
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको 
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राविय हवेररयम तथा वनस्पनत प्रयोगशाला 
लनलतपरु, नेपाल
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१. कायावलयको स्वरुप र प्रकृनत 

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

३. कायावलयमा रहने कमवचारी संख्या 

४. कायावलयबाट प्रदान गररने सेवा, सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार ननकाय (नागररक बडापत्र) 

५. ननणवय गने प्रविया र अनधकारी 

6. ननणवय उपर उिरुी सनेु्न अनधकारी 

७. प्रमखुको नाम र पद 

८. सूचना अनधकारीको नाम र पद 

९. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

१०. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

११. अजिल्लो आ.व.मा सञ्चानलत कायविमहरु 

१२. कायावलयको वभेसाइट 

१३. कायावलयले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवम ्सम्झौता सम्बन्धी वववरण 

१४. कायावलयले सञ्चालन गरेको कायविम र सोको प्रनतवेदन 

१५. कायावलयमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर ददइएको वववरण 

१६. सूचना प्रकाशन 

17. संगठन संरचना 
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१. कायावलयको स्वरुप र प्रकृनत 

राविय हवेररयम तथा वनस्पनत प्रयोगशाला काठमाडौं उपत्यकाको दजिण पूवी भ-ूभाग फुल्चोकी पहाडको काख 
गोदावरीमा अवजस्थत छ। गोदावरी आउने प्रवेशद्वार सातदोबाटोबाट यो कायावलय कररव १० वकलोनमटरको दरुीमा 
रहेको छ। वोटाननकल सभे तथा हवेररयमको नामबाट वनस्पनत ववभाग अन्तगवत सन ्१९६१ मा स्थापना भई 
संगठनात्मक स्वरुप बदनलदा सन ्१९८९ मा राविय हवेररयम तथा वनस्पनत प्रयोगशाला नामकरण हनु गएको 
हो। यो प्रयोगशाला वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वनस्पनत ववभाग अन्तगवतको केजन्िय कायावलय हो। यो संस्था 
अन्तरावविय स्तरमा KATH हवेररयमको नामले जचननन्छ। वानस्पनतक स्रोतको सवेिण, हवेररयम नमनुा संकलन 
तथा पवहचान गरी नेपालमा रहेका सम्पूणव वनस्पनत प्रिानतहरुको अनभलेखीकरण तथा तथ्याङ्क अध्यावनधक गने 
प्रमखु उद्देश्यका साथ यसको स्थापना भएको हो। फूल फुल्ने तथा फूल नफुल्ने समेत गरी कररव १,६५,००० 
हवेररयमका नमनुाहरु यहााँ संरिण गरी राजखएका छन।् यस कायावलयबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा वानस्पनतक 
स्रोतको समजुचत उपयोग, व्यवस्थापन तथा संरिण गनव मद्दत पगु्दछ। यस संस्थाको उद्देश्य प्रानप्तका लानग ववनभन्न 
८ वटा प्राववनधक र १ प्रशासननक शाखा रहेको छ। 

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

• नेपालमा पाईन ेसम्पूणव वनस्पनत प्रिानतहरु (फूलफुल्ने, कोणधारी, फूल नफुल्ने) को सभेिण तथा नमनुाहरु 
संकलन गरी राविय हवेररयममा वैज्ञाननक व्यवस्थापनका साथ संरिण गने।  

• नेपालका ववनभन्न स्थानहरुबाट संकनलत हवेररयम नमनुाहरुको वैज्ञाननक पवहचान गरी अनभलेजखकरण गने। 

• नेपालका फूलफुल्ने (Gymnosperms & Angiosperms) तथा फूल नफुल्ने (Algae, Fungi, Lichens, 

Bryophytes and Pteridophytes) वनस्पनत प्रिानतहरु समावेश बहृत नेपाल फ्लोरा प्रकाशन गने। 

• नेपालका वानस्पनतक सम्पदाको अध्ययन अनसुन्धान तथा दीगो सदपुयोगको लानग राविय तथा अन्तरावविय 
हवेररयमहरुसंग सहकायव गने। 

• राविय हवेररयम तथा वनस्पनत प्रयोगशाला (KATH) लाई अन्तरावविय मापदण्डको हवेररयम संग्रहालयको 
रुपमा स्तरोन्ननत गनव Index Herbariorum का सदस्यहरुसाँग सहकायव गने।  

• नेपालबाट पत्ता लागेका वनस्पनत प्रिानतहरुको टाइप नमूनाहरुको नबस्ततृ अध्ययन, अनसुन्धान तथा संरिण 
गदै नववनतम नामाकरण पद्धनत अनसुार Update गदै लैिाने। 

• नेपालका Endemic, Rare, Threatened  र आनथवक महत्व भएका वनस्पनत प्रिानतहरुको नबस्ततृ अध्ययन 
अनसुन्धान गरी तथ्याङ्क अध्याववधक गनुवको साथै दीगो सदपुयोगको लानग सरोकारवालाहरु समन्वय गदै 
कायावन्वयनको ददशामा अगानड बढ्ने।  
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• KATH हवेररयममा संरजित हवेररयम नमूनाहरुको नडजिटाइिेशन गरी भववष्यको लानग Data सरुजित 
राख्न।े 

• Digitized हवेररयम नमनुाहरुलाई virtual herbarium को रुपमा online database माफव त स्वदेशी तथा ववदेशी 
अनसुन्धानकताव तथा सववसाधारणको पहुाँचमा परु् याउन।े  

• नेपालका सम्पूणव रुख प्रिानतहरुको पवहचान तथा दीगो उपयोगको लानग िाइलेररयम संग्रहालय (Wood 

Library) को स्थापना गने। 

• िाइलेररयम संग्रहालयमा संरजित सम्पूणव काठका नमनुाहरुको आन्तररक संरचनाको अध्ययन तथा काठका 
ववशेषताहरु पवहचान गरी Identification Manual तयार गरी प्रकाशन गने। 

• नेपालका वनस्पनत प्रिातज हरुको कोषज य संरचना तथा िोमोिोमहरुको अध्ययन अनसुन्धान गरी 
Chromosome Atlas तयार गने।  

• वनस्पनत प्रिानत नबचको पारजस्थनतवकय प्रणालीहंरुको अध्ययन गरी एक अकाव प्रिानत नबचको सम्वन्ध तथा 
फरक-फरक वकनसमको िलवाय ुर भ-ू धरातलले प्रिानतहरुको उपजस्थनत तथा वनावटमा पाने प्रभावहरुको 
अध्ययन गने। 

• वातावरणमा आएको ह्रास, िैववक तथा मानववय वियाकलापहरुले वनस्पनत प्रिानतहरुमा हनुे ववनभन्न 
वकनसमका संिमण,  असर तथा प्रकोपहरुको पवहचान गरी रोग ननदान तथा संरिणका उपfयहरु पत्ता 
लगाउन।े 

• हवेररयम तथा काठका नमनुाहरुको अध्ययन, पवहचान तथा दीगो उपयोगको बारेमा सववसाधारण, ववद्याथी, 
अनसुन्धानकताव, व्यापारी, व्यवस्थापक तथा नीनत-ननमावताहरुलाई परामशव सेवा प्रदान गने। 
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३. कायावलयमा रहन ेकमवचारी संख्या 

नस.नं. शाखा कमवचारीको नाम पद कैवफयत 

१. कायावलय प्रमखु श्री सभुाष खत्री वररष्ठ अनसुन्धान अनधकृत 
 

२. प्रशासन शाखा श्री शान्ता वस्न्यात शाखा अनधकृत 
 

३. फेनेरोग्याम्स शाखा श्री हेम राि पौडेल अनसुन्धान अनधकृत 
 

श्री ररता िेत्री अनसुन्धान अनधकृत 
 

श्री नतल कुमारी थापा अनसुन्धान अनधकृत 
 

श्री ददवाकर दवाडी सपुर भाईिर  

श्री रववन्ि मगर अनसषे्टन्ट वोटाननष्ट  

४. विप्टोग्याम्स (एल्गी, फन्िाई र 
लाइकेन) शाखा 

श्री रािेन्ि आचायव अनसुन्धान अनधकृत 
 

श्री सजिता ढकाल अनसुन्धान अनधकृत 
 

५. विप्टोग्याम्स (ब्रायोफाइटा र 
टेररडोफाइटा) शाखा 

श्री धन राि काँ डेल अनसुन्धान अनधकृत  

६. नडजिटाइिशेन तथा पजललनसटी शाखा श्री यज्ञ राि पनेरु अनसुन्धान अनधकृत  

७. िाइलेररयम शाखा श्री प्रनतिा चानलसे अनसुन्धान अनधकृत  

८. प्लान्ट इकोलोिी शाखा श्री अमतृ के.सी. अनसुन्धान अनधकृत 
 

९. साइटोलोिी शाखा डा. नतथव राि पाण्डेय अनसुन्धान अनधकृत  

१०. प्लान्ट प्रोटेक्सन शाखा श्री नललाराम थारु अनसुन्धान अनधकृत  

श्री गोपाल काकी हे.वफ.अ.  

११.  श्री मदन राि अवस्थी प्लम्वर  
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४. कायावलयबाट प्रदान गररन ेसेवा, सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार ननकाय (नागररक बडापत्र) 
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गनुासो सनु्ने अनधकारीीः कायावलय प्रमखु 

५. ननणवय गने प्रविया र अनधकारी 

दैननक प्रशासनका जचठीपत्रहरुमा कायावलय प्रमखुबाट सोझै तोक लगाइन्छ भने ववषयवस्तकुो गाम्भीयवता हेरी सम्बजन्धत 
कमवचारी वा बैठकबाट ननणवय गने गररन्छ। 

6. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

सेवाग्राहीले उल्लेजखत सेवा प्राप्त गनव नसकेमा वा कुनै सझुाव भएमा कायावलय प्रमखु समि नलजखत वा मौजखक 
उिरुी गनव सक्नेछन।् साथै कायावलयको उिरुी पेवटकामा नलजखत उिरुी हाल्न सक्नेछन।् 
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७. प्रमखुको नाम र पद 

नामीः सभुाष खत्री 
पदीः वररष्ठ अनसुन्धान अनधवित, प्रमखु 
फोन नं 01-5174349 

इमेलीः subhger99@yahoo.com 

८. सूचना अनधकारीको नाम र पद 

नामीः डा. नतथव राि पाण्डेय 

पदीः अनसुन्धान अनधवित 
फोन नं  01-5174277 
इमेलीः tirtharpandey@gmail.com 

९. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

• िडीबटुी एवं गैर काष्ठ वन पैदावार ववकास नीनत, 2061 

• िैववक सरुिा ननदेजशका, 2062 

• सनुाखरी संकलन तथा खेती ववकास कायवववनध ननदेजशका, 2069 

• वनस्पनत स्रोत अनसुन्धान कायवववनध, 2070 (पवहलो संसोधन 2073) 
• संकटापन्न वन्यिन्त ुतथा वनस्पनतको अन्तरावविय व्यापार ननयमन तथा ननयन्त्रण गनव बनेको एन, 2074 

• िडीबटुी खेती प्रववनध कायवववनध, 2075 

• िडीबटुी ववकासका लानग अनदुान सम्बन्धी कायवववनध, 2075 

• स्वदेशी शोभनीय वनस्पनत अध्ययन अनसुन्धान कायवववनध, 2075 

• स्व-स्थानीय तथा पर-स्थानीय वनस्पनत संरिण कायवववनध, 2075 

• नसलबन्दी सम्बन्धी कायवववधी ननदेजशका, 2075 
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१०. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

खचव सम्बन्धी वववरणीः 

नस.नं. कायविमको नाम वावषवक बिेट 

(रु. लाखमा) 
दोस्रो तै्रमानसक खचव 

(रु. लाखमा) 
कैवफयत 

पंूिीगत चाल ु पंूिीगत चाल ु

1. वनस्पनत अनसुन्धान, संरिण 
तथा उद्यान ववकास कायविम 

७४८.०० ८६.६२    ५.४२ १९.७८  

2. वनस्पनत  ववभाग ४१.२५ १७१.४ ५.१२ ५५.७५ 
 

अन्य वववरणहरुीः  

नस.नं. आवश्यक 
वववरण 

दोस्रो तै्रमानसक प्रगनत अवस्था कैवफयत 

1. बेरुि ुफर्छ्यौट िम्मा बेरुि ुरकम ७६४७६/२२   

फर्छ्यौट रकम - 

रािश्व संकलन ५५५२४/- 
सेवाग्राही संख्या ३४४ 
बाह्य आगन्तकु संख्या - 

आन्तररक आगन्तकु संख्या ७४० 

रोिगारी सिृना  १५७१ 

नबरुवा ववतरण (नबिी) संख्या - 

नबरुवा उत्पादन संख्या - 

वृिारोपण िेत्रफल - 

9. संरजित 
िमवप्लाज्म 
संख्या 

संरजित िमवप्लाज्म संख्या -  
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११. अजिल्लो आ.व.मा सञ्चानलत कायविमहरु 

आ.व. 207८/07९ को वावषवक स्वीकृत कायविम तथा खचव सम्बन्धी वववरणीः 

नस.नं. कायविमको नाम वावषवक बिेट 

(रु. लाखमा) 
वावषवक  खचव 
(रु. लाखमा) 

कैवफयत 

पंूिीगत चाल ु पंूिीगत चाल ु

1. वनस्पनत अनसुन्धान, संरिण 
तथा उद्यान ववकास कायविम 

३४.३५ ८३.२८ ३२.५२ ८२.०६  

2. वनस्पनत  ववभाग ४.५० १८४.७४ ४.५० १६२.९९ 

 

१२. कायावलयको वेभसाइट 

Website: kath.gov.np 

Plant database: plantdatabase.kath.gov.np 

E-mail: info@kath.gov.np 

Facebook page: https://www.facebook.com/nhplgodawari (National Herbarium and Plant 

Laboratories, Nepal – NHPL) 

१३. कायावलयले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवम ्सम्झौता सम्बन्धी वववरण 

REDD कायावन्वयन केन्ि बाट Xylarium सदुृवढकरण का लानग सहयोग प्राप्त भएको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/nhplgodawari
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१४. कायावलयले सञ्चालन गरेको कायविम र सोको प्रगनत वववरण 

• १२०० वटा हवेररयम नमनुाहरुको हाउजिङ, ६१४ वटा हवेररयम नमनुाहरुको Alcohol Treatment तथा 
४९९ वटा हवेररयम नमनुाहरुको Repair तथा ममवत गने कायव गरेको। 

• ८०८९ हवेररयम नमनुाहरुको Digitization कायव सम्पन्न गररएको । 

• कास्की जिल्लाको ददपाङ्ग र गुाँदे तालबाट १० वटा लेउका नमनुाहरु संकलन गरी Microphotogaraphy 

कायव िारी,१९०० च्याउका नमनुाहरुको ननयनमत स्याहार संभार गररएको। 

• २३२ वटा लाईकेनका नमनुाहरु Dry गरी व्यवस्थापन गररएको। 

• नेपालको रैथाने वनस्पनतहरुको संकलन तथा व्यवस्थापन; Meconopsis regia G. Taylor  
• २५३० वटा Back Logging वनस्पनत नमनुाको Sorting, Mounting, Identification, Housing etc.कायव। 

• २ प्रिानतहरुको Anatomical अध्ययन गररएको; Allium wallichii (Permanent Slides=9), Piper longum 

(Permanent Slides=11) 

• मनाङ्ग जिल्लाका ववनभन्न स्थानबाट उन्यकुा ७५ नमनुाहरु संकलन गररएको। 

• १४ वटा taxa पवहलोचोटी KATH हवेररयममा समावशे (New to KATH) 

1. Impatiens infundibularis Hook.f. 

2. Impatiens brachycentra Karelin & Kirilov 

3. Impatiens sikkimensis  Govaerts & Chakrab. 

4. Herminium gracile King & Pantl. 

5. Paphiopedilum fairrieanum (Rchb.f.) Stein 

6. Zeuxine integrilabella C. S. Leou 

7. Strobilanthes helicta T. Anderson 

8. Calanthe davidii Franch. 

9. Preissia quadrata (Scop.) Nees 

10. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 

11. Nechamandra alternifolia (Roxb.) Thwaites 

12. Thunbergia alata Bojer ex Sims 

13. Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 

14. Furcraea foetida (L.) Haw. 

• १३९० Specimens को data sorting and cleaning. 

• फ्लोरा अफ नेपाल volume 10 Part 2 मा पने Calanthe, Zeuxine, Chrysoglossum, Tainia, 

Brachycorythis, Hemipilia  र Pectelis को Manuscript फ्लोरा अफ नेपाल Chief Editiorial Centre, Royal 

Botanical Garden (RBGE) मा पठाईएकोमा Zeuxine, Calanthe, Brachycorythis, Hemipilia  र  Pectelis 

पनु Editing भई प्राप्त Manuscript Contributors लाई पठाईएको। 

• फ्लोरा अफ नेपाल volume 10 Part 1 मा पने Potamogetonaceae र Commelinaceae पररवार तथा Part 2 
मा पने Herminium, Cymbidium, Eulophia, Nervilia र  Paphiopedilum  को Manuscript प्राप्त भई 
Editing कायवको लानग Editors लाई पठाईएको। 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Gustav_Reichenbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Berthold_Stein
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• फ्लोरा अफ नेपाल volume 10 Part 2 मा पने Trichotosia, Porpax, Crptochilus, Eria, Callostylis, 

Dendrolirium, Ceratostylis, Mycaranthes, Cylindrolobus, Pinalia Zeuxine, Herminium, Calanthe, 

Brachycorythis, Hemipilia  र  Pectelis को Manuscript प्राप्त भई Editors द्बारा Editing कायव गरी पनु 
Contributor लाई पठाईएको। 

१६. सूचना प्रकाशन 

• प्रचार प्रसार सामग्रीहरु brochure,  booklet, लगायतका सामग्री तथा सचुना website माफव त प्रकाशन तथा 
ववतरण गररएको। 

• कायावलयका सम्पणुव सचुनाहरु  Website मा समेत राख्न ेगररएको। 

 

 

 

 

17. संगठन संरचना 

 


