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1010 कृ�ष 12,379,820.00    

कृषकह�लाई �बउ तथा �बजन �बतरण वडा भर� २ 50,000.00         

कृ�ष उपकरण तथा सामा�ी �वतरण वडा भर� २ 100,000.00        

पशपुालकह�लाई घाँसको �बऊ �बतरण वडा भर� २ 150,000.00        

कृ�ष स�ब�धी ता�लम वडा भर� २ 50,000.00         

पश ुपालकह�लाई ता�लम वडा भर� २ 50,000.00         

पशपुालकह�लाई घाँसको �बऊ �बतरण र ता�लम वडा भर� ३ 100,000.00        

तरकार� टनेल �नमा�ण तथा �वउ �वजन �वतरण वडा भर� 4 150,000.00        

पश ु�याि�सन काय��म वडा भर� 4 100,000.00        

�यवसायीक कृ�ष ता�लम वडा भर� 10 50,000.00         

�यवसायीक पश ुता�लम वडा भर� 10 50,000.00         

उ�त जातको तरकार� �वउ ख�रद गर� �वतरण वडा भर� 12 50,000.00         

�स�ीखोला गोग�रया खोला इनवा� बस�डलवा �सचाइको ला�ग खोला सफाइ� र वाध �नमा�णवडा भर� 12 150,000.00        

�सचाइको ला�ग �ूमपाइप ख�रद वडा भर� 12 250,000.00        

बा�ा पालन काय��म वडा �भ� 13 200,000.00        

माटो पर��ण �वउ �वजन तथा गो�ी वडा �भ� 13 75,000.00         

कृ�ष उपकरण ह�ता�तरण ��येर तथा तरकार�को �वउ 

�वतरण

वडा �भ� 13 325,000.00        

तरकार� टनेल �नमा�ण गन� वडा �भ� १४ 150,000.00        

गोठ सधुार काय��म वडा �भ� १४ 150,000.00        

तरकार� खेती गन� �कसानह�लाइ� मल �वउ सामा�ी अनदुान वडा भर� 15 400,000.00        

गोठ सधुार काय��म वडा भर� 15 400,000.00        

भकारो, गोठ र खोर सधुार काय��म वडा भर� १६ 100,000.00        

अग��नक खे�त ता�लम वडा भर� 17 50,000.00         

माटो पर��ण वडा भर� 17 25,000.00         

पश ुउपचार िश�वर वडा भर� 17 100,000.00        

गोठ सधुार काय��म वडा भर� 17 100,000.00        

बा�ा खोर सधुार काय��म वडा भर� 17 50,000.00         

कृषकलाइ� मल तथा �वउ �वजन �वतरण वडा भ�र 18 100,000.00        

पशपंु�ी �याि�सन काय��म वडा भर� 18 100,000.00        

�बउ �बजन �बतरण काय��म वडा भर� 19 50,000.00         

पश ुसेवा काय��म वडा भर� 19 50,000.00         

क�नपरु रेड�स टोलको �बच बाटो देखी सानो बसडीलवाको इदगाहस�म कृ�षको ला�ग तारपोल जडान सानो बस�डलवा 20 200,000.00        

�याउ खेती ता�लम अमलेखग� २१ 150,000.00        

बंगरु पालन ता�लम र पाठा �वतरण अमलेखग� २१ 200,000.00        

कठोह खोलामा बाध लगाउने कठोह खोला 24 200,000.00        

कृ�ष तथा हाटबजार �यव�थापन गत बष�को अ�या नगर �तर�य 1,500,000.00      

पशपुालन �यवसायीको घरदैलो सेवा गत बष�को अ�या नगर �तर�य 75,000.00         

साझेदार�मा आधा�रत को�ड�टेरोज अ�ययन गत बष�को अ�या नगर �तर�य 1,000,000.00      

अग��नक खे�त काय��म गत बष�को अ�या नगर �तर�य 329,820.00        

�यवसा�यक यवुा कृषकलाई अनदुान काय��म नगर भर� नगर �तर�य 2,500,000.00      

कृ�ष तथा पशसेुवा �े� �वशेष काय��म( �म�क�सट� 

लगायत)

नगर भर� नगर �तर�य 2,500,000.00      


