
बमूभ व्मवस्था, कृषष तथा सहकायी भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ५, फटुवर 

आ.व. २०७७/२०७८ श्रावण भषहनाभा सम्ऩाददत भखु्म भखु्म कामयक्रभका फुॉदागत षववयण 
क्र.सॊ कामयक्रभहरु प्रगमत 

 १ 
काननु तजुयभा 
(कामयषवमध मनभायण) 

• कूर तमाय गनुय ऩने (नमाॉ): ३ 

• सॊशोधन गनुयऩने् ४ 

• भस्मौदा तमाय बइ सहभमतका रामग ऩठाइएको् ४ 

• भस्मौदा तमाय गने क्रभभा यहेको् ० 

• आन्त्तरयक भामभरा तथा काननु भन्त्रारमफाट सहभमत प्राप्त्२ 

• आमथयक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारमफाट सहभमत प्राप्त्० 

• भन्त्न्त्रऩरयषदफाट स्वृकृत हनु ुऩने् ४ 

• भन्त्न्त्रऩरयषदफाट स्वृकृत बएका् ० 

• भन्त्रारमफाट स्वृकृतृ बएका् ० 

२ 
सहकायी षवकास  
तपय  

• सहकायी मनमभावरी, २०७६ स्वृकृत बएको।मनमभावरी 
सॊशोधन सहभमतका  रामग आन्त्तरयक भामभरा तथा काननु 
भन्त्रारम य आमथयक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारमभा ऩठाइएको। 

• सहकायी षवकास कोष सॊचारन् सॊचारनका रामग 
भन्त्रारमफाट प्रदेश रेखा मनमन्त्रक कामायरमको षवषवध 
खाताभा यकभ रु १५ कयोड जम्भा गयेको। 

• सहकायी षवकास कोष ऩरयचारन कामयषवमध, २०७७ ऩारयत बइ 
सहकायी सॊस्थाहरुका रामग सहमुरमत कजाय भागका रामग प्रस्ताव 
आव्हान बएको। 

• सहकायी दताय ददग्दशयन, २०७७ स्वृकृत बएको। 

• अघायखाॉचृ, ऩाल्ऩा य ऩूवृ रुकुभ न्त्जल्राको रामग सहकायी फजाय 
स्थाऩना कामयक्रभको सूचना प्रकाशन गरयएको। 

• सहकायी अनगुभन भूल्माङ्कन कामयषवमध, २०७७ मनभायण अन्त्न्त्तभ 
चयणभा ऩगेुको। 

• योल्ऩा, फाॉके य रुऩन्त्देहीभा नभनुा सहकायी गाॉउ स्थाऩना 
कामयक्रभको कामयषवमधको भस्मौदा तमाय बएको। 

३ 
गरयफृ मनवायण 
कामयक्रभ तपय  

• कामयक्रभ कामायन्त्वमन कामयषवमध सॊशोधनको सहभमतका रामग 
आमथयक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारम तथा आन्त्तरयक 
भामभरा तथा काननु भन्त्रारमभा ऩेश बएको। 

• आ.व. २०७६/७७ भा कामयक्रभका रामग छनौटभा ऩयेका 



सेवाग्राहीहरुराई तामरभ तथा ऩयाभशय प्रदान गनयका रामग 
ऩयाभशयदाताहरुको छनौट अन्त्न्त्तभ चयणभा ऩगेुको। 

• आ.व. २०७७/७८ भा तामरभ तथा वस्तगुत सहमोग 
कामयक्रभ सॊचारनका रामग सचुना प्रकाशन गयी प्रस्ताव 
आव्हानको अन्त्न्त्तभ तमायी बइयहेको। 

४ 
बमूभ तथा गठुी 
तपय  

• स्थानृम तहसॊगको सहकामयभा कयाय खेतृ कामयक्रभको 
कामयषवमध सॊशोधन प्रकृमा बइयहेको। 

• आ.व. २०७५/७६ तथा २०७६/७७ भा सॊचारन  बएका 
कयाय खेतृ कामयक्रभका जग्गाधनृहरुको बकु्तानृ षववयण तमय 
बएको। 

• मनमन्त्रण षवन्त्द ुस्थाऩना गने मन्त्र उऩकयण खरयद कामयक्रभका 
रामग उऩकयणहरुको आवश्मक Specification हरु तमाय 
बएको। 

• आ.व. २०७७/७८ भा सॊचारन हनुे नमाॉ स्थानृम तहको 
सहकामयभा कयाय खेतृ कामयक्रभको सचुना प्रकाशनको तमायी 
बएको। 

५ 
कोषवड षवशेष कृषष 
कामयक्रभ 

• स्थानृम तहहरु भापय त सॊचारन हनुे कामयक्रभहरुको रामग 
कभयचायी भागको आसम ऩर भाग गरयएको। 

• कभयचायी बनाय तथा मनमनु्त्क्तको रामग कामयषवमध मनभायणको 
अन्त्न्त्तभ भस्मौदा तमाय बएको।  

६ 
हरयत स्वमभ ्सेवक 
षवकास तथा  
ऩरयचारन कामयक्रभ 

 हरयत स्वमभ ्सेवक षवकास तथा ऩरयचारन कामयक्रभ अन्त्तगयत 
प्रदेशका १०९ स्थानृम तहका ४५८ वडाफाट श्रोत व्मन्त्क्तको 
छनौट कामय सम्ऩन्न बएको।फाॉकी अन्त्म वडाहरुका रामग 
छनौट प्रकृमा अन्त्न्त्तभ चयणभा ऩगेुको। 

७ 
स्भाटय कृषष गाउॉ 
कामयक्रभ 

 आ.व. २०७७/७८ भा सॊचारन हनुे थऩ ४० स्भाटय कृषष 
गाउॉ भध्मे १७ वटा स्भाटय कृषष गाउॉहरुको राषव 
षववयण/प्रस्ताव प्राप्त बएको। फाॉकी गाउॉहरुको छनौटको 
रागो सभन्त्वम बइयहेको। 

 स्भाटय कृषष गाउॉ कामयक्रभ प्रगमत ऩनु्त्स्तका तथा अन्त्म 
सन्त्देशभरुक प्रकाशनहरुको रामग षववयण सॊकरन बइयहेको। 

८ शरुबकजाय  फैंक तथा षवन्त्िम सॊस्थाहरुसॊग कृषकहरुराई ब्माजभा अनदुान 



सहन्त्जकयण 
कामयक्रभ 

प्रवाह सम्फन्त्न्त्ध अन्त्तयकृमा गोष्ठृ (अनराइन) सम्ऩन्न 
गरयएको। 

  "सफै कृषकका रामग शरुबकजाय अमबमान" राई थऩ 
प्रबावकायी फनाउनका रामग ब्माजभा अनदुान प्रकृमा सम्फन्त्न्त्ध 
सहमोगृ ऩनु्त्स्तकाको मनभायण बइयहेको। 

९ 
कृषष कभी 
योजगायी कामयक्रभ 

 कृषषकभी योजगायी कामयक्रभ अन्त्तयगत योजगायदाताहरु 
छनौटका रामग सचुना प्रकाशन बएको। 

१० ऩश ुस्वास््म तपय  

 हारसम्भ कृषष गबायधान सेवा प्रदान तपय  (गाई, बैसृ, फाख्रा) 
३५१७, ऩशसु्वास््म कामयक्रभ तपय  (ऩशऩुन्त्छीको उऩचाय 
सेवा) १३००, योग मनदान प्रमोगशारा सेवा तपय  (गोफय 
ऩरयऺण, थनुेरो ऩरयऺण तथा शव ऩरयऺणका) जम्भा ३०७ 
कामय सम्ऩन्न, योग मनमन्त्रण (खोऩ) सेवा तपय  १९९ वटा 
कुखयुा, कुकुय, बेडा, फाख्रा, मफयारो आददभा भ्मान्त्ससनेसन सेवा 
प्रदान तथा ६३४ वटा ऩरयन्त्जषव मनमन्त्रण कामयक्रभ सम्ऩन्न 
बएको।साथै रु.१०,७१,८४१ याजश्व सॊकरन बएको। 

११ 
गोषष्ठ तथा 
कामयशारा 

 प्रदेश ५ अन्त्तगयतका भौयी व्मवसामृहरुसॊगको अन्त्तयकृमा 
कामयक्रभ सम्ऩन्न बएको। 

 सम्फन्त्न्त्धत मनदेशनारमहरु भापय त सॊचारन हनुे वाषषयक समभऺा 
गोष्ठृ सम्ऩन्न गरयएको। 

 आवश्मकता अनरुुऩ कामयषवमध रगामत षवमबन्न षवषमभा 
बच ुयअर गोष्ठृ तथा फैठक सॊचारन बइयहेको। 

१२ 
प्रकाशन तथा 
अमबरेन्त्खकयण 

 कभयचायी दैमनक कामयसम्ऩादन अमबरेख ऩनु्त्स्तका प्रकाशन बइ 
कभयचायीहरुभा षवतयण गरयएको। 

 भध्मकामरन खचय सॊयचना, आ.व. २०७७/७८ को वाषषयक 
नृमत तथा कामयक्रभ, फजेट वक्तव्म तथा वाषषयक षवकास 
कामयक्रभ सषहतको एषककृत ऩनु्त्स्तका छऩाईको अन्त्न्त्तभ 
चयणभा ऩगेुको। 

 खाद्य वासरात सम्फन्त्न्त्ध षववयण तथा प्रदेशका षवषादद 
षवके्रताको प्रोपाइर मनभायणका रामग त्माङ्क सॊकरन 
बइयहेको। 

 कोषवडका कायण कृषष ऺेरभा ऩयेका असय तथा भन्त्रारमका 
प्रमास सषहतको ऩनु्त्स्तका प्रकाशनको तमायी बइयहेको। 



१३ कामयक्रभ अनगुभन 
 न्त्शत बण्डाय रगामतका मस भन्त्रारमफाट तथा भातहतफाट 

सॊचारन बएका सम्ऩणुय कामयक्रभहरुको अनगुभन तथा 
ऩषृ्ठऩोषण कामय मनयन्त्तय बइयहेको। 

 

२०७७ बाद्र भषहनाभा सम्ऩादन हनु ेभखु्म भखु्म कामयक्रभका फुॉदागत षववयण 
१ कामयषवमध तमायी 

तथा न्त्स्वकृतृ 
आ. व. २०७६/७७ भा सॊचारन हनुे सम्ऩणय कामयक्रभहरुहरुको 
आवस्मक कामयषवमधको भस्मौदा तमाय बइ य न्त्स्वकृत हनु।े 

२ सेवाग्राहीहरु छनौट सहकायी फजाय स्थाऩना कामयक्रभ, कृषषकभी योजगायी कामयक्रभ 
रगामतका सचुना प्रकाशन बएका कामयक्रभहरुका सेवाग्राहीको 
छनौट प्रकृमा अगाडृ फढ्ने। सहकायी तपय का भषहरा तथा मवुा 
उद्यभन्त्शरता कामयक्रभभा छनौट बएका अनदुानग्राहीसॊग सम्झौता 
सम्ऩन्न हनुे। 

३ स्भाटय कृषष गाउॉ 
कामयक्रभ 

आ.व. २०७७/७८ भा सॊचारन हनुे गाॉउहरुको छनौट कामय 
सम्ऩन्न हनुे। वाषषयक कामयमोजना मनभायणको काभ सम्ऩन्न हनुे। 

४ कभयचायी बनाय प्रदेश तथा स्थानृम तहहरु भापय त सॊचारन हनुे कामयक्रभहरुको 
सहन्त्जकयणका रामग गनुयऩने कभयचायी बनाय प्रकृमा अन्त्न्त्तभ चयणभा 
ऩगु्ने। 

 


