
                                                                     पशू विकास कार्यक्रम 

क्र.स. कार्यक्रम इकाई परिमाण दि  बजेट रकम  

१ o"jf :j/f]huf/ sfo{qmd         

 १ .१ 

;fgf tyf demf}nf ufO भैसी kmd{ -k|yd 
150000, bf]>f] 100000 / t]>f] 

70000_ 3     

      
320,000.00  

२. पशुपंक्षी बजार प्रबर्यन         

२ .१ मास ुपसल (फे्रस हाउस) सधुाि कार्यक्रम संख्र्ा २ ५०००० 100,000.00  

२ .३ 

सचेतना अभिवभृि ताभलम कार्यक्रम -;d:ofdf 

cfwfl/t_       

  
100,000.00  

२ .४ kz'kIfL ladf ;DaGwL tflnd sfoqmd        40,000.00  
२ .५ #f;]afnL ;DaGwL tflnd        60,000.00  
२ .६ afemf]kg tyf gZn ;'wf/ ;DaGwL tflnd        60,000.00  

२ .७ 

भचभलङभ्र्ाट अनदुान (५०० भलटि), h]g/]^/ 

;lxt   २ ३००००० 

       
600,000.00  

२ .८ च्र्ापकटि मेभसन खरिदमा अनदुान संख्र्ा ७ १५००० 105,000.00  

२ .९ भमल्क क्र्ान खरिदमा अनदुान संख्र्ा १५ ५०००  75,000.00  

२ .१० बाख्रा पालन कार्यक्रम साझेदािी संख्र्ा ४ ५०००० 200,000.00  

२. ११ बंगिु पालन कार्यक्रम साझेदािी संख्र्ा ४ ५०००० 200,000.00  

२. १२ कुखिुा पालन कार्यक्रम साझेदािी संख्र्ा ४ ५०००० 200,000.00  

३ 

जैविक सुरक्षा वमवनरल साथै विउमा अनुर्ान 

(गाई, भैसी, बंगुर)     
३.१ ५ माउ दखेी १० माउ सम्म संख्र्ा ६ १५०००  90,000.00  
३ .२ १० माउ दखेी १५ माउ सम्म संख्र्ा ३ २००००  60,000.00  
३ .३ बाख्रा / िेडा १० माउँ िन्दा माथी  संख्र्ा २ २००००  40,000.00  

  

नोटः सधुाररएको गोठमा व्र्िस्थीत गरी पालेको हुनुपने छ । 

खुला छाडा चरनमा छावडएकोलाइ अनुर्ान वर्इने छैन ।          

  कुखुरा/हााँस/टकी        

३. ४ २०० दखेी ५०० सम्म संख्र्ा २० १०००० 200,000.00  



३. ७ बोर्ि खरिदमा अनदुान संख्र्ा ६ ३०००० 180,000.00  

४. पशअुहािा सेवा कार्यक्रम         
४. १ भहउँद ेघाँसको भवउ भवतिण साझेदािी संख्र्ा      72,000.00  
४. २ भहउँद ेघाँसको भमभन भकट भवतिण  संख्र्ा      72,000.00  
४. ३ वर्षे घाँसको भवउ भवतिण साझेदािी संख्र्ा      45,000.00  
४. ४ वर्षे घाँसको भमभन भकट भवतिण  संख्र्ा      45,000.00  

५. पशु स्िास््र् वनर्मन कार्यक्रम         
५. १ प्राथभमक उपचाि सेवा संख्र्ा     100,000.00  
५. २ पश ुस्वास््र् िोग भनदान संख्र्ा      35,000.00  
५. ३ EoflS;g vl/b / kfl/>lds ;]jf       240,000.00  
५. ४ kz' :jf:Yo lzlj/   ६ 75000 450,000.00  

६ अन्र् कार्यक्रम         

६. १ प्रोफार्ल तर्ाि पािेि प्रकाशन गने संख्र्ा १ २५०००  25,000.00  
६. २ संचाभलत कार्यक्रम अनगुमन तथा मलु्र्ाङकन संख्र्ा ६ १००००  60,000.00  
६. ३ इन्धन        31,000.00  
६. ४ कन्टेनि ३० भलटि खरिद   १ १००००० 100,000.00  
६. ५ िेफ्री खरिद २ भलटि   १ ४००००  40,000.00  
६. ६ kz"awzfnf lgdf{)f, uf}/Lu+h 3,6     २०००००० 2,000,000.00  

  जम्मा रकम       5,945,000.00  
 


