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ददर्ाकालीन उद्देश्य
 पैठारी िा बनकासी गरीने बिरुिा िा बिरुिाजन्त्य उपजमा
लाग्ने बिनाशकारी रोग र षकरा आिागमन र बिस्तारलाइ
बनरोि र बनयमन गने ।

 बिनाशकारी रोग तथा षकरा बनयन्त्रणको लाबग राषिय र
अन्त्तराषिय स्तरमा प्रयास गने ।



अल्पकालीन उद्देश्य
 पैठारी गरीने बिरुिा िा बिरुिाजन्त्य उपजको लाबग बनयम 
अनसुारको दस्तरु बलइ इजाजत प्रर प्रदान गने ।

 पैठारी गररने बिरुिा िा बिरुिाजन्त्य उपज बनररक्षण र 
आिस्यकता अनसुार उपचार गरी रोग षकरा मकु्त भए पबि 
मार पैठारी गना ददने ।



अल्पकालीन ........
 बिरुिा संरक्षण ऐन २०६४ र बनयमािली २०६६ का
शता र िन्त्देजहरु उलंर्न गरी पैठारी गना खोजेमा
बिरुिा िा बिरुिाजन्त्य उपज जफत गने ‚ बललाम बिषि
गने िा नष्ट गनुा पने भएमा नष्ट गने‚ पैठारीकताालाइ
जररमाना गने तर ब्यापार िा पारिाहनमा िािा नपाने ।

 बनकासी गना बिरुिा िा बिरुिाजन्त्य उपजको बनररक्षण र
अिस्यकता अनसुार उपचार गरी बिरुिाको स्िस््यताको
प्रमाण प्रर प्रदान गने ।



षितीय चौमाबसक तथा अष्ठमाबसक प्रगती 
प्रबतिेदन

बस.
नं-

कृयाकलाप ई
का
ई

िाषिाक लक्ष षितीय 
चौमाबसक

अष्ठमाबसक प्रगबत

पररमा
ण

भार िजेट परर
माण

भार िजेट पररमा
ण

भार िजेट

पुुँजीगत खचा अन्त्तगातका 
कायािमहरु

१ कायाालय प्रयोजनका लाबग
फबनाचर खररद तथा
फनीबसंग

सं १ ३.७ 2.5
5

- - - १ ३.७ 2.5
5

२ डेस्कटप कम्पप्यूटर खररद सं १ .७३ .५ १ .७
३

.५ १ .६५ .६

३ मन्ल्टमेबडया प्रोजेक्टर खरीद सं १ .६५ .४५ १ .६
५

.४५ १ .६५ .४५



षितीय चौमाबसक तथा अष्ठमाबसक………..
बस
.नं
-

कृयाकलाप ईका
ई

िाषिाक लक्ष षितीय चौमाबसक अष्ठमाबसक प्रगबत

पररमा
ण

भार िजेट पररमा
ण

भार िजेट परर
माण

भार िजेट

४ षप्रन्त्टर खरीद सं १ .३६ .२५ १ .३६ .२
५

१ .३६ .२५

५ कायाालयको अिरुो
भिन बनमााण

सं १ २९.0
1

२० १ २९.0
1

२० १ २९.0
1

२०



षितीय चौमाबसक तथा अष्ठमाबसक प्रगती 
प्रबतिेदन

बस
.नं
-

कृयाकलाप ईका
ई

िाषिाक लक्ष षितीय चौमाबसक अष्ठमाबसक प्रगबत

परर
माण

भार िजेट परर
माण

भार िजेट परर
माण

भार िजेट

चाल ुखचा अन्त्तगातका
कायािमहरु

१ प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाईन
सरोकारिालाहरु संगको
समन्त्िय िैठक

पटक २५ .५८ .४ - - - २५ .५८ .४

२ बिरुिा स्िस््यताको प्रमाण पर
बितरण तथा प्रबतिेदन तयारी

पटक ३ .२२ .१५ १ .०७ .०५ २ .१४ .१०

३ पैठारी अनमुती पर बितरण
तथा प्रबतिेदन तयारी

पटक ३ .२२ .१५ १ .०७ .०५ २ .१४ .१०

४ िाषिाक कायािम तथा त्यांक 
पनु्स्तका प्रकाशन

पटक १ .७३ .५ - - - १ .७३ .५



षितीय चौमाबसक तथा अष्ठमाबसक………
बस
.नं
-

कृयाकलाप ईका
ई

िाषिाक लक्ष षितीय चौमाबसक अष्ठमाबसक प्रगबत

पररमा
ण

भार िजेट पररमा
ण

भार िजेट परर
माण

भार िजेट

५ प्रयोगशाला संचालन
ग्लासिेरहरु खररद

पटक २ .३५ .२४ १ .17 .12 २ .३५ .२४

६ बिरुिा स्िस््यताको प्रमाण
पर िपाई

पटक ३ 1.०९ .७५ १ .३६ .२५ २ .७२ .५०

७ पैठारी अनमुती पर िपाई पटक ३ १.31 .९ १ .४४ .3 २ .८८ .६

८ प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाईन
सम्पिन्न्त्ि होडीङिोडा तयारी

पटक १ .२९ .२ १ .२९ .२ १ .२९ .२



षितीय चौमाबसक तथा अष्ठमाबसक………
बस
.नं
-

कृयाकलाप ईका
ई

िाषिाक लक्ष षितीय चौमाबसक अष्ठमाबसक प्रगबत

पररमा
ण

भार िजेट परर
माण

भार िजेट पररमा
ण

भार िजेट

९ पोष्ट ईन्त्री क्िारेन्त्टाईन 
बनररक्षण

पटक १८ 2.19 १.5
1

६ .७३ .५ १२ 1.46 १.0

१० भन्त्सार एजेण्ट र
सरुक्षाकमी लगायत
सरोकारिालाहरु संग
अन्त्तरकयाा तालीम

पटक 1 .७३ .५ 1 .७३ .५ 1 .७३ .५



आबथाक षििरण
बस.नं. िजेट न्शिाक 

आयोजना/ कायािमको 
नाम

िाषिाक
िजेट रु. 
हजारमा

अष्ठमाबसक अिबिको

षिबनयोन्ज
त िजेट

षिबनयोन्ज
त 

कायािम 
िजेट

बनकासा खचा

१ पूजीगत खचा         
( ३१२११२४)

२३.७५ २३.75 1656
300।

२ चाल ुखचा
(३१२११२३)

४५.१९ 45.19 २८५१
०६४



एकमषु्ट भारित ि बित्तिय प्रगतत

 भाररत प्रगबतः ८१.७५प्रबतशत

 बित्तिय प्रगततिः ८१.६६ प्रततशत



बनयाात त्याङ्क
बस.नं. षििरण ईकाई देश षितीय चौमाबसक अष्ठमाबसक

पररमाण
मे.ट.

जम्पमा रु. 
हजारमा

पररमाण
मे.ट.

जम्पमा रु. 
हजारमा

१ िन पैदािर 
(जडीिटुी)

मे.ट. भारत १२४८.० २४,९६,००.० १५७९.४
६

३१,५८,९२.
०

२ मसला िाली
(दालन्चनी,तेज
पात

मे.ट. भारत ९३.१७ ९३,१७.० १७०.१ १,७०,00.०

३ प्रशोबित
सामग्री (सठुो 

मे.ट. भारत १५३.२३ २,८१,९४.३ २४३.२३ ४,४७,५४.३



बनयाात …….
बस.नं. षििरण ईकाई देश षितीय चौमाबसक अष्ठमाबसक

पररमाण
मे.ट.

जम्पमा रु. 
हजारमा

पररमाण
मे.ट.

जम्पमा रु. 
हजारमा

४ कत्था काउच मे.ट. भारत ६.६५ २,६६.० ७२.७५ २९,१०.०

५ अन्त्य(षपना‚च ु
न्नीभसुा )

मे.ट. भारत ८५.० २१,२५.० ३,०५.२ ७६,३०.०

६ बडन्स्टलरी
िाइ प्रोडक्ट

मे.ट. भारत १२१६.७ २४,३३.४ ६४७९.७ १,२९,५९
.४

जम्पमा बनयाात षििरणः २८०२.८ २९,१९,३
५.७

८८५०.४ ४०,११,४
५.७



बनयाात तत््याङ्क रकम रु.

०.

५०००००००.

१००००००००.

१५०००००००.

२००००००००.

२५०००००००.

३००००००००.

३५०००००००.

िनपैदावि दालचिनी तजेपात सूठो कत्था काउि त्तपनािुन्ननभुसी डिन्टटलिी िाइ प्रोि्ट

Series1



आयात तत््यांक
बस.नं. षििरण ईकाई देश षितीय चौमाबसक अष्ठमाबसक

पररमाण मे.ट. जम्पमा रु. 
हजारमा

पररमाण
मे.ट.

जम्पमा रु. 
हजारमा

१ खाध्यान्न(चामल
गह,ुजौ,मकै )

मे.ट. भारत ६२२०५.0 २,३६,३७,
९०.0

१०६१९७
.६

४,०३,५५,
०८.८

२ दलहन दाल 
गेडा(चना, मटर,
मास, मगु,
राज्मा)

मे.ट. भारत १८५०.६ १५,७३,0
1.0

३८८५.0 ३३,02,2
5.0

३ तेलहन तोरी,
िदाम

मे.ट. भारत २२८३.२ १३,६९,९
२.0

५६३५.९ ३३,८१,५
४.0

४ खायन आलु मे.ट. भारत २४५२८.6 ४६,६०,४
३.4

४८५२०.
0

९२,१८,८
०.0



आयात……..
बस.नं. षििरण ईकाई देश षितीय चौमाबसक अष्ठमाबसक

पररमाण
मे.ट.

जम्पमा रु. 
हजारमा

पररमाण
मे.ट.

जम्पमा रु. 
हजारमा

५ मसला िाली 
लसनु, सकेुको
खसुाानी,न्जरा,ि
बनया,मेथी

मे.ट. भारत ५८.० ६६,७०.0 ६७.६४ ७७,७८.6

६ िीउ बिजन( 
तरकारी,मकै,
प्याज,र्ास,  )

मे.ट. भारत ३७.३३ ७४,६६.0 ६४.७४ १,२९,४८
.0

७ िोट बिरुिा( 
यकुाबलप्टस )

संख्या भारत ६४००० ९,६०.0 ११०000 १६,५०.0

८ ताजा तरकारी मे.ट. भारत २११३.४ २,११,३४.
0

३६९४.1 ३,६९,४०.
0



आयात……..
बस.नं. षििरण ईकाई देश षितीय चौमाबसक अष्ठमाबसक

पररमाण
मे.ट.

जम्पमा रु. 
हजारमा

पररमाण
मे.ट.

जम्पमा रु. 
हजारमा

९ ताजा 
फलफूल

मे.ट. भारत ४४१४.० ३०,८९,८०
.0

९५७८.३ ६७,०४,८
१.0

१० बड. ओ.सी. मे.ट. भारत ५३३९.४ २५,६२,९१
.2

११३२२.
१

५४,३४,६
०.8

११ प्याज मे.ट. भारत ३३९८.८ ८,४९,७०.
0

६७७३.8 १६,९३,४
५.0

381059
7.6

७,०६,८३,
७१.२

जम्पमा अयात षििरणः
तनयाात आयात अनुपात िकमको अधािमा
१:१७.6



आयात तत््यांक रकम रु.

०.

५००००००००.

१०००००००००.

१५००००००००.

२०००००००००.

२५००००००००.

३०००००००००.

३५००००००००.

४०००००००००.

४५००००००००.

Series1



षितीय िौमाससक तथा अष्ठमाससक िाजश्व 
त्तवविण

 षितीय चौमाबसकमा जम्पमा रु. ५‚१७०००।

अष्ठमाबसक राजश्व जम्पमा रु. १०‚१२०००।



िेरुज ुषििरण
ि.
स.

िेरुज ुबििरण गत आ.ि. 
सम्पमको 
िेरुज ुरकम 
रु.

गत आ.ि. 
सम्पमको िेरुज ु
फियोट
रकम

िेरुज ु
फियोट
प्रबतशत

कैषफयत

सत प्रबतशत िेरुज ु
फस्योट भएको ।



स्िीकृत दरिन्त्दी षििरण
सी.नं पद स्िीकृत

दरिन्त्दी
पदपूबता ररक्त कैफीयत

१ ि.िाली सं.अ. १ १ -

२ िा.सं.अ. २ २ -

३ प्रा.स. १ १ -

४ सहलेखापाल १ १ -

५ खरीदार १ १ -

६ कायाालय सहयोगी २ २ -

जम्पमा ८ ८



सशुासन प्रििानका लाबग गररएका 
प्रयासहरु

 क्षबतपूबता सषहतको नागररक िडापरको कायाान्त्ियन 
गररएको।

 खररद इकाइको गठन गररएको ।

 सूचना अबिकारी तोकेको ।

 हेल्प डेस्क रान्खएको ।

 उजरुी पेषटका रान्खएको



समस्या तथा सझुाि
 कायाालय भिन तथा स्टाफ क्िाटर पूरानो भई न्जणा भएको 
।

 कायाालयमा सभाहलको अभाि ।







सिकािवालाहरु संगको समनवय िठैक



सिकािवालाहरु संगको....



भािततय ्वािेन्नटन तनदेशक सगंको अनतिकृया



भन्त्सार एजेन्त्ट सरुक्षाकमी लगायत सरोकारिालाहरुको अन्त्तरकीयात्मक ताबलम



भन्त्सार एजेन्त्ट सरुक्षाकमी लगायत
सरोकारिालाहरुको अन्त्तरकीयात्मक ताबलम



भन्त्सार एजेन्त्ट सरुक्षाकमी लगायत सरोकार......



भन्त्सार एजेन्त्ट सरुक्षाकमी लगायत सरोकार......



नमनुा अिलोकन



प्लान्त्ट क्िारेन्न्त्टन तथा बििादी ब्यिस्थापन केन्र्दको 
आयोजनामा संचाबलत ल्याि ताबलमको झलक



नमनुा अिलोकन



नमनुामा लेिल



सकबलत जडीिटुीका सेम्पपलहरु



सकबलत दलहन,अन्न िालीका सेम्पपलहरु



प्राबिबिकले सेम्पपल पररक्षण गदै



प्राबिबिकले सेम्पपल पररक्षण गदै



प्रयोगशालामा सेम्पपल बमलाउदै



बिरुिा स्िस््यताको प्रमाण प्रर तयार गदै



ज्ञान दीप कलेज दाङ्गका स्नातक तह चौथो ििाका 
बिध्याबथाहरु नेपालगंज क्िारेन्न्त्टन कायाालयमा



सचेतनामूलक कायािमका लाबग होबडङ्ग िोडा



प्रयोगशाला भवन



wGojfb


