
 

 

 

प्रेष बिज्ञप्ति 

मिति: २०७४/०७/२९  

कृषि िथा वन बिज्ञान बिश्वबिध्यालय. रािपुर, चििवनको िूल आयोजना एिि नेपाल सरकार, पशुपन्छी बिकाश 
िन्रालय, पशु सेवा बिभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान पररिद र Michigan State University, अिेररकाको सह-
आयोजनािा यहह कातििक २९ देखि िंमसर २ गि ेसम्ि पशु पालन अन्िगिि बिशेि िहत्व राख्ने भैसी पालन र भैसी 
उत्पादनको को क्षेरिा कायि गरररहेका िैज्ञातनकहरुको अन्िरािष्ट्रिय सम्िेलन (International Buffalo Symposium 
2017) चििवन, सौराहाको Hotel Jungle Crown िा सम्पन्न हुन गै रहेको छ/ सम्िेलनलाई अिेररकाको 
University of Florida अन्िगििको USAID को सहयोग िा संिामलि Feed the Future Livestock 
Innovation Lab, Heifer International Nepal, Nepal Feed Industry Association, मसिाराि डरेी लगायि 
संस्थाहरुले आचथिक सहयोग गरर रहेका छन/ यस सम्िेलनको नारा “िाध्य एिि आचथिक िहृिको लाचग भैसीको 
उत्पादनिा ििृी” रहेको छ/ उक्ि सम्िेलनिा नेपाल लगायि भारि, चिन, पाककस्िान, िंगलादेश, थाईल्याण्ड, 
किलीषपन्स, इटाली, संयुक्ि अचधराज्य (UK), संयुक्ि राज्य अिेररका (USA) र क्यानाडा का िैज्ञातनकहरुले भैसीको 
उत्पादन ििृी सम्िष्ट्न्ध षवमभन्न षवधाहरु जस्िै भैसीको प्रजनन प्रबिचध, यसको स्वास््य, पोिण एिि ब्यिस्थापन 
प्रबिचध, आनुिांमशक प्रबिचध (Biotechnology), भैसी जन्य उत्पादन को सािाष्ट्जक-आचथिक पक्ष एिि पशु जन्य 
िाध्य पोिणको प्रिुि स्रोिको रुपिा भैसी उत्पादन जस्िा षवधाहरुिा ५ वटा बिशेि, १४ वटा आिष्ट्न्रि (Invited 
keynote), ३४ वटा िौखिक (oral) र ३५ वटा पोस्टरहरु प्रस्िुि गनेछन/् सम्िेलनिा International Buffalo 
Federation, Asian Buffalo Association साथै षवमभन्न बिश्वबिध्यालयका President एिि बिमशस्ट िैज्ञातनक 
हरुको सहभाचगिा रहने छ/ नेपालिा पहहलो पटक आयोजना हुन गै रहेको यस ककमसिको िैज्ञातनक सम्िेलनले 
भषवरयिा भैसी उत्पादन जस्िो िहत्वपूणि क्षेरिा यसको उत्पादन एिि गुणस्िर िहृिको लाचग बिबिध प्रबिचधयुक्ि 
आधुतनक िोजिुलक जानकारीको सम्पे्रिण गने, राष्ट्रिय र अन्िरािष्ट्रिय रुपिा यस क्षरेिा कायिरि िैज्ञातनकहरु, 
अनुसन्धान तनकायहरु, बिश्वबिध्यालयहरु एिि सरकारी एिि गैरसरकारी संस्थाहरुको बिििा िहृि संजाल 
(Networking) र सहकायि को बिस्िार गदै नेपालको कृषि िथा वन बिज्ञान बिश्वबिध्यालय. रािपुरलाई भषवरयिा 
भैसीजन्य उत्पादन िहृिको लाचग क्षेरीय र अन्िराष्ट्रिय रुपिा अनुसन्धानको केन्ब िनाउने उधेेशश्य मलएको छ/   

दक्षक्षण एमसया, पुिी, िध्यपुिी र िध्य पष्ट्श्िि एमसया, Mediterranean सिुन्बी िट का देशहरु एिि दक्षक्षण र 
िध्य अिेररकी देशहरुको पशु उत्पादनको िुख्य हहस्सा ओगटेको भैसीको उत्पादनले नेपालको िाध्य एिि आचथिक 
क्षेरिा ठुलो योगदान गरर रहेको छ/ जुन कुरा देशको कुल दगु्ध उत्पादनको दइु तिहाई भन्दा िहि र कुल िास ु
उत्पादनको आधा भन्दा िहि हहस्सा भैसी उत्पादनले ओगटेको ि्यिाट पुष्ट्स्ट हुन्छ/ त्यसैले नेपाल सरकारले यसको 
उत्पादन एिि उत्पादनको गणुस्िर ििृीिा बिशेि कायि्रमिहरु गरररहेको छ/ िथाषप अनुसन्धान एिि प्रबिचध 
बिकासको क्षेरिा ज्यादै न्यून कायिहरु भएकोले आसातिि नतिजा आउन सकेको छैन/ र हालसम्ि पतन देशिा दधुको 
उत्पादन गमिि यािको सुरुवाििा घट्ने र िसािि सककए संग ैिढ्ने भै रहेको छ, जसको कारण भैसी हरुको प्रजननिा 
िौसिी प्रभाव िुख्य कारण हो/ यस्िा सिस्याहरुलाई अनुसन्धान द्वारा प्रषवचधको षवकास गरर कि गनि सककन्छ र  
बिगि केहह ििि देखि कृषि िथा वन बिज्ञान बिश्वबिध्यालय. रािपुर, चििवनिा बिशिे रुपिा भैसीको प्रजनन 
प्रबिचध सम्िष्ट्न्ध अनुसन्धानिा केष्ट्न्बि सिुहले उक्ि सिस्या सिाधानको प्रबिचधिा उत्साहजनक प्रगति हामसल 
गरररहेको छ/ यस्िा उपयोगी अनुसन्धान बिश्वबिध्यालयको प्राथमिकिािा रहेको र Michigan State University, 
अिेररका लगायि अन्य सहयोगी संस्थाहरुको अिुल्य सहयोग र प्रोत्साहन रहने गरेकोले यस्िै कुराहरु िाट पे्रररि भ ै
बिश्वबिध्यालयले तयनै सहयोगी संस्थाहरुको सहकायििा यस ककमसिको अन्िराष्ट्रिय सम्िेलनको आयोजना गनि गै 
रहेको कुरा सहिि जानकारी गराउदछौं/ साथै यसको सिलिाको लाचग पे्रस जगि लगायि सम्पूणि क्षेरको सहयोग र 
योगदानको अपेक्षा राख्दछौं/ 
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