
 

 

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा 5(3) र सूचनाको हक 

सम्बन्धी ननयमावली, 2065 को ननयम 3 बमोनिम सावविननक गररएको 

नववरण  
 

2079 श्रावण-असोि 

सम्पानदत प्रमुख नियालापहरुको नववरण 

 
 
 

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा नवज्ञ केन्द्र 

प्रदेश नं.१, सुनसरी 
स्वतः प्रकाशन ( Proactive Disclours) 

नेपालको संविधानको धारा 27 मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको व्यिस्था बमोविम 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा 5 र सूचनाको हक सम्बन्धी वनयमािली, २०६५ मा 

प्रते्यक सािविवनक वनकायले आफ्ना गविविवधहरुको वििरण 3/3 मवहनामा प्रकाविि गननव पने 



 

कानूनी व्यिस्था छ । यसका लावग ऐन र वनयमािलीमा गरी 20 िटा विर्वक उले्लख गररएका छन् । 

यस मन्त्रालयले 2079 श्रािण-असोि अिवधमा सम्पावदि प्रमनख कायवहरु प्रकाविि गरेका छौ । 

 

भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पिन सेिा विज्ञ केन्द्र 

                                             प्रदेि नं.१, सननसरी 
 

वमवििः 2079 काविवक १1 गिे 



 

नवषय सूची 

1. कायावलयको स्वरुप र प्रकृवि 

2. कायावलयको काम, किवव्य र अवधकार 

3. कायावलयमा रहने कमवचारी संख्या र कायव वििरण 

4. कायावलयबाट प्रदान गररने सेिा 

5. सेिा प्रदान गने वनकायको िाखा र विमे्मिार अवधकारी, सम्बन्धन्धि िाखा प्रमनख 

6. सेिा प्राप्त गने लागे्न दस्तनर र अिवध 

7. वनिेदन, उिनरी उपर वनणवय गने प्रविया र अवधकारी 

8. वनणवय उपर उिनरी सनन् ने अवधकारी 

9. सम्पादन गरेको कामको वििरण 

10. सूचना अवधकारी र प्रमनखको नाम र पद 

11. ऐन, वनयम, विवनयम िा वनदेविकाको सूची 

12. आम्दानी, खचव िथा आवथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यािवधक वििरण 

13. िोवकए बमोविमका अन्य वििरण 

14. अविल्लो आ.ि.मा सञ् चावलि कायविमहरु 

15. सािविवनक वनकायको िेबसाइट 

16. िैदेविक सहयिा, ऋण, अननदान एिम् सम्झौिा सम्बन्धी वििरण 

17. सािविवनक वनकायले सञ् चालन गरेको कायविम र सोको प्रवििेदन  

18. सािविवनक वनकायले िवगवकरण िथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामािली 

19. सािविवनक वनकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी वनिेदन र सूचना वदइएको विर्य 

20. सािविवनक वनकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकािन भएको िा हुने भए सोको वििरण 
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सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, 

2065 को ननयम 3 बमोनिम प्रकानशत नववरण  

 
 

1. ननकायको स्वरुप र प्रकृनतः 

नेपालको कृवर् प्रणालीमा पिनपंक्षी पालन व्यिसायको महत्व अनावदकाल देन्धख आिसम्म रवह आएको छ । 

पिनपालन व्यबसायलाई विविवधकरण, व्यबसायीकरण, आयमनलक िथा सम्मावनि पेिाको रुपमा विकास गरी 

रावरि य उत्पादनमा योगदान पर् याउने पिन सेिा विभागको प्रमनख उदेश्य हो । वब.सं. १९९६ मा पवहलो पटक 

काठमाण्डौमा एलोप्यावथक प्रणाली अननसार एक भेटेररनरी विसे्पन्सरीको स्थापना भयो र उक्त विसे्पन्सरी वब.सं. 

१९९६ मा पिन वचवकत्सालयमा पररणि भएको वथयो । वि.सं. २०१४ साल सम्ममा १० विल्लाहरुमा पिन 

अस्पिालहरुको स्थापना भयो । पिन स्वास्थ्य सेिाको आिश्यकिा बढ्दै गएकोले भारि, FAO / OXFAM को 

सहायिामा देि व्यापी रुपमा सेिा पर् याउन ३३ िटा अस्पिाल, २१ विसे्पन्सरी र १८ िटा चेकपोर वि.सं. २०२१ 

सम्ममा स्थापना भएको समयमा नै सननसरीमा समेि अवहलेको विज्ञ केन्द्र भेटेररनरी विसे्पन्सरीको नामबाट 

स्थापना भएको वथयो। वि.सं. २०२३ सालमा पिन विकास िथा पिन स्वास्थ्य विभागको स्थापना गरी सोही 

विभागको मािहिमा रान्धख पाचौ ं पंचबवर्वय योिनादेन्धख पिन स्वास्थ्य, पिन आहारा, पिन प्रिनन् िथा पिनपालन 

व्यबस्थापन सेिालाई एकीकृि रुपमा कृर्कहरुको िर दैलोमा पर् याउने उदेश्यले समन्वयात्मक पिन सेिा 

कायविम संचालन गररयो । वब.सं. २०२९ सालमा कृवर्का सम्पनणव कायवहरु समन्वयात्मक रुपमा लानको लावग 

पिन विकास िथा पिन स्वास्थ्य विभागलाई पननिः कृवर् विभागमा गाभेर पिन स्वास्थ्य िथा पिन सेिा सम्बन्धी 

कायविमहरु गदै आएको वथयो ।पिनपालन ब्यबसायको बढ्दो माग पूरा गनव पिन सेिामा आएको कमीलाई 

महिनस गरी वब.सं. २०३६ मा पननिः पिन विकास िथा पिन स्वास्थ्य विभाग (पवछ पिन सेिा विभागको नाममा) 

पननगवठन गरर सो विभागको मािहिमा रान्धख यस विल्लाबाट समेि पिन विकास िथा पिन स्वास्थ्य सम्बन्धी 

कायविम संचालन गरेको वथयो ।वि.सं. 2039 सालमा ित्कावलन विल्ला पंचायाि सवचिालयको अवधनमा रवह 

कायविम संचालन गने गरी पिन स्वास्थ्य र पिन विकास िाखा िाखामा पररणि भयो । श्री 5 को सरकार वमवि 

2045/5/10 गिेको वनणवय पवछ विल्लामा पिन सेिा िाखा नामबाट विल्ला सदरमनकाममा कायावलय स्थापना गरी 

ग्रावमण के्षत्रमा सेिा केन्द्रहरु स्थापना गरी पिन स्वास्थ्य िथा पिन विकास सम्बन्धी कामकाि गदै आएको वथयो। 

वि.सं. २०४९ सालमा पननिः कृवर् के्षत्रका सबै सेिात्मक वनकायहरुलाई समेटी कृवर् विकास विभागको गठन गरी 

विल्ला कृवर् विकास कायावलय मािहिमा रान्धख पिन सेिा िथा पिन स्वास्थ्य कायविमहरु संचालन गररयो । 

ित्पश्चाि व्यबस्थापन पक्षमा िवटलिा र सेिामा विवथलिा आएको महसनस गरी पननिः २०५२ साल श्रािण १ गिे 

पिन सेिा विभागको मािहि स्थापना गरी सोही विभाको मािहिमा विल्ला पिन सेिा कायावलयको संरचना सवहि 

ग्रावमण के्षत्रहरुमा सेिाकेन्द्र/उपकेन्द्र स्थापना गरी कायविम संचालन गदै आएको वथयो ।यसै िममा 

आ.ि.२०५५/५६ यस कायावलयको कायविम विकेन्द्रीकरणको भािना अननसार विल्ला विकास सवमविको 

मािहिबाट िावर्वक कायविम स्वीकृि गने गरी विल्लाका पिन सेिा सम्बन्धी कायविमहरु विल्ला पिन सेिा 

कायावलय र सेिा केन्द्र/उपकेन्द्रबाट संचालन गररएको वथयो । २०७२ सालमा गररएको नेपालको संविधानमा 

देिमा संिीयिा लागू गररसो को कायान्ववयन गनव उदे्दश्य अनरुप संि, प्रदेि र स्थानीय िह गररिीन िहको 

रािनीविक िथा प्रिासवनक इकाइहरुरहने व्यिस्था भएको छ । संिैधावनक व्यिस्था अननसार वि.सं. 2०७४ 

सालमा िीनै िहको वनिावचन भई संिीयिा कायान्ववयनको चरणमा अगावि िवढ रहेका छ । पवछल्लो चरणमा 

देिलाई एक संि, साि प्रदेि िथा ७५३ स्थानीय (महानगरपावलका, उप-महानगरपावलका, नगरपावलका¸ 

गाउँपावलका र ७७ विल्ला समन्वय सवमविहरु समेि) िहमा विभािन गरी सिैलाई संविधानले प्रदि गरेको 

आवथवक¸ प्रिासनीक िथा रािनीविक अवधकारको उच्चिम प्रयोग गनव अिसर भएको छ । यही िममा प्रदेि 

नं.१ वबराटनगर, प्रदेि सदरमनकाममा यस मन्त्रालयको माि  २९, २०७४ मा औपचारीक रुपमा स्थापनाभयो । 

नेपालको संविधान, संिीय कानून िथा प्रदेि कानूनको अवधनमा रहीप्रदेिको आिश्यकिा र सम्भाव्यिा अननरुप 

कृवर् विकास सम्बन्धी नीवि ििनवमा कायान्ववयन गनवमूल उदे्दश्य बोकेको यस मन्त्रालयको लक्ष्य व्यािसावयक एिं 
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प्रविस्पधात्मवक कृवर् प्रणावलबाट उच्च एिं वदगो आवथवक बृन्धि हावसल गरी खाद्य सनरक्षा िथा गररबी वनिारणमा 

योगदान पनर् याउनन रहेकोले नेपालको संविधान 2072 अननसार कायव वििरण िोवकभूवम व्यिस्था¸ कृवर् िथा 

सहकारी मन्त्रालयको पिनपन्छी िथा मत्स्य विकास वनदेिनालय मािहि रहने गरी 2075 साल असोि मवहनाको 

26 गिे  भेटेररनरी अस्पिाल िथा पिन सेिा विज्ञ केन्द्रको स्थापना भई प्रदेि सरकारको कायव वििरण बमोविम 

कामकाि गदै आएको र प्रदेि सरकार (कायव विभािन) वनयमािली, 2078 माि 16 गिेको वनणवयबाट 

भूवम¸सहकारी िथा गररिी वनिारणको कायवहरुलाई अलग गरी कृवर् िथा पिन विकास सम्बन्धीका कायवहरु मात्र 

गने गरी कृवर् मन्त्रालयको स्थापना भई यस मन्त्रालयको पिनपन्छी िथा मत्स्य विकास वनदेिनालयको मािहिमा 

रही देहाय बमोविमका प्रदेि सरकारका लक्ष¸उदे्दश्यहरु प्राप् ि गनव यस विज्ञ केन्द्रको कायव वििरण बमोविम 

कामकाि गदै आएको छ । 

2. भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा नवज्ञ केन्द्रको काम¸ कतवव्य र अनिकारः 

पिनपन्छी िथा मत्स्य विकासका माध्यमबाट स्वरोिगार प्रििवन र आय आिवनका बैकन्धिक अिसरहरु शृ्रिना 

गरर कृर्क समनदायको गररवब नू्यवनकरण¸ उत्पादन विविधकरण¸ पररिाररक पोर्ण र वििन स्तरमा सनधार गदै 

व्यिसावयकरण¸ बिाररकरण लवक्षि रणनीवि अन्धियार गरी उद्यमविलिाको प्रििवन र पिनपन्छी िथा मत्स्य 

उत्पादनमा प्रादेविक आत्मवनभवरिा हावसल गदै आयाि प्रविस्थापन र वनयावि प्रििवनमा टेिा पनर् याउने उदे्दश्यका 

साथ वनम् न कायवहरु गने गराउने रहेको छ । 

1. पिनपन्छी िथा मत्स्य विकास कायविम संचालनका लावग प्रदेि सरकारको कायावन्वय इकाईको रुपमा कायव 

गने । 

2. रोग वनदान र उपचारका लावग भेटेररनरी अस्पिाल िथा विज्ञ सेिा प्रदान गने । 

3. पिनपन्छी रोग वनदान र उपचारका लवग Basic Veterinary Laboratory सेिा प्रदान गने । 

4. पिन आहारा आपनविवको सनवनवश्चििाका लावग स्थान विरे्िको सम्भाव्यिाका आधारमा चरन िथा खकव को 

संरक्षण र विकास सम्बन्धन्ध प्रादेविक वनवि िथा कायविम कायावन्वयन गने । 

5. स्थावनय िहको सहकायवमा भूइँ िथा िालेिाँसको प्रििवन र िाँस संरक्षणका विवधहरुको प्रचार प्रसार एिं 

प्रििवन गने । 

6. पिनपन्छी िथा मत्स्य नश्लको गनणस्तर वनधावरण र वनयमन गने । 

7. उन्नि नश्लका पिनपन्छी िथा मत्स्यको प्रादेविक श्रोिकेन्द्र विकासमा सहयोग गने । 

8. पिनपन्छी िथा मत्स्यिन्य उत्पादनको व्यिन्धस्थि बिाररकरण¸ औधोवगकरण र वनकासी प्रििवनका लावग 

आिश्यक पूिावधारहरुको विकास र सञ् चालनमा टेिा पनर् याउने । 

9. िनस्वास्थ्य संरक्षणका लावग िननोवटक एिं वसमा विवहन माहामारीिन्य रोगहरुको वनयमन िथा व्यिस्थापन 

गने । 

10. कायवके्षत्र वभत्रका कृर्क र व्यिसायीहरु लवक्षि पिनपन्छी िथा मत्स्य विकास संग सम्वन्धन्धि विविरीकृि 

ज्ञान र िीप प्रदान गने । 

11. स्थावनय िहमा कायवरि प्रावबवधकहरुको क्षमिा र दक्षिाले नभ्याउने प्रकृविका पिनपन्छी िथा मत्स्य विकास 

सम्बन्धन्ध प्राविवधक सेिा टेिा र पृष्ठपोर्ण प्रदान गने । 

12. महामारी र प्राकृविक प्रकोपका कारण भएको पिनधनको क्षवि वििरण संकलन िथा क्षविपूविव¸ राहि र 

पूनरस्थापनका कायवहरु गने गराउने । 

13. पिनपन्छी िथा मत्स्य िैविक विविधिाको पवहचान¸अवभलेन्धखकरण¸संरक्षण¸उपयोग र प्रििवनमा टेिा 

पनर् याउने । 

14. स्थावनय िह संगको समन्वयमा वबर्यगि िथ्याङ्क संकलन र पे्रर्ण हुने प्रबन्ध वमलाइ आिवधक िथ्याँकहरु 

िालनक वनकायमा पठाउने । 

15. मत्स्य विकास सम्बन्धन्ध प्रादेविक वनिी वनयमले वनवदवर गरे बमोविमका कायविम सन्चालन गने । 

16. पिनपन्छी िथा मत्स्य विकास के्षत्रका ऐन¸वनयम¸ मापदण्ड र संवहिाहरुको कायावन्वयन र वनयमन गने । 

17. स्थानीय आिस्यक्तामा आधाररि पिनपन्छी िथा मत्स्य विकास सम्बन्धन्ध आधारभूि अध्ययन पररक्षणहरु 

सन्चाल नगने । 

18. प्रदेि सरकारको लक्ष मनिाविक दूध¸ मासन र अण्डाको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अवभबृन्धि गरर आयाि 

प्रविस्थापन र वनयावि प्रििवनमा टेिा पनयावउने । 

19. भेटेररनरी िथा पिन विज्ञान विर्यको स्नािक िा JT/JTA कोर्वमा अध्ययनरि विधाथीहरुको              

इन्टनववसप िा  OJT प्रविक्षणमा सहयोग गने । 
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20. स्थावनय िहबाट िारी हुने पिनपन्छी िथा मत्स्य विकास सम्बन्धन्ध ऐन¸ वनयमािली¸वनदेविका¸कायवविवध र 

मापदण्ड ििनवमामा आिश्यक पृष्ठपोर्ण समन्वय र सहकायव गने । 

21. पिनपन्छी िथा मत्स्य विमा िथा सहुवलयि ब्याि दरको कृवर् किाव प्रिाहमा समन्वय र सहविकरण गने । 

22. पिनपन्धन्छ िथा मत्स्य विकास के्षत्रका नविनिम प्रविवध  ,श्रब्यदृश्य सामवग्र र िानकारी मूलक सूचना प्रिाह 

गने िथा पिन सेिा सूचना केन्द्रको रुपमा कायव गने । 

23. प्रदेि अन्तगवि सन्चालन हुने संविय पिनपन्छी िथा मत्स्य विकास कायविम¸ आयोिना¸ कृयाकलापहरुमा 

आिश्यक समन्वय सहकायव गने । 

24. पिनपन्छी िथा मत्स्य विकासको सन्दभवमा प्रदेि र स्थावनय िहहरु वबच समन्वय गने । 

25. िालनक मन्त्रालय र वनदेिनालयको वनदेिन मनिाविकका अन्य कायवहरु गने । 



०७९/80 श्रािण. असोि स्वििः प्रकािन                                                   4 

 

 

3.  ननकायमा रहने कमवचारी संख्या र कायव नववरणः   

• स्वीकृि कमवचारी दरिन्दी संख्या १5 िना 

• स्थायी कमवचारी कायवरि संख्या   ८ िना 

• करार सेिामा कायवरि कमवचारी संख्या २ िना   

3.1 ननकायको संगठनको स्वरुपः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 दरबन्दी तेररिः   

नस.नं. पदको नाम शे्रणी।तह सेवा समूह। उपसमूह 
िम्मा 

 दरबन्दी  
ररक्त  

पदपूनतव 

१ ब.प.वच./ब.प.वि.अ./ब.म.वि.अ. नबौ/ंदिौ ं कृवर् भेटेररनरी।ला.पो.िे.िे./मत्स्य १ १ - 

२ पिन वचवकत्सक सािौ/ंआठौ ं कृवर् भेटेररनरी १  १ 

३ पिन विकास अवधकृि सािौ/ंआठौ ं कृवर् ला.पो.िे.िे. १ १ - 

४ मत्स्य विकास अवधकृि सािौ/ंआठौ ं कृवर् मत्स्य १ १ - 

५ नायि सनव्वा पाँचौ/छैटौ ं प्रिासन सामान्य प्रिासन १  १ 

६ लेखापाल पाँचौ/छैटौ ं प्रिासन लेखा १  १ 

७ पिन स्वास्थ्य प्राविवधक पाँचौ/छैटौ ं कृवर् भेटेररनरी १  १ 

८ पिनसेिा प्राविवधक पाँचौ/छैटौ ं कृवर् ला.पो.िे.िे. १  १ 

९ प्राविवधक सहायक पाँचौ/छैटौ ं कृवर् मत्स्य १ १ - 

१० नायब पिन स्वास्थ्य प्राविवधक चौथो/पाँचौ कृवर् भेटेररनरी १ १ - 

११ नायब पिन सेिा प्राविवधक  चौथो/पाँचौ कृवर् ला.पो.िे.िे. १  १ 

१२ नायब प्राविवधक सहायक चौथो/पाँचौ कृवर् मत्स्य १  १ 

१३ हलनका सिारी चालक शे्रणी विहीन इन्धन्िवनयररङ मेकावनकल १  १ 

१४ कायावलय सहयोगी शे्रणी विहीन प्रिासन सामान्य प्रिासन २  २ 

िम्मा : १५ ५ १० 

 

ब.प.नच./ब.प.नव.अ./ब.म.नव.अ. 

नव /ंदश  ंतह-१ 

समुहकृत नहुने 

पशु नचनकत्सा तथा 

प्रयोगशाला शाखा 

प.वच.(अवधकृि सािौ/ंआठौ)ं-१ 

प.स्वा.प्रा(पाँचौ/छैटौ)ं-१ 

ना.प.स्वा.प्रा.(चौथो/पाँचौ)-१ 

प्रशासन शाखा 

ना.सन.(पाँचौ/छैटौ)ं-१ 

लेखापालिः(पाँचौ/छैटौ)ं-१ 

ह.स.चा (शे्रणीविवहन)-१ 

कायावलय सहयोगी(शे्रणी 

विवहन)-२ 

पशु नवकास तथा प्रनवनि 

प्रसार शाखा 

प.वि.अ.(अवधकृि सािौ/ंआठौ)ं-१ 
प.से.प्रा(पाँचौ/छैटौ)ं-१ 

ना.प.से.प्रा.(चौथो/पाँचौ)-१ 

 

मत्स्य नवकास शाखा 

(मत्स्य) 

म.वि.अ.(अवधकृि सािौ/ंआठौ)ं-१ 

प्रा.स.(पाँचौ/छैटौ)ं-१ 

ना.प्रा.स.(चौथो/पाँचौ)-1 



०७९/80 श्रािण. असोि स्वििः प्रकािन                                                   5 

 

4. कायावलयबाट प्रदान गररने सेवाः 

• पिनपन्छी उपचार सेिा  

• पिनपन्छी रोगहरुको वनदान 

• पिनपन्छी रोगहरुको सवभवलेन्स 

• कृवत्रम गभावधान (गाई/भैसी/बाख्रा) 

• पिन आहारा विकास सम्बन्धी प्रििवनात्मक कायवहरु   

• पिनपन्छी िथा मत्स्य नश्लको गनणस्तर वनधावरण र वनयमन । 

• पिनपन्छी विकास सम्बन्धी प्रििवनत्माक कायवहरु 

• िनस्वास्थ्य संरक्षणका लावग िननोवटक एिं वसमा विवहन माहामारीिन्य रोगहरुको रोगहरुको   

   रोगथाम वनयन्त्रण वनयमन िथा व्यिस्थापन । 

• पिनपन्छी िथा मत्स्य विकाससंग सम्वन्धन्धि प्रविवध सम्बन्धी िावलम एिं प्रचार प्रसार  

• पिनपन्छी िथा मत्स्य विमा िथा सहुवलयि ब्याि दरको कृवर् किाव प्रिाहमा समन्वय र   

   सहविकरण । 

• स्वीकृि कायविमहरु अननसार कायवहरुको संचालन र कायावन्वयन 

5.  सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र निमे्मवार अनिकारी सम्बन्धन्धत शाखा प्रमुख 

 5.1 पशु नचनकत्सा तथा प्रयोगशाला शाखा 

• पिनपन्छी रोग अने्वर्ण िथा वनदान गने । 

• विविवरकृि पिनपन्छी िथा मत्स्यका लावग और्धोपचार सेिा संचालन गने। 

• पिनपंक्षीलाई िल्यवचवकत्सा सेिा उपलव्ध गराउने। 

• पिनपन्छीको पररक्षण िथा रोग वनदानका लावग आधनवनक प्रविवधको सेिा उपलब्ध गराउने। 

• पिनपन्छी रोग सवभवलेन्स गने । 

• पिनपन्छी िथा माछाका लावग प्रयोगिाला सेिा संचालन गने। 

• उच्च प्रविवधयनक्त रेवियोलोिीकल सेिा उपलब्ध गराउने । अल्ट्ि ासोनोग्राफी, एक्स-रे लगायिका 

सेिा उपलब्ध गराउने । 

• आिश्यकिा अननसार कायवके्षत्र वभत्र विविरकृि सेिा सवहि वििेर्ज्ञबाट िनम्ती स्वास्थ्य विविर, 

बाझोपन वनिारण विविर सञ्चालन गने । 

• दनध, रगि, गोबर, वपसाि र छालाको नमूना पररक्षण गने । 

• दनध, रगि, गोिर,  वपसाि र छालाको कल्चर सेिा सञ् चालन गने । 

• एन्धन्टबायोवटक सेन्धन्सवटवभटी पररक्षण सेिा सन्चालन गने । 

• ईवपिेवमयोलोिोवकल सवभवलेन्स िथा ररपोवटवङ्ग समन्वय गने। 

• कायवके्षत्र वभत्र िल्य वचवकत्सा सेिा िथा रेवबिरोग वनयन्त्रणका लावग िरपालनिा िथा सामनदावयक 

कन कन र वनयन्त्रण िथा बन्ध्याकरण सेिा सन्चालन गने । 

• कायवके्षत्रमा खोपको माग िथा आपूविव व्यिस्थापन गने। 

• उत्पावदि पिनपन्छी, माछा , पिनपन्छी िन्य उत्पादनको स्वच्छिा िथा स्वस्थिा वनधावरण गदै भेटनरी 

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र िारी गने। 

• कायवके्षत्र वभत्र पिन स्वास्थ्य वनयमन सेिा सञ् चालन सहिीकरण गने। 

• कायवके्षत्र वभत्र पिनपंछीिन्य महामारी एिं प्रकोप व्यिस्थापन गने। 

• कायव के्षत्रमा पिन स्वास्थ्य वनयमन कायावन्वयन गने। 

• कायवके्षत्रमा िननोवटक रोगहरुको रोकथाम, वनयन्त्रण गने। 

• कायवके्षत्रमा िनम्ती भेटेररनरी सेिा प्रिाह गने। 

• आधनवनक पिन उपचार सम्बन्धी प्रविधी हस्तान्तरण िथा विस्तार गने। 

• कायवके्षत्रमा पिन स्वास्थ्य सम्बन्धी िनचेिनामूलक कायव सञ्चालन गने । 

• कायवके्षत्र वभत्र कायविमको अननगमन गने¸ पृष्ठपोर्ण गने¸ दनध¸ फन ल¸ मासनको पसल एिं बद्यस्थल 

अननगमन व्यिस्थापन गने । 

• एक स्वास्थ्यको अिधारणा कायावन्वयन गनव कायवके्षत्र वभत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग समन्वय गने। 

• प्रचवलि कानून बमोविम अन्य कायव गने । 
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5.2 पशु नवकास तथा प्रनवनि प्रसार शाखा 

• िरल नाइटि ोिन र िमेको वियवभण्डारण र वििरण एिं सामनदावयक पिन प्रिनन् सेिा सन्चालन गने। 

• कायवके्षत्र मािहिमा केन्द्रको समन्वय/ पिन प्रिनन् सँग संिन्धन्धि समस्याहरुको वनराकरण गनव 

वबिेर् कायविमहरु संचालन गने । 

• स्थावनय िह स्तरमा कायवसम्पादनमा रहेको कमी पररपूविव गनव आिश्यक सहयोग गने 

• कायवके्षत्रमा देखा परेका चननौविहरुलाई सम्बोधन गनव अध्ययन, पररक्षण, अननसन्धान सेिा प्रिाह गने। 

• कायवके्षत्र वभत्र आिश्यक िाँसको िीउ, सेट्स, आवदको माग संकलन िथा आपूिी ब्यिस्थापन 

सहिीकरण गने। 

• पिनपन्छी, पिनपन्छीिन्य पदाथव र पिन उत्पादन सामग्रीको सम्वन्धी िथ्याङ्क व्यिस्थापन गने। 

• पिनपन्छी प्रसार, कृर्क िावलम िथा क्षमिा विकास र सिन्धक्तकरण गने। 

• कृवर् र पिनपन्छी बीमा सम्वन्धी योिना कायावन्वयन गने। 

• पिनपन्छी वनवि फामव िथा स्रोि केन्द्रहरुको विकास र व्यिस्थापन गने । 

• असल पिन पालन अभ्यास प्रििवन िथा विस्तार¸ प्रविवध विस्तार¸ यान्धन्त्रकरण व्यिस्थापन गने । 

• क्षमिा अवभिृन्धि, सामाविक पररचालन, िनचेिना अवभबृन्धि िथा संस्थागि सनधार गने। 

• उन िथा पन्धिनाको प्रििवन गने। 

• प्रविवध प्रसारका लावग पिनसेिा सूचना केन्द्र िथा अवभलेखालय संचालन, िावलम सामाग्री वनमावण 

गने। 

• दनध¸मासन¸ फन लमा आत्म वनभवर हुन आफ्नो के्षत्रवभत्र कायव योिना गने एिं अवभयान कायविम 

कायावन्वयन गने । 

5.३ मत्स्य नवकास शाखा 
• कायव के्षत्रका स्थावनय िहहरुलाइ मत्स्य व्यिसाय प्रििवनमा प्राविवधक सहयोग गने 

• कायवके्षत्र वभत्र मत्स्य पालनमा देन्धखएका समस्या समाधानमा समन्वय गने 

• कायवके्षत्रको मत्स्य सम्बन्धी िथ्यांक अध्यािवधक गने । 

• कायवके्षत्रमा देखा परेका मत्स्य पालनसंग सम्बन्धीि चननौविहरुलाई सम्बोधन गनव अध्ययन, पररक्षण, 

अननसन्धान सेिा प्रिाह गने। 

• मत्स्य गनणस्तरीय उत्पादन सामाग्री व्यिस्थापन र वनयमन सम्बन्धी कायवमा सहयोगी भूवमका खेल्ने। 

5.४ प्रशासन शाखा 

• कमवचारी प्रिासन सम्बन्धी कायव गने । 

• लगायि अन्य समू्पणव प्रिासवनक कायवहरु संचालन गने 

• कायावलयको लेखा िथा शे्रस्ता व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने  

• विन्सी िथा स्टोर व्यिस्थापन गने । 

• िनिन्धक्त व्यिस्थापन गने । 

5.५ सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र निमे्मवारी अनिकारीः 

सेवा प्रदान गने शाखा निमे्मवारी अनिकारी 

पिन वचवकत्सा िथा प्रयोगिाला िाखा अवधकृि  श्री वचनेश्वर मेहिा 

पिन विकास िथा प्रविवध प्रसार िाखा अवधकृि श्री राम प्रसाद मेहिा 

मत्स्य विकास िाखा ना.प्रा.स श्री गोपाल अवधकारी 

प्रिासन िाखा अवधकृि  श्री कवपलमणी पोखरेल 

आवथवक प्रिासन िाखा अवधकृि  श्री िाननका सनिेदी 

 

6. सेवा प्राप्त गनव लागे्न दसु्तर अनवनि 

6.1 दसु्तरः प्रदेश आनथवक ऐन¸2079 को अनुसूची-7 बमोनिम तपनसल बमोनिम रहेको छ ।   

ि.सं. सेवाको नववरण इकाई दसु्तर समय 

1 पशुपन्छी उपचार सेवा    

1.1 गाई/भैसी प्रवि पिन 20।00 पिनको बीरामीको अिस्था 

1.2 कन खनरा/हाँस र अन्य पंक्षी प्रवि पंक्षी 5।00 
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ि.सं. सेवाको नववरण इकाई दसु्तर समय 

1.3 भेिा/बाख्रा/बंगनर/खरायो प्रवि पिन 10।00 अननसार लाग्न सके्न । 

1.4 कन कन र/वबरालो प्रवि पिन 100।00 

1.5 हािी/िोिा/बाँदर प्रवि पिन 100।00 विज्ञ िनिन्धक्त नभएकोले यो 

सेिा हुन नसकेको 1.6 अन्य िन्यिन्तन प्रवि पिन 100।00 

2 पशुपन्छी प्रयोगशाला सेवा    

2.1 गोबर पररक्षण सबै िनािार प्रवि नमूना 10।00 १ िण्टा 

2.2 शव पररक्षण    

क गाई/भैसी प्रवि िि 300।00 विज्ञहरुको िनिन्धक्त नभएकोले 

सेिा वदन नसकेको ख भेिा/बाख्रा/बंगनर प्रवि िि 100।00 

ग पंक्षी प्रवि िि 30।00 

ि कन कन र/वबरालो प्रवि िि 500।00 

ङ हािी/िोिा/बाँदर र अन्य िन्य िन्तन प्रवि िि 1000।00 

2.3 एक्सरे सेिा (सानो िनािार) प्रवि पिन 150।00 

2.4  अल्ट्ि ा साउण्ड सानो िनािार) प्रवि पिन 200।00 

2.5 कल्चर सेन्सीवटभी पररक्षण प्रवि नमूना 50।00  

2.6 दनध पररक्षण ( CMT) प्रवि नमूना 25।00 १ िण्टा वभत्र 

2.7 रुवटन वपसा पररक्षण (pH, Glucose, 

Protein) 

प्रवि नमूना 25।00 १ िण्टा वभत्र 

2.8 रुवटन रगि पररक्षण (TC, DC) प्रवि नमूना 60।00 विज्ञ िनिन्धक्त नभएको सेिा 

वदन नसकेको । 2.9 हेमोग्लोवबन (Hb) प्रवि नमूना 30।00 

2.10 वपसीभी (PCV) प्रवि नमूना 30।00 

211 रगिको प्रोटोिोिा पररक्षण ( Blood 

Protozoan Test) 

प्रवि नमूना 100।00 

2.12 रेवपि पररक्षण (Disease Specfic) प्रवि नमूना 50।00 

2.13 छाला पररक्षण ( Skin Scrapping) प्रवि नमूना 50।00 

3 पशु प्रिनन सेवा    

3.1 कृनिम गभाविान सेवा    

क गाई/भैसी/बाख्रा िथा बंगनर प्रवि पिन 25।00 एक िण्टा वभत्र । 

3.2 गभव पररक्षण     

क सामान्य विवधबाट गाई/भैसीको गभव 

पररक्षण 

प्रवि पिन 30।00 एक िण्टा वभत्र 

ख USG  विवधबाट गाई/भैसीको गभव 

पररक्षण 

प्रवि पिन 50।00 विज्ञ िनिन्धक्त नभएकोले हुन 

नसकेको । 

3.3 भडााँलो फकेको    

क ठूलो पिन (गाई/भैसी/िोिा प्रवि पिन 150।00 एक िण्टा वभत्र िथा केिको 

अिस्था अननसार हुन सके्न । ख साना पिन (भेिा/बाख्रा/बंगनर प्रवि पिन 70।00 

3.4 ब्याउन नसके्न अवस्था  ( Manual)    

क ठूलो पिन (गाई/भैसी/िोिा प्रवि पिन 150।00 एक िण्टा वभत्र िथा केिको 

अिस्था अननसार हुन सके्न । ख साना पिन (भेिा/बाख्रा/बंगनर प्रवि पिन 50।00 

4 सामान्य सिवरी    

4.1 खसी पाने (बोका/बहर/पािा) प्रवि पिन 25।00 एक िण्टा वभत्र िथा केिको 

अिस्था अननसार हुन सके्न । 4.2 Wound incision and dressing प्रवि पिन 50।00 

4.3 Tail amputation प्रवि पिन 100।00 
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ि.सं. सेवाको नववरण इकाई दसु्तर समय 

4.4 Dehorning प्रवि पिन 100।00 

4.5 Immobilization of fracture प्रवि पिन 100।00 

6.6 Other Minor Surgery प्रवि पिन 100।00 

5   नवशेष सिवरी    

5.1 Dog neutering operation प्रवि पिन 1000।00 विज्ञ िनिन्धक्त नभएकोले सेिा 

वदन नसकेको 5.2 Cesarean of section of small 

ruminant & non –ruminant 

(Goat/Sheep/pig) 

प्रवि पिन 250।00 

5.3 Cesarean of section of small 

large ruminant (Cattle/Buffalo) 
प्रवि पिन 750।00 

5.4 Rumentomy operation प्रवि पिन 750।00 

5.5 Others major surgery ( all 

animals) 
प्रवि पिन 750।00 

6 मत्स्य तफव     

6.1 िापिम मापन प्रवि नमूना 5।00 एक िण्टा वभत्र 

6.2 पानीको पारदविविा प्रवि नमूना 5।00 एक िण्टा वभत्र 

6.3 िनवलि अन्धक्सिन प्रवि नमूना 10।00 एक िण्टा वभत्र 

6.4 वप.एच. प्रवि नमूना 5।00 एक िण्टा वभत्र 

6.5 अमोवनया ( NH3 and NH4) प्रवि नमूना 20।00 विज्ञ िनिन्धक्त नभएकोले सेिा 

वदन नसकेको । 6.6 नाइटि ाइट (No2) प्रवि नमूना 20।00 

6.7 नाइटि ेट (No3) प्रवि नमूना 20।00 

6.8 मन्धल्ट्पारावमटर (GPS सवहि 12 िटा 

पानीका सनचक एकै पटक िाँच गदाव) 

प्रवि नमूना 50।00 

6.9 माछाको नमूना पररक्षण  प्रवि नमूना 20।00 

7 प्रस्ताव आवेदन दसु्तर    

7.१ व्यन्धक्तगि ( रु. 50 लाख भन्दा कम 

भएको योिना) 

प्रवि आयोिना 100।00 कायावलय समयमा र 

आयोिनाको सूचना 

कायावलयबाट सूचना प्रकािन 

गरी िोवकएको वमवि र कायावलय 

समयमा वभत्र  

7.2 संस्थागि ( रु. 50 लाख भन्दा कम 

भएको आयोिना) 

प्रवि आयोिना 200।00 

7.3 रु. 50 लाख भन्दा बढी  भएको 

आयोिना (संस्था र ब्यन्धक्तगि 

प्रवि आयोिना 500।00 

नोटः मानथका सेवाहरु कायावलयको समयमा माि नदन सनकने र सावविननक नवदाको नदन 

कायावलय बन्द रहनेछ । 

1. आइिबार देन्धख विवहबार 10.00- ५.00 बिे ( माि 16 देन्धख काविवक 15 गिे) 

2. आइिबार देन्धख विवहबार 10.00- ५.00 बिे ( काविवक 16 देन्धख माि 15 गिे) 

3. सनिबार 10- 3.00 बिेसम्म 

7.  ननवेदन, उिुरी उपर ननणवय गने प्रनिया र अनिकारीः  

 ननवेदन, उिुरी उपर ननणवय गने प्रनियाः  नागररकले माग गरेको सूचना 15 वदनवभत्र पवन सूचना अवधकारीले 

उपलब्ध नगराए नागररक सूचना अवधकारी विरुि उिनरी गनव कायावलय प्रमनख सम्म िानन पनेछ । कायावलय 

प्रमनख समक्ष उिनरी परेको 7 वदनवभत्र कायावलय प्रमनखले सूचना अवधकारी माफव ि िा आफैं  नागररकलाई सूचना 

उपलब्ध गराउनन पनेछ ।  

वटप्पणी, आदेि  र वनणवय गने अवधकारीिः- कायावलय प्रमनख 

वनणवय गने अवधकारीिः वन.कायावलय प्रमनख श्री कन मार वसंह खत्री  

8.  ननणवय उपर उिुरी सुने्न अनिकारीः  वनवमत्त कायावलय प्रमनख श्री कन मार वसंह खत्री 
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9. सम्पादन गरेको कामको नववरणः 

ि.सं. मुख्य मुख्य नियाकलाप इकाई प्रगनत 

1 पिनपन्छी उपचार सेिा संख्या 1050 

2 पिनपन्छी रोग वनदान सेिा संख्या 508 

3 कृवत्रम गभावधान सेिा संख्या 1014 

4 बाख्रा पालन िावलम ३ वदने कृर्क स्तर पटक 1(17) 

5 व्यिसावयक पिन फामवहरुलाई बवर्वम िाँसको बीउ वबिरण हेक्टर 13 

6 
स्थावनय िहमा कायवरि प्राविवधक कमवचारीहरु बीच समन्वय िथा प्रगवि 

पे्रर्ण सम्बन्धन्ध बैठक 
पटक १ 

7 रेवबि वबरुि खोप  संख्या 246 

8 अननदान कायविमहरुको प्रस्ताि आह्वान गरी आिेदन संकलन पटक १ 

 

आ.ि. ०७९/८० को स्वीकृि कायविम अननसार वमवि ०८९ साल भाद्र २ गिेका वदन प्रकाविि सूचना बमोविम 

पेि हुन आएको प्रस्तािहरुको वििरण वनम्ननसार रहेको छ । 

नस नं. कायविम दताव भएका प्रस्तावहरुको  

संख्या 

१ दाना उद्योगको लावग मकै, गहँु, भटमास भण्डार गृह वनमावण कायविम 8 

२ िन्दवपविि पिनपन्छीपालन कायविम 23 

३ कृवर् पिन सहकारी संस्था संगको सहकायवमा व्यिसायीक पिनपालन 

कायविम 

11 

४ व्यिसायीक भैसी प्रिदवन कायविम 5 

५ दनध उत्पादनका आधारमा अननदान कायविम 11 

६ माछाको लावग दाना वनमावण सम्वन्धी यन्त्र उपकरण खररद कायविम 4 

७ बाख्रा ब्लक विकास कायविम वनरन्तरिा कायविम 31 

८ भैसी ब्लक विकास कायविम वनरन्तरिा कायविम 95 
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10. सूचना अनिकारी र प्रमुखको नाम र पदः 

सूचना अवधकारीिः रामप्रसाद मेहिा 

       पदिः अवधकृि (छैटो) 

      सम्पकव  नं.: ९८५१२४०५५३ 

    Email: rampfm@gmail.com   

प्रमनखको नामिः कन मार वसंह खत्री  

पदिः पिन वचवकत्सक (आठौ ंिह) 

सम्पकव  नं. : 9852055625 

Email: kumarkanchha2015@gmail.com  
 

11. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सूचीः  

ऐन 

1. प्रदेि कृवर् व्यिसाय प्रििवन अननदान ऐन,  2077 

2. पिन स्वास्थ्य िथा पिन सेिा ऐन¸2055 

3. पिन बधिाला िथा र मासन िाँच ऐन¸ 205५ 

4. पिन वचवकत्सा पररर्द ऐन¸ 2055 

5. खाद्य अवधकार र खाद्य सम्प्रभनिा ऐन, २०७५ 

6. केही प्रदेि ऐनलाई संिोधन गने अध्यादेि¸२०७९ 

ननयमावली 

1. प्रदेि कृवर् व्यिसाय प्रििवन अननदान वनयमािली, २०७8 

2. पिन स्वास्थ्य िथा पिन सेिा वनयमािली¸2056 

3. पिन बधिाला िथा र मासन िाँच वनयमािली¸ 2057 

4. पिन वचवकत्सा पररर्द वनयमािली¸ 2057 

5. दाना पदाथव वनयमािली¸ 2041 

कायवनवनि/ननदेनशका  

1.  भेटेररनरी वनयमन वनदेविका, २०७५ 

2. प्रदेि िथा स्थानीय िहमा सििव वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृवर् विकास कायविम सञ्चालन सम्बन्धी 

कायवविवध, २०७८  

3. प्रदेि िथा स्थानीय िहमा सििव वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृवर् विकास कायविम सञ्चालन सम्बन्धी 

कायवविवध, २०७८ 

मापदण्डः 

1. आन्धन्तरक वनयन्त्रण प्रणाली, २०७८ 

2. प्रदेि कृवर् व्यिसाय प्रििवन अननदान मापदण्ड, २०७८  
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12. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनिक नववरणः 

12.1 आम्दानी नववरणः 

रािश् व (पशुपन्छी तथा प्रस्ताव आवेदन दसु्तर) रु. 169255।00   

12.2 बेरुिु नववरण  

बेरुिु नववरण हालसम्मको 

बेरुिु रु. 

यस िैमानसकमा 

फछयौट रु. 

फछयौट हुन 

बााँकी रु. 

कैनफयत 

असनल गननव पने 829233.00 - 829233.00 सम्मावनि अदालिको फैसला 

पवछ मात्र फछयौट हुने । वनयवमि गननव पने - - - 

 

12.3  खचवको फााँटवारी नववरण 

12.3.1 ब.उ.नश.नं. 312020133 (चालु) को खचवः  

खचव/नवनिय 

संकेत नं. 

खचव/ नवनिय संकेतको 

नाम 

अन्धिम बिेट यस मनहना 

सम्मको खचव 

बााँकी बिेट 

२११११ पाररश्रवमक कमवचारी 10799000।00 2252230।70 8546769।30 

२११२१ पोिाक 150000।00 0 150000।00 

२११३२ महंगी भत्ता 360000।00 58000।00 302000।00 

२११३४ कमवचारीको बैठक भत्ता 60000।00 0 60000।00 

२११३९ अन्य भत्ता 12000।00 6400।00 5600।00 

२१२१३ योगदानमा आधाररि बीमा 

कोर् खचव 

72000।00 11600।00 60400।00 

२२१११ पानी िथा वििनली 208000।00 40620।00 167380।00 

२२११२ संचार महसनल 142000।00 13500।00 12850।00 

२२२१२ इन्धन (कायावलय प्रयोिन) 776000।00 180335।00 595665।00 

२२२१३ सिारी साधन ममवि खचव 451000।00 128388।00 322612।00 

२२२१४ वबमा िथा निीकरण खचव 120000।00 0 120000।00 

२२२२१ मेविनरी िथा औिार ममवि 

संभार िथा संचालन खचव 

150000।00 26900।00 123100।00 

२२२३१ वनवमवि सािविवनक 

सम्पविको ममवि संभार खचव 

200000।00 0 200000।00 

२२३११ मसलन्द िथा कायावयल 

सामाग्री 

300000।00 60520।00 239480।00 

२२३१४ इन्धन – अन्य प्रयोिन 29000।00 0 29000।00 

२२३१५ पत्रपवत्रका, छपाई िथा 

सूचना प्रकािन खचव 

90000।00 8000।00 82000।00 

२२४१३ करार सेिा िनल्क 783000।00 271520।00 511480।00 

२२५१२ सीप विकास िथा िनचेिना 

िावलम िथा गोवष्ठ सम्वन्धन्ध 

खचव 

628000।00 70000।00 558000।00 

२२५२२ कायविम खचव 1501000।00 274084।00 1463591।00 

२२६११ अननगमन, मूल्यांकन खचव 338000।00 103100।00 234900।00 

२२६१२ भ्रमण खचव 144000।00 82800।00 61200।00 

२२७११ विविध खचव 150000।00 72420।00 77580।00 

26413 अन्य संस्थालाई अननदान- 

सिःििव  

12400000।00 0 12400000।00 

26423 अन्य संस्थालाई सिःििव 16900000।00 0 16900000।00 
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खचव/नवनिय 

संकेत नं. 

खचव/ नवनिय संकेतको 

नाम 

अन्धिम बिेट यस मनहना 

सम्मको खचव 

बााँकी बिेट 

पनँिीगि अननदान 

कुल िम्मा 60272000।00 3760417।00 56511582।30 

 

12.3.2 व.उ.नश.नं. ३१२०20१34 (पुाँनिगत) को खचव फााँटवारी 

नवनिय संकेत  

नं. 

खचव/ नवनिय संकेतको 

नाम 

अन्धिम बिेट यस मनहना सम्मको  

खचव 

बााँकी बिेट 

३१११२ गैर आिावसय भिन 

वनमावण/खररद 

25500000।00 7383034।00 18116966।00 

३११२२ मेविनरी िथा औिार 175000।00 175000।00 0 

३११२३ फवनवचर िथा वफक्चसव 100000।00 0 100000।00 

कुल िम्मा 25775000।00 7558034।00 18216966।00 

 

कृनष नवकास रणनीनत तथा समन्वय कायविम(संघ शसतव अनुदान) व.उ.नश.नं.: 312911203  खचवको 

फााँटवारी 

खचव/नवनिय 

संकेतको नं. 

खचव/ नवनिय संकेतको 

नाम 

अन्धिम बिेट यस मनहना 

सम्मकोखचव 

बााँकी बिेट 

2२611 कायविम खचव 120000 0 120000 

कुल िम्मा 120000 0 120000 
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 प्रिानमन्त्री कृनष आिुनननककरण पररयोिना (संघ शसतव अनुदान) व.उ.नश.नं.: ३१२९११२१३ को 

खचवको फााँटवारी 

खचव/नवनिय 

संकेतको नं. 

खचव/ नवनिय संकेतको 

नाम 

अन्धिम बिेट यस मनहना सम्मको 

खचव 

बााँकी बिेट 

2२522 कायविम खचव 5075000 19980 5055050 

22611 
अननगमन, मूल्यांकन 

खचव 

115000 22450 925500 

कुल िम्मा 5190000 42430 5147570 

 

 पशु सेवा नवभाग (संघ शसतव अनुदान) व.उ.नश.नं.: ३१२९११२4३ को खचवको फााँटवारी 

खचव/नवनिय 

संकेतको नं. 

खचव/ नवनिय संकेतको 

नाम 

अन्धिम बिेट यस मनहना सम्मको 

खचव 

बााँकी बिेट 

2२522 कायविम खचव 930000 0 930000 

कुल िम्मा 930000 0 930000 

 

कृनष मन्त्रालय (संघ नवशेष अनुदान) व.उ.नश.नं.: ३१२001303 को खचवको फााँटवारी 

खचव/नवनिय 

संकेतको नं. 

खचव/ नवनिय संकेतको 

नाम 

अन्धिम बिेट यस मनहना सम्मको 

खचव 

बााँकी बिेट 

2२522 कायविम खचव 2250000 0 2250000 

कुल िम्मा 2250000 0 2250000 

 

13. तोनकए बमोनिमका अन्य नववरणः 

➢ स्थावनय िह र संि िीच समन्वयको कामकािहरु । 

➢ नेपालको संविधान २०७२ को अननसूची–६ मा भएको प्रदेिको अवधकार सम्बन्धी िोवकएका 

कामकािहरु । 

➢ नेपालको संविधान २०७२ को अननसूची-७ मा भएको संि र प्रदेिको साझा अवधकार सम्बन्धी 

िोवकएका कामकािहरु । 

➢ नेपालको संविधान २०७२ को अननसूची-९ मा भएको संि, प्रदेि र स्थावनय िहको अवधकार 

सम्बन्धी िोवकएका कामकािहरु। 
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14. अनघल्लो आनथवक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायविम वा आयोिना सञ्चालन गरेको भए सोको नववरणः   

ब.उ.नश.नं. ३१२०२०१३ को आ.ब. २०७८/०७९ को वानषवक प्रगनत (बिेट रु. लाखमा) 

ि. सं कायविम नियाकलप ईकाई वानषवक लक्ष्य 

लक्ष्य भार  बिेट प्रगनत भाररत नवनिय 

अ पंुनिगत अिगवतकम कायविमहरु         

11.1.2.1 कायावलय भिन वनमावण प्रवििि 100 29.3२ 160 25 7.33 35.51 

11.1.2.13 उपचार कक्ष िथा कृ.ग कक्ष वनमावण  प्रवििि 100 5.50 30 100 5.50 15.24 

11.1.2.39 कायावलय अिास भिनको बांकी कायव सम्पन्न गने   पटक 1 0.92 5 1 0.92 4.97 

11.3.7.6 फोटो कवप खररद संख्या 1 0.09 0.5 1 0.09 0.50 

11.3.7.21 स्टीलको उपचार टेिल खररद संख्या 3 0.15 0.8 3 0.15 0.80 

11.3.7.33 ल्यापटप  खररद संख्या 1 0.15 0.8 1 0.15 0.80 

11.3.9.6 उपचार सविवकल िथा प्रयोगिाला समाग्री खररद पटक 1 0.26 1.4 1 0.26 1.40 

11.6.13.1 कायावलयको लागी फवनवचर िथा वफक्चसव  संख्या 1 0.27 1.5 1 0.27 1.44 

क पुनिगत खचव कायविमको िम्मा     36.65 200   14.66 60.66 

आ चालु अिगवतका कायविमहरु               

1.1.1.6 अवधकृि स्तर सािौ ँ िना 3 0.86 4.69 1 0.29 4.69 

1.1.1.7 अवधकृि स्तर छैटौ ँ िना 4 4.95 27.03 4 4.94 26.97 

1.1.1.8 सहायकस्तर पाँचौ ँ िना 2 1.02 5.54 2 1.02 5.49 

1.1.1.9 सहायक स्तर चौथो िना 2 1.95 10.64 2 1.95 9.70 

1.1.1.25 ह.स.चा.पाँचौ ंस्तर  िना 1 1.01 5.53 1 1.0१ 5.52 

1.2.2.1 स्थायी कमवचारीको महंगी भत्ता  िना 15 0.66 3.60 10 0.44 2.08 

1.2.411 सवमविको बैठक भत्ता(बैठक भत्ता) पटक 3 0.11 0.60 3 0.11 0.59 

1.2.10.1 पाले पहरा भत्ता  िना 3 0.02 0.12 3 0.02 0.05 

1.3.1.1 वनिामिी  कमवचारीहरुको पोिाक खचव िना 15 0.27 1.5 9 0.16 0.90 

1.6.4.1 कमवचारीको योगदानमा आधाररि बीमा कोर् खचव  िना 15 0.13 0.72 10 0.09 0.42 

2.1.1.1 धाराको महसनल  पटक 12 0.02 0.12 0 0.0 0.00 

2.1.2.1 वबद्यनि महिनल  पटक 1200 0.22 1.20 1200 0.22 1.20 

2.1.3.1 िारको वपउने पानी  िार 600 0.07 0.36 600 0.07 0.35 

2.1.6.1 टेवलफोन महसनल पटक 12 0.07 0.36 12 0.07 0.35 

2.1.7.1 ईमेल/ इन्टरनेट/िेिसाइट महसनल पटक 12 0.11 0.60 12 0.09 0.52 

2.1.8.1 कमवचारीको सनविधाको सञ्चार खचव  िना 12 0.02 0.12 12 0.02 0.12 
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ि. सं कायविम नियाकलप ईकाई वानषवक लक्ष्य 

लक्ष्य भार  बिेट प्रगनत भाररत नवनिय 

2.1.9.1 हुलाक/कन ररयर खचव  िना 12 0.02 0.12 12 0.02 0.07 

2.2.2.2 पेटि ोल- दनई पाङ्गे्र (इन्धन कायावलय प्रयोिन) लीटर 800.4 0.15 0.80 800.4 0.15 0.77 

2.2.2.3 वििेल (इन्धन कायावलय प्रयोिन) लीटर 2400 0.44 2.40 2400 0.44 2.40 

2.2.2.4 मोवबल (इन्धन कायावलय प्रयोिन) लीटर 24 0.04 0.24 24 0.04 0.19 

2.2.2.7 िेनेरेटर वििल (इन्धन कायावलय प्रयोिन) लीटर 320 0.06 0.32 320 0.06 0.32 

2.2.3.7 कायावलय प्रयोिनका लावग अन्य ईन्धन पटक 16 0.04 0.24 16 0.04 0.23 

2.3.1.2 हलनका सिारी साधन ममवि खचव िटा 3 0.27 1.50 3 0.27 1.50 

2.3.1.3 दनई पाङ्गे्र सिारी साधन ममवि खचव िटा 4 0.37 2 4 0.37 2.00 

2.3.2.6 कायावलयमा रहेका मेविनरी औिारहरु ममवि खचव पटक 6 0.22 1.2 6 0.2२ 1.19 

2.3.9.7 वनवमवि सािविवनक सम्पिीको  ममवि सम्भार खचव पटक 1 0.18 1 1 0.18 0.94 

2.4.111 कायावलय सामग्री खचव पटक 3 0.50 2.75 3 0.50 2.75 

2.4.14.1 कायावलयिाट सूचना िथा विज्ञापन छपाई खचव पटक 3 0.22 1.20 3 0.22 1.16 

2.5.7.1 कायावलय पररसर सरसफाईका लावग सेिा खरीद(व्यन्धक्त करार) मवहना 12 0.14 0.75 12 0.14 0.69 

2.5.7.3 कायावलय सहयोगी सेिा करार(व्यन्धक्त करार) मवहना 2 1.00 5.47 2 1.00 4.85 

2.7.5.52 रेवियो िथा वट.वभ. माफव ि पिन सेिाकायविम सञ्चालन सूचना  गविविवधहरु प्रचार 

प्रसार(प्रचार प्रसार िथा सामाग्री उत्पादन िथा  प्रकािन र  वििरण)  

पटक 
3 0.09 0.50 3 0.09 0.46 

2.7.18.20 प्राकृविक िथा सािविवनक िलाियहरुमा माछा भनरा छोि्ने पटक 1 0.18 1 1 0.18 1.00 

2.7.17.21 व्यिसावयक मत्स्य फामवहरुमा स्थलगि मत्स्य उपचार िथा  प्राविवधक परामिव सेिा पटक 3 0.27 1.50 3 0.27 1.50 

2.7.18.12 कृवत्रम गभावधान सेिा मवहना 12 0.88 4.80 12 0.88 4.79 

2.7.18.19 विल्ला स्तररय मेला र महोत्सि र प्रदिवनी र वदिस समारोह पटक 2 0.09 0.50 2 0.09 0.49 

2.7.18.38 एवककृि िनन्धम्त वििेर्ज्ञ पिन स्वास्थ्य सेिा पटक 1 0.27 1.50 1 0.27 1.50 

2.7.18.43 
स्थावनय िहमा कायवरि प्राविवधक कमवचारीहरु बीच समन्वय िथा  प्रगवि पे्रर्ण 

सम्बन्धन्ध बैठक   
पटक 6 0.55 3 6 0.55 2.46 

2.7.18.56 
विवभन् न पिनपन्छी िथा मत्स्य रोगहरुको सवभवलेन्स, नमनना संकलन,  पिन स्वास्थ्य 

सम्बन्धी सचेिना  
पटक 3 0.55 3 3 0.55 3.00 

2.7.18.65.1 प्राकृविक प्रकोप िथा महामरी रोग वनयन्त्रण (बिवफ्लन रोग   लगायि)  पटक 1 1.37 7.5 1 1.37 7.48 

2.7.22.2.11 इवपिेवमक िथा आकस्मीक रोग वनयन्त्रण  पटक ३ 0.14 ०.७५ ३ 0.14 0.74 

2.7.22.3 पिनपन्छी उपचार सेिा पटक 3 1.10 6 3 1.10 6.00 

2.7.22.4.7 रेवबि वबरुि खोप र ब्यिस्थापन पटक 3 0.13 0.75 3 0.13 0.75 
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ि. सं कायविम नियाकलप ईकाई वानषवक लक्ष्य 

लक्ष्य भार  बिेट प्रगनत भाररत नवनिय 

2.7.25.3 विल्ला  समन्वय सवमवि िथा प्रदेि सभा सदस्यहरुिाट कायविम अननगमन पटक 1 0.18 1 1 0.18 1.00 

2.7.25.8 िावर्वक प्रगवि प्रवििेदन िथा िथ्याङ्क पनन्धस्तका प्रकािन पटक 1 0.13 0.75 1 0.13 0.75 

2.8.1.1 अननगमन मनल्याङ्कन िथा कायविम कायवन्वयन भ्रमण खचव पटक 60 0.66 3.6 60 0.66 3.58 

2.8.२.१ आन्तररक भ्रमण पटक 16 0.43 2.44 16 0.44 2.40 

2.9.2.1 कायावलयमा भएका सिारी साधनहरुको विमा िथा नविकरण खचव पटक 10 0.18 1 10 0.18 1.00 

2.9.6.1 कायावलयमा भएका दैवनक वचयापान/विविध खचव पटक 12 0.27 1.5 12 0.27 1.49 

2.9.9.४ खािा खचव(अन्य विविध खचव) पटक १ 0.37 २ 0.32 0.12 0.63 

5.1.11.62.3 बाख्राको बृहत्तर पकेट प्याकेि  संख्या 2 9.16 50 2 9.16 50.00 

5.1.11.69.3 नयाँ माछा पोखरी के्षत्र वबस्तार हेक्टर 4 3.11 १७ 4 3.1 17.00 

5.1.11.69.4 पनरानो माछा पोखरी ममवि सनधार एिं सनदृवढकरण हेक्टर 4 1.47 8 4 1.47 6.13 

5.1.11.78.1 गाई/भैसी/बाख्रा/कन खनरा/पिनिन्य उद्योग/पिनपन्छी बिार प्रििवन संख्या 8 2.93 16 7 2.93 14.00 

5.1.11.144 बाख्राको बृहत्तर पकेट प्याकेि कायविम (फलोअप दोश्रो िर्व)  संख्या 2 7.33 40 2 7.33 38.84 

5.1.11.145 बाख्राको िृहत्तर पकेट प्याकेि कायविम (फलोअप िेस्रो बर्व) संख्या 2 3.66 20 2 3.66 19.36 

5.1.11.146 हुलाकी मागव लवक्षि िाख्रापालन कायविम (फलोअप िेस्रो  िर्व) संख्या 1 1.83 10 1 1.83 9.56 

5.1.11.160 गौिालाहरुमा प्राङ्गररक मल उत्पादन िथा प्रिोधन सहयोग संख्या 1 1.47 8 1 1.47 8.00 

11.1.6.15 सहकारी संस्था माफव ि कृवत्रम गभावधान प्रििवन कायविम  (फलोअप दोश्रो िर्व) संख्या 4 2.20 12 4 2.20 12.00 

11.6.1.16 
वनिी पाराभेट/पिन वचवकत्सक लाई कृवत्रम गभावधान र पिन  उपचारको लावग 

उपकरण खरीदमा सहयोग 
संख्या 6 1.58 9 6 1.58 9.00 

11.6.2.31 कृवर्/पिन सहकारी संस्थाहरुसंगको सहायवमा व्यबसावयक पिन पालन    संख्या 1 4.58 25 1 4.58 25.00 

11.6.2.34 सहकारी संस्था माफव ि कृवत्तम गभावधान प्रबिवन   संख्या 1 0.92 5 1 0.92 5.00 

  चालन अन्तगविका कायविमहरु     ६३.३5 345.77   61.77 332.89 

  कन ल िम्मा खचव     १००. 545.77   76.43 393.55 

  प्रगनत प्रनतशत          76.43 72.11 
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3.2 कायविमः प्रिानमन्त्री कृनष आिुननकीकरण पररयोिना (ब.उ.नश.नं. ३१२०२०१३) 

3.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
पशु सेवा नवभाग (संघ शसतव अनुदान) ब.उ.नश.नं.३१२०२०१३ 

ि. सं कायविम वियाकलप ईकाई 
िावर्वक लक्ष्य िावर्वक प्रगवि 

लक्ष्य भार  बिेट प्रगवि भाररि विवत्तय 

आ चालु अिगवतका कायविमहरु               

2.7.15.60 पिनपन्क्षीको खोप सेिाका लावग भ्यान्धक्सनेटरको पाररश्रवमक  संख्या १ ५७.४५ 10.8 १ 57.45 10.80 

2.7.15.61 पिनपन्क्षीको खोप सेिाका लावग लिन्धस्टक खरीद  पटक 1 ४२.५५ 8.0 1 41.55 7.79 

  चालु अिगवतका कायविमहरुको िम्मा     १००.00 18.80   100 18.59 

  प्रगनत प्रनतशत         
 

100 98.88 

 

ि. सं कायविम नियाकलप ईकाई वानषवक लक्ष्य वानषवक प्रगनत 

लक्ष्य भार  बिेट प्रगनत भाररत नवनिय 

आ चालु अिगवतका कायविमहरु        

2.8.1.17.1 कायविम अननगमन  वनरीक्षण िथा प्रवििेदन पटक 1 0.85 1.5 1 0.85 0.80 

2.9.9.2.1 पकेट ब्लक कायविम संचालनका लावग व्यिस्थापन खचव पटक 1 ०.४५ 0.8 1 0.45 0.80 

5.1.11.110 पनरानो ब्लक विकास कायविमको वनरन्तरिा पटक 1 १६.९२ 30 1 16.92 29.83 

5.1.11.111 नँया ब्लक विकास कायविम समूह 1 २२.५६ 40 1 22.56 23.71 

5.1.11.115 भैसीको ब्लक विकास  समूह 1 ३९.४८ 70 1 39.48 69.95 

5.1.11.116 बाख्राको ब्लक विकास कायविम समूह 1 १९.७४ 35 1 19.74 27.90 

  चालु अिगवतका कायविमहरुको िम्मा   

 
१००. 177.30 

 
100 152.99 

 प्रगनत प्रनतशत      100 86.29 
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3.4 कायविमः कृनष  नवकास रणनीनत (ब.उ.नश.नं. ३१२०२०१३) 

ि. सं कायविम वियाकलप खचव विर्वक 
िावर्वक लक्ष्य िावर्वक प्रगवि 

लक्ष्य भार  बिेट प्रगवि भाररि विवत्तय 

आ चालु अिगवतका कायविमहरु               

2.8.1.22 स्थावनयिहहरुमा संि िथा प्रदेिको िफव िाट िििव कायविमको अननगमन 

िथा प्रवििेदन ियारी  
  

२० १०० २.० २० 100 १.86 

  चालु अिगवतका कायविमहरुको िम्मा   
  १०० २.०   100 1.86 

   प्रगनत प्रनतशत   
      100 100 92.98 
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15. सावविननक ननकायको वेबसाइट www.vhlssunsari.gov.np 

16. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेनशक सहयता, ऋण, अनुदान एवं प्रानवनिक सहयोग र सम्झ ता सम्बन्धी नववरणः नभएको । 
17. सावविननक ननकायले गरेका कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदनः आ.व. २०७९/८०  को प्रथम िैमानसक 

  ि.सं. आयोिना/ नियाकलापहरुको नववरण खचव 

शीषवक 

नं. 

ईकाई प्रथम िैमानसक लक्ष्य प्रथम िैमानसक प्रगनत कैनफयत 

पररमाण भार बिेट पररमाण भाररत नवनतय 

अ) पूाँिीगत खचव अिगवतका कायविमहरु 

11.1.2.1 कायावलय भिन वनमावण 31112 प्र.ि.           
 

  

11.1.2.26 प्रयोगिाला भिनको फल्स वसवलङ फ्लोररङ वनमावण 31112 संख्या               

11.3.7.4 कम्पनटर िेक्सटप खररद 31122 संख्या 1 0.10 0.8 1 0.10 0.8   

11.3.7.5 वप्रन्टर खररद 31122 संख्या 2 0.08 0.7 2 0.08 0.7   

11.3.7.17 भ्याकन म न्धिनर खररद 31122 संख्या 1 0.03 0.25 1 0.03 0.25   

  क) पूाँिीगत खचव कायविमको िम्मा:       0.21 1.75   0.212 75.37   

आ) चालु खचव अिगवतका कायविमहरु 

2.1.1.1 धाराको महसनल 22111 पटक 2 0.00 0.02 0 0.00 0   

1.1.1.4 अवधकृिस्तर निौ ँ 21111 िना 1 0.34 2.83 1 0.34 0.70   

1.1.1.6 अवधकृिस्तर सािौ ँ 21111 िना 3 0.92 7.62 0 0 0   

1.1.1.7 अवधकृिस्तर छैटौ ँ 21111 िना 4 1.17 9.67 4 1.17 10.78   

           

1.1.1.8 सहायकस्तर पाँचौ ँ 21111 िना 4 0.49 4.05 0 0 0   

1.1.1.9 सहायकस्तर चौथो 21111 िना 2 0.46 3.83 2 0.46 4.10   

1.1.1.25 ह.स.चा. पाँचौ ंस्तर 21111 िना 1 0.24 1.97 1 0.24 2.45   

1.1.1.30 का.स. पाँचौ ंस्तर 21111 िना 2 0.39 3.26 0 0 0   

2.1.2.१ वबद्यनि महिनल 22111 पटक 375 0.05 0.38 375 0.05 0.20   

2.1.3.1 िारको वपउने पानी 22111 िार 200 0.01 0.12 200 0.01 0.08   

2.1.6.1 टेवलफोन महसनल 22112 पटक 3 0.01 0.1 3 0.01 0   

2.1.7.1 ईमेल/ इन्टरनेट/िेिसाइट महसनल 22112 पटक 3 0.02 0.15 3 0.02 0.11   

2.1.8.1 कमवचारीको सनविधाको सञ्चार खचव 22112 िना 2 0.01 0.08 2 0.01 0   

5.1.8.28 व्यािसावयक भैंसीपालन प्रििवन कायविम 26413 संख्या               
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  ि.सं. आयोिना/ नियाकलापहरुको नववरण खचव 

शीषवक 

नं. 

ईकाई प्रथम िैमानसक लक्ष्य प्रथम िैमानसक प्रगनत कैनफयत 

पररमाण भार बिेट पररमाण भाररत नवनतय 

5.1.8.35 द्वन्द्ववपविि पिनपंक्षीपालन कायविम 26413 संख्या               

2.1.9.1 हुलाक/कन ररयर खचव 22112 िना 4 0.00 0.04 0 0 0   

5.1.11.123 दनध उत्पादनका आधारमा अननदान 26413 पटक               

1.2.2.1 स्थायी कमवचारीको महंगी भत्ता 21132 िना 15 0.15 1.2 10 0.10 0.42   

2.2.2.2 पेटि ोल- दनई पाङ्गे्र 22212 लीटर 300 0.04 0.3 300 0.04 0.28   

2.2.2.3 वििेल 22212 लीटर 900 0.17 1.44 900 0.17 0.77   

2.2.2.4 मोवबल 22212 लीटर 12 0.01 0.12 12 0.01 ०.००   

2.2.2.7 िेनेरेटर वििल 22212 लीटर 100 0.01 0.1 100 0.01 ०.००   

2.2.3.7 कायावलय प्रयोिनका लावग अन्य ईन्धन 22314 पटक 4 0.01 0.08 4 0.01 0   

1.2.4.1 सवमविको बैठक भत्ता 21134 पटक               

1.2.10.1 पाले पहरा भत्ता 21139 िना 1 0.00 0.04 1 0 0   

1.3.1.1 वनिामिी कमवचारीहरुको पोिाक खचव 21121 िना               

2.3.1.2 हलनका सिारी साधन ममवि खचव 22213 िटा 1 0.10 0.83 1 0.10 ०.९१   

2.3.1.3 दनई पाङ्गे्र सिारी साधन ममवि खचव 22213 िटा 2 0.6 0.5 2 0.6 ०.३८   

2.3.2.6 कायावलयमा रहेका मेविनरी औिारहरु ममवि खचव 22221 पटक 2 0.04 0.3 2 0.04 ०.२७   

2.3.9.7 वनवमवि सािविवनक सम्पिीको ममवि सम्भार खचव 22231 पटक               

2.4.1.1 कायावलय सामग्री खचव 22311 पटक 1 0.12 1 1 0.12 ०.६०   

2.4.14.1 कायावलयिाट सूचना िथा विज्ञापन छपाई खचव 22315 पटक 1 0.04 0.3 1 0.04 ०.०८   

2.5.7.1 कायावलय पररसर सरसफाईका लावग सेिा खरीद 22413 मवहना 1 0.04 0.3 1 0.04 ०.१७   

2.5.7.3 कायावलय सहयोगी सेिा करार 22413 मवहना 2 0.18 1.5 2 0.18 १.९८   

11.6.1.22 माछाको लावग Floating दाना वनमावण सम्वन्धन्ध यन्त्र 

उपकरण खररदमा सहयोग 

26423 संख्या 
            

  

11.6.1.26 दाना उद्योगका लावग मकै, गहँु भटमास भण्डार गृह 

वनमावण 

26423 पटक/संख्या 
            

  

11.6.2.31 कृवर्/पिन सहकारी संस्थाहरुसंगको सहायवमा 

व्यबसावयक पिन पालन कायविम 

26423 पटक/संख्या 
            

  

1.6.4.1 कमवचारीको योगदानमा आधाररि बीमा कोर् खचव 21213 िना 15 0.03 0.24 ८. 0.02 ०.८४   

2.6.4.52 विल्ला स्तरीय ३ वदने व्यिसावयक पिनपंवछ पालन 

िावलम 

22512 पटक       
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  ि.सं. आयोिना/ नियाकलापहरुको नववरण खचव 

शीषवक 

नं. 

ईकाई प्रथम िैमानसक लक्ष्य प्रथम िैमानसक प्रगनत कैनफयत 

पररमाण भार बिेट पररमाण भाररत नवनतय 

2.6.6.1 व्यिसायी कृर्कहरुसंग अन्तरविया गोष् ठी (मत्स्य, 

पिनपन्छी) 

22512 पटक       

  

  

    

2.6.6.8 िननोवटक रोगहरुबारे अन्तरविया गोष्ठी 22512 पटक               

2.6.6.9 एन्टीबायोटीक्स रेसीडू्य, एन्टीबायोटीक्स रेवससे्टन्स, 

प्रनिेन्ट यूि अफ एन्टीबायोटीक्स सम्बन्धमा पिन सेिामा 

कायवरि प्राविवधक िथा अन्य सरोकारिालाहरुसंग 

अन्तरकृया गोष्ठी 

22512 पटक       

  

  

  

  

2.6.6.12 पिन वबमा सम्बन्धन्ध अवभमनन्धखकरण कायविम 22512 पटक       
  

  
    

2.6.6.17 बाख्रा पालन िावलम ३ वदने कृर्क स्तर 22512 पटक 1 0.08 0.7 1 0.08 0.7   

2.6.6.26 एक स्वास्थ्य (One Health) सम्बन्धी समन्वय बैठक 22512 पटक               

2.7.5.52 रेवियो िथा वट.वभ. माफव ि पिन सेिा कायविम सञ्चालन 

सूचना गविविवधहरु प्रचार प्रसार 

22522 पटक 1 0.03 0.25 0 0 0   

2.7.6.6 िावर्वक प्रगवि प्रवििेदन पनन्धस्तका प्रकािन 22522 पटक 1 0.09 0.75 1 0.09 0   

2.7.17.20 प्राकृविक िथा सािविवनक िलाियहरुमा माछा भनरा 

छोि्ने 

22522 पटक       

  

  

    

2.7.17.21 व्यिसावयक मत्स्य फामवहरुमा स्थलगि मत्स्य उपचार 

िथा प्राविवधक परामिव सेिा 

22522 पटक       
  

  
  

  

2.7.18.76.1 भेटेररनरी वनयमन कायविम (पिन स्वास्थ्य कायविम) 22522 पटक               

2.7.18.52.6 पिनपंक्षीिथा पिनपंक्षीिन्य पदाथवहरुको मावसक थोक 

मूल्य वििरण संकलन िथा पे्रर्ण (पिनपंक्षी बिार 

प्रििवन कायविम) 

22522 मवहना 3 0.01 0.06 3 0.01 
  

  

2.7.18.47.8 व्यिसावयक पिन फामवहरुमा एकीकृि िनम्ती वििेर्ज्ञ 

पिन स्वास्थ्य सेिा कायविम(व्यिसावयक फामव प्रििवन 

कायविम) 

22522 पटक       

  

  

  

  

2.7.18.12 कृवत्रम गभावधान सेिा 22522 मवहना 3  0.18 1.5 3 0.18 0.11   

2.7.18.19 विल्लास्तररय मेला/ महोत्सि/ प्रदिवनी/ वदिस 

समारोहको सह-आयोिक, प्रििवकको रुपमा 

संचालन/सहभावगिा 

22522 पटक 1 0.03 0.25 0 0 0   
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  ि.सं. आयोिना/ नियाकलापहरुको नववरण खचव 

शीषवक 

नं. 

ईकाई प्रथम िैमानसक लक्ष्य प्रथम िैमानसक प्रगनत कैनफयत 

पररमाण भार बिेट पररमाण भाररत नवनतय 

2.7.18.42 मावसक िथा आकन्धस्मक इवपिेवमयोलोविकल 

ररपोवटिंग 

22522 पटक 3 0.01 0.06 3 0.01 0   

2.7.18.43 स्थावनय िहमा कायवरि प्राविवधक कमवचारीहरु बीच 

समन्वय िथा प्रगवि पे्रर्ण सम्बन्धन्ध बैठक 

22522 पटक 2 0.12 1 1 0.06 0.50 
  

2.7.18.56 विवभन् न पिनपन्छी िथा मत्स्य रोगहरुको सवभवलेन्स, 

नमनना संकलन, सम्परेर्ण र पृष्ठपोर्ण 

22522 पटक 1 0.12 1 1 0.12 0.77 

  

2.7.18.91 व्यिसावयक पिन (बाख्रा/िेरी/िंगनर) फामवको रेकविवङ्ग 

िथा एवनमल आइिेन्टीवफकेिन (PRS) 

22522 पटक       
  

  
  

  

2.7.18.100 पिन स्वास्थ्यकमी दिाव िथा पररचालन 22522 पटक 1 0.06 0.5 1 0.06 0   

2.7.18.106 एच्.एस.बी.कू्य. रोग वनयन्त्रण कायविम 22522 पटक               

2.7.18.109 वप.वप.आर. रोग वनयन्त्रण कायविम 22522 पटक               

2.7.18.110 खोरेि रोग वनयन्त्रण कायविम 22522 पटक               

2.7.18.113 कृवत्रम िथा प्राकृविक गभावधान व्यबस्थापन िथा 

अवभलेन्धखकरण 

22522 पटक 12 0.01 0.06 12 0.01 
  

  

2.7.18.124 व्यिसावयक पिन फामवहरुलाई उन्नि िाँसको बीउ, 

बेनाव, सेट, न्धिप, साइलेिको लावग मकैको बीउ 

वबिरण 

22522 पटक 1 0.12 1 1 0.12 1.00 

  

2.7.18.127 साइलेि प्रवबवधको प्रदिवनी 22522 पटक               

2.7.18.130 केि कल्चर प्रवबवध प्रदिवन कायविम 22522 पटक               

2.7.22.3 पिनपन्छी उपचार सेिा 22522 पटक/संख्या 1 0.12 1 1 0.12 1.00   

2.7.22.7.4 रेवबि वबरुि खोप र ब्यिस्थापन (रोग वनयन्त्रण सेिा ) 22522 पटक/संख्या 1 0.03 0.25 1 0.03 0.22   

2.7.22.5 पिनपन्छी रोग वनदान सेिा 22522 संख्या 1 0.06 0.5 1 0.06 0   

2.7.22.2.11 इवपिेवमक िथा आकस्मीक रोग वनयन्त्रण कायविम 22522 पटक 1 0.03 0.25 0 0 0   

2.8.1.1 अननगमन मनल्याङ्कन िथा कायविम कायावन्वयन भ्रमण 

खचव(अननगमन, मनल्याङ्कन र भ्रमण ) 

22611 पटक 18 0.12 1 18 0.12 0.89 

  

2.8.2.1 आन्तररक भ्रमण(अननगमन, मनल्याङ्कन र भ्रमण ) 22612 पटक 1 0.05 0.45 1 0.05 0.79   

2.9.2.1 कायावलयमा भएका सिारी साधनको विमा िथा 

निीकरण खचव 

22214 पटक       

  

  

    

2.9.6.1 कायावलयमा दैवनक वचयापान िथा अन्य आिश्यक 22711 पटक 4 0.06 0.5 4 0.06 0.44   
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  ि.सं. आयोिना/ नियाकलापहरुको नववरण खचव 

शीषवक 

नं. 

ईकाई प्रथम िैमानसक लक्ष्य प्रथम िैमानसक प्रगनत कैनफयत 

पररमाण भार बिेट पररमाण भाररत नवनतय 

विविध खचव 

ख) चालु खचव कायविमको िम्मा:   647 53.45   4.44 31.52   

कुल िम्मा खचव   6.68 55.20   4.65 106.89   

  प्रगनत प्रनतशत       69.65 193.65   
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• सावविननक ननकायले वनगवकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण 

गनव तोनकएको समयावनिः िवगवकरण नगरेको । 

• सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सोउपर सूचना नदएको नववरणः 

सूचनाको माग वलन्धखि रुपमा नआएको । 

• सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यि प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को नववरणः नभएको 


