नेपाल सरकार
पशपवछी क्रवकास मवरालर्
आ.व. २०७३।०७४ को व्र्वस्थाक्रपका सं सदमा सम्माननीर् राष्ट्रपतिज्र्ू बाट प्रस्िि नीति िथा कार्यक्रमको कार्ायववर्न कार्यर्ोिनाको प्रगति
ुँ ा नं.
बद
२४

नीति िथा कार्यक्रमको व्र्होरा

क्रक्रर्ाकलाप

अनगमन सूचक

हाल सम्मको प्रगति

पौष मक्रहनाको मातसक प्रगति

स्थानीर् स्िरमा समदार्मा रहेको साधन,

उत्पादक सहकारी, समह,

कार्यक्रम लाग हने २०

प्रस्िाब आव्हान भएको

िाप्लेिङ्ग, खोटाङ्ग, तसराहा, नवाकोट, तसवधली,

स्रोिको सं गठठिरुपमा पररचालन गरी

क्रकसान, सं घसं गठन, व्र्वसार्ी

जिल्लाका लाभाजववि

दोलखा, तसवधपालचोक, रुकम, प्र्ठान, गल्मी,

सामाजिक रुपाविरण र समवर्ाक्रर्क

सदृक्रिकरण कार्यक्रम

सहकारीहरुको सं ख्र्ा

अघायखाची, स्र्ाङ्गिा, बागलङ्ग, कक्रपलबस्ि, सल्र्ान,

आतथयक वृक्रिमाियि समदार्को

दै लेख, सखे ि, अछाम, बझाग, बािरा गरी २० जिल्ला

सशजिकरण गने सहकारी अतभर्ानलाई
अजघ बिाइनेछ।
बंगर िथा कखरा पालन

कार्यक्रम लाग हने २१

कैलाली जिल्लामा १ बंगर

सहकारी

कार्यक्रम लाग भएका २१ जिल्लामा प्रस्िाव

सहकारी कार्यक्रम

जिल्लाका लाभाजववि

छनौट भैसकेको । कास्कीमा बंगर १,

आव्हानको सूचना प्रकाशन भई सं कतलि तनवेदनहरुको

सहकारीहरुको सं ख्र्ा ३०

पाल्पामा बंगर १ र कखरा १, बाग्लङ्गमा

मूल्र्ांकन

बंगर १ र कखरा १ र कञ्चनपरमा बंगर

१ कखरा सहकारी छनौट भै सकेको ।कैलाली

१ र कखरा १ गरी िम्मा बंगर ५ र

जिल्लामा १ बंगर

कखरा ३ सहकारीहरुको क्रिल्ड

कास्कीमा बंगर १, पाल्पामा बंगर १ र कखरा १,

भेरीक्रिकेसन भई कृक्रष समववर्

बाग्लङ्गमा बंगर १ र कखरा १ र कञ्चनपरमा बंगर

सतमतिबाट तनणयर् हन बाुँकी ।

१ र कखरा १ गरी िम्मा बंगर ५ र कखरा ३

हुँदै गरे को । गोरखा जिल्लामा १ बंगर र
सहकारी छनौट भै सकेको ।

सहकारीहरुको क्रिल्ड भेरीक्रिकेसन भई कृक्रष समववर्
सतमतिबाट तनणयर् हन बाुँकी ।

ुँ ा नं.
बद

नीति िथा कार्यक्रमको व्र्होरा

क्रक्रर्ाकलाप

अनगमन सूचक

पौष मक्रहनाको मातसक प्रगति

हाल सम्मको प्रगति

सहकारीमा आवद्ब कृषकहरुका

पश सत्केरी भत्त प्राप्त गने

वैिडी १०५, इलाम १००, उदर्पर

तमति २०७३/६/१० गिे प्रकाजशि सूचना अनसार

क्रवतमि पशलाइय सत्केरी भत्ता

कृषकको सं ख्र्ााः

१००, स्र्ाङ्िा १००, पवयि १२०,

पेश भएका 271 प्रस्िावनाहरुको मूल्र्ांकन शरु

१० जिल्लाका प्रति जिल्ला

प्र्ूठान ६०, सखे ि १०२, नवाकोट

भएको। कम सं ख्र्ामा तनवेदन पेश भएको जिल्लामा

१०० कृषकका दरले िम्मा

१५० गरी िम्मा ८३७ तनवेदन परी

सम्बजवधि जिल्लाले नै सूचना प्रकाशन गरी पनाः

१००० कृषकले २५ लाख

मूल्र्ांकन/छनौट प्रकृर्ा अगाडी बिे को र

तनवेदन सं कलन गने कार्य भैरहेको । वैिडी १०५,

वरावरको अनदान पाउने ।

लतलिपर र डं डेल्धरामा पनाः सूचना

इलाम १००, उदर्पर १००, स्र्ाङ्िा १००, पवयि

प्रकाशन भई आवेदन पदै गरे को ।

१२०, प्र्ूठान ६०, सखे ि १०२, नवाकोट १५०
गरी िम्मा ८३७ तनवेदन परी मूल्र्ांकन/छनौट
प्रकृर्ा अगाडी बिे को र लतलिपर र डं डेल्धरामा पनाः
सूचना प्रकाशन भई आवेदन पदै गरे को ।

२६

कृक्रष क्षेरको व्र्वसार्ीकरण र

सहकार्यमा नमनाका रुपमा

रुपवदे ही जिल्लामा २ वटा

प्राप्त २ वटै प्रस्िावनाहरुको मूल्र्ांकन

तमति २०७३/६/१० गिे प्रस्िाव आह्ववानको सूचना

आधतनकरण गदै र्सलाइय मर्ायदीि

तमल्कङ पालयरको स्थापना

तमजल्कङ पालयरको स्थापना हने

सम्पन्न भई दइवटै प्रस्िावनाहरु छनौट

प्रकाजशि भएकोमा २ वटा प्रस्िावना पेश भएको ।

भएको ।

क्रिल्ड भेररक्रिकेसन हुँदै गरे को ।प्राप्त २ वटै

सरजक्षि एंव आकयषक पेसाको रुपमा
क्रवकास गररनेछ । िलनात्मक एंव

प्रस्िावनाहरुको मूल्र्ांकन सम्पन्न भई दइवटै

प्रतिस्पधायत्मक लाभको सं भावना र

प्रस्िावनाहरु छनौट भएको ।

भौगोतलक एंव पर्ायवरण जस्थिी अनसार
मलकका क्रवतभन्न भागहरुलाइय क्रवतभन्न
खाद्य वस्ि उत्पादनको पकेट क्षेर
तनधायरण गरी क्रवशेष कार्यक्रम सं चालन
गररनेछ । क्रकसानहरुको सहभागीिा मै
सामाजिक सरक्षा कोष खडा गरी क्रमश
उनीहरुलाइय सामाजिक सरक्षाको
दार्रामा ल्र्ाइने छ । र्ूवाहरुलाइय
कृक्रषमा आकयक्रषि गदै वैदेजशक
रोिगारीवाट िकेका र्ूवाहरुलाइय समेि
र्समा आवद्ब गररनेछ ।

क्रवकास गररनेछ । िलनात्मक एंव
प्रतिस्पधायत्मक लाभको सं भावना र
भौगोतलक एंव पर्ायवरण जस्थिी अनसार
ुँ ा नं.
बद

मलकका क्रवतभन्न भागहरुलाइय क्रवतभन्न
नीति िथा कार्यक्रमको व्र्होरा
खाद्य वस्ि उत्पादनको पकेट क्षेर
तनधायरण गरी क्रवशेष कार्यक्रम सं चालन

क्रक्रर्ाकलाप
बंगर व्र्वसार् पाकय स्थापना

गररनेछ । क्रकसानहरुको सहभागीिा मै

अनगमन सूचक

हाल सम्मको प्रगति

पौष मक्रहनाको मातसक प्रगति

१ वटा बंगर व्र्वसाक्रर्क पाकय

बंगर व्र्वसार् औद्योतगक पाकय सञ्चालन

बंगर व्र्वसार् औद्योतगक पाकय सञ्चालन कार्यतबतध,

स्थापना भएको हने ।

कार्यतबतध, २०७३ िर्ार िथा छलिल

२०७३ िर्ार िथा छलिल गरी स्वीकृतिको लातग

गरी स्वीकृतिको लातग पशपवछी क्रवकास

पशपवछी क्रवकास मवरालर्मा पेश हुँदा तमति

मवरालर्मा पेश हुँदा तमति

२०७३।९।१३ मा मवरालर्मा पनाः सं शोधन

२०७३।९।१३ मा मवरालर्मा पनाः

छलिलका लातग श्रीमान् सजचवज्र्ूको अध्र्क्षिामा

सं शोधन छलिलका लातग श्रीमान्

सरोकारवालाहरुसुँग अविरकृर्ा भई स्वीकृतिका लातग

सजचवज्र्ूको अध्र्क्षिामा

पनाः मवरालर्मा २०७३।९।26 पेश भएको ।

सामाजिक सरक्षा कोष खडा गरी क्रमश
उनीहरुलाइय सामाजिक सरक्षाको
दार्रामा ल्र्ाइने छ । र्ूवाहरुलाइय
कृक्रषमा आकयक्रषि गदै वैदेजशक
रोिगारीवाट िकेका र्ूवाहरुलाइय समेि

सरोकारवालाहरुसुँग अविरकृर्ा भई

र्समा आवद्ब गररनेछ ।

स्वीकृतिका लातग पन मवरालर्मा
२०७३।९।26 पेश भएको ।
सदरपजिमाअंचल भेडाबाख्रा

सदर पजिमावचलका ३

बािरा, बझाग र दाचल
य ामा १।१ वटा

बािरा, बझाग र दाचल
य ामा १।१ वटा बाख्र र १।१

उत्पादन सहिीकरण कार्यक्रम

जिल्लाका ३ स्थानमा कृषक

बाख्रा र १।१ भेडाको प्रस्िाब छनौट

भेडाको प्रस्िब छनौट भइ सम्झौिा गरी खािा खोल्न

अविरगि समह सतमतिमा भेडा

समह सतमति गठन गरर भेडा

भइ सम्झौिा गरी खािा खोल्न लगाईएको लगाईएको ।

बाख्राको प्र्ाकेि कार्यक्रम

बाख्राको प्र्ाकेि कार्यक्रम

।

सं चालन।

सं चालन भएको हने ।

ुँ ा नं.
बद

नीति िथा कार्यक्रमको व्र्होरा

क्रक्रर्ाकलाप
र्वा लजक्षि क्रवशेष पश

अनगमन सूचक
कार्यक्रमबाट लाभाजववि र्वाको

उत्पादन (गाई भैं सी बाख्रा बंगर) सं ख्र्ा:

हाल सम्मको प्रगति

पौष मक्रहनाको मातसक प्रगति
गोरखामा ११ र नवाकोटमा १०

तमति २०७३/४/२५ गिे राक्रष्ट्रर् दै तनक पतरकामा १

िामयहरु अजविम छनौट भैसकेको,

मक्रहने सूचना प्रकाशन गररएकोमा गाई भैं सीमा

कैलाली र कञ्चनपरमा क्रिल्ड

१५३४, भेडाबाख्रामा ९८९ र बंगरमा १९८ गरी

बाख्रा : ११४

भेररक्रिकेसन सम्पन्न भई अजविम

िम्मा २७२१ तनवेदनहरु प्राप्त भै पक्रहलो चरणको

बंगर : ५४

मूल्र्ांकनको प्रकृर्ा अगाडी बिे को,

screening सम्पन्न गरे को। केजविर् प्रतितनतध िोकी

िाप्लेिङ्ग 3, पाुँचथर ६, इलाम ४०,

Field Verification कार्य भै रहेको । गोरखामा ११

सं खवासभा २५, िेह्रथम ८, भोिपर ८९,

र नवाकोटमा १० िामयहरु अजविम छनौट भैसकेको,

मोरङ्ग १३९, सनसरी १६, खोटाङ्ग,

कैलाली र कञ्चनपरमा क्रिल्ड भेररक्रिकेसन सम्पन्न भई

उदर्पर १९, दाङ्ग २५, सखे ि २६,

अजविम मूल्र्ांकनको प्रकृर्ा अगाडी बिे को, ५१६

बाुँके १२, वठदयर्ा २२, दोलखा १०,

प्रस्िावनाहरुको क्रिल्ड भेररक्रिकेसन सम्पन्न । बाुँकी

तसवधली २९, धाठदङ्ग २९ र लम्िङ्गमा

प्रस्िावनाहरुको क्रिल्ड भेररक्रिकेसन अजविम चरणमा

१८ गरी कूल िम्मा ५१६

रहेको ।

गाई/ भैं सी: 300

प्रस्िावनाहरुको क्रिल्ड भेररक्रिकेसन
सम्पन्न । बाुँकी प्रस्िावनाहरुको क्रिल्ड
भेररक्रिकेसन अजविम चरणमा रहे को ।
२७

कृक्रष ऋण, बाली िथा पशपवछी बीमामा

पशपवछी क्रवमा कार्यक्रमलाई

क्रवतमि पशपवछी सं ख्र्ा :

क्रवतमि पश सं ख्र्ा : 2534 र पवछी

क्रवतमि पश सं ख्र्ा : 35685 र पवछी 75849

क्रकसानको सवयसलभ पहुँच पग्ने व्र्वस्था

क्रवस्िार गने

तबमांक रकम : वीमाको लातग

5379 क्रवमाकं रकम : पशमा

क्रवमाकं रकम : पशमा 1955290 हिार र पवछीमा

गररनेछ । कृक्रष सहकारीको प्रवद्बय न गरी

रु ४ करोड अनदान क्रविरण

504980 हिार र पवछीमा 2517

70210 हिार

साना क्रकसानहरुको आथयक सामाजिक

हने ।

हिार

सं िीकरण गररनेछ ।
२८

कृक्रष क्रवकास रणनीति अविगयि मख्र्

एक गा.क्रव.स. एक प्राक्रवतधक

करारमा तनर्जि भई सेवारि

१००० िना करारमा तनर्जि गनय

४९७ िना गि आवमा छनौट गरी पररचालन

रणनीति र कार्यक्रमको कार्ायववर्न गनय

छनौट गरी सेवा प्रवाहमा

पश सेवा प्राक्रवतधकहरुको सं ख्र्ा

तलजखि िथा अविरबािाय सपन्न गरी

गररएको र चाल आवमा १००० िना करारमा

आवश्र्क कृक्रष प्राक्रवतधकको सेवा

उपर्ोग गने

१५०० िना ।

छनौट गररएको ।

तनर्जि गनय तलजखि िथा अविरबािाय सम्पन्न गरी

प्रसार सम्ववधी सूचनाहरु

मोवाइल एप िर्ार भै प्रर्ोगमा

मोवाईल एप्स िर्ार भएको ।

मोवाइल माियि सं प्रक्ष
े ण गने

आएको हने ।

उपलब्ध गराइनेछ । कृक्रष अनदान
कार्य सम्पादन र उत्पादकत्वको
आधारमा ठदइनेछ । साथै कृक्रष प्रसार
सम्ववधी सूचनाहरु मोवाइल माियि
सं प्रक्ष
े ण गने व्र्वस्था तमलाइयनेछ ।

व्र्वस्था तमलाइयनेछ ।

छनौट गररएको ।

मोवाईल एप्स िर्ार भएको ।

रणनीति र कार्यक्रमको कार्ायववर्न गनय
आवश्र्क कृक्रष प्राक्रवतधकको सेवा
उपलब्ध गराइनेछ । कृक्रष अनदान
कार्य सम्पादन र उत्पादकत्वको
ुँ ा नं.
बद

आधारमा ठदइनेछ । साथै कृक्रष प्रसार
नीति िथा कार्यक्रमको व्र्होरा
सम्ववधी सूचनाहरु मोवाइल माियि
सं प्रक्ष
े ण गने व्र्वस्था तमलाइयनेछ ।

क्रक्रर्ाकलाप

अनगमन सूचक

हाल सम्मको प्रगति

पौष मक्रहनाको मातसक प्रगति

दध उत्पादनमा अनदान पाइलट

उत्पादनमा अनदान प्राप्त गरे को

कूल प्राप्त १६ प्रस्िावनाहरुको मूल्र्ांकन

कार्यक्रवतध स्वीकृि भएको र तमति २०७३/६/११

कार्यक्रम

दधको पररमाण (तलटर)

सम्पन्न भएको । सबै प्रस्िावनाहरु

गिे प्रकाजशि प्रस्िाव आह्ववानको सूचना अनसार वर्ू न

१० जिल्लामा प्रति तल रु १

कार्यक्रवतध सम्मि नभएकोले मूल्र्ांकनमा

सं ख्र्ामा प्रस्िावना परे कोले तमति २०७३।०७।२४

का दरले दग्ध सहकारी माियि

समावेश नगररएको ।

मा पनाः १५ ठदनको म्र्ाद ठदई सूचना प्रकाजशि

िम्मा रु ७ करोड अनदान

भएको। हालसम्म िम्मा १५ प्रस्िावनाहरु परे को र

क्रविरण हने ।

जिल्लाहरुबाट पश उत्पादन तनदे शनालर्मा प्रस्िावना
प्राप्त हुँदै गरे को । कूल प्राप्त १६ प्रस्िावनाहरुको
मूल्र्ांकन सम्पन्न भएको । सबै प्रस्िावनाहरु
कार्यक्रवतध सम्मि नभएकोले मूल्र्ांकनमा समावेश
नगररएको ।

२९

सावयिातनक, सहकारी, तनिी साझेदारीमा

मस्िाङ्गमा च्र्ाङ्गा िामय स्थापना

च्र्ांग्रा श्रोि केवि स्थापना र सं चालन

भएको हने ।

मोडातलटी स्वीकृतिका लातग पेश

र चराङ्गमा िग्गा उपलब्ध गराउन सक्रकने तनणयर्

िािका गाई, भैं सी, बाख्रा लगार्िका

गररएकोमा मवरालर्बाट प्राप्त

भएको।च्र्ांग्रा श्रोि केवि स्थापना र सं चालन

पशपवछीहरुको उत्पादन िथा

सूझावहरुलाई सम्वोधन गनय क्रवषर्

मोडातलटी स्वीकृतिका लातग पेश गररएकोमा

क्रविरणलाई व्र्वजस्थि गररने, प्रत्र्ेक

क्रवशेषज्ञहरु सजम्मतलि वैठकबाट सूझाव

मवरालर्बाट प्राप्त सूझावहरुलाई सम्वोधन गनय क्रवषर्

प्रदे शमा स्रोिकेविहरुको स्थापना गरी

सं कलन गररएको ।

क्रवशेषज्ञहरु सजम्मतलि वैठकबाट सूझाव सं कलन

पश स्रोिकेवि क्रवकास गरी उन्नि

दई वषयतभर पशिवर् उत्पादनमा
दे शलाई आत्मतनभयर बनाउन एक्रककृि
कार्यक्रम सं चालन गररनेछ ।

मस्िाङ्गमा च्र्ाङ्गा िामय स्थापना

- मस्िाग जिल्लामा सबयदतलर् बैठक बसी लोमावथाङ्ग

गररएको ।

पश स्रोिकेवि क्रवकास गरी उन्नि
िािका गाई, भैं सी, बाख्रा लगार्िका
पशपवछीहरुको उत्पादन िथा
क्रविरणलाई व्र्वजस्थि गररने, प्रत्र्ेक
ुँ ा नं.
बद

प्रदे शमा स्रोिकेविहरुको स्थापना गरी
नीति िथा कार्यक्रमको व्र्होरा
दई वषयतभर पशिवर् उत्पादनमा
दे शलाई आत्मतनभयर बनाउन एक्रककृि
कार्यक्रम सं चालन गररनेछ ।

क्रक्रर्ाकलाप
गाइय भैं सीको श्रोि केवि
स्थापना कार्यक्रम

अनगमन सूचक

हाल सम्मको प्रगति

पौष मक्रहनाको मातसक प्रगति
िनहुँमा गाई श्रोिकेवि सं चालन साझेदार

केविबाट वाक्रषक
य स्वीकृि कार्यक्रम सम्बजवधि

छनौट भएको । सनसरी २, कास्की ४,

जिल्लाहरुमा पठाईएको । कार्यक्रवतध स्वीकृि भएको।

िनहुँ १, नवलपरासी ३ र वाग्लङ्गमा २

जिल्लाहरुबाट साझेदार छनौटको लातग प्रस्िाव

िम्मा ७ वटा श्रोि केवि

तनवेदनहरु परी छनौट प्रकृर्ा अगाडी

आव्हान भएको।

स्थापना भएको हने ।

बिे को ।

अतभमखीकरण कार्य शरु भएको। डोटीमा भैं सी र

श्रोि केविको सं ख्र्ा
गाई : ४
भैं सी : ३ वटा गरर

गोरखामा गाईको स्रोि केवि सञ्चालक साझेदार छनौट
भएको र अवर् जिल्लाहरुमा छनौट प्रकृर्ामा रहेको
।िनहुँमा गाई श्रोिकेवि सं चालन साझेदार छनौट
भएको । सनसरी २, कास्की ४, िनहुँ १,
नवलपरासी ३ र वाग्लङ्गमा २ तनवेदनहरु परी छनौट
भें डा श्रोि केवि क्रवकास
कार्यक्रम

श्रोि केविको सं ख्र्ा र जिल्ला:
जिल्ला ५
सं ख्र्ा ५

िाप्लेिङ्ग, सं खवासभा, गोरखा र लम्िङ्ग

प्रकृर्ा अगाडी बिे को ।
िाप्लेिङ्ग, सं खवासभा, गोरखा र लम्िङ्ग जिल्लामा

जिल्लामा स्थान छनौट भई समह गठन

स्थान छनौट भई समह गठन िथा अतभमजखकरण

िथा अतभमूजखकरण सम्पन्न, म्र्ाग्दीमा

सम्पन्न, म्र्ाग्दीमा समहको खािा खोली अनदान रकम

समहको खािा खोली अनदान रकम

िम्मा गरी कार्यक्रम सञ्चालन शरु भएको ।सवै

िम्मा गरी कार्यक्रम सञ्चालन शरु भएको

जिल्लाहरुमा समहको खािा खोली अनदान प्र्ाकेिका

।

थप कार्यक्रम सं चालनको क्रममा रहे को।

ुँ ा नं.
बद

नीति िथा कार्यक्रमको व्र्होरा

क्रक्रर्ाकलाप
बोर्र बाख्राको वर्ूजललर्स िामय

अनगमन सूचक

हाल सम्मको प्रगति

पौष मक्रहनाको मातसक प्रगति

पश क्रवकास िामय पोखरामा

खोर, रतनङ्ग र्ाडय, तडक्रपङ ट्ांक र

२५ हे लटर क्षेरिलमा डाले घाुँस लगाईएको । खोर,

बोर्र बाख्राको वर्ूजललर्स िामय

िारवार समेिको टे ण्डर खोली टे ण्डर

रतनङ्ग र्ाडय, तडक्रपङ ट्ांक र िारवार समेिको ईजस्टमेट

स्थापना भएको हने

स्वीकृतिको आसर् सूचना प्रकाशन

िर्ार गरी सूचना प्रकाशनमा गएको, बोर्र बोका र

भएको, बजवदपरबाट शि बोर्र बोका ३

बाख्राको स्पेतसक्रिकेसन जस्वकृि भई खररद प्रकृर्ा अजघ

वटा प्राप्त भएको ।

बिाइएको ।खोर, रतनङ्ग र्ाडय, तडक्रपङ ट्ांक र
िारवार समेिको टे ण्डर खोली टे ण्डर स्वीकृतिको
आसर् सूचना प्रकाशन भएको, बजवदपरबाट शि बोर्र
बोका ३ वटा प्राप्त भएको ।

३०

३१

कृषकहरुलाइय रोिगारी र आर्

सहतलर्ि ऋण उपलब्ध गराउने पशपवछी क्षेरमा ५ प्रतिशि

पशपवछी क्षेरमा सहतलर्ि ऋण प्राप्त गने पशपवछी क्षेरमा सहतलर्ि ऋण प्राप्त गने कृषक

आियनका लागी सहतलर्िपशपवछी

ब्र्ाि दरमा सहतलर्ि ऋण

कृषक सं ख्र्ा 36 िना र ऋण प्रवाह

सं ख्र्ा 345 िना र ऋण प्रवाह रकम 326265.2

पालनका लागी सहतलर्ि ब्र्ािमा ऋण

प्रदान गररने ।

रकम 38118 हिार

हिार

उपलब्ध गराईनेछ ।

पशपवछीको विार प्रवद्बय न गनय मलकमा

व्र्वजस्थि तमटमाटय स्थापना

२० वटा तमटमाटय स्थापना हने

८४ वटा प्रस्िाव परे को र

प्रस्िाब

क्रवतभन्न स्थानमा पशपवछी हाटबिार र

छनौट कार्य भई स्थलगि प्रमाजणकरणको

आधतनक पश बधशालाको स्थापना

िर्ारी भइरहेको

गररनेछ ।

पश हाटविार तनमायण िथा सधार १० वटा पश हाट बिार

३४ वटा प्रस्िाव परे कोले

प्रस्िब

तनमायण िथा सधार भएको हने । छनौट कार्य भई स्थलगि प्रमाजणकरणको
मासिवर् उद्योग प्रवद्बय न

२५ वटा मास िवर् उद्योग
प्रवियन भएको हने ।

िर्ारी भइरहेको

७८ वटा प्रस्िाव परे को ले

प्रस्िाब

छनौट कार्य भई स्थलगि प्रमाजणकरणको
िर्ारी भइरहेको

८४ वटा प्रस्िाव परे को र

प्रस्िाब छनौट कार्य भई

स्थलगि प्रमाजणकरणको िर्ारी भइरहे को
३४ वटा प्रस्िाव परे कोले

प्रस्िाब छनौट कार्य भई

स्थलगि प्रमाजणकरणको िर्ारी भइरहे को
७८ वटा प्रस्िाव परे को ले

प्रस्िाब छनौट कार्य भई

स्थलगि प्रमाजणकरणको िर्ारी भइरहे को

गररनेछ ।

ुँ ा नं.
बद

नीति िथा कार्यक्रमको व्र्होरा

क्रक्रर्ाकलाप
सानो डेरी उद्योग प्रवद्बय न

अनगमन सूचक

हाल सम्मको प्रगति

पौष मक्रहनाको मातसक प्रगति

२५ वटा डेरी उद्योग प्रवियन

१८२ वटा प्रस्िाव परे कोले

भएको हने ।

छनौट भइरहेको भई स्थलगि

प्रस्िाब

१८२ वटा प्रस्िाव परे कोले

प्रस्िाब छनौट भइरहेको

भई स्थलगि प्रमाजणकरणको िर्ारी भइरहेको ।

प्रमाजणकरणको िर्ारी भइरहेको ।
महानगरपातलका/उपमहानगरपा

20 करोडको २ वटा

] 2 j^f awzfnf ? 20 s/f]*sf]

] 2 j^f awzfnf ? 20 s/f]*sf] nfutdf

तलका/नगरपातलकाहरुका मास

आधतनक बधशाला िर्ार

nfutdf ;xsfo{df lgdf{)f ug{

;xsfo{df

विार लजक्षि गरी वधशाला

भएको हने ।

ldlt 2073÷09÷12 ut]

ut] uf]/vfkqdf ;'rgf k|sfzg ePsf]n] k|:tfa

uf]/vfkqdf सूrgf k|sfzg ePsf]n]

cfpg] s|ddf /x]sf] .

स्थापना

k|:tfa cfpg] s|ddf /x]sf] .
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