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बिषयः सूचनाको हक सम्िन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सँग सम्िन्धित वििरण 

सूचनाको हक सम्िन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) ले ब्यिस्था गरेको बनिााररत बिषयमा यस भेटेररनरी 
अस्पताल तथा पश ु सेिा विज्ञ केधर पाँचथरको २०७६ साल िैशाख १ गतेदेन्ख २०७६ साल असार मसाधतसम्मको 
सूचनाको अध्यािबिक वििरण देहाय अनसुार रहेको ब्यहोरा सािाजबनक गररएको छ ।  

देहायः 
क्र.सं. संन्िप्त वििरण  

1. बनकायको स्िरुप र प्रकृबत प्रदेश सरकार अधतगात पाँचथर र ताप्लेजङु्ग न्जल्ला कायािेत्र रहने गरी प्राविबिक 
प्रकृबतका पश ुसेिासँग सम्िन्धित सेिामूलक गबतविबि सञ्चालन गने न्जल्लास्तरीय 
सरकारी बनकाय । 

2. बनकायको काम कताव्य र अबिकार पाँचथर र ताप्लेजङु्ग न्जल्ला बभत्र पशपुधछी सेिासँग सम्िन्धित कायाक्रमहरुको 
सञ्चालन, पश ुरोग बनदान, पश ुखोप कायाक्रम, कृबत्रम गभाािान, स्थानीय बनकाय 
पशपुधछी सेिा शाखासँग समधिय, पश ुआहारा विकास लगायतका कायाहरु 
सञ्चालन लगायतका प्रदेश सरकारिाट प्राप्त बनदेशन तथा मागाबनदेशन अनसुारका 
कायाहरु सञ्चालन गने ।  

3. बनकायमा रहने कमाचारीको संख्या र 
काया वििरण 

पाँचथर र ताप्लेजङु्ग न्जल्लाको लाबग भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केधर 
पाँचथरको स्िीकृत दरिधदी जम्मा १० रहेकोमा सम्पका  केधर ताप्लेजङु्गमा १ 
जना रा.प.अनं.प्रथम र १ जना कायाालय सहयोगीिाट सेिा प्रिाह भएको 
।जनशन्िहरुमध्ये रा.प.ततृीय १, रा.प.अनं.प्रथम ४, रा.प.अनं.द्वितीय २ का.स.२ 
र ह.स.चा.१ रहेको र उि पदहरुमध्ये ५ जना प्राविबिक मात्र रहेको । 

४. बनकायिाट प्रदान गररने सेिा पश ुस्िास््य सेिा, रोग बनदान, पश ुरोगहरुको सबभालेधस, पश ुआहारा सेिा, पश ु
खोप सेिा, पश ुस्िास््य बनयमन, कृबत्रम गिाािान सेिा, पश ुसेिा ताबलम, मत्सस्य 
विकास तथा विन्शविकृत सेिा प्रिाह गने ।  

५. सेिा प्रदान गने बनकायको 
शाखा/फाँट र न्जम्मेिार अबिकारी 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केधर पाचँथर अधतगातको सम्पका  केधरः 
ताप्लेजङु्ग- न्जम्मेिार अबिकारी (पस्िाप्रा बिक्रम गरुुङ्ग) 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केधर पाचँथर 

पश ुविकास तथा प्रविबि प्रसार शाखाः अबिकृत बनरज कुमार भट्टराई 

पश ुन्चवकत्ससा तथा प्रयोगशाला शाखाः नापसेप्रा पषु्पलाल नेपाली, नापस्िाप्रा बिणा 
काफ्ले 

प्रशासन शाखाः अबिकृत परुुषोत्तम पौडेल 

प्रशासन शाखा अबिकृत (लेखा) पशपुबत कटे्टल 

6. बनणाय गने प्रकृया र अबिकारी कायाालयको माबसक बनयबमत िैठक तथा न्जल्ला स्तरीय अनदुानका कायाक्रमहरुमा 
न्जल्लास्तरीय कायाक्रम सञ्चालन सबमबतको बनणाय तथा विज्ञ केधरका प्रमखु । 

7. बनणाय उपर उजरुी सनु्ने अबिकारी विज्ञ केधरका प्रमखु । 

kmf]g÷ˆofS; g+=÷Od]n÷j]j 

)@$–%@)!@&÷)@$–%@)$^( 

vhlspanchthar@gmail.com 
Toll free no.16602452444 

vhlecpanchthar.p1.gov.np 



8. सम्पादन गरेको कामको वििरण 
सम्पादन गररएको कामको वििरण देहाय अनसुार गररएको छ । 

गत मवहना सम्मको यस मवहनाको हालसम्मको जम्मा 
 क) पशपुधछी उपचार सेिा 7988   
 ख) रोग बनदान सेिा 1044   
 ग) पशपुधछी खोप सेिा 85366   
 घ) कृबत्रम गभाािान सेिा 1913   
 ङ) पश ुबिमा     
 च) घाँसका विउ/िेनाा वितरण (हे.) 15 30 45 
 छ) ब्यिसाय प्रिर्द्ान  38 38 
 ज) मास ुपसल सिुार  6 6 
 झ) पश ुसेिा ताबलम (कृषकस्तर) 2 7 9 
9. िावषाक िजेट विबनयोजन    
 िावषाक िजेट रकम रु.ह. चालू तफा  

(701353113) 
3350.0   

 पुनँ्जगत िजेट रु.ह. 
(701353114) 

4793.0   

 सािारण िजेट रु.ह. 
(701353513) 

15820.0   

 िावषाक िजेट रकम रु.ह. चालू तफा  
(701353913) 

8081.0   

10. िजेट खचाको वििरण    
 िावषाक िजेट रकम रु.ह. चालू तफा  

(701353113) 
3301.131   

 पुनँ्जगत िजेट रु.ह. 
(701353114) 

4791.448   

 सािारण िजेट रु.ह. 
(701353513) 

15427.125   

 िावषाक िजेट रकम रु.ह. चालू तफा  
(701353913) 

7529.7847   

११. तोवकएको विबभन्न शीषाकिाट राजश्व 
आजान रु. 

136810.0   

 राजश्व िैंक दान्खला 136810.0   

१२. सूचना अबिकारी अबिकृत बनरज कुमार भट्टराई सम्पका  नं.9852660127 
१3. कायाालय प्रमखु डा.इधर नारायण शाह सम्पका  नं. 9852684127 
१४. ऐन बनयम र बनदेन्शकाको सूची पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा ऐन २०५५, पश ुििस्थल तथा मास ुजाचँ ऐन २०५५, 

पशपुधछी ढुिानी मापदण्ड, पशपुधछी ब्यिसाय प्रिर्द्ान कायाक्रम कायााधियन कायाविबि 
२०७५, भेटेररनरी बनयमन बनदेन्शका २०७५, मत्सस्य उत्सपादन कायाक्रम कायााधियन 
कायाविबि २०७५, मत्सस्य यान्धत्रवककरण कायाक्रम कायााधियन कायाविबि २०७५, बमल्क 
एनालाइजर वितरण कायाक्रम कायााधियन कायाविबि २०७५, बमन्ल्कङ्ग मेन्शन वितरण 
कायाक्रम कायाक्रम कायााधियन कायाविबि २०७५, िडा फ्ल ुरोग बनयधत्रण कायाविबि, 
ग्राबमण कुखरुा प्रिर्द्ान कायाक्रम कायााधियन कायाविबि २०७५, पशिुिस्थल बनमााण सिुार 
कायाविबि २०७५, पश ुस्िास््य कायाविबि २०७५, पश ुहाटिजार बनमााण सिुार कायाक्रम 
कायााधियन कायाविबि २०७५, मास ुिजार व्यिस्थापन कायाक्रम सञ्चालन कायाविबि 
२०७५ (www.molmac.p1.gov.np/pasubikash) 

 


