नेपाल सरकार

पशुपन्छी विकास मन्रालय

सरकारको १०० दिनको उपलब्धी
सम्मानननय प्रधानमन्री पुष्पकमल िहाल 'प्रचण्ड ' ज्यूको नेतत्ृ िमा गठन भएको सरकारको १००
दिन अिधीमा यस मन्रालय अन्तरगत भए गरे को उपलव्धी वििरणहरु
नीनत तथा काययविधी सम्िन्न्ध
1.

चालु आ ि ०७३/०७४ को बावषयक काययक्रम र अन्ततयारी सम्िन्न्धत ननकायमा पठाइनुको साथै
यस मन्रालय अन्तगयत स्ालन हुने नया काययक्रमहरुको काययविधीहरु स्िीकृत गरी कायायन्ियनको
लानग पठाईएको ।

2.

चौधौँ योजनाको आधारपर तयार गनयमा मन्रालयको तर्यिाट वििरण तयार गरी राविय योजना
आयोगमा पठाईएको ।

3.

पशुपन्छी विकासका क्षेरमा गदठत विज्ञ समुहको िैठक समापन गरर पशुस्िास््य, नश्ल सुधार, पशु
आहारा व्यिस्थापन र िजारीकरणका सम्िन्धमा रणनननत तयार गने कायय आरम्भ गरे को ।

ऐन तथा ननयमािली सम्िन्न्ध
4.

पशु स्िास््य तथा पशु सेिा ऐन २०५५ र सो को ननयमािली २०५६ सं शोधन को कायय प्रारम्भ
अगाडी िढाईएको ।पशु न्चवकत्सा पररषि पवहलो सं शोधन २०५५ पवहलो सं शोधन विधेयक २०७१
ु भै सम्िन्न्धत सनमनतमा छलर्लको लानग पठाईएको।
व्यिस्थावपका सं सिमा टे िल

5.

पशु िधशाला तथा मासु जााँच ऐन २०५५ सं शोधनको लानग कानुन न्याय तथा सं सदिय व्यिस्था
मन्रालयमा सहमतीको लानग पठाईएको ।

6.

सं नधय सं रचना अनुसार मन्रालयको सं गठन सं रचना र Functional analysis कायय सम्पन्न गरर सो
को वििरण प्रधान मन्री तथा मन्री पररषिको कायायलयमा पठाईएको ।

पुिध
य ार तथा पुनननयमायण सम्िन्न्ध
7.

उच्च पहाड कृवष व्यिशाय तथा न्जनबकोपाजयन सुधार (HIMALI) आयोजनाबाट कृवष व्यिशाय
सं चालन गनय २३१ िटा उपआयोजनालाइ रु १५ करोड ४ लाख ५८ हजार अनुिान प्रबाह भएको
र यस अिधीमा १५ िटा नया उप आयोजनासं ग कृवष व्यिशाय सं चालन गनय सम्झौता भएको

8.

भुकम्पले क्षनत गरे का न्जल्लाहरुमा पुबायधार ननमायणको लानग िोलखा र रसुिा न्जल्लामा कायायलय
सं चालनको लानग वप्र-फ्याि भिन ननमायण कायय भएको ।

9.

एक गा.नब.स. एक प्रानबनधकको व्यिस्था गने नसलनसलामा ४९७ गा.नब.स.मा पशु प्रानबनधक
पररचालन गररएको र थप १००३ गा.नब.स.मा

करारमा भनाय गने सं बन्धमा अन्न्तम चरणमा

पुगेको।
व्यिसाय प्रिर्द्यन तथा अनुिान काययक्रम सम्िन्न्ध
10.

बीसिटा नमटमाटय स्थापनाको लानग प्रस्ताि आब्हान भएकोमा ८६ िटा ननबेिन परे कोले छनौटको
लानग कायय अन्ि बढे को ।

11.

२५ िटा मासुजन्य उद्योग प्रबधयनको लानग प्रस्ताि आब्हान भएकोमा ७६ िटा ननबेिन परे कोले
छनौटको लानग कायय अन्ि बढे को ।

12.

२५ िटा साना डे री उद्योग प्रबधयनको लानग प्रस्ताि आब्हान भएकोमा १८५ िटा ननबेिन परे कोले
छनौटको लानग कायय अन्ि बढे को ।

13.

१० िटा पशु हाट बजार स्थपनाको लानग प्रस्ताि आब्हान भएकोमा ३४ िटा ननबेिन परे कोले
छनौटको लानग कायय अन्ि बढे को ।

14.

युिाहरुलाइ पशुपालन क्षेरमा आकवषयत गनय गाईभैंसीमा ३००, भेडाबाख्रामा ११४ र बंगरु मा ५४
र्ामय युिालाइ

समेट्न

यूिा

लन्क्षत

विशेष

पशु उत्पािन

काययक्रम

सं चालन

गनय

नमनत

२०७३।०४।२५ गते राविय िै ननक पनरकामा १ मवहने सूचना प्रकाशन भई गाईभैं सी तर्य
१५३४,भेडाबाख्रामा ९८९ र बंगरु मा १९८ गरी जम्मा २७२१ ननिेिनहरु प्राप्त भई पवहलो चरणको
screening भएर field verification हुाँिै गरे को र केन्न्िय प्रनतनननध तोक्ने कायय पुरा भैसकेको ।

15.

िुध उत्पािनमा अनुिान पाइलट काययक्रम १० न्जल्लामा सं चालन गनय
गते राविय िै ननक पनरकामा सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव तथा
काम भैरहे को ।

16.

नमनत २०७३।०६।११

निवेदि संकलि गरी दताा गिे

सहकारीमा आिर्द् कृषकहरुका विनमत पशुहरुलाई सुत्केरी भत्ता प्रिान गने काययक्रम १० न्जल्लामा
सं चालन गनय नमनत २०७३।०६।१० गते राविय िै ननक पनरकामा सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव तथा
निवेदि संकलि गरी दताा गिे काम भैरहे को ।

17.

कृषकहरुको ज्ञान र नसपमा अनभबृर्द्ी गनय 10 पटक ७ दिने क्षेनरयस्तरका नबनभन्न तानलमको
व्यिस्था गरी १79 जना पशुपंक्षीपालक कृषकहरुलाइ लाभान्न्बत भएको ।

18.

सहकाययमा नमुनाको रुपमा रुपन्िे ही न्जल्लामा

२ िटा नमन्ल्कङ्ग पालयरको स्थापना गनय नमनत

२०७३।०६।१० गते राविय िै ननक पनरकामा सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव तथा
गरी दताा गिे काम भैरहे को ।

निवेदि संकलि

19.

बंगरु तथा कुखुरापालन सहकारी काययक्रम काययक्रम लागू भएका ३० न्जल्लाहरुका न्जल्ला पशु सेिा
कायायलयहरुबाट प्रस्ताि आव्हानको सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव तथा
गिे काम भैरहे को ।

निवेदि संकलि गरी दताा

20.

मुस्ताङ्गमा च्याङ्ग्रा र्ामय स्थापना गनय लोमान्थागं र चराङ्ग गा.नब.स. हरुमा सबयिनलय/सबयपन्क्षय

21.

गाईभैं सीका ७ िटा स्रोतकेन्ि स्थापना गनय न्जल्लामा साझेिार छनौट र अनभमून्खकरण गोष्ठी

22.
23.
24.

25.

बैठक बसी १००० हे. जग्गा उपलव्ध गराउन सवकने ननणयय भइ प्रकृया अगाडी बढे को ।
काययक्रमहरु स्ालन भएको ।

४५ प्याकेजमा पाडापालन काययक्रम सं चालन गनय नमनत २०७३।०५।२२ गते राविय िै ननक
पनरकामा सूचना प्रकान्शत भई आिेिनहरु िताय भैसकेको र छनौट प्रकृया हुाँिै गरे को ।

१८ न्जल्लामा एकीकृत िुग्ध उत्पािन प्रिर्द्यन काययक्रम सं चालन गनय न्जल्लामा साझेिार छनौट र
अनभमून्खकरण काययक्रम भैरहेको ।

४५ न्जल्लामा पशु आहारा विकास राविय अनभयान काययक्रम सं चालन गने व्यिस्था गरीएको ।
३२० हेक्टर क्षेरर्लको लानग िााँसको विउ खररि गरी )जै र िवषयम( कृषकहरुलाई वितरण
गररएको ।

पशु नश्ल सुधार राविय अनभयान एिं कृनरम गभायधान काययक्रम ४५ न्जल्लाहरुमा सं चालन गररएको र
यसको लानग तरल नाइट्रोजन र नसमेन वितरण भैरहेको । यस अिनधमा ५१०४४ नलटर तरल

नाइट्रोजन खररि भएको 172328 ,डोज जमेको वियय उत्पािन भएको र कृनरम गभायधान
26.

27.

११७४८० भएको ।

मध्यपहाडी क्षेरका ४५ न्जल्लालाई बाख्रा उत्पािन पकेट क्षेरको रुपमा विकास गररने काययक्रम
सं चालन गनय २० न्जल्लाहरुमा बाख्रा स्रोतकेन्ि तथा र्ामय सुदृढीकरणका लानग सूचना प्रकान्शत
भएको ।

पशु विकास र्ामय पोखरामा िोयर बाख्राको न्यून्क्लयस हडय स्थापना काययक्रम सं चालन गनय बोका
बाख्राका प्रानबनधक मापिण्ड तयार हुिै गरे को ।

पशु स्िास््य सेिा सम्िन्न्ध
28.

यस अिनधमा नबनभन्न पशुपंक्षीका रोगहरु नबरुर्द् ११९.२ हजार पशुपंक्षीमा खोप लगाइएको ।

29.

यस अिनधमा नबनभन्न पशुपंक्षीका रोगहरु नबरुर्द् ४64.६ हजार पशुपंक्षीमा उपचार गरे को ।

30.

नबनभन्न पशुपन्छीका रोग नबरुर्द्का खोप उत्पािन १८४१ हजार डोज र सेलकल्चर रे नबज भ्याक्सीन

31.

राविय खोरे त रोग ननयन्रण काययक्रम अन्तरगत १४ न्जल्लाहरुमा ६ लाख डोज खोरे त रोगको खोप

32.
33.

२६९१ डोज उत्पािन भएको ।

व्यिस्थापन तथा नबतरण भएको ।

िे शमा महामारी रोग नभनरन नदिन ५४६८ पटक क्िारे न्टाइन जाच गरे को ।

अनभयानमुन्ख मासु पसल/ बधस्थल अनुगमन तथा रीपोवटड १६ पटक भएको ।

डेरी सुधार सम्िन्न्ध
34.

काठमाडौ उपत्यकाका िुग्ध उद्योगहरुमा प्रशोनधत प्याकेट िू धको No return सम्िन्न्ध ४ पटक
अनुगमन गररएको। o; cg"udgaf^ k|zf]lwt Kofs]^ b'wsf] u")f:t/ ;"wf/df ;xof]u पुगेको
.

35.

२५

जना सहभानगहरुलाई कास्कीको पोखरामा िुग्ध पिाथय विविधीकरण सम्िन्धी तानलम गराइएको

जसिाट

डे री प्राविनधक स्तरको *]/L k|fljlws जनशन्ि विकास र स्थाननय स्तरमा

Milk Product

36.
37.

Indigeneous

ु ो साथै न्स्थनय िुग्ध िजारको
िनाउन सक्षम भई स्िरे जगारीको अिसर सृजना हुनक

विस्तार भएको ।

उपत्यकानभरका ३० िटा उत्पादित प्रशोनधत िू धको गुणस्तर पररक्षण गरर सम्िन्न्धत िुग्ध
उद्योगहरुलाई सुसन्ु चत गराईएको ।

१२,९३४,०२९ नलटर िुध स्थाननय स्तरमा सं कलन र प्रशोधन गरी

१२९५०७३७ नलटर

प्रशोनधत िू ध स्थाननय िजारमा विक्री वितरण गररएको जसले गिाय यस अिनधमा धुलो िू ध िा मखन
आयात गनय नपरे को।

अन्य गनतविनधहरु
पशु आहारा उत्पािन कारखाना सं चालन मेन्शनररजहरु जडान, पररक्षण उत्पािन तथा ननयनमत उत्पािन
र आपूती सं यन्र विकास गने। नेपाल सरकारिाट प्राप्त हेटौडा न्स्थत पशु आहारा उत्पािन को
सर्ल पररक्षण उत्पािन भई ननयनमत उत्पािन तथा व्यिसावयक विक्री वितरण भईरहेको। यस िाट
सं स्थानिाट आिर्द् िुग्ध उत्पािक कृषकहरु लाभान्न्ित हुने ।

