
बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका
पश ुसेवा शाखा

आलथिक बर्ि२०७८/०७९ सलिक्षा कार्िक्रि 



बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका पश ुसेवा 
शाखािा कार्िरत कििचाररहरु

1. हहक्ित बाहादरु खड्का (प्रा.स.)
2. सरु्ि बहादरु शे्रष्ठ (प्रा.स.)
3. लिथिेश कुिार र्ादव (ना.प.से.प्रा.) 
4. जिवन राि भण्डारी (ना.प.स्वा.प्रा.) वडा नं. ५
5. कसि भट्ट (सािाजिक पररचािक) वडा नं. ३ र ४
6. सिुन हवश् वकिाि (सािाजिक पररचािक)  वडा नं. १ र २
7. हविर् गरुुङ (सािाजिक पररचािक) वडा नं. ७ र ८



पश ुसेवा शाखाको आ.व. २०७८/०७९ िा
सम्पन्न गने भलन तर् गररएका कार्िक्रिहरु

क्र.स. कार्िक्रिको नाि िक्ष्र् बिेट कैहिर्त

१ स्थालनर् कुखरुाको चल्िा
खररद हवतरण

२००० २,००,०००

२                                                     PPR लबरुद्धको भ्र्ाजक्सन १,००,०००

३ और्लि खररद हवतरण ८ वडाको िागी ४,००,०००
४ डािे घाँसका हवरुवाहरु 

खररद हवतरण
१५०० लबरुवा 

२५के जि
२,००,०००

५ व्वङु्गुरको पााापाा हवतरण ४० वटा २,००,०००



क्रमश.....
क्र.
स.

कार्िक्रिको नाि िक्ष्र् बिेट कैहिर्त

६ ५०% अनदुानिा राँगा
हवतरण

६ ३,००,०००

७ हकसान सेवा काडि हवतरण ८ वडािा ५०,०००
८ उन हवकासका िालग भेडा 

प्रवद्धिन
२ वटा वडािा २,५०,०००

९ िागत साझेदारीिा बाख्रा 
प्रवद्धिन

२० वटा ६,००,०००

१० ह्याचरी िेलसन हवतरण १ वटा ५०,०००

११ कार्िक्रि अनगुिन तथा 
छििि

१,००,०००



क्रमश
क्र.
स.

कार्िक्रिको नाि िक्ष्र् बिेट कैहिर्त

१२ पशु प्रसरको लागी बुकलेट छपाई ५०० पपस ५०,०००

१३ पशु प्रवर्द्धनको लागि प्रगिगि (चाफ कटर) १० वटा ३,००,०००

१४ पशुधन बबमा ५०००(आवश्यकता
अनुसार)

६,००,०००



पश ुसेवा शाखाको आ.व. २०७८/०७९ िा सम्पन्न 
गररएका कार्िक्रिहरु

क्र.स. कार्िक्रिको नाि िक्ष्र् बिेट कैहिर्त

१ स्थालनर् कुखरुाको 
चल्िा खररद हवतरण

२००० २,००,०००

२                                                     PPR लबरुद्धको
भ्र्ाजक्सन

१,००,०००

३ और्लि खररद 
हवतरण

८ वडाको िागी ४,००,०००

४ डािे घाँसका 
हवरुवाहरु खररद 
हवतरण

१५०० लबरुवा 
२५के जि

२,००,०००

५ व्वङ्गुरुको पााापाा  
हवतरण

४० वटा २,००,०००
पशु प्रसरको लागी 
बुकलेट छपाई र हकसान 
सेवा काडि हवतरण 
सिावेश गररर्को



क्रमश.....
क्र.स. कार्िक्रिको नाि िक्ष्र् बिेट कैहिर्त

६ ५०% अनुदानमा 
रााँगा पवतरण

७ ३,००,०००

७ उन पवकासका लागग 
भेडा प्रवर्द्धन

२ वटा वडामा २,५०,०००

८ लागत साझेदारीमा 
बाख्रा प्रवर्द्धन

६,००,००० खोर सुधार मा 
प्रयोग 

९ काययक्रम अनुगमन
तथा छलफल

१,००,०००

१० पशु प्रवर्द्धनको लागि 

प्रगिगि (चाफ कटर)

१० वटा ३,००,०००

११ पशुधन बबमा ५०००(आवश्यकता
अनुसार)

६,००,०००



आ.व. २०७८/०७९ िा सम्पन् न 
गररएका कार्िक्रिहरु

१. स्थालनर् िातका चल्िा हवतरण

उद्देश्र्हर:

• लनविहािजुख कृर्किाई व्र्ावसाहर्क बनाउन ु। 

• स्थालनर् िातको संरक्षण तथा प्रबििन गनुि ।

• पालिकािाई कुखरुािा आत्िलनभिर बनाउन ु।



स्थाननय जातका कुखरुाको चल्ला 
पवतरण 



क्रमश : 



बाख्रािाई हप.हप.आर भ्र्ाजक्सनेसन 
कार्िक्रि

उद्देश्र् :

 रोगप्रलतरोिात्िक क्षितािा बहृद्ध ल्र्ाउनु

 बाख्राको ितृ्र्दर घटाउनु

 सिदुार् स्तरिा रोग िैलिन नददनु



काययक्रमको पववरण

• कुल खोप लगाएको सं ३८६६



हप.हप.आर खोप िगाउँदाको तजस्वरहरु



हप.हप.आर खोप िगाउँदाको तजस्वरहरु



पश ुस्वास््र् और्लि हवतरण कार्िक्रि 

उद्देश्र् :

 पश ुउपचार गनि

 पशकुो ितृ्र्दर घटाउनु

 सिदुार् स्तरिा रोग िैलिन नददनु



डािे घाँसका हवहवि िातका हवरुवा खररद 
हवतरण कार्िक्रि

उदे्दश्र् :

 चौपार्िाई सन्तलुित रुपिा पौहिक आहारको उपभोग गराउन ु

दानाको खपतिाई तिुनात्िक रुपिा न्र्नु गनुि 

 उत्पादन िागत कि गराउनु

 पश ुस्वास््र्िा सिुार ल्र्ाउन ु( सन्तलुित आहारको प्रर्ोगवाट)



कार्िक्रि प्रहक्रर्ा 
िजक्षत सिहु : सम्बजन्ित कृर्कको प्राप्त लनबेदनको आिारिा 
हवतरण 
गररएको। 
हवतरण गररएका घासँहरु :
 १.लनिारो २.राईखनार्ो ३.ईहपि-ईहपि ४.टाकँी
५.बकाईनो ६.नेहपर्र ७.हकम्बु ८.जचउरी



वङ्गरु पाठापठी पवतरण काययक्रम

उद्देश्र्:

• बंगरु व्र्वसार् प्रवद्धिन गनुि
• आर्आििन बढाउनु

• लनबािहिजुख पेशािाई व्र्वसाहर्क बनाउनु



५०% अनुदानमा रााँगा पवतरण काययक्रम
उद्देश्र् 

 नश्ल सिुार गनि तथा व्र्ावसाहर्करण

 दिु तथा िास ुउत्पादन बढाउन

 आलथिक आर्आििन



उन  हवकासका िालग भेडा प्रबदिन कार्िक्रि
कार्िक्रिको हववरण:

• भेडाको त्र्ाङ्क संकिन:३५६६

• कुि भेडापािन सिूह: ५

• कुि िाभग्राहह संख्र्ा:५०



कार्िक्रिका उद्देर्हरु

घजुम्त गोाको व्र्वस्थापन गनुि
 गणुस्तररर् उनको प्रसोिन तथा व्र्वस्थापन गनुि
भेडाको नश्ल सिुार गरर उन्नत भेडा उत्पादन गनुि
भेडािाई िहािारीिन्र् रोग तथा अन्र् संक्रिण हनुवाट बचाउनु
 भेडापािन पेशािाई सम्िालनत पेशाको रुपिा प्रबदिन गरर कृर्कको 

आर्-आििनिा वदृद्द गनुि 



उन  हवकासका िालग भेडा प्रबदिन कार्िक्रिका 
िालग दताि भएका भेडापािक कृर्क सिहु

1. चहङ्गुपोखरी भेडापािन कृर्क सिहु 
2. िहुपश्वर भेडापािन कृर्क सिहु 
3. रुिे ददलिङ खकि  भेडापािन कृर्क सिहु 
4. िाचे भेडापािन कृर्क सिहु 
5. बारपाक भेडापािन कृर्क सिहु 



लागत साझदेारीमा बाख्रा प्रवर्द्धन (खोर सिुार)

कार्यक्रमको वििरण

• कुल लाभग्राहिको संख्या: २४



लागत साझदेारीमा बाख्रा प्रवर्द्धन (खोर सिुार)

उद्देश्र् :

 रोगप्रलतरोिात्िक क्षितािा बहृद्ध ल्र्ाउन।ु
 बाख्राको ितृ्र्दर घटाउन।ु
 बाख्रा पािनिा व्र्ावहर्करण गनि।



काययक्रम अनुगमन तथा छलफल
उद्देश्र् :

 कार्िक्रि प्रभाकारी बनाउन।
 कार्िक्रि सिि बनाउन।
 कार्िक्रि सम्पन्न पानि।



चाफ कटर पवतरण
उद्देश्र् :

 घासको संर्ोजचत उपर्ोग । 
 घास पाचनर्कु्त बनाउन।
 हकसानको सिर्को वचत गनि।



पशधुन बबमा काययक्रम 
उद्देश्र् :

 िोजखि तथा के्षलत न्र्लुनकरण

 ब्र्ाबसाहहक उत्प्ररेणा

 हकसान सहर्ोग



लबिा गररएको पशकुो संख्र्ा 
•बाख्रा १९०५
•गाई, भैसी, गोरू  २७/३१४
लबजिर् प्रगलत : ६२.५० प्रलतशत 
िम्िा क्षलत भकु्तालन : १०० पशु









आ.व.२०७७/०७८ िा सम्पन् न गररने भलन तर् 
भएका स:शति तिि का कार्िक्रिहरु 

• िास ुलिसन अन्तगित बाख्रा प्रवद्धिन रु: १९,९४,०००

• बाख्रा साना ब्र्ावसाहहक उत्पादन केन्र(पकेट)कार्िक्रि 
लनरान्तरता   रु:७,००,०००(प्रिानिजन्ि कृहर् आिलुनकरण 
पररर्ोिना)



िास ुलिसन अन्तगित बाख्रा प्रवद्धिन कार्िक्रि 
का उदेश्र्हरु

 गणुस्तररर् िास ुउत्पादन गनुि।

बाख्राको नश्ल सिुार गरर उन्नत बाख्राउत्पादन गनुि।

उत्पादनजशि बाख्रा प्रलतस्थापन गनुि। 

िास ुउत्पादनिा िोड ददन।ु



बाख्राको साना व्र्ावसाहर्क कृहर् उत्पादन केन्र 
(पकेट) हवकास कार्िक्रि

• कार्यक्रमको वििरण:
पवतररत पशु उन्त नश्ल



भेडा ब्र्वसाहर्हरु सँग अन्तहक्रि र्ा 
कार्िक्रि 







भेडापालन समुि गठन प्रक्रक्रया





भेडाको स्थिगत त्र्ाङ्क संकिन





घजुम्त गोा अनगुिन 









दैनिक कार्ायलर्मा सचंालि भएका केहि मित्िपुणय 
कामका रेकर्यिरु

• हाि सम्ि जचतवुािे पश ुिारी त्र्सको के्षलतपलुतिको िालग लडलभिन वन 
कार्ाििर्िाई लसिाररस संख्र्ा  :४८

• क्षलत भऐको पशकुो संख्र्ा :७४
• गाई: ९
• गोरु: ३
• भैसी: १
• बाख्रा: ६१



क्रिश : 

• गोबर पररक्षण                २८५(गाई,भैंसी,बाख्रा)

• क्र्ास्रेसन                   ३७५ बोका

• उपचार                     ९७७ गोटा 
• रेलबि भ्र्ाजक्सन              आवश्र्क्ता अनसुार

(गाई,भैंसी,कुखरुा,बंगरु,कुकुर,बाख्रा)



हिल्ड अनगुिन गदाि लिईएका तजस्वरहरु



हिल्ड अनगुिन गदाि लिईएका तजस्वरहरु





ए.हव.आर.लस कृहर् ििि





ए.हव.आर.लस कृहर् ििि





नारदपोखरी कृहर् ििि प्रा.लि.  



क्रिश : 




