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अर्यबार्षयक सलमक्षा कार्यक्रम
सहकारी वन तथा लबपद् ब्र्बस्थापन शाखा

तर्ार गने- रन्न्द्ित राि बालनर्ाँ



सवयप्रथम र्स इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको सहकारी वन
तथा लबपद् ब्र्बस्थापन ईकाइ शाखा प्रमखु को तर्य बाट
सबै िनामा नमस्कार हार्दयक स्वागत गनय चाहान्द्छु र
र्स गाउँपालिकािे र्स शाखा अन्द्तगयत लबलनर्ोन्ित
बिेट रकम अन्द्तगयत शाखामा सहिता पूवयक काम गरी
र्स गाउँपालिका िक्ष्र् र उदे्यश्र्िाई अगालि बढाउन
सर्िता पूवयक काममा िालग लनरन्द्तरता र्दईरहेको छु
।



िक्ष्र्

आगामी र्दनमा लबपद् ब्र्बस्थापन कार्यको िालग ५ वटै
विा कार्यिर्मा लबपद् ब्र्बस्थापन सलमलत गठन गने र
गाउँपालिकामा गाउँपालिकाका अध्र्क्ष श्री िीवन िामा
ज्रू् अध्र्क्षतामा स्थानीर् लबपद् ब्र्बस्थापन सलमलत िाई
सर्क्रर्ता का साथ अगालि बढाउने र वन बातावरण र
सहकारीको हकमा बिेट सर्हत र्ोिनाबद्ध रुपमा
कार्यक्रमिाई अगालि बढाउने ।



र्स शाखा अन्द्तगयत भएका कार्य र प्रगलत
लबवरण(आ.व.२०७७/२०७८ लबपद् उद्धार कार्यको
िालग ५ वटै विा कार्यिर्मा र्स गाउँपालिका
उपाध्र्क्ष श्री उमा कुमारी िामा ज्रू् को
संर्ोिकत्वमा उद्धार सामाग्री हस्तान्द्तरण



र्स शाखा बाट भएका कार्यहरुुः

लबपद् ब्र्बस्थापन तर्य ुः

आ.व. २०७७/२०७८ मा रु ५ िाख पेश्की रकमबाट लबपद् र उद्धार
सामाग्री खररद र लबपद् कारण समस्र्ा परेका ब्र्न्ििाई तत्काि उद्धार गरी
आवश्र्क राहात सामाग्री लबतरण गररएको लबपद् परेर क्षलत पगुेका भौलतक र
मानवीर् क्षलतिाई तत्काि मापदण्ि अनरुुप राहात प्रदान गरेका छौ ।



सहकारी तर्य
•

र्स गाउँपालिकामा कृर्ष सहकारी ८ वटा , बचत तथा
ऋण सहकारी संस्था ६ वटा र दगु्र् लबकास सहकारी र
बहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी हाि लनन्स्क्रर् रहेका छन् ।



आ.व. २०७७/२०७८ संघीर् शसतय अनदुान अन्द्तगयत गररबी लनवारणका िालग िद्यु
उद्यम लबकास कार्यक्रम (मेड्पा) को िालग लबलनर्ोन्ित रकम रु २५ िाख नर्ाँ उद्यमी
छनौट को िालग १९ िाख ६० हिार स्तरन्नोलत कार्यक्रमको िालग ४ िाख प्रर्वलर्
हस्तान्द्तरण िालग १ िाख ४० हिार रकम र्स गाउँपालिका १र २ विा छनौट गरी
विाहरुमा अलभमखुीकरण कार्यक्रम आलथयक िेखािोखा कार्यक्रम त्र्सै गरी ब्र्बसार्
छनौटको िालग ८ र्दने कार्यक्रम २ नं विामा सम्पन्न र १ विामा भईरहेको छ र
बाँकी ३ ४ ५ विामा एिभान्द्स स्तरोन्न्न कार्यक्रम अन्घल्िो आ.व. उद्यमी छनौट
भएको आर्ारमा कार्य गने छौ ।



चनुौती

सहकारी तथा वन बातावरण शाखा को हकमा तालिम
अभावको कारण काममा सहिता गनय कर्ठनाइ र लबपद्
ब्र्बस्थापन को िालग भौगोलिक लबकटता, बिेट, दक्ष
उद्धार िनशन्ि अभाव ।



र्न्द्र्वाद 


