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

आ.व. २०७६/२०७७ भा सम्ऩाददत भखु्म भखु्म कामयक्रभका सायाॊश 
क्र.सॊ कामयक्रभहरु प्रगमत 

१ 
काननु तजुयभा तथा 
सहकायी षवकास 
कोष स्थाऩना 

आ.व. २०७६।७७ भा सॊचारन हनुे सम्ऩणुय कामयक्रभका 
कामयषवमधहरुको मनभायण कामय सम्ऩन्न बएको। सहकायी मनमभावरी, 
२०७६ स्वीकृत हनुकुा साथै षवषादी ऐन तथा ब-ूव्मवस्था ऐन 
मनभायणको रागी भन्त्रीऩरयषदफाट सैद्धान्न्त्तक सहभमत प्राप्त बएको। 
सहकायी मनमभावरी न्स्वकृत सॊगै कोष ऩरयचारन कामयषवमध तमाय गयी 
१५ कयोडको सहकायी षवकास कोष स्थाऩना हनुे। 

२ 

श्रोत व्मन्ि 
षवकासका रामग 
१०० मवुा 
कामयक्रभ (हरयत 
स्वमभ सेवक  
ऩरयचारन) 

श्रोत व्मन्ि षवकासका रामग १०० मवुा कामयक्रभ (हरयत स्वमभ 
सेवक  ऩरयचारन) कामयक्रभ अन्त्तगयत प्रत्मेक स्थानीम तहका १८७ 
वडाफाट श्रोत व्मन्िको छनौट कामय सम्ऩन्न बएको।फाॉकी अन्त्म 
वडाहरुका रामग छनौट प्रकृमा अन्न्त्तभ चयणभा ऩगेुको। 

३ 
बमुभ तथा गठुी 
व्मवस्थाऩन तपय  

बमूभषहन षकसानका रामग कयाय खेमत कामयक्रभ अन्त्तगयत् 
 आमथयक वषय २०७५।७६ भा जम्भा २२७ हे भा कामयक्रभ 

सॊचारन बई बिुानी कामय सम्ऩन्न बएको। 

 आ.व. २०७६।७७ का रामग स्थानीम तहसॊगको सहकामयभा 
२२४ हेक्टयका रामग  कयाय खेमत कामयक्रभको रामग सम्झौता 
बइ कामायन्त्वमनको क्रभभा यहेको।  

 १ कयोड ३४ राख फयाफयको जग्गा बाडा फाऩतको अनदुान 
यकभ प्रदान गरयने। 

 जम्भा कयाय खेतीको ऺेरपर= ४५१ हेक्टय 

 गदुठराई सम्फन्न्त्ध कामयक्रभ अन्त्तगयत् 
 गदुठराई सॊचयनात्भक सहमोग कामयक्रभको रामग अनदुानग्राहीको 

छनौट बइ कामायन्त्वमनभा गएको। 

 ब-ूउऩमोग सम्फन्न्त्ध प्रदेशस्तयीम गोष्ठी सम्ऩन्न गरयएको। 

४ 
स्भाटय कृषष गाउॉ 
कामयक्रभ 

 स्भाटय कृषष गाउॉहरुभा सहमोगी कामयक्रभ सॊचारनको सरुुवात 
बएको। कृषष तथा वन षवऻान षवश्वषवधारम, याभऩयु (AFU), कृषष 
क्माम्ऩस ऩन्क्रहवा तथा नेऩार कृषष अनसुन्त्धान ऩरयषद (NARC) 



सॊग सभझदायी ऩर (MOU) भा हस्ताऺय बइ स्भाटय कृषष 
गाॉउहरुभान्शऺा, अनसुन्त्धान य प्रसायराई एषककृत गयी रैजानको 
रागी आधाय तमाय बएको। परस्वरुऩ कृषष तथा फन 
षवन्श्ववद्यारफाट स्भाटय कृषष गाॊउभा MSc. Ag. Thesis Research को 
रामग १० अनसुन्त्धान कामय न्स्वकृत गयीएको य ऩन्क्रहवा कृषष 
क्माम्ऩसफाट BSc. Ag Project work को रामग  ५५ षवद्याथी 
छनौट गयी ऩरयचारन गरयएको।  

 सफै स्भाटय कृषष गाउॉहरु सॊचारनका रामग वडा छनौट 
बएको।कामयमोजनाको तमायी सम्ऩन्न बएको। 

५ 
शरुबकजाय 
सहन्जकयण 
कामयक्रभ 

 कृषकहरुराई ब्माजभा अनदुान प्रवाह कामय सॊचारनका रामग कृषष 
षवकास फैंकसॊग सम्झदायी ऩर (MOU) भा हस्ताऺय बइ पाल्गनु 
१५ फाट सचुना प्रकाशन बइ ब्माज अनदुान कामयक्रभ कामयन्त्मनभा 
गएको । 

 कृषकहरुराई सस्तो ब्माजको ऩहुॉच तथा प्रकृमाराई सहन्जकयण 
गनायका रागी प्रत्मेक न्जल्राभा १ जना यहनेगयी कजाय सहजकताय 
छनौट प्रकृमा अन्न्त्तभ चयणभा ऩगेुको। 

६ 
उत्ऩादनभा 
आधारयत प्रोत्साहन 
कामयक्रभ 

भास ुय दधुको रामग प्रदान गरयएको, दधु उत्ऩादन तपय  प्रदेशका ९ 
न्जल्रा य भास ुतपय  १० न्जल्राफाट प्रस्ताव ऩेश बएका। कुर ३६७ 
आमोजना सॊचारन गने सहकायीहरु भध्मे ३१ दधु सहकायी, १९ 
खमस फोका कायोफे गने सहकायी, कोषवड-१९ याहत कामयक्रभ तपय  
९३ वटा सहकायी २२४ मनन्ज कुखयुा ऩारक षकसानराई कुर ७ 
कयोड ३८ राख सहमोग गरयएको।  

७ 
Agriculture 
Information 
system software 

 भन्त्रारम य भातहत कामायरमको दैमनक तथा भामसक प्रगमतको 
फायेभा अद्यावमधक गनय सषकने मस भन्त्रारम अन्त्तगयत Agriculture 

Information system software प्रणारीकोमनभायण गरयएको।मसका 
रामग भातहतका कामायरमराई user id  य password प्रदान गरय 
मनममभत कामयक्रभको update मरईने तमायी गरयदै गयेको। 

८ ऩश ुस्वास््म तपय  

 हारसम्भ ऩश ुप्रजनन सेवा प्रदान तपय  (कृमरभ गबायधान गाई, बैसी, 
फाख्रा) ५८६८, ऩशसु्वास््म कामयक्रभ तपय  (ऩशऩुन्त्छीको उऩचाय 
सेवा)९४९०, योग मनदानप्रमोगशारा सेवा तपय  (गोफय ऩरयऺण, 

थनुेरो ऩरयऺण तथा शव ऩरयऺणका)जम्भा २०३६ कामय सम्ऩन्न, 
योग मनमन्त्रण (खोऩ) सेवा तपय  ७७४८० वटा कुखयुा, कुकुय, 



बेडा, फाख्रा, मफयारो आददभा भ्मान्क्सनेसन सेवा प्रदान तथा ७१२ 
वटा ऩरयन्जषव मनमन्त्रण कामयक्रभ सम्ऩन्न बएको।साथै 
रु.१०,५१,४७७ याजश्व सॊकरन बएको। 

९ कामयक्रभ अनगुभन 
 मस भन्त्रारमफाट तथा भातहतफाट सॊचारन बएका सम्ऩणुय 

कामयक्रभहरुको अनगुभन तथा ऩषृ्ठऩोषण कामय मनयन्त्तय बइयहेको। 

१० 
भागभा आधारयत 
तामरभ  

 कृषष व्मवसाम प्रवद्धयन सहमोग तथा तामरभ केन्त्ररे भागका 
आधायभा प्रथभ ऩटक भौयी, कागती य तयकायी खेतीको स्थरगत 
रुऩभा तामरभको सॊचारन गयेको।कन्म्तभा ७५ कृषकहरु 
प्रमोगात्भक तामरभफाट प्रत्मऺ राबान्न्त्वन बएका। 

११ 
COVID-19 सम्फन्न्त्ध 
कामयहरु 

कोमबड १९ को षवश्वब्माऩी भहाभायीका फीच सहन्जकयण गरयएका 
कामयहरु 

 कभयचायीहरुराइ अमत आफश्मक काभको रामग कामायरम आउने य 
अन्त्म अवस्थाभा घयभै फसी काभ गने ब्मवस्था मभराएको । 

 उद्योग ऩमयटन वन तथा वाताफयण सन्चफ ज्मूको सॊमोजकत्वभा 
गदठत समभमतभा फसी कृषषजन्त्म वस्तकुो आऩमुतय तथा षवतयणको 
ब्मवस्थाऩनको रामग भातहत मनकामहरुभा सम्ऩकय  ब्मन्ि तोकी 
सहन्जकयण गने ब्मवस्था मभराएको । 

 आऩमुतय तथा षवतयण समभमतको फैठकफाट घयेर ुतथा साना उद्योग 
कामायरम कृषष ऻान केन्त्र य बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा मफऻ 
केन्त्रहरुराइ खाद्य तथा अन्त्म दैमनक आफश्मक वस्तहुरुको 
भौज्दात तथा आफश्मकता सम्फन्न्त्ध रगत तमाय गने काभ गयेको 
य ब्माकअऩ प्रान तमाय गयेको । 

 परपूर तथा तयकायी थोकफजाय सॊचारक समभमत सॊग सभन्त्वम 
गयी सॊक्रभण कभ हनुे गयी फजाय ब्मवस्थाऩन गनय सहन्जकयण 
गयेको । 

 खरुा ब्मवसाषम तथा उऩबोिाहरुको मबड मनमन्त्रण गनय कदठन 
बएऩमछ सॊचारक समभमतको सभन्त्वमभा थोक फजाय फन्त्द गयी 
नगयऩामरकाको सभन्त्वमभा मफमबन्न १३ स्थानभा तयकायीको 
कायोवाय गने ब्मवस्था मभराएको य तयकायी उत्ऩादन गने 
कृषकहरुराइ एकै ठाउॊभा मबडबाड नगयी दयुी कामभ गयी 
टोरटोरभा गइ मफक्री गनय अनयुोध गयेको । 

१२ कोषवड षवशेष अन्त्म ×कोमबड १९" फाट मसन्जयत रकडाउनका कायणफाट मस प्रदेशमबर 



कामयक्रभहरु खाद्यान्न तथा तयकायी फारीहरु, दधु भास ु य अण्डाभा कृषकहरुरे 
व्महोनुय ऩयेको नोक्सान कभ गनय य खाद्य सयुऺाका दृषिकोणरे आगाभी 
ददनभा खाद्यवस्त ु उत्ऩादनभा कृषकहरुराई प्रोत्साहन गयी उत्ऩादन 
कामयराई मनयन्त्तयता ददनका रामग षवमबन्न कामयक्रभहरु सॊचारन गरयमो् 
 एम्फरेुन्त्स सञ् चारन कामयक्रभ, 
 वेभौसभी आर ुखेती प्रवद्धयन कामयक्रभ, 
 कोमबड रन्ऺत व्मावसाषमक तयकायी खेती प्रवद्धयन कामयक्रभ, 
 षवदेशफाट पकेका य व्मवसामम उन्त्भखु कृषकहरुराई कृषष षवकास 

प्रोत्साहन कामयक्रभ, 
 दगु्ध प्रवद्धयन कामयक्रभ, 
 भास ुउत्ऩादनको रामग कुखयुाऩारन गने साना कृषकहरुराई प्रोत्साहन 

अनदुान, 
 फारीको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृषद्धका रामग फीउ उत्ऩादक सभूह वा 

सहकायीराई प्रोत्साहन कामयक्रभ 

१३ 
कृषष एम्फरेुन्त्स 
सॊचारन 

कोषवड-१९ का कायण नाशजन्त्म कृषष उत्ऩादनराई फजायको ऩहचु 
फढाउनका रामग प्रदेशफाट सहमोग प्राप्त ३४ सहकायीहरुको षऩक अऩ 
ऩरयचारन गयीएको। एम्फरेुन्त्स ऩरयचारन भापय त करयफ २९ कयोडको 
कृषष जन्त्म वस्तकुो ऩरयचारन बएको। 

 


