 

सूचकहरु 

Baseline Indicator 

 प्रत्मेक वषा यावष्डम वनस्ऩतत ददवस भनाउदै आईयहेको  
 

Process Indicator 

 वनस्ऩतत ददवसको सभायोहको तबतडमो येकतडङ्ग, पोटोहरु 

अऩेशऺत उऩरशधध  
 वनस्ऩतत तथा जतडवटुीको भहत्व य मसको सॊयऺणाभा जनचेतना अतबवदृद हनुे  
 अनसुन्धान केन्िरे गयेका अनसुन्धान रगामत अन्म गततववतध फाये प्रचाय प्रसाय हनुे  

 

सभम तातरका  

वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

सहबागीराई आभन्रण गने             

वृऺ ायोऩण गने             

चैर २९ गते ददवस सभायोह आमोजना             

 

2.3 टे्रड सऩोट ववश्लषेण  प्रभाशणकयण, गणु तनमन्रण तथा  तसपारयस  
ववतबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्था एवॊ व्माऩारयक तनकामहरुफाट भाग बए फभोशजभका नभूनाहरुको प्राकृततक 
सम्ऩदा अनसुन्धानिारा भापा त सायतत्व ववश्लषेण, प्रभाणीकयण तथा तसपारयस कामा गने। 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन  
प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामा सॊचारन गरयने छ। मसका रातग कामारमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयनेछ।मसका रातग रु 6.64 राख फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 

सूचकहरु  

Baseline Indicators 

आ.व. २०७७/७८ भा 1721 बन्दा फढी नभूनाहरुको ववश्लषेण ऩयीऺण, प्रभाणीकयण तथा तसपारयस बएको  

 

Process Indicators   

 सॊकतरत नभनुा सॊख्मा  

 सेवा ग्राहीहरुको सॊख्मा  

 

अऩेशऺत उऩरशधध 
 ववश्लषेण सॊख्मा 



 
 

   

 ववश्लषेण प्रततवेदन 

 १५०० बन्दा फढी नभूनाहरुको ववश्लषेण , प्रभाणीकयण तथा तसपारयस बएको हनुे 
 सेवाग्राहीहरुरे सभमभा नै सेवा प्राप्त गयी जडीफटुी तथा सगुशन्धत तेरको तनमाातभा सहजीकयण हनुे  

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩहरू श्रा बा अ का भ ऩौ भा पा चै वै जे अ 

वनस्ऩतत सायतत्व तथा सगुशन्धत तेरको तोवकएको ववतधद्वाया नभूना 
सॊकरन गने  

            

नभूनाहरुको  तथा ऩवहचानको कामा प्रमोगिाराभा उऩमकु्त ववधीद्वाया 
सम्ऩादन गने   

            

 प्रततवदेन तोवकएको ढाॉचाभा उऩरधध गयाउने               

भा आवश्मक केतभकल्स तथा सभाग्रीहरुको व्मवस्था गने              

ववष्रेषण का रातग आवस्मक यसामन तथा ग्रासवमेयको व्मवस्था गने              

 

 

2.4 Technology development  

नेऩारको रातग उऩमोगी ज तडफटुी व्मफसामको भाग फभोशजभ सो को भलु्म अतबफवृद्ध तथा प्रोिेतसङ्गसॊग सम्फशन्धत 
प्रववतध ववकास गने। 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामा सॊचारन गरयने छ। मसका रातग कामाा रमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयनेछ।मसका रातग रु 1 राख 66 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 

सूचकहरु 

Baseline Indicator 

Rancidity in essential oils (Dhatelo extract) २०६६-७७ 
Development of Churi cream then verified by TLC Cromatography  2072-73 
Isolation and quantification of Patchouli  alcohol from Patchouli oil 2072-73 
Preparation of Taxus surup then verified by TLC Cromatography  2072-73 
Isolation of Artemisinin from Artimesia plant 2072-73 
Isolation of Curcumin from Turmeric Rhizome 2073-74 
Isolation & Purification of  Sodium Copper Chlorophyllinn 2074-75 
Identification and charectarization of Dhatelo extract २०७५-७६ 

Development of method to reduce rancidity in the Chiuri butter 2077-78 
 

Process Indictors 

 भातसक, चौभातसक, अष्ठ भातसक प्रगतत 

 रगफकु 
 

अऩेशऺत उऩरधधी  
 अनसुन्धानको प्रववतध तफकास हनुे य सो रे जतडफटुी व्मफसामको उधोगभा टेवा ऩगु्ने 
 नेऩारी जतडफटुीहरुको प्रववतध ववकास बै यावष्डम अन्तयावष्डम फजायभा भलु्म अतबफववृद्ध हनुे 

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩहरू श्रा बा अ का भ ऩौ भा पा चै वै जे अ 

सयोकायफाराहरु सॊग ऩयाभसा              

प्रमोगिारा कामा        



 
 

   

क.  प्रतफतध सभस्मा ऩवहचान              

ख. उऩमकु्त प्रतफतध चमन              

ग.  प्रतफतध फाये अनसुन्धान गने             

घ.  अनसुन्धान ऩश्चात प्रववतध ववकास              

प्रततवेदन तमाय              

 

2.5 Reference chemical  

सेवाग्राहीफाट प्राप्त नभनुाहरूको ऩरयऺण ववश्लषेण तथा वनस्ऩततहरूको पाइटोकेतभकर अध्ममन गना आवश्मक 
रयपयेन्स केतभकर खरयद गने। 

कामाान्वमनको कामा ऺेर्  
For identification and quantification of unknown phytochemicals from public sample  
reference chemicals are essential. For complete research reference chemicals helps to 
standardize medicinal plant of nepal.  
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन  
प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामा सॊचारन गरयने छ। मसका रातग कामारमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयनेछ।मसका रातग रु 5 राख फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 

सूचकहरु  

Process Indicators   

 Log book 

 दाशखरा प्रततवेदन 
 

अऩेशऺत उऩरशधध 
नेऩारको जतडफटुीहरुको अध्ममन तथा अनसुन्धान गना साथै ववतबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्था एवॊ व्माऩारयक 
तनकामहरु फाट भाग बए फभोशजभका नभूनाहरुको ऩरयऺन तथा प्रभाणीकयण गना सहज हनुे 
 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩहरू सा ब अ का भ ऩौ भा पा चै फै जे अ 

Selection of required reference chemicals 

(Focused for Accredited parameter and 

Quantification of Marker compound of MAPs 

under study) 

            

suppliers फाट आवश्मक  reference chemicals को  
specifications and   Quotation  तमाय गने 

            

;fj{hlgs vl/b  P]g lgod cg';f/ vl/bsf] nflu 

Joj:yf ug]{  
            

 

२.6 Lab Safety and Hazard Management 

प्रमोगिाराभा यसामतनक जोशखभ यवहत कामा वातावयण तनभााण गना आवश्मक यहेको। 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन  
प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामा सॊचारन गरयने छ। मसका रातग कामारमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयनेछ।मसका रातग रु 4 राख 15 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 

सूचकहरु 

Process Indicators   

 Log book 
 



 
 

   

अऩेशऺत उऩरधधी  
 प्रमोगिाराभा काभ गने सम्ऩूणा कभाचायीहरुको केतभकर फाट हनुे hazard भा न्मूनीकयण हनुे  

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩहरू सा ब अ का भ ऩौ भा पा चै वै जे अ 

Lab Coat Cleaning, Hazards chemical Disposal, 
Empty Chemical Bottle Disposal, providing 
safety goggles, sandal, gloves, masks, lab coat, 
soap etc. 

            

 

२.7 जतडफटुीभा आधारयत व्माऩारयक भहत्त्वका वस्त ुउत्ऩादन   

मस अनसुन्धानिाराफाट जडीफटुी   Antifungal and antibacterial cream,Anti-inflammatory and Analgesic 
Cream, Moringa capsule, Curcumin capsule,Tinospora capsule उत्ऩादन गने। 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मफस्थाऩन  

प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामा सॊचारन गरयने छ। मसका रातग कामारमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयनेछ।मसका रातग रु 12 राख 45 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 

 

सूचकहरु  

Baseline Indicator 

आ. व.  २०७७/७८ सम्भभा मस कामाारामफाट व्माऩारयक प्रमोजनको तनशम्त जतडफटुीवाट ववतबन् न वस्तकुो पभूारा 
तनधाायण तथा उत्ऩादन गरयसकेको छ । 

Process Indicators   

 कच्चा ऩदाथा ऩवहचान  

 पभुारा तनधाायण य ऩरयऺण  

 वस्त ुउत्ऩादन  

 गणुस्तय भाऩन  

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ सा ब अ का भ ऩौ भा पा चै वै जे अ 
वटभ पभेिन/तफऻ छनोट गने 

               

गाईडराईन य प्रोटोकर तनभााण 
            

ऩसु्तकारम अध्ममन ÷ सवेऺण 
            

अनसुन्धान 
            

Preliminary product specification, 
ऩयऩोजर तमायी 

            

नभूना सॊकरन, खरय ÷अध्ममन भ्रभण 
            

कच्चा ऩदाथा÷उऩकयण, यसामन जटुाउने] 
÷खरयद गने 

            

Plant extract तमाय गने 
            

Trial / retrial तरने              

प्रायशम्बक गणुस्तय ऩयीऺण गने 
            

Packaging गने 
            

नभुान सॊख्मा  फनाउन े  
            



 
 

   

 

2.8 ववकतसत Formulation य उत्ऩादनको स्तयोन्नतत तथा Stabiltiy 

मस अनसुन्धानिाराफाट  मस अतध पभुारा तनधाायण बै उत्ऩाददत उत्ऩादनहरुको formulation Optimization, 
Stability Testing कामा गने। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मफस्थाऩन  

प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामा सॊचारन गरयने छ। मसका रातग कामारमभा 
कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयनेछ।मसका रातग रु 8 राख 30 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 

 

सूचकहरु 

Baseline Indicator 

आ.व.२०७७/७८ सम्भभा मस कामाारामफाट व्माऩारयक प्रमोजनको तनशम्त जतडफटुीवाट ववतबन्न वस्तकुो पभुारा 
तनधाायण तथा उत्ऩादन बएको। 

Process indicators   

• ववभागमा यस अवध उत्पादन भएको उत्पादनको सुची तयार पने 

• उत्पादनहरुको गुणस्तरको स्तर र formulation detail तयार पने  

• Formulation Optimization तथा वस्तु उत्पादन 

• गुणस्तर मापन 

• Stability Testing  

 

अऩेशऺत उऩरशधध 
 Formulation Optimization  गरर Formulation लाइ अवततम रुप क्रदने   

 गणुस्तयीम हफार वस्तकुो उत्ऩादन 

 उत्ऩाददत फस्तकुो Stability ऩरयऺण 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩ सा ब अ का भ ऩौ भा पा चै वै जे अ 
वटभ पभेिन                

गाईडराईन य प्रोटोकर तनभााण 
            

उत्ऩादनको छनोट              

अनसुन्धान 
            

product formulation तथा   Product 

specification तमाय ऩने 
            

नभूना सॊकरन, खरयद ÷ अध्ममन भ्रभण 
            

कच्चा ऩदाथा ÷ उऩकयण, यसामन जटुाउने] ÷ 
खरयद गने 

            

Plant extract तमाय गने 
            

Trial / retrial तरन े             

प्रायशम्बक गणुस्तय  गने              

Formulation Optimization              

Scale Up batch को उत्ऩादन तथा Packaging गने              

 

  



 
 

   

2.9 जडीफटुी खेती सम्फन्धी तातरभ 
जडीफटुी खेती गने कृषकहरुको ऺभता अतबववृद्धका रातग वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरूफाट २/2 ऩटक गयी जम्भा 
14 वटा जडीफटुी खेती सम्फन्धी तातरभ सॊचारन गने। 
 

सॊयचना, सॊस्था,जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरुको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ।मसका रातग कामाारमभा 
कामायत कभाचायी ऩरयचारन हनुेछन। मस कामाक्रभ गनाका रातग रु. 14 राख  फजेट तफतनमोजन गरयएको छ। 

सूचकहरू 

Process Indicators 
 7 अनसुन्धान केन्िको २/२ स्थानभा तातरभ सॊचारन 

 तातरभको अध्ममन साभाग्री/प्रस्ततुीकयण 

 तातरभ प्रततवेदन 

अऩेशऺत उऩरशव्ध  
 कृषकको ऺभता अतबफदृद हनुे 
 खेती प्रववतधभा सहमोग हनुे 
 वनस्ऩतत सम्फन्धी जानकायी प्रवाह हनुे 

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

कामामोजना/तातरभ तातरका तथा ऩायक्रभ तनधाायण             

तातरभ सहबागी छनौट             

तातरभ सॊचारन             

प्रततवेदन तमायी             

 

2.10 येडीमो/टेतरतबजनफाट जडीफटुीको दीगो सॊकरन , सॊयऺण, व्मवस्थाऩन खेती ववस्ताय सम्फन्धी 
चेतनाभरुक कामाक्रभ तमायी तथा प्रिायण 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरूको स्थानीम सॊचाय भाध्मभफाट  जडीफटुीको दीगो सॊकरन , सॊयऺण, व्मवस्थाऩन खेती 
ववस्ताय तथा स्थानीम फजायको भूल्म सम्फन्धी चेतनाभूरक कामाक्रभ प्रिायण गयी प्रचाय प्रसाय तथा जनचेतना प्रवाह 
गने।   
 
सॊयचना,सॊस्था जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरूको शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग कामाारमभा कामायत 
कभाचायीहरुको ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाक्रभ सॊचारनका रातग 29 राख 5 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको 
छ। 

 

सचुकहरु 

Process Iindicator 

 स्थातनम सॊचाय भाध्मभसॉगको सम्झौता 
 प्रिारयत बागको अतडमो शक्रऩ 

 शस्क्रप्ट रेखन 

 

अऩेशऺत उऩरशव्ध 



 
 

   

 सभदुामभा जतडफवुट खेती प्रववधी सम्फन्धी जानकायी हनुे 
 नेऩारका भहत्वऩूणा वनस्ऩतत सम्वन्धी जानकायी हनुे 

 
 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

 शस्क्रप्ट रेखन             

 येतडमो/टेतरतबजनफाट कामाक्रभ प्रिायण             

 

2.11 सूचना केन्ि व्मवस्थाऩन 
जडीफटुी तथा वनस्ऩतत सम्फन्धी जानकायी ववद्याथॉ, कृषक, अनसुन्धानकताा एवॊ अन्म सयोकायवाराहरूराई प्रवाह 
गना सूचना केन्ि व्मवस्थाऩन गने। 

 
सॊयचना,सॊस्था जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरूको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग कामाारमभा 
कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाक्रभ सॊचारनका रातग 5 राख 81 हजाय फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ। 

 

सचुकहरु 

Baseline Indicators 

 ७ वटा वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरूभा सूचना केन्िको स्थाऩना बएको 
 

Process Indicator 

 जतडफवुट नभनुा सॊख्मा 
 छावऩने ब्रोिय,ऩम्ऩरेट 

 सचुना भूरक साभाग्रीहरू 

 

अऩेशऺत उऩरव्धी  
 नमाॉ जडीफटुी नभनुा सॊकरन हनुे 
 वनस्ऩतत सम्फन्धी जानकायीभूरक ब्रोिय,ऩम्ऩरेट ,फ्रेक्स वप्रन्ट छऩाई हनुे 
 ववद्याथॉ, कृषक, अनसुन्धानकताा एवॊ अन्म सयोकायवाराहरूराई वनस्ऩतत/जडीफटुी सम्फन्धी जानकायी 

प्रवाह बई प्रचाय प्रसाय हनुे। 

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

नभनुा थऩ तथा तनमतभत स्माहाय सॊबाय             

 

 

2.12 गणुस्तय ववकासको रातग खेती प्रववतध अनसुन्धान गयी सो सम्फन्धी प्राववतधक प्रततवेदन तमाय गने  
आतथाक ववकास को रातग प्राथतभकता प्राप्त जडीफटुी हरु वा खे ती सम्बावना बएका तय प्रववतध ववकास नबएका 
तफरुवाहरुको खेती प्रववतध ववकास गनाको रातग आवश्मक अनसुन्धान गने , व्मावहारयक रुऩभा प्रमोग गने य प्राप्त 
उऩमकु्त नततजाहरुराई कृषक सभऺ जानकायी प्रवेषत गनाको रातग ऩशुस्तका प्रकािन गने।   
 



 
 

   

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि हरुको भखु्म शजम्भेवायी भा कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग कामाारमभा 
कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ।मस कामाको रातग 8 राख 68 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ ।   
 

सूचकहरु 

Baseline Indicators 

गणुस्तय ववकासको रातग खेती प्रववतध अनसुन्धान सॊख्मा 
स्थान इराभ धनषुा भकवानऩयु फाॉके सल्मान जमु्रा कैरारी 
सॊख्मा ५ २ २ 2 2 3 3 

 

 

Process Indicators  

 अध्ममन प्रट तथा रगफकु 

 

 

अऩेशऺत उऩरशधध  

 खेती प्रववतध ववकास बएको हनुे 
 7  वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िभा ५०० थान प्रत्मेक स्थानभा ऩशुस्तका प्रकािन बएको हनुे 

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

स्थान छनौट गने             

तफउ तफरुवा सङ्करन गने             

नसायी गने, योप्न े             

तथ्माङ्क सङ्करन गने             

ऩशुस्तका प्रकािन             

 

2.13 उन्मू प्रजाततको खेतत प्रिायण ववतध तथा खेतत प्रववतध ववकास  
10 उन्मू प्रजाततको खेतत प्रिायण ववतध तथा खेतत प्रववतध ववकास अध्ममन हनुे। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि भकवानऩयुको भखु्म शजम्भेवायी भा कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ। मसका रातग 
कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाको रातग 1 राख 66 हजाय फजेट ववतनमोजन 
गरयएको छ।   
 

 

सूचकहरू 

Baseline Indicators 

वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि भकवानऩयु भातहतका उद्यानहरुभा स्व-स्थातनम य ऩय- स्थातनम रुऩभा सॊयऺण गरयएको 
उन्मूको करयव ४० प्रजातत  

 

Process Indicators 
 छनौट बएको प्रजातत 



 
 

   

 गभरा, टे्र 

 उम्रकेो ववरुवाहरु  
 प्रततवेदन 

 

 

अऩेशऺत उऩरशव्ध 

 उन्मूको खेतत प्रिायण प्रववतध ववकास हनुे 
 कृषहरुराइा सो ववतध हस्तान्तयणगयी उन्मू खेतत सरुुवात गने 

 

 

सभम तातरका 
वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

प्रजातत छनौट              

स्ऩोय सॊकरन              

स्ऩोय ड्राइाङ्ग              

स्ऩोय उभाने भेतडमाको रागी आवश्मक 
साभाग्री  खरयद य भेतडमा तमाय 

            

गभरा, टे्र खरयद 
            

भेतडमाभा स्ऩोय छने 
            

उम्रकेो ववरुवाहरुको तनमतभत स्माहाय सॊबाय             
 

 

2.14 सगुशन्धत वनस्ऩततहरुको तेर प्रततित तनधाायण 
नेऩारका ववतबन्न बौगोतरक ऺेरभा ऩाईने 60 सगुशन्धत वनस्ऩततहरुको तेर प्रततित तनधाायण गयी डाटावेि तमाय 
गने । 

 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि , धनषुा, भकवानऩयु, फाॉके, जमु्रा य कैरा रीको भखु्म शजम्भेवायीभा कामाक्रभ कामाान्वमन 
गरयन ेछ।मसका रातग कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाको रातग 5 राख 81 
हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ।   
 

सूचकहरु  
Baseline Indicators 

 भकवानऩयुभा 52, जमु्राभा 10, फाॉकेभा 10 य कैरारीभा 10 प्रजाततका सगुशन्धत वनस्ऩततहरूभा ऩाईने 
तेर प्रततित तनधाायण बएको। 

 

 

Process Indicators  
 प्रजाततको सॊख्मा  

 

 

अऩेशऺत उऩरशधध  

 70 सगुशन्धत वनस्ऩतत प्रजाततहरुको तेर प्रततित तनधाायण हनु े  

 अध्ममन अनसुन्धानका रातग डाटावेि तमाय हनुे  



 
 

   

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

सगुशन्धत वनस्ऩतत सॊकरन             

तेर प्रततित तनधाायण             

प्रततवेदन तमायी              

 

2.15 सॊकटाऩूणा थऩ प्रजाततहरुको स्वस्थानीम सॊयऺण कामा 
127 सॊकटाऩूणा अवस्थाभा ऩगुेका वनस्ऩतत प्रजाततहरुको सॊख्मा य सॊयचना अध्ममन  गने , जोशखभऩूणा वासस्थानको 
ऩवहचान गने, जोशखभ ऩूणा वासस्थान य प्रजाततको ऩनुस्थााऩना कामामोजना तमाय गयी कामाान्वमन गने। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरु को भखु्म शजम्भेवायी भा कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ । मसका रातग कामाारमभा 
कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाको रातग 7 राख 47 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ ।   

 

सूचकहरु 

Baseline Indicators 

सॊकटाऩूणा अवस्थाभा ऩगुेका जडीफटुी प्रजाततको वासस्थान सॊयऺण सॊख्मा 
स्थान इराभ धनषुा भकवानऩयु फाॉके सल्मान जमु्रा कैरारी 
सॊख्मा 37 5 1 3 2 6 2 

 

Process Indicators  

 प्रजाततको सॊख्मा, स्थान 

 

अऩेशऺत उऩरशधध  

 सॊकटाऩूणा अवस्थाका जडीफटुीहरुको प्रजातत सॊख्मा य सॊयचना जानकायी हनुे  
 सॊकटाऩूणा अवस्थाभा ऩगुेका जडीफटुी प्रजाततको फासस्थान सॊयऺण हनुे  
 सॊकटाऩूणा अवस्थाभा ऩगुेका जडीफटुीहरुको सॊख्माभा ववृद्ध बएको हनुे 

 

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩ श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

सॊकटाऩूणा जडीफटुीको Population Study गने             

सॊकटाऩूणा जडीफटुीको Propagation गयी सॊख्मा ववृद्ध गने             

उत्ऩाददत तफरुवाहरु ऩनु् प्राकृततक स्थानभा योऩण गने             

प्रजातत, सभूह य स्थान छनौटभा ध्मान ददन े             

 

 

2.16 बेयाईवट ववकास कामाक्रभ कामाान्वमन 

वनस्ऩततहरुको अध्ममन भापा त नमाॉ बेयाईटी ववकास गने।  
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरूको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ  सॊचारन गरयनेछ । मसका रातग कामाारमभा 
कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाको रातग 16 राख 57 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ 
।   



 
 

   

 

सूचकहरू 

Baseline indicators 

 वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरु (सल्मान, भकवानऩयु) भा शचयाइतो य वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरु 
(भकवानऩयु, फाॉके, धनषुा, कैरारी) भा भेन्था/क्माभोभाइरको अनसुन्धान प्रट तमाय बएको। 

 प्रत्मेक वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िहरुभा प्रत्मेक   प्रजाततका चाय नमाॉ स्थानभा जभाप्राज सॊकरन गयी 
व्मवशस्थत गरयएको। 

 

Process indicators 

 जभाप्राज्भ सॊकरन तथा अनसुन्धान प्रटहरुको व्मवस्थाऩन 

 अनसुन्धान तथ्माङ्कहरुको अतबरेशखकयण 
 

अऩेशऺत उऩरशधध 
 जडीफटुीका गणुस्तयीम बेयाईटीको ववकास बई आमआजानभा टेवा ऩगु्ने 
 सॊयऺणभा सहमोग ऩगु्ने। 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

बेयाइटी ववकास सम्फन्धी सन्दबा साभाग्री अध्ममन गना             

वनस्ऩतत नभनुाहरुफाट ऩयीऺण तथा ऩवहचान गयी डाटावेि तमाय गने             

प्रततवेदन तमाय गने             
    

2.17 ऩकेट ऺेर प्रवद्धान कामाक्रभ 
कणाातर ऺेरको अततस, वटभयु य काउरोको ऩकेट ऺेरको रातग आवश्मक ववरुवा उत्ऩादन गने। असर खेती तथा 
सॉकरन ववतध सवहतको जतडवटुी खेती गने तथा धरक,  जोन य सऩुयजोन ऺेर तनधाायणको रातग आधाय तमाय गने। 
योजगायका अवसयहरु सजृना गना आतथाक फवृद्धभा सहमोग गने। 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, सल्मान य जमु्राको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ मसका रातग 
कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 16 राख 60 हजाय 
फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 
 

सूचकहरु 

Baseline Indicators 

 कणाातर ऺेरभा जडीफटुी ऩकेट ऺेर तनधाायण बएको  

Process Indicators 

 प्रजातत छनौट 

 ऺेर तनधाायण 

 खेती गरयएको ऺेरपर 

 प्रततवेदन तमायी 
 पोटो प्रेट 

 नसायी फेड तमाय सॊख्मा 
 तफउ योऩण गरयएको ऩोतरधमाग सॊख्मा 

 

अऩेशऺत उऩरशव्ध 
 जतडवटुीको दीगो सॊयऺणभा सहमोग ऩगु्ने 



 
 

   

 योजगायीको सजृना बई आतथाक ववकासभा टेवा ऩगु्ने 
 ऩकेट ऺेर प्रवद्धनका रातग छनौट गरयएका प्रजातीको ववरुवा उत्ऩादन हनुे 
 जतडफवुट खेतत ववस्तायभा सहमोग ऩगु्ने 

 

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

अततस, वटभयु य काउरोको तफउ  सॊकरन              

फेडहरु तमायी/ववरूवा उत्ऩादन              

ऩकेट ऺेरभा ववरूवा ववतयण              

 

2.18 Laboratory Accreditation Support Program  (Internal/External calibration, 

Internal/External audit,   Method /Instrument validation, SOP preparation, NC closure, 
New parameter application, documentation management.  

 

मस ववबाग य अन्तगातका इन्स्ुभेन्ट िाखाभा यहेको प्रमोगिारा य प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराराई  ISO 

17025:2017 फभोशजभ National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), 

India फाट आ.फ. ०७३/७४ भा Accreditation प्राप्त बएकोभा सो को तनयन्तयता साथै थऩ प्मायातभटयभा 
Accreditation का रातग आवश्मक कामा गने, गयाउने। 
 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत ववबाग य प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ 
मसका रातग कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु ऩरयचारन गरयने छ।मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 4 राख 
15 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 

 

सूचकहरु 

Process Indicators 

 Validation का सम्झौताहरु , 
 ऩराचाय गरयएका ऩर तथा इभेरहरु 

• Audit report, Minutes 

गत आ.व.भा फनाईएका SOPs 

1. SOP for Acid value (updated) 2077-78 

2. SOP for Refractive index (updated) 2077-78 

3. SOP for Optical rotation (updated) 2077-78 

4. SOP for Specific gravity (updated) 2077-78 

5. SOP for determination of Oil percentage of essential oil (updated) 2077-78 

6. SOP for Saponification value (updated) 2077-78 

7. SOP for washing of glassware 2077-78 

8. SOP for fractional distillation 2076-77 

9. SOP for HPLC 2076-77 

10. SOP for Flash Point  2074-75 

11. SOP for Saponification Value  2074-75 

12. Drying and powdering of plant material 2073-74 

13. Percolation and Soxhlet extraction method, 2073-74 

14. Operation of Rotavapour  and 2073-74 

15. Phytochemical screening on 50% ethanolic extract 2073-74 



 
 

   

16. SOP for determination of acid value  2071/72 

17. SOP for Operation and Calibration for Analytical Balance  2071/72 

18. SOP for Operation, Cleaning and Monitoring of fume hood 2071/72 

19. sop for optical rotation  2071/72 

20. SOP for Sampling of Material  2071/72 

21. SOP for TLC of essential oil 2071/72 

22. SOP for washing of glassware 2071/72 

23. SOP of refractive index value 2071/72 

24. SOP of specific gravity 2071/72 

25. Working instruction for saponification value 2071/72 
 

अऩेशऺत उऩरशव्ध 
• Accreditation Certificate, calibration certificates, SOPs तथा अन्म documents.  

सभम तातरका  
वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

Internal Audit, External Audit, surveillance audit, Assessment आदद 
गयाउने,Audit report तमाय गने गयाउने  

            

Method/Instrument validation, SOP preparation, NC closure  गने 
गयाउने  

            

New parameter application, documentation, management  सॊग 
सम्फशन्धत सम्ऩूणा कामाहरु गने  

            

प्रमोगिाराभा यहेका उऩकयण तथा ग्रासवमेयहरुको क्मातरबे्रसन गने 
गयाउने  

            

उऩकयणको तनमतभत सॊचारनका रातग Annual Maintenance 
Contract(AMC) गयाउने  

            

2.19 Advance Course on (i) Pharmacognosy, Phytochemistry and Pharmacological Study  

प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको प्रमोगिाराभा कामायत कभाचायीहरुको  Pharmacognosy, Phytochemistry 

and Pharmacological Study सम्फन्धी दऺता अतबववृद्ध तातरभ प्रदान गने य तातरभका रातग स्वदेिी य ववदेिी 
ववऻ भापा त अन्तयाावष्डम ऻान हातसर हनुे। 

 

सॊयचना, सॊस्था, जनिशक्त तथा ववशत्तम व्मवस्थाऩन 
वनस्ऩतत ववबाग य प्राकृततक सम्ऩदा अनसुन्धानिाराको भखु्म शजम्भेवायीभा मो कामाक्रभ कामाान्वमन गरयने छ 
मसका रातग कामाारमभा कामायत कभाचायीहरु  ऩरयचारन गरयने छ। मस कामाक्रभ सॊचारन गनाका रातग रु 8  
राख 50 हजाय फजेट ववतनमोजन गरयएको छ। 

 

सूचकहरु 

Baseline Indicators 

• तफतबन्न सभमभा तातरभ हरु सॊचारन बैयहेको 
 

Process indicators 
• २ वटा तातरभ सॊचारन य सहबातगता 
• १५ जनाका दयरे अनसुॊधानिारा, तफबाग य अन्तगातका कामाारमका कभाचायी Pharmacognosy, 

Phytochemistry य Formulation  and Pharmacological Study सम्फशन्ध तातरभभा सहबागी बएको 
हनु े 



 
 

   

अऩेशऺत उऩरशव्ध 
• १५  जना  Pharmacognosy, Phytochemistry and Pharmacological Study सम्फन्धी  तातरभ  ऩाप्त  

बएको हनु े 

• Phytochemistry, Pharmacognosy and Pharmacology िाखाफाट  प्रवाह  हनुे  सेवा  प्रवाहको  
गणुस्तयीमता अतबवृवद्ध हनु े 

• Advance Phytochemical,  Pharmacognosy and Pharmacology  Technique सम्फन्धी  ऻान  
हातसर बई अनसुन्धानभा प्रबावकारयता आउन े 

सभम तातरका 
1.  Pharmacology and Formulation सम्बतधी तावलम 

वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

Training course Design and Selection of Topics             
Selection of Trainers from Nepal             
conduction of Training             
Report             

२. Phytochemistry र Pharmacognosy सम्बतधी तावलम 
वक्रमाकराऩहरु श्रा बा आ का भॊ ऩ ु भा पा चै फै जे अ 

Training course Design and Selection of Topics             
Selection of Trainers from India and Nepal             
conduction of Training             
Report             

 

2.20 Research Intern कामाक्रभ कामाान्वमन 
वनस्ऩतत ववबागको तभतत 2077/9/5 को तनणामानसुाय तऩतसर फभोशजभ कामाान्वमन गरयन ुऩने। 

तऩतसर 

१. छनोट सतभतत गठन सम्फन्धभा 
क) सम्फशन्धत कामाारम प्रभखुको सॊमोजकत्वभा 3 सदस्मीम कामा सतभतत गठन गयी रयसचा ईन्टना 
छनौट गनुाऩने। 

ख) रयसचा इन्टना छनोट गदाा सात ददनको सभमावतध ददई कामाारमको सूचना ऩाटी तथा 
सम्फशन्धत शजल्राको क्माम्ऩसहरूराई ऩराचाय गयी सूचना ददन ुऩनेछ। 

२. रयसचा इन्टनाको न्मूनतभ मोग्मता 
क) रयसचा इन्टना स्नातक/स्नातकोत्तय तहभा अध्ममनयत वा उतीणा बएको हनुऩुनेछ। 

३. रयसचा इन्टनाको सेवा सवुवधा 
क) रयसचा इन्टनाको भातसक न्मूनतभ सवुवधा याजऩर अनॊवकत प्रथभ शे्रणीको तरफ स्केरभा 

नफढ्ने गयी तनधाायण गनुाऩनेछ।  

 

रयसचा इन्टनारे सावाजतनक तफदाको अततरयक्त सऩुरयवेऺकको स्वीकृततभा इन्टनाशिऩ अवतधबय एकै ऩटक वा ऩटक 
ऩटक गयी भवहनाको एक ददन तफदा ऩाउनेछ । 

  



 
 

   

 

बाग३ 

ववववध 

१. छनौट गयीएका तफरुवाहरु 

क) स्वदेिी िोबनीम अध्ममन ख) वहवुवषाम िोबनीम उत्ऩादन ग) Avenue Plants उत्ऩादन 

1  Woodfordia fruticosa (Dhayaaro-Dhanusha) 

2  Cardiocrinum giganteum (Ghiu paat-Ilam) 

3 Roscoea purpurea (Tuki phool-Makwanpur) 

4 Ardisia macrocarpa (Damaai phal-Salyan, 

Godabari) 

5 Taraxacum officinalis (Rasgari-Jumla) 

6  Reinwardtia indica (Pyaauli-Kailali) 

7 Eranthemum pulchellum (Banke) 

8 Impatiens spp 

 9Begonia spp 

10  Delphinium spp 

11  Prunus jajarkotensis  

12  Luculia gratissima 

13  Rhododendron lepidotum 

14 Ephedra sp. 

15  Lilium nepalense  

16  Hypericum podocarpoides 

 

1 Bougainvilliaglabra 

2 Rosa spp 

3 Hibiscus spp 

4 Hydrangea spp 

5 Camelia kissi  

6 Euphorbia spp 

7 Gardenia Jasminus 

8 Brunfelsia pauciflora 

9 Clivia miniata 

10 Canna hybrida 

11 Cestrum nocturnum 

12 Cuphea hyssopifolia 

13 Gardenia jasminoides 

14 Iris sp. 

15 Jasminum humile  

16 Jasminium mesnyi 

17 Magnolia saulangeana 

18 Nerium oleader 

19 Nyctanthus arbortristis 

20 Primula sp 

21 Tracheolospermum jasminoides 

22 Catharanthus roseus 

23 Thuja orientalis 

24 Mahonia nepaulensis 

25 Geranium sp 

26 Elaeocarpus sphaericus  

27 Mahounia napaulensis 

28 Chlorophytum comosum (Spider 

plant) 

29 Nephrolepis cordifolium  

30 Geranium sp. 

31 Duranta sp. 

32 Tradescantia sp.  

33 Chaenomeles  japonica 

34 Orchids  

35 Ligustrum indicum (Kanike)  

36 Thevetia peruviana 

37 Tabernaemontana divaricata 

38 Croton plant 

39 Jasminum sambac 

40 Delonix regia 

41 Azalea sp  

(कुर सॊख्माको ३० प्रततित 
परपूरको तफरुवाहरु (सूची अनसुाय) 
उत्ऩादन गनुाऩने) 
अभरा, फेर, तसतरशचनी, सनु्तरा, 
नासऩातत, कागती, अम्फा, वकवव, 
ओखय, आरु, डारेचकु, अतभरो, 
रशप्स, इतभरी, कटहय, फडहय, आॉऩ, 
तरच्ची,भेवा, ड्रागन फु्रट 

1 Bauhinia malabarica 

2 B. variegate 

3 Barberis nepaulensis 

4 Butea monosperma 

5 Prunus cerasoides 

6 Sarcococca coriacea 

7 Magnolia insignis 

8 Leucosceptrum cannum 

9 Cassia fistula 

10 Rhododendron arboreum 

11 Aesculus indica 

12 Magnolia champaca 

13 Podocarpus neriifolius 

14 Taxus wallichiana 

15 Alstonia scholaris 

16 Ilex exelsa 

17 Bauhinia purpurea 

18 Magnolia kisopa 

19 Magnolia hodogsonii 

20 Osmanthus fragrans 

21 Albizzia julibrissin 

22 Cinnamomum tamala 

23 Castanopsis indica 

24 Elaeocarpus sphericus 

25 Nyctanthes arbor-tristis 

26 Acer oblongum 

27 Cedrus deodara 

28 Cyathea spinulosa 

29 Azallea spp. 

30 Mahounia napaulensis 

31 Semecarpurs anacardium 

32 Sygygium cumini 

33 Cinnamomum camphora 

34 Myrica esculenta 

35 Eriobotrya hookeriana  

36 Ziziphus incarva  

37 Nerium oleander 

38 Juniperus sp 

39 Cupressus torulosa  

40 Neolitsea sp. 

 

  



 
 

   

(क) अनगुभन भ्रभणको ढाॊचा 
 

खण्ड १. कामाक्रभको सॊशऺप्त जानकायी  

१. १ अनगुभन गने व्मशक्त/दर    १.२. अनगुभन गरयएको स्थान   १.३. अनगुभनको सभमावतध     
१.४. अनगुभन गरयएको कामाक्रभ  १.५. अनगुभन गरयएको स्थानको प्रभखु   
१.६. अनगुभन गदाा सॊवाद गरयएका व्मशक्तहरु  १.७. प्रततवेदन ऩेस गयेको तभतत 

खण्ड २. अनगुभनको अवस्था  

२.१. प्रिासतनक अवस्था (हाशजयी ,दताा,चरानी,सूचना ऩाटी , सयसपाई,काज, दयवन्दी य ऩदऩूतता ,आगन्तकु 
नाभावरी, ववरुवा ववतयण तथ्माॊक, अन्म) 
२.२. आतथाक अवस्था (ववशत्तम प्रगतत, बौततक प्रगतत, फेरुज ुपर्छ्यौट, अन्म) 
२.३. कामाक्रभ सॊचारन य प्रगततको अवस्था (वपल्ड तनयीऺण गदाा कामाक्रभको देशखएको अवस्था) 
खण्ड ३. कामाक्रभ सूचकाॊक  

३.१. कामाक्रभ प्रगततको हारको अवस्था (सभम तबर प्रगतत : हनु्छ/हदैुन , फजेट खचा : हनु्छ/हदैुन , 

उद्देश्म प्रातप्त : हनु्छ/हदैुन) 
मदद हदैुन बने (अवस्था,सभस्मा,सभस्मा तनयाकयणको रातग गरयएको प्रमास, ववबागवाट अऩेशऺत सहमोग) 
३.२. कामान्वमन अवस्था (स्वीकृत वावषाक कामाक्रभ अनसुायको अवस्था, प्रगततको कुन चयणभा छ, वावषाक 
कामामोजना अनसुाय बए/नबएको, अऩेशऺत उऩरशधध के हनु)् 
३.३. सभग्र भलु्माॊकन (छ/छैन ,सूचकहरु छ/छैन , प्रसाितनक अवस्था सन्तोषजनक छ/छैन , कामाक्रभ 
प्रगतत अऩेशऺत छ/छैन, जनस्तयभा ऩरयशचत छ/छैन) 
३.४. चनुौती (कामाक्रभ कामान्वमन, यकभ खचा य रक्ष्म प्रातप्तभा के के चनुौततहरु छन)् 
३.५. सझुाव  

३.६. भ्रभण तशस्वयहरु  

३.७. अन्म कुनै कागजऩर 

 

(ख) अध्ममन भ्रभणको ढाॊचा 
१. बतूभका य ऩरयचम  

२. उद्देश्म   

३. अध्ममनको आवश्मकता  

४. सभस्माको ऩवहचान   

५. अध्ममनको स्थान य सभमावतध  

६. अध्ममन कामादर   

७. अध्ममन ववतध  



 
 

   

८. प्राप्त नततजा (अप्रिोतधत तथ्माॊकहरु अनसूुचीभा सभावेस गने) 
९. प्राप्त उऩरशधध  

१०. आगाभी फाटो य सझुाव  

११. अध्ममन तशस्वय,सन्दबा साभग्री 
 

(ग) ववरुवा सॊकरन भ्रभणको ढाॊचा 
१. बतूभका य ऩरयचम  

२. उद्देश्म   

३. सॊकरन आवश्मकता  

४. सभस्माको ऩवहचान   

५. सॊकरनको स्थान य सभमावतध  

६. कामादर   

७. सॊकरन ववतध  

८. प्राप्त नततजा (सॊकतरत गरयएको तफरुवाको प्राकृततक अवस्था (सॊख्मा , वासस्थानको अवस्था , फासस्थान 
सॊयऺणको चनुौती,सॊकरन गरयएको वनस्ऩततक बाग, सॊकरन बएको वनस्ऩततको अऺाॊस, देिान्तय) 

9. बौचय वानस्ऩततक नभनुा हवेरयमभा जम्भा बएको आतधकायीक ऩर 
10. प्राप्त उऩरशधध  

११. आगाभी फाटो य सझुाव  

१२.तशस्वय,सन्दबा साभग्री 
 

(घ) प्रिासतनक भ्रभणको ढाॊचा 
 

खण्ड १. कामाक्रभको सॊशऺप्त जानकायी  

१.१ भ्रभणगने व्मशक्त/दर    १.२. भ्रभण गरयएको स्थान   १.३. भ्रभणको सभमावतध     
१.४. भ्रभण गरयएको कामाक्रभ  १.५. भ्रभण गरयएको स्थानको प्रभखु   

१.६. भ्रभण गदाा सॊवाद गरयएका व्मशक्तहरु  १.७. प्रततवेदन ऩेस गयेको तभतत 

खण्ड २. सॊशऺप्त वक्रमाकराऩ 

(मस खण्डभा भ्रभणको उद्देश्म अनसुाय गरयएका वक्रमाकराऩहरुको व्माख्मा गने) 
 

  



 
 

   

३. कामा प्रवक्रमाको तसरतसराभा अऩनाउनऩुने सयुऺा ववतध 
कामाारम ऺेर: 

 आगरातगका दघुाटनाफाट फच्नको रातग कामाारम ऺेरभा Fire detector, Alarm system य fire-fighting 

equipments जडान गरयएको हनुऩुनेछ । उऩकयणहरु कामाारमभा कामायत व्मशक्तको सॊख्मा , कामाारमरे 
ओगट्ने ऺेर तथा कामाारमभा यहेका साभाग्रीको प्रकृतत अनसुाय ऩमााप्त भाराभा हनुऩुनेछ । जडान गयीएका 
उऩकयणहरु हयेक वषा ऩयीऺण बई चार ुअवस्थाभा यहेको प्रभाशणत हनुऩुनेछ । 

 कामाारमभा उऩरधध हनुे ऩानी िदु्ध हनुऩुनेछ य मसरे खानेऩानीको तोवकएको िदु्धताको भाऩदण्ड ऩयु ्माएको 
हनुऩुनेछ । 

 कामाारम ऩरयसय य हाता तबर Entry य Exit  को फोडा प्रस्ट रुऩ भा देशखने गयी याखेको हनुऩुनेछ । 
आऩतकारीन सभमभा आवश्मक ऩने Emergency Exit Plan तमाय गयी सफैराई देख् ने गयी सूचना ऩाटीभा 
टासेको हनुऩुनेछ य बकूम्ऩ जस्ता प्राकृततक ववऩततको सभमभा सयुशऺत यहन Safe area ऩवहचान गयी फोडा 
याखेको हनुऩुनेछ । कामाारमका सम्ऩूणा कभाचायीहरु ववऩत व्मवस्थाऩनको तातरभ प्राप्त हनुऩुनेछ ।  

 कामाारम ऩरयसय य कऺहरु सपा य धरुोय वहत हनुऩुनेछ  ,सपाई कभाचायीहरुराई सपाई गदाा आवश्मक 
ऩने ग्रोफ, भास्क रगामतका साभाग्रीहरु प्रदान गने  ,प्रत्मेक कऺभा सपा तौतरमा हयेक हप्ता धनुे गयी य 
प्रत्मेक िौचारमभा सपा तौतरमा य हात धनुे साफनुको व्मवस्था बएको हनुऩुनेछ । 

 कामाारमभा सफैको सहज ऩहुॉच यहने गयी एउटा First Aid Box याखेको हनुऩुनेछ  | 

 ववद्यतुीम साभग्री य Electric Circuit, Board हरुभा अतनवामा रुऩभा सॊकेत याखेको हनुऩुनेछ | 
 कामाारम ऩरयसय तबर वाम,ु ध्वतन य ऩानीको गणुस्तय सम्फन्धी यावष्डम भाऩदण्ड ऩूणात् ऩारन गरयनेछ | 

 कामारम ऩरयसयभा CCTV Camera जडान गरयएको हनुऩुनेछ | 
 

वपल्ड अनगुभन कामा: 
वपल्डभा अऩनाउन ुऩने सयुऺा सावधानीहरु य Personal Protecting Equipments हरु अनगुभन गरयन ेस्थानको 
जोशखभ स्तय अनसुाय पयक हनुसक्नेछ (वन तथा  वातावयण भन्रारमको नम्सा फभोशजभ) । 

प्रमोगिारा ऺेर: 
 प्रमोगिारा तबर प्रवेि गदाा अतनवामा रुऩभा नाभ दताा गयी भार जाने व्मवस्था तभराउने  ,साथै प्रमोगिारा 

तबर प्रवेि गदाा छुटै्ट रगाउने ऩोिाक  )भास्क, ऩन्जा , एप्रोन य चस्भा ( आवश्मक बएभा  सोको व्मवस्था 
हनुऩुनेछ | 

 प्रमोगिारा तबर हयेक साभग्री वविेषत् यासामतनक ऩदाथाभा रेफर रगाएको हनुऩुनेछ | 

 कामाारम ऺेर तबर व्मवस्था हनुऩुने अन्म हयेक सयुऺा सावधानीहरु प्रमोगिारा तबर सभेत राग ुहनुेछ | 

 प्रमोगिाराफाट तनश्कासन हनुे पोहोय य hazardous waste को छुटै्ट ववसजान गने व्मवस्था गने | 

 प्रमोगिाराभा Entry, Exit way  out, Emergency Plan, List of chemicals and instruments, Standard 

working Procedure  आदद सम्ऩूणा जानकायीहरु सफैरे देख्न ेगयी याशखएको हनुऩुनेछ | 

 ISO Standard फभोशजभका अन्म कामाहरु  

 

४. वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िभा प्रमोग हनुे तनमतभत ज्माभीको सम्वन्धभा  

वन, वनस्ऩतत, वन्मजन्त ुतथा ब-ूसॊयऺण सम्फन्धी ववकास तनभााण कामाक्रभका रातग दय ववश्लषेण नम्सा २०७०  
(बाग १) को फुॉदा नॊ २९, ३०, ३१, ४६, ७५ फभोशजभ  

  



 
 

   

वनस्ऩतत उद्यानको कुर प्रमोगभा आइयहेको ऺ ेरपर अनसुाय  

 प्रतत हेक्टय अतधकतभ २ जना ज्माभी (१ जना अध्ममन कामाको रातग य १ जना सॊयऺण कामाको रातग )
वषाबयी कामा गनेगयी 

वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्िभा यहेको नसायीको सॊख्मा अनसुाय 

 अतधकतभ २ जना सम्भ ज्माभी (हेयार ुयेखदेख कामाको रातग/ऩारोऩहया) वषाबयी कामा गनेगयी  

नोट: १.तनमतभत रुऩभा कामा गने गयी याशखएका ज्माभी/नसायी नाइके/हेयारकुो सन्दबाभा प्रत्मेकरे वावषाक रुऩभा गने 
कामाको स्ऩष्ट तरस्ट तमाय गयी अतबरेख याख्न।े 

२.प्रत्मेक ज्माभीसॉग नागयीकताको प्रतततरवऩ तरएय अतनवामा रुऩभा खाताभा बकु्तानी गने।  
३.स्वीकृत कामाक्रभको आवश्मकता अनसुाय अन्म ऩटके ज्माभीको आवश्मकता ऩयेभा वन, वनस्ऩतत, वन्मजन्त ुतथा ब-ू
सॊयऺण सम्फन्धी ववकास तनभााण कामाक्रभका रातग दय ववश्लषेण नम्सा २०७० (बाग १) अनसुाय गने। 
  



 
 

   

अनसूुची-१ 

Research on Population Status 
Site selection: 

Secondary information from literature review and screening of herbarium specimen 

deposited at national herbarium has to be used for selection of the sites. At least 2 

potential sites and two populations of the target species at each site has to be selected for 

ecological sampling. 

GIS Mapping: 

Longitude, latitude, and elevation of each sample plot has to be recorded by GPS or other 

suitable means.   

Sampling Design: 

A total of 24 permanent belt transects (210mx100m) is to be laid subjectively, 12 in each 

site (six transects in each population). Each transect is to be divided into three strata and 

three plots (20x20m) has to be laid in each stratum. Each plot shall be permanently marked 

with the tags of aluminum foil and GPS to re-sample the plots after one year. Then fifteen 

1x1m quadrats has to be laid randomly in each plot. Number of individuals of the species at 

different growth stages has to be recorded in each quadrat; whereas presence/absence of the 

associated species has to be recorded on 0 to 4 scales. Environmental variables such as soil 

pH, soil moisture, rock coverage, slope/aspect, vegetation coverage; and disturbance 

factors for threat assessment has to be recorded. 

Schematic representation of permanent belt transect (210mx100m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerical Analysis: 

Frequency, density, abundance and abundance/frequency ratio of each growth stages of 

target species has to be analyzed. Analysis of Variance has to be performed to find out 

differences among density of the species at different sites.  

 

Threat Assessment: 

Various threats to targeted species has to be ascertained by questionnaires, interviews, and 

focused group discussions with the local stakeholders as well as by field sampling.  

20mx20m 20mx20m 20mx20m 

20mx20m 20mx20m 20mx20m 

20mx20m 20mx20m 20mx20m 

75m 

75m 

20m 20m 



 
 

   

अनसूुची-२ 

गणुस्तय ववकासको रातग खेती प्रववतध अनसुन्धान 
वक्रमाकराऩ: 
१. अनसुन्धानको रातग उऩमकु्त तफरुवाको छनौट : खेती प्रववतध ववकासको रातग उऩमकु्त तफरुवाको 
छनौट गना ३ वटा आधाय तरईएको छ ; (क) तफरुवाको फजाय भाग य सम्बावना, ४०% (ख) प्राकृततक 
उऩरधधता य घयेरकुयण गना सवकने सम्बाव ना ३०% (ग) ऩयम्ऩयागत प्रमोग ३०%। उऩयोक्त आधाय य 
बाय ववतधराई प्रमोग गयी (आतथाक ववकासका रातग प्राथतभकता प्राप्त जडीफटुी  भध्मेफाट) छनौट गरयएको 
छ । 
२. तफरुवाको वानस्ऩततक ऩवहचान : छनौट गरयएको तफरुवाको एक हवेरयमभ नभनुा यावष्डम हवेरयमभ तथा 
वनस्ऩतत प्रमोगिाराभा ऩठाई तफरुवाको आतधकारयक वानस्ऩततक ऩवहचान गरयनेछ । सो फाहेक तफरुवाको 
स्थानीम नाभ, ऩयम्ऩयागत प्रमोग, स्थानीम उऩरधधता आदद तथ्माॊक याशखनेछ । 
३. प्रसायण ववतध: तफउको खरयद वा सॊकरन गरयनेछ। तफउको िदु्दता य अॊकुयण ऺभता ऩवहचान/ऩयीऺण 
गरयनेछ । प्राकृततक स्रोतफाट तफरुवा  (फेनाा,जया,काण्ड,गाना )  सॊकरन गरयनेछ । सॊकतरत स्थानको 
अवशस्थतत (coordinates), ब-ूशस्थतत (aspect, slope, shade, moisture) येकडा गरयनेछ ।   
४. स्थान छनौट: उऩमकु्त स्थानको छनौट गरयनेछ । 
५. जग्गा तमायी: अनसुन्धान प्रटको भाटो ऩयीऺण (soil type, drainage, moisture, pH, NPK) गरयनेछ । 
तफरुवा योऩण ऩूवा तसचाई गरयन ेसभम , भारा य ऩटक , खनजोत (tillage) गने सभम य ऩटक , भर 
(यसामतनक/जैववक, छने तरयका, भारा य ऩटक) तम गयी येकडा याख्न ेव्मवस्था गरयनेछ।  
६. अनसुन्धान स्थरको अवस्था: कहाॉ (अवशस्थतत , खरुा स्थान/नसायी तबर/छामा ऩयेको स्थान) , भौसभ 
(ताऩक्रभ, भाटोको ताऩक्रभ, साऩेशऺक आिता) 
७. तफरुवाको येकडा: Plant descriptor अनसुाय येकडा याशखनेछ । 
८. खे ती प्रववतध अनसुन्धान: खे ती स्थानभा अनसुन्धान प्रटको तनभााण गयी कामा गरयनेछ । ववतबन्न 
प्रटभा ववतबन्न भाटो:भर:फारवुाको अनऩुातभा , pH को अनऩुातभा तथा अन्म conditions को अनऩुातभा  
तफरुवाको येकडा गरयनेछ | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soil:sand:Fertilizer 

(3:2:1) 

Soil:sand:Fertilizer 

(2:3:1) 

 

Soil: sand:Fertilizer 

(1:2:3) 

 
Soil:sand:Fertilizer 

(1:3:2) 

 

Soil pH (below 5) 

Soil pH (above 7) 

 

Soil pH (5-6) 

 

Soil pH (6-7) 

 

Soil NPK 

(different) 

Soil NPK 

(different) 

 

Soil NPK 

(different) 

 
Soil NPK 

(different) 

 

Soil type (clay) 

Soil type (silt) 

 

Soil type (loam) 

 

Soil type (sandy) 

 



 
 

   

 

अनसूुची-३ 

 

 

Department of Plant Resources 

Ethno plants Data Book 

 

1. Collection No……………2. Date…………………….3. Altitude……………………. 

4. Latitude………………………………5. Longitude…………….……………………….. 

6. Name of the Forest………………………..7. District…………………………………… 

8. State………………………………….9. Name of Vegetation…………………………… 

10. Soil…………………………………….11. Botanical Name……………………………. 

12. Family…………………………………13. Occurrence………………………………… 

14. Vernacular Name………………………15. Language………………………………….. 

16. Status: Herb/Shrub/Sub-Shrub/Small Tree/Tree/Climber……………………………….. 

17. Phenological Status: Vegetative/Flowering/Fruiting……………………………………. 

18. Root………………………..19. Stem……………………20. Leaves………………….. 

21. Bark…………………………..……22. Flower color……………………………………. 

23. Uses………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

24. Collector……………….25. Interviewed Person……………….26. Tribe……………….. 

27. Attach the photograph of the plant/herbarium sheet 

 

 

 

 

 

  



 
 

   

अनसूुची-४ 

 

 

गणुस्तयीम तफरुवा उत्ऩादनका रातग छनौट गयीएका प्रजाततहरु  
 

वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, ईराभ 

 

शचयाइतो,  रौठसल्रा, वटभयु, फोकेवटभयु , 

तसरवटभयु, चाॉऩ,  तेजऩात,   धतसङ्गये,   खनक्ऩा,   
शचभपङ्ग 

वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, धनषुा 
 

कुरयरो, रेभनग्रास, अभरा, तसतरशचनी 

वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, भकवानऩयु 

 
सऩागन्धा, तेजऩात 

वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, फाॉके  

 
सऩागन्धा, अभरा, तसतरशचनी 

वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, सल्मान  

 
टीभयु, तेजऩात, कुरयरो, रप्सी, अश्वगन्धा, 
काउरो, रयठ्ठा, च्मयुी 

वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, जमु्रा 
 

अततस, देवदाय, धऩुी 
 

वनस्ऩतत अनसुन्धान केन्ि, कैरारी  

 
कुरयरो, तसतरशचनी 

जडीफटुी सदऩुमोग तथा ऩाईरट िाखा, गोदावयी 
 

रौठसल्रा 

 

(कुर सॊख्माको ३० प्रततित परपूरको तफरुवाहरु उत्ऩादन गनुाऩने) 


