कृषष, ऩशुऩन्छी, बूभी व्मवस्था य सहकायी ऺेत्रको रूऩान्तयण भागगचचत्र, २०७५ सावगजननषककयण कामगक्रभको
रानग भाननीम भन्त्री चक्रऩाचण खनारज्मूको भन्तव्म
भाननीम याज्मभन्त्रीज्मू
सचचवज्मूहरू,

षवनबन्न षवबागका प्रभुखज्मूहरू, सहसचचवज्मूहरू
सन्चायकभॉ नभत्रहरू

अन्म उऩचस्थत कभगचायीहरू
ु आनथगक सभृषिको चयणभा प्रवेश
नमाॉ सॊ षवधानको घोषणा य याजनीनतक सॊ क्रभणकारको अन््मसॉगै भुरक

ु
गये को छ । भुरक
हार एका्भक प्रणारीफाट सॊ घा्भक प्रणारीको व्मवहारयक कामागन्वमनभा प्रवेश

गरयसकेको भात्र छै न, तीनै तहको ननवागचन सभेत सम्ऩन्न बइसकेको छ । मस अवसयभा नमाॉ नेऩार
ननभागणका रानग फनरदान ददने फीय शहीदहरु, फेऩत्ता, घाइते मोिाहरुप्रनत
चाहन्छु ।

हाददगक श्रिा य सम्भान

प्रकट गनग

ननवागचनको ऩरयणाभरे एकानतय स्थामी सयकायको ननभागण गये को छ बने अको नतय सयकायप्रनत जनताको
षवकास य सभृषिको चाहनाराई फढाएको छ । मसरे हाभीराई अवसय य च ुनौती दुवै प्रदान गये को छ ।
वतगभान सयकायको भुरबूत प्राथनभकता सुशासन, आनथगक सभृषि य षवकास नै हो । जसरे गदाग कृषष,
ऩशुऩन्छी, बूनभ य सहकायी ऺेत्रको गुणा्भक षवकासभा केचन्ित हुने भागग प्रशस्त बएको छ । षवगत १०

वषगको कृषष ऺेत्रको वृषि दयको षवश्लेषण गदाग करयफ २ प्रनतशतको हायाहायीभा यहेको ऩाइन्छ । वृषि दय
कुनै वषग ६ को हायाहायीभा सभेत ऩुग्ने य कुनै वषग ०.१ प्रनतशतभा खुचम्चने ऩरयदृष्मफाट कृषष षवकासका
ऺेत्रभा प्रबाव नगण्म यहेको य हाम्रा प्रमास बन्दा फाह्य त्वहरु षवशेषत् भौषभी प्रबाव ज्मादा यहेको स्ऩष्ट हुन

आउॉदछ । कृषष ऺेत्रको रुऩान्तयणका रानग कुर ग्राहस्थ भूल्मभा मोगदान प्रनतशतका षहसाफरे घट्दै जाने य

भूल्मको षहसाफभा फढ्दै जानुऩने षवश्वव्माऩी नसिान्त यहेको य हाम्रा तथ्माङ्कहरुरे ऩनन ्मस्तै प्रवृचत्त दे खाएका
बएता ऩनन मसको दय ननकै नै कभ यहेकारे कृषष ऺेत्रको रुऩान्तयणको गनत सभेत सुस्त यहेको दे चखन्छ ।

कृषष ऺेत्रको उ्ऩादक्व अ्मन्त न्मून हुॉदा उ्ऩादनरे आन्तरयक भाग ऩूनतग गनग सकेको छै न । जसरे गदाग
ठू रो ऩरयभाणभा कृषषजन्म वस्तुहरूको आमात गनुग ऩरययहेको छ । कृषष ऺेत्रभा सॊ रग्न घय ऩरयवायभा नै

गरयफी अनधक यहेको अवस्था छ । सानो ऩरयणाभको बूनभभा ऩयम्ऩयागत रूऩभा ननवागहभूखी खेती, सयकायफाट
सञ्चारन गरयएका कामगभा अ्मानधक च ुहावट य सहकायी ऺेत्रको अप्रबावकारयताको कायणफाट कृषष ऺेत्ररे

अऩेऺाकृत गनत नरन सषकयहेको छै न । कृषष ऺेत्रभा ऩये को नकाया्भक असयराई सम्फोधन गनग बूनभको
खचण्डकयण, घडे यीकयण य दोहोयो बू–स्वानभ्वको चस्थनतराई ननरू्साषहत गदै कृषष बूनभराई उऩमोगभा ल्माउन
सषकएको छै न ।

जरवामु ऩरयवतगनरे कृषष ऺेत्रभा ऩाने असयहरु य षवनबन्न प्राकृनतक प्रकोऩसॉग जुध्नका रानग स्थानीमस्तयभै

उऩमुक्त कामगक्रभहरु तजूभ
ग ा य सन्चारन हुन सकेका छै नन । केचन्िकृत षवकासका कामगक्रभहरु सन्चारन
हुदाॉ ग्रानभण ऺेत्रहरुभा योजगायीको अबावभा ठू रो सॊ ख्माभा मुवा शचक्त षवदे श ऩरामन बइयहेको अवस्था छ

ु नबत्रै उ्ऩादन हुन सक्ने कृषष उऩज सभेत ठू रो ऩरयणाभभा आमात गरययहनु ऩये कोरे व्माऩाय घाटा
। भूरक

बमावह रुऩभा फढ्दै गइयहेको छ । वतगभान अवस्थाभा छोटो सभमभा गरयफी न्मूनीकयण, ठू रो सॊ ख्माभा

योजगायी नसजगना गनग य व्माऩाय घाटा कभ गनग सभेत बूभीको षवतयण प्रणारीभा वैऻाननक सुधाय गयी ननजी,
सहकायी य साभूषहक प्रणारीफाट कृषष तथा ऩशुऩन्छी ऺेत्रको षवकास य नफस्ताय गनग अऩरयहामग बइसकेको छ

। ऩयम्ऩयागत सुधायका सीनभत प्रमासरे भात्र मस ऺेत्रको षवकास य षवस्ताय गये य सभमसाऩेऺ गनतभा
ु राई सभृषितपग रै जान सषकने अवस्था दे चखदै न ।
भुरक

मद्यषऩ, मी सभस्मा य च ुनौतीहरू वीच ऩनन हाभी भाझ अवसयका थाती छन् । नेऩारको बौगोनरक षवषवधतारे

प्रदान गये को कृषष तथा ऩशुऩन्छी ऺेत्रभा तुरना्भक राबको सम्बावनाराई उऩमोग गयी गनतचशर उ्ऩादन,

षवतयण य वजायीकयण प्रणारीराई प्रबावकायी वनाइ ननमागत प्रवद्र्धन गनग सषकने सम्बावना छ । कृषष
ऺेत्रफाट ननयन्तय ऩरामन हुदै गइयहेको मुवा जनशचक्तराई षवशेष मोजना तथा कामगक्रभ भापगत व्मवसाषमक

कृषषभा आकषषगत गनग सकेभा कृषषजन्म उ्ऩादनभा व्माऩक सुधाय तथा ठू रो सॊ ख्माभा योजगायीको नसजगना गनग
सक्ने अवस्था छ । वैऻाननक बूनभसुधाय य बूनभभा सभताभूरक ऩहुॉच कामभसॉगै बूनभभा यहेका औऩचारयक

तथा अनौऩचारयक षवद्यभान सभस्माराई सभाधान गयी कृषष उ्ऩादनका रागतहरूको उऩरव्धता सुननचित
गनुक
ग ा साथै कृषष ऺेत्रको व्माऩक माचन्त्रकयणभापगत हार अनत न्मून यहेको कृषषजन्म उऩजको उ्ऩादन य
उ्ऩादक्वभा फृषि गयी दै ननक उऩबोग्म कृषष वस्तुहरूको ऩयननबगयता न्मून गनग सषकने अवस्था छ ।

सभग्र कृषष, ऩशुऩन्छी, बूनभ व्मवस्था य सहकायी ऺेत्रको नीनतगत एवॊ अन्म व्मवस्थाऩकीम, सॊ यचनागत सुधायको
साथै षवद्यभान षवनध, प्रकृमाभा व्माऩक रुऩान्तयणसषहतको सुधाय आवश्मक छ । साथै कृषष य ऩशुऩन्छी
षवकासको ऺेत्रभा उ्ऩादन य उ्ऩादक्व फढाउन सावगजननक, ननजी य सहकायी ऺेत्रको भाध्मभफाट
आधुननषककयण, माचन्त्रकयण य व्मवसाषमकयण भापगत आ्भननबगय अथगतन्त्र ननभागण गनुक
ग ो षवकल्ऩ छै न । मसै
ॉ े बावी कामगददशा रुऩान्तयणको भागगचचत्र तम गये को छ ।
सन्दबगभा भन्त्रारमरे ५८ फुद

अफ, भैरे भन्त्रारमका षवनबन्न ऺेत्रगत रूऩभा सुधाय गनग ऩषहचान गये का य आवश्मक दे खेका भुख्म

षवषमहरूराई तऩाई सन्चायकभॉ नभत्रहरूको भाझफाट आभ जनसभुदामभा प्रनतविता सषहत प्रस्तुत गदगछु ।

मसको सपर य प्रबावकायी कामागन्वमनभा सहमोगका रानग सम्ऩूणग सयोकायवारा ननकाम, प्रफुद्व वगग, सॊ स्था
तथा आभ नागरयकभा हाददगक अषऩर सभेत गदगछु

।

कृषष, ऩशुऩन्छी, बूनभ व्मवस्था य सहकायी ऺेत्रको रुऩान्तयण भागगचचत्र, २०७५
क) कृषष तथा ऩशुऩन्छी ऺेत्र
नीनत तथा कानुनी सुधाय

ु को
1.नेऩारको सॊ षवधानभा प्रदत्त खाद्य अनधकाय, खाद्य सुयऺा य खाद्य सम्प्रबुताको सुननचितताका रानग भुरक
सॊ घीम शासन सॊ यचना अनुकुर हुने गयी आवश्मक नमाॉ नीनत तथा ऐनहरुको तजुभ
ग ा गरयनेछ ।
तथा कानुनहरुको सभम साऩेऺ ऩरयभाजगन गरयनेछ ।

ऩुयाना नीनत

2.सॊ घीम सयकायफाट सञ्चारन बइयहेका प्रधानभन्त्री कृषष आधुननकीकयण ऩरयमोजना रगामत कृषष, ऩशुऩन्ऺी
ऺेत्रफाट सञ्चानरत अन्म ऩरयमोजना तथा कामगक्रभका दस्तावेजहरूको सभमानुकूर ऩुन्ऩरयबाषषत गयी ऩरयभाजगन
गरयनेछ । प्रदे श य स्थानीम सयकायराई नीनत तथा कानुन तजुभ
ग ा गनग ऺभता फृषिभा सहमोग गरयनेछ ।

३.कृषष, ऩशुऩन्छी, बूनभ व्मवस्था य सहकायी ऺेत्रभा कामागन्वमनभा यहेका सपर नीनत तथा कामगक्रभहरूराई
ननयन्तयता ददइनेछ । उ्कृष्ट ऩरयणाभ य रक्ष्म हानसर गनग नसकेका नीनत तथा कामगक्रभहरूको ऩुनयावरोकन

गयी ऩरयभाजगन वा खाये जसभेत गरयनेछ । साथै षकसान आमोगराई सभमसाऩेऺ फनाउन वतगभान सॊ यचना
ऩुनगगठन य कामागदेश ऩुनयावरोकन गरयनेछ ।
अनुसन्धान, प्रषवनध षवकास य प्रसाय

४.अन्तयागषिम फजायभा प्रनतष्ऩधाग गनग सक्ने सऺभ सॊ स्थाको रुऩभा कृषष अनुसन्धान ऩरयषदको वतगभान

सॊ यचनागत ऩऺको सनभऺा गयी ऩुनगगठन य कामागदेश ऩरयभाजगन गरयनेछ । गुणस्तयीम अध्ममन तथा
अनुसन्धानराई टे वा ददन कृषष अनुसन्धान ऩरयषद (नाकग) राई भाननत षवश्वषवद्यारमको रूऩभा षवकास गरयनेछ
।

5.कृषष तथा ऩशुऩन्छीजन्म उद्योगहरुको स्थाऩनाभापगत् आनित जनशचक्तराई उद्योगतपग रुऩान्तरयत गदै कृषष
ऩशुऩन्छी भूल्म श्रृखलाराभा काभ गने जनशचक्तहरुको ऩषहचान गयी ऺभता अनबफृषि कामगक्रभ सञ्चारन गरयनेछ

। साथै कृषष य ऩशु सेवा, प्रसायको षवद्यभान सॊ यचनाराई ऩुनगगठन गयी प्रदे श य स्थानीम तहको सहकामग य
आवश्मकता ऩषहचानका आधायभा कृषष ऻान केन्ि, ऩशु अस्ऩतार तथा षवऻ केन्िहरु स्थाऩना गरयनेछ ।

6.ऩशुऩन्छीको उ्ऩादन तथा उ्ऩादक्व वृषिका रानग हारको नश्ल सुधाय अनबमानराई तीनै तहका

सयकायको सहकामगभा नफस्ताय गरयनेछ, प्र्मेक वषग कचम्तभा एक नतहाइका दयरे कृनत्रभ गबागधानको सॊ ख्माभा
वृषि गरयनेछ । मो अनबमानराई साथगक फनाउन सॊ घीम, प्रादे चशक तथा स्थानीम तहफाट जनस्तयभा व्माऩक
सूचना प्रवाह गयी ऩाॉच वषगनबत्र उन्नत उ्ऩादनशीर गाईबैंसीको सॊ ख्मा दोब्फय ऩुमागइनेछ ।

7.केन्िीम तथ्माङ्क षवबाग, प्रदे श य स्थानीम तहफीचको सहकामगभा आगाभी १ वषगनबत्र मथाथगऩयक तथ्माङ्क
सॊ करन गयी याषिम कृषष तथा ऩशुऩछीॊ तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी ननभागण गरयनेछ । सॊ कनरत

तथ्माङ्कराई ननमनभत रुऩभा कृषष ऻान केन्ि, ऩशु अस्ऩतार तथा षवऻ केन्िहरूभापगत् अद्यावनधक हुने व्मवस्था
नभराइनेछ ।

उ्ऩादन फृषि य फजायीकयण

8.कृषष उ्ऩादन साभग्रीको आऩूनतग व्मवस्थाराई सहज य सुरब फनाई गुणस्तयीम यासामननक भर सभमभै

उऩरव्ध गयाउन उद्योग, वाचणज्म तथा आऩूनतग भन्त्रारमको सभन्वमभा ननजी ऺेत्र य सहकायी ऺेत्र सभेतको

सहबानगताभा सातवटै प्रदे शभा फपय स्टकको रानग कम्तीभा २५ हजाय भेषिक टन ऺभताका बण्डायण
गृहहरू स्थाऩना गरयनेछ । साथै स्थानीम तहसॊ गको सभन्वमभा आवश्मकता अनुसाय शीत बण्डाय (हाई

टे क्नोरोजीमुक्त), यचस्टक बण्डाय (आरु बण्डायण), सेराय बण्डाय (सुन्तरा बण्डायण), शुन्म शचक्त बण्डाय
(भाटोभुनी खनेय परपूर य तयकायी याख्ने) जस्ता स्थानीम उ्ऩादनराई सहमोग ऩुग्ने बण्डायण गृहहरु
ननभागण गनग प्रो्साषहत गरयनेछ ।

9.प्रभुख खाद्य वस्तुहरुभा ऩयननबगयताको कायण भुरूकरे व्महोरययहेको सभस्माराई दृषष्टगत गदै खाद्य सूयऺाका

यणनीनतक भह्वका फारीहरु, जस्तै ् धान, भकै, गहुॉभा आ्भननबगयता हानसर गनग ठू रा नसॊ चाई आमोजनाहरुको
कभाण्ड ऺेत्रनबत्र सघन कृषष षवकास कामगक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

10.षवगतभा अनधकाॊश भध्म ऩहाडी य उच्च ऩहाडी ऺेत्रको खाद्य तथा ऩोषण सुयऺाको प्रभुख आधायको

रुऩभा यहेका तय हार ननकै कभ खेती गरयने कोदो, जौ, उवा, पाऩय, चचनो, कागुनो, रट्टे आदद स्थानीम
फारीहरुको प्रवद्र्धनका रानग आगाभी वषगदेचख ‘यै थाने फारी प्रवद्र्धन कामगक्रभ’ सञ्चारन गरयनेछ । साथै

अगागननक खेतीराई प्रो्साषहत गने नीनत अनुरूऩ शुरूभा कणागरी प्रदे श य प्रदे श २ को रानग षवशेष खाद्यान्न
उ्ऩादन ऺेत्र सम्वन्धी गुरूमोजना तमाय गयी कामागन्वमन गरयनेछ ।

ु का उत्तय य दचऺण १३ सडक
11.षकसानहरूको आम–आजगन फृषिभा प्र्मऺ सहमोग ऩुग्ने गयी भुरक
करयडोयभा तयकायी, परपूर य तुरना्भक राब बएका फारी फस्तुहरुको सघन भूल्म श्रृखलारा षवकास

कामगक्रभ सञ्चारन गयी तयकायी य परपूरभा व्मवसाषमकताको षवकास गरयनेछ । साथै कृषष तथा ऩशुऩन्छी
ऺेत्रका सयकायी पाभगहरुराई सुदृषढकयण गयी वस्तु अनुसाय केन्िीम िोत केन्िको रुऩभा षवकास गरयनेछ ।

ॉ ै गएको सन्दबगभा गुणस्तयीम तयकायीको फढ्दो आवश्मकता सम्फोधन गनग शहयी
12.खेतीमोग्म जनभन खुचम्चद

य आसऩासका ऺेत्रभा षप्र–नसजन तथा प्रोटे क्टे ड प्रषवनधफाट कौशी तयकायी खेती, ऩुष्ऩ खेती रगामत
हाइड्रोऩोननक प्रणारीभा आधारयत शहयी खेती प्रवद्र्धन कामगक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

13.कृषष उऩजहरुको उ्ऩादन य फजायीकयणका रानग कृषकहरुराई उ्प्रेरयत गनग भुख्म–भुख्म कृषष

उऩजहरुको न्मूनतभ सभथगन भूल्म तोक्ने व्मवस्था नभराइनेछ । साथै आगाभी ३ वषगनबत्र कृषषजन्म उऩजहरु
आरु, प्माज, खुसागनी रगामत हरयमो तयकायीभा आ्भननबगय फनाउन स्वदे शभै उ्ऩादन फृषि गयी षवदे शफाट
आमात गनग नऩने वातावयण नसजगना गरयनेछ ।

14.कृषषजन्म उद्योग नफस्ताय य व्मवसामीकयणराई टे वा ऩुग्ने गयी उच्च भूल्म वस्तु उ्ऩादनको रानग प्रदे श
ु को तेर
१–चचमा, अरै ची, प्रदे श ५–कपी, कणागरी प्रदे श–जडीफुटीफाट नननभगत सुगचन्धत तेर य प्रदे श ७ – जैतन

उ्ऩादन ऩकेट ऺेत्रको सम्बाव्मता अध्ममन कामग अगानड फढाइनेछ । ्मस्ता उ्ऩादनहरुको ननमागतभा जोड
ददइनेछ ।

15.कृषष उऩजको व्मवचस्थत बण्डायणका रानग ७ वटै प्रदे शभा सावगजननक ननजी सहकायी ऺेत्रको
सहबानगताभा कचम्तभा १ राख भेषिक टन ऺभताका ठू रा गोदाभ घय स्थाऩना गरयनेछ । साथै साना

षकसानहरूको उ्ऩादन एवॊ फजायीकयणराई टे वा ऩु¥माउन स्थानीम तहभा साभुदाषमक अन्न तथा फीउ फैंकको
स्थाऩना गनग प्रो्साहन गरयनेछ ।

16.आगाभी ३ वषगनबत्र हये क प्रदे श तथा स्थानीम तहभा कोल्ड स्टोय, प्राङ्गारयक प्रभाचणकयण प्रमोगशारा, कृषष
उऩजहरुको प्रशोधन, प्माकेचजङ्ग, क्माननङ, ग्रेनडङ्ग केन्िहरु रगामतका सम्ऩूणग ऩूवागधाय तथा सूचना प्रणारी
सषहतको एकीकृत कृषष फजाय स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।

17.कृषष उऩजहरुको उऩबोक्ता भूल्मको उचचत षहस्सा कृषक वा उ्ऩादकहरुरे प्राप्त गने गयी नफचौनरमाहरु

ु का षवनबन्न ठू रा फजायहरुभा कचम्तभा २५ प्रनतशत नफक्री
प्रनतस्थाऩन गनग कानरभाटी फजाय रगामत भुरक

स्टरहरु उ्ऩादक सहकायीहरुराई उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था नभराइनेछ । कृषष उऩजहरुको भूल्म ननधागयण

गयी उचचत भूल्मभा खरयद नफक्रीका रानग उऩमुक्त स्थानहरुभा कृषष उऩजका नरराभ फढावढ (अक्सन)
केन्िहरु स्थाऩना गरयनेछ ।
18.

बूगोर सुहाउॉदो कृषष माचन्त्रकयणराई प्रवद्वग न गनग स्वदे शभै कृषष मन्त्रहरुको षवकास य नफस्तायका

रानग वीयगञ्ज कृषष औजाय कायखानाको सॊ यचनाराई सभम साऩेऺ ऩरयवतगन गयी सञ्चारनभा ल्माउन ऩहर

गरयनेछ । साथै कृषषमन्त्र, उऩकयण य औजायहरुको आमातभा बन्साय भहसुर छु ट प्रदान गनग आवश्मक
ऩहर गरयनेछ ।

19.सफै स्थानीम तहको भाटोको उवगयाशचक्त नक्सा तमाय गरयनेछ । सोहीअनुसाय कृषकहरुको भाटो ऩयीऺण
गयी भाटो स्वास्थ्म ऩत्र नफतयण गरयनेछ । भाटोको उवगयाशचक्त स्तयोन्ननतका रानग एकीकृत खाद्यत्व
व्मवस्थाऩन तथा गोठे भर सुधाय कामगक्रभराई अनबमानका रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।

20.स्थानीम तहहरुराई नभूना प्राङ्गारयक नगय÷गाउॉऩानरका, नभूना कृषष ऩमगटन नगय÷गाउॉऩानरकाको रुऩभा
षवकास गयी ननजी तथा सहकायी ऺेत्रको साझेदायीभा नबचजट ग्रीन नबरे ज कामगक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

स्थानीम तहभा षवशेष कृषष कामगक्रभ अन्तगगत एक ऺेत्र, एक फारी, एक जात अवधायणा अन्तगगत कृषष
उ्ऩादन कामगक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ ।

21.दे शभा दू ध उ्ऩादनका सम्बाव्म ऩकेट ऺेत्र ऩषहचान गयी हार दू धको याषिम नग्रडभा नसभेषटएका

ऺेत्रराई दुग्ध षवकास सॊ स्थान तथा ननजी डे यीहरुको सहकामगभा याषिम नग्रडभा सभावेश गरयनेछ । आगाभी
दुई वषगनबत्र प्रदे श ५, ६ य ७ फाट हारको दुध सॊ करनराई दोब्फय फनाइनेछ । साथै वषेनी करयफ ऩाॉच

ु फाट आमात बइयहेको सन्दबगभा दे शनबत्र उ्ऩादन
राख बेडा फाख्रा भासुको रानग बायत रगामतका भुरक
वृषि गयी आमातभा ऩाॉच वषगनबत्र ७५ प्रनतशतरे कभी ल्माइनेछ ।

22.ऩशुऩारन ऺेत्रको प्रभुख च ुनौतीका रुऩभा यहेको षऩ.षऩ.आय. य खोये त योग ननमन्त्रण अनबमानराई थऩ

नफस्ताय गयी तीन वषगनबत्र हारको प्रकोऩको दयराई १० प्रनतशतभा सीनभत गरयनेछ । साथै प्र्मेक वषग
करयफ एक सम नेऩारीरे ये षवज योगका कायण ज्मान गुभाइयहेको अवस्थाराई भध्मनजय गदै ये षवज योग

ननमन्त्रणराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गयी २ वषग नबत्रभा कुकुय, नफयारोको टोकाइफाट भाननसभा हुने ये षवज
योगको सॊ ख्माभा दुई नतहाइरे कभी ल्माइनेछ ।

23.कुखुयाको दानाभा प्रमोग हुने भकै, बटभास रगामतका कच्चा ऩदाथग ७० प्रनतशत आमात बइयहेको

वतगभान अवस्थाराई सम्वोधन गनग प्रदे श तथा स्थानीम तहसॉग सहकामग गयी दानाको रानग उऩमुक्त भकै
बटभास रगामतका फारीको सघन खेती कामगक्रभ सञ्चारन गयी ऩाॉच वषगनबत्र मस्तो आमातराई कम्तीभा एक
नतहाइरे कभ गरयनेछ ।

24.साभूषहक खेतीको भाध्ममभफाट कृषष तथा ऩशुजन्म फस्तुहरुको उ्ऩादक्व फृषि गयी आ्भननबगयता तपग
उन्भुख गयाउन य साना षकसानको आमआजगनभा प्र्मऺ सहमोग ऩुग्ने गयी सफैं प्रदे शभा एकीकृत साभुदाषमक

नभुना आधुननक कृषष पाभगहरु स्थाऩना गरयनेछ । ऩषहरो चयणभा कामगषवनध सभेत ननभागण गयी कणागरी
प्रदे शभा ऩाइरषटङ्गको रुऩभा प्रायम्ब गरयनेछ ।
साभाचजक सुयऺा तथा योजगाय फृषि

25.स्वदे शभा नै योजगायी नसजगना गयी मुवा जनशचक्तको षवदे श ऩरामन योक्न, षवदे शफाट कृषष सम्फन्धी ऻान,

ॉ ीसषहत पकेका मुवाहरुराई व्मवसाषमक कृषष ऩेशाभा आवि गनग कृषषभा मुवा षवशेष कामगक्रभ
सीऩ य ऩूज
सञ्चारन गरयने छ । जसअन्तगगत एकर तथा साभुषहक रुऩभा कृषष व्मवसाम सञ्चारन गनग ईच्छु क
मुवाहरुको अनबरेख सूची तमाय गयी व्मवसाषमक मोजनाका साथै प्रनतपरभा आधारयत ७० प्रनतशतसम्भ
अनुदान प्रवाह गरयनेछ ।

26.प्राकृनतक प्रकोऩ, योगब्माधी वा दुघट
ग नाफाट कृषष, ऩशुन्छी व्मवसामभा हुने ऺनतराई ऩरयऩूनतग गनग, ऋण तथा
अनुदान प्राप्त गनग कृषष ऩशुऩन्छी फीभाराई षकसानभूखी फनाई कामागन्वमनका रानग अनबमानका रुऩभा अचघ
फढाइनेछ ।

27.आगाभी २ वषगनबत्र उ्ऩादन य िोतको आधायभा षकसानको फनगगकयण गयी षकसान ऩरयचमऩत्र नफतयण
गरयनेछ । साथै वनगगकृत न्मून आम बएका तथा नसभान्तकृत षकसानहरुराई रचऺत गयी मोगदानभा आधारयत
षकसान ऩेन्सन मोजना रागु गरयनेछ ।

28.शषहद, फेऩत्ता, द्वन्दऩीनडत ऩरयवाय तथा एकर भषहराराई रचऺत गयी कृषष ऩशुजन्म फस्तुहरुको
ॉ ीगत अनुदान
व्मवसाषमक उ्ऩादन भापगत उनीहरुको आमआजगनभा फृषि गनग सहुनरमत ऋण तथा ऩुज
सषहतको षवशेष रचऺत कामगक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

ॉ ीगत अनुदान, ब्माज अनुदान, सहुनरमत ऋण प्रवाहका
29.उ्ऩादन, फजायीकयण य ऩूवागधाय ननभागणभा ददइने ऩुज
कामगक्रभफाट वास्तषवक षकसानहरु राबाचन्वत हुन सक्ने गयी अनुदानको षवधभान व्मवस्थाभा ऩुनयावरोकन
गरयने छ ।

खाद्य स्वच्छता य गुणस्तय प्रवद्र्धन

30.ननमागतमोग्म कृषष उऩज वस्तुहरुको गुणस्तयीमता प्रवद्र्धन गनग एनग्रनडटे ड प्रमोगशारा स्थाऩना गयी

प्रभाणीकयण सेवाराई सुदृढ गरयनेछ । मस्ता उऩजहरुको ब्राचण्डङ्ग िे डभाकग य बौगोनरक सॊ केतहरु षवकास
गदै रनगनेछ ।

31.सफै बन्साय षवन्दुहरुभा क्वाये न्टाइन पस्टको नीनतअनुरुऩ कृषषजन्म उऩजहरुको आमात ननमागत ननमभनका

रानग आधुननक प्रषवनधमुक्त प्रमोगशारा सषहतको क्वाये न्टाइन सेवाराई स्तयोन्ननत गरयनेछ । कृषष उऩजहरुभा
क्वाये न्टाइन जाॉचऩास ऩिात् भात्र बन्साय जाॉचभा जाने कामगराई कडाइका साथ रागू गरयनेछ ।

32.षवषादीहरुको असन्तुनरत, अननमचन्त्रत प्रमोग तथा ्मस्ता उ्ऩाददत वस्तुहरुको उऩबोगरे जनस्वास्थ्म य
ऩमागवयणभा गम्बीय असय ऩाने हुनारे मसको ननमन्त्रण गनग ठोस मोजना ननभागण गयी कामागन्वमनभा ल्माइनेछ

। ित्ततय
षवषादी षवश्लेषण य जैषवक अवशेष षवश्लेषणराई सफै प्रादे चशक फजाय य प्रभुख नाकाहरुभा स्थाऩना
ु
गयी सञ्चारन गरयनेछ । साथै ऩशु औषधी हभोनको अवशेष षवश्लेषण गयी ननमभन कामगराई सुदृढ वनाइनेछ
।

33.उऩबोक्ताराई गुणस्तयीम ऩशुऩन्छीजन्म उ्ऩादन उऩरब्धता सुननचित गनग सॊ घीम स्तयभा भाऩदण्ड

ननधागयण गयी तीनै तहका सयकायको सभन्वमभा आगाभी आनथगक वषगदेचख उऩ्मका रगामतका शहयी ऺेत्रफाट
शुरू गयी क्रभश् दे शका सफै ऺेत्रभा नफस्ताय हुने गयी स्वस्थताको प्रभाणऩत्र जायी गने व्मवस्था गरयनेछ ।

34.प्रदे श य स्थानीम तहसॊ गको सभन्वम य सावगजननक, ननजी तथा सहकायी ऺेत्रको साझेदायीभा ७ वटा

प्रदे शभा प्रनतददन कम्तीभा ५० भेषिक टन उ्ऩादन ऺभता बएका उच्च प्रोसेनसङ्ग ऩूवागधायसषहतको ऩशु
फधशारा (सरटय हाउस) ननभागण गरयनेछ ।

35.इजाजत ऩत्र नै ननरई सञ्चारनभा यहेका ऩशुऩॊछीजन्म उ्ऩादन य नफषक्र नफतयण गने ऩसरहरुराई ननचित
सभमावनध तोकी कानुनको दामयाभा ल्माई वस्तु वा सेवाको गुणस्तय ननमभनराई व्मवचस्थत गरयनेछ ।
ख) बूनभ व्मवस्था ऺेत्र

36.खेतीमोग्म उवगय जनभन गैयकृषष ऺेत्रभा प्रमोग बइयहेको वतगभान सन्दबगभा जग्गाराई कृषष फसोवास,
औद्योनगक रगामतका ऺेत्रभा फनगगकृत गयी कृषषमोग्म जनभनराई ब्मवसाषमक प्रषटङ्ग य फाॉझो याख्न नऩाउने
व्मवस्था गनग आगाभी ६ भषहनानबत्र बूनभ नीनत य बू–उऩमोग ऐन तजुभ
ग ा गयी कामागन्वमनभा ल्माइनेछ ।

कानुन तजुभ
ग ा य कामागन्वमनका रानग उच्च स्तयीम षवऻ सभूह गठन गयी आवश्मक सुझाव य सहमोग
नरइनेछ ।

37.जग्गाधनी य भोहीफीच बूनभभा यहेको दोहोयो स्वानभ्व सम्फन्धी सभस्मा हर गनग भन्त्रारमभा भोहीमानी
सभस्मा सभाधान इकाई स्थाऩना गयी आगाभी १ वषगनबत्र ‘भोही प्रथा’ ऩूणत
ग ् अन््म गरयनेछ । साथै

जनमुिको सभमभा त्कारीन ने.क.ऩा. भाओवादी ऩऺफाट षकनफेच गयाइएका जग्गाहरूको एकीकृत तथ्माङ्क
सॊ करन गयी स्थामी सभाधानको रानग आवश्मक नीनतगत व्मवस्था गरयनेछ ।

ु सॉगको नडचजटर सीभा नाऩी अद्यावनधक गने कामगराई उच्च
38.नेऩारसॉग सीभा जोनडएका नछभेकी भुरक

प्राथनभकता ददइनेछ । अन्तयदे शीम बूनभको वैऻाननक नाऩी गनग स्माटे राइट, हवाई तथा स्थरगत षवनधफाट
बूनभको नाऩी कामग ऩरयमोजना अगानड फढाइनेछ ।

39.आपै खेती गनग नचाहने जग्गाधनीरे खेतीमोग्म जग्गा नरजभा ददन सक्ने य जग्गा नबएका वा कभ

बएका कृषकका रानग चक्रावन्दी बूनभ कयायभा नरई व्मवसाषमक कृषष खेती गने प्रणारीको षवकास गनग
आगाभी २ वषगनबत्र षकसान बूनभ फैंक स्थाऩना गने उदे श्मरे

प्रदे श तथा स्थानीम तहको सभन्वम, सहकामग य

सयोकायवारासॊ गको सभेत ऩयाभशगभा उऩमुक्त ननणगम गरयनेछ ।

40.भारऩोत य नाऩी कामागरमहरूभा सेवाग्राहीरे सेवा नरन जाॉदा नफचौनरमाहरूफाट ठनगने षक्रमाकराऩको

अन््म गनग आगाभी ६ भषहनानबत्र जनताको प्र्मऺ सयोकाय यहने षवषम नाऩी षकत्ताकाॉट, जग्गा दताग,
खरयदनफक्री, नाभसायी, अॊशफण्डाजस्ता कामगको पायभ य प्रषक्रमा सयरीकयण गयी कामागरमहरूभा नसधै

सेवाग्राहीरे ननवेदन ददनसक्ने प्रणारीको षवकास गरयनेछ । साथै जग्गा प्रशासन सम्फचन्ध याजश्वराई षवद्युतीम
बुक्तानी प्रणारीफाटकायोफाय हुने व्मवस्था गरयनेछ ।

41.भारऩोत तथा नाऩी कामागरमभा आधायबुत प्रषवनधभैत्री ऩूवागधाय ननभागण तथा िोतसाधनको व्मवस्था गयी
सेवाग्राहीभैत्री वातावयण तमाय गरयनेछ । साथै सेवाग्राहीको बीड य धेयै कायोवाय हुने भारऩोत तथा नाऩी
कामागरमभा नडचजटर टोकन प्रणारी रागु गरयनेछ ।

42.बूनभ नाऩी सम्फचन्ध साषवकका नरखत, श्रे स्ता, पाॉटफायी य अनुसूचचरगामत अन्म कागजातहरू नडचजटरभा
अद्यावनधक गयी बूनभ य नाऩी कामागरमफाट सम्ऩादन हुॉदै आएका काभहरू नाऩ नक्सा तथा श्रे स्तासषहतको
बयऩदो अनबरेखाङ्कन गयी प्रदे श य स्थानीम तहभा हस्तान्तयण गरयनेछ ।

43.याज्मको वैधाननक प्रणारीभा दताग नयहेका, अव्मवचस्थत रूऩभा फसोफास वा जग्गा उऩबोग बइयहेका वा
अनौऩचारयक रूऩभा आवाद, कभोद बइयहेका बू–सम्वन्धराई व्मवचस्थत गनग य बूनभसम्वचन्ध सभस्मा सभाधान
गनग उच्च स्तयीम बूनभ आमोग गठन गरयनेछ ।

44.जग्गाको कायोवाय यहेको भूल्माङ्कन सम्वन्धी षवषवधताराई सुधाय गयी वैऻाननक, व्मवहारयक य वास्तषवक
भूल्माॊकन प्रणारी रागु गनग आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।

ॉ ी य
45.याषिम गौयवको षवषम य आभ नेऩारको ऩषहचान षवश्वको सवोच्च चशखय सगयभाथाको स्वदे शी ऩूज
जनशचक्तफाट २ वषगनबत्र वैऻाननक उचाई भाऩन गयी सावगजननक गरयनेछ ।

46.बूनभभा भषहराको हारको २५.७ प्रनतशत स्वानभ्वराई ५० प्रनतशतसम्भ उल्रेखीम रुऩभा वृषि गनग
ु नाभभा जग्गा यचजिेशन गदाग हुने याजश्व छु टको षवद्यभान
भषहराको एकर नाभभा वा ऩनत ऩत्नी दुवैको सॊ मक्त
व्मवस्थाराई ऩुनयावरोकन गयी

४० प्रनतशतसम्भ ऩु¥माउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ । साथै भषहराको

नाभभा बू–स्वानभ्व यहेको ऩरयवायराई याज्मफाट षवतयण हुने सेवाभा षवशेष सहुनरमत प्रदान गनग आवश्मक
ऩहर गरयनेछ ।

47.भुक्त कभैमा य हनरमाको सभस्माराई ऩूणग प्राथनभकता ददई आगाभी आ.व.नबत्र भुक्त कभैमा य भुक्त
हनरमाको ऩुन्स्थाऩना गने कामग सम्ऩन्न गरयनेछ ।

ग) सहकायी ऺेत्र

48.सहकायी ऺेत्रभा सम्ऩचत्त शुदिकयण सम्वचन्ध षवषमराई रागु य ननमभन गनग सम्ऩचत्त शुदिकयण ननदे शन,
२०७४ को प्रबावकायी कामागन्वमन गरयनेछ । साथै रू. ५० कयोड बन्दा फढी फचत ऩरयचारन गने
सहकायी सॊ स्थाहरूको सघन अनुगभन तथा षवत्तीम षवश्लेषण गनग षवशेष सॊ मन्त्रको ननभागण गरयनेछ ।

49.आगाभी १ वचष्बगत्र उद्योग वाचणज्म तथा आऩूनतग भन्त्रारमसॉग सभन्वम गयी प्रदे श नॊ. ३ को वीयगञ्ज
चचनी कायखाना य प्रदे श नॊ. ५ को रुचम्फनी चचनी कायखानाराई सहकायी भोडेरभा ल्माउन षवशेष ऩहर
गरयनेछ । साथै प्रदे श नॊ. ७ भा सहकायी चचनी उद्योग स्थाऩना गने कामग प्रायम्ब गरयनेछ ।

50.गयीफ घय ऩषहचान बएका २६ चजल्रा (रूकुभ ऩूव ग सभेत) का ३ राख ९१ हजाय ८३१ घय
ऩरयवायराई आगाभी ६ भषहनानबत्र ऩरयचमऩत्र नफतयणको कामग प्रायम्ब गरयने य फाॉकी ५१ चजल्राहरूभा गयीफ

घय ऩरयवाय ऩषहचान गयी २ वषगनबत्र ऩरयचमऩत्र नफतयणको कामग थारनी गरयनेछ । साथै मस्ता ऩरयवायराई
आ्भननबगय य व्मवसामी फनाउन आवश्मकताभा आधारयत ऋण ब्माज अनुदान य षकसान चशऺाका षवशेष
प्माकेजहरू ल्माइनेछ ।

51.सहकायी उद्योगको प्रवद्वगन गनग ७ वटै प्रदे शभा प्रदे शस्तयीम औद्योनगक ग्राभको स्थाऩना गरयनेछ । ऩषहरो

चयणभा सहकायी उद्योग षवकास य प्रवद्र्धन हुन सक्ने कचम्तभा २ प्रदे शहरू छनौट गयी कामग प्रायम्ब गरयनेछ
।

घ) सुशासन प्रवद्वग न, अनुगभन य भूल्माङ्कन

52.कृषष ऺेत्रको सभग्र ऩऺको सुधाय य बावी कामगददशाफाये दीघगकारीन यणनीनत, मोजना ननभागणभा सहमोग
ऩुग्ने गयी आगाभी ६ भषहनानबत्र सॊ घीम स्तयभा उच्चस्तयीम षवऻ सम्भेरन आमोजना गरयनेछ ।

53.भन्त्रारमसॉग सम्वचन्धत सूचनाको प्रबावकायी प्रवाहको रानग भन्त्रारमभा नभनडमा सेन्टयको स्थाऩना गयी
सभम साऩेऺ प्रषवनधको प्रमोगभा जोड ददइनेछ ।

54.भन्त्रारम अन्तगगतका सॊ घीम ऩरयमोजना तथा कामगक्रभराई ननतजाभुखी फनाउन व्मवचस्थत अनुगभनको
कामगढाॉचा षवकास गयी प्रबावकायी अनुगभन गरयनेछ । कुनै ऩनन आमोजनाको रक्ष्मअनुसाय प्रनतपर हानसर
नबएभा सम्फचन्धत चजम्भेवाय ननकाम वा प्रभुखराई जवापदे ही गयाउने ऩिनतको षवकास गरयनेछ ।

55.षवबागीम प्रभुख, ऩरयमोजना प्रभुख य कामागरम प्रभुखसॉग सॊ गठनको रक्ष्म, उिेश्म य तोषकएको कामगसॉग
ऩरयणाभराई जोडी कामग सम्ऩादन कयाय गने व्मवस्था नभराइनेछ । सोही आधायभा कभगचायीहरुको फृचत्त
षवकासका अवसयहरुको भूल्माङ्कन हुने प्रणारीको षवकास गरयनेछ ।

56.भन्त्रारम अन्तगगतका कभगचायीहरुको सरुवाराई व्मवचस्थत य ऩायदशॉ फनाउन ६ भषहनानबत्र नमाॉ सरुवा

भाऩदण्ड फनाई कामागन्वमन गरयनेछ । ्मस्तै भन्त्रारम य अन्तगगतका कभगचायीहरुराई सभम साऩेऺ ऺभता
अनबवृिीका कामगक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

ु ाई य व्मवस्थाऩनका रानग आगाभी ६ भषहनानबत्र
57.भन्त्रारमसॉग सम्वचन्धत जनगुनासाहरुको सुनव
ु ाई डे क्स स्थाऩना गयी सञ्चारन गरयनेछ ।
भन्त्रारमभा टोर षि नम्वयसषहतको गुनासो सुनव

58.रक्ष्म अनुरुऩ प्रनतपर प्रानप्तको रानग त्कारीन, भध्मकारीन य दीघगकारीन स्वरूऩभा कामगमोजना य

षक्रमाकराऩहरू ननभागण गयी कामागन्वमन गरयनेछ । साथै भागगचचत्रको ऩरयणाभभूखी कामागन्वमनका रानग

दे हामफभोचजभको उच्च स्तयीम ननदे शक सनभनत य भागगचत्र कामागन्वमन, अनुगभन तथा सहजीकयण सनभनतको
व्मवस्था गरयनेछ ।

क) उच्चस्तयीम ननदे शक सनभनत

भाननीम भन्त्री कृषष, बूनभ व्मवस्था तथा सहकायी

– अध्मऺ

सचचव, बूनभ व्मवस्था तथा सहकायी ऺेत्र

– सदस्म

भाननीम याज्म भन्त्री, कृषष, बूनभ व्मवस्था तथा सहकायी
सचचव, कृषष षवकास ऺेत्र

सचचव, ऩशुऩॊछी षवकास ऺेत्र

प्रभुख, मोजना तथा षवकास सहामता सभन्वम भहाशाखा, भन्त्रारम
ख) भागगचचत्र कामागन्वमन, अनुगभन तथा सहजीकयण सनभनत

– सदस्म
– सदस्म
– सदस्म

– सदस्म सचचव

भाननीम याज्म भन्त्री, कृषष, बूनभ व्मवस्था तथा सहकायी

– अध्मऺ

सचचव, कृषष षवकास ऺेत्र

– सदस्म

सचचव, बूनभ व्मवस्था तथा सहकायी ऺेत्र
सचचव, ऩशुऩॊछी षवकास ऺेत्र

भन्त्रारम अन्तगगतका सफै भहाशाखा प्रभुखहरू
सफै षवबागीम प्रभुखहरू

भन्त्रारम अन्तगगत सफैं ऩरयमोजना प्रभुखहरू

प्रभुख, मोजना तथा षवकास सहामता सभन्वम भहाशाखा, भन्त्रारम

– सदस्म
– सदस्म
– सदस्म
– सदस्म
– सदस्म

– सदस्म सचचव

