
आ.ब.२०७७-२०७८ को पशु पन्छी तथा मत्स्य बबकास शाखाको प्रगबत 

नमस्कार 



प्रसु्तबतका मूख्य बिषयहरु 

 मानि सम्साधनको बििरण 
 पशु जन्य पदाथथको उत्पादन तथा उपलव्धता (तथ्याङ्क बिशे्लषणको आधारमा) 
 पशु पन्छी तथ्याङ्क 

 तुलनात्मक कायथक्रम िजेट (रु हजारमा) 
 प्रगबत बििरण 

 समग्र प्रगबत बििरण (आ ि २०७७।७८ ) 

 बिषयगत प्रगबत बििरण (आ ि २०७७ – ७८)  
 लाभान्वित घरधुरर  
 बेलका नगरपाबलकाको कायथक्रममा सहभाबग लाभान्वित घरधुरी 
अन्य बनकायहरुले सञ्चालन गरेका कायथक्रममा सहभाबग लाभान्वित घरधुरी 
बेरुजु बििरण 

 मूख्यमूख्य उपलव्धीहरु 

 कायथक्रमका झलकहरु 
 

 

 

 



१) मानि सम्साधनको बििरण 

क्र स कर्मचारीको नार् पद कार्मरत स्थान कैफिर्त 

१ पुष्पिहादुर िुढाथोकी शाखा प्रमुख नगरपाबलका 

२ डा मनोज चौधरी पशु बचबकत्सक नगरपाबलका 

३ शरणकुमार चौलागााँई 
एक गाउ एक पशुसेिा 
प्राबिबधक 

 

नगरपाबलका 

४ सपना राई 
एक गाउ एक पशुसेिा 
प्राबिबधक 

नगरपाबलका 

५ सन्वन्जि राई नयि पशुसेिा प्राबिबधक िडा न ५ र ६ 

६ सुिास बिष्ट नायि पशुसेिा प्राबिबधक िडा न १ र २ 



२. पशु जन्य पदाथथको उत्पादन तथा उपलव्धता (तथ्याङ्क बिशे्लषणको आधारमा) 

क्र स पशुजन्य उत्पादन 

घरधुरी सिेक्षण 
२०७५ को 

आधारमा नगरको 
उपलव्धता 

घरधुरी सिेक्षण 
२०७६ को 
बिशे्लषणको 

आधारमा नगरको   
उपलव्धता 

१४ औ राष्टर ीय 
योजनाको 

आधारमा राष्टर ीय 
लक्ष 

१ दुध बलटर १०.९८  २२ ९१।१७ 

२ मासु के बज ६.७६ २२।१२ १४।६६ 

३ फुल गोटा २.९६ ४।७५ ५५।१८ 



३.पशुहाटको बििरण 

क्र स व्यापररको नाम ठेगाना  सम्पकथ  न 

खररद 
गररने 
िडाहरु 

पशुको बकबसम र 
खररद तथा बबक्री 
सङ््खख्या (माबसक) 

पशुको बकबसम र खररद 
तथा बबक्री सङ््खख्या 

(बाबषथक) 
बिक्री गने 
स्थान  

औषत तौल 
बजउदो (के बज) 

खसीिोका  बगुर खसीिोका  बगुर 
खसीिो
का  बगुर 

१ प्रकाश बि क बेलका ९ 
९८१६७०९३

०३ 
बेलका 
िडा न ३, 

४, ५, ६, ७, 

८ र ९ 
स्थानीय 
हाटिजार 
तथा 

कृषकको 
फामथिाट 

        

स्थानीय 
िजार 
चतरा 
धरान र 
काठमाण्डौ 
(स्थानीय 
िजारमा 
खसी 
बोका १० 
प्रबतशत 
बङ््खगुर ४० 
प्रबतशत 
खपत हुने 
र िाकी 
नगरिाबहर 
बबक्री 
हुनेछ) 

  

२ पसुमान बि क बेलका ९               

३ बकरण बि क बेलका ९             

४ नर बा बि क बेलका ९             

५ रमेनपा रार्थ   बेलका ६               

६ शरनेपा रार्थ   बेलका ६               

७ मेजरमान िसे्नत  बेलका ९               

८ केदार बि क  बेलका ९               

९ बलबिर रार्थ   बेलका ६               

१० बििश रार्थ  बेलका ८ 
९८१४०३८१३

३ बेलका ७ 
र ८ 

            

११ बटिनकुमार राई बेलका ८ 
९८१०५२७४

६४             

  जम्मा   
    

९००-
११०० 

८०-९० 
१०८००- 
१३२०० 

९६० - 
१०८०     

१२ 
खररतेिाट सोझै 
खररद हुन 

खररदकताथ
हरु 

  

बेलका 
िडा न १ 
र २ 
कृषक 
फामथिाट 

१००-२०० २०-३० 
१२०० - 
२४०० 

२४०-३६० 

    
नगरपाबलकाको कूल 

१०००-
१३०० 

१०० - १२० 
१२०००- 
१५६०० 

१२००-
१४४० २५-४० 

८० - 
१५० 



४. पशु पन्छी तथ्याङ्क 

 क्र स  पशुको बकबसम सङ््खख्या 
 प्रबत पररिार 
पशुपङ्क्षी सङ््खख्या 

 कैबफयत 

१  गाई।गोरु १५१९७ २.२८ 
 कूल घरधुरी  सङ््खख्या 

१०३७३   

 

कृबष तथा पशुपालन 
सम्लग्न पररिार ६४.२९ 
प्रबतशत ( कृषक पररिार 

६६६९ ) 

  

  

   

२  रााँगा।भैसी ५४४५ ०.८२ 

३  खसी।बाख्रा ३६२८९ ५.४४ 

४  सुगुर। बङ््खगुर ५२३७ ०.७९ 

५  कुखुरा २८६८९ ४.३० 

६  हााँस ७५०१ १.१२ 

७  खरायो २६४ ०.०४ 

८  घोडा।खच्चड ३७ ०.०१ 

श्रोतः  बेलका नगरपाबलका घरधुरी सिेक्षणको आधारमा बिष्लेषण गररएको

श्रोतः  बेलका नगरपाबलका घरधुरी सिेक्षण  



५. तुलनात्मक कायथक्रम िजेट (रु हजारमा) 

 िजेट बशशथक  आ ि २०७४।७५  आ ि २०७५।७६  आ ि २०७६।७७ आ ि २०७७।७८ 

   ससतथ ० १४७७ ८५७ ३१०० 

   समाबनकरण ७०१० ९८०० ६५०० ५०२९ 

   प्रयास पररयोजना ० ३५० १३०० ३९८७।५ 

   प्रदेश मन्त्रालय ० ० ५००० ४३०० 

  बिज्ञ केन्द्र - - ४०० ४५०० 

   जम्मा ७०१० ११६२७ १४०५७ १६९२९ 



नोटः   
अन्य बनकाय तथा सङ्घ सस्थाहरुको कायथक्रम सम्पन्न भएता पबन आबथथक कारोिार तथा बजमे्मिारी 
सोबह बनकायको हुने भएकाले बेलका नगरपाबलकाको िजेटमा समािेश नभएका कायथक्रमहरुको प्रगबत 
यसमा समािेस गररएको छैन । 

६. प्रगबत बििरण 
६.१ समग्र प्रगबत बििरण (आ ि २०७७।७८ ) 

बजेट रु हजार 

क्र स आयोजनाको नाम बाबषथक स्वीकृत 
िजेट बाबषथक खचथ आबथथक

 
प्रगबत % 

भाररत 
प्रगबत % कैबफयत

 

 १ पशु सेिा प्रसार (शशतथ )  ३१००  ३१००  १०० १००  

  

 २ पशु सेिा प्रसार (समाबनकरण )  ५०२९  ५०२९  १०० १००  

  

३ 
पशु सेिा सहयोग कायथक्रम  
( प्रयास पररयोजा) ३९८७।५ ३९८७।५ १०० १०० 



क्र.सं फक्रर्ाकलाप फििरण ईकाई 
िाफषमक प्रगफत  कैफिर्त 

  

लक्ष बजेट प्रगफत 
(आ)  चालु खचथ अन्तगथतका कायथक्रमहरु         

क पशु उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृन्वि कायथक्रम     
      

१.१ 
उन्नत घााँसको िीउ तथा बेनाथ उत्पादन तथा बितरण 
अनुदान (न.पा.भरी) िडा ९ २५ ९ 

१.२ 
बैदेबशक रोजगारिाट फकीएकालाई रोगजार मूलक 
व्यिसायीक कायथक्रम         

  गाई सङ््खख्या ३ ३०० ३ 

  बाख्रा सङ््खख्या ८ ७५० ८ 

  बङ््खगुर सङ््खख्या ९ ४५० ९ 

  टकी सङ््खख्या १ ५० १ 

६.२ बिषयगत प्रगबत बििरण (आ ि २०७७ – ७८)  
क) समाबनकरण तफथ  



क्रमशः  

क्र.सं फक्रर्ाकलाप फििरण ईकाई 
िाफषमक प्रगफत  

कैफिर्त 
  

लक्ष बजेट प्रगबत 

२.० मबहला लबक्षत मागमा आधाररत व्यिसायीक कायथक्रम सङ््खख्या ५ २५० ५ 

३.० दबलत जाबतको मागमा आधाररत व्यिसायीक कायथक्रम सङ््खख्या २ १०० २ 

४.० सीमान्तकृतमा
, बहङ््खसा बपबडतहरुको मागमा आधाररत 

व्यिसायीक कायथक्रम सङ््खख्या ४ २०० ४ 

५.० िजार प्रिदथन कायथक्रम       

६.० क्रमागत फलोअप       

६.१ सानन
 बाख्राको श्रोत केन्द्र बिकास गने कायथक्रमको 

बनरन्तरता  स्थान १ १९० १ 

६.३ स्थानीय
 बाख्राको श्रोत केन्द्र सञ्चालन बनरन्तरता िडा ६ र 

८ सङ््खख्या १ २०० १ 



क्रमशः  

क्र.सं फक्रर्ाकलाप फििरण ईकाई 
िाफषमक प्रगफत  कैफिर्त 

  

लक्ष बजेट प्रगफत 

ख पशुपालन प्रबिबध बिकास तथा बिस्तार           

८.० 
एक गााँउ एक पशु सेिा प्राबिबधक पररचालनको लाबग 
म्याबचङ्ग फन्ड िडा ३ ४५० ३ 

९.० पशु स्वास्थ्य सेिा कायथक्रम       

९.१ उपचार सेिाका लाबग औषबध उपकरण खररद पटक ३ ४०० ३ 

९.२ पशु खोप बनरन्तरता (न.पा.भरी) पटक ३ ३०० ३ 

९.३ घुन्वि बशबिर सञ्चालन पटक ३ १५० ३ 

९.४ गोठ तथा भकारो सुधार कायथक्रम सङ््खख्या ७० ६०० ७० 

१०.० पशु आहारा लघु उधोग बिकास कायथक्रम        

१०.१ दाना िनाउने मेबसन उपकरणमा ५० प्रबतशत अनुदान सङ््खख्या २ ८० २ 

१०.२ घााँस काट्ने मेबसन ५० प्रबतशत अनुदान सङ््खख्या ११ १८४ ११ 



क्रमशः  

क्र.सं फक्रर्ाकलाप फििरण ईकाई 
बाबषथक प्रगबत कैबफयत 

  लक्ष बजेट प्रगफत 

ग क्षमता अबभबृन्वि सीप बिकास कायथक्रम           

११.० नीबज प्राबिबधक पररचालन तथा कृषक पाठशाला सञ्चालन समूह 

१२.० 
पशु बिमा अबभमुन्वखकरण गोष्ठी तथा सहयोग कायथक्रम 
(न.पा.भरी) पटक ३ १५६ ३ 

घ स्थानीय तहको नीबत बनमाथणमा सहयोग   

ङ्ख पाबलकाको सस्थागत सम्रचना बिकास कायथक्रम        

१४.० पशुपालन कृषक समूह गठन तथा दताथ  सङ््खख्या ९ ५ ९ 

च कायथक्रम अनुगमन बनररक्षण,प्रबतिेदन        

१५ कृषक अबभमुखीकरण पटक १ ४९ १ 

१६.० कायथक्रम अनुगमन खचथ पटक १२ १२० १२ 

  कूल जम्मा     ५०२९     

 प्रगबत प्रबतशतः  १०० 



ख) शशतथ तफथ  

क्र.सं फक्रर्ाकलाप फििरण ईकाई 
बाबषथक प्रगबत 

कैबफयत 
  

लक्ष बजेट प्रगफत 

१ प्रधान मन्त्री कृबष आधुबनकीकरण पररयोजना           

क 
बाख्राको साना व्यिसायीक कृबष उत्पादन केन्द्र -  
पकेट पटक १ १५०० १ 

ख 
माछाको साना व्यिसायीक कृबष उत्पादन केन्द्र -  
पकेट पटक १ १५०० १ 

२  पशु सेिा प्रबिबध बिकास तथा बिस्तार   

क नश्ल सुधारका लाफग तरल नाईटर ोजन खररद ढुिानी  पटक  १२  १०० १२ 

जम्मा ३१०० 

क्रमशः  

 प्रगबत प्रबतशतः  १०० 



ग ) प्रयास पररयोजना  

क्र स कार्मक्रर्को नार् 

लाभान्वित 
पररिार 
सङ््खया  

रकर् रु ह उपलव्धी 

१ बैदेबशक रोजगारिाट फबकथ एका युिाहरुलाई 
स्वरोजगार पशुपालन कायथक्रम 

३१ १२४० स्वारोजगार प्रान्वि 

२ 
िोयर बाख्राको श्रोत बिकास कायथक्रम अन्तरगत 
१० िटा िोका बितरण 

२५१ ११९२.५ 
िोयर बाख्राको श्रोत 
बिकास 

३ खसी।बोका सङ्कलन केन्द्र सहयोग कायथक्रम २९६४ ५२५ िजारीकरणमा सहयोग 

क खसीिोका सङ्कलनका लाबग समूहमा ४० िटा 
जोखे्न मेबसन बितरण िजारीकरणमा सहयोग 

ख खसीिोका सङ्कलनका लाबग समूहमा गुणस्तरी 
खसी उत्पादनका लाबग २० िटा िबडथजो बितरण 

४ गाई।भैसी तथा बङ््खगुर व्यिसाय बबकास कायथक्रम १०९ ९३० िजारीकरणमा सहयोग 

क ६ सेट दाना िनाउने र बमसाउने मेबसन ६० िजारीकरणमा सहयोग 

ख अनुगमन तथा ढुिानी खचथ १०० 

जम्मा ३९८७।५ 

क्रमशः  



घ) भूबम व्यिस्था कृबष तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश न १ को आ ि २०७७।७८ मा अनुदानिाट सम्पन्न 
भएका कायथक्रमहरुको प्रगबत बििरणः   

क्र स कार्मक्रर्को नार् सस्था िजेट रु 
व्यिसार्को 
नार् 

लाभान्वित 
पररिार 
सङ््खया  

कैफिर्त 

१ 
समुहको सहकायथमा 
व्यिसायीक पशुपालन 
बेलका २ 

चन्द्रपुर 
पशुपालन कृषक 
समुह 

२५ लाख गाईपालन २० 
२० पररिारमा व्यिसायीक 

गाईपालन भएको 

२ 

नमुना व्यिसायीक 
िाख्रापालन फमथ बेलका 
८ 

सिकोशी कृबष 
तथा पशुपालन 
फमथ 

५ लाख 
िोयर 
बाख्रापालन 

२ 
१ िटा नमूना बाख्रापालन 

फमथको स्थापना 

३ 
साना बङ््खगुरपालन फमथ 
बेलका ३ 

टङ्का बङ््खगुर 
फमथ ४ लाख बङ््खगुर पालन १ १ िटा नमूना बङ््खगुरपालन 

फमथको स्थापना 

४ 
साना बङ््खगुरपालन फमथ 
बेलका ९ 

एकता बङ््खगुर 
फमथ ४ लाख बङ््खगुर पालन १ १ िटा नमूना बङ््खगुरपालन 

फमथको स्थापना 

५ 
साना डेरी स्थापना 
बेलका २ 

जानकी डेरी ५ लाख दुग्ध व्यिसाय १६८ 

१६८ पररिारको दुग्द्य 
िजारको सुबनस्चतता 

भएको 
जम्मा ४३ लाख 

क्रमशः  



ङ्ख) भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेिा बबज्ञ केन्द्र माफथ त प्रधान मन्त्री कृबष आधुबनकीकरण 
पररयोजना अन्तरगत माछाको ल्वक कायथक्रम बेलका नगरपाबलका िडा न २ मा सञ्चालन 
भएका कायथक्रमहरुको प्रगबत बििरणः   

क्र स कार्मक्रर्को नार् 

कार्मक्रर् 
सञ्चालन गने 

सस्था 
कृर्ाकलाप 

लाभान्वित 
पररिार 
सङ््खया  

कैफिर्त 

१ 
प्रधान मन्त्री कृबष 
व्यिसाय आधुबनकीकरण 
पररयोजना 

क 
मत्स्य ल्वक स्थापना 
कायथक्रम 

बेलका माछा 
सहकारी सस्था 
बल 

३० हे माछाको 
पोखरी बनमाथण 

८० 

एकै स्थानमा ३० हे मा 
पोखरी बिस्तारभै 

माछापानको आधुबनकीकरण 
गनथ सफल भै 

माछापालनको जोनको 
रुपमा बिकास हुन थालेको 

आयोजनाको कूल लागत रु ४५ लाख पोखरी सङ््खख्याः  ३३ िटा 

क्रमशः  



 ७. लाभान्वित घरधुरर  
७.१ बेलका नगरपाबलकाको कायथक्रममा सहभाबग लाभान्वित घरधुरी 

क) शशतथ 

लैबगक तथा सामाबजक समािेशीकरण 

बििरण 

दबलत जनजाबत अन्य जम्मा 
जम्मा 
घरधुरी 

मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

घरधुरी १ ४ २२ ६२ ० १० २३ ७६ ९९ 

प्रबतशत २० ८० २६ ७४ ० १०० २३ ७७ 



 ख) समाबनकरण 

लैबगक तथा सामाबजक समािेशीकरण 

बििरण 
दबलत जनजाती अन्य जम्मा 

जम्मा 
घरधुरी 

मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

घरधुरी ७२ १०९ ११५ ७५५ २५५ ८३० ७४२ १६९२ २४३४ 

प्रबतशत ४० ६० ३५ ६५ २३ ६७ ३० ७० 

क्रमशः  



लैबगक तथा सामाबजक समािेशीकरण 

बििरण 
दबलत जनजाती अन्य जम्मा 

जम्मा 
घरधुरी 

मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

घरधुरी ४० ५३ १२६२ १५०२ १७४ ३२४ १४७६ १८७९ ३३५५ 

प्रबतशत ४३ ५७ ४६ ५४ ३५ ६५ ४४ ५६ 

क्रमशः  

 ग) प्रयास पररयोजनाको अनुदान सहयोग कायथक्रम 



७.२ अन्य बनकायहरुले सञ्चालन गरेका कायथक्रममा सहभाबग लाभान्वित घरधुरी धुरी 
 
क) भूबम व्यिस्था कृबष तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश न १ को बाबषथक कायथक्रम 

क्रमशः  

लैबगक तथा सामाबजक समािेशीकरण 

बििरण 
दबलत जनजाती अन्य जम्मा 

जम्मा 
घरधुरी 

मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

घरधुरी ० ० २ २ ८ १२ १० १४ २४ 

प्रबतशत ० ० ५० २० ४० ६० ४२ ५८ 



ख) भेटेररनरी अस्पताल तथा प से बबज्ञ केन्द्र गाईघाटको अनुदान सहयोग 
कायथक्रम 

क्रमशः  

लैबगक तथा सामाबजक समािेशीकरण 

बििरण 
दबलत जनजाती अन्य जम्मा 

जम्मा 
घरधुरी 

मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

घरधुरी ० ५ ४ ३३ १४ २६ १८ ५९ ७७ 

प्रबतशत ० १०० ११ ८९ ३५ ६५ २३ ७७ 



बस न 

कायथक्रमको 
नाम 

दबलत जनजाबत अन्य जम्मा जम्मा 
घरधरी मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

१  बेलका नगरपाबलका पशु सेिा प्रसार 

क  शशतथ १ ४ २२ ६२ ० १० २३ ७६ ९९ 

ख  समाबनकरण ७२ १०९ ४१५ ७५५ २५५ ८३० ७४२ १६९२ २४३४ 

ग 
 प्रयास 
पररयोजना ४० ५३ १२६२ १५०२ १७४ ३२४ १४७६ १८७९ ३३५५ 

२ 
 प्रदेश कृबष 
मन्त्रालय ० ० २ २ ८ १२ १० १४ २४ 

३  बबज्ञ केन्द्र ० ५ ४ ३३ १४ २६ १८ ५९ ७७ 

 जम्मा ११३ १७१ १७०५ २३५४ ४५१ १२०२ २२६९ ३७२० ५९८९ 

 सहभाबगता प्रबतशत ४० ६० ४२ ५८ २७ ७३ ३८ ६२ 

कूल पशु सेिा कायथक्रममा लाभान्वित घरधुरीको बििरण ( आ. ि. २०७७।७८) 



८. पशुपन्वन्छ तथा मत्स्य बिकास शाखाको आ.ि. २०७७/०७८ को आगनु्तकहरुको 
बििरण 

दबलत जनजाबत अन्य जम्मा 

मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

२२ ६५ १२९ ४९० १२४ ५७६ २७५ ११३१ 

जम्मा= ८७ जम्मा= ६१९ जम्मा= ७०० जम्मा= १४०६ 



९.      २०७७।०७८ मा गररएका कृबिम गिाथधान बििरण 

पशुको बििरण जम्मा पशु संख्या 

गाई ३०३ 

भै ाँसी ५१ 



आ ि २०७३।७४ देन्वखको हालसम्मको बेरुजु बििरण रकम रु हजार 

हाल सम्मको कूल बेरुजु फर्छ्योट भएको बेरुजु   बााँकी रहेको बेरुजु  

पेश्की बनयबमत अशुल जम्मा पेश्की बनयबमत अशुल जम्मा पेश्की बनयबमत अशुल जम्मा 

 ० ०   ०  ० ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

नोटः  पशु पन्छी तथा मत्स्य बिकास शाखाको हालसम्म कुनै बकबसमको बेरुजु नभएको 

१०) बेरुजु बििरण 



११. प्राईभेटपाराभेटहरुको प्रगबत बििरण 

क्र स  व्यिसायको नाम व्यिसायीको नाम व्यिसाय 
रहेको स्थान 

उपचार 
माबसक कृ ग बन्ध्याकरण खोप 

1 पौडेल एग्रो भेट सेन्टर पुण्य प्रसाद पौडेल बेलका २ ३५० २५ ५० १५०० 

2 हेल्थ भेट फमाथ नबिन चौधरी बेलका ९ १५० ० ५० ० 

3 बधरेन एग्रो भेट भुिन बिष्ट बेलका ४ ६० ० ७० ० 

५ रामपुर एग्रोभेट सेन्टर नईन्द्र काकी बेलका ९ २०० २० ४० १०००० 

६ शे्रष्ठ एग्रोभेट गौरी शे्रष्ठ बेलका ९ ६०० ८ ४० ३०० 

७ नैबतकराज भेटेरीनरी आशेश्वर यादि बेलका ४ १९० ० १७ ० 

८ िोडथ नभएको राजेश यादि बेलका २ १० ० २० ० 

९ माजल्पादेबि एग्रोभेट लबलत चौधरी बेलका २ ३५   ४० 0 

१० घुन्वि सेिा प्रदायक बदलिहादुर राई बेलका ४ १७० ० ५५ ० 

११ मुरारी भेट फमाथ मुरारी चौधरी बेलका १ ६०० ० ४० ५००० 

१२ अमृत एगे्रभेट चन्द्र बब क बेलका ९ १०५   ३०   

१३ हाम्रो एग्रोभेट सेन्टर  आकाश बघबमरे बेलका ४ १७० २० ३५० ४०० 



१२.नगरपाबलका स्थापना काल देन्वख हाल सम्म दताथ भएका व्यािसाबयक 
समुहहरुको बििरण 

क्र सं 
समूहको 
बकबसम 

दबलत 
आबदिाबस/ 

जनजाबत 
अन्य जम्मा जम्मा  

स
ङ््खख्या 

 मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

१ बाख्रा पालन 
समूह 

4 7 225 320 25 22 260 372 632 

२ 
गाई पालन 
समूह 

14 7 26 22 59 94 104 135 239 

३ 
िंगुर पालन 
समूह 

9 2 4 6 0 2 13 10 23 

जम्मा  27 16 255 348 84 118 377 517 894 



मबहला पुरुष जम्मा 

१०१ 

२८६ 

३८७ 

बेलका नगरपाबलकामा हालसम्म दताथ भएका फमथहरुको 
बििरण 



२९ ३१ २५ 
८ ६ २ ० 

१५२ 

४९ ५३ 

१६ ९ ५ २ 

१८१ 

८० ७८ 

२४ 
१५ ७ २ 

व्यिसायगत दताथ भएका पशु पन्छी फमथहरु 

मबहला पुरुष जम्मा 



१३.नरपाबलका स्थापना काल देन्वख हाल सम्मका दताथ भएका िहुउदे्बस्य 
फमथहरु 

जम्मा व्यािसाय 

जम्मा जन 
सङ््खख्या 

आ ि २०७५।७६ आ ि २०७६।७७ आ ि २०७७।७८ 

मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

४ १३ ३ १२ ३२ 



१४ नगरपाबलका स्थापना काल देन्वख हाल सम्मका दताथ भएका फमथहरु 

क्र 
सं 

व्यािसायको बकबसम 

जम्मा व्यािसाय ( आ.ि. अनुसार) सङ््खख्या 

जम्मा  २०७५।७६  २०७६।७७  २०७७।७८ 

मबहला पुरुष मबहला पुरुष मबहला पुरुष 

१ बाख्रा पालन ६ ५१ ११ ६९ १२ ३२ १८१ 

२ बंगुर पालन ९ १३ 9 १५ १३ २१ ८० 

३ गाई।भैाँबस पालन ४ १५ २ १५ १९ २३ ७८ 

४ कुखुरा।टबकथ  पालन ७ ८ १ ८ २४ 

५ मासु पसल ४ २ २ ७ १५ 

६ एग्रोभेट १ २ १ २ १ ७ 

७ छाला संकलन केन्द्र २ २ 

जम्मा ३१ ९१ २६ ११८ ४४ ७७ ३८७ 



१५. नगरपाबलका स्थाबपत व्यािसायको आबथथक बिशे्लषण  (व्यिसायीहरु सङ्गको अनिाथताथको 
आधारमा ) िजेट रु हजार 

क्र.स
. व्यिसायको नाम व्यिसाबयको नाम 

थर ठेगाना 
व्यिसाय 
संचालन 
िषथ 

अनुमाबन
त लगाबन 

अनुदान 
सहयोग 

खुद 
आम्दाबन 

१ िाख्रा पालन 

१.१ काकी बाख्रा फमथ कमला कुमारी 
काकी बेलका २ २०७५  १२००  २४२  १०००  

१.२ टपु्प फमथ हाउस दमन कट्टुिाल बेलका ३ २०६९  १३४०० ३६९४  १२००  

१.३ साहाबस बाख्रा फमथ तेज बहादुर पररिार बेलका ६ २०७३ २५० १२० २०० 

१.४ सिकोबस बाख्रा फमथ नबिन सुब्बा बेलका ८ २०७४ ७०० ७८० १५०० 

१.५  बसिाथनी बाख्रा फमथ सबमर राई बेलका ८ २०७५ ३०० ८५ ६०० 

१.६ महाकाबल बाख्रा फमथ बसन्ता राई बेलका ८ २०७४ १०० १५० १५० 

 १.७ बसतारानी बाख्रा पालन  अन्विका राई बेलका ६ २०७७ २५० १०० ६० 

 १.८ मन्जु श्री  उन्नत बाख्रा फमथ  गोबपलाल राई बेलका ६ २०७६ ४५० ० २०० 

 १.९ उन्नबत बाख्रा फमथ  केबिना राई  बेलका ८ २०७५ १०० १५० १५० 

 १.१० जाबगरामथानी बाख्रा फमथ  हेमराज राई  बेलका ८ २०७२ २०० १०० १५० 

१.११  रुपाकला राई  अबनशा बाख्रा फमथ  बेलका ७  २०७४ १०० १३० २०० 



क्रमशः  

क्र.
स. व्यिसायको नाम व्यिसाबयको नाम थर ठेगाना व्यिसाय 

संचालन िषथ 
अनुमाबनत 
लगाबन 

अनुदान 
सहयोग 

खुद 
आम्दाबन 

२ गाई/भैबस 
२.१ थापा गाई फमथ उदि थापा बेलका २  २०७३ ५००  ३००    

२.२ प्रगबत उन्नत गाई फमथ गौरी शे्रष्ठ बेलका ३ २०७५ १००० ३०० ६० 

२.३ छबिमान भैबस पालन फमथ तोयानाथ अबधकारी बेलका ४ २०७४ ११५० २०० २४० 

२ .४  बघबमरे एबककृत कृबष फमथ कमल प्रसाद बघबमरे बेलका ४ २०७५ १००० ३०० ३५० 

 २.६ बिजय भैसी  पालन  फमथ  भरत यादि बेलका २  २०७६ १५०० २५० ७०० 

 २.७ 
जय मा सन्तोबष िहुउदे्दश्य 
कृबष फमथ नारायण प्रसाद ढकाल बेलका १ २०७७ ५००० ४० १०० 

 २.८ पािथता गाई फमथ  धन बहादुर बिष्ट  बेलका १ २०७६ ५०० ११५ १६० 

 २.९ 
चन्द्रपुर पशु पालन कृषक 
समुह  दुगाथ बहादुर बुढाथोकी  बेलका २  २०७५  ३७०० २७००   १००० 



क्रमशः  

क्र.स
. व्यिसायको नाम व्यिसाबयको नाम थर ठेगाना 

व्यिसाय 
संचालन 
िषथ 

अनुमाबनत 
लगाबन 

अनुदान 
सहयोग 

खुद 
आम्दाबन 

३ बंगुर पालन 

३.१ चान्वम्लङ्ख बाँगुर  फमथ जुना राई बेलका १ २०७३ ५०० १०० ३०० 

३.२ टंका बंगुर फमथ टंका कुमारी मगर बेलका ३ २०७५ ६०० ६०० १५० 

३.३ थापामगर कृबष फमथ शान्ता थापा मगर बेलका ५ २०७४ ३०० १०० ३५० 

३.४   शुबशल राई बेलका ५ २०७७ ४०० ४० ३०० 

 ३.५   माला तामाङ्ग बेलका ९ २०७८ २८० ५० ६० 

 ३.६ बाँगुर  गिथलाल राई बेलका ८ २०७६ ५०० ५० २०० 

 ३.७ चान्वम्लङ्ख बाँगुर  फमथ देिराज राई  बेलका २  २०७४  २००  १००  ८०  

 ३.८ अभ्यास बंगुर फमथ बकरण राई बेलका ९ २०७७ ४०० ५० १०० 



क्रमशः  

क्र.स
. व्यिसायको नाम व्यिसाबयको नाम थर ठेगाना 

व्यिसाय 
संचालन 
िषथ 

अनुमाबनत 
लगाबन 

अनुदान 
सहयोग 

खुद 
आम्दाबन 

४ माछा पालन 

४.१  बेलका कृबष प्रजनन 
अनुषन्धान केन्द्र 

अशोक काकी बेलका १ २०७६ ६२०० ३५०० १२०० 

४.२  तपेश्वरी बहुउदेश्यी 
कृबष फमथ बिध्यानन्द चौधरी बेलका २ २०७७  २०००  १२८  २०००  

 ४.३ 
 सौगात सप्लायषथ एण्ड 
टर ेडषथ बहरा कोर्राला बेलका ५ २०६४ ५०० १६६ १०० 

 ४.४ गाँगटे माछा फमथ बनर कुमार तामाङ्ग बेलका ३ २०७६    ८०  ४००  

 ४.५ नमो बुध्द माछा फमथ तेज बहादुर तामाङ्ग बेलका ३ २०७७ १८५ ८० ४० 

 ४.६ 
तामाङ्ग एबककृत तथा 
माछा फमथ राजेन्द्र कुमार तामाङ्ग बेलका ५ २०७५ १००० १६७ १५० 

 ४.७ 
 बिजय भैसीपालन 
फमथ भरत यादि बेलका ८ २०७६ ६०० ७२ १०० 

 ४.८ 
 जलदेिी माछापालन 
कृबष फमथ बसताराम कटुिाल बेलका २         



क्रमशः  

क्र.स
. व्यिसायको नाम व्यिसाबयको नाम 

थर ठेगाना 
व्यिसाय 
संचालन 
िषथ 

अनुमाबनत 
लगाबन 

अनुदान 
सहयोग 

खुद 
आम्दाबन 

 ५. डेरी  

 ५.१ मनकामना डेरी  बमन बहादुर बसे्नत  बेलका ९ २०७४ १००० ८५० १०० 

 ५.२  दाजुभाई गाईपालन फमथ प्रकाश खड्का  बेलका ९ २०७६ १००० १०० २५० 

 ५.३  छबिमन भैसीपालन फमथ तोयानाथ अबधकारी बेलका ४ २०७५ ६०० ० १८० 

 ५.४ 
भागलपुर दुग्ध तथा कृबष 
सहकारी कृष्ण बहादुर बिष्ट बेलका २ २०७५ १४४ १८० ४५ 

 ५.५ बेलका बहुउदे्दश्य सहकारी सुयथ पोडेल बेलका १ २०५९ ३३ ६१५ ५० 

 ५.६ जानबक डेरी   बेलका २  २०७५ ३००० ५०० ६०० 

६  मासु पसल  

 ६.१ चन्द्र बहादुर बिष्ट  बिष्ट कबटङ्ख सेन्टर  बेलका ९  २०७६ १०० १५० ६० 

 ६.२ कोबकल खड्का  कबटङ्ख सेन्टर  बेलका २  २०७४ ३५० २०० २८० 

श्रोत: पशु पंछी तथा मत्स्य बिकास शाखा र सम्बन्वन्धत व्यािसाबयहरुको बाषीक रेकडथ। 



१६.पशुपंबछ    औषबध पसल र प्राईभेटपाराभेटहरुको आम्दानी बिष्लेषण(व्यिसायीहरु 

सङ्गको अन्तिाथताथको आधारमा ) िजेट रु हजार 

 

क्र स व्यिसायको नाम व्यिसायीको नाम व्यिसाय रहेको 
स्थान 

अनुमाबनत  
माबसक आम्दानी िाबषथक 

1 पौडेल एग्रो भेट सेन्टर पुण्य प्रसाद पौडेल बेलका २ २५ ३०० 

2 हेल्थ भेट फमाथ नबिन चौधरी बेलका ९ २६ ३१२ 

3 बधरेन एग्रो भेट भुिन बिष्ट बेलका ४ ३० ३६० 

५ रामपुर एग्रोभेट सेन्टर नईन्द्र काकी बेलका ९ ४० ४८० 

६ शे्रष्ठ एग्रोभेट गौरी शे्रष्ठ बेलका ९ ३०  ३६०  

७ नैबतकराज भेटेरीनरी आशेश्वर यादि बेलका ४ २० २४० 

८ अबभलेख नभएको राजेश यादि बेलका २ १० १२० 

९ माजल्पादेबि एग्रोभेट लबलत चौधरी बेलका २ १० १२० 

१० घुन्वि सेिा प्रदायक बदलिहादुर राई बेलका ४ १५ १८० 

११ मुरारी भेट फमाथ मुरारी चौधरी बेलका १  २० २४०  

१२ अमृत एगे्रभेट चन्द्र बब क बेलका ९ 

१३ हाम्रो एग्रोभेट सेन्टर  आकाश बघबमरे बेलका ४ २० २४०  



 १७.नगरपाबलका स्थापना काल देन्वख हालसम्मका आाँत्मबनभथर घााँस खेबत बििरण 

क्र सं घााँसको बकबसम 
खेबत गररएको 
के्षिफल( रोपबन)  

बबउ उत्पादन पररमाण 

पररमाण 
कैबफयत 

१ 
नेबपयर ५७ माग  अनुसार 

समयमै माग हुनु 
पने 

सुपर नेबपयर ९१ माग  अनुसार 

२ मोलासेस ५ माग  अनुसार 

३ सेटोररया १८ माग  अनुसार 

४ बदामे ८ माग  अनुसार 

५ भटमासे २६ १०० केजी 

६ मेन्दुला ७७ माग  अनुसार 

जम्मा २८२ 



१८.पशुपालन के्षिमा ऋण प्रिाह भएको बििरण 
ऋण लगानी गने सस्थाः  कुमारी बैक,शाखा कायाथलय रामपुर । 

क्र स ऋणीको नाम  ठेगाना  कजाथ प्रिाह भएको 
ब्यािसाय  

प्रिाह भएको 
कजाथ रु 

१ धन बहादुर बबष्ट  बेलका १ गाई पालन  १०००००० 

२ शुबसल राई बेलका ५ बंगुर पालन  १०००००० 

३ योगेन्द्र काकी  बेलका ५ बंगुर पालन  १०००००० 

नोट:  कुमारी बैङ्कको रेकडथ अनुसार प्राि भएको तथ्याङ्कमा आधाररत।  



१९. नगरपाबलका स्थापना देन्वख हालसम्मका मूख्य मूख्य उपलव्धीहरुः  
१.) कूल ३८७ पशु पन्छीका फमथहरु स्थापना भएको । 

  १८१ िाख्रा 
  ८०   बङ््खगुर 
  ७८   गाई।भैसी 
  १५   मासु पसल 

  २४   कुखुरा  
  २      छाला 
  ७      एग्रोभेट 

२.) ६ िटा  बचबलङ्ग सेन्टर र २ िटा बमबन डेरी सञ्चालन सञ्चालन भै दुधको िजारीकरणमा 
सहयोग पुगेको । 
३.) ५५ माछा फमथ स्थापना (  ४५  हे.) माछा पोखरी बिस्तार भएको । 
४.) २८२ हेक्टरमा घााँस खेबत तथा घााँसको श्रोत केन्द्र बिस्तार भएको । 
५.) बाबषथक १२ हजार देन्वख १५ हजार खसीबोका र १४०० बङ््खगुर बनकासी हुने गरेको 
६.) बाबषथक  ४८ हजार  बल. दुध बनकासी हुन थालेको  
७. ) िटा सुधारीएको मासु पसल स्थापना भै सफा तथा स्वच्छ मासुको उत्पादन हुन थालेको 
 

 



२०. समस्याः  

• खुल्ला चररचरन 

• िाख्राको हैजा (बपबपआर) को सङ््खक्रमण 

• खोरत रोगको सङ््खक्रमण 

• चरचरेको सङ््खक्रमण 

• आन्तररक परबजबि 

• पशुको बपउने पानी 

• स्थानीय पशुहरुको बाहुल्य 

 





बेलका नगरपाबलकामा व्यािसाबयक पशुपालकहरुलाई बबशेष अनुदानमा बितरण 
गररएको मेबसनरर  उपकरणहरुको झलकहरु 



गोठ खोर ममथत तथा सुधार अन्तगथतका कायथक्रमहरुका केबह झलकहरु 



गोठ खोर बनमाथण तथा सुधार अन्तगथतका कायथक्रमहरुका केबह झलकहरु 



tflnd÷uf]i7Lsf s]xL emnsx? 



tflnd÷uf]i7Lsf s]xL emnsx? 



 एक बदने पशु पंबछ घुन्वि बसबिरका केबह झलकहरु 



बेलका नगरपाबलकाका बबबभन्न ठााँउहरुमा बितरण गररएका उन्नत बोयर बोकाहरुको केबह 
झलकहरु 



प्रधानमन्वन्त्र कृबष आधुबनबककरण पररयोजना तफथ को माछाको साना कृबष व्यिसाय उत्पादन 
केन्द्र पकेट तफथ  खबनएका पोखररहरु 



प्रधानमन्वन्त्र कृबष आधुबनबककरण पररयोजना तफथ को ख्रापालन पकेटको सािथजबनक सुनुिाई  



बेलका नगरपाबलकाका बबबभन्न स्थानहरुमा बितरण भएका उन्नत घााँस का केबह झलकहरु 



बेलका नगरपाबलका र तानसेन नगरपाबलका बबच अनुभब आदान प्रदान कायथक्रमका झलक 



 भकारो बनमाथण तथा सुधार कायथक्रमका केबह झलकहरु 






