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बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका 

पशु सेवा शाखा

ताकुकोट, गोरखा

प्रथम चौमालसक सलमक्षा कार्यक्रम 

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका पशु सेवा शाखामा कार्यरत कमयचाररहरु

1. अमृत पोखरेि (प्रा.स.)

2. तारामलि लिलमरे (ना.प.से.प्रा.) वडा नं.३ र ४

3. कसम भट्ट (सामालिक पररचािक) वडा नं. ५ र ६

4. सुिन लवश्वकमाय (सामालिक पररचािक)  वडा नं. १ र २

5. लविर् गुरुङ (सामालिक पररचािक) वडा नं. ७ र ८



पशु सेवा शाखाको आ.व. २०७७/०७८ मा प्रथम
चौमालसकमा सम्पन्न गने भलन तर् गररएका
कार्यक्रमहरु

क्र.स. कार्यक्रमको नाम िक्ष्य बिेट कैलिर्त

१ स्थालनर् कुखुराको चल्ला

खररद लवतरि

१५००।- गोटा १६००००

२ PPR लबरुद्धको भ्याक्सिन १२००० गोटा ६००००

३ औषलि खररद लवतरि २०००००

४ डािे िाँसका लवरुवाहरु

खररद लवतरि

१५००००



प्रथम चौमासिकमा िम्पन् न गरिएका

कार्यक्रमहरु

१. स्थालनर् िातका चल्ला लवतरि

उदे्दर्हरु :

 लनवयहामुक्सख कृषकिाई व्यावसालर्क बनाउनु ।

 स्थालनर् िातको संरक्षि तथा प्रबयिन गनुय ।

 पालिकािाई कुखुरामा आत्मलनभयर बनाउनु ।



स्थालनर् िातका कुखुराका चल्ला लवतरि

कार्यक्रमको प्रलक्रर्ा

कार्यक्रमको कुि बिेट १६००००।-

चल्ला खररदको िक्ष्य १५०० गोटा

कुि खररद पररमाि १६३२ गोटा

िलक्षत समुदार् पालिकाका प्रत्यक वाडयमा सलक्रर्रुपमा

संचालित व्यावसालर्क कृलष तथा पशुपक्सछि

िमय,कृषक समुह,कृलष सहकारी र गररब

तथा लवपन्न अगुवा कृषक

प्रलतवडा लवतरि संख्या २०० गोटा

स्थालनर् चल्ला लवतरिवाट िाभाक्सित

कृषक समुह

२३

चल्ला हुकायउन लवतरि गररएको औषलि ५० भाईि



कार्यक्रमको बिबिर् तथा भौबतक प्रगबत

लबलिर् प्रगलत भौलतक प्रगलत

क्र.स.
क्र.स.

१ लबित िजेट १६००००।- १ लबित संख्या १५००।-

२ चल्ला खरिद १५३३४०।- २ चल्ला खरिद संख्या १६३२

३ औषबि खरिद ६५९२।- ३ औषबि खरिद ५०( भाईल)

४ कुल खचय १६००००।- ४
बितरित चल्लाको

संख्या
१६११

५ प्रगबत प्रबतशत १००% ५ प्रगबत प्रबतशत ११२%     



लनष्कषय :

पशु सेवा शाखाको आ.व. २०७७/०७८ मा पलहिो

चौमालसकमा रु १६००००।– खचय गने िक्ष्य राक्सखर्कोमा

चािु आ.व. मा रु १६००००।– खचय भई लबलिर् प्रगलत १००%

हुन आर्को ि र १५०० कुखुराको चल्ला खररद िक्ष्य

राक्सखर्कोमा १६३२ चल्ला सलहत चल्ला हुकायउन प्रर्ोग हुने

औषलि/लभटालमन ५० भाईि सलहत लवतरि गररर्कोिे

र्सको भौलतक प्रगलत ११२% हुन गर्को ि ।



स्थाबिर् जातका कुखुिाको चल्ला बितिण



क्रमश : 



बाख्रािाई लप.लप.आर भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम

उदे्दश्य :

 रोगप्रलतरोलि क्षमतामा बृलद ल्याउन

 बाख्राको मृत्यदर िटाउन

 समुदार् स्तरमा रोग िैलिन नलदन



लप.लप.आर खोप िगाउदाको तक्सस्वरहरु



लप.लप.आर खोप िगाउदाको तक्सस्वरहरु



कार्यक्रमको लबलिर् तथा भौलतक प्रगलत

लबलिर् प्रगलत भौलतक प्रगलत

क्र.स. क्र.स.

१ िलक्षत बिेट ६००००।- १ िलक्षत संख्या १२०००।-

२ िगाएको संख्या ४००० २ िगाएको

संख्या

४०००

३ खोप िगाएवापत

खचय भएको रकम

२१६००।- ३ खोप िगाए

बापत खचय

भएको रकम

२१६००।-

४ कुि खचय २१६००।- ४ कुि खचय २१६००।-

५ प्रगलत प्रलतशत ३६% ५ प्रगलत प्रलतशत ३०% (बालक रकम

संक्रमिको अवस्था

अनुसार तस्रो

चौमालसक सम्म खचय

गररनेि)



डािे िाँसका लवलवि िातका लवरुवा खररद

लवतरि कार्यक्रम

उदे्दश्य :

 चौपार्िाई सनु्तलित रुपमा पौलिक आहारको उपभोग गराउनु

 दानाको खपतिाई तुिनात्मक रुपमा नु्यन गनुय

 उत्पादन िागत कम गराउनु

 पशु स्वास्थ्यमा सुिार ल्याउनु ( सनु्तलित आहारको प्रर्ोगवाट)



कार्यक्रम प्रलक्रर्ा

कुि बिेट : १५००००।–

िलक्षत समुह : पालिका भररका सम्बक्सित कृषकको प्राप्त
लनबेदनकोआिारमा लवतरि

गररएको ।

लवतरि गररएका िाँसहरु :

 लनमारो

 राईखनार्ो

 ईलपि-ईलपि

 टाकी

 बकाईनो

 नेलपर्र

 लकमु्ब

 लचउरी



कार्यक्रमको अनुगमन तथा िििि

उदे्दश्य :

1. कृषकको समस्या पलहचान गनुय

2. समस्याको समािान गनुय

3. सम्पन्न गरेको कार्यक्रमको सबि तथा दुबयि पक्षको िानकारर लिनु

4. प्रालबलिक सल्ला तथा सुझाप लदनु



अनुगमन गररएका कृलष तथा पशुपक्सछि

िमयको लववरिहरु

१. सुलिकोट एग्रो िमय ( वडा नं.६)

२. ए.लव.आर.सी. कृलष िमय (वडा नं. ६)

३. नारदपोखरी कृलष तथा पशुपक्सछि िमय (वडा नं.२)

४. झोिुङे्ग बाख्रा िमय (वडा नं.४)

५. अब्राहम बाख्रा िमय (वडा नं. ४)

६. बान्चोक एकीकृत कृलष तथा पशुपक्सछि िमय (वडा नं. ४)

७. लबलपन पोल्ट्र ी तथा नसयरी कृलष िमय (वडा नं.७)

८. िुमाउने बाख्रा िमय (वडा नं. ७)



बिल्ड अिुगमि गदाय बलईएका तस्वििहरु







ए.बि.आि.बस कृबष िमय



ए.लव.आर.लस कृलष िमय



नारदपोखरी कृलष िमय प्रा.लि.  



क्रमश : 



आगामी चौमालसकमा सम्पन्न गने कार्यक्रमहरु

:

1. व्यावसालर्क बंगुर खोर लनमायि कार्यक्रम

 कुि बिेट : १०००००।– ( ४ िनािाई रु २५ हिारको दरिे)

२. पम्पिेट/पोिर/लिफे्लट/बुकिेट तथा अन्य पशु प्रसारका सामालग्र िपाई कार्यक्रम

 कुि बिेट : ४००००।–

 िलक्षत समुह : पालिका लभत्रका समू्पिय वडा कार्यिर् पशु सेवा इकाई तथा अगुवा कृषक

३. कुकुरमा एक्सि रेलबि खोप खररद कार्यक्रम

 कुि बिेट : ६००००।–

४. कुखुरामा खोप खररद कार्यक्रम

 कुि बिेट : ४००००।– ( आवश्यक संक्रमिको आिारमा सम्पन्न गररने) 



क्रमश

५. बराम सामुदात सशक्सतिकरि कार्यक्रम

 कुि बिेट पशु सेवा शाखा तिय : ४७०००००।–

१. आिुलनक खोर लनमायि २. कुखुरा प्रबदयन तिय (७०००००।-)

तथा बाख्रा प्रबदयन (४०००००।-)



६ . औषलि खररद लबतरि कार्यक्रम

कुि बिेट : २०००००।–

िलक्षत समुह :

 व्यवसार्ीक कृलष तथा पशुपक्सछि िमय

 अगुवा कृषक तथा पशुपछिी संख्याको आिारमा लवतरि गररने ।

 पालिका सलहत प्रते्यक वडामा कृषकको पहुचमा रहने गरर

वडाअध्यक्षको समिर्मा वडाका पशु सेवा इकाईका प्रालवलिक

मािय त कृषकिाई लवतरि तथा प्रालवलिक सेवा प्रिान गररने ।



आगामी चौमालसकमासम्पन्न गररने स:शतय

तिय का कार्यक्रमहरु

१. उन लवकासका िालग भेडा प्रबदयन कार्यक्रम

 कुि बिेट : ३०००००।–

 िलक्षत समुह : व्याबसालर्क रुपमा भेडापािन गदै आएका कषक

समुहहरु

 कार्यक्रम प्रलक्रर्ा : कार्यलवि अनुसार



क्रमश : 

२ . िागत साझेदारीमा बाख्रा प्रबदयन कार्यक्रम

कुि बिेट : १००००००।-

िलक्षत समुह : व्यावसा लर्क रुपमा बाख्रापािक
कृषक

कार्यक्रम प्रलक्रर्ा : कार्यलवलिको आिारमा



क्रमश :

३ . कृलष तथा पशुपक्सछि सम्बक्सि अध्यावलिक कार्यक्रम

 कुि बिेट : १०००००।–

िलक्षत समुह : पालिका लभत्रका समू्पिय वडाहरु

 कार्यक्रम प्रलक्रर्ा : कार्यलवलिकोआिारमा



क्रमश : 

४. बाख्राको साना व्यावसालर्क कृलष उत्पादन केन्द्र (पकेट) 
लवकास कार्यक्रम

 कुि बिेट : १५०००००।–



 िलक्षत समुह : व्यावसालर्क कृषक समुह

 संचािन प्रलक्रर्ा : कार्यलवलि अनुसार



दैलनक कार्यिर्मा संचािन भएका केलह

महत्वपुिय कामका रेकडयहरु

 हाि सम्म लचतुवािे बाख्रा मारी त्यसको के्षलतपुलतयको िालग लिल्ला बन लडलभिन

कार्ायिर्िाई लसिाररस संख्या २७

 पशुको संख्या ४७ .

 बनलडलभिन कार्ायिर्वाट भुतिानी भएको रकम ४७४०००।-



क्रमश : 

 गोबर पररक्षि ११७ (गाई,भैंसी,बाख्रा)

 क्यासे्टसन २७० बोका

 उपचार ७८० गोटा
(गाई,भैंसी,कुखुरा,बंगुर,कुकुर,बाख्रा)



िन्यवाद

प्रसु्ततकताय

अमृत पोखरेि


