
 
 

नेपाल सरकार 
वन तथा वातावरण मन्ालल 

वन अनसुन्ान तथा  �िशण केनक 
 

आ.व. ०७६/०७७ को  
वा�षरक तथा तेेो  चमाासक  �ात



आ.व २०७6/77 को तेेो  चमाासक तथा 

वा�षरक  �ात सामशा तथा मन्ालल�तरयल सम�ला 

समा्ान उस सामात वैठक



तेेो  चमाासक  �ात



तेेो  चमाासकको �वानलोजन वजेट तथा ख रको �ववरण
वजेट 
उप�िषरक

तेेो 
�वानलोजन 
वजेट

तेेो 
 चमाासक 
ख र

भचातक 
 �ात

�व�ील 
 �ात

 ा� मखुल उपलल्ीधी 

३२९०४०११ १८२.९३ १३८.९५ ७९.० ७५.९६ कमर ारयधीको तलल र भ�ा

३२९०४१०१ ५५१.८९ ३९८.२० ९२.७८ ७२.१५ मधल पधाामा ११६ र उच �धमालमा १९ ��र १३५ वटा �थाली नमनुा  लटधीको 
मापन र पनुःमापन समपप भभको, रा��ल वन ेोत खपत सव�शणको  ातवेवन तलार 
भभको, वन शे्ले अनल आाथरक उपशे्मा पलुारभको लो�वानको आदकलनको 
 ातवेवन तलार भभको, वनको जानकारय लनलाईन  कािन भभको,  मखु ीख 
 जाातधीको �थानील आलतन ताालका तलार �नर त्लाथ सदकलन भभको, प�ुतक, 
पा्का, जनरल, ई जनरल, ई लकु ख�रव भभको ।

३२९०६०११ ३१.३७ १.२१ ८४.०६ ३.८६ १ वटा रा.प.ततृील ( ा.) को ३५ �वने सेवाकाालन ताालम समपप



तेेो  चमाासकको �वानलोजन वजेट तथा ख रको �ववरण

 �ातको अवशथा वजेट उप�िषरको नाम ख र कम धनुकुा कारण सम�ला समा्ानका 
लाा� भभका  लास समा्ानका �वकलपधी

५०  ातित भनवा 
कम

३२९०६०११(केनकयल वन 
ताालम तथा  सार केनक)

तेेो  चमाासकमा रधेको ताालम वोेो 
 चमाासकमा समपप ��रभकाले

५० वे�ख ८० 
 ातित समम

३२९०४०११(वन अनसुन्ान 
तथा सव�शण �वभा�)
३२९०४१०१(वन अनसुन्ान 
तथा सभ�शण आलोजना)

५०  ातित भनवा 
वढय



वा�षरक  �ात



�व�ील  �ात 

वजेट उप�िषरक
 �वानलोजन वजेट (लाख)  ख रको ��थात (लाख)  ातित 

भचातक  �ात �व�ील  �ात 
 ालु पूजँी�त  ालु पूजँी�त  ालु पूजँी�त

३२९०४०११ ५०५.०८ ५० ३९९.३९ १९.८१ ७९.०७ ३९.६२ ८५.५९ ७५.५२

३२९०४१०१ १३८२ ८२ ८८८.६८ ६७.११ ६४.३० ८१.८४ ८०.५२ ६५.२९

३२९०६०११ ६७.२८ १५.० ५५.३२ ०.३६ ८२.२२  २.४ ८९.०८ ६७.६७



�व�ील  �ात 
वजेट उप�िषरक लस आ.व मा धाासल �रेका उपलल्ीधी 

३२९०४०११

३२९०४१०१ मधल पधाामा ४०१, उच पधाामा १५१ र उच �धमालमा १९ �रय ५७१ वटा �थाली नमनुा 
 लटधीको मापन र पनुःमापन समपप भभको, रा��ल वन ेोत खपत सव�शणको  ातवेवन तलार 
भभको, वन शे्ले अनल आाथरक उपशे्मा पलुारभको लो�वानको आदकलनको  ातवेवन तलार 
भभको, वनको जानकारय लनलाईन  कािन भभको,  मखु ीख  जाातधीको �थानील आलतन 
ताालका तलार �नर त्लाथ सदकलन भभको, प�ुतक, पा्का, जनरल, ई जनरल, ई लकु ख�रव 
भभको, का�  लो�िाला, �कट �वजान  लो�िाला, माटो  लो�िाला र प�ुतकाललको �तर उपती 
भभको ।

३२९०६०११ २ पटक रा.प.ततृील ( ा.) को ३५ �वने सेवाकाालन ताालम समपप 
१ पटक वैजाानक आकँाा �व�षेण र  ातवेवन लेखन ताालम 
१ पटक वन सेवाका राजप्ा�थत म�धला कमर ारयधीका लाा� शमता अाभव�ृभ ताालम 
वन सेवा राजप्ा�थत ��ातल ेेणीका कमर ारयधीको लाा� ३५ �वने सेवाकाालन ताालम मलानअुल 
तलार भभको



 �ातको �व�षेण

 �ातको अवशथा वजेट उप�िषरको नाम ख र कम धनुकुा कारण सम�ला समा्ानका 
लाा� भभका  लास समा्ानका �वकलपधी

५०  ातित भनवा 
कम

५० वे�ख ८० 
 ातित समम

३२९०४०११

३२९०४१०१

३२९०६०११
५०  ातित भनवा 
वढय



मखुल उपलल्ीधी
� 
सद

�ववरण आाथरक वषर २०७६/७७ को 
उपलल्ी

आाथरक वषर २०७५/७६ को 
उपलल्ी कै�फलत

१ काठ उतपावन (कलू �फट)

२ वाउरा उतपावन ( �ा)

३ �वीवा उतपावन (फलफूल सदखला)

४ �वीवा उतपावन (का�जनल सदखला) ० ३८०५ अनसुन्ान  लोजन

५ वशृारोपण (फलफूल सदखला)

६ वशृारोपण (का�जनल धेकटर)

७ रोज�ारय सजृना (ेम�वन) ८१७७ ८०४६

८ वनमा आ्ा�रत उ�म �वकास (सदखला)

९ सदर�शत शे्मा पलारपलरटन  व्रन
(सदखला)

10 � ाीलाखाना तथा वन�पात उ�ानमा 
पलारपलरटन  व्रन (सदखला)



मखुल उपलल्ीधी
� 
सद �ववरण आाथरक वषर २०७६/७७ को 

उपलल्ी
आाथरक वषर २०७५/७६ 

को उपलल्ी कै�फलत

10 राधत �वतरण

11 राज� सदकलन (ी लाखमा)  (जममा) 

वन पैवावार

पलारपलरटन

अनल २.८४ १.६१

1२ सामात सद�थान तथा कोषको आमवानी 
(ी लाखमा)

13 वन शे् अनल  लोजनका लाा�  वान

१४ वातावरणील ानलमन

१५ वेीजु १५७११३.३१(२७.६५ ातित) ८७.१३  ातित

16 �नुासो फ��ट कुनै �नुासो नभभको कुनै �नुासो नभभको



केधय न�वनतम कालर�मधी

• काठको �णु�तर मापन �न� Uniersal Tasting Machine ख�रव भभको 
• ीखको ्ोव �व�षेण �न� X-ray machine (Tomograph) ख�रव भभको 
• वन शे्ले अनल आाथरक उपशे्धी पलुारभको लो�वान आदकलनको  ातवेवन 
तलार भभको 

• रा��ल वन �ोत खपत सव�शणको  ातवेवन तलार भभको 
• वन �वजानका २०९ जना �व�ाथ�धीका लाा� ५ म�धनासममको Internship 
समपप भभको  

• लध ुउपलो�ी लन �वकासको लाा� लन उपलो� रणनीात र लसका  लाा� नकसा 
तलार भभको 

• वन सेवा राजप्ा�थत ��ातल ेेणीका कमर ारयधीको लाा� ३५ �वने सेवाकाालन 
ताालम मलानअुल तलार भभको
 



१५ औ लोजनाको  �ात
�.सद. नातजा सू क भकाई

आ्ार वषर ल�ल  �ात
(२०७६/७७)

२०७५/७६ २०७६/७७

असर
१ वन शे्लाट  ा� अनमुाानत राज�व रकम ी. अलर ३.०० ३.१

२ काठ उतपावन घन �फट (लाख) १९४ २००

 ातफल
३ वशृरोपण ��रभको शे्फल धेकटर(धजारमा) ४ ७

२८८.८१

४ ालीवा उतपावन (वा�षरक) सदखला (करोामा) २०.५ २२.०
२३२३७८१

५ वनलजनतकुो पालन  जाात - २

६ वनजनल उ�मको �वकास तथा  वभरन सदखला २००० २०००
११२

७ वैजाानक वन ललव�थापन भभको शे्फल धेकटर (धजारमा) ८४ ९०
४३०.४३

८ वतार भभका ानजी वन �वकास धेकटर (धजारमा) २.३६ २.५

९ �ैर का� वनपैवावारको ललावसा�लक खेती ��रभको कुल
शे्फल धेकटर - ४००



१५ औ लोजनाको  �ात

�.सद. नातजा सू क भकाई
आ्ार वषर ल�ल  �ात

(२०७६/७७)
२०७५/७६ २०७६/७७

असर
१० सदर�शत शे्ले ��टेको शे्फल  ातित २३.३९ २३.३९

११ वनजद�ल घनतव ीख  ातधेकटर ४३० ४३०
४३०

 ातफल

१२ वाल ु वषुणको औसत मा्ा (�प �प भम २.५) माइ�ो�ाम  ात घनामटर ५० ४८

१३ वालमुा स�पेनसन पा�टरकुलेटको �ाढापन (२४ 
घणटाको औषत) माइ�ो�ाम  ात घनामटर २३० २१०

१४ फोधोर पानीको सरु�शत  िो्न अनपुात  ातित ५ १०

१५  िो्न न��रभको औ�ोा�क फोधोर पानीको 
अनपुात  ातित ९५ ९०

१६ अनकूुलन लोजना तलार भभका �थानील तध सदखला २१७ २८०



१५ औ लोजनाको  �ात
�.सद. नातजा सू क भकाई

आ्ार वषर ल�ल  �ात
(२०७६/७७)२०७५/७६ २०७६/७७

असर

१७ काठ उतपावन घन �फट (लाख) १९४ २००

१८ वाउरा उतपावन  �ा सदखला ४००० ४२००

१९ वन उ�मको �वकास तथा  वभरन सदखला २००० २०००

२० खा� तथा कृ�ष समवन्ी वन�पात र जनावरका सरु�शत आनवुाद�िक सित सदखला १२००० १२५००

२१ पानी मधुान, पोखरय सदरशण र ासमसार शे् ललव�थापन सदखला २१३ ११७

२२ ल�ती तथा लजार सदरशण सदखला १३ २७

२३ लालो इ�नजानल�रर �रेको शे्फल धेकटर २७ १५

२४ वाल ु�णु�तर मापन केनक सदखला १७ २४

२५ फोधोर मैला  िो्न केनक सदखला २ ६

२६  ला��कको  लो�  ातलल�ि  ात�वन, �ाममा २ २

२७  ला��कको पनुः  िो्न �रय तलारय व�त ुउतपावन �न� उ�ो�  ातित २५ ३८

२८ ाससा र ्ातजुनल पवाथरको पनुः  िो्न �रय तलारय व�त ुउतपावन �न� उ�ो�  ातित ७.२ २०

२९ जलवाल ुप�रवतरन अनकूुलन लोजना तलारय र कालारनवलन भभका �थानील तध सदखला २१७ २२६



१५ औ लोजनाको  �ात
�.सद. नातजा सू क भकाई

आ्ार वषर ल�ल  �ात
(२०७६/७७)

२०७५/७६ २०७६/७७

वातावरण तथा जलवाल ुप�रवतरन

२४ वाल ु�णु�तर मापन केनक सदखला १७ २४

२५ फोधोर मैला  िो्न केनक सदखला २ ६

२६  ला��कको  लो�  ातलल�ि  ात�वन, �ाममा २ २

२७  ला��कको पनुः  िो्न �रय तलारय व�त ुउतपावन �न� उ�ो�  ातित २५ ३८

२८ ाससा र ्ातजुनल पवाथरको पनुः  िो्न �रय तलारय व�त ु
उतपावन �न� उ�ो�  ातित ७.२ २०

२९ जलवाल ुप�रवतरन अनकूुलन लोजना तलारय र कालारनवलन 
भभका �थानील तध सदखला २१७ २२६



मन्ालल�तरयल सम�ला समा्ान उस सामात 
वैठकमा  �ततु �न� �वषलधी



कालर�म कालारनवलन �वार आइपरेका 
सम�लाधी सम�ला समा्ानका लाा� भभका  लास समा्ानका �वकलपधी



�थल�त त��लर  (क�मतमा पान १५ वटा)
तराई तथा मधलपधााका ानजी जज�ामा वशृारोपणका लाा� उपलिु ीख  जाातधीको ासफा�रस कालर�मको �फलाका त��लरधी 

मोसो लासँ अनसुन्ान  लटको सदरशण तथा ललव�थापन �न�, नसररय  �वा्को �वकास �न� र थप १ �थानमा �व�तार र  वरिनी 
कालर�मको त��लरधी



�थल�त त��लर  (क�मतमा पान १५ वटा)

रा��ल वन �ोत खपत सव�शण त्लाथ सदकलन



�थल�त त��लर  (क�मतमा पान १५ वटा)
मधल पधााी, उच  पधााी र उच  �धमालय शे्को वन�ोत सव�शणका लाा� �थाली नमनुा  लटधीको मापन र पनुः मापनका  
त��लरधी 



्नलवाव !!
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