
बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका 
पश ुसेवा शाखा

हािसम्मको सलमक्षा कार्यक्रम 
प्रस्तोता : अमतृ पोखरेि
पश ुसेवा शाखा प्रमखु 



1. अमतृ पोखरेि (प्रा.स.)
2. तारामणि णिलमरे (ना.प.से.प्रा.) वडा नं. ४
3. कसम भट्ट (सामाणिक पररचािक) वडा नं. ५ र ६
4. सिुन ववश् वकमाय (सामाणिक पररचािक)  वडा नं. १ र २
5. वविर् गरुुङ (सामाणिक पररचािक) वडा नं. ७ र ८
6. अलनि थापा (ना.प.से.प्रा.) वडा नं.३ 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका पश ुसेवा 
शाखामा कार्यरत कमयचाररहरु



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

कार्यक्रमहरु
क्र.स. कार्यक्रमको नाम िक्ष्र् बिेट कैविर्त

१ स्थालनर् कुखरुाको
चल्िा खररद ववतरि

१५००।-
गोटा

१६००००

२                                                     PPR लबरुद्धको
भ्र्ाणससन

१२००० 
गोटा

६००००

३ औषलि खररद ववतरि २०००००
४ डािे िासँका ववरुवाहरु 

खररद ववतरि
१५००००



प्रथम चौमालसकमा सम्पन् न गररएका
कार्यक्रमहरु

१. स्थालनर् िातका चल्िा ववतरि

उदे्दश्र्हरु :

• लनवयहामणुख कृषकिाई व्र्ावसावर्क बनाउन ु। 

• स्थालनर् िातको संरक्षि तथा प्रबयिन गनुय ।

• पालिकािाई कुखरुामा आत्मलनभयर बनाउन ु।



स्थालनर् िातका कुखरुाका चल्िा ववतरि 
कार्यक्रमको प्रवक्रर्ा

कार्यक्रमको कुि बिेट १६००००।-
चल्िा खररदको िक्ष्र् १५०० गोटा
कुि खररद पररमाि १६३२ गोटा
िणक्षत समदुार् व्र्ावसावर्क कृवष तथा पशपुणन्ि

िमय,कृषक समहु,कृवष सहकारी र गररब 
तथा ववपन्न अगवुा कृषक

प्रलतवडा ववतरि संख्र्ा २०० गोटा
स्थालनर् चल्िा ववतरिवाट िाभाणन्वत 
कृषक समहु

२३

चल्िा हकुायउन ववतरि गररएको औषलि ५० भाईि



लनष्कषय :
पशु सेवा शाखाको आ.व. २०७७/०७८ मा पवहिो चौमालसकमा
रु १६००००।– खचय गने िक्ष्र् राणखर्कोमा चािु आ.व. मा
रु १६००००।– खचय भई लबणिर् प्रगलत १००% हनु आर्को
ि र १५०० कुखरुाको चल्िा खररद िक्ष्र् राणखर्कोमा १६३२
चल्िा सवहत चल्िा हकुायउन प्रर्ोग हनेु औषलि/लभटालमन ५०
भाईि सवहत ववतरि गररर्कोिे र्सको भौलतक प्रगलत ११२%
हनु गर्को ि ।



स्थानिय जातका कुखुराको चल्ला नितरण



क्रमश : 



बाख्रािाई वप.वप.आर भ्र्ाणससनेसन कार्यक्रम

उदे्दश्र् :

 रोगप्रलतरोलि क्षमतामा बदृद ल्र्ाउन 

 बाख्राको मतृ्र्दर िटाउन 

 समदुार् स्तरमा रोग िैलिन नददन



वप.वप.आर खोप िगाउँदाको तणस्वरहरु



वप.वप.आर खोप िगाउँदाको तणस्वरहरु



डािे िाँसका ववववि िातका ववरुवा खररद ववतरि 
कार्यक्रम

उदे्दश्र् :

 चौपार्िाई सन्तलुित रुपमा पौविक आहारको उपभोग गराउन ु

दानाको खपतिाई तिुनात्मक रुपमा न्र्नु गनुय 

 उत्पादन िागत कम गराउनु

 पश ुस्वास््र्मा सिुार ल्र्ाउन ु( सन्तलुित आहारको प्रर्ोगवाट)



कार्यक्रम प्रवक्रर्ा 

कुि बिेट : १५००००।–

िणक्षत समहु : सम्बणन्ित कृषकको प्राप्त लनबेदनकोआिारमा ववतरि 
गररएको। 

ववतरि गररएका िाँसहरु :
 १.लनमारो २.राईखनार्ो ३.ईवपि-ईवपि ४.टाकँी
 ५.बकाईनो ६.नेवपर्र ७.वकम्बु ८.णचउरी



कार्यक्रमको अनगुमन तथा िििि

उदे्दश्र् :
1. कृषकको समस्र्ा पवहचान गनुय
2. समस्र्ाको समािान गनुय
3. सम्पन्न गरेको कार्यक्रमको सबि तथा दबुयि पक्षको िानकारर 

लिनु
4. प्रालबलिक सल्िा तथा सझुाव ददन ु



अनगुमन गररएका कृवष तथा पशपुणन्ि िमयको 
वववरिहरु

• सलुिकोट एग्रो िमय ( वडा नं.६)
• ए.वव.आर.सी. कृवष िमय (वडा नं. ६)
• नारदपोखरी कृवष तथा पशपुणन्ि िमय (वडा नं.२)
• झोिङेु्ग बाख्रा िमय (वडा नं.४)
• अब्राहम बाख्रा िमय (वडा नं. ४)
• बान्चोक एकीकृत कृवष तथा पशपुणन्ि िमय (वडा नं. ४)
• NK बाख्रा िमय (वडा नं. ८)



क्रमश:
• लबवपन पोल्री तथा नसयरी कृवष िमय (वडा नं.७)
• िमुाउने बाख्रा िमय (वडा नं. ७)
• कान्िा बाख्रा िमय (वडा नं. ५)
• पाण्डे भैसी िमय (वडा नं. ८)
• बगािे बाख्रा िमय (वडा नं. ८)
• सदावहार एवककृत कृवष तथा पसपुणन्ि िमय (वडा नं. ७)
• तहल्का कृवष तथा पशपुणन्ि िमय (वडा नं. ८)
• प्रर्त्न पशपुािन िमय (वडा नं. ४)



विल्ड अनगुमन गदाय लिईएका तणस्वरहरु



विल्ड अनगुमन गदाय लिईएका तणस्वरहरु





ए.वव.आर.लस कृवष िमय



ए.वव.आर.लस कृवष िमय



नारदपोखरी कृवष िमय प्रा.लि.  



क्रमश : 



आगामी चौमालसकमा सम्पन्न गने कार्यक्रमहरु :
1. व्र्ावसावर्क बंगरु खोर लनमायि कार्यक्रम 
कुि बिेट : १०००००।– ( ४ िनािाई रु २५ हिारको दरिे)
२. पम्पिेट/पोिर/लिफ्िेट/बकुिेट तथा अन्र् पश ुप्रसारका सामालग्र िपाई 
कार्यक्रम
कुि बिेट : ४००००।–

िणक्षत समहु : पालिका लभत्रका सम्पूिय वडा कार्यिर् पश ुसेवा इकाई तथा 
अगवुा कृषक 

३. कुकुरमा एणण्ट रेलबि खोप खररद कार्यक्रम 
 कुि बिेट : ६००००।–

४. कुखरुामा खोप खररद कार्यक्रम 
कुि बिेट : ४००००।– ( आवश्र्क संक्रमिको आिारमा सम्पन्न गररने) 



क्रमश

५. बराम सामदुात सशणसिकरि कार्यक्रम 

 कुि बिेट पश ुसेवा शाखा तिय  : ४७०००००।–

१. आिलुनक खोर लनमायि            २. कुखरुा प्रबदयन तिय  (७०००००।-)
तथा बाख्रा प्रबदयन (४०००००।-)



६ .औषलि खररद लबतरि कार्यक्रम 

कुि बिेट : २०००००।–

िणक्षत समहु :
 व्र्वसार्ीक कृवष तथा पशपुणन्ि िमय 
 अगवुा कृषक तथा पशपुन्िी संख्र्ाको आिारमा ववतरि गररने ।
पालिका सवहत प्रत्रे्क वडामा कृषकको पहचुमा रहने गरर वडाअध्र्क्षको 
समन्वर्मा वडाका पश ुसेवा इकाईका प्राववलिक मािय त कृषकिाई  
ववतरि तथा प्राववलिक सेवा प्रिान गररने ।



आगामी चौमालसकमा सम्पन्न गररने स:शतय तिय का 
कार्यक्रमहरु 

१.उन  ववकासका िालग भेडा प्रबदयन कार्यक्रम  

कुि बिेट : ३०००००।–

िणक्षत समहु : व्र्ाबसावर्क रुपमा भेडापािन गदै आएका कषक 
समहुहरु 

 कार्यक्रम प्रवक्रर्ा : कार्यववि अनसुार 



उन  ववकासका िालग भेडा प्रबदयन कार्यक्रमका िालग 
दताय भएका भेडापािक कृषक समहु 

1.चवङ्गपोखरी भेडापािन कृषक समहु 
2.िवुपश्वर भेडापािन कृषक समहु 
3.रुिे ददलिङ खकय  भेडापािन कृषक 

समहु 
4.िाचे भेडापािन कृषक समहु 
5.बारपाक भेडापािन कृषक समहु 



भेडा ब्र्वसावर्हरु सँग अन्तवक्रय र्ा कार्यक्रम 





भेडापालि समुह गठि प्रनक्रया





भेडाको स्थिगत त्र्ाङ्क संकिन





िणुम्त गोठ अनगुमन 



घुम्ति गोठ अिुगमि



पशु विमा कार्यक्रम संचालन

• सलुिकोट एग्रो िमय ( वडा नं.६)
• बान्चोक एकीकृत कृवष तथा पशपुणन्ि िमय (वडा नं. ४)
• NK बाख्रा िमय (वडा नं. ८)
• िमुाउन ेबाख्रा िमय (वडा नं. ७)
• कान्िा बाख्रा िमय (वडा नं. ५)
• बगािे बाख्रा िमय (वडा नं. ८)
• पाण्डे भैसी िमय (वडा नं. ८)
• सदावहार एवककृत कृवष तथा पसपुणन्ि िमय (वडा नं. ७)
• तहल्का कृवष तथा पशपुणन्ि िमय (वडा नं. ८)
• प्रर्त्न पशपुािन िमय (वडा नं. ४)
• णचसापालन बाख्रा िमय (वडा नं. ३)
• ववकास एवककृत बाख्रा िमय    (वडा नं. ३)



लबमा गररएको पशकुो संख्र्ा 

•बाख्रा १९५
•गाई, भैसी, गोरू १३७ 









क्रमश : 

२ . िागत साझेदारीमा बाख्रा प्रबदयन कार्यक्रम 

कुि बिेट : १००००००।-

िणक्षत समहु : व्र्ावसावर्क रुपमा बाख्रापािक 
कृषक

कार्यक्रम प्रवक्रर्ा : कार्यववलिको आिारमा                 







क्रमश :

३ . कृवष तथा पशपुणन्ि सम्बणन्ि अध्र्ावलिक कार्यक्रम 
 कुि बिेट : १०००००।–

िणक्षत समहु : पालिका लभत्रका सम्पूिय वडाहरु 

 कार्यक्रम प्रवक्रर्ा : कार्यववलिकोआिारमा



क्रमश : 

४. बाख्राको साना व्र्ावसावर्क कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) 
ववकास कार्यक्रम

 कुि बिेट : १५०००००।–



िणक्षत समहु : व्र्ावसावर्क कृषक समहु 

 संचािन प्रवक्रर्ा : कार्यववलि अनसुार 



गाउँपालिका अध्र्क्ष गररवव लनवारि कार्यक्रमका 
िालग पालिकामा सणुचकृत

वडा िमय संख्र्ा
१ ६
२ ४
३ ६
४ २५
५ ७
६ १३
७ ८
८ ५

िम्मा ७४







दैवनक कार्ायलर्मा संचालन भएका केवि मित्वपुर्य
कामका रेकर्यिरु

• हाि सम्म णचतवुािे बाख्रा मारी त्र्सको के्षलतपलुतयको िालग णिल्िा बन लडलभिन कार्ायिर्िाई 
लसिाररस संख्र्ा                २७

• पशकुो संख्र्ा                  ४७ .

• बनलडलभिन कार्ायिर्वाट भसुिानी भएको रकम ४७४०००।-



क्रमश : 

• गोबर पररक्षि                ११७ (गाई,भैंसी,बाख्रा)

• सर्ास्टेसन                   २७० बोका

• उपचार                   ७८० गोटा (गाई,भैंसी,कुखरुा,बंगरु,कुकुर,बाख्रा)




