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१ . भमेू गाउँपानलकाको श्रोत नक्सा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११. भौलतक पूवयिारको अवस्थाः 

नवपवरण इकाई आ.व. २०७८/०८९ को अवस्था कैनफयत 

कालो पत्रे पक्की सिक नक.नम. ०  

ग्राभेल सकक नक.नम. ०  

कच्ची सिक नक.नम. १९.२९८  

खानेपानीको सनुवध पगेुको जनसंख्या प्रनतशत ९५%  

ढल/नाल नक.नम. १.१३  

नवद्यतु सनुवधा नपगेको जनसंख्या प्रनतशत ८०.१३%  

टेनलफोन लाईन संख्या ०  

ईन्द्टरनेट सेवा प्रदायक संख्या संख्या ३  

ल्यान्द्ि नफल साईिको अवस्था िेत्रफल ०  

  

 . पदालिकारीको लववरणः 

क) जनप्रनतननधीः 

क्र.श. नाम पद सम्पका  नं तथा ईमेल 

१ होम प्रकाश श्रेष्ठ अध्यि 9806224697, homshrestha292@gmail.com  

२ सनवना बुढा उपाध्यि saweenabudha@gmail.com, 9822829103, 9866949086 

३ नारायण पुन मगर प्रवक्ता 9808168535 

ख) भूमे गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुको सम्पकय  लववरणः 

क्र.स नाम थर पद विा नं सम्पका  नं कैनफयत 

१ होम प्रकाश श्रेष्ठ अध्यि भमेु गा.पा 9806224697   

२ सनवना बुढा मगर उपाध्यि  भमेु गा.पा 9822829103   

३ मनकाजी पुन मगर विा अध्यि भमेू गा.पा १ 9808685399   

४ ज्ञानकुमारी पनु(घती) मनहला सदस्य भमेू गा.पा १ 9822914936   

५ कुमार पनु विा सदस्य भमेू गा.पा १ 9803716687   

६ ढाँट पनु विा सदस्य भमेू गा.पा १ 9810873687   

७ भागपरुा कामी दनलत मनहला सदस्य भमेू गा.पा १ 9809586075   

८ नारायण पुन मगर विा अध्यि भमेू गा.पा २ 9808168535   

९ रकम पनु विा सदस्य भमेू गा.पा २ 9810965969   
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१० राज कुमार बुढा विा सदस्य भमेू गा.पा. २ 9822856269   

११ सनु कुमारी रोका मनहला सदस्य भमेू गा.पा २ 9829690921   

१२ बरमाया कामी दनलत मनहला सदस्य भमेू गा.पा २ 9805107592   

१३ प्रशरुाम बुढा विा अध्यि भमेु गा.पा ३ 9810916709   

१४ नर बहादरु सनुार विा सदस्य भमेू गा.पा ३ 9866816946   

१५ ननम कुमारी सनुार  दनलत मनहला सदस्य भमेू गा.पा ३ 9822927524   

१६ नवष्ण ुरोका मनहला सदस्य भमेु गा.पा ३     

१७ अथालाल रोका विा सदस्य भमेु गा.पा ३ 9808168757   

१८ श्याम प्रशाद बुढा विा अध्यि भमेू गा.पा ४ 9863634803   

१९ जोनख बुढा मनहला सदस्य भमेू गा.पा ४ 9813750310   

२० नसता कामी  दनलत मनहला सदस्य भमेू गा.पा ४ 9866923964   

२१ गणेश बहादरु बुढा सदस्य भमेू गा.पा ४ 9810906641   

२२ नहमाल नव.एम. विा सदस्य भमेू गा.पा. ४ 9806658168   

२३ टेक प्रसाद बुढा विा अध्यि भमेू गा.पा. ५ 9748544080   

२४ प्रनतिा घती बुढा मनहला सदस्य भमेु गा.पा. ५ 9868945363   

२५ भारती नेपाली दनलत मनहला सदस्य भमेू गा.पा. ५ 9864548697   

२६ बसन्द्त नेपाली विा सदस्य भमेु गा.पा ५ 9840835506   

२७ लेखन बुढा विा सदस्य भमेु गा.पा ५ 9864287168   

२८ नवक्रम पनु मगर विा अध्यि भमेू गा.पा ६ 9843855896   

२९ रुजी रोका मनहला सदस्य भमेू गा.पा ६ 9822487793   

३० जनुकुमारी वली सदस्य भमेू गा.पा ६ 9860843583   

३१ नवमला नवक दनलत मनहला सदस्य भमेू गा.पा ६  9745953611   

३२ मन कुमार बुढा सदस्य भमेू गा.पा ६ 9842312557   

३३ संगम रोका विा अध्यि भमेू गा.पा ७ 9866650899   

३४ मेघ बहादरु श्रेष्ठ विा सदस्य भमेू गा.पा ७ 9840494155   

३५ मैमान रोका विा सदस्य भमेु गा.पा ७ 9863523455   

३६ सनुमाया सुनार कामी दनलत मनहला सदस्य भमेू गा.पा ७ 9809805581   

३७ नसता कुमारी बुढाथोकी  खलु्ला मनहला सदस्य भमेू गा.पा ७ 9809590829   

३८ नदनेश रोका मगर अध्यि भमेु गा.पा ८ 9847937779   

३९ फोमली बुढा मगर मनहला सदस्य भमेु गा.पा ८ 9829823577   

४० अननता कामी  दनलत मनहला सदस्य भमेु गा.पा ८ 9812845356   

४१ नटकाराम कामी विा सदस्य भमेु गा.पा ८ 9822973123   

४२ तुलनवर  बुढा विा सदस्य भमेु गा.पा ८ 9848925851   

४३ नवनोद बुढा विा अध्यि भमेू गा.पा ९ 9746495232   

४४ सनुनता पुन मनहला सदस्य भमेू गा.पा ९ 9847673787   

४५ मन कुमारी नेपाली दनलत मनहला सदस्य भमेू गा.पा ९ 9866818072   

४६ आईत बहादरु ओली विा सदस्य भमेू गा.पा ९ 9868631201   

४७ गण बहादरु पनु विा सदस्य भमेू गा.पा ९ 9860900389   

 

३. कमयचारीको लववरण 

स्तर प्रानवनधक अप्रानवनधक जम्मा  

अनधकृत ४ ५ ९  
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सहायक २० १७ ३५  

क) कमाचारीः 

क्र.श. नाम पद सम्पका  नं तथा ईमेल 

१ चन्द्रनसंह श्र्ष्ष्ठ प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत ९८०१३३२३३३ 

२ उपेन्द्र यादव ज.स्वा.नी 9809889765 9847981037 

३ गणेश ओली लेखा अनधकृत ९८२२९७५२४८ 

४ प्रेम प्रशाद भट्टराई सचूना अनधकारी/अनधकृत छैटों ९८१७५१९६८७ 

५ कौशल कुमार नतवारी  नशिा अनधकृत 9815503242 

६ जनक ओली सचूना तथा संचार प्रनवधी अनधकृत ९८४४९७२०६६ , ९८०९७५४६६७ 

७ बसन्द्ती सवुेदी रोजगार संयोजक/शाखा अनधकृत 9804556448 

८ स्वतन्द्त्र राज चौधरी कृनष प्रशार अनधकृत 9822823826 

९ सनुदप खत्री स्वास््य प्रणाली सवलीकरण अनधकृत 9804185197 

१० सन्द्तोष घती सव ईननजननयर ९८१३८५७८०४ 

११ नबजय बाठा मगर लेखापाल 9818124988 

१२ चेतन बुढा मगर सहायक पाचौ ँ 9818124988 

१३ सनु्द्दर प्रसाद उपाध्याय आलेप 9822471047 

१४ संनजव खि्का  हअे 9812827249 

१५ नबर बहादरु के.सी कम््यटुर अपरेटर 9806259020, 9847662758 

१६ अनपुमा श्रेष्ठ  सव ईनन्द्जननयर 9825520354 

१७ टेक बहादरु बुढाथोकी प्रास 9813345810 

१८ नबसाल पुन ना प्रा स 9813608696 

१९ नारायण ओली ना प से प्रा ९८१३४५२११८ 

२० धननसा पनु मगर स म नव नी 9829527368 

२१ बामदेव गौतम खा पा स टे 9810866424 

२२ लक्ष्मण बुढा मगर सब ईनन्द्जननयर ९८४७९१२६१६ 

२३ सकार नवष्ट MIS अपरेटर 9809832004 

२४ चन्द्र बहादरु सनुार कम््यटुर अपरेटर 9823571044 

२५ राम रोका मगर  सहायक कम््यटुर अपरेटर ९८०३०९६७४१ 

२६ राज कुमार रोका मगर सव ईनन्द्जननयर 9818177208 

२७ सनुनल बुढा मगर सव ओवरनसयर 9810948020 

२८ भपेुन्द्र शाही ना प स्वा प्रा 98115553272 

२९ नशखर नवश्वकमाा ना प्रा स ९८०६२९११२५ 

३० भपुाल ओली ना पा से प्रा 9800518498 

३१  नदल कुमारी सनुार ना पा स्वा प्रा 9807469974 

३२ जनम बुढा मगर ना प स्वा प्रा 9829509649 980365812 

३३ अमतृा रोका ना प स्वा प्रा 9829545913 

३४ कमल केसी ना प स्वा प्रा  

३५ यनलसा सनुार पोषण स्वयमसेवक 9829509649 9803658127 

३६ सपना बुढा उद्यम सहजकताा 9809591383 

३७ नबकास गौतम उद्यम सहजकताा 9809591383 

३८ कमला शाह  नफल्ि सहायक  

३९ ननन्द्दता गुरुङ नफल्ि सहायक  

४० ओक बहादरु नब क कायाालय सहयोगी ९८०९७९०४०७ 

४१ लनलता ओली कायाालय सहयोगी 9809812772 

४२ तेज बहादरु रोका कायाालय सहयोगी 9810965477 
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४३ भरत बुढा मगर हलकुा सवारी चालक  

४४ टेक बहादरु बुढा हलकुा सवारी चालक  

४५ सररता श्र्ष्ष्ठ कृनष स्वयमसेवक ९८०९८३४०३२ 

४६ आसा बुढाथोकी कृनष स्वयमसेवक ९८६८६८२५१३ 

 

४. शैनिक संस्थाहरुको नववरण 

१ .  शािरता प्रलतशतः ५४.५%(मनहला ६५.८ र परुुष ४५.१%) 

१३. लवद्यािर्को सखं्र्ाः 

आ बी माबी उमाबी क्याम्पस प्रानवनधक नशिालय नवश्व नबद्यालय अन्द्य 

२५ ८ ० ० ० ० ० 

 

१४.  नवद्यालयका प्रअहरुको नववरणः 

क्र स  नवद्यालयको नाम  ठेगाना  संचानलत किा  प्रअ को  नाम थर  सम्पका  नं. 

१ श्री चैतेछहरा आधारभतू नवद्यालय 

भमेू गा.पा -९,  

पेदीधमाशाला  १-५ भीमकुमार िाँगी  9844983935 

२ श्री आधारभतू नवद्यालय  भमेू गा.पा -९, दवुाचौर १-५ मान बहादरु नवष्ट 9868298945 

३ श्री आधारभतू नवद्यालय भमेू गा.पा-९ नसमचौर  १-८ तेजबहादरु खि्का  9866907545 

४ श्री नेपाल रानष्ट्रय माध्यानमक नवद्यालय भमेू-९, चनुवाङ १-१२ माननसंह िाँगी ९८६४७२९८०८ 

५ श्री सन्द्नी आधारभतू नवद्यालय   

भमेू गा.पा-९ 

गलमनछन्द्ने  १-५ गणेशकुमार पनु  ९८४६४४५२५० 

६ श्री मदनस्मनृत आधारभतू नवद्यालय   भमेू गा.पा-९ िािाँगाउँ १-४ चेतराम नेपाली ९८६६९६३८९३ 

७ श्री नत्रभवुन आधारभतू नवद्यालय भमेू गा.पा-२, खाबाङ १-८ लाल बहादरु खिका 9822901903 

८ श्री जनजागनृत माध्यनमक नवद्यालय  भमेु गा.पा-६, महत १-१२ चन्द्रबहादरु बुढा मगर  ९८०९७७६२२८ 

९ श्री आधारभतू नवद्यालय  भमेू-७, लाबाङ १-५ प्रकाश बुढामगर  ९८४७८५२३०५ 

१० श्री जनचेतना आधारभतू नवद्यालय भमेू-६, खाम्दै १-५ मेनका गौतम  ९८४४८८१३२३ 

११ श्री बराहा आधाभतू नवद्यालय   भमेू-१, स्याला १-८ देवीप्रकाश पनु  ९८१०९१९४०५ 

१२ श्री नमनूा आधारभतू नवद्यालय  भमेू-३, मोरावाङ १-८ टेकबहादरु श्रेष्ठ  ९८६९८४९६३० 

१३ श्री शनहद शकु्र माध्यनमक नवद्यालय  भमेू-३,नसमा १-१२ झलुप्रसाद गुरुङ ९८२३६६५१२९ 

१४ श्री बालनवकास आधारभतू नवद्यालय   भमेू-२, जंगिाँिा १-५ रामलाल बुढा  ९८०९५७५६१५ 

१५ श्री टक्सार आधाभतू नवद्यालय   भमेू-३, झमु्लाबाङ १-८ होमजङ्ग राना मगर  ९८४७९५३०२० 

१६ 

श्री शनहद बासु स्मनृत नमु'ना  आधारभतू 

नवद्यालय भमेू-३, क्याङसी १-८ मञ्ज ुबुढा रोका  ९८१०९६४६९४ 

१७ श्री भनूम आधारभतू नवद्यालय भमेू-१,रुजीखोला १-५ सनुकुमारी पनु ९८१२८०५७५६ 

१८ श्री नत्रवेणी माध्यानमक नवद्यालय भमेू-२,काँक्री १-१० इन्द्रजीत रावल  ९८१०९१७०६५ 

१९ श्री नहमालय आधारभतू नवद्यालय  भमेू-२,गावाङ १-५ गोवधान बुढा ९८१०९२००२४ 

२० श्री नसद्बचौर माध्यनमक नवद्यालय  भमेू-१, लकुुम १-१२ रामबहादरु पनु  ९८०६२४८९३५ 

२१ श्री बालज्योनत आधारभतू नवद्यालय  भमेू-२, दहबाङ १-५ मदन कुमार आचाया ९८६६५३७७९९ 

२२ श्री नेपाल रानष्ट्रय आधारभतू नवद्यालय भमेू-८, कोजाा १-८ लक्ष्मी शमाा  ९८६६९३१२६५ 
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२३ श्री सरस्वती माध्यनमक नवद्यालय भमेू-८, नसमखोला १-१० ननमाल कुमार चन्द्द 9812573263 

२४ श्री जनज्योनत आधारभतू नवद्यालय भमेू-७, धमाशाला १-८ नारायण बुढा  9810923982 

२५ श्री बालजनजागरण आधारभतू नवद्यालय    भमेु-६, ररसालचौर १-८ नललाबहादरु पुन  9803711922 

२६ श्री छेलोफाल्ने आधाभतू नवद्यालय   भमेू-७, गुनाम १-५ लाल बहादरु खत्री ९८०९८३२५९८ 

२७ श्री जनशनक्त माध्यनमक नवद्यालय भमेू-४, काँिा १-१० धनेश कुमार थापा 9822950042 

२८ श्री जनता आधारभतू नवद्यालय भमेू-५, सेराबाङ १-५ नतलक प्रसाद आचाया 9748557011 

२९ श्री जननवकास आधारभतू नवद्यालय भमेू-४, तल्लोसानकम  १-५ नवष्ण ुखत्री 9866957270 

३० श्री आधारभतू नवद्यालय  भमेू-५,िानलबाङ १-५ गंगाराम शमाा 9843502691 

३१ श्री माध्यनमक नवद्यालय भमेू-८, कुनचवाङ १-१० नखम बहादरु ओली 9810189225 

३२ श्री बालनवकास आधारभतू नवद्यालय  भमेू-९, गोनठबाङ १-३ अमन बुढा मगर  9845578457 

३३ श्री जनशनक्त माध्यनमक नवद्यालय भमेू-४, नझम्का १-३ पषु्पा रोका 9868191083 

३४ श्री बाल नवकास  भमेू-६, नाखे बालनवकास जानकुमार रोका मगर 9844086040 

 

५. स्वस््र् ससं्था सम् न्िी ल वरणः 

अस्पताल प्राथनमक स्वस््य केन्द्र स्वास््य 

चौकी 

आधार भतु 

स्वास््य सेवा 

केन्द्र 

सामदुानयक 

स्वास््य केन्द्र आन्द्तररक अनदुान र 

अन्द्य 

ननजी शैयाको 

संख्या 

० ० ० ० ० ५ ४ २ 

 

१५. गाउँपालिका लभत्र कारोवार गिे प्रमुख  ैंकः नसनटजन इन्द्टरनेश्नल बैंक नल. 

६. प्रमुख पर्ायटकीर् स्थिहरुः 

(क) प्राकृनतक 

पयााटकीय स्थलको नाम विा नं नवशेषता 

मानसङ ७ प्राकृनतक सनु्द्दरता,नसस्ने नहमाल,पनिम धवलानगरी,जलजला िेत्रको मनोरम दृष्य अवलोकन गना 

सनकने 

गुराँसे १ प्राकृनतक सनु्द्दरता,नसस्ने नहमाल,पनिम धवलानगरी,जलजला िेत्रको मनोरम दृष्य अवलोकन गना 

सनकने 

नतलाचन दह १ उच्च स्थानमा रहकेो दह, प्राकृनतक सनु्द्दरता,नसस्ने नहमाल,पनिम धवलानगरी,जलजला िेत्रको 

मनोरम दृष्य अवलोकन गना सनकने 

पाती हाल्ने १ नहउदभर नहउले ढाकेको िेत्र, षाायाममा मनोरम फूलहरु फुलेर ढकमक्क देनखने उच्च स्थानमा 

रहकेो  

चौरी छैवाङ १ नहउदभर नहउ भैरहने, ढोर।पाटन नशकार आरिनभत्र पने,ढोर।पाटन उपत्यकाको दृष्यावलोकन गना 

सनकने,नसस्ने नहमाल, जलजला,पनिम धज्वलानगरी लगायतका नहमशखृलाहरु अव्लोकन गना 

सकसने  

माररङ –चौरी छेवाङ हुदै सेपे सम्म १,२,३,४ र 

५ 

घना जंगल,वन्द्यजन्द्त,ु नहमाल लगायतको दृष्यावलोकन गना सनकने 

तीन बनहनी लेख ९ धानमाक महत्व र नहमालको दृश्यावलोकन  

बैला सम्धी गुफा कल्ला कम्द ९ गुफा नभत्र नछपनछपे पानी र सो नभत्र चादी रङमा भएका ढुङ्गाहरु नवनभन्द्न आकृतीका देनखने 

 

(ख)  धानमाकः 

पयााटकीय स्थलको नाम विा नं नवशेषता 

सयु ुफुल नट्ने स्थान १ भमेू पजूा गनाका लानग फूल नट्न जाँदा बास बस्ने स्थान 

चन्द्वाङ गुफा ३ झङ्ुलावाङको चनवाङ भन्द्ने गुफामा स्वगाद्वारी प्रभमुहाराज बसी ध्यान गको स्थान 
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(ग) साँस्कृनतकः 

पयााटकीय स्थलको नाम विा नं नवशेषता 

लकुुम १ स्थाननय झाक्री मेला,भमू्या नाच र पजूा  

काक्री २ स्थाननय झाक्री मेला,भमू्या नाच , पजूा, जनजाती संग्रालय र धनमान पाका  

झङ्ुलावाङ ३ साँस्कृनतक भवन, हररयाली मेला, बाह्र भदौ मेला 

कािाँ,सानकम ४ भमू्या नाच र पजूा, पैसरी नाच ,शारङ्गी नाच, नवनभन्द्न प्रव तथा मेलाहरु र परमप्रागत मगर 

साँस्कृती बोकेका स्थानहरु 

सेरावाङ ५ पैसरी नाच ,शारङ्गी नाच, नवनभन्द्न प्रव तथा मेलाहरु 

महत ६ तानन्द्त्रक नचारु नाच, धङ्गे नाच, यदु्ध स्माररका 

गुनाम ७ भमू्या नाच र पजूा, पैसरी नाच ,शारङ्गी नाच, नवनभन्द्न प्रव तथा मेलाहरु 

कोजाा ८ पैसरी नाच ,शारङ्गी नाच, नवनभन्द्न प्रव तथा मेलाहरु 

चनु्द्वाङ ९ पैसरी नाच ,शारङ्गी नाच,पन्द्चेवाजा नाच र  नवनभन्द्न प्रव तथा मेलाहरु 

 

(घ) ऐनतहानसकः 

पयााटकीय स्थलको नाम विा नं नवशेषता 

गनतन्द्त्र संग्रालय चनु्द्वाङ ९ तत्कानलन नेकपा (माओवादी) ले  सशस्त्र यदु्धबाट लोकतानन्द्त्रक जनगनतन्द्त्रमा जान केनन्द्दय 

सनमतीद्वारा कायानीती पाररत भएको, सशस्त्र यदु्धमा प्रयोग भएका नवनभन्द्न युद्ध सामापग्रीको 

अव्लोकन  

महत ६ यदु्ध स्माररका र शान्द्ती स्माररका 

लकुुम तानलम केन्द्र १ तत्कानलन जनमकु्ती सेनाले तानलम गरेको स्थान 

क्याङसी तानलम केन्द्र ३ तत्कानलन जनमकु्ती सेनाले तानलम गरेको स्थान 

बास ुस्मतृी जनवादी नवद्यालय तथा 

संग्रालय 

३ तत्कानलन माओवानदले संचालन गरेको नबद्यलय,ग्रजुवुा नशिा तथा यदु्धकालमा पटनपाठन गरेका 

पाठ्यपसु्तक तथा सामाग्रीहरुको अवलोकन गना सनकने 

झङ्ुलावाङ राजदरवार ३ भरेुटाकुरे राजाहरुको पालामा मरुा काट्ने(टक्शार) बसेको स्थान 

लावाङ ७ तत्कानलन माओवादीको ऐनतहानसक बैठक वसेको स्थान  

 

१६. प्रमुख  लथयक केन्रः चनु्द्वाङ गैरीगाउँ,नससाघारी,खावाङ बजार,नत्रवेणी , नत्रवेण वजार , महत बजार,कोजाा बजार, दौमही बजार,लकुुम बजार  

१ . लजल्िामा सञ्चािि भएका तथा पहुच पुग्िे   एफएम रेलडर्ोहरुः 

क) सामदुानयक रेनियो पवूी रुकुम 

ख) सामदुानयक रेनियो रुकुमेनी 

१ . स्थालिर् दह ाट प्रकाशि हुिे पत्रपलत्रकाः नभएको 

१ . सञ्चाििमा रहेका सहकारीको सखं्र्ाः ५ 

  . चादु भएका दमकिको सखं्र्ाः नभएको 

 १. चािु अवस्थामा रहेका एम् ुिेन्शको सखं्र्ाः२  

  . अन्र् उपर्ुक्त िागेका लववरणहरुः 
क) वडागत लववरणः भौनतक, सास्कृनतक तथा साँस्कृनतक 

क्र.श. विा नं १  

१ वन जंगल चन्द्र कोई, नगो (लसनु बारर), ढाँट खका , स्यागुजा, बाघकुने, चौरँी वन (पठार), पाती हाल्ने, बुढी गाि, चेमाली, ढुस्के, 

नहरनेटा, नतलाचन, नम घाव, (आगो जल्ने), वाटागोङ (लेक), जङ्ले खोला ,बररयम, धा्का, हपेला पो, पाटे, लकुमेल, 

नटला, धमखोला 

२ सामदुानयक वन  लगुुमेल सामदुानयक  वन, नरीबाङ सामदुानयक वन, यामधमरा सामदुानयक वन, मलूबाङ सामदुानयक वन, रुनजखोला 

सामदुानयक वन, चौरँी ररगल नतलाचन सामदुानयक वन, वनपानसप सामदुानयक वन, नसररखोला घनताबाला सामदुानयक वन, 

लामपाटा सामदुानयक वन, पञ्चासे सामुदानयक वन  
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३ खोलानाला लकुुम खोला, रानी बासा (लकुुम खोलाको महुान), धमखोला, रुनजखोला, घोरलेङ खोला, जोङ्ले खोला, बुनिगािा 

खोला,  रनचम खोला, गागर खोला, नकरी खोला, टुपबुाङ खोला, जारी खोला,धतासी खोला 

४ नवद्यादय बराहा आधारभतू नवद्यालय स्याला, नशद्धचौर मा.नव. लकुुम, भमूी आ.नव. रुनजखोला 

५ टोल वस्तीहरु लकुुम गाउ, रुनजखोला, पञ्चासे,  बनमाला  ररग, घनताबाला, धननबाङ, लामपाटा, नररबाङ, रुपगा, बरनपसी, गरबाङ, 

खईुम, मलुबाङ, सानो गाउँ 

६ पयााटकीय 

स्थल 

मगर बस्ती लकुुम गाउँ, सबै भन्द्दा ठुलो धनुप सल्ला, जनसेना तानलम स्थल रुपगा र सेपाल, नतलाचन. चौरँी, नगो पो 

७ सिक पषु्पलाल मध्य पहािी लोक  मागा 

८ बटो लकुुम-थबाङ, लकुुम-उवा, लकुुम-कोल, लकुुम-तकसेरा, लकुुम-ढोरपाटन,  

९ सरकारी 

कायाालय 

सामदुानयक स्वास््य इकाई केन्द्र, विा कायाालय लकुुम 

१० जलनवद्यतु लकुुम खोला लघजुलनवद्यतु आयोजना 

११ खानी - 

१२ उत्पादनशील लकुुम 

क्र.श. विा नं २ 

१ वन जंगल ररका, िोराल थाना, दधेु गौ,ँ चेर नेटा, लाटापानी, फल्ले घर, झमगैरा, फुलनेटा, राम्ला, मन्द्नाउने लेक, राम्चे माररङ 

(काँक्री), कोइचा (गुनाम , महत र खाबाङको नबच), बदाले (दमखोला), नचारु खेल्ने, कुरीवन, मालीङघैरा, सपुा, 

खानसबाङ, खालपाटे, क्वालखा,  रानी वन , कानचङ, भैनँस खका , चतु्रो टङ 

२ सामदुानयक वन बनजामगैरा सामदुानयक वन, रानीवन सामदुानयक वन, रामली सामदुानयक वन, सल्लेरी सामदुानयक वन, सकुाखोला 

सामदुानयक वन, लालीगुँरास सामदुानयक वन, नसद्धाथा मनहला  सामदुानयक वन, बालज्योनत सामदुायकवन, 

क्वालकाखोला सामदुानयक वन 

३ खोलानाला बाङ्खोला, रेबाङ् खोला, ट्प ुखोला, सुनलवन खोला, ररसे खोला, खानसबाङ् खोला, खाबाङ् खोला  

४ नवद्यालय नत्रवेणी मा.नव. काँक्री, बाल ज्योनत आ.नव. दहबाङ, आ.नव. गाबाङ, बालनवकास आ.नव. जङ्गािाँिा, नत्रभवून आ.नव. 

५ टोल वस्तीहरु काँक्री, गाबाङ, खाबाङ, जङ्गिाँिा, आरु िाँिा, दहबाङ्, सैपाटुङ, नच्लेघैरा 

६ पयााटकीय 

स्थल 

भनु्द्टे छहरा, नसद्ध बराह मनन्द्दर, आनदवानस जनजानत सङ्ग्रालय, सनहद स्मनृत पाका  

७ सिक पु् पलाल मध्यपहािी लोक  मागा, सहीद मागा 

८ बाटो काँक्री-गुनाम, काँक्री-कोल, काँक्री-राङसी, खाबाङ-गुनाम 

९ सरकारी 

कायाालय 

विा कायाालय, अनतररक्त हुलाक, स्वास््य चौकँी काँक्री 

१० जलनवद्यतु  

११ खानी  

१२ उत्पादनशील काँक्री, खाबाङ् बगर, खाबाङ गाँउ, सैपातुङ्, गाबाङ् 

क्र.श. विा नं ३ 

१ वन जंगल बारदारने, तुसारे खोला, कुम खोला, नभनत्र वन, सनगौना, भैरुव, चनु्द्बाङ, गुराँसे, पानत, हाल्ने, लाबाङ, नचरण, नपलबाि्, 

ननमबाङ, धनुप गैरा, हूलङु नेटा, नतला, घोरा ढुङ्गा, दकरीबाङ, बराहढल्के, रानम्ल खका , बाकेपातल, 

केउरागैरा,गल्कुओिार,बैसगैरा,तंला,भैसीमेला,बाकसीिािा,धवदरावास,रेला,तुम्बासा,दोहाङेखगाले 

खानी,बथाधारा,ढकरीवाङ,क्वाचोङँ,झम्का,लङ्ुजा,नसङ्केखोररया,नचरखेल्ने 

,बझाङ्गे,उत्तरमखू्या,सानकनागैरा,बलाझाक्रीखोला,प्रोपैरा,भाजे,नेटा,तल्लो गावाङ, नसमा नीपालत,सतुीवाङ 

२ सामदुानयक वन गुराँसे सामदुानयक वन ,राम ्सामदुानयक वन,भईुचाले सामदुानयक वन,लाम्दाली सामदुायीक वन 

३ खोलानाला नभत्री खोला,भैरम खोला,जमु्ला खोला,नझम्वाङ खोला,आफरधारा खोला,धपुीगैरा,तुन्द्वासाखोला,बजाङ्गे खोला ,ररमल 

खोला,तुनवाङ खोला 

४ नवद्यादय आ.बी.झमु्लावाङ,सनहद वास ुस्मतृी नमुना नवद्यालय क्याङसी,आ.बी. मोरवाङ, शनहद बुक्र मा.बी. नसमा, 
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५ टोल वस्तीहरु मोरावाङ(पैयापाट,कोलबोट,खालवोट),झमु्लावाङ(गोठवाङ,नटमरवाङ,नवसदना,ठूलोगाउँ,तुनवाङ,चौरीवाङ,धजाहाल्न,े

निम्मरगैरा,खासीवाङ,दाङ्नलगा),नसमा(नसमा गाउँ,सतुीवाङ),क्याङ्सी(क्याङ्सी  गाउँ, बुढावारा,धपुी 

खटु्टा,थाम,चेनिािा,तल्लो गावाङ,ररक िािा) 

६ पयााटकीय 

स्थल 

चम्बाङ गुफा,झमु्लावाङ राज दरबार,झमु्लावाङ तामाखानी सरुुङहरु,क्याङ्सी मोिेल स्कुलराम्ली बह्राह थान, जनसेना 

तानलम स्थल क्याङसी  

७ सिक नससाधारी-नसमा-झमु्लावाङ-राङ्सी –कोल सिक, नसमा- मोराबाङ -कािाँ, जमु्लावाङ -क्याङ्सी- खावाङवगर सिक 

८ घोरेटो बटो नसमा-क्याङ्सी,झमु्लावाङ-क्याङ्सी,क्याङ्सी-गावाङ,झमु्लावाङ-गावाङ,नसमा-जमु्लावाङ 

९ सरकारी 

कायाालय 

विा कायाालय नसमा,स्वास््य चौकी नसमा 

१० जलनवद्यतु क्याङ्सी खोला लद्यजुलनवद्यतु  आयोना,तुनवाङखोला लद्यजुलनवद्यतु  आयोना, 

११ खानी तामा खनी झमु्लावाङ 

१२ उत्पादनशील क्याङ्सीवगर,नसमा खेत,मोरावाङ वगर ,पैयापाटा, झमु्लावाङ,क्याङ्सी 

क्र.श. विा नं ४ 

१ वन जंगल सानगौना,चन्द्माङ,पानत हाल्ने, गुराँसे,चेफ्टे ढुङ्गा,सेप,ेनलक्ले,नबमा,हातबाङ,खानलवाङ,घङ्गारी, नयाँ वन,भकुभकेु 

पातल,नबपाल ु

२ सामदुानयक वन कोटबारे सामदुानयक वन,राल्ना सामदुानयक वन,झङुलङु सामदुानयक वन,भकुभकेु पातल मनहला सामदुानयक वन,नवपालु 

सामदुानयक वन 

३ खोलानाला साबनकम खोला, हासकेट खोला,  झकरेखेत खोला, तुसाररम खोला, नभत्रे खोला, नलके खोला, लामप्रसाद 

खोला,सेलावाङ खोला,लेदा स्यावाङ खोला,कुम खोला,भकुभकेु खोला, स्यावाङ खोला,कुम खोला झङुलङु 

महुान,जगेुपानी महुान महुान,नौधारी महुान 

४ नवद्यालय जनशक्ती मा.बी.कािाँ,जन नबकास आधारभतु नबद्यालय लल्लो सानकम 

५ टोल वस्तीहरु नबपालु,कािाँ, सनकम गाउँ, दफा  बस्ती,रुली,तरङ्री, पोखरा,पवुाङ,कािाँ बगर 

६ पयााटकीय 

स्थल 

सेमचौर सेटबार पयााटन  केन्द्र, 

७ सिक मध्य पहािी लोकमागा,धौलापनहरा- सनकम -कािाँ सिक,कािाँ -सेरावाङ सिक 

८ घोरेटो बटो काँिा-मोरवाङ 

९ सरकारी 

कायाालय 

विा कायाालय काँिा,स्वास््य चौकी, 

१० जलनवद्यतु - 

११ खाननज स्रोत तामाखानी (नवनभन्द्न स्थानमा) 

१२ उत्पादनशील काँिा वगर,तल्लो सानकम,काँिा 

१३ सामदुानयक 

भवन 

मनहला भवन 

क्र.श. विा नं ५ 

१ वन जंगल जेतरा,सल्लेरी,नलस्ने,खारबाङ,रुपगात,बाराफू,बालवुा,सानो भेरी,ओवाङ,नरवाङ,नतला,िाँफे जलु्ला,सेपे 

,नजल्लावारी,लामप्रशाद,झोम्पेक्कई, नल्के,राकुली चौर, चौधवा,पटाङगली खाल,नभपाल,सनुक्त नबसौना,सानकम 

स्कुल,घटे्टखोला,नछसनमरी पातल,भलखोला नसनलन्द्दारा,भैसीलोटे,गेवाङ गैरा,एक्ले चेमला 

२ सामदुानयक वन भेिाखका  सामदुानयक वन,सेरावाङ सामदुानयक वन,िाँनलवाङ सामदुानयक वन, 

३ खोलानाला मछैना खोला,नबमा खोला,होवाङ खोला,राङ्सी खोला,पत्र्चासे खोला,नछसमेरा खोला, रुमगाि खोला, ,साननभेरी  

४ नवद्यालय आधारभतु नबद्यालय िानलवाङ, आधारभतु नबद्यालय सेरावाङ 

५ टोल वस्तीहरु उपल्लो सनकम,सेरावाङ,िानलवाङ,मछैना,मानथगाउँ, 

६ पयााटकीय 

स्थल 

तामा खानी स्थानहरु,ढुङ्गाको कोठे थान,नबराल नाखे,पञ्चासे मनन्द्दर,चचा भवन िानलवाङ,चचा भवन सेरनवनङ 

७ सिक सनकम -सेरावाङ -िानलवाङ सिक,बालवुा -िानलवाङ -सेरावाङ सिक 

८ घोरेटो बटो गेङ्खा-सेरावाङ-नबमाखोला,बालवुा-देउखोला-िानलवाङ 
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९ सरकारी 

कायाालय 

विा कायाालय सेरावाङ,सामदुानयक स्वस््य ईकाई सेरावाङ 

१० जलनवद्यतु रुकुमगाि जलनवद्यतु आयोजना (ननमााणानधन) 

११ खाननज स्रोत तामाखानी हातावाङ 

१२ उत्पादनशील  सनकम,रसेरावाङ,िानलवाङ 

क्र.श. विा नं ६ 

१ वन जंगल नलमावाङ,रुनन्द्च,खाम्दै,तामारी,गनिङ्गा,नाखे 

२ सामदुानयक वन नखर खोला सामदुानयक वन,हररयानल सामदुानयक वन,तामारी सामदुानयक वन,रहुिाँिा सामदुानयक वन, 

३ खोलानाला रुवाङ सवााङ खोला,गाग्रे पानी,जगुमरी मगर खोला,गानापानी-मन्द्प ुखोला,सेरङ्गा खोला,तामारी खोला, थवाङ खोला,  

४ नवद्यालय जनजागतृी मावी महत, जनचेतना आ.बी.खाम्दै, बालजनजागरण आ.बी. ररसालचौर,बालनबकास नाखे 

५ टोल वस्तीहरु महत,खाम्दै,स्याला,ट्ठपाा,नाखे,गनिङ्जा,रुन्द्ची तामारी,नैमाक्याङ,गुनमलजा,थामी ,तुवाङ,पनेरा 

६ पयााटकीय 

स्थल 

कोईचा माई मनन्द्दर,रनतगा कवल औसेंवी बहरा मनन्द्दर,देनवथान,भवानी थान,कानलका थान, नजप ु गोङ,योङवाङ,ढोठे 

छहरा,यदु्ध माररका,जनसेना तानलम स्थल सेवाङ पोवाङ , थामै,गुनमल्चा,नैमाक्याङ,यदु्धचोक,शनहद स्माररका पाका  

७ सिक महत -धमाशाला- थवाङ- शनहद मागा,खावाङ- महत -खाम्दै- चनु्द्वाङ,लावाङ- ररसाल -खाम्दै ररङरोि 

८ घोरेटो बटो नजतखोला-महत,नकम्मबुोट-महत,महत-मन्द्फु,रुन्द्ची -तामारी,खाम्दै-ररसालचौर,नैमाक्याङ -तामारी,तामारी-

ररसालचौर,महत-कोईचा-गुनाम,खरे नबसोना-रवाङ-जम्जा-रुवाङ,महत-अबै खोर -तामारी,महत-गानापानी-दोमही 

९ सरकारी 

कायाालय 

स्वास््य चौकी महत,बिा कायाालय महत,अस्थाई प्रहरी चौकी 

१० जलनवद्यतु लकुुम खोला जलबद्यतु आयोजना 

११ बजार महत बजार,दोमही बजार 

१२ उत्पादनशील महत,खाम्दै,तामारी 

क्र.श. विा नं ७ 

१ वन जंगल नहउसो,धवाले,पानतहाल्ने,बसै धरुी ,चैतेलेख,थामै,पखुेपानी,नसराङ,नसपकुङ,गनलनाखार,सङुरेखाल, 

गुहाङ,खारोला,मलुखोला,सतुलावाङ,सईुतेघर,धनीववङ,दोबाटा,काफलवाङ,छोप्रो क्वाईसी,भैराहाल, 

नतला,माररङ,ढोङ्ग्रो छेिा,लकुुमेल नतला,नमनु्द्जा 

२ सामदुानयक वन फूलवारी सामदुानयक वन 

३ खोलानाला मकार खोला,तामारी खोला,मङ्गरा खोला,गरुङसी खोला,नसरवाङ खोला,धरमशाला खोला,गभे खोला,सतुलावाङ 

खोला,ननजाका खोला,नसप खोला,नभत्रवन खोला,नखमा खोला,  

४ नवद्यादय आ .बी. लावाङ,धशााला,गुनाम 

५ टोल वस्तीहरु लावाङ,ररसाल,दाङरीवाङ,नभनत्रवन,धरमशाला,आगरीवाङ,धमाशाला,बागतारे आगररवाङत्ओखर धारा,चौकावाङ, 

खरदारा पोखरा,काफलवाङ,िाँिा गाउ,खानधारा,गुनाम,तामारी,छापकोट 

६ पयााटकीय 

स्थल 

िालमयक स्थिहरुःबराह थान लावाङ,भमेु पजूा मनन्द्दर हुल्वाङ, भमेू थान गुनाम,देनव थान िाँिागाउँ गुनाम,बहरा थान 

कोईचा,देनव मनन्द्दर धमाशाला,बोक्सी पलूकारी मनन्द्दर  

अन्र् स्थिहरुः लावाङ बस्ती,जनसेना तानलम स्थल 

७ सिक धशााला –थवाङ शनहद मागा,बागतारे- गुनाम,गुनाम –लावाङ 

८ घोरेटो बटो धमाशाला-खजुरीवाङ-लावाङ,स्याम्प-ुदाङररवाङ,नभनधवन-ररसालचौर 

९ सरकारी 

कायाालय 

विा कायाालय,सामदुानयक स्वास््य इकाई 

१० जलनवद्यतु लावाङ लद्य ुजलनवद्यतु,धमाशाला  लद्यु जलवतु,गुनाम लद्यु जलनवद्यतु 

११ खानी - 

१२ उत्पादनशील धमाशाला,गुनाम,लावाङ,नभनत्रवन,उगरवाङ 

क्र.श. विा नं ८ 

१ वन जंगल खालगैरा,गल्ली,व्यवाङ,दहभागे,थापा खका ,खरनेटा,ओनदाङ,हानिठाम,मानलङ गैरा,भैसाभागे,सान दमार,ठूल दमार,हाङ्के 

नभर,चे्टे ढुङ्गा,रघ ुिाँिा,मनजङ्गा 
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२ सामदुानयक वन चे्टे ढुङ्गा सामदुानयक वन,मनजङ्गा सामदुानयक वन,मैवाङ समदुानयक वन,कुनचवाङ सामसदानयक वन,जनचाहाना 

समदुानयक वन 

३ खोलानाला कोजाा खोला,कुनचवाङ खोला,कुनपानी खोला 

४ नवद्यालय नेपाल रानष्ट्रय आधारभतु नवद्यालय भोनल्टनसमलचौर,सरस्वती आत्रारभतु नवलालय नसमखोला,आधारभतु नवद्यालय 

कुनचवाङ,बालनवकास नझम्का 

५ टोल वस्तीहरु घोनेटी,मैकािा,भैट्सीलोटे,कोवाङ,पट्ठसावाङ,तम्दै ,भलावोट,तनलगाउँ,नाम्फु,पोखरापाटा,दाङपाना,  

हारर,मालमु,मैवाङ,कुनचवाङ,पनहरावाङ,पाछावाङ 

६ पयााटकीय 

स्थल 

बोवाङ(नहम शङृखला अव्लोकन गना) ,खाल गनहरा(भार सक्राती मेला) ,नसमखोला(माघे सक्राती मेला) , नसमखोला(चैते 

दशै मेला) ,पसुावाङ देनव थान,झो्लाहाल्ने बहरा थान, 

७ सिक दोमही-कोजाा- चनु्द्वाङ सिक,रुकुमकोट-पाछावाङ-पोखरापाटा-भलावोट-नसमखोला सिक, 

८ घोरेटो बटो दोमही-कुिर-नलघा-कुनचवाङ-मैवाङ-होनदाङ-खनेटा-चनु्द्वाङ,दोमही-कोजाा-चनु्द्वाङ 

९ सरकारी 

कायाालय 

विा कायाालय पोखरापाटा,सामदुानयक स्वास््य इकाई काजाा र कुनचवाङ 

१० जलनवद्यतु छहराखोला लद्य ुजलनवद्यतु,कुनचवाङखोला लद्यु जलनवद्यतु 

११ खानी छमाल्ने ढुङ्गा खानी,मन्द्फु ढुङ्गे खानी,मैकािा फलाम खानी 

१२ उत्पादनशील कुनचवाङ.पाछावाङ,पोखरापाटा,नम्पु,भलावोट,कुनपानी,ताम्दै,पसुावाङ,कोवाङ,भैनसलोटे,घोनेटी 

१३ बजार नसमखोला,भलावोट,दोमही,कुनचवाङ 

क्र.श. विा नं ९ 

१ वन जंगल चेते लेखरनेटा लेख,भैसाभाले लेख,बाह्र हाल्ने लेख,बेबाङ धरुी,पखुे पानी,तीन बनहनी लेख,नतला लेख, बसन्द्धरा 

लेख,रातामाटा ज्गल,तीनधारे जेगल,हाईबुजा लेक,लामासौर लेक,दह लेक 

२ सामदुानयक वन सकुाधारा खाए रोटे बगाले सामदुानयक वन,खपुाा खामे सामदुानयक वन,जौ खोरे समदुानयक वन,दहमलुको पहुा सामदुानयक 

वन,माछो थुमा सामदुानयक वन,गोनवसरा सामदुानयक वन,हररयाली सामदुानयक वन,नसमाखोला सामदुानयक वन  

३ खोलानाला च्याङचङु खोला (खङु खोला,छहरा खोला,नङ खोला,भेरी खोला,नसजा खोला) ,लाखर खोला (नतला खोला,मलु 

खोला,ननुा खोला) , गोनठवाङ खोला (ठारा खोला,तेस्रा खोला तुसारी खोला) 

४ नवद्याय आनब नसचौर,आनब गोनठवाङ,नबलगेठ बोिीङ स्कुल,मानब गैरीगाउँ,आनब धरमशाला,आनब मेलिाँिा, 

५ टोल वस्तीहरु छहराखोला,च्याङचङु,नबजौरा,ल्म्मा,खङु,मालमु,खाल,मनसना,पेदी,चेप्री,लामा चौर,टाटेपाखा, खका  

थमु्का,दवुाचौर,लौरी कानटना,फावर िाँिा,नसमचौर,मनझना िाँिा स्याला,बाहुन कानटना,मनसना, गोनठवाङ,दनलत नमनुा 

वस्ती िाँिा गाउँ,मकोटा,चन्द्दन,ेतारल,बुढा गाउँ,सल्लेरी,गहुकम्द,बचावास, चोतावारी, गैरीगाउँ,गोरजाल,ेनसमलबोट 

६ पयााटकीय 

स्थल 

चेन्द्वाङ भेररिाँिा जनयदु्ध संग्रालय,तीनबनहनी बराह थान,दनलत नमनुा बस्ती िाँिा गाउँ, बौला सम्धी गुफ्फा कल्ला 

कम्द,चनु्द्वाङ गैररगाउँ बजार  

७ सिक चनु्द्वाङ-गैररगाउँ-नसमचौर-गपाा-रकुमकोट,दईुखोनल-चनु्द्वाङ-लाखर-रुकुमकोट,गैररगाउँ-च्याङच्ङ-नबजौरा-कोजाा-

महत,चनु्द्वाङ-लावाङ-थवाङ 

८ घोरेटो बटो पदमागयःभेररखोला-भेररिािा-जनयदु्ध संग्रालय,चनु्द्वाङ-गैररगाउँ-दनलत नमनुा वस्ती िाँिा गाउँ हुदै नतन बनहनी धानमाक 

स्थल सम्म,गैररगाउँ-नबजौरा- कोजाा –दोमही-खावाङवगर 

९ सरकारी 

कायाालय 

चनु्द्वाङ स्वास््य चौकी,बिा कायाालय,ई।प्र.का चनु्द्वाङ 

१० जलनवद्यतु चनु्द्वाङखोला लद्य ु जल नवद्यतु आयोजना मकोटा,चनेुलाखोला लद्य ु जलनवद्यतु आयोजनाच्याङचङु, लाखरखोल 

जलनवद्यतु आयोजना दवुाचोर,खैरे खोला लद्यु जललनवद्यतु आयोजना नभररिािा,छहराखोला ललु जलनवद्यतु आयोजना 

११ खानी - 

१२ उत्पादनशील लाखरखोला,नसमचौर,घट्टखोलामकोटा,च्याङचङु,च्याङचेङ,नबजौरा,भेररिाँि,सुंग्रेखाल,लमु्मा      

,खङु,पखुेपानी,छहराखोला 

१३ सामसदानयक 

भवनहरु 

मनहला भवन गैररगाउँ,सनु्द्दर समाज स्पोटा क्लव भवन माछापोखरी,कृनप तथा सचूना केन्द्र भवन माछापोखरर,सकुन्द्ट समतृी 

भवन माछापोखरी, अल्लो प्रसोधन केन्द्र ओिारघारी,सामदुानयक खोप केन्द्र नसमचौर,सामदुानयक भवन नबजौरा,चचा भवन 

दाखरखोला 
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लिलतर् खण्ड 

पश ुसेवा ईकाई भमेू गाउँपानलका रुकुम (पवूा) 

१. पशु सेवा शाखाको पररचर्ः 

नेपाल एक कृनष प्रधान देश  हो । यहा बसोवास गने ६५.६% माननसहरु कृनष पेशामा संलग्न रहकेा छन ।कृनष पेशालाई आयमलुक ,ब्यवसायमलुक,र 

उत्पादन मलुक बनाउनका पशपुालन व्यवसायको ठूलो भनूमका हुन्द्छ । कृनष व्यवसायलाई व्यवनस्थत गनाका लानग पशपुालन व्यवसायलाई उच्च प्रथनमक्ता 

नदन ुपने नदनखन्द्छ । पशपुालनका लानग आवश्यक पने चरण तथा घास प्राप्त गनाका लानग आवश्यव वनजंगल ३९% रहकेो छ । नेपालमा १२% चरणको 

िेत्रफल रहकेो हुदाँ पशपुालन व्सयवसाय गना सनजलो छ । नेपालमा पशपुालन व्यवसायलाई व्यवसानयकरुपमा नवकास गना सकेको खण्िमा कृनष अथातन्द्त्रमा 

पशपुालन िेत्रको योगदान महत्वपणूा हुनेछ । भमेू गाउँपानलका पनन पशपुालनका लानग एक महत्वपणूा िेत्र हो । गाउपानलका नभत्र पशपुालन गनाका लानग 

आवश्यक पने चरण िेत्र धेरै स्थानमा फैनलयको छ । यहा पशपुालन व्यवसायको प्रचरु सम्भावना रहकेो छ । यहाँ भएका वनजंगल तथा चरण िेत्रलाई उपयोग 

गरर पशपुालन व्यवसाय संचालन गना सके गाउँपानलकाको अथातन्द्त्र नबकासमा ठूलो सहयोग पगु्ने देनखन्द्छ । नवनवन्द्न जातजातीको बाहुल्यता रहकेो 

गाउँपानलकामा परमप्रागत तररकाबाट पशुपालन गने गदाछन । स्थाननय पशपुन्द्छीहरुको नश्ल सधुार गरर उत्पादन बढाउन सनकन्द्छ । यहाँउपलब्ध चरण िैत्रलाई 

नबकास गना सकेकव खण्िमा पशपुालन व्यवसायबाट भने जस्तो नाफा कमाउन सनकने छ । मध्यपहािी लोकमागा नबचबाट नहटेको हुदा भमेू गाउँपानलकालाई 

उत्पानदत पशजुन्द्य पदाथाहरु बजाररकरण गना कुनै समस्या देनखदैन । 

देश नबकासको सन्द्तुनलत नवकास क्रम संगसंगै पशधुनको संरिण रसंबधान गने उद्देश्यले २०३१ सालमा भेटेररनरी निस्पेन्द्शरीको रुपमा कृनष शाखा अन्द्तगात 

सानवक रुकुम नजल्लामा स्थापना भयको नथयो । रुकुम नजल्लामा छुटंटै भेटेररनरी निस्पेनशरी स्थापना भयो । त्यस्तै नब स २०३८ सालमा भेटेररनरी 

नचनकत्शालयको स्थापना भयो । पञ्चायतकालमा पञ्चायत सनचवालयको रुपमा पश ुस्वास््य शाखाको रुपमा रनह नजल्ला नभत्रका पश ुनवकार तथा पश ु

प्रशार कायाक्रमहरु संचालन गदै आएको नथयो । नब स२०४२ सालमा पश ुनवकास तथा पश ुसास््ये शाखाको स्थापना भई काया संचालन भएको नथयो । नब 

स २०४४ साल नतर स्थापना भएको नजल्ला पश ुसेवा कायाालय नब  स २०४९ सालमा आएर  नजल्ला कृनष नबकाससंगै  पश ुसेवा शाखाको रुपमा काया 

सञ्चालन गरेको नथयो । नब स २०५२ सालमा नजल्ला पशु सेवा कायाालय स्थापना भई पशु नवकास एबम पशु स्वास््य सम्बन्द्धी नबनभन्द्न कायाक्रमहरु 

संचालन गदै आएको नथयो । पश ुसेवा उपकेन्द्र नसमाले यस िेत्रमा पश ुसेवा तथा पश ुस्वास््य सम्बन्द्धी नक्रयाकलपा संचालन गरेको नथयो । 

नवस्तारै देशको नबकास क्रमसंगै नजल्ला पश ुसेवा कायाालय अन्द्तगात २०७१/०७२ नतर पश ुसेवा केन्द्र “ख” नसमा नाम रहन गएको हो । देशको आमुल 

पररवतान संगै पशपुालन व्यवसायको पनन नबकास गने लक्ष्य संगै नब स २०७३ साल जेठ १८ गते कृनष नबकास रणननती २०७२ को लक्ष्य परुा गना र नकसाको 

घरदैलोमा पशु नबकास तथा पश ुसेवाका सेवा प्रदान गना  पनहलो चरणमा ५ जना एक गाउँ एक पश ुसेवा प्रानवक भणा गरर चनु्द्वाङ गउँ नवकास सनमती 

अन्द्तगात रहरे काम संचालन भएको नथयो । पनुह एक गाउँ एक प्रानवनधक भनाा गने क्रममा नब स २०७३ साल माघ २ गते १जना प्रानवनधक भनााण गरर 

सानककको महत,कानक्र र कािाँ गा नव स मा एक एक जना पशु सेवा प्रानवनधक हरुले का संचालन भएको नथयो । त्यसपनछ देश संनघयतामा गयसंगै 

२०७३/०७४ मा भएको चनुावबाट संनघयता  कायान्द्वयन भयो । देशमा स्थाननय सरकारहरु ननमााण भए । नेपाल सरकारले स्थाननय ननकायमा नै पश ुसेवा 

नदने ननकायहरु रहने गरर  नजल्ला पशु सेवा कायाालय अन्द्तगात रहकेा संरचनाहरु नवकेनन्द्दत गरेको पाईन्द्छ । २०७४ साल चेत्र २८ गते देनख नजल्ला पश ुसेवा 

कायाालयहरु खारेज भएका नथए । नेपाल संनघयतामा गयसंगै रुकुम नजल्ला पनन २ नजल्लाको रुपमा नवभाजन भएको नथयो । 

स्थाननय ननकायमा एउटा शाखाको रुपमा पश ुसेपा शाखा हुने प्राव्धान छ । नेपाल सरकारल ेपश ुसेवा शाखामा १ जना नवशेशग्य अनधकृ आठौ,२ जना 

पाचौ, २जना चौथो तहका प्रानवनधक र १ जना कायाालय सहयोगी रहने गरर दरबन्द्दी तेररज गरेको नथयो । स्थाननय तहमा रहने पश ुसेवा शाखाको नाम के 

रहने र कनत दरबन्द्द रहने भन्द्ने नबषयमा धेरै लामो समय सम्म अन्द्योल रहकेो नथयो । हाल पनन स्थाननय तहमा रशेको पश ुसेवा,पश ुसंरिण,संवद्धान र स्वास््य 

सम्बन्द्धी काम गने ननकायको नाम के हुन्द्छ भन्द्ने नवषयमा दनुवधा देनखन्द्छ । कतै पशपुन्द्छी शाखा कतै पश ुसेवा ईकाई कतै पश ुसेवाकेन्द्र भएता पनन । भमेु 

गउँपानलकामा रहकेो पशु नवकास र पश ु स्वस््य सम्बन्द्धी आफ्ना बानषाक स्वीकृत कायाक्रम संचालन गदै आएको छ । अझै पनन स्थाननय तहमा 

व्यवनस्थतरुपमा निस्पेन्द्शरी संचालन गना सकेको अवस्था छैन । एउटा सानो कोठाबाट सबै प्रकारका सेवा प्रभाह गने बाध्यता छ  । पश ुसेवा प्रानवनधक पेशा 

पनन एउटा नकसान हनेपय जसरी बषै देनख हनेपयको छ । एउटै कोठामा बास्नादार औषधीहरु राखेर आफ्नो स्वास््यको ख्यालै नगरर नदनरात नकसानको सेवा 

गरररहकेो  अवस्था छ । नसनमत स्रोत साधनको अनधक्तम उपयोग गरेर पश ुसेवा शाखाले भमेू गाउँपानलकाका नकसानहरुलाई उत्कृष्ठ र गुनस्तररय  सेवा प्रदान 

गने चेष्टा गरेको छ । 

 . पशु सेवा शाखाको उदे्दश्र्ः 

रानष्ट्रय कृनष ननती २०६१, कृनष नबकास रणननती २०७२,प्रधानमनन्द्त्र कृनष आधनुनकरण पररयोजना, संनघय,प्रदेश र स्थाननय सरकारको ननती अनरुुप पशपुालन 

व्यवसायलाई व्यवसानयकरइ,आयमलुक,रोजगारमलुक तथा सम्माननत पेशाको रुपमा नवकास गरर रानष्ट्रय र पानलकाको उत्पादनमा योगदान परु् याउने मलु 

मन्द्त्रलाई मध्यनजर  गदै पशु सेवा प्रसार  तथा पश ुस्वास््यका कायाक्रमका ननम्न उद्देश्यहरु छन । 

तपलशिः 

क. बैज्ञाननक कायातानलका अनुसार समयमै पशपुन्द्छी खोप,परनजवी ननयन्द्त्रण,रोग ननयन्द्त्रण,अउचार आनद काया गरर पश ुस्वास््यको सम्बद्धन गने । 

ख. स्थाननय हावापानीमा सुहाउँदो पशपंुन्द्छीहरुको वंशाणगुत गुण सुधार गने उद्देश्यले भाले तथा पोथी पशपुन्द्छीहरु नवतरण गने तथा स्थाननय नश्लका उच्च 

phenotypic character भएका पशपंुन्द्छीको संरिण गरी पशजुन्द्य पदाथाको उत्पादनमा बनृद्ध ल्याई दधू,मासु,अण्िा र उनमा आत्माननभार बनाउने । 
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ग.  ग्रानमण िेत्रका कृषकहरुलाई पशपुन्द्छी पालन िेत्रमा सनक्रय सहभानग गराई पशुपालक कृषक समहू/सनमनम गठन तथा पररचालन गने । 

घ.  गाउँपानलकाका नवनभन्द्न स्थानहरुमा सम्भाव्यताका आधारमा पशपंुन्द्छी पकेट िेत्र छनौट गरर पकेट कायाक्रमहरु संचालन गने । 

ङ. पशपंुन्द्छी जन्द्य पदाथाको नबनक्र नबतरणका लानग व्यवनस्थत र समुनचत बजार व्यवस्थापन गने । 

च. पश ुआहाराको नवकास गरर नवनभन्द्न पशुपन्द्छी पालन कृषक समहू/सनमनत,फमाहरुलाई सनक्रय बनाई नहउदे,वषे,बहु वषे,िाले तथा भहुी घाँसहरुको खेनत 

ता चरण िेत्रको नवकास गरर पशु आहाराको समस्या न्द्यनुनकरण गने । 

छ. जनस्वास््यसंग सम्बनन्द्धत पशपुन्द्छी रोगहरुको ननयन्द्त्रण गने । 

ज. ग्रानमण िेत्रको अथातन्द्त्रलाई नबकास गना सहयोग गरी िेनत्रय सन्द्तुलन तथा वातावरण सन्द्तुलनमा सहयोग गने । 

झ. उन्द्नत जातका पशपुन्द्छीहरुको नबस्तार तथा नश्ल स्धार गने । 

ञ. स्थाननय जातका पशपुन्द्छीहरुको संरिणमा सहयोग गरी बातावरण सन्द्तुलनमा सहयोग गने । 

ट.   उन्द्नत प्रनबधीको प्रसारण,हस्तान्द्त्रण गरर व्यवसानयक पशपुालन िेत्रको नवकास र नवस्तार गने । 

ठ. सनुवधा सम्मपन्द्न भेटेररनरी अस्पताल ननमााणका लानग आवश्यक पवुाधारहरु ननमााण गदै जाने , 

ि. भमेू गाउँपानलकाको बानषाक नीनत तथा कायाक्रमहरु कायान्द्वयन गना सहयोग गने, 

ढ. गाउँपानलका नभत्र पशुपन्द्छी पकेट िेत्र ननमााण गरर गाउँपानलकालाई समदृ्ध बनाउने, 

ण. गाउँपानलका नभत्र पशपुालन िेत्रमा आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा पशपुन्द्छी पकेट िेत्र ननमााण गरर गाउँपानलमा एग्रो नभलेझ ननमााण गरर 

पयााटन प्रवद्धन गने, 

त. भेटेरीनरी प्रयोगसाला ननमााण गरर गाउँपानलका नभत्रका पशपुालक नकसानहरुका समस्या स्थाननयय स्तरमा नै समाधान गने, 

थ. प्रत्यक विामा एक गाउँ एक पशु प्रानबनधकको ब्यवस्था गरर नकसानहरुका समस्यहरु घरदैलोमै समाधान गने, 

द. गाउँपानलका नभत्रका व्यवसानयक नकसानहरुलाई सहयोग गनाका लानग अनदुानका कायाक्रमहरु सञ्चालन गने, 

ध. गाउँपानलका नभत्र उन्द्नत जातका पशपुन्द्छी उत्पादन गनाका लानग कृनतम प्रजनन केन्द्र सञ्चालन गरर सेवा सुरु गने, 

न. पशपुालन व्यवसायको माध्यबाट नकसानहरुको आनथाक बनृद्ध गने , 

ऩ. उन्द्नत प्रनबधीयकु्त पशपुालन व्यवसायको नबकास गने , 

प. गाउँपानलकामा उन्द्नत जातका घाँस खेनत भएको िेत्रफल नबकास गना उन्द्नत जातका घाँसका नवउ तथा बेणा नवतरण गने, 

फ. पशजुन्द्य पदाथा मासु,दधु र अण्िामा आत्माननभार बनाउने , 

ब. नकसानहरुलाई घरदैलोमा सेवा प्रवाह गने , 

भ. गाउँपानलका नभत्र पानलएका कुकुरहरुलाई रेनवज रोग नबरुद्धको खोप लगाई नवश्व स्वास्य संगठनको लक्ष्य परुा गना सहयोग गने, 

म. पशपुन्द्छीहरुको उपचार सेवा, खोप सेवा, प्रयोगशाला सेवा, आनद काया गने, 

य. गुनस्तररय र आधुननक खोर गोठ ननमााण र भकारो सधुार गने, 

र. नकसानहरुको िमता नबकास गनाका लानग आधारभभु तानलम र कृषक अब्लोकन भ्रमण कायाक्रम सञ्चालन गने, 

 

३. पशु सेवा शाखाका रणलितीहरुः 

             मत्स्य तथा पशपुन्द्छी पालनको महत्वलाई दृनष्टगत गरर यसको नवकास र नवस्तारका लानग ननम्न काया ननतीहरु अपनाउनाईयको छ । 

क. सशुासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लानग गाउँपानलकाको पश ुसेवा शाखा,सेवा केन्द्र र विा कायाालयमा आवश्यक जनशनक्तको नबकास  ,

िमता अनभवनृद्ध एवं आधनुनक प्रनबधीमा जोि नदई आवश्यकता अनुसार न्द्यायोनचत ढङ्गबाट कायाक्रम सञ्चालन गने, 

ख. स्थाननय स्रोत साधनलाई अनधक्तम प्रयोग गरर कम लगानीमा अत्यानधक मुनाफा हुने ब्यवसायकोरुपमा नबकास गने , 

ग. संघीय संरचना  ,तन्द्त्र र ननिेपणको अवधारणा अनरुुप संघीय सरकार र प्रादेनशक सरकारसँग अन्द्तरसम्बन्द्ध एवं राजनीनतकसमावेशी लोक ,

प्रशासननक  ,न्द्यानयक तथा नवत्तीय अनधकार र उत्तरदानयत्व सुनननित गने,  

घ. स्थानीय अथातन्द्त्र मजबुट बनाउने गरी स्थानीय मौनलक नवशेषतामा आधाररत पशपुन्द्छी फमाहरुको नबकास गरर पयाटन प्रवद्धान माफा त नकसान र 

समदुायको जीनवकास्तर मानथ उठाउने ,  

ङ. सामदुानयक नशिालाई सबैका लानग नशिा र गुणस्तरीय नशिाको रुपमा अनभवनृद्ध गने, 

च. गुनस्तररय पशपुन्द्छी तथा पशपुन्द्छी जन्द्य पदाथाको बदृ्ध र नबकास गनाका लानग पशु सेवा केन्द्र सम्मको सेवामा अनधक्तम पहुच परु् याउने, 

छ. पश ुसेवा िेत्रको नबकास गनाका लानग सरोकारवालाहरुसंग समन्द्वय गरर योजना तजुामा र कायान्द्वयन गने,  

ज. स्थानीय साधन स्रोतमा आधाररत घरेल ु तथा साना उद्योग , दाना उद्योगलाई प्रवद्धान तथा नबकास गरर ग्रामीण औद्योनगकरणको 

प्रनक्रयाबाट औद्योनगक िेत्रको नबकास गने,  

झ. उत्पानदत पशपुन्द्छी जन्द्य पदाथाहरुको वजारीकरण गनाका लानग सहकारी बजारको अवधारणा अनसुार बजार नवकास गने, 

ञ.  यवूाहरुको नवषयगत दिता  ,प्रानवनधक दिता ,हन र यवुा उद्यमी प्रवद्धान गरी पशपुन्द्छी ब्यवसायको माध्यमबाट सोरोजगार बनाउन प्रोत्सा

सहजीकरण गने, 
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ट. पशपुन्द्छी नबकासको समुनचत नबकास गनाका लानग प्रत्यक विा कायाालय माफा त बजेटको ब्यवस्था गरर यवुाहरु पररचालन गने, 

ठ. पशपुन्द्छीहरुको उपचार र खोपका लानग सरोकारवाला संघ सस्थाहरुसंग सहकाया गने, 

ि. यवुा उद्यमी र ब्यवसायी नबकास गनाका लानग पशपुन्द्छी कायाक्रममा अनदुानको दायरा बदृ्ध गने, 

ढ. स्थाननय चरण खका  संरिण र नबकास गनाका लानग घाँस खेनत गरर जताभावी पशुपन्द्छीहरुको चरणम बन्द्देज गने 

ण. संनघय,प्रदेश तथा गाउँपानलका पशपुालन सम्बन्द्धी ननती,ननयम तथा कायानवधीहरुलाई आधार मानन कायाक्रम संचालन गने । 

 

४. पशु सेवा शाखाका प्राथलमक्ताहरुः 

             चाल ुआनथाक वषा २०७८//०७९ मा पश ुसेवा केन्द्रले लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु हानसल गना देहाय बमोनजमका िेत्रहरुलाई प्राथनमकतामा रानखएको नथयो। 

(क) कृनतम प्रजनन केन्द्रको नबकास गरर उन्द्नत जातका पशहुरुको नबकासमा योगदान, 

(ख) उन्द्नत जातका पशसपन्द्छीहरुको नवकास र स्थाननयलाई संरिण गदै नकसानहरुको आनथाक वनृद्ध गरर गररवी ननवारण गना सहयोग गने । 

(ग) नकसानहरुको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी वनृद्ध र सहकाररता, 

(घ) नकसानहरुले पालेका पशपुन्द्छीहरुको उपचार गनाका लानग पशपुन्द्छी उपचारका लानग औषधी खररद गने , 

(ङ) स्थाननय स्रोत साधनको अनधक्तम प्रयोग गरर खोर गोठको ननमााण गने, 

(च) ब्यवासानयक नकसानहरुका लानग उन्द्नत जातका प्रजनन बोका, भेिा, थमुा, गाई, भैसी ,सुंगुरबंगुरका प्रजाती नवतरण गने   

(छ) लैङ्नगक समानता र सामानजक समावेशीकरण अनभवनृद्ध, 

(ज) कुखरुापालन फमा ब्यवसाथापान गनाका लानग कुखरुापालक नकसानहरुका लानग अनदुानको व्यवस्था गने , 

(झ) ब्यवसानयक बाख्रापालन फमाको बनृद्ध र नबकास गना बाख्रा पालन गने नकसानहरुका लानग अनदुान नदने , 

(ञ) उन्द्नत जातका घाँस खेनतको नबकास गनाका लानग उन्द्नत जातका घाँसहरुको नवउँ र बेनाा नबतरण गने । 

(ट) भटेेरीनरी प्रयोगशालाको नबकास गरर स्थाननय नकसानहरुका सामान्द्य समस्यहरु समाधान गने, 

(ठ) नकसानहरुलाई आधारभतु आवश्यक्ता पुरा गनाका लानग नवनभन्द्न व्यवसानयक पशुपालनज तानलमहरुको ब्यवस्था, 

(ि) नकसानले पालेका पशपुन्द्छीहरुमा रोगको महामारी नफैनलयोस भन्द्नका लानग खोप कायाक्रम र रोग आवटबे्रकका लानग ररपोनटङ , 

(ढ) अगुवा नकसानहरुका लानग प्रनवधी नसकाउन र नयाँ प्रनवधी गह्रण गराउनका लागी अगुवा कृषक अव्लोकन भमाण सञ्चालन गने , 

(ण) नकसानलाई आवश्यक पने प्रनवधीहरु स्थाननय स्तरमै तयार गरर नवतरण गने । 

 

५. पशु सेवा शाखा ाट उपिब्ि हुिे सेवाहरुः 

क. पश ुस्वास््य सेवाः 

 मत्स्य लतथा पशपुन्द्छीउपचार सेवा 

 परनजनव ननपयन्द्त्रण सेवा 

 खोप तथा रफोग ननयन्द्त्रण सेवा 

 रोग ननदान तथा प्रयोगशाला सेवा 

 पश ुबन्द्ध्याकरण सेवा 

 पश ुस्वास््य नशनवर 

ख. पश ुनवकास सेवाः 

 नश्ल सधुार कायाक्रम (उन्द्नत नश्लका पशुपन्द्छी नवतरण,पश ुवन्द्ध्यकरण ,कृनतम प्रजनन सेवा नबस्तार) 

 पश ुआहार नवका कायाक्रम (चरण िेत्र नवकास,घाँसहरुको नवउ,नवरुवा र सेट नवतरण,) 

 पकेट ्याकेज नवकास कायाक्रम ( समुह सनमनत गठन तथा पररचालन,स्रोत केन्द्र स्थापना) 

 पश ुपोषण सधुार कायाक्रम (पोिण नशनवर ,उन्द्नत तथा पोनषला घाँसहरुको खोनत नवस्तार, दाना तयार गने सीप हस्तन्द्त्रण तानलम) 

 स्थाननय जातका पशपुन्द्छी संरिण कायाक्रम 

 परामशा सेवा 

ग. तानलम तथा प्रसार सेवा 

 गाउँपानलका स्तररय अगुवा कृषक तानलम  

 स्थलगत कृषक तानलम 

 व्यवसानयक तानलम 
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 चेतनामलुक तानलम 

 नवनभन्द्न प्रनतयोनगपता,तानलम,गोष्ठी.सेनमनार,भ्रमण तथा प्रदाशन 

 समहु/सनमती गठन तथा पररचालन 

 पश ुपोषण,आहारा व्यवस्थापना तथा उन्द्नत प्रनवधी हस्तान्द्त्रण सेवा 

 ग्रा.प.स्वा.,कृषक,समहू,सनमनत,सहकारी,व्यवसानयक फमा,दगु्ध संकलन केन्द्र,िेरी पसल,मास ुपसल,एग्रो भेट दताा  तथा अनगुमन 

गने गराउने । 

 नवनभन्द्न प्रशान स्टल तयार गने तथा कृनष मेला सम्मान कायाक्रम संचालन गने । 

६. पशु सेवा शाखाको भौलतक सलुविाहरु 

(क) जग्गा जनमनको सनुवधाः छैन । 

(ख) भवानः छैन । 

(ग) नजनसी माल सामानहरुको नववरण 

क्र.श. नववरण अवस्था जम्मा 

काम लाग्ने काम नलाग्ने 

१ नस्टल दराज ० १ १ 

२ देवल २  २ 

३ बनिजो क्यसटेटर ४  ४ 

४ फ्रीज २  २ 

५ नाईट्रोजन कन्द्टेनर १  १ 

६ मदर कन्द्टेनर १  १ 

७ ए आई गन २  २ 

८ ए आई रेनफ्र १  १ 

९ िेस्क टप  सेट १  १ 

१० नप्रन्द्टर १  १ 

११ कुल बक्स ५  ५ 

बरबुजारत अनसुारका केही परुाना सामाग्रीहरु नभेनटएको र केनह सामाग्रीहरु नष्ट भएको  
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 . पशु सेवा शाखाको सगंठिात्मक ढाँचा तथा सेवा प्रदार्कको अवस्थाः 

 
 . पशु सेवा शाखामा कमयचारी तथा जिशक्ती हािको अवस्थाः 

क्र.स. नाम पद समहु कार्य िेत्र ठेगाना फोन नं 

१ नारायण ओली ना.प.से.प्रा./शखा प्रमखु ला.पो.िे.िे. गा पा भमेू ८ रुकुम पवूा ९८१०९५२३७४ 

२ भपेुन्द्र शाही ना.प.स्वा.प्रा. भेटेरीनरी गा पा नसस्ने ६ रुक्म पवूा ९८११५५३८७२ 

३ भपूाल औली ना.प.से.प्रा. ला.पो.िे.िे. विा नं ६ साननभेरी ६ रुकुम पनिम ९८००५१८४९८ 

४ जनम बुढा मगर ना.प.स्वा.प्रा. भेटेरीनरी विा नं ५ भमेू ४ रुकुम पवूा ९८२९५०९६४९ 

५ नदल कुमारी सनुार ना.प.स्वा.प्रा. भेटेरीनरी विा नं २ भमेू ३ रुकुम पवूा ९८०७४६९९७४ 

६ कमल केसी ना.प.से.प्रा. ला.पो.िे.िे. विा नं ९ साननभेरी ६ रुकुम पनिम  

  अमतृा रोका िेत्री ना.प.से.प्रा. ला.पो.िे.िे. विा नं १ साननभेरी ६ रुकुम पनिम  

 

 .  भमेू गाउँपानलकानभत्र कृनष तथा पश ुसेवा िेत्रमा कम गने गैरसरकारी सं-संस्थाको नववरणः 

क्र.स ससं्थाको िाम ठेगािा फोि िं ईमेि 

१ रुकुमेलि ल कास केन्र (RSDC) रुकुम पलिम 088-530134 rukumelisamaj@gmail.com 

  िेपाि जिजागरण मञ्च (N-PAF) रुकुम पलिम   

३  हुउदे्दश्र् सामुदमलर्क लवकास सेवा(MCDS) भूमे   रुकुम पूवय   

४ ल कास सरोकार समाज (DECOS) रोल्पा  086-440148  decos.rolpa@gmail.com 

 

१०. नजल्ला नस्थत कृनष तथा पशु सेवा िेत्रमा काम गने सरकारी संस्थाः 

क्र.स ससं्थाको िाम ठेगािा फोि िं ईमेि 

१ एलककृत कृलष तथा पशुपन्छी लवकास 

कार्ायिर् 

रुकुम (पूवय) 88-413171, 

413181 

 
ialdo.rukumeast@gmail.com  

  प्रिािमन्त्री कृलष  त्रुलिक पररर्ोजिा 

कार्यन्वर्ि इकाई 

रुकुम (पूवय)   

 

भमूे गाउँपालाका पश ुसेवा शाखा

विा नं.२ OVOT
विा नं.६

OVOT

विा न.ं५ 

OVOT

विा नं. ९  प्रदशे 

करार

mailto:rukumelisamaj%40gmail.com
tel:086440168
mailto:decos.rolpa@gmail.com
mailto:%20ialdo.rukumeast@gmail.com
mailto:%20ialdo.rukumeast@gmail.com
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११. लनुम्बनी प्रदेश नस्थत कृनष तथा पश ुसेवा िेत्रमा काम गने सरकारी ननकायहरुः 

क्र.स ससं्थाको िाम ठेगािा फोि िं ईमेि 

१ कृलष, खाद्य प्रलवलि तथा भूलम व्र्वस्था 

मन्त्रािर् 

 मुकाम: ुटवि   १-५४  ५१ molmac.butwal@gmail.com 

  कृलष ल कास लिदेशिािर् मुकाम: ुटवि    १४   १    doad.p5@gmail.com 

३ मत्स्र् तथा पशुपन्छी लवकास 

लिदेशिािर् 

मुकाम: ुटवि ०७१४२०४३४, 

०७१४२०४३५, 

०७१४२०४३६ 

 dolfdp5@gmail.com 

 

१ . पशु सेवामा दताय भएका व्र्वसालर्क फमयहरुको लववरणः 

दाताय िं पमयको िाम ठेगािा कृषकको िाम  सम्पकय  िं कैलफर्त  

१ ब्यवसानयक नलघा बाख्रापालन फमा भमेू ८ कुनचवाङ राम बहादरु रोका  ९८१०९१३६९७ व्यनक्तगत 

  क्याङ्सी ब्यवसानयक बाख्रापालन फमा  भमेू ३ क्याङ्सी पनु बहादरु रोका    व्यनक्तगत 

३ भेरीिािा बाख्रापालन फमा  भमेू ९ भेररिािा खमु बहादरु ओली ९८६९९९१५३७ व्यनक्तगत 

४ पषृ्ट्री पोल्ट्री फामा भमेू ४ तल्लो 

सानकम  

सन्द्तोष बुदा मगर ९८१०९०४१७५ व्यनक्तगत 

५ लालीगुरास बाख्रा नवकाश फामा भमेू ६ तामारी नभम बहादरु ओली ९८२९५४७८०९ व्यनक्तगत 

६ सोनाम फे्रस हाउस एण्ि पोल्ट्री फामा नफि 

स्लायसा 

भमेू ९ चनु्द्बाङ् मन बहादरु पररयार ९८४०९१०४९७ व्यनक्तगत 

  नदलकुमारी बाख्रा पालन फामा भमेू २ काक्री  काले कामी   व्यनक्तगत 

  खि्क बहादरु बुदा बाख्रा पालन फामा  भमेू २ गाबाङ् खि्क बहादरु बुदा  ९८०६२८७९७२ व्यनक्तगत 

  नवर बहादरु बाख्रा पालन फामा भमेु २ गाबाङ् नवर बहादरु बुदा  ९८१८७४३४११ व्यनक्तगत 

१  परु बहादरु वाख्रा पालन फामा भमेू २ गाबाङ् परु वहादरु बुदा ९८१०९०५१९५ व्यनक्तगत 

११ सजुामाया बाख्रा पालन फामा भमेू २ गाबाङ् सजुामाया घनता ९८२२८८१५२० व्यनक्तगत 

१  जनु कुमार  रोका बाख्रा पालन फमा भमेू २ गावाङ जनुकुमार रोका ९८२६५५९०३० व्यनक्तगत 

१३ गावाङ बाख्रापालन फमा भमेू २ गावाङ जय कुमा बुढा ९८२२८६६३७६ व्यनक्तगत 

१४ नदपक बाख्रापालन फमा भमेू ३ नसमा नदपक सनुार ९८१०९३७३२१ व्यनक्तगत 

१५ नज एस बाख्रापालन फमा भमेू ६ महत सम्झे बुढा   व्यनक्तगत 

१६ झारेवाङ कुखरुापालन फमा भमेू २  नबबेक बुढा र भपेुन्द्र बुढा ९८२२९२९४०० सामनुहक 

१  के एण्ि जी बाख्रापालन फमा भमेू ८ पसुाावाङ कृष्ण बहादरु रोका ९८२३१६२८३९ व्यनक्तगत 

१  सरस्वती बाख्रापालन फमा भमेू ३ 

झङ्ुलावाङ 

कौरब रोका ९८१३३८७१५२ व्यनक्तगत 

१  आनसस बाख्रापालन फमा भमेू ३ 

झङ्ुलावाङ 

मोनतलाल नसररस ९८६४७४७९७८ व्यनक्तगत 

   महसे बाख्रापालन फमा भमेू ४ कािा महसे बुढा मगर   व्यनक्तगत 

 १ लमु्मा बहुउदेश्य कृनष तथा पशपुन्द्छी फमा भमेु ९ चनु्द्वाङ पदम पनु ९८६२५२११४९ व्यनक्तगत 

   के सी पशपुालन फमा भमेू ४ 

धौलापनहरा  

निल बहादरु के सी ९८१७५४०४८४ व्यनक्तगत 

 ३ मंगोनलयन भेिापालन फमा भमेू १ लकुुम नदलचन पनु ९८२३०७४१०४ व्यनक्तगत 

 ४ प्रगनतनसल कृनष तथा पशपुन्द्छी फमा भमेू ८ महने्द्र बुढा मगर ९८०९५९४१२४ व्यनक्तगत 
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 ५ जे नव एम बाख्रापालन फमा भमेू ७ गोनबन्द्द बुढा मगर ९८४५३०७११३ व्यनक्तगत 

 ६ नकरीखोला बाख्रापालन फमा भमेू १ ढाँत बुढा ९८२२९३९७३५ व्यनक्तगत 

   लानलगुँरास भेिापालन फमा भमेु ९ चनु्द्वाङ बल बहादरु पनु ९८६१२२६९४९ व्यनक्तगत 

   आसपरुी बाख्रापालन फमा भमेू ६ महत आसपरुी बुढा ९८४५७२९४६५ व्यनक्तगत 

   न्द्य ूिाँिापानी बंगुरपालन फमा भमेू २ छनवलाल बुढा मगर ९८२६५६१०३६ व्यनक्तगत 

३  भमूी बाखांपालन फमा भमेू ७ भमूी श्रेष्ठ ९८४९३०४९०२ व्यनक्तगत 

३१ जनज्वती कुखरुापालन फमा भंमे ५ नबरस सनुार ९८६६९०४८८३ व्यनक्तगत 

३  सनुमत्रा बाख्रापालनफमा भमेू ३ नसमा सनुमत्रा पनु ९८४५७२२९७५ व्यनक्तगत 

३३ भमेू बमा बाख्रापालन फमा भमेू २ दहवाङ पणूा बहादरु बुढा ९८२३३१०८९३ व्यनक्तगत 

३४ एन एस बहुउदश््य कृनष तथा पशपुन्द्छी 

फमा 

भमेू ८ कोजाा सागर वली ९८०३१५६०३३ व्यनक्तगत 

३५ जनुतारा कुखरुापालन फमा भमेू ७ धरमशाला जनुतारा रोका  ९८२२९४८९४७ व्यनक्तगत 

३६ राज बाख्रा पालन फमा भमेू १ लकुुम  ननवन कामी  ९८१४४६८०२१ व्यनक्तगत 

३  चंख बंगुरपालन फमा भमेू ६ कोजाा चंख बहादरु रोका   व्यनक्तगत 

३  जन प्रवाह बंगुरपालन फमा भमेू ७ धरमशाला पणूा बहादरु सनुार ९८६५२३९८८० व्यनक्तगत 

३  श्री लेकाली बाखांपालन फमा भमेू ६ सपुाा महनेन्द्र रोका ९८१३९४६७८६ व्यनक्तगत 

४  स्नेहा  एण्ि रोनस्टक कृनष तथा पशपुालन 

फमा 

भमेू १ लकुुम रानजधन बुढा मगर ९८१३०७१०० व्यनक्तगत 

४१ ननुथला बाख्रापालन फमा भमेू २ प्रकास पनु ९८२८८८५०४१ व्यनक्तगत 

४  जनुमाया कृनष बाख्रापालन फमा भमेू २ काक्री  जोर बहादरु कामी ९८१५१७०९११ व्यनक्तगत 

४३ सनुनल भेिापालन फमा भमे १ लकुुम इच्छे कामी ९८२३६८११३५ व्यनक्तगत 

४४ जीवन रेखा बंगुर फमा भमेू १ लकुुम नबमल बुढा   व्यनक्तगत 

४५ अमतृा कुखरुापालन फमा भमेू १ लकुुम जोगमाया घती   व्यनक्तगत 

४६ बषेनसउ कुखरुापालन फमा भमेू १ लकुुम राज कुमार घती ९८०९५३१७९० व्यनक्तगत 

४  अनमोल बंगु एण्ि नग्रराज कुखरुापालन 

फमा 

भमेू ७ बागतारे राम चन्द्र बुढा ९८४६४९५४१८ व्यनक्तगत 

४  स्थाननय बाख्रापालन फमा भमेू १ लकुुम पणूा बहादरु गुरुङ ९८१०८५३५६५ व्यनक्तगत 

४  दल ुबहुउद्देश्य कृनष तथा पशपुन्द्छी फमा भमेू ८ कुनचवाङ दल ुबुढा मगर ९८०८१६९४२७ व्यनक्तगत 

५  पे्रङ्का कुखरुापालन फमा भमेू ४ साकीम कल्पना बुढा ९८४३८५१७६५ व्यनक्तगत 

५१ जनुकेरी बाख्रापालन फमा भमेू १ जनेु पनु 
  

५  नसमान बाख्रापालन फमा  भमेू १ श्रीमान बुढा   

५३ धमानजत बाख्रापालन फमा भमेू १ लकुुम बुनद्धमान  दमाई   

५४ गुररवाङ बाख्रापालन फमा भमेू १  कुलमान दमाई   

५५ नप्रया प्रऽगतीनसल बाख्रापालन फमा भमेू १ फके कामी   

५६ अननल बहुउद्देश्य पशुपन्द्छी फमा भमेू ६ अननल बुढा ९७४१८४६१४१  

५  श्रेष्ठ पश ुतथा कृनष फमा भमेू ५  पषु्पा कुमारी बुढा (श्रेष्ठ)   

५  पवन पश ुतथा कृनष फमा भमेू ५ जनुमाया बुढा ९८६६२५३२२२  

५  जमान बाख्रा फमा भमेू २ जमान रोका ९८२२४५३३८६  
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६  नवर प्रताप बाख्रा फमा भमेू २ नवरप्रताव पनु ९८२९८१२५८८  

६१ माशाल एण्ि अनभुव कृनष तथा पशपुन्द्छी 

फमा 

भमेू ५ अन्द्जान बुढा मगर ९८६८२४६२३४ 

९८१८११०१२८ 

 

६  लनजम बाख्रापालन फमा भमेू १ सरु बहादरु पनु ९८१०३९५२५२  

६३ संनजवनी भैसीपालन फमा भमेू १ लरुरवाङ भदे कणा पनु ९८०९५३७७१८  

६४ सनवता बहुउद्देश्य कृनष फमा भमेू ८ घोरनेटी सनवता ओली खि्का ९८०८०१८६१० 

९८०९५८९४३२ 

 

६५ धनकुमारी भैसीपालन फमा भमेू ४ सानकम दलै बुढा   

६६ व्सयवसानयक माया बाख्रापालन फमा भमेू ८ कुनचवाङ माया बुढा ९८०४५५२३०९  

६  संभव ह्यचरी एण्ि पशपुन्द्छी फमा भमेू २ काक्री सपना पुन मगर बुढा ९८०६२०७१५४  

६  रनवन वंगुर फमा भमेू ४ कािाँ रनवन बुढा मगर ९८४८०१३१९७  

६  वमाा भैसी फमा भमेू २ गावाङ थमुान घती   

   मननसा भैसीपालन फमा भमेू ४ सनकम मननषा नबक ९८४४९९०४७८  

 १ सकुनवर भैनसपालन फमा भमेू ८ कुनचवाङ सकुनवर कामी ९८२९८५९११५  

   नकमबुोट बहुउद्देश्य कृनष तथा पशपुन्द्छी 

पमा 

भमेू ३ क्याङसी  तेज बहादरु रोका ९८१०८६९७४७  

 ३ धरमशाला बहुउदेश्य कृनष तथा पशपुन्द्छी 

फमा 

भमेू ७ धरमशाला नबष्ण ुबुढा   

 ४ राम बाख्रा पमा भमेू ६ महत राम बुढा ९८६६६५०६५२  

 ५ धन कुमारी कुखरुा फमा भमेू ६ महत धन कुमारी दमाई ९८०९८०१६५१  

 ६ स्थाननय भेिापालन फमा  भमेू ३ 

झङ्ुलावाङ 

नलला प्रसाद पुन ९८४५२०४२८१  

   करुणा बहुउद्देश्य कृनष फमा भमेू ८ 

पोखरापाटा 

करुणा बुढा ९८०८९८९१०४ 

९८६८२४७६२६ 

 

   A ररजन एकृनकत कृनष तथा पशपुन्द्छी 

पमा 

भमेू १ ताखोला नकरा घती ९८०२३७६१२२  

 

१३. पशु सेवा शाखामा दाताय भएका पशुपन्छी पािक कृषक समूह/सलमलतको लववरणः 

क्र.स. समुहको िाम ठेगािा 
समुहको लववरण 

अध्र्क्ष्र् वा 

सलचवको 

िाम 

सम्पकय  िम् र 

मनहला परुुष जम्मा दनलत जनजाती अन्द्य 

१ 
छहरा बाख्रापालन 

कृषक समहु 

भमेू गा पा ९  

च्याङचङु 
७ १३ २०   ११ ९ गन्द्ज ुखिका ९८६८३२७१८० 

  

जन उत्थान 

बाखापालन कृषक 

समहू 

भमेू गा पा ३ 

क्याङसी 
१६ ४ २० २ १८   

धनमाया रोका      

ज्योती रोका 

९८१०९८०८२३ 

९८१०८९३९९४ 

३ 

पसूााबाङ 

बाखापालन 

आयआजान समहू 

भमेू गा पा ८ 

पसूााबाङ 
८ ५ १३   १३   

रन्द्जकला रोका      

गंगा बोहरा 

९८४१३२२५२२ 

९८४८५७१७२६ 

४ 

लकुुमेली 

बाखापालन कृषक 

समहू 

भमेू गापा १ 

लकुुम 
५ १४ १९ ६ १३   

श्रीमान बुदा  

फके कामी 

९८२२९१५९३७ 

९८२२६८८२७३ 
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५ 
गँरास ् भैसीपालन 

कृषक समहु 

भमेू गा पा ३ 

झमु्लाबाङ 
८ १२ २२० १० १०   

शेर बहादरु श्रेष्ठ 

पल्पना पनु 

रोका 

९८१०९५००६ 

९८४८१५०७५८ 

६ 

चाल्नेता 

बाख्रापालन कृषक 

समहु 

भमेू गा पा ३ 

झमु्लाबाङ 
६ १६ २२ १० १२   

नर बहादरु 

सनुार 
९८१३८१६७८१ 

  

 सानोगाउँ 

बाख्रापालन कृषक 

समहु 

भमेू गा पा ३ 

झमु्लाबाङ 
१० ११ २१ १५ ६   

नहमाल कामी 

नबमा सुनार 
९८१०८७८२४० 

  

पोखरािाँिा 

बाख्रापालन कृषक 

समहु  

भमेू गा पा ६ 

महत 
१६ ५ २१ ६ १५   

गणेश बुदा 

महशे सनुार 
९८२२८८१७७८ 

  
गनल बाख्रापालन 

कृषक समहु 

भमेू ७ 

लाबाङ 
८ १३ २१ १ २०   

मैमान रोका 

नसमाान बुदा 
९८२३०४२३०६ 

१  

भल्देजरुा 

बाख्रापालन कृषक 

समहु  

भमेू ९ 

चनु्द्बाङ 
१३ ११ २४ १ २३   

रेशम पनु 

नदलमाया रोका 

पनु 

९८६८६०९७३३  

९८६७४४२४०७ 

११ 

हररयाली मनहला 

वंगुरपालन  कृषक 

समहु 

भमेू २ 

गाबाङ 
२९   २९   २९   

जनुमाया बुदा 

नदल बुदा 

९८१०९६५५५७  

९८२७५८८२५४ 

१  
श्री नमलन मनहला 

कृषक समहु 

भमेू २ 

खाबाङ 
१६   १६ २ १४   राष्ट्री पनु  ९८१०९२३९२९ 

१३ 

श्री धारापानन 

वंगुरपालन कृषक 

समहु 

भमेू ३ नसमा २२   २२       
ननम कुमारी  

सनुार 
  

१४ 

श्री हररयाली 

वंगुरपालन कृषक 

समहु 

भमेू ३ नसमा २२   २२       सनुनता पुन   

१५ 
श्री गुनाम वंगुरपालन 

कृषक समहु  
भमेू ७ गुनाम ९ ११ २० २०     रुपधन कामी ९८१२८४१७६३ 

१६ 

श्री धरमपानी 

बाख्रापालन कृषक 

समहु 

भमेू ६ 

तामारी 
१३ ११ २४   २ २२ धनेन्द्र खत्री ९८४७८९२००४ 

१  

श्री धरमपानी 

भैसीपालन कृषक 

समहु 

भमेू ६ 

तामारी 
८ १५ २३   १ २२ 

धनेन्द्र खत्री 

ओम बहादरु 

खत्री 

९८४७८९२००४ 

१  
श्री धमाशा कृषक 

वंगुरपालन समहु 

भमेू ७ 

धमाशाला 
१२ २ १४ १ १३ ० 

नदल कुमारी 

रोका 
९८४८९५६१५५ 

१  

श्री चेतननसल 

बंगुरपालन कृषक 

समहु 

भमेू ६ २५ ० २५ १० १५ ० जान ुबुढा ९८०६१७६९९५ 
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कापलतुङ बहुउद्देश्य 

बंगुरपालन कृषक 

समहु 

भमेू ३ नसमा ० ९ ९ २ ७ ० नधराज पनु ९८१२८०५५२० 

 १ 

नसम्पानी बहुउद्देश्य 

माछापालन कृषक 

समहु 

भमू ३ नसमा ० ९ ९ १ ८ ० नरप्रसाद सुनार ९८६३५२२१४१ 

   

खनेटीचौर भेिा 

बाख्रा पालन कृनष 

समहु 

भमेू ९ ० १० १० १ ९ ० बल बहादरु पनु ९८६१२२६९४९ 

 ३ 

नमनलजलुी बाख्रा 

तथा भेिापालन 

कृषक समहु 

भमेू ३ ० १० १० ५ ५ ० नदपक सनुार ९८१०९३७३२१ 

 ४ 
मोरवाङ भैसीपाल 

कृषक समहु 

भमेू ३ 

मोरवाङ 
११ ९ २० १३ ६ १ राम ुसुनार ९८६६९६६७६९ 

 ५ 
नमनुा बाख्रापालन 

कृषक समहु 
भमेू ८ ७ ८ १५ ० १४ १ 

सकु बहादरु 

बुढा 
९८२२९५९५५० 

 ६ 

चेतननसल 

बाख्रापालन कृषक 

समहु 

भमेू ५ १३ ० १३ ७ ६ ० 

यसकुमारी 

गौचन  ९८०४५३६१९० 

जीवन सनुाम 

   

वंगुर वलक 

सञ्चालन समन्द्वपय 

सनमती 

भमेू १,२,३ ४ ३ ७ १ ६ ० 

पञ्चराम पुन ९८१२८४२८१८ 

सतन्द्ती पनु ९८६५१२५३२६ 

१४. पशुपंन्छी औषि पसिको अवस्थाः 

क्र.श. नववरण ठेगाना संचालकको नाम कैनफयत 

१ JVF एग्रोभेट भमेू ३ झङ्ुलावाङ नदल कुमारी सनुार बन्द्द 

१ सान्द्ती एग्रोभेट भमेू ९ चनु्द्वाङ सान्द्ती ओली संचालन 

१५. मास ुपसिको अवस्थाः 

क्र.श. नववरण ठेगाना संचालकको नाम 

१ मसु्कान मास ुपसल तथा कुखरुा फमा भमेू २ काक्री राम बहादरु रोका 

२ के नव भेनजटेवल्स एण्ि फु्र हावस भमेू १ लकुुम के नव एम 

३ नसनसर कुखरुा फमा एण्ि फेस हावस भमेू १ लकुुम नसनसर पनु 

४ मन कुमारी कुखरुा फामा एण्ि फेस हावस भमेू ३ पसाने मन कुमारी सुनार 

५ नबरस कुखरुा फामा एण्ि फेस हावस भमेू ३ नसमा नसर पनु 

६ झकास फेस हावस भमेू ६ महत सवुास िाँगी 

७ खि्का फे्रस हावस भमेू ८ नसमखोला कृष्ण खि्का 

८ पाण्िे पोनल्ट्र फमा एण्ि फेस हावस भमेू ९ चनु्द्वाङ िम्मर पाण्िे 

९ सोनाम कुखरुा फामा एण्ि फेस हावस भमेू ९ चनु्द्वाङ मन बहादरु पररयार 

१० नत्रवेणी कुखरुा फमा एण्ि फेस हावस भमेू २ काक्री तेज नबक्रम बुढा 

११  भमेु २ खावाङ रुपधन कामी 

१६. ग्रा.प.स्वा.का/जे.लट/जे.लट.ए.को अवस्था 

क्र.श. नाम/थर ठेगाना/पसल तह  कैनफयत 

१ सारदा वढुा भमेू १  Vjta कुखरुा व्यवसाय 

२ सनवना बुढा मगर भमेू २ काक्री Vjta तकाारी खेती 

३ ज्वती बुढा मगर भमेू २ काक्री Vjta जनजागरणमा रोजगार 

४ नदल कुमारी सनुार भमेू २ नसमा Vjta जानगर 
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५ जनम बुढा मगर भमेू ४ सानकम Vjta जानगर 

६ प्रभा वढुा मगर भमेू ६ महत Vjta नननस्क्रय 

७ ओम प्रकास नबक  भमेू ९ चनु्द्वाङ Vjta नननस्क्रय 

८ टेकमान पनु भमेू २ ग्रा प स्वा का नननस्क्रय 

९ मलुमान बुढा मगर भमेू २ काक्रकी ग्रा प स्वा का नननस्क्रय 

१० चन्द्रमान बुढा भमेू ३ Vjta नननस्क्रय 

११ पजुन श्रेष्ठ भमेू ३ भङ्ुलावाङ Vjta नननस्क्रय 

१२ ररतु बुढा मगर भमेू ३ Vjta नननस्क्रय 

१३ पनुम बुढा मगर भमेू ४ काँिा Vjta नननस्क्रय 

१४ सागर बुढा मगर भमेू ४ काँिा Vjta नननस्क्रय 

१५ प्रकास बुढा मगर भमेू ४ काँिा Vjta नननस्क्रय 

१६ खिानन्द्दा बुढा भमेू ९ ग्रा प स्वा का नननस्क्रय 

१७ तारक बुढा भमेू ९ ग्रा प स्वा का सनक्रय 

१८ ओपेन्द्र नबक  भमेू ९ VJTA नननस्क्रय 

१७. भूमे गाउँपालिका लभत्रका हररत स्वर्मसेवकहरुको अवस्था 

क्र.श. नाम/थर ठेगाना/पसल/संचानलत व्यवसाय तह  कैनफयत 

१ नतथा बहादरु पनु भमेू १ /स्याउ फमा ह स्वयासेवक ९८२२९२७३९६ 

२ सनबना पुन मगर भमेू २/च्याउ खेती ह स्वयासेवक ९८०९७९४३३५ 

३ नदल बहादरु सनुार भमेू ३/तरकारी खेती ह स्वयासेवक ९८०६२९२४१५ 

४ आकु बुढा मगर भमेू ४ /तरकारी खेती ह स्वयासेवक ९८६४८१८७७१ 

५ प्रनदप बुढा मगर भमेू ५/तरकारी खेती ह स्वयासेवक ९८६५६१९०६५ 

६ ननवन प्रकास बुढा मगर भमेू ६/नशारी ह स्वयासेवक ९८६६९१९९०० 

७ नवष्णसैुह बुढा भमेू ७/ तरकारी खेती ह स्वयासेवक ९८४१७९२३१५ 

८ कानल बहादरु रोका भमेू ८/तरकारी खेती ह स्वयासेवक ९८१०९०३८३३ 

९ पदम पनु भमेू ९/बाख्रापालन ह स्वयासेवक ९८६२५२११४९ 

१८. सम्भमनवत पशपुालन पकेट िेत्रहरु 

क्र.श. सम्भानवत पकेट िेत्रहरु पकेट िेत्र संचालन हुन सक्ने विाहरु 

१ भेिापालन पकेट िेत्रहरु भमेू १,२,३ 

२ बाख्रापालन पकेट िेत्रहरु भमेू ७,८,९ 

३ भैसीपालन पकेट िेत्रहरु भमेू३ ,८ र ९ 

४ गाईपालन पकेट िेत्रहरु भमेू १,२,६ र ७ 

५ बंगुर पालन पकेट िेत्रहरु भमेू १,२,३,६ र ७ 

६ कुखरुापालन पकेट िेत्रहरु भमेू ७,८ र ९ 

 

१ . भूमे गाउँपालिकामा पशुपन्छीपाििको अवस्थाः 

पश ुआहारा व्यवस्थापन तफा  भमेू गाउँपानलकामा गाई,भैसी,बाख्राहरुलाई वधवुा तथा चरण िेत्रमा छोिेर पालन गने प्रचलन छ । यहाँ पशपुालन गदाा 

बधवुा प्रणली,अधा चरण प्रणाली र घमु्ती गोठ प्रणाली अपनायको पाईन्द्छ । भेिा पालन व्यवसायमा पणुा घमु्ती चरण प्रणाली अपनाएका देनखन्द्छ । यहाँ  

प्रस्सत मात्रामा खलु्ला चरण िेत्र भयता पनन पश ुआहारा व्यवस्थापनमा धेरै समस्या देनखन्द्छ । यहाँ पालन गने पशुहरुलाई चरणमा िेत्रमा छािा छोिेर 

चराउदा चरण अव्यनव्थत हुन गई चरण नाश भएको देनखन्द्छ । कनतपय  ठाउँमा समदुानयक वनको स्थापना भएको हुदँा ती स्थानहरुमा चरणका लानग 

पशवुस्तु चराउन न प्रनतवन्द्ध गरेको देनखन्द्छ। गाउँपानलकाको मेरुदण्िकोरुपमा रहेको पशपुालन िेत्रलाई व्यवनस्थत गरर संचालन गना सकेको खण्िमा 

नवनभन्द्न उद्योगहरु संचालन गना गनसन्द्छ । यहाँ गलैचा,कम्मल,फेरुवा ,रानिपाखी लगायत अन्द्य बस्त्र बनाउनका लानग अवश्यक पने उन उत्पादन गरर 

उद्योग स्थापना गनाका लानग गुनस्तररय उन उत्पादन गने भेिापालन गरेकाछन । यहाँ पश ुपालन व्यवसाय नवस्तारै व्यवसाय  उन्द्मखु भएता पनन चरण 

िेत्र मानसदै जाने क्रमले गदाा पश ुसेवा शाखाले मात्र यसको संरिण गना सक्ने अवस्था छैन । भमेू गाउँपानलका अन्द्तगात रहकेा अन्द्य शाखाहरुले पनन 

चरण नवकास रसंरिणका लानग यहयोग गना जरुरी छ । चरण नवकासका लानग समन्द्वय गना सनकने कृनष शाखा,नव शाखा,भ ूसंरिण,शाखा तथा अन्द्य 
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सरकारी तथा गैर सरकारट्ठ सं-सस्थाहरुका र ननजी िेत्र आनद हुन । चरण नवकासका लानग नयनै नवनभन्द्न शाखा तथा ननकायहरुसंग समन्द्वय गरर आवश्यक 

कदम चाल्न जरुरी छ । यसका साथै व्यवसानयक पशपंुछी पालन गनाका लानग खोरगोठ सधुार,भकारो सधुार,चरण िेत्र सधुार,पश ु पोषण 

सधुार,पशपुन्द्छीको नश्ल सधुार गना जरुरी छ । व्सयवसानयक पशपुालनको नवकास र नवस्तार गनाका लानग नकसान स्तरमा जनचेतना फैलाउन जरुरी छ । 

पश ुस्वास््य तथा पशु उपचारको हकमा १ ओटा पशु सेवा शाखा र विा नं.२,५,६ र ९ मा प्रानवधीक सेवा उपलब्ध छ । नयनै ननकाय माफा त गाउँपानलका 

नभत्र देखा पने पशपुन्द्छीका नवनभन्द्न रोगहरुको उपचार तथा रोकथाम भएको छ । भमेू गाउँपानलकामा देखा पने प्रमखु रोग तथा समस्याहरु नकनाा,जमु्रा,लतुो, 

नवनभन ्खाले जकुाको प्रकोप,रातो नपसाव फेने,छाला सम्बन्द्धी समस्या,थनेुलो,भ्यागुते,चरचरे,खोरेत,खोकी,छेरौटी,पेट फुल्ने,घाँसको नवष लाग्ने आनद 

रोगहरु मखु्य हुन । नयनीहरुलाई ननयन्द्त्रण तथा उपचार गनाका लानग नकसानहरुलाई सामान्द्यरुपमा तानलम माफा त चेतना नबकास गनुापने देनखन्द्छ ।  

नश्ल सधुार गनाका लानग २०७४/०७५ देनख २०७८/०८९ सम्म कुल प्रजनन बोका ३८ ओट बोका जसमा यस आनथाक वषामा ४ ओटा नवतरण गररयको 

छ । भैसी ६, बंगुर १५ नवतरण गररयको छ । जनु नवतररत ऽपशपुन्द्छीहरु मध्य केनहको प्रजनन िमता ह्रास भैसकेको हुनाले हटाई सकेको र केनह प्रजनन 

अवस्थामा रहकेा छन । 

अ) पशपुन्द्न्द्छीको त्याङ्कः 

आ.व.२०७८/०७९ 

गाई 

 साढे गोरु दधुाल ु थारा बहर कोरली बाच्छा बाच्छी जम्मा 

स्थाननय १५३० ७७४३ ३४५५ ४३४४ १४१३ २१५५ १६२७ १८२८ २४०९४ 

बणासंकर ५  २०   ७ ७ १३ ५२ 

उन्द्नत   २   २ १ १ ६ 

जम्मा १५३५ ७७४३ ३४७७ ४३४४ १४१३ २१६५ १६३५ १८४२ २४१५२ 

भैसी 

 रागो जोत्ने रागो दधुाल ु थारा पािा थोरी पािा पािी जम्मा 

स्थाननय २१  ६२७ ५६७   १४६ ४५७ १८१७ 

बणासंकर ८  ४२२ २०५   ५३ १५७ ८४५ 

उन्द्नत          

जम्मा २९  १०४९ ७७२   १९९ ६१४ २६६२ 

बाख्रा 

 बोका खसी व्या बाख्रा थारा 

बाख्री 

पाठा १ 

वषा मनुी 

पाठी १ 

वषा मनुी 

पाठा ६ म 

मनुी 

पाठी ६ म 

मनुी 

जम्मा 

स्थाननय १५६६ १५९९ ३८५३ ४५७२ २१४३ २१६७ १२२३ १४९५ १८६१८ 

बणासंकर २५  ९१ ३९२ ४८१ ७५४ ७८५ ४५८ २९८६ 

उन्द्नत          

जम्मा १५९१ १५९९ ३९४४ ४६६४ २६२४ २९२१ २००८ १९५३ २१६०४ 

भेिा 

 थमुा खसी व्या भेिा थारा भेिा पाठा १ 

वषा मनुी 

पाठी १ 

वषा मनुी 

पाठा ६ म 

मनुी 

पाठी ६ म 

मनुी 

जम्मा 

स्थाननय १०६४ ४५३ ३७१३ ३१६४ १३९८ १११५ ६३७ ७६२ १२३८६ 

बणासंकर          

उन्द्नत          

जम्मा १०६४ ४५३ ३७१३ ३१६४ १३९८ १११५ ६३७ ७६२ १२३८६ 

बंगुर/सुंगुर 

 भनुा खसी व्या भनुी थारा भनुी छतौरा १ 

वषा मनुी 

छतौरी १ 

वषा मनुी 

पाठा ६ म 

मनुी 

पाठी ६ म 

मनुी 

जम्मा 

स्थाननय ४४३ ३२१ ११५१ १५१५ ५६१ ५९९ ९२१ ६२४ ६०१५ 

बणासंकर १५० ८० २५० ११० ३०५ २७७ ५७० ४७१ २२१३ 

उन्द्नत          

जम्मा ५९३ ४०१ १४०१ १६२५ ८६६ ८७६ १४९१ १०९५ ८२२८ 
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कुखरुा 

 भाल े फुल पाने फुल नपाने ककरेल 

भाल े

चाल्ला जम्मा    

स्थाननय ७९७ १४९२ २६९१ ३४६७ ८१६६ १५८१६    

ब्रोईलर      ३०००    

लेयशा      १६००    

निउल 

पपोज 

     ११००    

जम्मा ७९७ १४९२ २६९१ ३४६७ ८१६६ २१५१६    

हांस 

 भाल े फुल पाने फुल नपाने ककरेल 

भाल े

चाल्ला जम्मा    

स्थाननय ५१ ६५ १५० ७० १८० ५१६    

बणासंकर          

उन्द्नत          

जम्मा ५१ ६५ १५० ७० १८० ५१६    

खरायो 

 भाल े व्याएका थारा बाच्छा बाच्छी जम्मा    

स्थाननय २७ ३८ ५३ ९६ ८७ ३०१    

बणासंकर          

उन्द्नत          

जम्मा २७ ३८ ५३ ९६ ८७ ३०१    

घोिा/खच्चर/गधा 

 घोिा  व्य घोिा भारा घोिा बच्छेिा बच्छेिी जम्मा    

स्थाननय ५८ १८ ११ १३ १४ ११४    

बणासंकर          

उन्द्नत          

जम्मा          

 

आ) पश ुजन्द्य उत्पादनको अवस्थाः 

क्र.श. नववरण इकाई प्र चौ. उत्पादन द्व चौ. उत्पादन ते.चौ. उत्पादन बानषाक 

१ दधु 

क गाई मे.टन ३.१२५ ३.८० ३.२५४ १०.१७९ 

 भैसी मे.टन २.४० २.४५ २.४ ७.२५ 

 जम्मा  ५ .५२५  ६ .२५  ५ .६५४  १७ .४२९  

२ मासु 

क रागा/ँभैसी मे.टन ७४.२ ७०.५ ७५.७ २२०.४ 

ख भेिा/भेिी मे.टन २९.७६ ३० ३१ ९०.७६ 

ग खसी/बोका/बाख्रा मे.टन ४६.४५ ४० ४४ १३०.४५ 

घ सुंगुर/बंगुर मे.टन २० २२ १९ ६१ 

ङ काखरुा/हांस मे.टन ७ ८ ८ ३१ 

 जम्मा  १७७ .४  १७० .५  १७७ .७  ५३३ .६  

३ फुल 

क कुखरुा गोटा १७७२० १५३२० १९२८० ५२३२० 

ख हांस गोटा     
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 जम्मा  १७७२० १५३२० १९२८० ५२३२० 

४ उन 

क भेिा मे.टन ३.७१  ४.२ ७.९२ 

ख बाख्रा मे.टन     

ग खरायो मे.टन ०.०२५  ०.०१५ ०.०४ 

 जम्मा  ३.७३५  ४.२२५ ७.९ 

५ छाला 

क गाई/भैसी गोटा     

ख भेिा/बाख्रा गोटा     

 जम्मा      

६ घ्य ु मे.टन १.७ १.५ १.२ ४.४ 

७ रािी  पाखी गोटा ३०० ३१७ २८७ ९०४ 

८ फेरुवा गोटा   २४५ २४५ 

९ कम्मल गोटा     

१० गलैचा गोटा     

११ मख्लर गोटा     

१२ अन्द्य गोटा     

इ) बानषाक आधारभतु त्याङ्क 

क्र.श. सचुकहरु इकाई यस वषा गत वषा कारणहरु आगामी वषाका 

लागी सझुावहरु 

१ पशपुालन व्यवसायमा संलग्न सनक्रय 

कृषक 

संख्या ३२१ २७३   

क परुुष कृषक समुह संख्या १ ०   

 कृषक संख्या  २५    

ख मनहला कृषक समहु संख्या १ ५   

 मनहला कृषक      

ग नमनश्रत कृषक समहु संख्या १ ८   

 मनहला  १२६    

 परुुष  ७२    

२ समहुको नहतकोष रु हजार ३०९९५    

 परुुष कृषक समूह      

 मनहला कृषक समहू  १८२०    

 नमनश्रत कृषक समहू  २४४७५    

३ नहतकोष लगानी रु हजार २६२००    

 परुुष कृषक समूह      

 मनहला कृषक समहू  १८००    

 नमनश्रत कृषक समहू  २४४००    

४ कुल घमु्ती कोष रकम रु हजार     

५ पशपुन्द्छीको संख्या सम्बनन्द्ध सचुकहरु      

क उन्द्नत पशपुन्द्छीको संख्या संख्या     

 गाई संख्या ५२    

 भैसी संख्या ८४५    

 बाख्रा संख्या २९८६    

 भेिा संख्या     

 बंगुर संख्या २२१३    
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 कुखरुा ब्रोईलर संख्या ३०००    

 लेरयसा संख्या १६००    

 खरायो संख्या     

ख स्थाननय पशपुन्द्छीको संख्या संख्या     

 गाई संख्या २४०९४    

 भैसी संख्या १८१७    

 बाख्रा संख्या १८६१८    

 भेिा संख्या १२३८६    

 बंगुर संख्या ६०१५    

 स्थाननय कुखरुा संख्या १५८१६    

 लेरयसा      

६ घाँस लगाइको िेत्रफल हके्टर     

 उन्द्नत घाँस लगाएको िे  ५ ३   

७ चरण िेत्र      

क ननजी िेत्रनभत्र हके्टर     

ख सामदुानयक/कबुनलयती वन      

८ घाँस/िाले घाँस नशारी संख्या     

क नननजस्तर संख्या     

ख सरकारी स्तरमा      

९ नफल्ि स्तररय तानलम नलयका कृषक संख्या २१३    

 मनहला संख्या १९१    

 परुुष संख्या २२    

१० गाउँपानलका स्तररय तानलम नलएका कृषक  ६१    

 मनहला संख्या १६    

 परुुष संख्या ४५    

११ पश ुऔषधी पसल संख्या २    

१२ पश ुप्रजनन संख्या १५०    

क प्राकृनतक गभाधान संख्या १३०    

 चलेको उन्द्नत राँगो संख्या ८    

 चलेको उन्द्नत साढे संख्या ३    

 भलेका ५०%बोयर संख्या १५    

ख कृनतम गभााधान सेवा  ३०    

१३ दाना पसल      

१४ सनक्रय ग्रा.प.स्व.का. संख्या १    

 मनहला संख्या     

 परुुष संख्या १    

१५ पशपुन्द्छी िेत्रमा ऋण लगानी रु हजार     

 समहू नभत्र ऋण लगानी रु ३०९००    

 ऋण नलने नकसान संख्या     

१६ पशपुन्द्छी हाटबजार संख्या     

१७ पशजुन्द्य पदाथा उत्पादन मे.ट.     

क मासु मे.ट.     

 भैसी राँगा मे.ट. २२०.४०    

 बाख्रा/खसी/बोका मे.ट. १३०.४५    

 भेिा/भेिी मे.ट. ९०.७६    
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 बंगुर मे.ट. ६१    

 खरायो के.जी १    

 कुखरुा मे.ट. ३०    

 हाँस के.जी. १    

ख फुल संख्या ५२३२०    

ग उन के.जी ७.९    

घ छाला संख्या     

१८ पशपुन्द्छी व्यवसानयक सनमती संख्या     

१९ पशजुन्द्य पदाथा  ४.४    

 घ्य ु  २.७२    

 रािी पाखी  ९०४    

 दधु  १७.४२०    

 ह्याचरी  १    

 मास ुप्रशोधन      

२० पश ुसेवा िेत्रमा कायारत NGO संख्या ५    

२१ पश ुसेवा िेत्रमा कायारत INGO संख्या १    

 

ई) पश ुतथा पशजुन्द्य पदाथाको बजार मलू्यः 

क्र.श. नववरण इकाई बजार मलु्य रु. 

१ नजनवत पशु प्रनत गोटा  

 स्थाननय गाई  १३००० 

 वणासंकर गाई  २५००० 

 हलगोरु  ४०००० 

 दधुाल ुभैसी  ८५००० 

२ जीनवत तौलको आधारमा के.जी.  

 खसी/बोका  ५०० 

 बाख्रा/भेिी  ४५० 

 स्थाननय कुखरुा  ७०० 

 ब्रोईलर  ३८० 

३ प्रसोनधत पशजुन्द्य  पदाथा   

 गाईको दधु नल ७० 

 भैसीको दधु नल ८० 

 दही नल ८० 

 पननर के.जी  

 घ्य ू के.जी १००० 

 छुनपा के.जी  

 आईसनक्रम के.जी  

४ अप्रशोनधत पशजुन्द्य पदाथात के.जी  

 राँगाको मासु के.जी २५० 

 खसीको मासु के.जी ७०० 

 बोकाको मासु के.जी ६५० 

 थमुाको मासु के.जी ५५० 

 बंगुरको मासु के.जी २८० 

 सुँगुरको मसुु के.जी २८० 

 ब्रोईलरको मासु के.जी ४०० 
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 स्थाननय कुखरुाको मासु के.जी ८०० 

 लेयसाको मासु के.जी  

 अन्द्िा गोटा १५ 

५ काचो छाला गोटा  

 सानो पशकुो गोटा  

 ठूलो पशकुो  गोटा  

६ दाना बनाउने कच्चा पदाथा   

 मकै के.जी ३० 

 ढुटो के.जी  

 भटमासको नपना के.जी  

 तोरीको नपना के.जी २० 

 माछाको नसरा के.जी  

 जौ के.जी २० 

 गहु के.जी ३० 

 अन्द्य के.जी  

 

  . भूमे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् पशु सेवा शाखाको  . .    /    को  ालषयक प्रगतीको लववरण 

अ) कायाक्रम भमेू गाउँपानलका पश ुनबकास कायाक्रम तफा ः 

क्र.स.ं 

 

कार्यक्रमको िाम एकाई पररमाण  ालषयक िि हािको प्रगलत िाभालन् त सखं्र्ा कै 

 भौनतक नवनत्तय भौनतक नवनत्तय मनहला  परुुष जम्मा 

१ भेटेरीनरी प्रयोगशाला ममात  पटक १ १ ५० ०० ० ० ० ०  

  कृनतम प्रजनन केन्द्र सञ्चालन 

तथा व्यवस्थापन 

पटक १ १ २०० १००% ९१.९९% ५० १० ६०  

३ व्यवसानयक बाख्रापालन तानलम पटक १ १ १०० १००% १००% १८ २ २०  

४ व्सयवसानयक कुखरुापालन 

तानलम 

पटक १ १ १०० १००% १००% १३ ७ २०  

५ व्यवसानयक पशु पालन तानलम पटक  १ १ १०० १००% १००% ७ १४ २१  

६ कुखरुा फमा व्यवस्थापन कायाक्रम 

५० %  अनदुान 

संख्या ४ ४ १८८ १००% ८९.३६% २ २ ४  

  व्यवसानयक बाख्रा पालन फमा 

सदुृढीकरण कायाक्रम ५० % 

अनदुान 

संख्या ९ ९ ४५० ८८.८९

% 

८८.८९% १ ७ ८  

  पशपुालक अगुवा कृषक  भ्रमण 

कायाक्रम 

पटक  १ १ २०० ०० ० ० ० ०  

  घर पालवुा कुकुरहरुका लानग 

रेनवजको खोप खररद र ढुवानी 

पटक १ १ १५० १००% १००% ३७ ८७ १२४  

१  पशपुन्द्छीका लानग औषधी खररद पटक १ १ ३०० १००% ९९.९९% 

७६७ ७०० 

१४६

७ 

 

११ व्यवसानयक बाख्रा पालन फमा 

समहुहरुलाई उन्द्नत जातको प्रजनन 

बोका खररद ढुवानी र नवतरण 

कायाक्रम ५० % अनदुान 

संख्या ५ ५ ७९७ ८०% २९.५८% ० ४ ४  
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 ) भमेू गाउँपानलकाकालाई पश ुनबकास तफा  संनघय सरकारबाट ससता अनदुान कायाक्रम तफा ः 

इ) भमेू गाउँपानलकाकालाई पश ुनबकास तफा  संनघय सरकारबाट समाननकरण अनदुान अन्द्तगात हस्तान्द्तररत कायाक्रम तफा ः 

 

१  उन्द्नत जातको भेिा बाख्राको 

प्रजनन थमुा/च्याङ्ग्रा खररद 

ढुवानी र नवतरण 

संख्या १५ १५ ३०० १०% ५ % ० १ १  

१३ व्यवसानयक कृनष 

फमा,समहु,सहकारीहरुलाई वषे 

घासको नवउ,वेनाा वा सेट खररद  

ढुवानी  र नवतरण 

पटक १ १ १५० १००% ९२.२९% ९७ १४९ २४६  

१४ िाले घाँस नशारी स्थापना संख्या ३ ३ १५० १००% १००%     

१५ व्यवसानयक पशपुालक कृनष 

फमा,समहु, सहकारीहरुलाई नहउदे 

घाँसको नवउ तथा सेट खररद 

ढुवानी र नवतरण 

पटक १ १ १५० १००% १००% १६३ १९१ ३५४  

     ३३८५ 

 

१००% ६१.६१% 

११५५ 

११७

४ 

२३२

९ 

 

क्र.स.ं 

 

कार्यक्रमको िाम 

 

एकाई पररमाण  ालषयक िि हािको प्रगलत िाभालन् त सखं्र्ा  

 भौनतक नवनत्तय भौनतक नवनत्तय मनहला  परुुष जम्मा 

 

 

 

 . .    /    मा स्थापिा 

भएको वंगुरको सािा 

व्र्वसालर्क कृलष उत्पादि 

केन्र (पकेट) ल कास कार्यक्रम 

लिियतताय कार्यक्रम 

 

पटक 

१ १ ६०० १००% ९६.१५% १४३ १३४ २७८  

४ ईनपिेमोलोजी ररपोटाङ फटक २ २ १०० १००% ९१.२०% १० १५ २५  

 जम्मा    ७०० १००% ९५.४५% १५३ १४९ ३०३  

क्र.स.ं 

 

कार्यक्रमको िाम 

 

एकाई पररमाण  ालषयक िि हािको प्रगलत िाभालन् त सखं्र्ा कै 

 

भौनतक नवनत्तय भौनतक नवनत्तय मनहला  परुुष जम्मा 

१ 

 

 

पाररवाररक स्तरको पशुपन्छी 

पािि र उपर्ोगको मोडि फमय 

स्थापिा 

समहू १ १ ६०० १००% ९२.६०% ३९ ३९ ७८  

  सनूोला हजार नदनका आमालाई 

कुखरुा नवतरण कायाक्रम 

समहू १ १ १७२ १००% १००% ३५ ० ३५  

३ समदुायलाई पशजुन्द्य पदाथा 

उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्द्धी  १ 

नदने तानलम 

समहु ५ ५ ४५ १००% १००% १०२ १० ११२  

     ८१७ १००% ९४.५७% 
१३७ ४९ २२५ 
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ई) भमेू गाउँपानलका पश ुसेवा केन्द्रमा कुल बजेट कायान्द्वयनको अवस्थाः 

 

२१. भूमे  गाउँपालिका माफय त सञ्चालित लवलभन्ि कार्यक्रम ाट िाभ लििे िाभग्रहीहरुक नववरण 

क) तानलम सम्बन्द्धी नववरणः 

आ.व.२०७८/०८९ मा सञ्चालन गररयका लानलम सम्वन्द्धी नववरण तपनशल अनसुार रहकेो छ । 

(अ)  पालिका स्तररर् तालिम 

क्र.श. तानलमको नववरण सहभागी अवधी स्थान 

मनहला  परुुष जम्मा दनलत  जदनजाती अन्द्य   

१ व्यवसानयक पशपुालक तानलम ७ १४ २१ ३ १२ ६ ३ नदन गा पा 

२ व्यवसानयक कुखरुा पालन तानलम ७ १३ २० ३ १५ २ ३ नदन गा पा 

३ व्यवसानयक बाख्रापालन तानलम २ १८ २० ३ १४ ३ ३ नदन गा पा 

 जम्मा १६ ४५ ६१ ९ ४१ ११   

( )  स्तिगत  तालिम 

क्र.श. समदुायलाई पशजुन्द्सय 

पदाथा उत्पादन तथा 

प्रसोधन सम्बन्द्धी  १ नदने 

तानलम सञ्चानलत विा  

सहभागी अवधी स्थान 

मनहला  परुुष जम्मा दनलत  जदनजाती अन्द्य   

१ भमेू १ पञ्चासे १४ ७ २१ ० २१ ० १ नदन पञ्चासे 

२ भमेू ३ झङ्ुलावाङ ठूलो 

गाउँ 

२२ ० २२ १३ ९ ० १ नदन झङ्ुलावाङ 

३ भमेू ५ उपल्लो सानकम २१ ० २१ २ १९ ० १ नदन उपल्लो 

सानकम 

४ भमेू ७ लावाङ २९ ० २९ ३ २६ ० १ नदन लावाङ 

५ भमेू ९ स्याला १६ ३ १९ ० १९ ० १ नदन स्याला 

 जम्मा १०२ १० ११२ १८ ९४ ०   

क्र.श. (बहुिेनत्रय  पोषण 

कायाक्रम) आमा समहुलाई 

कुखरुापालन तानलम  

सहभागी अवधी स्थान 

मनहला  परुुष जम्मा दनलत  जदनजाती अन्द्य   

६ भमेू ९ नसमचौर ३५ ० ३५ २ ३१ २ १ नदन भमेू ९ 

क्र.श. (पाररवाररक स्तरको पश ु

पन्द्छी पालन तथा उपभोग 

नमनुा फामा स्थापना) ३ 

नदने व्यवसानयक कुखरुा 

पालन तानलम  

सहभागी अवधी स्थान 

मनहला  परुुष जम्मा दनलत  जदनजाती अन्द्य   

क्र.स.ं  जैटको श्रोत  जेट खचय  रु. खचय  प्रलतशत मौजुदा मौजुदा प्रलतशत कै 

१ गाउँपालिका कार्यक्रम ३३ ५       ५५   ६१.६१% १   ५   ३ .३ %  

  सलंघर् ससतय अिुदाि कार्यक्रम        ६६ १५   ५.४५% ३१    ४.५५%  

३ सलंघर् समालिकरण कार्यक्रम ६      ५५५६     .६ % ४४४    .४%  

४  हुिेलत्रर् पोषण कार्यक्रम  १      १     १  % 0 0%  

 जम्मा ४       ३५ ६३    १. ४% १३ ५      . ६%  
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७ भमेू ६ खाम्दै १५ १० २५ ० १२ १३ ३ नदन खाम्दै 

क्र.श. (पकेट नबकास कायाक्रम 

ननरन्द्तताा) १ नदने 

वंगुरपालन तानलम  

सहभागी अवधी स्थान 

मनहला  परुुष जम्मा दनलत  जदनजाती अन्द्य   

८ भमेू ६ महत २१ १ २२ ११ ११ ० १नदन महत 

९ भमेू  ७ धरमशाला १८ १ १९ ० १९ ० १ नदन धरमशाला 

 जम्मा ३९ २ ४१ ११ ३० ०   

 सबै स्तालगत तानलमको 

कुल जम्मा 

१९१ २२ २१३ ३१ १६७ १५   

           

         (ई) स ै  प्रकारका तालिम ाट िभ लििे िाभ ग्राहीहरुको लववरणः 

क्र.श. तानलमको नाम सहभागी 

मनहला  परुुष जम्मा दनलत  जदनजाती अन्द्य 

१ गाउँपानलका स्तररय तानलम कुल लाभग्राही १६ ४५ ६१ ९ ४१ ११ 

२ स्तलगत तानलमका कुल लाभग्राही १९१ २२ २१३ ३१ १६७ १५ 

 जम्मा २०७ ६७ २७४ ४० २०८ २६ 

 

ख) घर पालवुा कुकुरहरुका लानग रेनवजको खोपको नववरणः 

क्र.श. खोपको  नववरण सहभागी कुकुरको संख्या अन्द्य पश ुसंख्या 

मनहला  परुुष जम्मा दनलत  जदनजाती अन्द्य 

१ भमेू  गा पा भरी ३७ ८७ १२४ ४६ ७५ ३ ३०० ५ 

ग) नप नप आर खोपको नववरणः 

 

क्र.श. 

खोप लगायका 

भेिाबाख्राहरुको 

संख्या 

 

खोप लगाईएको स्थान 

लाभानम्वत 

मनहला परुुष जम्मा 

१ २६७१ भमेू १ राननवास,ररकुङ,नसमाना  र लकुुम २० २४ ४४ 

२ २३५२ भमेू २ काक्री,गावाङ,खावाङ र सैपातुङ १५ २९ ४४ 

३ १३२६ भमेू ३ नसमा, मोरावाङ ,क्याङसी र झङुलावाङ ३३ ४० ७३ 

४ ९७८ भमेू ४ सनकम, काँिा र कािावगर २५ ३१ ५६ 

५ ८७३ भमेू ५ सेरावाङ र उपल्लो सानकम २१ ३३ ५४ 

६ ७५६ भमेू ६ महत,महत वगर १६ २७ ४३ 

७ ७८१ भमेू ७ लावाङ ,गुनाम र धरमशाला १९ २६ ४५ 

८ २३४ भमेू ८ पाछावाङ ,पोखरापाटा र दाङपाना १३ २८ ४१ 

 १०००० जम्मा १६२ २३८ ४०० 

घ)  हीउदे घाँसको नवउ तथा नवरुवा नवतरणको नववरणः 

क्र.श. नववरण /घाँसको 

नाम 

पररमाण  सहभागी कैनफयत 

मनहला  परुष जम्मा दनलत  जदनजाती अन्द्य 

१ जै घासको नवउ ६०५ के जी ८२ ९५ १७७ ३८ १२८ ११  

२ बनषाम घासको नवउ २५५ के जी ८१ ९६ १७७ ३८ १२७ १२  

जम्मा १६३ १९१ ३५४ ७६ २५५ २३  

ङ) वषे घाँसको नवउ तथा नवरुवा नवतरणको नववरणः 

क्र.श. नववरण /घाँसको नाम पररमाण सहभागी कैनफयत 

मनहला  परुष जम्मा दनलत  जदनजाती अन्द्य 
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१ मकैचरी घाँसको नवउ १७० केजी ३७ ४९ ८६ ३३ ४७ ६  

२ सिुानको नवउ १२० केजी ३७ ४९ ८६ ३३ ४७ ६  

३ सपुर नेनपयर सेट ३००० सेट ६१ ९९ १६० ४६ १०५ ८  

४ नकम्बुको नवरुवा १५००नपस ६० १०० १६० ४६ १०७ ७  

५ ईनपलईनपल नवरुवा १०० नपस १० ४७ ५७ ७ ४० १०  

६ राई खन्द्य ूनवरुवा १५००नपस ६३ ९७ १६० ४८ १०५ ७  

७ बकैनो नवरुवा ७४० नपस ६० १०० १६० ४९ १०६ ५  

८ ग्वाटेमाला सेट १०००सेट ६६ ९८ १६४ ५० १०५ ९  

जम्मा ३९४ ६८६ १०८० ३१२ ६६२ ५८  

१ ) लवलभन्ि समर्मा गाउँपालिका ाट पशु लवकासका िालग लवतरण गररएको पशुपन्छीहरुको लववरणः 

क्र.श. पशपुन्द्छीको नकनसम नवतररत संख्या स्थान 

१ ग्रानमन कुखरुा ३२५ खाम्दै नमनुा कृषक समहु भमेू ६ खाम्दै 

२ ग्रानमन कुखरुा ३४० सनुौला हजार नदनका आमाहरुको समुह भमेू ९ नसमचौर 

३ ५०% बोयर क्रश 

बोका 

१ छहराखोला बाख्रापालन कृषक समहु भूमे ९ च्याङचुङ 

४ ५०% बोयर क्रश 

बोका 

१ जमान बाख्रा पालन फमा भमेू २ खावाङ 

५ ५०% बोयर क्रश 

बोका 

१ नबर प्रताप बाख्रा फमा भमेू २ खावाङ 

६ ५०% बोयर क्रश 

बोका 

१ के एस एल बहुउद्देश्य कृनष फमा भमेू ९ नसमाचौर 

  )  पशु स्वास््र् लशलवरको लववरण 

क्र.श. नववरण ईकाई जम्मा 

प्रगती 

गाई/गोरु रागा/ँभैसी भेिा/बाख्रा कुखरुा 

/हास 

सुंगुर अन्द्य 

१ भमेू ६ खम्दै संख्या ११११ १०३ ७१ २०८ ६९१ २८ १० 

२ भमेू ६ महत संख्या २६६९ २८९ ३६ ९१४ १२०४ २२४ २ 

३ भमेू ७ 

धरमशाला 

संख्या 
१०३६ 

२५० १७ १८६ ८५ ४८७ ११ 

४ भमेू ३ नसमा संख्या २८९ १० ८ ५० १५० ७० १ 

 जम्मा  ५१०५ ६५२ १३२ १३५८ २१३० ८०९ २४ 

(क)  पशु स्वास््र् लशलवर ाट िाभालम् त जिसखं्र्ाको लववरण 

क्र.श. स्थान परुुष मनहला जम्मा दनलत जनजाती अन्द्य स्थान 

१ पाररवाररक स्तरको पश ु पन्द्छी पालन तथा उपभोग 

नमनुा फामा स्थापना) १ नदने आन्द्तर।क तथा बाह्य 

प्रजीनव ननयन्द्त्रण नशनवर ,भमेू ६ खाम्दै  

२४ २९ ५३ ० ३३ २० भमेू ६ 

खाम्दै 

२ पकेट नवकास कायाक्रम अन्द्तगात सञ्चानलत १ नदने 

आन्द्तर।क तथा बाह्य प्रजीनव ननयन्द्त्रण नशनवर ,भमेू ६ 

महत 

८१ १०७ १८८ ३० १२३ ३५ महत 

३ पकेट नवकास कायाक्रम अन्द्तगात सञ्चानलत १ नदने 

आन्द्तर।क तथा बाह्य प्रजीनव ननयन्द्त्रण नशनवर ,भमेू ७ 

धरमशाला 

२३ २५ ४८ ५ ४२ १ धरमशाला 

४ गररवपी ननवर।णका लागी लद्यउुद्यम नबकास 

कायाक्रम औषधी नवतरण तथा आन्द्तर।क तथा बाह्य 

प्रजीनव ननयन्द्त्रण नशनवर भमेू ३ नसमा 

१६ ० १६ ५ ११ ०  

 जम्मा १४४ १६१ ३०५ ४० २०९ ५६  
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 ३. दैलिक पशुपंछी उपचार तथा स्वास््र् चेकजाँच तफय   

क्र.स मनहना/ पश ुपन्द्छी गाई भैसी भेिा बाख्रा बंगुर कुखरुा अन्द्य कुल जम्मा 

१

  

श्रावन १२ १२ ० २५४ ६६ १७५ ६ 

५१३ 

  भार ७ ७ ७ २२३ २५ ३४ ० ३०३ 

३ असोज ९ १३ २ २२० ६० १०८ ३ ४१५ 

४ कानताक ११ ८ १५३ ३ ५० ६७ ३ २९५ 

५ मंनसर ११ २२ १५० ३१४ ६३ ८९ ६ ६५५ 

६ पसु १२ १६ १६८ २०० २८ १४६ ७ ५७७ 

  माघ १४ १९ १२ १४५ ३९ ११४ १ ३४४ 

  फागुन २२ १७ १० २२२ ४६ १७७ १ ४९५ 

  चैत्र १३ ८ ५ २०० ७० १६० ५ ४६१ 

१  बैसाख १२ ११ ५ १७१ ७० ३७० १ ६४० 

११ जेठ २५ ३७ १७ ७५९ ११३ ४२७ ५ १३८३ 

१  असार ३७ ३७ १७ ६९४ २३ ३६३ १ ११७२ 

 जम्मा  ालषयक १७३ २०७ ५४६ ३४०५ ६५३ २२३० ३९ ७२५३ 

 

१. पशुपन्छी उपचार सेवा ाट िाभालम् त ल वरणः 

क्र.स मनहना मनहला परुुष कुल जम्मा 

१ श्रावन ५६ ५० १०६ 

  भार ३१ ४१ ७२ 

३ असोज ३१ ४५ ७६ 

४ कानताक ७४ ७० १४४ 

५ मंनसर ४७ ३९  ८६ 

६ पसू ४० ३८ ७८ 

  माघ ५८ ४१ ९९ 

  फागुन ६६ ५४ १२० 

  चैत्र ५३ ४२ ९५ 

१  बैसाख ६१ ४३ १०४ 

११ जेठ १४४ १०९ २५३ 

१  असार १०६ १२८ २३४ 

 जम्मा बानषाक ७६७ ७०० १४६७ 

 

 . ब्र्वसालर्क फमय तथा समुह दताय तफय ः 

क्र.स व्र्सार्को प्रकार  नबवरण इकाई पररमाण कैनफयत 

१ फामा दताा गाई, भैसी, भेिा, बाख्रा, बंगुर , कुखरुा आदी ओटा ४६  

२ समहु दताा गाई, भैसी, भेिा, बाख्रा, बंगुर , कुखरुा आदी ओटा ४  

 जम्मा   ५०  

 

३.  लसफाररस तफय ः 

क्र.स नबवरण पररमाण कैपनफय 

१ पशपंुिी आयात/ननयाातका लानग स्वास््य चेक जाँच तथा नसफाररश  ९ 
 

२ अन्द्य नसफाररस २२ 
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 ४.  भूमे गाउँपालिका ाट सञ्चालित  स ै प्रकारका पशु लवकास लवकास कार्यक्रम,पशु सेवा कार्यक्रम,पशु उपचार सेवा र परामशय सेवा ाट 

िाभ लििे कुि िाभग्राहीहरुको लववरणः 

 

क्र.श. 

 

कार्यक्रमको िाम 

िाभ ग्राहीहरुको लववरण 

मलहिा पुरुष जम्मा 

१ भेटेरीनरी प्रयोगशाला ममात  ० ० ० 

२ कृनतम प्रजनन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ५० १० ६० 

३ व्यवसानयक बाख्रापालन तानलम १८ २ २० 

४ व्सयवसानयक कुखरुापालन तानलम १३ ७ २० 

५ व्यवसानयक पशु पालन तानलम ७ १४ २१ 

६ कुखरुा फमा व्यवस्थापन कायाक्रम ५० %  अनदुान २ २ ४ 

७ व्यवसानयक बाख्रा पालन फमा सदुृढीकरण कायाक्रम ५० % अनदुान १ ७ ८ 

८ पशपुालक अगुवा कृषक  भ्रमण कायाक्रम ० ० ० 

९ घर पालवुा कुकुरहरुका लानग रेनवजको खोप खररद र ढुवानी ३७ ८७ १२४ 

१० पशपुन्द्छीका लानग औषधी खररद ७६७ ७०० १४६७ 

११ व्यवसानयक बाख्रा पालन फमा समुहहरुलाई उन्द्नत जातको प्रजनन बोका खररद ढुवानी र 

नवतरण कायाक्रम ५० % अनदुान 

० ४ ४ 

१२ उन्द्नत जातको भेिा बाख्राको प्रजनन थमुा/च्याङ्ग्रा खररद ढुवानी र नवतरण ० १ १ 

१३ व्यवसानयक कृनष फमा,समहु,सहकारीहरुलाई वषे घासको नवउ,वेनाा वा सेट खररद  ढुवानी  

र नवतरण 

९७ १४९ २४६ 

१४ िाले घाँस नशारी स्थापना    

१५ व्यवसानयक पशुपालक कृनष फमा,समहु, सहकारीहरुलाई नहउदे घाँसको नवउ तथा सेट 

खररद ढुवानी र नवतरण 

१६३ १९१ ३५४ 

१६ आ.ब.२०७७/०७८ मा स्थापना भएको वंगुरको साना व्यवसानयक कृनष उत्पादन केन्द्र 

(पकेट) नबकास कायाक्रम नननातताा कायाक्रम 

१४३ १३४ २७८ 

१७ ईनपिेमोलोजी ररपोटाङ १० १५ २५ 

१८ पाररवाररक स्तरको पशुपन्द्छी पालन र उपयोगको मोिल फमा स्थापना ३९ ३९ ७८ 

१९ सनूोला हजार नदनका आमालाई कुखरुा नवतरण कायाक्रम ३५ ० ३५ 

२० समदुायलाई पशजुन्द्य पदाथा उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्द्धी  १ नदने तानलम ५ स्थानमा १०२ १० ११२ 

२१ नप नप आर खोप सेवा १६२ २३८ ४०० 

२३ अन्द्य खोप सेवा ३७ ५६ ९३ 

२४ अन्द्य माध्यमबाट सेवा नलने नकसानहरु ९६ ३० १२६ 

जम्मा १७७९ १६९६ ३४७६ 

 ५. स ै प्रकारका लशलवर तथा पशु सेवा केन्रको उपचार फाँट ाट उपचार सेवा पाउिे पशुपन्छीहरुको लववरण 

क्र.स उपचारको नववरण गाई भैसी भेिा बाख्रा बंगुर कुखरुा अन्द्य कुल जम्मा 

१

  

नशनवर ६५२ १३२ १७ २१३० २१३० ८०९ २४ ५१०५ 

  पश ुसेवा केन्द्रको उपचार फाट १७३ २०७ ५४६ ३४०५ ६५३ २२३० ३९ ७२५३ 

जम्मा पशुपन्छीहरुको स्ख्र्ाि ८२५ ३३९ ५६३ ५५३५ २७८३ ३०३९ ६३ १२३५८ 

 

 ६. पशु सेवा केन्र ाट उठेको राजस्वको मालसक लववरण: 

क्र.स मनहना राजस्व रकम रु. अंकमा राजस्व रकम अिरमा  

१

  

श्रावन १३० एक सय तीस मात्र  

  भार २०० दईु सय मात्र  
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३ असोज २०९० दईु हजार नब्बे मात्र  

४ कानताक १४४५ एक हजार चार सय पैतानलस मात्र  

५ मंनसर ३२६० तीन हजार दघु सय साठी मात्र  

६ पसु २३५०  दईु हजार तीन सय पचास मात्र  

  माघ १४१० एक हजार चार सय दश मात्र  

  फागुन  रनसद सनक्कयको कारण राजस्व संकलन नभएको  

  चैत्र १४२० एक हजार चार सय वीस मात्र  

१  बैसाख १५८५ एक हजार पाच सय पचासी मात्र  

११ जेठ ७६१५ सात हजार छ सय पन्द्र मात्र  

१  असार ६२२५ छ हजार दईु सय पनच्चस मात्र  

 जम्मा  ालषयक २७६००   

  . कार्यक्रम सञ्चािि गदाय  ई परेका समस्र्ाहरु र समािाि गिय गररएका प्रर्ास तथा कार्यक्रम ाट प्राप्त प्रलतफिहरुको सिेंलपकरणः 

 

क्र.श. 

 

कार्यक्रमको िाम 

 ई परेका समस्र्ाहरु अविम् ि गररएका 

समािािका उपार्हरु 

प्रमुख प्राप्त प्रलतफि तथा 

उपिब्िीहरु वा कार्यक्रम िहुिुको 

कारण  

१ भेटेरीनरी प्रयोगशाला 

ममात  
 दि र अनभुवी नमस्त्रीको 

अभाव भयो । 

 सानो बजेटमा कसैले काम गना 

नमान्द्न ु। 

 स्थानको अव्लोकन नगरर 

बजेट छुट्याउदा कायान्द्वयन 

गना अफ्ठेरो भयो 

 कुनै समाधानका उपायनै 

अवलम्बन गररएन नकनभने 

बजेटले सबै काम गना सनकने 

अवस्था नथएन । 

 बजेटको अभावले प्रयोगशाला ममात 

हुन सकेन । 

 टायल खररद गरर  नवच्छाउन ५० 

हजारले नपुग्न ु। 

२ कृनतम प्रजनन केन्द्र 

सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन 

 शाखामा यातायातको साधन 

नहुदा AI गना जाने समस्या 

भयो । 

 नवकट र दरुरको नहसावले टाढा 

भएको हुदा Liquite 

Nitrogen ढुवानी गदाा 

खनचालो भयो । 

 १ कन्द्टेनर Nitrogen ढुवानी 

गदाा गािी ररजवा गनुापने र कुनै 

बैकनल्पक उपाय देनखएन । 

 नकसानहरुमा ज्ञानको कनमले 

गदाा समस्या देनखयो । 

 बैकनल्पक यातायातका राधन 

र भािाका गािीहरु प्रयोग गरेर 

भए पनन नकसानले भनेको 

समय र स्थानमा पगु्ने काम 

भयो । 

 खनचालै भए पनन नवनवन्द्न 

कामको नसलनसलामा बाके 

पगेुको समयमा Nitrogen 

खररद गरर ढुवानी गरर काम 

सञ्चालन गररयो । 

 नकसानहरुलाई AI सम्बन्द्धी 

ज्ञान र उदारण देखाएर नयाँ 

प्रनवधीहरु नकसानलाई नदने 

काम भयो । 

 नकसानहरुले घरुदैलोमै AI सेवा 

पाएका छन । 

 नकसानहरुले रागो पाल्ने झनजेट र 

खचामाको बचत भएको छ । 

 उन्द्नत नश्लको पशहुरु उत्पादनमा 

टेवा पगु्ने देनखन्द्छ । 

 दधु,मास ुर नघउको उत्पादनमा बनृद्ध हुने 

देनखन्द्छ । 

 स्थाननय तहहरुका नकसानहरुका लानग 

नयाँ र उन्द्नत प्रनवधी भएकोले सहज र 

सरल तररकाले ग्रहन गना सकेका छन ।  

 नकसानले नछटो सेवा पाउनभुयो । 

३ व्यवसानयक बाख्रापालन 

तानलम 
 भाह्य अनभुवी र नवग्य प्रनशिक 

नपाईन,े  

 नजल्ला स्तरका प्रानवधीकहरु 

वेस्त हुने भएकाले शाखाकै 

कमाचारीबाट तानलम प्रनशिण 

गनुापने र नदएको सेवा सनुवधाहरु 

आलेपबाट बेरुज ुलेनखने । 

 पशसेुवा शाखामा कायारत 

अनभुवी प्रनशिकहरुबाट तानलम 

सञ्चालन गररयो । 

 नजल्लास्तरका प्रानवधीकहरुलाई 

ननमन्द्त्रणा गररयो तर काया 

बेस्तताका कारण उपनस्थन नभए 

पनन तानलम सञ्चालन गररयो  । 

 स्थाननय स्तरमका नकसानहरुले 

घरदैलोमै उन्द्नत प्रनवनध सम्बन्द्धी 

प्रानवधीक ज्ञान प्राप्त गना सफल भय। 

 नकसानहरुलाई उन्द्नत प्रनवनधहरु 

प्रसारण गरर खोर गोठमा पररिण गना र 

व्यवसायमा तनल्लन बनाउने काम भयो 

। 
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 उपयुाक्त हल र उन्द्नत कनसमका 

तानलम सामाग्री नहुदा 

प्रनशिणमा समस्या देनखने । 

 नकसानहरुमा नसक्ने भन्द्दा 

कमाउने मनसाय देनखने । 

 आलेपबाट उठाएको वेरुज ु 

असलु उपर गरर काम गने 

प्रनशिकलाई ननराश पारेर भए 

पनन तानलममा नदने सबै खालका 

ज्ञान सीप प्रदान गररयो । 

 स्थाननय स्तरमा उपलब्ध हुने 

तानलम सामाग्रीहरु प्रयोग गरेर 

तानलम सञ्चालन भयो । 

 नयाँ आधनुनक र उन्द्नत व्यवसानयक 

नकसानहरु उत्पादन गना सफल भयौ। 

 नकसानहरुले आफै बाख्रापालन 

व्यवसायमा आउने समस्याहरु 

समाधान गना सिम हुनभुयो । 

 अगुवा नकसानहरुको नवकास र 

नवस्तारमा टेवा पुग्यो । 

 उन्द्नत प्रनवधी प्रसार गने नकसानहरुको 

िमता नवकास भयो । 

४ व्सयवसानयक 

कुखरुापालन तानलम 

 भाह्य अनभुवी र नवग्य प्रनशिक 

नपाईन,े  

 नजल्ला स्तरका प्रानवधीकहरु 

वेस्त हुने भएकाले शाखाकै 

कमाचारीबाट तानलम प्रनशिण 

गनुापने र नदएको सेवा सनुवधाहरु 

आलेपबाट बेरुज ुलेनखने । 

 उपयुाक्त हल र उन्द्नत कनसमका 

तानलम सामाग्री नहुदा 

प्रनशिणमा समस्या देनखने । 

 नकसानहरुमा नसक्ने भन्द्दा 

कमाउने मनसाय देनखने । 

 पशसेुवा शाखामा कायारत 

अनभुवी प्रनशिकहरुबाट तानलम 

सञ्चालन गररयो । 

 नजल्लास्तरका प्रानवधीकहरुलाई 

ननमन्द्त्रणा गररयो तर काया 

बेस्तताका कारण उपनस्थन नभए 

पनन तानलम सञ्चालन गररयो  । 

 आलेपबाट उठाएको वेरुज ु 

असलु उपर गरर काम गने 

प्रनशिकलाई ननराश पारेर भए 

पनन तानलममा नदने सबै खालका 

ज्ञान सीप प्रदान गररयो । 

 स्थाननय स्तरमा उपलब्ध हुने 

तानलम सामाग्रीहरु प्रयोग गरेर 

तानलम सञ्चालन भयो । 

 स्थाननय स्तरमका नकसानहरुले 

घरदैलोमै उन्द्नत प्रनवनध सम्बन्द्धी 

प्रानवधीक ज्ञान प्राप्त गना सफल भय। 

 नकसानहरुलाई उन्द्नत प्रनवनधहरु 

प्रसारण गरर खोर गोठमा पररिण गना र 

व्यवसायमा तनल्लन बनाउने काम भयो 

। 

 नयाँ आधनुनक र उन्द्नत व्यवसानयक 

नकसानहरु उत्पादन गना सफल भयौ। 

 नकसानहरुले आफै कुखरुापालन 

व्यवसायमा आउने समस्याहरु 

समाधान गना सिम हुनभुयो । 

 अगुवा नकसानहरुको नवकास र 

नवस्तारमा टेवा पुग्यो । 

 उन्द्नत प्रनवधी प्रसार गने नकसानहरुको 

िमता नवकास भयो । 

५ व्यवसानयक पश ु पालन 

तानलम 
 भाह्य अनभुवी र नवग्य प्रनशिक 

नपाईन,े  

 नजल्ला स्तरका प्रानवधीकहरु 

वेस्त हुने भएकाले शाखाकै 

कमाचारीबाट तानलम प्रनशिण 

गनुापने र नदएको सेवा सनुवधाहरु 

आलेपबाट बेरुज ुलेनखने । 

 उपयुाक्त हल र उन्द्नत कनसमका 

तानलम सामाग्री नहुदा 

प्रनशिणमा समस्या देनखने । 

 नकसानहरुमा नसक्ने भन्द्दा 

कमाउने मनसाय देनखने । 

 पशसेुवा शाखामा कायारत 

अनभुवी प्रनशिकहरुबाट तानलम 

सञ्चालन गररयो । 

 नजल्लास्तरका प्रानवधीकहरुलाई 

ननमन्द्त्रणा गररयो तर काया 

बेस्तताका कारण उपनस्थन नभए 

पनन तानलम सञ्चालन गररयो  । 

 आलेपबाट उठाएको वेरुज ु 

असलु उपर गरर काम गने 

प्रनशिकलाई ननराश पारेर भए 

पनन तानलममा नदने सबै खालका 

ज्ञान सीप प्रदान गररयो । 

 स्थाननय स्तरमा उपलब्ध हुने 

तानलम सामाग्रीहरु प्रयोग गरेर 

तानलम सञ्चालन भयो । 

 स्थाननय स्तरमका नकसानहरुले 

घरदैलोमै उन्द्नत प्रनवनध सम्बन्द्धी 

प्रानवधीक ज्ञान प्राप्त गना सफल भय। 

 नकसानहरुलाई उन्द्नत प्रनवनधहरु 

प्रसारण गरर खोर गोठमा पररिण गना र 

व्यवसायमा तनल्लन बनाउने काम भयो 

। 

 नयाँ आधनुनक र उन्द्नत व्यवसानयक 

नकसानहरु उत्पादन गना सफल भयौ। 

 नकसानहरुले आफै पशपुालन 

व्यवसायमा आउने समस्याहरु 

समाधान गना सिम हुनभुयो । 

 अगुवा नकसानहरुको नवकास र 

नवस्तारमा टेवा पुग्यो । 

 उन्द्नत प्रनवधी प्रसार गने नकसानहरुको 

िमता नवकास भयो । 
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६ कुखरुा फमा व्यवस्थापन 

कायाक्रम ५० %  अनदुान 
 सचूना प्रसारण गदाा पनन प्रस्त 

व्यवसानयक नकसानकव पहुच 

नपगु्न ु। 

 व्यवसानयक कुखरुा फमा नवस्तार 

नहुन ु। 

 धेरै नकसानहरु अनदुानमखुी बन्द्न।ु 

 प्रानवनधक नस्टमेट र नक्सा 

अनसुार काम नहुन ु। 

 नकसानहरुले भकु्तानी कागजात 

तयार गना नसक्नु । 

 झोले र नवचौनलया नकसानको 

वचास्व देनखन ु। 

 उन्द्नत प्रनबधी पहुच नपगु्नु 

 सचूना प्रसारण गदाा सबै प्रकारका 

सञ्चार माध्यम प्रयोग गरर 

नकसान समि परु् याउन काम 

गररयो । 

 व्यवसानयक कुखरुा फमाहरु 

स्थापना गना चेतनामुलक र सेवा 

मलुक परामशा गररयो । 

 प्रानवधीक समस्यहरुलाई 

नकसानले बुझने गरर सनजलो र 

सहज तररकाबाट समाधान गरर 

कामकाज गररयो । 

 नवचौनलया नकसानलाई 

ननरुत्सानहत गने प्रयास गर। 

वास्तनवक नकसानको खोजी गरर 

कायाक्रम सञ्चालन गररयो । 

 उन्द्नत प्रनवधीहरुलाई नकसान 

समि परु् याउन नवनभन्द्न प्रसार 

सामाग्री तथा तररकाहरु प्रयोग 

गररयो 

 व्यवसानयक नकसानहरुले खोर 

बनाउनका लानग केनह रकम सहयोग 

भयो । 

 नकसानहरुको घरमा उन्द्नत प्रनवधी 

प्रयोग गररएको खोरहरु तयार भए । 

 बास्तनवक नकसानहरु समि सेवा पुग्यो 

। 

 नकसानहरुले कुखरुापालन व्यवसाय 

संचालन गदाा आई पने समस्यहरु 

समाधान सहयोग भयो । 

 प्रनवनधक समस्याहरु समाधान गनाका 

सहयोग भयो । 

 गाउँगाउँमा नयाँ प्रनवधी प्रयोग गररएका 

खोर गोठहरु ननमााण भएका छन । 

 प्रनवधी प्रयोग गना सहयोग पगेुको छ  

 प्रनवधी प्रसारण गना सहयोग पगेुको छ। 

 

७ व्यवसानयक बाख्रा पालन 

फमा सदुृढीकरण कायाक्रम 

५० % अनदुान 

 सचूना प्रसारण गदाा पनन प्रस्त 

व्यवसानयक नकसानकव पहुच 

नपगु्न ु। 

 व्यवसानयक बाख्रापालन फमा 

नवस्तार नहुनु । 

 धेरै नकसानहरु अनदुानमखुी बन्द्न।ु 

 प्रानवनधक नस्टमेट र नक्सा 

अनसुार काम नहुन ु। 

 नकसानहरुले भकु्तानी कागजात 

तयार गना नसक्नु । 

 झोले र नवचौनलया नकसानको 

वचास्व देनखन ु। 

 उन्द्नत प्रनबधी पहुच नपगु्नु 

 असारमा काम सक्ने पररपाटीलाई 

समाधान गना नसक्न ु। 

 सचूना प्रसारण गदाा सबै प्रकारका 

सञ्चार माध्यम प्रयोग गरर 

नकसान समि परु् याउन काम 

गररयो । 

 व्यवसानयक बाख्रा फमाहरु 

स्थापना गना चेतनामुलक र सेवा 

मलुक परामशा गररयो । 

 प्रानवधीक समस्यहरुलाई 

नकसानले बुझने गरर सनजलो र 

सहज तररकाबाट समाधान गरर 

कामकाज गररयो । 

 नवचौनलया नकसानलाई 

ननरुत्सानहत गने प्रयास गर। 

वास्तनवक नकसानको खोजी गरर 

कायाक्रम सञ्चालन गररयो । 

उन्द्नत प्रनवधीहरुलाई नकसान 

समि परु् याउन नवनभन्द्न प्रसार 

सामाग्री तथा तररकाहरु प्रयोग 

गररयो 

 व्यवसानयक नकसानहरुले खोर 

बनाउनका लानग केनह रकम सहयोग 

भयो । 

 नकसानहरुको घरमा उन्द्नत प्रनवधी 

प्रयोग गररएको खोरहरु तयार भए । 

 बास्तनवक नकसानहरु समि सेवा पुग्यो 

। 

 नकसानहरुले कुखरुापालन व्यवसाय 

संचालन गदाा आई पने समस्यहरु 

समाधान सहयोग भयो । 

 प्रनवनधक समस्याहरु समाधान गनाका 

सहयोग भयो । 

 गाउँगाउँमा नयाँ प्रनवधी प्रयोग गररएका 

खोर गोठहरु ननमााण भएका छन । 

 प्रनवधी प्रयोग गना सहयोग पगेुको छ  

 प्रनवधी प्रसारण गना सहयोग पगेुको छ। 

 ५० % अनदुानमा पनन राम्रो काम गना 

सनकएको छ । 

८ पशपुालक अगुवा कृषक  

भ्रमण कायाक्रम 

कायाक्रम नभएकोले समस्याहरु 

भएन 

समाधानका उपायहरु पनन 

अपनायन । 

 अगुवा नकसानहरुसंग राम्रो समन्द्वय हुने 

छ । 

 नकसानहरु उन्द्नत प्रनवधीसंग पररनचत 

हुन्द्छन ।  
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 आधनुनक र उन्द्नत प्रनवधी प्रसारमा 

सहयोग नमल्ने छ । 

 अगुवा नकसानले प्रयोग गरेको कामहरु 

हरेेर नकसानहरुले नसक्न पाउछन । 

 अव्लोकन गरेर सबै प्रनवधीहरु थाहा 

हुनेछ । 

 नमनुा र नयाँ नकसानहरुबाट प्रनवधी 

गह्रण गना सनकने । 

९ घर पालवुा कुकुरहरुका 

लानग रेनवजको खोप 

खररद र ढुवानी 

 कुकुर कब्जा गने उपयकु्त केज 

उपलब्ध नहुन ु। 

 कुकुर समात्न प्रयोग गररने 

सामाग्री उपलब्ध नहुनु 

 कुकुरको क्रास बढी हुने र रोग 

फैनलने समस्या धेरै देनखने । 

 खोप लगाउन जादाँ सवारी 

साधनको व्यवस्था नहुनु । 

 खोप भिारण र ओसारपसार गना 

उपयकु्त साधन नहुनु । 

 सबै स्थानमा जानका लानग 

उपयकु्त सनुवधा नहुनु । 

 नकसानहरुसंग खोप लगाउने 

ज्ञान नहुन ु। 

 नकसानले सम्बनन्द्धत स्थानमा 

कुकुर र नवरालो नल्याउन ु। 

 स्थाननय स्तरमा उपलब्ध हुने 

बस्तुलाई प्रयोग गरर सामाग्री 

तयार गरर समस्या समाधान 

गररयो । 

 कुकुर समात्नका लानग बोराको 

प्रयोग गरर कुकुर कब्जामा नलई 

खोप लगाउन सहयोग भयो । 

 सावाजननक सवारी साधनको 

प्रयोग गरर खोप लगाउने स्थान 

सम्म पनुग सेवा प्रदान भयो । 

 बाटो नपगेुको स्थानमा पनन पैदन 

नहिेर सेवा प्रदान गररयो । 

 नकसानहरुलाई रेनवज रोगको 

वारेमा ज्ञान प्रदान गररयो । 

 नकसानहरुलाई सम्बनन्द्धत 

स्थानमा कुकुर र नबरालो ल्यउन 

सहयोग गररयो । 

 नकसानहरुले पालेका कुकुर र 

नवरालोहरु रेनवज रोगबाट सरुुनित 

भएका छन र 

 ३०० भन्द्दा वनढ नकसानका कुकुर र 

नवरालोलाई खोप सेवा पाएका छन। 

 नकसानले स्थाननय स्तरमा रेनवजको 

खोप प्राप्त गरे । 

 रेनवज रोग फैनलनबाट केनहहद सम्म 

कम हुन्द्छ । 

 नकसानहरुको लगानीमा खेर जादै। 

 नकसानमा कुकुरहरुलाई खोप 

लगाउनपुने ज्ञानमा बनृद्ध भयो । 

 रेनवजको खोप गाउधरका नकसानहरुले 

सहजै प्राप्त गरेका छन। 

 भनुसया कुकुरहरुबाट रेनवज रोग सने 

सम्भावना कम भयो । 

१० पशपुन्द्छीका लानग 

औषधी खररद 
 उपचारका लानग नफल्िमा जादा 

सवारी सधनको अभाव तथा 

सहयोग माग्दा अन्द्य शाखाबाट 

बाहानाबानज गरर ननदने । 

 नफल्िमा उपचारका लानग नहि्ने 

कमाचारीहरुलाई र् याङकोट,छाता 

झोला र लनजनष्टक सामाग्रीहरको 

व्यवस्था नहुनु, भए पनन ननदन ु। 

 पशसेुवा शाखा प्रनत नघणा,हपेा र 

ररसा प्रवतृी देखाई कामकाजमा 

असहयोग गने । 

 स्टोर र कायाालय एउटै कोठामा 

भएको हुदा औषधीको गन्द्धले 

बस्न कनठन, निस्पेन्द्सरीको 

समस्य बारम्वार राख्दा सनेु जस्तो 

गने तर समस्या त्यनह स्थानमा 

देनखरहने पटकपटक एउटै 

समस्या पोनखराख्नपुने । 

 सावाजननक तथा बैकनल्पक 

यातायातका साधन प्रयोग गरर 

काम गने स्थान सम्म पगु्ने काम 

भयो । 

 स्थाननय स्तरमा पाईने 

सामाग्रीहरुको प्रयोग गरर समस्य 

समाधान भयो । 

 नवनवन्द्न समस्याका बावजतु सबै 

शाखा तथा कायाालयहरुसंग 

समन्द्वय र सहयोगको मागी 

काम गना सफल भयो । 

 औषधीका कारणले गदा 

प्रानवनधकहरुको स्वास््यमा 

नकरात्मक  असर गने थाहा 

हुदाँहुदै पनन सेवा प्रदान गने 

काम भयो । 

 स्थाननय स्तरमा आई पने समस्याहरु 

समाधान भएकाछन । 

 नकसानहरुका नवरामी पशपुन्द्छीहरुले 

उपचार सेवा पाएकाछन । 

 नवकट बस्तीमा वसोवास गने 

नकसानहरुले पनन सेवा नलन सिम 

भएका छन । 

 पश ु सेवा शाखाबाटै नवनभन्द्न सेवा 

प्रदान भएको छ । 

 आन्द्तररक तथा बाह्य परजीवीहरुहरुको 

उपचारका लानग आवश्यक औषधीहरु 

प्राप्त गरेका छन । 

 नवनभन्द्न समयमा आई पने 

पशपुन्द्छीहरुका समस्याहरु समाधान 

भएकाछन । 

 उपचार सेवा खोप सेवा प्रदान गना सिम 

भएकाछौ । 
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 कायाालयमा परुाना र टुटेफुटेका 

दराज,कुसी हुदा सेवा प्रवाहमा 

समस्या हुने । 

 परुानो र ह्याङ ढस्कटप नचल्दा 

दैननक र प्रशासननक कामकाज 

नढला हुन ु र समदुायबाट गुनासो 

आउन ु। 

 बारम्वार औषधीहरुको अभाव 

हुने । 

 कायाालयमा उपलब्ध 

सामाग्रीहरुवाटै सेवा प्रदान 

गररयो । 

 व्यनक्तगत खचाबाट पनन 

एप्रोन,ग्लोपस नकनेर पनस 

समस्या समाधान भयो । 

 औषधीको कमी भए पनन 

नकसानहरुको सेवामा २४ सै 

घण्टा सेवा प्रदान गर।यो । 

 नकसानहरुको घरमै गएर उपचार सेवा 

प्रदान गना सिम भएकाछौ ँ। 

 पशपुन्द्छीहरुलाई आवश्यक पने 

औषधीहरु र पोषण सधुार गनाका लानग 

आवश्यक औषधी प्राप्त गरेकाछन । 

 स्थाननय स्तरमा आई पने समस्याहर 

समाधान गना सहज भएको छ । 

११ व्यवसानयक बाख्रा पालन 

फमा समुहहरुलाई उन्द्नत 

जातको प्रजनन बोका 

खररद ढुवानी र नवतरण 

कायाक्रम ५० % अनदुान 

 स्थाननयस्तरमा उन्द्नत जातका 

प्रजनन बोकाहरु उपलब्ध नहुन।ु 

 नकसानहरुसंग प्रानवधीक 

ज्ञानको कनम हुनु । 

 प्रजनन बोकाहरुको नवमा गना 

नवमा कम्पनी टाढा भएको र 

नकसानहरुसंग नवमा सम्बन्द्धी 

ज्ञान नभएको र झनजेट हुनु । 

 

 स्थाननयस्तरमा उन्द्नत जातका 

प्रजनन बोकाहरु खररद गरर 

नकसानहरुलाई नवतरण गना काम 

थयो। 

 अपगु प्रजनन बोकाहरु 

बानहरबाट ल्याएर नवतरण 

गररयो । 

 बोकाहरुको नवमा गनाका लानग 

स्थाननय ननजीवन कम्पनीहरुसंग 

समन्द्वय गरर काम गररयो । 

 अन्द्य आई पने समस्यहरु 

शाखागतरुपमा समाधान गररयो। 

 नकसानहरुले स्थाननयस्तरमा उन्द्नत 

जातका प्रजनन बोकाहरु उपलब्ध  

प्राप्त गना सफल भए । 

 स्थाननयस्तरमा उपलब्ध बोकाबाट 

उन्द्नत जातका बाख्राहरुको उत्पादन 

हुने । 

 उन्द्नत जातका बाख्राहरुबाट मास ु र 

उनको उत्पादनमा बनृद्ध हुने छ । 

 उन्द्नत जातको प्रनवधी स्थाननय 

नकसानलाई प्राप्त भयो । 

 पशजुन्द्य पदाथाहरुको बनृद्ध भयर 

नकसानहरुको आनथाक नवकास र 

खाद्य सरुिामा सहयोग पगु्नेछ । 

१२ उन्द्नत जातको भेिा 

बाख्राको प्रजनन 

थमुा/च्याङ्ग्रा खररद 

ढुवानी र नवतरण 

 स्थाननय स्तरमा च्याङ्ग्राको 

बोका नपाउने  

 बानहरबाट लयाउन पने झनजेट 

हुने । 

 नकसानहरुले भने जस्तो प्रजनन 

थमुा च्याङ्ग्रा नपाउने 

  स्थाननय स्तरमा च्याङ्ग्राको बोका  

उपल्त्ध भयो । 

 च्याङ्ग्राहरुको नबकासमा सहयोग 

पगु्ने  

 नकसानहरुको उत्पादमा बनृद्ध हुने चयो 

। 

 

१३ व्यवसानयक कृनष 

फमा,समहु,सहकारीहरुलाई 

वषे घासको नवउ,वेनाा वा 

सेट खररद  ढुवानी  र 

नवतरण 

 घाँस नवतरण गदाा ढुवानी गरर 

स्थाननय स्तर सम्म परु् याउन 

कनठन हुने । 

 नकसानहरुलाई गाउँपनलका र 

विा कायाालय माफा त नवतरण 

गदाा सबै नकसानहरुको पहुज 

नपगु्न ु 

 नकसानहरुले सनजलै उन्द्नत 

प्रनवधी गह्रण नगने । 

 नकसानहरुको चेतनामा कनम 

देनखन ु। 

 सम्बनन्द्धत विा कायाालय र पश ु

सेवा केन्द्रहरुबाट नकसानहरलाई 

नवतरण गररयो । 

 जनत सक्दो ननजकबाट 

नकसानहरुलाई प्रदान गने काम 

सम्पन्द्न भयो  । 

 उन्द्नत जातका घाँसहरुको खेनत 

गरर पशपुालन व्यवसाय गनुापछा 

भन्द्ने ज्ञान बनृद्ध भयो । 

 नकसानहरुमा चेतनामा नबकास 

भयो । 

 उन्द्नत जातको घाँसले ढाकेको 

जनमन बनृद्ध हुने भयो । 

 उन्द्नत जातका घाँसहरुको खेनत गरर 

पशपुालन व्यवसाय गनुापछा भन्द्ने ज्ञान 

बनृद्ध भयो । 

 नकसानहरुमा चेतनामा नबकास भयो । 

 उन्द्नत जातको घाँसले ढाकेको जनमन 

बनृद्ध हुने भयो । 

 पशपुालन व्यवसाय पष्टाउन सहयोग 

हुने भयो । 

 पश ुपोषणको समस्या हल हुने भयो । 

 नकसानहरुले स्थाननय स्तरमा उन्द्नत 

जातको घाँसको नवउ पाउन सफल भए 

। 
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 घाँस खेनत गरेर पशपुालन 

व्यवसाय सञ्चालन गने 

पररपाठी नफस्टाउन ु । 

 

 पशपुालन व्यवसाय पष्टाउन 

सहयोग हुने भयो । 

 पश ु पोषणको समस्या हल हुने 

भयो । 

 उन्द्नत जातकव घाँसको खेनत गरर पशु 

पालन गने ज्ञानको नवकास  भयो । 

 मौसम अनसुार घाँसको खेती गने 

नसपको नवकास भयो । 

१४ िाले घाँस नशारी स्थापना    सावाजननक तथा बैकनल्पक 

यातायातका साधन प्रयोग गरर 

काम गने स्थान सम्म पगु्ने काम 

भयो । 

 

 स्थाननय स्तरमा िाले घाँसहरुको 

नशारी स्थापना भएकोछ । 

 उन्द्नत जातका घाँसहरुको खेनत गरर 

पशपुालन व्यवसाय गनुापछा भन्द्ने ज्ञान 

बनृद्ध भयो । 

 नकसानहरुमा चेतनामा नबकास भयो । 

 उन्द्नत जातको घाँसले ढाकेको जनमन 

बनृद्ध हुने भयो । 

 स्थाननय नकसानहरुका लानग 

आवश्यक िाले घाँसको उपलब्धता 

हुनेछ । 

१५ व्यवसानयक पशपुालक 

कृनष फमा,समहु, 

सहकारीहरुलाई नहउदे 

घाँसको नवउ तथा सेट 

खररद ढुवानी र नवतरण 

 घाँस नवतरण गदाा ढुवानी गरर 

स्थाननय स्तर सम्म परु् याउन 

कनठन हुने । 

 नकसानहरुलाई गाउँपनलका र 

विा कायाालय माफा त नवतरण 

गदाा सबै नकसानहरुको पहुज 

नपगु्न ु 

 नकसानहरुले सनजलै उन्द्नत 

प्रनवधी गह्रण नगने । 

 नकसानहरुको चेतनामा कनम 

देनखन ु। 

 घाँस खेनत गरेर पशपुालन 

व्यवसाय सञ्चालन गने 

पररपाठी नफस्टाउन ु । 

 

 सम्बनन्द्धत विा कायाालय र पश ु

सेवा केन्द्रहरुबाट नकसानहरलाई 

नवतरण गररयो । 

 जनत सक्दो ननजकबाट 

नकसानहरुलाई प्रदान गने काम 

सम्पन्द्न भयो  । 

 उन्द्नत जातका घाँसहरुको खेनत 

गरर पशपुालन व्यवसाय गनुापछा 

भन्द्ने ज्ञान बनृद्ध भयो । 

 नकसानहरुमा चेतनामा नबकास 

भयो । 

 उन्द्नत जातको घाँसले ढाकेको 

जनमन बनृद्ध हुने भयो । 

 पशपुालन व्यवसाय पष्टाउन 

सहयोग हुने भयो । 

 पश ु पोषणको समस्या हल हुने 

भयो । 

 उन्द्नत जातका घाँसहरुको खेनत गरर 

पशपुालन व्यवसाय गनुापछा भन्द्ने ज्ञान 

बनृद्ध भयो । 

 नकसानहरुमा चेतनामा नबकास भयो । 

 उन्द्नत जातको घाँसले ढाकेको जनमन 

बनृद्ध हुने भयो । 

 पशपुालन व्यवसाय पष्टाउन सहयोग 

हुने भयो । 

 पश ुपोषणको समस्या हल हुने भयो । 

 नकसानहरुले स्थाननय स्तरमा उन्द्नत 

जातको घाँसको नवउ पाउन सफल भए 

। 

 उन्द्नत जातकव घाँसको खेनत गरर पशु 

पालन गने ज्ञानको नवकास  भयो । 

 मौसम अनुसार घाँसको खेती गरर 

पशपुालन गने नसप नवकास भयो । 

१६ आ.ब.२०७७/०७८ मा 

स्थापना भएको वंगुरको 

साना व्यवसानयक कृनष 

उत्पादन केन्द्र (पकेट) 

नबकास कायाक्रम नननातताा 

कायाक्रम 

 नकसानहरुले 

जागरुक्ता उत्सकु्ता र 

कृनष कमा प्रनत गनम्भर 

भएर नचन्द्ता तथा चसो 

नदेखाउनाले सचुना 

प्रकाशन गदाा पनन 

समयमै आवेदन हाल्न 

नआउन ु र 

नकसानहरुको घरमै 

गएर िोयााएर ल्याउनु 

 नकसानहरुमा 

जागरुक्ता उत्सकु्ता र 

कृनष कमा प्रनत गनम्भर 

भएर नचन्द्ता तथा चसो 

राखनु भनेर नबनभन्द्न 

तानलम तथा परामशा 

गरीयो  

 नकसानहरुले भनेको 

समय नभत्र काम 

सम्पनन गरुन भनेर 

 नकसानहरुले सधुाररएको 

वंगुरको खोर ननमााण गरी 

व्यवशायीक रुपमा 

वंगुरपालनको सरुुवात 

गरेको  

 नकसानहरुमा कृनष कमाबाट 

आयआजान गना आफ्नो कमा 

प्रनत  जागरुक्ता उत्सकु्ता र 

कृनष कमा प्रनत गनम्भर भएर 

नचन्द्ता तथा चसो नलएर 



 

 
                      ०७८/०८९ पश ुसेवा शाखा 

                      २०७८ बार्षिक प्रोफाईल 

41 

प्रने अबस्थाको सजृना 

भएको  

 नकसानहरुले भनेको 

समय नभत्र काम नगरी 

नददा समयमै भकु्तानी 

नदन समस्या भएको र 

नकसानहरु अनभुबी 

नभएकोले सबै 

कागजी  प्रकृयाहरु 

नमलाइनदन प्रने 

अबस्थाको सजृना 

भएको  

बेला बेलामा फोन गरी 

घचघच्याउने सम्मका 

कामहरु गररएको  

लाग्न ुप्रने रहछे भन्द्ने कुराको 

महससु भएको  

  

१७ ईनपिेमोलोजी ररपोटाङ    

१८ पाररवाररक स्तरको 

पशपुन्द्छी पालन र 

उपयोगको मोिल फमा 

स्थापना 

 पाररवाररक स्तरको 

पशपुन्द्छी पालन र 

उपयोगको मोिल फमा 

स्थापना गना आम 

भेला सनमनत गठन 

गणा सनजलो भएता 

पनी काम गदाा भने 

ज्यादै गाहो भएको 

जस्तै पाररवाररक 

स्तरको पशपुन्द्छी 

पालन र उपयोगको 

मोिल फमा स्थापना 

बास बस्न ु परेको 

अबस्ता र िोकोमा 

बोकेर कुखरुा 

सम्बनन्द्धत स्थानमा 

पयुााउन ुपरेको 

  सम्बनन्द्धत स्थानमा 

कुखरुा पयुााई सकेपछी 

पनी कुखरुा नबतरण 

गदाा नकसानहरुले 

सहयोग नगरेको जस्तै 

आफु आफु 

जबरजस्ती कुखरुा 

खोस्ने जस्ता हका त 

गरेको  

 कुखरुाको खोर ननमााण 

गदाा पनी समयमा 

काम सम्पन्द्न नगरेको  

 पाररवाररक स्तरको 

पशपुन्द्छी पालन र 

उपयोगको मोिल फमा 

स्थापना कायाक्रममा  

कुखरुा ढुवानी गरेको 

गािी बाटोमै फसे पनी 

रातको समयमा भए 

पनी यता उता घर गोठ 

खोजेर एक रात भए 

पनी कुखरुापालन गदाा 

आबश्यक प्रने दाना, 

वाटेरर  र फीिरको 

व्यबस्था गरी कुखरुा 

पालन गरी अको नदन 

िोकोमा ढुवानी गरी 

सम्बनन्द्धत स्थानमा 

पयुााइयो । 

 नकसानहरुको घर घरमा 

व्यबनस्थत कुखरुा खोरको 

ननमााण भएकोले 

कुखरुापालन गना सहज 

भएको छ ।  

१९ सनूौला हजार नदनका 

आमालाई कुखरुा नवतरण 

कायाक्रम 

 सनूौला हजार नदनका 

आमालाई कुखरुा 

नवतरण कायाक्रमा 

 सनूौला हजार नदनका 

आमालाई नआत्तीएर 

बस्न आग्रह गरीयो । 

  सनूौला हजार नदनका 

आमालाई कुखरुा नवतरण 

कायाक्रम गदाा  सनूौला हजार 
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कुखरुा नबतरण गदाा 

समयमा कुखरुाको  

गािी आइनपगु्दा 

सनूौला हजार नदनका 

आमालाई   बाटोमै 

कुराउन ु प्रने 

अबस्थाको सजृना 

भएको   

 

नदनका आमा तथा 

बच्चाको स्वास््यमा सधुार 

आउने देनखन्द्छ साथै कुखरुा 

पालन गदाा  सनूौला हजार 

नदनका आमाले सनूौला 

हजार नदनका आमालाई 

उपभोग  गना पाइन्द्छ र 

सनूौला हजार नदनका 

आमाहरुलाई अन्द्िा र 

मासकुो सातसाथै अन्द्य 

पोनषला पोनषला 

खानेकुराहरु पनी खवुाउनु 

प्रछा भन्द्ने कुराको पनी 

जानकारी भयो  

२० समदुायलाई पशजुन्द्य 

पदाथा उत्पादन तथा 

प्रसोधन सम्बन्द्धी  १ नदने 

तानलम ५ स्थानमा 

 समदुायलाई पशजुन्द्य 

पदाथा उत्पादन तथा 

प्रसोधन सम्बन्द्धी  १ 

नदने स्थलगत 

तानलमको आयोजना 

गरीएता पनी तानलम 

नदने स्थानमा  

पशजुन्द्य पदाथा 

उत्पादन नहुनाले तथा 

ज्यादै कम मात्रामा 

मातै्र उत्पादन हुने 

भएकोले तानलममा 

प्रयोगात्मक कायाक्रम  

गना गाहो भएको  

 पशजुन्द्य पदाथा 

उत्पादनमा 

आत्माननभार हुन सबै 

नकनसमका  

पशपुालनमा जोि 

गरीएको छ (गाई भैसी 

भेिा बाख्रा बंगुर 

कुखरुा ) 

 कृषकहरुले पशजुन्द्य 

उत्पादनलाई पनी प्रसोधन 

गरेर अन्द्य खाद्य सामाग्रीहरु 

पनी उत्पादन हुने रहछेन्  

भन्द्ने कुराको ज्ञान तथा नसप 

प्राप्त गरे ।  

२१ नप नप आर खोप कायाक्रम  नकसानहरुले  भेिा 

बाख्रा एक ठाँउमा 

सङकलन नगदाा खोप 

लगाउन घर घरमा पगु्नु 

प्रने अबसथाका 

कारण खोप लगाउन 

धेरै समय लाग्ने गरेको  

 कोही कोही 

कृषकहरुले खोप 

लगाउन नमान्द्ने गरेको  

 खोप लगाउन नमान्द्ने 

कृषकहरुलाई नप नप 

आर खोपको बारेमा 

परामशा गरी 

सकेपछीमातै्र खोप 

लगाइएको ।   

 नकसानहरुका भेिा तथा 

बाख्राहरु नप नप आर रोग 

बाट सरुिीत भए । 

 
 

१. स ि पि 

 राजनैनतक नस्थरताका साथै सबै गाउँ टोल विामा स्थानीय जनप्रनतनननध रहकेो ।  

 मध्यपहािी लोकमागाले गाउँपानलकाको अनधकांश भाग )पवूा-पनिम (समेटेको ।  

 शनहद मागाले गाउँपानलकाको उत्तर दनिण जोि्ने अनधकांश भाग समेट्ने ।  
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 गाउँपानलकाको योजना बैंक तथा गुरुयोजना तयार भएको ।  

 भानषक, सांस्कृनतक, सामदुानयक नवनशष्टता र एकता । 

 स्थानीय जनप्रनतनननध र कमाचारीबीच िेत्रानधकार स्पष्ट र राम्रो तालमेल भएको ।  

 कमाचारी पदस्थापन भइासकेकोले कायासम्पादनमा सहजता देनखएको छ ।  

 हावापानी सुहाउँदो कृनष उत्पादन, पश ुव्यवसायका लानग प्रचरु सम्भावना रहकेो ।  

 सामानजक संस्कारको रुपमा रहकेो झारा प्रथा, सामनूहक कायालाई नवकास गनतनवनधमा जोि्न सनकने ।  

 स्थानीय वन, खननज  )तामा ,फलाम ,नससा लगायतको (प्राकृनतक स्रोत भएको ।  

 स्थाननय नकसानहरु जाँगररलो तथा व्यवसानयक नकसानहरु भएकोले कायाक्रम कायान्द्वयन गनाका लानग सहज भएको छ । 

 नजल्ला अन्द्तगात एकृत पश ुतथा कृनष नबकास कायाालय र अन्द्य सरकारी तथा गैर सरकारी सं -स्थाहरुले संचालन गरेका काया माफा त नकसानहरुको 

चेतना स्तरमा बनृद्ध नबकास भएको छ । 

 प्रत्यक विा बकायाालयमा कृनष /पश ुसेवा प्रनवनधकको ब्यवस्था भएको हुदँा कारेयक्रम संचालन गदाा सहज भएको छ ।  

 नकसानहरुले घरदैलोमा पशपुन्द्छी उपचार सेवा ,खोप सेवा र उन्द्नत प्रनबधीको तानलम प्राप्त गरेका छन । 

 स्थाननयस्तरमा नकसानहरुले उन्द्नत प्रनबधी,उन्द्नत जातका प्रजनन बोका /भेिा/गाई/भैसी/च्याङ्ग्रा/कुखरुा र उन्द्नत जातका घाँसका नवतउ तथा नवरुवाहरु 

प्राप्त गनुाभयो । 

 स्थाननय तथा व्यवसानयक नकसानहरुले भकारो सधुार,कुखरुाको खोर सधुार, भेिबाख्राहरुको खोर गोठ सधुार, सगुुर बंगुरको खोर सधुार, गाई भैसीहरुको 

भकारो सधुार भएको छ । 

 

 . कमजोर पि 

 स्थानीय नकसानहरुमा चेतना तथा नशिाको कमी देनखन्द्छ । 

 नकसनहरु सनक्रय भएर काम गना नचाहानु ।  

 पशपुालन िेत्रबाट नढलो प्रनतफल आउने भएको हुनाले नकसान आकनसात नहनेखन ु।  

 नफल्िमा गएर पशपुन्द्छीहरुको उपचार गनाका लानग पश ुसेवा केन्द्रमा सवारी साधनको अभाव । 

 पश ुसेवा केन्द्रमा ल्यापटप,प्रोजेक्टर लगायतका समाग्रीहरु नहुनाले तानलम सञ्चालन गना अन्द्य कायाालयका कामकाज व्यनव्थत हुन नसकेको । 

 नकसानहरुले श्रम गना नमान्द्न ु। 

 पश ुसेवा कायाक्रम संचालन गना बास्तनवक नकसानको अभाव देनखन ुर चासो ननदन ु।  

 गाउँपानलकालाई पशपुालन िेत्रमा अव्वल बनाउनका लानग प्रयाप्त वजेट र जनशक्तीको अभाव । 

 स्थाननय नकसानहरुको िमता नबकासका लानग स्तलगत तानलम तथा गाउँपानलका स्तररय,नजल्लास्तररय तानलमको अभाव । 

 नयाँ प्रनबनधहरु प्रसारण गना, सचूना प्रवाह गना उपयकु्त सञ्चारको माध्यमको अभाव । 

 नयाँ प्रनवधी गह्रन गने र रुची राख्ने नकसानहरुको अभाव । 

 

३. अवसर 

 अनधकार सम्पन्द्न स्थानीय सरकार भएकाले उपयुाक्त हावापानीमा  सहुाउँदो पशपुन्द्छीको ब्यवसाय गना सनकने ।  

 स्थाननय स्तरमा सबै खाले शस ुनबकासका कायाक्रमहरु सञ्चालन हुन ु।  

 स्थाननय स्तरमा उत्पादन भएका पशपुन्द्छीहरुको बजार ब्यवस्थापन गना मध्यपहािी लोकमागा,सनहद मागा र गाउँपानलकाले सञ्चालन गरेका कृनष सिकहरु 

सञ्चालनमा आउन ु।  

 आनथाकनस्थती कमजोर भएका नकसानहरुका लानग लनित कायाक्रम सञ्चालन हुन ु। 

 स्थाननय र अगााननक उत्पादनको माग बनृद्ध हुनु ।  

 गाउपानलका माफा त पश ुसेवा नबकास कायाक्रममा अनदुानका कायाक्रम सञ्चालन हुन ु।  

 नकसानको घरदैलोमा पशपुन्द्छीको उचार तथा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन भएको । 
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 स्थाननय सरकार माफा त नवनभन्द्न पशपुन्द्छी पालन तानलम सञ्चालन हुनु । 

 स्थाननय सरकारबाट योजना तजुामा हुदँा नकसानहरुलाई आवश्यक पने बजेटको ब्यवस्था गराउन सनकने । 

 नयाँ कायाक्रम तथा नयाँ प्रनबधीहरु माग गना सनकने । 

 

४. चुिौती 

 स्थानीय नकसानको आनथाक, सामानजक तथा भौनतक नवकासमाफा त जीवनस्तर मानथ उठाउनु ।  

 स्थाननयस्तरमा पशपुन्द्छी जन्द्य बस्तुहरुको नबकास गरर पशजुन्द्यपदाथामा गाउँपानलकालाई आत्मननभार बनाउने ।  

 स्थाननय नकसानहरुले उत्पादन गरेका पशुजन्द्य पदाथालाई बजारीकरण गना ।  

 स्थाननयस्तरमा उत्पादन भएका उन्द्नत जातका पशहुरुको नबनक्वतरण गना । 

 गाउँपानलकाका सबै विा गाउँबस्ती सम्म पश ुनबकास सेवा,पशपुन्द्छी उपचार सेवा,खोप सेवा र अन्द्य सेवा गना  ।  

 नकसानले अपेिा गरे अनरुुप कायाक्रम सञ्चालन गना । 

 गाउँपानलकाका सबै विाका गाउँबस्तीहरुमा पगेुर कायाक्रम अनगुमण तथा नफल्ि भेररनफकेशन गना । 

 नकसानहरुको माग अनसुारको कायाक्रम तथार गना र कायान्द्वयन गना । 

 पशपुालन िेत्रबाट रोजगारीको सजृना गना । 

 उन्द्नत प्रनबधीमा आधाररत पशपुालन व्यवसाय सञ्चालन गना । 

 सबै विाका गाउँहरुमा पगेुर नकसानहरुका पशपुन्द्छीहरुको उपचार तथा खोप कायाक्रम गना । 

 

 

  . पशु सेवा  शाखा ाट सम्पालदत मुख्र् मुख्र् कामका झिकहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पकेट नवकास कायाक्रमअन्द्तगात तानलम नमनुा फमा स्थापना अन्द्तगात समुह गठन कुकुरहरुलाई रेनवज खोप कायाक्रम 

स्थाननय बहरलाई गोरु बनाउद ै
घोिालाई बन्द्ध्याकरण गद ै सुनौला हजार नदनका आमालाई तानलम 

बंगरु पालन नकसानलाई तानलम गोरुलाई उपचार गद ै पकेट नवकास कायाक्रम अन्द्तगात ननमााण भएका बंगरुका खोरु 
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घास नवतरण गद ै उपचार गद ै पश ुस्वास््य नशनवर 

िाले घाँस नसारी कुखरुा पालन तानलम नवनभन्द्न नशनवर 

नवनभन्द्न तानलम सुधाररएको बंगरुको खोर PPR खोप कायाक्रम 

ग्रानमण कुखरुाको खोर रेम्बो ट्रावट रेसवय तानलमका सहभागीलाई प्रमाण पत्र नवतरण 
गरै्द 

 नहउदे घाँसको नवउ नवतरण गद ै  अनदुानमा ननमााण गरेका खोरहरु  भेनि गोठमा भेिा उपचार गद ै

 अनदुानमा ननमााण गरेका खोरहरु 
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  . चरण तथा घाँसेवािी उत्पादि पात्रो 

क.श घँसको नाम भौगोनलक िेत्र वीउ छने समय वीउको मात्रा 

के.जी./ह े

मलको मात्रा 

के.जी./ह े

घाँस काट्ने समय हररयो घाँस 

उत्पादन 

मे.ट/ह े

वीउ उत्पादन 

मे.ट/ह े

१ जै तराई-मध्यपहाि कानताक-मागा १०० ६०:४०:४० पौष-माघ ४०-५० १.५-२ 

उच्च पहाि कानताक-मागा १०० ६०:३०:३० फागुन-असार ३०-४५ १.५-२.५ 

२ लसुान उच्च पहाि असोज-कानताक २०-२५ २५:६०:३० असार-असोज ६०-७० १-३ 

तराई-मध्यपहाि बैसाक-असार २०-२५ २५:६०:३० पौष-जेठ ६०-७० ४-५ 

३ वनषाम तराई-मध्यपहाि कानताक-मागा २०-२५ २५:६०:३० पौष-चैत्र ७०-८० ०.४-०.५ 

४ नटयोसेनन्द्ट तराई-मध्यपहाि बैसाक-असार ३५-४० ६०:४०:४० असार-असोज ६०-८० १-१.५ 

५ भेज तराई-मध्यपहाि कानताक-मागा ३५-४० २५:६०:२५ पौष-चैत्र १५-२० ५-१० 

६ जनेुलो तराई-मध्यपहाि बैसाक-असार २५-३० ६०:४०:४० असार-असोज २५-४० ०.५-०.६ 

७ सिुान तराई-मध्यपहाि बैसाक-असार १०-१५ ८०:५०:३० असार-असोज ४०-५० ०.२-०.४ 

८ बाजरा तराई-मध्यपहाि बैसाक-असार १०-१५ ८०:४०:४० असार-असोज ५०-६० ०.५-०.६ 

९ नदनानाथ तराई-मध्यपहाि बैसाक-असार ४०-४५ ६०:३०:३० असार-असोज ७०-९० ०.१-०.२ 

१० नेनपयर तराई-मध्यपहाि फागुन-असार १००००  ८०:५०:४० जेष्ठ-मंनसर १२०-१५०  

११ सेतोक्लोभर तराई-मध्यपहाि जेष्ठ-असोज ४५ २५:६०:३० बैशाख-मंनसर १२-१५ ०.३-०.४ 

१२ राई घाँस मध्य- उच्चपहाि जेष्ठ-असोज १०-१५ ६०:४०:३० जेष्ठ-कानताक २०-३० ०.२-०.३ 

१३ कोते उच्च पहाि जेष्ठ-असोज १०-१५ २५:६०:२५ जेष्ठ-कानताक ४०-५० ०.५-०.५ 

१४ कक्सफुट मध्य- उच्चपहाि जेष्ठ-असार १०-१५ ६०:४०:२५ बैसाख-कानताक ४०-५० ०.२-०.३ 

१५ निस्मोनियम तराई-मध्यपहाि जेष्ठ-असार २-३ २५:६०:२५ भार-पौष २५-३० ०.५-०.६ 

१६ स्टाईलो तराई-मध्यपहाि जेष्ठ-असोज ४-५ २५:६०:३० भार-पौष ५०-६० ०.१-१ 

१७ मोलासेस तराई-मध्यपहाि जेष्ठ-असोज ५-६ ६०:४०:४० भार-पौष ५०-६० ०.१-०.२ 

 

३ . पशुपन्छीको खोप तालिका 

क. कुखुराको खोप तालिका 

लेयसा समेर ब्रोईलर उमेर रोग खोपको नाम खोप नदने तररका र मात्रा 

१ नदन १ नदन मसेक्स लेयसा नस.नभ १९८८ वा एस वी १ 

ब्रोईलर एच नभ नट 

१ एम एल छालामा 

५-७ नदन ५-७ नदन खाननखेत एफ स्टेन १ थोपा आँखा वा पानीमा 

८-१२ नदन ८-१२ नदन गम्बारो ईन्द्टरनमनियट स्टेन आँखामा  

१८-२० नदन १८-२० नदन मरेक्स एच नभ नट नफ्रप िाईट छालामा 

२४-२६नदन २४-२६नदन गम्बारो ईन्द्टरनमनियट स्टेन आँखामा 

२८-३०नदन  राननखेत आईवी लासोटा वा एफ स्टेन पानीमा 

४२ नदन  पक्स पक्स पखेट्टम 

४९-५० नदन  राननखेत आईवी लासोटा वा एफ स्टेन मासमुा 

८-१० हप्ता  राननखेत आरटु बी मासमुा 

१२-१४ हप्ता  पक्स पक्स पखेट्टामा 

१५ हप्ता  रननखेत आई बी एच १२०  पानीमा 

१६ हप्ता  राननखेत एफ स्टेन वा लासोटा पानीमा 

 

ख. पशुको खोप तालिका  

 पश ुस्वस््य नशनवर पोषणका लानग कुखरुा नवतरण 
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रोगको नाम खोपको नकनसम खोप नदने तररका पनहलो पटक खोप 

नदने उमेर 

खोप नदने जनावर खोपको रिात्मक 

अवधी 

भ्यागुते /चचरेर(HS/BQ) HS/BQ comvine गाई भैसी ५ml 

साना 3ml @s/c 

३ मनहना  गाई भैसी ६-१२ मनहना 

पटके (Anthrax) एन्द्रेक्स स्पोर एरोजल १ ml @s/c ३ मनहना गाई भैसी १ वषा 

खोरेत(F.M.D) एफ एम नि 

पोनलभ्यालेन्द्ट लाईभ 

१ ml@s/c ४ मनहना सबै खरु पाटेका 

जनावर 

६ मनहना 

सुंगुरको हजैा ल्यानपनाईज्ि लाईभ 

स्वाईन नफवर खोप 

१ ml@s/c ६ हप्ता सुंगुर,बदेल र बंगुर १ वषा 

नप.नप.आर (P.P.R) नप नप आर 

हमेोलोगस 

नटनसयकुल्चर 

१ ml@s/c ३ मनहना भेिा बाख्रा १-२ वषा 

रेनवज (Rabies) ARV 20% १ ml@s/c ३ मनहना कुकुर नवरालो ६ म-१ वषा 

 

 

(ख) जननहतका लानग जारर सन्द्देशहरु 
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