नेपाल सरकार

कृष्ट्रि तथा पशुपन्छी ष्ट्रिकास मन्रालय
पशु सेिा ष्ट्रिभाग

राष्ट्रिय पशु प्रजनन कायाालय, पोखरा
को

आ.ि.२०७७/७८ को दोश्रो त्रैमाससक । अर्ाबाष्ट्रिक
ा अिसर् सम्मको सूचनाको हक सम्बन्र्ी ऐन, २०६४ को दफा ५ को
उपदफा (३) को

प्रयोजनको लासग जारी गररएको जानकारी

कायाालयको स्िरूप, प्रकृसत र पृष्ठभ ुमी
सासबकको पशु सबकास फामा पोखरा र राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्र पोखरा, नेपाल सरकारको सनर्ाय अनुसार आ.ब.
२०७५।७६ दे खख एष्ट्रककृत भई राष्ट्रिय पशु प्रजनन कायाालय पोखरा नामाकरर् गररएको हो । आ.ि.
मा

न्यूजील्याण्ड

सरकारको

२०१७।१८

सहयोगमा भेडा िृष्ट्रि केन्रको रूपमा स्थापना भएको सासबकको पशु ष्ट्रिकास फामा

पोखरा, स्थानीय स्तरमा भेडी फारमको नामले खचसनन्छ । २०२६ सालमा यो फामा “पशु ष्ट्रिकास फामा, पोखरा” मा
पररर्त गररयो र फामामा भेडाका असतररक्त भैं सी, बंगरु , कुखुरा तथा चरन ष्ट्रिकास कायाक्रम समेत सुरु गररयो । ष्ट्रि.सं .
२०३१ दे खख २०३८ सम्म GTZ को सहयोगमा सञ्चासलत गण्डकी अञ्चल कृष्ट्रि ष्ट्रिकास आयाोजना अन्तगात प्राप्त
सहयोगमा फामाका र्ेरै भौसतक पूिाार्ारहरु सनमाार् गररए र उन्नत पशुपन्छी, मेखशनरी औजार आदद समेत आयात गररयो
। हाल यो फामा राष्ट्रिय पशु प्रजनन कायाालयको न्युखललयस हडा व्यिस्थापन शाखाको रुपमा रहे को छ र यस शाखाले
उन्नत पशुपंक्षी, बीउ, बेनाा उत्पादन गनुक
ा ा साथै उन्नत प्रष्ट्रिसर् हस्तान्तरर् गने कायामा महत्िपूर्ा भूसमका सनिााह
गरररहे को छ ।
सासबकको राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्रको इसतहास हे दाा ष्ट्रि.सं . २००८ सालमा लाइभष्टक ईम्प्र ुभमेन्ट सेलसन,
ससं हदरबारको नामबाट शुरु भएको सथयो । त्यस बेला दे खख बेलायतबाट छोटो ससं ग भएका जातका साढे , जसी र
ब्राउनस्िीस जातका गाई तथा साढे र पाष्ट्रकस्तानबाट रे ड ससन्र्ी जातका गाई तथा साढे नेपालमा ल्याई स्थासनय
गाईहरुमा प्रयोग गरी बर्ाशंकर बाच्छा बाच्छीहरु उत्पादनबाट सतनीहरुको िंश सुर्ार गरी उत्पादकत्िमा बृष्ट्रि गने
कायामा सहयोग पु¥याईएको सथयो । आ.ब. २०२५।०२६ मा कृसत्रम गभाार्ान आयोजना सत्रपुरेश्वरबाट जसी,
ब्राउनस्िीस, आयरसायर तथा होसलखस्टन साढे को िीया सं कलन गरी तरल िीयाबाट कृसत्रम गभाार्ान गराउने कायाको
शुरुिात भएको सथयो । आ.ब. २०३७।०३८ सालमा सत्रपुरेश्वरमा तरल नाइट्रोजन प्लान्टको स्थापना भए पसछ तरल
िीया को साथै जमेको िीया सं कलन गरी क्रृसत्रम गभाार्ान काया गना थासलएको सथयो । पसछ कृसत्रम गभाार्ान
आयोजनाको नाम पशु प्रजनन महाशाखा रह्यो र ष्ट्रि.सं . २०४१।०४२ सालमा सत्रपुरेश्वरबाट यो कायाालय खुमलटार,
लसलतपुरमा साररयो । आ.ि. २०५२।०५३ मा कृसत्रम गभाार्ान सेिाको नाम पशु प्रजनन तथा कृसत्रम गभाार्ान शाखा
राखखयो । यस शाखालाई आ.ि. २०५८।०५९ मा लामापाटन, पोखरामा स्थान्तरर् गररयो र आ.ि. २०६१।०६२

राष्ट्रिय पशु प्रजनन कायाालय पोखरा कास्की

मा “राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्र” नामाकरर् गररयो । यस कायाालयको काया प्रकृसत अनुसार नश्ल सुर्ारको कायालाइ
सहजीकरर् गरी दुर् उत्पादनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा भूसमका सनिााह गने रहे को छ ।

यस कायाालयबाट सम्पादन हुने मुख्य कामको ष्ट्रििरर्

यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कायाालय पोखराबाट सं चालन गररने मुख्य मुख्य दे हाय बमोखजम छन् ।
१. गाई, भैसी तथा बाख्रामा कृसत्रम गभाार्ान कायाको लासग उच्च प्रजनन मान भएका रांगो, सांढे तथा बोकाको
जमेको सबया उत्पादन तथा सबतरर् गने ।

२. जमेको सबया भण्डारर्को लासग तरल नाईट्रोजन उत्पादन तथा खररद गरर सबतरर् गने ।
३. भ्र ुर् प्रत्यारोपर् लगायत पशु नश्ल सुर्ार सम्बन्र्ी कायाक्रमहरु सं चालन गने ।

४. कृसत्रम गभाार्ान कायाक्रम तथा कृसत्रम गभाार्ान कतााहरुको अनुगमन तथा सनयमन गने ।
५. स्थानीय पशु अनुबांखशकी श्रोतको सं रक्षर् तथा सम्बिान गने ।

६. भैं सीको नश्ल सुर्ार गना मुराा नश्लका रााँगा उत्पादन गरी सबक्री ष्ट्रितरर् गने ।

७. उन्नत नश्ल (ल्याण्डरे श, योकाशायर, ड्यूरोक) का बंगरु का पाठापाठी उत्पादन गरी प्रजनन कायाका लासग सबक्री
ष्ट्रितरर् गने ।

८. न्यू ह्याम्पशायर र अिोलपा जातका कुखुराका एक ददने चल्ला उत्पादन गरी सबक्री ष्ट्रितरर् गने ।
९. ष्ट्रिसभन्न घााँसका बेनाा उत्पादन गरी सबक्री ष्ट्रितरर् गने ।

१०. स्थानीय कागे नश्लका भेंडा सं रक्षर्को लासग पालन गने ।
११. बोयर बाख्राको पाठापाठी उत्पादन गरर ष्ट्रितरर् गने ।

१२. उन्नत प्रष्ट्रिसर् हस्तान्तरर् गने कायामा सहयोग पयााउने।

यस कायाालयमा रहने कमाचारी सं ख्या र कायाष्ट्रििरर्

यस कायाालयमा ष्ट्रिसभन्न सेिा समूह र श्रे र्ीका जम्मा ५६ जना कमाचारीको दरबन्दी रहे को छ . दरबन्दीको ष्ट्रिस्तृत
ष्ट्रििरर् दे हाय बमोखजम छ .

कृत दरवन्दी तथा जनशक्ति क्तववरण
क्र.सं.

पद

श्रेणी

सेवा/समहु

दरबन्दी

पदपूक्तति

ररि

१

प्रमख
ु पशु विकास अविकृ त

रा.प.प्र.(प्रा.)

कृ वि, लाईभस्टक

१

१

०

२

िररष्ठ पशु विकास अविकृ त

रा.प.वि.(प्रा.)

कृ वि, लाईभस्टक

३

२

१

३

पशु विवकत्सक

रा.प.तृ.(प्रा.)

कृ वि, भेटेरीनरी

१

०

१

४

पशु विकास अविकृ त

रा.प.तृ.(प्रा.)

कृ वि, लाईभस्टक

७

५

२

५

लेखा अविकृ त

रा.प.तृ.(ले.)

लेखा

१

१

०
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६

पशु सेिा प्राविविक

रा.प.अं.प्र.(प्रा.)

कृ वि, लाईभस्टक

१२

५

७

७

सि ओभरवसयर इलेवरिकल

रा.प.अं.प्र.(प्रा.)

इवजिवनयररङ

१

०

१

८

सि ओभरवसयर इलेरिोवनरस

रा.प.अं.प्र.(प्रा.)

इवजिवनयररङ

१

०

१

९

नायि सब्ु बा

रा.प.अं.प्र.(प्र.)

सामाजय प्रशासन

१

१

०

१०

नायि पशु सेिा प्राविविक

रा.प.अं.वि.(प्रा.)

कृ वि, लाईभस्टक

११

४

७

११

हलक
ु ा सिारी िालक

श्रेणी विवहन

सामाजय प्रशासन

४

३

१

१२

कायाालय सहयोगी

श्रेणी विवहन

सामाजय प्रशासन

१३

२ स्थायी (११ करार)

०

५६

३५

२१

जम्मा
ष्ट्रिसभन्न पदहरुको काया ष्ट्रििरर्
•

प्रमुख पशु ष्ट्रिकास असर्कृतः कायाालयको प्रमुखको रुपमा काया गने, कामको खजम्मेिारीको बााँडफांड गने,
पशु सेिा ष्ट्रिभाग सं ग समन्िय गरी पशु सेिा ष्ट्रिकास तथा पशु प्रजननसं ग सम्बखन्र्त ष्ट्रिसभन्न नीसत तथा
कायाष्ट्रिर्ीको कायाान्ियन गने/गराउने, मातहतका िररष्ठ पशु ष्ट्रिकास असर्कृतहरूको सुपररिेक्षर् गने
आदद।

•

िररष्ठ पशु ष्ट्रिकास असर्कृतः कायाालयको ष्ट्रिसभन्न शाखाहरूमा सुपरभाइजरको रुपमा काया गने,
असर्कृतहरूको कामको खजम्मेिारीको बााँडफांड गने, स्िीकृत कायाक्रमहरूको कायाान्ियन गने/गराउने,
कायाालयको प्रमुख िा फोकल असर्कृत िा सूचना असर्कृतको रुपमा काया गने, मातहतका असर्कृतहरुको
सुपररिेक्षर् गने आदद।

•

लेखा असर्कृतः कायाालय सं चालनमा हुने सम्पूर्ा लेखा व्यिस्थापन गने, लेखा शाखाको प्रमुखको रुपमा
काम गने आदद।

•

पशु ष्ट्रिकास असर्कृत र पशु खचष्ट्रकत्सकः कायाालयका ष्ट्रिसभन्न शाखाहरूको प्रमुखको रुपमा काया गने,
स्िीकृत कायाक्रमहरूको कायाान्ियन गने, पशुहरूको उपचार गने गराउने र मातहतका प्राष्ट्रिसर्कहरुको
सुपररिेक्षर् गने आदद ।

•

पशु सेिा प्राष्ट्रिसर्कः कायाालयमा रहे का ष्ट्रिसभन्न शाखाहरूमा प्राष्ट्रिसर्क ईन्चाजाको रुपमा काया गने ।

•

नायि सुव्िाः प्रशासन सं ग सम्बखन्र्त सबै काया प्रशासन प्रमुखको रुपमा रष्ट्रह काम गने आदद। कायाालय
सञ्चालनका क्रममा आिश्यक ष्ट्रिसभन्न खचठी पत्रहरू, फाईलहरू दताा िा चलानी तथा खजन्सी सामानहरूको
अध्यािसर्क असभलेख राख्ने ।

•

नायि पशु सेिा प्राष्ट्रिसर्कः कायाालयमा रहे का ष्ट्रिसभन्न शाखाहरूमा प्राष्ट्रिसर्क ईन्चाजाको रुपमा काया गने ।
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कायाालयबाट प्रदान गररने सेिा
यस कायाालयबाट प्रदान गररने प्रमुख सेिाहरुमा उन्नत पशुपंक्षी, बीउ, बेनाा उत्पादन गनुक
ा ा साथै उन्नत प्रष्ट्रिसर्
हस्तान्तरर् गने कायामा महत्िपूर्ा भूसमका सनिााह गरररहेको छ । यस कायाालयको काया प्रकृसत अनुसार नश्ल सुर्ारको
कायालाइ सहजीकरर् गरी दुर् उत्पादनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा भूसमका सनिााह गने रहे को छ । सम्बखन्र्त
भेटेरीनरी अस्पता तथा पशु सेिा ष्ट्रिज्ञ केन्र र स्थासनय सनकायहरुमा कृसत्रम गभाार्ान सेिा ष्ट्रिस्तारको लासग तरल
नाईट्रोजन तथा जमेको िीया ष्ट्रितरर् गरी सेिालाई प्रभािकारी बनाउन महत्िपूर्ा भूसमका खेलेको छ भने यस
कायाालयबाट कृसत्रम गभाार्ान, पशु प्रजनन तथा पशुपालन साँग सम्बखन्र्त ष्ट्रिसभन्न प्रष्ट्रिसर् तथा जानकारीहरू पसन कृिक
समक्ष पुयााउने लगायतका सेिा उपलब्र् गराउदै आएकोछ ।

सेिा प्रदान गने सनकायको शाखा र खजम्मेिार असर्कारी
कायाालयबाट काया सम्पादन गना दे हायको कामको लासग दे हाय बमोखजमका खजम्मेिारी तोष्ट्रकएको छ .
क्रसं

सम्बखन्र्त शाखा

खजम्मेिार असर्कृत

सुपरभाइजर

१

प्रष्ट्रिसर् प्रसार तथा योजना

श्री भरतराज गौतम

डा. जगतिन्र्ु नेपाली

२

रााँगो सााँढे तथा बोका व्यिस्थापन

डा. भाजुराम महतो

डा. खगेन्रराज सापकोटा

३

जमेको िीया उत्पादन

डा. भाजुराम महतो

डा. खगेन्रराज सापकोटा

४

जमेको िीया तथा तरल नाइट्रोजन ष्ट्रितरर्

डा. महेन्र मल्ल

डा. जगतिन्र्ु नेपाली

५

गाइभैसी व्यिस्थापन

श्री शान्त सुिद
े ी

श्री. खशिनाथ महतो

६

बंगरु कुखुरा व्यिस्थापन

डा. अपार पौडेल

डा. जगतिन्र्ु नेपाली

७

भेडा बाख्रा व्यिस्थापन

डा. अपार पौडेल

डा. जगतिन्र्ु नेपाली

८

चरन तथा पशु आहारा व्यिस्थापन

श्री शान्त सुिद
े ी

डा. जगतिन्र्ु नेपाली

९

दोहोरो मागा व्यिस्थापन (डेरी)

डा. अपार पौडेल

डा. नारायर् प्रसाद शमाा

१०

दोहोरो मागा व्यिस्थापन (दाना)

श्री भरतराज गौतम

डा. जगतिन्र्ु नेपाली

११

लेखा

श्री पदम बहादुर खघसमरे

डा. नारायर् प्रसाद शमाा

१२

प्रशासन

श्री ष्ट्रिष्र्ु प्रसाद पौडेल

डा. नारायर् प्रसाद शमाा

केन्र प्रमुख

डा. नारायर्
प्रसाद शमाा

सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अिर्ी
यस कायाालयको प्रमुख काया रााँगो, सााँढे तथा बोकाको जमेको िीया उत्पादन गने, न्यूखललयस हडा (गाइ, भैसी,
बंगरु , कुखुरा, भेडा, बाख्रा) को व्यिस्थापन, तरल नाईट्रोजन तथा जमेको िीया ष्ट्रितरर्मा सहयोग गने हो। यस
कायाालयबाट अन्य उपलब्र् गराउने दे हायका सेिाहरूमा तपखशल बमोखजमको राजस्ि सलने गरे को छ ।

क्र.सं

उपलब्र् हुने सेिाहरू

१

j+u'/sf] z'4 kf7fkf7L -#% b]vL $% lbg], k|f=u=af6 hGd]sf_ k|ltuf]6f
j+u'/sf] z'4 kf7fkf7L -$^ b]vL ^) lbg], k|f=u=af6 hGd]sf_ k|ltuf]6f
j+u'/sf] z'4 kf7fkf7L -^! b]vL () lbg], k|f=u=af6 hGd]sf_ k|ltuf]6f

२
३

राजस्ि दस्तुर रू.
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सनर्ाय गने प्रष्ट्रक्रया र असर्कारी

यस कायाालयले काया फर्छ्यौटको क्रममा समान्य प्रकृसतका ष्ट्रिियमा सम्बखन्र्त कायाालयको स्टाफ बैठक, खररद

एकाईको बैठक, ष्ट्रिभागीय नीसत सनदे शनमा सनर्ायमा पुग्ने गरे को छ भने कुनै ष्ट्रिशेि सनर्ायहरु गनुप
ा दाा मासथल्लो सनकाय
श्री पशु सेिा ष्ट्रिभागको केखन्रय स्तरको बैठक तथा ष्ट्रटप्पर्ी आदे शबाट सनर्ाय प्रष्ट्रक्रया सम्पन्न हुन्छ ।

सनर्ाय उपर उजुरी सुन्ने असर्कारी

जनतालाई प्रत्यक्ष सेिा प्रिाह गने सनकायको रुपमा यस कायाालय नरहे तापसन कामको सन्दभामा कुनै गुनासो

िा उजुरी भएमा जुन कमाचारी िा असर्कृतको कामको ष्ट्रिियमा गुनासो िा उजुरी हो सो भन्दा एक तह मासथको
सम्बखन्र्त असर्कृत िा कायाालयका कायाालय प्रमुख िा पशु सेिा ष्ट्रिभाग उजुरी सुन्ने असर्कारी।सनकाय रहे को छ ।

सुचना असर्कारी र प्रमुखको नाम र पद
नेपाल सरकारका सहसखचि डा. नारायर् प्रसाद शमाा (९८५६०४०४८९) कायाालय प्रमुख रहे को यस केन्रको
सूचना असर्कारीको रुपमा बररष्ठ पशु ष्ट्रिकास असर्कृत, डा जगतिन्र्ु नेपाली (९८५६०८४९५२) लाई तोष्ट्रकएको छ
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ऐन, सनयम, ष्ट्रिसनयम िा सनदे खशकाको सू ची
यस कायाालयसं ग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बखन्र्त ऐन, सनयम तथा सनदे खशकाको ष्ट्रििरर् यस प्रकार रहे को छ .

यसको ष्ट्रिद्युसतय प्रसत पसन कायाालयको िेभसाइटमा उपलब्र् गराइएको छ ।
१. प्रस्ताष्ट्रित पशु प्रजनन नीसत, २०६७
२. राष्ट्रिय कृष्ट्रि नीसत, २०६१
३. पशु स्िास््य तथा पशु सेिा ऐन, २०५५ र सनयमािली २०५६
४. दोहोरो मागा सञ्चालन सनदे खशका
५. पशु सेिा ष्ट्रिभागको काया सञ्चालन सनदे खशकाहरू
६. दुर्ालु गाइ बंश सुर्ार कायाक्रम सनदे खशका

आम्दानी, खचा तथा आसथाक कारोिार सम्बन्र्ी अध्यािसर्क ष्ट्रििरर्
(कृपया यस सम्िन्र्ी जानकारी अको पृष्ठमा हे नह
ा ु ोला)
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चालु आ.ि. दोश्रो त्रैमाससकमा सािाजसनक सनकायले कुनै कायाक्रम िा आयोजना सं चालन गरे को भए
सो को ष्ट्रििरर्
आसथाक ििा २०७७।७८ मा सञ्चासलत कायाक्रम र सोको प्रगसत ष्ट्रििरर् समेतको प्रसतिेदन प्रकाशन तथा
सम्प्रेिर् गररएको हुाँदा प्रसतिेदनबाट आिश्यक जानकारी प्राप्त हुने । यसको ष्ट्रिद्युसतय प्रसत तथा सभसडयोहरू कायाालयको
िेभसाइटमा पसन राखखएको छ ।

कायाालयले सञ्चालन गरे का मुख्य मुख्य कायाक्रम र सोको प्रगसत ष्ट्रििरर्
सम्पादन भएका प्रमुख कायाहरु

कायाान्ियन खस्थती

जमेको वीर्य उत्पादन

२९४१२०

पष्ट्रहचान भएका प्रमुख

कैष्ट्रफयत

ष्ट्रिदे शबाट उच्च प्रजनन

चालु आिमा

साढे हरु खररद हुन

आयातको

समस्याहरु

मान भएका रााँगो र

नसलदा र फामामा भएका
रााँगोसााँढेहरु उमेर या
जमेको वीर्य ववतरण

३६३११९

अन्य कारर्ले हटाउनुपने
भएकोले िीया उत्पादन

सोचेअनुरुप गना कदठनाइ
भैरहे को
त.ना. उत्पादन लि

१९३३२

त.ना. खरीद लि

५८२७१

त.ना. ववतरण लि

६७५२१

कृत्रिम गर्ायधान

२१२२२०

कोलर्ड १९ का कारण लिर्जयत पररस्थतीका
बाबजुद पनन कार्ायिर्वाट र्ि अवधधमा

रु १,८०,७५,९७७।००

उत्पादन र्एको वस्तुको ववक्रीवापत

उल्िेख्र् गैरकर राजश्व प्राप्त र्एको
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पसन रााँगो सााँढे
कायाक्रम

राखखएको

मुख्य मुख्य उत्पादन ष्ट्रिबरर् आ.व. २०७७।७८ दोश्रो त्रैमाससक।अर्ािाष्ट्रिक
ा
ष्ट्रििरर्

इकाइ

प्रगती

कैफीयत

चल्ला उत्पादन

सं ख्या

८५५६२

अण्डा उत्पादन

सं ख्या

२५८५७१

िं गरु को पाठापाठी उत्पादन

सं ख्या

३१४

पाडापाडी उत्पादन

सं ख्या

२२३

भैं सीको दुर् उत्पादन केजी

केजी

३५६०५

गाइको दुर् उत्पादन केजी

केजी

१३२५८

भेंडाको पाठापाठी उत्पादन

सं ख्या

१५

बोयर बाख्राको पाठापाठी उत्पादन

सं ख्या

५१

सबसभन्न घााँस खेती

हे लटर

१८

साइले ज उत्पादन

मे टन

१२००

जम्मा दाना उत्पादन

केजी

१९४६६५

दुर् प्रशोर्न तथा ष्ट्रिक्री

केजी

४८६९३

दोहोरो मागा व्यिस्थापन

आ.ि. २०७७।७८ दोश्रो त्रैमाससक।अर्ािाष्ट्रिक
ा मा ष्ट्रितरीत पशुपंक्षीको ष्ट्रििरर्
क्र सं

खजल्ला सं ख्या

पशुपन्छीको प्रकार

ष्ट्रितररत सं ख्या

लाभाखन्ित पररिार सं ख्या

१

७

कुखुराको चल्ला

८०८८५

६९६

२

११

बं गरु को पाठापाठी

२२३

४६

३

३

प्रजननको पाडा

६

पशुपंक्षी ष्ट्रितरर्िाट कुल लाभाखन्ित पररिार सं ख्या
सािाजसनक सनकायको िेिसाईट भए सो को ष्ट्रििरर्
यस कायाालयको िेिसाईट www.nlbo.gov.np सनयसमत अध्याबसर्क गरी राखखएको छ ।
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२८
(२ वटा समह
ु समेत)
७७०

सािाजसनक सनकायले प्राप्त गरे को िैदेखशक सहायता, ऋर्, अनुदान एिं प्राष्ट्रिसर्क सहयोग र सम्झौता सम्बन्र्ी
ष्ट्रििरर्

िैदेखशक सहायता, ऋर् तथा प्राष्ट्रिसर्क सहयोग प्राप्त नभएको ।

सािाजसनक सनकायले िगीकरर् तथा सं रक्षर् गरे को सूचनाको नामािली र त्यस्तो सूचना सं रक्षर् गना
तोष्ट्रकएको समयािर्ी छै न ।
सािाजसनक सनकायमा परे का सूचना माग सम्बन्र्ी सनिेदन र सो उपर सूचना ददइएको ष्ट्रििय
हालसम्म सलखखत रुपमा कुनै पसन सूचना माग सम्िखन्र् सनिेदन परे को छै न .

सािाजसनक सनकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका िा हुने भए सो को ष्ट्रििरर्

यस कायाालयबाट प्रदान गनुा पने सूचनाहरु केन्रको िेभसाईट www.nlbo.gov.np तथा सूचना पाष्ट्रट, राष्ट्रिय

दै सनक तथा साप्ताष्ट्रहक पत्रपसत्रकामा प्रकाशन गने गररएको छ।

सम्पका ठे गाना
यस कायाालयसाँग सम्बखन्र्त ष्ट्रिियमा थप जानकारी चाष्ट्रहएमा कायाालयको बेभसाइट

मा हे न ा िा कुनै समस्या, सुझाब भएमा दे हायको ठे गानामा सम्पका राख्न सष्ट्रकनेछ ।
राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कायाालय, पोखरा
फोन नं. : ०६१-५०५३८९
ईमेलः

nlbc.pokhara@gmail.com,

िेिसाईटः

www.nlbo.gov.np

राष्ट्रिय पशु प्रजनन कायाालय पोखरा कास्की

www.nlbo.gov.np

