
6/6/2021 LMBIS || Line Ministry Budget Information System

https://public.lmbis.gov.np/report/npc/103 1/1

(�.लाखमा)

वा�ष�क �वकास काय�� म रा.यो.आ.फा.नं .१
बजेट तजु�मासंग स�बि�धत आ�थ�क �शासन �नयम २०(१) बमोिजमको फाराम

बजेट फाराम नं .६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं .१

आ�थ�क वष� : २०७८/७९
बजेट उपशीष�क नं : ३२९००१०४
म��ालय : वन तथा वातावरण म��ालय
�वभाग/ सं�था : वन तथा वातावरण म��ालय
काय��म / आयोजनाको नाम : रा�प�त चरेु संर�ण काय��म
�थान :(क) िज�ला : 345013553 वन तथा पया�वरण सरु�ा �नद�शनालय काठमाडौ
आयोजना श�ु भएको �म�त :
आयोजना परुा हनेु �म�त :
आयोजना/ काया�लय �मखुको नाम : .

१०) वा�ष�क बजेट (�):
१) नेपाल सरकार: ३,६४.८५
२) �थानीय �नकाय /सं�था : ०
३) जनसहभा�गता : ०

क) आ�त�रक :

अनदुान : ०
ऋण : ०

ख) वैदेिशक :

ग) सटह� दर :
घ) दात ृसं�था :

३६४.८५ ११) आयोजनाको कुल लागत (�):
१) नेपाल सरकार: ०
२) �थानीय �नकाय /सं�था :
३) जनसहभा�गता :

क) आ�त�रक :

अनदुान :
ऋण :

ख) वैदेिशक :

०

१२) गत आ. व. स�मको खच� (�) (सोझै भ�ुानी तथा व�तगुत समेत )
१) नेपाल सरकार: 
३) जनसहभा�गता :

क) आ�त�रक :

अनदुान
ऋण

ख) वैदेिशक :

श�ुको 

�.स. काय��म / ��याकलाप खच� शीष�क इकाई

आयोजनाको कुल ��याकलापको स�पूण� काय� म�ये गत आ. व. स�मको बा�ष�क ल�य प�हलो �ैमा�सक दो�ो �ैमा�सक ते�ो �ैमा�सक चौथो �ैमा�सक

कै�फयतप�रमाण भार लागत प�रमाण भार लागत प�रमाण भार बजेट प�रमाण भार बजेट प�रमाण भार बजेट प�रमाण भार बजेट प�रमाण भार बजेट

अ) पूजँीगत खच� अ�तग�तका काय��मह�

११.४.१७.५८१ नवलपरासी िज�लाको वनदेवी सामदुा�यक वनमा छैठौ चरणको व�ृारोपण र तारबार गन� (�ी नं २ वन तथा पया�वरण सरु�ा गण, हा�तखोर �यारेक, नवलपरासी) ३११५७ हे�टर ० ० ० ० ० ० २५ ९.५९ ३५ ३ १.१५ ४.२ ८ ३.०७ ११.२ ८ ३.०७ ११.२ ६ १०.२१ ८.४   

११.४.१७.५८२ दा� िज�लाको जनक�याण र नेवार�कोट सामदुा�यक वनमा ते�ो चरणको व�ृारोपण, तारबार र बो�रंग �नमा�ण (�ी नं.२ वन तथा पया�वरण सरु�ा गण, हा�तखोर �यारेक, नवलपरासी) ३११५७ हे�टर ० ० ० ० ० ० ५० २७.४१ १०० ७.५ ४.११ १५ २० १०.९६ ४० १५ ८.२२ ३० ७.५ १८.२४ १५   

११.४.१७.५८४ िचतवन िज�लाको �क��फसर-४ तालको िजण��ार, संर�ण र पनु: �नमा�ण गन� (�ी काल��साद गण (ई), भ�से �यारेक, मकवानपरु) ३११५७ �े�फल/�थान ० ० ० ० ० ० १ ३०.१५ ११० .१ ३.०१ ११ .४ १२.०६ ४४ .४ १२.०६ ४४ .१ १३.३७ ११   

११.४.१७.६६५ �सरहा िज�लाको म�ठादे�व सामदुा�यक वनमा दो�ो चरणको व�ृारोपण तथा तारबार (�ी नं. १ वन तथा पया�वरण सरु�ा गण, रानीवास �यारेक, �स�धलु�) ३११५७ हे�टर ० ० ० ० ० ० २० ३२.८५ ११९.८५ २ ३.२९ १२ ४ ६.५८ २४ ६ ९.८७ ३६ ८ ५८.१८ ४७.८५   

क) पूजँीगत खच� काय��मको ज�मा: ० ० ० ० ० ० ९६ १०० ३६४.८५ १२.६ ११.५६ ४२.२ ३२.४ ३२.६७ ११९.२ २९.४ ३३.२२ १२१.२ २१.६ १०० ८२.२५

कुल ज�मा खच� ० ० ० ० ० ० ९६ १०० ३६४.८५ १२.६ ११.५६ ४२.२ ३२.४ ३२.६७ ११९.२ २९.४ ३३.२२ १२१.२ २१.६ १०० ८२.२५

तयार गन�को नाम , पद र द�तखत :
�म�त :

आयोजना/काया�लय �मखुको द�तखत :
�म�त :

�मािणत गन�को नाम , पद र द�तखत :
�म�त :

��तवेदन नं. १०३ �योगकता� CHUREPROGRAM �म�त : २०७८-०२-२३ १४:१०:१० पाना नं.1 /0


