भूिम ब्यवःथा, कृिष तथा सहकारी राज्यमन्ऽीको

पमा एक वषर् अविधमा सम्प

मूख्य मूख्य कामको िववरण

आदरिणय ूदे शवासी दाजुभाई तथा िददी विहनीह ,
म िमित २०७६।१०।०५ गते भूिम ब्यवःथा, कृिष तथा सहकारी राज्यमन्ऽीको

पमा वहाली भई एक वषर्को समय

अविधमा यस मन्ऽालयमा रहे र गरे का मुख्य मुख्य कामको सावर्जिनकीकरण गरे को छु । लगभग ७३ ूितशत कृषक
ँ ाह लाई
घरधुरी रहे को यस ूदे शमा कृिष क्षेऽको कुल गाहर्ःथ उत्पादनको ३७ ूितशत योगदान कृिष क्षेऽले गरे को यह

िविधतै छ । यसले नै मन्ऽालयको महत्वको घनत्वलाई दशार्उँछ । भूिम ब्यवःथा, कृिष र सहकारी जःता बृहत
क्षेऽह मा ूदे श सरकारको िनती िनयम तजुम
र् ा, सम्ब

कायर्बम कायार्न्वयन गनुप
र् न अवःथा, ूदे श सरकारवाट भखर्रै

गठन भएका िनकायह मा रहे का न्यून जनशिक्त तथा सारा िव ले मानव ईितहासमा पिहले किहल्यै अनुभिु त नगरे को

कोिभड-१९ महामारीका वीच मेरो नेतत्ृ वमा भएका कामको िववरण सावर्जिनक गदछु ।
१. नीितगत, सं रचनात्मक सुधार र शुशासान ूव र्नः

 िवगतका िदनह मा कृिष अनुदान िवतरण ूणालीमा भएका गुनासाह लाई सम्बोधन गनर् ूदे श सरकारवाट

ःवीकृत कृिष ब्यवसाय ूव न
र् अनुदान कायर्िविध २०७६ को ूभावकारी कायार्न्यवनका लािग मन्ऽालय र

मातहतका िनकायह लाई ूोत्साहान गनुक
र् ा साथै १४ िजल्लाका िजल्ला समन्वय सिमित ूमुखह सँग

समन्वय गरी कृिष अनुदानमाही छनौट ूणालीलाई सं ःथागत गिरएको छ र फलःव प िवगतको तुलनामा
अनुदान िवतरण ूणालीमा दे िखएका गुनासोह को सं ख्यामा उल्लेख्य

पमा कमी आएको छ ।

 अनुदान िवतरण ूणालीको झन्झिटलो ूकृयालाई सरलीकृत गरी सवै िनवेदकह कँहा ूािविधक माफर्त
ःथलगत अनुगमन गरी ूा

ूितवेदनका आधारमा उपयुक्त अनुदानमाही छनौट गन । छनोट भएका

अनुदानमाहीको नाम सावजर्िनक गरी सात िदन सम्म अजुरी िदन सक्ने तथा अन्य िनकायवाट अनुदान ूा
गरे को भए दोहोरोपना हटाई अन्य िनवेदकलाई अनुदान कायर्बममा सहभागी गराउने ब्यवःथा गरी शुशासन
ूव र्न गन कामको थालिन गिरएको

 मन्ऽालय र मातहतका िनकायह वाट कृिष िवकासका कायर्बमह को सुचना ूवाह गदार् ूदे श सभाका
माननीय सदःयज्यूह

र ःथािनय तहका ूमुखह लाई SMS माफर्त सुचना ूवाह गन ब्यवःथा गिरएको

पमा ब्यवःथापन गनर्का लािग ूदे श मिन्ऽपिरषदवाट कृिष

 कृिष अनुदान ूणालीलाई कानुनतः िदगो

ब्यवसाय ूव र्न अनुदान ऐन मःयौदा तयारीका लािग सै ािन्तक सहमित िलई ूःतािवत ऐनको मःयौदा
तयार गिरएको र ूदे श सभाको आगामी अिधवेशनमा ूःतुत गनर् तयारी भै रहे को छ ।
 ूदे श सरकारको अिधकार क्षेऽमा रहे का सहकारीको दतार्,नवीकरण तथा िनयमनका लािग ूदे श सहकारी
ऐनमा ब्यवःथा भए वमोिजम ईटहरीमा सहकारी रिजःशार कायार्लयको ःथापना गिर जनशिक्त ब्यवःथापन
सिहत ूदे शःतरमा सहकारीको दतार्,नवीकरण,मजर्र तथा िनयमन सम्बन्धी अव

रहे का कामह लाई सुचा

गिरएको छ ।

 कोिभड-१९ वन्दावन्दीका कारण कृिष ब्यवसायमा भएको क्षितलाई राहत उपलब्ध गराउन कृिष ब्यवसाय
राहत कायर्बम कायर्िविध ःवीकृत गराई १६८० घरधुरीलाई सात करोड ९१ लाख ७४ हजार रकम राहत

ःव प उपलब्ध गराईएको ।राहत कायर्बम माफर्त मुख्यतः दुध र दुग्धजन्य पदाथर् उत्पादन, दुध िबबी,

ु
कुखुरा, बंगरु पालन, हिरयो िचया प ी, तरकारी तथा फलफूल, च्याउ खेित, कृिष ऋणमा ब्याज छु ट, िव त

महशुल छु ट र कृिष वःतु ढु वानीमा सहयोग उपलब्ध गराईएको िथयो ।
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 कोिभड-१९ वन्दावन्दीको समयमा मन्ऽालय र मातहतको सं यन्ऽको पिरचालन गरी कृिष वःतुको सहज

ढु वानी र कृषकह को आवागमन तथा उपलब्ध रासायिनक मलको न्यायोिचत िवतरणमा सहिजरकण
गिरएको ।

 मन्ऽालय र मातहत िनकायवाट कृिष अनुदान ूा

गन िकसानह को नाम,सम्पकर् नम्बर र अनुदान रकम

सावर्जिनक गन कायर्को थालनी गिरएको ।

 मन्ऽालय र मातहतका कुनैपिन िनकायवाट यस अविधमा कुनैपिन गैर बजेटरी खचर् हुन निदई िवि य
शुशासन कायम गन कायर् सं ःथागत गन ूयास गिरएको ।
 कोिभड-१९ शु वात प ात हालसम्म मन्ऽालय र मातहत िनकायहरावाट सं चालन गिरने कायर्बमह
ुर् ल माध्यमवाट सं चालन गिर सम्ब
भचअ

पक्षह लाई कोिभड-19 वाट शु िक्षत राख्ने ूयास गरे को तथा

गो ी कायर्शाला आिदमा हुने खचर्मा िमतब्ययीता अपनाईएको ।

२. कायर्बमगत ूगितः
 मन्ऽालयको िजम्मेजारी शु गरे को दुई मिहना मा नै कोिभड-19 को वन्दावन्दी शु
२०७६/७७ को बजेटका अिधकांश कायर्बमह

भएकोले आ.ब.

कायार्न्वयन हुन नसकेकोले मन्ऽालयको कुल बजेटको

५५ ूितशत िवि य ूगित भएको (कुल बजेट 2 अरव 83 करोड 47 लाख 40 हजार मध्ये 1 अरव
56 करोड 22 लाख 50 हजार खचर् भएको)।

 मन्ऽालय र मातहत आ.ब. २०७६/७७ मा सावर्जिनक सुचना गरी अनदानमाही सँग सझौता गिरएका तर
कोिभड १९ का कारण सम्प

गनर् नसिकएका करीब ७५ करोड ५२ लाख रकमका

आ.ब. बजेट ब्यवःथा गरी सम्प

कायर्बमह

चालु

गन ब्यवःथा िमलाईएको र ती सवै कायर्बम हाल कायार्न्वयनमा

रहे का

छन ।
 आ.ब.२०७६/७७ मा सम्प

खा ा


मुख्य मुख्य कायर्बमह

वाली िवकासमा

मकै उत्पादकत्व अिभवृि

कायर्बम अन्तगर्त मध्यपहाडमा १९ वटा कल रमा ूित कल र ५० हे क्टरको दरले

९५० हे क्टर क्षेऽफलमा कायर्बम स ालन भई उ त जातको वीउ, यन्ऽ उपकरणको ूयोग माफर्त ूित हे क्टर २
मे. टनका दरले उत्पादकत्व वृि



४० हे क्टर क्षेऽफलमा खा ा

हुने अपेक्षा,

वीउ उत्पादन शु वात गरी आगामी बषर् १०० मे. टन उ त िबउ उत्पादन हुने

तथा ूदे शका ३ ःथानमा करीव ४५ मे.टन क्षमताको वीउ भण्डारण पुवार्धार तयार भएको,


झापाको गौरादहमा करीव ४०० मे.टन क्षमताको खा ा

वीउ भण्डारण िनमार्ण सम्प



चैते धान िबशेष सहयोग कायर्बम अन्तगर्त २५९ हे क्टर क्षेऽका लािग २५ लाख ९० हजार रकम ूोत्साहन
अनुदान िवतरण भएको।यसवाट आगामी सालको लािग कृषकह

गिरएको

चैतेधान खेती तफर् थप आकिषर्त हुने िव ास

गिरएको,


सघन वाली िवकास आयोजनावाट २० वटा समूहह मा २५० हे क्टर क्षेऽफलमा िसं चाई कुलो ममर्त तथा यन्ऽ
उपकरण ूयोगले उत्पादन लागत र ौम न्यूनीकरण हुनका साथै वाली सघनतामा बृि
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भएको,



हाईिॄड मकै खेती िवःतार आयोजनावाट ९६७ हे क्टर क्षेऽका लािग १ करोड ४५ लाख रकम ूोत्साहन अनुदान

िवतरण भएको।यसवाट ५००० मे.टन थप मकै उत्पादन भएको

तरकारी, फलफूल र मसलावाली िवकासमा



ँ ा कागती वगैचा िवःतार भएको र यसवाट
कागती िमशन कायर्बम अन्तगर्त १५ हे . क्षेऽफलमा २९ वटा नय
आगामी ४ वषर् पिछ १५० मे.टन उत्पादन थप हुने,



करीव ७ हे क्टर क्षेऽफलमा २२ वटा िकिवका वगैचा ःथापना भई िकवीको क्षेऽ िवःतार भएको र िवःतािरत
पमा १०० मे.टन. थप िकवी उत्पादन हुने अपेक्षा गिरएको,

क्षेऽफलमा ३ बषर् पिछ बािषर्क


िविभ

फलफूलका ५४ वटा व्यावसाियक फलफूल बगचा ःथापना भएको र ५० हे क्टर क्षेऽफलमा फलफूल खेती

िवःतार भएको । यसवाट ३ बषर् पिछ बािषर्क

पमा ६०० मे.टन. िविभ

ृुट, कागती) थप उत्पादन हुने अपेक्षा गिरएको,


सुन्तलाजात बगैचा व्यवःथापन एवम सु ढीकरण कायर्बम अन्तगर्त ७४ वटा सुन्तलाजात बगचाह मा उत्पादन

॑ास सम्बन्धी िबयाकलापह
हुने,



फलफूल (िकिव, सुन्तला, केरा, सागन

िविभ

सं चालन भएको र यसवाट आगामी वषर्

थप १००० टन सुन्तला उत्पादनमा वृि

ःथानमा रहे का सावर्जिनक तथा ूयोगिवहीन जग्गाह मा फलफूल बगैचा ःथापना भएको यसवाट

हे क्टर क्षेऽफलमा

ँ ा बगैचा िवःतार भई आगामी ४ बषर् पिछ बािषर्क
फलफूलको नय

फलफूल उत्पादन हुने लआय िलएको,



िविभ



िविभ

पमा १४० मे.टन. थप

िजल्लाका २८ ःथानमा राजमागर् आसपासका ३०० कृषकह ले २० हे क्टरमा आधुिनक तिरकाले मौसिम

तथा बेमौसिम तरकारी खेती शु


१४

गरे को र ूित वषर् ३०० मे.टन उत्पादन वृि

हुने,

िजल्लाका २० ःथानमा २२ हे क्टरमा किफ रोपण गरी कफी खेती क्षेऽ िवःतार भएको,

ँ ा िनजी नसर्री ःथापना भई वािषर्क
अलै चीका ४ वटा नय
पुवार्धार तयार भएको,

पमा थप २००००० गुणःतिरय िव वा उत्पादन हुने



२६ ःथानका १५ हे क्टर क्षेऽफलमा रोग मिसत अलची वगचा ूितःथापन गरी अलै ची वगचा सु ढीकरण गिरएको,



अलचीको



क्षेऽ िवःतार कायर्बमवाट १७ ःथानमा ५२ हे क्टर क्षेऽफलमा अलचीको नयाँ क्षेऽ िवःतार भएको,

ु ा साथै
५२ वटा आधुिनक सुधािरएको अलची भ ी िनमार्ण भई िकसानह को अलै चीको ूशोधनमा सहज हुनक
गुणःतरीय अलैची बजारमा आउन सहयोग पुग्ने



अदुवा िमशन कायर्बम माफर्त ९ ःथानमा ४२ हे क्टर क्षेऽफलमा अदुवाको क्षेऽ िवःतार गिरएको र यसवाट ४००
मे.टन अदुवा उत्पादनमा वृि

हुने एक करोड ४१ लाख सहयोगमा ११ वटा साना िचया उत्पादन उ ोगह लाई

िचया ूसोधन तथा िचया क्षेऽ िवःतारमा सहयोग पुवार्धार िनमार्ण उपलब्ध गराईएको,



सं रिक्षत कृिष ूव र्न कायर्बमवाट मन्ऽालयको एक करोड ३४ लाख लागत सहयोगमा माफर्त २१ जना
कृषकह ले आधुिनक सं रचना िनमार्ण गरी तरकारी खेती शु वात गरे को,



िबिभ

िजल्लामा ५० वटा िबिभ

लागी िसकाई केन्िह को

बालीका नमुना कृिष फामर्ह

ःथापना भएका, यी फामर्ह

पमा िबकास हुने । यी फामर्ह बाट बािषर्क

पमा तरकारी ४०० टन, िबिभ

४०० टन फलफुलह , ५ टन मह, २०० टन च्याऊ, २ टन िचयाप ी उत्पादनमा हुने,
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निजकका कृषकह को
जातका



८ वटा वीउ आलु भण्डारण गन रिःटक ःटोर िनमार्ण गरी यस वषर् दे िख थप ८० टन आलु िबउ भण्डारण हुने

पुवार्धार िवकास गिरएको,
पशुपंक्षी िवकास तफर्


ःथािनयतहको समन्वयमा ूािविधक पिरचालन गरी भ्यागुते, चरचरे , खोरे त, ःवाइन िफवर, रानीखेत जःता माहामारी
जन्य रोगह



िव

गाइमा ३८३०४, भैसीमा ४६०५ र वाभामा ३०० वटा गरी ४३ हजार २०९ वटा पशुह मा कृिऽम गभार्धान गरी
सुधारवाट १५ हजार उ त न का वाच्छी/पाडी उत्पादन हुने,

पशुह को न


२४ लाख २१ हजार वटा पशुपन्छीमा खोप कायर्बम सं चालन गिरएको,

िविभ

िव केन्िह

माफर्त रोगी पशुपन्छीह मा मेिडकल सिजर्कल गाइनोकोलोिजकल उपचारह

गरी ८२,४६४

वटा पशुपन्छीह को उपचार गिरएको,


ूदे शभर २२ वटा
अपेक्षा गरे को,




साना मासु पसलह मा ःतर उ ती गरी सफा मासु सफा र ःवच्छ मासु िवबी िवतरण हुने

ूदे शभर २१ वटा डेरी पसलह मा ःतर उ ती गरी सफा दुध िवबी िवतरण हुने अपेक्षा गरे को,

िनिज तथा दुग्ध उत्पादन सहकारीह लाइ एक हजार दुई हजार र पाँच सय िलटरका भ्याट र जेनेरेटर खरीदमा
सहयोग गरी १३ वटा जेनेरेटरसिहतका िचिल

दुध बजारह मा पुयार्उने ब्यवःथा गिरएको,


हुने अपेक्षा गिरएको,

िजल्लाःतरमा २५ जना व्यवसायीक वाभा पालक र २४ जना बंगरु पालक कृषकह लाइ कृषकह लाइ गोठ/खोर
सुधार गनर्



मामीणःतरमा सं किलत

किम्तमा ५ वटा गाई पाल्ने ३९ वटा गाई फामर्ह लाइ गाइपालन/ गोठ सुधार कायर्मा अनुदान उपलब्ध गराई दुध
उत्पादनमा बािषर्क ५० मे.टन दुध बृि



भ्याटयुक्त दुध सं कलन केन्ि ःथापना माफर्त

. २ लाखका दरले जम्मा ९८ लाख अनुदान उपलव्ध गराइएको,

बाभा ौोतकेन्ि ःथापना कायर्बमवाट ६ वटा बाभा पालक सहकारी सं घ/सं ःथा ह लाइ

. ३० लाखको दरले १

करोड ८० लाख अनुदान उपलव्ध गराइ बाभा/िवउ वोका खिरद, गोठ/खोर िनमार्ण सुधार गरी ५ वषर् िभऽमा ूित
सहकारी २ सय माउ वाभा हुने र सो वाट उ त न का पाठापाठी उत्पादन गरी ौोत केन्िको

पमा िवकास गरी

मासुमा आत्मिनभर्र हुन सहयोग पुग्ने,



२ ःथानमा लोपउन्मुख याक/चौरी सं रक्षण र २ ःथानमा भेडा पालन व्यवसायलाइ सं रक्षण गनर् खोर गोठ िनमार्ण
सुधार र चरन क्षेऽ सुधार गनर् ूित कायर्बम १० लाखको दरले

४० लाख रकम अनुदान उपलव्ध गराइ

याक/चौरी र भेडाको उत्पादन वढने तथा सं रक्षण हुने,



झापा र मोरगंमा गरी २ वटा मत्ःय

ाचरी िनमार्ण गरी १ नं. ूदे शका मत्ःय पालकह लाइ माछाका भुरा

सहुिलयत दरमा उपलव्ध गराइ माछा उत्पालनमा आत्मिनभर्र हुन सहयोग पुग्ने,


करीव १८.४५ हे क्टर नयाँ पोखरी र २.८ हे क्टर पुरानो पोखरी सुधारका लािग अनुदान उपलब्ध गराई वािषर्क
पमा थप ७५ मे.ट. माछा उत्पादन गन पोखरी िनमार्ण गिरएको,



मन्ऽालयको ६३ लाख ५५ हजार अनुदान सहयोगमा मासु ढु वानीको लागी दुईवटा ५.५ टन क्षमताका रे िृजरे टेड

सवारी साधन खरीदमा सहयोग गरी

ूदे शमा उत्पािदत मासुको गुणःतर कायम राखी ढु वानीको ब्यवःथा िमलाउन

सहयोग पुग्ने अपेक्षा गिरएको,


हुलाकी मागर् लिक्षत दुग्ध उत्पादन कायर्बमवाट गत वषर्वाट शु वाट भएका हुलाकी मागर् क्षेऽका ४ वटा
सहकारीह लाई दुध उत्पादनका लािग एक करोड पाँच लाख सहयोग उपलब्ध गराईएको,
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ूदे शका ५ ःथानमा मामीण कुखुराको

याचरी ःथापना गरी ूित ह ा ४५ हजार लोकल अन्डा उत्पादनको

पुवार्धार तयार भएको । त्यसैगरी ४ वटा ःथानमा सिमितह

माफर्त मािमण कुखुरा ूव र् न कायर्बम सं चालन गरी

वािषर्क १२ लाख लोकल अण्डा उत्पादन शु वात भएको,


ूदे शका दुईवटा सहकारी र एउटा नीिज डेरीलाई गरी जम्मा दै िनक १६.५ हजार िलटर दुध ढु वानी गन

ा र

िवतरण गिरएको । एउटा िनजी डेरीलाई २ टन क्षमताको कोल्ड भ्यान खरीदमा सहयोग गिरएको यसवाट ूसोिधत
दुग्धजन्य वःतुको ढु वानीमा सहयोग पुग्ने,
सहकारी तथा भूिम ब्यवःथा



ूदे शमा रहे का सुकुम्वासीह लाई जग्गा िवतरणका लािग भूिम सम्बन्धी समःया समाधान आयोगमा ूदे श सरकारको
सदःय िनयुक्त गरी ःथानीय तहह सँग सहकायर्मा जग्गा िवतरण सम्बिन्ध ूारम्भीक कायर् शु



गरे को

ूदे शमा दुध उत्पादन तथा ूसोधन तथा तरकारी बजािरकरणका लािग िविश ीकृत सहकारी सं घह

माफर्त कायर्

अिघ वढाउन नीतीगत आधार तयार गिरएको ।
अन्य



ूदे शभर ४१ वटा कृषक समूहका ६०० कृषकह ले सुरिक्षत िबषादी ूयोग, जैिबक िबषादी ूयोग तथा झोलमल
बनाउने िविध र ूयोग तथा सूआम खा तत्व ूयोग ूदशर्नी सम्बन्धमा जानकार भई बानःपितक िवषादी तथा झोल
मल ूयोग गरी ूा ारीक कृिषको शु वात भएको,



िविभ

कृिष

ानकेन्िह

माफर्त ३००० कृषकह लाई मोहनी पासो िवतरण गरी रासायिनक िबषादीको ूयोगमा

न्यूिनकरण गरी गुणःतरीय तरकारी उत्पादनमा सहयोग साथै सुपर मेन ब्यागह

िवतरण गरे र भण्डारणमा सहयोग

पुगेको,


तरकारी उत्पादन ूदशर्न, हाईिॄड मकै उत्पादन ूदशर्न र हाईिॄड धान उत्पादन ूदशर्न गरी २१ वटा ूदशर्न

सं चालन भई सम्प


भएको छ ।

१७ ःथानमा मिहला दिलत िवप

तथा िपछिडएको समुदाय लिक्षत ताजा तरकारी उत्पादन कायर्बम माफर्त

उल्लेिखत समुदायको आय आजर्नमा बृि


भएको,

ूदे शभर ५६ जना युवाह लाई युवा लिक्षत कायर्बम माफर्त सहयोग गिर बािषर्क २५ मे.टन च्याउ, १३५० के.जी.

मह र ४०० मे.टन. तरकारी उत्पादन हुने गरी मामीणःतरमा रोजगारी िसजर्ना गिरएको,



भोजपुर, उदयपुर, सुनसरीमा गरी १९५ मे.टन तरकारी िचःयान पुवार्धार र मोर मा 3५ मे.टन क्षमताको माछा
िचःयान केन्िको िनमार्ण भएको छ । ६ वटा
म्याग्लु मा करीव १००0 मे.टन



क्षमताको िशत गृह िनमार्ण अिन्तम चरणमा पुगेको ।

कृिष यािन्ऽिककरण कायर्बमवाट ४ वटा
िविभ

कृिष औजार उपकरणह

ु िजल्लाको
कृिष उपज सं कलन केन्ि िनमार्ण भएका छन ।तेहथ
ु म

ान केन्ि माफर्त ५ वटा िजल्लाका ५४४ कृषकको माग अनुसार

िवतरण भएको र कृिष यान्ऽीकरण माफर्त

कृषकको कायर्वोझ कम हुने अपेक्षा गिरएको,



ु ा साथै
वाली उत्पादन लागत कम हुनक

मन्ऽालयको एक करोड ८५ लाखको सहयोगमा १२ ःथानमा कृिष पयर्टन ूवर् न तथा पुवार्धार िवकासमा मा
सहयोग पुगेको,



झापामा िटःयूकल्चर ूयोगशाला ःथापनाका लािग सहयोग गरी िटःयूकल्चर ूयोगशाला ःथापना गिरएको ,



उदयपुर र झापामा तेजप ा उत्पादन तथा ूशोधन पुवार्धार िनमार्णमा सहयोग उपलब्ध गराईएको,
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ूधानमन्ऽी कृिष आधुिनकीकरण पिरयोजना तफर् १८८ वटा पकेट र ८६ वटा ब्लक िवकास कायर्बम माफर्त
िसं िचत क्षेऽ िवःतार, करीव ८३०० हे क्टर क्षेऽफलमा खा ा

बाली, फलफूल, तरकारी गरी जम्मा क्षेऽ िवःतार

भएको र च्याउ तफर् ४५००० के.जी. िवउ खपत हुने क्षेऽ िवःतार भएको र मौरी तफर् १६०० घार थप भएको

छ।



सुय दय नगरपािलका िफक्कल ईलाममा सुय दय नगरपािलकासँग समझदािर पऽमा हःताक्षर गरी िचया परीक्षण तथा

ूव र्न केन्ि िनमार्ण कायर् अिघ वढाईएको र आ.ब. २०७६/७७ मा १ करोड १७ लाख ६९ हजार रकम खचर्

भएको र चालु आ.ब. मा १२ करोड रकम सुय दय नगरपािलकालाई शशर्त अनुदान ःव प उपलब्ध गराईएको ।


िविभ

ःथानीय तहह लाई पशु हाटबजार िनमार्ण, पशु सं कलन केन्ि िनमाणर्, खरी वोका सं कलन केन्ि िनमार्ण आिद

कायर्का लािग िविभ

१५ वटा ःथानीय तहह लाई यसरी कुल 14 करोड ५८ लाख िवि य हःतान्तरण माफर्त

ःथानीय तहह मा पठाईएकोमा ९ करोड २७ लाख ६९ हजार खचर् भएको


चालु आ.ब.मा दमक नगरपािलकामा ूा ारीक कृिष बजार िनमार्णका लािग

कोल्ड

म िनमार्णका लािग

।
३ करोड र बेलका नगरपालकालाई

२ करोड रकम शशर्त अनुदान ःव प उपलब्ध गराईएको छ ।
माननीय राम वहादुर मगर
राज्यमन्ऽी,

भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय
ूदे श न. १
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