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कोरेली पाडी /बाच्च्छ हुकााउने कार्ाक्रम सचंालन कार्ाबीधि, २०७७ 
पषृ्ठभूमी M  

गाईभैंसी पालन परम्परागत रुपमा गररदै आएको र भैंसीलाई कालो सुनको रुपमा समेत 
चिननदै आएको सन्दभभमा केही वर्भयता यसको महत्वलाई बेवस्ता गररदै आएकोले ददन प्रनत 
ददन गाई/भैंसीको मूल्यमा बदृ्चि हुनुको साथ ै राम्रा नश्ल समेत लोप हुदै गईरहेको छ। 
केही वर्भ अनिसम्म गाउँिरमा छाकको १२/१४ माना दिू ददने गाई/भैसी समेत नभएका 
होइनन।् यसकारण उच्ि उत्पादन क्षमता भएका माउबाट जन्मेका कोरेली बाच्च्छ/पाडी 
प्राववचिकहरुले छनौट गरी उत्पादनशील वकेनो गाई/भैंसी संरक्षणलाई टेवापुग्नेगरी भूममदहन, 

ववपन्न, गररब, दमलत, मदहला, तथा एकल मदहलाहरु जस्ले लैना पश ु पाल्नसक्न े
हैमसयत राख्दैनन।् नतनलाई सामान्य सािन स्रोत उपलब्ि गराउन सकेमा कोरेली पाडी 
हुकाभएर आयआजभन गरी जीववकोपाजभन गनभसक्ने बनाउन कमलामाई नगरपामलकाको कोरेली 
बाच्च्छ/पाडी हुकाभउने कायभक्रमलाई व्यवच्स्थत, सरल, सहज, प्रभावकारी र पारदमशभ रुपमा 
स्थापना र सञ्िालन गनभ यो कायभववचि कमलामाई नगरपामलका, नगर कायभपामलकाको 
कायभलय स्थाननय सरकार संिालन एनको दफा १०२(२) बाट जारी गररएको छ। 
 
१) प्रारम्भिकः 

क) संक्षिप्त नाम र प्रारभिः 
1. यो काययविधिको नाम "कोरेली बाच्च्छ/पाडी हुकाभउने कायभक्रम संिालन 

कायभबीचि, २०७७" रहेको छ । 
2. यो काययविधि कमलामाई नगरपामलका, नगर कायभपामलकाको कायाभलयबाट 

स्िीकृत भएपछछ प्रारम्भ हुनेछ ।  

२) पररभाषा :  ववर्य वा प्रसंगले अको अथभ नलागेमा यस कायभववचिमा, 
क) "नगरपामलका" भन्नाले कमलामाई नगरपामलका सम्झनु पदभछ । 

ख) "कायाभलय" भन्नाले कमलामाई नगर कायभपामलकाको कायाभलय सम्झनु पदभछ । 
ग) "कृवर् सममनत" भन्नाले कमलामाई नगरपामलकाको कृवर् सममनत सम्झनु पदभछ 

। 
ि) "शाखा" भन्नाले कमलामाई नगरपामलका पशु तथा कृवर् ववकास शाखा सम्झनु 

पदभछ  



 

ङ) "ननच्ज फामभ" भन्नाले एकल वा साझदेारी स्वाममत्वमा रदह यस शाखामा दताभ 
भएको फमभ सम्झनु पदभछ । 

ि) " कायभववचि" भन्नाले 'कोरेली पाडी/बाच्छी हुकाभउने कायभववचि २०७७' सम्झनु 
पदभछ  

 

 

३) उद्देश्र्हरु 

क)  उच्ि उत्पादन क्षमता भएका स्थानीय तथा उन्नत जातका गाई/भैंसीहरुको 
संरक्षण र संवद्भिन गने 

ख) भूममहीन, ववपन्न गररब दमलत तथा एकल मदहलाहरुलाई पश ु पालनको 
माध्यमबाट सशच्क्तकरणमा टेवा पु¥याउने । 

 

४)  कार्ाक्रमको अबधििः  यो कायभक्रमको अवचि कमलामाई नगरपामलका 
नगरकायभपामलकाको ननणभय अनुसार हुनेछ र आवश्यकता अनुसार संसोिन तथा थप 
ववस्तार गदै लान सककनेछ । 

 

५)  कार्ाक्रमको लागी िडा तथा क्षेत्रहरु छनौंटका आिारहरुिः कोरेली पाडी हुकाभउने कायभक्रम 

सन्िालन गनभ  बावर्भक कायभक्रम च्स्वकृत भएका नगरपामलकाको वडाहरुमा कायभक्रम 
संिालन क्षेत्र छनौंट देहायका आिारमा गररनेछ ।लक्षक्षत वगभको बाहुल्यता भएका क्षेत्र 
वा वडा समेट्ने गरी कायभक्रम संिालन गनुभ पन ेछ  । 

६) कार्ाक्रम संचालनका लाधग साझदेारको छनौट प्रकृर्ािः 
1. कायाभलयले अनुसूिी–१ बमोच्जमको प्रस्ताव आह्वान गनेछ । 
2. कायभक्रममा सहभाचग हुन ईच्छुक व्यच्क्त/पश ु फामभहरु/संस्था/समूहहरुले 

अनुसूिी–३ (क) अनुसारको संक्षक्षप्त कायभयोजना बनाई सम्बच्न्ित कायाभलयमा 
अनूसुिी–२ अनुसारको ननवेदन दताभ गनुभ पनेछ । 

3. कायाभलयले दताभ भएका प्रस्तावहरुको स्थलगत ननरीक्षण गरी प्रारच्म्भक पशुपालन 
सवेक्षण प्रनतवेदन सदहत कमलामाई नगरपामलकाको कृवर् सममनतमा स्वीकृनतको 
लाचग पेश गने छ । 

४.  कृवर् सममनतले प्राप्त प्रस्ताव तथा कायभक्रम सन्िालनको लाचग प्रारच्म्भक 
पशुपालन सवेक्षण प्रनतवेदनको आिारमाअनुसूिी–४ बमोच्जम मूल्याङ्कन गरर 
साझदेारको छनौट गनुभ पनेछ । 



 

 

७) छनौट र मुलर्ांकन सलमतत गठनिः कृवर् सममनतबाट मूल्यांकन र छनौट गररनेछ । 
८) सेिा संचालन प्रक्रक्रर्ािः यस कायभक्रम वमोच्जमको सेवा सञ्िालन गने प्रकृया देहाय 
वमोच्जम हुनेछः 

1. कायाभलय र छनौंट भएका साझदेार/समूह/फामभ/कृर्क बबि अनूसुिी–५ 
अनुसार सम्झौता गरी कायभक्रम सन्िालन गरीनेछ । 

2. कायाभलयले साझदेार⁄समूह/फामभ/कृर्क बाट पेस भएको प्रस्ताववत कायभक्रम 
तथा बजेट कृवर् सममनतको बैठकबाट अच्न्तम रुप ववननयोच्जत रकमको 
आिारमा अनुदान स्वीकृत गने । 

3. सम्बच्न्ित साझदेार व्यच्क्त/संस्था⁄समूह/फामभ/कृर्क को नाममा नेपाल 
सरकारबाट च्स्वकृत प्राप्त नच्जकको बैंङ्कमा खाता खोल्नु पनेछ र सोही 
खातामा अनुदान रकम जम्मा गनुभ पने छ  ।  

4. साझदेार व्यच्क्त/फामभ/समुह/संस्थाले प्रगनत हरेक मदहना अनुसूिी–६ 
बमोच्जमको ढाँिामा वडाको पश ु ववकास शाखा माफभ त  नगरको पश ु ववकास 
शाखा पठाउनु पनेछ । 

5. समूह गठन र संिालन प्रकृया कायाभलयको ननयममत कायभक्रम सरह हुनेछ । 
6. कच्म्तमा स्थायी २ दाँते बाच्च्छ/पाडी खररद गनुभ पनेछ । 

 

९) कोरेली बाच्च्छ/पाडी हुकााउने कार्ाक्रम कार्ाान्िर्नको लाधग प्रस्तावित आधथाक नमासिः 
क) बावर्भक च्स्वकृत कायभक्रम अनुसारको रकमको आिारमा 
ख) वावर्भक च्स्वकृत कायभ{क्रममा १ प्याकेजको लाचग १ लाख ५० हजारसम्म वा 

कमलामाई नगरपामलका कृवर् सममनतको ननणभय अनुसार प्रनत 
फमभ/समूह/फामभ/कृर्क  कायभयोजना अनुसार अनुदान ददनेछ । 

ग) कुल अनुदान रकमको ६० प्रनतशत उन्नत कोरेली बाच्च्छ/पाडी ककन्न र अन्य 
रकम हुकाभउदा लाग्ने संिालन खिभ गनभ सककने । 

ि) कायाभलयले सम्पूणभ प्राबबचिक सेवाहरु बबननयोच्जत बजेटको पररिीमभत्र रही ननशुल्क 
उपलब्ि गराउनुपने । 

 

११) अनुगमन, मूलर्ांकन तथा प्रततिेदन सम्बच्न्ि व्र्िस्थािः 
यस कायभक्रमको अनुगमन कमलामाई नगरपामलका, कृवर् सममनत, पश ु ववकास 
शाखाहरुले गनेछन ् र सोको मामसक प्रनतवेदन र प्रगनत सम्बच्न्ित पशु ववकास 



 

शाखामा पठाउनु पने छ। मामसक, िौमामसक तथा वावर्भक प्रगनत प्रनतवेदन 
लगायतका उपलब्िीहरु पशु ववकास शाखा माफभ त कृवर् सममनत र कमलामाई 
नगरपामलकामा पठाउनु पनेछ । 

 

 

 

 

१२) थपघट िा हेरफेर गना सक्न े

1. यो कायभववचिको कायाभन्वनलाई थप व्यवच्स्थत र प्रभावकारी बनाउन कमलामाई 
नगरपामलकाले आवश्यकता अनुसार यस कायभववचिमा थपिट, हेरफेर तथा 
खारेज गनभ सक्नेछ । 

2. यस कायभववचिको कायाभन्वयनमा कुनै बािा अवरोि र अस्पष्टता आएमा त्यस्तो 
बािा अवरोि फुकाउने प्रयोजनका लाचग नगरपामलकाले आवश्यकता अनुसार 
व्याख्या गनभ सक्नेछ । 



 

अनूसुची १ 
सूचना 

 

कमलामाई नगरपामलका पशु ववकास शाखाको वावर्भक च्स्वकृत कायभक्रम अनुसार कोरेली 
बाच्च्छ/पाडी हुकाभउने कायभक्रम प्रभावकारी ढंगले संिालन गनभ साझदेारीको अविारणा 
अनुरुप बबपन्न,,दमलत,वपछडडएका तथा एकल मदहला व्यच्क्त/फामभ/समुह/संस्था/सममनत 
को सहकायभमा कमलामाई नगरपामलका मभत्र वसोवास गरेका 
व्यच्क्त/फामभ/समुह/संस्था/सममनत बाट प्रस्ताव आव्हनको लाचग यो सूिना प्रकामशत 
गररएको छ । ईच्छुक व्यच्क्त/फामभ/समुह/संस्था/सममनतले यो सूिना प्रथम पटक प्रकाशन 
भएको ममनतले ....... ददन मभत्र तोककएको ढाँिा अनुसारको आवेदन फारम र 
पररयोजना प्रस्ताव यस कायाभलयमा पेश गनुभ होला । 
व्यच्क्त/फामभ/समुह/संस्था/सममनतलाइ प्राथाममकता ददइने छ । ववस्ततृ जानकाररका लाचग 
कमलामाई नगरपामलका पशु ववकास शाखामा सम्पकभ  राख्न ुहुन अनुरोि छ । 
 

आिेदन साथ तपलसल अनुसारका कागजातहरु संलग्न गना समते र्स ैसूचनाद्िारा सूधचत 
गररन्छ । 
 

१ अनूसूिी–२ अनुसारको आवेदन फारम 

२ अनूसूिी–३ अनुसारको संक्षक्षप्त कायभयोजना 
३ नेपाली नागररकताको प्रमाणणत प्रनतमलपी 
४ संस्थासंग आवद्ि सदस्यहरुले प्राप्त गरेको अन्य प्रमाण पत्रहरु (तामलम, शैक्षक्षक 

योग्यता, आदद) का प्रमाणणत प्रनतमलपीहरु 

५ बबपन्न,दमलत,वपछडडएका तथा एकल मदहला फामभ/समूह÷सममनत सम्वच्न्ित 
ननकायमा दताभ भएको प्रमाणको प्रनतमलवप 

६ कायभक्रमको लाचग छनौंट भएमा व्यच्क्त/फामभ/समुह/संस्था/सममनत  वा बबपन्न, 

दमलत, वपछडडएका तथा एकल मदहला फामभ/समूह÷सममनत का सदस्यहरुबाट 
कायाभन्वयन गने प्रनतवद्िताको ननणभयको प्रनतमलवप । 

  

 

 

 

 

 



 

अनूसुची २ 
कोरेली बाच्च्छ/पाडी हुकााउने कार्ाक्रम सन्चालनको लाधग ददईने आिेदन–पत्रको फारम 

श्रीमान प्रमुख ज्यू, 

कमलामाई नगरपामलका, 
पशु ववकास शाखा मसन्िुली । 
 

                 ववर्यः कोरेली बाच्च्छ/पाडी हुकाभउने कायभक्रम सन्िालनको लाचग छनौट हुन पाउँ 
भन्ने बारे । 
महोदय, 

त्यस कायाभलयको ममनत ............................ को 
...............................मा प्रकामशत सूिना अनुसार 
.................................................................. 

व्यच्क्त/फामभ/समुह/संस्था/सममनत  वा बबपन्न, दमलत, वपछडडएका तथा एकल मदहला समूह/सममनत को 
तफभ वाट कोरेली बाच्च्छ/पाडी हुकाभउने कायभक्रममा सहमभग हुने ईच्छा भएकोले तपमसल अनुसारका कागजात 
राखी यो ननवेदन पेश गरेका छु/छौ । उक्त कायभक्रम प्राप्त भएमा यस सम्बन्िी सम्झौता तथा मापदण्डमा 
उल्लेख भए अनुसार कायभक्रम सन्िालन गनेछु/गनेछौ र यस कायभक्रमको लाचग गररएको सम्झौता तथा 
मापदण्ड ववपररत गरेको पाइएमा ववद्यमान कानून बमोच्जम कायभवाहीको भागेदारी हुन मञ्जुर रहेको व्यहोरा 
समेत अनुरोि गदभछौं ।  

 

पुनश्िः आवेदन साथ तपमसल अनुसारका कागजातहरु यसै ननवेदन साथ संलग्न राखेको व्यहोरा समेत 
अनुरोि गदभछु । 
तपमसल 

१ अनूसूिी–३ अनुसारको संक्षक्षप्त कायभयोजना 
२ नेपाली नागररकताको प्रमाणणत प्रनतमलपी 
३ संस्था सम्वच्न्ित ननकायमा दताभ भएको प्रमाणको प्रनतमलवप 

४ संस्थासंग आवद्ि सदस्यहरुले प्राप्त गरेको अन्य प्रमाण पत्रहरु (तामलम, शैक्षक्षक योग्यता, 
आदद) का प्रमाणणत प्रनतमलपीहरु 

५ संस्थाको तपभmबाट कायभक्रम सन्िालन सम्बन्िी भएको ननणभयको प्रनतमलवप 

६ संस्थाका सदस्यहरुबाट कायाभन्वयन गने प्रनतवद्िताको ननणभयको प्रनतमलवप 

 

 

 

 

ननवेदन ददने संस्थाको तपभmबाट ददने  

संस्थाको प्रमुखको नामः 
सस्था प्रमुखको दस्तखतः 
संस्था प्रमुखको पदः 
संस्थाको ठेगानाः  



 

ममनतः 
संस्थाको छापः 



 

अनूसुची ३ 
कोरेली पाडी हुकााउनेकार्ाक्रम सन्चालनको लाधग संक्षक्षप्त कार्ार्ोजना 

 

संस्थाको नामः ..............................................संस्थाको 
सम्पकभ  टेमलफोन नम्वरः ............................ 

संस्थाको ठेगानाः च्जल्लाः मसन्िलुी कमलामाई नगरपामलका वडा नं......... 
 गाउं/टोलको नामः .................................. 
  

संस्थादताभ को प्रमाण–पत्र नं. र संस्था दताभ गने कायाभलयको नाम ठेगानाः 
................................................. 

संस्थाले हाल सम्म गरेका उल्लेखननय कामहरुः  
..............................................................

..................................  

 

खाता संिालन गररने बैंकको नाम र खातावालाहरुको नामः–
........................................ 

 

 

कायभ योजनाको प्रस्तावनाः 
..............................................................

..................... 

 

उद्देश्यहरुः 
(क) ............ 

(ख) .............. 

रकमको आवश्यकताः 
 

पुँच्जगत तफभ  गररने कृयाकलापहरु  िालु तफभ  गररने कृयाकलापहरु 

के गन े कुनमदहनामा 
गने 

कनत रकम 
िादहन्छ रु 

के गने कुन 
मदहनामा 
गने 

कनत रकम 
िादहन्छ रु 

      

      

      

      

                



 

अनुसूची ४ 
कार्ाक्रम संचालनका लाधग संस्थाको छनौट गदाा अपनाईने मूलर्ांकनका आिारहरु 

क्र.
सं 

द. 

नं. 
आवेदक संस्थाको 

नाम 
ठेगाना कायभ योजना 

(५०) 
व्यवसाय

को 
सम्भाव्य
ता/उपयु
क्तता 
(२५) 

अनुभ
व/ता
मलम 
(२५) 

कुल 
प्राप्तां
क 
१०० 

गोठको 
क्षमता र 
अवस्था 
(१५) 

िाँस 
लगाएको 
क्षेत्रफल 
(१५) 

कायभ 
योजना
को 

वववरण 
(२०) 

 

 

         

 

 

         

छनौट सलमतत  

s[lif ;ldtL M gu/kflnsfsf] pk—k|d'vsf] ;+of]hsTjdf u7g ePsf] s[lif ;ldtL ljj/0f   

s_gu/ pk—k|d'v–;+of]hs  

v_ cfly{s ljsf; ;ldltsf ;+of]hs –;b:o  

u_s[ifs k|ltlgwL ! hgf –;b:o  

3_;+3 ;+:yfsf] k|ltlgwL ! hgf –;b:o  

ª_Pu|f] e]6 k|ltlgwL ! hgf –;b:o 

r_k|d'v k|zf;lso clws[t —;b:o 

5_s[lif zfvf k|d'v jf k|ltlgwL—;b:o 

h_kz' ljsf; zfvf k|d'v tyf k|ltlgwL—;b:o 

 



 

अनुसुची ५ 
सम्झौता पत्रको नमुना 

 

कमलामाई नगरपामलका नगरकायभपामलकाको कायभलय, कृवर् सममनतको नेततृ्वमा र कमलामाई 
नगरपामलका पशु ववकास शाखा, द्वारा संिालन गररने उन्नत कोरेली बाच्च्छ/पाडी हुकाभउने कायभक्रम को 
उद्देश्य अनुरुपको उपलब्िी हामसल गनभ  क.न.पा. पश ु ववकास शाखा (यस पनछ पदहलो पक्ष 
भननने) र .............................................. 

व्यच्क्त/फामभ/समुह/संस्था/सममनत (यस पनछ दोस्रो पक्ष भननने) बबि तपमसलमा उल्लेणखत शतभहरुको 
अचिनमा रही कोरेली बाच्च्छ/पाडी हुकाभउने कायभक्रम संिालन गनभ द्ववपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भयो । 

१ आवद्ि फामभको हकमा कच्म्तमा १० गोटा वा समुहका कृर्क सदस्यहरुले अननवायभरुपमा 
समूह÷सममनतको सदस्य भई लक्षक्षत कायभक्रम अनुसार कम्तीमा पनन १० सदस्य भएको एउटा 
हकमा प्रनत सदस्य कम्तीमा पनन १ गोटा कोरेली बाच्च्छ/पाडी पालन गनुभपन ेछ  र सो को 
अननवायभ ववमा गनुभ पने छ । 

२ दवुै पक्षको सहमनतमा स्थानीय वा नच्जकका च्जल्लाहरुको माग बमोच्जम वा प्राववचिक आिारमा 
मसफाररस भएका नश्लका पशु छनोट गनुभपदभछ । 

३ दोश्रो पक्षले हरेक वर्भ आफ्नो समूहमा रहेका समस्याहरुको पदहिान गरी प्राथममकताको आिारमा 
आवश्यक पने कायभक्रम तथा बजेटहरु तजुभमा गरी कमलामाई नगरपामलका पश ुववकास शाखामा 
प्रस्ताव स्वीकृनतको लाचग पेश गनुभ पनेछ  

४ दोश्रो पक्षले फामभ संयोजक तथा समहुको ननणभय नेपाल सरकारबाट च्स्वकृत प्राप्त नच्जकको 
बाणणज्य बैंङ्कमा खाता खोल्नु पनेछ र दोश्रो पक्षले कमलामाई नगरपामलका पशु ववकास 
शाखाबाट च्स्वकृत कायभक्रम सन्िालन गरर खिभको भुक्तानी ददएको सक्कल ै ननस्सा प्रमाण 
सदहत पेस हुन आएमा कृवर् सममनत संयोजक वा पशु ववकास शाखाले खटाएको सम्बच्न्ित 
प्राववचिकले स्थलगत ननररक्षण गरी प्रमाणणत भए पनछ ववननयोजन भएको अनुदान रकम एकै 
पटक वा ककस्ता स्वरुप उक्त खातामा जम्मा गरर ददनेछ । 

५ दोश्रो पक्षले अनुदान रकम कोरेली बाच्च्छ/पाडी खररद गरी ब्याउने ननच्श्ित नहंुदासम्म 
हुकाभउनका लाचग मात्र खिभ गनुभ पनेछ । 

६ कृवर् सममनत वा पशु ववकास शाखाले आफूले संिालन गने वा साझदेारले संिालन गन े
कायभक्रममा दोश्रो पक्षले हुकाभई ब्याउने ननच्श्ित भएका वा ब्याएका कोरेली वा गाई/भैसीहरु 
खरीद गनभ सहयोग गनेछ । दोश्रो पक्षले पशुहरु खररद तथा बबक्रीगदाभ अननवायभ रुपमा पदहलो 
पक्षलाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

७ प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई असल व्यवस्थापन ववचि बमोच्जम कायभक्रम संिालनको लाचग 
सरोकारवाला ननकायसँग समन्वय गरी बदढमा ३ वर्भ सम्म सहयोग उपलब्ि गराई कायाभन्वयन 
गराउन ुसक्नेछ । 

८ दोश्रो पक्षले स्वीकृत बावर्भक कायभयोजना अनुरुप कायाभन्वयनको लाचग मात्र खिभ गनुभ पने छ र 
सो को अद्यावचिक प्रगनत तयार गरी हरेक मदहना प्रथम पक्षलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ । 



 

९ दोश्रो पक्षले पशु पालन व्यवस्थापनको लाचग गररने सम्पुणभ कायभहरुको अमभलेख वववरण राखी 
अद्यावचिक गरररहन ुपन ेछ  

१० पदहलो पक्षले संिामलत कायभक्रमको प्रगनत सन्तोर्जनक नपाएमा तोककएको अवचिसम्म 
कायभक्रमलाई ननरन्तरता ददन बाध्य हुन ेछैन । 

११ पदहलो पक्षको कायभक्रम अवचि समाप्त भएपनछ पनन दोस्रो पक्षले कायभक्रमलाई ननरन्तरता 
ददनुपन ेछ । 

१२ दोश्रो पक्षले यस कायभक्रमको लाचग गररएको सम्झौता तथा मापदण्ड ववपररत गरेको पाइएमा 
ववद्यमान कानुन बमोच्जम कायभवाहीको भागेदारी हुन ुपन ेछ ।  

 

 

 

प्रथम पक्ष         दोस्रो पक्ष 

क.न.पा. पशु ववकास शाखाको तफभ बाट सदहगनेको   फामभ संयोजक/संस्थाको 
अध्यक्षको   

नामः           नामः 
पदः           ठेगानाः 
दस्तखतः             दस्तखतः 
ममनतः           ममनतः 
कायाभलयको छापः        औठा छाप 

रोहबर           रोहबर 
 

 

   

द्रष्टब्यः कमलामाई नगरपामलकाले आवश्यकता अनुसार उल्लेणख शतभहरुमा थपिट गनभ सक्ने छ । 



 

 

अनुसूची–६ 
कोरेली बाच्च्छ/पाडीहुकााउने कार्ाक्रमको प्रगतत वििरण पठाउने फारामको ढांचा 

 

...................मदहना÷िौमामसक÷अष्ठमामसकको लक्ष्य र प्रगनत 

१. संस्थाको नामः     टेमलफोन सम्पकभ  नम्वरः 

ठेगानाः च्जल्ला मसन्िलुी  कमलामाई नगरपामलका वडा नं.  

 गाउं÷टोलः 
२. आ.व.  ३. मदहना  ३) प्रगनत प्रनतवेदन अवचिः  अिभवावर्भक÷वावर्भक 

 

 

क्र. 

सं. 

कायभक्रम 
वववरण 

इ
का
ई 

बा
वर्भ
क 
ल
क्ष्य 

बा
वर्भ
क 
ब
जे
ट 

.......

. 

िौमा
मसक 
ल
क्ष्य 

िौमा
मसक 
बजेट 

यस 
मदह
नाको 
प्रग
नत 

यस 
मदह
नाको 
खिभ 

........ 

िौमा
मसक 
प्रगनत 

....

.... 

िौमा
मसक 
खिभ 

हालस
म्मको 
प्रगनत 

हालस
म्मको 
खिभ 

कै
कफ 

यत 

1              

2              

3              

4              

5              



 

 

ववविय प्रगनत प्रनतशतः ..... %,  भाररत प्रगनतः .......... %  भौनतक प्रगनतः 
..............% 

 

 

पशुको प्रजनन तथा उपिार रेकडभको नमूना (प्रत्येक भैसीको लाचग) 

ममनत 

भैसीको 
ट्याग 
नंउमेर 

मदह
ना 

कृ.ग
.वा 
प्रा.ग
. 

रांगोको जात वा 
मसमेन नं 

परच्जबी 
ननयन्त्रण 
वववरण 

भ्याच्क्स
नेसन 
वववरण 

स्वास््य 
समस्या 
र उपिार 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

आईपरेका बािा अड्िनहरुः 
 

 

समािानको लाचग सुझावहरु : 

6              


