नेपाल सरकार
पशपन्द्छी क्रवकास मन्द्त्रालय आ.व. २०७३/०७४ को बजेट बक्तव्यमा उल्ले जखि नीनि िथा कायुिमको कायाुन्द्वयन कायुयोजनाको प्रगनि

ुँ ा नं .
बद

बजेट वक्तव्यको

क्रियाकलाप

व्यहोरा

जजम्मेवार

सहयोगी

सम्पन्न गनप
ु ने

ननकाय

ननकाय

अवनि

अनगमन सूचक

हालसम्मको प्रगनि

४0 जजल्लाको 6 हजार कृषक

चल्ला हकाुउने केन्द्र स्थापना कायुिम रहे का १०

कायुिम सञ्चालनका लानग कायुनबनि स्वीकृि भएको ।

पररवारमा कखरा प्रविुन कायुिम

जजल्लाहरुमिये नवलपरासी बाहे क झापा, मोरङ,

कायुिम लाग भएका २० जजल्लाले िोक्रकएको स्थानमा चल्ला हकाुउन र खररद

सं चालन गररने।

काभ्रे, जचिवन, रुपन्द्दे ही, बाुँके, वर्दुया, कैलाली र

गनु पश क्रवकास फामु पोखरामा चल्ला बक गरे को र मोरङ र जचिवन जजल्लाले

कञ्चनपर मा चल्ला हकाुउने केन्द्र स्थापना भएको

चल्ला हकाुउने कृषकसुँग सम्झौिा गरे को, साना क्रकसान लजिि ग्रानमण कखरा

कखराको अण्डा उत्पादन वृक्रिका

। ग्रानमण कखरा प्रविुन कायुिम सञ्चानलि २०

कायुिममा प्रनि चल्ला रु. १०० बजेट व्यवस्था भएकोमा कमनसुयल चल्लाको

कायुिमहरु

जजल्ला मध्ये वैिडी, डोटी, बाजरा, गोरखा,

दर प्रनि गोटा रु. 115-120 पने भएकोले नेपाल पोल्री महासं घलाई रु.

नसन्द्िपाल्चोक र िार्दङ्ग जजल्लाहरले ५/५ हजारका

१०० मा उपलब्ि गराइर्दन पत्राचार गररएको ।पश सेवा क्रवभागबाट नेपाल

दरले जम्मा ३० हजार ग्रानमण कखरा ब्रनडङ्ग गनु

ह्याचरी सं घलाई पनन पत्राचार भएको । जजल्लामा प्रस्िावहरु सं कलन भै

र्दएको ।

भेरीक्रफकेसन हुँदै गरे को । जजल्लाले समह/सनमनि गठन गररसकेको ।

४५ जजल्लामा व्यवसाक्रयक बाख्रा

सामदाक्रयक बाख्रा श्रोि केन्द्र स्थापना कायुिम लागू

कायुिम लाग भएका सबै ४५ वटै जजल्लाहरुमा सूचना प्रकाशन भै सकेको ।

प्रविुन राक्रिय अनभयान :

भएका १५ जजल्लामध्ये डोटीमा १५ वटा प्रजनन्

कायुिम लाग भएका सबै जजल्लाहरुमा अनभमजखकरण गोष्ठी, क्रहउुँ दे घाुँसको

जजल्लामा १५ वटा सामदाक्रयक बाख्रा

योग्य वोका क्रविरण, औिक्रष कोष स्थापना,

वीउ क्रविरण, समाज पररचालकको ननयक्ती, आन्द्िररक िथा वाह्य परजीवी

स्रोिकेन्द्र स्थापना

ननसं िमणको लानग औषनि क्रविरण, आन्द्िररक िथा

ननयन्द्त्रण कायुिम सम्पन्न भएको ।सामदाक्रयक बाख्रा श्रोि केन्द्र स्थापना

६०० वटा व्यवसाक्रयक फामु

वाह्य परजजवी ननयन्द्त्रण, बझाङ्गमा ट्याग मेजशन िथा

कायुिम लागू भएका १५ जजल्लामध्ये डोटीमा १५ वटा प्रजनन् योग्य वोका

सदृक्रिकरण हने ।

वइङ्ग व्याले न्द्स खररद िथा फामु सदृिीकरण िथा

क्रविरण, औिक्रष कोष स्थापना, ननसं िमणको लानग औषनि क्रविरण, आन्द्िररक

जानिय सिार कायुिम लागू भएका ३० जजल्लामध्ये

िथा वाह्य परजजवी ननयन्द्त्रण, बझाङ्गमा ट्याग मेजशन िथा वइङ्ग व्यालेन्द्स खररद

नसन्द्िपाल्चोकमा प्रजनन्द्को लानग २ वोका क्रविरण,

िथा फामु सदृिीकरण िथा जानिय सिार कायुिम लागू भएका ३०

४५ जजल्लाहरुमा श्रोिकेन्द्र स्थापना िथा बाख्रा

जजल्लामध्ये नसन्द्िपाल्चोकमा प्रजनन्द्को लानग २ वोका क्रविरण, ४५ जजल्लाहरुमा

फामु सदृिीकरण भई कृषक समह गठन,

श्रोिकेन्द्र स्थापना िथा बाख्रा फामु सदृिीकरण भई कृषक समह गठन,

अनभमूजखकरण गोष्ठी, क्रहउुँ दे घाुँसको क्रवउ क्रविरण,

अनभमूजखकरण गोष्ठी, क्रहउुँ दे घाुँसको क्रवउ क्रविरण, समाज पररचालकको ननयक्ती,

समाज पररचालकको ननयक्ती, आन्द्िररक र वाह्य

आन्द्िररक र वाह्य पररजवी ननयन्द्त्रण कायुिम सम्पन्न ।

15

र ३० जजल्लाका

एक वषुनभत्र
अण्डा, दई वषुनभत्र
१२५

पौष मक्रहनाको प्रगनि

मास र िीन
वषुनभत्र दि
उत्पादनमा

पश उत्पादन

पशपन्द्छी

ननदे शनालय,

क्रवकास

पश सेवा क्रवभाग

मन्द्त्रालय

2074 आषाि
मसान्द्ि सम्म

आत्मननभुर हने

पररजवी ननयन्द्त्रण कायुिम सम्पन्न ।

मास उत्पादन वृक्रिका कायुिमहरु

१५ जजल्लामा वंगर नमसन कायुिम:

कायुिम लागू भएका १५ जजल्लाहरुमध्ये जचिवन

कायुिम लाग भएका १५ जजल्लाहरुको लानग केन्द्रबाट प्रस्िाव आव्हानको

१५ जजल्लामा वंगरको खोर

जजल्लामा साझेदार सं चालक छनौट भएको र बाुँकी

सूचना प्रकाशन भए अनसार प्राप्त भएका १५९ प्रस्िावहरुको क्रफल्ड

सदृक्रिकरणको लानग प्रनि जजल्ला ६

१४ जजल्लाहरुमा क्रफल्ड भेररक्रफकेसन सम्पन्न भई

भेरीक्रफकेसन भैरहेको ।जचिवन जजल्लामा कृषक छनौट भैसकेको । १५

वटाका दरले ९० वटा बंगर खोर

पश क्रवकास कायुदलबाट ननणुय हन बाुँकी ।

जजल्लाका फोकल अनिकृिहरुलाई कायुिमवारे अनभमजखकरण गरे को । गिवषु

सदृक्रिकरण भएको हने ।

कायुिम सं चालन भएका जजल्लाका वंगर सहायक, मजल्टजललकेसन हडु
सं चालकहरुलाई अनभमजखकरण गरे को ।बाुँकी १४ जजल्लाहरुमा क्रफल्ड
भेररक्रफकेसन सम्पन्न भई पश क्रवकास कायुदलबाट ननणुय हन बाुँकी ।

मास उत्पादन वृक्रिका कायुिमहरु

ुँ ा नं .
बद

बजेट वक्तव्यको
व्यहोरा

क्रियाकलाप
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सहयोगी

सम्पन्न गनप
ु ने

ननकाय

ननकाय

अवनि
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पौष मक्रहनाको प्रगनि

हालसम्मको प्रगनि

४५ जजल्लामा पाडापालन कायुिम:

२८ जजल्लाका कायाुलय प्रमख र फोकल पसुन

कायुिम सञ्चालनका लानग कायुनबनि स्वीकृि भएको । केन्द्रबाट

४५ जजल्लामा प्रनि जजल्ला १ वटा

सक्रहि ६७ जनाको सहभानगिामा अनभमूजखकरण

२०७३।५।२२ मा गोरखापत्रमा दरखास्ि अव्हानको सूचना प्रकाशन भएको

फामुको लानग लयाकेजमा कायुिम

कायुिम सम्पन्न । पाल्पामा साझेदार छनौट भएको

। क्रवनभन्न २८ जजल्लाबाट प्राप्त ७४ प्रस्िावहरुबाट ४५ लयाकेज २८

सं चलन भएको हने ।

।

जजल्लालाई बाुँडफाुँड गरी पठाइएको । िनषामा ३ वटा साझेदार छनौट भएको
र अन्द्य जजल्लाहरुमा साझेदार छनौट प्रकृयामा रहेको ।८ जजल्लाका कायाुलय
प्रमख र फोकल पसुन सक्रहि ६७ जनाको सहभानगिामा अनभमूजखकरण कायुिम
सम्पन्न । पाल्पामा साझेदार छनौट भएको ।

१८ जजल्लामा एक्रककृि दग्ि

झापामा ७, सनसरीमा ७, िनषामा ४, बाग्लङ्गमा ७,

कायुनबनि स्वीकृि भएको ।

उत्पादन प्रविुन कायुिम :

ओखलिं गामा २ र वर्दुयामा ११ वटा आवेदन परी

जजल्लामा साझेदार छनौट कायु भैरहे को । कायुिम सं चालन भएका १८

उत्पादनको आिारमा पकेट िेत्र

साझेदार छनौट प्रकृया अगाडी बिे को ।

जजल्लाहरुमा अनभमजखकरण कायुिम सम्पन्न भएको । रुकममा ४ वटा समह

छानेर 12 करोड २६ लाख र

छनौट भएको ।झापामा ७, सनसरीमा ७, िनषामा ४, बाग्लङ्गमा ७,

गणस्िररय दिको सं गर्ठि वजारको

ओखलिं गामा २ र वर्दुयामा ११ वटा आवेदन परी साझेदार छनौट प्रकृया

आिारमा साझेदार छानेर २ करोड

अगाडी बिे को ।

३४ लाख अनदान उपलव्ि गराउने ।
४५ जजल्लामा यवा लजिि

गोरखामा ११ र नवाकोटमा १० फामुहरु अजन्द्िम

नमनि २०७३/४/२५ गिे सूचना प्रकाशन भएअनसार ४५ जजल्लाबाट प्राप्त

व्यवसाक्रयक गाई भै सी पालन

छनौट भै सकेको, कैलाली र कञ्चनपरमा क्रफल्ड

१५३४ ननबेदनको screening भै क्रफल्ड भेररक्रफकेशन भै रहेको।

कायुिम: साना २५० मझौला ४० र

भेररक्रफकेसन सम्पन्न भई अजन्द्िम मूल्यांकनको प्रकृया

केजन्द्रय प्रनिनननि िोक्रकएको।गोरखामा ११ र नवाकोटमा १० फामुहरु अजन्द्िम

ठला १० गरी जम्मा ३०० वटा

अगाडी बिे को, िालले जङ्ग 3, पाुँचथर ६, इलाम

छनौट भैसकेको, कैलाली र कञ्चनपरमा क्रफल्ड भेररक्रफकेसन सम्पन्न भई अजन्द्िम

फामु सदृिीकरण हने ।

४०, सं खवासभा २५, िे ह्रथम ८, भोजपर ८९,

मूल्यांकनको प्रकृया अगाडी बिे को, ५१६ प्रस्िावनाहरुको क्रफल्ड भेररक्रफकेसन

मोरङ्ग १३९, सनसरी १६, खोटाङ्ग, उदयपर १९,

सम्पन्न । बाुँकी प्रस्िावनाहरुको क्रफल्ड भेररक्रफकेसन अजन्द्िम चरणमा रहे को ।

दाङ्ग २५, सखे ि २६, बाुँके १२, वर्दुया २२,
दोलखा १०, नसन्द्िली २९, िार्दङ्ग २९ र लम्जङ्गमा

एक वषुनभत्र

१८ गरी कूल जम्मा ५१६ प्रस्िावनाहरुको क्रफल्ड

अण्डा, दई वषुनभत्र
१२५

मास र िीन
वषुनभत्र दि
उत्पादनमा
आत्मननभुर हने।

दि उत्पादन वृक्रिका कायुिमहरु

पश उत्पादन

पशपन्द्छी

ननदे शनालय,

क्रवकास

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

2074 आषाि
मसान्द्ि सम्म
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व्यहोरा

एक वषुनभत्र

अण्डा, दई वषुनभत्र
१२५

मास र िीन
वषुनभत्र दि

दि उत्पादन वृक्रिका कायुिमहरु

जजम्मेवार
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सम्पन्न गनप
ु ने
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ननकाय

अवनि

पश उत्पादन

पशपन्द्छी

ननदे शनालय,

क्रवकास

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

उत्पादनमा

2074 आषाि

अनगमन सूचक

पौष मक्रहनाको प्रगनि

हालसम्मको प्रगनि

४५ जजल्लामा पश आहारा क्रवकास

कायुिम लागू भएका ४५ जजल्लामध्येमा ३५ वटा

१) 1१५ मे.टन क्रहउुँ दे घाुँसको वीउ (जै, वक्रषम
ु , भेच) खररद भईकृषकहरुलाई

राक्रिय अनभयान कायुिम

साइलोक्रपट ननमाुण कायु सम्पन्न । क्रवनभन्न ८

क्रविरण गररएको । जसबाट १५३० हेक्टरमा क्रहउुँ दे घाुँस खेिी गररएको । 2)

जजल्लामा घाुँसको क्रवउ उत्पादक कृषकहरुसुँग

लयाकेजमा जै घाुँस खेिी (0.5 हे . र 1 हे .) ५०० हेक्टरको लानग ८०० जना

मसान्द्ि सम्म

अन्द्िरकृया िथा छलफल कायुिम सम्पन्न ।

आत्मननभुर हने।

कृषकलाई अनदान रकम उपलब्ि गराउन सूचना प्रकाशन गरी १४७६ ननवेदन
सं कलन भएको । 3) लयाकेजमा वक्रषम
ु घाुँस खेिी (0.5 हे . र 1 हे .) १७५
हेक्टरको लानग 225 जना कृषकहरुलाई अनदान रकम उपलब्ि गराउन सूचना
प्रकाशन गररएकोमा 296 वटा ननवेदन सं कलन भएको । 4) क्रवनभन्न ४५
जजल्लाहरुमा १४५ गोटा साइलो क्रपट ननमाुणको लानग सूचना प्रकाशन भएकोमा
171 वटा ननवेदन सं कलन भएको । फरे ज नमसन लाग भएका क्रवनभन्न २५
जजल्लाहरुमा कन्द््याक्ट फानमुङ्ग कायुिम अन्द्िगुि १८० हेक्टरमा क्रहउुँ दे घाुँस
(जै, वक्रषम
ु ) को वीउ उत्पादनको लानग खेिी भएको । क्रवनभन्न ३२ जजल्लाहरुमा
घाुँसको वीउ उत्पादक कृषकहरुसुँग अन्द्िरकृया िथा छलफल कायुिम सम्पन्न
भएको ।कायुिम लागू भएका ४५ जजल्लामध्येमा ३५ वटा साइलोक्रपट ननमाुण
कायु सम्पन्न । क्रवनभन्न ८ जजल्लामा घाुँसको क्रवउ उत्पादक कृषकहरुसुँग
अन्द्िरकृया िथा छलफल कायुिम सम्पन्न ।

पश नश्ल सिार राक्रिय अनभयान िथा

पश नश्ल सिार राक्रिय अनभयान कायुिमका ४५ जजल्लामा

पश नश्ल सिार राक्रिय अनभयान कायुिमका ४५ जजल्लामा िरल नाइटोजन र नबयु िवानी

पश स्वास््य व्यवस्थापन कायुिम

िरल नाइटोजन र नबयु िवानी भई गाईमा १२४२०,

भई गाईमा ७५११०, भैं सीमा २२६९१ र बाख्रामा ७३८ गरी जम्मा ९८५३9

भैं सीमा ३३११ र बाख्रामा ९० गरी जम्मा १५८२1

वस्िहरुमा कृनत्रम गभाुिान गररएको।

सं चालन बाट १ लाख गाई/भैं सीमा
कृनत्रम गभाुिान भएको हने ।
१२६

वस्िहरुमा कृनत्रम गभाुिान गररएको।

सावुजाननक र

ीँ ा
उन्नि गाई िथा उन्नि भै सीक

पश उत्पादन

पशपन्द्छी

आसाि मसान्द्ि

क्लष्टरको रुपमा १६ जजल्ला समेक्रटने

सनसरी २, कास्की ४, िनहुँ १, नवलपरासी ३ र

कायुनबनि स्वीकृि भएको ।

ननजी िेत्रको

स्रोि केन्द्र स्थापना

ननदे शनालय,

क्रवकास

सम्म, २०७४

गरर

बाग्लङ्गमा २ गरी जम्मा १२ ननवेदन परी साझेदार

जजल्लामा साझेदार छनौट कायु भैरहे को ।अनभमखीकरण गोष्ठी सं चालन भएको

गाई : ४ िथा भै सी : ३ वटा गरर

छनौट प्रकृया अगाडी बिे को ।

। साझेदार छनौटको लानग जजल्लाहरुले प्रस्िाव आव्हान गरे को । डोटीमा भै सी

साझेदारीमा उन्नि

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

गाई िथा उन्नि

जम्मा ७ वटा श्रोि केन्द्र स्थापना

र गोरखामा गाईको स्रोि केन्द्र सञ्चालक साझेदार छनौट भएको र अन्द्य

ीँ ा स्रोि केन्द्र
भै सीक

भएको हने ।

जजल्लाहरुमा छनौट प्रकृयामा रहेको ।सनसरी २, कास्की ४, िनहुँ १,

स्थापना
१२७

नवलपरासी ३ र बाग्लङ्गमा २ गरी जम्मा १२ ननवेदन परी साझेदार छनौट

गाई भै सीमा कृनत्रम

िरल नाईरोजन उत्पादन िथा

राक्रिय पश

पशपन्द्छी

आसाि मसान्द्ि

१ लाख ७४ हजार नलटर िरल

गभाुिान

व्यवस्थापन

प्रजनन् केन्द्र,

क्रवकास

सम्म, २०७४

नाईरोजन उत्पादन िथा खररद भएको

पश उत्पादन

मन्द्त्रालय

कायुिमलाई ६२
वटा जजल्लामा
सं चालन गने

क्रवयु उत्पादन
कृनत्रम गभाुिान सेवा (गाई भै सी)

हने

ननदे शनालय,

आसाि मसान्द्ि

पश सेवा क्रवभाग
जजल्ला पश

सम्म, २०७४

७ लाख डोज जमेको क्रवयु उत्पादन
भएको हने

आसाि मसान्द्ि

सेवा कायाुलय

सम्म, २०७४

26331 नलटर िरल नाईरोजन खररद भएको

प्रकृया अगाडी बिे को ।
102057 नलटर िरल नाईरोजन खररद भएको र १३१० नलटर ि.ना.
उत्पादन भएको । जम्मा 103367 नलटर ।

63800 डोज जमेको क्रवयु उत्पादन भएको

326619 डोज जमेको क्रवयु उत्पादन भएको

गाई : ४ लाख २५ हजार र भै सी १

गाई : 51045, भै सी : 13411 र बाख्रा 179

गाई : 221965 भैसी : 65244 र बाख्रा 3234 गरर जम्मा 290443

लाख ७५ हजार गरर जम्मा ६ लाख

गरर जम्मा 64635 जनावरहरुमा कृ. ग. गररएको

जनावरहरुमा कृ. ग. गररएको

जनावरहरुमा कृ. ग. गररएको हने

ुँ ा नं .
बद

बजेट वक्तव्यको

क्रियाकलाप

व्यहोरा

129 क मध्यपहाडी िेत्रका

जजम्मेवार

सहयोगी

सम्पन्न गनप
ु ने

ननकाय

ननकाय

अवनि

अनगमन सूचक

पौष मक्रहनाको प्रगनि

हालसम्मको प्रगनि

३० जजल्लामा सामदाक्रयक बाख्रा

पश उत्पादन

पशपन्द्छी

आषाि मसान्द्ि

बाख्रा नमसन कायुिम लाग भएका

सामदाक्रयक बाख्रा श्रोि केन्द्र स्थापना कायुिम लागू

कायुिम लाग भएका सबै ४५ वटै जजल्लाहरुमा सूचना प्रकाशन भै सकेको ।

४५ जजल्लालाई

स्रोिकेन्द्र स्थापना िथा

ननदे शनालय,

क्रवकास

२०७४

४५ जजल्लाहरु मध्ये ३० जजल्लाहरुमा

भएका १५ जजल्लामध्ये डोटीमा १५ वटा प्रजनन्

कायुिम लाग भएका सबै जजल्लाहरुमा अनभमजखकरण गोष्ठी, क्रहउुँ दे घाुँसको

बाख्रा उत्पादन

व्यवस्थापन र २० जजल्लामा

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

प्रनिजजल्ला कजम्िमा ५० पररवारमा

योग्य वोका क्रविरण, औिक्रष कोष स्थापना,

वीउ क्रविरण, समाज पररचालकको ननयक्ती, आन्द्िररक िथा वाह्य परजीवी

पकेट िेत्रको

बाख्रामा जानिय सिार िथा

जम्मा १ हजार माउ बाख्राका दरले

ननसं िमणको लानग औषनि क्रविरण, आन्द्िररक िथा

ननयन्द्त्रण कायुिम सम्पन्न भएको ।सामदाक्रयक बाख्रा श्रोि केन्द्र स्थापना

कल ३० हजार माउ बाख्राको

वाह्य परजजवी ननयन्द्त्रण, बझाङ्गमा ट्याग मेजशन िथा

कायुिम लागू भएका १५ जजल्लामध्ये डोटीमा १५ वटा प्रजनन् योग्य वोका

स्रोिकेन्द्र हने, ३० जजल्लामा प्रनि

वइङ्ग व्याले न्द्स खररद िथा फामु सदृिीकरण िथा

क्रविरण, औिक्रष कोष स्थापना, ननसं िमणको लानग औषनि क्रविरण, आन्द्िररक

जजल्ला २० वटा व्यवसाक्रयक बाख्रा

जानिय सिार कायुिम लागू भएका ३० जजल्लामध्ये

िथा वाह्य परजजवी ननयन्द्त्रण, बझाङ्गमा ट्याग मेजशन िथा वइङ्ग व्यालेन्द्स खररद

फामुको दरले जम्मा ६०० वटा

नसन्द्िपाल्चोकमा प्रजनन्द्को लानग २ वोका क्रविरण,

िथा फामु सदृिीकरण िथा जानिय सिार कायुिम लागू भएका ३०

फामुहरुको सदृक्रिकरण हने

४५ जजल्लाहरुमा श्रोिकेन्द्र स्थापना िथा बाख्रा

जजल्लामध्ये नसन्द्िपाल्चोकमा प्रजनन्द्को लानग २ वोका क्रविरण, ४५ जजल्लाहरुमा

फामु सदृिीकरण भई कृषक समह गठन,

श्रोिकेन्द्र स्थापना िथा बाख्रा फामु सदृिीकरण भई कृषक समह गठन,

अनभमूजखकरण गोष्ठी, क्रहउुँ दे घाुँसको क्रवउ क्रविरण,

अनभमूजखकरण गोष्ठी, क्रहउुँ दे घाुँसको क्रवउ क्रविरण, समाज पररचालकको ननयक्ती,

समाज पररचालकको ननयक्ती, आन्द्िररक र वाह्य

आन्द्िररक र वाह्य पररजवी ननयन्द्त्रण कायुिम सम्पन्न ।

रुपमा क्रवकास गररने व्यवसाक्रयक बाख्रा फामु
सदृक्रिकरण कायुिम

पररजवी ननयन्द्त्रण कायुिम सम्पन्न ।
129 ख पश क्रवकास फामु,

पश उत्पादन

पशपन्द्छी

पष मसान्द्ि

पश क्रवकास फामु पोखरामा बाख्राको

खोर, रननङ्ग याडु, नडक्रपङ ट्यांक र िारवार समेिको

खोर, रननङ्ग याडु, नडक्रपङ ट्यांक र िारवार समेिको ईजस्टमेट ियार भएर सूचना

पोखरामा बाख्राको

गोठ िथा खोरको ननमाुण

ननदे शनालय,

क्रवकास

२०७३

आिननक खोर ननमाुण भएको हने

टे ण्डर खोली टे ण्डर स्वीकृनिको आसय सूचना

प्रकाशनमा गएको । टे न्द्डर भै सकेको ।खोर, रननङ्ग याडु, नडक्रपङ ट्यांक र

स्रोि केन्द्र स्थापना

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

प्रकाशन भएको ।

िारवार समेिको टे ण्डर खोली टे ण्डर स्वीकृनिको आसय सूचना प्रकाशन भएको।

-

२५ हेक्टरमा घाुँस िथा डाले घाुँस क्रवकास भएको ।

बजन्द्दपरबाट शि बोयर बोका ३ वटा प्रप्त भएको ।

वोयर वोका र बाख्राको स्पेनसक्रफकेसन स्वीकृि भई खररद प्रकृया अजघ

गररने
घाुँस िथा डाले घाुँस क्रवकास
वोयर बोका/बाख्राको खररद

129 ग भेडा प्रविुन िथा
स्रोि केन्द्र स्थापना

२०७३ कानिुक

४५ हे क्टरमा घाुँस िथा डाले घाुँस

दे खी सरु गरर

क्रवकास हने

२०७३ फाल्गण

शि वोयर वोका र बाख्रा खररद

मसान्द्ि सम्म

भएको हने

बिाइएको । बजन्द्दपरबाट शि बोयर बोका ३ वटा प्रप्त भएको ।

कायुक्रवनि स्वीकृि गरर प्रस्िाव

पश उत्पादन

पशपन्द्छी

असोज मसान्द्ि

जजल्ला पश सेवा कायाुलय गोखाु,

राडीपाखी माड्ने मेजशन अडुर भइसकेको, म्याग्दीमा

िाललेजङ्ग, सं खवासभा, गोरखा र लम्जङ्ग जजल्लामा स्थान छनौट भई समह गठन

आव्हान

ननदे शनालय,

क्रवकास

२०७३

म्याग्दी, सं खवासभा, लमजङ्ग र

सामाजजक पररचालकबाट सेवा प्रवाह, ि्यांक

िथा अनभमजखकरण सम्पन्न, म्याग्दीमा समहको खािा खोली अनदान रकम

िालले जङ्गबाट प्रस्िाव आव्हान गरे को

सं कलन, भेडामा ट्यानगङ् आर्द कायु सम्पन्न ।

जम्मा गरी कायुिम सञ्चालन शरु भएको ।सवै जजल्लाहरुमा समहको खािा

गररने

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

हने

खोली अनदान लयाकेजका थप कायुिम सं चालनको प्रकृयामा रहेको ।
राडीपाखी माड्ने मेजशन अडुर भइसकेको, म्याग्दीमा सामाजजक पररचालकबाट
सेवा प्रवाह, ि्यांक सं कलन, भेडामा ट्यानगङ् आर्द कायु सम्पन्न ।

प्रस्िाव मल्याकंन, साझेदारी छनौट

पष मसान्द्ि

र सम्झौिा

२०७३

प्रस्िाव छनौट भई सम्झौिा भएको हने

कायुिम सं चालन

२०७३

कायुिम सं चालन बाट ५ जजल्लामा

माघदे खी आसाि

प्रनि श्रोिकेन्द्र १००० माउ भेडा

मसान्द्ि २०७४

भएको ५ वटा श्रोि केन्द्र स्थापना
भएको हने

ुँ ा नं .
बद
१३०

बजेट वक्तव्यको

क्रियाकलाप

व्यहोरा

जजम्मेवार

सहयोगी

सम्पन्न गनप
ु ने

ननकाय

ननकाय

अवनि

चयाङ्ग्ग्रा फामु

फामु स्थापनाको लागी स्थान छनौट पश उत्पादन

स्थापना गररने

ननदे शनालय,

पशपन्द्छी

कानिुक मसान्द्ि

क्रवकास

2073 सम्म

(माग भए बमोजजम

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

अनगमन सूचक

मस्िाङ्ग जजल्लाको उपयक्त स्थानमा
भएको हने

थप बजेट ननकासा

चयांग्रा श्रोि केन्द्र स्थापना र सं चालन मोडानलटी

उपलब्ि गराउन सक्रकने ननणुय भएको।

स्वीकृनिका लानग पेश गररएकोमा मन्द्त्रालयबाट प्राप्त

- फामुको स्थापना र सं चालनको मोडानलटी स्वीकृिीको िममा रहे को।चयांग्रा

सूझावहरुलाई सम्वोिन गनु क्रवषय क्रवशेषज्ञहरु

श्रोि केन्द्र स्थापना र सं चालन मोडानलटी स्वीकृनिका लानग पेश गररएकोमा

सजम्मनलि वैठकबाट सूझाव सं कलन भएको ।

मन्द्त्रालयबाट प्राप्त सूझावहरुलाई सम्वोिन गनु क्रवषय क्रवशेषज्ञहरु सजम्मनलि

िथा कायुिमको
िाुँचामा प्रस्िाव
बमोजजम सहमनि
हने मान्द्यिाको
आिारमा)
१३१

सरकारी, ननजी,

हालसम्मको प्रगनि

- मस्िाग जजल्लामा सबुदनलय बैठक बसी लोमान्द्थाङ्ग र चराङ्गमा जग्गा

फामु स्थापनाको लागी स्थान छनौट

अथु मन्द्त्रालयबाट

पौष मक्रहनाको प्रगनि

वैठकबाट सूझाव सं कलन भएको ।
पश िथा सामाग्री खररद िथा

आसाि मसान्द्ि

पश

व्यवस्थापन

2074 सम्म

खररद भई व्यवस्थापन भएको हने

पूवाुिार ननमाुण (खोर/गोठ,

जेष्ठ मसान्द्ि

आवास, कायाुलय भवन, खोर ननमाुण

कायाुलय, बाटो)

2074 सम्म

िथा बाटो, पानी, खकु सिार भएको

स्थान छनौट िथा जग्गा प्राप्ती

पश उत्पादन

पशपन्द्छी

आसाि मसान्द्ि

सहकारी िेत्रको

ननदे शनालय,

क्रवकास

२०७4 सम्म

साझेदारीमा नमना

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

र अन्द्य मेजशनरी सामाग्रीहरु

हने

झापा र कास्कीका दई स्थानमा नमना

बंगर व्यवसाय औद्योनगक पाकु सञ्चालन कायुनबनि, २०७३

बंगर व्यवसाय पाकु स्थापना भएको हने ियार िथा छलफल गरी स्वीकृनिको लानग पशपन्द्छी

बंगर व्यवसाय
पाकु स्थापना गररने

बंगर व्यवसाय औद्योनगक पाकु सञ्चालन कायुनबनि, २०७३ ियार िथा छलफल गरी
जस्वकृिीका लानग पशपन्द्छी क्रवकास मन्द्त्रालयमा पेश गरे को । जज.प.से .का. कास्की र

क्रवकास मन्द्त्रालयमा पेश हुँदा नमनि २०७३।९।१३ मा

झापाका कमुचारी एवं व्यवसक्रयक बंगरपालक कृषकहरुसं ग कायुिम सं चालनवारे

मन्द्त्रालयमा पनः सं शोिन छलफलका लानग श्रीमान्

अनौपचाररक छलफल, अन्द्िरकृया एवं परामशु आदान प्रदान गरे को । बंगर व्यवसाय

सजचवज्यू को अध्यििामा सरोकारवालाहरुसुँग अन्द्िरकृया

औद्योनगक पाकु सञ्चालन कायुनबनि, २०७३ ियार िथा छलफल गरी स्वीकृनिको लानग

भई स्वीकृनिका लानग पनः मन्द्त्रालयमा २०७३।९।26

पशपन्द्छी क्रवकास मन्द्त्रालयमा पेश हुँदा नमनि २०७३।९।१३ मा मन्द्त्रालयमा पनः

पेश भएको ।

सं शोिन छलफलका लानग श्रीमान् सजचवज्यूको अध्यििामा सरोकारवालाहरुसुँग
अन्द्िरकृया भई स्वीकृनिका लानग पनः मन्द्त्रालयमा २०७३।९।26 पेश भएको ।

१३२

जचिवन र िार्दङ

कखराको क्रवजशष्टीकृि िेत्रको

पश सेवा

राक्रिय

आसाि मसान्द्ि

अनगमन, अध्ययन, छलफल िथा

जजल्लालाई कखरा

रुपमा क्रवकासको लानग नीनिगि

क्रवभाग िथा

योजना

२०७४ सम्म

नीनिगि व्यवस्था

उत्पादनको

िथा व्यवसाक्रयक सहयोगको लानग

पशपन्द्छी

आयोग, अथु

क्रवजशष्टीकृि िेत्रको

सहजीकरण गने ।

क्रवकास मन्द्त्रालय मन्द्त्रालय,

रुपमा क्रवकास गररने

वाजणज्य
मन्द्त्रालय,
पोल्री
व्यवसायीहरु
लगायिका

१३३

ग्रानमण
कखरापालन
कायुिम सं चालन
गनु कखराका
चल्ला, ह्याचरी र
खोर ननमाुणका
लानग अनदान
उपलब्ि गराउने

अनदानमा चल्ला क्रविरण ।

पश उत्पादन

सरोकारवालाह
पश
पन्द्छी
२०७४ आषाि

२० जजल्लामा साझेदार छनौट गरर ८

ननदे शनालय,

क्रवकास

हप्ते १००००० चल्ला क्रविरण ।

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

मसान्द्ि सम्म।

कखरा क्रवकास फामु खजराले स्वीकृि रकममध्ये रु.
९७७२२४.00 खचु गरे को ।

पश क्रवकास फामु पोखरा र कखरा क्रवकास फामु खजरालाई अजतियारी सक्रहिको
कायुिम पठाएको । ह्याचरी ब्यवसायी सग छलफल भएको र सूचना
प्रकाशनको ियारीमा रहे को । कखरा क्रवकास फामु खजराले स्वीकृि रकममध्ये
रु. ९७७२२४.00 खचु गरे को ।

ुँ ा नं .
बद
१३४

बजेट वक्तव्यको
व्यहोरा

क्रियाकलाप

जजम्मेवार

सहयोगी

सम्पन्न गनप
ु ने

ननकाय

ननकाय

अवनि

अनगमन सूचक

पौष मक्रहनाको प्रगनि

हालसम्मको प्रगनि

व्यावसाक्रयक

केन्द्रीय िथा िेत्रीय पश अन्द्वेषण

पश स्वास््य

पशपन्द्छी

आषाि मसान्द्ि

केन्द्रीय पश रोग अन्द्वेषण प्रयोगशाला

िेत्रीय पश रोग अन्द्वेषण प्रयोगशालाहरुमध्ये

पं िीपालकलाई

प्रयोगशालाहरुको स्िरोन्निी गने

ननदे शनालय,

क्रवकास

२०७४

BSL 2+ मा र ५ वटै िेत्रीय पश

सम्झौिा सम्पन्न भई ननमाुण कायु शरु भएको।के .प.रो.अ.प्र. िथा

प्राक्रवनिक सेवा

पश सेवा क्रवभाग मन्द्त्रालय

रोग अन्द्वेषण प्रयोगशालाहरु BSL 2

उपलब्ि गराउन र

मा स्िरोन्निी भएको हने

अन्द्िराक्रियस्िरको

िेत्रीय पश रोग अन्द्वेशन प्रयोगशाला हरुमध्ये
सखे ि र िनगिीको टे ण्डर सम्झौिा सम्पन्न भई
ननमाुण कायु शरु भएको।के.प.रो.अ.प्र. िथा

परीिण प्रयोगशाला

रा.पं.रो.अ.प्र.को BSL2+ मा िरोन्निीमा

ननमाुण गररने

सखे ि र िनगिीको टे ण्डर

रा.पं.रो.अ.प्र.को BSL2+ मा िरोन्निीमा सम्बन्द्िी कायुिमा BSL2+ प्रयोगशाला
ननमाुण Waste water management Plant स्थापना, केन्द्रीय,िेत्रीय िथा
जजल्लाका प्रयोगशालाहरुका लानग मेजशनरी उपकरण िथा औजार खररदको
टे ण्डर सूचना प्रकाशन भइसकेको।

सम्बन्द्िी कायुिमा BSL2+ प्रयोगशाला ननमाुण
Waste water management Plant स्थापना,
केन्द्रीय,िेत्रीय िथा जजल्लाका प्रयोगशालाहरुका
लानग मेजशनरी उपकरण िथा औजार खररदको
टे ण्डर सूचना प्रकाशन भइसकेको।
आिारभि प्रयोगशाला स्थापना गने

आषाि मसान्द्ि

१६ वटा जजल्ला पश सेवा

१4 वटा जजल्ला पश सेवा कायाुलयहरुका

१4 वटा जजल्ला पश सेवा कायाुलयहरुका प्रयोगशालामा स्िरोन्निीको लानग

२०७४

कायाुलयहरुका प्रयोगशालामा स्िरोन्निी

प्रयोगशालामा स्िरोन्निीको लानग

सूचना प्रकाशन भइ

भएको हने।

भइ

सूचना प्रकाशन

काभ्रे, मकवानपर ,महोत्तरी, पाल्पा, गल्मी,

लयठान, कचनपर, डडे लिरा र रुपन्द्दे हीमा ननमाुण
कायु शरु भएको ।

काभ्रे, मकवानपर ,महोत्तरी, पाल्पा, गल्मी, लयठान,

कचनपर, डडे लिरा र रुपन्द्दे हीमा ननमाुण कायु शरु भएको ।

