
 

 
राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय पोखरा कास्की  

 
नेपाल सरकार 

कृष्ट्रि तथा पशपुन्छी ष्ट्रिकास मन्रालय 
पश ुसेिा ष्ट्रिभाग 

राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय, पोखरा 
को 

आ.ि.२०७६/७७ को ततृीय तै्रमाससक अिसि सम्मको सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को  
प्रयोजनको लासग जारी गररएको जानकारी 

कायाालयको स्िरूप, प्रकृसत र पषृ्ठभमुी 
आ.ि.  २०१७।१८  मा  न्यूजील्याण्ड  सरकारको  सहयोगमा भेडा िृष्ट्रि केन्रको रूपमा स्थापना भएको 

सासबकको पश ुष्ट्रिकास फामा पोखरा, स्थानीय स्तरमा भेडी फारमको नामले चचसनन्छ । २०२६ सालमा यो फामा “पश ु
ष्ट्रिकास फामा, पोखरा” मा पररणत गररयो र फामामा भेडाका असतररक्त भैंसी, बंगरु, कुखरुा तथा चरन ष्ट्रिकास कायाक्रम 
समेत सरुु गररयो । ष्ट्रि.सं. २०३१ देचख २०३८ सम्म GTZ को सहयोगमा सञ्चासलत गण्डकी अञ्चल कृष्ट्रि ष्ट्रिकास 
आयाोजना अन्तगात प्राप्त सहयोगमा फामाका िेरै भौसतक पूिाािारहरु सनमााण गररए र उन्नत पशपुन्छी, मेचशनरी औजार 
आदद समेत आयात गररयो । हाल यो फामा राष्ट्रिय पश ु प्रजनन कायाालयको न्यचुललयस हडा व्यिस्थापन शाखाको 
रुपमा रहेको छ र यस शाखाले उन्नत पशपंुक्षी, बीउ, बेनाा उत्पादन गनुाका साथै उन्नत प्रष्ट्रिसि हस्तान्तरण गने कायामा 
महत्िपूणा भसूमका सनिााह गरररहेको छ ।  

सासबकको राष्ट्रिय पश ु प्रजनन केन्रको इसतहास हेदाा ष्ट्रि.सं. २००८ सालमा लाइभष्टक ईम्प्रभुमने्ट सेलसन, 

ससंहदरबारको नामबाट शरुु भएको सथयो । त्यस बेला देचख बेलायतबाट छोटो ससंह भएका जातका साढे, जसी र 
ब्राउनस्िीस जातका गाई तथा साढे र पाष्ट्रकस्तानबाट रेड ससन्िी जातका गाई तथा साढे नेपालमा ल्याई स्थासनय 
गाईहरुमा प्रयोग गरी बणाशंकर बाच्छा बाच्छीहरु उत्पादन बाट सतनीहरुको िंश सिुार गरी उत्पादकत्िमा बषृ्ट्रि गने 
कायामा सहयोग प¥ुयाईएको सथयो । आ.ब. २०२५।०२६ मा कृसत्रम गभाािान आयोजना सत्रपरेुश्वरबाट जसी, 
ब्राउनस्िीस, आयरसायर तथा होसलचस्टन साढेको िीया संकलन गरी तरल िीयाबाट कृसत्रम गभाािान गराउन ेकायाको 
शरुुिात भएको सथयो । आ.ब. २०३७।०३८ सालमा सत्रपरेुश्वरमा तरल नाइट्रोजन प्लान्टको स्थापना भए पसछ तरल 
िीया को साथै जमकेो िीया संकलन गरी कृ्रसत्रम गभाािान काया गना थासलएको सथयो । पसछ कृसत्रम गभाािान 
आयोजनाको नाम पश ुप्रजनन महाशाखा रह्यो र ष्ट्रि.सं. २०४१।०४२ सालमा सत्रपरेुश्वरबाट यो कायाालय खमुलटार, 

लसलतपरुमा साररयो । आ.ि. २०५२।०५३ मा कृसत्रम गभाािान सेिाको नाम पश ुप्रजनन तथा कृसत्रम गभाािान शाखा 
राचखयो । यस शाखालाई आ.ि. २०५८।०५९ मा लामापाटन, पोखरामा स्थान्तरण गररयो र आ.ि. २०६१।०६२ 
मा “राष्ट्रिय पश ुप्रजनन केन्र” नामाकरण गररयो । यसरी सासबकको पश ुसबकास फामा पोखरा र राष्ट्रिय पश ुप्रजनन 
केन्र पोखरा, नेपाल सरकारको सनणाय अनसुार आ.ब. २०७५।७६ देचख एष्ट्रककृत भई राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय 
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पोखरा नामाकरण गररएको हो । ितामान संघीय संरचना गटन हुुँदा २०७४।७५ मा साष्ट्रिकको पश ुष्ट्रिकास फामा र 
राष्ट्रिय पश ुप्रजनन केन्रलाइ गाभेर राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय पोखरा कास्की नामाकरण गररयो । यस कायाालयको 
काया प्रकृसत अनसुार पशपुन्छी नश्ल सिुारको कायालाइ सहजीकरण गरी दिु तथा मास ुउत्पादनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
रुपमा भसूमका सनिााह गने रहेको छ । 
 

यस कायाालयबाट सम्पादन हनेु मखु्य कामको ष्ट्रििरण 
यस राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय पोखराबाट संचालन गररने मखु्य मखु्य कायाहरू देहाय बमोचजम छन ्। 

 

१. गाई, भैसी तथा बाख्रामा कृसत्रम गभाािान कायाको लासग उच्च प्रजनन मान भएका रांगो, सांढे तथा बोकाको 
जमेको सबया उत्पादन तथा सबतरण गने । 

२. जमेको सबया भण्डारणको लासग तरल नाईट्रोजन उत्पादन तथा खररद गरर सबतरण गने । 
३. भ्रणु प्रत्यारोपण लगायत पश ुनश्ल सिुार सम्बन्िी कायाक्रमहरु संचालन गने । 
४. कृसत्रम गभाािान कायाक्रम तथा कृसत्रम गभाािान कतााहरुको अनगुमन तथा सनयमन गने ।  
५. स्थानीय पश ुअनबुांचशकी श्रोतको संरक्षण तथा सम्बिान गने ।   
६. भैंसीको नश्ल सिुार गना मरुाा नश्लका राुँगा उत्पादन गरी सबक्री ष्ट्रितरण गने । 
७. उन्नत नश्ल (ल्याण्डरेश, योका शायर, ड्यूरोक) का बंगरुका पाठापाठी उत्पादन गरी प्रजनन कायाका लासग सबक्री 

ष्ट्रितरण गने । 
८. न्यू ह्याम्पशायर र अिोलपा जातका कुखरुाका एक ददने चल्ला उत्पादन गरी सबक्री ष्ट्रितरण गने । 
९. ष्ट्रिसभन्न घाुँसका बेनाा उत्पादन गरी सबक्री ष्ट्रितरण गने । 
१०. स्थानीय कागे नश्लका भेंडा संरक्षणको लासग पालन गने । 
११. बोयर बाख्राको पाठापाठी उत्पादन गरर ष्ट्रितरण गने । 
१२. उन्नत प्रष्ट्रिसि हस्तान्तरण गने कायामा सहयोग पयााउन।े 

यस कायाालयमा रहने कमाचारी संख्या र कायाष्ट्रििरण 

यस कायाालयमा ष्ट्रिसभन्न सेिा समूह र शे्रणीका जम्मा ५६ जना कमाचारीको दरबन्दी रहेको छ . दरबन्दीको ष्ट्रिस्ततृ 
ष्ट्रििरण देहाय बमोचजम छ . 
 

कृत दरवन्दी तथा जनशक्ति क्तववरण 

क्र.सं. पद शे्रणी सेवा/समुह दरबन्दी पदपूक्तति ररि 

१ प्रमखु पश ुविकास अविकृत रा.प.प्र.(प्रा.) कृवि, लाईभस्टक १ ० १ 

२ िररष्ठ पश ुविकास अविकृत रा.प.वि.(प्रा.) कृवि, लाईभस्टक ३ ३ ० 

३ पश ुविवकत्सक रा.प.त.ृ(प्रा.) कृवि, भेटेरीनरी १ १ ० 

४ पश ुविकास अविकृत रा.प.त.ृ(प्रा.) कृवि, लाईभस्टक ७ ६ १ 



 

 
राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय पोखरा कास्की  

५ लेखा अविकृत रा.प.त.ृ(ल.े) लेखा १ १ ० 

६ पश ुसेिा प्राविविक रा.प.अं.प्र.(प्रा.) कृवि, लाईभस्टक १२ ७ ५ 

७ सि ओभरवसयर इलवेरिकल रा.प.अं.प्र.(प्रा.) इवजिवनयररङ १ ० १ 

८ सि ओभरवसयर इलरेिोवनरस रा.प.अं.प्र.(प्रा.) इवजिवनयररङ १ ० १ 

९ नायि सबु्बा रा.प.अं.प्र.(प्र.) सामाजय प्रशासन १ १ ० 

१० नायि पश ुसेिा प्राविविक रा.प.अं.वि.(प्रा.) कृवि, लाईभस्टक ११ ६ ५ 

११ हलकुा सिारी िालक श्रेणी विवहन सामाजय प्रशासन ४ ३ १ 

१२ कायाालय सहयोगी श्रेणी विवहन सामाजय प्रशासन १३ २ स्थायी (११ करार) ० 

जम्मा ५६ ४१ १५ 

 

ष्ट्रिसभन्न पदहरुको काया ष्ट्रििरण  
• प्रमखु पश ुष्ट्रिकास असिकृतः कायाालयको प्रमखुको रुपमा काया गने, कामको चजम्मेिारीको बाुँडफांड गने, 

पश ु सेिा ष्ट्रिभाग संग समन्िय गरी पश ु सेिा ष्ट्रिकास तथा पश ुप्रजननसंग सम्बचन्ित ष्ट्रिसभन्न नीसत तथा 
कायाष्ट्रििीको कायाान्ियन गने/गराउने, मातहतका िररष्ठ पश ु ष्ट्रिकास असिकृतहरूको सपुररिेक्षण गने 
आदद। 

• िररष्ठ पश ु ष्ट्रिकास असिकृतः कायाालयको ष्ट्रिसभन्न शाखाहरूमा सपुरभाइजरको रुपमा काया गने, 
असिकृतहरूको कामको चजम्मेिारीको बाुँडफांड गने, स्िीकृत कायाक्रमहरूको कायाान्ियन गने/गराउने, 
कायाालयको प्रमखु िा फोकल असिकृत िा सूचना असिकृतको रुपमा काया गने, मातहतका असिकृतहरुको 
सपुररिेक्षण गने आदद। 

• लेखा असिकृतः कायाालय संचालनमा हनुे सम्पूणा लेखा व्यिस्थापन गने, लेखा शाखाको प्रमखुको रुपमा 
काम गने आदद। 

• पश ु ष्ट्रिकास असिकृत र पश ु चचष्ट्रकत्सकः कायाालयका ष्ट्रिसभन्न शाखाहरूको प्रमखुको रुपमा काया गने, 
स्िीकृत कायाक्रमहरूको कायाान्ियन गने, पशहुरूको उपचार गने गराउने र मातहतका प्राष्ट्रिसिकहरुको 
सपुररिेक्षण गने आदद । 

• पश ुसेिा प्राष्ट्रिसिकः कायाालयमा रहेका ष्ट्रिसभन्न शाखाहरूमा प्राष्ट्रिसिक ईन्चाजाको रुपमा काया गने । 

• नायि सवु्िाः प्रशासन संग सम्बचन्ित सबै काया प्रशासन प्रमखुको रुपमा रष्ट्रह काम गने आदद। कायाालय 
सञ्चालनका क्रममा आिश्यक ष्ट्रिसभन्न चचठी पत्रहरू, फाईलहरू दताा िा चलानी तथा चजन्सी सामानहरूको 
अध्यािसिक असभलेख राख्न े। 

• नायि पश ुसेिा प्राष्ट्रिसिकः कायाालयमा रहेका ष्ट्रिसभन्न शाखाहरूमा प्राष्ट्रिसिक ईन्चाजाको रुपमा काया गने । 
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कायालयबाट प्रदान गररने सेिा  
यस कायाालयबाट प्रदान गररने प्रमखु सेिाहरुमा उन्नत नश्लका पशपंुक्षी, घाुँसको बीउ, बेनाा उत्पादन गनुाका साथै 

उन्नत प्रष्ट्रिसि हस्तान्तरण गने कायामा महत्िपूणा भसूमका सनिााह गरररहेको छ । यस कायाालयको काया प्रकृसत अनसुार 
नश्ल सिुारको कायालाइ सहजीकरण गरी दिु तथा मास ुउत्पादनमा नश्ल सिुारको माध्यामबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
रुपमा भसूमका सनिााह गने रहेको छ । सम्बचन्ित भेटेरीनरी अस्पता तथा पश ुसेिा ष्ट्रिज्ञ केन्र र स्थासनय सनकायहरुमा 
कृसत्रम गभाािान सेिा ष्ट्रिस्तारको लासग तरल नाईट्रोजन तथा जमकेो िीया ष्ट्रितरण गरी सेिालाई प्रभािकारी बनाउन 
महत्िपूणा भसूमका खेलेको छ भने यस कायाालयबाट कृसत्रम गभाािान, पश ुप्रजनन तथा पशपुालन सुँग सम्बचन्ित ष्ट्रिसभन्न 
प्रष्ट्रिसि तथा जानकारीहरू पसन कृिक समक्ष पयुााउने लगायतका सेिा उपलब्ि गराउदै आएकोछ । 
 

सेिा प्रदान गने सनकायको शाखा र चजम्मेिार असिकारी  
कायाालयबाट काया सम्पादन गना देहायको कामको लासग देहाय बमोचजमका चजम्मिेारी तोष्ट्रकएको छ . 
क्रसं सम्बचन्ित शाखा चजम्मेिार असिकृत सपुरीबेक्षक कायाालय 

प्रमखु 

१ प्रष्ट्रिसि प्रसार तथा योजना श्री भरतराज गौतम श्री चशिनाथ महतो  

 

 

 

 

 

 

 

डा. नारायण 
प्रसाद शमाा 

२ राुँगो साुँढे तथा बोका व्यिस्थापन श्री ऋष्ट्रिराज कोइराला  डा. खगेन्रराज सापकोटा 
३ जमेको िीया उत्पादन डा. भाजरुाम महतो डा. खगेन्रराज सापकोटा 
४ जमेको िीया तथा तरल नाइट्रोजन ष्ट्रितरण डा. महेन्र मल्ल श्री चशिनाथ महतो 
५ गाइभैसी व्यिस्थापन श्री शान्त सिुदेी श्री चशिनाथ महतो 
६ बंगरु कुखरुा व्यिस्थापन डा. अपार पौडेल  डा. नारायण प्रसाद शमाा 
७ भेडा बाख्रा व्यिस्थापन डा. रामचन्र आचाया डा. नारायण प्रसाद शमाा 
८ चरन तथा पश ुआहारा व्यिस्थापन श्री शान्त सिुदेी डा. नारायण प्रसाद शमाा 
९ दोहोरो मागा व्यिस्थापन (डेरी) डा. रामचन्र आचाया डा. नारायण प्रसाद शमाा 
१० दोहोरो मागा व्यिस्थापन (दाना) श्री भरतराज गौतम डा. नारायण प्रसाद शमाा 
११ लेखा श्री पदम बहादरु सिसमरे डा. नारायण प्रसाद शमाा 
१२ प्रशासन श्री ष्ट्रिष्ण ुप्रसाद पौडेल डा. नारायण प्रसाद शमाा 
 

सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्तरु र अििी  
यस कायाालयको प्रमखु काया राुँगो, साुँढे तथा बोकाको जमेको िीया उत्पादन गने, न्यूचललयस हडा (गाइ, भैसी, 

बंगरु, कुखरुा, भेडा, बाख्रा) को व्यिस्थापन, तरल नाईट्रोजन तथा जमेको िीया ष्ट्रितरणमा सहयोग गने हो। यस 
कायाालयबाट अन्य उपलब्ि गराउने देहायका सेिाहरूमा तपचशल बमोचजमको राजस्ि सलने गरेको छ । 

क्र.सं उपलब्ि हनेु सेिाहरू राजस्ि दस्तरु रू. कैष्ट्रफयत 

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

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

४ j+u'/sf] z'4 kf7fkf7L -#% b]vL $% lbg;Ddsf], s[=u=af6 hGd]sf]_ 

k|ltuf]6f 

^)))   

५ j+u'/sf] z'4 kf7fkf7L -$^ b]vL ^) lbg;Ddsf], s[=u=af6 hGd]sf]_ 

k|ltuf]6f 

^ %))  

६ j+u'/sf] z'4 kf7fkf7L -^! b]vL () lbg ;Ddsf], s[=u=af6 hGd]sf]_ 

k|ltuf]6f 

&%))  

७ j+u'/sf] qm; kf7fkf7L -#% b]vL $% lbg;Ddsf], k|f=u=af6 hGd]sf_ 

k|ltuf]6f 
$%))  

८ j+u'/sf] qm; kf7fkf7L -$^ b]vL ^) lbg;Ddsf], k|f=u=af6 hGd]sf_ 

k|ltuf]6f 
?  %)))   

९ j+u'/sf] qm; kf7fkf7L -^! b]vL () lbg;Ddsf], k|f=u=af6 hGd]sf_ 

k|ltuf]6f 
? ^)))  

१० k|hgg\ cof]Uo efn] tyf kf]yL j+u'/sf] k|lt s]lh lhljt tf}n !%)  

११ s'v'/fsf] efn] nfu]sf] c08f k|ltuf]6f !@  

१२ s'v'/fsf] demf}nf c08f k|ltuf]6f *  

१३ s'v'/fsf] rs]{sf] c08f k|ltuf]6f %  

१४ s'v'/fsf] Pslbg] rNnf k|ltuf]6f $)  

१५ s'v'/fsf] @ xKt] rNnf k|ltuf]6f %)  

१६ s'v'/fsf] # xKt] rNnf k|ltuf]6f &)  

१७ s'v'/fsf] $ xKt] rNnf k|ltuf]6f *%  

१८ s'v'/fsf] % xKt] rNnf k|ltuf]6f !))  

१९ s'v'/fsf] ^ xKt] rNnf k|ltuf]6f !@)  

२० s'v'/fsf] & xKt] rNnf k|ltuf]6f !$)  

२१ s'v'/fsf] * xKt] rNnf k|ltuf]6f !^)  

२२ s'v'/fsf] ( xKt] rNnf k|ltuf]6f !*)  

२३ s'v'/fsf] !) xKt] rNnf k|ltuf]6f @))  

२४ s'v'/fsf] !! xKt] rNnf k|ltuf]6f @#)  

२५ s'v'/fsf] !@ xKt] rNnf k|ltuf]6f @%)  

२६ k|hgg cof]Uo efn] s'v'/f-k|lts]hL_ #))  

२७ k|hgg cof]Uo kf]yL s'v'/f-k|lts]hL_ @))  

२८ e}+;Lsf] dnvfb #  

२९ s'v'/fsf] dnvfb %  

३० j+u'/sf] dnvfb #  

३१ afv|fsf] dnvfb %  

३२ e]+8fsf] dnvfb %  

३३ k|hgg\of]Uo af]o/ af]sf lhljt tf}n k|lts]lh !)))  
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३४ k|hgg\of]Uo af]o/ afv|f lhljt tf}n k|lts]lh &))  

३५ k|hgg cof]Uo af]o/ af]sf lhljt tf}n k|lts]lh -@ jif{leqsf]_ #%)  

३६ k|hgg\ cof]Uo af]o/ af]sf lhljt tf}n k|lts]lh -@ jif{eGbf dflysf]_ #%)  

३७ k|hgg\ cof]Uo af]o/ kf7L lhljt tf}n k|lts]lh  #))  

३८ k|hgg\ cof]Uo af]o/ dfp lhljt tf}n k|lts]lh @%)  

३९ hd]sf] jLo{ k|lt8f]h -:jb]zL_ @%  

४० hd]sf] jLo{ k|lt8f]h -ljb]zL_ @%  

४१ t/n gfO6f|]hg k|lt ln6/ #)  

४२ g]lko/ ;]6\; k|ltuf]6f !.%)  

४३ k|hgg\ of]Uo /fFuf tof/L df;'sf] d'No u'0ff lhljt 

tf}n nfO{ lgZrLt km\ofS6/n] 

efu ug]{ 

 

४४ k|hgg\ cof]Uo /fFufe}+;L tyf kf8fkf8L "  

४५ k|hgg\ cof]Uo /fFuf "  

४६ k|hgg\ of]Uo.cof]Uo y'df k|lts]lh lhljt tf}n #%)  

४७ kf7L-e]8f_sln+u k|lts]lh lhljt tf}n #))  

४८ dfp -e]8f_ k|lts]lh lhljt tf}n @%)  

४९ ufO{sf] b'w k|ltln6/ ? &)  

५० e}+;Lsf] b'w k|ltln6/ ? !))  

५१ jx'jlif{o 3fF;sf] ;]6 k|ltuf]6f ? !.%)  

५२ t/n gfO6f|]hg k|lt ln6/ #)  

५३ g]lko/ ;]6\; k|ltuf]6f !.%)  

 

 

सनणाय गने प्रष्ट्रक्रया र असिकारी  
यस कायाालयले काया फर्छ्यौटको क्रममा समान्य प्रकृसतका ष्ट्रिियमा सम्बचन्ित कायाालयको स्टाफ बैठक, खररद 

एकाईको बैठक, ष्ट्रिभागीय नीसत सनदेशनमा सनणायमा पगु्न ेगरेको छ भने कुनै ष्ट्रिशेि सनणायहरु गनुापदाा मासथल्लो सनकाय 
श्री पश ुसेिा ष्ट्रिभागको केचन्रय स्तरको बैठक तथा ष्ट्रटप्पणी आदेशबाट सनणाय प्रष्ट्रक्रया सम्पन्न हनु्छ ।     

 

सनणाय उपर उजरुी सनु्न ेअसिकारी  
जनतालाई प्रत्यक्ष सेिा प्रिाह गने सनकायको रुपमा यस कायाालय नरहे तापसन कामको सन्दभामा कुनै गनुासो 

िा उजरुी भएमा जनु कमाचारी िा असिकृतको कामको ष्ट्रिियमा गनुासो िा उजरुी हो सो भन्दा एक तह मासथको 
सम्बचन्ित असिकृत िा कायाालयका कायाालय प्रमखु िा पश ुसेिा ष्ट्रिभाग उजरुी सनेु्न असिकारी।सनकाय रहेको छ । 
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सचुना असिकारी र प्रमखुको नाम र पद  
नेपाल सरकारका उपसचचि डा. नारायण प्रसाद पौडेल (९८५६०४०४४८९) कायाालय प्रमखु रहेको यस 

केन्रको सूचना असिकारीको रुपमा बररष्ठ पश ु ष्ट्रिकास असिकृत, श्री चशिनाथ महतो (९८५६०८४९५२) लाई 
तोष्ट्रकएको छ । 

 

ऐन, सनयम, ष्ट्रिसनयम िा सनदेचशकाको सूची  
यस कायाालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बचन्ित ऐन, सनयम तथा सनदेचशकाको ष्ट्रििरण यस प्रकार रहेको छ . 

यसको ष्ट्रिद्यसुतय प्रसत पसन कायाालयको िेभसाइटमा उपलब्ि गराइएको छ ।  

१. प्रस्ताष्ट्रित पश ुप्रजनन नीसत, २०६७ 

२. राष्ट्रिय कृष्ट्रि नीसत, २०६१ 

३. पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा ऐन, २०५५ र सनयमािली २०५६ 

४. दोहोरो मागा सञ्चालन सनदेचशका 
५. पश ुसेिा ष्ट्रिभागको काया सञ्चालन सनदेचशकाहरू 

६. दिुाल ुगाइ बंश सिुार कायाक्रम सनदेचशका 
 

आम्दानी, खचा तथा आसथाक कारोिार सम्बन्िी अध्यािसिक ष्ट्रििरण 

(कृपया यस सम्िन्िी जानकारी अको पषृ्ठमा हेनुाहोला) 
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अचघल्लो आ.ि.मा सािाजसनक सनकायले कुनै कायाक्रम िा आयोजना संचालन गरेको भए सो को 
ष्ट्रििरण  

अचघल्लो आसथाक ििा २०७६।७७ मा सञ्चासलत कायाक्रम र सोको प्रगसत ष्ट्रििरण समतेको िाष्ट्रिाक प्रसतिेदन 
प्रकाशन गररएको हुुँदा प्रसतिदेनबाट आिश्यक जानकारी प्राप्त हनुे । यसको ष्ट्रिद्यसुतय प्रसत तथा सभसडयोहरू कायाालयको 
िेभसाइटमा पसन राचखएको छ । 

कायाालयले सञ्चालन गरेका मखु्य मखु्य कायाक्रम र सोको प्रगसत ष्ट्रििरण 
 

सम्पादन भएका प्रमखु कायाहरु कायाान्ियन चस्थती पष्ट्रहचान भएका प्रमखु 
समस्याहरु 

कैष्ट्रफयत 
(२०७६।७७) 

जमेको िीया उत्पादन ६०५६९३ ष्ट्रिदेशबाट उच्च प्रजनन 
मान भएका राुँगो र 
साढेहरु खररद हनु 
नसलदा र फामामा भएका 
राुँगोसाुँढेहरु उमेर या 
अन्य कारणले हटाउनपुने 
भएकोले िीया उत्पादन 
सोचेअनरुुप गना कदठनाइ 
भैरहेको 

आगामी ििा पसन 
राुँगो साुँढे 
आयातको कायाक्रम 
राचखएको 

जमेको िीया ष्ट्रितरण ५३९९२१  

त.ना. उत्पादन सल ४२६११   

त.ना. खरीद सल १३७८१६   

त.ना.  ष्ट्रितरण सल १३१५५६   

कृसत्रम गभाािान ५७७७१९   

आ.ि. २०७५।७६ को तलुनामा 
२०७६।७७ मा थप ५०० मेष्ट्रट्रक 
टन साइलेज उत्पादन गना सफल भै 
गाइभैंसी व्यिस्थापनको लासग 
िाष्ट्रहरिाट नल पराल भसुा तथा 
साइलेज खरीद गना नपरेको । 

१२०० म=ेटन   

४ हेलटर क्षेत्रफलमा रहेको सबैभन्दा 
परुानो नेष्ट्रपयर प्लटलाइ सपुर 
नेष्ट्रपयरबाट प्रसतस्थाष्ट्रपत गरीएको र 
यसका लासग NLSIP-DLSU पोखराबाट 
४०००० िटा सपुर नेष्ट्रपयर सेट्स 

४ हेलटर   
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प्राप्त भएको 
कोसभड १९ का कारण ससचजात 
लकडाउनका बाबजदु पसन 
कायाालयिाट गत आ. ि. को तलुनामा 
यस आ.ि.मा थप पररमाणमा 
उत्पादन भएको िस्तकुो ष्ट्रिक्रीिापत 
प्राप्त गैरकर राजश्व १९.६९ 
प्रसतशतले िढेको  

कुल राजश्व रु 
३९५९९०६१।७५) 

  

आ.ि. २०७६।७७ को मलेप 
डोरबाट रु ४८३६४४ बराबरको 
बेरुज ुफस्यौट गराइ बेरुज ुफस्यौट 
को प्रगती ६३।०६ प्रसतशत 
पयुााइएको 

बेरुज ुफस्यौट को प्रगती 
६३।०६ प्रसतशत 

  

आ.ि. २०७६।७७ को चजचन्स 
सनरीक्षण प्रसतिेदनबाट सललाम गने 
भनी औलं्याइएका चजन्सी सामान 
मध्य े१०३ िटा िस्तकुो 
सनयमानसुार सललाम प्रक्रीया परुा गरी 
चजन्सी खाता चसु्त दरुुस्त राख्न े
कायामा सफलता समलेको ।   

१०३ िटा िस्तकुो 
सनयमानसुार सललाम 

प्रक्रीया परुा 

  

 

मखु्य मखु्य उत्पादन ष्ट्रिबरण आ.ि. २०७६।७७ 

ष्ट्रििरण इकाइ बाष्ट्रिाक प्रगसत कैष्ट्रफयत 

चल्ला उत्पादन संख्या ८३३१९  

अण्डा उत्पादन संख्या २५०६२५  

िंगरुको पाठापाठी उत्पादन संख्या ७३६  

पाडापाडी उत्पादन संख्या ६२  

भैंसीको दिु उत्पादन केजी केजी ८७९२६  

गाइको दिु उत्पादन केजी केजी ७५०५  

भेंडाको पाठापाठी उत्पादन संख्या ५९  

बोयर बाख्राको पाठापाठी उत्पादन संख्या ६८  

सबसभन्न घाुँस खेती हेलटर ७०  
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साइलेज उत्पादन मे टन १२००  

दोहोरो मागा व्यिस्थापन    

जम्मा दाना उत्पादन केजी ३५३१५०  

दिु प्रशोिन तथा ष्ट्रिक्री केजी ९४७०४  

 

आ.ि. २०७६।७७ मा ष्ट्रितरीत पशपंुक्षीको ष्ट्रििरण 

क्र सं चजल्ला संख्या पशपुन्छीको प्रकार ष्ट्रितररत संख्या लाभाचन्ित पररिार संख्या 

१ १० कुखरुाको चल्ला ७७०८४ १५४३ 

२ २२ बंगरुको पाठापाठी ६१५ २६५ 

३ ६ प्रजननको पाडा १२ 

४२४ 

(४ िटा समहु समते) 

४ ११ बोयर बोका २५ १०५ (१ समहु समते) 

गत ििा पशपंुक्षी ष्ट्रितरणिाट कुल लाभाचन्ित पररिार संख्या २३३७ 

 

सािाजसनक सनकायको िेिसाईट भए सो को ष्ट्रििरण   
यस कायाालयको ििेसाईट www.nlbo.gov.np सनयसमत अध्याबसिक गरी राचखएको छ । 

 

सािाजसनक सनकायले प्राप्त गरेको िैदेचशक सहायता, ऋण, अनदुान एिं प्राष्ट्रिसिक सहयोग र सम्झौता सम्बन्िी 
ष्ट्रििरण  

िैदेचशक सहायता, ऋण तथा प्राष्ट्रिसिक सहयोग प्राप्त नभएको । 

सािाजसनक सनकायले िगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामािली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गना 
तोष्ट्रकएको समयाििी छैन । 

 

सािाजसनक सनकायमा परेका सूचना माग सम्बन्िी सनिेदन र सो उपर सूचना ददइएको ष्ट्रििय 

हालसम्म सलचखत रुपमा कुन ैपसन सूचना माग सम्िचन्ि सनिदेन परेको छैन .  
  

सािाजसनक सनकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका िा हनुे भए सो को ष्ट्रििरण  
यस कायाालयबाट प्रदान गनुा पने सूचनाहरु केन्रको िेभसाईट www.nlbo.gov.np तथा सूचना पाष्ट्रट, राष्ट्रिय 

दैसनक तथा साप्ताष्ट्रहक पत्रपसत्रकामा प्रकाशन गने गररएको छ।  
 

 

 

 

 

http://www.nlbo.gov.np/


 

 
राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय पोखरा कास्की  

सम्पका  ठेगाना  
यस कायाालयसुँग सम्बचन्ित ष्ट्रिियमा थप जानकारी चाष्ट्रहएमा कायाालयको बेभसाइट www.nlbo.gov.np 

मा हेना िा कुनै समस्या, सझुाब भएमा देहायको ठेगानामा सम्पका  राख्न सष्ट्रकनेछ । 
राष्ट्रिय पश ुप्रजनन ्कायाालय, पोखरा 
फोन नं. : ०६१-५०५३८९ 

ईमेलः nlbc.pokhara@gmail.com 

िेभसाईटः  www.nlbo.gov.np   
 

mailto:nlbc.pokhara@gmail.com

