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कृषष उत्ऩादकत्व वषृि गयी 
ऩाॉच वषषभा कृषषको उत्ऩादन 
दोब्फय फनाउन कृषषराई 
आधनुनकीकयण य 
व्मवसामीकयण गरयनेछ ।

भखु्म 
ऩशऩुन्छीजन्म 
उत्ऩादन अवस्था
अण्डा-145 
कयोड भास-ु
३७९  हजाय 
भे.टन    दधु-
२१४०  हजाय 
भे.टन

भखु्म 
ऩशऩुन्छीजन्म 
उत्ऩादन अवस्था 
अण्डा-२०९ 
कयोड, भास-ु
५९७  हजाय 
भे.टन, दधु-
४०००  हजाय 
भे.टन 

ऩाॉच वषषभा कृषषको 
उत्ऩादन दोब्वय 
फनाउॉदै कृषष सवर 
अथषतन्र ननभाषण गनष 
कृषषको 
व्मवसाषमकीकयण, 
मान्रीकयण, य भूल्म 
शृ्ॊखरा नफस्तायभा जोड 
ददएको छु ।

भखु्म 
ऩशऩुन्छीजन्मउत्ऩादन 
अवस्था
अण्डा-१५७ कयोड     
भास-ु४१७  हजाय 
भे.टन दधु-२५९० 
हजाय भे.टन

चैर फैशाख जेष्ठ आषाढ रक्ष्म प्रगती

षिमाकराऩ 1
ऩश ुनश्ल सधुायका रानग 
कृनरभ गबाषधान कामषिभ  
राखभा (दधु उत्ऩादनभा 
विृी गयी दधुको भलु्म 
शृ्खरा फरीमो वनाइ ५ 
वषषभा हारको व्मावसामीक 
पाभषहरुभा यहेको गाइको 
दधु उत्ऩादन २१४० हजाय 
भे टनफाट ४००० भे टन 
ऩमुाषउने उईश्म ऩयुा गनष 
कम्तीभा औसतभा ३५०० 
री ३.५ % फ्माट कयेक्टेड 
नभल्क उत्ऩादन मोगदान 
गने ऩशहुरुको षवकास गने)

५ राख ५० 
हजाय ऩशभुा 
कृनरभ गबाषधान

फाषीक रुऩभा 
१० राख ऩशभुा 
कृनरभ गबाषधान

कृषषराइष गरयफी 
ननवायण, वेयोजगायीको 
अन्त्म य खाद्य 
सयुऺाको आधायको 
रूऩभा नफकास गरयने। 
ऩाॉच वषषभा कृषषको 
उत्ऩादन दोब्फय 
फनाउदै कृषष सवर 
अथषतन्र ननभाषण गनष 
कृषषको व्मवसामीकयण‚ 
मान्रीकयण य भूल्म 
शृ्खरा षवस्तायभा जोड 
ददएको।

ऩश ुनश्ल सधुायका 
रागी ५ राख गाई 
य १ राख ५० 
हजाय बैँसीभा  गयी 
जम्भा ६ राख ५० 
हजाय  कृनरभ 
गबाषधान बएको हनुे

६००००० ५०००० ५०००० ५०००० ५०००० याषष्डम ऩश ुप्रजनन ्केन्र‚ स्थानीम तह‚ 
बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा षवऻ 
केन्र

याषष्डम ऩश ु
प्रजनन ्
केन्र, ऩश ु
सेवा 
षवबाग, 
प्रादेशशकभ
न्रारम, 
ऩशऩुन्छी 
तथा भत्स्म 
षवकास 
ननदेशनारम

भाईरस्टोन १         
कृनरभ गबाषधानको 
भाइरस्टोन अनसुायको 
भासीक प्रगती

४१५३८ ५७००५ ४०५३९

                                                                     नीनत तथा कामषिभ य फजेट कामाषन्वमन कामषमोजना

तेश्ो चौभानसक
कैषपमतसूचकफजेट तथा कामषिभ सहमोगी

ननकामहारसम्भको प्रगतीवाषषषक
आ.व २०७५/७६ को रक्ष्म कामाषन्वमन गने शजम्भेवाय ननकाम

६००००० ४९०३४२

कृषष तथा ऩशऩुऺी षवकास भन्रारम (ऩशऩुन्छी षवकास) समऺ पेश गरिने नेपाल सिकािको प्राथममकता प्राप्त कार्यक्रम बमेजिमको लक्ष्र् हासील गनय तर् गिीएको 
फिम्र्ाट अनुसािको (५८ बुुँदा अनुसािको) मासीक तथा चौमासीक माइलस्टोन अनुसािको िाजरिर् पशु प्रिनन कार्ायलर् पोखिा,िाजरिर् पशु प्रिनन कार्ायलर् लाहान तथा िाजरिर् पशु प्रिनन कार्ायलर् नेपालगंिको 

िेरठ महीनाको कम्पार्ल प्रगती

नीनत तथा कामषिभ (सूचक 
इकाइ सषहत)

आधाय वषष 
2074/75 को 

अवस्था

फुॉदा
 नॊ

आ. फ 
२०७९।८० 
सम्भको रक्ष्म
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तेश्ो चौभानसक
कैषपमतसूचकफजेट तथा कामषिभ सहमोगी

ननकामहारसम्भको प्रगतीवाषषषक
आ.व २०७५/७६ को रक्ष्म कामाषन्वमन गने शजम्भेवाय ननकामनीनत तथा कामषिभ (सूचक 

इकाइ सषहत)
आधाय वषष 

2074/75 को 
अवस्था

फुॉदा
 नॊ

आ. फ 
२०७९।८० 
सम्भको रक्ष्म

षिमाकराऩ 2
तयर नाईट्रोजन उत्ऩादन‚ 
खरयद‚ बण्डायण तथा 
षवतयण नरटयभा

2 राख ५० 
हजाय नर.

४ राख नर. कृषषराइष गरयफी 
ननवायण, वेयोजगायीको 
अन्त्म य खाद्य 
सयुऺाको आधायको 
रूऩभा षवकास गरयने। 
ऩाॉच वषषभा कृषषको 
उत्ऩादन दोब्फय 
फनाउदै कृषष सवर 
अथषतन्र ननभाषण गनष 
कृषषको व्मवसामीकयण‚ 
मान्रीकयण य भूल्म 
शृ्ॊखरा नफस्तायभा जोड 
ददएको।

2 राख ५० हजाय 
नर. तयर 
नाईट्रोजन उत्ऩादन‚ 
खरयद‚ बण्डायण 
तथा षवतयण बएको 
हनुे

२५०००० २०००० २०००० २०००० २०००० याषष्डम ऩश ुप्रजनन ्केन्र‚ ऩश ुप्रजनन ्
कामाषरमहरु 

ऩश ुसेवा 
षवबाग‚ 
प्रादेशशक 
भन्रारम

भाईरस्टोन १     तयर 
नाईट्रोजन उत्ऩादन‚ खरयद‚ 
बण्डायण तथा षवतयणको 
भाइरस्टोनअनसुायको 
भासीक प्रगती -खयीद तथा 
उत्ऩादन दवैु

१९९४१ २०००४ १४४१५

षिमाकराऩ 3
याॉगो, साॉढे तथा फोकाको 
जभेको वीमष उत्ऩादन   
राख डोज

६५०००० १२००००० कृषषराइष गरयफी 
ननवायण, वेयोजगायीको 
अन्त्म य खाद्य 
सयुऺाको आधायको 
रूऩभा षवकास गरयने। 
ऩाॉच वषषभा कृषषको 
उत्ऩादन दोब्फय 
फनाउदै कृषष सवर 
अथषतन्र ननभाषण गनष 
कृषषको व्मवसामीकयण‚ 
मान्रीकयण य भूल्म 
शृ्खरा षवस्तायभा जोड 
ददएको।

6 राख ५० हजाय 
 डोज याॉगो, साॉढे 
तथा फोकाको 
जभेको वीमष 
उत्ऩादन बएको हनुे

६५०००० ५०००० ५०००० ५०००० ५०००० याषष्डम ऩश ुप्रजनन ्केन्र ऩश ुसेवा 
षवबाग‚ 
प्रादेशशक 
भन्रारम

भाईरस्टोन  १  भानसक 
वीमष उत्ऩादन हजाय डोजभा

५९६५३ ५८४३९ ५९१४०

षिमाकराऩ 4

२२०१३३

६५०००० ५५८१९४

२५००००
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तेश्ो चौभानसक
कैषपमतसूचकफजेट तथा कामषिभ सहमोगी

ननकामहारसम्भको प्रगतीवाषषषक
आ.व २०७५/७६ को रक्ष्म कामाषन्वमन गने शजम्भेवाय ननकामनीनत तथा कामषिभ (सूचक 

इकाइ सषहत)
आधाय वषष 

2074/75 को 
अवस्था

फुॉदा
 नॊ

आ. फ 
२०७९।८० 
सम्भको रक्ष्म

उच्च प्रजनन भान बएका 
गाईको भ्रणु खरयद

कृषषराइष गरयफी 
ननवायण, वेयोजगायीको 
अन्त्म य खाद्य 
सयुऺाको आधायको 
रूऩभा नफकास गरयने। 
ऩाॉच वषषभा कृषषको 
उत्ऩादन दोब्फय 
फनाउदै कृषष सवर 
अथषतन्र ननभाषण गनष 
कृषषको व्मवसामीकयण‚ 
मान्रीकयण य भूल्म 
शृ्ॊखरा नफस्तायभा जोड 
ददएको।

उच्च प्रजनन भान 
बएका 100 गोटा 
भ्रणु खरयद बएको 
हनुे

100 गोटा याषष्डम ऩश ुप्रजनन ्केन्र ऩश ुसेवा 
षवबाग‚ 
प्रादेशशक 
भन्रारम

भाईरस्टोन १ स ुप्र
षहउॉदे, वषे य फहवुषे घाॉस 
खेती हेक्टयभा - पाभषभा 
यहेका ऩशहुरुराइ िभीक 
रुऩभा ऩौष्टीक घाॉसभा 
आधायीत वनाउॉदै रैजाने य 
रागत कभ गयी पाभषको 
व्मवसामीक य प्रनतस्प्रधी 
ऺाभता हासीर गने

६६ हेक्टय ९० हे कृषषराइष गरयफी 
ननवायण, वेयोजगायीको 
अन्त्म य खाद्य 
सयुऺाको आधायको 
रूऩभा षवकास गरयने। 
ऩाॉच वषषभा कृषषको 
उत्ऩादन दोब्फय 
फनाउदै कृषष सवर 
अथषतन्र ननभाषण गनष 
कृषषको व्मवसामीकयण‚ 
मान्रीकयण य भूल्म 
शृ्ॊखरा नफस्तायभा जोड 
ददएको।

1500 हे 
ऺेरपरभा षहउदे, 
फषे य फहफुषे घाॉस 
खेती सॊचारन 
बएको हनुे

६६ ७ ३ २०.० स्थानीम तह तथा षवऻ केन्र ऩश ुसेवा 
षवबाग‚ 
प्रादेशशक 
भन्रारम‚ 
ऩशऩुन्छी 
तथा भत्स्म 
षवकास 
ननदेशनारम

भाईरस्टोन १ अनसुायको 
भानसक प्रगती हेक्टयभा

७ ३ २०.३

भाईरस्टोन 1; कामषिभ 
षवस्ततृीकयण √ √

भाईरस्टोन 2; कामषषवनध 
ननभाषण तथा स्वीकृनत √ √ √

भाईरस्टोन 3; स्वीकृत 
कामषषवनध अनसुाय कामषिभ 
सॊचारन बएको प्रगती

६४ ७५
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तेश्ो चौभानसक
कैषपमतसूचकफजेट तथा कामषिभ सहमोगी

ननकामहारसम्भको प्रगतीवाषषषक
आ.व २०७५/७६ को रक्ष्म कामाषन्वमन गने शजम्भेवाय ननकामनीनत तथा कामषिभ (सूचक 

इकाइ सषहत)
आधाय वषष 

2074/75 को 
अवस्था

फुॉदा
 नॊ

आ. फ 
२०७९।८० 
सम्भको रक्ष्म

32

प्रभखु कृषष उऩज, 
ऩशऩुशन्छजन्म तथा भत्स्म 
उत्ऩादनभा आत्भननबषय हनुे 
य उच्च भूल्मका कृषष 
उऩजहरुको ननमाषत वषृि 
गने नीनत अवरम्फन 
गरयनेछ । कृषष उत्ऩादनको 
वहउुऩमोग हनुे गयी 
उत्ऩादन षवषवधीकयण भूल्म 
शृ्ॊखरा षवस्ताय गरयनेछ । 
ननमामषतमोग्म उच्च भूल्मका 
कृषष उऩजहरुको अगाषनीक 
उत्ऩादन गने अनबमान 
तत्कार सरुु गरयनेछ ।

गतवषष वॊगयुका 
उनन्त नश्लका 
५५० ऩाठऩाठी, 
भयुाष नश्लका २५ 
ऩाडाऩाडी, याॉगो 
कुखयुाका चल्रा 
१६४२०० 

षवतयण बएको ।

उत्ऩादनभा 
तीव्रतय विृी गनष 
वॊगयुका उनन्त 
नश्लका १००० 
ऩाठऩाठी, भयुाष 
नश्लका १०० 
ऩाडाऩाडी, 

कुखयुाका चल्रा 
३००००० 

षवतयण गयीने ।

71. उच्च भूल्मका 
कृषष उऩजहरुको 
ननमाषत वषृि गने नीनत 
अवरम्वन गरयनेछ । 
कृषष उत्ऩादनको फह ु
उऩमोग हनुेगयी 
उत्ऩादन षवषवधीकयण 
य भूल्म शृ्ॊखरा नफस्ताय 
गरयनेछ । कृषष 
उऩजहरुको अगाषननक 
उत्ऩादन गने कामषराई 
प्राथनभकता ददइनेछ ।

११०६३०

उन्नत नश्लका याॉगो षवतयण ६२ ३५० ३० ० ० ७ ३० १६
उन्नत नश्लका वगयुका ऩाठा 
षवतयण

५५० ५००० ६०० ४१ ४१ ७२ ६०० ४८४

उन्नत नश्लका कुखयुाका 
चल्रा षवतयण

१६४२०० ९५०००० ११०००० ० ० १०८८९ ११०००० ४७६७४

फोमय फाख्रा षवतयण ४०० ० 1 ९
भाइरस्टोन अनसुायको 

भासीक प्रगती
४१ ४२ १०९६८ ० ४८१८३

तर्ाि गने प्रमाणीत गने


