
 

  



नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना 

पररचय 

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना विश्ि बैंकको (आ.डि.ए)  ८० मिमलयन अिेररकक िलर ऋण सहयोग 
सहहत कुल ११५ मिमलयन अिेररकक िलरको लागतिा नेपालको पशसेुिालाई सदुृहिकरण गरै्द नविन प्रविधिको िाध्यिबाट 
उत्पार्दन र उत्पार्दकत्िको बदृ्धि, िलू्यश्रखृलाको विकासको साथै जलिाय ुउनकुुलन प्रविधिहरुको विकास र उपयोग गने 
गरर तयार गररएको आयोजना हो। यो आयोजना आ.ि. ०७४/७५ रे्दखी कायाान्ियनिा आएको छ ।आयोजनाल े2८ िटा 
जजल्लाका २९० िटा पामलकाहरुिा आफ्ना सेिाहरु सचंालन र विस्तार गने छ। आयोजना सचंालनको लाधग केन्रिा 
आयोजना व्यिस्थापन कायाालय र िोरङ्ग, हेटौिा, पोखरा र बटुिलगरर चारिटा स्थानिा विकेजन्रत सहयोग इकाइहरु 
रहनेछन।् 

यस आयोजनािा चारिटा सभंाग र आठिटा उप-सभंागहरु रहेका छन  र यस आयोजनािाट उपलव्ि गराउने अनरु्दान 
िीत्तीय सस्थािार्ा त गराउने नविनति प्रयासको सरुूिात गररएको छ । यस आयोजना िार्ा त िाख्राको िलू्य श्रृंखला 
विकास, र्दगु्ि िलू्य श्रृखंला विकास र च्याङग्रा िलू्य श्रृखंला विकासिा  िीस प्रततशत कृषक तर्ा िाट सो लगानी तीस 
प्रततशत िीत्तीय सस्थािार्ा त ऋण प्रिाह र िााँकक पचास प्रततशत आयोजनाको तर्ा िाट अधिकति एक करोिसम्ि 
अनरु्दान हर्दने व्यिस्था गररएको छ । छनौट गररएका िलू्यश्रखृलािध्ये िाख्रा र र्दगु्ि आयात प्रततस्थापन र पजस्िनाले 
तनयाात प्रिाद्िनिा सहयोग पयुााउने लक्ष्य मलइएको छ। 

साना तथा िझौला कृषक केजन्रत यो आयोजनाको अिधििा कररि पााँच सय जना उद्यिीहरुको तयार हुने र र्दईु लाख 
कृषक पररिार पश ुसेिा प्रसार कायाक्रििाट लाभाजन्ित हुनेछन।्आयोजनाको अिधि ६ िषाको हुनेछ। 

सम्झौता मितत :     २१, जनिरी २०१८ (िाघ ७, २०७४ ) 

आयोजना प्रभािकारी  भएको मितत :  २८, रे्ब्रिुरी २०१८ (र्ागनु १६, २०७४ ) 

बबश्ि बैंक ( आई.डि. ए) ऋण सहयोग:  ८० मिमलयन य ूएस िलर 

आयोजना सिाजतत मितत:    जुन  ३०, २०२३ (अषाि १५, २०८० ) 

आयोजना लाग ुहुने पामलक सखं्या :  २८ जजल्ला, २९० पामलकाहरु  

कायाक्रि कायाान्ियन केन्रहरु :   ५(१आयोजना ब्यिस्थापन ईकाइ तथा ४ बबकेजन्रत सहयोग ईकाइ) 

आयोजनाको उदेश्य 
पशिुस्तहुरुको उत्पार्दकत्ि िदृ्धि, पशजुन्य उत्पार्दनहरुको िलू्य श्रृखंला अमभिदृ्धिका साथै साना पशपुालक कृषकहरु र 
पहहना गररएका िलू्य श्रृखंलािा आिाररत उद्यिहरुको जलिाय ुअनकुुलन क्षितािा सिुार गने। 



आयोजना लाग ुहुने क्षेत्र 

 

यो आयोजना नेपालको विमभन्न पााँचिटा प्ररे्दशका २८ िटा जजल्लािा सन्चालन हुनेछ। केन्रिा एउटा आयोजना 
व्यिस्थापन कायाालय र सो आयोजना व्यिस्थापन कायाालयलाई सहयोग पयुााउन चारिटा विकेजन्रकृत सहयोग ईकाइहरु 
िार्ा त यो आयोजना  सघं, प्ररे्दश र स्थानीय तहको सिन्ियिा कायाान्ियन गररनेछ ।   

क्र.स.ं जजल्ला प्रदेश विकेजरिकृत सहयोग ईकाइ रहने स्थान 

१ 

 

पााँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, 
उदयपरु, मोरङ्ग र सनुसरी 

१ विराटनगर 

२ 

 

सप्तरी , धनषुा, ससराहा, 
काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाण्डौ, 
मकिानपरु र चचतिन 

२ र ३ हेटौडा 

३ 

 

स्याङ्जा, कास्की, मसु्ताङ्ग, मनाङ्ग, 

तनहु र म्याग्दी 
४ पोखरा 

४ रुपरदेहह,निलपरासस, निलपरु, गलु्मी 
, अर्ााखााँची , कवपलिस्त ु, पाल्पा र 
बहदाया 

५ बटुिल 

 

 

 

आयोजनाका  सम्भागहरु 

यो आयोजना सघं, प्ररे्दश र स्थानीय तहका  सरकारसाँगको सिन्ियिा  र कृषक सिहु, सहकारी र  नीजज क्षते्रसाँगको 
सहकायािा सचंालन हुनेछ  भने यसका सभंागहरु hard investment (उत्पार्दनशील पूाँजज, पश ु सेिा र िजार पिूाािार 
विकाश) का साथै Soft Investment (क्षिता अमभिदृ्धि, सस्थागत र नीयिन सदु्धिहिकरण) र्दिु ैएकअकाािा पररपरुक 
हुने गरी ब्यिस्था  गररएको छ । यस आयोजनाको सम्भाग र सो िार्ा त सचंालन गरीने कायाक्रिहरुको उद्रे्दश्य 
तनम्नअनसुार हुनेछ। 
 

 

 

 



 

सम्भाग वििरण उदेश्य 

क ससं्थागत तथा आिश्यक ननयामक 
क्षमता सबसलकरण: 

पश ुसेिा क्षते्रको सदु्धििीकरणको लाधग कृवष तथा पशपुन्छी विकास 
िन्त्रालय र अन्तगातका क्षेत्रीय, पालीका र स्थानीय तहका कायाालयको 
नीतत, तनयािक रुपरेखा तयारर, सिुार र कायाान्ियन क्षिता 
सिलीकरण । 

ख पश ु सेिा क्षते्रमा नविनता प्रिर्दाधन 
तथा पश ु सेिा प्रिाहको 
आधुननकककरण 

 

विशषे िलू्य श्रृखंला (र्दिु, िाख्रा र च्याङग्रा) को उत्पार्दन र उत्पार्दकत्ि 
िदृ्धि गने र उत्पार्दकलाई िजारीकरण गना योग्य पररिाण उत्पार्दन 
गना सहयोग गने।यो अििारणाले उत्पार्दनिा असर गने प्रिखु 
तत्िहरुको ( पश ुस्िास्थय, जातीय सिुार, पोषण र िथान व्यिस्थापन) 
विस्ततृ एि उपयकु्त सन्तलुन गना सहयोग पयुााउर्दछ । 

ग बबशषे पशजुरय उत्पादनहरुमा साना 
ककसान समािेशी मलू्य श्ृंखला 
प्रबर्दाधन  

 

आयात प्रततस्थापना (र्दगु्ि उत्पार्दन र खमसको िास)ु र तनयाात 
प्रिाद्िन(च्याङग्रा पजश्िना)िा सहयोगको पयुााउने उरे्दश्यल े वित्तीय 
सस्थाहरुिार्ा त नविन अििारणािा छनौट गररएका िलू्यश्रृंखलािा 
अधिकति रु १ करोि अथिा  आयोजनाको कुल लगानीको ५०% जुन 
कि हुन्छ सो रकि परूक अनरु्दानको रुपिा उपलव्ि गराइनेछ। 

र् आयोजना ब्यिस्थापन तथा ज्ञान 
सम्बर्दाधन 

आयोजनाको प्रभािकारर रणनीतत, कायाान्ियनयोग्य योजना तनिााण, 

अनगुिन एि ंकायाान्ियनको सतुनजश्चता गनुाका साथै प्रातत सहयोगको 
प्रभािकारी पररचालन गरी सम्भाग क,ख,ग र घ अन्तगात 
कृयाकलापहरुका साझरे्दार/ सरोकारिालसाँग सिन्िय गने ।    

आयोजनाले स्िीकृती जनाएको सरुक्षाको पररपालना, पररणाि, 
िध्यकामलन र अजन्ति नततजा िलू्याङ्कन गनुाका साथै त्यसले साना 
ककसान/ उत्पार्दक सस्था/ कृवष उद्यिीहरुिा पाने प्रभाि सिेत 
िलू्याङ्कन गने।   

आयोजनको कृयाकलाप, पररणाि,असल अभ्यास र मसकाईिारे 
विमभन्न सरकारी तथा नीजज क्षेत्रसाँग प्रभािकारी सचंार गने। 

 
 
 



 

आयोजनाको अपेक्षक्षत उपलजब्धहरु 

 

• र्दगु्ि उत्पार्दन गाईको ४५० ली. र भसैीको र्दगु्ि ६४० ली. प्रतत िषा उत्पार्दनिाट ४०% िदृ्िी गररने छ। 

• िासकुो हाल भरैहेको उत्पार्दनिा थप ४०%  िदृ्िी हुनेछ। 

• च्याङ्ग्राको उन उत्पार्दन हाल १५०-१७० ग्राि/प्रतत िषा/ इकाई भएको िा आयोजनाको अिधिसम्ि ८०% ले 
िदृ्धि हुनेछ 

• उत्पाहर्दत िस्तहुरुको विक्री ३० प्रततशतले िदृ्िी हुनेछ। 
• नविन्ति पश ुसेिा प्रसारको उपयोग २,००,००० कृषकहरु ले गने छन।्जसिा ४५% िहहलाहरुको सहभागी हुने 

छन।् 

• आयोजनाले ५०० िटा उद्यिीहरु लाई ( र्दगु्ि, िासजुन्य र पस्िीना ) अनरु्दान उपलव्ि गराई र्दगु्ि र 
िासजुन्यिा आत्ितनभातााको साथै पस्िीनाको तनयाात प्रििानिा सहयोग पयुााउने छ। 

 
 
 
 
 
 


