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 यस मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडाले श््ररोतकेन्द्रको रुपमा विगत लामो समय देखि प्रभािकारी 

भूवमका िेलै्द आएको तथ्य सिवविवदतै छ।हालसालै सरकारले वलएको मत्स्य आयात प्रवतस्थापन नीवत 

लाई सफल पानव संचावलत विवभन्न कायवक्रमहरु मधे्य के्षत्र विस्तार, याखरीवककरण तथा गुणस्तररय दाना 

उत्पादनको लागी दाना उध्योग स्थापनाले गदाव कायवक्रमको अहंम भुवमका रहेको छ र सोही अनुरुप 

आयात प्रवतस्थापनमा सकारात्मक संकेत समेत देखिन थालको छ।यस केन्द्रले विगत ५ दशक देखि 

बारा, पसाव, रौतहट, मकिानपुर र धावदङ्ग लगायतका विल्लाहरुमा मत्स्य विकास कायवक्रम विस्तार एंि 

विकास गरर कृषक व्यिसावयहरुको आयस्तर अवभिृवि गनव महत्व पुणव भुवमका िेलै्द आएको 

छ।केन्द्रको प्रभाि के्षत्रमा ३०१६.८ हेक्टर िलाशयमा माछा पालन भएको र कृषक संख्या ६३९६ रहेको पाईन्छ भने माछा 

उत्पादन १७३८७.०६ मे.टन. भएको तथा सरदर उत्पादकत्व ५.७६ मे.टन. प्रवत हेक्टर रहेको  पाईन्छ। 

 मत्स्य विि उत्पादनको अवतररक्त यस केन्द्रले वनवि स्तरमा मत्स्य व्यिसावयहरुलाई तावलम, भेटघाट, छलफल 

लगायतका कृयाकलापहरुबाट प्राविवधक सेिा टेिा पुयावउदै आएको छ।कृषक व्यिसावयको प्राविवधक एंि व्यिसावयक क्षमता 

वनरन्तर अवभिृवि गनव गत आवथवक िषवमा फमविारा विवभन्न कृयाकलापहरु घुखि स्थलगत १ वदने तावलम, प्राविवधक िातावलाप, 

व्यिसावयक मत्स्य पालन विषयक १ हपे्त तावलम, मत्स्य प्रिनन तथा नवसवङ्ग विषयक १ हपे्त तावलम र मत्स्य प्रचार सामग्री 

प्रकाशन तथा वितरण िस्ता वसप विकास तथा सेिा मुलक कायवक्रम संचालन गररएको वथयो।िसबाट ४०,२५,८६०।रािस्व 

संकलन भएको वथयो, िसमा गत िषवको तुलनामा ११ प्रवतशत अवभिृवि भएको हो। 

हाम्रो देशको भौगोवलक अिस्थाले गदाव पोिरी वनमावण गरर मत्स्य पालन गनव योग्य िवमन अत्यनै्त नू्यन भएकोले गदाव उपलब्ध 

साधन श्रोतहरुको बढी भन्दा बढी उपयोग तथा बढी भन्दा बढी उत्पादन वदने प्रविवधहरु अपनाउन कृषकहरुलाई अवभप्ेरररत 

गररएको छ। 

हाल यस केन्द्रले कृषकहरुको चाहना िमोविम गुणस्तररय विवभन्न िातका माछा भुराहरु उत्पादन गरर वितरण गने, नयााँ नयााँ 

प्रविवधयूक्त तावलमहरु संचालन गने, विल्लाहरुमा संचालन हुने वबशेष मत्स्य उत्पादन कायवक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रही 

आिश्यक प्राविवधक सहयोग गने गररएको छ।आवथवक िषव ०७३।०७४ मा संचालन गररएका विवभन्न कायवक्रमहरुको प्रगवत 

समािेश गरी यो पुखस्तका प्रकाशन गररएको छ।यो पुखस्तका मत्स्य व्यिशायीहरु, प्राविवधक कमवचारीहरु र योिनाविद हरुलाई 

केही हद सम्म उपयोगी हुने नै छ।यस पुखस्तका प्रकाशनमा केही तु्रटीहरु हुन सक्छन् त्यस्ता तु्रटीहरुलाई समय मै पवहचान गरी 

रचनात्मक सुझािहरु वदन पनी अनुरोध गदवछु। 

अन्तमा यो िावषवक पुखस्तका प्रकाशन गने कायवमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुव हुने सम्वद्ध सध संस्थाहरु, कमवचारीहरु र 

विशेष गरी म.वि अ. श्री प्रशान्त सापकोटा र प्रा.स.श्री मानकािी वचत्रकारलाई हृदय देखि नै धन्यिाद वदन चाहान्छु।       

               सानोकािी पछाई 

                  केन्द्र प्रमुि 

                मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडा 

मत्स्य र्वकास केन्द्र 

हेटौडा, र्पपे्ल 

 

१. मत्स्य र्वकास कायिक्रमको एर्िहार्सक पृष्ठभुर्म 

मत्स्य पालन व्यिसायको महत्व र आिस्यकता लाइ दृविगत गरी यस व्यिसायलाइ प्रभािकारी एिं व्यापक बनाउदै 

लैिाने नीवत बमोविम यस केन्द्रको स्थापना २०२४ सालमा भएको हो।यस केन्द्रको प्रारखिक वनमावणमा रािर  संवघय 

विकास कायवक्रम अन्तरगत विश्व िाद्य कायवक्रमबाट सहयोग उपलब्ध भएको वथयो।आ.ब. २०३७।३८ देिी केन्द्रको 

गवतविवध लाइ अवघ बढाउन एवसयावल विकास बैंकको ऋण सहयोग एंि रािर  संवघय विकास कायवक्रमको प्राविवधक 

सहयोगमा तात्कावलन श्री ५ को सरकारले मत्स्य विकास आयोिनाको प्रथम चरणमा समाबेश गरेको वथयो।यसै गरी 

पुनः आ.ब. २०४४।४५ मा यस केन्द्रको कायव क्षमतालाइ बढी व्यापक एिं प्रभाबकारी बनाउन मत्स्य विकास 

आयोिनाको दोस्रो चरणमा समेत यस केन्द्रलाइ समाबेश गरेको वथयो। 

यस केन्द्रमा मत्स्य प्रिनन् तथा हााँस प्रिनन्को सुरुिात वनम्म उले्लखित समयमा भएको वथयो:  



मत्स्य प्रिनन् कायवको सुरुिात 

• कमन कापव: २०२७।२८ साल 

• चाइवनि मेिर कापव: २०२९।३० साल 

• इखियन मेिर कापव: २०३१।३२ साल 

हााँस प्रिनन् कायवको सुरुिात 

• पेवकन: २०२६ साल 

• हङकङ: २०३२ साल 

• िाकी: २०३६ साल 

• मस्कोभी: २०५३ साल 

हााँस प्रिनन् तथा हााँसको चल्ला वबक्री वितरण कायव आ.ब. २०६०।६१ सम्म भएको वथयो र उक्त समयमा देखिएको 

बडव फु्लको कारणले हााँस सम्बखि कायवक्रम लाइ भएको असर बाट उक्त कायवक्रम बन्द हुन पुगेको वथयो। 

 

२.केन्द्रको पररचय 

२.१ पररचय 

   मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडा २०२४ शालमा स्थापना भएको हो।यो नारायणी अञ्चलको मकिानपुर विल्ला खस्थत 

हेटौडा उ.म.नगर पावलका िाड नं. ५ वपपे्लमा अिखस्थत छ।यो केन्द्र ४७.९ हेक्टर के्षत्रफलमा फैवलएको छ।यस 

केन्द्रको हािापानी समवशतोष्ण र अवधकतम् तापक््ररम ३२–३६ वडग्री सेखियस र नू्यनतम् तापक्रम १४–१५ वडग्री 

सेखियस रहने गदवछ।यो केन्द्र समुन्द्र सतह बाट १४३५ वफट उचाईमा रहेको छ।यस केन्द्रले मत्स्य पालक 

कृषकहरुलाई गुणस्तरीय मत्स्य बीि आपूवतव, प्राविवधक ज्ञान, शीप आिवन र विकास गने थलोको रुपमा सहयोग 

पुयावउदै आईरहेको छ। 

 

२.२ उदेश्य 

२.२.१ यस केन्द्रको प्रभावित विल्लाहरु नारायणी अञ्चलको बारा, पसाव, रौतहट, मकिानपुर र धावदङ्ग विल्लाहरुमा 

मत्स्य पालन कायवक्रम विस्तार एिं आिश्यक मत्स्य िीि िसै्त: ह्याचवलङ्ग, फ्राई तथा वफंगरवलङ्ग उत्पादन गरी सहि 

तिरले वितरण गने। 

२.२.२ कृवष अनुसंधान पररषद बाट प्रवतपावदत प्रविधीहरुलाई सोझै कृषक समक्ष पुगु्न भन्दा पवहले त्यस लाई 

आिश्यक पररमािवन गरी कृवष प्रसारको माध्यम बाट कृषक स्तरमा पु–याउने। 

२.२.३ अगुिा कृषक, नसवरीकताव तथा ह्याचरीकताव कृषकहरुलाई वनवित प्रविवध सम्बखि ब्यबहाररक तथा शैद्धाखन्तक 

ज्ञान प्रदान गर्वन विवभन्न स्तरको तावलमको माध्यम बाट प्रविवध हस्तान्तरण गने। 

२.२.४ कृषकको आिश्यकता अनुसार प्राविवधक सेिा टेिा उपलब्ध गराउने। 

२.२.५ नेपाल सरकारको नीवत अनुरुप केन्द्रको विद्यमान भौवतक सुवबधाको समुचीत उपयोग गनव र कमवचारीहरुको 

कायवक्षमता अवभबृखद्ध गनव दोहोरो मागव व्यिस्थापन प्रणाली कायवक्रम संचालन गने। 

 

२.३ केन्द्रको र्िमे्मवारी 

यस केन्द्रको विमे्मिारी वनम्न बमोविम रहेको छ : 

• गुणस्तरीय मत्स्य विि उत्पादन तथा वबक्री वितरण 

• िानेमाछा उत्पादन तथा वबक्री वितरण 

• मत्स्य तावलम संचालन 



• प्रविवधक सेिा टेिा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.४ संगठानात्मक संरचना/दरवन्दी र्ववरण/हाल कायिरि र्ववरण  

२.४.१ संगठानात्मक संरचना 

 
 

२.४.२ दरवन्दी / हाल कायिरि र्ववरण  

प्राविवधक शािा प्रशासन शािा 

मत्स्य विि उत्पादन 

तथा वितरण शािा 

१. म.वि.अ. १ 

२. प्रा.स. २ 

प्रसासन तथा स्ट्र ोर शािा 

१. ना.सु. १ 

२. ह.स.चा. १  

३. का.स. २ 

लेिा शािा 

१. लेिापाल १ 

 

दोहोरो मागव व्यिस्थापन कायवक्रम 

केन्द्र प्रमुि 

बररष्ठ मत्स्य विकास अवधकृत 

योिना, मुल्याकंन तथा िानेमाछा 

उत्पादन तथा वितरण शािा 

१. म.वि.अ. १ 

२. प्रा.स. ५ 



क्र.स. पद दरिन्दी वििरण हाल कायवरत 

वििरण 

ररक्त दरिन्दी 

वििरण 

कैवफयत 
 

१ ि.म.वि.अ. १ १ –  

२ म.वि.अ. २ १ १  

३ प्रा.स. ७ ३ ४  

४ लेिापाल १ १ –  

५ नायि सुव्वा १ १ –  

६ स. चालक १ १ –  

७ का.स ८ २ ६  

िम्मा  २१ १० ११  

 

२.५ शाखागि कायि र्ववरण 

यस केन्द्रको स्वीकृत कायवक्रम अनुसार लक्ष्य बमोविम प्रगवत हावसल गनव वनम्न बमोविमको शािा विभािन गरी कायव 

विभािन गररएको छ। 

१. मत्स्य विि उत्पादन तथा वितरण शािा 

• माउ माछा व्यिस्थापन गने। 

• लक्ष बमोविम ह्याचवलङ्ग फ्राइ वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन गरी वबक्री वितरण गरी रेकडव अध्यािवधक 

राखे्न। 

• मावसक रुपमा गरेको प्रगवत प्रते्यक मवहनाको ३० गते योिना फााँटमा बुझाउने। 

• माउ माछा तथा नसवरी, ररयररङ्ग पोिरीहरुको दैवनक वनररक्षण गने। 

• माउ माछा तथा मत्स्य वििको लागी आिस्यक उत्पादन सामाग्रीको अनुमावनत लागत इविमेट कायव 

तावलका अनुसार तयार गने र उक्त तावलका अनुसार माग फारम भरी वसफाररसको लागी केन्द्र 

प्रमुि साँग पेश गने। 

• वनयवमत रुपमा पोिरीहरुमा दाना तथा मलिाद प्रयोग गने। 

• फााँटमा कायव गने ज्यामीको व्यिस्थापन गरर काम काि लगाउने र मावसक रुपमा ज्यामीहरुको 

हाविर रेकडव तयार गरी केन्द्र प्रमुि साँग पेश गने। 

 

२. िानेमाछा उत्पादन तथा वितरण शािा 

• लक्ष्य बमोविम िानेमाछा उत्पादनको लागी समयमा नै पोिरीको तयार गरी भुरा स्ट्कीङ्ग कायव 

सम्पन्न गने। 

•  िानेमाछा उत्पादनको लागी आिस्यक उत्पादन सामाग्रीको अनुमावनत लागत इविमेट कायव 

तावलका अनुसार तयार गने र उक्त तावलका अनुसार माग फारम भरी वसफाररसको लागी केन्द्र 

प्रमुि साँग पेश गने। 

• िानेमाछा उत्पादन पोिरीहरुको दैवनक वनररक्षण गने। 

• मावसक रुपमा गरेको प्रगवत प्रते्यक मवहनाको ३० गते योिना फााँटमा बुझाउने। 

• वनयवमत रुपमा पोिरीहरुमा दाना तथा मलिाद प्रयोग गने। 

• फााँटमा कायव गने ज्यामीको व्यिस्थापन गरर काम काि लगाउने र मावसक रुपमा ज्यामीहरुको 

हाविर रेकडव तयार गरी केन्द्र प्रमुि साँग पेश गने। 

३. योिना तथा प्राविवधक फााँट 



• मावसक चौमावसक तथा बावषवक प्रगवत प्रवतिेदन समयमानै तयार गरी सम्बनवधत वनकाय हरुमा 

पठाउने। 

• केन्द्र तथा प्रभाि के्षत्रवभत्रका प्राविवधक रेकडव अध्यािवधक राखे्न। 

• घुखि स्थलगत १ वदने तावलम तथा मत्स्य पालन १ हपे्त तावलम लक्ष अनुसार संचालन गने। 

• ितवमान अिस्था एंि प्राविवधक सम्बखि १ वदने िातावलाप तथा सािविवनक सुनुिाइ कायवक्रम लक्ष 

अनुसार संचालन गने। 

• बावषवक प्रगवत पुखस्तका प्रकासन तथा मत्स्य प्रविवध प्रचार सामाग्री प्रकासन गने। 

• मेला महोत्सि प्रदवशवनमा स्ट्ल सवहत सहभावगता प्रभाि के्षत्रका विल्ला कृवष विकास कायावलयहरु 

साँग समन्वयन गरी संचालन गने। 

४. मत्स्य प्रयोगशाला फााँट 

• यस केन्द्रमा रहेका पोिरीहरुको वनयवमत पावनको गुणस्तर िााँच गरी रेकडव राखे्न। 

• कृषकहरुले प्रयोगशालामा िााँच गनव ल्याएको पावन तथा माछाको िााँच ३ वदन वभत्रमा क्रमस 

सम्पन्न गरर सो को प्रवतिेदन उपलब्ध गराउने। 

• यस केन्द्रको प्रभाि के्षत्र बाट मत्स्य प्रयोगशाला सम्बखि गुनासो आएमा तुरुनै्त समाधानको लागी 

पहल गने। 

५. दोहोरो मागव व्यिस्थापन प्रणाली फााँट 

• यस केन्द्रमा रहेका समु्पणव कमवचारीहरुलाइ दोहोरो मागव व्यिस्थापन संचालनको लागी आिस्यक 

समन्वयन गने। 

• लक्ष्य बमोविम दोहोरो मागव व्यिस्थापन प्रणाली तफव को  िानेमाछा उत्पादनको लागी समयमा नै 

पोिरीको तयार गरी भुरा स्ट्कीङ्ग कायव सम्पन्न गने। 

• िानेमाछा उत्पादनको लागी आिस्यक उत्पादन सामाग्रीको अनुमावनत लागत इविमेट कायव 

तावलका अनुसार तयार गने र उक्त तावलका अनुसार माग फारम भरी वसफाररसको लागी केन्द्र 

प्रमुि साँग पेश गने। 

• िानेमाछा उत्पादन पोिरीहरुको दैवनक वनररक्षण गने। 

• मावसक रुपमा गरेको प्रगवत प्रते्यक मवहनाको ३० गते योिना फााँटमा बुझाउने। 

• वनयवमत रुपमा पोिरीहरुमा दाना तथा मलिाद प्रयोग गने। 

• फााँटमा कायव गने ज्यामीको व्यिस्थापन गरर काम काि लगाउने र मावसक रुपमा ज्यामीहरुको 

हाविर रेकडव तयार गरी केन्द्र प्रमुि साँग पेश गने। 

६. आवथवक प्रसासन फााँट 

• स्वीकृत कायवक्रम अनुरुप समयमै को.ले.वन.का. साँग समन्वयन गरर वनकासा तथा भुक्तावनको 

व्वस्था गने। 

• पुविगत तथा अन्य कायवहरुको समयमै टेिर तथा कोटेसन गरर कायव सम्पन्न गने। 

• लेिा सम्बखि समु्पणव वििरण राखे्न। 

• आलेप तथा मलेप समयमै गने व्वस्था वमलाउने। 

• बेरुिु सम्बखि वििरण अध्यािवधक गने र यस आ.ब. वभत्र ५० प्रवतसत फछौट गने व्यिस्था 

वमलाउने। 

७. प्रशासन तथा स्ट्ोर फााँट 

• कायावलयको प्रशासन चुस्त दुरुस्त राखे्न। 



• दताव चलानी अध्यािवधक राखे्न। 

• केन्द्रमा चावहने आिस्यक सामाग्री समयमै व्यिस्था वमलाउने। 

• हाविर रेकडव अध्यािवधक राखे्न। 

• स्ट्ोर सम्बखि रेकडव अध्यािवधक राखे्न। 

• वललाम समयमै गने। 

• कायावलयमा कायव गने ज्यामीको व्यिस्थापन गरर काम काि लगाउने र मावसक रुपमा 

ज्यामीहरुको हाविर रेकडव तयार गरी केन्द्र प्रमुि साँग पेश गने। 

• बावषवक िररद योिना  समयमै तयार गने,  विन्सी वनररक्षणको प्रवतिेदन अध्यािवधक राखे्न र 

सुवचकृत फमवहरुको दताव गरी सो को वििरण अध्यािवधक राखे्न। 

 

२.६ भौर्िक संरचना/पूवािधार/उपकरण/सवारी साधनको र्ववरण  

क्र.स मौिुदा भौवतक पुिावधार वििरण कैवफयत 

१ स्थापना िषव २०२४  

२ िग्गा र त्यसको उपयोग   

२.१ कुल के्षत्रफल (हे.) ४७.०९  

२.२ उपयोगमा नआएको के्षत्रफल (हे.) २८  

२.३ उपयोगमा आएको के्षत्रफल (हे.) १९  

२.४ िलासय के्षत्रफल (हे.) १७.६९७  

 क) माउ पोिरी (हे.) १.७६ वडल विणव भइ ममवत गनुवपने तथा गहीराउन 

पने 

 संख्या ७  

 ि) प्रिनन् नसवरी पोिरी (हे.) ०.९२२ विणव भइ ममवत गनुवपने 

 संख्या ११  

 ग) रीयरीङ्ग पोिरी (हे.) १.७१५ वडल विणव भइ ममवत गनुवपने तथा गहीराउन 

पने 

 संख्या ६  

 घ) िानेमाछा उत्पादन पोिरी (हे.) १०.९ वडल विणव भइ ममवत गनुवपने तथा गहीराउन 

पने 

 संख्या १०  

 ङ) अन्य पोिरी (हे.) २.४  

 अनुसिान संख्या   



२.५ अन्य भौवतक संरचना पोिरीको वडल 

बाटो कुलो आदीले ओगटउका के्षत्रफल 

(हे.) 

१०  

२.६ िग्गाको स्वावमत्व म.वब.के. 

हेटौडंा, 

 

२.७ िग्गा धवन प्रमाण पत्र भएको नभएको भएको  

३ भिन तथा आिास संख्या   

३.१ कायावलय भिन १ विणव भइ ममवत गनुवपने 

३.२ तावलम भिन ०  

३.३ का.प्र. को आिास १ संचालनमा रहेको 

३.४ अवधकृतको आिास १ संचालनमा रहेको 

३.५ सहायक कमवचारी आिास ४ विणव भइ ममवत गनुवपने 

३.६ लाइबेरी ०  

३.७ प्रयोगशाला ०  

३.८ ग्यारेि मोटर घर १ संचालनमा रहेको 

३.९ दाना भिारण घर १ विणव भइ ममवत गनुवपने 

३.१० नेट सेड १ विणव भइ ममवत गनुवपने 

३.११ अन्य   

४ ह्याचरी कमे्पल्कस  ममवत गनुवपने 

४.१ ह्याचरी घर संख्या १  

४.२ इनु्किेशन टैंक (डायमीटर) १.५  

 इनु्किेशन टैंक (संख्या) ९ २ िटा विणव भइ ममवत गनुवपने 

४.३ स्पवनङ्ग टैंक (डायमीटर) २.८ संचालनमा रहेको 

 स्पवनङ्ग टैंक (संख्या) २  

४.४ सेल रेक्टेंगुलर टैंक साइि (िगव वमटर) ५.२ संचालनमा रहेको 

 सेल रेक्टेंगुलर टैंक (संख्या) ४  

४.५ ओभरहेड टैंक संख्या (वल. क्षमता) १ (६४०००) संचालनमा रहेको 



५ बोररङ्ग (संख्या)   

५.१ स्यालो बोररङ्ग ०  

५.२ वडप िेल बोररङ्ग ०  

६ वफवडङ्ग क्यानल (रवनङ्ग वम.)   

७ फामव फेखन्सङ्ग (रवनङ्ग वम.)   

७.१ फामव फेखन्सङ्ग भैसकेको   

७.२ फामव फेखन्सङ्ग गनव बाकी   

८ िेनेरेटर (संख्या) २ १ संचालनमा रहेको 

९ इलेक्टर ीक मोटर (संख्या) २ संचालनमा रहेको 

१० पम्प सेट (संख्या) ७ ५ संचालनमा रहेको 

११ सिारी तथा ढुिानी साधन (संख्या)   

११.१ वपकअप-विप, अन्य गाडी १ संचालनमा रहेको 

११.२ मोटर साइवकल १ संचालनमा रहेको 

११.३ टर याकटर   

११.४ टर क   

११.५ ररक्सा १ संचालनमा रहेको 

११.६ साइवकल ४ १ संचालनमा रहेको 

११.७ पािर वटर लर   

१२ ल्यापटप कम्प्युटर (संख्या) २ १ संचालनमा रहेको 

१३ डेक्स्टप कम्प्युटर (संख्या) ४ संचालनमा रहेको 

१४ वप्रन्टर (संख्या) ३ संचालनमा रहेको 

१५ फोटोकपी मेवशन (संख्या) १ संचालनमा रहेको 

१६ फयाक्स मेवशन (संख्या) १ वललाम गनुव पने 

१७ स्क्यानर (संख्या) १ संचालनमा रहेको 

१८ प्रोिेक्टर मखिवमवडया (संख्या) १ संचालनमा रहेको 

१९ एररयटर (संख्या) ९ ७ संचालनमा रहेको 

२० पेलेट मेवशन (संख्या) १ वललाम गनुव पने 



२१ मोटर बोट (संख्या) ०  

२२ केि संख्या (कुल ब.वम.) ०  

२३ एल पी ग्यााँस वसलीिर (संख्या)   

२४ ग्राइन्डर मेवशन (संख्या) ०  

२५ एयर कुलर (संख्या) १ संचालनमा रहेको 

२६ एयर कखिसनर (संख्या) ४ संचालनमा रहेको 

२७ वफ्रि (संख्या) १ संचालनमा रहेको 

२८ वडवफ्रि (संख्या) २ १ संचालनमा रहेको 

२९ रेवफ्रिेरेटर (संख्या) ०  

३० पावन िााँच तथा ल्याब ईकु्यपमेण्ट 

(संख्या) 

  

३०.१ ह्यावकट पावन िााँच उपकरण सेट १ वललाम गनुव पने 

३०.२ वडविटल वड ओ वमटर १ संचालनमा रहेको 

३०.३ वडविटल वप एच वमटर १ संचालनमा रहेको 

३०.४ माईक्रोस्कोप ३ २ संचालनमा रहेको 

३०.५ अखक्सिन वसवलिर २ संचालनमा रहेको 

३०.६ अन्य   

 इन्भटरव  ०  

 माइक्रोफोन ०  

 वडस्पे्ल माइक्रोस्कोप विथ क्यामरा ०  

 एमोवनया वमटर १ संचालनमा रहेको 

 टविववडटी वमटर ०  

 टेवलवभिन २ संचालनमा रहेको 

 फोटोवमटर ०  

 अखक्सिन वमटर ०  

 वटवडएस वमटर ०  

 अखिवमटर ०  



 वि वप एस वमटर १ संचालनमा रहेको 

 वफस ट्याग मेवशन १ संचालनमा रहेको 

 वडयोवमटर प्रभु एि एसोसररि ०  

 बाटर एि स्वाइल एनालाइवसस वकट ०  

 फोटोवमटर वकट ०  

 वप एच वमटर १ संचालनमा नरहेको 

 बाटर एनालाइिर बक्स ०  

 प्रोिेक्टर स्कीन ०  

 क्यामरा १ संचालनमा रहेको 

 वसवलङ्ग पंिा ३६ १५ संचालनमा रहेको 

 

३. कायिक्रम िथा र्क्रयाकलापहरु  

आ.ि.२०७३।२०७४ को स्वीकृत कायवक्रम िमोविम संक्षीप्त प्रगवत प्रवतिेदन 

अ) पुविगत िचव अन्तरगतका कायवक्रमहरु  

८.५.१.१ ल्यापटप िररद  

यस आ.ब. ०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम िमोविम ल्यापटप िररद लक्ष्य १ रहेकोमा लक्ष्य िमोविम डेल 

कम्पनीको ल्यापटप १ िररद र व्रोदर कम्पनीको रगीन वप्रन्टर थान एक िररद गरर यस कायावलयको कामकािमा 

सहि भएको छ। 

८.६.४२.२२१ तावलम कक्ष सुदृवढकरण एंि स्तरउन्नती  

तावलम कक्ष सुदृवढकरण एंि स्तरउन्नती संख्या १ लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्य बमोविम तावलम कक्ष ममवत, रङ्गरोगन,पदाव, 

कापेट, कुवचव िररद गरर तावलम कक्ष सुदृवढकरण एंि स्तरउन्नती गररएकोले तावलम तथा गोष्ठीहरु संचालन गनव सहि 

भएको छ। 

८.६.४२.२२३ आर.–३, पी.–२, पी.–५ मा स्पीलिे वनमावण  

यस आ.ब. मा आर.–३, पी.–२, पी.–५ मा स्पीलिे वनमावण लक्ष्य ३ गोटा रहेकोमा लक्ष्य बमोविम स्पीलिे वनमावण गरर 

लक्ष्य बमोविम कायव सम्पन्न गरर आर.–३, पी.–२, पी.–५मा बशावतको समयमा हुने अत्यावधक पावनको व्यिस्थापन 

भएको  छ। 

८.६.४२.२२४ पी.–२ र पी.–५ मा पानी वनकास क्यानल वनमावण  

यस आ.ब. मा पी.–२ र पी.–५ मा पानी वनकास क्यानल वनमावण लक्ष्य १ रहेकोमा ६४ वमटर क्यानल    वनमावण कायव 

सम्पन्न गरर पी.–२ र पी.–५ बाट पानी वनकास सहि भएको छ। 

८.६.४२.२२८ मत्स्य ह्याचरी संचालनको लावग वडप बोरीङ्ग वनमावण 

यस मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडाको आ.ब.०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम बमोविम मत्स्य ह्याचरी संचालनको लावग 

वडप बोरीङ्ग वनमावण कायवक्रम रहेकोमा सो कायवक्रम वनमावणको लावग भुवमगत िल वसचाई वडवभिन कायावलय, 

िैरहनी, वचतिनबाट प्राप्त ईखस्ट्मेट बमोविम टेिर आहािन गररएकोमा म्याद वभत्र केन्द्रमा पनव आएको टेिर 

मधे्य श्री स्वीकार कन्टर क्सन एि टयूिेल कम्पनी, बुटिलको कम दररेट प्राप्त भएकोमा वनयमानुसार वनि 



कम्पनीलाई संम्प्झौता गरर वमवत ०७३।०९।१५ गते कायव आदेश वदई कायव गराएकोमा समय मै कायव सम्पन्न गरर २ 

पटक सम्म कमे्प्रशर वमवसन चलाई सकेपवछ समरसीिल पम्प पवहलो पटक संचालन गदाव गदै बालुिाको कारण 

िल्न गएकोमा फेरी दोश््ररो पटक पनी समरसीिल पम्प िररद गरर संचालन गदाव सो पम्प पनी बालुिाको कण 

अत्यावधक वनस्की पम्प िल्न गएको।पवहलो पटक र दोश््ररो पटक पम्प चलाउदा पााँच वदन सम्म प्रवत सेकेि ३ देखि 

४ वलटर पानीको मात्रा प्राप्त भएको वथयो। 

८.७.२९.२०० ह्याचरी तथा पोिरीहरुमा पानी व्यिस्थापनका लावग वबगे्रका संरचनाहरुको ममवत सुधार 

०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम बमोविम ह्याचरी तथा पोिरीहरुमा पानी व्यिस्थापनका लावग वबगे्रका  

संरचनाहरुको ममवत सुधार लक्ष्य २० गोटा रहेकोमा लक्ष्य बमोविम कायव सम्पन्न गरर ह्याचरी तथा पोिरीहरुमा पानी 

व्यिस्थापनका सहि भएको छ। 

आ) चालु िचव अन्तरगतका कायवक्रमहरु  

२.१५.१.४५३. घुिी स्थलगत तावलम 

स्वीकृत कायवक्रम बमोविम घुिी स्थलगत तावलम १२ गोटा लक्ष्य रहेकोमा यस केन्द्रको प्रभाि के्षत्र वभत्र पने 

विल्लाहरु मकिानपुर/बारा/पसाव र रौतहट संग संमन्वय गरर घुिी स्थलगत तावलम संचालन गरी कृषक हरुको 

क्षमता अवििृधी भएको छ। 

२.१५.१.४५४ मत्स्य पालन १ हपे्त तावलम 

यस केन्द्रको आ.ि. ०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम बमोविम मत्स्य पालन १ हपे्त तावलम संचालन गनुव पने लक्ष्य ३ 

रहेकोमा लक्ष्य बमोविम रौतहट, बारा, पसाव, मकिानपुर, धावदङ्ग, संग समन्वय गरर कृषकहरुलाई मत्स्य पालन १ 

हपे्त तावलम संचालन गरी कृषक हरुको क्षमता अवििृधी। 

२.१५.१८.२. ितवमान अिस्था एंि प्रविवध सम्बखि प्राविवधक िातावलाप 

ितवमान अिस्था एंि प्रविवध सम्वखि प्राविवधक िातावलाप लक्ष्य ३ रहेकोमा यस केन्द्रको प्रभाि के्षत्रवभत्र पने विल्ला 

कृवष विकास कायावलयहरु रौतहट, बारा, पसाव, मकिानपुर, धावदङ्ग, पशु क्वाराने्टन, विरगन्ि र रर म.वि.केन्द्र, मािुव, 

कुलेिानीमा कायवरत मत्स्य प्रविवधकहरु र म.वि.केन्द्र, हेटौडामा कायवरत प्राविवधकहरुको उपखस्थतीमा ितवमान 

अिस्था एंि प्रविवध सम्बखि प्राविवधक छलफल गरी कायवक्रम तथा समस्याहरुको पवहचान तथा वनदानमा सहिता। 

२.१५.१८.३ बावषवक पुखस्तका प्रकाशन 

यस केन्द्रमा आ.ब. ०७२।०७३ मा संचालन गरेको विवभन्न कायवक्रमहरुको बावषवक प्रगवत प्रवतिेदन तयार गरर पुखस्तका 

प्रकाशन गनुव पने लक्ष्य ५० थान रहेकोमा लक्ष्य बमोविम समय मै तयार गरर शत प्रवतशत प्रगवत हावशल गररएको छ। 

२.१५.१८.४ सािविनीक सुनुिाई 

आ.ब. ०७३।०७४ को स्वीकृत लक्ष्य बमोविम केन्द्रमा वबवभन्न संघ संस्था, रािवनवतक दलहरु, समािसेिी, नागररक 

समाि र टोल विकास संस्थाहरुलाई बोलाई सािविनीक सुनुिाइ संचालन गरी कायवक्रम सािविवनकरण तथा यस 

केन्द्रले गरेका उपलब्धी हरुको िानाकारी। 

२.१५.१८.५ मत्स्य प्रविवधक प्रचार सामग्री प्रकाशन 

स्वीकृत कायवक्रम अनुसार मत्स्य पालन सम्वखि वबषयमा लेि रचना १००० प्रवत प्रकासन गरी मत्स्य प्रविवधको प्रचार। 

२.१६.८.४७७ ह्याचवलङ्ग उत्पादन तथा वबवक्र वबतरण 

यस आ.ब. ०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम बमोविम ६ करोड ह्याचवलङ्ग उत्पादन गरर वबवक्र वबतरण गने लक्ष्य 

रहेकोमा ६ करोड ३ लाि २५ हिार ह्याचवलङ्ग उत्पादन तथा वबवक्र वबतरण गरी कृषक हरुलाइ गुणस्तरीय मत्स्य 

वििको सहि उपलब्धता। 

२.१६.८.४७८ फ्राई उत्पादन तथा विवतरण 



यस चालु आ.ब. मा फ्राई उत्पादन गरर वबवक्र वबतरण गनुव पने लक्ष्य २५ लाि रहेकोमा लक्ष्य बमोविम २५ लाि १८ 

हिार गोटा वबवक्र वबतरण गरर कृषक हरुलाइ गुणस्तरीय मत्स्य वििको सहि उपलब्धता। 

 

 

 

 

२.१६.८.४७९ वफङ्गरवलङ्ग 

आ.ब. ०७३।०७४ मा वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन गरर वबवक्र वबतरण गनुव पने लक्ष्य १० लाि रहेकोमा १० लाि ६६ हिार २ 

सय गोटा वबवक्र वबतरण गरर कृषक हरुलाइ गुणस्तरीय मत्स्य वििको सहि उपलब्धता। 

२.१६.८.४८१ िाने माछा उत्पादन तथा वबतरण 

स्वीकृत कायवक्रम अनुसार यस आ.ब. मा ७.० मे.टन. िानेमाछा उत्पादन गरर वबवक्र वबतरण गने लक्ष्य रहेकोमा 

७.०८० मे.टन. वबवक्र वबतरण गरी स्थावनय बावसन्दा लाइ प्राणी प्रोटीनको उपलब्धता। 

२.१९.१.४२७. कायवक्रम संचावलत विल्लाहरुको अनुगमन तथा प्रवतबेदन 

कायवक्रम संचावलत विल्लाहरुको अनुगमन तथा प्रवतबेदन लक्ष्य ४० रहेकोमा लक्ष्य बमोविम रौतहत, बारा, पसाव र 

मकिानपुरको विवभन्न कायवक्रमहरुको अनुगमन गने कायव। 

५.१.१०.११९ मत्स्य पालनमा संलग्न तामाङ्ग िावतहरुलाई अनुदानमा िाल वितरण 

आ.ब. ०७३।०७४ मा मत्स्य पालनमा संलग्न तामाङ्ग िावतहरुलाई अनुदानमा िाल वितरण २ रहेकोमा चुरीयामाई 

कृवष सहकारी संस्था, हावडिोला, मकिानपुरमा १ र मनिा कृवष सहकारी संस्था, मनिा, पसावलाई १ थान वितरण।   

 

“ समाप्त ”



आ.ब. ०७३।०७४ को बार्षिक प्रगर्ि प्रर्िबेदन 

क्र.स कायवक्रम/वक्रयाकलाप ईकाई बावषवक लक्ष्य बावषवक प्रगवत प्रवतिेदन 

पररमाण भार बिेट पररमाण भार बिेट  प्रवतशत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

(अ) पुविगत िचव अन्तरगतका कायवक्रमहरु:         

१.१ ल्यापटप िररद संख्या १ ०.९७ १०० १ ०.९७ १०० १०० 

१.२ तावलम कक्ष सुवदढृकरण एंि स्तरोउन्नती संख्या १ १.२१ १२५ १ १.२१ १२५ १०० 

१.३ आर.–३,वप.–२,वप.–५ मा स्पील िे वनमावण संख्या ३ ४.३५ ४५० ३ ४.३५ ४५० १०० 

१.४ वप.–२, वप.–५ मा पानी वनकास क्यानल वनमावण संख्या १ ४.८४ ५०० १ ४.८४ ५०० १०० 

१.५ मत्स्य ह्याचरी संचालनको लावग वडप बोरीङ्ग वनमावण संख्या १ २०.३१ २१०० १ १०.२४ ९९० ४७ 

१.६ ह्याचरी तथा पोिरीहरुमा पानी व्यिस्थापनका लावग 

वबगे्रका संरचनाहरुको ममवत सुधार 

संख्या २० ४.८४ ५०० २० ३.६ ३४८ ७० 

क) पुविगत िचव कायवक्रमको िम्मा  ३६.५२ ३७७५  २५.२२ २५२२ ६६.८१ 

आ) चालु िचव अन्तरगतका कायवक्रमहरु:        

 

 

घुिीस्थलगत तावलम पटक १२ २.५५ २६४ १२ २.५५ २६४ १०० 

 मत्स्य पालन १ हपे्त तावलम पटक ३ ५.८० ६०० ३ ५.८० ६०० १०० 

 ितवमान अिस्था एंि प्रविवध सम्बखि प्राविवधक ितावलाप पटक ३ ०.४४ ४५ ३ ०.४४ ४५ १०० 

 बावषवक प्रगवत पुखस्तका प्रकाशन थान ५० ०.४८ ५० ५० ०.४८ ५० १०० 

 सािविवनक सुनुिाई  पटक १ ०.१९ २० १ ०.१९ २० १०० 

 मत्स्य प्रविवध प्रचार सामग्री प्रकाशन थान १००० ०.३९ ४० १००० ०.३९ ४० १०० 

 मेला महोत्सि/प्रदवशनीमा स्ट्ल सवहत सहभावगता पटक १ ०.९७ १०० १ ०.९७ १०० १०० 

 ह्याचवलङ्ग उत्पादन तथा वबतरण (हिारमा) संख्या ६०००० २०.३१ २१०० ६०३२५ २०.३१ १७९३ १०० 

 फ्राई उत्पादन तथा वबतरण (हिारमा) संख्या २५०० ४.८४ ५०० २५१८ ४.८४ ५०० १०० 

 वफङ्गरवलङ्ग उत्पदन तथा वबतरण (हिारमा) संख्या १००० ७.७४ ८०० १०६६ ७.७४ ८०० १०० 

 िानेमाछा उत्पादन मे.टन. ७ ११.८५ १२२५ ७.०८० ११.८५ १२२५ १०० 

 कायवक्रम कायावन्वयन गनव िादाको भ्रमण िचव पटक १५ १.०९ ११३ १५ १.०९ ८३ १०० 

 गोवष्ठ सवमक्षामा भाग वलने पटक ७ ०.८५ ८८ ७ ०.८५ ८८ १०० 

 कायवक्रम संचावलत विल्लाहरुको अनुगमन तथा प्रवतिेदन पटक ४० ४.०६ ४२० ४० ४.०६ ३७९ १०० 

 मत्स्य पालनमा संलग्न तमाङ्ग िावतलाई १०० वमटरको पटक २ ३.८९ २०० २ ३.८९ २०० १०० 



िाल/अन्य संघ संस्था तथा व्यखक्तलाई अनुदान 

 

           वबविय प्रगवत प्रवतशत : ८४.७१    भाररत प्रगवत प्रवतशत : १०० 

३.२ आ.ब. ०७३।०७४ को मूख्य मूख्य प्रगर्ि/उपलव्धी र्बवरण 

३.२.१ लक्ष िोर्कएको        (संख्या हिारमा) 

क्र.स. मुख्य मुख्य कायवको वििरण िावषवक लक्ष्य ईकाई प्रगवत कै. 

१. ह्यचवलङ्ग ६०००० गोटा ६०३२५  

२. फ्राई २५०० गोटा २५१८.०  

३. वफङ्गरवलङ्ग १००० गोटा १०६६.२  

४. घुखि स्थलगत तावलम १ वदने १२ संख्या १२  

५. कायवक्रम संचावलत विल्लाहरुको अनुगमन तथा प्रवतिेदन ४० पटक ४०  

  



३.२.२ लक्ष निोर्कयको 

१. वनवतगत वनणवय वनदेशन कायावन्वयन व्यिस्था: भएको। 

२. िनसम्पकव मा हुने माताहताका कायावलय (वि.कृ.वि.कायावलय, फामव, केन्द्र, प्रयोगशाला, तावलम केन्द्र, 

क्वाराण्टाईनले िनतालाई प्रदान गरेको सेिा टेिाको वििरण: केन्द्रमा आएका कृषकहरुलाई माछा भुरा, िानेमाछा, 

नसवरी संम्बखि ज्ञान सहि तररकाले वदई पठाउने गरेको। 

३. आफनो वनकाय बाट िनतालाई गरेको सेिा टेिाको कायव गराउन गररएको कायव व्यिस्थापन:  

 कृषकले केन्द्रमा वनिेदन वदने गरेको आधारमा स्थलगत वनररक्षण गरी मत्स्य पालन गनव ईचु्छक 

कृषकहरुलाई आिस्यक प्राविवधक ज्ञान वदने गरेको र प्रभाि के्षत्र वभत्रका विल्लाहरु संग समन्वय गरर कृषकहरुको 

स्थलमानै १ वदने तावलमको माध्याम बाट सामान्य मत्स्य पालन सम्बखि, मत्स्य रोग सम्विी तावलम वदनुका साथै सघन 

मत्स्य पालन विषयक १ हपे्त तावलम, व्यिसायीक मत्स्य पालन विषयक १ हपे्त र मत्स्य प्रिनन तथा नवसङ्ग विषयक १ 

हपे्त तावलम वदने गरेको। 

४. अनुगमन भ्रमण 

 प्रभाि के्षत्र वभत्र पने वि.कृ.वि. कायावलयमा समन्वय राखि अवभयानमुिी कायवक्रम तथा ह्याचरी कृषकको 

स्थलगत वनररक्षण अनुगमन गने कायव गदै आएको। 

  

३.२.३ िार्लमको र्ववरण 

 घुिी स्थलगत १ वदने तावलम  

 आ.ब.०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम बमोविम बावषवक संचालन गनुव पने घुखि स्थलगत १  वदने तावलम 

बावषवक लक्ष्य १२ गोटा रहेकोमा विल्ला कृवष विकास कायावलयहरु रौतहट, बारा, पसाव र मकिानपुर संग समन्वय 

राखि तोवकएको स्थानमा गई २४२ ििान मधे्य १६८ िना पुरुष र ७४ िना मवहला मत्स्य पालन गने कृषकहरुलाई 

सहभागी गराई तावलम संचालन गरर शत प्रवतशत प्रगवत भएको छ।िुन वनम्न अनुसार रहेको छ। 

प्रथम चौमावसक 

 मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडाको शालिसावल कायवक्रम अन्तरगत प्रथम चौमावसकमा संचालन गनुव पने घुखि 

स्थलगत १ वदने तावलम लक्ष्य ४ िाटा लक्ष्य रहेकोमा विल्ला कृवष विकास कायावलयहरु रौतहट, पसाव, बारा र 

मकिानपुर संग समन्वय गरर सम्बखित विल्लाले तोकेको स्थानमा कृषकहरु भेला गराई तावलम संचालन गरर सम्पन्न 

गररएको छ। 

 

प्रथम चौमावसकमा संचालन गररएको तावलमका सहभावग कृषक,प्रवसक्षक तथा प्रवसक्षण वबषय हरुको वबिरण: 

 

 

१. विल्ला: रौतहट                                 तावलम संचालन स्थल: कृ.से.केन्द्र, सन्तपुर 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री सरोि कुमार चौधरी बसन्तपुर–१०, रौतहट  

२. श्री अक्कली देिी साह वसमरा भिानी–४, रौतहट  

३. श्री वगता धमला चन्द्रपुर–५, रौतहट  

४. श्री वमना िसे्नत चन्द्रपुर–५, रौतहट  

५. श्री सृिना शे्रष्ठ चन्द्रपुर–५, रौतहट  

६. श्री अखम्बका िड्का चन्द्रपुर–५, रौतहट  

७. श्री िेमराि बसे्नत चन्द्रपुर–५, रौतहट  



८. श्री तरुण िड्का चन्द्रपुर–५, रौतहट  

९. श्री वबश्ववित चौधरी चन्द्रपुर–५, रौतहट  

१०. श्री हुशेन वमयां अन्सारी चन्द्रपुर–५, रौतहट  

११. श्री चौधरी चन्द्रपुर–५, रौतहट  

१२. श्री लक्ष्मी चौधरी वसमरा भिानी–९, रौतहट  

१३. श्री तरुण िड्का चन्द्रपुर–१२, रौतहट  

१४. श्री राम वकशोर राय धमवपुर–६, रौतहट  

१५. श्री रामपुकार राय पन्चरुिी–७, रौतहट  

१६. श्री धनपवि वचमररया चन्द्रपुर–१२, रौतहट  

 

 

 

वमवत समय प्रवशक्षण विषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७३।६।७ १०.३०–१२ नेपालमा मत्स्य पालनको 

महत्व, अिस्था रअिसरहरु 

श्री प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७३।६।७ १२–१.३० मत्स्य पालनको लावग गनुव 

पुिव व्यिस्थापन 

श्री रामकृपाल चौधरी म.वि.अ. वि.कृ.वि.का.रौतह

ट 
 

१.३० देखि २ ििे सम्म वचयानास्ता 

०७३।६।७ २–३.३० सघन मत्स्य पालन श्री राधेश्याम झा प्रा.स. वि.कृ.वि.का.रौतह

ट 

०७३।६।७ ३.३०–५ मछा पालनकोलावग 

उपयूक्त स्थल छनौट 

श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

 

 

२. विल्ला: पसाव                                तावलम संचालन स्थान: िहुअिावभाठा 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री िरुण चौरवसया बहुअिावभाठा–८, पसाव  

२. श्री योद्धा साह वबश््ररामपुर–८, पसाव  

३. श्री भोला प्रसाद चौरवसया बहुअिावभाठा–८, पसाव  

४. श्री नििी महिो वबश्रामपुर–३, पसाव  

५. श्री राम आवशष साह बहुअिावभाठा–८, पसाव  

६. श्री नरेस प्रसाद िैसिाल वि.कृ.स.स.ली., पसाव  

७. श्री पिन कुमार साह रामनगरी–४, पसाव  

८. श्री महन्त प्रसाद साह बहुअिावभाठा–३, पसाव  

९. श्री नरेन्द्र प्रसाद कलिार वबश्रामपुर–९, पसाव  

१०. श्री सुधामर प्रसाद चौधरी बहुअिावभाठा–२, पसाव  

११. श्री नारायण महिो भैराटार–१, पसाव  

१२. श्री भुषण मुखिया बहुअिावभाठा–८, पसाव  

१३. श्री िय नारायण महिो बहुअिावभाठा–९, पसाव  

१४. श्री रािेस यादि वबश्रामपुर–६, पसाव  

१५. श्री दशै पासिान भंिागुठी–१, पसाव  



१६. श्री चैफट वसंह डकैला–८, पसाव  

१७. श्री राम चौरवसया भंिागुठी–४, पसाव  

१८. श्री बवलराम ठाकुर बहुअिावभाठा–३, पसाव  

१९. श्री सन्तोस चौहान  बहुअिावभाठा–२ पसाव  

२०. श्री नुरवदन वमया मनै्नपुर–५, पसाव  

 

वमवत समय प्रखषक्षण विषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७३।६।१३ १०.३०–१२ पोिरीमा हुने िाधे्य चक्र  श्री सानोकािी 

पछाई 

ि.म.वि.

अ. 

म.वि.केन्द्र,हेटौ

डा 

०७३।६।१३ १२–१.३० माछामा लागे्न प्रमुि रोग 

वतनको  व्यिस्थापन 

श्री सविता झा म.वि.अ. वि.कृ.वि.का.प

साव 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७३।६।१३ २–३.३० सघन मत्स्य पालन श्री सानोकािी 

पछाई 

ि.म.वि.

अ. 

म.वि.केन्द्र,हेटौ

डा 

०७३।६।१३ ३.३०–५ मछा पालनकोलावग 

उपयूक्त स्थल छनौट 

श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौ

डा 
 

३.विल्ला: बारा                                  तावलम संचालन स्थान: फेटा 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री सोनालाल साह फेटा–८, बारा  

२. श्री हररन्द्र पटेल फेटा–६, बारा  

३. श्री असवफ महिो फेटा–६, बारा  

४. श्री आदी देिान फेटा–८, बारा  

५. श्री अव्दुल कलाम फेटा–७, बारा  

६. श्री अबु घेरेर फेटा–७, बारा  

७. श्री सेबुला फेटा–७, बारा  

८. श्री वबरेन्द्र सुनार फेटा–६, बारा  

९. श्री मन्िु महिो फेटा–६, बारा  

१०. श्री मोहमद हारुन पुरवनया–७, बारा  

११. श्री लक्ष्मी साह कानु फेटा–८, बारा  

१२. श्री वभिारी प्रसाद कुसिाहा फेटा–८, बारा  

१३. श्री उमेश कुमार साह फेटा–८, बारा  

१४. श्री िन साह फेटा–८, बारा  

१५. श्री मोहमद मुस्ताफा वमया फेटा–८, बारा  

१६. श्री मवनलाल साहा पुरवनया–५ बारा  

१७. श्री मोहमद वमया फेटा–८, बारा  

१८. श्री अवनल साह फेटा–७, बारा  

१९. श्री स्याम वकशोरा प्रसाद फेटा–२, बारा  

२०. श्री वहरालाल साह कानु फेटा–३, बारा  

 

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षकको 

नाम 

पद ठेगाना 



०७३।६।

१६ 

१०.३०–

१२ 

मत्स्य पालनको लावग पानीको गुणस्तर 

व्यिस्थापन 

श्री सानोकािी 

पछाई 

ि.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७३।६।

१६ 

१२–

१.३० 

धानिेतमा मत्स्य पालन श्री दयाराम 

हररिन 

प्रा.स. वि.कृ.वि.का. 

बारा 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७३।६।

१६ 

२–३.३० दानाको र मलिाद व्यिस्थापन श्री सानोकािी 

पछाई 

ि.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७३।६।

१६ 

३.३०–५ मत्स्य पालनमा मत्स्य भुराको महत्व,  श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौ

डा 

४. विल्ला: मकिानपुर                      तावलम संचालन स्थान: सुनाचुरी 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री राम बहादुर योन्िन मनहरी–५, मकिानपुर  

२. श्री रघु श््ररेष्ठ मनहरी–५, मकिानपुर  

३. श्री गोकणव श््ररेष्ठ मनहरी–५, मकिानपुर  

४. श्री मान बहादुर काकी मनहरी–५, मकिानपुर  

५. श्री शिु श््ररेष्ठ मनहरी–५, मकिानपुर  

६. श्री कृष्ण बहादुर श््ररेष्ठ मनहरी–५, मकिानपुर  

७. श्री वबषु्ण कुमार श््ररेष्ठ मनहरी–५, मकिानपुर  

८. श्री मान बहादुर िाईबा मनहरी–५, मकिानपुर  

९. श्री सुमन राई मनहरी–५, मकिानपुर  

१०. श्री गोवपलाल मुक्तान मनहरी–५, मकिानपुर  

११. श्री वबषु्ण माया श््ररेष्ठ मनहरी–५, मकिानपुर  

१२. श्री वदपन श््ररेष्ठ मनहरी–५, मकिानपुर  

१३. श्री वदलमाया घलान मनहरी–५, मकिानपुर  

१४. श्री श्याम बहादुर लामा मनहरी–५, मकिानपुर  

१५. श्री राममाया मुक्तान मनहरी–५, मकिानपुर  

 

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७३।६।२० १०.३०–१२ धान िेतमा मत्स्य पालन श्री प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौ

डा 

०७३।६।२० १२–१.३० माछा पालनको लावग 

उपयूक्त स्थल छनौट 

श्री वतलक पोिरेल प्रा.स. वि.कृ.वि.का. 

मकिानपुर 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७३।६।२० २–३.३० पोिरीमा दाना,मलिाद, 

चुना प्रयोग वबवध 

श्री प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौ

डा 

०७३।६।२० ३.३०–५ पोष्ठ हाभेष्ठ तथा संरक्षण 

वबवध 

श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौ

डा 

खद्धवतय चौमावसक 

 मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडाको शालिसावल कायवक्रम अन्तरगत खद्धवतय चौमावसक लक्ष्य बमोविम ४ गोटा 

घुखि स्थलगत १ वदने तावलम संचालन गनुव पने लक्ष्य रहेकोमा वि.कृ.वि.कायावलय, मकिानपुर, रौतहट, पसाव र बारा 

संग समन्वय राखि तोकेको स्थानमा कृषकहरुलाई सहभावग गराई तावलम संचालन गरर सम्पन्न गररएको छ। 

 खद्धवतय चौमावसकमा संचालन गररएको तावलमका सहभावग कृषक,प्रवसक्षक तथा प्रवसक्षण वबषय हरुको वबिरण 



१. विल्ला: मकिानपुर               तावलम संचालन स्थान: हााँवडिोला -४ 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री सुकु माया वसिाली मगर हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

२. श्री गोमा माया घलान हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

३. श्री कान्छी माया स्याङ्गिो हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

४. श्री लालमाया वथङ्ग हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

५. श्री लक्ष्मी वथङ्ग हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

६. श्री मन्िु घलान हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

७. श्री कान्छी माया मोक्तान हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

८. श्री वसता माया रुम्वा हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

९. श्री वबषु्ण माया रुम्वा हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

१०. श्री सुस्मीता हुम्प्डुङ्ग हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

११. श्री पािवती घलान हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

१२. श्री ठुली माया मोक्तान हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

१३. श्री सुकु माया रुम्बा हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

१४. श्री शान्ती रुम्बा हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

१५. श्री सुवनता रुम्बा हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

१६. श्री फुल माया रुम्बा हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

१७. श्री पवबत्रा स्याङ्गतान हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

१८. श्री अिुवन प्रसाद गाङ्गिा हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

१९. श्री वशि प्रसाद पौडेल हााँवडिोला–४, मकिानपुर  

२०. श्री उिम शे्रष्ठ हे.उ.म.न.पा.–५, मकिानपुर  

 

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७३।१०।१३ १०.३०–१२ मत्स्य पालनमा पानीको 

गुणस्तर िांच वबवध 

श्री प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७३।१०।१ १२–१.३० मत्स्य फामव वडिाईन  श्री अिधेश कु. वसंह प्रा.स. म.वि.केन्द्र 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७३।१०।१३ २–३.३० अवभलेि राखे्न र मत्स्य 

पालनमा यस्को महत्व  

श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७३।१०।१३ ३.३०–५ मत्स्य पालन प्रवबवध श्री रामेश्वर राय यादि प्रा.स. वि.कृ.वि.का. 

मकिानपुर 
 

२. विल्ला: रौतहट           तावलम संचालन स्थान: सन्तपुर 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री सरोि चौधरी  चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

२. श्री राम नरेश चौधरी  चन्द्रपुर–१५, रौतहट  

३. श्री चन्द्ररीया देिी चौधरी  चन्द्रपुर–१२, रौतहट  

४. श्री पािवती देिी चौधरी चन्द्रपुर–१२, रौतहट  

५. श्री रवमता देिी चौधरी चन्द्रपुर–१२, रौतहट  

६. श्री अवनता देिी चौधरी चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

७. श्री मानिती देिी चौधरी चन्द्रपुर–१०, रौतहट  



८. श्री सुनैना देिी चौधरी चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

९. श्री सुवसला साह चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

१०. श्री हेमन्ती देिी चौधरी चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

११. श्री महेन्द्र देिी चौधरी चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

१२. श्री वनमवला देिी चौधरी चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

१३. श्री सुवमत्रा देिी चौधरी चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

१४. श्री अवनता काकी चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

१५. श्री धनपवत वचमरीया चन्द्रपुर–१२, रौतहट  

१६. श्री वगता िड्का चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

१७. श्री वमट्ठु िड्का चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

१८. श्री दुगाव थापा चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

१९. श्री अवतमाया िड्का चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

२०. श्री िेता शाही चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

२१. श्री उषा देिी चौधरी चन्द्रपुर–१०, रौतहट  

 

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७३।१०।१७ १०.३०–

१२ 

माछामा लागे्न मूख्य मूख्य रोग,  श्री सानोकािी 

पछाई 

ि.म.वि.

अ. 

म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७३।१०।१७ १२–१.३० समुह सुदृवढकरण श्री रामकृपाल 

चौधरी 

म.वि.अ. वि.कृ.वि.का.,

रौतहट 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७३।१०।१७ २–३.३० मत्स्य पालनमा मत्स्य भुराको महत्व श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७३।१०।१७ ३.३०–५ दानाको महत्व र यसको व्यिस्थापन श्री सानोकािी 

पछाई 

ि.म.वि.

अ 

म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

३. विल्ला: पसाव                  तावलम संचालन स्थान: कृ.से.केन्द्र,पोिरीया 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री चेतमन प्रसाद  लाहिर थकरी–२, पसाव  

२. श्री नन्द वकशोर प्रसाद लाहिर थकरी–२, पसाव  

३. श्री महेन्द्र प्रसाद यादि  लाहिर थकरी–४, पसाव  

४. श्री गोवबि प्रसाद यादि  लाहिर थकरी–३, पसाव  

५. श्री वदवलप शमाव लाहिर थकरी–४, पसाव  

६. श्री पिन वकशोर चौरवसया मुडली–२, पसाव  

७. श्री मनोि प्रसाद चौहान वशिबाव–९, पसाव  

८. श्री चन्द्रीका राउत पो.न.पा.–११, पसाव  

९. श्री ओम प्रसाद ठाकुर पो.न.पा.–३, पसाव  

१०. श्री सन्तोष महिो पो.न.पा.–१३, पसाव  

११. श्री सोनालाल महिो पो.न.पा.–३, पसाव  

१२. श्री अवनल कुमार वगरी पो.न.पा.–२, पसाव  

१३. श्री अवनल चौधरी वशििाव–१३, पसाव  

१४. श्री रेिवत रमण चौहान वशििाव–३, पसाव  

१५. श्री भरत पिीत वशििाव–१३, पसाव  



१६. श्री गवमरा महिो वशििाव–१३, पसाव  

  

 

वमवत समय प्रवशक्षण विषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७३।१०।१९ १०.३०–१२ पोिरीमा िाध्य चक्र र 

व्यिसायीक मत्स्य 

पालनमा यसको महत्व 

श्री प्रशान्त 

सापकोटा 

म.वि.अ म.वि.केन्द्र, हेटौडा 
 

०७३।१०।१९ १२–१.३० धानिेतमा मत्स्य पालन श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७३।१०।१९ २–३.३० सपवको पासो वनमावण 

प्रयोग र पोिरीमा 

दानामलिाद चुना 

प्रयोग वबवध 

श्री सुरेस प्र. 

उपाध्याय 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

०७३।१०।१९ ३.३०–५ मछा पालनको लावग 

उपयूक्त स्थल छनौट 

श्री रामएकिल 

महिो 

प्रा.स. वि.कृ.वि.का.,पसाव 

    

४. विल्ला: बारा                            तावलम संचालन स्थान: रमौली 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री देि कुमार सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

२. श्री भावगरथ सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

३. श्री कृत सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

४. श्री पानलाल सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

५. श्री हरी वकशोर सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

६. श्री रािु सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

७. श्री महेश सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

८. श्री सन्तोष सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

९. श्री हरीिोल महिो वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

१०. श्री वबनोद सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

११. श्री चान्े्दररािर सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

१२. श्री लाल िािु साह वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

१३. श्री भोला सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

१४. श्री सतन सहनी वसमरा वितपुर उ.म.न.पा–८, बारा  

  

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७३।१०।२१ १०.३०–१२ सघन मत्स्य पालनको 

अिधारणा र यसका 

वबशेषता एंि महत्व 

श्री सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७३।१०।२१ १२–१.३० अवभलेि राखे्न तररका र 

मत्स्य पालनमा यसको 

महत्व 

श्री दयाराम हरीिन प्रा.स. वि.कृ.वि.का.,िारा 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 



०७३।१०।२१ २–३.३० व्यिसायीक मत्स्य 

पालनमा दानाको महत्व 

र यसको व्यिस्थापन 

श्री सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७३।१०।२१ ३.३०–५ चाईवनि कापव माछाको 

प्रिनन् 

श्री मानकािी वचत्रकार प्रा.स. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 
 

 

 

तृवतय चौमावसक:   

केन्द्रको आ.ब. ०७२।०७३ मा संचालन गनुव पने घुखि स्थलगत तावलम १ वदने तावलम तृवतय चौमावसक लक्ष्य ४ गोटा 

रहेकोमा विल्ला कृवष विकास कायावलयहरु बारा, पसाव, मकिानपुर र रौतहट संग समन्वय राखि तोवकएको स्थानमा 

तावलम संचालन गरर कायवक्रम संम्पन्न गररएको छ। 

तृवतय चौमावसकमा संचालन गररएको तावलमका सहभावग कृषक,प्रवसक्षक तथा प्रवसक्षण वबषय हरुको वबिरण 

१. विल्ला: बारा                     तावलम संचालन स्थान: कोल्बी न.पा. ५, बेल्वाटोल 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री राम अयोध्या चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

२. श्री वगररधरी चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

३. श्री वशि वबहारी चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

४. श्री गणेशी चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

५. श्री लालिवत चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

६. श्री िंग बहादुर साह कोल्बी न.पा.–५, बारा  

७. श्री मोदी देिी चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

८. श्री रवबन्द्र चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

९. श्री मुलािन चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

१०. श्री रामबािु चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

११. श्री शिु प्रसाद चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

१२. श्री विर बहादुर चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

१३. श्री गेना चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

१४. श्री सािन चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

१५. श्री भागिवत थरुनी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

१६. श्री ईन्द्रीरा चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

१७. श्री प्रवतमा चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

१८. श्री रानी चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

१९. श्री सिोवलया चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

२०. श्री कृष्णा अवधकारी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

२१. श्री देि रानी चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

२२. श्री ियमाला चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

२३. श्री भगौरी चौधरी कोल्बी न.पा.–५, बारा  

  

  

 



वमवत समय प्रवशषण वबषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७४।१।१० १०.३०–१२ पोिरीमा हुने िाध्य चक्र र सधन 

मत्स्य पालनमा यसको महत्व 

श्री प्रशान्त 

सापकोटा 

म.वि.

अ 

म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७४।१।१० १२–१.३० अवभलेि राखे्न तररका र मत्स्य 

पालनमा यसको महत्व 

श्री दयाराम 

हररिन 

प्रा.स. वि.कृ.वि.

कािारा 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७४।१।१० २–३.३० मत्स्य पालनमा मत्स्य भुराको महत्व, 

पोिरीमा राखे्न दर िावतय अनुपात  

श्री प्रशान्त 

सापकोटा 

म.वि.

अ 

म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७४।१।१० ३.३०–५ सधन मत्स्य पालनको अिधारण 

यसका विशेषता एंि महत्वपुणव 

पक्षहरु 

श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. विल्ला: पसाव                                  तावलम संचालन स्थान: मनिा 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री विनय कुमार सहनी मधुिन मथौल–३, पसाव  

२. श्री उिम कुमार सहनी मधुिन मथौल–३, पसाव  



३. श्री िनक राि कटेल मधुिन मथौल–३, पसाव  

४. श्री ओम प्रकाश माली विरुिागुठी–८, पसाव  

५. श्री मेघराि प्रसाद बागिना–९, पसाव  

६. श्री अछेलाल यादि विरुिागुठी–८, पसाव  

७. श्री वशि िनक चौधरी बागिना–९, पसाव  

८. श्री वकशोर सहनी मधुिन मथौल–३, पसाव  

९. श्री मोध दास विरुिागुठी–४, पसाव  

१०. श्री चादवकशोरी कुमारी बागिना–९, पसाव  

११. श्री अनुकद प्रसाद चौधरी बागिना–९, पसाव  

१२. श्री उमेश शे्रष्ठ मधुिन मथौल–३, पसाव  

१३. श्री कसमा कुमारी  मधुिन मथौल–३, पसाव  

१४. श्री अंिली कुमारी मधुिन मथौल–३, पसाव  

१५. श्री दयाराम िागे्ल विरुिागुठी–५, पसाव  

१६. श्री वटफान चौधरी विरुिागुठी–६, पसाव  

१७. श्री वशिपुिन महिो विरुिागुठी–५, पसाव  

१८. श्री िनाधवन शमाव बागिना–४, पसाव  

१९. श्री सुरेन्द्र गुप्ता बागिना–४, पसाव  

२०. श्री लालमोहन महिो बागिना–४, पसाव  

  

 

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७४।२।१४ १०.३०–१२ कृवत्रम तथा प्राकृवतक 

आहाराको महत्व 

श्री सानोकािी 

पछाई 

ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७४।२।१४ १२–१.३० माछा पालनको लावग 

उपयूक्त स्थल छनौट 

श्री सविता झा म.वि.अ. वि.कृ.वि.का., पसाव 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७४।२।१४ २–३.३० धान िेतमा मत्स्य पालन श्री प्रशान्त 

सापकोटा 

म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७४।२।१४ ३.३०–५ मत्स्य पालन प्रविवध श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३. विल्ला: मकिानपुर       तावलम संचालन स्थान: मनहरी 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री वडलमाया गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

२. श्री िैधवित गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

३. श्री सुरवित गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

४. श्री सबवज्ञ धलान मनहरी–२, मकिानपुर  

५. श्री अम्बीका देिी गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

६. श्री सरस्वती रुम्बा मनहरी–२, मकिानपुर  

७. श्री सान्ती मोक्तान मनहरी–२, मकिानपुर  

८. श्री रणवित गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

९. श्री पुिावडोल्मा गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

१०. श्री माहा लक्ष्मी धलान मनहरी–२, मकिानपुर  



११. श्री कुमारी िाईबा मनहरी–२, मकिानपुर  

१२. श्री टेकमाया िाईबा मनहरी–२, मकिानपुर  

१३. श्री ठुलीमाया गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

१४. श्री ईन्दु वथङ्ग मनहरी–२, मकिानपुर  

१५. श्री पुवणवमा गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

१६. श्री माहालती रुम्बा मनहरी–२, मकिानपुर  

१७. श्री सोनम रुम्बा मनहरी–२, मकिानपुर  

१८. श्री गोपाल गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

१९. श्री गौरि रुम्बा मनहरी–२, मकिानपुर  

२०. श्री सुवित गोङ्गिा मनहरी–२, मकिानपुर  

 

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७४।३।११ १०.३०–१२ माछाको िातको 

पवहचान, िावतय गुण र 

स्वभाि 

श्री प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७४।३।११ १२–१.३० पोिरीको तयारी 

व्यिस्थापन 

श्री रविन्द्र पौडेल प्रा.स. वि.कृ.वि.का., 

मकिानपुर 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७४।३।११ २–३.३० पानीको गुणस्तर िांच 

विवध 

श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७४।३।११ ३.३०–५ पानीको गुणस्तर तथा 

व्यिस्थापन 

श्री प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

४. विल्ला: रौतहट           तावलम संचालन स्थान: कृ.से.केन्द्र, सन्तपुर 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम ठेगाना कै 

१. श्री पे्रम नारायण चौधरी  चन्द्रपुर–८, रौतहट  

२. श्री विश्ववित चौधरी चन्द्रपुर–८, रौतहट  

३. श्री बंभोली चौधरी चन्द्रपुर–८, रौतहट  

४. श्री हुसेनी अन्सारी चन्द्रपुर–८, रौतहट  

५. श्री सरोि चौधरी चन्द्रपुर–८, रौतहट  

६. श्री राम प्रकाश चौधरी  चन्द्रपुर–८, रौतहट  

७. श्री दुगाव देिी चौधरी चन्द्रपुर–८, रौतहट  

८. श्री गौरा देिी चीमरीया चन्द्रपुर–८, रौतहट  

९. श्री उषा वचमरीया चन्द्रपुर–८, रौतहट  

१०. श्री तुलसी राय यादि  पोिरवभिा–९, रौतहट  

११. श्री रािेश दास भसेतुिा–२, रौतहट  

१२. श्री सुमन सापकोटा चन्द्रपुर–८, रौतहट  

१३. श्रीराम चौधरी चन्द्रपुर–८, रौतहट  

१४. श्री धमवलाल चौधरी चन्द्रपुर–८, रौतहट  

१५. श्री सुमन वतमिीना चन्द्रपुर–८, रौतहट  

१६. श्री सुवदप राि वगरी चन्द्रपुर–८, रौतहट  

१७. श्री राम विहारी चौधरी िैधनाथपुर–८, रौतहट  

१८. श्री वदवलप कुमार सहनी रधुनाथपुर–१, रौतहट  



१९. श्री हरेन्द्र कुमार सहनी फिेपुर–१, रौतहट  

२०. श्री उमाकान्त सहनी चन्द्रपुर–८, रौतहट  

 

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षकको नाम पद ठेगाना 

०७४।३।१८ १०.३०–१२ नेपालमा मत्स्य पालनको 

महत्व, अिस्था रअिसरहरु 

श्री सानोकािी 

पछाई 

ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७४।३।१८ १२–१.३० माछाको संरक्षण विवध श्री रामकृपाल 

चौधरी 

म.वि.अ. वि.कृ.वि.का.

, रौतहट 

१.३० देखि २ बिे सम्म वचयानास्ता 

०७४।३।१८ २–३.३० मत्स्यपालनका व्यिस्थापन  

तररकाहरु वतनको विशेषता 

श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

०७४।३।१८ ३.३०–५ माछामा लागे्न केवह प्रमुि 

रोगहरु वकराहरु र वतनका 

वनयरण व्यस्थापन 

श्री सानोकािी 

पछाई 

ि.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, 

हेटौडा 

मत्स्य पालन १ हपे्त तावलम कायवक्रम 

 

मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडाको आ.ब. ०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम बमोविम मत्स्य पालन १ हपे्त तावलम संचालन 

गनुव पने लक्ष्य ३ गोटा रहेकोमा यस केन्द्रको प्रभाि के्षत्रवभत्र पने विल्ला कृवष विकास कायावलयहरु बारा, पसाव, 

रौतहट, मकिानपुर र धावदङ्ग संग समन्वय गरर प्रथम चौमावसकको वमवत ०७३।०७।२३–०७४।०७।२८ सम्म/खद्धवतय 

चौमावसकको वमवत ०७३।११।०५–०७३।११।०९ सम्म र तृवतय चौमावसकको वमवत ०७४।०१।०३–०७४।०१।०८ गते 

सम्म संचालन गरर शत प्रवतशत प्रगवत हावशल गररएको छ।  

 



प्रथम चौमावसकमा संचालन गररएको “व्यिसायीक मत्स्य पालन विषयक १ हपे्त तावलमको वििरण वनम्न अनुसार रहेको छ। 

प्रवशक्षण विषयहरु 

वमवत समय प्रवशक्षण विषय प्रवशक्षण 

तररका 

प्रवशक्षकको नाम र 

थर 

पद ठेगाना 
 

०७३।०७।२३ 

मंगलबार 

१०–११ सहभावगको नाम दताव  मानकािी वचत्रकार प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११–१२  तावलम पुिव मूल्याकंन  प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१२–१.३० नेपालमा मत्स्य पालनको महत्व, अिस्था र 

अिसरहरु 

शैदान्तीक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१.३०–२ वचयापान 

२–३.३० व्यिसायीक मत्स्य पालनको लावग 

आयोिना स्थलको छनौट 

शैदान्तीक अिधेश कुमार वसंह प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ व्यिसायीक मत्स्य पालनको लागी 

पोिरीको आकार, साईि, भागहरु र 

पोिरीको रेिाकंन  

प्रयोगात्मक उविम लाल साह प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७३।०७।२४ 

बुधबार 

१०–११.३० पोिरीमा पालन योग्य माछाका िातहरुको 

पवहचान, िावतय गुण र स्वभाि 

शैदान्तीक प्रशान्त सापकोटा  म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ मत्स्य पालन व्यिसायका तररकाहरु र 

वतनका विशेषताहरु 

शैदान्तीक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१–२ वचयापान 

२–३.३० मत्स्य पालनमा मत्स्य भुराको महत्व, 

यसका छनौटका आधारहरु, पोिरीमा 

राखे्न दर, िावतय अनुपात एंि व्यिस्थापन 

शैदान्तीक मानकािी वचत्रकार प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ सपवको पासो वनमावण/ प्रयोग प्रयोगात्मक उविमा लाल साहा प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७३।०७।२५ 

वबवहबार 

१०–११.३० व्यिसायीक मत्स्य पालनमा दानाको महत्व 

र यसको व्यिस्थापन 

शैदान्तीक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ

. 

म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ माछामा लागे्न रोगहरु शैदान्तीक सविता झा म.वि.अ. वि.कृ.वि.का.,पसाव 

१–२ वचयापान 

२–३.३० व्यिसायीक मत्स्य पालनमा पानीको 

गुणस्तर व्यिस्थापन 

शैदान्तीक सविता झा म.वि.अ. वि.कृ.वि.का.,पसाव 

३.३०–५ पानीको गुणस्तर िाच विवध प्रयोगात्मक सुरेस प्र. उपाध्याय प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 



०७३।०७।२६ 

शुक्रबार 

१०–११.३० सघन मत्स्य पालनको अिधारणा र यसका 

विशेषता एंि महत्व पुणव पक्षहरु 

शैदान्तक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ

. 

म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ पोिरीमा हुने िाध्य चक्र र व्यिसायीक 

मत्स्य पालनमा यसको महत्व 

शैदान्तक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ

. 

म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१–२ वचयापान 

२–३.३० मत्स्य पालन कायवमा प्रयोगहुने रसायनहरु 

र वतवनहरुको प्रयोग विवध र मात्रा वनधावरण 

शैदान्तक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ मत्स्य पालनको लावग पोिरीको तयारी 

व्यिस्थापन 

प्रयोगात्मक अिधेश कुमार वसंह प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७३।०७।२७ 

शवनबार 

१०–११.३० अवभलेि राखे्न कायव र मत्स्य पालनमा 

यसको महत्व 

शैदान्तीक मानकािी वचत्रकार प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ समुह सुदृवढकरण शैदान्तीक वनमवल गदाल ब.कृ.प्र.अ वि.कृ.वि.का. 

मकिानपुर 

१–२ वचयापान 

२–३.३० नेपालमा मत्स्य प्रसार कायवक्रम शैदान्तीक वतलक पोिरेल प्रा.स. वि.कृ.वि.का. 

मकिानपुर 

३.३०–५ माछाको संरक्षण विवध शै.+प्र. सुरेस प्र. उपाध्याय प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७३।०७।२८ 

आइतबार 

१०–११.३० तावलम पिात मूल्याकंन  प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ सामुवहक छलफल  सानोकािी पछाई ि.म.वि.अ म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१ प्रमाण पत्र वितरण  सानोकािी पछाई ि.म.वि.अ म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

 



तावलमा सहभावग कृषकहरु 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम र थर ठेगाना 

१. श्री वडल िहादुर गुरुङ्ग धुिााँकोट-९, धावदङ्ग 

२. श्री रामचन्द्र नेपाली धुिााँकोट-७, धावदङ्ग 

३. श्री शान्ती देिी झा गौर न.पा.-११, रौतहट 

४. श्री सुधा दुिे गौर न.पा.-११, रौतहट 

५. श्री संविि वसंह वपत्रा रििाडा-४, रौतहट 

६. श्री पपु्प कुमार चौरवसया बहुअिावभाठा-१, पसाव 

७. श्री उमा शंकर वसंह वपपराविताव-६, बारा 

८. श्री गोपाल शाह ठकुरी वसमरा-३, बारा 

९. श्री गिारी साह प्रसौनीभाठा-१, पसाव 

१०. श्री संन्िय प्रसाद साह मुडली-४, पसाव 

११. श्री ररता देिी चौधरी विसनपुिाव-१, बारा 

१२. श्री पुिा कुमारी चौधरी विसनपुिाव-४, बारा 

१३. श्री सुरेस कुमार आचायव हााँडीिोला-५, मकिानपुर 

१४. श्री गणेश चौधरी शंकरसरैया-८, पसाव 

१५. श्री रुकुमाया वसिाली मगर हााँडीिोला-५, मकिानपुर 

१६. श्री सुरेस पुरी हेटौडंा-५, मकिानपुर 

१७. श्री िगत मान गोले छवतिन-२, मकिानपुर 

१८. श्री विषु्ण िड्का हााँडीिोला-६, मकिानपुर 

१९. श्री अवमक पररयार हेटौडंा-२२, मकिानपुर 

२०. श्री योगेश प्रसाद यादि पतौरा-७, रौतहट 

  



खद्धवतय चौमावसकमा संचालन गररएको “सघन मत्स्य पालन वबषयक १ हपे्त तावलमको वबिरण वनम्न अनुसार रहेको छ। 

प्रवशक्षण वबषयहरु 

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षण तररका प्रवशक्षकको नाम र 

थर 

पद ठेगाना 
 

०७३।११।०५ 

वबवहबार 

१०–११ सहभवगको नाम दताव  मानकािी वचत्रकार प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११–१२ तावलम पुिव मूल्याकंन  प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१२–१.३० नेपालमा मत्स्य पालनको महत्व, अिस्था र 

अिसर हरु  

शैदान्तीक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१.३०–२ वचयापान 

२–३.३० सघन मत्स्य पालनको लावग आयोिना 

स्थलको छनोट गदाव ध्यान वदनु पने पक्षहरु 

शैदान्तीक अिधेश कु.वसंह प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ सघन मत्स्य पालनको लावग पोिरीको 

आकार साईि र पोिरीको रेिाकंन 

प्रयोत्मक सुरेस प्र. उपायाय प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७३।११।०६ 

शुक्रबार 

१०–११.३० पोिरीमा पालन योग्य माछाका िातहरुको 

पवहचान, िावतय गुण र स्वभाि 

शैदान्तीक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ सघन मत्स्य पालनको अिधारणा र यसका 

विशेषता एंि महत्वपुणव पक्षहरु 

शैदान्तीक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१–२ वचयापान 

२–३.३० सघन मत्स्य पालनमा मत्स्य भुराको महत्व, 

यसका छौनौटका आधारहरु, पोिरीमा राखे्न 

दर, िावतय अनुपात एंि व्यिस्थापन 

शैदान्तीक मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ सपवको पासो वनमावण /प्रयोग र पोिरीमा दाना 

मलिाद चुना प्रयोग विवध 

प्रयोगात्मक अिधेश कु.वसंह प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७३।११।०७ 

शवनबार 

१०–११.३० सघन मत्स्य पालनमा दानाको महत्व र 

यसको व्यिस्थापन 
 

शैदान्तीक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ माछामा लागे्न रोगहरु शैदान्तीक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१–२ वचयापान 

२–३.३० सघन मत्स्य पालनको लावग पानीको गुणस्तर 

व्यिस्थापन 

शैदान्तीक विषु्ण वसलिाल म.वि.अ. रर.म.वि.केन्द्र, 

मािुव,मकिानपुर 



३.३०–५ पानीको गुणस्तर िााँच वबवध प्रयोगात्मक विषु्ण वसलिाल म.वि.अ. रर.म.वि.केन्द्र, 

मािुव,मकिानपुर 

०७३।११।०८ 

आइतबार 

१०–११.३० धानिेतमा मत्स्य पालन शैदान्तीक मानकािी 

वचत्रकार 
 
 
 

प्रा.स. 
 

. 

म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ पोिरीमा हुने िाध्य चक्र र व्यिसायीक मत्स्य 

पालनमा यसको महत्व 

शैदान्तीक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१–२ वचयापान 

२–३.३० मत्स्य पालन कायवमा प्रयोग हुने रसायनहरु र 

वतवनहरुको प्रयोग विवध र मात्रा वनधावरण 

शैदान्तीक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ मत्स्य पालनको लावग पोिरीको तयारी 

व्यिस्थापन 

प्रयोगात्मक अबधेश कु.वसंह प्रा.स म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७३।११।०९ 

सोमबार 

१०–११.३० अवभलेि राखे्न कायव र मत्स्य पालनमा यसको 

महत्व 

शैदान्तीक मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ टीलावपया माछा पालन प्रविवध शैदान्तीक वबषु्ण वसलिाल 
 

म.वि.अ. रर.म.वि.केन्द्र, 

मािुव,मकिानपुर 

१–२ वचयापान 

२–३.३० मत्स्य प्रसार कायवक्रम शैदान्तीक सुरेसप्र. उपाध्याय प्रा.स म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ माछाको संरष्क्क्षण विवध शै.+प्र. सुरेसप्र. उपाध्याय प्रा.स म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७३।११।१० 

मंगलबार 

१०–११.३० तावलम पिात मूल्याकंन  प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ सामुवहक छलफल  सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१ प्रमाण पत्र विवतरण  सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

 



तावलमा सहभावग कृषकहरु 

क्र.स. सहभावग कृषकको नाम र थर ठेगाना 

१. श्री लक्ष्मण चौधरी   कनकपुर–३, रौतहट 

२. श्री वितेन्द्र प्रसाद साह टेग्राहा–९, रौतहट 

३. श्री वनमवला देिी चौधरी सन्तपुर–१०, रौतहट 

४. श्री दुगाव देिी चौधरी सन्तपुर–१०, रौतटह 

५. श्री शेर िहादुर भिारी  आवगन्चोक–१, धावदङ्ग 

६. श्री केश िहादुर तमाङ्ग भुमेस्थान–३, धावदङ्ग 

७. श्री मन्िु चौधरी ग.न.पा.–१२, बारा 

८. श्री नन्द लाल रौवनयार बहुअरीवपडारी–४, पसाव 

९. श्री गम्हीरा साह बहुअरीवपडारी–६, पसाव 

१०. श्री श्याम कृष्ण महिवन छवतिन–२, मकिानपुर 

११. श्री भुषण घले छवतिन–२, मकिानपुर 

१२. श्री चेत बहादुर राई छवतिन–२, मकिानपुर 

१३. श्री उमरािती सहनी बेनौली–३, बारा 

१४. श्री वमना देिी साह कानु बेनौली–२, बारा 

१५. श्री मन्िु घलान (पाख्रीन) हााँवडिोला–४, मकिानपुर 

१६. श्री कणव बहादुर वततुङ्ग हााँवडिोला–७, मकिानपुर 

१७. श्री अव्दुल आिाद आलम पोिरीया–९, पसाव 

१८. श्री अिय पटेल बहुअरी–४, बारा 

१९. श्री विर िहादुर राना मगर सररिेत पलासे–७, मकिानपुर 

२०. श्री बसन्त रौवनयार बहुअरीवपडारी–४, पसाव 

  

  

 

 



तेस्रो चौमावसकमा संचालन गररएको “मत्स्य प्रिनन् तथा नवसवङ्ग वबषयक १ हपे्त तावलमको वबिरण वनम्न अनुसार रहेको छ। 

प्रवशक्षण वबषयहरु: 

वमवत समय प्रवशक्षण वबषय प्रवशक्षण 

तररका 

प्रवशक्षकको नाम र 

थर 

पद ठेगाना 
 

०७४।०१।०३ 

आईतबार 
 

१०–११ सहभावगको नाम दताव 

पोिरीमा िालन योग्य  

 मानकािी वचत्रकार प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 
 

११–१२ तावलम पुिव मुल्याकंन  प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१२–१.३०      

१.३०–२ वचयापान 

२–३.३० नेपालमा मत्स्य पालनको महत्व अिस्था र 

अिसरहरु 

शैदान्तीक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ माछाका िावतय गुण, पवहचान र स्वभाि शैदान्तीक प्रसान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७४।०१।०४ 

सोमबार 

१०–११.३० माउ माछाको व्यिस्थापन 
 

शैदान्तीक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ माउमाछा तथा भुरामाछा मा प्रयोगहुने 

रसायन तथा प्रयोग विवध 

शैदान्तीक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१–२ वचयापान 

२–३.३० मत्स्य ह्याचरी वनमावण शैदान्तीक सुरेस प्र.उपाध्याय प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ पानीको गुणस्तर तथा व्यिस्थापन शैदान्तीक वबषु्ण वसल्वाल म.वि.अ. रर.म.वि.केन्द्र, 

मािुव,मकिानपुर 

०७४।०१।०५ 

मंगलबार 
 

१०–११.३० पानीको गुणस्तर िाच वबवध प्रयोगात्मक वबषु्ण वसल्वाल म.वि.अ. रर.म.वि.केन्द्र, 

मािुव,मकिानपुर 

११.३०–१ माउ माछा तथा भुरा माछामा कृवत्रम तथा 

प्राकृवतक आहाराको महत्व   

शैदान्तीक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१–२ वचयापान 

२–३.३० माउ माछा तथा भुरा माछामा लागे्न मुख्य मुख्य 

रोग, पररवििी र वतनको वनयरण व्यिस्थापन 

शैदान्तीक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ कमन कापव माछाको प्रिनन् वबवध शैदान्तीक अिधेश कु.वसंह प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७४।०१।०६ 

बुधबार 

१०–११.३० कमन कापव माछाको कृवत्रम प्रिनन् तररका 

वचयापान 
 

प्रयोगात्मक अिधेश कु.वसंह प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 



११.३०–१ कमन कापव माछाको अधव प्राकृवतक प्रिनन 

तररका 

शैदान्तीक सुरेसप्र.उपाध्याय प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१–२  

२–३.३० चाईवनि कापव माछाको प्रिनन् विवध प्रयोगात्मक प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ वबगहेड कापवको कृवत्रम प्रिनन् तररका प्रयोगात्मक मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७४।०१।०७ 

वबवहबार 

 

१०–११.३० वसल्भर कापव माछाको कृवत्रम प्रिनन् तररका 
 

प्रयोगात्मक अिधेश कु.वसंह प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ ग्रास कापवको कृवत्रम प्रिनन् तररका प्रयोगात्मक सुरेसप्र.उपाध्याय प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१–२ वचयापान 

२–३.३० मेिर कापव माछाको प्रिनन् विवध प्रयोगात्मक सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

३.३०–५ मत्स्य विि उत्पादन तथा नसवरी व्यिस्थापन शैदान्तीक मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

०७४।०१।०८ 

शुक्रबार 

१०–११.३० तावलम पिात मुल्याकंन  प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

११.३०–१ सामुवहक छलफल  सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 

१ प्रमाण पत्र वितरण  सानोकािी पछाई ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र,हेटौडा 



तावलमा सहभावग कृषकहरु 

क्र.स.  सहभावग कृषकको नाम र थर ठेगाना 

१. श्री ओम िहादुर वसम्प्िडा  ज्वालामुिी–५, धावदङ्ग 

२. श्री भरत बहादुर थापा मगर ज्वालामुिी–५, धावदङ्ग 

३. श्री अम्वीका गोङिा हााँवडिोला–४, मकिानपुर 

४. श्री अक्कल बहादुर मुक्तान कांकडा–१, मकिानपुर 

५. श्री रामलाल श््ररेष्ठ  हेटौडा उ.म.न.पा–१९, मकिानपुर 

६. श्री शुवसला माझी छवतिन–७, मकिानपुर 

७. श्री विक्रम राई छवतिन–२, मकिानपुर 

८. श्री प्रकाश न्यौपाने कोल्बी न.पा.–५, बारा 

९. श्री ओम प्रकास कुसिाहा  वसम्रोनगढ–४, बारा 

१०. श्री महेश सहनी िसतपुर–६, बारा 

११. श्री ईन्दु देिी सहनी वितपुर वसमरा उ.म.न.पा–१३, बारा 

१२. श्री अिय कुमार सहनी गडुरा न.पा.–३, रौतहट 

१३. श्री वितेन्द्र राय यादि  पतौरा–४, रौतहट 

१४. श्री राम कुमार राई छवतिन–३, मकिानपुर 

१५. श्री सिवज्ञ घलान हााँवडिोला–१, मकिानपुर 

१६. श्री सुरवित गोङिा हााँवडिोला–४, मकिानपुर 

१७. श्री पिन वकशोर चौरवसया मुडली–१, पसाव 

१८. श्री राम विश्वास चौहान मुडली–३, पसाव 

१९. श्री वदनानाथ कुशिाहा मुडली–३, पसाव 

२०. श्री लाल देिी कलिार मुडली–५, पसाव 

 

 

प्रविवधक बातावलाप: 

केन्द्रबाट संचालन गनुव पने प्राविवधक बातावलाप िावषवक लक्ष्य ३ रहेकोमा यस केन्द्रको प्रभाि के्षत्रवभत्र पने विल्ला कृवष 

विकास कायावलय, बारा, पसाव, रौतहट, मकिानपुर र धवदङ्ग संग संमन्वय गरर प्रथम चौमावसकको वमवत ०७३।०६।०५ 

गते, खद्धवतय चौमावसकको वमवत ०७३।१०।१० गते र तृवतय चौमावसकको वमवत ०७३।१२।२५ गते केन्द्रमा संचालन गरर 

संम्पन्न गररएको छ। 

 

 

प्रथम चौमावसक 

उपखस्थत प्राविवधक तथा कृषकहरु 

क्र.स. कमवचारीहरुको नाम पद ठेगाना 

१. श्री सानोकािी पछाई   ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 



२. श्री सविता झा म.वि.अ. वि.कृ.वि.कायावलय, पसाव 

३. श्री भोक िहादुर थापा ब.िाग.वि.अ. के्ष.कृ.वन., हररहर भिन 

४. श्री वबरेन्द्र प्रसाद वसन्हा ब.कृ.वि.अ. वि.कृ.वि.कायावलय, पसाव 

५. श्री पुन्य पौडेल ना.प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, मकिानपुर 

६. श्री संन्िय प्रसाद साह वकसान पसाव 

७. श्री ियनन्दन झा प्रा.स. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

८. श्री रामहरी विष्ठ वकसान मकिानपुर 

९. श्री हेम िहादुर राई वकसान मकिानपुर 

१०. श्री प्रमोद प्रसाद यादि वकसान बारा 

११. श्री दयाराम हररिन प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, बारा 

१२. श्री िंग बहादुर प्र. कुसिाहा वकसान बारा 

१३. श्री अिधेश कुमार वसंह  प्रा.स. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

१४. श्री प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

१५. श्री रािेश्वर प्रसाद कुसिाहा प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, पसाव 

१६. श्री मानकािी वचत्रकार प्रा.स. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

१७. श्री सुरेस प्रसाद उपाध्याय   प्रा.स. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

१८. श्री राधेश्याम झा प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, रौतहट 

१९. श्री रामएकिल सहनी वकसान रौतहट 

२०. श्री मोहन दाश वकसान रौतहट 

२१. श्री रामाधार सहनी वकसान रौतहट 

२२. श्री रामकृपाल चौधरी म.वि.अ. वि.कृ.वि.कायावलय, रौतहट 

 

वनणवयहरु 

१) सरकारी तथा वनिी के्षत्रमा उत्पादन हुने मत्स्य वबि मापन प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन मत्स्य वबि 

उत्पादकहरुको राविर य गोवष्ठको व्यिस्थापन गनव म.वि.वनदेशनालयमा अनुरोध गने वनणवय गररयो। 

२) नीिी के्षत्रमा संचावलत केही ह्याचरीहरुबाट साना साईिका माछाहरु प्रिनन् गराई वबवक्र वबतरण गरी रहेको भवन 

कृषकहरुबाट गुनासो प्राप्त भएकोले सोको वनराकरणकोलावग मत्स्य वबि ऐन पाररत गरर कायावन्वयनमा ल्याउन 

म.वि.वनदेशनालयमा अनुरोध गने वनणवय गररयो। 

 

३) यस केन्द्रको आ.ब. ०७३।०७४ को स्ववकृत कायवक्रम बमोविम प्रथम चौमावसकमा संचालन गनुव पने घुिी स्तलगत 

१ वदने तावलम तपवशलमा उले्लि भएिमोविम संचालन गने र स्थान सम्बखित विल्लाले तोके्न गरर वनणवय गररयो। 

तपवशल 

• रौतहट–१ (०७३।०६।०७) 

• पसाव–१ (०७३।०६।१३) 

• बारा–१ (०७३।०६।१६) 

• मकिानपुर–१ (०७३।०६।२०) 

४) आ.ब. ०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम बमोविम प्रथम चौमावसकमा संचालन गनुव पने मत्स्य पालन १ हपे्त तावलम 

यस केन्द्रमा ०७३।०७।२३–०७३।०७।२८ गते सम्म यस केन्द्रमा सन्चालन गने र तपवशलमा उले्लखित विल्लाहरु संग 

समन्वय गरर तोवकए अनुसारका संख्यामा कृषकहरु िेलाई तावलम संचालन गरर संम्पन्न गने गरर वनणवय गररयो। 

तपवशल 



क) धवदङ्ग–२ िना 

ि) मकिानपुर–६ िना  

ग) पसाव–४ िना 

 घ) बारा–४ िना  

ङ) रौतहट–४ िना 

 

खद्धवतय चौमावसक  

सहभावग प्राविधक तथा कृषकहरु 

क्र.स. कमवचारीहरुको नाम पद ठेगाना 

१. श्री सानोकािी पछाई   ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

२. श्री प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

३. श्री रामकृपाल चौधरी म.वि.अ. वि.कृ.वि.कायावलय, रौतहट 

४. श्री दयाराम हररिन प्रा.स वि.कृ.वि.कायावलय,बारा 

५. श्री अबधेश कुमार वसंह प्रा.स म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

६. श्री मानकािी वचत्रकार प्रा.स म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

७. श्री सुरेस प्रसाद उपाध्याय प्रा.स म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

८. श्री रािेश्वर कुशिाहा प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, पसाव 

९. श्री रामेश्वर राय यादि प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, मकिानपुर 

१०. श्री शैलेन्द्र चौधरी कृषक पसाव 

११. श्री रामिी प्रसाद थारु कृषक पसाव 

१२. श्री केशि शे्रष्ठ कृषक मकिानपुर 

१३. श्री वबषु्ण माया वथङ्ग कृषक मकिानपुर 

१४. श्री कल्पना िवतिडा कृषक मकिानपुर 

१५. श्री िहेश्वर चौधरी कृषक पसाव 

१६. श्री शेष नाथ प्रसाद कुमी कृषक पसाव 

१७. श्री ज्ञानलाल साह कृषक पसाव 

  

वनणवयहरु 

१) आ.ब. ०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम बमोविम खद्धवतय चौमावसकमा संचालन गनुव पने घुिी स्थालगत १ वदने 

तावलम तपवशलमा उले्लखित संख्यामा संचालन गनव केन्द्रले संम्बखित विल्ला संग संमन्वय गरर वमवत र स्थान तोके 

पवछ केन्द्रबाट गही तावलम संचालन गरर सम्पन्न गने गरर वनणवय गररयो। 

 

२) खद्धवतय चौमावसकमा संचालन गनुव पने मत्स्य पालन १ हपे्त तावलम यस केन्द्रमा वमवत ०७३।११।२७–०७३।११।२९ 

गते सम्म संचालन हुने भएको हुदा तपवशलमा उले्लखित संख्यामा कृषकहरुलाई तावलम संचालन हुनु भन्दा १ वदन 

अगािै केन्द्रमा पठाउने वनणवय गररयो। 

तपवशल 

क) बारा–४ िना 

ि) पसाव–४ िना  

ग) रौतहट–४ िना  

घ) मकिानपुर–६ िना  



ङ) धवदङ्ग–२ िना 

 

३) वमवत ०७३।१०।२७–०७३।१०।२९ गते सम्म मत्स्य व्यिसायीक संघ, बाराले संचालन गनव गवह रहेको मत्स्य तथा 

कृवष मेला प्रदवशनमा यस केन्द्रले पनी स्ट्ल सवहत भाग वलने भएको हुदा सो मेला भव्यताका साथ सम्पन्न गनव आ–

आफ्नो के्षत्रबाट व्यापक प्रचार प्रसार गने वनणवय गररयो। 

 

४) बारा, पसाव, मकिानपुर र रौतहटबाट आ–आफ्नो विल्लाका समस्याहरु तथा कायवक्रमका बारेमा िानकारी 

वदनुका साथ प्रसु्तत समेत गररयो। 

 

तृवतय चौमावसक 

उपखस्थत प्राविवधकहरु 

क्र.स. कमवचारीहरुको नाम पद ठेगाना 

१. श्री सानोकािी पछाई   ब.म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

२. श्री प्रशान्त सापकोटा म.वि.अ. म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

३. श्री रामकृपाल चौधरी म.वि.अ. वि.कृ.वि.कायावलय, रौतहट 

४. सवबता झा म.वि.अ. वि.कृ.वि.कायावलय, पसाव 

५. श्री रामनाथ पािे म.वि.अ. पशु क्वारायने्टन, विरगन्ि 

६. श्री दयाराम हररिन प्रा.स वि.कृ.वि.कायावलय,बारा 

७. श्री अबधेश कुमार वसंह प्रा.स म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

८. श्री मानकािी वचत्रकार प्रा.स म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

९. श्री सुरेस प्रसाद उपाध्याय प्रा.स म.वि.केन्द्र, हेटौडा 

१०. श्री रािेश्वर कुशिाहा प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, पसाव 

११. श्री रविन्द्र पौडेल प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, मकिानपुर 

१२. श्री छविलाल गुरुङ्ग प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, धावदङ्ग 

वनणवयहरु 

१) यस केन्द्रको आ.ब. ०७३।०७४ को स्ववकृत कायवक्रम बमोविम तृवतय चौमावसकमा संचालन गनुव पने घुिी 

स्थलगत १ वदने तावलम ४ गोटा संचालन गनुव पने लक्ष्य रहेकोमा सो तावलम प्रभाि के्षत्र वभत्रका विल्ला कृवष विकास 

कायावलयहरु बारा, पसाव, रौतहट र मकिानपुर संग संमन्वय गरर संचालन गने गरर वनणवय गररयो। 

२) यस तृवतय चौमावसकमा संचालन गनुव पने मत्स्य पालन १ हपे्त तावलम यस केन्द्रमा वमवत ०७४।०१।०३–

०७४।०१।०८ गते सम्म संचालन हुने भएकोमा तपवशलमा उले्लखित संख्यामा सहभावग पठाउने गरर वनणवय गररयो। 

तपवशल 

क) धावदङ्ग–२ िना   

ि) मकिानपुर–६ िना   

ग) पसाव–४ िना   

घ) बारा–४ िना   

ङ) रौतहट–४ िना 

 

३) यस केन्द्रमा हाल चाईवनि कापव माछाको प्रिनन् कायव सुरु भएको हुदा आ–आफ्नो के्षत्रमा चावहने ह्याचवलङ्ग तथा 

भुराको माग संकलन गरी केन्द्रमा वलन पठाउने गरर वनणवय गररयो। 



४) आगामी यस केन्द्रमा संचालन हुने प्राविवधक िातावलापमा आ–आफ्नो विल्लाको कायवक्रम तथा प्रगवत पािर 

प्वाईटमा तयार गरर सोको १ प्रवत हाडवकपी समेत वलई आउने गरर वनणवय गररयो। 

     

प्रयोगशाला सेिा संचालन  

• दैवनक रुपमा केन्द्रमा भएका पोिरीको पानीको तापक्रम वलने र रेकडव राखे्न। 

• साप्तावहक रुपमा केन्द्रमा भएका पोिरीको पानीको वप. एच. वलने र रेकडव राखे्न। 

• पावछक रुपमा केन्द्रमा भएका पोिरीको पानीको मवललोपना वलने र रेकडव राखे्न। 

• मावसक रुपमा केन्द्रमा भएका माउ माछा िाने माछा तथा भुरा हरुमा मत्स्य रोग तथा परविवि हरुको चेक 

गरी रेकडव राखे्न। 

• केन्द्रको प्रभाि के्षत्र अनुगमन वनररक्षणको क्रममा मत्स्य रोग तथा परविवि हरुको ररपोट गने। 

• केन्द्रको प्रभाि के्षत्र बाट कुनै पनी प्रयोगशाला सम्बखि समस्या देखिएमा तुरुनै्त भ्रमण गरी समस्या समाधान 

गने। 

 

३.३ कायिक्रम संचालनमा देखा परेका समस्या/प्रयास र समाधानका उपायहरु 

३.३.१ वनवतगत 

• वनम्न स्तरका कमवचारीहरु अिकास पिात पुनः उक्त दरिन्दीमा पदपुवतव गनव नपाईने। 

• ओभर टाईमको व्यिस्था नहुनु। 

• केन्द्रको भौवतक संरचनाहरु विणव भएकोले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृखद्ध ल्याउन नसकु्न। 

• पालो पहरा तथा केन्द्रमा काम गने कमवचरीहरुको वििन वबमाको व्यिस्था नहुनु। 

३.३.२ प्राविवधक 

• प्राकृवतक पानीको श््ररोत घटदै िानु। 

• व्यिखस्थत तिरले फामव ममवत सुधार हुन नसकु्न। 

• अझै पनी केवह भागमा बारबने्दि नभएकोले उत्पावदत बसु्त िोगाउन नसकु्न। 

• बषाव याममा पी. २ र आर.पी. ३ को पानी सहि रुपमा बग्न नपाउदा केवह उत्पादन पोिरीहरु एंि नविका 

गाउ ढुिानमा पने देखिन्छ। 

• घटे्ट िोलाको पानीको श््ररोतको वबकल्प निोिेमा पानीको अभािमा फामवलाई प्रत्यक्ष असर पने देखिन्छ।  

 

३.३.३ उपयूक्त समस्याहरु समाधानाथव अपनाईएका प्रयासहरु 

• उत्पावदत बसु्तहरु नोक्सावनबाट िोगाउन स्थावनय स्तरमा प्रयास गररएको। 

• पोिरी ममवत तथा बार बने्दिको लावग हरेक बषव बिेट माग गररएको। 

• बषाव समय भरी पोिरीको मंक िुल्ला राखि तथा नालाहरु सफागरी अवधकतम् पानी बगाउने गरेको। 

 

३.३.४ समस्या समाधानका लावग अपनाउनु पने प्रयासहरु 

• पी. २ र आर.पी ३ को पानी बावहर पठाउन आर.पी. ३ हुदौ पी. २ पोिरीको पोिरीमा पानी वनकास गनव 

क्यानल वनमावण हुनु पने।  

• घटे्ट िोलाको पानीको वबकल्पमा कराव िोलाको पानी वलफवटङ्ग गरर ल्याउनु पने िा वडपबोररङ्ग गनुव पने। 

३.४. रािस्व र्ववरण 

३.४.१ रािस्व वििरण: चालु कायवक्रम तफव  ( ५बषवको रािस्व वबिरण)। 



आ.ब.०६९।०७० आ.ब.०७०।०७१ आ.ब.०७१।०७२ आ.ब.०७२।०७३ आ.ब.०७३।०७४ 

३०,०१,८९७।५० २६,३६,३०७।५० २१,३८,५३९।७६ ३६,१४,५६९।० ४१,६३,१५०।० 

     

३.४.२ रािस्व वबिरण: दोहोरो मागव व्यिस्थापन प्रणाली कायवक्रम तफव  (५ बषवको रािस्व वबिरण)। 

आ.ब. ०६९।०७० आ.ब. ०७०।०७१ आ.ब. ०७१।०७२ आ.ब. ०७२।०७३ आ.ब. ०७३।०७४ 

६,४०,५४०।०० १,९३,५००।०० ४,१२,४७०।०० ६,६७,८७०।०० १०,५२,६१५।०० 

     

३.५ बेरुिु फर्छौटको र्बवरण 

क्र.सं.  
बेरुिू 

वििरण 

गत आ.ि. सम्मको 

बेरुिू रकम रु.  

गत आ.ि. सम्मको 

बेरुिूू फछयौट रकम 

रु.  

यस आ ब सम्मको 

बेरुिु रकम  

 यस आ.ब मा 

फछयौट प्रवतशत  

१.  असुल गनुव 

पने  

    

२.  वनयवमत 

गनुव पने  

३,४४,१०६। १,१८,१७९। २,२५,९२७। ३४,७२४। 

(१५.३६%)  

 
िम्मा ३,४४,१०६। १,१८,१७९। २,२५,९२७। ३४,७२४। 

 

 

 

 

३.६ र्बगि ५ आ.ब.को पंुिीगि कायिक्रम िथा उपलव्धी  

आ.ब. कायवक्रम/ कृयाकलाय इकाइ पररमाण 

२०६८।६९ सिारी साधन (साइवकल)िरीद संख्या २ 

िेनेरेटर िरीद सेट १ 

पानी ताने्न पम्प िरीद संख्या १ 

एरेटर िरीद संख्या १ 

वफ्रि िरीद संख्या १ 

फोटोकपी मेवसन िरीद संख्या १ 

नसवरी पोिरी सुदृवढकरण एिं पी २ र ५ को पानी वनकास व्यिस्थापन संख्या ८ 

माउ पोिरी वब वप ६ र ७ गवहराउने र आर २ पाटेसन गरी मंक वनमावण संख्या ३ 

ररिरभ्वायर १ २ र ३ वप २ र ३ गवहराइ वडल र मंक सुदृवढकरण संख्या ५ 

स्ट्ोर आिास एंि कायावलय भिन र ग्यारेि सुदृवढकरण संख्या ४ 

माहादेि िोलाको पानी घटे्ट िोलामा वमसाउने र घटे्ट िोलादेिी ह्याचरी 

सम्म पाइप विस्तार एंि काखन्त रािपथको क्यानल सुधार 

संख्या ३ 

केन्द्रको वसमाङ्कन गनव स्ति वनमावण एंि वफखक्सङ्ग र कखन्डसवनङ्ग एंि 

स्पवनङ्ग ट्याङ्क वनमावण 

संख्या ४ 

ह्याचरीमा पानी प्रयोग गनव टेस्ट् िोररङ्ग वनमावण संख्या १ 

२०६९।७० फवनवचर िररद थान ३ 

ल्यापटप र मिीवकवडया िरीद थान २ 



पोिरी सुदृवढकरण ( माउ पोिरी ३ आर १ ४ र ५ गवहराइ वडल सुधार र 

एफ २ वब वप ३ को वडल सुदृवडकरण एंि वप २ र ५ को पानीको वनकास 

वबस्तार) 

संख्या ९ 

ओभरहेड ट्याङ्क सुधार एंि ह्यचरीमा ग्यावभङ्ग तारिावल लगाउने संख्या १ 

घटे्ट िोला बाट ल्याइएको िानेपानी पाइप र ट्याङ्क सुदृढीकरण संख्या १ 

कायावलय भिन माथी टरस्ट् वनमावण सुधार संख्या १ 

स्ट्ोर भिनको छत सुदृढीकरण संख्या १ 

ल्याि एंि उपकरण सुदृढीकरण संख्या १ 

२०७०।७१ कमु्पटर विथ एसोसरीि िरीद सेट १ 

अधुरो िाने पानीको पाइप सुधार संख्या १ 

वडप बोररङ्ग पररक्षण पटक १ 

नसवरी पोिरी ८ ९ र १० सुदृढीकरण संख्या ३ 

ररयररङ्ग पोिरी २ ३ र ६ सुदृढीकरण संख्या ३ 

ग्यावभङ्ग िायर फेन्सीङ्ग वमटर २००० 

वप २ र वप ५ को पावन वनकास सुदृढीकरण संख्या १ 

कमवचारी आिास सुदृढीकरण संख्या ४ 

िाने माछा वबवक्र कक्ष र पेलेट दाना बनाउने नेट सेड सुदृढीकरण संख्या २ 

२०७१।७२ कमु्पटर तथा उपकरण िररद सेट १ 

ह्याचरी सुदृढीकरण संख्या १ 

माउ पोिरी नसवरी पोिरी एंि ररयररङ्ग पोिरी सुदृढीकरण पटक ६ 

२०७२।७३ कायावलय प्रयोिनको लागी वबवभन्न फवनवचर िररद तथा फवनववसङ्ग संख्या १० 

वडविटल क्यामरा िरीद संख्या १ 

पानी ताने्न पम्प तथा वफटीङ्ग सामाग्री िरीद पटक २ 

वडप वफ्रि िरीद संख्या १ 

िेनेरेटर िरीद संख्या १ 

प्रयोगशाला संचालनको लागी ररएिेन्ट िररद संख्या १ 

एररएटर विथ एसोसररि िररद एंि संचालन संख्या १ 

अधुरो टर स्ट् वनमावण पटक १ 

वडप बोररङ्गको लागी संभाव्यता एंि इखस्ट्मेट संख्या १ 

भिन सुदृढीकरण संख्या १ 

ग्यावभङ्ग िाएर फेखन्सङ्ग वमटर २००० 

ह्याचरीमा िाने बाटोको पुल वनमावण सुधार संख्या १ 

मचान एंि भयावङ्ग वनमावण संख्या १ 

पोिरी ममवत संख्या ५ 

मत्स्य ह्याचरी सुदृढीकरण संख्या १ 

विवभन्न संरचनाहरुको सामान्य सुदृढीकरण संख्या २० 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

३.७ र्ललामको र्बवरण 

रु. १००३७०.०० मा समु्पणव सामाग्रीका एकमुस्ठ वललाम भएको। 

यस आ.ब. मा वललाम गररएको सामाग्रीहरुको मुल्य सवहतको वििरण 
 

क्र.स वललाम वबवक्र गररएको विन्सी 

सामानको वििरण 

परीमाण 
मुल्य रु. 

मुल्याङ्कन सवमवतले 

वनधावरण गरेको नु्यनतम 

प्रवत इकाइ मुल्य 
िम्मा मुल्य 

१ काठको टेिल दराि भएको 1 160.00 160.00 

२ काठको टेिल सादा 1 120.00 120.00 

३ काठको डायवनङ्ग टेिल 2 160.00 320.00 

४ काठको वट टेिल 2 80.00 160.00 

५ फोखिङ्ग टेिल फलामको 1 200.00 200.00 

६ छडके टेिल फलामको 1 240.00 240.00 

७ इलेखक्टर कल टेिल िीथ एग कैडेवलङ्ग 2 240.00 480.00 

८ काठको िेञ्च सोफा 1 80.00 80.00 

९ काठको सोफासेट  (३थानको) 1 120.00 120.00 

१० खस्ट्लको सोफासेट (३ थानको) 1 400.00 400.00 

११ काठको साधारण कुवसव 4 40.00 160.00 

१२ एक तवफव  काठको हात भएको कुवसव 12 24.00 288.00 

१३ खस्ट्ल कुवसव कुशन भएको 1 120.00 120.00 

१४ नाईलन वसट खस्ट्ल कुवसव 7 80.00 560.00 

१५ बेतको कुवसव 3 40.00 120.00 

१६ काठको िाट (डबल+ वसङ्गल) 2 120.00 240.00 



१७ काठको पलङ्ग (डबल+ वसङ्गल) 1 120.00 120.00 

१८ काठको  –याक 3 80.00 240.00 

१९ फलामको –याक 4 240.00 960.00 

२० खस्ट्लको सेफ 2 320.00 640.00 

२१ काठको वक िक्स 1 16.00 16.00 

२२ सेतो सनमाईका िोडव 1 40.00 40.00 

२३ वसवलवपङ्ग व्याग 1 4.00 4.00 

२४ खस्ट्ल थाल सादा 2 4.00 8.00 

२५ खस्ट्ल ग्लास 6 4.00 24.00 

२६ खस्ट्लको डेक्ची 2 16.00 32.00 

२७ खस्ट्लको िग 1 4.00 4.00 

२८ खस्ट्लको कााँटा 6 1.60 9.60 

२९ खस्ट्लको चम्प्चा 35 1.60 56.00 

३० खस्ट्लको वडनर पे्लट 4 4.00 16.00 

३१ ििे थाल खस्ट्लको  4 8.00 32.00 

३२ पे्रशर कुकर ५लीटरको 1 160.00 160.00 

३३ कराही 2 40.00 80.00 

३४ आलु्मवनयम डेक्ची 1 16.00 16.00 

३५ वसवलंग पंिा 8 160.00 1280.00 

३६ भोिेि से्ट्िलाईिर 1 40.00 40.00 

३७ िाल घडी  1 8.00 8.00 

३८ रुम वहटर 1 8.00 8.00 

३९ वटनको िाकस 2 24.00 48.00 

४० टाईप राईटर 5 400.00 2000.00 

४१ डर खिङ्ग मेवशन 1 160.00 160.00 

४२ डर खिङ्ग सै्ट्ि 1 40.00 40.00 

४३ डुब्लीकेवटङ्ग मेवशन 1 400.00 400.00 



४४ क्यालकुलेटर मेवशन 3 8.00 24.00 

४५ कम्प्युटर 1 280.00 280.00 

४६ वप्रन्टर 1 200.00 200.00 

४७ पाईपको भ–याङ्ग 1 240.00 240.00 

४८ गल 1 16.00 16.00 

४९ वपक 1 16.00 16.00 

५० ह्वील ररञ्च  1 8.00 8.00 

५१ कोदाली + कोदार  2 8.00 16.00 

५२ टोयटा वपक अप (ि.१झ १३६नं.) 1 32000.00 32000.00 

५३ स्वचावलत ईनु्किेटर मेवशन 1 21600.00 21600.00 

५४ स्वचावलत ह्याचर मेवशन 1 16000.00 16000.00 

५५ ईनु्किेटर तथा ह्याचर मेवशन 1 16000.00 16000.00 

५६ बाटर एनालाईिर िक्स 1 8.00 8.00 

५७ स्वायल िोवटङ्ग स्ट्ीक 10 4.00 40.00 

५८ रेवगङ्ग रड 12 8.00 96.00 

५९ वप.एच. वमटर 1 8.00 8.00 

६० वड.ओ.े वमटर 1 8.00 8.00 

६१ िेनेरेटर 1 2400.00 2400.00 

६२ िेवटंग ब्यालेन्स मेवशन 
2 80.00 160.00 

६३ िेवटंग ब्यालेन्स मेवशन 
२ 32.00 64.00 

६४ ढक (ियट) 1 16.00 16.00 

६५ सलाई ररञ्च ३ 4.00 12.00 

६६ ह्यामर (हतौडा) 1 4.00 4.00 

६७ प्लाविक डर म ४ 4.00 16.00 

६८ प्लािीक कुवसव ५ 4.00 20.00 

६९ वडविटल क्यामरा  (सामसुङ्ग) 1 8.00 8.00 

७० तार काटने कैं ची 1 4.00 4.00 



७१ खस्ट्लको िग  1 4.00 4.00 

७२ पानी ताने्न मोटर पम्पसेट 2 200.00 400.00 

७३ ग्यास चुल्हो 1 80.00 80.00 

७४ आलु्मवनयम वचयादानी 1 16.00 16.00 

७५ खस्ट्ल िाटा 2 8.00 16.00 

७६ खस्ट्ल झााँझर  1 4.00 4.00 

७७ खस्ट्लको कचौरा 6 4.00 24.00 

७८ खस्ट्लको पे्लट 6 4.00 24.00 

७९ मोिाईल सेट  (कलसव) 1 4.00 4.00 

८० पानी ताने्न मोटर 1 200.00 200.00 

८१ राईस कुकर 1 80.00 80.00 

८२ एल.ई.वड.मोवनटर 1 40.00 40.00 

िम्मा      100365.60 

 

 

 

 

 

 

 



४. मत्स्य प्रिनन/मत्स्य र्बि उत्पादन िथा खाने मार्छाको र्बवरण 

४.१ माउ मार्छाको र्बवरण (िाि अनुसार) 

क्र.स. माउ माछाको 

िात 

आ.ब. ०६९।०७० आ.ब. ०७०।०७१ आ.ब. ०७१।०७२ आ.ब. ०७२।०७३ आ.ब. ०७३।०७४ 

संख्या तौल 

(के.िी.) 

संख्या तौल 

(के.िी.) 

संख्या तौल 

(के.िी.) 

संख्या तौल 

(के.िी.) 

संख्या तौल 

(के.िी.) 

१. कमन कापव २०० ५९४.० २२० ६०४.० २२० ६०४.० ३२२ ६४७.० ४३७ ७९० 

२. वसल्भर कापव ८० २७६.० १२९ ३७३.० १३५ ४७२.५ १३५ ४७२.५ ४०५ ६६९.५ 

३. वबगहेड कापव ६१ ३५१.० ७० ३९५.० ११० ४४०.० १४० ५००.० ११२ ४२१.५ 

४. ग्रास कापव ७६ २६०.५ ७६ २६०.५ ८० २७०.० १०३ २८०.० १८५ २३३.५ 

५. रहंु ६० २१७.५ ६० २२०.० ६५ २२५.० ९९ २६०.० ४११ ३७९.५ 

६. नैनी ४६८ १२२५.५ ५०२ १३५४.० ६२५ १५६२.५ ७०१ १५६९.० १२४४ १४३९.५ 

७. भाकुरा ३४ २१०.० ३४ २२०.० ४० २४०.० ३४ २४०.० ४६ ११७ 

कूल िम्मा ९८७ ३३३४.५ १०९१ ३५२६.५ १२७५ ३८१४.० १५३४ ३९६८.५ २८४० ४०५०.५ 

 

४.२ केन्द्रमा ५ बषि सम्म बार्षिक ह्याचर्लङ्ग र्बर्क्र र्विरण गररएको र्ववरण (संख्या हिारमा) 

क्र.स. वबिरण ईकाई ०६९।०७० ०७०।०७१ ०७१।०७२ ०७२।०७३ ०७३।०७४ 

१. कमन कापव हिारमा १०० ७५ ५० ५४० १७५० 

२. वसल्भर कापव ,, ९७५ ५२५ – ११७५ ११०० 

३. वबगहेड कापव ,, २५० ३५० ८०० २१०० ७०० 

४. ग्रास कापव ,, १५०० ३०० २५० १५५० ७१५० 

५. रहंु ,, ४६०० २४५० २५०० ५२५० ४३७५ 

६. नैनी ,, ३३६७५ २५१५० ३०१२५ २२००० ४५१५० 

७. भाकुरा ,, १०५० ४०० १०० ५० १०० 

िम्मा ,, ४२१५० २९२५० ३३८२५ ३२६६५ ६०३२५ 
 

४.३ केन्द्रमा ५ बषि सम्म बार्षिक फ्राई र्बर्क्र र्विरण गररएको र्ववरण (संख्या हिारमा)  

क्र.स. वििरण ईकाई ०६९।०७० ०७०।०७१ ०७१।०७२ ०७२।०७३ ०७३।०७४ 

१. कमन कापव हिारमा ४२५ ७०४.३ ६९८.९४ ३१७.७ ४६०.७ 

२. वसल्भर कापव ,, १०६.९५ १६३.५ ८८.१ २६६.८ ६१.३ 

३. विगहेड कापव ,, ३००.९ ८२.२ ४६.५ ५२४.० ८२.५ 



४. ग्रास कापव ,, २५४.८ ३७.५ १८०.८ ५०.५ २५.० 

५. रहंु ,, ९२.५ ७३.९ १३५.५ १२८.० २३६.५ 

६. नैनी ,, ३९७.५ ६२७.२ ८६५.१ १२२३.९ १६५०.० 

७. भाकुरा ,, १५६.९ १४.५ – – २.० 

िम्मा ,, १७३४.५५ १७०३.१ २०१४.९४ २५१०.९ २५१८.० 

    

४.४ केन्द्रमा ५ बषि सम्मको र्फङ्गरर्लङ्ग र्बर्क्र र्विरण गररएको र्ववरण (संख्या हिारमा) 

क्र.स. वििरण ईकाई ०६९।०७० ०७०।०७१ ०७१।०७२ ०७२।०७३ ०७३।०७४ 

१. कमन कापव हिारमा २५०.३४५ १२४.३ १४१.६७ २७१.७५ ४७५.८ 

२. वसल्भर कापव ,, १६९.५८४ १०६.०५ ३८.४० ३६२.४५ ८२.७ 

३. वबगहेड कापव ,, ३७.६४ ९९.० २४.३४४ १०६.०५ १५४.२ 

४. ग्रास कापव ,, २२.५५ ५९.३५ १६.६२५ २०५.२५ २३३.८ 

५. रहंु ,, २६.४९ ५८.५५ २.०५ १२.०३३ ७१.१ 

६. नैनी ,, ६६.१९१ २५४.४१ ८३.५६५ ५६.८६३ ४८.१ 

७. भाकुरा ,, – १.१५ – – ०.५ 

८. वटलावपया  – – ६४.७१८ – – 

िम्मा ,, ५७२.८ ७०२.८१ ३७१.३७२ १०१४.३९६ १०६६.२ 

 

४.५ केन्द्रमा ५ बषि सम्मको खाने मार्छा र्बर्क्र र्विरणको र्ववरण 

क्र.स. वििरण ईकाई ०६९।०७० ०७०।०७१ ०७१।०७२ ०७२।०७३  ०७३।०७४ 

संख्या के.िी. संख्या के.िी. संख्या के.िी. संख्या तौल संख्या तौल 

१. कमन 

कापव 

के.िी १४०८ ७०४.० १४२६ ६८०.५ १७१५ ७९६.३ ३९७२ १८५०.५५ ३९६४ ११७३.४ 

२. वसल्भर 

कापव 

,, ६३२० ३७९६.५ ६१८८ २९९९.५ २२७५ १०९७.० ४६७६ २२२२.९ ३२४८ २८८८.३ 

३. वबगहेड 

कापव 

,, ३५७१ १४००.५ १०३४ ५१५.० १३०२ ६४८.६ ३२०१ १४७९.५ ३०८४ १५९६.७ 

४. ग्रास 

कापव 

,, – – – – १७३ ८१.० १६७ ६४.० ३१४ ९६.९ 

५. रहंु ,, ८१.० २४५.५ ५८२ १८१.२ ५२८ १७६.३ २१५४ ५०९.५ १३१४ ३१९.४ 



६. नैनी ,, ३१९२ १३७४.५ २९६९ ११०३.५ १७३४ ५०५.५ ३१५६ ६५३.० २७१२ ६०१.५ 

७. भाकुरा ,, – – १६३ ४५.० – – – – – – 

८. िाम्सा ,, – – – – १२२० ३०४.९ १०३० २५७.७ २००१ ४०४.० 

९. वटलावपया ,, २५९२ ६६१.७ २५४० ४५०.० १७१५ ७९६.३ १८३५६ ७०३७.१५ १६६३७ ७०८०.२ 

िम्मा ,, १७६६२ ८१८२.७ १४९०२ ५९७४.७ ८९४७ ३६०९.६     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

४.६  ५ वषिको दोहोरो मागि व्यवस्थापन प्रणाली कायिक्रमको खाने मार्छा र्बर्क्रको र्ववरण 

क्र.स. वििरण ईकाई ०६९।०७० ०७०।०७१ ०७१।०७२ ०७२।०७३ ०७३।०७४ 

संख्या  संख्या  संख्या  संख्या तौल संख्या तौल 

१. कमन 

कापव 

के.िी ६०० ३२६.५ २५२ १२६.० २६९ २६९.५ २००० ५०३.५ १९५१ ७८०.७ 

२. वसल्भर 

कापव 

,, ३३५० १०६४.१ ७३४ ३६७.० ५१४६ १३०७.० ३९६० ९९१.४ ४८७२ २४३५.६ 

३. वबगहेड 

कापव 

,, २२६ ९०.५ ४८८ २४४.० ४७२ ११८.० ६६६ २३५.३ ६९१ ३४५.५ 

४. ग्रासकापव ,, – – – – – – ३१६ ८०.० ७५ ३७.४८ 

५. रहंु ,, ११० २५.५ १६० ५३.५ ७५० २५०.३ ५४६२ १४१९.५ ८६४ ४३२.० 

६. नैनी ,, ११३५ ५०९.५ ९१६ ३०५.० ११४९ ४८२.५ ७१२ १९१.५ २३४० १०६०.८ 

७. भाकुरा ,, – – – – ६ ३.० – – – – 

८. वटलावपया ,, २६४५ ४१६.६ १३२ ३३.० २४३ ५८.६ ११३६ २८७.० १५३९ ३८४.७ 

िम्मा ,, ८०६६ २४३२.७ २६८२ ११२८.५ ८०३५ २४८८.९ १४२५२ ३७०८.० १२४३२ ५४७६.७८ 
 



४.७  ५ वषिको दोहोरो मागि व्यवस्थापन प्रणाली कायिक्रमको बषिको खचि, आम्दानी र खुद मुनाफाको र्ववरण 

क्र.स. आवथवक बषव िचव रकम आम्दावन रकम िुद मुनाफा रकम 

१. ०६९।०७० ५,५८,०५९।०० ६,४०,५४०।०० ८२,४३१।०० 
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५. ०७३।०७४ ५,४७,४०३।०० १०,५२,६१५।०० ५,०५,२१२।०० 

िम्मा २२,५०,११५।४० २९,६६,९९५।०० १०,३६,९९५।०५ 



४.८ यस आ.ब. को मत्स्य प्रिनन् सम्बन्धी र्ववरण 

माछाको िात: कमन कापव 

वस.न. वििरण  इकाइ सेट संख्या तौल कै 

१ सेट संख्या १५       

२ प्रिनन वमवत ०७३।११।२१ देिी ०७४।०१।०७   

३ भाले संख्या र तौल संख्या   १८९ ३७१.४   

४ पोवथ संख्या र तौल संख्या   १४१ २९८.९   

५ फुल छाडेको संख्या संख्या         

६ सफलता प्रवतसत प्रवतसत ९९       

७ मृतु्य प्रवतसत प्रवतसत १       

८ पोवथको लागी इन्िेक्सन           

८. क हमोनको वकवसम वकवसम ओभुवलन       

८. ि हमोनको दर दर ०.५       

८. ग पवहलो  प्रवतसत १००       

८. घ वदएको समय वबहान १० बिे       

८. ङ दोश्रो  प्रवतसत         

८. च वदएको समय बेलुकी         

९ भालेको लागी इन्िेक्सन           

९. क हमोनको वकवसम वकवसम ओभुवलन       

९. ि हमोनको दर दर ०.२०       

९. ग वदएको समय बेलुकी १० बिे       

१० फुल छाडेको समय वबहान ४-५ बिे       

११ फुल छाडेको वकवसम वकवसम सेल्फ       

१२ फुल छाडेको मात्रा           

१२. क फटाइल एग प्रवतसत ७०       

१२. ि अनफटाइल एग प्रवतसत ३०       

१३ फवटवलटी प्रवतसत प्रवतसत ७०       



१४ ह्याचविवलटी प्रवतसत ७०       

१५ प्रवत के िी पोवथ ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा १४.७       

१६ कुल ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा २९१०.६       

१७ ह्यचवलङ्ग वबवक्र हिारमा १७५०       

१८ ह्यचवलङ्ग मोटावलीटी हिारमा ०.०       

१९ ह्यचवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा ११६०.६       

२० ह्यचवलङ्ग बाट फ्राइ उत्पादन दर प्रवतसत ८७       

२१ िम्मा फ्राइ उत्पादन हिारमा १०१२.७       

२२ फ्राइ वबवक्र हिारमा ४६०.७       

२३ फामव फ्राइ स्ट्क हिारमा ५५२       

२४ फ्राइ बाट वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन दर प्रवतसत ८८       

२५ िम्मा वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन हिारमा ४८५.८       

२६ वफङ्गरवलङ्ग वबवक्र हिारमा ४७५.८       

२७ वफङ्गरवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा १०       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माछाको िात: वसलभर कापव 

वस.न. वििरण  इकाइ सेट संख्या तौल कै 

१ सेट संख्या ७       

२ प्रिनन वमवत ०७४।..।.. देिी ०७४।..।.. 

३ भाले संख्या र तौल संख्या   ७० १७०.८   

४ पोवथ संख्या र तौल संख्या   ४० ७९.६   

५ फुल छाडेको संख्या संख्या ७००००       

६ सफलता प्रवतसत प्रवतसत ८०       

७ मृतु्य प्रवतसत प्रवतसत २०       

८ पोवथको लागी इन्िेक्सन           

८. क हमोनको वकवसम वकवसम एल.आर.एच.ए       

८. ि हमोनको दर दर ८       

८. ग पवहलो  प्रवतसत २५       

८. घ वदएको समय वबहान १२ बिे       

८. ङ दोश्रो  प्रवतसत ७५       

८. च वदएको समय बेलुकी ९-१० बिे       

९ भालेको लागी इन्िेक्सन           

९. क हमोनको वकवसम वकवसम एल.आर.एच.ए       

९. ि हमोनको दर दर ४ मु्य िी       

९. ग वदएको समय बेलुकी ९-१० बिे       

१० फुल छाडेको समय वबहान ५-७ बिे       

११ फुल छाडेको वकवसम वकवसम खस्ट्र वपङ्ग       

१२ फुल छाडेको मात्रा हिार /प्रवत के िी ७०       

१२. क डर ाइ एग प्रवतसत १       

१२. ि सोलन एग प्रवतसत ९९       

१३ फवटवलटी प्रवतसत प्रवतसत ५०       

१४ ह्याचविवलटी प्रवतसत ७०       



१५ प्रवत के िी पोवथ ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा २५       

१६ कुल ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा ३६७५       

१७ ह्यचवलङ्ग वबवक्र हिारमा ११००       

१८ ह्यचवलङ्ग मोटावलीटी हिारमा २०००       

१९ ह्यचवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा ५७५       

२० ह्यचवलङ्ग बाट फ्राइ उत्पादन दर प्रवतसत ३३       

२१ िम्मा फ्राइ उत्पादन हिारमा १९२       

२२ फ्राइ वबवक्र हिारमा ६१.३       

२३ फामव फ्राइ स्ट्क हिारमा १३०.७       

२४ फ्राइ बाट वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन दर प्रवतसत ९०       

२५ िम्मा वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन हिारमा ११७.७       

२६ वफङ्गरवलङ्ग वबवक्र हिारमा ८२.७       

२७ वफङ्गरवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा ३५       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माछाको िात: वबगहेड कापव 



वस.न. वििरण  इकाइ सेट संख्या तौल कै 

१ सेट संख्या ५       

२ प्रिनन वमवत ०७४।..।.. देिी ०७४।..।.. 

३ भाले संख्या र तौल संख्या   ५७ २५०.७   

४ पोवथ संख्या र तौल संख्या   २७ १४४.९   

५ फुल छाडेको संख्या संख्या ५००००       

६ सफलता प्रवतसत प्रवतसत ९०        

७ मृतु्य प्रवतसत प्रवतसत १०        

८ पोवथको लागी इन्िेक्सन           

८. क हमोनको वकवसम वकवसम एल.आर.एच.ए       

८. ि हमोनको दर दर ८       

८. ग पवहलो  प्रवतसत २५       

८. घ वदएको समय वबहान १२ बिे       

८. ङ दोश्रो  प्रवतसत ७५       

८. च वदएको समय बेलुकी ९-१० बिे       

९ भालेको लागी इन्िेक्सन           

९. क हमोनको वकवसम वकवसम एल.आर.एच.ए       

९. ि हमोनको दर दर ४ मु्य िी       

९. ग वदएको समय बेलुकी ९-१० बिे       

१० फुल छाडेको समय वबहान ५-७ बिे       

११ फुल छाडेको वकवसम वकवसम खस्ट्र वपङ्ग       

१२ फुल छाडेको मात्रा हिारमा ५०       

१२. क डर ाइ एग प्रवतसत १       

१२. ि सोलन एग प्रवतसत ९९       

१३ फवटवलटी प्रवतसत प्रवतसत ४०       

१४ ह्याचविवलटी प्रवतसत ६०       

१५ प्रवत के िी पोवथ ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा १२       



१६ कुल ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा १७४०       

१७ ह्यचवलङ्ग वबवक्र हिारमा ७००       

१८ ह्यचवलङ्ग मोटावलीटी हिारमा ६००       

१९ ह्यचवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा ४४०       

२० ह्यचवलङ्ग बाट फ्राइ उत्पादन दर प्रवतसत ६२       

२१ िम्मा फ्राइ उत्पादन हिारमा २७१.२       

२२ फ्राइ वबवक्र हिारमा ८२.५       

२३ फामव फ्राइ स्ट्क हिारमा १८८.७       

२४ फ्राइ बाट वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन दर प्रवतसत ८७       

२५ िम्मा वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन हिारमा १६४.२       

२६ वफङ्गरवलङ्ग वबवक्र हिारमा १५४.२       

२७ वफङ्गरवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा १०       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माछाको िात: ग्रास कापव 



वस.न. वििरण  इकाइ सेट संख्या तौल कै 

१ सेट संख्या १२       

२ प्रिनन वमवत ०७३।..।.. देिी ०७४।..।.. 

३ भाले संख्या र तौल संख्या   ५१ ११५.५   

४ पोवथ संख्या र तौल संख्या   ५६ १६७.६   

५ फुल छाडेको संख्या संख्या १०००००       

६ सफलता प्रवतसत प्रवतसत ९५        

७ मृतु्य प्रवतसत प्रवतसत ५        

८ पोवथको लागी इन्िेक्सन           

८. क हमोनको वकवसम वकवसम एल.आर.एच.ए       

८. ि हमोनको दर दर ८       

८. ग पवहलो  प्रवतसत २५       

८. घ वदएको समय वबहान १२ बिे       

८. ङ दोश्रो  प्रवतसत ७५       

८. च वदएको समय बेलुकी ९-१० बिे       

९ भालेको लागी इन्िेक्सन           

९. क हमोनको वकवसम वकवसम एल.आर.एच.ए       

९. ि हमोनको दर दर ४ मु्य िी       

९. ग वदएको समय बेलुकी ९-१० बिे       

१० फुल छाडेको समय वबहान ५-७ बिे       

११ फुल छाडेको वकवसम वकवसम सेल्फ       

१२ फुल छाडेको मात्रा हिारमा १००       

१२. क डर ाइ एग प्रवतसत १       

१२. ि सोलन एग प्रवतसत ९९       

१३ फवटवलटी प्रवतसत प्रवतसत ७५       

१४ ह्याचविवलटी प्रवतसत ९०       

१५ प्रवत के िी पोवथ ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा ६७.५       



१६ कुल ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा ११३४०       

१७ ह्यचवलङ्ग वबवक्र हिारमा ७१५०       

१८ ह्यचवलङ्ग मोटावलीटी हिारमा ३५००       

१९ ह्यचवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा ६९०       

२० ह्यचवलङ्ग बाट फ्राइ उत्पादन दर प्रवतसत ४२       

२१ िम्मा फ्राइ उत्पादन हिारमा २९२.९       

२२ फ्राइ वबवक्र हिारमा २५       

२३ फामव फ्राइ स्ट्क हिारमा २६७.९       

२४ फ्राइ बाट वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन दर प्रवतसत ९१       

२५ िम्मा वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन हिारमा २३४.८       

२६ वफङ्गरवलङ्ग वबवक्र हिारमा २३३.८       

२७ वफङ्गरवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा १०       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माछाको िात: भाकुरा 



वस.न. वििरण  इकाइ सेट संख्या तौल कै 

१ सेट संख्या १       

२ प्रिनन वमवत ०७४।..।.. 

३ भाले संख्या र तौल संख्या   ५ २५.३   

४ पोवथ संख्या र तौल संख्या   ३ १४.७   

५ फुल छाडेको संख्या संख्या ९००००       

६ सफलता प्रवतसत प्रवतसत ९०        

७ मृतु्य प्रवतसत प्रवतसत  १०       

८ पोवथको लागी इन्िेक्सन           

८. क हमोनको वकवसम वकवसम एल.आर.एच.ए       

८. ि हमोनको दर दर ८       

८. ग पवहलो  प्रवतसत २५       

८. घ वदएको समय वबहान १२ बिे       

८. ङ दोश्रो  प्रवतसत ७५       

८. च वदएको समय बेलुकी ९-१० बिे       

९ भालेको लागी इन्िेक्सन           

९. क हमोनको वकवसम वकवसम एल.आर.एच.ए       

९. ि हमोनको दर दर ४ मु्य िी       

९. ग वदएको समय बेलुकी ९-१० बिे       

१० फुल छाडेको समय वबहान ५-७ बिे       

११ फुल छाडेको वकवसम वकवसम सेल्फ       

१२ फुल छाडेको मात्रा हिारमा ९०       

१२. क डर ाइ एग प्रवतसत 0       

१२. ि सोलन एग प्रवतसत 100       

१३ फवटवलटी प्रवतसत प्रवतसत 0.5       

१४ ह्याचविवलटी प्रवतसत 0.6       

१५ प्रवत के िी पोवथ ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा २७       



१६ कुल ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा ४०५       

१७ ह्यचवलङ्ग वबवक्र हिारमा १००       

१८ ह्यचवलङ्ग मोटावलीटी हिारमा २७५       

१९ ह्यचवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा ३०       

२० ह्यचवलङ्ग बाट फ्राइ उत्पादन दर प्रवतसत २७       

२१ िम्मा फ्राइ उत्पादन हिारमा ८.१       

२२ फ्राइ वबवक्र हिारमा २       

२३ फामव फ्राइ स्ट्क हिारमा ६.१       

२४ फ्राइ बाट वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन दर प्रवतसत ८९       

२५ िम्मा वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन हिारमा ५.५       

२६ वफङ्गरवलङ्ग वबवक्र हिारमा ०.५       

२७ वफङ्गरवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा ५       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माछाको िात: रहु 



वस.न. वििरण  इकाइ सेट संख्या तौल कै 

१ सेट संख्या ७       

२ प्रिनन वमवत ०७४।..।.. देिी ०७४।..।.. 

३ भाले संख्या र तौल संख्या   ६७ १६७   

४ पोवथ संख्या र तौल संख्या   ४० ९२   

५ फुल छाडेको संख्या संख्या १२००००       

६ सफलता प्रवतसत प्रवतसत  ९५       

७ मृतु्य प्रवतसत प्रवतसत  ५       

८ पोवथको लागी इन्िेक्सन           

८. क हमोनको वकवसम वकवसम ओभावप्रम       

८. ि हमोनको दर दर ०.५       

८. ग पवहलो  प्रवतसत १००       

८. घ वदएको समय बेलुकी ९- १० बिे       

८. ङ दोश्रो  प्रवतसत         

८. च वदएको समय बेलुकी         

९ भालेको लागी इन्िेक्सन           

९. क हमोनको वकवसम वकवसम ओभावप्रम       

९. ि हमोनको दर दर ०.२५       

९. ग वदएको समय बेलुकी ९- १० बिे       

१० फुल छाडेको समय वबहान ५-७ बिे       

११ फुल छाडेको वकवसम वकवसम सेल्फ       

१२ फुल छाडेको मात्रा हिारमा १२०       

१२. क डर ाइ एग प्रवतसत ०       

१२. ि सोलन एग प्रवतसत १००       

१३ फवटवलटी प्रवतसत प्रवतसत ९०       

१४ ह्याचविवलटी प्रवतसत ९०       

१५ प्रवत के िी पोवथ ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा ९७.२       



१६ कुल ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा ८९४२.४       

१७ ह्यचवलङ्ग वबवक्र हिारमा ४३७५       

१८ ह्यचवलङ्ग मोटावलीटी हिारमा ३७००       

१९ ह्यचवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा ८६७.४       

२० ह्यचवलङ्ग बाट फ्राइ उत्पादन दर प्रवतसत ३८       

२१ िम्मा फ्राइ उत्पादन हिारमा ३२९       

२२ फ्राइ वबवक्र हिारमा २३६.५       

२३ फामव फ्राइ स्ट्क हिारमा ९२.५       

२४ फ्राइ बाट वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन दर प्रवतसत ९३       

२५ िम्मा वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन हिारमा ८६.१       

२६ वफङ्गरवलङ्ग वबवक्र हिारमा ७१.१       

२७ वफङ्गरवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा १५       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माछाको िात: नैनी 



वस.न. वििरण  इकाइ सेट संख्या तौल कै 

१ सेट संख्या १८       

२ प्रिनन वमवत ०७४।..।देिी ०७४।..।.. 

३ भाले संख्या र तौल संख्या   ३७५ ११२५.७   

४ पोवथ संख्या र तौल संख्या   २३८ ७१५.२   

५ फुल छाडेको संख्या संख्या १५००००       

६ सफलता प्रवतसत प्रवतसत  ९५       

७ मृतु्य प्रवतसत प्रवतसत  ५       

८ पोवथको लागी इन्िेक्सन           

८. क हमोनको वकवसम वकवसम ओभावप्रम       

८. ि हमोनको दर दर ०.५       

८. ग पवहलो  प्रवतसत १००       

८. घ वदएको समय वबहान ९- १० बिे       

८. ङ दोश्रो  प्रवतसत         

८. च वदएको समय बेलुकी         

९ भालेको लागी इन्िेक्सन           

९. क हमोनको वकवसम वकवसम ओभावप्रम       

९. ि हमोनको दर दर ०.२५       

९. ग वदएको समय बेलुकी ९- १० बिे       

१० फुल छाडेको समय वबहान ५-७ बिे       

११ फुल छाडेको वकवसम वकवसम सेल्फ       

१२ फुल छाडेको मात्रा हिारमा १५०       

१२. क डर ाइ एग प्रवतसत ०       

१२. ि सोलन एग प्रवतसत १००       

१३ फवटवलटी प्रवतसत प्रवतसत ९०       

१४ ह्याचविवलटी प्रवतसत ९०       

१५ प्रवत के िी पोवथ ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा १२१.५       



१६ कुल ह्याचवलङ्ग उत्पादन हिारमा ८६८७२.८       

१७ ह्यचवलङ्ग वबवक्र हिारमा ४५१५०       

१८ ह्यचवलङ्ग मोटावलीटी हिारमा ३५०००       

१९ ह्यचवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा ६७२२.५       

२० ह्यचवलङ्ग बाट फ्राइ उत्पादन दर प्रवतसत २६       

२१ िम्मा फ्राइ उत्पादन हिारमा १७१८.५       

२२ फ्राइ वबवक्र हिारमा १६५०       

२३ फामव फ्राइ स्ट्क हिारमा ६८.५       

२४ फ्राइ बाट वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन दर प्रवतसत ९२       

२५ िम्मा वफङ्गरवलङ्ग उत्पादन हिारमा ६३.१       

२६ वफङ्गरवलङ्ग वबवक्र हिारमा ४८.१       

२७ वफङ्गरवलङ्ग फामव स्ट्क हिारमा १५       

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



५. सुसासनका प्रयासहरु 

 

५.१. नागररक बडापत्र/क्षर्िपुर्िि सर्हिको बडापत्र 

 

नागररक बडापत्र 
 

उपलब्ध सेिा र प्रवक्रया: मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडंाबाट प्रदान गररने सेिा सुविधाको प्रकार, प्रकृया तथा दसु्तर, समयािवध र विमे्मिारी  

क्र.स.  सेिा सुविधाको प्रकार सेिा वलनेले अपनाउनुपने प्रकृया तथा प्रमाण लागे्न सुल्क लागे्न समय विमे्विार शािा फााँट कोठा नं. 

१ प्राविवधक सेिा 

क) माछा पालन गनव चाहाने समुह िा व्यखक्तले संभाव्यता 

अध्ययनको लागी वलखित माग गनुव पने छ। 

वनःशुल्क 

तुरुनै्त िा कामको 

प्रकृवत हेरी योिना 

फााँटले समय 

वमलाउने 

मत्स्य विकास 

अवधकृत िा अन्य 

फााँट 

२,८ र ९ 

ि) पोिरी वनमावण गनुव पुिव तथा वनमावण पस्चात 

आिस्यक प्राविवधक सरसल्लाहा मौखिक तथा वलखित 

रुपमा माग गनुव पने छ। 

ग) मत्स्य प्रिनन् तथा पालन सम्बखि िानाकारी 

आिस्यक भएमा प्राविवधक साँग सम्पकव  गने। 

घ) ह्याचरी वनमावण सम्बखि िानाकारी आिस्यक भएमा 

वलखित वनिेदन पेश गने। 

ङ) माछाको रोग व्याधी पावनको गुणस्तर तथा 

आकखस्मक सेिा आिस्यक भएमा वलखित/मैखिक 

िानामारी गनुव पने। 

२ माछा भुरा 

क) माछा भुरा माग गदाव िात र साइि िुलाउनु पने। साइि हेरी 

पैसा देिी 

रु सम्म 

 कायावलय 

समयमा तुरुनै्त 

उपलब्ध हुने 

मत्स्य विकास 

अवधकृत िा अन्य 

फााँट 

८ र ९ 



ि)िात असार भुरा उत्पादन हुने मवहनामा १ वदन 

अगावड सम्पकव  भएमा अको वदन। 

लागे्न 

३ िाने माछा 

क) केन्द्रले माछा विक्रीको सुचना वनकालेको अिवधमा 

आउनुपने। 

माछाको 

िात 

अनुसार 

३ देिी ४ घण्टा 

पिवनु पने 

मत्स्य विकास 

अवधकृत िा अन्य 

फााँट 

२ र १० 
ि) प्रते्यक वदन १० देिी ११ बिे वभत्रमा केन्द्र बाट 

माछाको पररमाण िुलाइ कुपन वलनु पने। 

४ वलखित सेिा माग  दताव चलानी फााँटमा बुझाउनु पने वनःशुल्क 

तुरुनै्त िा कामको 

प्रकृवत हेरी 

प्रसासन फााँटले 

समय वमलाउने 
ना.सु. िा अन्य 

प्रशासवनक कमवचारी 
७ 

५ आवथवक प्रशासन 

नगदी रवसद भुक्तावनको लावग आिस्यक कागािात पेश 

गने 

आ.प्र. 

अनुसार 

सःशुल्क 

तुरुनै्त 

ले.पा. ३ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



क्षवतपुवतव सवहतको नागररक बडापत्र 

क्र.

स.  

सेिाको प्रकार सेिाग्राहीले पुयावउनु पने प्रकृया र 

पेश गनुव पने कागािातहरु 

सेिा प्राप्त 

गनव लागे्न 

शुल्क 

दसु्तर 

सेिा 

प्राप्तगनव 

लागे्न 

समयािवध 

सामान्यतया 

सेिाप्रदान गने 

विमे्मिार 

कमवचारी, 

शािा/फााँट र 

कायवकक्ष 

गुनासो सुने्न 

अवधकारी (पद र 

नाम समेत) 

क्षवतपुवतव 

रकम रु. 

कैवफयत 

१ 

प्रयोगशाला सेिा 

(पावनको वप.एच. 

पावनको अखक्सिन 

पावनमा रहेको 

परविवि तथा 

माछाको रोग) 

क) रु १० को वटकट टााँसेको 

वनिेदन 

वनःशुल्क ३ वदन वभत्र 

विमे्मिार प्राप्त 

प्राविवधक कोठा 

नं. ८ र १० 

केन्द्र/प्रयोगशाला 

प्रमुि 
१०००।- 

प्रवत वदन ३ 

िटा मात्र 

प्रयोगशा

ला सेिा 

प्रदान 

गरीनेछ। 

ि) उपयुक्त तररकाले ल्याएको 

पावन िा माछाको नमुना 

ग) नमुनाको वििरण (नाम, ठेगाना) 

घ) प्राविवधक वििरण 
 



५.२ मूल्य सुची  

५.२.१ यस केन्द्रमा उत्पावदत बसु्तहरुको वबवक्र मूल्य सुची तपवशलमा उले्लि गररएको छ। 

क्र.स माछाको 

िात 

ह्याचवलङ्ग फ्राई वफङ्गरवलङ्ग िानो माछा 

ईकाई दर ईकाई दर ईकाई दर ईकाई दर 

१. कमन कापव प्रवत हिार २५०० प्रवत हिार २५० प्रवत हिार ७५० प्रवत के.िी. २५० 

२. वसल्भर कापव प्रवत हिार २५०० प्रवत हिार २५० प्रवत हिार ७५० प्रवत के.िी. १५० 

३. वबगहेड कापव प्रवत हिार २५०० प्रवत हिार २५० प्रवत हिार ७५० प्रवत के.िी. १५० 

४. ग्रास कापव प्रवत हिार २५०० प्रवत हिार २५० प्रवत हिार ७५० प्रवत के.िी. २५० 

५. रहु प्रवत हिार २००० प्रवत हिार २५० प्रवत हिार ७५० प्रवत के.िी. २५० 

६. नैनी प्रवत हिार २००० प्रवत हिार २५० प्रवत हिार ७५० प्रवत के.िी. २५० 

७. भाकुरा प्रवत हिार २५०० प्रवत हिार २५० प्रवत हिार ७५० प्रवत के.िी. २५० 

८. वटलावपया – – – – – – प्रवत के.िी. १५० 

 

५.३ सावििर्नक सुनुवाई 

 यस मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडार्को आ.ब. ०७३।०७४ को स्वीकृत कायवक्रम बमोविम प्रथम चौमावसकमा 

संचालन गनुव पने सािविवनक सुनुिाई आि वमवत ०७३।०७।१९ गते केन्द्रीय मत्स्य व्यिसायीक संघका उपाध्यक्ष श्री 

छोटेलाल चौहान जू्यको अध्यक्षतामा मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडाको प्राङ्गणमा कायवक्रम संचालन गरर सम्पन्न गररएको 

वथयो। 

  

१. यस केन्द्रका केन्द्र प्रमुि श्री सानोकािी पछाई जू्यबाट केन्द्रको गत आ.ब. ०७२।०७३ को स्वीकृत कायवक्रम 

बमोविम संचालन गररएको विवभन्न कायवक्रमहरुको बारेमा तथा आ.ब. ०७३।०७४ को प्रथम चौमावसकमा संचालन 

गररएको विवभन्न कायवक्रमहरुको बारेमा कायवपत्र प्रसु्तत गनुव भएको वथयो। 

  

२. मत्स्य व्यिसायीक संघ मकिानपुरका विल्ला कायव सवमवतका अध्यक्ष श्री सुरेस पुरी जू्यले यस केन्द्रको 

स्थापनाकाल देखि हाल सम्म भएको प्रगवतको सराहना गनुवका साथै आगामी वदनहरुमा केन्द्रको उिररोतर प्रगवतको 

कामना गनुव भयो। 

 

३. माओिादी केन्द्र, हेटौडा ५ का प्रवतवनवध श्री सम्राट तुम्वाहाम्प्फे जू्यले केन्द्रले यस मकिानपुर विल्लामा माग 

अनुसारको माछा उत्पादन गनव िोस िांगर गनुव पने अिस्था आएको मैले महशुस गरेको छु।यो भन्दा २० बषव अगावड 

केन्द्रको चारैवतर फलफुल, हांस, बंगुर साथ माछा पालन भएको वथयो सो संचालन नहुनुको बारेमा आफ्नो विज्ञासा 

राख्नुका साथै कायवक्रम संचालन गनव वदघव कावलन सोच ल्यउनु पने आिस्यक रहेको छ।अन्तमा केन्द्र प्रमुि जू्यबाट 

केन्द्रको सुधारमा गनुव भएको प्रयासलाई धन्यिाद वददै सदैि आफ्नो पावटव तथा आफ्नो तफव बाट सहयोग गने 

प्रवतििता िनाउनु भयो। 

४. केन्द्रीय मत्स्य व्यिसायीक संघका केखन्द्रय सदस्य श्री रामहरी विष्ठ जू्यले केन्द्रीय मत्स्य व्यिसायीक संघले वनकट 

भविस्यमा काठमािौमा संचालन हुन गवह रहेको राविर य मत्स्य मेलाको प्रचार प्रसार यस केन्द्रले गरर वदन आग्रह गनुव 

भयो।मकिानपुर विल्लामा थप माछा उत्पादन गनव के गनव सवकन्छ यस केन्द्रले वदधवकावलन सोच तयार गरर 

सम्बखित वनकायमा पठाउन आिस्यक रहेको छ।साथै मानि सरररको लावग माछाको महत्वको बारेमा आफुले िाने 

सम्मको  प्रसु्तत गनुवका साथै मकिानपुरको दुगवम के्षत्रमा वचसोपानीमा हुने माछा पालन सम्विमा केन्द्रले प्रस्ताि 

तयार गरर सम्वखित वनकायमा पेश गनव वनतान्त आिस्यक रहेको व्यहोरा राख्नु भयो।अन्तमा केन्द्र प्रमुि जू्य यस 



केन्द्रमा आउनु भए पवछ केन्द्रको स्वरुप सुन्दर रुपमा पररितवन भएको पाईयो साथै अबका वदनहरुमा केन्द्रको प्रगवत 

भएको देख्न पाईयोस भनै्द आफ्नो मन्तव्य अन्त गनुव भयो। 

 

५. हावडिोला गा.वि.स.–७, मवसनेका मत्स्य पालक कृषक श्री सानोकान्छा वततुङ्ग जू्यले हाम्रो हडीिोलामा वचसोपानी 

भएकोले माछाको बृखद्धमा कमी आएकोले माछा बढाउन के कस्तो प्रविवध अपनाउनु पनेहो सो हुन वनतान्त 

आिस्यक रहेको र मत्स्य प्राविवधकको अवत िाचो रहेको बताउनुका साथै केन्द्रको उिरोतर प्रगवतको कामना गनुव 

भयो। 

 

६.  बागिाना–३, पसाव मत्स्य नसवरी कताव तथा केखन्द्रय मत्स्य व्यिसायीक संघ केन्दीय सदस्य श्री शैलेन्द्र चौधरी जू्यले 

हामी मत्स्य पालन गने कृषकहरुको लावग मत्स्य वबिको अवत आिस्यक पने भएकोले गुणस्तरीय वबि पाउने थलोको 

रुपमा मत्स्य विकास केन्द्रहरु नै हुन भने यस मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौडा स्थापना २०२४ शालमा भएको हुदा भौवतक 

संरचनाहरु वनकै विणव अिस्थामा पुगेकोले सुधारको लावग हामीहरुले पनी हातेमालो गरौ र यस केन्द्रको प्रभाि 

के्षत्रवभत्रका विल्लाहरु बारा, पसाव, रौतहट र मकिानपुर एक एक गोटा मत्स्य ल्याबको आबस्यक रहेको छ भनुका 

साथै म हाल केवह वदन अगाडी मात्र भारतको आन्द्रा प्रदेशको भ्रमण गरेर आएको सो ठाउमा माछा पालन गरर 

रहेको प्रविवधको बारेमा केवह िानकारी वदनु भयो।साथै हाल यस केन्द्रमा कायवरत केन्द्र प्रमुि जू्यले केन्द्रलाई धेरै 

सुधार गनुवका साथै कृषकहरुले समयमा मत्स्य वबि माग गदाव आिस्यकता अनुसार सरल शुलभ तररकाले उपलव्ध 

गराउदै आउनु भएको व्यहोरा प्रष्ठ पानुवका साथै केन्द्रको सदैि उिरोतर प्रगवतको कामना राख्दछु भनु्न भयो। 

 

७. माछा पालन वपपे्ल कुना टोल विकास सस्थाका अध्यक्ष श्री केशि श््ररेष्ठ जू्यले केन्द्र प्रमुि जू्य यस केन्द्रमा आउनु 

भए देखि केन्द्रको वदनानुवदन प्रगवत हुदै गवहरहेको छ यसमा कसैको पनी दुईमत छैन्।साथै केन्द्रको पररसर वभत्र 

िनतालाई घांस काटन वदई राखिएको छ सो लाई पनी वसवमत रािस्व वलई आफ्नो वनगरावनमा घांस काटन वददा 

केन्द्रमा केवह रािस्व आम्दानी हुने र सुरक्षामा पनी सहयोग पुगे्न देखिन्छ भनु्न हुदै अन्तमा म केन्द्रको वछमेकी भएको 

हुदा म र टोल िावसको तफव बाट सुरक्षा कायवमा सदैब सहयोग गने बचन ििता व्यक्त गनुव भयो। 

 

८. नेपाल रेडक्रस सोसाईटी हेटौडा–५, उपशािाका सभापवत श्री िानकी चौधरी जू्यले यस केन्द्रका वछमेवकहरुलाई 

तपाईको घर हेटौडा काहा भन्दा माछा पालन भन्दा वनकै गौरि लाग्दछ।यसको सरक्षा गनुव वछमेवकको पनी दाईत्व हो 

सुक्का याममा पानीको कमी हुने भएकोले बषाव याममा परेको पानीलाई संरक्षण गरर राखे्न पिवतको िोिी गनुव वनतान्त 

आिस्यक रहेको छ।यवद बाटोमुनीका पोिरीहरु केन्द्रबाट संचालन गनव नसवकने भए सहकारी तथा संघ संस्थाहरु 

लाई वलिमा वददा के हुन्छ भनै्द अन्तमा केन्द्र प्रमुि जू्य यस केन्द्रमा आउनु भएपवछ वनकै प्रगवत भएको देख्दा हामी 

वछमेवकहरुलाई अत्यन्त िुसी लागेको महसुस गरेकाछौ भनै्द केन्द्रको अिका वदनमा पनी प्रगवत हुदै िाओस भनु्न 

भयो। 

 

९. हेटौडा–५, का समािीक पररचाररका श्री ईश्वरी चावलसे जू्यले वनवतगत रुपमा केन्द्र पवछ लागू्न गदवछ।यस केन्द्रको २ 

बषव भन्दा अगाडीको अिस्थालाई हेदाव र अवहलेको अिस्थालाई मध्यनिर गरर हेदाव केन्द्र प्रमुि जू्य यस केन्द्रमा 

आउनु भएपवछ केन्द्रले रुप नै बदलेको मैले महशुस गरेको छु।अन्तमा केन्द्र प्रमुि जू्यलाई धन्यिाद वददै आफ्नो 

कायवलाई अझ वनरन्तरा वददै िानु हुनेछ भने्न मैले आसा वलएको छु।साथै केन्द्रको प्रगवत हुदै िाओस भने्न कामना 

वदन्छु भनु्न भयो। 

 



१०. समािसेिी श्री चेत प्रसाद दहाल जू्यले आिस्यकता पुरा गनव माछाको उत्पादन कसरी बढाउने हो सो तफव  

केन्द्रको ध्यान िानु अवत आिस्यक देखिन्छ।यस केन्द्र संचालनको लावग मुल पानीको श््ररोत भनेको घटे्टिोला 

भएकोले सोको मुहान वदनानु वदन सुकै्द गवह रहेकोले केन्द्र संचालनको लावग वडपबोररङ्गको अवत आिस्यक रहेको 

औलाउनु भयो।यो केन्द्र २०२४ शालमा स्थापना भएको हुदा सो अिवधमा वनमावण भई माछा पालन गदै आई रहेको 

पोिरीहरुको वडलहरु अवतनै विणव भएकोले सो सुदृवढकरण गनव सम्वखित वनकायमा पठाउनु पने देखिन्छ।मत्स्य 

पालन गरर रहेका कृषकहरु लाई गुणस्तरी मत्स्य वबि उत्पादन गरर माग बमोविम सरल र शुलभ तररकाले उपलब्ध 

गराउदै आएकोमा अवतनै सरावहवनए छ।अन्तमा केन्द्र प्रमुि जू्यबाट छोटो समयमा वनकै सुधारका साथै प्रगवत गनुव 

भएकोमा केन्द्र प्रमुि जू्यका साथै कायवरत कमवचारी साथीहरुलााई धन्यिाद वदन चाहान्छु अझ आगामी वदनहरुमा 

केन्द्रको प्रगवत हुदै िाओस भवन शुभकामना वदनु भयो। 

 

११. नागररक समाि हेटौडा–५ नं. िडा ईकाई प्रवतवनवध श्री देवि प्रसाद दहाल जू्यले केन्द्रको भौवतक संरचनाहरु 

ज्यादै नािुक अिस्थामा पुगेकोले सोको सुदृवढकरण तफव  लाग्न आगवह गनुव भयो।सोको लावग नागररक समाि, 

रािवनतीक दलहरु र वछमेवकहरु सिै प्रवतििताका साथ लाग्न आगवह गनुव भयो।केन्द्रको सुरक्षा कायव गनुव नागररक 

समाि, रािवनतीक दलहरु र वछमेवकको पनी दाईत्व रहेको बताउनु भयो।केन्द्र प्रमुि जू्यबाट यस चालु आ.ब. 

०७३।०७४ मा वडपबोररङ्ग १ गोटा वनमावणको लावग बिेट प्राप्त भएको बारेमा िानकारी पाएकोमा िुवस व्यक्त गनुव 

भयो।अन्तमा केन्द्र प्रमुि जू्यले छोटो समयमा गनुव भएको कायव प्रवत धन्यिाद वदनुका साथै आगावम वदनहरुमा केन्द्र 

प्रमुि जू्यबाट केन्द्रको गररमा अझ धेरै उन्नती गनुव हुनेछ भवन मैले आसा वलएको छु भनु्न भयो। 

 

१२. रुदे्रश्वर टोल विकासका अध्यक्ष तथा हेटौडा–५ एमाले प्रवतवनवध श्री बलराम पौडेल जू्यले यो केन्द्र २०२४ शालमा 

स्थापना भएको हो।वबवभन्न िाबिुद संग लडदै ४९ बषव पार गरर सकेको अिस्था हो।२०३८ सालमा पवहलो र २०४२ 

सालमा दोश््ररो मत्स्य विकास आयोिना लागु भई कायवक्रम संचालन हुदै आएको सो अिस्थामा ६२ िना कमवचारी 

कायवरत रहेको अिस्था वथयो।२०५० साल असोि मवहना देखि आयोिना समाप्त भएपवछ केन्द्रमा कमवचारीको 

दरिन्दी २१ ज्ना कायम भयो।त्यस अिस्थामा ३०–३२ टन. सम्म िानेमाछा उत्पादन भएता पनी हालको िवटल 

अिस्था लाई हेदाव १५ टन. माछा र साईिका गुणस्तरीय माछा भुरा उत्पादन गरर कृषकहरुलाई तथा ग्राहक लाई 

सरल सुलभ तररका उपलव्ध गराउनु नै ज्यादै सरहानीए कुरा हो।२ िषव अगाडी केन्द्रको अिस्था केवह वबग्रनुमा 

व्यिस्थापकले व्यिस्थापन गनव नस्कनु भएको मैले महशुस गरेको छु।हाल यस केन्द्रमा कायवरत केन्द्र प्रमुि जू्यले 

छोटो समयमा यवत राम्रो प्रगवत गनुव भएकोमा रुद्ेरश्वर टोल विकास संस्था, एमाले िडा प्रवतवनवध तथा वछमेवकको 

तफव बाट केन्द्र प्रमुि जू्य लगाएत समु्पणव यस केन्द्रमा कायवरत कमवचारीहरुलाई धन्यिाद वदन चाहान्छु।साथै आगावम 

वदनहरुमा पवन केन्द्रको उिरतोर प्रगवतको कामना होस भने्न आसा राख्दछु। 

 

१३. वपपे्ल पोिरा िन उपभोक्ता सवमताका अध्यक्ष श्री राम िहादुर राई जू्यले केन्द्रमा प्रयोगमा नआएका 

पोिरीहरुलाई पनी संचालनमा ल्याउनु पने अिस्था देखिन्छ।माछा साथ अन्य बावल लगाई माछा पालन गदाव दोहोरो 

आम्दानी हुने भएकोले केन्द्रको ध्यान त्यातावतर पवन िानु आिस्यक रहेकोछ।केन्द्रको दवक्षण पुिव कराव िोला तफव को 

िग्गा िेलकुदलाई वदनकोलागी केन्द्रको के कस्तो वनवत रहेकोछ।अन्तमा केन्द्र प्रमुि जू्यले छोटो अिवधमा गनुव 

भएको प्रगवत देख्दा केन्द्र प्रमुि जू्यलाई धन्यिाद वदन चाहान्छु।केन्द्र झन फलेको फुलेको हेनव िनताहरु उतु्सक 

रहेकोछ भनु्न भयो  

 



१४. विवभन्न महानुभािहरुबाट रािेको विवभन्न विज्ञासाहरुको िारेमा क्रमस केन्द्र प्रमुि श्री सानोकािी पछाई जु्यले 

प्रि पानुव भएको वथयो। 

१५. कायवक्रम म.वि.अ. श्री प्रशान्त सापकोटा जू्यले संचालन गनुव भएको वथयो। 

अन्तमा कायवक्रमका अध्यक्ष श्री छोटेलाल चौहान जू्यले आफ्नो मन्तव्यका साथ यस आिको सािविवनक सुनुिाई 

समापन भएको िानकारी वदनु भयो। 

 



६.पोखरीहरुको र्ववरण 

६.१ ररिरभ्वायर पोखरी 

क्र.स पोिरीको 

नाम/कोड 

नम्बर 

िलाशयको वडलको 

अिस्था 

(वसमेने्टड/वस

लपोवलन/अदेन

) 

पोिरीको अिस्था 

संचालनमा रहेको नरहेको 

ममवत गनुव पने 

विगत ५ बषवमा भएका पुाँविगत सुधारका कायवक्रमहरु 
क्षत्रफल 

(हे.) 
औषत 

लम्बाइ 

(मी.) 

औषत 
चौडाई 

(मी.) 

औषत 
गवहराइ 

(मी.) 

१ आर १ १.०४ ११६ ९० ०.५ अदेन ममवत गनुव पने आ.ब ०६९।७० मा गवहराउने तथा वडल सुदृढीकरण 

२ आर २क ०.४७ ७४ ६४ १ अदेन संचालनमा रहेको आ.ब ०७१।७२ मा गवहराउने तथा वडल सुदृढीकरण 
३ आर २ि ०.३२ ६५ ५० १ अदेन संचालनमा रहेको आ.ब ०७२।७३ मा गवहराउने तथा वडल सुदृढीकरण 
४ आर ३ ०.५७ १०९ ५३ १ अदेन संचालनमा रहेको आ.ब ०६९।७० मा गवहराउने तथा वडल सुदृढीकरण 

आ.ब ०७३।७४ मा स्पील िे वनमावण 
 

६.२ माउ मार्छा पोखरी 

क्र.स पोिरीको 

नाम/कोड 

नम्बर 

िलाशयको वडलको 

अिस्था 

(वसमेने्टड/वस

लपोवलन/अदेन

) 

पोिरीको अिस्था 

संचालनमा रहेको नरहेको 

ममवत गनुव पने 

विगत ५ बषवमा भएका पुाँविगत सुधारका कायवक्रमहरु 

क्षत्रफल 

(हे.) 
औषत 

लम्बाइ 

(मी.) 

औषत 
चौडाई 

(मी.) 

औषत 
गवहराइ 

(मी.) 

१ वब.पी १ ०.५३ ७८ ६८ १ अदेन ममवत गनुव पने  

२ वब.पी २ ०.१८ ४९ ३७ १ अदेन ममवत गनुव पने आ.ब ०६९।७० मा गवहराउने तथा वडल सुधार 
३ वब.पी ३ ०.४ ७७ ५३ १.५ अदेन ममवत गनुव पने आ.ब ०६९।७० मा गवहराउने तथा वडल सुधार 

४ वब.पी ४ ०.२७ ५३ ५२ ०.७५ अदेन ममवत गनुव पने  

५ वब.पी ५ ०.०५ २७ २० ०.७५ अदेन ममवत गनुव पने  

६ वब.पी ६ ०.१३ ४४ ३० ०.७५ अदेन ममवत गनुव पने  

७ वब.पी ७ ०.२ ५४ ३८ ०.७५ अदेन ममवत गनुव पने आ.ब ०७१।७२ मा गवहराउने तथा वडल सुदृढीकरण 
६.३ भुरा नर्सिङ्ग पोखरी 

क्र.स पोिरीको 

नाम/कोड 

िलाशयको वडलको 

अिस्था 

पोिरीको अिस्था 

संचालनमा रहेको नरहेको 

विगत ५ बषवमा भएका पुाँविगत सुधारका कायवक्रमहरु 

क्षत्रफल औषत औषत औषत 



नम्बर (हे.) लम्बाइ 

(मी.) 

चौडाई 

(मी.) 

गवहराइ 

(मी.) 

(वसमेने्टड/वस

लपोवलन/अदेन

) 

ममवत गनुव पने 

१ एन १ ०.०८७ ३८ २३ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७१।७२ मा वसमेने्टड िाल ममवत 

२ एन २ ०.०८७ ३८ २३ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७१।७२ मा वसमेने्टड िाल ममवत  

३ एन ३ ०.१८९ ६० ३१.५ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने  

४ एन ४ ०.०६३ २५.५ २५ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७१।७२ मा वसमेने्टड िाल ममवत 

५ एन ५ ०.०५ ३०.४ १६.५ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७१।७२ मा वसमेने्टड िाल ममवत 

आ.ब ०७३।०७४ मा सुदृढीकरण 

६ एन ६ ०.०६५ ३१ २१ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७३।०७४ मा सुदृढीकरण 

७ एन ७ ०.०६५ ३१ २१ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७३।०७४ मा सुदृढीकरण 

८ एन ८ ०.०७९ ३३ २४ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७०।७१ मा वसमेने्टड िाल ममवत 

आ.ब ०७३।०७४ मा मंक सुदृढीकरण 

९ एन ९ ०.०७९ ३३ २४ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७०।७१ मा वसमेने्टड िाल ममवत 

१० एन १० ०.०७९ ३३ २४ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७०।७१ मा वसमेने्टड िाल ममवत 

११ एन ११ ०.०७९ ३३ २४ १.५ वसमेने्टड ममवत गनुव पने आ.ब ०७१।७२ मा वसमेने्टड िाल ममवत      आ.ब 

०७३।०७४ मा मंक सुदृढीकरण 

१२ एन १२ ०.१३५ ४५ ३० १.५ अदेन ममवत गरी प्रयोगमा ल्याउन 

सवकने 

 

१३ एन १३ ०.१३५ ४५ ३० १.५ अदेन ममवत गरी प्रयोगमा ल्याउन 

सवकने 

 

१४ एन १४ ०.०४२ २८ १५ १.५ अदेन ममवत गरी प्रयोगमा ल्याउन 

सवकने 

 

१५ एन १५ ०.०४२ २८ १५ १.५ अदेन ममवत गरी प्रयोगमा ल्याउन 

सवकने 

 

१६ एन १६ ०.११२ ७५ १५ १.५ अदेन   

१७ एन १७ ०.११२ ७५ १५ १.५ अदेन   

 

६.४ भुरा ररयररङ्ग पोखरी 



क्र.स पोिरीको 

नाम/कोड 

नम्बर 

िलाशयको वडलको 

अिस्था 

(वसमेने्टड/वस

लपोवलन/अदेन

) 

पोिरीको अिस्था 

संचालनमा रहेको नरहेको 

ममवत गनुव पने 

विगत ५ बषवमा भएका पुाँविगत सुधारका कायवक्रमहरु 
क्षत्रफल 

(हे.) 
औषत 

लम्बाइ 

(मी.) 

औषत 
चौडाई 

(मी.) 

औषत 
गवहराइ 

(मी.) 

१ आर १ ०.३ ७२ ४२ ०.५ अदेन संचालनमा रहेको  

२ आर २ ०.२९ ७१ ४१ ०.५ अदेन संचालनमा रहेको आ.ब ०७०।७१ मा गवहराउने तथा वडल सुदृढीकरण 
३ आर ३ ०.२७ ७१ ३९ ०.५ अदेन संचालनमा रहेको आ.ब ०७०।७१ मा गवहराउने तथा वडल सुदृढीकरण 

आ.ब ०७३।०७४ मा मंक सुदृढीकरण 

४ आर ४ ०.२६ ६८ ३९ ०.५ अदेन संचालनमा रहेको  

५ आर ५ ०.२९५ ७२ ४१ ०.५ अदेन संचालनमा रहेको  

६ आर ६ ०.३ ७३ ४२ ०.५ अदेन संचालनमा रहेको आ.ब ०७०।७१ मा गवहराउने तथा वडल सुदृढीकरण आ.ब 

०७३।०७४ मा मंक सुदृढीकरण 
 

 

 

 

६.५ खाने मार्छा उत्पादन पोखरी 

क्र.स पोिरीको 

नाम/कोड 

नम्बर 

िलाशयको वडलको 

अिस्था 

(वसमेने्टड/वस

लपोवलन/अदेन

) 

पोिरीको अिस्था 

संचालनमा रहेको नरहेको 

ममवत गनुव पने 

विगत ५ बषवमा भएका पुाँविगत सुधारका कायवक्रमहरु 

क्षत्रफल 

(हे.) 
औषत 

लम्बाइ 

(मी.) 

औषत 
चौडाई 

(मी.) 

औषत 
गवहराइ 

(मी.) 

१ पी ३ ०.७ १०० ७० १ अदेन ममवत गनुव पने आ.ब ०७३।०७४ मा सुदृढीकरण 

२ पी ४ ०.७ ११३ ६२ १.५ अदेन ममवत गनुव पने  

३ पी ५ १.५ १५५ १०० १.५ अदेन ममवत गनुव पने आ.ब ०६९।७० मा पावन वनकास वबस्तार 
आ.ब ०७३।७४ मा स्पील िे वनमावण 

 



६.६ दोहोरो मागि िफि का खाने मार्छा उत्पादन पोखरी 

क्र.स पोिरीको 

नाम/कोड 

नम्बर 

िलाशयको वडलको 

अिस्था 

(वसमेने्टड/वस

लपोवलन/अदेन

) 

पोिरीको अिस्था 

संचालनमा रहेको नरहेको 

ममवत गनुव पने 

विगत ५ बषवमा भएका पुाँविगत सुधारका कायवक्रमहरु 

क्षत्रफल 

(हे.) 
औषत 

लम्बाइ 

(मी.) 

औषत 
चौडाई 

(मी.) 

औषत 
गवहराइ 

(मी.) 

१ पी १ ०.५ १२० ४१.६ १ अदेन ममवत गनुव पने  

२ पी २ २.६१ १९८ १३१.८ १.५ अदेन ममवत गनुव पने  

३ पी ६ ०.८९ ११० ८० १ अदेन ममवत गनुव पने  

४ पी ७ ०.८ ११२ ७१ ०.७ अदेन ममवत गनुव पने  

५ पी ८ १.० १४५ ६९ ०.७ अदेन ममवत गनुव पने  

६ पी ९ १.२ १३२ ९१ ०.७ अदेन ममवत गनुव पने  

७ पी १० १.० १३६ ७३.५ ०.७ अदेन ममवत गनुव पने  

 



७. यस केन्द्रको प्रभाव के्षत्र र्भत्रका र्िल्लाहरुको र्ववरण 

७.१ मत्स्य प्रार्वर्धकहरुको र्ववरण 

क्र.स. कमवचारीको 

नाम  

पद ठेगाना मोिाईल नम्वर ईमेल 

१. श्री सानोकािी 

पछाई 

ब.म.वि.अ. मत्स्य विकास केन्द्र, 

हेटौडा 

९८५५०७०३१५ skpachhai@hotmail. 

Com 

२. श्री प्रशान्त 

सापकोटा 

म.वि.अ. मत्स्य विकास केन्द्र, 

हेटौडा 

९८४५१४०५९१ Sapkotaprashant57

@ 

gmail.com 

३. श्री अिधेश 

कुमार वसंह 

प्रा.स. मत्स्य विकास केन्द्र, 

हेटौडा 

९८४५०२९८१४  

४. श्री मानकािी 

वचत्रकार 

प्रा.स. मत्स्य विकास केन्द्र, 

हेटौडा 

९८४५१०३०५५  

५. श्री सुरेस प्र. 

उपाध्याय 

प्रा.स. मत्स्य विकास केन्द्र, 

हेटौडा 

९८४५७०१७२२  

६. श्री सहतराम 

मौरे 

म.वि.अ. वि.कृ.वि.कायावलय, बारा ९८४५०९६७४६ Srmaurya108@gmai

l. 

Com 

७. श्री दयाराम 

हररिन 

प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, बारा ९८५५०३३४०५  

८. श्री सविता झा म.वि.अ.  वि.कृ.वि.कायावलय, पसाव ९८४५७३६२५१ Sabita.jha.iaas@gma

il.com 

९. श्री रािेश्वर 

कुशिाह 

प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, पसाव ९८४५१८५६४४  

१०. श्री सरोि 

कुमार यादि 

म.वि.अ.  वि.कृ.वि.कायावलय, 

रौतहट 

९८५११८९४४८ saruppt@yahoo.com 

११. श्री राधेश्याम 

झा  

प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, 

रौतहट 

९८४५०५८९१८  

१२. श्री वतलक 

पोिरेल 

प्रा.स. वि.कृ.वि.कायावलय, 

मकिानपुर 

९८४७९७०३२३ Tilak_pokharel55@ 

yahoo.com 

 

 

 



७.२ र्निी मत्स्य ह्याचरीहरुको र्ववरण िथा भुरा उत्पादन संख्या 

  

विल्ला 
क्र.

स. 
ह्याचरीको नाम संचालकको नाम ठेगाना सम्पकव  नं 

माछाका 

िातहरु 

औसत बावषवक भुरा उत्पादन (संख्या हिारमा) 

कैवफयत 

ह्याचवलङ्ग फ्राइ 
वफङ्गरवल

ङ्ग 
िम्मा 

रौतहट १ 
गिेन्द्र मत्स्य विि 

प्रिनन् फमव 

वदवलप कुमार 

सहनी 
गरुडा न.पा.  ९८४५०२०५८३ ७ कापव १९६२० ६२२० २०८ २६०४८   

   २ सहनी मत्स्य फमव 
लाल वकशोर 

सहनी 
गरुडा न.पा.  ९८५५०४२१८०  ७ कापव २२७१५  ६५७५  २१४ २९५०४   

  ३ 
मााँिानकी मत्स्य 

फमव 
िानकी देिी गरुडा न.पा.  ९८११२२१०६१  ७ कापव  १७०५  ६६  ० १७७१   

  ४ 
सहनी मत्स्य 

प्रिनन फमव 

लाल वकशोर 

सहनी 
गरुडा न.पा.  ९८४५३८१२९०  ७ कापव ६७० ३६ ० ७०६   

  ५ ससी मत्स्य फमव वििय सहनी परोहा न.पा.  ९८९२६५३७६  ७ कापव  १९५५  ६२  २० २०३७   

  ६ सहनी मत्स्य फमव अवमरर सहनी परोहा न.पा.     ७ कापव  १८७०  ५३  १९ १९४२   

बारा ७ 
वब.के.मत्स्य तथा 

ह्याचरी फामव 

निल वकशोर 

वसहं िैशिाल 
पचरौटा २ ९८५५०३७१५५ ७  कापव ७०००० ५००० ३०० ७५३००   

  ८ 
थपवलया माछा 

फामव 

नन्द प्रसाद 

उपाध्याय 

वितपुर वसमरा 

न.पा.-५  
९८४५०९४३७४   ० ० ० ० 

संचालनमा 

नआएको 

  ९ 
वकरण मत्स्य 

ह्याचरी फामव 
सुरेन्द्र सहनी 

कलैया 

उ.न.पा.-१८ 
९८०६८३७३८७ ७  कापव ६०००० ६००० ५०० ६६५००   

  १० 
वसम्रौनगढ मत्स्य 

ह्याचरी 

ओम प्रकाश 

कुशिाहा 

वसम्रोनगढ 

न.पा.- ५ 
९८४५१९३८२६ ७  कापव ३०००० ५००० २०० ३५२००   

  ११ 
चौहान मत्स्य 

ह्याचरी फामव 
छोटेलाल चौहान 

वबश्रामपुर 

गा.पा.-२ 
९८४५३५१९३७ ७ कापव ४०००० ३००० १०० ४३१००   

  १२ समुहगत  ह्याचरी वबरेन्द्र चौधरी कोलिी १०  ९८४५१८८९९९ ७  कापव ३०००० ३००० १०० ३३१००   

  १३ 
मुसहवनवया माइ 

कृवष फामव 
सोमीत वसलिाल 

महा गढीमाइ 

न.पा.-३  
९८४९९९०५२७         ० 

संचालनमा 

नआएको 

  १४ 
सहनी मत्स्य 

ह्याचरी 
महेश सहनी 

वबश्रामपुर 

गा.पा. 
९८१६२९६९१         ० 

 संचालनमा 

नआएको 



  १५ 
कुशहिा 

ह्याचवलङ्ग फामव 

सुरेन्द्र प्रसाद 

कुशिाहा 

महागढीमाइ-

न.पा.-१,  
९८१४२२६२९४ ७ कापव ४०००० ३००० १०० ४३१००   

  १६ 
वधरेन्द्र मत्स्य 

ह्याचरी  
आवमचन सहनी 

महागढीमाइ-

न.पा.-१,  
९८४५२४९२४५ ७  कापव ४०००० ४००० ५०० ४४५००   

  १७ सहनी  ह्याचरी भरत सहनी देिताल गा.पा.  ९८६१०१५२७८ ७  कापव ५०००० ५००० २०० ५५२००   

  १८ चौधरी ह्याचरी वबरेन्द्र चौधरी  उमिन            ० नाँया वनमावण 

  १९ 
सुभेक्षा मत्स्य 

ह्याचरी 

रामएकिाल 

महतो 

वसम्रोनगढ 

न.पा.-५ 
          ० नाँया वनमावण 

  २० दीक्षा ह्याचरी असोक साह बारागढी न.पा.            ० नाँया वनमावण 

  २१ राि मत्स्य ह्याचरी ललन यादि 
वसम्रोनगढ 

न.पा. ३ 
          ० नाँया वनमावण 

पसाव २२ 
रोसन मत्स्य 

विकास केन्द्र 

चेतमन प्रसाद 

साह तेली 
पकाहामैनपुर  ९८४५०४०८२२ ७ कापव ११२०० १४०० ५११ १३१११   

  २३ 
अबु्दल माछा 

पालन 
बािुदीन वमया 

विरगंि 

म.न.पा.-१  
९८४५८८७६९० ७ कापव ३०००० ५०० २४० ३०७४०   

  २४ हनुमान ह्याचरी 
वबरेन्द्र प्रसाद 

यादि 

डकैलाबौहरी 

न.पा. 
९८५५०२३००६ 

रहु नैनी 

कमन 
८००० ५२० ० ८५२०   

  २५ सहनी ह्याचरी वबनय सहनी 
सिुिा प्रशौना 

न.पा.  
   ७ कापव ३००००  ७५०० ५० ३७५५०   

 
  

 

 

७.३ र्निी मत्स्य नसिरीहरुको र्ववरण िथा भुरा उत्पादन संख्या 

विल्ला 
क्र.

स. 
नसवरीको नाम संचालकको नाम ठेगाना सम्पकव  नं 

माछाका िात 

हरु 

औसत बावषवक भुरा उत्पादन 

(संख्या हिारमा) 
कै 

फ्राइ 
वफङ्गरवल

ङ्ग 
िम्मा 

बारा १ पदम मत्स्य नसवरी गीता वघवमरे कलैया उ.न.पा.१८ ९८४५०२५०१५  ७ कापव १५०० ५०० २०००   

  २ सुवमत्रा सागर  नसवरी गोवप चन्द कुशिाहा वसम्रोनगढ न.पा. ५  ९८४५४२५९६०  ७ कापव २००० ६०० २६००   



  ३ मोहोन मत्स्य नसवरी मोहोन सहनी कलैया उ.न.पा.१८ ९८०७२४८११६  ७ कापव ५००० १००० ६०००   

  ४ आयुस सहनी  नसवरी वबरेन्द्र सहनी कोलिी न.पा. ५ ९८४५६४२४५७  ७ कापव ३००० ६०० ३६००   

  ५ कुशहिा मत्स्य नसवरी कामेश्वरप्र कुशिाहा वसम्रोनगढ न.पा. ५  ९८०४२१५८४४  ७ कापव २००० ५०० २५००   

  ६ मलंगबाबा मत्स्य नसवरी  वदनानाथ सहनी पचरौटा न.पा. २ ९८०७१६११७८  ७ कापव     ०   

  ७ ठकुरी मत्स्य नसवरी अमर वसहं ठकुरी कोलिी न.पा. ५ ९८०९१०४१५५  ७ कापव     ०   

  ८ वबषु्ण बहादुर नसवरी राम बहादुर थापा कोलिी न.पा. ५ ९८०८८०४०८०  ७ कापव     ०   

  ९ अवधकारी मत्स्य नसवरी रामेश्वर अवधकारी कोलिी न.पा. ५ ९८४५०९२६९५  ७ कापव     ०   

  १० टेडा मत्स्य नसवरी िइलाल प्र कुशिाहा   ९८१२२१९१२३  ७ कापव     ०   

पसाव ११ नसवरी हंशराि राउत अवहर 
वछपहरमाइ न.पा. 

पसाव 
९८०७२३२५१३  ७ कापव     ०   

  १२ नसवरी प्रमेश्वर महतो केिट 
वछपहरमाइ न.पा. 

पसाव 
९८२१२६००९३  ७ कापव 600 0 ६००   

  १३ महतो नसवरी रामेश्वर महतो केिट 
वछपहरमाइ न.पा. 

पसाव 
९८०९१४८६७१  ७ कापव १५०० १०० १६००   

  १४ पािववत नसवरी सैलेन्द्र चौधरी पसावगढी न.पा. पसाव ९८४५२६२९४४  ७ कापव १००० ६० १०६०   

  १५ नसवरी राम विलास यादि 
वछपहरमाइ न.पा. 

पसाव 
९८१११२५४६७  ७ कापव १६०   १६०   

  १६ नसवरी ििाहीर सहनी 
वछपहरमाइ न.पा. 

पसाव 
   ७ कापव     ०   

  १७ नसवरी मौविलाल साह विरगंि म.न.पा. पसाव    ७ कापव     ०   

  १८ नसवरी सोनालाल प्र गोण पोिरीया न.पा. पसाव ९८४५१९२१९४  ७ कापव ४०० ३० ४३०   

  १९ सहनी नसवरी नन्दु सहनी वसििाव    ७ कापव १००० ५०० १५००   

  २० चौधरी नसवरी रािकपुर चौधरी वितपुर ८    ७ कापव १४०० ११२ १५१२   

  २१ साह नसवरी सोनालाल साह वसििाव १    ७ कापव ५०० ३० ५३०   

  
२२ कुशहिा नसवरी वभम कुशहिा मुवलव ४    ७ कापव १३०० ८० १३८०   



७.४ प्रभाव के्षत्रर्भत्रका र्िल्लाहरुको पोखरीको के्षत्रफल, पोखरी संख्या, उत्पादन र उत्पादकत्वको र्ववरण 

क्र.स. विल्लाको नाम िलाशय के्षत्रफल 

हेक्टरमा 

पोिरी संख्या कृषक संख्या उत्पादन 

मे.टन. 

उत्पादनकत्व 

१. बारा १७६५ ४३४० ३७७५ ११२७३ ६.२ 

२. पसाव ४५२.८ १५५७ १३९३ २३५५.०७ ५.२ 

३. रौतहट ७६५ ११३० ९७० ३६७२ ४.५ 

४. मकिानपुर ३४ १२६ २५८ ८७ २.५५ 

 

७.५ प्रभाव के्षत्रर्भत्रका र्िल्लाहरुमा रहेको घोल,िालिलैया र ररिरभ्वायरको के्षत्रफल, कृषक संख्या, 

उत्पादन र उत्पादकत्वको र्ववरण 

क्र.स. विल्लाको नाम िलाशय के्षत्रफल 

हेक्टरमा 

पोिरी संख्या कृषक संख्या उत्पादन 

मे.टन. 

उत्पादनकत्व 

१. बारा ० ० ० ० ० 

२. पसाव १५० २७ ५७८ ४०८ २.७२ 

३. रौतहट ७५ १० ६७५ १५० २ 

४. मकिानपुर २१६ १ ३८५ ५० ०.२३ 

७.६ प्रभाव के्षत्रर्भत्रका र्िल्लाहरुमा रहेका मत्स्य पकेट के्षत्र, कृषक समुह, मत्स्य हाट विारहरुको र्ववरण 

क्र.स. विल्लाको 

नाम 

पकेट के्षत्र कृषक संख्या मत्स्य बिार 

संख्या 

मत्स्य समुह 

सहकारी 

संख्या 

संख्या के्षत्रफल हेक्टर 

१. बारा ६ १२९९ २५५० २५ ६७ 

२. पसाव ११ १८० ७६८ ६ १५ 

३. रौतहट १५ ५९९ ७०८ २० ९ 

४. मकिानपुर ३ २३७.२३ कुलेिावन 

समेत 

 १ ३ 

७.७ आर्थिक वषि ०७३।०७४ मा संचार्लि र्वशेष मत्स्य उत्पादन कायिक्रम अन्तरगि यस केन्द्रको प्रभाव 

के्षत्रर्भत्र पने र्िल्लाहरुमा र्नमािण भएको पोखरी संख्या, िलाशय के्षत्रफल र अनुदान रकम र्विरण गरेको 

र्ववरण 

क्र.स. विल्लाको नाम कृषक संख्या िलाशय के्षत्रफल अनुदान रकम रु. (हिारमा) 

१. बारा १५ ६.९ २०७१.५४० 

२. पसाव १० १० ३००० 

३. रौतहट ११ १६ ४८०० 

४. मकिानपुर १० ४ १२० 

७.८ प्रभाव के्षत्रर्भत्रका र्िल्लाहरुमा रहेका नदीनालाको मुख्य मुख्य मार्छा माने र्वन्दुको र्ववरण 

क्र.स. विल्लाको नाम नदीको नाम मुख्य मुख्य विन्दु 

१. बारा पसाहा नदी बसतपुर, मााँगडीमाइ 

िमुनी िोला कोल्बी, बारागढी, पच्रौता, सोण 

२. पसाव वतलाबे िोला केहुनीया 

३. रौतहट बकैया िोला वनिगढ, गमहरीया पतौरा, फतुिामहेशपुर, टीकुलीया 

बागमती नदी रािदेबी, सुतबसतपुर, बडहरिा, समनपुर, कमैया 

४. मकिानपुर राप्ती नदी भैंसे, हेटौ ाँडा, साननानी टार, रिैया 



मनहरी नदी मनहरी 

बागमती नदी फापरबारी, राइगााँउ, बेतीनी, मारथली, कोगाते  

 

७.९ प्रभाव के्षत्रर्भत्रका र्िल्लाहरुमा रहेका मत्स्य दाना उद्योगको र्ववरण 

विल्लाको नाम रौतहट 

फमवको नाम श्री वशिशंकर एग्रीकलचर पाकव  प्रा ली 

संचालकको नाम राम िोदी यादि 

ठेगाना चन्द्रपुर १५ रौतहट 

सम्पकव  नं ९८१५२५६३८४ 

दानाको ब्राि नाम माछा दाना 

दानाको रुप फोलोटीङ्ग पेलेट स्रीवङ्कङ्ग पेलेट 

दानाको वकवसम कापव पंगावसएस 

उत्पादन क्षमता/मावसक (मे.टन) ३० 

हालको उत्पादन /मावसक (मे.टन) ६० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
केन्द्रमा सन्चालन भएको सािविवनक सुनुिाइ कायवक्रम केन्द्रमा सन्चालन भएको व्यिसावहक मत्स्य पालन एक हपे्त 

तावलम 



  
व्यिसावहक मत्स्य पालन एक हपे्त तावलम समापन समारोह वडप बोररङ्ग वनमावण प्रकृया 

  
केन्द्रको बााँझो िग्गामा केन्द्रका कमवचारी द्वारा बृक्षारोपण 

कायवक्रम 
केन्द्रमा सन्चावलत वनयवमत सरसफाइ कायवक्रममा केन्द्रका 

कमवचारी द्वारा सरसफाइ गदै 

  
केन्द्रको परीसरमा भएको फुलबारी अनुदानमा माछा माने िाल वितरण 



  
रौतहट विल्लामा एक वदने घुिी तावलम सन्चालन हुदै बारा विल्लामा सन्चावलत मत्स्य महोतसिमा सहभागी हुदै 

  
केन्द्रको पोिरी गहीराउने तथा ममवत संहार हुदै केन्द्रमा बाढी बाट प्रभावित पोिरी 

 

 


