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मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको नक्सा



मन्त्िव्य 

तब.सं. २०१८ सालमा ओमसतिया गाउंपातलका वडानं.१, ठुर्टर्पपल, 
रुपन्त्रे्दहीमा तथार्पि यस केन्त्रले रार्िय मत्सतय तबकास कायिक्रमको 
उद्देश्यलाई सघाउरै्द मत्सतयपालन कायिलाई ब्यवसायमसु्ि एवं 
तबतबतिकरण िफि  लग्रै्द मत्सतयपालनको लागी उपयकु्त लसु्बबनी अंचलका 
मत्सतयपालनमा संलग्न कृषकहरुलाई गणुतिरयूक्त मत्सतय र्वजको आपूतिि, 
उन्नि प्रर्वतिको र्वकास गरर जानकारी प्रवाह, िातलम िथा जनचेिना 
अतभबरृ्ि एवं प्रार्वतिक सेवा टेवा परुय्ाउरै्द आई रहेको छ। केन्त्रले यस क्षेरमा रहेका अमलु्य 
प्राकृतिक िथा कृतरम जलाशयहरुलाई ब्यावसार्यक मत्सतयपालनमा प्रयोगको लातग प्रोत्ससार्हि गरै्दलस्क्षि 
बगिको आयआजिनमा टेवा पयुािउनकुो साथै जतलय बािाबरण तवच्छ राख्न प्रयासरि रहेको छ। 

यस केन्त्रको आ.व.२०७३।०७४ को र्वतििृ वार्षिक प्रतिवेर्दन िथा संचातलि कायिहरुको लेिाजोिा 
गरर ित्ससबबन्त्िी प्रार्वतिक पक्षहरुलाई समेटेर प्रार्वतिक प्रतिवेर्दन संयकु्त रुपमा प्रकास्शि गररएको 
छ। केन्त्रको परुानो भौतिक संरचना,र्वद्यमान र्वतभन्न समतयाहरुका बावजरु्द पतन सबपन्न भएका सबपणुि 
कायिहरु उत्ससाहप्रर्दनै भएको िथा यतिा प्रतिबेर्दनले केन्त्रको तबतबि र्क्रयाकलापलगायि प्रातबतिक 
पक्षलाई बहृिरुपमा समेटने भएकोले पाठकबगिको सल्लाह सझुाव अनसुार भतबष्यमा झन 
प्रभावकारीरुपले कायिक्रम संचालन गनि प्रोत्ससार्हि गने भएकोले सल्लाह सझुावहरुको सिैं अपेक्षा 
राख्र्दछु। 

प्रिानमन्त्री कृर्ष आितुनकीकरण पररयोजना िथा तनर्यमि पसु्जंगि कायिक्रम अन्त्िगिि केही भौतिक 
संरचनाहरु सिुार भएको छ ।यस केन्त्रको कायािलय भवन लगायि परुानो भौतिक संरचनाहरुलाई 
समेि सिुार गरै्दउत्सपार्दन र प्रातबतिक सेवामा तबबििा ल्याउन ुपने आजको आवश्यकिा हो । 

अन्त्िमा यो र्वतििृ वार्षिक िथा प्रार्वतिक प्रतिवेर्दन प्रकाशन योग्य ियार पानि आवश्यक िथयांकिथा 
र्ववरण उपलव्ि गराई सहयोग गने स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलयहरु, यस केन्त्रका र्वतभन्न फााँटमा 
कायिरि कमिचारीहरु, योजना फााँटका म.र्व.अ. श्री लक्ष्मी काकी िथा टा.ि. श्री मन ुकेसी लामालाई 
समेि िन्त्यबार्द दर्दरै्द यस केन्त्रको प्रगिी एवम सफलिाको कामना गर्दिछु। 

िन्त्यबार्द । 

महेश चन्त्र्द गपु्त 

बररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि 
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1 

१॰ मत्सतय र्वकासको ऐतिहातसक पषृ्ठभतूम 

नेपालमा आितुनक िररकाले माछा पालनको सरुुवाि २००४ साल रे्दस्ि भएिा पतन यहांका नर्दीनाला र िाल 
िलैयामा माछा समात्ने र मत्सतय र्वनोर्द गने कायि भन े आदर्दमकाल रे्दस्ि नै प्रचतलि रहेको कुरा र्वतभन्न 
उत्सिननहरुमा पढ्न पाईन्त्छ।२००७ साल भन्त्र्दा पर्हला श्री ५ रण बहार्दरु शाहको शासन कालमा बालाजमुा 
२२ िारा बनाई मातथल्लो भागमा एउटा पोिरी तनमािण गरी शहर, कत्सले जतिा तथातनय माछाको पालन शरुु 
गरीएको तथयो।२००३ सालमा कृर्ष पररषर्दमाफि ि मत्सतय शािाको तथापना गनुिका साथै बालाज ु र तरपरेुश्वर 
स्तथि सानो टंुडीिेलका स-साना पोिरीहरु मत्सतय पालनको लागी छुट्टयाईएको तथयो । 

मत्सतय र्वकास कायिलाई गति दर्दन ेउदे्दश्य तवरुप २००४ सालमा भारिको मोतिहारीवाट ईस्न्त्डयन मेजर कापिका 
५०० गोटा स्जउंर्दो भरुा आयाि गरी काठमाण्सडौको सानो टंुतडिेलको पोिरीमा छोडी आितुनक मत्सतय पालनको 
सरुुवाि गरीएको तथयो।२०१३ सालमा भारिको उटीवाट परैु जीउ कत्सलाले ढाकेको जमिनकापि जािको कमन 
कापिको भरुा ६०० गोटा काठमाण्सडौ ल्याई बालाजकुो सानो पोिरीमा पाल्ने काम भएको तथयो भने आ.व. 
२०१६/2०१७ सालमा ईजरायली जािको कमन कापि ईजरायल वाट मत्सतय र्वकास केन्त्र गोर्दावरी र 
परवानीपरुमा ल्याई अध्ययन गर्दाि र्दवैु कापि जािको उपयकु्त वदृि िथा सफल प्रजनन ् भएको तथयो। जलीय 
जीवहरुको संरक्षण गने उद्देश्का साथ २०१७ सालमा जलचर संरक्षण ऐन िजुिमा गरीएको तथयो। र्वतभन्न 
प्रकृतिका प्राकृतिक जलाशयहरुको सर्दपुयोग उदे्दश्य तवरुप र्व.सं २०२१ र आ.व. २०२८/०२९ मा क्रमशः 
िान िेिमा माछा पालन र िालमा र्पंजडा रािेर माछा पालन कायिको थालनी भएको तथयो।एर्ककृि मत्सतय 
पालन प्रर्वति माफि ि प्रति ईकाई क्षेरफलवाट कम लगानीमा वर्ढ उत्सपार्दन तलने उदे्दश्यले आ.व. २०२७/०२८ 
सालमा हांस संग माछा पालन र आ.व. २०३२/०३३ मा वंगरु संग माछा पालन कायि सरुु गरीएको तथयो ।  

कृर्ष र्वभागको पनुिसंरचना गने क्रममा र्व.सं २०२३ सालमा मत्सतय र्वभागको तथापना भएपतन र्व.सं २०२३ 
सालमा सवै र्वभागहरु एर्ककृि गरी कृर्ष र्वभाग वनाईएको र मत्सतय र्वभागलाई मत्सतय र्वकास शािाको रुपमा 
रास्िएको तथयो। आ.व. २०३८/०३९ सालमा एतडवी को ऋण सहयोग र य.ुएन.तड.पी.को प्रार्वतिक अनरु्दान 
सहयोगमा प्रथम मत्सतय र्वकास आयोजना लाग ु भै म.र्व.के हरु िरहरा, फते्तपरु, जनकपरु, हेटौडा र भैरहवामा 
भौतिक सरु्विा र्वकास गनुिका साथै कृर्ष र्वकास वैंकको ऋण सहयोग माफि ि िराईका १६ जल्लामा माछापालन 
संचालनको लागी पोिरी तनमािण र ममिि सिुार गने कायि भएको तथयो। त्सयतिै गरी आ.व. २०४३/०४४ मा 
र्दोश्रो मत्सतय र्वकास आयोजना लाग ुभै थप ५ स्जल्ला र्दाङ, वांके, वदर्दिया, कैलाली र कंचनपरु गरी जबमा २१ 
स्जल्लामा मत्सतय र्वकास कायिक्रम र्वतिार गरीएको तथयो । स्चसो पानीमा पालन गनि सर्कने माछाको जािको 
र्वकास गनि आ.व. २०४४/०४५ मा जापानवाट रेन्त्वोट्राउट माछाको फुल ल्याई गोर्दावरीमा भरुा हकुािउने काम 
भएको तथयो। मत्सतय पालन क्षेर र्वतिार गरी उत्सपार्दन र उत्सपार्दकत्सव वदृि गरी आयाि प्रतितथापन गनिको लागी 
आ.व. २०६४/०६५ र २०७२/०७३ मा क्रमशः अतभयानमिुी मत्सतय उत्सपार्दन कायिक्रम र मत्सतय उत्सपार्दन 
र्वशेष कायिक्रमहरु संचालन गरीएका तथए।व्यवसायीक मत्सतय उत्सपार्दनको लागी भरुा आपिुीमा सहयोग पयुािउन े
हेिलेु आ.व.२०७२/०७३ मा पंगास माछा र एक तलङ्गीय र्टलार्पयाको ह्याचरी तनमािणको लागी मत्सतय र्वकास 
तनरे्दशनालयवाट अनरु्दान कायिक्रम सरुुवाि भएको तथयो । 
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२॰ मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा,रुपन्त्रे्दहीको पररचय 

२.१ केन्त्रको तथापना, ठेगाना र क्षरेफल 

मत्सतय तबकास केन्त्र,ठुटीर्पपल,रुपन्त्रे्दही स्जल्लाको सर्दरमकुाम भैरहवा रे्दस्ि उत्तर तसिाथि राजमागिको भैरहवा-
बटुवल सडक िण्सडको भैरहवा रे्दस्ि ५ र्क.मी. उत्तर ओमसतियागाउंपातलका को वा.न. १ मा बाटोको पबुि र 
पस्िम िफि  गरी २३ हे. क्षेरफल मा फैतलएको छ । यस केन्त्रको सस्क्षंप्त र्ववरण यस प्रकार रहेको छ ।  

१ तथापना    तब.स. २०१८ साल 

२ मखु्य प्रभाव क्षेर   कर्पलवति,ु रुपन्त्रे्दही, नवलपरासी, गलु्मी, पाल्पा र अिाििांची 
३ िापक्रम        क) अतिकिमः ४२.६ 

     ि) न्त्यूनिमः  ४ 

४ वार्षिक वषाि   १३९१ 

५ केन्त्रको क्षेरफल   २३ हेक्टर 

६ पोिरी    क) जबमा संख्याः  ४८ 

  ि) उपयोगमा आएको संख्याः ३८ 

  ग) उपयोगमा नआएकोः  १० 

७ जलाशय क्षेरफल क) जबमा:  १३.९२ हे. 
  ि) उपयोगमा भैरहेकोः ८.६७ हे.          

 ग) उपयोग नभएकोः   ५.२५ हे. 
२.२ केन्त्रका उद्दशे्यहरु: 

१. मत्सतय र्वज उत्सपार्दन िथा र्विरण (ह्याचतलङ्ग, फ्राई, र्फंगरतलङ्ग) 
२. प्रर्वति पररमाजिन गरै्द उत्सपार्दन र उत्सपार्दकत्सव बरृ्िमा कृयाशील रहने। 

३. जनचेिना अतभबरृ्ि िथा िातलम प्रर्दान गने । 

४. प्रार्वतिक सेवा-टेवा दर्दने (उत्सपार्दनकिाि, ह्याचरीकिाि, नसिरीकिाि) 
५. उन्नि नश्लको फ्यचुर ब्रडु ट्यागीङ गरी सरकारी/तनजी तिरका ह्याचरी/नसिरीकिािहरुलाई उपलब्िगराउने । 

२.३ केन्त्रको स्जबमेवारी  

तबगि केही बषिहरु रे्दस्ि कृतरम जलाशयमा मत्सतयपालन कायिक्रम तिब्ररुपमा बरृ्ि हरैु्द गएको पस्िमाञ्चल तबकास 
क्षेरमा अवस्तथि यस मत्सतय तबकास केन्त्रको कायिक्षेर मखु्य रुपमा लसु्बबनी अंचलको ६ स्जल्लाहरु कर्पलवति,ु 

रुपन्त्रे्दही, नवलपरासी, गलु्मी, पाल्पा र अिाििांची हन ्। जहा ंयस केन्त्रले मत्सतयपानलमा संलग्न कृषकहरुलाई 
तबतभन्न प्रकारका मत्सतय र्वजहरु (ह्याचतलङ्ग,फ्राई िथा र्फंगरतलङ) उत्सपार्दन गरी तबिरण गने,िालीमहरु संचालन 
गरी प्रार्वतिक सेवा प्रर्दान गने,समय समयमा अनगुमन गनुिका साथै तनजी तिरका नसिरी िथा ह्याचरीकिािहरुलाई 
समेि िालीम िथा प्रार्विीक सेवा टेवा पयुािउंरै्द आएको छ। तबगि बषिहरु रे्दस्ि पहाडी स्जल्लाहरुमा पतन 
मत्सतयपालनको प्रचरु सबभावना र प्राणी प्रोर्टनका लातग सहज उपलब्ि हनुे माछापालनको तबतिार हरैु्द गएको र 
िी क्षेरहरुमा प्रातबतिक सेवा र मत्सतय बीजको आपतुििको स्जबमेवारी पतन यसै मत्सतय तबकास केन्त्रको रहेकोले यस 
तबकास क्षेर अन्त्िगििका पहाडी स्जल्लाका मत्सतयपालनमा संलग्न कृषकहरुलाईि समेि मत्सतय बीज उपलब्ि 
गराउरै्द आएको छ। यस वाहेक यहां बाट उत्सपार्दन भएको मत्सतय बीजहरु बााँके,बदर्दिया, प्यठुान,स्चिवन,र्दाङ्ग र 
भारि सबम समेि तबर्क्र तबिरण भईरहेको छ । 
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२.४  संगठनात्समक संरचना 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

बररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि 

रा.प.र्ि (प्रा.) 
(मत्सतय समहु–१) 

 

 

प्रार्वतिक फाटं लेिा फाटं 

लेिापाल-१ 

प्रशासन फाटं 

िररर्दार-१,टा. िररर्दार-१ 

हल्का सवारी चालक-१, कायािलय सहयोगी–४ 
 

 

 

 

 

माउ िथा मत्सतय र्वज व्यवतथापन शािा 
मत्सतय र्वकास अतिकृि रा.प.ि.ृ (मत्सतय)–१  

प्रार्वतिक सहायक रा.प.अ.प्र.(मत्सतय)१ 

कायािलय सहयोगी–२ 

योजना िथा अनगुमन शािा 
मत्सतय र्वकास अतिकृि रा.प.ि.ृ (मत्सतय)-१ 

प्रार्वतिक सहायक रा.प.अ.प्र. (मत्सतय)–१ 

िान ेमाछा र उन्नि नश्ल शािा 
मत्सतय र्वकास अतिकृि रा.प.ि.ृ (मत्सतय)–१ 

प्रार्वतिक सहायक रा.प.अ.प्र. (मत्सतय)–१ 

कायािलय सहयोगी–१ 
 

 

मत्सतय प्रयोगशालाशािा 
मत्सतय र्वकास अतिकृि रा.प.ि.ृ (मत्सतय)–१ 

प्रार्वतिक सहायक रा.प.अ.प्र. (मत्सतय)–१ 

कायािलय सहयोगी–१ 
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२.४ (क) र्दरवन्त्र्दी र्ववरण  

क्र.सं. पर्द शे्रणी स्तवकृि 
र्दरवन्त्र्दी पर्दपतुिि ररक्त 

संख्या कैर्फयि 

१ 
बररष्ठ मत्सतय तबकास 
अतिकृि 

रा॰प॰र्ि॰ (प्रा॰) १ १ 
  

२ मत्सतय तबकास अतिकृि रा॰प॰ि॰ृ (प्रा॰) ४ ४ 
  

३ प्रातबतिक सहायक रा॰प॰अं॰प्र (प्रा॰) ४ ३ १ 
 

४ लेिापाल रा॰प॰अं॰प्र (प्र॰) १ १ 
 

गैडहवा गा.पा., 
रुपन्त्रे्दहीमा काज 

५ िररर्दार रा॰प॰अं॰ र्ि. (प्र॰) १ १ 
  

६ टाइर्पष्ट रा॰प॰अं॰ र्ि. (प्र॰) १ १ 
  

७ हलकुा सवारी चालक शे्रणी तबर्हन १ १ 
  

८ का॰ स॰ शे्रणी तबर्हन ८ ३(५) 
 

 ५ जना करार 

जबमा २१ २० १ 
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२.४ (ि)  हाल कायिरि जनशस्क्त र्ववरण  

क्र.सं. कायिरि कमिचारीको नाम पर्द शे्रणी 

१ महेश चन्त्र्द गपु्त बररष्ठ मत्सतय तबकास अतिकृि रा॰प॰र्ि॰ (प्रा॰) 

२ मसु्न्नलाल अग्रहरी 

 

मत्सतय तबकास अतिकृि 
रा॰प॰ि॰ृ (प्रा॰) 

३ र्वरेन्त्र प्रसार्द चौिरी 

४ लक्ष्मी काकी 

५ रुची श्रीवातिव 

६ जनार्दिन प्र. प्रिान 

 

प्रातबतिक सहायक 
रा॰प॰अं॰प्र (प्रा॰) ७ कमलराज नेपाल 

८ र्वष्ण ुप्रसार्द चौिरी 

९ जनािर्दन लोि लेिापाल रा॰प॰अं॰ प्र (प्र॰) 

१० स्िम बहार्दरु पाण्सडे िररर्दार रा॰प॰अं॰ दर्दस्त्तय (प्र॰) 

११ मन ुके॰सी॰ (लामा) टाईर्पष्ट रा॰प॰अं॰ दर्दस्त्तय (प्र॰) 

१२ शंकर पनु (पाईजा) हलकुा सवारी चालक 

शे्रणी तबर्हन 

१३ रामर्प्रि थारु कायािलय सहयोगी 

१४ िेम बहार्दरु कायािलय सहयोगी 

१४ िशुीलाल कहार कायािलय सहयोगी 

२.५ शािागि कायि र्ववरण 

२.५॰१ केन्त्र प्रमिु (वररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि) 

 केन्त्र प्रमिुको हैतसयिले सबपणुि प्रशासर्कय प्रार्वतिक कायिहरुको संचालन अनगुमन गने । 

 वार्षिक कायिक्रम ियार गने/गराउने/पेश गने र तवीकृि कायिक्रमहरु संचालन गने । 

 र्वतभन्न तनकाय संग समन्त्वय गरी गणुतिरीय सेवा प्रर्दान गने । 

 केन्त्रको सबपणुिफााँट शािाहरुको कायिक्रमहरु संचालन गनि लाई आवश्यक सहयोग र समन्त्वय गने।  

 समय समयमा थप गररएका कायिक्रम/स्जबमेवारीहरु परुा गने । 

 राजश्व/वेरुज/ुस्जन्त्सीहरुको कायि व्यवस्तथि गनि लगाउने । 
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२.५॰२ प्रार्वतिक फााँट 

यस केन्त्रको कायिक्रम र जनशस्क्त अनसुार चार वटा प्रार्वतिक फााँट रहेका छन।् प्रत्सयेक प्रार्वतिक फााँटमा 
मत्सतय समहुको एक-एक अतिकृि (रा.प.ि.ृप्रा.) तिरको र एक जना प्रर्वतिक सहायक (रा.प.अनं.प्र.प्रा.) तिरको 
कमिचारीको र्दरवन्त्र्दी रहेको छ। प्रार्वतिक फााँट र कायि र्ववरणहरु यस प्रकार छ।  

२.५॰२ (क) माउ िथा मत्सतय र्वज व्यवतथापन शािा 
 आफ्नो कायि क्षेरलाई चार्हने मत्सतय र्वजको अनमुान गने र तनजी तिरबाट आपतुिि भईरहेको मत्सतय 

र्वजको अनमुान गने र तनजी तिरबाट आपतुिि भईरहेको मत्सतय र्वजको पतन िथयाङ्कलाई र्वश्लषेण गरी 
मत्सतय र्वजको आवश्यकिा पर्हचान गने। 

 आवश्यक मत्सतय र्वजलाई चार्हन े माउ र पोिरी िथा नसिरी पोिरीको व्यवतथापनको लागी चार्हन े
आवश्यक उत्सपार्दन िथा अन्त्य सामाग्री सर्हि कायिक्रम प्रतिाव गने। 

 उपलव्ि श्रोि सािन बजेट र तवीकृि कायिक्रम अनसुार तवतथय गणुतिरीय मत्सतय र्वज उत्सपार्दन गनि 
र कायि क्षेर र मााँग अनसुार सलुभ र्वक्री र्विरण गने। 

 तनयतमि रुपमा माउ व्यवतथापन गने। 

 मत्सतय प्रजनन/सबपूणि कायिको व्यवस्तथि अतभलेि राख्न ेर प्रगति प्रतिवेर्दनको लागी उपलव्ि गराउने। 

 केन्त्रका अन्त्य फााँट संग समन्त्वय गरी िोर्कएको स्जबमेवारी परुा गने। 

२.५॰२ (ि) िान ेमाछा िथा उन्नि नश्ल शािा 

 केन्त्रका पोिरीहरु पूणि रुपमा सर्दपुयोग माछापालनको लागी चार्हने उत्सपार्दन सामाग्री र अन्त्य 
व्यवतथापनको कायिक्रम प्रतिाव गने। 

 तवीकृि कायिक्रम अनसुार केन्त्रका अन्त्य फााँट संग समन्त्वय गरेर माछा भरुा तटर्कङ्ग र िाने माछा 
उत्सपार्दन गरी उपभोक्ता लाई सहज रुपमा र्वक्री र्विरण गने। 

 सबपणुि कायिको व्यवस्तथि अतभलेि राख्न ेर समय समयमा प्रगति प्रतिवेर्दन ियार गरी पेश गने। 

 उन्नि शिु नश्लको माउ व्यवतथापन र प्रजनन गरी कायिक्रम अनसुार ट्याग सर्हिको फ्यचुर ब्रडु र्वक्री 
र्विरण गने। 

 कायिक्रम अनसुार शिु नश्लको ह्याच्लीङ्ग/र्फगरतलङ्ग र्वक्री र्वरिण गने र सबै कायिको व्यवस्तथि 
अतभलेि राख्न।े 

 अन्त्य फााँट संग समन्त्वय गरेर मौजरु्दा श्रोि सािनबाट अतिकिम उत्सपार्दन गने। 

२.५॰२ (ग) मत्सतय रोग प्रयोगशाला 
 यस केन्त्रमा रहेका कायिक्रम अनसुारको पोिरीहरुको पानी गणुतिर िथा रोग व्यवतथापन गने। 

 कायि क्षेर तभरका तनजी तिरका मत्सतयपालन कृषक/ह्याचरीकिाि/नसिरीकिािहरुको पानीकोगणुतिर 
व्यवतथापन/ रोग व्यवतथापनको लागी प्रार्विीक सेवा उपलव्ि गराउने। 

 प्रयोगशाला संचालन गने र तनयतमि सेवा उपलव्ि गराउने। 

 अन्त्य फााँट संग समन्त्वय गरी गणुतिरीयसेवा संचालन गने। 

 िोकीएको समयमा प्रगिी प्रतिवेर्दन पठाउने। 
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२.५॰२ (घ) योजना िथा अनगुमन शािा 

 वार्षिक कायिक्रम ियार गने/पेश गने तवीकृि कायिक्रम सबबस्न्त्िि शािाहरु लाई बाडफाड गनेर 
संचालन गने। 

 प्रत्सयेक फााँट संग समन्त्वय गरी मातथल्लो तनकायको तनरे्दशन अनसुार बार्षिक/चौमातसक मातसक 
कायिक्रम िजुिमा गने। 

 सबपणुि शािाहरुको प्रगति संकलन गरी िोर्कएको र मााँग भए अनसुार सबबस्न्त्िि तनकायमा पठाउने। 

 कायि क्षेर तभरका मत्सतय उत्सपार्दनमा संलग्न सरकारी तनकाय/ तनजी तिर र उपभोक्ताहरु संग 
छलफल गरी र समन्त्वयमा मत्सतयपालन िातलम लगायि अन्त्य प्रार्वतिक कृयाकलापहरु संचालन गने। 

 केन्त्रबाट प्रकाशन हनु ेपसु्तिका िथा अन्त्य प्रकाशनहरु सबै शािाहरु संग समन्त्वय गरी प्रकाशन गने। 

 तनयतमि बैठक संचालन गने। 

 यस केन्त्र िारा िोर्कएको कायिक्रमहरुको समहुमा वा व्यक्तीगि अनगुमन गरी प्रतिवेर्दन पेश गने। 

२.५॰३ लेिा शािा 

 केन्त्रका सबपणुि फााँट संग समन्त्वय गरी चाल ु र पूस्जगि िचिको अनमुान गरी कायिक्रम िजुिमाको 
लागी ियार गने। 

 रै्दतनक कायि संचालनको लागी चार्हने आतथिक कारोबार गने र सो को र्ववरण अध्यावतिक राख्न।े 

 ठेक्का पट्टाको कायि संचालन गने। 

 बेरुज ुफछयौट सबबन्त्िी कायिहरु गने। 

 लेिा पररक्षण सबबन्त्िी कायिहरु गने। 

 राजश्व सबबन्त्िी कायिहरु अध्यावतिक राख्न।े 

 लेिा फााँट संग सबबस्न्त्िि थप भएका कायिहरु गने। 

२.५॰४ प्रशासन/स्जन्त्सी फााँट 

 रै्दतनक प्रशासतनक कायि गने 

 कमिचारीको र्ववरणहरु अध्यावतिक राख्न।े 

 केन्त्रको भौतिक सरुक्षा सबबन्त्िी कायि गने। 

 स्जन्त्सी फााँटले स्जन्त्सी रस्जष्टरहरु व्यवस्तथि राख्न।े 

 कायािलयलाई चार्हन ेसामाग्रीहरुको िररर्द प्रचतलि ऐन तनयम अनसुार गने। 

 रै्दतनक कायि संचालनको लातग चार्हने सामाग्रीहरु सबै फााँटलाई उपलव्ि गराउने। 

 यस केन्त्रमा रहेका सबपणुि चल अचल सबपस्त्तहरुको रेकडि राख्न ेर व्यवस्तथि रुपमा सर्दपुयोग गने। 

 समय समयमा माग भएको र्ववरण/थप स्जबमेवारी परुा गने। 

यस केन्त्रका सबपणुि फााँट/शािा र कमिचारीहरुले समन्त्वयात्समक रुपमा रै्दतनक कायि संचालन गने र समय 
समयमा थप भएका स्जबमेवारीहरु पतन समयमै परुा गने। 
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२.६ मौजरु्दा भौतिक पूवाििार 

क्र.सं. मौजरु्दा भौतिक पूवाििार र्ववरण कैर्फयि 

१. तथापना वषि 2018  

2. जग्गा र त्सयसको उपयोग -  

2.1 कुल क्षेरफल (हे.) 23  

2.2 उपयोगमा नआएको क्षेरफल (हे.) 5.16  

2.3 उपयोगमा आएको क्षेरफल (हे.) 17.84  

2.4 जलाशय क्षेरफल -  

 क. माउ पोिरी (हे.) 0.8  

 (संख्या) 3  

 ि. प्रजनन/ नसिरी पोिरी (हे.)          1.1  

 (संख्या) 8  

 ग. ररयररङ्ग पोिरी (हे.)          1.2  

 (संख्या) 7  

 घ. िाने माछा उत्सपार्दन पोिरी (हे.)                                1४.१२  

 (संख्या) 20  

 (ङ) अन्त्य पोिरी  (हे.) 0.62  

 अनसुन्त्िान पोिरी(संख्या) 10  

2.5 अन्त्य भौतिक संरचना, पोिरीको तडल, बाटो, 
कुलो आर्दीले ओगटेको क्षेरफल (हे.) 

1.67  

2.6 जग्गाको तवातमत्सव (हे.) म.र्व. केन्त्र  

2.7 जग्गा ितन प्रमाण-पजुाि भएको नभएको भएको  

3. भवन िथा आवास (संख्या) 1  

3.1 कायािलय भवन 1  

3.2 िातलम भवन 1  

3.3 कायािलय प्रमिुको आवास 2  

3.4 अतिकृि आवास 6  

3.5 सहायक कमिचारी आवास -  

3.6 लाईबे्ररी 1  

3.7 प्रयोगशाला 2  

3.8 ग्यारेज/मोटर घर 1  

3.9 र्दाना भण्सडारण घर 1  

3.10 नेट सेड 1  

3.11 अन्त्य........................ -  

4. ह्याचरी कबपेल्क्स -  
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क्र.सं. मौजरु्दा भौतिक पूवाििार र्ववरण कैर्फयि 

4.1 ह्याचरी घर(संख्या) 1  

4.2 ईन्त्कुवेशन टैंक साईज(डायतमटर) (७ वटा २.७ तम., ५ वटा १.३५ तम.) 

 ईन्त्कुवेशन टैंक(संख्या) 1२ 
4.3 तपोतनङ्ग टैंक साईज(डायतमटर) (1 वटा 4.8 तम., 1 वटा 2.8 तम.) 

 तपोतनङ्ग टैंक साईज(संख्या) 2 
4.4 सेल/रेक्टेंगलुर टैंक साईज (बगितमटर) (2 वटा 4.5वगि तम., 2 वटा 10.12 वगि 

तम., २ वटा ७.६ वगि तम.) 

 सेल/रेक्टेंगलुर टैंक(संख्या) 6 

4.5 ओभरहेड टैंक सं.(तल.क्षमिा) 1(४० हजार तल.) 

5. बोररङ्ग(संख्या) -  

5.1 तयालो बोररङ्ग ९ १ वटा काम नलाग्न े

5.2 तडपवयलबोररङ्ग 3 3 वटा काम नलाग्न े

6. र्फतडङ्ग क्यानल (रतनङ्ग तम.) 1226 596 तमटर ममिि गनुि पने 

7. फामि फेस्न्त्सङ्ग (रतनङ्ग तम.)   

7.1 फामि फेस्न्त्सङ्ग भैसकेको ६० एम.एम. × ६० 
एम.एम. मेसको िार जाली 

3803 वगि तम. 

7.2 फामि फेस्न्त्सङ्ग गनि बांकी 800 वगि तम. 
8. जेनेरेटर (संख्या) 1  

9. इलेक्ट्रीक मोटर(संख्या) 1७ ७ तललाम गनुि पने 

10. पबप सेट(संख्या) 2  

11 सवारी िथा ढुवानी सािन     (संख्या) -  

11.1 र्पकअप÷स्जप,अन्त्य गाडी  2 1 वटै ममिि गनुि पने 

11.2 मोटर साईकल          (संख्या) 2 1 वटै ममिि गनुि पने 

11.३ ररक्सा (ठेला) 1  

11.४ साईकल 2  

11.५ पावर र्ट्रलर 1  ममिि गनुि पने 

12. ल्याबटब कबप्यूटर   (संख्या) २  

13. डेक्तटब कबप्यूटर   (संख्या) 8 3 तललाम गनुि पने 

14. र्प्रन्त्टर            (संख्या) ६ ३ वटामा फोटो कर्प सर्हि 

15. फोटोकपी मेस्शन   (संख्या) -  

16. फयाक्स मेस्शन     (संख्या) 1 तललाम गनुि पने 

17. तक्यानर           (संख्या) -  

18. प्रोजेक्टर मस्ल्टतमतडया (संख्या) 1  

19. एररयटर           (संख्या) 6 ३ ममिि गनुि पने 
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क्र.सं. मौजरु्दा भौतिक पूवाििार र्ववरण कैर्फयि 

20. पेलेट मेस्शन        (संख्या) 1  

21. मोटर वोट (संख्या) -  

22. केज संख्या   (कुल ब.तम.) -  

23. एल. पी.ग्यास तसतलण्सडर (संख्या) 1  

2४. ग्राईन्त्डर मेस्शन     (संख्या) 1  

2५. एयर कुलर (संख्या) 2  

2६. एयर कस्ण्सडसनर  (संख्या) 3 1 तललाम गनुि पने 

2७. र्फ्रज    (संख्या) 1  

2८. तडर्फ्रज  (संख्या) 1  

२९. रेर्फ्रजेरेटर   (संख्या) 1  

30. पानी जांच िथा ल्याव ईक्यूप्मेण्सट (संख्या) -  

30.1 ह्यार्कट/पानी जांच उपकरण सेट             1  

30.2 तडस्जटल तड.ओ.तमटर 1  

30.3 तडस्जटल र्प.एच.तमटर 1  

30.4 माईक्रोतकोप 1  

30.5 अस्क्सजन तसतलण्सडर  2 िरौटीमा 
30.6 एमोतनया र्कट  1  

30.7 तडस्जटल एमोतनया तमटर -  

30.8 Water test tablet photometer 1  

30. क्यामरा 3 2 तललाम गनुि पने 

31. ग्रास कटर             (संख्या) 1  

32. वाटर एन लाईजर       (संख्या) 2  

33. र्पट ट्याग तक्यानर  (तक्यानर) 3  
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३॰ कायिक्रम िथा र्क्रयाकलापहरु 

३.१ क) २०७३/०७४ को वार्षिक प्रगति र्ववरणबजेट उपशीषिक नं.:3121१० र सब उपशीषिक नं.:3121१०…१ 

 

क्र.स. 
 

 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
 

 

िचि स्शषिक 
 

इकाई 
 

बार्षिक लक्ष्य बार्षिक प्रगति 
पररमाण भार बजेट पररमाण भाररि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

(अ) पूाँजीगि िचि अन्त्िगििका कायिक्रमहरुः        

 मेस्शनरी औजार िररर्द        

८.४.४.२ तकुटर िररर्द (मोटर साईकल/तकुटर)  29411 वटा 1 0.99 2 1 0.99 

८.५.१.१० 
तडस्जटल क्यामरा (कायािलय संचालनसंग सबबन्त्िी यन्त्र, उपकरण िथा 
मेशीन औजार) 29511 संख्या 1 0.25 0.5 1 0.25 

८.५.१.१४० 
तडस्जटल व्यालेन्त्स (कायािलय संचालनसंग सबबन्त्िी यन्त्र, उपकरण िथा 
मेशीन औजार)) 29511 संख्या 1 0.25 0.5 1 0.25 

८.६.४२.२६ र्प. ११ पोिरी पार्टिस्शयन परुा गने (अन्त्य) 29611 संख्या 8 1.97 4 0 ० 

८.७.२९.१२६ मत्सतय ह्याचरी सदुृर्ढकरण  (अन्त्य पसु्जगि सिुार) 29621 संख्या 1 2.47 5 1 2.47 

८.७.२९.१२८ र्वितुिकरण र  सदुृर्ढकरण (अन्त्य पसु्जगि सिुार) 29621 संख्या 1 2.47 5 1 2.47 

८.७.२९.२०० 
ह्याचरी िथा पोिरीहरुमा पानी व्यवतथापन लातग र्वग्रकेा संरचनाहरुको 
ममिि सिुार  (अन्त्य पसु्जगि सिुार) 29621 संख्या 20 2.47 5 20 2.47 

८.७.२९.२०६ 
पोल िथा िार व्यवतथापन गरर र्प.११ पोिरीमा तबजलुी प–ुयाउने (अन्त्य 
पसु्जगि सिुार) 

29621 संख्या 1 1.97 4 1 1.97 

(क) पंूजीगि िचि कायिक्रमको जबमा        

(ि) चाल ुिचि अन्त्िगििका कायिक्रमहरु         

२.१५.१.४५३ 
घसु्बि तथलगि िातलम (उद्यस्शलिा, रोजगारी मलुकर सशस्क्त्तकरण र सीप  
र्वकास िथा क्षमिा अतभबृर्ि िातलम) 22512 पटक 15 1.85 3.75 15 1.85 

२.१५.१.४५४ 
मत्सतय पालन १ हपे्त िातलम (उद्यस्शलिा, रोजगारी मलुकर सशस्क्त्तकरण र 
सीप  र्वकास िथा क्षमिा अतभबृर्ि िातलम) 

22512 पटक 3 4.44 9 3 4.44 
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क्र.स. 
 

 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
 

 

िचि स्शषिक 
 

इकाई 
 

बार्षिक लक्ष्य बार्षिक प्रगति 
पररमाण भार बजेट पररमाण भाररि 

२.१५.१८.१ संचार माध्यम िारा प्रार्वतिक जानकारी प्रवाह 22522 पटक 3 0.22 0.45 3 0.22 

२.१५.१८.२ 
वििमान अवतथा एवं प्रर्वति सबबस्न्त्ि प्रार्वतिक वािािलाप (मत्सतय सस्बब्न्त्ि 
कायिक्रम) 22522 पटक 3 0.22 0.45 3 0.22 

२.१५.१८.३ वार्षिक प्रगति पसु्तिका प्रकाशन (मत्सतय सबवस्न्त्ि कायिक्रम) 22522 थान 50 0.25 5 50 0.25 

२.१५.१८.४ साविजतनक सनुवुाई  (मत्सतय सस्बब्न्त्ि कायिक्रम) 22522 पटक 1 0.10 0.20 1 0.10 

२.१५.१८.५ मत्सतय प्रर्वति प्रचार सामग्री प्रकाशन 22522 संख्या 1000 0.2 0.4 1000 0.2 

२.१५.१८.११ 
मेला महोत्ससव+पर्दशिनीमा तटल सर्हि सहभागीिा (मत्सतय सबवन्त्िी 
कायिक्रम) 22522 पटक 2 0.4 0.8 3 0.4 

२.१५.१८.३७ 
कापि नश्ल सिुार अन्र्िगि एवं माउ िथा र्पट ट्रयाग व्यवतथापन ट्यागीगं 
र र्फंगरतलंग र्विरण (मत्सतय सबवन्त्िी कायिक्रम) 

22522 संख्या 3000 7.40 15 3000 7.40 

२.१६.८.४७७ ह्याच्लीगं उत्सपार्दन िथा र्विरण हजारमा (अन्त्य) 22521 संख्या 40000 6.91 14 42000 6.91 

२.१६.८.४७८ फ्राई उत्सपार्दन िथा र्विरण हजारमा (अन्त्य) 22521 संख्या 1500 1.48 3 1519.68 1.48 

२.१६.८.४७९ र्फंगरतलंग उत्सपार्दन िथा र्विरण हजारमा (अन्त्य) 22521 संख्या 2500 9.87 20 2889.374 9.87 

२.१६.८.४८१ िाने माछा उत्सपार्दन (अन्त्य) 22521 मे.ट. 6 4.44 9 2.1182 १॰५७ 

२.१९.१.४२७ 
कायिक्रम संचातलि स्जल्लाहरुको अनगुमन िथा प्रतिवरे्दन (अनगुमन 
मूल्यांक्न िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन भ्रमण िचि ) 22611  30 2.07 4.20 30 2.07 

५.१.१०.247 
तबशेष मत्सतय उत्सपार्दनका लातग पोिरी तनमािण कायिक्रमका  लातग 
तथलगि संभाव्यिा प्रमास्णकरण अनगुमन एवं प्रशासतनक िचि 26413 चौमातसक 2 0.91 1.85 2 0.91 
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३.१ ि)  प्रिानमन्त्री कृर्ष आितुनर्ककरण पररयोजना िफि  को २०७३/०७४ को वार्षिक प्रगति र्ववरण   बजेट उपशीषिक नं. :312163 

क्र.स. 

 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

 

 

िचि 

स्शषिक 

 

 

इकाई 

 

बार्षिक लक्ष्य बार्षिक प्रगति 
पररमाण भार बजेट पररमाण भाररि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
अ पुाँस्जगिअन्त्िगििका कायिक्रम            

१ उन्निनश्ल सिुार अन्त्िगििPit Tag Reader 

/ Scannerिररर्द 

२९५११ संख्या २ २॰५० २॰० २ २॰५० 

२ उन्निनश्ल सिुार अन्त्िगििPit Tagिररर्द २९५११ संख्या ११०० ६॰२५ ५॰० ११०० ६॰२५ 

३ र्प.४, र्प.५ र र्प.९ पोिरीमा नाला तनमािण 
गने 

२९६११ तमटर १५० ६॰२५ ५॰० ० ० 

४ र्प.१०तबजलुी पोल र िार राख्न े २९६११ तमटर १०० ३॰७५ ३॰० १०० ३॰७५ 

५ ८वटा अनसुन्त्िान पोिरीको तडललाई 
ईटाको वाल बनाई शिु नश्लकोFuture 

Broodररयररङ्ग गने 

२९६११ संख्या ३ ६॰२५ ५॰० ३ ० 

६ कस्न्त्डशतनङ्गटयाकं तनमािण गने २९६११ संख्या ५ ६॰२५ ५॰० ५ ६॰२५ 

७ कस्न्त्डशतनङ्गटयाकंको लातग छानातनमािण 
गने 

२९६११ संख्या १ ६॰२५ ५॰० १ ६॰२५ 

८ बोररङ्गजडान २९६११ संख्या १ ६॰२५ ५॰० १ ६॰२५ 

९ फामिफेस्न्त्सङ्ग २९६११ तमटर ३०० ६॰२५ ५॰० ३०० ६॰२५ 

१० गटे रे्दस्िकायािलयसबम सडक ग्राभेल गने २९६११ तमटर ५०० ६॰२५ ५॰० ५०० ६॰२५ 

११ र्प.१२, र्प.१३ रर्प.१४ को माटो कर्टङ्ग 
गरी गर्हराउने र सो माटोबाट र्प.११ को 
पार्टिशन परुागने 

२९६११ संख्या ५ ३१॰३५ २५॰० ० ० 

१२ र्प.१0 लाई ३ वटा पोिरीमा पार्टिशन गरर २९६११ संख्या ३ ६॰२५ ५॰० ० ० 

१३ कायािलयिथा आवास भवनको छाना 
सदुृर्ढकरण 

२९६११ संख्या ५ ६॰२५ ५॰० ० ० 

 पसु्जगि िचिअन्त्िगििका कायिक्रमको जबमा      १०० ८०॰०  ४३॰७५ 
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३.२ आ॰ब॰ २०७३/०७४ को  मखु्य मखु्य प्रगति/उपलस्व्ि र्ववरण 

मत्सतय तबकास केन्त्र, भैरहवा िारा आ॰ब॰ २०७३/७४ मा सबपन्न भएका कायिक्रमहरुको मखु्य 
मखु्य उपलव्िीहरु यस प्रकार छ ; 

क. पंूस्जगि कायिक्रम िफि  
 मत्सतय ह्याचरी सदुृढीकरण : ५ वटा नयााँ ईन्त्कुवेशन टैंक तनमािण सर्हि पानी व्यवतथापनले 

गर्दाि मत्सतय प्रजनन क्षमिामा र्वतिार भई मत्सतय र्वज उत्सपार्दनमा बरृ्ि हनुे। 

 र्वितुिकरण : कायािलय भवन, ह्याचरी लगायि आवश्यक ठााँउहरुमा र्वजलुीको अवतथामा 
सिुार भएको। 

 ह्याचरी िथा पोिरीहरुमा पानी व्यवतथापनका लागी र्वग्रकेा संरचना ममिि सिुार : फामिको 
क्षेर तभर रहेको वोररङ्गहरुको घर तनमािण, पोिरीको तडल ममिि र पानी व्यवतथापनमा सिुार 
भएको। 

 पोल िथा िार व्यवतथापन गरी पोिरीमा र्वजलुी परुयाउने : प्रयोगमा नरहेको र्प.११ पोिरीमा 
र्वजलुीको पोल िथा िार व्यवतथापन गरी भर्वष्यमा पोिरी सिुार गरी प्रयोग गने गरी 
र्वििुको व्यवतथापन भएको। 

ि.  चाल ुकायिक्रम िफि  

१. घबुिी तथलगििातलम : १५ वटा तथलगि िातलमहरु यस अंचलको ६ वटै स्जल्लाहरु 
रुपन्त्रे्दही, नवलपरासी,कर्पलवति,ु गलु्मी, अघाििााँची, पाल्पामा संचालन गरीएको र ३ वटा एक 
हपे्त मत्सतयपालन िातलममा पतन ६ वटै स्जल्लाका कृषकहरु समावेश गररएको तथयो।यी 
िातलमहरुमा परुुष २८९ र मर्हला १६८ जनाको सहभातगिा भई जबमा ४५७ जनाले 
िातलमबाट प्रार्वतिक ज्ञान स्शप आजिन गरेका तथए। 

२. साविजतनक सनुवुाई : तमति २०७३/०७/२९ गिे मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको सभाकक्षमा 
सबपन्न भएको साविजतनक सनुवुाईमा आ.व. २०७२/०७३ कायिक्रमको उपलव्िी र आ.व. 
२०७३/०७४ तवीकृि कायिक्रम बारे कायिपर पेश गरै्द व्यापक छलफल गरी सबपन्न भएको। 
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३. मेला महोत्ससवमा तटल सर्हि सहभातगिा : तवीकृि कायिक्रम २ वटा मार रहेिा पतन 
रुपन्त्रे्दहीको ३ वटा तथान भैरहवा, तिलोत्तमा र बटुवलमा तटल सर्हि सर्क्रय सहभातगिा 
भएको। 

४. कापि नश्ल सिुार अन्त्िगिि एवं माउ िथा र्पट ट्याग व्वतथापन टयातगङ्ग र र्फंगरतलङ र्ववरण : 
यस केन्त्रमा रहेका शिु नश्लको माउहरु व्यवतथापन गरी सो बाट मत्सतय र्वज उत्सपार्दन 
र्विरण गनुिको साथै ट्याग सर्हिका फ्यचुर ब्रडुहरु मत्सतय र्वकास केन्त्रहरु जनकपरु, हेटैडा, 
भण्सडारा र गेटाको साथै तनजी तिरका ह्याचरीहरुलाई समेि उपलव्ि गराईएको तथयो। 

५. ह्याच्लीङ्ग उत्सपार्दन िथा र्विरण : ४ करोड ह्याच्लीङ्गको लक्ष्य िोर्कएकोमा ४ करोड 
२०लाि तसल्भरकापि, र्वगहेडकापि, ग्रासकापि, रह,ु नैनी र भाकुरका ह्याच्लीङ्गहरु नेपालका 
१२ स्जल्ला र भारिमा समेि र्वक्री र्विरण गररएको तथयो। यसबाट उत्सपार्दन हनुे र्फंगरतलङ 
१०,000 गोटा प्रति हे. को र्दरले पोिरीमा राख्र्दा ८४० हे. पोिरीमा तटर्कङ गनि पगु्र्दछ। 

६. फ्राई उत्सपार्दन िथा र्विरण : १५ लाि लक्ष्य रहेकोमा १५,१९,६८० गोटा भारि वाहेक ७ 
स्जल्लाका कृषकहरुमा र्वक्री र्विरण भएको तथयो। यसबाट उत्सपार्दन हनुे र्फंगरतलङ बाट ८० 
हे. जलाशयमा माछाको र्फंगरतलङ तटक गनि पयािप्त हनु्त्छ। 

७. र्फंगरतलङ उत्सपार्दन िथा र्विरण : २५ लाि लक्ष्य रहेकमा 28,89,374 गोटा कमनकापि, 
तसल्भरकापि, र्वगहेडकापि, ग्रासकापि, रह,ु नैनी, भाकुर र र्टलीर्पया गरी ८ जािका र्फंगरतलङ 
भारि वाहेक नेपालमा १३ वटा स्जल्लामा र्वक्री र्विरण भएको तथयो। र्वक्री र्विरण भएको 
र्फगरतलङबाट २८९ हे. जलाशयमा मत्सतय र्वज तटक गनि प्रयािप्त हनु्त्छ। 

8. र्वशेष मत्सतय उत्सपार्दन कायिक्रम : रुपन्त्रे्दही, नवलपरासी, कर्पलवतिमुा संचातलि र्वशेष मत्सतय 
उत्सपार्दन कायिक्रमको लागी तथलगि सबभाव्यिा, प्रमास्णकरण र अनगुमनको कायि यस 
केन्त्रका प्रार्वतिकहरु िारा सबपन्न गररएको तथयो। 

९. िाने माछा उत्सपार्दन र्विरण : यस केन्त्र िारा 2118.2 के.जी. िानेमाछा उत्सपार्दन गरी 
उपभोक्ताहरुलाई र्वक्री र्विरण गररएको तथयो। 
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ग) प्रिानमंरी कृर्ष आितुनर्ककरण पररयोजना अन्त्िगिि सबपन्न पंूस्जगि कायिक्रमहरु 

१. उन्नि नश्ल सिुार अन्त्िगिि PIT Tag Reader / Scanner िररर्द गरेको। 

२. उन्नि नश्ल सिुार अन्त्िगिि PIT Tag Reader / Scanner िररर्द : यस कायिक्रम बाट 
११७० गोटा  PIT Tag िररर्द गररएको र उन्नि नश्लको Future brood मा रािेर र्वक्री 
र्विरण गररनेछ।  

३. र्प.१० मा र्वजलुी पोल र िार राख्न े: र्प.१० लगायि र्प.९ र आर ५ मा समेि पगु्ने गरी 
र्वजलुीको पोल िार राख्न ेकाम सबपन्न भएको छ। 

४. कस्न्त्डसतनङ टयाङ्क तनमािण गने : केन्त्रको मखु्य गेट र सडक पस्िम िफि  केन्त्रको नाममा 
रहेको जग्गामा ६ वटा कस्न्त्डसतनङ टयाङ्क तनमािण गरी भर्वष्यमा सोही ठााँउबाट मत्सतय 
र्वक्री र्विरण गने गरी व्यवतथा गररएको। 

५. कस्न्त्डसतनङ ट्याङ्कको लागी छाना तनमािण गने : तनमािण गररएको कस्न्त्डसतनङ ट्याङ्क माथी र 
मत्सतय र्वज र्वक्री र्विरण गनि सस्जलो हनुे गरी जतिाको छाना तनमािण गररएको छ। 

६. वोररङ्ग जडान : कस्न्त्डसतनङ तनमािण गरेको तथलमा वोररङ्ग जडान गररएको र वोररङ्ग घर 
समेि (अिरुो) तनमािण गररएको छ। 

७. फामि फेस्न्त्सङ : सडक पस्िम केन्त्रको नाममा रहेको जग्गालाई िारबार गररएको छ। 

८. गेट रे्दिी कायािलयसबम सडक ग्राभेल गनि : उपलव्ि बजेटबाट गेट रे्दस्ि कायािलय जाने 
बाटो िफि  २१० मीटर बाटो ग्राभेल सबपन्न भएको छ। 
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३.२.१ िातलम र्ववरण 

३.२.१.1 मत्सतय पालन िातलम १ हपे्त 

तमति २०७३/०९/२४ गिे रे्दस्ि २०७४/09/29 गिे सबम मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको 
आ.व.२०७३/०७४को र्दोश्रो चौमातसक लक्ष्य अनसुार मत्सतयपालन उद्यमस्शलिा रोजगारीमलुक 
सशक्तीकरण, स्शप र्वकास िथा क्षमिा अतभवरृ्ि १(एक) हपे्तमत्सतयपालन िातलममा िपतसलका 
कृषकहरु सहभागी भएको । 

क्र.स. सहभातगको नाम ठेगाना फोन नं 

१. श्री पोम नारायण िनाल तस.न.पा.- ३, रुपन्त्रे्दही 9857090007 

२. श्रीमति मतनषा चौिरी जमतुनया- ३, नवलपरासी 9805485009 

3. सशु्री तसमा चौिरी तिलौली - ५, नवलपरासी 9821418598 

4. श्री लक्ष्मण िनाल अघाििााँची – ४ 9847443091 

5. श्री मािव स्घतमरे पाल्पा न.पा.-११ 9847119035 

6. श्री कृष्ण कुमार चौिरी जमतुनया -२, नवलपरासी 9841136466 

7. श्री अतनल टण्सडन रामनगर -६, नवलपरासी 9818817473 

8. श्री पनुा राम राना सनुोल-५, नवलपरासी 9807459761 

9. श्री िारा के.सी. हदर्दिचौर - ३,गलु्मी 9847004332 

10. श्री र्करण सापकोटा र्दयानगर-२, रुपन्त्रे्दही 9860391517 

11. श्री राकेश कुमी क.व.न.पा.-18 9847133903 

12. श्री स्जयाज अहमर्द हतिहवा-2, कर्पलवति ु 98119721०8 

13. श्री मोहबर्द समगलु्ला वेलैया-१, रुपन्त्रे्दही 9806944027 

14. श्री केशररनन्त्र्द बसन्त्िपरु-९, रुपन्त्रे्दही 9816471750 

15. श्रीमति तगिा कहार पकडी-६, कर्पलवति ु  

16. श्रीमति सर्विा पन्त्ि िा.न.पा.-११,पाल्पा 9847333000 

17. श्री बसन्त्ि थापा मगर बौिा पोिरा थोक-५ ,पाल्पा 9867756715 

18. श्री र्हत्त ुचाई गौरी-९, कर्पलवति ु  

19. श्री राम बहार्दरु कालङु तिलोत्तमा न.पा.१७, रुपन्त्रे्दही  

20. श्री र्वकास पाण्सडे अमवुा-५ रुपन्त्रे्दही 9802022115 
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तमति २०७३/10/02 गिे रे्दस्ि २०७3/10/07 गिे सबम मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको 
आ.व.२०७३/०७४ को र्दोश्रो चौमातसक लक्ष्य अनसुार मत्सतयपालन उद्यमस्शलिा रोजगारीमलुक 
सशक्तीकरण, स्शप र्वकास िथा क्षमिा अतभवरृ्ि १(एक) हपे्त मत्सतयपालन िातलममा िपतसलका कृषकहरु 
सहभागी भएको र्ववरण। 

क्र.स. सहभातगको नाम ठेगाना फोन नं 

१. श्री र्दल बहार्दरु चौिरी सनई- ५ नवलपरासी 9817519282 

२. श्री रािा रमण चौिरी सनई- ५ नवलपरासी 9812933611 

3. श्री रघनुाथ चौिरी मध्यर्वन्त्र्द-ु ४ नवलपरासी 9847561643 

4. श्री तनसार मसुलमान र्पपरा-८ कर्पलवति ु 9847017881 

5. श्री ध्रपु यार्दव ल.ुस.न.पा.-10 रुपन्त्रे्दही 9847054663 

6. श्री ब्रमा नन्त्र्द चौिरी िरमपतनया-२ कर्पलवति ु 9807568850 

7. श्री रामेश्वर कहार क.न.पा.-११ कर्पलवति ु 9814463943 

8. श्री राम ुयार्दव पसौया-६ कर्पलवति ु 9816453862 

9. श्री हरर पन्त्थी सैनामैना-४ रुपन्त्रे्दही 9847136316 

10. श्री कुमार ठकुरी र्दोभान-७ पाल्पा 9617711161 

11. श्री र्वष्ण ुथापा र्दोभान-७ पाल्पा 9617686299 

12. श्री पशुिराम न्त्यौपान े अगैली-८ पाल्पा 9847178173 

13. श्री रमेश कुमार भण्सडारी तसक्टहन-७ रुपन्त्रे्दही 9847142307 

14. श्री सनन्त्र्दन चौिरी रामग्राम-१ नवलपरासी 9807442212 

15. श्री दर्दपने्त्र यार्दव ल.ुस.न.पा.-1२ रुपन्त्रे्दही 9814428599 

16. श्री हेम शमाि ढकाल सनुवल-४ नवलपरासी 9816419800 

17. श्री चरुा बहार्दरु घतिि मगर िारापानी-९ अघाििााँची 9847244721 

18. श्री मनोज कुमार चौिरी बलरामपरु -१ कर्पलवति ु 9812976639 

19. श्री नारायण पौडेल र्दयानगर-३ रुपन्त्रे्दही 9807946922 

20. श्री कृष्ण प्रसार्द ज्ञवली बबिा-६ गलु्मी 9847565355 
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तमति २०७4/01/03 गिे रे्दस्ि २०७४/01/08 गिे सबम मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको 
आ.व.२०७३/०७४ को िेश्रो चौमातसक लक्ष्य अनसुार मर्हला कृषक तिररय १(एक) हपे्त मत्सतयपालन 
िातलममा िपतसलका कृषकहरु सहभागी भएको । 

क्र.स. सहभातगको नाम ठेगाना फोन नं 

१. श्री सोतनया श्रीवातिव शिुोिन गा.पा.- ५ कर्पलवति ु 9807471804 

२. श्री गनु्त्जेश्वरी चौिरी शिुोिन गा.पा.- ६ कर्पलवति ु 9817464064 

3. श्री जन्निनु तनसा मसुलमान शिुोिन गा.पा.- ३ कर्पलवति ु  

4. श्री शोभा भाट क्षेरी फुर्दवाङ-न.पा.५ अघाििाची 9840566235 

5. श्री उमा ररजाल वाङला न.पा. ४ अघाििाची 9847157350 

6. श्री पावििी बढुाथोकी तसयारी गा.पा.-५ रुपन्त्रे्दही 9847363271 

7. श्री कर्विा थारु तिलोत्तमा १४- रुपन्त्रे्दही 9811542485 

8. श्री मतनकला माझी कतलथमु-६ गलु्मी 9867168165 

9. श्री शान्त्िा मल्ल भण्सडारी हमुकोट-५ गलु्मी 9847109809 

10. श्री अमिृा शे्रष्ठ सरावल-२ नवलपरासी 9805463866 

11. श्री तभम कला चौिरी सरावल-३ नवलपरासी 9804458907 

12. श्री सकुन्त्िला चौिरी सरावल-३ नवलपरासी 9815402514 

13. श्री शोम कान्त्िी चौिरी सरावल-३ नवलपरासी 9811524376 

14. श्री संगीिा चौिरी  पट्िौली -५ रुपन्त्रे्दही 9821534523 

15. श्री तमना गरुुङ्ग र्दोभान-२ पाल्पा 9817644229 

16. श्री तसमा शैनी बासिोर -५ कर्पलवति ु 9844787128 

17. श्री पषु्पा चौिरी मिनुगर -९ कर्पलवति ु 9814419245 

18. श्री जानकुा भण्सडारी रा.न.पा.-५ पाल्पा 9868338997 

19. श्रीपिुली शे्रष्ठ रा.न.पा.-७ पाल्पा 9811978887 

20. श्री भगविी िनाल शिुोिन गा.पा.- 19 रुपन्त्रे्दही  9843097498 

21. श्री वेर्द कुमारी चौिरी अमरोड-६ नवलपरासी 9847406853 
 

  



 20 

३.२.१.२ घसु्बि तथलगि िातलम 

मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको आ.व.२०७३/०७४ को तवीकृि कायिक्रम अनसुार कृषक तिररय १ दर्दन े
घबुिी तथलगि िातलम १५ वटा संचालन भएको तथयो जसमासहभागीहरुको र्ववरण यस प्रकार रहेको छ । 

प्रथम चौमातसक            तथान - स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही            तमति - २०७३/११/०२   

क्र.स. कृषकको नाम, थर ठेगाना 
१. श्री राम बहार्दरु गरुुङ्ग स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
२. श्री जग लाल थापा स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
३. श्री स्जि बहार्दरु राना स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
४. श्री पणुि कला आले स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
५. श्री उमा आले स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
६. श्रीफररन्त्र पनु स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
7. श्री टंक बहार्दरु राना स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
8. श्री िनमाया राना स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
9. श्री तिल कुमारी शाह स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
10. श्री शोभा रे्दवी स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
11. श्री रोमा थापा स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
12. श्री रुक माया थापा स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
13. श्री रे्दवी िाण स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
14. श्री अतभषके सारु मगर स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
15. श्री तगिा सावल स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
16. श्री शास्न्त्ि गबुिजा स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
17. श्री कल्पना सावि स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
18. श्री माया थापा स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
19. श्री वातलका सावि स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
20. श्री मान प्रसार्दभट्टराई स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
21. श्री भोला थारु स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
22. श्री सकु माया र्व.क. स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
23. श्री रािा राना स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
24. श्री िेम बहार्दरु थापा स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
25. श्री तिल कुमारी थापा स्चस्ल्हया, ३ रुपन्त्रे्दही 
26. श्री लक्ष्मी घतििमगर कैलाशनगर ३, रुपन्त्रे्दही 
27. श्री र्दान बहार्दरुसनुार कैलाशनगर ३, रुपन्त्रे्दही 
28. श्रीफररन्त्र पनु कैलाशनगर ३, रुपन्त्रे्दही 
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प्रथम चौमातसक          तथान - िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु       तमति - २०७३/०6/०1 

क्र.स. कृषकको नाम, थर   ठेगाना 
१. श्री र्वष्ण ुचौिरी िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

२. श्री ब्रबहानन्त्र्द चौिरी िमिर्पनया - 2, कर्पलवति ु

३. श्री कृष्ण मल्लाह िमिर्पनया - 2, कर्पलवति ु

४. श्री असफी कहार िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

५. श्री महेन्त्र प्रसार्द चौिरी िमिर्पनया - 2, कर्पलवति ु

६. श्री सन्त्िोस कुमार कुमी िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

7. श्री र्वपि कहार िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

8. श्री पंच गलुाम नाउं िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

9. श्री राम िनी यार्दव िमिर्पनया - 6, कर्पलवति ु

10. श्री तरलोकी राज मल्लाह िमिर्पनया - 6, कर्पलवति ु

11. श्री राम दर्दन पाल िमिर्पनया - 6, कर्पलवति ु

12. श्री अशोक कुमार तगरी िमिर्पनया - 6, कर्पलवति ु

13. श्री राम बकृ्ष पाल िमिर्पनया - 6, कर्पलवति ु

14. श्री काशीराम चौरसीया  िमिर्पनया - 6, कर्पलवति ु

15. श्री राजेन्त्र यार्दव िमिर्पनया - 6, कर्पलवति ु

16. श्री िलु्सी राम शमाि िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

17. श्री द्वाररका कुमी िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

18. श्री अजुिन िोवी िमिर्पनया - २, कर्पलवति ु

19. श्री रमेश चन्त्र्द िमिर्पनया - २, कर्पलवति ु

20. श्री नारर्द कुमी िमिर्पनया - २, कर्पलवति ु

21. श्री मेहना हसन ितुनया िमिर्पनया - २, कर्पलवति ु

22. श्री पशरु्पि चौिरी िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

23. श्री ईन्त्र मस्ण कुमी िमिर्पनया - २, कर्पलवति ु

24. श्री मो.मतुिामा मतलक िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

25. श्री राजेन्त्र चौिरी िमिर्पनया - १, कर्पलवति ु

26. श्री सईर्द मो. ितुनया िमिर्पनया - २, कर्पलवति ु
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प्रथम चौमातसक           तथान - सरावल -१, नवलपरासी            तमति - २०७३/०6/०7   

क्र.स.            कृषकको नाम, थर                 ठेगाना 
१. श्री प्रभाविी यार्दव सरावल -१, नवलपरासी 
२. श्री सरतविी चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
३. श्री तसंगारी यार्दव सरावल -१, नवलपरासी 
४. श्री मन्त्िरा चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
५. श्री रािा चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
६. श्री जगवन्त्िी चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
7. श्री तलल बहार्दरु यार्दव सरावल -2, नवलपरासी 
8. श्री हरर लाल यार्दव सरावल -2, नवलपरासी 
9. श्री दर्दगाि चौहान सरावल -2, नवलपरासी 
10. श्री महेश  चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
11. श्री तरलोकी यार्दव सरावल -१, नवलपरासी 
12. श्री जसवन्त्ि यार्दव सरावल -१, नवलपरासी 
13. श्री रघनुाथ प्रसार्द चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
14. श्री संजय यार्दव सरावल -१, नवलपरासी 
15. श्री दर्दव्य मणी पोिरेल सरावल -2, नवलपरासी 
16. श्री संगीिा कुमारी चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
17. श्री बेचनी चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
18. श्री सभुम यार्दव सरावल -१, नवलपरासी 
19. श्री होम कुमारी चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
20. श्री प्रमोर्द चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
21. श्री जगर्दीश चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
22. श्री सरतविी यार्दव सरावल -१, नवलपरासी 
23. श्री पटनी यार्दव सरावल -१, नवलपरासी 
24. श्री अमर जीि चौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
25. श्री नन्त्र्द ुचौिरी सरावल -१, नवलपरासी 
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प्रथम चौमातसक          तथान - हाटीफसािर्टकर -१, रुपन्त्रे्दही           तमति - २०७३/०७/०२   

क्र.स. कृषकको नाम ठेगाना क्र.स. कृषकको नाम  ठेगाना 
१. श्री कमला थारु हाटीफसािर्टकर-१ 25. श्री जयन्त्िी थारु हाटीफसािर्टकर-१ 

२. श्री लक्ष्मी थारु हाटीफसािर्टकर-१ 26. श्री नरबर्दा थारु हाटीफसािर्टकर-१ 

३. श्री कमला रे्दवी थारु हाटीफसािर्टकर-१ 27. श्री सोना थारु हाटीफसािर्टकर-१ 

४. श्री हेमन्निी थारु हाटीफसािर्टकर-१ 28. श्री समुन कुमारी 

थारु 

हाटीफसािर्टकर-१ 

५. श्री स्शल्पा थारु हाटीफसािर्टकर-१ 29. श्री रबभा थारु हाटीफसािर्टकर-१ 

६. श्री राम थारु हाटीफसािर्टकर-१ 30. श्री गीिा यार्दव हाटीफसािर्टकर-१ 

7. श्री सोना थारु हाटीफसािर्टकर-१ 31. श्री तनमकली थारु हाटीफसािर्टकर-१ 

8. श्री शान्त्िी थारु हाटीफसािर्टकर-१ 32. श्री र्वष्णमुिी थारु हाटीफसािर्टकर-१ 

9. श्री कररश्मा थारु हाटीफसािर्टकर-१ 33. श्री गीिा थारु हाटीफसािर्टकर-१ 

10. श्री फुल कुमारी थारु हाटीफसािर्टकर-१ 34. श्री तमना थारु हाटीफसािर्टकर-१ 

11. वस्न्त्हया थारु हाटीफसािर्टकर-१ 35. श्री सार्वरी थारु हाटीफसािर्टकर-१ 

12. श्री बासमिी थारु हाटीफसािर्टकर-१    
13. श्री वन्त्र्दना थारु हाटीफसािर्टकर-१    
14. श्री रेश्मी थारु हाटीफसािर्टकर-१    
15. श्री मतनषा थारु हाटीफसािर्टकर-१    
16. श्री ईन्त्र माझी हाटीफसािर्टकर-१    
17. श्री प्रमे कली रु हाटीफसािर्टकर-१    
18. श्री गंगा थारु हाटीफसािर्टकर-१    
19. श्री कुसमु कुमारी थारु हाटीफसािर्टकर-१    
20. श्री बवीई थाश्र हाटीफसािर्टकर-१    
21. श्री सरुािी माझी हाटीफसािर्टकर-१    
22. श्री र्दगुौिी माझी हाटीफसािर्टकर-१    
23. श्री सबझना माझी हाटीफसािर्टकर-१    
24. श्री शान्त्िी माझी हाटीफसािर्टकर-१    
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प्रथम चौमातसक           तथान -वाणगंगा-9 , िनकौली, कर्पलवति ु    तमति - २०७३/०७/११   

क्र.स. कृषकको नाम, थर ठेगाना 
१. श्री र्हमाल राना वाणगंगा - 9 , िनकौली 
२. श्री प्रदर्दप थारु वाणगंगा - 8 , िनकौली 
३. श्री तबशाल सोमे वाणगंगा - 9 , िनकौली 
४. श्री मकु्ती राम चौिरी वाणगंगा - 8 , िनकौली 
५. फरेनई चौिरी वाणगंगा - 8 , िनकौली 
६. श्री ज्ञान बहार्दरु र्वष्ट वाणगंगा - 8 , िनकौली 
7. श्री यम बहार्दरु चौिरी वाणगंगा - 8 , िनकौली 
8. श्री प्रमे नारायण तगरी वाणगंगा - 10, बभनी  

9. श्री िौलेश्वर थारु वाणगंगा - 10, बभनी  

10. श्री परश ुराम रौिार राजापानी मल्टी एग्रोफमि 
11. श्री नारायण मल्ल वभनी मल्टी एग्रोफमि 
12. श्री पवन मल्ल वभनी मल्टी एग्रोफमि 
13. तगरी प्रसार्द िनाल कर्पलवति,ु एग्रीकल्चर फमि 
14. श्री होम बहार्दरु शे्रष्ठ वाणगंगा - 5 , र्दानपरु 

15. श्री भिुाली थारु वाणगंगा - 5 , र्दानपरु 

16. श्री यज्ञ प्रसार्द गैरे वाणगंगा - 8 , िनकौली 
17. श्री नवलराज रौिार वाणगंगा - 8 , िनकौली 
18. श्री लोक बहार्दरु गाहा  वाणगंगा - 8 , िनकौली 
19. श्री तलला राम थारु वाणगंगा - 3  

20. श्री तमना थारु वाणगंगा – 3 

21. श्री भक्त बहार्दरु के.सी. वाणगंगा – 10 वभनी 
22. श्री अजुिन  वाणगंगा – 10 वभनी 
23. श्री संजय कुमार वाणगंगा – 11 

24. श्री सोम ुथारु वाणगंगा – 11 

25. श्री श्रवण तसंह वाणगंगा – 11 
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र्ििीय चौमातसक      तथान - वैर्दोली -7, डंगरी, कर्पलवति ु         तमति - २०७३/10/26   

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री र्वजय शंकर तमश्र वैर्दोली - 7, मतुडला 
२. श्री राम प्रसार्द गपु्त हररे्दवा - वा.नं. २ 

३. श्री बाबरुाम पासी हररे्दवा - वा.नं. २ 

४. श्री राजेन्त्र प्रसार्द मौयि वैर्दोली - 7, मतुडला 
५. श्री उमेश कुमार चौिरी क.व.न.पा. – १६ 

६. श्री गणेश प्रसार्द कुमी क.व.न.पा. – १६ 

7. श्री रे्दव शरण पाठक सौमकी ६ 

8. श्री तबनोर्द कुमार चौिरी क.व.न.पा. – १६ 

9. श्री र्वन्त्र्दा थापा क.व.न.पा. – 9 

10. श्री सार्वरी बातकोटा क.व.न.पा. – 9 

11. श्री र्दमन्त्िी थापा क.व.न.पा. – 9 

12. श्री श्रीनाथ कुमी हररे्दवा 
13. श्री कौशल कुमार िरर्वन्त्र्द क.व.न.पा. - 9 

14. श्री वैिलु्लाह क.व., गा.र्व.स. - प्रसोर्हया 
15. श्री बकरउल्हा क.व., गा.र्व.स. - प्रसोर्हया 
16. श्री परमानन्त्र्द र्दयाल सोमतडह, ५ 

17. श्री गौरी शंकर यार्दव क.व.न.पा. - १५ 

18. श्री राजेन्त्र प्रसार्द चौिरी वभनी वा.नं.-१६ 

19. श्री हरर र्कशनु यार्दव वभनी वा.नं.-१६ 

20. श्री राम अिीन चौिरी डंगरी 
21. श्री गलुामे गौस बभनी 
22. श्री कैलाश नाथ तिवारी र्दलर्दलहा 
23. श्री मकुु्कर रर्वर्दास डंगरी 
24. श्री पशरु्पि नाथ तितििाि 
25. अववर हसेुन क.व.न.पा.  - १६ 

26. श्री ईनर यार्दव क.व.न.पा.  - १६ 

27. श्री बैिलु्लाह मसलुमान क.व.न.पा.  - १६ 

28. श्री मो.हसन मसुलमान क.व.न.पा.  - १६ 

29. श्री सनिोस स्घतमरे वभनी वा.नं.-१६ 

30. श्री तबनोर्द कुमार लोहार वभनी वा.नं.-१६ 

31. श्री प्रमात्समा यार्दव वभनी वा.नं.-१६ 
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र्ििीय चौमातसक     तथान - अमरौट - ७,नवलपरासी               तमति - २०७३/10/29   

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री प्रमीला यार्दव अमरौट – ७ 

२. श्री र्वन्त्र्दा यार्दव अमरौट – 6 

३. श्री पर्वरी यार्दव अमरौट - 6 

४. श्री सार्वरी थापा अमरौट - 6 

५. श्री िेम कुमारी मगर अमरौट - 6 

६. श्री मोहनी चौिरी अमरौट - 6 

7. श्री ललीिा महिो अमरौट - 6 

8. श्री सरुिी चौिरी अमरौट - ७ 

9. फुल कुमारी चौिरी अमरौट - ७ 

10. श्री तितथि कवंर अमरौट - ७ 

11. श्री तमना चौिरी अमरौट - ७ 

12. श्री गीिा चौिरी अमरौट - ७ 

13. श्री िेिरी चौिरी अमरौट - ७ 

14. श्री चन्त्रमा हररजन अमरौट - ७ 

15. श्री सनुरपिी चौिरी अमरौट - ७ 

16. श्री कर्विा चौिरी अमरौट - 6 

17. श्री ज्ञानमति चौिरी अमरौट - 6 

18. श्री स्चररेिा चौिरी अमरौट – 6 

19. श्री र्प्रिम चौिरी अमरौट – 6 

20. श्री संगीिा यार्दव अमरौट – 6 

21. श्री मालाविी यार्दव अमरौट – 6 

22. श्री र्वध्या रे्दर्व चौिरी अमरौट – 6 

23. श्री जानकी कवंर अमरौट – ७ 

24. श्री चबपा कवंर अमरौट – ७ 

25. श्री केवलपिी चौिरी अमरौट – ७ 
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र्ििीय चौमातसक         तथान -लसु्बबनी -१०, रुपन्त्रे्दही            तमति - २०७३/1१/2०   

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री बनारसी प्रसार्द तबश्वकमाि ल.ुसा.न.पा.-१० 

२. श्री मोहबमर्द वफा चरुरहार ल.ुसा.न.पा.-१० 

३. श्री ररंकु यार्दव ल.ुसा.न.पा.-१० 

४. श्री अव्र्दलु रहमान मसुलमान ल.ुसा.न.पा.-१० 

५. श्री स्चनकी हररजन ल.ुसा.न.पा.-१० 

६. श्री तनरा हररजन ल.ुसा.न.पा.-१० 

7. श्री सनुरा पासी ल.ुसा.न.पा.-१० 

8. श्री अनारमिी हररजन ल.ुसा.न.पा.-१० 

9. श्री मालिी हररजन ल.ुसा.न.पा.-१० 

10. श्री स्झनकी पासी ल.ुसा.न.पा.-१० 

11. श्री नाजमा िोबी ल.ुसा.न.पा.-१० 

12. श्री समुन आरा ल.ुसा.न.पा.-१० 

13. श्री लाल बहार्दरु ल.ुसा.न.पा.-१० 

14. श्री जनार्दिन प्रसार्द ल.ुसा.न.पा.-१० 

15. श्री रािे शेयाम कुमी ल.ुसा.न.पा.-१० 

16. श्री लोके गपु्त ल.ुसा.न.पा.-१० 

17. श्री स्शव बालक चौिरी ल.ुसा.न.पा.-१० 

18. श्री अतनरुि यार्दव ल.ुसा.न.पा.-१० 

19. श्री राम समझ कुमी ल.ुसा.न.पा.-१० 

20. श्री राम अतिन यार्दव ल.ुसा.न.पा.-१० 

21. श्री सत्सय नारायण प्रसार्द कुमी ल.ुसा.न.पा.-१० 

22. श्री योगने्त्र प्रसार्द यार्दव ल.ुसा.न.पा.-१० 

23. श्री र्वश्वबभर प्रसार्द गपु्ता ल.ुसा.न.पा.-१० 

24. श्री र्वन्त्र्द राम यार्दव ल.ुसा.न.पा.-१० 

25. श्री महुबमर्द शईर्द ल.ुसा.न.पा.-१० 

26. श्री ध्रव यार्दव ल.ुसा.न.पा.-१० 
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र्ििीय चौमातसक         तथान -जोगडा, रुपन्त्रे्दही              तमति - २०७३/1१/2२ 

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री लौटु िेली जोगडा – २ 

२. श्री समिुीन नाउं जोगडा – ४ 

३. श्री र्वष्ण ुकोहार र्वष्णपुरुा 
४. श्री सोमई लोि जोगडा – २ 

५. श्री र्वनोर्द कोहार जोगडा – 4 

६. श्री राम नरेश पासी जोगडा – 4 

7. श्री िमेन्त्र िेली जोगडा – 4 

8. श्री वलीग्ल्लाहा मससुलमान जोगडा – 4 

9. अस्जमन आरि जोगडा – 6 

10. श्री सरु्दामा प्रसार्द कुमी जोगडा – २ 

11. श्री असरफ हसेुन िााँ जोगडा – 6 

12. श्री कल्ल ुकोहार जोगडा – 4 

13. श्री सररफ मसुलमान जोगडा – २ 

14. श्री अव्र्दलु हतसस मसुलमान जोगडा – 8 

15. श्री अव्र्दर रर्फक मसुलमान जोगडा – 8 

16. श्री स्शव कुमार कलवार जोगडा – 4 

17. श्री रर्व प्रसार्द र्दशौिी जोगडा – 8 

18. श्री बेचन लोि जोगडा – 1 

19. श्री र्दिु नाथ यार्दव जोगडा – 1 

20. श्री तभिन मसुलमान जोगडा – २ 

21. श्री वाररश अली जोगडा – 3 

22. श्री तिलक राम यार्दव जोगडा – 9 

23. श्री साि ुचमार जोगडा – 7 

24. श्री कमलाविी जोगडा – 7 

25. श्री सरेुश कुमार गौण जोगडा – 1 

26. श्री राम कुमार पाल जोगडा – 1 

27. श्री सवुास चन्त्र लोि जोगडा – 1 

28. श्री िरावन गपु्ता जोगडा – २ 

29. श्री बाब ुराम लोि जोगडा – २ 

30. श्री राम रे्दव पासी जोगडा – 4 

31. श्री मंगरु कलवार जोगडा – २ 

32. श्री रुर्दल िोवी जोगडा – २ 

33. श्री र्हरामन िोवी जोगडा – २ 

34. श्री असगर िोवी जोगडा – २ 
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र्ििीय चौमातसक       तथान -पकडी -१, कर्पलवति ु     तमति - २०७३/1१/27   

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री ब्रबहान्नर्द चौिरी िमिपतनया – २ 

२. श्री राम प्रिाप यार्दव र्वजवुा – ९ 

३. श्री दर्दप कुमार चौिरी िमिपतनया – १ 

४. श्री राम वेनम बरई नन्त्र्द नगर – १ 

५. श्री अव्र्दलु रहमान मसुलमान पकडी – १ 

६. श्री राम शरण चौिरी फुतलका – ६ 

7. श्री स्झन बहार्दरु चौिरी हतथहवा – २ 

8. श्री र्प्रन्त्स कुमार श्रीवातिव पिररया – ९ 

9. श्री कमलेश प्रसार्द चौिरी र्वजवुा – ४ 

10. श्री सतुनल कुमार उपाध्याय  िमिपतनया – ५ 

11. श्री र्वलास तसंह वाडगंगा न.पा. – ८ 

12. श्री बासरेु्दव चौिरी वाडगंगा – ५ 

13. श्री नन्त्र्द राम कोरी बााँसिोर – ७ 

14. श्री वेचन यार्दव बााँसिोर – ७ 

15. श्री तडल्ली राम जैशी पकडी 
16. श्री राम सेवक बढई वाडगंगा न.पा. – ८ 

17. श्री परशरुाम रौिार वाडगंगा न.पा. – 5 

18. श्री चन्त्रकला चौिरी वाडगंगा न.पा. – 5 

19. श्री जनेिनु तनशा फुतलका 
20. श्री राजेश शरण चौिरी पकडी – १ 

21. श्री  पशपुति थारु वाडगंगा न.पा. – ४ 

22. श्री रे्दवेन्त्र कुमार वमाि पकडी – १ 

23. श्री कमलेश शरण चौिरी बााँसिोर ६ 
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िेश्रो चौमातसक   तथान -रेसङु्गा ३,  गलु्मी  तमति - २०७३/1२/2५   

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री र्वष्ण ुबहार्दरु पाण्सडे वडा गााँउ पेना ५ 

२. श्री र्टक बहार्दरु क्षेरी तससेनी गलु्मी १ 

३. श्री र्वर वहार्दरु िरी रेसङु्गा न.पा. ३ 
४. श्री रुक बहार्दरु रेग्मी लमछका ,२ 

५. श्री तगरी प्रसार्द िरी रेसङु्गा न.पा. ३ 

६. श्री ठाकुर प्रसार्द पोिरेल िकुौट गा.पा. ५ 

7. श्री मािव ज्ञावली वबर्दा ६, गलु्मी  

8. श्री जगि बहार्दरु िरी रेसङु्गा न.पा. ३ 

9. श्री दर्दपक कुाँ वर हस्तिचौर गा.र्व.स. ७ 

10. श्री लान बहार्दरु स्ज.सी. हस्तिचौर गा.र्व.स. ७ 

11. केहर तसंह माझी वतलथमु, ६ 

12. श्री र्दामोर्दर गौिम रेसङु्गा न.पा. ३ 

13. श्री राम बहार्दरु पन्त्थी रेसङु्गा न.पा. ३ 

14. श्री जंग बहार्दरु कुाँ वर रेसङु्गा न.पा. ८ 

15. श्री यवुराज भण्सडारी िकुौट गा.पा. ५ 

16. श्री कृष्ण प्रसार्द ज्ञवाली हस्तिचौर गा.र्व.स. ७ 

17. श्री नवा बहार्दरु महि क्षेरी हस्तिचौर गा.र्व.स. ७ 

18. श्री कमल प्रसार्द ज्ञवाली रेसङु्गा न.पा. ३ 

19. श्री महेन्त्र मिुीया रेसङु्गा न.पा. ३ 

20. श्री र्वष्ण ुप्रसार्द र्व.क. रेसङु्गा न.पा. ८ 

21. श्री रण बहार्दरु कुमाल हतिीचौर 

22. कृष्ण भण्सडारी अििले 

23. श्री रेण बहार्दरु कावर रेसङु्गा न.पा. ३ 

24. श्री माया र्व.तस. रेसङु्गा न.पा. ३ 
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िेश्रो चौमातसक           तथान- र्दोभान ९- सकेुिाल,पाल्पा         तमति - २०७३/1२/२८   

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री पर्दम बहार्दरु गाफा र्दोभान ९ - सकेुिाल  

२. श्री बसन्त्िी उचै र्दोभान ९ - सकेुिाल  

३. श्री सरतविी वाग्ले र्दोभान ९ - सकेुिाल  

४. श्री अतनिा सोमे र्दोभान ९ - सकेुिाल  

५. श्री प्रतिमा उचै र्दोभान ९ - सकेुिाल  

६. श्री तमन बहार्दरु गाफा र्दोभान ९ - सकेुिाल  

7. श्री र्वर बहार्दरु थारु र्दोभान ९ - सकेुिाल  

8. श्री हेम बहार्दरु बगाले र्दोभान ९ - सकेुिाल  

9. श्री स्जि बहार्दरु सोमै र्दोभान ९ - सकेुिाल  

10. श्री तलला राना र्दोभान ९ - सकेुिाल  

11. श्री सपना सोमै र्दोभान ९ - सकेुिाल  

12. श्री लाल कुमार राना र्दोभान ९ - सकेुिाल  

13. श्री िन बहार्दरु उचै र्दोभान ९ - सकेुिाल  

14. श्री रुपा ठकुरी र्दोभान ७ - क्याङला 
15. श्री पर्वरा घतिि र्दोभान ७ - क्याङला 
16. श्री तमना गरुुङ्ग र्दोभान ७ - क्याङला 
17. श्री र्वष्ण ुथापा र्दोभान ७ - क्याङला 
18. श्री टलसरा सारु र्दोभान ९ - सकेुिाल  

19. श्री ररिा घतिि र्दोभान ९ - सकेुिाल  

20. श्री र्वन बहार्दरु सोमे र्दोभान ९ - सकेुिाल  
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िेश्रो चौमातसक              तथान –अघाििााँची             तमति - २०७३/1२/३१  

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री मान बहार्दरु कुमाल स.स.ना.पा.१२ 

२. श्री अन्नर्द भसुाल स.स.ना.पा. 4 

३. श्री चोप नारायण शे्रष्ठ स.स.ना.पा. 4 

४. श्री मन बहार्दरु ररमाल स.स.ना.पा. 4 

५. श्री र्वष्ण ुप्रसार्द पन्त्थी छर रे्दव गा.पा.-५ 

६. श्री राम चन्त्र भसुाल स.स.ना.पा. १० 

7. श्री थानेश्वर वेल्बासे वाङ्गला भमुी न.पा.४ 

8. श्री ठाकुर  र्दरुवाङ्ग 

9. श्री चरुा बहार्दरु घतिि सार्वक िारापानी , ७ 

10. श्री लेिनाथ बन्त्जाडे वाङ्गला भमुी न.पा.४ 

11. श्री राम प्रसार्द िनाल वाङ्गला भमुी न.पा.४ 

12. श्री सोमा क्षेरी सस्न्त्ििकि  - ३ 

13. श्री लक्ष्मण िग्गल छर रे्दव गा.पा.१४ 

14. श्री मणी राम पाण्सडे छर रे्दव गा.पा.६ 

15. श्री ध्रवु राज भसुाल छर रे्दव गा.पा.१४ 

16. श्री गोमा काफ्ले छर रे्दव गा.पा.3 

17. श्री नेर प्रसार्द गैरे छर रे्दव गा.पा.६ 

18. श्री स्िमानन्त्र्द िनाल स्शि गंगा न.पा.११ 

19. श्री माया र्व.सी. स्शि गंगा न.पा.१३ 

20. श्री हेमन्त्िी के.सी. स्शि गंगा न.पा.११ 
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िेश्रो चौमातसक       तथान -रामपरु-5 ,पाल्पा              तमति - २०७४/0२/04  

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री राजेन्त्र प्रसार्द भसुाल रा.न.पा. – 5 

२. श्री र्कतिि नाथ गौिम रा.न.पा. – 5 

३. श्री लोक बहार्दरु भजेुल रा.न.पा. – 4 

४. श्री र्दल बहार्दरु चन्त्र्द रा.न.पा. – 4 

५. श्री थान्त्श्वर भण्सडारी रा.न.पा. – 5 

६. श्री गणेश प्रसार्द अतिकारी रा.न.पा. – 5 

7. नारायण प्रसार्द लबसाल रा.न.पा. – 5 

8. श्री कुल राज गौिम रा.न.पा. – 5 

9. श्री तनमिला भट्ठराई रा.न.पा. – 7 

10. श्री िालीर्दा बेगम रा.न.पा. – 4 

11. श्री र्वष्ण ुमाया भसुाल रा.न.पा. – 5 

12. श्री हर्वव रहमान रा.न.पा. – 4 

13. श्री हरर प्रसार्द न्त्यौपान े रा.न.पा. – 7 

14. श्री बसन्त्िी थापा रा.न.पा. – 8 

15. श्री मकुुन्त्र्द राज पोिरेल रा.न.पा. – 7 

16. श्री मनोज थापा रा.न.पा. – 4 

17. श्री चोप नारायण  रा.न.पा. – 5 

18. श्री पर्दम शे्रष्ठ रा.न.पा. – 4 

19. श्री नारायणी रा.न.पा. – 5 

20. श्री सकु माया शे्रष्ठ रा.न.पा. – 5 

21. श्रीरे्दवी रेग्मी रा.न.पा. – 5 

22. श्रीबहृतपति अयािल रा.न.पा. – 6 

23. श्री कृष्ण अयािल रा.न.पा. – 6 
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िेश्रो चौमातसक          तथान -कावासोिी 1३,नवलपरासी         तमति - २०७४/0२/१4  

क्र.स. कृषकको नाम, थर  ठेगाना 
१. श्री कृष्ण बहार्दरु गरुुङ्ग कावासोिी न.पा.-1३ 

२. श्री रे्दव राज सवु्वा कावासोिी न.पा.-७ 

३. श्री बाशरेु्दव पौडेल कावासोिी न.पा.-७ 

४. श्री रेशम कुवाँर कावासोिी न.पा.-७ 

५. श्री रे्दउ कुमारी महिो कावासोिी न.पा.-७ 

६. श्री पषु्पा महिो कावासोिी न.पा.-७ 

7. श्री रे्दउ कुमारी थनेि कावासोिी न.पा.-७ 

8. श्री माया थनेि कावासोिी न.पा.-७ 

9. श्री ज्योिी कावासोिी न.पा.-७ 

10. श्री प्रमे कुमारी महिो कावासोिी न.पा.-७ 

11. श्री र्वन्त्र्द ुथनेि कावासोिी न.पा.-७ 

12. श्री जमनुा थनेि कावासोिी न.पा.-७ 

13. श्री तिल कुमारी थनेि कावासोिी न.पा.-७ 

14. श्री  रतसयन  मसुहर कावासोिी न.पा.-७ 

15. श्री गोमा न्त्यौपान े कावासोिी न.पा.-७ 

16. श्री पावििी ररजाल कावासोिी न.पा.-७ 

17. श्री तनमिला नेपाली कावासोिी न.पा.-1३ 

18. श्री ईन्त्र कुमारी महिो कावासोिी न.पा.-1३ 

19. श्री गौरव बहार्दरु रावल कावासोिी न.पा.-७ 

20. श्री चरुा मणी थारु कावासोिी न.पा.-७ 

21. श्री स्जि राम महिो कावासोिी न.पा.-७ 

22. श्री राम महिो कावासोिी न.पा.-७ 

23. श्री मान बहार्दरु महिो कावासोिी न.पा.-७ 

24. श्री सातलक राम महिो कावासोिी न.पा.-७ 

25. श्री र्वष्ण ुररजाल कावासोिी न.पा.-७ 

26. श्री सनुीिा मसुहर कावासोिी न.पा.-७ 

27. श्री पर्वरा महिो कावासोिी न.पा.-1३ 

28. श्री तमना कुमारी महिो कावासोिी न.पा.-1३ 

29. श्री नन्त्र्दराम सापकोटा कावासोिी न.पा.-1३ 

30. श्री िारा थनेि कावासोिी न.पा.-७ 

31. श्री प्रमे कुमारी चौिरी कावासोिी न.पा.-७ 
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३.२.३ प्रार्वतिक वािािलाप 

(क) तमति २०७३/05/0७ गिेका दर्दन मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको आ.व.२०७3/०७4 को तवीकृि 
कायिक्रम अनसुार वििमान अवतथा एवम प्रार्वतिक वािािलाप (मत्सतय कायिक्रम सबबस्न्त्ि) कायिक्रममा यस 
केन्त्रका वररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री महेश चन्त्र्द गपु्त ज्यकुो अध्यक्षिामा हामी िपसील अनसुारका 
उपस्तथि भई िपतसलको बरु्दााँ उपर छलफल गरी कायिक्रम समपन्न गयौ।  

िपसील 

१. वररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री महेश चन्त्र्द गपु्त मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री रमेश जैसवाल स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,भैरहवा 
३. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री सहि राम मौयि स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय, नवलपरासी 
४. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री अव्र्दलु मोर्कम िााँ स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,कर्पलवति ु

५. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री वीरेन्त्र प्रसार्द चौिरी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
६. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री र्वष्ण ुिनाल स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,कर्पलवति ु

७. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री लक्ष्मी काकी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
८. प्रा.स.श्री महेन्त्र प्रसार्द यार्दव मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
९. लेिापाल श्री राज ुपन्त्थी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
१०. प्रा.स.श्री कमल राज नेपाल मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
११. श्री रामेश्वर मण्सडल(मण्सडल मत्सतय ह्याचरी) तिलोत्तमा न.पा.१७, रुपन्त्रे्दही 
१२. श्री अस्बवका प्रसार्द चौिरी सपना माछा फामि पटिौली,रुपन्त्रे्दही 
१३. प्रा.स.श्री जनार्दिन प्रसार्द प्रिान मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
१४. प्रा.स.श्री वहृतपति भट्टराई मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
१५. िररर्दार श्री स्िम बहार्दरु पाण्सडे मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
१६. नसिरीकिाि श्री जामनु अतल िााँ वोगडी, रुपन्त्रे्दही 
१७. नसिरीकिाि श्री रेशम िााँ मझगावा, रुपन्त्रे्दही 
१८. नसिरीकिाि श्री रउफ पठान पडसरी, रुपन्त्रे्दही 
१९. नसिरीकिाि श्री मो.उमर िााँ वोगडी, रुपन्त्रे्दही 
२०. नसिरीकिाि श्री सलीङ्ग िााँ कबहररया, रुपन्त्रे्दही 
२१. मत्सतय पालक कृषक श्री कमल पौडेल प.अमवुा २,रुपन्त्रे्दही 
२२. नसिरीकिाि श्री पून्त्य प्रसार्द चौिरी भगलापरु, रुपन्त्रे्दही 
२३. नसिरीकिाि श्री स्चर रेिा चौिरी पठिौली, रुपन्त्रे्दही 
२४. श्री मािव तगरी तस.न.पा.रुपन्त्रे्दही 
२५. टा.ि.श्री मन ुके.सी. मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
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२६. स.चा.श्री शंकर बहार्दरु पनु(पाईजा) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२७. का.स.श्री िेम बहार्दरु गरुुङ्ग मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२८. श्री राम र्प्रि थारु मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२९. श्री िशुी लाल कहार मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३०. का.स. श्री हकि  बहार्दरु गरुुङ्ग (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३१. का.स. श्री परुन बहार्दरु थापा (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३२. का.स. श्री गंगा यार्दव (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३३. का.स. श्री राम वकृ्ष थारु (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३४. का.स. श्री र्वरेन्त्र चौिरी (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३५. श्री मोहन राना मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३६. श्री कलामरु्िन िोबी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३७. श्री तमना थापा मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३८. मत्सतय पालक कृषक श्री रामनारायण चौिरी    

३९. मत्सतय पालक कृषक श्री स्शवनारायण चौिरी  

छलफल िथा तनणियहरु 

१. गि आ.व.२०७२/०७३ मा संचातलि मत्सतय उत्सपार्दन र्वशेष कायिक्रमकमा प्रभाव क्षेरका स्जल्लामा 
नवतनतमिि पोिरीको प्रार्वतिक सहयोग गरी लक्ष्य हातसल गनिमा अथक प्रयास सह्रातनय रहेकोमा स्जल्ला कृर्ष 
र्वकास कायािलय िथा मत्सतय र्वकास केन्त्रका प्रार्वतिकहरुलाई िन्त्यवार्द ज्ञापन केन्त्र प्रमिु ज्यलेु गनुिका 
साथै मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको आ.व.2073/074को तवीकृि कायिक्रम प्रतििु गनुि भएको तथयो। 
यसै गरी वििमान अवतथा एवंम प्रर्वति सबबस्न्त्ि प्रार्वतिक वािािलाप कायिक्रममा र्दईु वटा कायिपर मातथ 
छलफल गररएको तथयो जस अनसुार मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको गि आ.व.२०७२/०७३ को बार्षिक 
प्रगति िथा वििमान अवतथा बारे कायिपर ियार गरी छलफल गररएको तथयो। र्दोश्रो कायिपर मत्सतय र्वकास 
केन्त्र, भैरहवाका मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री लक्ष्मी काकीले कापि नश्ल सिुार िफि को कायिक्रम समेटी 
कायिपर प्रतििु गनुि भएको तथयो। 

२. यस केन्त्रलाई एफ.ए.ओ.को आतथिक सहयोगमा र्ट.तस.पी.अन्त्िगिि प्राप्त भरुा माउ योग्य भैसकेको हरु्दासो माउ 
माछाको प्रजनन गरी Future brood ब्रडुको लागी मत्सतय ह्याचरी/नसिरीकिािलाई ट्याग गरी र्विरणगने 
सबबन्त्िमा प्रभाव क्षेरका स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय हरुले सबबस्न्त्िि कृषकहरुको आवश्किालाई 
मध्यनजर रास्ि र्विरणमा सहयोगको लातग मत्सतय र्वकास केन्त्र संग समन्त्वय गरी समयमै जानकारी 
गराउनकुो साथै मत्सतय र्वकास तनरे्दशनालय, बालाज,ु काठमाणडौमा जानकारी गराउने भनी छलफल िथा 
तनणिय गररयो। 

३. गि आ.व.२०७२/०७३ मा संचातलि मत्सतय उत्सपार्दन र्वशेष कायिक्रमअन्त्िगििनवतनतमिि पोिरीको स्जल्ला 
कृर्ष र्वकास कायािलय िथा मत्सतय र्वकासले संयकु्त रुपमा अनगुमन गने भनी छलफल िथा तनणिय गररयो। 
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४. हाल यस केन्त्रमा र्फङ्गरतलङ्ग भरुा उपलव्ि रहेकोले प्रभाव क्षेरका स्जल्लाहरुमा कृषकहरुलाई जानकारी गराई 
तनजहरुको मााँग िथा उपलव्ििाको आिारमा मत्सतय र्वज आपूतिि व्यवतथापन कायि समन्त्वयात्समक रुपमा 
संचालन गने भनी छलफल िथा तनणिय गररयो। 

५. यस चालकुो प्रथम चौमातसक अवतिमा घबुिी तथलगि िातलम ५ वटा संचालन गनुि पनेमा स्जल्ला कृर्ष 
र्वकास कायािलय रुपन्त्रे्दहीमा २ जना, कर्पलवतिमुा २ िथा नवलपरासीमा १ वटा स्जल्ला कृर्ष र्वकास 
कायािलय संग समन्त्वय गरी कायिक्रम संचालन गने छलफल गररयो। 

(ि) तमति २०७३/0९/१४ गिेका दर्दन मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको आ.व.२०७3/०७4 को तवीकृि 
कायिक्रम अनसुार र्दोश्रो चौमातसकमा संचालन गनुि पने वििमान अवतथा एवम प्रार्वतिक वािािलाप (मत्सतय 
कायिक्रम सबन्त्िी) कायिक्रममा यस केन्त्रका वररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री महेश चन्त्र्द गपु्त ज्यकुो 
अध्यक्षिामा हामी िपसील अनसुारका उपस्तथि भई िपतसलको बरु्दााँ उपर छलफल गरी कायिक्रम समपन्न 
गयौ।  

िपसील 

१. वररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री महेश चन्त्र्द गपु्त मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री मनु्नीलाल अग्रहरी    मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री रमेश जैसवाल स्ज॰कृर्ष र्वकास कायािलय, रुपन्त्रे्दही 
४. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री ररम बहार्दरु मगर स्ज॰ कृर्ष र्वकास कायािलय, नवलपरासी 
५. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री अव्र्दलु मोर्कम िााँ स्ज॰ कृर्ष र्वकास कायािलय,कर्पलवति ु

६. प्ला.क्वा.अतिकृि श्री हरर प्रसार्द िनाल क्षे.प्ला.क्वा.कायािलय, भैरहवा 
७. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री वीरेन्त्र प्रसार्द चौिरी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
८. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री र्वष्ण ुिनाल स्ज॰ कृर्ष र्वकास कायािलय,कर्पलवति ु

९. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री लक्ष्मी काकी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
१०. लेिापाल श्री जनार्दिन लोि मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
११. प्रा.स.श्री कमल राज नेपाल मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
१२. श्री रामेश्वर मण्सडल(मण्सडल मत्सतय ह्याचरी) तिलोत्तमा न.पा.१७, रुपन्त्रे्दही 
१३. श्री रे्दवी प्रसार्द पाण्सडे (तग्रन भ्याली एतग्रकल्चर फामि) प. अमवुा, रुपन्त्रे्दही 
१४. प्रा.स.श्री जनार्दिन प्रसार्द प्रिान मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
१५. िररर्दार श्री स्िम बहार्दरु पाण्सडे मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
१६. नसिरीकिाि श्री जामनु अतल िााँ वोगडी, रुपन्त्रे्दही 
१७. नसिरीकिाि श्री िफु्ल पठान ओमसतिया गा.पा.वा.नं.१ 

१८. कृषक श्री र्दशरथ थारु प. अमवुा, रुपन्त्रे्दही 
१९. कृषक श्री नन्त्र्दलाल शाहानी  

२०. कृषक श्री ध्रवु राम मरुाउ 
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२१. कृषक श्री स्चनक कुमी 
२२. श्री बैजनाथ लोि 

२३. कृषक श्री राजेन्त्र चौहान 

२४. श्री तनरज चौिरी 
२५. मत्सतय पालक कृषक श्री कमल पौडेल प.अमवुा २,रुपन्त्रे्दही 
२६. नसिरीकिाि श्री स्चर रेिा चौिरी ओमसतिया गा.पा.वा.नं.३ रुपन्त्रे्दही 
२७. श्री मािव तगरी तस.न.पा.रुपन्त्रे्दही 
२८. टा.ि.श्री मन ुके.सी. मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२९. स.चा.श्री शंकर बहार्दरु पनु(पाईजा) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३०. का.स.श्री िेम बहार्दरु गरुुङ्ग मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३१. श्री राम र्प्रि थारु मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३२. श्री िशुी लाल कहार मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३३. का.स. श्री हकि  बहार्दरु गरुुङ्ग (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३४. का.स. श्री परुन बहार्दरु थापा (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३५. का.स. श्री गंगा यार्दव (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३६. का.स. श्री राम वकृ्ष थारु (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३७. का.स. श्री र्वरेन्त्र चौिरी (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३८. श्री मोहन राना मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३९. श्री कलामरु्िन िोबी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४०. श्री तमना थापा मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४१. मत्सतय पालक कृषक श्री नारायण चौिरी ओमसतिया गा.पा.वा.नं.१ रुपन्त्रे्दही 

छलफल िथा तनणियहरु 

१. गि आ.व.२०७२/०७३ मा संचातलि मत्सतय उत्सपार्दन र्वशेष कायिक्रमक अन्त्िगिि बनेका पोिरीहरुको तडल 
२०७३ साउन र भर्दौ भर्हनको बर्ढले क्षति पयुािएको हुाँर्दा सबबस्न्त्ि ममिि सिुार कायिक्रम राख्नको लागी 
अनरुोि गने तनणिय गररयो। 

२. स्जल्लाको मत्सतय उत्सपार्दन क्षेर िथा नसिरी ह्याचरी सबबस्न्त्ि र्ववरण पठाउन ेभतन प्रथम चौमातसक बािािलापमा 
तनणिय गरीए पतन हालसबम कुनै पतन स्जल्लाबाट उपलव्ि हनु नसकेकोले यथासक्य तछटो पठाउने भतन पनु: 
तनणिय गररयो। 

३. र्दोश्रो चौमातसक अवतिमा ५ वटा घबुिी तथलगि िातलम संचालन गनुि पने रहेकोमा यस अञ्चलका स्जल्ला कृर्ष 
र्वकास कायािलयहरु संग समन्त्वय गरेर संचालन गने तनणिय गररयो। 
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४. उन्नि नश्लका र्पट ट्याग गरीएका फ्यचुर ब्रडुको मााँगको बारेमा प्रत्सयेक स्जल्लाले जानकारी गराउने भतन प्रथम 
चौमातसक वािािलापमा तनणिय गरीएिा पतन हाल सबम कुनै स्जल्लाबाट मााँग हनु नसकेकोले यथासक्य तछटो 
जानकारी गराउने भतन पनुः तनणिय गररयो। 

५. र्दोश्रो चौमातसक अवतिमा २ वटा मत्सतय पालन १ हपे्त िातलम संचालन गनुि पने रहेकोमा प्रथम िातलम यर्ह 
पौष २४ गिे रे्दस्ि २९ गिे सबम र र्दोश्रो िातलम माघ २ रे्दस्ि ७ गिे सबम संचालन गने िथा स्जल्ला कृर्ष 
र्वकास कायािलय कर्पलवति,ु रुपन्त्रे्दही, नवलपरासीबाट प्रत्सयेक िातलममा ५/५ जना, स्जल्ला कृर्ष र्वकास 
कायािलय पाल्पाबाट ३ जना र स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय गलु्मी र अघाििााँचीबाट १/१ जना गरी जबमा 
२० जना सहभागी समावेश गने तनणिय गररयो। 

६. यस केन्त्रको आ.व.२०७३/०७४ को प्रथम चौमातसक र उन्नि नश्लका माउ िथा एडभान्त्स र्फगरतलङ्गको 
प्रगति बारे जानकारी गराईयो। 

(ग) तमति २०७३/१२/११ गिेका दर्दन मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको आ.व.२०७3/०७4 को तवीकृि 
कायिक्रम अनसुार िेश्रो चौमातसकमा संचालन गनुि पने वििमान अवतथा एवम प्रार्वतिक वािािलाप (मत्सतय 
कायिक्रम सबन्त्िी) कायिक्रममा यस केन्त्रका वररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री महेश चन्त्र्द गपु्त ज्यकुो 
अध्यक्षिामा हामी िपसील अनसुारका उपस्तथि भई िपतसलको बरु्दााँ उपर छलफल गरी कायिक्रम सबपन्न 
गयौ।  

िपसील 

१. वररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री महेश चन्त्र्द गपु्त मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२. वा.सं. र्वकास अतिकृि श्री नैन बहार्दरु यार्दव स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,गलु्मी 
३. व.कृ.र्व.अ.श्री राकेश कुमार ओझा स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,कर्पलवति ु

४. श्री बसन्त्ि राज भषुाल (कृषक समहु) र्दयानगर ,रुपन्त्रे्दही 
५. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री रमेश जैसवाल स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,भैरहवा 
६. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री अव्र्दलु मोर्कम िााँ स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,कर्पलवति ु

७. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री वीरेन्त्र प्रसार्द चौिरी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
८. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री लक्ष्मी काकी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
९. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री रुची श्रीवातिव मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
१०. व.कृ.र्व.अतिकृि श्री जगन्नाथ तिवारी स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय, अघाििााँची 
११. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री ररम बहार्दरु थापा स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय, नवलपरासी 
१२. प्रा.स.श्री ज्ञान कुमार यार्दव स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय, पाल्पा 
१३. प्रा.स.श्री मोहन कुमार तसंह स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय, पाल्पा 
१४. प्रा.स.श्री सबुोिराज भट्टराई स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय, रुपन्त्रे्दही 
१५. श्री रामेश्वर मण्सडल(मण्सडल मत्सतय ह्याचरी) तिलोत्तमा न.पा.१७, रुपन्त्रे्दही 
१६. श्री अस्बवका प्रसार्द चौिरी सपना माछा फामि पटिौली,रुपन्त्रे्दही 
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१७. श्री र्वकास पाण्सडे ( तग्रन भ्याली एतग्रकल्चर फामि) प. अमवुा, रुपन्त्रे्दही 
१८. श्री पनु्त्य प्रसार्द चौिरी (नेपाल .म.व्या.संघ) रुपन्त्रे्दही 
१९. मत्सतय पालक कृषक श्री नारायण चौिरी 
२०. नसिरीकिाि श्री जामनु अतल िााँ वोगडी 
२१. नसिरीकिाि श्री रौफ पठान रुपन्त्रे्दही 
२२. कृषक श्री नन्त्र्दलाल शाहानी 
२३. कृषक श्री र्दशरथ थारु 

२४. कृषक श्री ध्रवु राम मरुाउ 

२५. कृषक श्री स्चनक कुमी 
२६. श्री बैजनाथ लोि 

२७. कृषक श्री राजेन्त्र चौहान 

२८. श्री तनरज चौिरी 
२९. मत्सतय पालक कृषक श्री कमल पौडेल प.अमवुा २,रुपन्त्रे्दही 
३०. नसिरीकिाि श्री स्चर रेिा चौिरी    

३१. श्री मािव तगरी तस.न.पा. 
३२. प्रा.स.श्री जनार्दिन प्रसार्द प्रिान मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३३. प्रा.स.श्री कमल राज नेपाल मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३४. िररर्दार श्री स्िम बहार्दरु पाण्सडे मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३५. टा.ि.श्री मन ुके.सी. मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३६. स.चा.श्री शंकर बहार्दरु पनु(पाईजा) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३७. का.स.श्री िेम बहार्दरु गरुुङ्ग मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३८. श्री राम र्प्रि थारु मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३९. श्री िशुी लाल कहार मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४०. का.स. श्री हकि  बहार्दरु गरुुङ्ग (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४१. का.स. श्री परुन बहार्दरु थापा (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४२. का.स. श्री गंगा यार्दव (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४३. का.स. श्री राम वकृ्ष थारु (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४४. का.स. श्री र्वरेन्त्र चौिरी (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४५. श्री मोहन राना मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४६. श्री कलामरु्िन िोबी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४७. श्री तमना थापा मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४८. श्री र्टका शे्रष्ठ मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
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छलफल िथा तनणियहरु 

१. यस केन्त्रको आ.व.२०७३/०७४ को र्दोश्रो चौमातसक र उन्नि नश्लका माउ एडभान्त्स र्फंगरतलङ्ग िथा 
र्पट ट्याग गरर र्विरण गररएका फ्यूचर ब्रडु िथा आ.व.२०७४/०७५ मा प्रतिाव गरीएको कायिक्रम बारे 
जानकारी गराईयो। 

२. स्जल्लाको मत्सतय उत्सपार्दन क्षेर िथा नसिरी ह्याचरी सबबन्त्िी र्ववरण पठाउने भतन प्रथम र र्दोश्रो 
चौमातसकमा तनणिय गररए पतन हाल सबम कर्पलवति ुस्जल्लाबाट मार प्राप्त भएकोले बााँकी स्जल्लाहरुबाट 
यथासक्य तछटो पठाउन ेभतन पनुः तनणिय गररयो। 

३. यस केन्त्रमा हाल उपलव्ि रहेका कमनकापि र तसल्भरकापि जािका उन्नि नश्लका र्पट ट्याग गररएका 
फ्यूचर ब्रडुहरु स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय रुपन्त्रे्दही र कर्पलवतिकुो तसफाररस भए अनसुार र्वक्री 
र्विरण गने तनणिय गररयो। 

४. यस िेश्रो चौमातसक अवतिमा १ वटा एक हपे्त मत्सतय पालन िातलम संचालन गनुि पने रहेकोमा उक्त 
िातलम २०७४/०१/०३ गिे रे्दस्ि ८ गिे सबम संचालन गने र उक्त िातलममा स्जल्ला कृर्ष र्वकास 
कायािलय पाल्पा बाट ३ जना, स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय गलु्मी र अघाििााँचीबाट 2/2 जना र स्जल्ला 
कृर्ष र्वकास कायािलय रुपन्त्रे्दही र नवलपरासीबाट ४/४ स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय कर्पलवतिबुाट ५ 
जना गरर जबमा २० जना सहभागी समावेश गने तनणिय गररयो। 

५. िेश्रो चौमातसक अवतिमा ५ वटा घसु्बि तथलगि िातलम संचालन गनुि पने रहेकोमा स्जल्ला कृर्ष र्वकास 
कायािलय, पाल्पा, अघाििाची, गलु्मी, रुपन्त्रे्दही र नवलपरासी संग समन्त्वय गरी प्रत्सयेक स्जल्लामा १/१ 
संचालन तनणिय गररयो। 

६. हाल यस केन्त्रमा प्रजनन गरीएका चाईतनज कापिको ह्याचतलङ्ग र कमन कापिको र्फगरतलङ्ग र्वक्री र्विरण 
भै रहेकोले आ-आफ्नो कायि क्षेर तभरका कृषकहरुलाई जानकारी गराउने तनणिय गरीयो। 

७. स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय, रुपन्त्रे्दहीको आयोजनामा तिन दर्दन ेनसिरीकिािको िातलम यस केन्त्रमा तमति 
२०७३/१२/१६ रे्दस्ि २०७३/१२/१८ सबम संचालन गने तनणिय गररयो। 
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३.२.२ प्रयोगशाला सेवा संचालन 

३.२.२॰१ यस केन्त्रको मत्सतय प्रगोगशालाले कृषकतिरमा प्रर्दान गरेको सेवाको तबबरण 

क्र.
सं. 

तमति कृषकको नाम ठेगाना 
जलाशय 
क्षरेफल 

रे्दस्िएको समतया दर्दईएको सझुाव र तनयन्त्रणका उपाय 

1 2073/4/18 भातगरथी थारु 
हनैया-6, 
जंगहत्सथा 

1-10-0 
िाने माछामा अस्क्सजनको 
कमी र अमोतनया र्वषाक्तिा 

चनुको प्रयोग 15 के.जी. प्रिी कठ्ठा िथा 
नया पानी थप गने 

2 2073/4/20 रामरे्दन मल्लाह 
बसन्त्िपरु-4, 
बेलर्हया 

0-10-0 
भरुा पोिरीमा अस्क्सजनको 
कमी 

माछा पािलो गरेर िाजा पानी थप गने 

3 2073/5/12 शैलेन्त्र शेरचन सूयिपरुा-3 1-10-0 
िाने माछामा अस्क्सजनको 
कमी 

िाजा पानी थप गरी तनयन्त्रण नहरु्दासबम 
र्दाना दर्दन बन्त्र्द गने 

4 2073/5/17 िारा पाण्सडेय 
र्दयानगर-1, 

बैर्दौली 
0-10-0 

िाने माछामा जमु्रा 
रे्दस्िएको 

माछालाई 2%ननु झोलमा डबुाएर मालातथयन 
0.25 र्पर्पएम ले उपचार गने 

5 2073/6/2 म.र्व.के.,भैरहवा 
ठुर्टर्पपल, 
रुपन्त्रे्दही 

12 कठ्ठा 
माउमाछामा अस्क्सजनको 
कमी 

िाजा पानी थप गरी एरीएटरको प्रयोग गने 

6 2073/6/21 म.र्व.के.,भैरहवा 
ठुर्टर्पपल, 
रुपन्त्रे्दही 

4.5 कठ्ठा 
िाने माछामा जमु्रा 
रे्दस्िएको 

लाईतसर्टक 5 एम.एल. प्रिी कठ्ठा र्दरले 
पानीमा छने 

7 2073/7/25 म.र्व.के.,भैरहवा 
ठुर्टर्पपल, 
रुपन्त्रे्दही 

4.5 कठ्ठा 
िाने माछामा जमु्रा 
रे्दस्िएको 

लाईतसर्टक 5 एम.एल. प्रिी कठ्ठा र्दरले 
पानीमा छने 

8 2073/8/22 म.र्व.के.,भैरहवा 
ठुर्टर्पपल, 
रुपन्त्रे्दही 

6 कठ्ठा 
पोिरीको पानीमा 
िमीलोपना रे्दिीएको 

परुानो पानी फेरेर नया पानी थप गरी एलम 
सल्फेटको प्रयोग 

9 2073/9/4 राम ुसहानी 
तिलोत्तमा-
14, स्शवपरु 

0-10-0 
िाने माछामा ई.य.ुएस. को 
लक्ष्ण रे्दिा परेको 

पोिरी िथा अन्त्य सामतग्रको सरसफाई साथै 
चनुको प्रयोग 15 के.जी. प्रिी कठ्ठा 
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क्र.
सं. 

तमति कृषकको नाम ठेगाना 
जलाशय 
क्षरेफल 

रे्दस्िएको समतया दर्दईएको सझुाव र तनयन्त्रणका उपाय 

10 2073/11/15 
थमन ब. 
रानाभट 

पस्िम 
अमवुा, 
रुपन्त्रे्दही 

5 कठ्ठा 
पोिरीमा र्कराको समतया 
रे्दिा परेको  

पोिरीको सरसफाई िथा तडजल/डढेको 
मोबील र सरफको तमश्रण पोिरीको सिहमा 
र्फजाउने 

11 2073/11/15 र्हरा केवट 

छोटकी 
रामनगर, 
रुपन्त्रे्दही 

15 कठ्ठा 
िाने माछामा जमु्रा 
रे्दस्िएको 

माछालाई 2%ननु झोलमा डबुाएर मालातथयन 
0.25 र्पर्पएम ले उपचार गने/ लाईतसर्टक 
5 एम.एल. प्रिी कठ्ठा र्दरले पानीमा छने 

12 2073/11/15 
बसन्त्ि राज 
भसुाल 

छर्पया, 
रुपन्त्रे्दही 

3 तबघा 
िाने माछामा जमु्रा 
रे्दस्िएको 

माछालाई 2% झोलमा डबुाएर मालातथयन 
0.25 र्पर्पएम ले उपचार गने / लाईतसर्टक 
5 एम.एल. प्रिी कठ्ठा र्दरले पानीमा छने 

13 2073/12/8 म.र्व.के.,भैरहवा 
ठुर्टर्पपल, 
रुपन्त्रे्दही 

6 कठ्ठा 
पोिरीको पानीमा 
िमीलोपना रे्दिीएको 

परुानो पानी फेरेर नया पानी थप गरी एलम 
सल्फेटको प्रयोग 

 
14 

2073/12/21 
कमल प्र. 
िनाल 

तिलोरत्तमा-
17, बनकट्टी 

3 कठ्ठा 
िाने माछामा जमु्रा 
रे्दस्िएको 

माछालाई 2%ननु झोलमा डबुाएर मालातथयन 
0.25 र्पर्पएम ले उपचार गने/ लाईतसर्टक 
5 एम.एल. प्रिी कठ्ठा र्दरले पानीमा छने 

15 2074/2/8 प्रबल मान शे्रष्ठ 
सेमलार-5, 
रुपन्त्रे्दही 

30 कठ्ठा 
िाने माछामा ढुसीको 
समतया रे्दस्िएको 

तनलो थिुो प्रिी कठ्ठा 160 ग्रा. को र्दरले 
उपचार गने र्दरले पानीमा छने 
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३.२.२॰२  यस केन्त्रतभर रहेका पोिरीहरुको पानीको गणु्सतिर 

 

क) पानीको गणु्सतिर (माउपोिरीको िापक्रम तडग्री सेस्ल्सयस) 

पोिरी/तमति 

२0
७३

/१
१/

०५
 

20
७३

/१
१/

१२
 

20
७३
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१/

१९
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७३

/१
१/

२६
 

20
७३

/१
२/

०६
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७३

/१
२/

१३
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७३

/१
२/

२०
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७३

/१
२/

२७
 

20
७४

/०
१/

०३
 

20
७४

/०
१/

१०
 

20
७४

/०
१/

१७
 

20
७४

/०
१/

२४
 

20
७४

/०
२/

०२
 

20
७४

/०
२/

०९
 

20
७४

/०
२/

१६
 

20
७४

/०
२/

२३
 

20
74

/०
२/

३०
 

2०
७४

/०
३/

०७
 

20
७४

/०
३/

१४
 

20
७४

/०
३/

२१
 

20
७४

/०
३/

२८
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P3B १९ २० १९ १९ १९ २० २० २१ २१ २२ २१ २५ २६ २७ २९ ३२ ३० ३० ३० ३४ ३४ 

P3A १९ १९ २० २० १९ १९ २१ २० २२ २३ २३ २३ २७ २६ २८ ३१ ३२ ३१ ३१ ३२ ३३ 

P2D २० १९ २० २० २० २० २१ २२ २१ २१ २२ २२ २६ ३० २९ ३० ३२ २९ ३२ ३३ ३४ 

P3D १९ २० १९ १९ २१ २१ २२ २३ २१ २२ २४ २३ २८ ३१ २८ ३१ ३० ३१ ३० ३३ ३२ 

P3C १९ २० २० २० २० २० २० २१ २२ २२ २३ २४ २७ २९ ३० ३० ३१ ३० ३१ ३३ ३३ 

R1 २० १९ १९ १९ २० २० २१ २० २१ २२ २५ २५ २६ २८ ३० ३१ ३२ ३१ ३२ ३४ ३३ 

B20 २० १९ २० १९ २१ २१ २२ २२ २२ २३ २३ २४ २५ २९ ३१ ३० ३२ ३२ ३१ ३२ ३४ 

B17 २० २० १९ २० २० २० २२ २१ २० २१ २२ २४ २६ २८ ३० ३२ ३० ३१ ३१ ३१ ३२ 

B19 २० २० १९ २० २० २१ २३ २२ २१ २१ २३ २३ २७ ३० ३१ ३२ ३१ ३२ ३२ ३३ ३३ 

B18 २० १९ २० १९ २१ २० २१ २० २१ २१ २४ २४ २८ ३१ २९ ३० ३२ ३१ ३० ३२ ३३ 

P3C १९ २० २० २० २० २० २० २१ २२ २२ २३ २४ २९ २९ ३१ ३१ ३१ ३१ ३१ ३४ ३३ 
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ि) पानीको गणु्सतिर (माउपोिरीको पारर्दशीिा से.मी.) 

 

पोिरी/ 
तमति 

२0
७३

/१
१/

०५
 

20
७३

/१
१/

१२
 

20
७३

/१
१/

१९
 

20
७३

/१
१/

२६
 

20
७३

/१
२/

०६
 

20
७३

/१
२/

१३
 

20
७३

/१
२/

२०
 

20
७३

/१
२/

२७
 

20
७४

/०
१/

०३
 

20
७४

/०
१/

१०
 

20
७४

/०
१/

१७
 

20
७४

/०
१/

२४
 

20
७४

/०
२/

०२
 

20
७४

/०
२/

०९
 

20
७४

/०
२/

१६
 

20
७४

/०
२/

२३
 

20
74

/०
२/

३०
 

2०
७४

/०
३/

०७
 

20
७४

/०
३/

१४
 

20
७४

/०
३/

२१
 

20
७४

/०
३/

२८
 

P2B 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 25 30 30 25 25 25 20 20 25 20 25 

P2A 25 25 30 30 30 25 30 30 25 25 20 25 25 25 25 20 20 25 25 25 25 

P2C 25 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 

P3B 30 30 25 25 30 25 25 20 25 20 30 25 30 30 25 25 30 25 25 25 30 

P3A 30 25 30 30 25 25 25 20 20 25 30 30 30 25 30 30 25 25 25 25 30 

P2D 25 20 25 25 25 25 20 20 25 25 30 30 30 30 30 25 25 30 25 30 30 

P3D 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 25 25 30 25 25 20 25 30 30 30 25 

P3C 20 30 25 30 30 25 25 30 25 25 30 30 25 25 25 20 20 30 25 25 20 

R1 20 20 25 25 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 20 20 25 25 25 25 20 

B20 30 30 30 30 25 25 30 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 25 25 20 20 

B17 30 30 25 25 25 20 20 25 30 30 30 25 30 30 25 20 20 30 30 30 30 

B19 25 25 25 25 20 20 25 25 30 30 30 30 30 25 20 20 25 30 25 25 30 

B18 25 25 30 30 30 30 30 30 25 25 30 25 25 20 30 30 30 30 25 25 30 

P3C 25 30 30 25 25 30 25 25 30 30 25 25 25 20 25 30 25 25 30 30 25 
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ग) पानीको गणु्सतिर (माउपोिरीको घतुलि अस्क्सजन तम.ग्रा./तल.)  
 

 
 

  

पोिरी/ 
तमति 

२0
७३

/१
१/

०५
 

20
७३

/१
१/

१२
 

20
७३

/१
१/

१९
 

20
७३

/१
१/

२६
 

20
७३

/१
२/

०६
 

20
७३

/१
२/

१३
 

20
७३

/१
२/

२०
 

20
७३

/१
२/

२७
 

20
७४

/०
१/

०३
 

20
७४

/०
१/

१०
 

20
७४

/०
१/

१७
 

20
७४

/०
१/

२४
 

20
७४

/०
२/

०२
 

20
७४

/०
२/

०९
 

20
७४

/०
२/

१६
 

20
७४

/०
२/

२३
 

20
74

/०
२/

३०
 

2०
७४

/०
३/

०७
 

20
७४

/०
३/

१४
 

20
७४

/०
३/

२१
 

20
७४

/०
३/

२८
 

P2B 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 

P2A 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 

P2C 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 

P3B 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 

P3A 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 

P2D 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 

P3D 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 7.5 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 

P3C 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 

R1 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 7.5 8.0 

B20 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 

B17 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.0 

B19 8.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 

B18 6.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 6.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 

P3C 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 7.5 6.0 
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घ) पानीको गणु्सतिर (माउपोिरीको र्प.एच.) 
 

 

 

पोिरी/तमति 

२0
७३

/१
१/

०५
 

20
७३

/१
१/

१२
 

20
७३

/१
१/

१९
 

20
७३

/१
१/

२६
 

20
७३

/१
२/

०६
 

20
७३

/१
२/

१३
 

20
७३

/१
२/

२०
 

20
७३

/१
२/

२७
 

20
७४

/०
१/

०३
 

20
७४

/०
१/

१०
 

20
७४

/०
१/

१७
 

20
७४

/०
१/

२४
 

20
७४

/०
२/

०२
 

20
७४

/०
२/

०९
 

20
७४

/०
२/

१६
 

20
७४

/०
२/

२३
 

20
74

/०
२/

३०
 

2०
७४

/०
३/

०७
 

20
७४

/०
३/

१४
 

20
७४

/०
३/

२१
 

20
७४

/०
३/

२८
 

P2B 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 

P2A 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 

P2C 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 

P3B 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 

P3A 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 

P2D 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 

P3D 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.5 

P3C 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 

R1 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 

B20 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 

B17 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 

B19 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 

B18 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.5 8. 8.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 7.0 

P3C 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.5 7.5 7.5 7.5 
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ङ) पानीको गणु्सतिर (माउपोिरीको अमोनीया तम.ग्रा./तल.) 

 

 
 
 

पोि
री/

 तम
ति 

२0
७३

/१
१/

०५
 

20
७३

/१
१/

१२
 

20
७३

/१
१/

१९
 

20
७३

/१
१/

२६
 

20
७३

/१
२/

०६
 

20
७३

/१
२/

१३
 

20
७३

/१
२/

२०
 

20
७३

/१
२/

२७
 

20
७४

/०
१/

०३
 

20
७४

/०
१/

१०
 

20
७४

/०
१/

१७
 

20
७४

/०
१/

२४
 

20
७४

/०
२/

०२
 

20
७४

/०
२/

०९
 

20
७४

/०
२/

१६
 

20
७४

/०
२/

२३
 

20
74

/०
२/

३०
 

2०
७४

/०
३/

०७
 

20
७४

/०
३/

१४
 

20
७४

/०
३/

२१
 

20
७४

/०
३/

२८
 

P2B 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 

P2A 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 

P2C 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 

P3B 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 

P3A 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 

P2D 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 

P3D 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 

P3C 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 

R1 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 

B20 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 

B17 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 

B19 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 

B18 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 

P3C 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 
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३.३ कायिक्रम संचालनमा रे्दिा परेका समतया/प्रयास र समािानका उपायहरु 

१ समतया  पोिरीहरुको तडल र्दयतनय अवतथामा रहेको 
समतयाबाट परेको असर उत्सपार्दनमा ह्रास 

समतया समािान गनि गररएको प्रयास प्रतिातबि कायिक्रममा प्रतिाव गरे्द गरेको र सबबस्न्त्िि तनकायमा अनरुोि 

भइिरहेको समतया समािानको लागी सझुाव केन्त्रको उदे्दश्य अनसुार पोिरी ब्यवस्तथि हनुपुने  
MDAC  बैठकमा पेशगनुि पने 

 

२ समतया तबििु महसलु कृर्ष सरह नभएको  
समतयाबाट परेको असर माछा उत्सपार्दन लागि बर्ढ हनुे  
समतया समािान गनि गररएको प्रयास सबबस्न्त्िि तनकायहरुमा तबगि कैयो बषि रे्दिी अनरुोि भइिरहेको 
समतया समािानको लागी सझुाव तनजी र सरकारी सबपणृि मत्सतयपालनमा तबजलुी कृर्ष सरह छुट हनु ुपने  
MDAC  बैठकमा पेशगनुि पने MDAC  बैठकमा पेशगनुि पने 

३ समतया चराले माछा नोक्सान गने 

समतयाबाट परेको असर माछा र भरुा नोक्सान हनु े

समतया समािान गनि गररएको प्रयास तथातनय प्रयासका साथै प्रतिातबि कायिक्रममा प्रतिाव गरे्द गरेको र 

सबबस्न्त्िि तनकायमा अनरुोि भइिरहेको समतया समािानको लागी सझुाव पोिरी जालले छोप्न ेर अन्त्य उपायहरु 

MDAC  बैठकमा पेशगनुि पने 
 

४ समतया  प्रयोगशाला सन्त्चालन 

समतयाबाट परेको असर पानीको गणुतिर र माछाको रोग पर्हचान र तनर्दानमा सबतया 
समतया समािान गनि गररएको प्रयास प्रयोगशालामा संलग्न कमिचारीहरुलाइि िातलमको ब्यवतथाको लागी अनरुोि  
समतया समािानको लागी सझुाव िातलमको ब्यवतथा 
MDAC  बैठकमा पेशगनुि पने  
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३.४ राजतव र्ववरण 

क्र.सं. स्शषिक २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

१ ह्याचतलङ्ग ५६२२५० ५९१२५० ९७१६२५ ९७३७५० ९५४७५० 

२ फ्राई ७५४३८७.५ ३७५००० ४०२१४९ ३८५३५० ३७९९२० 

३ र्फङ्गरतलङ्ग ८६३६३५.५ १५०८७२४.७५ २१६५६४३.७५ २२९०६८१ २२७४५६१ 

४ िाने माछा ३५८७६४ ७९०१३० ५४५३०० ६४३८२४ ३७८२८५ 

५ 
र्वर्वि र 
प्यार्कङ्ग 

१८५६९५ २१२२४४.१८ १५७६९५ २४७२७५ १२३२७५ 

६ जबमा २७२४७३२ ३४७७३४८.९३ ४२४२४१२.७५ ४५४०८८० ४११०७९१ 

३.५ वेरुज ुफछौट र्ववरण 

क्र.सं. बेरुजू र्ववरण 
गि आ.व. सबमको 
बेरुजू रकम रु. 

गि आ.व. सबमको बेरुजू 
फछयौट रकम रु. 

वार्षिक अवतिमा 
फछयौट प्रतिशि 

१. असलु गनुि पने  १२२४.०० ० ० 

२. तनयतमि गनुि 
पने  

१३७५७।५०  ० ० 

३. तमन्त्हा गनुि पने  ६११९.00 ० ० 

जबमा  २११००.५० ० ० 
 

कृर्ष र्वभागबाट तमिी २०७४/१/२०गिे कृर्ष र्वकास मन्त्रालयमा तनर्यमिको लागीरु१३७५७।५० र 
तमन्त्हाको लागी रु ६११९।०० गरी जबमा रु १८९७६।५० प्रतिाव पेश भएको । 
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३.६ आतथिक तबबरण                                          म.ले.प.फा.नं.९ 

नेपाल सरकार 

कृर्ष र्वकास मन्त्रालय 

कृर्ष र्वभाग 

मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा, रुपन्त्रे्दही 
राजश्व सबबन्त्िी मातसक प्रतिवेर्दन 

२०७४ असार 

                                                                            आतथिक वषि २०७३/०७४ 

 

क्र.स. आबर्दानी 
वगीकरण 

राजश्व 
स्शषिक 
न. 

गि मर्हना सबमको 
आबर्दानी रकम 

यो मर्हनामा 
भएको आबर्दानी 

रकम 

कुल आबर्दानी 
रकम 

नगर्द 
मौज्र्दाि 
रकम 

कैर्फयि 

१. 

मत्सतय र्वज 
िथा िाने 
माछा 
र्वक्री 

14211 3627975।50 482815।50 4110791।00 0।00  

जबमाः 14211 3627975।50 482815।50 4110791।00 0।00  

 

कोषको अवतथा 
१. कुल आबर्दानी रु. 4110791।00 

२. बैंक र्दास्िला रकम रु. 4110791।00 

३. नगर्द मौज्र्दाि रु.    0।00 

  

ियार गने  प्रमास्णि गने 

नाम: मिकुर सायमाझी                                नाम: महेश चन्त्र्द गपु्त 

पर्द : लेिापाल                                      पर्द : बररष्ठ मत्सतय तबकास अतिकृि 

र्दतििि:                                           र्दतििि: 
तमिी:                                              तमिी: 
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नेपाल सरकार 

कृर्ष र्वकास मन्त्रालय 

कृर्ष र्वभाग 

मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा, रुपन्त्रे्दही 
िरौटीको मातकेवारी 

 

२०७४ असार मर्हना 
बैंकको नामः कृर्ष र्वकास बैंक, रुपन्त्रे्दही 
र्हसाब नं. 414601014253047 

 

गि मर्हना सबमको िरौटी मौज्र्दािः389291।00 

यो मर्हनामा जबमा भएको िरौटीः198382।00 

जबमाः587673।00  

 
 

घटाउन े

यो मर्हनामा र्फिाि भएको िरौटी               0।00 

यो मर्हना सर्दर तयाहा भएको िरौटी0।00 

जबमाः0।00 

 

िरु्द बाकंी िरौटी मौज्र्दाि:         ५८७६७३।००    

 

उपरोक्त व्यहोरा दठक छ भतन  

पेश गने 

तमतिः २०७४/०४/०१    
  

सर्दर गने 

तमतिः२०७४/०४/०१ 

 

ियार गने  प्रमास्णि गने 

नाम: मिकुर सायमाझी                                 नाम: महेश चन्त्र्द गपु्त 

पर्द : लेिापाल                                       पर्द : बररष्ठ मत्सतय तबकास अतिकृि 

र्दतििि:                                           र्दतििि: 
तमिी:                                           तमिी: 
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िचिको फााँटवारी 
बजेट उप स्शषिक नं. ३१२११०३                            चाल ुआतथिक वषि २०७३/०७४ 

असारमर्हनाको 
िचि 

असार सबमको 
तनकासा व.र.नं. बजेट रकम 

वार्षिक 

बजेट 

असार मर्हना 
सबमको िचि बजेट बााँकी 

412375।20 5592972।0 21111 िलब 5592972।0 5592972।0 0।00 

13000।00 167000।0 21113 महाँगी भत्ता 192000।0 167000।0 25000।0 

0।00 23600।0 21119 अन्त्य भत्ता 25000।0 23600।0 1400।0 

0।00 105000।0 21121 पोशाक 135000।0 105000।0 30000।0 

45300।00 573000।0 22111 पानी िथा र्वजलुी 573000।0 573000।0 0।00 

22670।00 132000।0 22112 संचार महशलु 132000।0 132000।0 0।00 

65696।00 388000।0 22211 ईन्त्िन 388000।0 388000।0 0।00 

68788।00 504813।0 22212 संचालन िथा ममिि सबभार 505000।0 504813।0 187।0 

26363।00 33344।0 22213 र्वमा 35000।0 33344।0 1656।0 

56084।00 374690।0 22311 कायािलयसबबन्त्िी िचि 375000।0 374690।0 310।0 

32698।00 96641।0 22314 ईन्त्िन अन्त्य प्रयोजन 115000।0 96641।0 18359।0 

159250।00 1444055।0 22412 अन्त्य सेवा शलु्क 1449000।0 1444055।0 4945।0 

0।00 1265000।0 22512 तसप र्वकास ितलम गोष्ठी िचि 1275000।0 1265000।0 10000।0 

417632।00 4599438।0 22521 उत्सपार्दन सामग्री/सेवा 5600000।0 4599438।0 562।0 

77523।00 1779799।0 22522 कायिक्रम िचि 1780000।0 1779799।0 201।0 

161938।00 420000।0 22611 अनगुमन मूल्यााँकन िचि 420000।0 420000।0 0।00 

2500।00 280000।0 22612 भ्रमण िचि 280000।0 280000।0 0।00 

0।00 30000।0 22711 र्वर्वि 30000।0 30000।0 0।00 

184500।00 184500।0 26413 अन्त्य संतथालाई अ. 184500।0 184500।00 0।00 

1746317।20 17993852।0 जबमा रु.  18086472।0 17993852।0 92620।0 

   अथि बजेट    

0।00 447348।0 27313 संस्चि र्वर्दा 447348।0 447348।0 0।00 

0।00 585619।0 27314 औषति उपचार 585619।0 585619।0 0।00 

0।00 1032967।0       अथि बजेटको जबमाः 1032967।0 1032967।0 0।00 

1746317।20 19026819।00         कूल जबमा रुः 19119439।00 19026819।0 92620।0 

कोषको अवतथा 
बैंकको नामः कृर्ष र्वकास बैंक, तलतमटेड, रुपन्त्रे्दही 
बैंक िािा नं. 0414601014253 

जबमा तनकासाः19026819।00 

बैंक मौज्र्दाि जबमा िचिः 19026819।00  
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िचिको फााँटवारी 
आतथिक वषि २०७३/०७४ 

 

बजेट उप स्शषिक नं. ३१२११०४ पूाँस्जगि िफि  
 

असार 

मर्हनाको िचि 
असार सबमको 
तनकासा व.र.नं. बजेट रकम वार्षिक बजेट 

असार मर्हना 
सबमको िचि बजेट बााँकी 

0।00 194899।0 29411 सवारी सािन 200000।0 194899।0 5101।0 

 

0।00 100000।0 29511 मेशीनरी औजार 100000।0 100000।0 0।00 

0।00 0।00 29611 साविजतनक तनमािण 400000।0 0।0 400000।0 

78398।0 29621।0 29621 पुाँस्जगि सिुार िचि 1900000। 1894438।0 5562।0 

78398।0 2189337। जबमा रुः  2600000।0 2189337।0 410663।0 

 

कोषको अवतथाः 
 

बैंकको नामः कृर्ष र्वकास बैंक, तलतमटेड, रुपन्त्रे्दही  

बैंक िािा नं. 0414601014253039 

जबमा तनकासाः 2189337।00  

बैंक मौज्र्दािजबमा िचिः2189337।00  

 

ियार गने  प्रमास्णि गने 

नाम: मिकुर सायमाझी                               नाम: महेश चन्त्र्द गपु्त 

पर्द : लेिापाल                                     पर्द : बररष्ठ मत्सतय तबकास अतिकृि 

र्दतििि:                                          र्दतििि: 
तमिी:                                            तमिी: 
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नेपाल सरकार 

कृर्ष र्वकास मन्त्रालय 

कृर्ष र्वभाग 

मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा, रुपन्त्रे्दही 
२०७४ साल असार मर्हनाको िचिको फााँटवारी 

                              आतथिक वषि २०७३/०७४ 

 

बजेट उप स्शषिक नं. ३१२१634 पूाँस्जगि िचिप्रिानमंरी कृर्ष आितुनर्ककरण पररयोजना िफि  
 

असार  

मर्हनाको िचि 
असार सबमको 
तनकासा व.र.नं. बजेट रकम  वार्षिक बजेट 

असार मर्हना 
सबमको िचि बजेट बााँकी 

695774।0 695774।0 29511 मेशीनरी औजार 700000।0 695774।0 4226।0 

2783676। 2783676।0 29611 साविजतनक 
तनमािण 

380000।0 2783676। 1016324।0 

0।0 0।00 29621 पुाँस्जगि सिुार 
िचि 

3500000।0 0।0 3500000। 

3479450। 3479450।0 जबमा रुः  8000000।0 3479450। 4520550।0 

 

कोषको अवतथाः 
 

बैंकको नामः कृर्ष र्वकास बैंक, तलतमटेड, रुपन्त्रे्दही 
बैंक िािा नं. 0414601014253039 

जबमा तनकासाः3479450।00 बैंक मौज्र्दाि 

जबमा िचिः3479450।00  

जबमाः 
 

ियार गने  प्रमास्णि गने 

नाम: मिकुर सायमाझी                                नाम: महेश चन्त्र्द गपु्त 

पर्द : लेिापाल                                      पर्द : बररष्ठ मत्सतय तबकास अतिकृि 

र्दतििि:                                           र्दतििि: 
तमिी:                                            तमिी: 
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३.७ र्वगि ५ आ.व.को पंूजीगि कायिक्रम िथा उपलस्व्ि 

क) आ.ब. २०६९/७० 

क्र.सं र्ववरण इकाई पररमाण उपलस्व्ि कैर्फयि 

१ कबप्यटुर र्वथ एसेसररज िररर्द संख्या १ प्रशासतनक कायि संचालनमा सहजिा  

२ 
तडजीटल क्यामरा र फोटोकपी 
मेशीन िररर्द 

संख्या २ कायिक्रम संचालनमा सहजिा  
 

३ पोिरी सदुरर्ढकरण संख्या ११ अिरुो रहेको  

४ तयालो वोरीङ्ग एसेसररज जडान संख्या २ सखु्िा मौसममा पानी उपलव्ि हनु ु  

५ र्फतडङ्ग क्यानल सदुरर्ढकरण  तमटर ३०० पानी व्यवतथापनमा सिुार  

६ कमिचारी आवास सदुरर्ढकरण संख्या ५ कमिचारी बसोबासमा सिुार  

ि) आ.ब. २०७०/७१ 

क्र.सं र्ववरण इकाई पररमाण उपलस्व्ि कैर्फयि 

१ ईलेस्क्ट्रक मोटर िररर्द जडान संख्या २ सखु्िा मौसममा पानी उपलव्ि हनु ु  

२ ईलेस्क्ट्रक व्यालेन्त्स िररर्द संख्या २ सामाग्री िौलमा सहज  

३ एररएटर िररर्द जडान थान १ 
माउ िथा अन्त्य माछा व्यवतथापन 
सहजीकरण 

 

४ ग्रासकटर िररर्द संख्या १ सरसफाईमा सहजिा  

५ तयालो वोरीङ्ग एसेसररज जडान संख्या १ सखु्िा मौसममा पानी उपलव्ि हनु ु  

६ 
ईन्त्कुवेसन टैंक-२, पाईपलाईन-
१ सेट सदुरर्ढकरण 

संख्या १ मत्सतय प्रजनन क्षमिा र्वतिार 
 

७ ओभरहेड टैंक सदुरर्ढकरण संख्या १ प्रजनन समयमा पानी व्यवतथापनमा सहज  

८ 
र्प ११ पोिरी पार्टिसन एवं 
सदुरर्ढकरण 

संख्या ६ अिरुो रहेको 
 

९ 
पोिरी सदुरर्ढकरण, ई 
९,१०,१२,१४ 

संख्या ४ भरुा नसीङ्ग 
 

१० ग्यातभन वायर फेन्त्सीङ्ग तमटर २२०० फामि सरुक्षामा सिुार  

११ र्फतडङ्ग क्यानल सदुरर्ढकरण  तमटर ५०० पानी व्यवतथापनमा सिुार  

१२ प्रयोगशाला सदुरर्ढकरण संख्या १ भवन सिुार  

१३ कायािलय भवन सदुरर्ढकरण संख्या १ भवन सिुार  

१४ िातलम भवन सदुरर्ढकरण संख्या १ भवन सिुार  
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ग) आ.ब. २०७१/७२ 

क्र.सं र्ववरण इकाई पररमाण उपलस्व्ि कैर्फयि 

१ एररएटर िररर्द जडान थान २ माउ व्यवतथापन सहजीकरण  

२ 
कबप्यटुर र्वथ एसेसररज िररर्द 
र संचालन 

थान १ प्रशासतनक कायि संचालनमा सहजिा 
 

३ तयालो वोरीङ्ग एसेसररज जडान संख्या २ सखु्िा मौसममा पानी उपलव्ि हनु ु  

४ मेन गटे िथा पाले घर तनमािण संख्या १ फामि सरुक्षा सदुरढ  

५ 
ट्रान्त्सफमिर/तमटर घर 
तथानन्त्िरण िथा र्वजलुी लाईन 
र्वतिार एवं सदुरतिकरण 

संख्या १ 
र्वजलुी तमटर लगायिका उपकरण 
सरुस्क्षि 

 

 

घ) आ.ब. २०७२/७३ 

क्र.सं र्ववरण इकाई पररमाण उपलस्व्ि कैर्फयि 

१ 
कायािलय प्रयोजनका लातग र्वतभन्न 
फतनिचर िररर्द िथा फतनतसङ्ग  

पटक १० 
प्रशासतनक कायि संचालनमा 
सहजिा 

 

२ पानी िान्ने पबप र एसोसररज  संख्या १ 
सखु्िा मौसममा पानी उपलव्ि 
हनु ु

 

३ कबप्यटुर र्वथ एसेसररज  संख्या २ 
प्रशासतनक कायि संचालनमा 
सहजिा 

 

४ 
३० के.तभ.ए.को जेनेटर र्वथ 
एसोसररज िररर्द व्यवतथापन  

संख्या १ तनरन्त्िर र्वजलुी आपिुी 
 

५ 
प्रयोगशाला संचालनका लातग ररयजेन्त्ट 
िथा रसायन िररर्द  

संख्या १ 
कृ्रषकहरुलाई पानीको गणुतिर र 
मत्सतय रोग तनर्दानमा सहयोग 

 

६ तयाले ट्यूवेल जडान िथा व्यवतथापन  संख्या २ 
सखु्िा मौसममा पानी उपलव्ि 
हनु ु

 

७ 
गतेभयन वायरको जगमा र्प.तस.तस. 
ढलान  

तमटर ३०० फामि सरुक्षा सदुरढ 
 

८ नेटसेड सदुृर्ढकरण  संख्या १ उपकरण व्यवतथापनमा सहजिा  

९ पोिरी ममिि  संख्या ७  
सबपन्न 
नभएको 

१० र्फतडङ्ग क्यानल तनमािण सिुार  तमटर १०० पानी व्यवतथापनमा सिुार  
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ङ) आ.ब. २०७३/७४ 

क्र.सं र्ववरण इकाई पररमाण उपलस्व्ि कैर्फयि 

१ 
तकुटर िररर्द (मोटर साईकल 
रतकुटर)  

वटा १ 
कायिक्रम संचालन गनि सहज 
भएको 

 

२ तडस्जटल क्यामरा  संख्या १ कायिक्रम संचालनमा सहजिा  

३ तडस्जटल व्यालेन्त्स  संख्या १ माछा/र्दाना नापिौलमा सहजिा  

४ 
र्प. ११ पोिरी पार्टिस्शयन परुा 
गने  

संख्या ८  
सबपन्न 
नभएको 

५ मत्सतय ह्याचरी सदुृर्ढकरण   संख्या १ मत्सतय प्रजनन ्क्षमिा र्वतिार  

६ र्वितुियकरण र  सदुृर्ढकरण  संख्या १ 
फामि तभर र्वजलुी व्यवतथापन 
गनि सस्जलो भएको 

 

७ 
ह्याचरी िथा पोिरीहरुमा पानी 
व्यवतथापन लातग र्वग्रकेा 
संरचनाहरुको ममिि सिुार   

संख्या २० 
मत्सतय प्रजनन ्र पोिरीमा पानी 
व्यवतथापन गनि सस्जलो भएको 

 

८ 
पोल िथा िार व्यवतथापन गरर 
र्प.११ पोिरीमा तबजलुी प–ुयाउने                         

संख्या १ 
पोिरीमा पानी व्यवतथापन गनि 
सस्जलो भएको 

 

 

३.८ तललामको र्ववरणः तललामी नभएको । 
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४. मत्सतय प्रजनन/्मत्सतय र्वज उत्सपार्दन िथा िान ेमाछाको र्ववरण 

४.१ माउ माछाको र्ववरण (जाि अनसुार र िौल र्कलोमा)   

माछाको 
जाि 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

पोथी भाले पोथी भाले पोथी भाले पोथी भाले पोथी भाले 

संख्या िौल  संख्या िौल  संख्या िौल  संख्या िौल  संख्या िौल  संख्या िौल  संख्या िौल  संख्या िौल  संख्या िौल  संख्या िौल  

कमन 
कापि ३४

६ 

४१
९ 

४३
३ 

४८
५ 

३४
६ 

४१
९ 

४३
३ 

४८
५ 

२७
२ 

३५
६ 

४६
० 

५३
८.

५ 

३५
१ 

४७
२.

५ 

३४
८ 

४७
२ 

24
6 

42
4.

5 

28
0 

50
2.

5 

तसल्भर 
कापि ३४

० 

३६
२ 

३३
० 

३५
० 

३४
० 

३६
२ 

३३
० 

३५
० 

१८
० 

३१
० 

१३
७ 

२२
८ 

१२
३ 

३४
८ 

२४
४ 

६९
७ 

14
6 

35
8 

25
7 

55
8 

र्वगहेड 
कापि 16

7 

41
3 

11
6 

30
4 

१६
७ 

४१
३ 

११
६ 

३०
४ 

११
९ 

३५
०.

५ 

८९
 

२७
१.

५ 

१०
५ 

२६
० 

२१
१ 

५२
२.

५ 

93
 

24
3 

18
4 

41
3 

ग्रास 
कापि 39

7 

86
1 

28
5 

59
1 

३९
७ 

८६
१ 

२८
५ 

५९
१ 

१९
० 

६८
१.

५ 

११
५ 

२६
३ 

९५
 

33
8 

19
0 

67
7 

92
 

34
2 

18
0 

59
3 

 

रह ु

29
0 

40
2 

16
3 

21
8 

२९
० 

४०
३ 

१६
३ 

२१
८ 

१०
० 

२०
० 

१७
३ 

४२
७ 

13
2 

28
1 

56
8.

5 

39
7 

10
4 

25
9 

20
0 

43
1 

 

नैनी 

42
5 

51
0 

24
3 

29
8 

४२
५ 

५१
० 

२४
३ 

२९
८ 

१०
० 

२०
० 

१०
४ 

३२
१.

५ 

12
5 

23
5 

24
9 

47
2 

11
0 

23
9 

22
2 

43
2 

 

भाकुर 25
 

54
 

24
 

59
 

२५
 

५४
 

२४
 

५९
 

१०
 

५०
 

१३
 

३५
 

8 45
 

16
 

92
 

8 49
 

15
 

97
 

 

जबमा 
 19

90
 

30
21

 

15
94

 

23
05

 

१९
९०

 

३०
२२

 

१५
९४

 

२३
०५

 

९७
१ 

२१
४८

.५
 

१०
९१

 

२०
७५

.५
 

93
9 

19
79

.5
 

15
23

 

35
01

 

79
9 

19
14

.5
 

13
38

 

30
26

.5
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४.२ ह्याचतलङ्ग उत्सपार्दन िथा र्विरण (संख्या, लािमा) 

माछाको जाि २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

कमन कापि  1    

तसल्भर कापि 3.5 

 

0 109.75 110 49.5 

र्वगहेड कापि 11.5 3.5 68.5 15 12 

ग्रास कापि 77.5 43 100 १४७ 142.5 

रह ु 105.75 128.9 69.5 83.75 98.5 

नैनी 59.75 107.6 68.5 62.5 92 

भाकुर 0 0 0 1 25.5 

जबमा 258 284 416.25 418.75 420 

४.३ फ्राई उत्सपार्दन िथा र्विरण (संख्या, गोटा) 
माछाको जाि २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

कमन कापि 1472500 534650 968130 873300 951500 

तसल्भर कापि 296500 95900 128050 333000 143000 

र्वगहेड कापि 228100 0 200 400 178000 

ग्रास कापि 180700 50880 500 7000 51000 

रह ु 735850 722913 101900 282150 114500 

नैनी 93600 545657 402616 45450 81680 

भाकुर 10300 0 0 0 0 

जबमा 3117550 1500000 1608596 1541400 1519680 

४.४ र्फङ्गरतलङ्ग उत्सपार्दन िथा र्विरण, २''-३'' (संख्या, गोटा) 
माछाको जाि २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

कमन कापि 203075 850524 597405 602415 856219 

तसल्भर कापि 162429 287915 672355 801983 493509 

र्वगहेड कापि 147432 87050 146865 147060 187955 

ग्रास कापि 332610 208611 240665 119125 382365 

रह ु 191103 320053 361380 419025 342273 

नैनी 3500 231164 474750 266090 397493 

भाकुर 0 3000 0 0 86178 

र्टलार्पया 0  1335 100 ८ 
जबमा 1114234 1988367 2594755 2472198 2746000 
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४.५ र्फङ्गरतलङ्ग उत्सपार्दन िथा र्विरण, ३''-५'' (संख्या, गोटा) 

माछाको जाि २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

कमन कापि 0 1000 28350 5475 18081 

तसल्भर कापि 4200 

 

0 12870 22455 39893 

र्वगहेड कापि 0 300 28450 0 18250 

ग्रास कापि 0 0 48355 53450 15050 

रह ु 8950 7833 2030 300 19200 

नैनी 1590 2500 26330 930 6800 

भाकुर 2900 0 0 0 0 

जबमा 18640 11633 146385 148835 143374 

४.६ िान ेमाछा उत्सपार्दन िथा र्विरण, (र्कलो) 

माछाको जाि २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

कमन कापि 176 467.2 489 683 194 

तसल्भर कापि 742 1036.5 1257.1 1296.56 790.7 

र्वगहेड कापि 208.5 279.1 168.9 98.4 116.4 

ग्रास कापि 32 59.5 202.7 261.6 34.6 

रह ु 648.9 520.5 638.45 662.7 593.9 

नैनी 516.5 588.8 153.5 391.7 350 

भाकुर 0 0 35 0 4 

र्टलार्पया 31 28 138.35 173.9 34.5 
माउ माछा 100 1300 0 0 0 

जबमा 2454.9 4279.6 3083 3567.86 2118.2 

४.७कापि जाि माछाको शिु नश्लको वििमान अवतथा 

आ.व.२०६७/०६८ मा FAO/TCP को सहयोगमा तमर राि स्चनबाट तसल्भर कापि, र्वगहेड कापि, ग्रास 
कापि र कमन कापिको शिु नश्लको फ्राई भरुा ७३०० गोटा आयाि गरर यस केन्त्रको पोिरीमा छुटै्ट 
पालन गरर रास्िएको छ । आ.व. २०७१/०७२ रे्दस्ितनरन्त्िर रुपमा तसल्भरकापि, कमनकापि र ग्रास 
कापिको सफल रुपमा प्रजनन गररएको छ।  
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४.७॰ कहाल केन्त्रमा मौज्र्दाि शिु नश्लको माउ तबबरण 

 

क्र.स. 

 

जाि 

 

संख्या(गोटा) 

जबमा 
 

ट्यातगङ 
गररएको 

माउको साँख्या 

पोिरी : आर २ 

जलाशय क्षेरफल 
०.०२ हे 

पोिरी: आर ३ 

जलाशय 
क्षेरफल०.०२ हे 

१ ग्रासकापि ९१ ८६ १७७ ८६ 

२ कमनकापि १६७ १६९ ३३६ ५२ 

३ तसल्भरकापि २१३ १५१ ३६४ ७८ 

४ तबगहेडकापि ३७६ ३५६ ७३२ ६९ 

 
जबमा ८४७ ७६२ १६०९ २८५ 

िौल र्कलो 
१ ग्रासकापि १५३ ८३.५ २३६.५  

२ कमनकापि ९८ १५६ २५४  

३ तसल्भरकापि १७३.५ २४३ ४१६.५  

४ तबगहेडकापि २७१ १४८ ४१९  

 
जबमा ६९५.५ ६३०.५ १३२६  

४.७॰१ केन्त्रमा मौज्र्दाि शिु नश्लको फ्यचुर व्रडुको तबबरण 

हाल यस केन्त्रका तबतभन्न पोिरीहरुमा फ्यचुर व्रडुहरुको तटक यस प्रकार छ र माग अनसुार ट्याग सर्हि 
तबिरण गने कायिक्रम रहेको छ। 

क्र.स. जाि संख्या िौल, ग्राम 

१ तसल्भरकापि ११५०० ५-४० 

२ कमनकापि ११००० ४-५ 

३ ग्रासकापि १०५०० ४-५ 

जबमा ३३०००  
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मत्सतय तबकास तनरे्दशनलाय, बालाजबुाट तमिी २०७३/०१/२० मा च.नं  ५२० को परबाट शिु नश्लको 
माछा र सामाग्रीको र्दररेट िोकी आएको, जस अनसुार  

क्र.स. तबबरण इकाई तबक्री मलु्य रु. 
१.    शिु नश्लको माछा        प्रति गोटा २५/-    

२.    PIT Tag प्रति थानपरल मलु्यको २५ प्रतिशि  

३.    PIT Tag Reader प्रति थान      परल मलु्यको २५ प्रतिशि  

 

आ॰ ब॰ २०७२/०७३ मा सामथि पररयोजनाको छनौट र सहयोगमा ट्याग सर्हिको फ्यचुर ब्रडु उपलब्ि 
गराईएका तनस्ज िफि का ह्याचरी/नसिरीकिािहरुको तबबरण 

क्र.स नाम ठेगाना 
उपलब्ि गराईएका जाि र संख्या 
तसल्भरकापि कमनकापि ग्रासकापि 

१ साहानी मत्सतय ह्याचरी नवलपरासी ० १०० १०० 

२ मसु्िया मत्सतय प्रजनन फामि िनषुा १०० १०० १०० 

३ सन्त्जय मत्सतय भरुा उत्सपार्दन तसरहा १०० १०० १०० 

४ मण्सडल मत्सतय ह्याचरी  रुपन्त्रे्दही १०० १०० १०० 

५ तब=के]=मत्सतय िथाह्याचरी फामि पसाि ० १०० १०० 

जबमा ३०० ५०० ५०० 

 

आ॰ ब॰ २०७३/०७४ मा  सरकारी मत्सतय तबकास केन्त्रहरुलाई ट्याग सर्हि उपलब्ि गराईएको फ्यचुर 
ब्रडुहरुको तबबरण 

क्र.स नाम ठेगाना 
उपलब्ि गराईएका जाि र संख्या 
तसल्भरकापि कमनकापि ग्रासकापि 

१ मत्सतय तबकास केन्त्र गेटा, कैलाली २०० २०० २०० 

२ मत्सतय तबकास केन्त्र जनकपरु, िनषुा २०० २०० २०० 

३ मत्सतय तबकास केन्त्र हेटौडा, मकवानपरु २०० ३०० १०० 

४ मत्सतय तबकास केन्त्र भण्सडारा, स्चिवन २०० २००  

जबमा ८०० ९०० ५०० 

 

भावी योजना 
आ॰ ब॰ २०७४/०७५ माPMAMP बाट प्राप्त कायिक्रम अनसुार र्प९ पोिरी र मत्सतय र्वकास केन्त्रको 
पुाँजीगि िफि को स्तवकृि कायिक्रम अनसुार र्प११ पोिरी पार्टिसन गरी फामिको वाटो िफि को पोिरीमा शिु 
नश्लको माउ व्यवतथापन गरी आवश्यक्ता/कायिक्रम अनसुार प्रजनन गरी ह्याचतलङ र र्फाँ गरतलङ र्विरण 
गनुिको साथै ट्याग सर्हिको फ्यचुर ब्रडु माग अनसुार र्वक्री र्विरण गने । 
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४.८ २०७३/०७४ को मत्सतय प्रजनन तबबरण 

४.८॰ क कमनकापि माछाको प्रजनन 

प्रजननतमिी 

प्रज
नन

पोि
री 

नं.
 

जल
ाश

य 
क्षर

फ
ल 

हे.
 

क
ाक

ाब
न 

संख्
या

 पोथी भाले 
माउको 

कुल जबमा 
िापक्रम 
तड.से. 

फु
लेक

ो अ
ण्सड

ा (
तल
.) 

अण्सडा 
दर्दएको 
पोथीको 
िौल 
के.जी. 
(संख्या-
गोटा) 

जबमा 
ह्याच फामि 
तटक, 

लाि 

जबमा 
फ्राई 

उत्सपार्दन 

जब
मा
 र्फ

ङ्गर
तल
ङ्ग 

उत्स
पार्द

न 

तबक्री संख्या 

फ
ाम
ि त
टक

 

संख्
या
 (
गो
टा
) 

िौ
ल 

(के
.ज

ी.)
 

संख्
या
 (
गो
टा
) 

िौ
ल 

(के
.ज

ी.)
 

संख्
या
 (
गो
टा
) 

िौ
ल 

(के
.ज

ी.)
 

प्रज
नन्त्

पोि
री 

मा
उम

ाछ
ा 

पोि
री 

फ्र
ाई

 

र्फ
ङ्गर

तल
ङ्ग 
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२०७३/११/१० P2C ०.१५ ३६ १५ २३ २५ ३१ ४० ५४ २० २० १०० २०(१२) २१५८७० १२१२७५ ६९३०० ७३९५० ६९३०० ० 
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हामोन: प्रति र्कलो पोथी 4 मा.ग्रा., भाले 2 मा.ग्रा. (एल.आर.एच॰ए॰) 
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४.८ ि चाईतनज र ईस्न्त्डयन मेजरकापि माछाको प्रजनन 

क्र.
सं. र्ववरण ईकाई तसल्भरकापि र्वगहेडकापि ग्रासकापि रह ु नैनी भाकुर 

1 प्रजननको लागी रािीएको सेट पटक 18 12 25 18 21 4 

 
प्रजननतमिी 

 

२०७३/४/२४ 
रे्दस्ि 

२०७४/३/२३ 
सबम 

२०७३/४/२० 
रे्दस्ि 

२०७४/३/२८ 
सबम 

२०७३/४/२३ 
रे्दस्ि 

२०७४/३/२६ 
सबम 

२०७३/४/२३ 
रे्दस्ि 

२०७४/३/२५ 
सबम 

२०७३/४/२४ 
रे्दस्ि 

२०७४/३/२५ 
सबम 

२०७४ /२/२८ 
रे्दस्ि 

२०७४/३/२१ 
सबम 

2 भाले माछाको (सं.) िौल गोटा, के.जी. (१५९) 
२१९ 

(९३) 
१६९ (१७७)४३१.६५ (१०८) 

२७० 
(११६) 
२१० 

(१२) 
८६ 

3 पोथी माछाको (सं.) िौल गोटा, के.जी. (१०४) 
२०६.६ 

(६२) 
१४२.५ 

(११८) 
३५२ 

(९०) 
२२५ 

(१०५) 
१८८ 

(८) 
६३ 

4 हमोनको र्कसीम 
 

LHRHA 

2+WOVA-FH 
LHRHA2 

LHRHA 

2+WOVA-FH 
WOVA-FH WOVA-FH 

LHRHA 2 + 

WOVA-FH 

5 पोथीलाई हमोनको मारा बयजुी, 
एम.एल/के.जी. 

६-८ बयजुी 
+०.२ 

एम.एल/के.जी. 

६-८ बयजुी 
/के.जी. 

६-८ बयजुी 
+०.२ 

एम.एल/के.जी. 

०.५ 
एम.एल/के.जी. 

०.५ 
एम.एल/के.जी. 

६-८ बयजुी 
+०.२ 

एम.एल/के.जी. 

6 पर्हलो ईन्त्जेक्सन प्रतिशि, समय २०, ११ बजे 
तबहान 

२०, ११ बजे 
तबहान 

२०, ११ बजे 
तबहान 

१००, ५ बजे 
साझ 

१००, ५ बजे 
साझ 

१००, ५ बजे 
साझ 

7 र्दोस्रो ईन्त्जेक्सन प्रतिशि, समय ८०, ८ बजे 
सांझ 

८०, ८ बजे 
सांझ 

८०, ८ बजे साझं 
   

8 भालेलाई हमोनको मारा र समय 
बयजुी, 

एम.एल/के.जी. 
३-४ 

बयजुी/के.जी 
३-४ 

बयजुी/के.जी 
३-४ 

बयजुी/के.जी 
०.२५ 

एम.एल./के.जी. 
०.२५ 

एम.एल./के.जी 
३-४ 

बयजुी/के.जी 
9 फुल छोडेको पोथीको संख्या गोटा, ९३ ५५ १०४ ८२ ८० ७ 

10 फुल छाडेको पोथीको सफलिा प्रतिशि ८९ ८८ ८८ ९१ ९२ ६७ 
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क्र.
सं. र्ववरण ईकाई तसल्भरकापि र्वगहेडकापि ग्रासकापि रह ु नैनी भाकुर 

11 फुल छाडेको पोथीको िौल र्कलो १८४ १२६ ३१० २१० १४८ ५४ 

12 फुल छाडेको समय बजे 
4-8 बजे  
तबहान 

4-8 बजे 
तबहान 

5-8 बजे  
तबहान 

2-5 बजे  
तबहान 

2-5 बजे  
तबहान 

3-5 बजे  
तबहान 

13 फुल छाडेको र्कसीम self/stripping Stripping Stripping self self Self self 

15 फुलको फर्टितलटी प्रतिशि ८० ८० ८२ ८६ ८२ ७५ 

16 ह्यास्चर्वतलर्ट प्रतिशि ८२ ८४ ८५ ९२ ९० ८० 

17 ह्याचतलङ्ग उत्सपार्दन गोटा १२४१२०४५.४५ ४९९५२२८ २०७९५८६० १७६४९९५७ १४१६१०५० ३९५४८५६ 

18 ह्याचतलङ्ग र्वक्री गोटा ४९५०००० १२००००० १४२५०००० ९८५०००० ९२००००० २५५०००० 

19 केन्त्रमा ह्याचतलङ्ग तटर्कङ्ग गोटा ७४६२०४५ ३७९५२२८ ६५४५८६० ७७९९९५७ ४९६१०५० १४०४८५६ 

20 ह्याचतलङ्ग उत्सपार्दन/ के.जी. पोथी गोटा ६७४५७ ३९६४५ ६७०८३ ८४०४७ ९५६८३ ७३२३८ 

21 सरर्दर ह्याचतलङ्ग तटर्कङ्ग लाि प्रति हेक्टर ३०-४० ३०-४० ३०-४० ३५-४५ ३०-४० ३०-४० 

22 जबमा नतसिङ पोिरी के्षरफल हेक्टर १.५ ०.८ १.२ १.६ ०.६८ ०.४५ 

23 कुल फ्राई उत्सपार्दन संख्या १६४१६५० ७९६९९८ १५०५५४८ १८७१९९० १०९१४३१ ३३७१६६ 

24 कुल फ्राई तबर्क्र संख्या १४३००० १७८००० ५१००० ११४५०० ८१६८० ० 

25 फ्राई केन्त्रमा तटर्कङ्ग संख्या १४९८६५० ६१८९९८ १४५४५४८ १७५७४९० १००९७५१ ३३७१६६ 

26 जबमा र्फङ्गरतलङ्ग उत्सपार्दन संख्या ७१९३५२ २८४७३९ ६६९०९२ ६८५४२१ ५१४९७३ ९७७७८ 

27 र्फङ्गरतलङ्ग तबर्क्र संख्या ५३३४०२ २०६२०५ ३९७४१५ ३६१४७३ ४२३५९३ ९२९७८ 

28 र्फङ्गरतलङ्ग केन्त्रमा तटर्कङ्ग संख्या १८५९५० ७८५३४ २७१६७७ ३२३९४८ ९१३८० ४८०० 
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५.सशुासनका प्रयासहरु 

५.१॰ क नागररक वडापर/क्षतिपूतिि सर्हिको वडापर 

मत्सतय र्वकास केन्त्र,  ठुर्टर्पपल,  भैरहवा नागररक /  सेवा वडापर (Citizen/Service Charter) 

क्र.सं. उपलव्ि हनु ेसेवा सेवा उपलव्ि हनु ेप्रकृया 
सेवाको लातग लाग्न े

समय 
शलु्क/र्दतिरु सबपकि  व्यस्क्त स्जबमेवार व्यस्क्त 

१ मत्सतय बीज तबर्क्र र्विरणः 

१.१ ह्याच्लीङ्ग र्वक्री र्विरण 

स्ज.कृ.र्व.का.को तसफाररस वा कृषकको 
मांग अनसुार (लक्ष्य अनसुार उत्सपार्दन 
तटकको आिारमा) 

पररमाणअनसुार 
दर्दनमा १–२ घण्सटा 

मूल्य 
सूचीअनसुार 

प्रा.स. श्री कमल 
राजनेपाल 

म.र्व.अ.श्री 
र्वरेन्त्रप्रसार्द चौिरी 

१.२ फ्राई र्वक्री र्विरण 

स्ज.कृ.र्व.का.को तसफाररस वा कृषकको 
मांग अनसुार (लक्ष्य अनसुार उत्सपार्दन 
तटकको आिारमा) 

पररमाणअनसुार 
दर्दनमा १–२ घण्सटा 

मूल्य 
सूचीअनसुार 

प्रा.स. श्री कमल 
राजनेपाल 

म.र्व.अ.श्री 
र्वरेन्त्रप्रसार्द चौिरी 

१.३ र्फंगरतलङ्ग र्वक्रीर्विरण 

स्ज.कृ.र्व.का.को तसफाररस वा कृषकको 
मांग अनसुार (लक्ष्य अनसुार उत्सपार्दन 
तटकको आिारमा) 

पररमाणअनसुार 
दर्दनमा १–२ घण्सटा 

मूल्य 
सूचीअनसुार 

प्रा.स. श्री कमल 
राजनेपाल 

म.र्व.अ.श्री 
र्वरेन्त्रप्रसार्द चौिरी 

२ िाने माछा र्वक्रीर्विरण 
लक्ष्यअनसुार उत्सपार्दन तटकको आिारमा 
उत्सपार्दन समयमा, तसिै सबपकि  

पररमाणअनसुार 
दर्दनमा १–२ घण्सटा 

मूल्य 
सूचीअनसुार 

प्रा.स. श्री जनार्दिन 
प्रसार्द प्रिान 

म.र्व.अ.श्री 
मसु्न्नलाल अग्रहरी 

३ 
मत्सतय पालन 
प्रर्विीपररमािजन 

तनवरे्दनर केन्त्रबाट तवीकृिी अनसुार सोहीदर्दन िोर्कए अनसुार 
प्रा.स. श्री जनार्दिन 
प्रसार्द प्रिान 

म.र्व.अ.श्री 
मसु्न्नलाल अग्रहरी 

४ प्रार्वतिक सेवा 

४.१ मत्सतय प्रयोगशालासेवा तनवरे्दन िथा तनयमानसुारको तयाबपल 
आवश्यकिाअनसुार 
३ दर्दन तभर 

सेवातनशलु्कर्ट
कट र्दतिरु 

प्रा.स. श्री जनार्दिन 
प्रसार्द प्रिान 

म.र्व.अ.श्री 
रुचीश्रीवातिव 

४.२ प्रार्वतिक जानकारी तनवरे्दनवा मौस्िक अनरुोि 
आवश्यकिाअनसुार 
ित्सकाल 

सेवातनशलु्क 
र्टकट र्दतिरु 

प्रा.स. श्री जनार्दिन 
प्रसार्द प्रिान 

म.र्व.अ.श्री 
मसु्न्नलाल अग्रहरी 
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क्र.सं. उपलव्ि हनु ेसेवा सेवा उपलव्ि हनु ेप्रकृया सेवाको लातग लाग्न े
समय 

शलु्क/र्दतिरु सबपकि  व्यस्क्त स्जबमेवार व्यस्क्त 

४.३ मत्सतय िातलम स्ज.कृ.र्व.का.को तसफाररस िार्कएको अवति तनशलु्क 
म.र्व.अ.श्री लक्ष्मी 
काकी 

म.र्व.अ.श्री लक्ष्मी 
काकी 

५ 

आपतुििकिािको सेवा 
वति ुिररर्दर्वलको 
भकु्तानी 

ररिपूविकको र्वल भपािई, कागजाि आदर्द 
कानून सबझौिा 
अनसुार 

तनयमानसुार 

लेिापाल श्रीजनार्दिन 
लोि िररर्दार श्री 
स्िम बहार्दरु पाण्सडे 

लेिापाल श्री 
जनार्दिन लोि 

६ 

केन्त्रबाट उत्सपादर्दि उप 
उत्सपार्दनको र्वर्क्र 
र्विरणको लातग र्वल 

प्राप्त टोकनको आिारमा र्वल काट्न े ित्सकालै 
मूल्य 
सूचीअनसुार 

प्रा.स. श्री कमल 
राज नेपाल 

म.र्व.अ.श्री लक्ष्मी 
काकी 

७ सामान्त्य प्रशासन सेवा आवश्यकिा अनसुारतनवरे्दन 
आवश्यकिा अनसुार 
ित्सकालै 

तनयमानसुार 
टा.ि. श्री मन ु
के.सी. 

िररर्दार श्री 
स्िमबहार्दरु पाण्सडे 

८ सचुना प्रवाह आवश्यकिाअनसुारतनवरे्दन 

सूचनाको प्रकृति 
अनसुार ित्सकाल वा 
तनवरे्दन प्राप्त भएको 
१५ दर्दन तभर 

तनयमानसुार 
म.र्व.अ.श्री मनु्नीलाल 
अग्रहरी 

म.र्व.अ.श्री 
मनु्नीलाल अग्रहरी 

९ गनुासो सनुवुाई 
गनुासोकिािको फोन, फयाक्स, ईमेल आदर्द 
िलेुको तनवरे्दन 

गनुासोको प्रकृति 
अनसुार 

तनयमानसुार नोडल अतिकृि 
म.र्व.अ.श्री लक्ष्मी 
काकी 
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५.१॰ ि    क्षतिपूतिि सर्हिको नागररक बडापर 

क्र.
सं. सेवाको प्रकार 

सेवाग्राहीले पयुािउन ु
पने प्रकृया र पेश 

गनुि पने कागजािहरु 

सेवा प्राप्त गनिलाग्न े
शलु्क/र्दतिरु 

सेवा प्राप्तगनि लाग्न े
समयावति, 

सामान्त्यिया 

सेवा प्रर्दानगने 
स्जबमेवार कमिचारी, 
शािा/फााँट र 

कायिकक्ष 

गनुासो 
सनेु्नअतिकारी 
(पर्द र नाम 

समेि 

क्षतिपूतिि 
रकम (रु.) कैर्फयि 

१ प्रयोगशाला 
सेवा (पानीको 
र्प.एच., पानीको 
अस्क्सजन, 

पानीमा 
रहेकापरजीर्व, 

माछाको रोग) 

* रु.१०।– को 
र्टकट टााँसेको 
तनवरे्दन  

* उपयकु्त िररकाले 
ल्याएको पानी वा 
माछाको नमूना 
*नमूनाको र्ववरण 
(नाम,     ठेगाना)             
* प्रार्वतिक र्ववरण 

तनशलु्क ३ दर्दन तभर स्जबमेवारी प्रार्वतिक 
म.व.अ. श्री रुची 
श्रीवातिव 

केन्त्र प्रमिु श्री 
महेश चन्त्र्द गपु्त 

१०००/- प्रति दर्दन ३ वटा 
नमूनाको मार 
प्रयोगशाला सेवा 
उपलब्ि गराईने छ । 

नोटः 
(१) एक दर्दनमा ३ वटा भन्त्र्दा बर्ढ नमूना प्रयोगशालामा प्राप्त भएमा ४ नं. मा आउन ेनमूनालाई भोतलपल्टको १ नं. मा र्दिाि गरी सो ही अनसुार परीक्षण सेवा प्रर्दान गररन ेछ । 

(२) जेष्ठनागररक िथा अपाङ्गलाई पर्हलो प्राथतमकिा दर्दईन ेछ । 

(३) लोडसेतडङ्ग वा अन्त्य काबू बार्हरको पररस्तथति आएमा िोर्कएको समयतभर जानकारी गराईने छ र क्षतिपूतिि दर्दईन ेछैन । 
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५.२ मलु्य सूची 

क्र.सं. र्ववरण इकाई र्दर, रु 

१. माछाको ह्याचतलङ्ग   

क. कमन कापि, तसल्भर कापि, र्वगहेड कापि, ग्रास कापि र भाकुर प्रति लाि २५००/- 
ि. रह ुर नैनी प्रति लाि २०००/- 
२. फ्राई (सवै जाि) प्रति गोटा 0.२५/- 

३ र्फङ्गरतलङ्ग   
३.१ र्फङ्गरतलङ्ग, २''-३'' (सवै जाि) प्रति गोटा 0.75/- 
३.२ र्फङ्गरतलङ्ग, ३''-५'' (सवै जाि) प्रति गोटा 1.5/- 

४. िान ेमाछा   

४.१ कमन कापि, ग्रास कापि रह,ु नैनी, भाकुर, पसु्न्त्टयस र र्टलार्पया प्रति र्कलो २००/- 

४.२ तसल्भर कापि र  र्वगहेड कापि प्रति र्कलो १५०/- 

५. सबै जािको माउ प्रति र्कलो २००/- 
६. अस्क्सजन डवल प्याक र्दतिरु प्रति गोटा २५/- 
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५.३ साविजतनक सनुवुाई 

तमति २०७३/०७/२९ गिेका दर्दन मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको आ.व. २०७३/०७४ को तवीकृि 
कायिक्रम अनसुार प्रथम चौमातसक अवतिमा साविजतनक सनुवुाई (मत्सतय कायिक्रम सबबन्त्िी) कायिक्रममा हामी 
िर्पतसल अनसुारका सहभागी स्जल्ला मत्सतय व्यवसायी संघ कर्पलवतिकुा का.वा.अघ्यक्ष श्री हेम प्रसार्द वेल्वासे 
ज्यूको अघ्यक्षिामा वैठक बसी कायिक्रम सबपन्न तगरयो। 

िपसील 

१. वररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री महेश चन्त्र्द गपु्त मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२. म.व्या.संघ श्री हेम प्रसार्द वेल्बासे कर्पलवति ु

३. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री मनु्नीलाल अग्रहरी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
४. श्री अमरीश पटेल पाल्ही-१ नवलपरासी 
५. श्री ईश्वरी चौिरी जमतुनया-२ नवलपरासी 
६. माटो र्वज्ञ श्री अस्श्वनी कुमार शमाि स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,भैरहवा 
७. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री अव्र्दलु मोर्कम िााँ स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,कर्पलवति ु

८. श्री रामेश्वर मण्सडल(मण्सडल मत्सतय ह्याचरी) तिलोत्तमा न.पा.१७, रुपन्त्रे्दही 
९. श्री र्दया राम यार्दव सं.स. फोरम गा.र्व.स. प्रतितनिी 
१०. परकार श्री शंकर पाण्सडे रुपन्त्रे्दही एफ.एम.  

११. श्री बाब ुराम पौडेल (ने.का.) पडसरी 
१२. नसिरीकिाि श्री िफेुल पठान ओमसतिया गा.पा.१,रुपन्त्रे्दही 
१३. अध्यक्ष श्री गणेश बहार्दरु शाही जलरे्दवी मत्सतय उत्सपार्दक, र्दयानगर 

१४. श्री र्वकास पाण्सडे ग्रीन भ्याली ,कमि अमसा ५ 

१५. ह्यचरीकिाि श्री सन्त्िरा चौिरी अमवुा-७ कुवरी 
१६. श्री अस्बवका प्रसार्द चौिरी सपना माछा फामि पट्रिौली,रुपन्त्रे्दही 
१७. श्री गणेश मत्सतय ह्याचरी फमि कर्पलवति,ु िौलीहवा 
१८. लेिापाल श्री मकु्ती प्रसार्द भट्टराई को.ले.तन.का. रुपन्त्रे्दही 
१९. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री वीरेन्त्र प्रसार्द चौिरी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२०. मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री रमेश जैसवाल स्जल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय,भैरहवा 
२१. माछा व्यवासी सघ श्री सोहरि थारु रुपन्त्रे्दही 
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२२. कृषक श्री उमेश चौिरी 
२३. प्रा.स.श्री महेन्त्र प्रसार्द यार्दव मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२४. प्रा.स.श्री जनार्दिन प्रसार्द प्रिान मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२५. िररर्दार श्री स्िम बहार्दरु पाण्सडे मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२६. टा.ि. श्री मन ुके.सी. मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२७. स.चा.श्री शंकर बहार्दरु पनु(पाईजा) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२८. का.स.श्री िेम बहार्दरु गरुुङ्ग मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
२९. श्री राम र्प्रि थारु मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३०. श्री िशुी लाल कहार मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३१. का.स. श्री हकि  बहार्दरु गरुुङ्ग (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३२. का.स. श्री परुन बहार्दरु थापा (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३३. का.स. श्री गंगा यार्दव (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३४. का.स. श्री र्वरेन्त्र चौिरी (करार) मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३५. श्री मोहन राना मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३६. श्री कलामरु्िन िोबी मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३७. श्री तमना थापा मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 
३८. श्री बैज नाथ मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवा 

साविजतनक सनुवुाई (मत्सतय र्वकास सबबस्न्त्ि) कायिक्रम सबपन्न प्रतिवेर्दन 

तमति २०७३/०७/२९ गिेका दर्दन मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको आ.व.२०७३/०७४ को तवीकृि  वार्षिक 
कायिक्रम अनसुार साविजतनक सनुवुाई (मत्सतय र्वकास सबबस्न्त्ि) कायिक्रममा मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको प्रभाव 
क्षेरका प्रार्वतिकहरु, कोष िथा लेिा तनयन्त्रणक कायािलय, रुपन्त्रे्दहीका प्रतितनति, मत्सतय ह्याचरी /नसिरीकिाि, 
मत्सतय पालक कृषक िथा पडसरी गा.र्व.स. तिररय र्वतभन्न राजतनतिक र्दलका प्रतितनतिहरु तबच २ वटा कायि पर 
ियार गरी २ सरमा कायिक्रम संचालन गररएको तथयो सो कायिक्रममा उपस्तथि सहभागी मध्ये मर्हला ३ जना 
िथा परुुष ३७ जना गरी कुल सहभातगिा ४० जनाको रहेको तथयो। जस अनसुार सबपूणि सहभागीहरुको नाम 
र्दिाि गरी एक आपसमा पररचय गरी कायिक्रम अगातड बढाईएको तथयो। सबपूणि सहभागीहरुको पररचय पिाि यस 
केन्त्रका मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री मनु्नीलाल अग्रहरी ज्यूले तवागि गनुि भएको तथयो। पर्हलो सरमा यस 
केन्त्रका वररष्ठ मत्सतय र्वकास अतिकृि श्री महेश चन्त्र्द गपु्त ज्यूले मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको गि 
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आ.व.२०७३/०७४ को वार्षिक प्रगति िथा केन्त्रको वििमान अवतथा बारे कायिपर ियार गरी प्रतििु गनुि भएको 
तथयो। प्रथम सरको अध्यक्षिा स्जल्ला मत्सतय व्यवसायी संघ कर्पलवतिकुा कायिवाहक अध्यक्ष श्री हेम प्रसार्द 
वेल्बासे ज्यूले गनुि भएको तथयो। जस अनसुार मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको वार्षिक प्रगति मत्सतय र्वज उत्सपार्दन 
िफि  सि प्रतिशि िाने माछा िफि  नपगु रहेकोमा केन्त्र प्रमिु ज्यूले सोको पषु्टयाई दर्दन ु भएको तथयो। यसरी 
कायिपर मातथ छलफल गर्दाि पूस्जगि तनमािण िफि  प्रार्वतिक कारणले गर्दाि सबपन्न हनु नसकेको कुरा छलफल 
गररएको तथयो। साथै केन्त्रको र्वद्ममान समतया िथा समािान बारे समेि समहुमा छलफल गररएको तथयो। यसरी 
समतयाको तनराकरणको उपाय बारे समेि छलफल गररएको तथयो। 

र्दोश्रो सरको शरुुवाि केन्त्र प्रमिु ज्यलेु मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाको चाल ुआ.व.२०७३/०७४ को तवीकृि 
कायिक्रम साविजतनक गनुिका साथै केन्त्रको र्वद्ममान समतया मातथ कायिपर ियार गरर छलफल गनुि भएको तथयो। 
मत्सतय र्वकास केन्त्र, भैरहवाका केन्त्र प्रमिु ज्यलेु यस केन्त्रमा कापि नश्ल सिुार िफि  स्चन बाट आयातिि कापि 
माछाको उन्नि भरुा ट्यातगङ्ग गरी र्विरण गने कायिक्रम समेि समेटी र्दोश्रो कायिपर प्रतििु गनुि भएको तथयो। 
र्दोश्रो कायिपर सतमक्षकको भतुमका तनभाउरै्द स्ज.कृ.र्व.का.रुपन्त्रे्दहीका माटो र्वज्ञ श्री अस्श्वनी कुमार शमाि ज्यलेु 
कायिपर मातथ स्जज्ञासा गनुि भएको तथयो। 

कायिपर मातथ छलफल गरै्द मण्सडल मत्सतय ह्याचरीका प्रोपाईटर श्री रामेश्वर मण्सडल ज्यलेु स्चन बाट आयातिि भरुा 
ल्याएको माछा अर्हले सबम र्विरण भई सक्न ुपने गरी र्टप्पणी गनुि भएको तथयो। साथै कृषक मत्सतय व्यवसायी 
संघका अध्यक्ष िथा यस कायिक्रमका अध्यक्ष ज्यलेु तछटो छररिो माध्यमबाट पगु्न ुपने कुरा राख्रै्द भार्व कायिक्रम 
कृषक उन्त्मिु हनु ुपने कुरामा जोड दर्दरै्द उपस्तथि सबपणुि सहभागीहरुलाई िन्त्यवार्द दर्दरै्द कायिक्रमको समापन गनुि 
भएको तथयो। साथै उक्त कायिक्रमको संचालन केन्त्रका प्रा. श्री महेन्त्र प्रसार्द यार्दवले गनुि भएको तथयो। 
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६॰ केन्त्रको पोिरीहरुको र्ववरण 

६.१ माउ माछा पोिरी 

क्र.सं. 
पोिरीको 
नाम/कोड 
नबबर 

जलाशयको तडलको अव्तथा 
(तसमेन्त्टेड/ 

तसलपोतलन/अर्दिन) 

पोिरीको अवतथा 
(संचालनमा 

रहेको/नरहेको/ममिि गनुिपने) 

र्वगि ५ वषिमा भएका 
पुंस्जगि सिुारका 
कायिक्रमहरु 

क्षेरफल 
(हे.) 

लबबाई 

(मी.) 
चौडाई 

(मी.) 
गर्हराई 

(मी.) 
१ र्व.एस.१ 0.4 ९० ४५ 1.5 तसमेन्त्टेड संचालनमा रहेको - 
२ र्व.एस.२ 0.2 ५० ४० 1.5 तसमेन्त्टेड संचालनमा रहेको - 
३ र्व.एस.३ 0.2 ५० ४० 1.5 तसमेन्त्टेड संचालनमा रहेको - 

 जबमा 0.8       
 

६.२ ररयररङ्ग पोिरी 

क्र.सं. 
पोिरीको 
नाम/कोड 
नबबर 

जलाशयको तडलको अव्तथा 
(तसमेन्त्टेड/तसल
पोतलन/अर्दिन) 

पोिरीको अवतथा 
(संचालनमा 

रहेको/नरहेको/ममिि गनुिपने) 

र्वगि ५ वषिमा भएका 
पुंस्जगि सिुारका 
कायिक्रमहरु 

क्षेरफल 
(हे.) 

लबबाई 

(मी.) 

चौडाई 

(मी.) 

गर्हराई 

(मी.) 

1 आर १ 0.2 ५५ 36.5 1.5 तसमेन्त्टेड संचालनमा रहेको - 

2 आर २ 0.2 55 36.5 1.5 तसमेन्त्टेड संचालनमा रहेको - 

3 आर ३ 0.2 55 36.5 1.5 तसमेन्त्टेड संचालनमा रहेको - 

4 आर ४ 0.2 55 36.5 1.25 तसमेन्त्टेड ममिि गनुिपने - 

5 आर ५ 0.2 80 25 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 

6 आर ६ 0.1 40 25 1.25 अर्दिन ममिि गनुिपने - 

7 आर ७ 0.1 40 25 0.5 अर्दिन ममिि गनुिपने - 

 जबमा 1.2       
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६.३ प्रजनन पोिरी 

क्र.सं. 
पोिरीको नाम/ 
कोड नबबर 

जलाशयको 
तडलको अव्तथा 

(तसमेन्त्टेड/तसलपोतलन/अर्दिन) 

पोिरीको अवतथा 
(संचालनमा 

रहेको/नरहेको/ममिि 
गनुिपने) 

र्वगि ५ वषिमा 
भएका पुंस्जगि 

सिुारका 
कायिक्रमहरु 

क्षेरफल 

(हे.) 

लबबाई 

(मी.) 

चौडाई 

(मी.) 

गर्हराई 

(मी.) 

1 र्व.१३ 0.15 45 33.34 1.25 तसमेन्त्टेड संचालनमा रहेको - 

2 र्व.१४ 0.15 45 33.34 1.25 तसमेन्त्टेड संचालनमा रहेको - 

3 र्व.१५ 0.15 45 33.34 1.5 तसमेन्त्टेड संचालनमा रहेको - 

4 र्व.१६ 0.15 45 33.34 1 तसमेन्त्टेड नरहेको/ममिि गनुिपने) - 

5 र्व.१७ 0.15 45 33.34 1.5 तसमेन्त्टेड ममिि गनुिपने) - 

6 र्व.१८ 0.15 45 33.34 1.25 तसमेन्त्टेड ममिि गनुिपने) - 

7 र्व.१९ 0.1 44.5 22.5 1.25 तसमेन्त्टेड ममिि गनुिपने) - 

8 र्व.२० 0.1 44.5 22.5 1.25 तसमेन्त्टेड ममिि गनुिपने) - 

 जबमा 1.1       
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६.४ अनसुन्त्िान पोिरी 

क्र.सं. 
पोिरीको 
नाम/कोड 
नबबर 

जलाशयको तडलको अव्तथा 
(तसमेन्त्टेड/तसल
पोतलन/अर्दिन) 

पोिरीको अवतथा 
(संचालनमा 

रहेको/नरहेको/ममिि गनुिपने) 

र्वगि ५ वषिमा भएका 
पुंस्जगि सिुारका 
कायिक्रमहरु 

क्षेरफल 
(हे.) 

लबबाई 

(मी.) 

चौडाई 

(मी.) 

गर्हराई 

(मी.) 

1 ई.१ 0.033 ३२ 10.5 1.5 अर्दिन संचालनमा रहेको 

 

 

 

पोिरी ममिि सिुार 

2 ई.२ 0.033 ३२ 10.5 1.5 अर्दिन संचालनमा रहेको 

3 ई.३ 0.033 ३२ 10.5 1.5 अर्दिन संचालनमा रहेको 

4 ई.४ 0.033 ३२ 10.5 1.5 अर्दिन संचालनमा रहेको 

5 ई.५ 0.033 ३२ 10.5 1.5 अर्दिन संचालनमा रहेको 

6 ई.६ 0.033 ३२ 10.5 1.5 अर्दिन संचालनमा रहेको 

7 ई.७ 0.157 45 35 1.5 अर्दिन नरहेको/ममिि गनुिपने)  

8 ई.८ 0.033 ३२ 10.5 1.5 अर्दिन नरहेको/ममिि गनुिपने)  

9 ई.९ 0.033 ३२ 10.5 1.5 अर्दिन नरहेको/ममिि गनुिपने)  

10 ई.१० 0.033 ३२ 10.5 1.5 अर्दिन नरहेको/ममिि गनुिपने)  

 जबमा 0.46       
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६.५ िानमेाछा उत्सपार्दन पोिरी 

क्र.सं. पोिरीको नाम/कोड 
नबबर 

जलाशयको तडलको अव्तथा 
(तसमेन्त्टेड/अर्दिन) पोिरीको अवतथा र्वगि ५ वषिका 

पुंस्जगि कायिक्रमहरु के्षरफल (हे.) लबबाई(मी.) चौडाई(मी.) गर्हराई(मी.) 

1 र्प.१ 0.4 90 45 0.5 अर्दिन नरहेको/ममिि गनुिपने) - 
2 र्प.2 ए 0.83 38 22 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
3 र्प.2 र्व 0.83 38 22 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
4 र्प.2 तस 0.1 50 20 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
5 र्प.2 तड 0.1 50 20 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
6 र्प.३ ए 0.83 38 22 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
7 र्प.३ र्व 0.83 38 22 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
8 र्प.३ तस 0.1 50 20 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
9 र्प.३ तड 0.1 50 20 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
10 र्प.४ 0.4 100 40.6 1.5 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
11 र्प.५ 0.5 124 40.5 1.5 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
१2 र्प.६ 0.5 124 40.5 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
१3 र्प.७ 0.5 110 45.5 1.25 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
१4 र्प.८ 0.5 110 45.5 1 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
१5 र्प.९ 1.4 115 122 1 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
१6 र्प.१० 1 164 61 1 अर्दिन संचालनमा रहेको - 
१७ र्प.११ 3 134 224.5 1.5 अर्दिन नरहेको/ममिि गनुिपने) पोिरी पार्टिसन 

१८ र्प.१२ 0.5 110 45.5 .5 अर्दिन नरहेको/ममिि गनुिपने) - 
१९ र्प.१३ 0.5 110 45.5 .5 अर्दिन नरहेको/ममिि गनुिपने) - 
२० र्प.१४ 0.5 110 45.5 .5 अर्दिन नरहेको/ममिि गनुिपने) - 
 जबमा 14.12       
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७  प्रभाव क्षरे अन्त्िगििका र्वर्वि र्ववरणहरु 

७.१ मत्सतय प्रार्वतिकहरुको र्ववरण 

क्र.सं. कायािलय र्दरवन्त्र्दी संख्या पर्द नाम शैस्क्षक योग्यिा मोवाईल नं ईमेल ठेगाना 
१ 

 
 
 

मत्सतय र्वकास 
केन्त्र, भैरहवा 

१ व.म.र्व.अ. महेश चन्त्र्द गपु्त M.Sc., Aqua ९८५७०२४३१६ 
Maheshgupta11
1@gmail.com 

२ 

४ 

 
 

म.र्व.अ. 
 

मसु्न्नलाल अग्रहरी I.Sc.Ag ९८४७०२१४७२  

३ र्वरेन्त्र प्रसार्द चौिरी I.Sc.Ag ९८०६९०७१८५  

४ लक्ष्मी काकी M.Sc., Aqua ९८४७०२४४४५ 
Laxmikarki604@
gmail.com 

५ रुची श्रीवातिव M.Sc., Aqua ९८४७२७६०५० 
Ruchishrivastav3
62@gmail.com 

६ 

४ प्रा.स. 

जनार्दिन प्र. प्रिान SLC (400),  Ag. ९८४७०२२३१७  

७ कमलराज नेपाल 
SLC (400),  Ag., 

I.Com 
९८५७०१५१३० 

Kamalnepal1868
@yahoo.com 

८ र्वष्ण ुचौिरी SLC (400),  Ag. ९८११४६३९०९  

९ 

स्ज.कृ.र्व.का. 
नवलपरासी 

१ 
म.र्व.अ. 

 
ररम व.थापा M.Sc., Aqua ९८४७३००८५६ 

rimmagar@gmai
l.com 

10 
२ प्रा.स. 

राजेन्त्र गौडेल SLC (400),  Ag. ९८४५०५५७६३ 
Rajendra.goudel
@gmail.com 

11 महारे्दव चौिरी SLC (400),  Ag. ९८४६२७४७२७  

12 

स्ज.कृ.र्व.का., 
रुपन्त्रे्दही 

१ 
म.र्व.अ. 

 
रमेश जैसवाल M.Sc., Aqua ९८५७०११९३५ 

Jaiswal.aqua@g
mail.com 

13 
२ प्रा.स. 

वहृतपति भट्टराई JT Course ९८४७०२११९४  

14 सवुोिराज भट्टराई B.Sc.Ag ९८४७५४६७७०  

१५ 

स्ज.कृ.र्व.का., 
कर्पलवति ु

 

२ 
म.र्व.अ. 

 

अव्र्दलु मोर्कम िा ं I.Sc.Ag ९८४७०२१०५०  

१६ र्वष्ण ुप्र. िनाल B.Sc.Ag ९८५७०५१९७५ 
Khanal.bipra@g
mail.com 

१७ 
२ प्रा.स. 

मोहर अतल SLC (400),  Ag. ९८४७०२३४८०  

१८ मोहबमर्द वक्स हल्वाई SLC (400),  Ag. ९८४७०५२१३०  

१९ १ ना.प्रा.स. सरु्दसिन प्र. ओझा JTA Training ९८६७१५९८३७  
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७.२ तनजी मत्सतय ह्याचरीहरुको र्ववरण िथा भरुा उत्सपार्दन संख्या 
स्ज
ल्ल

ा क्र.
स. 

फमिको नाम संचालकको नाम ठेगाना फोन नं. 
माछाका
जािहरु 

औषिवार्षिक भरुा उत्सपार्दन(संख्याहजारमा) 
ह्यचलीङ्ग, 

करोड 

फ्राई, 

लाि 

र्फगरतलङ्ग
लाि 

कैर्फयि 

नव
लप

रास
ी १ 

साहानीमत्सतय 
ह्याचरी 

रर्वन्त्रकुमार 
साहानी 

पालीनन्त्र्दनगा.पा. ४ 
नवलपरासी 

९८४७०२०५९६ ७ ३ ६ १९ 
  

२ 
पटेलमत्सतय प्रजनन 
केन्त्र 

अतमरश पटेल 
पालीनन्त्र्दनगा.पा. ४ 
नवलपरासी 

९८४७२९७८६६ ७ ४.००० १.३२ १३ 
  

क
र्पल

वत
ि ु

३ 
गणेशमत्सतय 
ह्ययचरी 

श्री गणेशहररजन 
क.व.न.पा.१, जमवुार 
टोल 

९८४७०४०५१७ 

 
७ २.४४५ १० १५ 

  

४ 

िान 
एर्ककृिमत्सतय 
ह्ययचरी 

श्री फुरकनअकवल 
िान 

स्शवराजवा.नं.२, चन्त्रौटा 
 

९८५७०२७१७२ 

 

७ ३ २५ ८ 

  

५ 
अनरुागएर्ककृि 
कृर्ष फमि 

राजेश पटेल मायारे्दर्व -१, कर्पलवति ु ९८०६९३२७०९ ७   १५. 
  

रुप
न्त्र्द

ही 

६ तसंहमत्सतय ह्ययचरी श्री रामसरुि तसंह गैडहवागा.पा. रुपन्त्रे्दही ९८१९४६६३९६ ५ ०.१५ ० १   

७ छर्पया र्फशतभलेज श्री गौरबगौिम तसयारी ,४रुपन्त्रे्दही ९८५७०२३५०३ 

     

अर्हलेिान े
माछा मार 

८ सपना माछाफामि श्री स्चररेिा थारु ओमसतिया, गा.पा. ५ 
९८४७०७५५३२ 

     

अर्हलेिान े
माछा मार 

९ 
मण्सडलमत्सतय 
ह्यचरी 

श्रीरामेश्वर मण्सडल 
तिलेत्तमान.पा.१३ 
रुपन्त्रे्दही 

९८५७०२२९५२ 

 
७ १२ ० ३० 

  

१० 
सागरमत्सतय प्रजनन 
केन्त्र 

श्रीध्रवराम मरुाउ 
गैडहवागा.पा.वा.नं.६ 
रुपन्त्रे्दही 

९८१७४३३६४४ ६ ७.७ ० ६ 
  

११ 
नोट बहार्दरुह्यचरी 
माछा फामि 

श्री सन्त्िराम 
चौिरी 

तसयारीगा.पा.वा.नं.७ 
रुपन्त्रे्दही 

९८१५४४६७७७ ७ १.२०४ ० ६ 
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७.३ तनजी मत्सतय नसिरीहरुको र्ववरण िथा भरुा उत्सपार्दन संख्या 
स्ज
ल्ल

ा क्र.
स. 

फमिको नाम संचालकको नाम ठेगाना फोन नं. 
माछाका
जािहरु 

औषिवार्षिक भरुा 
उत्सपार्दन(संख्याहजारमा) 

ह्यचलीङ्ग, 

करोड 

फ्राई, 

लाि 

र्फगरतलङ्ग
लाि 

अघ
ािि

ांच
ी 

१ 
 

लक्ष्मण िनाल छररे्दव ४ ९८४७४४३०९१ ४ 
 

.५ ॰२० 

क
र्पल

वत
ि ु २ तनिीर्क्रषी फामि 

श्रीमनोज कुमार 
चौिरी 

महाराजगंजन.पा. ११ 
वलरमवापरु 

९८१२९७६६३९ ७ ०. ११ १२ 

३ 
स्शवराजएर्ककृि 
र्क्रषी फामि 

श्रीहेम प्रसार्द 
वेलवासे 

स्शवराजन.पा.६, 

िरमनगर 
९८५७०२८९४९ ६ ०. ८.२० ० 

रुप
न्त्र्द

ही 

४ 
सरोज भाईमाछा 
फामि 

श्री सराजयिेली 
तसयारीगा.पा. ४, 

पसौनी 
९८०४४३९४६० 

 
० ४ ० 

५ शान्त्िीमत्सतय नसिरी 
श्री पनु्त्यप्रसार्द 
चौिरी 

शिुोिनगा.पा.७, 

भागलपरु 

९८५७०१०३२० 

 
७ 

  
४० 

६ पठानमत्सतय नसिरी श्री िफेुलपठान 
ओमसतियागा.पा.वा.नं.
१ 

९८०६९५९७८६ ७ ० १ ८.३ 
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७.४ मत्सतय पकेट क्षरेको र्ववरण 

स्जल्ला क्र.स. पकेटको नाम ठेगाना 
जलाशय 
क्षेरफल 
(हे.) 

कृषक 
संख्या 

रुप
न्त्र्द

ही 

१ 
छर्पया पकेट क्षेर 
(मत्सतय जोन क्षेर) 

४ गाउंपातलका (तसयारी गा.पा., शिुोिन 
गा.पा., मायारे्दवी गा.पा. र गैंडहवा 
गा.पा.) 

७२५ १२०० 

२ िकिई पकेट क्षेर 
२ गाउंपातलका (ओमसतिया गा.पा. र 
रोर्हणी गा.पा.) 

१०० २५० 

३ 
र्टकुलीगढ पकेट 
क्षेर 

१ नगरपातलका (तिलोत्तमा न.पा.) ५० १५० 

४ लसु्बबनी पकेट क्षेर 
१ नगरपातलका (लसु्बबनी सांतकृतिक 
न.पा.) 

८० १५० 

जबमा ९५५ १७५० 

क
र्पल

वत
ि ु

१ पकडी मायारे्दबी १ ८  

२ राजापानी बाणगंगा न॰पा॰ २ ७॰५  

३ तनबवुा बाणगंगा न॰पा॰ २ १२  

४ कोपवा बाणगंगा न॰पा॰ ११ १२  

५ बढुी बिुभतुम न॰पा॰ ४ १७  

६ हररहरपरु बिुभतुम न॰पा॰ ७ २२  

७ महराजगंज महराजगंज १ ९  

८ स्शवराज स्शवराज ५ १०  

९ गणेशपरु तबजयनगर १ १३  

१० कर्पलबति ुन॰पा॰ कर्पलबति ुन॰पा॰ १ १६॰५  

११ गलेहवार बिुभतुम न॰पा॰ ४ १७॰५  

 जबमा १२०  

नव
लप

रास
ी 

१ अमरोठ रामगांम १४ ४॰६६ १२ 

२ रमनगर पांढ कावासोिी ७ २३॰३३ ६० 

३ र्पठौली  कावासोिी ७ ८ ५ 

४ र्दलर्दले रे्दवचलुी ३ ७॰६६ १० 

५ मध्यतबन्त्र्द ु मध्यतबन्त्र्द ु४ १॰७ ६ 

६ मर्दनपरु   ३ १३ 

७ अमलटारी कावासोिी १७ १३॰३३ २० 

जबमा ६१॰६८ १२६ 
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७.५ मत्सतय पालन र प्राकृतिक जलाशयबाट माछा उत्सपार्दन 

७.५ क) मत्सतय पालनबाट माछा उत्सपार्दन  

क्र.स. स्जल्ला जलाशय क्षेरफल  (हे॰) उत्सपार्दन (मे. टन) उत्सपार्दकत्सव(मे. टन/ हे॰) 
१ रुपन्त्रे्दही ९५५ ५०१० ५॰२५ 
२ कर्पलवति ु ३३१ १२४३॰८ ३॰७६ 
३ नवलपरासी ८८७॰६   
४ गलु्मी १४॰५ १८॰८५ १॰३ 
५ अघाििांची ४॰४ ७॰४ १॰६८ 
६ पाल्पा ७॰४ ७॰५ १॰०१ 

 

७.५ ि) प्राकृतिक घोलिालको र्ववरण  र मत्सतय उत्सपार्दन 

क्र.स. स्जल्ला जलाशय क्षेरफल  (हे॰) उत्सपार्दन (मे. टन) उत्सपार्दकत्सव(मे. टन/ हे॰) 
१ रुपन्त्रे्दही १२५ १९० १॰५२ 
२ कर्पलवति ु २५७ ३०८॰४ १॰२ 
३ नवलपरासी ३३८॰३६   
४ गलु्मी १४॰५ १८॰८५ १॰३ 
५ अघाििांची ४॰४ ७॰४ १॰६८ 
६ पाल्पा १॰१ ०॰३ ०॰२७ 
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७.६ नदर्द नालावाट माछा माने मखु्य मखु्य र्वन्त्र्दहुरुको र्ववरण 

स्जल्ला क्र.स. ठेगाना िोला  माछा माने मखु्य तबन्त्र्द ु

कर्पलवति ु

१ बिुभतुम न॰पा॰ १ कुन्त्र्दरी िोला  बसन्त्िपरु 

२ स्शवराज न॰पा॰ १ सरुही िोला िानिोला 
३ िैरनीपरु  ३ कुन्त्र्दरी िोला मिवा 
४ बिुभतुम न॰पा॰ ७ बेल नर्दी िोला बेल नर्दी पलु 

५ बाणगंगा न॰पा॰ ५ बाणगंगा लक्ष्मणघाट 

६ बाणगंगा न॰पा॰ ६ स्जनवा स्जनवा, मलवाड 

७ क॰ब॰ न॰पा॰ ६ बाणगंगा रामघाट 

८ बिुभतुम न॰पा॰ ९ िनकौली तबजगौरी 
९ महराजगंज बाणगंगा बरगर्दीघाट 

रुपन्त्रे्दही 

१  तिनाउ बटुवल, िामनगर, मोिीपरु,अमवा,बेथरी, बेिकुइया,थबुहवा र्पपरहवा 
२  रोर्हणी मक्रहर,बसन्त्िपरु 
३  र्दानव बेलवा, तससवा, सयुिपरुा,कचकचवाघाट, पथरर्हया,सणु्सडीगणु्सडी, 

बेिकुईया 
४  कोठी रुरपरु, जोगडा, 
५  बहाव छो॰ रामनगर, तछपागढ 
६  कंचन सालझण्सडी, गजेडी, सयुिपरुा 
७  डण्सडा गोनर्हया, पस्क्लहवा 

पाल्पा 
१  मारी िोला,काली गण्सडकी, 

तिनाउ िोला, तनतर्दी िोला 
 

गलु्मी 
१ रुरु गा॰पा॰ १,२ काली गण्सडकी ररडी 
२ मसुीकोट न॰पा॰५ बोरीगाडि ईन्र्र्दगौडा 
३ इतमा गा॰पा॰ १,२ छल्र्दी िोला छल्र्दीपना 
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७.७ क) मत्सतय बजार सबवन्त्िी र्ववरण (स्जउाँर्दो माछा) 

स्जल्ला क्र.स. स्जउर्दो माछा पसलको नाम ठेगाना प्रोपराईटरको नाम 

रुप
न्त्र्द

ही 
१ 

रुपन्त्रे्दही कृर्ष उपज उत्सपार्दन िथा 
र्विरण कृषक समहु स्जउर्दो माछा पसल 

श्रवण पथ,बटुवल न.पा.–१० 
नारायण िनाल 

पोम नारायण िनाल 

थमन पौडेल 

२ र्फस टे्रड सेन्त्टर स्जउर्दो माछा पसल होराईजन चोक, बटुवल न.पा.–१३ 

बल बहार्दरु आचायि 
प्रकाश अयािल 

रिन पोख्रले 

अमर बहार्दरु आचायि 

३ िीनकुने स्जउर्दो माछा पसल तमलन चोक, िीनकुने, बटुवल न.पा.–११ 
तनरज प्रिाप िााँड 

गोतबन्त्र्द िनाल 

४ तमरतमरे तमट शप होराईजन चोक, बटुवल न.पा.–१३ हरर प्रकाश घिी मगर 

५ कंगारु तमट शप सखु्िानगर, बटुवल  

६ शार्हर्द एण्सड रंस्जि स्जउर्दो माछा पसल 
मायारे्दवी फलफुल िथा िरकारी बजार,तब.पी. 
पथ, पिुलीबजार, तस.न.पा.–८, भैरहवा 

बरकि अली मसुलमान 

७ सबुास सहनी स्जउर्दो माछा पसल 
मायारे्दवी फलफुल िथा िरकारी बजार,तब.पी. 
पथ, पिुलीबजार, तस.न.पा.–८,  भैरहवा 

सबुास सहनी 

८ स्जउर्दो माछा तबक्री पसल 
मायारे्दवी फलफुल िथा िरकारी बजार,तब.पी. 
पथ, पिुलीबजार, तस.न.पा.–८, भैरहवा 

बसन्त्ि शाही 

९ यतुनक र्फस सेन्त्टर एण्सड सप्लायसि रे्दवपथ, तस.न.पा.–८ 
नेर प्रसार्द कोईराला 
मर्दन थापा 

१० पेन्त्टर फे्रस हाउस तस.न.पा.–१, बसन्त्िपरु सहाबरु्दीन फकीर मसुलमान 

११ तरमिुी एलाईभ र्फस तिलोत्तमा नगरपातलका–९, भलवारी रामेश्वर चौिरी 
१२ र्कसान फे्रस हाउस सैनामैना नगरपातलका–३, मतुगिया नव राज रोकाय 

१३ फसािर्टकर मास ुपसल सौ.फसािर्टकर–१, फसािर्टकर तसमान्त्ि 
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स्जल्ला क्र.स. स्जउर्दो माछा पसलको नाम ठेगाना प्रोपराईटरको नाम 

१४ स्जउर्दो माछा पसल र्दयानगर–९, छर्पया बल बहार्दरु शे्रष्ठ 

१५ न्त्य ुUR फे्रस हाउस एण्सड र्फस सप सैनामैना न.पा.–१०, बॉसगढी राज ुक्षेरी  

१६ सनु्त्र्दर र्वकास स्जउर्दो माछा नसिरी फामि  मैनर्हया–२, गडसारी  र्दिुनाथ थारु  

१७ शे्रष्ठ स्जउर्दो माछा पसल  र्दयानगर–९, बनघसुरी, छर्पया कमल शे्रष्ठ  

१८ अतनस र्फस सेन्त्टर  
तस.न.पा.–१३, भैरहवा, हाटबजार लाईन 
(तसिाथि बसपाकि )  

अख्िर अली साई  

अलाउद्दीन अली  

१९ स्जउर्दो माछा पसल  तस.न.पा.–३, र्दरिसवा, सनुौली रोड  र्दयाशंकर मल्लाह 

२० चौिरी स्जउर्दो माछा पसल  गजेडी–६, बगही  श्रवण कुमार चौिरी  

२१ जारे्दन स्जउर्दो माछा पसल  तस.न.पा.–१०, शंकरपरु जमुरािी ितुनया मसुलमान 

नवलपरासी १ नवलपरु माछा पसल  स्शवमस्न्त्र्दर ३, कावासोिी   कृष्ण गरुऊ 

कर्पलवति ु

१ अतग्रम स्जउर्दो माछा तबिरण केन्त्र स्शवराज ५ चन्त्रौटा सतुनल गैरे 

२ शे्रष्ठ स्जउर्दो माछा सप्लायसि बाणगंगा १ स्जिपरु ४ नबबर तबकास शे्रष्ठ 

३ िांन स्जउर्दो माछा तबक्री केन्त्र कर्पलबति ुन॰पा॰ १ महफुज िानं 

 

७.७ ि) एक्वाररयम पसलको र्ववरण  

क्र.स. फमिको नाम ठेगाना  प्रोपराईटरको नाम फोन नं॰ कैर्फयि 

१ प्रासन एस्क्वरयम एण्सड प्लान्त्टेशन 
उिोग 

हाटीबनगाई गा,पा॰ ६, रुपन्त्रे्दही प्रज्वल शे्रष्ठ ९८४७०५६८०५  
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७.८ मत्सतय र्दाना उद्योगको र्ववरण 

क्र. 
स. 

फमिको 
नाम 

संचालकको 
नाम 

ठेगाना 
तथापना 
साल 

फोन नं॰ ईमेल 
र्दानाको 
ब्राण्सड 
नाम 

र्दानाको रुप 
र्दानाको 
उपयेग 

उत्सपार्दन 
क्षमिा 
/मातसक 
मे॰ टन 

हालको 
उत्सपार्दन 
/मातसक 
मे॰ टन 

कैर्फयि 

१ 
बिु र्दाना 
उद्योग 

र्वन्त्र्दलुाल 
शे्रष्ठ 

र्दयानगर–९, 

बनघसुरी, 
रुपन्त्रे्दही 

२०५८ ९८४७०४५०२८  श्रिा 
पेलेट हाईगने 
र पेलेट 
कमतसियल 

कापि, 
पंगास 

१२०० ३५०  

२ 

र्हमालयन 
एक्वा 
एग्रीटेक 
प्रा.तल. 

सतिस चन्त्र 
शे्रष्ठ 

सौ.फसािर्टकर
–८, पस्िम 
मैनर्हया, 
रुपन्त्रे्दही 

२०६० 
०१४४१२२१६, 
४४१२४०६ 

in
fo

@
sa

fe
n

e
p

a

l.c
o

m
 

र्हम 
र्दाना 

सी १…५, टी 
१…५, पी 
१…५, टी/ पी 
१…५ 

कापि, 
ट्राउट, 
पंगास, 
र्टलार्पया 

८०…१०० ५०  

३ 

लक्ष्मी 
र्दाना 
उद्योग 

लक्ष्मी 
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