
क्र.सं. कार्यक्रम/र्ोजनाको नाम रकम रु.
1 औषधी खररद ३५००००
२ पश ुपंक्षी खोप १५००००
३ ब्र्वसायर्क फमयमा परजजवी ननर्न्त्रण १५००००
४ गाउँपानिका स्तरीर् सनमनत गठन ५००००
५ ब्र्वसायर्क बाख्रापािन तानिम १०००००
६ ब्र्वसायर्क गाई/भैंसी पािन तानिम १०००००
(क) ब्र्वसायर्क कुखरुा पािन तानिम १०००००
(ख) पोयषिो उन्त् नते घाँस खेती यिउँदे १७५०००
(ग) कृषक भ्रमण ३ ददने २०००००
७ ग्रा.प.स्वा. वैठक ७५०००
(क) गाउँपानिका पश ुयवकास कार्यदि १५००००
(ख) कुखरुा चल्िा यवतरण यवपन्त् न वगयका २०००००
८ AI कन्त्टेनर र रेफ्री ५०००००
(क) माशजुन्त्र् पदार्यमा आत्म ननभयर कार्यक्रम ४०००००
(ख) AI तानिम ५००००
(ग) सेन्त्गोनाईजेसन ५००००
८ वषे जरेघाँस/यवउ/डािे घाँस २०००००
९ मागमा आधाररत कार्यक्रम २०००००
१० डािे घाँस नसयरी ब्र्वस्र्ापन ५०००००
११ Milk करीडोर Programme जौवारी देजख चोरकाटे सम्म तल्िो भाग ७०००००
१२ माछा भरुा खररद तर्ा ढुवानी २५००००
१३ माछा पोखरी ननमायण अनदुान ५०००००
१४ माछा पािन तानिम १०००००
१५ बुंगरु पाठा यवतरण ४०००००
१६ बुंगरु पािन तानिम १०००००
१७ U M B  B lo c k/V e tm ix    २०००००
१८ c h a p c u tte r १५००००
१९ कार्यक्रम अनगुमन १५००००
२० s w in e  c a tc h e r  5p c s
२१ P ro ta b le  d ip p in g  ta n g  100000

आर्मिुक नमनुा बाख्रा कार्यक्रम
क) सचेतना अनभवयृि कार्यक्रम
१) समिु गठन २००००
२) बाख्रापािन तानिम १५००००
ख) बाख्रा ब्र्वस्र्ापन
१) बाख्रा खोर ननमायण सधुार ५५००००
२) उत्पादनजशि बाख्रा छनौट ३००००
ग) वंश सधुार/प्रजनन
१) वोर्र ५० - ७५% बोका १५००००
२) परजजवी ननर्न्त्रण ७५०००
३) खोप कार्यक्रम ५००००
घ) आिारा यवकास कार्यक्रम

नसरानचोक गाउँपानिका आ.ब. ०७६/०७७ को पश ुसेवा शाखाको कार्यक्रम तर्ा र्ोजना

२२



१) Mineral Block/Vetmix ४५०००
२) वषे घाँसको यवउ/यवरुवा यवतरण ५००००
३) यिउँदे घाँसको यवउ यवतरण ५००००
४) औषधी यकट यवतरण १०००००
५) कार्यक्रम संचािन १०००००
६) अनगुमन ५००००

२३ पश ुस्वास््र् जशयवर संचािन २०००००
जम्मा ७९७००००
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