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अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि नीलि, २०७७  

१.पषृ्ठभलूम 

अजयमरेु गाउँपालिकाको अर्थिन्त्रमा महत्वपूर्थ योगदान ददने िर्ा ठुिो संख्याका जनसंख्या आश्रिि भएको 

कृषि के्षरिे  जीषवकोपाजथन र रोजगारीका िालग महत्वपूर्थ भलूमका लनवाथह गरेको छ। नेपािको संषवधानिे 

प्रत्याभिु गरेको खाद्य सम्बन्त्धी हकिाई व्यवहारमा उिानथ यो क्षरेको न ै महत्वपूर्थ भलूमका छ। आलर्थक 

वृषिको अवसर समन्त्याषयक ढंगिे षविरर् गनथ पलन ग्रामीर् अर्थिन्त्रको मिु आधार रहेको कृषि के्षरको 

षवकासिे नै सम्भव बनाउंछ। पाररवाररक खेिी प्रर्ािीको प्रबिथन गरी घरायसी स्िरमा खाद्य िर्ा पोिर् 

सरुक्षा गने आवश्यकिा एकालिर छ भने अकोलिर ििुनात्मक िाभका आधारमा कृषि उपजको प्रलिस्पधी 

क्षमिा बढाएर उत्पादन र उत्पादकत्व बषृि गरी मिुकुिाई खाद्यान्नमा आत्मलनभथर बनाउने र लनयाथि प्रविथन 

गने चनुौिी हाम्रो साम ुखडा छ।कृषि प्रर्ािीको षवश्रिष्टिामा रहेर षवषवधिायकु्त भौगोलिक र कृषि पयाथवरर्ीय 
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अवस्र्ा अनरुुप जिवाय ुमैरी प्रलबलध र स्वच्छ खाद्य उत्पादन पिलि अविम्वन गरी दीगो कृषि प्रर्ािीको 

षवकास गने आवश्यकिा समिे टड्कारो रहेको छ। 

षवद्यमान समस्या िर्ा चनुौलििाई आत्मसाि गदै उपिब्ध िोि, साधन र ििुनात्मक िाभको समशु्रचि प्रयोग 

गरी कृषि पेिािाई ब्यावसाषयक र मयाथददि पेिाको रुपमा स्र्ाषपि गनथ सषकने प्रिस्ि सम्भावनाहरु पलन 

रहेका छन।् त्यसैिे समय अनकुुि कृषिमा व्यावसायीकरर्, षवषवलधकरर् र आधलुनकीकरर् गदै यवुाहरुिाई 

कृषि के्षरमा आकषिथि गरी कृषििाई आत्मलनभथर र प्रलिस्पषिथ बनाउन ु अषहिेको आवश्यकिा हो। यषह 

वस्िशु्रस्र्लििाई मध्यनजर राख्दै कृषि के्षरमा प्रभावकारी योजना र कायथक्रम संचािनार्थ मागथदिथक नीलिहरुको 

आवश्यकिा पदथछ। यसर्थ देिको संषवधान, पररवलिथि राज्य प्रर्ािी िर्ा विथमान समयिे माग गरेका 

षवियहरु सम्बोधन गदै कृषि के्षरिे समाउनपुने स्पष्ट मागथ सषहिको कृषि नीलिको आवश्यकिा रहेको छ।  

२. षवगिका प्रयासहरु 

कृषि के्षरमा प्रभावकारी योजना र कायथक्रम संचािनार्थ मागथदिथक नीलिहरुको आवश्यकिा पदथछ। यसै 

सन्त्दभथमा नेपाि सरकारिे षवगि विथहरुवाट न ैकृषिसँग सम्वश्रन्त्धि षवलभन्न नीलिहरु िजुथमा गरी कायाथन्त्वयनमा 

ल्याएको छ। सरकारिे सन ्१९९५ मा पाररि गरी सन ्१९९७ वाट कायाथन्त्वयनमा ल्याएको दीघथकालिन 

कृषि योजनािे कृषि के्षरको षवकासिाई मागथलनदेि गरेको लर्यो। समसामषयक पररश्रस्र्लििाई मध्यनजर गदै 

नेपाि सरकारिे राषिय कृषि नीलि, २०६१ जारी गरेको लर्यो, जसिे हािसम्म पलन षवलभन्न योजना र अन्त्य 

नीलिहरुिाई लनदेश्रिि गरेको छ। कृषि सिुासन, उच्च उत्पादकत्व, व्यवसाषयकरर् र प्रलिस्पधाथत्मकिामा 

केश्रन्त्िि रही समाविेीकरर्, ददगोपना, लनजी िर्ा सहकारी के्षरसंग सहकायथ एवं पूवाथधारको षवकासिाई 

आत्मसाि ्गदै खाद्य िर्ा पोिर् सरुक्षा गने, गररवी लनवारर्मा सघाउन,े कृषि व्यवसायमा प्रलिस्पधाथत्मक क्षमिा 

वढाउन,े उच्च िर्ा समिामूिक आयको सलुनश्रिि गने र षकसानहरुका अलधकार सरुश्रक्षि वनाउने उदेश्यका 

सार् कृषि षवकास रर्नीलि स्वीकृलि भई कायाथन्त्वयनको क्रममा रहेको छ। यस रर्नीलिको प्रभावकारी 

कायाथन्त्वयनबाट कृषि के्षरका प्रमखु समस्याहरु समाधान भई आिालिि उपिश्रब्ध हालसि हनुे अपेक्षा राश्रखएको 

छ। यसै पररप्रके्षमा राषिय कृषि नीलि, २०६१ िाई कृषि षवकास रर्नीलिसँग समिे िािमिे लमिाई 

समयअनकुुि पररमाजथन गनुथपने आजको आवश्यकिा रहेको छ।  



३. विथमान श्रस्र्लि 

षवगिको ििुनामा कृषि के्षरको समग्र षवकासमा केषह सधुार देश्रखएपलन भौगोलिक षवकटिा, पूवाथधारको कमी, 

उन्नि प्रषवलधको लसलमि प्रयोग, भलूमको वढ्दो खश्रडडकरर्, प्रसार सेवाको लसलमििा, बसाईसराईका कारर् 

उत्पादनलसि जलमन बाँझो रहने समस्या आददका कारर् आिालिि उपिश्रब्ध हालसि हनु सकेको छैन। 

उत्पादनका साधनको रुपमा रहेको जलमन र ठुिो संख्याका उत्पादक िश्रक्तको रुपमा रहेको षकसानिाई 

जोडेर उत्पादन बषृि गरी राषिय पुजँीको सजृना गनथ सषकन्त्छ। यसका िालग कृषिको व्यवसायीकरर्, 

आधलुनषककरर् िर्ा औद्योलगकीकरर् गदै देििाई कृषिजन्त्य वस्िमुा आत्मलनभथर बनाउँदै आयाि प्रलिस्र्ापन र 

लनयाथि प्रबिथन गरी समाजको अग्रगामी रुपान्त्िरर्को ददिामा अश्रघ बढ्न ुआजको आवश्यकिा हो। नेपाि 

षवश्व व्यापार सङ्गठन िर्ा षवश्व पि ुस्वास््य सङ्गठनको सदस्य राि भएपिाि ्त्यस्िो रािका हैलसयििे कृषि 

िर्ा पि ुषवकास के्षरमा पूरा गनुथपने दाषयत्व लनवाथह गनथ षवकासका लबलभन्न साझेदारहरुसँग समन्त्वय गदै कृषि 

िर्ा पिपंुक्षी षवकासका कायथहरु गनुथपने देश्रखन्त्छ। त्यस्िै दीगो षवकासको िक्ष्य प्राप्त गनथ कृषि िर्ा 

पिपुन्त्छी षवकास कायथक्रमको ठुिो भलूमका रहन्त्छ। कृषि िर्ा पिपंुक्षी  के्षरको षवकासमा सावथजलनक, लनजी 

िर्ा सहकारी के्षरको िगानी  समशु्रचि रुपमा वृषि गरी देििाई कृषि िर्ा पिजुन्त्य उत्पादनमा आत्मलनभथर 

बनाउन सषकने आवश्यकिा र सम्भावना छ। यसबाट गा.पा. को सारै् प्रदेि र देिको आलर्थक वृषिमा 

योगदान मार नभई समावेिी रुपमा आलर्थक वृषिको प्रलिफि जनिाहरुमा पयुाथउन सषकने अवसर रहेको छ। 

४.  समस्या र चनुौिी 

राषिय कृषि नीलि, २०६१ नेपाि सरकारबाट स्वीकृि भै िाग ुभएको सोह्र बिथ भैसकेको छ। यी बिथहरुमा 

कृषि के्षरमा नयां नयां चनुौलि र अप्ठेराहरु र्षपएका छन।् एकािफथ  राषिय आयमा कृषि के्षरको षहस्सा 

लनरन्त्िर कम हुँदै गैरहेको छ भने अकोिफथ  त्यसको ििुनामा यस के्षरमा संिग्न जनसंख्या न्त्यून गलिमा मार 

कमी भएको छ। यी विथहरुमा कृषि के्षरको उत्पादकत्व र यसबाट हनु ेआम्दानीमा उल्िेखनीय ढंगबाट बषृि 

हनु नसक्नािे वैदेश्रिक रोजगारी प्रलिको आकिथर् ह्वातै्त बढेको छ। पलछल्िा विथहरुमा नेपािको अर्थिन्त्रमा 

षवप्रिेर्को भलूमका बढ्दै गएको ि्यबाट पलन यो षवियको पषुष्ट हनु्त्छ  िर षवश्वव्यापी महामारीिे लनम्त्याएको 

संकटका कारर् रोजगारीको यो िोि पलन अलनश्रिििाबाट गशु्रिएको पररप्रके्ष्यमा कृषि के्षरबाट रोजगारीको 



अवसर लसजथना गनुथपने बाध्यिा लसजथना भएको छ। यस अवस्र्ािे कृषि के्षरिाई नाफायकु्त पेिामा रुपान्त्िरर् 

गरी रोजगारी िृजना गने, उत्पादनिीि बाँझो जलमनिाई उपयोग गने, गा.पा. हदैु प्रदेि र राििाई न ैप्रमखु 

खाद्य वस्िमुा आत्मलनभथरिा बढाउने नीलि आवश्यक देश्रखन्त्छ। िसर्थ कृषि पेिाबाट हनुे नाफाको सलुनश्रिििा 

गदै यवुािाई कृषि क्षेरमा आकिथर् गराउन ुअषहिेको अपररहायथ आबश्यकिा हो। 

५. कृषि नीलिको आवश्यकिा 

नेपाि सरकारिे षवगि विथहरुवाट न ैकृषिसँग सम्वश्रन्त्धि षवलभन्न नीलिहरु स्वीकृि गरी कायाथन्त्वयनमा ल्याएको 

छ। राषिय कृषि नीलि, २०६१ िे हािसम्म पलन षवलभन्न योजना र अन्त्य नीलिहरुिाई लनदेश्रिि गरेको छ। 

िर नेपािको संषवधान, २०७२ मा उल्िेश्रखि कलिपय षवियहरु षवद्यमान राषिय कृषि नीलििे यर्ोश्रचि रुपमा 

सम्बोधन नगरेकोिे उक्त षवियहरु संिग्न गनुथपने आवश्यकिा छ। कृषि नीलि लनमाथर् गदाथ ध्यान  ददनपुने 

नेपािको संषवधानमा उल्िेख भएका कृषि के्षरसंग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बश्रन्त्धि मौलिक हक, लनदेिक 

लसिान्त्ि िर्ा  नीलिहरु समेििाई कृषि नीलििे सम्बोधन गनुथपने छ। कृषि के्षर षवकासको योजना, 

प्रबिथनात्मक िर्ा लनयमन कायथहरु संषवधानका अनसुचुीहरु ५ देश्रख ९ र कायथषवस्िलृिकरर्को प्रलिवदेनिे 

िीन िहका सरकारमा षवभाजन गरेको पररप्रके्ष्यमा कृषि नीलििे िीन िहका सरकारको भलूमकािाई समिे 

सम्बोधन गनुथपने आवश्यकिा छ।  

कृषि सिुासन, उच्च उत्पादकत्व, व्यवसाषयकरर् र प्रलिस्पधाथत्मकिामा केश्रन्त्िि रही २० विे रर्लनलिक 

योजनाको रुपमा कृषि षवकास रर्नीलि स्वीकृलि भई कायाथन्त्वयनको क्रममा रहेको छ। यसै पररप्रके्षमा राषिय 

कृषि नीलि, २०६१ िाई कृषि षवकास रर्नीलिसँग िािमिे लमिाई समयअनकुुि वनाउनपुने आवश्यकिा 

रहेको छ।  

दीगो षवकास िक्ष्यिाई आधार मानी षवद्यमान राषिय कृषि नीलिका िक्ष्य,  उिेश्य र नीलिहरु पररमाजथन 

गनुथपने समिे देश्रखन्त्छ। हािको राषिय कृषि नीलिमा सहस्राब्दी षवकासका िक्ष्यहरु िगायि अन्त्य कलिपय 

ठाउंमा परुाना राषिय प्रार्लमकिाहरु िोषकएकोमा दीगो षवकास िक्ष्य, बहकु्षेरीय पोिर् योजना दोिो िगायि 

हािको पररप्रके्ष्यमा कृषि के्षरिे योगदान ददने नयां राषिय प्रार्लमकिाका षविय समावेि गनुथपने छ।  



पन्त्रौं आवलधक योजना ियार गने क्रममा पांच विथको कृषि िर्ा खाद्य पोिर् सूरक्षाको रर्नीलि कायथनीलिको 

सारै् षव सं २१०० सम्मको दीघथकािीन सम्बिृ नेपाि सखुी नेपािीको वृहद अवधारर्ा बमोश्रजम कृषि के्षरिे 

अपनाउनपुने मागथश्रचरको खाका पररमाश्रजथि कृषि नीलििे स्पष्ट पानुथपने आवश्यकिा छ। विथमान पररविथनीय 

पररश्रस्र्िमा उत्पन्न भएका समस्या र चनुौलिहरु िर्ा कृषि के्षरिे सम्बोधन गनुथपने मदु्दाहरु हािको राषिय 

कृषि नीलिमा यर्ोश्रचि रुपमा समेषटएको छैन भने्न षविय सरोकारवािाहरुबाट पटक पटक उठाइरहेको 

पररप्रके्ष्यमा लिनिाई लमषहन ढंगिे षवश्लिेर् गरी नयां नीलिमा समावेि गनुथपने देश्रखन्त्छ।  

मागथदिथक लसिान्त्ि 

नेपािको कृषि िर्ा पिपुन्त्छी क्षेर जटीि र षवषवधिायकु्त छ। भलूमषहन िलमक र सीमान्त्िकृि 

षकसान देश्रख साना, मझौिा, ठुिा व्यावसाषयक षकसानहरु लभन्न लभन्न चररर बोकेर कृषि उत्पादनमा 

संिग्न छन।् षवगि केही विथदेश्रख यूवाहरुद्वारा सञ्चालिि प्रषवलध केश्रन्त्िि कृषिजन्त्य उत्पादनका सारै् 

कपोरेट उत्पादनको पलन केही दृष्टान्त्ि पाइन्त्छ।  

नेपािमा कृषि उत्पादन मिुभिू रुपमा के का िागी भने्न षवियमा षवलभन्न िकथ हरु छन।् िर साठी 

प्रलिििको हाराहारीमा संिग्न कृिकिे िरीरको आवश्यकिा अनसुारको न्त्यूनिम पोिर् भएको पयाथप्त 

खाद्य पदार्थ उपभोग गरेर बांकी चालिस प्रलििि खेिी र पिपुन्त्छीपािन नगने जनिािाई समेि 

उपिब्ध गराउन ुनै आजको कृषि क्षेरको मूि कायथभार हो।  

कृषिमा संिग्न कृिक मध्ये आधा भन्त्दा बढी श्रजषवकोपाजथनमखुी कृषि प्रर्ािीमा आबि छन।् 

लिनीमध्ये अलधकांि कृिकको पाररवाररक खाद्यपोिर्को माग पलन आफ्नो उत्पादनिे धान्न सकेको 

छैन। लिनीहरु अलधकांििे आम्दानीका िागी अन्त्य पेिा (खासगरी षवलभन्न षकलसमको औपचाररक र 

अनौपचाररक िम) मा भर पनुथपरेको छ। लिनीहरु कृषिजन्त्य बजार प्रर्ािीसंग समेि आबि छैनन।्  

लिनीहरुिाई कृषि क्षेरबाट बाषहर ल्याई रोजगारीका अन्त्य क्षेरमा िगाउनपुने आवश्यकिा छ भने्न 

सैिाश्रन्त्िक कुरा सलुनने गरेको भएिा पलन उत्पादनमूिक उद्योगको बषृिको गलि न्त्यून भएको र 

षवस्िाररि सेवा क्षेरिे त्यस्िो जनिश्रक्तिाई साहै्र कम मार रोजगारी ददने अवस्र्ा छ। त्यसैिे 



त्यस्िा जनिश्रक्तको ठुिो षहस्सा भारिको सस्िो िमबजारमा र केही खाडी मिुकुमा जान बाद्य 

छन।् फिस्वरुप त्यस्िो खेिी प्रर्ािी क्रमिः भत्कने क्रममा छ। िर लिनिे आशं्रिक रुपमा 

भएपलन देिको कुि पररवारमध्ये ठुिो संख्यामा पाररवाररक, गैह्र रासायलनक खेिी प्रर्ािी माफथ ि 

पाररवाररक स्िरमा खाद्य पोिर् सूरक्षामा ठुिो योगदान पयुाथइरहेकािे लिनको खेिी प्रर्ािी भत्कन 

नददने नीलि अविम्बन गनुथपने आवश्यकिा छ। िर देिलभरै लिनको आम्दानी बढाउने बैकश्रल्पक 

उपाय नअपनाउने हो भन ेिी कृषि कमथमा षटषकरहन सक्ने अवस्र्ा भने छैन। हाम्रा नीलि, कायथक्रम, 

बजेट िर्ा सेवाको प्रार्लमकिा मिुिः त्यस्िा प्रकृलिका कृिक समक्ष पगु्न सकेको छैन। खासगरी 

स्र्ानीय िहिे नै लिनको षहिमा बढी काम गनुथपने देश्रखन्त्छ।  

आफुिे उत्पादन गरेको कृषि िर्ा पिपुन्त्छीजन्त्य उत्पादन पररवारमा उपभोग गरी बांकी रहेका 

उत्पादन बजारमा षवक्री गने अधथव्यावसाषयक साना र मझौिा व्यावसाषयक खेिी र पिपुन्त्छी 

पािनको प्रर्ािीमा आबि कृिकहरु नै मिुिः औपचाररक वा अनौपचाररक बजार प्रर्ािीमा 

उत्पादन आपूलिथ गने कृिक हनु।् िर षयनीहरुिे उत्पादन सामाग्री, प्राषवलधक, षवत्तीय िर्ा षवमा 

सेवा भनेजलि र आवश्यक समयमा पाउन कदठन भएको अवस्र्ा छ। असंगदठि, टुके्र उत्पादन 

प्रर्ािी, प्रषवलधको कम प्रयोग र बजाररकरर्का पारहरुसंगको अन्त्यायपूर्थ सम्बन्त्ध िर्ा 

बजाररकरर्को प्रलिस्पधाथमा  न्त्यून सीपको कारर्िे बजारिे लिनिाई उश्रचि प्रलिफि ददएको छैन । 

मालर् उल्िेश्रखि षवियहरुको व्यवस्र्ा गरी र बजाररकरर्िाई व्यवश्रस्र्ि र लनयमन गनथ सक्ने हो 

भने यो वगथ नै व्यावसाषयकिाको स्िर वषृि गने िर्ा उत्पादकत्व वषृि गनथ सषकने सम्भाषवि कृिक 

हनु ्। यो वगथको उन्नलििे देिलभर उत्पादन वषृि गने, कृषिजन्त्य साना उद्यम स्र्ापना गनथ सहयोग 

गने र ठुिो संख्याका जनसंख्यािाई कृषि क्षेरमा रोजगारी प्रदान गनथ सषकन्त्छ। िर खाद्य वस्िकुो 

बसेनी बषृि भइरहेको िीब्र मागिाई आपूलिथ गनथ ित्कािै यो वगथको उत्पादनिे मार सम्भव हुंदैन। 



षयनको उत्पादकत्व र आयाि हनुे षवदेिी उत्पादनसंगको प्रलिस्पधाथत्मक क्षमिा वषृि गनथ सघन 

प्रयास केही विथहरुसम्म लनरन्त्िर चाषहन्त्छ।  

कृषि िर्ा पिपुन्त्छीजन्त्य उत्पादनमा देश्रखएको बैदेश्रिक व्यापार घाटा छोटो समयमा नै कम गनथ पूर्थ 

व्यावसाषयक स्वरुप प्रदान गरेका कृषि िर्ा पिपुन्त्छीजन्त्य इकाइहरु सम्भावना बोकेका क्षेर हनु।् 

षयनको व्यवसायको स्िर, प्रषवलधको प्रयोग र प्रलिस्पधाथत्मक क्षमिा बषृि गदै राषिय उत्पादनमा बषृि 

र लबदेिी आयालिि कृषिजन्त्य उत्पादनिाई प्रलिस्र्ापन गनथ सषकन्त्छ। षयनीहरुिाई उत्पादन 

सामाग्रीको स्वदेिमै उपिब्धिा र लिनको गरु्स्िरको प्रत्याभलूि, ब्यवसायिाई आवश्यक सीप भएको 

जनिश्रक्त उत्पादन, प्रषवलध र यन्त्र औजारको उपिब्धिा, असि अभ्यास र नवप्रविथनमा प्रोत्साहनको 

आवश्यकिा पदथछ। कृषि िर्ा पिपुन्त्छीजन्त्य उत्पादनमा िगानीमैरी वािावरर् लसजथना गनथ 

व्यावसाषयक कृषि क्षेर सहयोगी कर, ब्याजदर छुट, षवत्त र षवमा प्रर्ािीको सदुृषढकरर्, करार 

व्यवस्र्ा, मूल्य िंृखिा सूधार, बजार ज्ञान, बजाररकरर्का पूवाथधार र बजार लनयमन, उत्पादनको 

गरु्स्िर लनयन्त्रर् गने संस्र्ागि व्यवस्र्ा िगायिका क्षेरमा सावथजलनक प्रयास हनु ुपदथछ।  

 श्रजषवकोपाजथन र अधथव्यावसाषयक कृषि िर्ा पिपुन्त्छी उत्पादन प्रर्ािीमा संिग्न हनुेको ििुनामा 

पूर्थ व्यावसाषयक उत्पादकहरुको संख्या र्ोरै हनुे भएकोिे ठुिा व्यावसाषयक कृषि प्रर्ािीको 

षवकासिे ििुनात्मक रुपमा लसलमि व्यवसायीहरु नै आलर्थक रुपमा िाभाश्रन्त्वि हनुे जोश्रखम हनु्त्छ। 

िसर्थ हाम्रो सन्त्दभथमा कृषि षवकासमा संिग्न सबै स्िरका कृिकहरुको आ आफ्नो महत्व हनुे 

भएकोिे राज्यको भलूमकािाई सबै प्रर्ािीमा आबि कृिकहरु प्रोत्साषहि र िाभाश्रन्त्वि हनुे गरी 

सन्त्िलुिि हनुपुदथछ। िर देिको कृषि क्षेर षवकास प्रयासको दीघथकािीन र पषहिो  प्रार्लमकिा ठुिो 

संख्यामा रहेका कृिकहरुको संरक्षर् गरी लिनिाई रोजगारी र कश्रम्िमा पलन श्रजषवका चिाउन पगु्न े

गरी बचिको प्रत्याभिू गने हनु ुबाञ्छनीय छ। 

६. िक्ष्य  



कृषि क्षेरिाई आत्मलनभथर, प्रलिस्पधी, दीगो र सम्मालनि पेिाका रूपमा षवकास गरी रोजगारी लसजथना, 

खाद्य िर्ा पोिर् सरुक्षा र जीवनस्िर सधुारको माध्यमबाट समिामूिक आलर्थक षवकासमा योगदान 

गने।  

७. उद्दशे्यहरू 

१. कृषि के्षरिाई  संरक्षर् गदै कृिकका उत्पादनमा बचिको सलुनश्रिििा प्रत्याभिू हनुे गरी कृषि 

उत्पादन र उत्पादकत्व वृषिको माध्यमबाट आधारभिू खाद्य बस्िहुरुमा आत्मलनभथर हनु।े 

२. कृषि जैषवक षवषवधिाको संविथन, प्रविथन र सदपुयोग, जिवाय ुमैरी प्रलबलध र स्वच्छ खाद्य उत्पादन  

पिलि अविम्वन गरी दीगो कृषि प्रर्ािीको षवकास गने। 

३. कृषििाई ब्यवसायीकरर्, बजाररकरर् र औद्योलगकीकरर्को षवकास गरी प्रलिस्पधी कृषि प्रर्ािीको 

षवकास गनुथका सारै् ििुनात्मक िाभ भएका बािी वस्िहुरूको लनयाथि प्रबिथन गने।  

४. िीनै िहका सरकार र कृषि सम्बध्द सरोकारवािाहरू बीच समन्त्वय र सहकायथ गदै कृषि प्रविथन 

िर्ा लनयमन िगायिका सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउने।  

८. नीलिहरु  

८.१  कृषि क्षरेिाई  संरक्षर् गदै कृिकका उत्पादनमा बचिको सलुनश्रिििा प्रत्याभिू हनुे गरी कृषि उत्पादन 

र उत्पादकत्व वृषि को माध्यमबाट आधारभिू खाद्य बस्िहुरुमा आत्मलनभथर हनुे । 

क) आत्मलनभथरिाको रर्नैलिक ददिा र अनदुानको प्रकृलि    

८.१.१ कृषि के्षरका कानून, संस्र्ागि, संरचनागि र जनिश्रक्त षवकासका कायथहरु िर्ा षवकास कायथक्रमहरु 

षकसानिाई न्त्यूनिम वचि हनुे खािको उत्पादन, प्रिोधन, षविरर् र बजारीकरर् व्यवस्र्ा षवकास गने िफथ  

िश्रक्षि गदै "संरश्रक्षि कृषि, सलुनश्रिि वचि" अवधारर्ामा केश्रन्त्िि गररनछे। 

८.१.२ कृषि के्षरिाई बषढ उत्पादनिीि र नाफामूिक बनाउन लसलमि व्यश्रक्त िाभाश्रन्त्वि हनुे व्यश्रक्तगि 

फामथ िर्ा व्यवसाय स्िरका प्रलिस्पधाथत्मक अनदुान पिलििाई सधुार गरर सबै षकसान िर्ा व्यवसायी 

िाभाश्रन्त्वि हनुे र उत्पादन िागि घटाउन सषकने गरर उत्पादन सामाग्रीहरुमा अनदुान केश्रन्त्िि गररनेछ। 

लिनिाई सबथसिुभ बनाइनछे। 



८.१.३ उत्पादन वृषि गनथ उत्प्ररेरि गनुथपने, मूल्यमा प्रलिस्पिाथत्मकिा वृषि गनुथपने, लनकासीिाई प्रबिथन 

गनुथपने र कुनै खास के्षर, समूदाय िर्ा बािी वस्िहुरुिाई प्रबिथन गनुथपने अवस्र्ामा उत्पादनमा अनदुान ददन े

रर्नैलिक उपाय समेि अपनाइनेछ। सबै प्रकारका अनदुानहरु संघ, प्रदेि र स्र्ानीय िहबाट दोहोरो नपने 

गरी समन्त्वयात्मक ढंगिे उपिब्ध गराइनेछ। 

८.१.४ बािी, पिपुन्त्छी िर्ा मत्स्य उत्पादनहरुिाई उपभोग, उत्पादन र सम्भाव्यिाको आधारमा 

आत्मलनभथरिा हनुपुने, लनयाथि गने, औद्योलगक पषहचान भएका र सहायक बािी वस्ि ुिगायिका षवलभन्न वगथमा 

पषहचान गररनेछ।  

८.१.५ आत्मलनभथर हनुपुने बािी वस्िहुरुको उत्पादनको पररमार्को प्रके्षपर् गरी लिनको उत्पादनको 

सलुनश्रिििा गने  िर्ा उत्पादन क्षरे र उपभोग क्षेर बीच उपयकु्त षविरर्को पिलि व्यवस्र्ा गनथ आवश्यक 

सहयोग  र प्रोत्साहनको रर्नीलि िागू गररनछे।  

८.१.६ गा.पा.िाई कृषि के्षरको एक सेि र सो अन्त्िरगि प्रत्येक वडािाई एक कृषि षवकास इकाइको 

रुपमा मानी वडागि रुपमा उत्पादनका सम्भाव्य पकेट के्षर षवभाजन गररनेछ। एक कृषि षवकास इकाइमा 

उत्पादनको पररमार्का सम्भाषवि प्रके्षपर्, लिनको िागी आवश्यक प्राषवलधक सेवा र जनिश्रक्तको पषहचान, 

उत्पादन सामाग्रीको आवश्यकिा पषहचान गरी योजना लनमाथर्को पिलि अपनाइनेछ। कृषि सेििे सबै कृषि 

षवकास इकाइहरुको एकमषु्ठ उत्पादन सम्भावना र सेवा सामाग्रीको आवश्यकिाको आधारमा उत्पादन 

सामाग्रीको उपिब्धिा, प्राषवलधक जनिश्रक्त, दक्षिा बषृि र संस्र्ागि व्यवस्र्ा, भडडारर् र प्रिोधन व्यवस्र्ा, 

संकिन िर्ा बजार संयन्त्र षवकास , स्र्ानीय िह लभरै र बाषहर आपूलिथ संयन्त्र षवकास, मूल्य लनधाथरर् 

िगायिका कायथ गरी कृषि उत्पादनिाई आत्मलनभथर र नाफामूिक बनाउने व्यवस्र्ा गनेछन ्।यस कायथमा 

आवश्यकिा अनसुार प्रदेि र संघसँग सहयोग, सहजीकरर् र समन्त्वयका िालग पहि गररनेछ । 

ख) प्रसार, अनसुन्त्धान, श्रिक्षा  र जनिश्रक्त व्यवस्र्ापन 

८.१.७ कृषि िर्ा पि ुसेवा प्रसारका कायथहरु गा.पा.बाट सञ्चािन गनथ प्रत्येक वडामा सामदुाषयक कृषि िर्ा 

पि ु सेवा प्रसार केन्त्ि स्र्ापना गरी सञ्चािन गररनछे। प्रदेि सरकार अन्त्िगथिका श्रजल्िाश्रस्र्ि लनकायहरूिे 

क्षमिा षवस्िार, िालिम िर्ा संस्र्ागि सदुृषढकरर्को िागी सहयोग गनेछ। 



८.१.८ अनसुन्त्धानिाई कृषिजन्त्य मूल्य िंृखिामा देखा पने समस्या केश्रन्त्िि बनाउन राषिय कृषि अनसुन्त्धान 

प्रर्ािीिाई पनुसंरचना गररनछे। षवलभन्न षवियगि क्षेरहरुको महत्विाई उपयोग षवियगि राषिय अनसुन्त्धान 

प्रलिष्ठानहरु क्रमिः स्र्ापना गररने छ।  

८.१.९ अनसुन्त्धान, श्रिक्षा र प्रसारका कायथिाई एकीकृि रुपमा सञ्चािन गनथ ठोस कायथयोजना लनमाथर् गरी 

सो बमोश्रजम कायथ सञ्चािन गररनेछ।  

८.१.१० कृषि प्रषवलधको प्रसार कायथमा कृिक समूह िर्ा सहकारीहरुिाई प्रमखु माध्यम बनाइनेछ। लनजी 

रुपमा सञ्चालिि उत्पादनका साधन आपूलिथकिाथहरुिाई समेि उश्रचि स्िरको प्रसार कायथमा िगाइ लिनको 

अनगुमन र लनयमन कायथ गररनेछ। स्र्ानीय िहहरुिे आवश्यकिा अनसुार करार पिलि माफथ ि समेि 

प्रसारका कायथ गराइनछे। कृषि प्रसारमा सूचना प्रषवलध िर्ा आम सञ्चार माध्यमको उपयोग गररनेछ। 

८.१.११ कृषि, पिपुन्त्छी  िर्ा मत्स्य उत्पादन, प्रिोधन, बजाररकरर् र खाद्य स्वच्छिा िर्ा गरु्स्िर 

व्यवस्र्ापन िगायिका क्षेरमा आवश्यक उच्च र मध्यम जनिश्रक्तको संख्या, षवििेज्ञिा िर्ा सीपको आंकिन 

गरी सो अनसुार जनिश्रक्त उत्पादन गररनछे। कृिकहरूको पहचुमा कृषि प्रालबलधक पगु्ने गरी वडािहसम्म 

प्रालबलधक संजाि सलुनश्रिि गररने छ।  

८.१.१२ षकसान र व्यवसायीहरुिाई आवश्यक पने प्रषवलध, सेवा दक्षिा िर्ा सीप र ज्ञानको षवषवधिा र 

सघनिािाई केन्त्िमा राखी स्र्ानीय माग र सम्भावनाको आधारमा कृषि िर्ा पि ु सेवा प्रसारका षवलध र 

िररका अपनाइनेछ। सोको िागी संघ र प्रदेि सरकार संग समन्त्वय गरी कृषि िर्ा पि ु सेवा प्रसारका 

वैकश्रल्पक मोडेिको िालग पषृ्ठपोिर् मालगनेछ।गा.पा.को कृषि, पिपुन्त्छी  िर्ा मत्स्य िफथ को संरचनागि ढांचा 

सोही अनरुुप पररमाजथन गररनेछ। 

८.१.१३ समग्रमा प्रलि पांच सय कृिकको िागी कश्रम्िमा एकजना कृषि र एक जना पिसेुवाका प्राषवलधकका 

सारै् सम्भाव्य पालिकास्िरमा मत्स्यका प्राषवलधक समेि व्यवस्र्ा गने िक्ष्य बमोश्रजम जनिश्रक्त व्यवस्र्ाका 

षवलभन्न उपायहरु अपनाइनछे। स्र्ानीय स्िरमा कृषि पिपुन्त्छी र मत्स्यपािन िर्ा उद्योग व्यवसाय 

वजाररकरर् र लनयमनको के्षरमा प्रदान गनुथपने सेवाको वगीकरर् गरी लिनको पररमार् र गरु्स्िरको पषहचान 

गररनेछ। िी सेवा प्रदान गने जनिश्रक्तको स्िर, संख्या र आपलुिथको प्रके्षपर् गरी जनिश्रक्त षवकास योजना 



ियार गररनछे। िी जनिश्रक्तहरु संगठन संरचना पररमाजथन गरी िोकसेवा आयोग माफथ ि, करार सेवा माफथ ि 

र समदुायमा आधाररि संस्र्ाहरु माफथ ि आपूलिथ गररनेछ।   

ग) भलूम व्यवस्र्ापन 

८.१.१४ वैज्ञालनक भ–ूउपयोग प्रर्ािीको उपयोग गरी उवथरा कृषि भलूमिाई गैह्र कृषि प्रयोगमा ल्याउन 

लनरुत्साषहि गररनेछ। पहाडी भेकमा लभरािो जमीन व्यवस्र्ापनको उपयकु्त प्रषवलध िर्ा खेिी योग्य जलमनमा 

कृषि भलूम षवकासको उपयकु्त प्रषवलध प्रयोग गरी जमीनको वैज्ञालनक प्रयोगिाई बढावा ददइनेछ। 

८.१.१५ कृषिको व्यवसायीकरर्का िालग भलूमको उपिब्धिाको सलुनश् चििा गररनकुा सारै् करार, सामूषहक 

वा सहकारी खेिीका सारै् भलूम बैंकको नीलि िागू गरी एकीकृि भलूम व्यवस्र्ापन प्रर्ािीिाई प्रोत्साषहि 

गररनेछ ।भलूम बैंक, भमूीको चक्िाबन्त्दी िगायिका भलूम व्यवस्र्ापन पिलििाइ प्रार्लमकिाका सार् अश्रघ 

बढाइने छ । 

८.१.१६ खािी, बांझो, प्रलि िर्ा सीमान्त्िकृि जग्गाहरुमा कृषि वन प्रर्ािीिाई प्रार्लमकिा ददइनछे । 

घ) लसंचाइ र लबजिुी 

८.१.१७ सिह लसंचाइ, विाथको पानी संकिन जस्िा  लसंचाइका उपयकु्त प्रषवलधहरुको प्रयोग गरी विै भरी 

लसंचाइ सषुवधा उपिब्ध गराइनेछ। पानीको ददगो उपयोगको सलुनश्रिििा गररनेछ।  

८.१.१८ गरीब  िर्ा लसमान्त्ि वगथिाई समूहगि प्रर्ािी अन्त्िरगि न्त्यायोश्रचि ढंगबाट लसंचाइ सषुवधा वृषि गनथ 

आलर्थक सहयोग र प्राषवलधक सेवा प्रदान गररनेछ।   

८.१.१९ ठुिा योजनाहरुबाट लसंचाइ पगु्ने के्षरमा उत्पादन क्षमिा बढाउने र बजार संयन्त्रसंग जोड्न े

कायथबाट षकसानको बचिको मारा गरु्ात्मक रुपमा वृषि गने गरी त्यस्िा के्षरमा प्याकेज सहलुियिको 

रर्नीलि अपनाइनेछ। 

८.१.२० लसंचाइ सेवािाई सस्िो बनाउन षवद्यिु िगायि पूवाथधार र मेश्रिन औजारहरुमा अनदुान प्रदान 

गररनेछ। साना लसंचाइका प्रषवलध षवस्िार गरी त्यस्िा लसंचाइको िागी आवश्यक वस्ि ु िर्ा सेवाहरुमा 

अनदुान प्रदान गररनेछ।  



८.१.२१ खेिी, पिपुन्त्छी िर्ा मत्स्यपािन कायथमा षवजिुीको प्रयोगिाई प्रार्लमकिा ददइनेछ। सो को िागी 

प्रयोग हनुे िर्ा सो उपरान्त्ि संकिन, ढुवानी, षवलभन्न स्िरका प्रिोधनका कायथमा प्रयोग हनुे षवजिुीमा अनदुान 

ददई उजाथमा हनुे खचथ कम गररनेछ।  

ङ) उत्पादन सामाग्री (बीउ, बेनाथ, नश्ल, पिपुन्त्छी, माहरुी र गोिाघार,चल्िा, माछाका भरूा आदद) 

८.१.२२ कृिकका बीउ र प्रलबलधमालर्को अलधकार सलुनश्रिि गररने छ, रैर्ाने बीउ र जािहरूिाइ 

अनसुन्त्धानमा प्रार्लमकिा ददइने छ। 

८.१.२३ कृषि बािीका बीउ,  घांसका बीउ,  फिफुि िर्ा डािेघांसका षवरुवा वनेाथ उत्पादन गने सरकारी 

फामथ, षकसान, सहकारी र नीश्रज के्षरिाई प्राषवलधक सेवा िर्ा सहलुियि प्रदान गरी पयाथप्त मारामा बीउ बेनाथ 

उपिब्ध हनुे व्यवस्र्ा गररनेछ। बीउ के्षरिाई प्रभावकारी लनयमनको दायरालभर ल्याउने पिलिको षवकास 

गररनेछ। बीउ उपयोग गने षकसानिाई लनश्रिि मापदडडको आधारमा बीउ खररदमा अनदुान ददने व्यवस्र्ा 

गररनेछ।  

८.१.२४ कृलरम गभाथधान िर्ा प्राकृलिक गभाथधान सेवािाई समदुाय  र सहकारी माफथ ि षवस्िार गररनेछ।  

८.१.२५ राषिय आवश्यकिा अनसुार िोि बीउ उत्पादनको िागी आवश्यक प्रजनन र मूि बीउको 

उत्पादनिाई प्रार्लमकिा ददइनेछ। पिहुरुमा उन्नि नश्लको पिकुो उत्पादन िर्ा षविरर्िाई प्रभावकारी 

बनाउन न्त्यूश्रक्िस हडथ, मश्रल्टप्िायर हडथ िर्ा लब्रडीगं हडथको व्यवस्र्ापन िर्ा सञ्चािनिाई षवस्िार गरी 

प्रभावकारी लनयमन गररनछे।  

८.१.२६ उन्नि नश्लको गाईभैंसी, बाख्रा, भेंडा, बंगरु, माहरुी र माछाको माग स्र्ानीय पालिकास्िर प्रके्षपर् 

गरी िीनै िहको सहकायथमा अनसुन्त्धान र प्रजननका सरकारी लनकाय र सहकारीको संयकु्त प्रयासबाट प्रजनन 

िोि केन्त्िहरुको व्यवस्र्ा गरी माग अनसुारका उन्नि जािका पिकुो उपिब्धिा हनुे प्रजनन पिलिको 

स्र्ापना गररनेछ। िी पिहुरुको खररदमा लनश्रिि मापदडडको आधारमा अनदुान प्रदान गररनेछ।   

८.१.२७ माग अनसुार षवलभन्न कृषि बािी िर्ा घांसेबािीहरुको बीउ िर्ा पिकुा नश्ल उत्पादन िर्ा आपूलिथ 

हनुे गरी अनसुन्त्धान र कृषि िर्ा पिषुवकासका लनकायहरुको दक्षिा वषृि गररनेछ।  

च) कजाथ षवमा र सामाश्रजक सूरक्षा 



८.१.२८ कृषि ऋर् प्रवाहिाई सरि र सिुभ गराई कृषिमा िगानी बढाउन र षवमा सेवाको षवस्िार र 

प्रभावकाररिामा वृषि गनथ उपयकु्त पिलि लनमाथर् र संरचनागि सूधार गररनछे।  

८.१.२९ कृषिजन्त्य उत्पादन िर्ा व्यवसायमा पुजँीको उपिब्धिा सलुनश्रिि गनथ परेका कदठनाइ हि गरी 

हरेक षकसानिाई आवश्यक परेको वखि ५% व्याज नबढ्ने गरी सिुभ ऋर्को प्रत्याभलूिका िालग पहि 

गररनेछ। षकसानको वगथ र ऋर्को पररमार् अनसुार फरक फरक ब्याजदरको सषुवधा उपिब्ध गराइनेछ। 

सीमान्त्ि साना कृिक िर्ा  िघ ुकृषि उद्यमीहरुिाई लबना लधिो सरि ढंगिे ३ प्रलिििमा नबढ्ने गरी सिुभ 

ऋर्को व्यवस्र्ाका िालग आवश्यक पहि गररनछे ।  

८.१.३० बािी, पिपुन्त्छी िर्ा मत्स्य बीमा सेवामा सबैको पहुँच सलुनश्रिि गररने छ । बािीको  मूल्याङ्कनमा 

हाि अपनाइएका आधारहरुिाई फराषकिो बनाउंदै पररमाजथन गनथ पहि गररनछे । बािी, पिपुन्त्छी िर्ा 

मत्स्य षवमाको मूल्याङ्कनिाई यर्ार्थमा आधाररि बनाउन पहि गररनेछ ।   

८.१.३१ राज्यिे न ै संरक्षर् गनुथपने कृिकहरुिाई{ आवश्यकिाको आधारमा योगदानमा आधाररि सामाश्रजक 

सूरक्षा श्रस्कममा आवि गररनछे।   

छ) पोष्ट हाभेष्ट, बजाररकरर् र मूल्य व्यवस्र्ापन 

८.१.३२ कृिकहरूिे उत्पादन गने मूख्य मूख्य बािीहरूको उत्पादन िागिको मूल्यांकन गरेर उश्रचि 

बचिको ग्यारेन्त्टी हनुे गरी न्त्यूनिम समर्थन मूल्य बािी िगाउन ुपूबथ नै िय गररनछे । िोषकएको मूल्यमा 

कृषि उपज षवक्री नहनुे अवस्र्ामा सरकारिे खरीद गनथ संघ, प्रदेि र गाउँपालिकासँग समन्त्वय गररनेछ। 

यसको िागी भडडारर् गने क्षमिा र षविरर् प्रर्ािीिाइ ब्यबश्रस्र्ि गररनेछ।  

८.१.३३ िामो समय भडडारर् गनथ नसषकने बािी वस्िहुरुको िागी उपयकु्त संयन्त्र माफथ ि पररचािन हनु े

गरी बधिािा िर्ा कोल्ड स्टोरहरुको व्यवस्र्ा गररनेछ ।उत्पादन सहकारीहरुको वजार प्रबिथनका सीप िर्ा 

क्षमिा वृषि गरी सम्भव भएका ठाउंमा कम्पनी मोडि माफथ ि उत्पाददि बािी िर्ा वस्िहुरुको बजार िर्ा 

मूल्य सलुनश्रिििा गररनछे। बजाररकरर्मा काम गने नीश्रज मध्यस्र्किाथिाई सम्बन्त्धीि सरकारमा दिाथ गने 

व्यवस्र्ा गरी उनीहरूको कायथ र अलिररक्त नाफािाई लनयमन र व्यवश्रस्र्ि गररनछे। 



८.१.३४ जीषवकोपाजथन, साना, मझौिा िर्ा ठुिा सबै स्िरका कृषि, पिपुन्त्छी, माहरुी िर्ा मत्स्यजन्त्य 

उत्पादनिाई स्र्ानीय, प्रादेश्रिक िर्ा राषिय मूल्य वा आपूलिथ िंृखिामा जोड्न सहकारीिाई प्रमखु माध्यम 

बनाइनेछ। सम्भाव्य स्र्ानमा सहकारीहरुिाई कम्पनीमा आबि गरी आपूलिथ िंृखिामा सूधार गररनेछ। 

उत्पादक सहकारीहरुको व्यावसाषयक सीप बढाइनछे।   

८.१.३५ खाद्यान्न न्त्यनु उत्पादन हनुे के्षरहरूमा खाद्यान्न आपूलिथको सलुनश्रिििाको िालग ढुवानी, सञ्चय र 

लबिरर्मा गाउँपालिकाको सहभालगिा िर्ा अगवुाइमा खाद्यान्न सञ्चय िर्ा पररचािन इकाइ वा सञ्जािको 

षवकास गररनेछ  उक्त के्षरहरूमा उत्पादन िर्ा आय बषृिका सम्भाषवि प्रषवलधहरूको षवस्िार गररनेछ   

८.१.३६ बािी वस्िहुरूको उत्पादन उपरान्त्ि क्षलि न्त्यूनीकरर्का िालग आबश्यक ब्यवस्र्ा लमिाइनेछ। 

ज) अन्त्य 

८.१.३७ यिु, व्यापक असर पाने प्राकृलिक प्रकोप, व्यापाररक संकट िगायिका कारर्िे देिमा आलर्थक 

षविंृखििा, समग्र अर्थिन्त्र,  रोजगारी र खाद्य उपिब्धिामा संकट आउन ेअवस्र्ामा कृषि के्षरिाई षवििे 

संरक्षर्, उत्पादनमा प्रोत्साहन र कृषिजन्त्य उद्योग िर्ा व्यापाररकरर्, षविरर्का आधारहरुिाई पनुस्र्ाथपना 

िर्ा सक्षम बनाउन े षवियमा प्रार्लमकिाका सार् िगानी वृषि गररनेछ। बािी िर्ा पिपुन्त्छी बीमाको 

ब्यवस्र्ािे जोश्रखम ब्यहोनथ नसकेको अवस्र्ामा राहि र पनुर्ाथपनाको पलन ब्यवस्र्ा गररनेछ। 

८.१.३८ बाहै्र मषहना घांसमा आधाररि पिपुािन पिलिको षवस्िारबाट उत्पादकत्व बढाइनेछ र उत्पादन 

िागििाई कम गररनेछ । घांस खेिीको िागी जग्गा कम हनुे र जग्गाको मूल्य महंगो भई व्यश्रक्तगि 

षकसानिे घांस िगाउन नसक्ने अवस्र्ाबाट लसश्रजथि घांसको न्त्यूनिािाई सम्बोधन गनथ हररयो घांस, साइिेज, 

पूर्थ लमश्रिि आहारा (षट एम आर) िगायिका घांसजन्त्य बस्ि ुउत्पादन गने षवश्रिषष्टकृि व्यवसायको षवकास 

र षवस्िार गनथ प्रोत्साहन िर्ा सहलुियिको नीलि लिइनछे।   

८.१.३९ पिपुन्त्छी उत्पादकत्वमा क्षय गने रोगहरुको लनदान िर्ा उपचार सेवाको दक्षिा र त्यसमा 

षकसानको पहुंच बढाइनेछ ।प्रार्लमकिा प्राप्त पिपुन्त्छीका रोगहरु लनयन्त्रर् िर्ा उन्त्मिुन गनथ खोप 

उपिब्धिा, रोग सवेक्षर्, ररपोषटंग, रोग लनयन्त्रर् िर्ा उन्त्मिुनिाई प्रभावकारी बनाउन संस्र्ागि क्षमिा, 

जनिश्रक्त षवकास र स्र्ानीय पि ुस्वास््य सेवाको षवस्िारमा प्रार्लमकिा ददइनछे।   



८.१.४० मौलिक पषहचान भएका गाई, भैसी , बाख्रा, िगायि स्र्ानीय पिपुन्त्छी पािनिाई संरक्षर् प्रदान र 

उद्यमिीििाको षवकास गरी जनिाको श्रजषवकोपाजथनमा सूधार ल्याइनछे।  

८.१.४१ आमसंचारका माध्यमबाट कृषि पेिाप्रलि आदर र ििा जगाउने खािका सामाग्रीहरू राषिय पवथका 

अवसरमा ब्यापक प्रसार गररनेछ। 

८.१.४२ गाउँपालिकाबाट कृिक सम्मान वा परुस्कारका कायथक्रमहरू संचािन गररनेछ। 

८.१.४३ पिपुािनबाटै जीवन लनवाथह गने कृिकहरुिे परम्परागि रुपमा उपयोग गदै आएको पि ु चरन 

खकथ हरु संरक्षर् र षवकास गने गरी उपभोगको अलधकार िीन ै कृिकहरुमा रहन े गरी कानूनी ब्यबस्र्ाका 

िालग समन्त्वय गररनेछ ।  

८.१.४४ स्र्ान सहुाउंदो उपयकु्त याश्रन्त्रकरर्को पषहचान गरी लिनको उपिब्धिा बढाइनेछ । याश्रन्त्रकरर्को 

क्षेरमा प्राषवलधक सेवा प्रवाह, याश्रन्त्रकरर् सहायिाका संरचना षवकास र सहलुियि प्रदान गने कायथ प्रभावकारी 

रुपमा षवस्िार गररनेछ।  

८.१.४५ कृषिके्षरको बहआुयालमकिा र जषटििािाई आत्मसाि गदै कृषि के्षरको षवकासमा अझै बढी 

नीलिगि स्पष्टिा हालसि गनथ अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि नीलििाई मूि नीलि मान्त्दै षवलभन्न उपके्षरगि िर्ा 

षवियगि नीलि िर्ा रर्नीलिहरु िजुथमा गरी िागू गररनछेन।्  

 

८.२ कृषि जैलबक लबषवधिाको संविथन, प्रविथन र सदपुयोग, जिवाय ुमैरी प्रलबलध र स्वच्छ खाद्य उत्पादन  

पिलि अविम्वन गरी दीगो कृषि प्रर्ािीको षवकास गने। 

क) रसायन (मि, षविादी, औिलध) व्यवस्र्ापन िर्ा प्रांगाररक खेिी 

८.२.१ माटो, वािावरर्, पि ु स्वास््य र मानव स्वास््यमा नकारात्मक असर नपने गरी षवरुवा िर्ा 

पिपुन्त्छीहरुमा रसायन, औिधी, षविादी र हमोनको प्रयोगिाई लनयन्त्रर्, लनयमन र व्यवस्र्ापन गररनछे।   

८.२.२ रासायलनक मिको उपयोग गररन ेके्षर िर्ा बािीमा आवश्यकिाको म्याषपंग गरी उपिब्धिा सलुनश्रिि 

गररनकुा सारै् यसको खपि पररमार्को उच्च सीमा िोषकने छ। रासायलनक मिको पररमार्को लसफाररि 

गदाथ माटोको स्वास््य काडथको आधारमा मार गने व्यवस्र्ा लमिाइनछे।  



८.२.३ रासायलनक मिको उपिब्धिा, भडडारर् र समशु्रचि षविरर् पिलि अपनाउन भौलिक पूवाथधार, षविरर् 

सञ्जाि र प्रकृयामा सूधार गररनेछ। रासायलनक मिको प्रभाव मूल्याकन गरी अनदुानको सीमा सषहि उपयकु्त 

अनदुान पिलि लनमाथर् गररनछे।  

८.२.४ प्राङ्गाररक खेिीको उपयकु्त के्षर िोकी िी के्षरमा रासायलनक मि र षविादीको सट्टा प्रांगाररक मि र 

जैषवक वानस्पलिक लबिाददको उपयोग गने षवियमा प्रार्लमकिा ददइनछे। प्राङ्गाररक कृषि के्षरहरूको क्रमिः 

षवस्िार गदै िलगनछे। खेरजाने फोहोरिाई प्रयोग गरी प्राङ्गाररक मि उत्पादन िर्ा यसको प्रयोग गने 

कायथिाई प्रोत्साहन गररनछे। 

 ८.२.५ खेिबारीमा हनु ेभकू्षय लनयन्त्रर्, माटोको उवथरािश्रक्त सधुार िर्ा िोि संरक्षर् गने खािको कृषि 

प्रर्ािीको षवस्िार गरी माटोमा प्राङ्गाररक पदार्थको मारामा सधुार गररनेछ। 

ख) जैषवक षवषवधिा संरक्षर् 

८.२.६ स्र्ानीय स्िरमा उपिब्ध रैर्ाने बीउ, जाि वा नश्लका सारै् िोप हनु िागेका बािी िर्ा 

पिपुन्त्छीहरुको दीघथकालिन रूपमा संरक्षर् िर्ा प्रबिथन गने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ। सम्भाषवि क्षेरमा 

सहभालगिात्मक जैषवक षवषवधिा संरक्षर् के्षर स्र्ाषपि गररनेछ। 

८.२.७ बािी, षवरूवा, पिपुन्त्छी िर्ा जिचरहरुको सूश्रचकरर् गदै स्वस्र्ान संरक्षर्, श्रजन बैंक, स्र्ानीय बीउ 

बैंक िर्ा लसमने संरक्षर् केन्त्िहरु माफथ ि लिनको संरक्षर् गररनेछ। लिनमा लनषहि लबिेि गरु्हरु पषहचान गने] 

षवियमा अनसुन्त्धानका कायथ अश्रघ बढाइनेछ। यस्िा बािीवस्िकुो पौषष्टक िर्ा वािावरर्ीय महत्व बारे प्रचार 

प्रसार गररनेछ। 

८.२.८ हैलसयि लबग्रकेा वन िर्ा प्राकृलिक जिाियको हैलसयि सधुार गने गरी जैषवक षवषवधिा संरक्षर्, 

सम्बिथन, सदपुयोग िर्ा षवकास गररनेछ।  

ग) दीगो व्यवस्र्ापनको के्षरमा अनसुन्त्धान, प्रषवलध र पिलि षवकास िर्ा प्रसार 

८.२.९ एकीकृि बािी संरक्षर् पिलि, असि कृषि अभ्यास, असि पिपुािन अभ्यास, एकीकृि माटो 

व्यवस्र्ापन पिलि, एकीकृि बािी पोिर् पिलि जस्िा दीगो ब्यवस्र्ापनका पिलिहरूको प्रविथन िर्ा षवस्िार 

गररनेछ। 



८.२.१० स्र्ानीय सीपज्ञानको पञ्जीकरर् गरी अनसुन्त्धान र प्रसारको माध्यमबाट लिनको उपयोग र प्रविथन 

गररनेछ।  

८.२.११ वािावरर्मैरी िर्ा जिवाय ुअनकुुलिि कृषिजन्त्य प्रषवलधको षवकास, प्रविथन र षवस्िार गररनेछ। 

८.२.१२ कृषि षवषवधिाको संरक्षर् र उपयोगिाई खाद्य पोिर् सरुक्षा र स्र्ानीय जनिाको श्रजषवकोपाजथनसंग 

जोड्ने गरी वैज्ञालनक अध्ययन, अनसुन्त्धान माफथ ि उपयकु्त दीगो षवकासको ढांचा ियार गरी िाग ुगररनछे।   

८.२.१३ जिवायू पररविथनको नकारात्मक असर कम गनथ सखु्खा सहन सक्ने बािी बस्िकुो अनसुन्त्धान र 

उपयोगमा जोड ददइनेछ। सारै् जिवायू अनकुुिन प्रषवलधको षवकास र षवस्िार गररनछे।  

८.२.१४ साना फामथहरुमा एकीकृि कृषि प्रर्ािी (जस्िैः बािी, पिपुन्त्छीपािन र रुख षवरुवा), कृषि वन 

िर्ा लसल्भी पास्चर, फामथ पोडड, षहउं संकिन जस्िा प्रषवलधहरुको प्रसार गररनेछ।  

घ) स्वच्छ खाद्य उत्पादन पिलि  

८.२.१५ खाद्य िंृखिाका प्रत्येक चरर्मा खाद्य पदार्थको स्वच्छिा एबम ्गरु्स्िर को सलुनश्रिििा गररनेछ। 

खाद्य पदार्थमा स्वच्छिा एबं गरु्स्िर सम्बन्त्धी उपभोक्ता श्रिक्षा प्रदान िर्ा जनचेिना अलभबषृि गररनेछ। खाद्य 

पदार्थमा स्वच्छिा एबं गरु्स्िर सम्बश्रन्त्ध षवियमा िोध र अनसुन्त्धान षवस्िार गररनछे। 

८.२.१६  कृषि उत्पादनमा स्वच्छिा एबं गरु्स्िर िर्ा पषहचालनयिा कायम राख्न असि कृषि अभ्यास, असि 

पिपुािन अभ्यास एबं असि भेटेररनरी अभ्यास एवं असि मत्स्यपािन अभ्यास जस्िा संषहिाहरु अंगाल्न 

कृिकहरुिाई प्रोत्साहन गदै क्रलमक रुपिे खाद्य स्वच्छिा लनयमन प्रर्ािी िाग ुगररनछे। 

८.२.१७  गरु्स्िर लनयमनका िालग प्रभावकारी अनगुमन िर्ा खाद्य पदार्थको षवश्लिेर् क्षमिा अलभवृषिका 

िालग प्रयोगिािा स्र्ापनाको िालग पहि गररनेछ । 

अन्त्य 

८.२.१५ स्र्ानीय सहभालगिाका आधारमा जिाधार व्यवस्र्ापन र नदी कटान लनयन्त्रर् गरी संरक्षर् प्रधान 

कृषि प्रर्ािी षवकास गदै िलगनेछ। 

८.२.१६ पिपुन्त्छी, वािावरर् र मानव स्वास््यिाई एक अकाथको पररपरुकको रुपमा ग्रहर् गदै एक स्वास््य 

रर्नीलिको प्रभावकारी कायाथन्त्वयन गररनछे। 



८.३  कृषििाई ब्यवसायीकरर्, बजाररकरर् र औद्योलगकीकरर्को षवकास गरी गरी प्रलिस्पलधथ कृषि प्रर्ािीको 

षवकास गनुथका सारै् ििुनात्मक िाभ भएका बािी वस्िहुरूको लनयाथि प्रबिथन गने।  

क) व्यावसाषयकरर्को रर्नैलिक कायथददिा 

८.३.१ कृषि के्षरको प्रलिस्पधाथत्मक क्षमिा वषृि गने सम्भावना बोकेका ठुिा व्यावसाषयक षकसान, उत्पादन 

साधन िर्ा सेवा उत्पादनकिाथ र आपूलिथकिाथ, उद्योगीहरू, बजाररकरर्का पारहरु िगायि कृषि के्षरका 

आवश्यकिा पषहचान र सो को सम्बोधन गरी कृषि के्षरको आधलुनकीकरर् गररनेछ। िर यो के्षरमा हनु 

सक्ने बजार एकालधकार, अराजकिा िर्ा लसश्रडडकेटको अन्त्त्य गनथ कृषि व्यवसाय कानून र मापदडड लनमाथर् 

गरी सम्पूर्थ नाफामूिक व्यावसाषयक इकाइहरु दिाथ गरी िाइसेन्त्स लिने, सम्पूर्थ कावाथहीको षवलिंग गने र 

नाफाको लनश्रिि प्रलििि िोक्ने व्यवस्र्ा गररनछे। सो कायथ गनथ सरकारको लनयमन क्षमिा र संस्र्ागि 

सधुारमा िगानी वषृि गररनछे।  

८.३.२ ठुिा व्यावसाषयक इकाइहरुको व्यवसायको स्िर क्रमिः बषृि गने कुरामा सरकारिे सहज वािावरर् 

लनमाथर् गने िफथ  ध्यान ददनछे भने ठुिो संख्यामा रहेका साना िर्ा मध्यम स्िरका व्यावसाषयक कृिकहरुको 

आधलुनषककरर् गने ददिामा सरकारिे बढी प्रार्लमकिाका सार् िगानी र सेवा प्रवाह गनेछ। श्रजषवकोपाजथनमा 

संिग्न कृिकहरूिे घरायसी खाद्य पोिर् अवस्र्ामा पयुाथउने योगदानिाई अझ सूधार गनथ प्रसारको माध्यमबाट 

लिनको उत्पादकत्व वृषि गने नीलि अपनाइनछे। यस प्रकार ठुिो व्यवसाषयक कृषि क्षेरिाई नीलिगि 

सहयोग, वािावरर् लनमाथर् र लनयमन, मध्यम देश्रख सानो व्यावसाषयक कृषि क्षेर संरक्षर् र जीषवकोपाजथन 

कृषिक्षरेको उत्पादकत्व वृषिको नीलि लिइनेछ। सरकारी िगानी िर्ा प्राषवलधक सहयोगिाई यी िीन के्षरमा 

समायोश्रचि ढंगिे प्रयोग गररनेछ। 

८.३.३ कृषि के्षरमा बढी से बढी रोजगारी लसजथना गनथ िम सघन कृषि प्रर्ािीिाई प्रोत्साहन गररनछे। 

आवश्यक के्षरमा स्र्ानीय कृषि पिलि र आवश्यकिा सहुाउंदो कृषि यान्त्रीकरर्िाइ प्रविथन गररने छ।  

साना खािका यन्त्रहरूको षवकास र षवस्िार गररने छ। मषहिामैरी कृषि औजार र यन्त्रहरूको षवकास र 

षवस्िार गररनछे। िमप्रधान र यन्त्रप्रधान कृषि प्रर्ािीको आवश्यकिा, सम्भावना र सन्त्ििुनको अध्ययन गरी 

कृषि याश्रन्त्रकरर् नीलि पररमाजथन गररनेछ। 



८.३.४ कृषििाई आधलुनषककरर् र व्यवसाषयकरर् गदाथ रोजगारी अवसरको संख्या र गरु्स्िर वृषि गने 

रर्नैलिक सोच अपनाइनछे। आधलुनक खेिी, पिपुन्त्छीपािन िर्ा सो उपरान्त्िका कृयाकिापमा उत्पन्न हनु े

रोजगारीको गरु्ात्मक वृषिको प्रलिफि भलूमषहन, िलमक िर्ा सीमान्त्ि कृिकिे पाउने गरी कृषि के्षर 

व्यावसाषयकरर्को रर्लनलि अपनाइनछे।  

ख) िगानी वािावरर्ः कजाथ, कर, षवमा, उजाथ, अनदुान सहलुियि 

 ८.३.५ नीजी क्षेर, सहकारी िर्ा व्यश्रक्तगि षकसानहरुिाई कृषि के्षरमा िगानी आकषिथि गनथ िगानीमैरी 

वािावरर्को लनमाथर् गररनछे।  

८.३.६ भौलिक िर्ा सूचना पूवाथधार लनमाथर्, उत्पादनका सामाग्री उत्पादन, लबिरर् र लनयमन, व्यवसायको 

िागी आवश्यक जनिश्रक्त षवकास र ऋर् िर्ा षवमा सेवाको सहज उपिब्धिा जस्िा षवियमा नीश्रज के्षरको 

आवश्यकिा सम्बोधन गररनछे। 

८.३.७ व्यावसाषयक कृषि के्षरिाई सक्षम बनाउन लनश्रिि अवलधसम्म व्यावसाषयक कृषि के्षर सहयोगी कर 

िर्ा अनदुान नीलि िजुथमा गरी िागू गररनेछ। स्र्ानीय कृषि बस्िहुरूको प्रयोग गने कृषिजन्त्य उद्योगहरूिाइ 

सहलुियि ब्याजदरको ऋर् र कर छुटको ब्यवस्र्ा गररनेछ।  

८.३.८ ठुिा, मझौिा देश्रख साना कृषि उद्यमहरुिाई पयाथप्त र सहज षवत्त र षवमा सेवा प्रदान गनथ षवत्तीय िर्ा 

षवमा संस्र्ाहरुको सम्भावना, उपयकु्त षवत्तीय प्रर्ािीको पषहचान, षवत्तीय सेवा प्रवाह पिलि लनमाथर् िर्ा 

संरचनागि सूधार गररनछे।  

८.३.९ कृषि के्षरमा सस्िो उजाथको पहुंच िर्ा उपयोग बढाई व्यावसाषयक दक्षिा वृषि गनथ षवत्तीय र 

प्राषवलधक सहयोग प्रदान गररनेछ। बािी, पिपुन्त्छी िर्ा मत्स्य के्षरमा उत्पादन, भडडारर्, प्रिोधन र षवक्री 

षविरर्का कायथमा प्रयोग हनु ेलबद्यिु महििुमा लनश्रिि मापदडडका आधारमा छुट ददिाउन पहि गररनछे ।  

ग) सहकारी र करार व्यवस्र्ा 

८.३.१० कृषि उत्पादन सहकारीहरुिाई व्यवसाय इकाइको आकारको आधारमा मजथ गररनकुा सारै् मूल्य 

िंृखिाको पिलिमा समन्त्वय गररनेछ। व्यावसाषयक कृषि प्रबिथनका िागी करार व्यवस्र्ा सम्बन्त्धी 

संयन्त्रहरुिाई सवि बनाइनछे।  



८.३.११ कृषि सहकारीहरूिाइ व्यावसाषयक कृषि उत्पादन र बजारीकरर्को महत्वपूर्थ वाहकको रूपमा 

पररचािन गररनेछ। 

घ) मूल्य िंृखिा सूधार 

८.३.१२ गाउँपालिकामा उत्पाददि बािी वस्िकुो स्र्ानीय मूल्य िंृखिामा पहुंचको अवस्र्ा र सम्भावनाका 

आधारमा गाउँपालिकािे मूल्य िंृखिा सूधारको रर्नीलि िर्ा कायथक्रम आपसी समन्त्वयमा ियार गरी िागू 

गनेछन।्  

८.३.१३ षवपन्न, सीमान्त्ि, साना कृिक समाविे हनुे, बढी रोजगारी िृजना हनु े र आधारभिू खाद्य िर्ा 

पोिर्मा आत्मलनभथर हनु ेके्षरका मूल्य िंृखिािाई लबिेि प्रोत्साहन प्रदान गररनेछ।  

८.३.१४ उत्पादन िर्ा सो उपरान्त्ि खाद्य र कृषिजन्त्य उत्पादनको मूल्य अलभवृषिको पररमार् वृषि गनथ 

आधलुनक प्रषवलध र भौलिक पूवाथधार सूधारमा जोड ददइनेछ। आवश्यकिा अनसुार यस्िा षक्रयाकिापहरुमा 

िगानी प्रविथन समेि गररनछे।   

ङ) पूवाथधार िर्ा संरचनागि सूधारः सूचना, सडक, षवद्यिु, भडडारर् र बजाररकरर् 

८.३.१५ कृषि उत्पादन हनु ेग्रामीर् भेगिाई बजारसंग जोड्न ेगरी बाहै्र मषहना चल्ने रर्नैलिक ग्रामीर् कृषि 

सडक लनमाथर् गररनछे।  

८.३.१६ कृषि उद्योग ब्यवसाय प्रबिथनका िालग उत्पादन स्र्ि नश्रजक संकिन केन्त्ि, बजार क्षेरमा र्ोक 

िर्ा खिुाबजारको ब्यवस्र्ा गररनेछ। यसका िालग नीश्रज िर्ा सहकारी के्षर समेिको सहकायथमा कृषि 

बजारहरूको षवकास, षवस्िार िर्ा ब्यवस्र्ापन गररनेछ ।उत्पादन के्षर नश्रजकका स्र्ानमा कृषिजन्त्य उद्योग 

स्र्ापना गनथ लनजी के्षरिाइ प्रोत्साहन गररनछे। सबै सरोकारवािाहरुको िागी आवश्यक व्यावसाषयक 

सूचनाको पषहचान गरी सूचनाको पहुंच वषृि गररनेछ। 

 

८.३.१७ बजार षवकासका िागी रर्लनलिक स्र्ानहरु पषहचान गरी सरकारी िगानी, लनजी र सहकारी क्षेरको 

िगानी, सरकारी लनजी साझेदारी र समदुायको सहभालगिा माफथ ि मूल्य िंृखिाहरुको षवकास केश्रन्त्िि बजार 



पूवाथधारको षवकासिाई प्रबिथन गररनेछ। हाटबजार, र्ोक िर्ा  खिुा बजारहरूिाइ कारोबारको पररमार् र 

क्षमिाको आधारमा बगीकरर् गररनकुा सारै् प्रभावकारी रूपमा बजार संचािन गने व्यवस्र्ा गररनछे।  

८.३.१८ कृषिजन्त्य बजार प्रर्ािीबाट मूल्य िंृखिाका सबै पारहरुिे उश्रचि प्रलिफि प्राप्त गने गरी आन्त्िररक 

उत्पादनको लसजनि अवस्र्ा, बजार, आपूलिथ प्रर्ािी, मूल्य र मागको लसजनि अवस्र्ा, िी वस्िहुरुको 

िोषकएको उत्पादन मूल्य र आयाि पररमार् आददको लनयलमि सलभिेन्त्स गने संस्र्ागि व्यवस्र्ा लमिाइनेछ। 

उक्त सूचनाको आधारमा उत्पादन योजना र बजाररकरर्को व्यवस्र्ा गरी उत्पादनको बजार र मूल्य 

सलुनश्रिििा गररनेछ। बजार प्रर्ािीिाई व्यवश्रस्र्ि गने कानून र मापदडड ियार गरी सो को प्रभावकारी 

लनयमन गररनेछ। संभाब्यिाका आधारमा कृषि वस्िहुरूको लडजीटि बजार िगायिका प्रलबलधहरूको प्रयोग 

गरी बजाररकरर्मा लबचौलियाको अवाश्रञ्छि प्रभाव न्त्यूनीकरर् गररनेछ। यी कायथका िागी बजाररकरर्को 

अध्ययन, बजाररकरर्को लनयमन िर्ा प्रबिथनमा आवश्यक संस्र्ागि िर्ा संरचनागि सूधार समिे गररनेछ।  

च) उद्यम र लनयाथि प्रविथन िर्ा खाद्य स्वच्छिा 

८.३.१९ साना र मद्यमस्िरका कृषिजन्त्य उद्यम गनथ चाहनेहरुको िागी व्यवसाय पषहचान, मागमा आधाररि 

सीप षवकास, िगानीको व्यवस्र्ा, उद्यम सञ्चािन िर्ा उद्यम सञ्चािन गदै जांदा देखा पनथ सक्ने 

समस्याहरुको लनश्रिि समयसम्म समाधान गने सीप प्रबिथनका संस्र्ागि संरचना, काननु, मापदडड िर्ा षवलध 

प्रकृयाहरु लनमाथर् गरी उद्यम प्रविथन गररनछे।  

८.३.२० यूवा जनिश्रक्तिाई कृषि मूल्य िंृखिा र सम्बश्रन्त्धि कृयाकिापहरु (जस्िैः यन्त्र उपकरर् ममथि 

सम्भार, जैषवक मि उत्पादन, प्याकेश्रजङ्ग, भडडारर्, बजाररकरर्, कृषि पयथटन र प्राषवलधक िर्ा परामिथ सेवा 

प्रवाह जस्िा क्षेर) मा उद्यम िर्ा रोजगारीका िागी अवसर प्रदान गररनेछ।  

८.३.२१ कृषि उद्यम स्टाटथ अप र कृषि व्यवसाय इन्त्कुबेिन जस्िा उपायहरु माफथ ि यूवाहरुिाई आधलुनक 

कृषिमा आकिथर् गररनछे। यस्िा कायथ संघ र प्रदेिस्िरका लनकायहरु संगको समन्त्वयमा सरकारी, सहकारी र 

नीश्रज क्षेरको समिे सहकायथमा सञ्चािन गररनछे।  

८.३.२२ लनयाथिजन्त्य बािी वस्िहुरुको उत्पादन पकेट पषहचान, लिनको उत्पादकत्व वृषि, प्रलिस्पधी क्षमिा 

षवकास, लनयाथि सहजीकरर् िर्ा प्रोत्साहनका नीलि िागू गररनेछ। खाद्य र कृषिजन्त्य उत्पादनको लनयाथि 



बजार पषहचान गरी िी बजारिे माग गरेको पररमार्, लनयलमििा र गरु्स्िर अनसुारको उत्पादन, ग्रलेडंग, 

प्रिोधन, प्याकेश्रजंग, िेबलिंग र ब्राडडीगं गने कायथिाई प्रोत्साहन गररनेछ। उत्पादन देश्रख सो उपरान्त्िका 

कायथहरुमा गरु्स्िर लनधाथरर्, लनयन्त्रर् र लनयमन गररनछे। लनयाथि प्रबिथनका िागी षविेि संस्र्ागि सूधार, 

कानूनी व्यवस्र्ा िर्ा लनयमनको सघनिामा वृषि गररनेछ। लनयाथि बजार र िी देिहरुसंगको व्यापार 

सम्झौिा, वािाथ र व्यापार सीपको िागी क्षमिा षवकास गररनेछ। 

८.३.२३ कृषिजन्त्य उत्पादनमा स्वच्छिा िर्ा गरु्स्िरको लबश्वसनीयिा कायम गरी राषिय व्यापार प्रबिथन 

सहजीकरर् कायथिाई प्रभाबकारी बनाइनेछ। आयाि लनयाथि लनरीक्षर् एबं प्रमार्ीकरर् पद्दलि षवकास गरी 

िाग ुगररनेछ। 

८.३.२४ बजार पहुंचको आवश्यकिा अनसुार आयाि गने क्षेरका मापदडडहरु समेििाई दृषष्टगि गरी सो 

परुा गने आवश्यक व्यवस्र्ा र पद्दलिको षवकास गररनेछ।  

 

८.३.२५ खाद्य उद्योग, व्यवसाय र अन्त्य सरोकारवािाहरुको प्रकृलिको आधारमा षवलभन्न लनयमनकारी 

लनकायहरुबाट षवकास गररएका कोडेक्स मापदडड, असि सरसफाइ अभ्यास, गडु म्यानफु्याचररङ्ग प्राश्रक्टस, 

हजाडथ एनािाइलसस एडड षक्रषटकि कडरोि प्वाइडट पद्दलिको उपयोग गनथ क्षमिा अलभवृषि, प्रोत्साहन र 

प्रबिथन गदै क्रलमक रुपिे उपयकु्त व्यवस्र्ापन प्रर्ािीहरु अलनवायथ रुपमा िाग ुगररनेछ ।        
  

८.४ िीनै िहका सरकार र कृषि सम्बध्द सरोकारवािाहरू बीच समन्त्वय र सहकायथ गदै कृषि प्रविथन िर्ा 

लनयमन िगायिका सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउने ।  

क) योजना, ि्याकं िर्ा सञ्चार 

८.४.१ गाउँपालिकाको कृषि सम्बि लनकायहरूको समयानकुुि पनुसंरचना र आपसी सञ्चार पिलिको षवकास 

गदै सबै क्षेरमा ठाडो र िेसो दवैु प्रकृलिका समन्त्वय कायथको षवकास गररनेछ। आवलधक रुपमा एकीकृि 

िवरमा कृषि षवकासका योजना िजुथमा गने व्यवस्र्ा लमिाइनछे। यसका िागी कृषि सम्बन्त्धी मखु्य 



लनकायहरु सश्रम्मलिि एक संयन्त्र लनमाथर् गररनेछ। उक्त संयन्त्रिे वाषिथक र आवलधक रुपमा एकीकृि 

िवरमा कृषि कायथक्रम सञ्चािनको योजना, कायाथन्त्वयन, अनगुमन िर्ा मलु्यांकनको व्यवस्र्ा लमिाइनछे। 

८.४.२ कृषि सम्बन्त्धी ि्यांकको संकिन, षवश्लिेर् िर्ा संप्रिेर्का िागी अिग्गै कृषि ि्यांक इकाईको 

व्यवस्र्ा गररनेछ। यस प्रयोजनका िागी षवद्यमान सचुना प्रषवलधिे षवकास गरेका प्रर्ािीहरुको प्रयोग 

गररनेछ। गा.पा बाटै कृषि ि्यांकहरु प्रषवष्ट गनथ सक्न ेर प्रषवष्ट भएको ि्यांक हेनथ सषकनेगरर वेभ पोटथिको 

व्यवस्र्ा लमिाइनछे।  

८.४.३ स्र्ानीय िह र प्रदेि िहका कृषि प्रसार सम्बन्त्धी लनकायहरुिे प्राषवलधक समन्त्वयको माग गरेमा सोझै 

सम्पकथ  गनथ सक्न ेव्यवस्र्ा लमिाइनेछ। यसका िागी सूचना प्रषवलधमा आधाररि नेटवषकथ ङ प्रर्ािीको षवकास 

गररनेछ।  

ख) राषिय प्रार्लमकिाका कायथक्रम 

८.४.४ संघीय र प्रदेि सरकारिे गा.पा.िाई कृषि षवकासका सििथ कायथक्रमहरु सञ्चािन गदाथ मागमा 

आधाररि भई सञ्चािन गनथ पहि गररनेछ । यस्िा राषियस्िरमा लमिन कायथक्रमहरुको िक्ष्यिाई हालसि गनथ 

गा.पा.समिे श्रजम्मेवार हनुछे ।  

ग) अनसुन्त्धान, श्रिक्षा  र प्रसार 

८.४.५ प्रार्लमक श्रिक्षा देश्रख न ैकृषि लबिय पाठ्यक्रममा समाबेि गने र लबद्यािय कृषि उत्पादन र प्रबधथनमा 

जोड्ने गरी समन्त्वय गररनेछ। 

८.४.६ कृषि अनसुन्त्धानका लनकायहरूिाइ पलन गा.पा.संग प्रत्यक्ष जोलडन ेब्यवस्र्ा लमिाइन ेछ। गा.पा.को 

प्रार्लमकिाहरूको अनसुन्त्धान गने गरी अनसुन्त्धान केन्त्िहरूको म्याडडेट पररमाजथन गररनेछ। गा.पा.िाई कृषि 

प्रसार सेवा प्रदान गने मखु्य लनकायहरुको रुपमा षवकास गररनेछ। 

८.४.७ कृषि श्रिक्षा, अनसनु्त्धान र प्रसारिाई प्रभावकारी बनाईने सम्पूर्थ कृषि अनसुन्त्धानिाई लनयमन गने लनलि 

लिईनेछ । 

८.४.८ श्रिक्षा, अनसुन्त्धान र प्रसारमा षक्रयािीि बािी वस्ि ु षवििेका लनकायहरु बीचको सहकायथिाई 

कायथमूिक बनाउन प्रभावकारी समन्त्वय संयन्त्रको षवकास गररनेछ। यस संयन्त्रिाई बीउ, वेनाथ, षवरुवा, नश्ल, 



प्रषवलध र औजार उपकरर्को प्राषवलधक मापदडड र प्रोटोकि लनधाथरर् गने कायथमा षक्रयािीि र श्रजम्मवेार 

बनाईनेछ। 

८.४.९ सबै कृषि पाररश्रस्र्लिक के्षरको प्रलिलनलधत्व र समन्त्वय हनुे गरी कृषि अनसुन्त्धान प्रर्ािीको सञ्जाि 

षवस्िार गररनछे।   

८.४.१० षवलभन्न षवद्यािय अन्त्िगथिका कृषि श्रिक्षा सम्बन्त्धी अध्ययन संस्र्ाहरुिाई वाडथ स्िरमा समानपुालिक 

उपश्रस्र्लि हनुे गरी षवस्िार गनथ प्ररेरि एवं समन्त्वय गररनेछ।  

८.४.११ कृषि श्रिक्षा, अनसुन्त्धान र प्रसार सम्बि लनकाय एवं लनजीस्िरका प्रयोगिािाहरु (माटो, बीउ, बािी 

संरक्षर्, पि ुआहारा, पिपुन्त्छी रोग अन्त्विेर् र मत्स्य )िाई समन्त्वयात्मक रुपमा संचािन गररनेछ। 

८.४.१२ कृषि श्रिक्षा अध्ययनरि षवद्यार्ीहरुिाई कृषि र कृिकका समस्या र सवािहरुमा व्यवहाररक ज्ञान 

सीि ददिाई भषवष्यमा प्रभावकारी प्राषवलधक सेवा प्रवाहमा सक्षम बनाउन कृषि अनसुन्त्धान र प्रसारका संचालिि 

कायथक्रम षक्रयाकिापहरुमा ओजेटी. िोधपर अनसुन्त्धान र ईन्त्टनथलसपको रुपमा पररचािन गररनछे। 

८.४.१३ कृषि श्रिक्षा, अनसुन्त्धान र िीन ै िहका प्रसार सम्बि लनकाय एवं उद्ममी व्यवसायीहरु सबैको 

सहभालगिा हनुे गरी  चषक्रय प्रर्ािी अनसुार एषककृि कृषि प्रदिथनी लनयलमि रुपमा संचािन गररनछे। 

 

८.४.१४ कृषि के्षरका नीलिगि षवियहरुको अनसुन्त्धान, षवश्लिेर्, नीलि िजूथमा िर्ा नीलि कायाथन्त्वयनको 

अवस्र्ा अध्ययन गने कायथिाई प्रभावकारी बनाउन कृषि नीलि सम्बन्त्धी विथमान संस्र्ागि व्यवस्र्ाको 

पूनसंरचना गररनेछ।    

 

घ) प्रयोगिािा, फामथ केन्त्ि, िालिम केन्त्ि र क्वारेडटाइन  

८.४.१५ परीक्षर् िर्ा प्रयोगिािा सेवाका िागी प्रयोगिािाहरुको स्र्ापना गररनेछ ।प्रयोगिािाहरुबाट 

प्रदान गररने परीक्षर् र प्रयोगिािाको स्िर लनधाथरर् गरी िदनरुुपका पूवाथधार, जनिश्रक्त िर्ा अन्त्य व्यवस्र्ाहरु 

लमिाइनेछ। 



८.४.१६ फामथ केन्त्िहरुिाई समिे सम्बश्रन्त्धि षवियको षवश्रिषष्टकृि िालिम केन्त्िको रुपमा षवकास गरी उच्च 

स्िर िर्ा षविय षविेिको षवश्रिषष्टकृि िालिमको माग भएमा मालर्ल्िो िहको िालिम केन्त्िसंग समन्त्वय गरी 

िालिम सञ्चािन गने व्यवस्र्ा लमिाइनछे।  

८.४.१७ फामथ केन्त्िहरुबाट उत्पाददि बािी िर्ा वस्ि ु षविेिका बीउ, बीजन, बेनाथ, लबरुवा, पिपुन्त्छी िर्ा 

मत्स्यका नश्ल आददको सबै िहमा समानपुालिक षविरर्िाई सलुनश्रिि गनथ आ–आफ्नो क्षेरसंग सम्बश्रन्त्धि 

षवियमा उक्त उत्पादन सामाग्रीहरुको वाषिथक वासिाि ियार गने सम्बन्त्धी सफ्टवेरको षवकास गररनेछ। 

यस्िा सफ्टवेरहरुिाई सम्बश्रन्त्धि सबै फामथकेन्त्िहरुसंग जोलडने व्यवस्र्ा लमिाई उत्पादन र षवषक्रको अवस्र्ा 

उपिब्ध हनुे गरी षवकास गररनेछ। 

८.४.१८ फामथ केन्त्िहरुबाट उत्पादन गररने उत्पादन सामाग्रीहरुको मलु्यमा एकरुपिा प्रदान गनथ सम्बश्रन्त्धि 

लनकायिे राजपरमा प्रकाश्रिि मलु्यिाई नै आधार बनाई षवषक्र षविरर् गररनेछ।  सम्बश्रन्त्धि लनकायिे यसरी 

मलु्य लनधाथरर् गदाथ सम्बश्रन्त्धि फामथ केन्त्िसंग समन्त्वय गनेछन।्  

८.४.१९ आन्त्िररक क्वारेन्त्टाइन सम्बन्त्धी व्यवस्र्ािाई कडाईका सार् िाग ुगररनछे । सबै िहका सरकार 

अन्त्िगथि रहेका कृषि लनकायसंग समन्त्वय गरी आन्त्िररक क्वारेन्त्टाइन सम्बन्त्धी अिग्गै लनदेश्रिका ियार गरी 

िाग ुगनथ सक्नेछ।  

ङ) जनिश्रक्त 

८.४.२० महत्वपूर्थ षवियमा अध्ययन, अनसुन्त्धान आदद गनुथपने अवस्र्ा आइपरेमा सम्बश्रन्त्धि िहमा उक्त कायथ 

गनथ सक्ने जनिश्रक्त उपिब्ध नभएमा छोटो अवलधको िागी अन्त्य लनकायहरुमा भएका त्यस्िा दक्ष एवं 

षविेिज्ञ जनिश्रक्तिाई उक्त अध्ययन, अनसुन्त्धान गने अवलधसम्मका िागी सम्बश्रन्त्धि सरोकारवािा लनकायसंग 

समन्त्वय गरी षविेिज्ञ सेवा आदान प्रदान गनथ सक्ने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ।  

८.४.२१ कायथरि कमथचारीहरुिाई वृश्रत्त षवकासको समान अवसर ददिाउन र षविेिज्ञिा सषहिको जनिश्रक्त 

षवकास गनथ वृश्रत्त षवकासका अवसरहरु जस्िैः स्वदेिी िर्ा वैदेश्रिक िालिम, भ्रमर् िगायिका कायथक्रमहरुमा 

आवश्यकिा हेरी समानपुालिक िवरमा अवसरहरु प्रदान गने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ। 

च) षवषवध (खाद्य संकट, खाद्य स्वच्छिा र बजाररकरर्) 



८.४.२२ षवलभन्न प्राकृलिक प्रकोप, महामारी, िगायिका मानव लसश्रजथि अन्त्य समस्याहरुका कारर् जनिाको 

खाद्य िर्ा पोिर् सरुक्षामा आचँ पगु्ने अवस्र्ा देखापरेमा र गा.पा. एक्िैिे उक्त समस्याको समाधान गनथ 

नसक्ने अवस्र्ामा मालर्ल्िो िहको सरकारिाई बजेट, जनिश्रक्त वा अन्त्य सबै प्रकारका सहयोग उपिब्ध 

गराउन अनरुोध गनेछ। यसका िागी आकश्रस्मक सेवा प्रदान गने संयन्त्रको षवकास र आवश्यक पूवाथधार, 

जनिश्रक्त एवं बजेटको व्यवस्र्ा लमिाइनछे। 

८.४.२३ खाद्य स्वच्छिा सम्बन्त्धमा नीलि बनाउने, ऐन लनयम िर्ा खाद्य पदार्थको मापदडड िोक्ने, लनदेश्रिका 

िर्ा मागथदिथन ियार गने, संघ संस्र्ासंग समन्त्यव गने जस्िा कायथ गने व्यवस्र्ा लमिाइने छ। खाद्य गरु् 

लनयन्त्रर्संग सम्बश्रन्त्धि अन्त्य कायथक्रमहरु संचािन गररनछे। 

८.४.२४ वािावरर्, मानव स्वास्र्, पिपुन्त्छी एवं जैषवक षवषवधिािाई नकारात्मक असर पयुाथउने गरी कुनैपलन 

कृषि उपजको उत्पादन, आयाि र लनयाथि गनथ नपाइने कुराको आवश्यक समन्त्वय गरी िाग ुगररनेछ। 

८.४.२५ स्र्ानीय कृषि उपज बजारहरुको षवकास र षवस्िार गररनेछ। सबै बजारहरुिाई राषिय सञ्जािमा 

जोड्नको िालग पहि गररनछे ।उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ताको षहििाई ध्यानमा राखी सामान्त्य अवस्र्ामा 

जनुसकैु स्र्ानमा उत्पाददि उपजिाई लबनारोकिोक षवषक्रषविरर् िर्ा उपभोग गने व्यवस्र्ा लमिाइनछे। 

८.४.२६ संश्रघय र प्रादेश्रिक सरकारहरूको समन्त्वयमा खाद्यान्न जगेडा भडडार (बफर स्टक) को व्यवस्र्ा 

गररनेछ। बािी वस्िहुरुको मागको आधारमा आपसी समन्त्वयमा उत्पादन िर्ा लबिरर् गने व्यवस्र्ा 

लमिाइनेछ।  

 

९. संस्र्ागि संरचना 

नीलिगि ब्यवस्र्ा भएवमोश्रजमका कृषि षवकासका नीलि िर्ा सो बमोश्रजमका कायथक्रम कायाथन्त्वयनमा षवलभन्न 

लनकायहरू र सरोकारवािाबीच समन्त्वयको जरूरि पदथछ। कायाथन्त्वयनका िालग नीलिगि षवश्लिेर् र िजुथमा, 

अनगुमन, काननुी र लनयमन क्षमिाहरू आवश्यक पदथछन।् सरकारी, लनजी िर्ा सहकारीको साझेदारी 

अवधारर्ा अनसुार हाि कृषि षवकास कायथक्रममा प्रत्यक्ष वा परोक्ष िवरिे संिग्न कृिकिगायि अन्त्य 

सरोकारवािा लनकाय समषेटन ेगरर लनम्नानसुारका संस्र्ागि संरचना ियार गररनेछ।  

 



९.१ स्र्ानीय कृषि षवकास सलमलि  

स्र्ानीय िहका प्रमखुको अध्यक्षिामा गाउँपालिकामा एक स्र्ानीय कृषि षवकास सलमलि रहनेछ। यस 

सलमलिमा गाउँपालिकास्िरका सरोकारवािाहरूको सहभालगिा रहने छ। 

९.२ कृषि नीलि कायाथन्त्वयन िर्ा अनगुमन सलमलि  

कृषि िर्ा पि ु षवकास िाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा कृषि नीलि कायाथन्त्वयन िर्ा अनगुमन सलमलि 

रहने छ।  

९.३ कृषि समन्त्वय सलमलि  

कृषि श्रिक्षा, अनसुन्त्धान र प्रसारका कायथक्रमका बीच समन्त्वय स्र्ाषपि गराउन र नीलि िर्ा कायथक्रम 

कायाथन्त्वयन गनथ प्र.प्र.अ को संयोजकत्वमा सम्बश्रन्त्धि षवियगि िाखा र कृषि सम्बन्त्धी अध्यापन 

गराउने िैश्रक्षक संस्र्ाको प्रलिलनलधत्व हनु ेगरी एक कृषि समन्त्वय सलमलि गठन गरी कायाथन्त्वयनमा 

िगाईनेछ । 

९.४ कृषि नीलि अनसुन्त्धान प्रलिष्ठान  

कृषि सम्बन्त्धी नीलिहरुको अध्ययन, अनसुन्त्धान, षवश्लिेर् गरी लनयलमि रूपमा सलमलििाई सझुाव ददन 

कृषि नीलि अनसुन्त्धान प्रलिष्ठान गठन गररनछे । 

९.५ बजाररकरर् सम्बन्त्धी संरचना 

 कृषि वस्िहुरुको न्त्यूनिम मूल्य लनधाथरर्, खररद, बजार व्यवस्र्ा र बजार लनयमनका िालग एक 

अिगै लनकाय स्र्ापना गररने छ । यसिे षकसानको राषिय कृषि बजारको अवधारर्ा समिे 

कायाथन्त्वयन गनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 



१०. आलर्थक पक्ष 

यो नीलि र यस नीलि वमोश्रजम कृषि षवकासका कायथक्रम कायाथन्त्वयन गनथ संश्रघय िर्ा प्रादेश्रिक सरकार र 

संघ संस्र्ाहरुको िफथ वाट प्राप्त हनुे ऋर्/ अनदुान एकद्वार प्रर्ािीबाट उपिब्ध गराउने गरी वाषिथक वजेट 

वक्तब्य माफथ ि ब्यवश्रस्र्ि गररनेछ । त्यसैगरर आवश्यकिा अनसुार अन्त्य िोि साधन पररचािन हनुे गरी 

ब्यवश्रस्र्ि गररनछे ।  

११. काननुी व्यवस्र्ा 

यस नीलिको प्रभावकारी कायाथन्त्वयन गनथको िालग आवश्यकिा अनसुार ऐन, लनयम िर्ा लनदेश्रिका, कायथषवलध र 

मापदडडहरु िजुथमा गरी िाग ुगररनेछ । 

१२. अनगुमन र मूल्याङ्कन  

यस नीलिको प्रभावकारी कायाथन्त्वयन गनथको िालग अनगुमन र मूल्याङ्कन कायथमा श्रजम्मेवार संस्र्ागि संरचनामा 

उल्िेश्रखि सरकारी लनकायहरु िर्ा अन्त्य सरोकारवािा संघ संस्र्ाको संिग्निािाई सलुनश्रिि गरर 

सहभालगिात्मक एवं समन्त्वयात्मक पिलििाई वढावा ददइनेछ । अनगुमन र मूल्याङ्कनमा संयोजनको भलूमका 

कृषि िर्ा पि ुषवकास िाखािे गनेछ । 

१३. जोश्रखम  

यस नीलिको प्रभावकारी कायाथन्त्वयनवाट कृषि षवकासमा टेवा पगु्ने भएकोिे उल्िेखनीय जोश्रखम हनुे देश्रखंदैन।  

१४. वाधा अडकाउ फुकाउने  

यस नीलिको कायाथन्त्वयनको लसिलसिामा कुनै बाधा अड्काउ परेमा वा समस्या उत्पन्न भएमा गा.पा. िे 

त्यस्िो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक लनर्थय गनेछ।       

 

 

आज्ञािे, 

गंगाराम सापकोटा 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृि  

 


