
अनसुचूी -1 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,2064 को दफा 5 को दफा (3)र ननयमावलीको ननयम 3 
बमोजिम सावविननक गररएको वववरण 

सूचना सावविननक गने ननकायको नाम:- मत्स्य ववकास ननदेशनालय 
सूचना सावविननक गरेको अवनध:-2074, माघ, फागनु, चैत्र, वैशाख 

1. ननकायको ्वरुप र प्रकृनि 

मत्स्य ववकासको ऐनिहानसक पषृ्ठभनूम 

क्र.सं. समय/बर्व महत्सवपणुव कायवहरु उल्लेख्य उपलजधध/उद्दशे्य 

१ श्री 5 रणबहादरु 
शाहको शासन काल 

बालािमुा 22 धारा बनाइ मानिल्लो भागमा 
पोखरी ननमावण गरी सहर र कत्सले ि्िा 
्िानीय माछाको पालन शरुु गररएको। 

ठूला भवन ििा दरवारको सौन्दयव बढाउन रविन 
माछा पालन गने र ननिी्िरमा पोखरी बनाइ खाने 
माछा पालन शरुुवाि भएको अनमुान। 

२ वव.सं.२००३ कृवर् पररर्द् अन्िगवि मत्स्य शाखाको ्िापना बालाि ु ििा नत्रपरेुश्वरज्ििसानो टुुँडीखेल (हालको 
दशरि रंगशाला) का केही साना पोखरीहरु मत्स्य 
पालनको लानग छुट्याएको। 

३ वव.सं.२००४  भारिको मोिीहारी जिल्लाबाट रह,ु नैनी, भाकुर 
िािका ५००० माछाका भरुा आयाि। 

सानो टुुँडीखेलको पोखरीमा माछा राखी आधनुनक 
मत्स्य पालन कायवको सरुुवाि गररएको । 

४ वव.सं.२०१० मत्स्य ववकास शाखा ्िापना। कृवर् ववभागलाई सदुृढ बनाउदै लैिान ु। 

५ वव.सं.2013  भारिको उटीबाट परैु जिउ कत्सलाले ढाकेको 
कमनकापव (िमवन कापव) माछाको 600 वटा 
भरुा ल्याइ बालािकुो सानो पोखरीमा 
हकुावइएको। 

माछाको ववृि उपयकु्त देजखएको र प्रिनन समेि 
सफल भएको। 

६ आ.व.2016/17  इिरायल सरकारबाट कत्सला कम भएको 
कमनकापव (इिारयली नमररकापव) माछाको 
भरुा उपहार ्वरुप प्राप्त। 

अध्ययनका सािै सफल  प्रिनन । 

७ वव.सं.2017  िलचर संरक्षण ऐन, 2017 को ििुवमा। िलीय िीवहरुको संरक्षण गनुव। 

८ आ.व.2017/18  कमनकापव माछाको भरुा मत्स्य पालक 
कृर्कहरुलाई वविरण गने कायव शरुु भयो। 

वैज्ञाननक िररकाबाट माछा पालन गनुव । 

९ वव.सं.2021 धान खेिमा मत्स्य पालनको शरुुवाि। धान खेिहरुको सदपुयोग गदै उत्सपादन अनभबदृ्बि । 

१० वव.सं.२०२३  मत्स्य ववकास ववभागको ्िापना ननदेशक 
पदमा ित्सकालीन सेक्सन प्रमखु श्री रोवहि 
बहादरु िापा बहाल हनुभुएको नियो। 

कृवर् ववभागको पनुवसंरचना गनुव । 

११ आ.व.2028/29 पोखराको िालहरुमावपंिडामा माछा पालन 
(केि वफस कल्चर) को शरुुवाि। 

प्राकृनिक िलासय हरुको सदपुयोग गदै उत्सपादन 
अनभबदृ्बि । 

१२ वव.सं.2029  सबै ववभागहरु एवककृि गरी कृवर् ववभाग 
बनाइयो र मत्स्य ववभागलाई मत्स्य ववकास 
शाखाको रुपमा राजखयो। 

कृवर् ववभागको पनुवसंरचना गनुव । 

१३ (सन ्1975-
1980) 

संयकु्त संघीय ववकास कायवक्रम (UNDP)को 
सहयोगमा एवककृि मत्स्य ववकास योिना 
मत्स्य ववकास केन्रहरु पोखरा र भैरहवामा 
सन्चालन। 

योिनावि रुपमा मत्स्य क्षेत्रको नबकास गदै लैिान ु
। 



क्र.सं. समय/बर्व महत्सवपणुव कायवहरु उल्लेख्य उपलजधध/उद्दशे्य 

१४ सन ्1981 
(२०३8/39) 

एनसयाली ववकास बैंकको ऋण सहयोग 
UNDPको प्राववनधक अनदुान सहयोगमा 
मत्स्य ववकास आयोिनाको प्रिम चरण सरुु 
भएको।  

मत्स्य ववकास केन्रहरुिरहरा, फते्तपरु, िनकपरु, 
हेटौंडा र भैरहवाको भौनिक सवुवधा ववकास र 
झापादेजख कवपलव्िसुम्मका 16 जिल्लामा मत्स्य 
पालन गनव चाहने कृर्कहरुलाई ऋण सवुवधा र 
प्राववनधक सेवा एवं गणु्िरीय माछा भरुा उपलधध 
गराउन सहयोग परु् याइएको। आयोिना लागू 
भएका जिल्लामा मत्स्य ववकास अनधकृिको 
दरबन्दी राखेर मत्स्य प्रसार कायवमा व्यापकिा 
ल्याउने कायवको शरुुवाि। 

१५ आ ब २०४३/४४–

२०४८/४९)  
दोश्रो मत्स्य ववकास आयोिना लागू भयो। 
यो आयोिनाको कुल लागि २३ नमनलयन 
अमेररकी डलर नियो। 

 

दोश्रो चरणमा िराईका िप पाुँच जिल्ला (दाि-
कञ्चनपरु) र िप एक मत्स्य ववकास केन्र, गेटा 
(कैलाली) मा कायवक्रम वव्िार गररयो। यसै 
आयोिना माफव ि बालािमुा केन्रीय मत्स्य भवनको 
ननमावण। आयोिना कायावन्वयनबाट िराईका 
जिल्लाहरुमा ननिी क्षेत्रमा मत्स्य ह्याचरी ििा 
नसवरीहरु ्िापना भई मत्स्य पालन कायवको 
वव्िार भएको। 

१६ आ.व.2044/45  िापानबाट रेन्बोट्राउट माछाको फुल ल्याइ 
गोदावरीमा भरुा हकुावउने कायव सन्चालन  

जचसो पानीमा पालन गनव सवकने माछाको िािको 
नबकास एवं नब्िार गनुव । 

१७ वव.सं. २०4८ िापान सरकारको सहयोगमा प्राकृनिक 
िलाशय मत्स्य ववकास आयोिना(Natural 

Water Fisheries Development Project)सरुु 
भएको। 

 

बेगनास िाल (पोखरा), नत्रशलुी र गोदावरीमा 
पूवावधार ववकास, व्यावसावयक माछा भरुा उत्सपादन 
प्रववनधको ववकास, केिकल्चर मत्स्य पालनको 
वव्िार एवं सधुार, माछाको आहारा बनाउने 
प्रववनधको ववकास र िनशजक्त ववकास कायवक्रममा 
सहयोग । 

१८ वव.सं.२०4८ मत्स्य ववकास महाशाखा र सो अन्िगवि 
कृनत्रम ििा प्राकृनिक िलाशय मत्स्य ववकास 
कायवक्रमहरु ्िापना।  िराईका 20 जिल्ला 
र धनकुटा, काठमाडौं, का्की ििा सखेुिमा 
1/1 िना मत्स्य ववकास अनधकृिको 
दरबन्दी व्यव्िा गररयो। सािै नेपाल कृवर् 
अनसुनधान पररर्द अन्िगवि मत्स्य अनसुन्धान 
केन्रहरुको ्िापना। 

नयाुँ संगठनात्समक संरचनाको अवधारणा अनरुुप 
जिल्लाहरुमा मत्स्य प्रसार लाइ प्रोत्ससाहन गनुव । 
अनसुन्धान ननकायको छुटै्ट व्यव्िाका गरर 
अनसुन्धान कायवलाइ प्रभावकारी बनाउन।ु 

१९ वव.सं.२०५५ िलचर संरक्षण ऐन, 2017 को प्रिम 
संशोधन। 

 

िलचर संरक्षण ऐन, 2017 मा रहेका 
कनमकमिोरी क्रनमकरुपमा हटाउंदै लैिान ु। 

२० वव.सं.२०५७  महाशाखालाई मत्स्य ववकास ननदेशनालयको 
रुपमा नामाकरण गररएको। 

मत्स्य क्षेत्रको कायवगि जिम्मेवारी प्रदान गनवका 
लानग। 

२१ आ.व.२०६३/64  एक गाउुँ एक उत्सपादन कायवक्रमको शरुुवाि 
। 

 

उद्योग वाजणज्य महासंघसुँगको साझेदारी अन्िगवि 
नवुाकोट र रसवुा जिल्लामा रेन्बोट्राउट माछा 
प्रविवन। 



क्र.सं. समय/बर्व महत्सवपणुव कायवहरु उल्लेख्य उपलजधध/उद्दशे्य 

२२ आ.व.२०६4/65  अनभयानमखुी मत्स्य उत्सपादन कायवक्रम (Fish 

Mission) को शरुुवाि। 

मत्स्य पालन क्षेत्र नब्िार गरर उत्सपादन र 
उत्सपादकत्सव बवृि गनुव । 

२३ वव.सं.२०६० दोहोरो मागव प्रणाली मत्स्य नबकास केन्र 
हेटौंडामा संचालन  

उपलधध स्रोि साधनको अत्सयानधक सदपुयोग गनुव। 

२४ सन ्२०११ , 
आ.व.२०६७/6८ 

FAO को सहयोगमा नश्ल सधुार कायवक्रमको 
शरुुवाि। यस कायवक्रम अन्िगवि हाल 
Chinese Carpमत्स्य नबकास केन्र भैरहवा 
र पोखरामा र रोह ु माछा िनकपरु र 
िरहरामा राजख धयव्िापन कायव भैरहेको।  

माछा भरुाको गणु ्िरमा सधुार ल्याइ भरुा 
सम्बजन्ध सम्या सम्वोधन गनुव । 

२५ वव.सं. 2069 ननिामिी सेवा ऐन,24 घ अनसुार कमवचारी 
समायोिन। 

हालको मत्स्य िफव को दरवन्दी २13 कायम 
गररएको। 

२६ वव.सं. 20७० कृवर् ििा पश ु ववज्ञान अध्ययन सं्िानमा 
B.Sc. Fisheries को अध्यापन शरुु। 

मत्स्यक्षेत्रमा Specialized  manpower नबकास  
गनुव। 

२७ आ.व. २०७२/७३ नबशेर् मत्स्य उत्सपादन कायवक्रमको शरुुवाि। उत्सपादन र उत्सपादकत्सव बवृि गनुवका सािै आयाि 
प्रनि्िापन गनुव। 

२८ आ.व. २०७२/७३ पंगानसयस माछा पालन नबगि ५/७ बर्वदेजख 
शरुुवाि भै मत्स्य नबकास ननदेशनालयबाट 
ह्याचरी अनदुान कायवक्रम प्रारम्भ। 

भरुा आपनुिवमा सहयोग परु् याउन।ु  

२९ आ.व. २०७३/७४ िाईल्याण्डबाट पंगानसयस माछाको भरुा 
आयाि।  

पंगानसयस माछाको धयवसावयक उत्सपादनमा टेवा 
परु् याउन।ु 

 

2. ननकायको काम, किवधय र अनधकार 

मत्स्य ववकास कायवक्रम 

दूरदृवि  

• माछा लगायि िलचरहरुको सन्िनुलि ववकास एवं ननयावि ववृि, गणु्िरीय माछाको आपूनिव व्यव्िालाई सहि बनाई 
िनिाको िीवन्िरमा सधुार ल्याउने।  

पररलक्ष्य  

• खाद्य, पोर्ण ििा िीवन्िरमा सधुाराका लानग माछा लगायिका िलचरहरुको सन्िनुलि ववकास गरी प्रनिधयजक्त माछाको 
उपलधधिा बढाउने। 

लक्ष्य  

• िलश्रोि एवम ्िलीय िीवको समजुचि ववकास, धयव्िापन एवम ्उपयोगिारा राष्ट्रलाई माछामा आत्समननभवर बनाउने। 

उद्दशे्यहरु(Objective) 

• िलीय िैववक ववववधिा, वािावरण ििा िलचरहरुको संरक्षण, प्रविवन, धयब्िापन एवम ्द्बदगो ववकास गरी सन्िनुलि उपयोग 
गने। 

• माछा लगायि िलचरहरुको उत्सपादन र उत्सपादकत्सवलाई बढाई धयवसायीकरणको माध्यमबाट खाद्य ििा पोर्ण सरुक्षामा 
बढावा द्बदने। 



• माछा ििा िलचर सम्बि ऐन, ननयम, सांगठननक संरचना आद्बदको उपयकु्त धयव्िा नमलाई मत्स्य क्षेत्रको द्बदगो ववकासका 
लानग सहि एवम ्प्रभावकारी वािावरण सिृना गने। 

नीनि/रणनीनि 

• िलीय िैववक ववववधिा कायम गदै वािावरण ििा िलचरहरुको संरक्षण र ववकास गरी निनको सन्िनुलि उपयोग गने, 

• गैरकानूनी एवं अन्य ववनाशक िररकाले िलीय िीवलाई हानी परु् याउने कायवलाई रोक्न प्राकृनिक िैववक पिनि, िलीय िैववक 
ववववधिा ििा वास्िानको संरक्षण गने, 

• परम्परागि मछवारहरु, समदुायहरु एवम ्बाुँध ििा िलाशयको ननमावणबाट वव्िावपि पररवारहरुको वहि र अनधकारहरुको 
संरक्षणमा िोड द्बदंदै नदी, िलाशय, िाल–िलैया ििा य्िै अन्य िलक्षेत्रहरुमा सन्िनुलि िररकाले माछापालन गने कायवको 
ववकासका लानग सह–धयव्िापनको वािावरण प्रविवन गराउने गरी आवश्यक कानूनहरु बनाउने, 

• िलचरहरुको उत्सपादन र उत्सपादकत्सव बढाई सामान्य िीववकोपािवनबाट धयवसायीकरण िफव  यसलाई ववकनसि र पररवनिवि 
गने, 

• मत्स्यपालन धयव्िापन सम्बन्धी अनधकारलाई ्िावपि गने, 

• मत्स्य पयवटनलाई सहयोग परु् याउन मनोरञ्जनिन्य मत्स्यपालनलाई प्रविवन गने, 

• मत्स्यपालनमा भौगोनलक एवं क्षेत्रीय सन्िलुन कायम गने, 

• पोखरी, घोल, िाल–िलैया, ररिवभ्वायर, नसमक्षेत्र, नसंजचि धानखेि, नसंचाइ नहरहरु लगायिका उपलधध िलश्रोिहरुलाईप्रभावकारी 
उपयोग गदै मत्स्यपालनको क्षेत्र वव्िार गने, 

• उजचि प्रववनधको प्रयोग, असल धयव्िापन अभ्यास(Good Management Practice)र गणु्िरीय उत्सपादन सामाग्रीहरुको 
प्रभावकारी उपयोग गदै सन्िनुलि सघन मत्स्य पालनलाई प्रविवन गने, 

• मत्स्यपालनको ववववनधकरणलाई प्रविवन गने, 

• ववदेशी प्रिानिका माछाहरु नभत्र्याउन, प्रयोग एवम ्पालन गनव प्रशासननक संयन्त्रलाई सवल बनाउनने, 
• आयाि ननयावि कर, वविलुी ििा ववद्यिुको उपयोग सम्बन्धमा मत्स्यपालनलाई अन्य कृवर् कायवमा ि्िै सहनुलयि प्रदान गने, 

• वायोसेक्यरुरटी ििा िलचरहरुको ्वा््य व्यव्िापन सम्बन्धी मापदण्डहरुको ववकास ििा निनको सशक्तीकरण गने, 

• मत्स्य ििा मत्स्य पदािवहरुमा खाद्य सरुक्षा सनुनजिि गनवको लानग पवहचान,  प्रमाणीकरण ििाठम्याउने (Traceability) 
धयव्िा मत्स्य पालन ििा मत्स्यकीको हरेक मूख्य शंृ्रखलामा लाग ुगने, 

• प्राकृनिक प्रकोप, िलवाय ु पररवविन आद्बदबाट उत्सपन्न हनुे सम्याहरुको सामना गनव मछवार ििा मत्स्य कृर्कहरुको 
क्षमिालाई अनभववृि गने, 

• मत्स्य ववकासमा ननिी क्षेत्रको लगानीलाई प्रविवन गने, 

• मत्स्यकी ििा मत्स्यपालन पररयोिना ििा कायवक्रमहरु माफव ि मवहला ििा यवुाहरुको सशक्तीकरण गररनेछ। 

• मत्स्य बिारीकरण प्रणालीलाई ववकनसि गने, 

• मत्स्य क्षेत्रको द्बदगो ववकास एवं सशुासनका लानग उपयकु्त वािावरण सिृना हनुे धयब्िा नमलाउने, 
• मत्स्यकी एवं मत्स्य पालनले रावष्ट्रय खाद्य एवं पोर्ण सरुक्षा ििा रावष्ट्रय अिविन्त्रमा महत्सवपूणव योगदान परु् याउन सक्न े

क्षेत्रको रुपमा अगानड बढाउनका लानग िल ििा िमीनको नैसनगवक उपयोगको अनधकार सरुजक्षि गने, 

• मत्स्य क्षेत्रको ननयमन, धयब्िापन, ववकास, अनसुन्धान, प्रसार एवम ्जशक्षामा संलग्न सरकारी ननकायहरु सदुृढ बनाउने, 
• िप आनिवक सहयोग उपलधध गराएर मत्स्य ििा िलचरपालन सम्बन्धी क्षेत्रसुँग सम्बजन्धि सं्िाहरुलाई सवल गराइने, 
• मत्स्य क्षेत्रका सं्िाहरुको भौनिक सवुवधामा ववकास गनुवका सािै मत्स्य ववकासका लानग लगानी अनभववृि गने, 

• मत्स्य क्षेत्रको ननयमन, धयब्िापन, ववकास, अनसुन्धान, प्रसार ििा जशक्षामा संलग्न सावविननकननकायहरुको मानववय क्षमिा 
सदुृढ गने। 

कायव वववरण  



मत्स्य ववकासननदेशनालयका कायवक्रम ननदेशकको प्रत्सयक्ष मािहिमा रहने गरी मािी उल्लेजखि दरबन्दी अनरुुपको कायव बाुँडफाुँड 
वववरण िानलका बमोजिमका 6 वटाशाखाहरुको व्यव्िा गरी िल उल्लेख गररए अनसुार ननदेशनालय ्िरमा आन्िररक कायव 
बाुँडफाुँड व्यव्िा गररएको छ।   

१. कायवक्रम ननदेशक 

• ननदेशनालय अन्िगविका ननकायका कमवचारीहरुलाई आवश्यक ननदेशन द्बदने र समन्वय गने। 

• ननदेशनालय अन्िरगि सञ्चानलि कायवक्रमको योिना ििुवमा र कायावन्वयन गनव आवश्यक व्यव्िा नमलाउने।  
• सञ्चानलि कायवक्रमको सपुररवेक्षण, अनगुमन र मूल्यांकन गने।  
• मन्त्रालय एवं ववभागबाट प्राप्त नीनि ननदेशन प्रभावकारी रुपमा कायावन्वयन गने गराउने।  
• मत्स्य ववकासको नीनि/रणनीनि, ऐन ननयम र कायवक्रम ििुवमाको लानग मन्त्रालय एवं ववभागलाई आवश्यक सहयोग 

गने।  
• मन्त्रालय एवं ववभाग र ववर्यगि ननकायसुँग समन्वय ्िावपि गने।  
• मत्स्य ववकास कायवक्रम कायावन्वयनको क्रममा देखा परेका सम्याहरु र समयानकूुल पररमािवन गनुव पने ववर्यहरुमा 

मानिल्लो ननकायलाई नीनिगि सझुाव पेश गने।  
• जि.कृ.वव.का., फामव/केन्र, प्रयोगशाला आद्बदलाई मत्स्य प्रसार/ववकास कायवक्रम ििुवमा र कायावन्वयनको लानग आवश्यक 

मागवदशवन गने। 

• योिना शाखा माफव ि अध्ययन÷िानलमको लानग नसफाररस भई आएका कमवचारीहरुको मनोनयनको लानग कृवर् ववभाग 
माफव ि कृवर् ववकास मन्त्रालयमा नसफाररस गरी पठाउने। 

3. ननकायमा रहन ेकमवचारी संख्या र कायव वववरण 

मत्स्य ववकास ननदेशनालयमा कायवरि कमवचारीहरुको वववरण 

क्र.
सं. 

कमवचारीकोनाम,िर पद शैजक्षक योग्यिा ईमेल ठेगाना फोन नं. कैवफयि 

१ श्री वैकुण्ठ अनधकारी कायवक्रम ननदेशक M.Sc.Ag. 

(Extension), 

M.P.A. 

badhikari27@gmail.com ९८५१२४५६०६  

२ श्रीप्रमोद कुमार ररिाल वररष्ठ मत्स्य ववकास 
अनधकृि 

M.Sc.Aqua. pkrijal@gmail.com ९८४३२१६८६९ िोन कायावन्वयन 
इकाई. खोटाङ काि 

३ श्री दगुावप्रसाद ररिाल वररष्ठ कृवर् प्रसार 
अनधकृि 

M.Sc.Ag. 
(Extension) 

 ९८४१३९५२१९ िोन कायावन्वयन 
इकाई. 
कवपलव्ि(ुकाि) 

४ श्री यगुलवकशोर निवारी वररष्ठ मत्स्य ववकास 
अनधकृि 

M.Sc.Aqua. yugalktiwari@yahoo.com ९८५४०३६७४९ जि.कृ.वव.का. 
बािरुा, (काि) 

५ श्री सनुमत्रा लौडारी वररष्ठ मत्स्य ववकास 
अनधकृि 

M.Sc.Aqua. 

M.A. (RD) 

sumitra_laudari@hotmail.com ९८४१४२१११५  

६ श्री प्रवेश नसंह कुुँ वर वररष्ठ मत्स्य ववकास 
अनधकृि 

M.Sc.Aqua. 

 

prabeshkunwar@yahoo.com 9851038987  

७ श्री रववन्रमान मल्ल मत्स्य ववकास 
अनधकृि 

B.Sc. 

(Biology) 

rabindramanmalla@yahoo.com  ९८४८०४३९६९  

८ श्री ज्ञाननननध लोहनी मत्स्य ववकास 
अनधकृि 

I.A. gyanlohani@gmail.com ९८४७०४१५६५  

९ श्री दामोदर िोशी लेखा अनधकृि B.Com. damodarjoshi46@yahoo.com ९८४१५९६२९५  

१० श्री सनु्दरी काकी प्राववनधक सहायक J.T., B.Ed. Sundari.karki@gmail.com 9848298764  

११ श्री यज्ञ प्रसाद गौिम प्राववनधकसहायक I.SC.Ag., 
B.B.S. 

yagya.pg@gmail.com ९८४२८६२००८  

१२ श्री सनुनल के.सी. सवईजन्िननयर B.E. kcsunil.ioe@gmail.com ९८५११४३६८४  

१३ श्री मीरा शे्रष्ठ टाईवपि नायव सवु्वा S.L.C. mirastha33@yahoo.com ९८४१६४१९३३  
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क्र.
सं. 

कमवचारीकोनाम,िर पद शैजक्षक योग्यिा ईमेल ठेगाना फोन नं. कैवफयि 

१४ श्री प्रमे प्रकाश खत्री नायव सवु्वा B.A. premkhatri294@gmail.com ९८51232388  

१५ श्री गंगाराम नेपाल हलकुा सवारी चालक 
(पाुँचौं) 

साधारण 
लेखपढ 

 ९८५११९७७११  

१६ श्री हकाव चौधरी कायावलय सहयोगी 
(पाुँचौं) 

साधारण 
लेखपढ 

 ९८४१४२५२६०  

१७ श्री ध्रवु व्निे कायावलय सहयोगी 
(पाुँचौं) 

साधारण 
लेखपढ 

 ९८४११५७४५२  

 

4. ननकाय बाट प्रदान गररन ेसेवााः 

 



 मत्स्य ववकास ननदेशनालय, काठमाडौं 
 नागररक वडा-पत्र (Citizen Charter) 

      

क्र
सं 

काम सम्पकव  कमवचारी, पद पेश गनुवपने कागिाि द्िरु लाग्न ेसमय गनुासो सनु्न ेअनधकारी  

१ मत्स्यनीनि ननयम, मागवदशवन, कायवववनध 
र ननदेजशका ियार गने। 

वररष्ठ मत्स्य ववकास अनधकृि/प्राववनधक 
सहायक नीनिननयम समन्वय शाखा 

नलजखि पत्र 
ननवेदन/मौजखक अनरुोध 

ननाःशलु्क आवश्किा 
अनसुार 

कायवक्रम ननदेशक  

२ आवनधक ििावावर्वकयोिना 
ििुवमा/संशोधन एवं ्वीकृनिका 
लानग पेश गने। 

वररष्ठ मत्स्य ववकासअनधकृि/मत्स्य 
ववकास अनधकृियोिना शाखा 

नलजखि 
पत्रननवेदन/मौजखक 
अनरुोध 

ननाःशलु्क आवश्किा 
अनसुार 

कायवक्रम ननदेशक  

३ मत्स्यपालनका लानग पोखरी, नसवरी 
एवं ह्याचरी ननमावण सम्बन्धी 
इजन्िननयररि सेवा 

सव-इजन्िननयर/मत्स्य प्राववनधकमत्स्य 
प्रसार रइजन्िननयररि शाखा 

नलजखि पत्र ननवेदन ननाःशलु्क १५ द्बदन कायवक्रम ननदेशक  

४ ववशेर् मत्स्य उत्सपादन कायवक्रम 
अनदुान 

वररष्ठ मत्स्य ववकास अनधकृि/मत्स्य 
ववकास अनधकृि योिना शाखा/अनगुमन 
ििा मूल्याकंन शाखा 

सावविननक सूचना 
अनसुार 

ननाःशलु्क सालवसाली कायवक्रम ननदेशक  

५ मत्स्य सम्बन्धी सूचना संकलन, 

ववश्लरे्ण ििा प्रवाह सम्बन्धी सेवा 
वररष्ठ मत्स्य ववकास 
अनधकृि/प्राववनधकसहायकप्रववनधवव्िार 
र ि्याकं शाखा 

नलजखि 
पत्रननवेदन/मौजखक 
अनरुोध 

ननाःशलु्क िरुुन्ि कायवक्रम ननदेशक  

६ िनगनुासो व्यव्िापन सम्बन्धी कायव 
गने/गराउन े

वररष्ठ मत्स्य ववकास अनधकृि/मत्स्य 
ववकास अनधकृि अनगुमन ििा 
मूल्याकंन शाखा 

नलजखि 
पत्रननवेदन/मौजखक 
अनरुोध 

ननाःशलु्क िरुुन्ि कायवक्रम ननदेशक  

७ प्रशासननक कायवको सेवा प्रदान गने 
गराउन े

नायब सधुबा/टाईवपि नायब सधुबा-
सामान्यप्रशासन शाखा 

ननयमानसुारका 
आवश्यक कागिाि 

ननाःशलु्क िरुुन्ि कायवक्रम ननदेशक  

८ आनिवक प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह 
गने/गराउन े

लेखा अनधकृि,                             आनिवक 
प्रशासन शाखा 

ननयमानसुारका 
आवश्यककागिाि 

ननाःशलु्क िरुुन्ि कायवक्रम ननदेशक  

 



5. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी 

ननदेशनालयका शाखा ििा सो अन्िगविका प्रमखु कायवहरु 

1. योिना शाखा 

• मत्स्यववकासननदेशनालय र अन्िगविका ननकायहरुको वावर्वक कायवक्रम विेट ििुवमा ििा ्वीकृि कायवक्रम आवश्यकिा 
अनसुार संशोधन म्यौदाियार गने।  

• मत्स्य ववकास कायवक्रमको चौमानसक ववभािन अनसुारको वावर्वक कायवक्रम कायावन्वयनमा सहिीकरण गने।  
• कृवर् ववभाग अन्िगविका मत्स्य सम्बन्धी ननकाय र जिल्ला कृवर् ववकास कायावलयहरुबाट सञ्चालन हनुे मत्स्य ववकास 

कायवक्रमको कायवक्रम बिेट ििुवमा सम्बन्धी मागवदशवन ियार गरी कायावन्वयनको लानग उपलव्ध गराउने।  
• ववभागीय कायवक्रम विेट ििुवमा सम्बन्धी गोष्ठीमा भाग नलने।  
• मत्स्य ववकास कायवक्रमको दीघवकालीन ििा आवनधक (पञ्च/नत्र-वर्ीय) योिना ियार गने। 

• नेपाल कृवर् सेवा अन्िगवि मत्स्य ववकास (वफसररि) समूह अन्िगविका कमवचारीहरुको व्यजक्तगि वववरण अद्यावनधक 
गने।  

• िनशजक्त ववकासका लानग प्र्िाव ियार गने र आवश्यकिा अनसुारमनोनयनका लानग नसफारीस गनव कायवक्रम ननदेशक 
समक्ष पेश गने। 

• ननदेशनालयको वावर्वक कायवमक्रममा उल्लेख भए बमोजिमको अध्ययन भ्रमण (प्राववनधक, कृर्क/व्यवसायी) कायवक्रम 
सञ्चालन गने। 

• मत्स्य ििा अन्य िलचर सम्बि अन्िराववष्ट्रय संघ/सं्िासुँग समन्वय एवं सञ्चानलि कायवक्रम कायावन्वयनमा सहयोग गने।  
• ननदेशनालयको ्वीकृि अनदुानमूलक कायवक्रम अनगुमन ििा मूल्यांकन शाखासुँगको समन्वयमा सञ्चालन गने।  
• यसका अनिररक्त कायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

2. अनगुमन ििा मूल्याकंन शाखा  

• मत्स्य ववकास ननदेशनालय र अन्िगविका ननकायहरुर अन्य सम्बजन्धि ननकाय (जिल्ला कृवर् ववकास कायावलय, अनसुन्धान, 

आयोिना, संघ/सं्िा)हरुबाट सञ्चानलि मत्स्य प्रसार/अनसुन्धान/ववकास कायवक्रमहरुको प्रगनि संकलन गने। 

• ननयनमि रुपमा मानसक, चौमानसक ििा वावर्वक प्रगनि प्रनिवेदन ियार गरी ववभागमा पठाउने।  
• ववभाग्िरीय सनमक्षा कायवक्रममा मत्स्य ववकासकायवक्रमको समविगि उपलजव्धहरुको ववश्लरे्णात्समक प्रनिवेदन ियार गने।  
• मन्त्रालय एवं ववभागबाट ननदेशन÷माग भएअनसुार सम्बजन्धि ववर्यव्ि ुबारेमा वववरण/िानकारी उपलव्ध गराउने।  
• मत्स्य ववकास ननदेशनालय र अन्िगविका ननकायहरु ििा जिल्लाहरुद्वारा सञ्चानलि मत्स्य प्रसार/ववकास कायवक्रमहरुको 

अनगुमन ननरीक्षण गने।  
• ननदेशनलयको ्टाफ वैठक संचालन गने। 

• ननदेशनालयको वावर्वक कायवमक्रममा उल्लेख भए बमोजिमको िानलम, गोष्ठी एवं अनगुमन भ्रमण कायवक्रम सञ्चालन गने। 

• ननदेशनालयको ्वीकृि अनदुानमूलक कायवक्रम सञ्चालनमा सहयोग एवं अनगुमन गने।  
• ननदेशनालय अन्िगविका ननकायहरुको वावर्वक पजु्िका संकलन एवं मूल्यांकन सम्बन्धी कायव गने। 

• ननदेशनालयको वावर्वक प्रगनि प्रनिवेदन पजु्िका ियार गरी प्रकाशन गने। 

• यसका अनिररक्त कायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

 

 



3. मत्स्य प्रसार ििा ईजन्िननयररि शाखा 

मत्स्य प्रसारसम्बन्धी कायवहरु 

• मत्स्य प्रसार कायवक्रमहरुको कायव सञ्चालनको लानग प्राववनधक ननदेजशका ििा कायवववनध ियार गने।  
• मत्स्य प्रसार कायवक्रमहरुको कायव सञ्चालनको लानग आनिवक नमवस (खचव ववनध) ियार गने।  
• मौिदुा मत्स्य सम्बन्धी प्राववनधक ििा आनिवक नमवस पररमािवन गनव कृवर् प्रसार ननदेशनालयसुँग समन्वय गरी कायावन्वयन 

गने, गराउने। 

• मत्स्य प्रसार पिनि ििा िररकाहरुको ववश्लरे्ण ििा समय सापेक्ष रुपले पररमािवन गने। 

• मत्स्य प्रसार कायवक्रमको प्रभावकाररिा अध्ययन गने। 

• मत्स्य प्रसार कायवलाई बढी प्रभावकारी एवं आधनुनकीकरण गने क्रममा ववभागलाई नीनिगि ििा प्राववनधक रुपमा मद्दि 
गने।  

• नमवस, ननदेजशका एवं कायवववनध सम्बन्धी प्रकाशन कायव गने ििा वविरण व्यव्िा नमलाउने। 

• यसका अनिररक्त कायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

ईजन्िननयररिसम्बन्धी कायवहरु 

• ज्वकृि कायवक्रम अनसुार मत्स्य ववकाससुँग सम्बजन्धि सरकारी ििा मत्स्य अनसुन्धान केन्रहरुमा ईजन्िननयरीि सेवा 
परु् याउने। 

• समयमै कायवको लगि इविमेट, रननि ववल ििा फाइनल ववल ियार गरी भकु्तानीको लानग नसफाररस गने। 

• मत्स्य पालक कृर्कहरुको लानग मत्स्य ववकास एवं पालन सम्बन्धी पोखरी, ििा ह्याचरीको नडिाईन इ्टीमेट ििा 
ननमावणमा प्राववनधक सेवा परु् याउने। 

• फामव/केन्रहरुको अनगुमनको क्रममा देजखएका भौनिक पवुावधार सम्बजन्धि सम्याहरुको मलु्याङ्कन गरी प्रािनमकिाको 
आधारमा वावर्वक योिना ििुवमा गदाव योिना शाखाको समन्वयमा आवश्यक ईजन्िननयररि सेवाको राय सझुाव द्बदने। 

• आवश्यक मेजशनरी/उपकरण आद्बद खररदको लानग ्पेनसवफकेसन ियार एवं नसफाररस गने। 

• यसका अनिररक्त कायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

4. प्रववनध वव्िार एवं ि्याङ्क शाखा 

• मत्स्य ववकासको नयाुँ अवधारणा ििा ववकनसि प्रववनधबारे िानकारी नलई आवश्यकिा अनसुार कायवक्रमहरुलाई समय 
सापेक्ष रुपमा पररमािवन प्र्िाव ियार एवं पेश गने। 

• मत्स्य ववकास ननदेशनालयको Websiteअध्यावनधक गने।  
• मत्स्यसुँग सम्बजन्धि ववनभन्न रावष्ट्रय एवं अन्िरावष्ट्रय प्रकाशन ििा श्रव्य-दृष्य सामाग्री संकलन गरीननदेशनालयको 

पु् िकालय व्यव्िापन ििा संचालन गने। 

• मत्स्य सम्बन्धी ि्याङ्क ियारी ििा सो सम्बन्धी कायवक्रम सञ्चालन गने। 

• मत्स्यप्रववनध सम्बन्धी प्रकाशनकायव ििा श्रव्य-दृष्य सामाग्री ियार गने एवं सो को वविरण व्यव्िा नमलाउने। 

• मत्स्य प्रसार कायवक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दभवमा मत्स्य अनसुन्धान, पश ुसेवा, जशक्षण सं्िाहरु ििा अन्य ववर्यगि 
ननकायहरुसुँग आवश्यकिा अनसुार समन्वय गने।   

• मत्स्यसुँग सम्बजन्धि NGOs, INGOs, CBOs ििा समूह/सहकारी सं्िाहरुको रोिर ियार गने।  
• अन्य ननकायहरुवाट आयोिना हनुे द्बदवस ििा प्रदशवनी सम्बन्धी कायवक्रममा समन्वय गने ििा सो सम्बन्धी 

ननदेशनालयको वावर्वक ्वीकृि कायवक्रम सञ्चलान गने। 

• यस शाखाका प्रमखुले ननदेशनालयको सूचना अनधकारीको रुपमा कायव गने।  



• यसका अनिररक्त कायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

5. नीनि ननयम एवं समन्वय शाखा 

• मानिल्लो ननकायहरुबाट प्राप्त नीनि ििा ननदेशनको कायावन्वयन व्यव्िा नमलाउने। 

• सरोकारवाला ननकायहरुसुँग आवश्यक समन्वय गरी मत्स्य ववकास सम्बन्धी नीनि, ऐन एवं ननयमहरु ििुवमा ििा 
पररमािवन गने। 

• नेपाल सरकारका अन्य ननकायहरुबाट ििुवमा भएका मत्स्य ववकास र िलचर संरक्षण सम्बन्धी नीनि, ऐन ननयम एवं 
कायवक्रमहरु अध्ययन गरी कृवर् ववकास मन्त्रालय अन्िगविका मत्स्य सम्बन्धी ननकायहरुले कायावन्वयन एवं समन्वय गनुव 
पने ववर्यमा सझुाव पेश गने। 

• मत्स्य ववकास र िलचर संरक्षण सम्बन्धी सरोकार रहने ववर्यमा नीनि, ऐन ननयम ििुवमा एवं संशोधनको लानग सझाव 
पेश गने।   

• नीनि, ऐन ननयम सम्बन्धी गोष्ठी, वैठक सञ्चालन र सो सम्बन्धी अन्य ननकायको कायवक्रममा सहभागी हने। 

• यसका अनिररक्त कायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

6. प्रशासन शाखा  

6.१ लेखा फाुँटका प्रमखु कायवहरु  

• ननदेशनालयलाई प्राप्त ववननयोजिि विेट ऐन, ननयम, नेपाल सरकारको नीनि ननदेशन, आनिवक कायवववनध ऐन, ननयमावली ििा 
भए गरेका पररपत्रहरुको आधारमा ननदेशकको मािहिमा रही ननयमानसुार आनिवक कारोबार सञ्चालन गने। 

• कायवक्रम ननदेशकलाई आनिवक प्रशासन सम्वन्धी राय सल्लाह द्बदने। 

• विेट खचवको वहसाव वकिाव दरुु्ि राखी ऐन ननयमले िोकेको अवनध नभत्र सो को प्रनिवेदन एवं वववरणहरु सम्बजन्धि 
ननकायमा पठाउने।  

• लेखा पररक्षण गराउने।  
• बेरुि ुफछयौट सम्बन्धी कायवहरु गने।  
• यसका अनिररक्त ननयमानसुार अन्य कायवहरु रकायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

6.२ सामान्य प्रशासन फाुँटका प्रमखु कायवहरु  

प्रशासन सम्बन्धी कायवहरु   

• ननदेशनालयमा प्राप्त जचठृीपत्र ििा वटप्पणी फाईलहरु कायवक्रम ननदेशक समक्ष पेश गने।  
• मत्स्य ववकास ननदेशनालय र मािहिका कायावलयहरुमा ररक्त रहेको पदहरुको माग आकृनि फारम भरी सम्वजन्धि 

ननकायमा समयमा नै पठाउने। 

• पत्रहरु दिाव, चलानी गने।  
• फाईनलि ििा पत्र लेख्न ेआद्बद कायव गने।  
• कायवरि कमवचारीहरुको व्यजक्तगि वववरण अद्यावनधक गरी राख्न।े 

• ववदा एवं हाजिरी लगायि अन्य प्रशासननक रेकडव दरुु्ि राख्न।े   
• कायावलय सहयोगीहरुलाई आवश्यकिा अनसुार पररचालन गने गराउने।  
• यसका अनिररक्त ननयमानसुार अन्य कायवहरु रकायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

 

 



जिन्सी व्यव्िापन सम्बन्धी कायवहरु   

• ननदेशनालयको जिन्सी सम्बन्धी रेकडव अद्यावनधक राख्न े र ननदेशनालयमा सर-सफाई, सरुक्षा लगायि अन्य व्यव्िापन 
नमलाउने।  

• ननयनमि रुपमा जिन्सी ननरीक्षणको आवश्यक व्यव्िा नमलाउने।  
• ननयमानसुार नललाम सम्बन्धी कायवहरु गने।  
• ननदेशनालयको श्रोि साधनहरुको संरक्षण, ममवि सम्भार गने गराउने।  
• ननदेशनालयको लानग आवश्यक सामाग्रीहरु खररद गने, गराउन।े 

• ननदेशनालय अन्िगविका ननकायहरुको जिन्सी सम्बन्धी अनगुमनमा सहयोग गने। 

• यसका अनिररक्त ननयमानसुार अन्य कायवहरु रकायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

कमवचारीको जिम्मेवारी   

(क) नायवसधुबा 

• मानि उल्लेजखि प्रशासननक कायवहरुको मखु्य जिम्मेवारी वहन गने।  
• कायवक्रम ननदेशकको वप.ए.को रुपमा समेि काम गने। 

• यसका अनिररक्त ननयमानसुार अन्य कायवहरु रकायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

 (ख) टाईवपि  

• ननदेशनालयको जचठृीपत्र ििा आवश्यकिा अनसुारका अन्य कागिाि टाइप गने र फोटोकपी, फ्याक्स सञ्चालन गने।   
• यसका अनिररक्त कायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

(ग) हलकुा सवारी चालक 

• यस ननदेशनालयबाट सम्पादन गररने ववनभन्न कायवक्रमहरुको लानग वफल्ड्िरमा सवारी साधन नलएर िान ुपने अव्िामा 
आफ्नो जिम्मामा रहेको सवारी साधनबाट कायवक्रममा खवटएका कमवचारी/पदानधकारीहरुलाई सरुजक्षि िवरले लग्ने र 
ल्याउने। 

• आफ्नो जिम्मामा रहेको सवारी साधनको ननयनमि सरसफाई गरी दरुु्ि राख्न।े   
• सवारी साधनको सनभवनसि एवं ममवि सम्भार गनुव पने अव्िा भए ित्सकाल सम्बजन्धि पदानधकारी समक्ष िानकारी गराइ 

ननयमानसुार सनभवनसि एवं ममवि सम्भार गराउने। 

• यसका अनिररक्त कायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

(घ) कायावलय सहयोगी   

• प्रशासन शाखाको प्रत्सयक्ष मािहिमा रही िोवकएको जिम्मेवारी अनसुार कायावलयको सरुक्षा ििा पालोपहरा गने। 

• कायावलय समय अनसुार समयमै कायावलय खोल्ने र बन्द गने। 

• कायावलय सरसफाई गने।  
• कायावलय प्रयोिनमा आएका सामानहरु आवश्यकिा अनसुार ओसार पसार गने। 

• ननदेशनालयका जचद्बठपत्रहरु अन्य कायावलय ििा ननकायहरुमा वविरण गने एवं जचठीपत्रहरु हलुाक चलान गने।   
• ववनभन्न शाखाहरुमा आलोपालो गरी ननदेशनालयका दैननक कामकािमा आवश्यकिा अनसुार सहयोगीको भनूमका ननवावह 

गने।   
• यसका अनिररक्त कायवक्रम ननदेशकको ननदेशन अनरुुपका कायव गनुव पनेछ। 

 



6. सेवा प्रदान गनव लाग्न ेद्िरु र अवनध 

➢ सेवाको द्िरुननशलु्क र सेवािरुुन्ि प्रदान गररनेछ। 

 

7. ननणवय गने प्रकृया र अनधकार 

8. ननणवयउपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

श्री वैकुण्ठ अनधकारी, कायवक्रम ननदेशक 

9. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

चाल ुआ.व. २०७४/७५ को हालसम्म भएको प्रगनिवववरण 
 

नस.नं. सूचकहरु हाल सम्मकोप्रगनि कैवफयि 

१ माछा भरुा उत्सपादन ििा वविरण(हिारमा)     

1.1 ह्याजललड्गउत्सपादन ििा वविरण (224000)     99924.50   

1.2 फ्राई उत्सपादन ििा वविरण (18900)  11466.13   

1.3 वफड्गरनलड्ग उत्सपादन ििा वविरण (14100) 7400.19   

1.4 सौन्दयव माछा उत्सपादन, वविरण (40)       25.91   

2 शिुनश्लको मत्स्य ववि उत्सपादन ििा वविरण 
 

  

2.1 ह्याचनलिउत्सपादन ििा वविरण (2500) 1000.00   

2.2 वफङगरनलड्गउत्सपादन ििा वविरण (200)  113.06   

  िम्मा 119929.78   

  फाइवमारुपान्िरण गदाव माछाभरुा कूल िम्मा 56821.78   

3 मत्स्यसम्वन्धी िानलम 
 

  

3.1 घमु्िी्िलगि िानलमाः 90 61   

3.2 मत्स्यपालन 1हपे्त िानलमाः30 19   

 

10. सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

  १. प्रमखुाः श्री बैकुण्ठ अनधकारी  

     पदाः कायवक्रम ननदेशक 

     सम्पकव  नम्वराः 9851245606 

  २. सूचना अनधकारीको नामाः श्री सनुमत्रा लौडारी    
     पदाः वररष्ठ मत्स्य ववकास अनधकृि 

     सम्पकव  नम्वराः 9841421115 



11. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 
➢ िलचर संरक्षण ऐन,२०१७ 

➢ िलचर ठेक ननयम , २०१९ 

➢ पश ु्वा््य ििा पश ुसेवा ऐन , २०५५ 

➢ दाना पदािव ऐन , २०३३ 

➢ दाना पदािव ननयमावली , २०४१ 

➢ माछा नबमा लेख 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. आम्दानी खचव ििा आनिवक कारोबारसम्बनी अद्यावनधक वववरण 

मत्स्य ववकास ननदेशनालय 

आ.व. २०७4/७5 को द्बद्विीय चौमानसक बिेट, ननकासा, र खचव 
बिेट जशर्वक नं.अनसुार 

क्र.
सं 

कायावलयको नाम बावर्वकववननयोजिि बिेट वििीयचौमानसक पूुँजिगि वििीयचौमानसक चाल ु वििीयचौमानसक कुल वििीय चौमानसक 
ववननयोिनको 

िलुनामा खचवको 
प्रनिशि 

चालुुँ पुुँजििग िम्मा बिेट ननकासा खचव बिेट ननकासा खचव ननकासा खचव 

1 मत्स्य ववकासननदेशनालय, बालाि ु 35634 2669 38303 2300.0 144.66 144.66 16119.0 7119.44 7119.4 7264.10 7264.098 39.44 

२ रावष्ट्रयप्राकृनिक ििा कृनत्रम िलाशय 
मत्स्य ववकास कायवक्रम, बालाि ु

१४७६३ ८७२ 15635 593.0 279 279 5025.0 2763.82 2763.8 3042.81 3042.813 54.16 

3 केन्रीय मत्स्यप्रयोगशाला, बालाि ु १४३२३ १९९५ 16318 1260.0 918.5 918.5 4451.0 3851.82 3851.8 4770.32 4770.318 83.53 

४ मत्स्य ववकासकेन्र, फते्तपरु, सप्तरी १४२०२ २४७० 16672 1170.0 1429.5 1429 4251.0 4385.75 4385.7 5815.20 5815.198 107.27 

5 मत्स्य ववकासकेन्र, लहान, नसरहा १००१४ ८१२ 10826 500.0 268.02 268 3013.0 3112.11 3112.1 3380.12 3380.122 96.22 

६ मत्स्य ववकास ििािानलम केन्र, 

िनकपरुधाम 

२६६७७ ३९३० 30607 3605.0 791.41 791.4 7826.0 5064 5064 5855.41 5855.41 51.22 

7 मत्स्य ववकासकेन्र, हेटौंडा 17349 २०५८ 19407 1175.0 1087.5 1088 5408.0 4169.76 4169.8 5257.27 5257.266 79.86 

८ मत्स्य ववकासकेन्र, भण्डारा, जचिवन १३७०२ ६००२ 19704 5297.0 1236.8 1237 4131.0 3974.88 3974.9 5211.69 5211.687 55.28 

9 मत्स्य ववकासकेन्र, भैरहवा २०१३४ २०९० 22224 475.0 941.01 941 5466.0 6373.15 6373.1 7314.16 7314.156 123.11 

१० मत्स्य ववकासकेन्र, महादेबपरुी, बाुँके ९१५४ २५५२ 11706 2111.0 2211.5 2211 2497.0 2121.19 2121.2 4332.64 4332.637 94.02 

11 मत्स्य ववकासकेन्र, गेटा, कैलाली १४०९६ ५०० 14596 500.0 477.7 477.7 4182.0 3995.79 3995.8 4473.48 4473.482 95.55 

१२ जचसो पानी मत्स्यववकास केन्र, 

नममी, ्याििा 
४४७० २८ 4498 0.0 28 28 1657.0 1194.34 1194.3 1222.34 1222.344 73.77 

१३ ररिरभ्वायर मत्स्यववकास केन्र, 

कुलेखानी, मकवानपरु 
८९०५ ४२९० 13195 4000.0 38.62 38.62 2795.0 1289.44 1289.4 1328.06 1328.064 19.54 

१४ 20 जिल्ला कृवर् ववकासकयावलयहरु २१४ ० 214 0.0 0 0.0 48.0 0 0 0.00 0 0.00 
  33 कायावलयहरूकोिम्मा 203637 30268 233905 22986.0 9852.1 9852 66869.0 49415.5 49415 59267.60 59267.6 65.96 



1३. सावविननक ननकायको वेबसाइट भए सोको वववरण 

➢ www.dofd.gov.np 

१४. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सोको प्रगनि प्रनिवेदन (प्रगनि प्रनिवेदन राख्न)े 

मत्स्य ववकास ननदेशनालय, वालाि ु

आनिवक वर्व 2074/75 

दोस्रो चौमानसक प्रगनि 

मत्स्य ववकास ननदेशनालय, वालाि ु

क्र.सं. कायवक्रम/वक्रयाकलाप खचव 
शीर्वक 

इवकाइ बावर्वक लक्ष्य दोस्रो चौमानसक लक्ष्य दोस्रो चौमानसक 
प्रगनि 

अजघल्लो 
चौमानसक 

सम्मको प्रगनि 

हाल सम्मको 
प्रगनि 

दोस्रो चौमानसक विेट 
खचव 

कैवफयि 

पररमाण भार विेट पररमाण भार विेट पररमाण भाररि 
प्रगिी 

पररमाण भाररि 
प्रगिी 

पररमाण प्रगिी 
प्रनिशि 

बिेट खचव 
प्रनिशि 

 

8.2.9.237 भकूम्पबाटक्षनिग्र्ि ननमावणानधन 
केन्रीय मत्स्य भवनको िप 
सदुृढीकरण (पूुँिीगि सधुारखचव) 

29231 संख्या 1 8.89 23 1 8.89 23.00 1 8.89 0 0.0 1 100    

8.3.1.1 कायावलयप्रयोिनका लानग ववनभन्न 
फननवचर खरीद ििा फननवनसङ 
(कायावलयको लानग 
फननवचरवफक्चसव) 

29311 संख्या 10 0.39 1 0 0.00 0.00 0 0.00 10 0.39 10 100 8.3.1.1   

8.5.1.1 ल्यापटपखररद (लेटे्ट प्रववनध) 
(कायावलय संचालनसंग सम्बन्धी 
यन्त्र, उपकरण ििा 
मेशीनऔिार) 

29511 संख्या 1 0.29 0.74 0 0.00 0.00 0 0.00 1 0.29 1 100      

8.5.1.6 फोटोकवप मेनसन (कायावलय 
संचालनसंग सम्बन्धी 
यन्त्र,उपकरण ििा मेशीन 
औिार) 

29511 संख्या 1 0.25 0.65 0 0.00 0.00 0 0.00 1 0.25 1 100      

8.5.1.371 कम्प्यूटरववि एसेसररि 
(कायावलय संचालनसंग सम्बन्धी 
यन्त्र,उपकरण ििा मेशीन 
औिार) 

29511 संख्या 2 0.50 1.3 0 0.00 0.00 0 0.00 2 0.50 2 100      

क) पूुँिीगि खचवकायवक्रमको िम्मा:      10.32 26.69   8.89 23.00   8.89   1.43     144.75 0.06 2300 

      आ) चाल ुखचव अन्िगविका कायवक्रमहरु                  

2.15.2.14 केन्रीय्िरप्रगनि सनमक्षागोष्ठी 
(गोवष्ठ ििाकायवशाला) 

22512 पटक 1 0.39 1 0 0.00 0.00 0 0.00 1 0.39 1 100       

2.15.2.505 योिनाििुवमा गोष्ठी (गोवष्ठ ििा 
कायवशाला) 

22512 संख्या 1 0.39 1 1 0.39 1.00 0.00 0.00 0 0.0 0 0       



क्र.सं. कायवक्रम/वक्रयाकलाप खचव 
शीर्वक 

इवकाइ बावर्वक लक्ष्य दोस्रो चौमानसक लक्ष्य दोस्रो चौमानसक 
प्रगनि 

अजघल्लो 
चौमानसक 

सम्मको प्रगनि 

हाल सम्मको 
प्रगनि 

दोस्रो चौमानसक विेट 
खचव 

कैवफयि 

पररमाण भार विेट पररमाण भार विेट पररमाण भाररि 
प्रगिी 

पररमाण भाररि 
प्रगिी 

पररमाण प्रगिी 
प्रनिशि 

बिेट खचव 
प्रनिशि 

 

2.15.18.1 संचारमाध्यमव्दारा प्रानबनधक 
िानकारी (मत्स्य सम्बजन्ध 
कायवक्रम) 

22522 पटक 3 0.28 0.72 1 0.09 0.24 1 0.09 1 0.09 2 67       

2.15.18.3 बावर्वकप्रगनिपजुष्िका प्रकासन 
(मत्स्यसम्बजन्ध कायवक्रम) 

22522 िान 200 0.39 1 200 0.39 1.00 200 0.39 0 0.0 200 100       

2.15.18.7 चौमानसक, बावर्वक प्रगनि 
प्रनिबेदन ियारी (मत्स्य सम्बजन्ध 
कायवक्रम) 

22522 पटक 4 0.08 0.2 1 0.02 0.05 1 0.02 2 0.04 3 75       

2.15.18.9 बैठकसन्चालन एवं धयब्िापन 
(मत्स्य सम्बजन्ध कायवक्रम) 

22522 पटक 3 0.12 0.3 1 0.04 0.10 1 0.04 1 0.04 2 67       

2.15.18.67 मत्स्यसंगसम्बध्द रावष्ट्रय ििा 
अन्िरावष्ट्रयननकायको समन्वयमा 
Fisheries International 

Convention (मत्स्य 
सम्बजन्धकायवक्रम) 

22522 पटक 1 3.87 10 1 3.87 10.00 1 3.87 0 0.0 1 100       

2.19.1.427 कायवक्रमसन्चानलि जिल्लाहरुको 
अनगुमन ििा प्रनिवेदन 
(अनगुमन मलु्याङ्कन ििा 
कायवक्रमकायावन्वयनभ्रमण खचव) 

22611 जिल्ला 30 2.07 5.36 10 0.69 1.79 10 0.69 10 0.69 20 67       

2.19.1.607 मत्स्यकायवक्रम, प्रयोगशाला र 
फामव केन्रमा सन्चानलि 
कायवक्रमको अनगुमन 
एवंप्रनिबेदन (अनगुमन मलु्याङ्कन 
ििा कायवक्रम कायावन्वयनभ्रमण 
खचव) 

22611 पटक 30 2.07 5.36 10 0.69 1.79 10 0.69 10 0.69 20 67       

5.1.9.19 FLOATING FISH FEED उत्सपादन 
गरररहेका सञ्चालनमा रहेका 
परुाना 
उद्योगहरुलाईमेजशनरीहरुमा  50 

प्रनिशि अनदुानमासाझेदारी 
कायवक्रम सञ्चालन (नेपाल 
सरकारका िफव बाट 
संघसं्िालाई प्रदान 
गररनेआनिवक सहायिा, परु्कार) 

26413 पटक 2 77.33 200 1 38.67 100.00 1 38.67 0 0.0 1 50       

5.1.10.640 मत्स्यसंगसम्बध्द रावष्ट्रय्िरका 
संघ/सं्िाबाट कायवक्रम माग 
गरी सो अनसुार अनदुान 

26413 संख्या 2 2.71 7 2 2.71 7.00   0   0 0 0       



क्र.सं. कायवक्रम/वक्रयाकलाप खचव 
शीर्वक 

इवकाइ बावर्वक लक्ष्य दोस्रो चौमानसक लक्ष्य दोस्रो चौमानसक 
प्रगनि 

अजघल्लो 
चौमानसक 

सम्मको प्रगनि 

हाल सम्मको 
प्रगनि 

दोस्रो चौमानसक विेट 
खचव 

कैवफयि 

पररमाण भार विेट पररमाण भार विेट पररमाण भाररि 
प्रगिी 

पररमाण भाररि 
प्रगिी 

पररमाण प्रगिी 
प्रनिशि 

बिेट खचव 
प्रनिशि 

 

ख) चालखुचव कायवक्रमको िम्मा:    89.68 231.94   47.55 122.97   44.45   1.94     7119.44 0.44 16119 

        कुल िम्मा खचव       100 258.6   56.44 146   53.35   3.4     7264 39.4 18419 

 

भाररि प्रगनि प्रनिशिाः 94.52      ववनिय प्रगनि प्रनिशिाः ३9.44 

 

१५. सावविननक ननकायमा परेका सूचना मागसम्बन्धी ननवेदन र सोउपर सूचना द्बदएको वववरण 

क्र.स. सूचना माग गनेको नाम, ठेगाना 
र सूचना माग गरेको नमनि 

माग गरेको सूचनाको 
संजक्षप्त वववरण 

सूचना द्बदए नद्बदएको 
र सो ननणवयको नमनि 

कायावलय प्रमखु वा 
सूचना अनधकारी मध्ये 
कुन िहबाट सूचना 
द्बदइएको 

सूचना 
नद्बदइएको भए 
सोको कारण 

कैवफयि 

१ िीवन िापा, वकिीपरु 

मो.नं.९८६८५४१७४० 

नमनि 2074/12/07 

वावर्वक ि्यांक र 
आयाि ननयावि सम्वन्धी 
ि्यांक 

2074/12/07 सूचना अनधकारी -  

 


