
आ .व. वार्षिक बजेट (रू): २८७.११

आयोजना शुरु हुने र्मर्ि २०७८॰०४॰०१

आयोजना पुरा हुने र्मर्ि २०७९॰०३॰३१

वार्षिक लक्ष्य (रु) (लाखमा) २८७.११

पररमाण भार वजेट पररमाण भारीि खर्ि वजेट

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

अ) पुञ्जीगत खतत अन्तगततका कायतक्रमहरु

11.3.2.1 मोटरसाइकल खरीद(सवारी साधन) ३११२१ पटक २ ०.०० ०.०० ० ०.०० ०.००

1 सामुदाययक वन यवकास काययक्रम ५३.०० ५१.६१

11.4.17.22

उपभोक्ता समूहलाइ वन व्यवस्थापन औजार सहयोग(वन तथा वातावरण संरक्षण 

यनमायण)
३११५७ पटक ३ १.०४ ३.०० ३ १.०४ ३.००

11.4.19.29

6

पचभैया प्राणी उद्यान यवकास तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्रमा पूवायधार यनमायण(अन्य 

यनमायण)
३११५९ पटक/संख्या १ १७.४१ ५०.०० १ १७.४१ ४८.६१

6 नसयरी र वृक्षरोपण काययक्रम ८.०० ८.००

11.4.17.54 नसयरी यनमायण (सामान्य/हाइटेक)(वन तथा वातावरण संरक्षण यनमायण) ३११५७ पटक २ २.७९ ८.०० २ २.७९ ८.००

9 रायिय वन यवकास तथा व्यवस्थापन ११५.०० ११२.६१

11.4.17.27

वर, यपपल, समी रोपण, चौतारा यनमायण/सौन्दययकरण(वन तथा वातावरण संरक्षण 

यनमायण)
३११५७ पटक ५ १.७४ ५.०० ५ १.७४ ५.००

11.4.17.28

पचभैया प्राणी उद्यान यवकास तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्र संचालन(वन तथा 

वातावरण संरक्षण यनमायण)
३११५७ पटक १ ३४.८३ १००.०० १ ३४.८३ ९७.७०

11.4.17.52 भवन ममयत संभार (वन तथा वातावरण संरक्षण यनमायण) ३११५७ पटक २ ३.४८ १०.०० २ ३.४८ ९.९१

12 वन उद्धम यवकास ५.०० ४.९२

11.4.17.2

वेतवााँस र यनगालोमा आधारीत उद्योग स्थापना र प्रयवधी  

हस्तान्तरण(वन तथा वातावरण संरक्षण यनमायण)
३११५७ पटक १ १.७४ ५.०० १ १.७४ ४.९२

पुञ्जीगत खर्त कायतक्रमको जम्मा ६३.०४ १८१.०० ६३.०४ १७७.१४

र्ालू खर्त अन्तगततका कायतक्रमहरु २.५० २.४९

2.4.12.4 वार्षषक प्रगयत पुयस्तका तयारी तथा प्रकाशन(छपाइ खचय) २२३१५ वटा १ ०.३५ १.०० १ ०.३५ ०.९९

2.4.12.5 प्रचार प्रसार सामाग्री प्रकाशन नथा यवतरण(छपाइ खचय) २२३१५ प्याकेट १ ०.५२ १.५० १ ०.५२ १.५०

१ सामुदाययक वन यवकास काययक्रम २५.९१ २३.११

वार्षषक प्रगयत

कैर्ियि

वार्षिक प्रगर्ि

क्र.स.ं

वार्षिक लक्ष्य

आयोजनाको नाम/ यस वषिको मुख्य र्ियाकलाप इकाइ

2078/79

बजेट उपशीर्तक नं. : 32002002

स्थान :(क) जजल्ला : र्िर्भजन वन कायािलय , कास्की 

मन्त्रालय :

जवभाग/ संस्था : वन िथा वािावरण

कायतक्रम / आयोजनाको नाम र्िर्भजन वन कायािलयहरु

वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्रालय

खचय यशषयक न.ं



पररमाण भार वजेट पररमाण भारीि खर्ि वजेट कैर्ियि

वार्षिक प्रगर्ि

क्र.स.ं

वार्षिक लक्ष्य

आयोजनाको नाम/ यस वषिको मुख्य र्ियाकलाप इकाइखचय यशषयक न.ं

2.7.5.46

उत्कृि सामुदाययक वन उपभोक्ता समूह पुरस्कार (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री 

उत्पादन तथा प्रकाशन र यवतरण)
२२५२२ पटक १ ०.१० ०.३० १ ०.१० ०.३०

2.7.19.4 सामुदाययक वन उपभोक्ता समूहको अनुगमन तथा मुलयााँकन(वनस्पयत) २२५२२ पटक ५११ १.७८ ५.११ ५११ १.७८ ५.११

2.7.19.22

सा.व.उ.स.को कायययोजना नयवकरण सहयोग(गरीव, मयहला र दयलत लयक्षत 

जलवायू पररवतयन अनुकुलन योजना)(वनस्पयत)
२२५२२ पटक ५० ३.४८ १०.०० ४६ ३.२० ७.२०

2.7.21.2 एक सामुदाययक वन एक पोखरी(वातावरण संरक्षण/सरसफाइ काययक्रम) ३११५७ पटक ५ १.७४ ५.०० ५ १.७४ ५.००

2.7.21.41 सामुदाययक वनमा वनजन्य फलफुल रोपण(वातावरण संरक्षण  /सरसफाइ काययक्रम)
२२५२२ पटक १ ०.८७ २.५० १ ०.८७ २.५०

2.7.21.89 वन व्यवस्थापन स्थलगत अभ्यास(वातावरण संरक्षण /सरसफाइ काययक्रम) २२५२२ पटक १० १.०४ ३.०० १० १.०४ ३.००

4 धार्षमक वन काययक्रम १.२० १.००

2.7.5.35

धार्षमक वनको कायययोजना तयारी र दताय तथा पुनरावलोकन(प्रचार प्रसार तथा 

सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र यवतरण)
२२५२२ पटक १ ०.०७ ०.२० ० ०.०० ०.००

2.7.21.52 धार्षमक वन संरक्षण र व्यवस्थापन(वातावरण संरक्षण /सरसफाइ  काययक्रम) २२५२२ पटक २ ०.३५ १.०० २ ०.३५ १.००

6 नसयरी र वृक्षारोपण ३०.०० ३०.००

2.7.19.8

यवरुवा यवतरण (यनजी तथा समुदाय स्तरमा वृक्षरोपणको लायग ढुवानी  

समेत)(बनस्पयत)
२२५२२ पटक १ ०.३५ १.०० १ ०.३५ १.००

2.7.19.13 स्थायनय वन समूह माफय त यवरुवा उत्पादन सहयोग/अनुदान(बनस्पयत) २२५२२ पटक ३ १.०४ ३.०० ३ १.०४ ३.००

2.7.19.14

यनजी नसयरी स्थापनाका लायग अनुदान/यवरुवा उत्पादन  

अनुदान(बनस्पयत)
२२५२२ पटक ३०००० १.५७ ४.५० ३०००० १.५७ ४.५०

2.7.19.20

यवरुवा उत्पादन÷ (यवयभन्न प्रकारका रुख काष्ठ तथा  वहुउपयोयग प्रजायत      

(हजारमा) (स्थानीय माग र अनुकुलता  बमोयजम)(बनस्पयत)
२२५२२ पटक ५०००० २.६१ ७.५० ५०००० २.६१ ७.५०

2.7.19.36 तारवार सयहतको वृक्षारोपण(बनस्पयत) २२५२२ पटक ४ २.०९ ६.०० ४ २.०९ ६.००

2.7.20.1 वहुवर्षषय यवरुवाको हरे यवचार र रेखदखे(भूसंरक्षण/बृक्षारोपण) २२५२२ पटक १ ०.३५ १.०० १ ०.३५ १.००

2.7.20.6 वहुवर्षषय यवरुवा उत्पादन(भूसंरक्षण/बृक्षारोपण) ३११५७ पटक ५००० १.०४ ३.०० ५००० १.०४ ३.००

2.7.20.10

जयडवुटी/ गैर काष्ठ वन पैदावार यवरुवा  

उत्पादन(भूसंरक्षण/बृक्षारोपण)
२२५२२ पटक १०००० ०.७० २.०० १०००० ०.७० २.००

2.7.20.12 नसयरी ममयत तथा सम्भार(भूसंरक्षण/बृक्षारोपण) २२५२२ पटक ४ ०.७० २.०० ४ ०.७० २.००

8 वन क्षेरका चुनौयत व्यवस्थापन २८.०० २७.६९

2.7.5.10

वन अयतक्रमण यनयन्रण र पुनस्थायपना(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा 

प्रकाशन र यवतरण)
२२५२२ पटक १ ०.५२ १.५० १ ०.५२ १.५०

2.7.5.15

मानब बन्यजन्तु द्धन्द ब्यबस्थापन(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन 

र यवतरण)
२२५२२ पटक १ ०.३५ १.०० १ ०.३५ ०.९४



पररमाण भार वजेट पररमाण भारीि खर्ि वजेट कैर्ियि

वार्षिक प्रगर्ि

क्र.स.ं

वार्षिक लक्ष्य

आयोजनाको नाम/ यस वषिको मुख्य र्ियाकलाप इकाइखचय यशषयक न.ं

2.7.5.24

यडयभजन वन कायायलय तथा अन्तगयतका कमयचारीहरुलाइ फफलड  यगयर सामग्री 

खररद तथा यवतरण(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री  उत्पादन तथा प्रकाशन र यवतरण)

२२५२२ पटक १ ०.७० २.०० १ ०.७० २.००

2.7.5.54

वन्यजन्तु उद्दार तथा पुनस्थायपना(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन 

र यवतरण)
२२५२२ पटक १ ०.३५ १.०० १ ०.३५ ०.९२

2.7.25.1

फफलड स्तरका वन कमयचारी र नेपाल प्रहरीका कमयचारीलाइ  

वन्यजन्तु र यतनका आखेटोपहार पयहचान तथा वन तथा वन्यजन्तु सम्वन्धी 

पुनतायजगी तायलम(अन्य)

२२५२२ पटक १ ०.१७ ०.५० १ ०.१७ ०.५०

2.7.25.4

पचभैया वन्यजन्त उद्धार केन्र व्यवस्थापन खचय (आहारा,  

स्वास््य उपचार, केयर टेफकङ्ग, व्यवस्थापन)(अन्य)
२२५२२ पटक १ ६.९७ २०.०० १ ६.९७ १९.९०

2.7.25.8 वन/वन्यजन्त,ु वातावरण अपराध यनयन्रण(अन्य) २२५२२ पटक १० ०.७० २.०० १० ०.७० १.९२

9 रायिय वन यवकास तथा व्यवस्थापनको जम्मा १४.५० १३.९३

2.7.5.43

यबकास र वाताबरण बीच समन्वय गनय स्थायनय तहसाँग  

समन्वय(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र  यवतरण)
२२५२२ पटक १ ०.२८ ०.८० १ ०.२८ ०.८०

2.7.5.45

वन संरक्षण काययक्रम (वन डढेलो यनयन्रण, अयतक्रमण  

यनयन्रण, चोरी यशकारी, चोरी कटानी, गस्ती पररचालन समेत)(प्रचार प्रसार तथा 

सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र यवतरण)

२२५२२ पटक १ १.७४ ५.०० १ १.७४ ४.९८

2.7.21.38

सव यडयभजन वन कायायलयहरुको सुयिढीकरण(वातावरण संरक्षण  /सरसफाइ 

काययक्रम)
२२५२२ पटक ६ १.०४ ३.०० ६ १.०४ ३.००

2.7.21.96

वन्यजन्तु उद्दारको लायग सामाग्री खरीद(वातावरण संरक्षण 

/सरसफाइ काययक्रम)
२२५२२ पटक १ ०.३५ १.०० १ ०.३५ १.००

2.7.23.1

वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात र मुद्दा दायरी(संस्था / 

सयमयतलाई अनुदान)
२२५२२ पटक १ ०.७० २.०० १ ०.७० १.८६

2.7.23.2

समन्वय वैठक (अयतक्रमण यनयन्रण समन्वय सयमयत/वन क्षेर समन्वय सयमयत/ 

WCCB समन्वय वैठक वा संस्थागत यवकास गन)े(संस्था / सयमयतलाई अनुदान)

२२५२२ पटक ३ ०.४२ १.२० ३ ०.४२ १.१०

2.7.25.3 वन्यजन्तुवाट भएको क्षयतको राहत यवतरण जााँचवुज(अन्य) २२५२२ पटक १ ०.३५ १.०० १ ०.३५ ०.९५

2.7.25.5 अदालतवाट वकपरको लायग वोलावट हुाँदाको लायग भत्ता(अन्य) २२५२२ पटक २५ ०.१७ ०.५० १३ ०.०९ ०.२५

रायिय वन यवकास तथा व्यवस्थापनको जम्मा

10 शहरी वन यवकास काययक्रम १.०० ०.४४

2.7.5.50

जोयखमयुक्त रुखको ब्यबस्थापन(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र 

यवतरण)
२२५२२ पटक १ ०.३५ १.०० १ ०.३५ ०.४४



पररमाण भार वजेट पररमाण भारीि खर्ि वजेट कैर्ियि

वार्षिक प्रगर्ि

क्र.स.ं

वार्षिक लक्ष्य

आयोजनाको नाम/ यस वषिको मुख्य र्ियाकलाप इकाइखचय यशषयक न.ं

11 प्रचार प्रसार तथा संरक्षण यशक्षा(क्षमता यवकास) ३.०० ३.००

2.7.5.27

CBAPU संस्थागत सुदफृढकरण तथा सहयोग(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन 

तथा प्रकाशन र यवतरण)
२२५२२ पटक ६ ०.५२ १.५० ६ ०.५२ १.५०

2.7.5.33

वार्षषक योजना तजुयमा गोष्ठी (सवयडयभजन र यडयभजन  

स्तरीय)(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र यवतरण)
२२५२२ पटक १ ०.१७ ०.५० १ ०.१७ ०.५०

2.7.5.61

संचार माध्यमबाट वन, वातारण तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी सूचना 

प्रसारण(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन  

र यवतरण)

२२५२२ प्याकेट १ ०.३५ १.०० १ ०.३५ १.००

र्ालू खर्ि कायििमको जम्मा ३६.९६ १०६.११ ३६.५३ १०१.६७

कुल जम्मा १००.०० २८७.११ ९९.५७ २७८.८१

वार्षषक भाररत प्रगयतिः ९९.५७ % ९७.११ %

सहायक वन अयधकृत सहायक वन अयधकृत यडयभजनल वन अयधकृत

खचय प्रयतशतिः

तयार गने चेक गने प्रमायणत गने

कमल लम्साल शायलकराम पराजुली केदार वराल


