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   स्ितः प्रकाशन 

(Proactive Disclosure) 

 

सशुासनको िेरुदण्डको रुपिा रहेको सूचना सबिन्त्िी हक नपेालको संषििानले िारा २७ िा 
व्यिस्था गरेको छ । सूचनाको हकलाई संषििानले नै िौधलक हकका रुपिा प्रत्सयाभतू गरे अनरुुप 
राज्यिाट हनुे कायि सबपादनहरुलाई लोकताम्न्त्रक पद्धधत अनरुुप खलुा तथा पारदशी िनाई 
सािििधनक िहत्सिको सूचनािा मि नागररकहरुको पहँच ु लाई सरल र सहि िनाउनको लाधग 
सूचनाको हक सबिन्त्िी ऐन, २०६४ तथा धनयिािली २०६५ को नीधतगत व्यिस्था सिेत भोको छ 
।नेपाल सरकारले धलोको "सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली " को साझा मकांषालाई परुा गने 
ददर्िकाधलन सोचका साथ रोल्पा म्िल्लािा पशपुन्त्छी तथा ित्सस्य षेरको षिकास गनिको लाधग 
कृिकहरुलाई पशपुन्त्छी तथा ित्सस्य सबिन्त्िी प्राषिधिक ज्ञान प्रदान गनि, पशपुन्त्छी तथा ित्सस्यिन्त्य 
पदाथिको उत्सपादनिा कृिकहरुलाई प्रोत्ससाहनको लाधग अनदुान षितरण गनि, स्थाधनय धनकाय तथा 
षिधभन्न संर् सस्थासगँ सिन्त्िय,सहकायि गरी कृिकलाई सहयोग गनि ५नं.प्रदेश सरकार भधूि 
व्यिस्था कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय अन्त्तगित भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ु सेिा षिज्ञ केन्त्रले 
कायि गदै मोको छ । सूचनाको हक सबिन्त्िी ऐन,२०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक 
सबिन्त्िी धनयिािली, २०६५ को धनयि ३ ििोम्िि भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु सेिा षिज्ञ 
केन्त्र,रोल्पािाट धिधत २०७८ साल काधतिक १ गते देम्ख २०७८ साल पौि िसान्त्त सबि सबपादन 
गररोका िखु्य िखु्य कायिहरुको यथाथि िानकारी  मि नागररकहरुलाई होस भन्ने अधभप्रायका साथ 
प्रस्ततु गररोको छ । 

 

                                भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा षिज्ञ केन्त्र,रोल्पा                           

                                       २०७८ िार् २ गते  

 

 

 



१.भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा षिज्ञ केन्त्र,रोल्पाको स्िरुप तथा प्रकृधत: 

   नपेालको संधििान २०७२ को अनसूुची-६ र ७ िा िारा ५७ को उपिारा (२) र (३), िारा १०९,िारा 
१६२ को उपिारा (४), िारा १९७, िारा २३१ को उपिारा (३)  िारा २३२ को उपिारा (७), िारा २७४ 
को उपिारा (४) र िारा २९६ को उपिारा (४) सँग सबिम्न्त्ित भधन प्रदेशको ोकल अधिकार र संर् तथा 
प्रदेशको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रदेशको ोकल अधिकार सूचीको २० नं. िुदँािा कृषि 
तथा पश ुषिकासको अधिकार तथा म्िबिेिारी प्रदेश र संर् तथा प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको १२ नं.िुदँािा पश ु
म्चषकत्ससा सेिा संचालनको अधिकार र म्िबिेिारी संर् र प्रदेश दिैुको हनुे उल्लेख छ । धिधत २०७४/११/०३ 
गते यस लमु्बिनी प्रदेश सरकारको षिधिित स्थापना भई िखु्यिन्त्री तथा िन्त्रीपररिदको कायािलय “  लमु्बिनी प्रदेश 
, प्रदेश सरकार ( कायिषिभािन ) धनयिािली २०७४” िारी गदै प्रदेश सरकारिा रहने षिधभन्न िन्त्रालयहरुले गने 
कायिहरुको म्िबिेिारी षििरण सािििधनक गरेको छ ।िस अनसुार प्रदेश सरकार र यसका धनकायहरुले पशपुन्त्षी 
तथा ित्सस्य षिकास, म्चषकत्ससा तथा िहािारी रोग धनयन्त्रण र ििार प्रिद्धिनसँग सबिम्न्त्ित लगायतका कायि 
षििरणहरु उल्लेख छन।्कििचारी सिायोिन ऐन २०७४ को दफा ४ उपदफा (१) र (२) िा उल्लेख भो 
ििोम्िि सरकरी धनकायहरुको संगठन तथा व्यिस्थापन सिेषण गनिका लाधग संगठन तथा व्यिस्थापन सिेषण 
सधिधत गठन गने व्यिस्था गरी संर्, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची, म्िबिेिारी, कािको प्रकृधत र 
औम्चत्सयताको मिारिा संगठन तथा सिेषण तीनै तहको संगठन संरचना तथा दरिन्त्दी नेपाल सरकारलाई धसफारीस 
गने व्यिस्था ििोम्िि कििचारी सिायोिन धनयिािली २०७४ को धनयि ३ ििोम्िि गदठत सधिधतले तयार गरेको 
प्रदेश सरकार, भधूि व्यिस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय अन्त्तरगत रहने धनकायहरुको संगठन तथा सिेषण 
प्रधतिेदन सङ्घीय िाधिला तथा सािान्त्य प्रशासन िन्त्रालयिाट स्िीकृतका लाधग नेपाल सरकार िन्त्रीपररिदको 
िैठकिा पेश भोकोिा धिधत २०७५/03/26 गतेको िैठकिाट धनणिय भोपधछ भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
षिज्ञ केन्त्रको संगठन संरचना तथा कििचारी दरिन्त्दी सबिम्न्त्ि काननुी मिार तयार भोको हो । राष्ट्रको 
अथितन्त्रको िेरुदण्डको रुपिा रहेको पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य षिकासको अपररहायितालाई अंधगकार गदै पशपुन्त्षी तथा 
ित्सस्य सबिम्न्त्ि उन्नत प्रषिधिको प्रचार प्रसार पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यको उत्सपादन तथा उत्सपादकत्सििा िषृद्ध गरी 
व्यिसायीकरण गदै कृिकको िीिनस्तर सिुार गने उदेश्यले षि.स.२०७५ सालिा यस म्िल्लािा भेटेरीनरी 
अस्पताल तथा पश ुसेिा षिज्ञ केन्त्रको स्थापना भोको हो ।रोल्पा धलिाङिा रषह रोल्पा म्िल्लािा सेिा प्रिाह गने 
गदिछ । 

 

 

 



 

२.भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा षिज्ञ केन्त्र,रोल्पाको काि,कतिव्य तथा अधिकार 

• पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यका लाधग षिम्शषिकृत पश ुम्चषकत्ससा सेिा प्रदान गने । 

• पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य स्िास््य पररषण तथा रोग धनदानका लाधग मिधुनक प्रषिधिको सेिा उपलब्ि गराउने  

• पशपुन्त्षी रोग धनदानका लाधग प्रयोगशाला ( प्याथोलोम्िकल,पारासाईटोलोम्िकल, िाईिोिायोलोम्िकल, 
िेम्शक भाइरोलोम्िकल तथा िायोकेिेस्री ) सेिा प्रदान गने । 

• राषिय, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरिा प्राथधिकता प्राप्त पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य रोग सधभिलेन्त्स गने । 

• धनयिन सेिा सञ्चालन सहिीकरण गने । 

• पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यिन्त्य िहािारी, षिपद व्यिस्थापन र रोग धनयन्त्रणका लाधग मिश्यक औििी, खोप 
तथा धनयन्त्रण उपकरण / सािग्रीको िफर स्टक व्यिस्थापन गने । 

• कृधति गभाििान सेिा सञ्चालनको लाधग तरल नाईरोिन तथा धसिेन व्यिस्थान गने । 

• नयाँ पश ुनश्ल िा प्रिाधत प्रदेशिा धभत्र्याउने िा षिस्तार सबिम्न्त्ि कायि गदाि संङ्घीय धनकायसँगको सिन्त्ियिा 
गने । 

• पश ुसेिा सबिम्न्त्ि िनचेतनािूलक कायि सञ्चालन गने । 

• दूि, फूल, िाछा, िासकुो उत्सपादान तथा उत्सपादकत्सि िढाउन कायियोिना तयार गरर सिन्त्ियिा कायािन्त्ियन 
गने । 

• पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यपालन गने कृिक, व्यिसायी तथा उद्यिीहरुले िाग गरेको अिस्थािा षिम्शषिकृत 
प्राषिधिक सेिा उपलब्ि गराउने । 

• पश ुकल्याण सबिन्त्िी मिश्यक कायि गने । 

• पशपुन्त्षी, ित्सस्य सबिन्त्िी कायिषेरका स्थानीय तहको पशिुन्त्य उत्सपादन तथा पशपुन्त्षी त्याङ्क अध्यािधिक 
गने । 

• प्रदेश धनदेशनालयिाट प्रत्सयायोम्ित कायिहरु गने । 

पश ुम्चषकत्ससा तथा प्रयोगशाला शाखा 
 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यका लाधग षिम्शषिकृत पश ु म्चषकत्ससा ( िेधडकल, सम्ििकल, 

गाईनोक्लोम्िकल,रेधडयोलोधलिक ) सेिा सञ्चालन गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य स्िास््य परीषण तथा रोग धनदानको लाधग मिधुनक प्रषिधि र उपकरणको 
प्रयोग गरर सेिा उपलब्ि गराउने । 

 पशपुन्त्षी रोग धनदानका लाधग प्रयोगशाला ( प्याथोलोिीकल, पारासाईटोलोिीकल, 
िाईिोिायोलोधलिकल, िेम्शक भाईरोलोम्िकल तथा िायोकेिेस्री ) सेिा प्रदान गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य रोगहरु मिश्यकता अनसुार औििोपचार सेिा सञ्चालन गने । 



 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य रोगहरु सधभिलेन्त्स, त्याङ्क संकलन तथा व्यिस्थपान र संप्रिण गने । 

 अल्रासाउण्ड, ोक्स-रे लगायतका मिधुनक प्रषिधियकु्त सेिा उपलब्ि गराउने ।  

 षिशेिज्ञिाट र्बुती स्िास््य म्शषिर लगायतका सेिा सञ्चालन गने । 

 पश ुतथा ित्सस्यको शि पररषण गने । 

 नेपाल पष राष्ट्र भोको षि्व  पश ु स्िास््य संगठन लगायतका अन्त्तराषिय तथा षेरीय संगठनिा 
पशपुन्त्षी ( िन्त्यिन्त्त ुसिेत) िाछा, िैरी रोग तथा अिस्थाको सबिन्त्ििा धनददिि ढाँचािा ररपोषटिङ 
गने । 

 पश ुरोग िोम्खि षिश्लशेण गने । 

 रेषिि रोग धनयन्त्रणको लाधग र्रपालिुा तथा सिदुाषयक कुकुर, षिरालोिा खोप तथा िन्त्ध्याकारण 
सेिा सञ्चालन गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यिा खोपको िाग तथा मपधुति व्यिस्थापन गने । 

 पश ुस्िास््य धनयिन सेिा सञ्चालन ोिि ्सिन्त्िय गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यिन्त्य िहािारी ोिि ्प्रकोप व्यिस्थापन गने । 

 मिधुनक पश ुउपचार सबिन्त्िी प्रषिधि हस्तान्त्तरण तथा षिस्तार गने । 

 ोक स्िास््यको अििारणा  कायािन्त्ियन गनि कायिषरे धभरका स्िास््य संस्थाहरुसँग सिन्त्िय गने । 

 डेरी पसल, िाछा/िास ुपसल, िद्यस्थल, ििशाला, भेटेरीनरी औििी पसल, पेट सप, केनल क्लि, 
ोक्िेररयि, पश ुहाटििार लगायतका पश ुसेिा प्रदायकको अनगुिन तथा धनयिन गने । 

 पश ुकल्याण सबिन्त्िी मिश्यक कायि गने । 

 

पश ुषिकास तथा प्रषिधि प्रसार शाखा  

 कृधतक गभाििान सेिा सञ्चालनको लाधग तरल नाईरोिन तथा धसिेन व्यिस्थापन गने । 

 पश ुप्रिननसँग सबिम्न्त्ित सिस्याहरुको धनराकरण गनि स्थानीय तहहरुकसँगको सिन्त्ियिा षिशेि 
कायिििहरु सञ्चालन गने । 

 स्थानीय तहलाई मिश्यकता अनसुार प्राषिधिक पषृ्ठपोिण गने । 

 पशपुालन षेरिा देखा परेका चनुौधतहरुलाई सबिोिन गनि अध्ययन , पररषण, अनसुन्त्िान सेिा 
प्रिाह गने । 

 स्थानीय तहिाट िाग भोको अिस्थािा गणुस्तरीय र्ाँसको िीउ, डालेर्ाँसको िेनाि, सेट्स, 
लगायतका उत्सपादन सािग्रीको मपधुति व्यिस्थापन सहम्िकरण गने । 

 पशपुन्त्षी तथा िाछाको स्रोत केन्त्र षिकास गनि मिश्यक सहिीकरण तथा प्राषिधिक सेिा प्रदान 
गने । 



 पशपुन्त्षी , पशिुन्त्य पदाथि र िास ु उत्सपादन सािग्री सबिन्त्िी त्याङ्क व्यिस्थापन तथा षििरण 
अद्यिधिक गने । 

 पशपुन्त्षी प्रसारको योिना तिुििा, व्यिसाषयक योिना धनिािण मिश्यकता अनसुार स्थानीय तहलाई 
सहिीकरण गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य किाि र िीिा प्रिद्धिनिा सहिीकरण गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य स्रोत केन्त्र व्यिस्थापन सहिीकरण गने । 

 असल पशपुालन अभ्यास प्रिद्धिन तथा षिस्तार गने । 

 स्थानीय तहिा कायिरत प्राषिधिक तथा अगिुा कृिक/व्यिसायीको कायिषिता अधभिषृद्ध गनि 
प्रम्शषण/ प्रदशिनहरु सञ्चालन गने । 

 प्रषिधि/ नधतिा प्रदशिनको लाधग सूचना केन्त्र सञ्चालन गने । 

 व्यिसायीक पशपुन्त्षी  तथा ित्सस्य फािि,ह्याचरी, दगु्ि प्रशोिन उद्योग र दाना उद्योगको त्याङ्क 
अध्यािधिक गने र प्रदेश धनदेशनालयिा ररपोषटिङ गने । 

  प्रशासन शाखा 
 कििचारी प्रशासन सबिन्त्िी कायि गने । 

 म्िन्त्सी तथा स्टोर व्यिस्थापन गने । 

 िनशम्क्त व्यिस्थापन गने । 

 अन्त्य सबपूणि प्रशासधनक कायिहरु सञ्चालन गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



३.भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा षिज्ञ केन्त्र,रोल्पािा रहन ेकििचारीको संख्या र षििरण 

क्र.स. पदको नाम शे्रणी/तह सेवा समहु दरबन्दद 

१  कार्ाालर् प्रमखु रा.प.त ृप्रा./ सातौ/  
आठौ  

कृषि  समुहकृत नहुने १  

२ प.से.प्रा. 
रा.प.अनं प्र.प्रा./ 
पााँचौ/ छैठौ 

कृषि  ला.पो.एण्ड ड.ेड.े १  

३ प.स्वा.प्रा. 
रा.प.अनं प्र.प्रा./ 
पााँचौ/ छैठौ 

कृषि  भेटेरीनरी  १  

४ ना.स.ु 
रा.प.अनं प्र./ पााँचौ/ 
छैठौ 

प्रशासन सामादर् प्रशासन १  

५ लेखापाल 
रा.प.अनं प्र./ पााँचौ/ 
छैठौ 

प्रशासन लेखा १  

६ ना.प.स्वा.प्रा. 
रा.प.अनं षि.प्रा./ 
चौथो/ पााँचौ 

कृषि  भेटेरीनरी  १  

७ ना.प.से.प्रा. 
रा.प.अनं षि.प्रा./ 
चौथो/ पााँचौ 

कृषि  ला.पो.एण्ड ड.ेड.े १  

८ ह.स.च. शे्रणीषवहहन इन्दिननर्रीङ मेकाननकल १  

९ का.स. शे्रणीषवहहन प्रशासन  सामादर् प्रशासन २ 

१० 
     

          १० 

 

४.भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा षिज्ञ केन्त्र,रोल्पािाट प्रदान गररन ेसेिाहरु: 
१) पश ुषिकास तथा प्रषिधि प्रसार शाखा  

 कृधतक गभाििान सेिा सञ्चालनको लाधग तरल नाईरोिन तथा धसिेन व्यिस्थापन गने । 

 पश ुप्रिननसँग सबिम्न्त्ित सिस्याहरुको धनराकरण गनि स्थानीय तहहरुकसँगको सिन्त्ियिा षिशेि 
कायिििहरु सञ्चालन गने । 

 स्थानीय तहलाई मिश्यकता अनसुार प्राषिधिक पषृ्ठपोिण गने । 

 पशपुालन षेरिा देखा परेका चनुौधतहरुलाई सबिोिन गनि अध्ययन , पररषण, अनसुन्त्िान सेिा 
प्रिाह गने । 

 स्थानीय तहिाट िाग भोको अिस्थािा गणुस्तरीय र्ाँसको िीउ, डालेर्ाँसको िेनाि, सेट्स, 
लगायतका उत्सपादन सािग्रीको मपधुति व्यिस्थापन सहम्िकरण गने । 

 पशपुन्त्षी तथा िाछाको स्रोत केन्त्र षिकास गनि मिश्यक सहिीकरण तथा प्राषिधिक सेिा प्रदान 
गने । 



 पशपुन्त्षी , पशिुन्त्य पदाथि र िास ु उत्सपादन सािग्री सबिन्त्िी त्याङ्क व्यिस्थापन तथा षििरण 
अद्यिधिक गने । 

 पशपुन्त्षी प्रसारको योिना तिुििा, व्यिसाषयक योिना धनिािण मिश्यकता अनसुार स्थानीय तहलाई 
सहिीकरण गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य किाि र िीिा प्रिद्धिनिा सहिीकरण गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य स्रोत केन्त्र व्यिस्थापन सहिीकरण गने । 

 असल पशपुालन अभ्यास प्रिद्धिन तथा षिस्तार गने । 

 स्थानीय तहिा कायिरत प्राषिधिक तथा अगिुा कृिक/व्यिसायीको कायिषिता अधभिषृद्ध गनि 
प्रम्शषण/ प्रदशिनहरु सञ्चालन गने । 

 प्रषिधि/ नधतिा प्रदशिनको लाधग सूचना केन्त्र सञ्चालन गने । 

 व्यिसायीक पशपुन्त्षी  तथा ित्सस्य फािि,ह्याचरी, दगु्ि प्रशोिन उद्योग र दाना उद्योगको त्याङ्क 
अध्यािधिक गने र प्रदेश धनदेशनालयिा ररपोषटिङ गने । 

 

पश ुम्चषकत्ससा तथा प्रयोगशाला शाखा 
 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यका लाधग षिम्शषिकृत पश ु म्चषकत्ससा ( िेधडकल, सम्ििकल, 
गाईनोक्लोम्िकल,रेधडयोलोधलिक ) सेिा सञ्चालन गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य स्िास््य परीषण तथा रोग धनदानको लाधग मिधुनक प्रषिधि र उपकरणको 
प्रयोग गरर सेिा उपलब्ि गराउने । 

 पशपुन्त्षी रोग धनदानका लाधग प्रयोगशाला ( प्याथोलोिीकल, पारासाईटोलोिीकल, 
िाईिोिायोलोधलिकल, िेम्शक भाईरोलोम्िकल तथा िायोकेिेस्री ) सेिा प्रदान गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य रोगहरु मिश्यकता अनसुार औििोपचार सेिा सञ्चालन गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्य रोगहरु सधभिलेन्त्स, त्याङ्क संकलन तथा व्यिस्थपान र संप्रिण गने । 

 अल्रासाउण्ड, ोक्स-रे लगायतका मिधुनक प्रषिधियकु्त सेिा उपलब्ि गराउने ।  

 षिशेिज्ञिाट र्बुती स्िास््य म्शषिर लगायतका सेिा सञ्चालन गने । 

 पश ुतथा ित्सस्यको शि पररषण गने । 

 नेपाल पष राष्ट्र भोको षि्व  पश ु स्िास््य संगठन लगायतका अन्त्तराषिय तथा षेरीय संगठनिा 
पशपुन्त्षी ( िन्त्यिन्त्त ुसिेत) िाछा, िैरी रोग तथा अिस्थाको सबिन्त्ििा धनददिि ढाँचािा ररपोषटिङ 
गने । 

 पश ुरोग िोम्खि षिश्लशेण गने । 



 रेषिि रोग धनयन्त्रणको लाधग र्रपालिुा तथा सिदुाषयक कुकुर, षिरालोिा खोप तथा िन्त्ध्याकारण 
सेिा सञ्चालन गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यिा खोपको िाग तथा मपधुति व्यिस्थापन गने । 

 पश ुस्िास््य धनयिन सेिा सञ्चालन ोिि ्सिन्त्िय गने । 

 पशपुन्त्षी तथा ित्सस्यिन्त्य िहािारी ोिि ्प्रकोप व्यिस्थापन गने । 

 मिधुनक पश ुउपचार सबिन्त्िी प्रषिधि हस्तान्त्तरण तथा षिस्तार गने । 

 ोक स्िास््यको अििारणा  कायािन्त्ियन गनि कायिषरे धभरका स्िास््य संस्थाहरुसँग सिन्त्िय गने । 

 डेरी पसल, िाछा/िास ुपसल, िद्यस्थल, ििशाला, भेटेरीनरी औििी पसल, पेट सप, केनल क्लि, 
ोक्िेररयि, पश ुहाटििार लगायतका पश ुसेिा प्रदायकको अनगुिन तथा धनयिन गने । 

 पश ुकल्याण सबिन्त्िी मिश्यक कायि गने । 

 

 

 

 लेखा शाखा  

मधथिक प्रशासन प्रिखुको रुपिा मधथिक कारोिार गने तथा मधथिक अनशुासन कायि गने/गराउने । मधथिक 
शे्रस्ता षिधनयोिन, धनकासा, खचि अध्यािधिक राख्न े, लेखापररषण गराउने, फाँटिारी पठाउने, िाषििक कायििि तथा 
ििेट तिुििा सहयोग गने ।िेरुिू धनयधित, असलुी तथा फर्छ्यौट, गनुि यस शाखाको प्रिखु कायि रहेको छ। 

प्रशासन शाखा 

कायािलको सािान्त्य प्रशासन सबिम्न्त्ि त्याङ्क अध्यािधिक गने/गराउने कििचारीको अधभलेख व्यिस्थापन, धनदेशन 
कायािन्त्ियन, कायािलयको भौधतक सबिधतको रेकडि, संरषण, धललाि र म्िन्त्सी व्यिस्थापन गने । कायािलयको 
सशुासन कायि गनि गराउन र दैधनक प्रशासन संचालन कायििा सहयोग गने  

 

 

 

 

 



६.भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा षिज्ञ केन्त्र,रोल्पािा रहेका शाखा र म्िबिेिारी अधिकारी 

ि.स. शाखाको नाि म्िबिेिारी अधिकारी कैषफयत 

१. पश ुषिकास तथा प्रषिधि प्रसार शाखा धगर िहादरु र्धतििगर  

२. पश ुम्चषकत्ससा तथा प्रयोगशाला  शाखा िेगिध्िि हिाल  

३. लेखा शाखा सरस्िती धगरी   

४. प्रशासन शाखा/ स्टोर   िधतलाल किर    

  

७. सबपादन गरेको कािको षििरण :२०७८ साल काधतिक १ देम्ख २०७८ साल पौि िसान्त्त सबि 

ि.स. सबपादन गरेको षियाकलाप कािको पररिाण कैषफयत 

१. स्िाटि कृषि गाउँ कायििि स्थाधनय तहसँग योिना तिुििा 
सबपन्न । कोचाििाङ, ह्विािा, 
थिाङ र रानिन सधिधतिा 
कायििि सबझौता भई 
कायािन्त्ियन भईरहेको ।  

 

२. कृषि उत्सपादन, खाद्य तथा पोिण सरुषा 
कायििि  

र्ाँसको स्रोत केन्त्र स्थापना, 
कोधभड षिशेि कायििि, 
ग्रािीण कुखरुापालन कायििि 
तथा भकारो सिुार 
कायिििको सूचना प्रकाशन 
भई षफल्ड भेररषफकेशन 
भईरहेको ।  

 

३. ित्सस्य षिकास तथा प्रिद्धिन कायििि     सूचना प्रकाशन भई 
षफल्ड भेरीषफकेशन कायि 
भईरहेको ।    

 

४. अधभयानिूखी धिसन कृषि तथा पशपुन्त्षी 
षिकास कायििि 

  रोड करीडोर कायििि 
सबझौता भई कायािन्त्ियन 
भईरहेको । 

 

५. कृषि तथा पशपुन्त्षी  श्रोत तथा प्रषिधि सेिा 
टेिा षिस्तार कायििि  

ोक स्िास््य अििारणा गोष्ठी 
सबपन्न ,िाख्राको िम्ल्टप्लायर 
हडि कोटगाउ सबझौता, 
सिदुायको व्यिस्थापनिा 
िाख्रापालन कायििि 
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सबझौता,िंगरु प्रिद्धिन, िाख्रा 
प्रिद्धिन, गाईभैसी प्रिद्धिन 
कायिििको लागी प्रस्ताषित 
फािि षफल्ड भेररषफकेशन 
कायि भईरहेको । 

६. कृषि तथा पशपुन्त्षीिन्त्य उद्योग यन्त्र तथा 
पूिाििार षिकास कायििि   

  

७. पशपुन्त्षी षिकास तथा पश ुस्िास््य धनयिन 
कायििि 

उपचार सेिा-१9८2  
प्रयोगशाला  सेिा- 97 
कृधति गभाििान-92 खोप 
रेषिि 9 डोि  

राि्व  रु.43810 

खोरेत रोग उन्त्िूलन 
कायिििको लागी 
भ्याक्सीनेटर छनौट कायि 
भईरहेको ।  

 

८. कृषि षिता अधभिषृद्ध तथा सीप षिकास 
ताधलि कायििि  

  

०९ प्रिानिन्त्री कृषि मिधुनषकरण पररयोिना  षेर धनिािरण कायि भईरहेको 
। 

 

 

 

८.सूचना अधिकारी र प्रिखुको नाि ,पद : 
क) प्रिखुको नाि : डा. श्री सकुई प्रसाद थारु 

 पद : कायािलय प्रिखु 

ख)सूचना अधिकारीको नाि : श्री धगर िहादरु र्धतििगर 

 पद : अधिकृत ( छैठौ) 
९.नीधत, ऐन, धनयि र धनदेम्शकाको सूची : 
 राषष्ट्रय कृषि नीधत २०६१ 

 खकि  नीधत २०६८ 

 पन्त्छीपालन नीधत २०६८ 

 कृषि व्यिसाय प्रिद्धिन नीधत २०६३ 

 कृषि िैषिक षिषििता नीधत २०६३ 

 िलिाय ुपररितिन नीधत २०६७ 



 कृषि यान्त्रीकरण प्रिद्धिन नीधत २०७१ 

 ोक स्िास््य रणनीधत २०७६ 

 राषष्ट्रय खाद्य स्िच्छता नीधत २०७६ 

 राषष्ट्रय कृषि िन नीधत २०७६ 

 पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा ऐन २०५५ 

 पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा धनयिािली २०५६ 

 पश ुिद्यशाला तथा िास ुिाँच ऐन २०५५ 

 पश ुिद्यशाला तथा िास ुिाँच धनयिािली २०५७ 

 नेपाल पश ुम्चषकत्ससा पररिद ऐन २०५५ 

 नेपाल पश ुम्चषकत्ससा पररिद धनयिािली २०५७ 

 दाना पदाथि ऐन २०३३ 

 दाना पदाथि धनयिािली  २०३३ 

 औिधि ऐन २०३५ 

 सहकारी  ऐन २०७४ 

 नेपाल कृषि अनसुन्त्िान पररिद ऐन २०४८ 

 खाद्य ऐन २०२३ 

 प्रदेश नं.५को अनदुान व्यिस्थापन ोषककृत िागिदशिन २०७६ 

 स्िाटि कृषि गाउँ कायािन्त्ियन कायिषिधि २०७६ 

 कृषि तथा पशपुन्त्छी सबिन्त्िी अधभयानिखुी(धिसन) सञ्चालन कायिषिधि २०७६ 

 कृषि तथा पशपुन्त्छी षिकास कायििि सञ्चालन कायिषिधि २०७८ 

 
 

 
 
सेिा प्राप्त गनि लाग्न ेदस्तरु र सिय  

 
ि.स. षििरण दस्तरु रकि रु. कैषफयत 
१ गाई/भैसी   

 दताि शलु्क २०  

 शि पररषण शलु्क 250  

 सािरण शल्यषिया 20  

 िषटल शल्यषिया 200  

२ हाम्ि, र्ोडा, िाँदर अन्त्य िन्त्तहुरु   

 दताि शलु्क 50  

 शि पररषण शलु्क 500  



 सािरण शल्यषिया 250  

 िषटल शल्यषिया 500  

३ भेडा,िाख्रा, खरायो   

 दताि शलु्क 10  

 शि पररषण शलु्क 50  

 सािरण शल्यषिया 20  

 िषटल शल्यषिया 100  

४ सुँगरु/िंगरु   

 दताि शलु्क 10  

 शि पररषण शलु्क 50  

 सािरण शल्यषिया 50  

 िषटल शल्यषिया 200  

५ कुखरुा,हाँस अन्त्य पन्त्छी   

 दताि शलु्क 10  

 शि पररषण शलु्क 50  

 सािरण शल्यषिया -  

 िषटल शल्यषिया -  

६ कुकुर, षिरालो अन्त्य पेट ोधनिल   

 दताि शलु्क 50  

 शि पररषण शलु्क 250  

 सािरण शल्यषिया 250  

 िषटल शल्यषिया 500  

७ रगत पररषण 100  

८ गोिर पररषण 20  

९ ोक्स-रे  200  

१० अल्रासाउण्ड  300  

११ दिु पररषण culture AST 100  

१२ दाना पररषण culture AST 200  

१३ पानी पररषण culture AST १00  

14 Rapid Diagnosis Test ( FMD, PPR, 
Ranikhet etc ) 

500  

 

 



 

                   यस म.ि.को ििेट, खचि र धनकाशा 

 

प्रदेश सरकार 

 

लमु्बिनी प्रदेश 

 

कृषि , खाद्य प्रषिधि तथा भधूि व्यिस्था िन्त्रालय 

 

पशपुन्त्छी तथा ित्सस्य षिकास धनदेशनालय रुपन्त्देही 

 

म.ि. २078/79 

 

२०७८ साल पौि िषहनाको िाधसक षिम्िय प्रगधत षििरण 

कार्ाालर्को नामःभेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केदर रोल्पा 
   

धस. न. ि.उ.शी.न. कायििि शीििक 
िबिा 
ििेट  

कुल खचि पौि 
िषहना 

हालसबिको खचि कैषफयत  

१ ३१२०२०१५३ चाल ुतफि  127.13 6.54 31.33   
२ ३१२०२०१५४ पूिीगत तफि  47.35 0 0   
३ ३१२०००१२३ कृषि उत्सपादन खाद्य तथा पोिण सरुषा कायििि 72.40 0.0 0 

  
४ ३१२०००१३३ स्िाटि कषि गाउँ कायििि 146.99 0.20 0.20   
५ ३१२०००१४३ ित्सस्य षिकास तथा प्रिद्धिन कायििि 20.48 0.0 0   
६ ३१२०००१७३ अधभयानिमु्ख धिसन कृषि तथा पशपुन्त्छी षिकास 

कायििि 
29.50 0.0 0.18 

  
७ ३१२०००१८३ 

कृषि तथा पशपुन्त्छी श्रोत तथा प्रषिधि सेिा टेिा षिस्तार 
कायििि 

202.48 4.34 8.45 

  
८ ३१२०००२१३ पशपुन्त्छी षिकास तथा पश ुस्िास््य धनयिन कायििि 

11.18 0.32 0.32 

  
9 31291120 कृषि षिकास रणनीधत अनगुिन तथा सिन्त्िय कायििि 

2.00 0 0 

 10 31291121 प्रिानिन्त्री कृषि मिधुनषककरण पररयोिना 
36.75 0.66 0.66 

 11 31291123 पश ुसेिा कायििि सशति  
12.25 0 0 

 िबिा 708.51 12.6 41.14   

सािििधनक धनकायको िेिसाईट भो सोको षििरण  

www.rolpa.vethos.gov.np 

E-mail : vethosrolpa@gmail.com 

Contact No. 086-440056, 086-440032 



 

 

 

 


