नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्रालय ससहं दरिार, काठमाण्डौ
चालु आ.व. २०७३/०७४ मा कार्ाान्वर्न गने प्राथममकताहरु र सोको कार्ाान्वर्न एक वर्षे कार्ार्ोजनाको प्रगतत प्रततवेदन

क्र स

१

यस आ व मा गर्नु पर्े प्राथममकताको
ववषय

गाई भैसीको श्रोत केन्र स्थापर्ा

इकाइ

जिल्ला

परिमाण

१६

लागत रु
लाखमा

७७७

कायुक्रम

कायाुन्वयर्
जिम्मेवाि

सहयोमग मर्काय

अपेजित उपलब्धी

पौष मवहर्ाको प्रगमत

हाल सम्मको प्रगमत

मर्काय

पशन

पशन सेवा ववभाग

१६ जिल्लाम गाई ि भैसीको

तर्हनुँमा गाई श्रोतकेन्र सं चालर् साझेदाि छर्ौट

केन्रबाट वावषुक स्वीकृत कायुक्रम

उत्पादर्

पशनपन्छी ववकास

श्रोतकेन्र स्थापर्ा हनर्े ।

भएको । सनर्सिी २, कास्की ४, तर्हनुँ १,

सम्बजन्धत जिल्लाहरुमा पठाईएको ।

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

यीश्रोतकेन्र हरुवाट मार

र्वलपिासी ३ ि वाग्लनङ्गमा २ मर्वेदर्हरु पिी

कायुववमध स्वीकृत भएको।

आगामी तीर्वषुमा २०००

छर्ौट प्रकृया अगाडी बढे को ।

जिल्लाहरुबाट साझेदाि छर्ौटको लामग

उन्नत दनहर्
न ा गाई ९०० भै सी

प्रस्ताव आव्हार् भएको।

थप हनर्े िसबाट करिव

अमभमनखीकिण कायु शनरु भएको।

८००० मे टर् थप दनध

डोटीमा भैं सी ि गोिखामा गाईको स्रोत

उत्पादर् हनर्े ।

केन्र सञ्चालक साझेदाि छर्ौट भएको
ि अन्य जिल्लाहरुमा छर्ौट प्रकृयामा
िहे को ।तर्हनुँमा गाई श्रोतकेन्र
सं चालर् साझेदाि छर्ौट भएको ।
सनर्सिी २, कास्की ४, तर्हनुँ १,
र्वलपिासी ३ ि वाग्लनङ्गमा २
मर्वेदर्हरु पिी छर्ौट प्रकृया अगाडी

२

गाई भैसीमा कृमरम गभाुधार् सेवा
पशन र्श्ल सनधाि

जिल्ला

६४

१४००

िाविय पशन

पशन उत्पादर्

६ लाख गाई भैसीमा कृ ग

बढे को ।
१६४२२ मलटि तिल र्ाइट्रोिर् खरिद भएको । ८९७०७ मलटि मलटि तिल र्ाईट्रोिर्

प्रिर्र्

मर्दे शर्ालय पशन

हनर्े १ लाख उन्नत र्श्लका

गाई : २२१९६५, भै सी : ६५२४४ ि बाख्रा

खरिद/उत्पादर् भएको ।

केन्र

सेवा ववभाग

बाछी पाडीहरु थप उत्पादर्

३२३४ गरि िम्मा २९०४४३ िर्ाविहरुमा कृ.

गाई : १७०९२०, भै सी : ५१८३३

हनर्े

ग. गरिएको।

ि बाख्रा ३०५५ गरि िम्मा

जिल्ला पशन
सेवा

२२५८०८ िर्ाविहरुमा कृ. ग.

कायाुलय

गरिएको ।

कैवियत

क्र स

३

यस आ व मा गर्नु पर्े प्राथममकताको
ववषय

दनध उत्पादर्मा अर्नदार् पाईलट

इकाइ

जिल्ला

परिमाण

१०

लागत रु
लाखमा

७००

कायाुन्वयर्
जिम्मेवाि

सहयोमग मर्काय

अपेजित उपलब्धी

पौष मवहर्ाको प्रगमत

हाल सम्मको प्रगमत

मर्काय

पशन

पशन सेवा ववभाग

वावषुक ७ किोड मलटि दनध

इलाम १, सप्तिी १, काभ्रे १, जचतवर् ६, बािा

इलाम १, सप्तिी १, काभ्रे १, जचतवर्

कायुक्रम (_प्रमतिलमा आधािीत

उत्पादर्

पशनपन्छी ववकास

उत्पादर्मा अर्नदार् प्राप्त भइ

१, कास्की १, र्वलपिासी ३, रुपन्दे ही १ ि

६, बािा १, कास्की १, र्वलपिासी

अर्नदार् प्रणाली)

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

अर्ौपचािीक बाट औपचािीक

सनर्सिी १ गिी ९ जिल्लाबाट १६ प्रस्तावहरु

३, रुपन्दे ही १ ि सनर्सिी १ गिी ९

पशन सेवा

च्यार्लमा दनधको परिमाण

प्राप्त भई मूल्यांकर् हनुँदा सबै प्रस्तावहरु

जिल्लाबाट १६ प्रस्तावहरु प्राप्त भई

ववभाग

बढ्र् उत्प्रेिणा बाढ्र्े

कायुववमधसम्मत र्भई मूल्यांकर् प्रकृयामा

मूल्यांकर् हनुँदा सबै प्रस्तावहरु

समावेश र्गरिएको ।

कायुववमधसम्मत र्भई मूल्यांकर्
प्रकृयामा समावेश र्गरिएको ।

४

यनवा लजित ववशेष पशन उत्पादर्

िामु

(गाई भैसी) ४५ जिल्ला

सं ख्या

३००

557

पशन

पशन सेवा ववभाग

सार्ा

उत्पादर्

पशनपन्छी ववकास

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

२५० िामुका

गोिखामा ५ ि र्नवाकोटमा ५ िामुहरु अजन्तम

गोिखामा ५ ि र्नवाकोटमा ५ िामुहरु

२०००० गाईबाट प्रमतगाई

छर्ौट भैसकेको, कैलाली ि बञ्चर्पनिमा विल्ड

अजन्तम छर्ौट भैसकेको, कैलाली ि

२१०० ली का दिले ४२००

भेरिविकेसर् सम्पन्न भई अजन्तम मूल्यांकर् प्रकृया

बञ्चर्पनिमा विल्ड भेरिविकेसर् सम्पन्न

पशन सेवा

मे.टर् मझौला स्तिका ४०

अगाडी बढे को, १४ जिल्लाका १९४

भई अजन्तम मूल्यांकर् प्रकृया अगाडी

ववभाग

िामु सनदृढ भई उत्पादर्मा

प्रस्तावहरुको विल्ड भेरिविकेसर् सम्पन्न भै

बढे को, १४ जिल्लाका १९४

१५ प्रमतसतले वृवि भै ३१५

सकेको ि बाुँकी जिल्लाहरुमा विल्ड भेरिविकेसर्

प्रस्तावहरुको विल्ड भेरिविकेसर्

मे.टर् थप दनध उत्पादर् हनर्े

अजन्तम चिणमा िहेको ।

सम्पन्न भै सकेको ि बाुँकी जिल्लाहरुमा

तथा १० वटा ठन ला

विल्ड भेरिविकेसर् अजन्तम चिणमा

िामुहरुमा याजन्रकिण भै

िहे को ।

१०५० मे.टर् सिा दनध
उत्पादर्मा योगदार् पनग्र्े ।

कैवियत

क्र स

5

यस आ व मा गर्नु पर्े प्राथममकताको

वोयि वाख्राको न्यूजललयस हडु
स्थापर्ा तथा

६

इकाइ

ववषय

१

परिमाण

१०१५

लागत रु
लाखमा

101.5

सञ्चालर्

च्याङग्रा िामु स्थापर्ा कायुक्रम

सं ख्या

१

१००

कायाुन्वयर्
जिम्मेवाि

सहयोमग मर्काय

अपेजित उपलब्धी

पौष मवहर्ाको प्रगमत

हाल सम्मको प्रगमत

मर्काय

पशन

पशन सेवा ववभाग

वोयि वाख्राबाट िजन्मएका

बजन्दपनिबाट शनि बोयि बोका ३ वटा प्रप्त भएको

गोठ तथा खोिको स्पेमसविकेशर् तयाि

उत्पादर्

पशनपन्छी ववकास

पाठापाठी वकसार्हरुलाई

। खोि, िमर्ङ्ग याडु, मडवपङ ट्ांक ि तािवाि

गिे को, २५ हे लटि िेरिलमा डाले

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

उपलब्ध गिाई बाख्रापालर्

समेतको टे ण्डि खोली टे ण्डि स्वीकृमतको आसय

घाुँस लगाइएको, Technical

पशन ववकास

गर्े कृषकहरुलाई प्रिर्र्को

सूचर्ा प्रकाशर् भएको ।

specification स्वीकृत

िामु

लामग वोयि वोका उपलब्ध

भएको।बजन्दपनिबाट शनि बोयि बोका

हनर्ेछ । यसवाट कृषक

३ वटा प्रप्त भएको । खोि, िमर्ङ्ग

स्थिमा बाख्राको उत्पादकत्वमा

याडु, मडवपङ ट्ांक ि तािवाि समेतको

करिव २५ प्रमतसतले वृवि हनर्े

टे ण्डि खोली टे ण्डि स्वीकृमतको आसय

।

सूचर्ा प्रकाशर् भएको ।

पशन

पशन सेवा ववभाग

च्याङग्राको न्यूजललयस हडुको

च्यांग्रा श्रोत केन्र स्थापर्ा ि सं चालर् मोडामलटी

-मनस्ताङ्ग जिल्लामा
सवुदमलय/सवुपजिय बैठक बसी

उत्पादर्

पशनपन्छी ववकास

स्थापर्ा हनर्,े पजममर्ा उधोगको

स्वीकृमतका लामग पेश गरिएकोमा मन्रालयबाट

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

ववकास ि प्रविुर्

प्राप्त सूझावहरुलाई सम्वोधर् गर्ु ववषय

लोमान्थाङ ि चिाङ्गमा िग्गा उपलब्ध

हनर्े,च्याङग्राको मासनमा

ववशेषज्ञहरु सजम्ममलत वैठकबाट सूझाव सं कलर्

गिाउर् सवकर्े मर्णुय भएको ।

आत्ममर्भुिता हामसल गर्ु

भएको ।

- स्रोत केन्र स्थापर्ाको लामग

आधाि तयाि हनर्े ।

ववभागवाट मोडे ल स्वीकृतीका लामग
मन्रालयमा पेश भएको ।मन्रालयबाट
प्राप्त सूझावहरुलाई सम्वोधर् गर्ु ववषय
ववशेषज्ञहरु सजम्ममलत वैठकबाट सूझाव
सं कलर् भएको ।

कैवियत

क्र स

७

यस आ व मा गर्नु पर्े प्राथममकताको
ववषय

इकाइ

यनवा लजित बंगिन प्रविुर्

िामु

कायुक्रम १७ जिल्ला

सं ख्या

परिमाण

54

लागत रु
लाखमा

५४

कायाुन्वयर्
जिम्मेवाि

सहयोमग मर्काय

अपेजित उपलब्धी

पौष मवहर्ाको प्रगमत

हाल सम्मको प्रगमत

मर्काय

पशन

पशन सेवा ववभाग

७५० माऊ वंगिन बाट

र्नवाकोट ३, मसन्धनली ३, गोिखा ४ ि इलाम ३

केन्रीय प्रमतमर्धी तोकी Field

उत्पादर्

पशनपन्छी ववकास

६००० पाठापाठी उत्पादर्

गिी िम्मा १३ िामुहरु अजन्तम छर्ौट भई १३

verification हनुँदै गिे को ।र्नवाकोट ३,

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

भई िम्मा ५४० मे.टर् थप

लाख रुपैंया सम्बजन्धत व्यवसायीको खातामा

मसन्धनली ३, गोिखा ४ ि इलाम ३

मासन उत्पादर् हनर्े ।

िम्मा भैसकेको ि बाुँकी १३ जिल्लाका ४१

गिी िम्मा १३ िामुहरु अजन्तम

जिल्ला पशन
सेवा

िामुहरुको भेरिविकेसर् अजन्तम चिणमा िहे को । छर्ौट भई १३ लाख रुपैं या सम्बजन्धत

कायाुलय

व्यवसायीको खातामा िम्मा भैसकेको ि
बाुँकी १३ जिल्लाका ४१ िामुहरुको
भेरिविकेसर् अजन्तम चिणमा िहे को ।

८

यनवा लजित बाख्रा प्रविुर्

िामु

कायुक्रम (60जिल्ला )

सं ख्या

114

२२८

पशन

पशन सेवा ववभाग

६० जिल्लाका ११४ वटा

गोिखामा २ ि र्नवाकोटमा २ गिी ४ िामुहरु

मममत २०७३/४/२५ गते िाविय

उत्पादर्

पशनपन्छी ववकास

िामुहरुमा खोि सनधाि भई

अजन्तम छर्ौट भै सकेका, कैलाली ि कञ्चर्पनिमा

दै मर्क पमरकामा १ मवहर्े सूचर्ा

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

उन्नत र्श्लका बोका खरिद हनर्े

विल्ड भेरिविकेसर् सम्पन्न भई मूल्यांकर्को

प्रकाशर् गरिएकोमा भेडाबाख्रामा ९८९

/केजन्रय

। ५७०० माउ बाख्राबाट

प्रकृया अगाडी बढे को, १६ जिल्लाका २६९

मर्वेदर्हरु प्राप्त भै पवहलो चिणको

भेडा बाख्रा

९९०० पाठापाठीहरुको

प्रस्तावहरुको विल्ड भेरिविकेसर् सम्पन्न भएको

screening भई field verification

प्रविुर्

उत्पादर् भइु ९९० पाठाहरु

ि बाुँकी जिल्लाहरुकमा विल्ड भेरिविकेसर्

हनुँदै गिे को ।केन्रीय प्रमतमर्धी

कायाुलय/जि

प्रिर्र्को लागी योग्य हनर्े ।

अजन्तम चिणमा िहेको ।

तोवकएको। गोिखामा २ ि र्नवाकोटमा

ल्ला पशन

४१४० खसी उत्पादर् हनर्े ।

२ गिी ४ िामुहरु अजन्तम छर्ौट

सेवा

२३८५ पाठीहरु प्रिर्र्को

भै सकेका, कैलाली ि कञ्चर्पनिमा विल्ड

कायाुलय

लामग योग्य हनर्े ि २३८५

भेरिविकेसर् सम्पन्न भई मूल्यांकर्को

पाठीहरु मबवक्रको लागी

प्रकृया अगाडी बढे को, १६ जिल्लाका

उत्पादर् हनर्े । िसबाट

२६९ प्रस्तावहरुको विल्ड भेरिविकेसर्

१६८.० मे.ट. मासनको

सम्पन्न भएको ि बाुँकी जिल्लाहरुकमा

उत्पादर्मा बृवि हनर्े ।

विल्ड भेरिविकेसर् अजन्तम चिणमा
िहे को ।

कैवियत

क्र स

९

यस आ व मा गर्नु पर्े प्राथममकताको
ववषय

व्यवजस्थत ममटमाटु स्थापर्ा

इकाइ

सं ख्या

परिमाण

२०

लागत रु
लाखमा

६००

कायाुन्वयर्
जिम्मेवाि

सहयोमग मर्काय

अपेजित उपलब्धी

पौष मवहर्ाको प्रगमत

हाल सम्मको प्रगमत

कैवियत

मर्काय

पशनपन्छी

पशन सेवा ववभाग

विाि

पशनपन्छी ववकास

प्रविुर्

मन्रालय

मर्दे शर्ालय

२ वटा आधनमर्क बधशाला ि

२० वटा आधनमर्क ममट माटु स्थापर् गर्ु ८४ वटा

२० वटा आधनमर्क ममट माटु स्थापर् गर्ु

२० वटा आधनमर्क ममट माटु

प्रस्ताव पिे को ि

८४ वटा प्रस्ताव पिे को ि

स्थापर् भई मासनको मनल्य

प्रस्ताब छर्ौट कायु भइ स्थलगत

प्रमाजणकिणको तयािी भइिहेको

प्रस्ताब छर्ौट

कायु भइ स्थलगत प्रमाजणकिणको तयािी
भइिहेको

श्रृंखला सनधाि हनर्े ।

जिल्ला पशन
सेवा
कायाुलय
१०

र्गिपामलका िेरका मासन विाि

सं ख्या

२

२०००

लजित गरि पशन वधशाला स्थापर्ा

पशनन्छी

पशन सेवा ववभाग

सहकायुमा २ वटा बधशाला/बधस्थल मर्मुणाको

विाि

पशनपन्छी ववकास

लामग रु २० किोड िकम मबर्योिर् भएको

प्रविुर्

मन्रालय

ि

सहकायुमा २ वटा बधशाला/बधस्थल
मर्मुणाको

लामग रु २० किोड िकम

यसको लामग 2073/09/12 गते गोिखापरमा

मबर्योिर् भएको

मर्दे शर्ालय

सनचर्ा प्रशर् भएकोले प्रस्ताब आउर्े क्रममा

2073/09/12 गते गोिखापरमा

पनवाुञ्चल

िहेको ।

सनचर्ा प्रशर् भएकोले प्रस्ताब आउर्े

िेमरय पशन

ि यसको लामग

क्रममा िहे को ।

सेवा
मर्दे शर्ालय
११

पशनपन्छी

पशन सेवा ववभाग

प्रमतजिल्ला २०० कृषक

चल्ला हनकाुउर्े केन्दं स्थापर्ा

प्रविुर्का लामग ग्राममण कनखनिा

विाि

पशनपन्छी ववकास

परिवािमा व्यावसावयक

१० जिल्लाहरु मध्ये र्वलपिासी बाहे क

कायुक्रम

प्रविुर्

मन्रालय

कनखनिाको र्यां िामु स्थापर्ा

मोिग,काभ्रे, जचतवर्,रुपन्दे ही, बाके, बर्दुया,

र्वलपिासी बाहे क

बृवि हनर्े साथै १५ किोड

बैलाली ि कचर्पनिमा चल्ला हनकाुउर्े केन्र

जचतवर्,रुपन्दे ही, बाके, बर्दुया, बैलाली

अण्डा उत्पादर् भै अण्डामा

स्थापर्ा भएको । ग्राममण कनखनिा अन्तिगत २०

ि कचर्पनिमा चल्ला हनकाुउर्े केन्र

आत्ममर्भुि हनर्े ।

जिल्ला मध्ये

स्थापर्ा भएको । ग्राममण कनखनिा

पोषण सनििा तथा पयुटर्

जिल्ला

४०

१२४९

मर्दे शर्ालय

कायुकंम िह्का
झापा,

बैतेडीऽ, बािनिा, डोटी,

चल्ला हनकाुउर्े केन्दं स्थापर्ा
कायुकंम िह्का १० जिल्लाहरु मध्ये
झापा, मोिग,काभ्रे,

मसन्धनपालचोक, गोिखा ि धार्दङ्ग जिल्लाअरुले

अन्तिगत २० जिल्ला मध्ये

बैतेडीऽ,

५/५ हिािका दिले ३० हिाि कनखनिा ब्रनमडङ्ग

बािनिा, डोटी, मसन्धनपालचोक, गोिखा ि

हनदै गिे को ।

धार्दङ्ग जिल्लाअरुले

५/५ हिािका

दिले ३० हिाि कनखनिा ब्रनमडङ्ग हनदै
गिे को ।

क्र स

१२

यस आ व मा गर्नु पर्े प्राथममकताको
ववषय

िे ववि खोप उत्पादर् िमता

इकाइ

जिल्ला

परिमाण

१

लागत रु
लाखमा

५००

बढाउर् पूवाधाि ववकास गर्े ।

१३

खोिे त ि वप वप आि िोग ववरुि

सं ख्या

१

१५७५

खोप उत्पादर् गर्ु पूवाुधाि तयािी

१४

एक जिल्ला एक घांसवाली श्रोत
केन्र स्थापर्ा

जिल्ला

७५

३९३

कायाुन्वयर्
जिम्मेवाि

सहयोमग मर्काय

अपेजित उपलब्धी

पौष मवहर्ाको प्रगमत

हाल सम्मको प्रगमत

मर्काय

पशन

पशन सेवा ववभाग

हालको ५० हिाि खोप मारा

स्वास््य

पशनपन्छी ववकास

उत्पादर्लाई दोब्वि वर्ाई १

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

लाख मार उत्पादर् गर्े ।

िे ववि भ्यालसीर् उत्पादर् प्रयोगशालाका

जिल्ला पशन

िे ववि भ्यालसीर् उत्पादर् प्रयोगशालाका लामग

लामग आवमयक उपकिणहरुको

सेवा

आवमयक उपकिणहरुको खरिदका लामग टे ण्डि

खरिदका लामग टे ण्डि आहवार्

कायाुलय

आहवार् भइसकेको।

भइसकेको।

पशन

पशन सेवा ववभाग

स्वास््य

पशनपन्छी ववकास

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

खोिे त ववरुि खोप उत्पादर्का

जिल्ला पशन

लामग पूवाुधाि तयाि हनर्े तथा

सेवा

वप. वप. आि. खोप उत्पादर्मा

मेजशर्िी खरिदका लामग टे ण्डि आहवार्

मेजशर्िी खरिदका लामग टे ण्डि आहवार्

कायाुलय

वृवि हनर्े।

भइसकेको।

भइसकेको।

पशन

पशन सेवा ववभाग

स्थामर्यस्तिमा घांसको

थप ५ जिल्लामा समनह/समममत गठर्, २२५

६५ जिल्लाहरुमा कायुक्रम वािे

स्वास््य

पशनपन्छी ववकास

वीउ,सेट्स उपलब्ध भई

हेलटि िेरिलमा वहउुँ दे घाुँस खेती, १५ वटा

अन्तिकृया ि समनह गठर् भएको, २६

मर्दे शर्ालय

मन्रालय

सहिता हनर्े साथै पशन

तामलम सम्पन्न, ६ स्थार्मा र्सुिी स्थापर्ा, ३५

जिल्लाहरुमा र्सुिीको लामग टहिा

जिल्ला पशन

आहािाको आपूमतुमा सनधाि हनर्े

वटा हाते ह्वील व्यािो खरिद, ३५ वटा पोखिी

मर्माुण भएको, ६० जिल्लाहरुमा

सेवा

।

मर्माुण ि ४१ जिल्लाहरुमा ४१ सेट मसं चाई

स्थलगत ३ र्दर्े तामलम सं चालर्

सामग्रीहरु खरिद गिी कृषकहरुलाई ववतिण

भएको। २२५ हे लटि िेरिलमा

गरिएको ।

वहउुँ दे घाुँस खेती, ३५ वटा हाते ह्वील

कायाुलय

व्यािो खरिद, ३५ वटा पोखिी मर्माुण
ि ४१ जिल्लाहरुमा ४१ सेट मसं चाई
सामग्रीहरु खरिद गिी कृषकहरुलाई
ववतिण गरिएको ।

कैवियत

क्र स

१५

यस आ व मा गर्नु पर्े प्राथममकताको
ववषय

एक गा.वव.स.एक पशन सेवा
प्राववमधक व्यवस्था

इकाइ

सं ख्या

परिमाण

१५००

लागत रु
लाखमा

२९२५

कायाुन्वयर्
जिम्मेवाि

सहयोमग मर्काय

अपेजित उपलब्धी

पौष मवहर्ाको प्रगमत

हाल सम्मको प्रगमत

मर्काय

पशन सेवा

पशनपन्छी ववकास

किािमा थप १५०० िर्ा

१००० िर्ा किािमा मर्यनजि गर्ु मलजखत तथा

ववभाग

मन्रालय

िर्शजि परिचालर् भई

अन्तिबाताु सपन्न गिी छर्ौट गरिएको ।

४९७ िर्ा गत आवमा छर्ौट गिी
परिचालर् गरिएको ि चालन आवमा

वकसार्ले पाउर्े सेवा प्रवाहमा

१००० िर्ा किािमा मर्यनजि गर्ु

वृवि हनर्े ।

मलजखत तथा अन्तिबाताु सपन्न गिी
छर्ौट गरिएको ।

कैवियत

