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१. पररिय 

१.१ पृष्ठभूष्ट् िः 

संयुक्त िाष्ट्र संघकाअनुसाि  सावाजतनक नीति भनेको सिकािी नीति हो । सार्ाजतनक नीति  भन्नाले िाज्यले 

अख्तियाि गने कायायोजना रु्तझन्छ । यसले व्यख्तक्त, समाज, िाज्यको यावि संयन्त्रमा प्रभाव पाने हंदा 

समयसामतयक हनु जरुिी हन्छ ।  

नेपालको संतवधानले खाद्यसम्बन्धी अतधकािलाई मौतलक हककारूपमा प्रत्याभूि गिेको छ । देशको करिर् 

६३ प्रतिशि जनसङ््खयाको िोजगािी िथा जीतवकाको आधाि कृति हो । िाष्ट्रको कुल गाहास्थ्यउत्पादनमा 

कृतिको योगदान करिर् ३२ प्रतिशि िहेको छ ।कृतिजन्य उत्पादन एवम् व्यापािमा प्रतिस्पधाा,व्यावसायीकिण, 

याख्तन्त्रकीकिण ि तवतवधीकिण  आवश्यक िि चुनौतिपूणा भएको छ ।  

नेपालकोभौगोतलक अवस्थार्ाट प्राप्त गना सतकने अवसि ि आधुतनक कृति प्रतवतधको सदुपयोगर्ाट 

संतवधानको ममार्मोतजम खाद्य सुिक्षाको सुतनतिििाि देशको दीगो आतथाक वृख्तिकासाथ तवकास गना 

समयानुकूलको कृति नीति आवश्यक छ । कृति के्षत्रको समग्र तवकासका लातग ल्याइएको कृति तवकासको 

नीतिगि रुपिेखा २०४८ िथा दीघाकालीन कृति योजनाले यस के्षत्रको तवकासलाई केही हदसम्म तदशार्ोध 

गिाएको हो । हाल २०७२ साल देख्तख  २० विे कृति तवकास िणनीति(ADS)कायाान्वयनमा आएको छ । 

ित्काल देशले अपनाएको आतथाक उदािीकिण, तवश्व व्यापाि संगठन िथा के्षत्रीय संगठनहरूमा गिेको 

प्रतिर्ििा, सहस्राब्दी तवकासका लक्ष्यहरूलाई संर्ोधन गना ि यस के्षत्रमा  िजुामा हने वसु्तगि िथा तवियगि 

नयााँ नीतिहरू यसै नीतिर्ाट तनदेतशि हने  गिी नेपाल सिकािले जािी गिेकोिातष्ट्र य कृति नीति,२०६१ ले 

र्ाह्र विा पूिा गिेको छ । 

१.२ सन्दभभ/औष्ट्ित्यिः 

नेपालको कृति के्षत्र करिर् ६३ प्रतिशि जनसङ््खयाको िोजगािी िथा जीतवकाको आधाि िही िाष्ट्रको कुल 

गाहास्थ्यउत्पादनमा करिर् ३२ प्रतिशि योगदान िहेको सन्दभामा नेपाल सिकािले समय/समयमा कृति के्षत्रसंग 

संर्ख्तन्धि तवतभन्न तवियगि नीतिहरु िजुामा/जािी गिी कायाान्वयनमा ल्याएको पाईए पतन अद्यावतधकरुपमा 

ित्काल त्यसको कायाान्वयन अवस्था िथा प्रभावकािीिालाई एकीन गने दस्तावेज वा आवश्यक अध्ययन 

भएको कमै पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा नीति कायाान्वयन गने तनकायलाई नै आफ्नो छुटै्ट नीति भए 

नभएकोर्ािेतितर्धा/भ्रम िहेको देख्न पाइन्छ । समय समयमा नीतिहरुको कख्तिमा िेखाङ्कन(Mapping) ियाि 

गिी यसको पिीक्षण गनुा समय सान्दतभाक ठहदाछ । गएको दशकतभत्र देशमा भएको परिविानसंगै र्ाह्र विा 

पूिा गरिसकेको िातष्ट्र य कृति नीति,२०६१ को पिीक्षण/अवस्थाअध्ययन आवश्यक भएको छ । 

१.३ उदे्दश्यिः 

समग्रमा, िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ मा उले्लख भएका नीतिहरुकोकायाान्वयन िथा यसको 

प्रभावकािीिार्ािे संतक्षप्त समीक्षा/पिीक्षण गनुा योअध्ययनको उिेश्य हो । 

 

१.४ ष्ट्वष्ट् िः 

िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को पिीक्षण कायाका लातग िोतकएको काया तवविणअनुसाि अध्ययनका 

लातग मुयिः तििीय िह (Secondary Source)को सूचना िथा िथ्याङ्कलाई आधाि मातनएको छ । 

नीति तवशे्लिणका लातगउपलब्ध भएसम्मका कृति तवकासका लातग र्नेका नीति, योजना, कानून,  कृति 
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तवकास मन्त्रालय ि अन्तगािका तवभाग िथा कायाालयहरुको प्रतिरे्दन िथा कृतिसंग सम्बख्तन्धि 

उपलब्ध प्रकातशि/अप्रकातशि प्रतिवेदनहरुलाई आधाि मातनएको छ ।  

अध्ययनकोतसलतसलामा कृति तवकास मन्त्रालय िथा अन्तगाि ि प्रधानमन्त्री िथा मख्तन्त्रपरििदका 

कायाालयका सम्बख्तन्धि पदातधकािीहरुसंग नीति पिीक्षण/अध्ययनियािी वैठक, छलफल, पिामशार्ाट 

प्राप्त तवचाि एरं् सुझावहरुलाई अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरिएकोछ । 

नीति पिीक्षण/अध्ययनको क्रममा संकतलिआवश्यक गुणात्मक ि संयात्मक सूचना िथा िथ्याङ्कको 

मूल आधाियस नीतिसंग सम्बख्तन्धि के्षत्रगि तवतभन्न नीति, तनयम,अतभलेख िथा प्रतिवेदनहरुको अध्ययन 

ि तवतभन्न जातनफकािहरु एर्म् सिोकािवाला व्यख्तक्तहरुसंगको भेटघाट, अन्तितक्रया, छलफल िथा 

सम्बख्तन्धि तनकायहरुको वेभपेजहरुलाईमातनएको छ । 

१.५ कायाभवष्ट् िः  

नीति पिीक्षणको प्रतिवेदन सम्झौिार्मोतजमको साढे िीन मतहनाको समय सीमातभत्र िही ियाि 

गरिएको छ । 

१.६ सीष्ट् ििािः 

िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को तवसृ्ति पिीक्षण गिी प्रभाव मूल्याङ्कन गने काया ज्यादै रृ्हद् िथा 

चुनौतिपूणा िहेकोले सीतमि लागि ि छोटो अध्ययन अवतध यो अध्ययनको सीमा िहेकोछ । कृति 

के्षत्र कृति तवकास मन्त्रालयको के्षत्रभन्दा र्ातहि पतन(क) र्ाली, पशु, वन ि मत्स्य (ख) तसाँचाइ, ि 

कृति एवं ग्रामीण पूवााधाि (ग) उत्पादन, व्यापाि, प्रसोधन ि र्जाि(घ) तवतभन्न मन्त्रालय ि तनकायको 

कायाके्षत्रमासमेि  फैतलन्छ  । सिकािी तनकाय र्ाहेकका कृिक ि िीनका संगठनहरू, तनजी के्षत्रका 

उद्यमी ि तिनका संगठनहरू ि गैिसिकािी संस्था पतन पदाछन् । यी सरै् के्षत्रसमेट्न समय ि 

लागिर्ाट संभव िहेन । यसैले नीतिको तवसृ्ति् नभै ज्यादै संतक्षप्त ि सांकेतिक पिीक्षण/अध्ययन 

गरिएको छ ।  

१.७ संप्राप्ति  

िोतकएको कायाशिाको उिेश्य मुिातवकयो अध्ययनको उपलख्तब्ध िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को संतक्षप्त 

पिीक्षण प्रतिवेदन िहेकोछ । 

 

 

२. नीष्ट्ि परीक्षणिः  

अध्ययनको उदे्दश्य, िोतकएको कायागि शिा, उपलब्ध दस्तावेजहरुका आधािमा िातष्ट्र य कृति नीति, 

२०६१ को पिीक्षण/तवशे्लिणको तवविण तनम्नर्मोतजम िहेको छः 

२.१ नेपाल सिकाि (काया तवभाजन) तनयमावली, २०७२ अनुसाि कृति तवकास मन्त्रालयको 

तजमे्मवािीअन्तगाि कृतिसंर्न्धी नीति, योजना िथा कायाक्रमको िजुामा, कायाान्वयन, अनुगमन िथा 

मूल्याङ्कन/खाद्यान्न, नगदे, औद्योतगकलगायिका तवतभन्न र्ालीहरुको तवकास िथा प्रवधान/कृति औजाि 

िथा प्रतवतधको अनुसन्धान, तवकास िथा तवस्ताि/कृति उत्पादन िथा र्जाि व्यवस्थापनलगायिका कृति 

तवकासका लातग आवश्यक प्राय समू्पणा कायाहरु िोतकएकाछन् । 
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समयसमयमा मन्त्रालयहरुको तवभाजन ि एकीकिणकार्खि काया तवभाजनमा परिविान 

हंदाकार्खिकही ंदोहोिोपन, तितवधा िथा अष्पष्ट्िा िहेको देख्तखएको छ । िाष्ट्रको मूल कृति नीति ि 

मन्त्रालयको कायातजमे्मवािीर्ीच पूणा सामन्जस्यिा हन जरुिी छ ।  

२.२ िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१िनेपाल सिकाि (काया तवभाजन) तनयमावली, २०७२ अनुसाि कृति 

तवकास मन्त्रालयलाई िोतकएको के्षत्रको धाि एकै िहेको छ । 

२.३.कृति तवकास मन्त्रालयकोसंगठनको दृतष्ट्कोण ि उिेश्य िथा िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को 

दृतष्ट्कोण ि उिेश्यर्ीच अन्ति देख्तखदैन । नीतिअनुसाि मन्त्रालयको वेभसाइटमा िाख्तखएको 

तवविणलाई र्ढी तवस्तारििरुपमा स्पष्ट् ढंगले प्रसु्ति गदाा सिोकािवालाहरुलाई र्ढी जानकािी ि स्पष्ट् 

हन सके्न देख्तखन्छ । िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को मूलप्रति अनुसूची (क) मा तदइएकोछ । 

२.४िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को पृष्ठभूतममा “..यस(कृति) के्षत्रमा िजुामा भएका ि नयााँ िजुामा हने 

वसु्तगि िथा तवियगि नीतिहरू यसै नीतिर्ाट तनदेतशि 

हनेछन्”िकायाान्वयनिथाअनुगमनव्यवस्थाअन्तगाि“..साथै, वसु्तगि िथा तवियगि नीतिहरू तनमााण गदाा 

यस िातष्ट्र य नीतिसाँग नर्ातझने गिी गनुापनेछ”भने्नउले्लखभएर्ाट यो नीति कृति तर्कासका लातग 

िाष्ट्रको मूल छािा नीतिकोरुपमा िहेको छ । 

कृति तवकास मन्त्रालयले प्रकाशन गिेको “कृतिसम्बन्धीनीतिहरुकोसंगालो, 

२०७२”माप्रत्यक्षवापिोक्षरुपमािातष्ट्र यकृतिनीति, २०६१ पिाि र्नेका कृतिसंग सम्बख्तन्धि १७ वटा नीतिहरु 

िहेका छन । अनुसूची (ख) को सूचीमा िाख्तखएका यी नीतिहरुमा िहेका तवियहरु कृति नीतिले 

िाखेको उदे्दश्य परिपूतिामा सहायकतसि हने देख्तखन्छन् । 

यी नीतिअन्तगाि अथााि िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को उदे्दश्यअनुरुप किीर् १७ ऐनहरु ि 

सोहीर्मोतजमका तनयमावलीहरु कायाान्वयनमा िहेका छन् । 

२.५िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ ले िाखेको उदे्दश्य प्राख्तप्तका लातग आवश्यक तवियगि के्षत्रका नीति, ऐन 

िथा तनयमावलीहरुर्ाहेक कृतिअन्तगाि तवियगि कायाक्रम िथा आयोजना/परियोजना संचालन गना ७ 

दजान भन्दा र्ढी अन्य तनदेतशका, कायातवतध िथा मागादशानहरु लागू गरिएका छन् । 

यी तनदेतशका, कायातवतध िथा मागादशानहरुको वास्ततवक कायाान्वयन ख्तस्थति एकीन गना भने छुटै्ट 

अध्ययन गनुापने हन्छ । 

२.६ कृष्ट्ि ष्ट्वकासका  ूल कायभक्र  िथा आयोजनाहरु  

२.६.१ कायभक्र हरु 

२.६.१.१ तवशेिकृति उत्पादन कायाक्रम 

 िासायतनक मलमा अनुदान 

 उन्नि वीउ अनुदान 

२.६.१.२ आलु ििकािी िथा मसला र्ाली तवकास कायाक्रम 

 वीउ आलुमा आत्म तनभाि कायाक्रम 

 रे्मौसमी ििकािी उत्पादन पकेट कायाक्रम 

 अलैंची खेिी कायाक्रम 

२.६.१.३ खाद्य पोिण िथा प्रतवतध कायाक्रम 
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 खाद्य स्वच्छिा िथा गुणस्तिीय तनयमन कायाक्रम 

 प्रयोगशाला पिीक्षण िथा क्वािेन्टाइन सेवा 

 खाद्य प्रौद्योकीकिण 

 एस.पी.एस. इन्क्वायिी सेवा 

 पोिण ज्ञान तवस्ताि कायाक्रम 

२.६.१.४ कृति प्रसाि िथा िातलम कायाक्रम 

२.६.१.५ कृति व्यवसाय प्रवािनिथा र्जाि तवकास कायाक्रम 

२.६.१.६ कणााली अञ्चल कृति तवकास कायाक्रम 

२.६.१.७ कृति प्रसाि कायाक्रम(७५ तजल्ला) 

२.६.१.८ र्ागवानी तवकास कायाक्रम 

२.६.१.९ र्ाली तवकास कायाक्रम 

२.६.१.१० मत्स्य तवकास कायाक्रम 

२.६.१.११ कृति सूचना िथा संचाि कायाक्रम 

२.६.२ कृष्ट्ि ष्ट्वकासका आयोजनाहरु 

२.६.२.१ साना िथा मझौला कृिक आयस्ति रृ्ख्तिआयोजना 

२.६.२.२ व्यवसातयक कृ्रति िथा ब्यापाि आयोजना 

२.६.२.३ उच्च पहाड कृति व्यवसाय िथा जीतवकोपाजान सुधाि आयोजना 

२.६.२.४ खाद्य संकट संर्ोधन कायाक्रम 

२.६.२.५ समुदाय व्यवख्तस्थि तसंतचि कृति के्षत्र कायाक्रम 

२.६.२.६ उच्च मूल्य कृति वसु्त तवकास आयोजना 

२.६.२.७ तकसानका लातग उन्नि वीउतवजन आयोजना 

२.६.२.८ कृति िथा खाद्य सुिक्षा आयोजना 

 

२.७ नेपालका पतछल्ला केही आवतधक योजनाहरु अध्ययन गदाा िी योजनाहरुले िाखेको सोच, उिेश्य, 

िणनीति िथा प्रमुख कायाक्रमहरुवीच सािभूि रुपमा त्यति ठूलो अन्ति देख्तखदैन । िीन/िीन विीय 

एघािौ,ं र्ाह्रौ,ं िेह्रौ ं ि चौधौ ंआवतधक तवकास योजनाहरुले िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ कायाान्वयनको 

अन्तिालमाकृति के्षत्रका लातग तलएको सोचं, उिेश्य, िणनीति िथा प्रमुख कायाक्रमहरुको तनम्नर्मोतजमको 

तवविणले सो ख्तस्थति देखाउछ ; 

आवतधक योजनाहरुमा कृति 
 ि  ं  ंयोजना 

(२०७३/७४-७५/७६) 
िेह् यंोजना(२०७०/७१-

७२/७३) 

बाह्  ंयोजना 
(२०६७/६८-६९/७०) 

 
सोच/ दीघाकालीन सोच देशमा खाद्य सम्प्रभुिा ि खाद्य िथा पोिण सुिक्षाको खाद्य ि पोिण सुिक्षाको 
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खाद्य िथा पोिण सुिक्षाको 

प्रत्याभूति 
सुतनतििाको लातग तनवााहमुखी 

कृति प्रणालीलाई व्यावसातयक 

एवं प्रतिस्पधी कृति प्रणालीमा 

रूपान्तिण गिी तदगो कृति 

तवकासको माध्यमवाट 

जीवनस्तिमा सुधाि ल्याउने 

अवधािणा ि सहस्राब्दी 

तवकास लक्ष्य अनुरुप 

दीघाकालीन कृति योजना ि 

िातष्ट्र यकृति नीतिलाई कृति 

तवकासका लातग मूल नीतिको 

रुपमा अङ्गीकाि गिी यस 

के्षत्रको आधुतनकीकिण एवं 
व्यवसायीकिण गिी प्रतिस्पधी 

र्नाइने 
लक्ष्य तदगो ि व्यावसातयक 

तवकासिािा कृति के्षत्रलाई 

प्रतिस्पधी ि आत्मतनभाि 

उनु्मख र्नाउने । 

- - 

उदे्दश्य 
 

१) कृति उत्पादन ि 

उत्पादकत्व वृख्ति गिी कृति 

उपजमा आत्मतनभाि उनु्मख 

हनु  
२) तनवााहमुखी कृति 

प्रणालीलाई नाफामूलक, तदगो 
एवम् व्यावसातयक प्रणालीमा 

रूपान्तिण गनुा  
३) कृतिमा आधारिि 

उद्योगको तवकास गिी 

िोजगािी ि आम्दानी वृख्ति 

गनुा  
४) कृति के्षत्रको 

प्रतिस्पधाात्मक क्षमिा वृख्ति 

गिी िातष्ट्र य अथािन्त्रमा टेवा 

पु-याउनु  
 

१) कृति िथा पशुपंक्षीजन्य 

वसु्तको उत्पादन िथा 

उत्पादकत्व वृख्ति गने   
२) कृति िथा पशुपंक्षीजन्य 

उत्पादनलाई प्रतिस्पधी ि 

व्यावसातयक र्नाउने   
३) वािाविण मैत्री एवं 

जलवायु परिविानको असि 

नू्यनीकिणका लातग कृति 

प्रतवतधहरूको तवकास ि 

तवस्ताि गने   
४) कृति जैतवक तवतवधिाको 

संिक्षण, सम्विानएवं सदुपयोग 
गने। 
 

१. कृति के्षत्रलाई िाष्ट्रको 

अथािन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा 

अंगीकाि गदै कृति के्षत्रको 

आधुतनकीकिणिथा 

व्यवसायीकिण गिी खाद्य 

िथा पोिण सुिक्षा, िोजगािी 
तसजाना ि गिीर्ी नू्यनीकिण 

िथाव्यापाि सनु्तलनमा कृति 

के्षत्रको योगदान र्ढाउने  
२. कृिक एवं अन्य 

सिोकािवालाहरुकोआवश्यकिा 

अनुरुप कृति िथा 

पशुपक्षीजन्य 

वसु्तहरुकोउत्पादन िथा 

उत्पादकत्वमा वृख्ति गिी 

ग्रामीण जनिाको आतथाक 

स्तिमा सुधाि गने 

िणनीति १) कृति के्षत्रको उत्पादकत्व 

ि प्रतिस्पधी क्षमिा तवकास 

गने  
२) िुलनात्मक लाभ हनसके्न 

स्थानीय र्ालीनाली ि 

आधािभूि खाद्य वसु्तको 

उत्पादनमाआत्मतनभाििा 

हातसल गने  
३) कृति के्षत्रको अतिरिक्त 

श्रमशख्तक्तलाई कृति िथा 

गैिकृतिमा आधारिि सेवा ि 

उद्योग के्षत्रिफा आकतिाि गिी 

यस के्षत्रमातथको तनभाििा 

कम गने  
४) जलवायु परिविान ि 

प्रकोपर्ाट पने नकािात्मक 

असि नू्यनीकिण गदै 

वािाविणमैत्री कृतिप्रतवतधको 

तवकास ि तवस्ताि गने 

१) कृति िथा पशु पंक्षीजन्य 

उत्पादनको व्यावसायीकिण, 
तवतवधीकिण िथा गुणस्तिीय 

उत्पादनको लातग गुणस्तिीय 

उत्पादन सामग्रीहरू, उन्नि 
प्रतवतध एवं कृति पूवााधाि ि 

सुलभ कृति कजााको व्यवस्था 

गने  
२) कृति िथा पशुपंक्षीजन्य 

उत्पादनमा अनुदानको दायिा 

वृख्ति गिी आयाि प्रतिस्थापन 

गने तदशामा प्रतिस्पधाात्मक 

क्षमिा वढाउने  
३. कृति िथा पशुपंक्षीजन्य 

उत्पादनलाई अन्तिातष्ट्र य 

र्जािमा प्रतिस्पधी र्नाउन 

गुणस्ति मापदण्ड तनधाािण 

गने । 
४. कृिकहरूलाई कम 

आयिन िथा उच्च मूल्यका 

र्ाली वसु्त उत्पादन गना 

प्रोत्सातहि गिी मूल्य 

अतभवृख्ति हने प्रशोधनमा 

आधारिि कृति िथा पशुजन्य 

उद्योगको तवकासमा जोड 

१.कृति िथा पशुजन्य 

उत्पादनको व्यवसायीकिण ि 

ग्रामीण पूवााधािहरुको तवकास 

माफा ि कृतिकोउत्पादकत्व 

र्ढाई खाद्य सुिक्षा िथा 

पोिण आवश्यकिाको 

सुतनतिििा कायम गने िफा  

केख्तिि गरिने  
२.उन्नि नश्लका 

पशुपंक्षीहरुको उपलब्धिा 

सिल ि सुलभ िुल्याउनुका 

साथै पशुपन्छीजन्य 

उत्पादनको लागि कम गिी 

प्रतिस्पधाात्मक क्षमिा र्ढाउने  
३. खाद्य, कृति िथा 

पशुपंक्षीजन्य वसु्तको गुणस्ति 

पिीक्षण, अनुमगन ि 

तनयमनलाई प्रभावकािी 
र्नाउने  
४. कृतिजन्य जैतवक 

तवतवधिाको संिक्षण, सम्विान 
ि सदुपयोग गदै जलवायु 

परिविान 

अनुकूलनप्रतवतधहरुको तवकास 

ि तवस्ताि गने । 
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तदने । 
५. गुणस्ति पिीक्षण, 
प्रशोधन, अनुगमन ि 

तनयमनलाई स्थानीय स्तिका 

जनिाको पहाँच हने गिी 

प्रभावकािी र्नाउदै 

र्जािीकिणलाई प्रवधान गने 

। 
६. कृतिजन्य जैतवक 

तवतवधिाको संिक्षण सम्विान 

िथा सदुपयोग गि्ा दै जलवायु 

परिविानका असि नू्यनीकिण 

गना अनुसन्धानमा आधारिि 

वािाविण मैत्री कृति 

प्रतवतधहरूको तवकास एवं 

तवस्ताि गने  
७.कृतिलाई सम्मानजनक ि 

आकिाक पेसाको रूपमा 

तवकास गिी 

युवाजनशख्तक्तलाई व्यवसातयक 

कृतििफा आकिाण गने । 
८. अनुसन्धानर्ट तवकास 

भएका प्रतवतधहरूको 

तवस्तािमा कृति के्षत्रमा 

कायािि समू्पणा सिकािी िथा 

गैह्रसिकािी संस्थाहरू र्ीच 

अन्तितनकाय समन्वय ि 

सहकाया कायम गदै 

कायाान्वयन पक्षलाई नतिजा 

उनु्मख वनाउने । 
९. यान्त्रीकिणको माध्यमर्ाट 

गिी लाभ–लागि अनुपाि 

वृख्ति गिी कृति व्यवसायलाई 

प्रतिस्पधी र्नाउन 

५. प्राङ्गारिक खेिीलाई 

प्रोत्साहन गने । 
६. कृति तशक्षा, अनुसन्धान ि 
प्रसािलाई समन्वयात्मक 

रुपमा सञ्चालन गने । 
७. किाि खेिी ि सहकािी 

खेिीलाई प्रोत्साहन गने  
८. कृति िथा पशुपंक्षी 

र्जािको तवकास ि तवस्ताि 

गने । 

प्रमुख कायाक्रमहरू १. कृति उत्पादन िथा 

उत्पादकत्व वृख्ति 
२. कृतिजन्य वसु्तहरूको 

व्यवसायीकिण ि र्जािीकिण  
३. कृति सूचना िथा सञ्चाि, 
प्रसाि ि िातलम  
४. कृति के्षत्रको अनुसन्धान 

िथा सवेक्षण  
५. गुणस्ति तनयमन, मानव 
िथा पशु िोग व्यवस्थापन 

एवम् तवपद् व्यवस्थापन िथा 

सचेिना 
 

१. कृति उत्पादन िथा 

उत्पादकत्व वृख्ति 
२. पशुजन्य वसु्त उत्पादन 

िथा उत्पादकत्व वृख्ति 
३. कृति सूचना िथा सञ्चाि 

एवं प्रसाि ि िातलम 
४. कृति के्षत्रको अनुसन्धान 

िथा सवेक्षण 
५. मानव िथा पशु िोग 

व्यवस्थापन एवं तवपद् 

व्यवस्थापन िथा सचेिना 
 

१. कृति उत्पादन िथा 

उत्पादकत्व वृख्ति 
२. पशुजन्य वसु्त उत्पादन 

िथा उत्पादकत्व वृख्तिः 
३. कृति िथा पशुजन्य 

वसु्तको व्यवसायीकिण ि 

र्जािीकिणः 
४. कृति सूचना िथा संचाि 

एवं प्रसाि ि िातलमः  
 

लगानी/र्जेट २८,२५७ किोड(११.७ %) २२,८१० किोड(१५.५ %) १३,७१४ किोड (१३.४०%) 

 

 

..........आवतधक योजनाहरुमा कृति 

 िीन विीय अन्तरिम (एघािौ)ं योजना िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ 
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(२०६४/६५६६/६७) 

सोच/दीघाकालीन सोच दीघाकालीन कृति योजना ि िातष्ट्र य कृति नीतिलाई कृति 

तवकासका लातग मूल नीतिकोरुपमा अङ्गीकाि गिी 

कृति के्षत्रलाई आधुतनक एवं व्यवसायीकिण गरिनेछ । 

तनवााहमुखी कृति प्रणालीलाई 

व्यावसातयक एवं प्रतिस्पधाात्मक 

कृति प्रणालीमा रुपान्तिण गिी 

दीगो कृति तवकासको माध्यमर्ाट 

जीवनस्तिमा सुधाि ल्याउनु कृति 

के्षत्रको दीघाकालीन दृतष्ट्कोण िहने 

छ 
लक्ष्य   

उदे्दश्य 
 

(१)  कृति िथा पशुजन्य वसु्तको उत्पादन एवं 

उत्पादकत्व र्ढाउनु  
(२)  खाद्य िथा पोिण सुिक्षा सुतनतिि गदै खाद्य 

सम्प्रभुिा कायम गनुा  
(३)   तनवााहमूखी कृति िथा पशुपालन पेशालाई 

व्यवसातयक र्नाउदै के्षत्रीय ि तर्श्व र्जािसाँग 

प्रतिस्पधाात्मक र्नाउनु । 
(४)  ग्रामीण युवा, मतहला, मधेसी, आतदवासी, जनजाति, 
अपांङ्ग, मुख्तिम िथा तवपन्न वगाहरुकोलातग िोजगािीका 
अवसिहरु वृख्ति गनुा । 
(५) वािाविण–मैत्री प्रतवतधहरुको तवकास एवं तवस्ताि 

गिी कृति जैतवक तवतवधिाको संिक्षण,  
सम्विान एवं सदुपयोग गनुा 

१. कृति उत्पादन एवं उत्पादकत्व   
र्ढाउने । 
२. व्यावसातयक िथा प्रतिस्पधाात्मक 

कृति प्रणालीका आधािहरूको 

तवकास गिी के्षत्रीय ि तवश्वर्जािसाँग 

प्रतिस्पधाात्मक र्नाउने  
३. प्राकृतिक श्रोि, वािाविण ि 
जैतवक तवतवधिाको संिक्षण, सम्विान 
एवं सदुपयोग गने । 
 

िणनीति 
 

१. कृति उत्पादनलाई आवश्यक पने उन्नि िथा 

गुणस्तिीय वीउको सुतनतिि एवं उन्निनश्लका 

पशुपंक्षीहरुको उपलव्धिा सिल ि सुलभ िुल्याउनुका 

साथै कृतत्रम गभााधानसेवालाई तवस्ताि गने । 
२. पानीको तनयतमि आपूतिामा अतभवृख्ति गनाको लातग 

ििाईमा भूतमगि तसंचाइ िथा सिहतसंचाइ ि पहाडमा 

सिही तसंचाइ, सुक्ष्म तसंचाइ एवं विााको पानी संकलन 

गने प्रतवतधहरुमालगानी वृख्ति गिी कृिकहरुको आतथाक 

क्षमिा िथा ख्तस्थतिको आधािमा उत्पादन लागि कमगना 

सहतलयि प्रदान गने । 
३. भूतम, पानी िथा श्रम जस्ता महत्वपूणा उत्पादनशील 
स्रोिको तदगो उपयोगलाई सुतनतििगने । 
४. कृति ऋण प्रवाह प्रतक्रयालाई सिल ि सुलभ गिाई 

ऋण लगानी वृख्ति गिाउनका साथै ऋणप्राप्त गना लागे्न 

समय ि खचा कटौिी गना सहजीकिण गने । 
५. कृति िथा पशुजन्य उत्पादनको लागि कम गिी 

प्रतिस्पधाात्मक क्षमिा र्ढाउन उपलब्धप्रतवतध सिल ि 

सुलभ रुपमा कृिक समक्ष पु-याउने । 

६. र्ढ्दो सूचना प्रतवतधवाट कृिकहरुलाई लाभाख्तन्वि 

गिाउदै कृिकहरु िथा उच्चस्तिकाप्रातवतधज्ञहरुर्ीचको 

सम्पका लाई तसधा ि प्रभावकािी िुल्याउने । 
७. कृति िथा पशु अनुसन्धान ि प्रसाि सेवालाई 

कृिकको मागमुखी, समावेशी, जवाफदेही 

िथापरिणाममूखी िुल्याउने । 
८. कृिकको र्जािीकिण क्षमिा अतभवृद्तघ गने । 
९. तवशेििाको आधािमा िुलनात्मक लाभ भएका 

कृति िथा पशुजन्य उत्पादन ि वसु्तहरुकोतवतशष्ट्िावाट 

लाभ तलन प्रतिस्पधी कृति मूल्य अतभवृख्ति शृ्रखलाको 

स्थापना िथा सुदृढीकिणगने । 
१०. भौगोतलक, प्रातवतधक ि आतथाक सम्भावनाका 
आधािमा वृहि उत्पादन के्षत्रहरुको स्थापना,तवकास 
िथा सुदृढीकिण गदै व्यवसातयक कृति तवकासका 

लातग सिकािी, सहकािी िथा तनजीके्षत्रर्ीचको साझेदािी 

नीष्ट्ि 
(१) कृति उत्पादन एवं उत्पादकत्व  

अतभवृख्ति  
(२) व्यावसातयक ि प्रतिस्पधाात्मक 

कृति प्रणालीको तवकास  
(३) प्राकृतिक स्रोि िथा 

वािाविणको  
संिक्षण, सम्विान एवं सदुपयोग  
 
 
** कायाान्वयन िथा अनुगमन   
    व्यवस्थाः  
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ि सहकायालाई तदगो िुल्याउने । 
११. नेपालमा उत्पातदि र्सु्तहरुको गुणस्ति नेपाली 

पतहचान सतहि िातष्ट्र य, के्षत्रीय िथा तवश्वर्जािमा तनयााि 
सम्विान गने । 
१२. तवश्व व्यापाि सङ्गठन िथा दतक्षण एतशया खुल्ला 

व्यापाि सम्झौिाजस्ता व्यापाि व्यवस्थावाटअतधकिम 

लाभ प्राप्त गने । 
१३. 

गाउाँमैस्विोजगािकाअवसिहरुतसजानागनाग्रामीणकृतििोजगाि 

कायाक्रमलाईप्राथतमकिाका साथ सञ्चालन गिी ग्रामीण 

के्षत्रका मधेसी, आतदवासी, जनजाति, अपांग िथामुख्तश्लम 

लगायिका युवा युविीहरुलाई स्विोजगाििफा  उनु्मख 

गिाउने । 
१४. कृतिको व्यवसायीकिण, तवतवधीकिण गिी 

िोजगािका अवसि र्ढाउन सिकािी, गैि सिकािीएवं 
तनजी के्षत्रमा दक्ष जनशख्तक्त तवकास गिी लतक्षि के्षत्र 

एवं र्गाको आतथाक उत्थान गने । 
१५. कृति जैतवक तवतवधिाको अतभलेख ियाि गिी 

संिक्षण, सम्विान िथा तदगो उपयोगमा सहयोगगने । 
१६. कृिकको पिम्पिागि ज्ञान, सीप, खोज, प्रतवतध 
उपयोग ि अभ्यासहरुको हकतहिको संिक्षणिथा 

सम्विान गने । 
१७. कृति आनुवंतशक स्रोि िथा पदाथाको पहच ि 

उपयोगर्ाट शृ्रतजि अवसि ि लाभहरुकोसमन्यातयक 

एवं न्यातयक तवििण प्रणालीको व्यवस्था तमलाउने । 
१८. दीघाकालीन रुपमा कृति जैतवक तवतवधिाको 

संिक्षण एवं सम्विान गिी पयााविणीय सनु्तलनअतभरृ्ख्ति 

गने   
प्रमुख कायाक्रमहरू १ कृति िथा पशु उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृख्ति 

२ कृति व्यवसायीकिण 
३ ग्रामीण युवा स्विोजगाि प्रवद््रधन 
४.कृति जैतवक तवतवधिा संिक्षण 

 

लगानी-र्जेट ७१६६.९ किोड (१२.२० %)  

  

एघािौ ं देख्तख चौधौ ंआवतधक योजनामा कृति तवकासका लातग िाख्तखएका सोचं, लक्ष्य, उदे्दश्य िथा प्रमुख 

कायाक्रमहरुर्ीच केही भािगि तभन्निार्ाहेक धेिै अन्ति पाइदैन । आवतधक योजनाको कुल लगानीको 

कृतिलाई छुट्याइएको प्रतिशिमाधेिै उिाि चढाव भएको छैन । एघािौ योजनामा १२.२,र्ाह्रौमंा १३.४,िेह्रौमंा 

१५.५ प्रतिशि िहेकोमा चौधंौ ंयोजनामा आइपुग्दा ११.७प्रतिशिमा झिेको पाइन्छ । चौधौ ंआवतधक योजना 

तनमााणकार्खि कृतिलाई र्जेट तनधाािण गदाा कृति नीति, २०६१ लाई िठस्थ िाख्तखएको छ । 

 

२.८आवतधक योजनाहरुले कृति के्षत्रलाई उतचि महत्व तदएको मान्दा पतन कृति के्षत्रमा भएको यथाथा 

तवतनयोतजि र्जेटले सो िथ्य पुतष्ट् गदैन । िल तदइएको कृति तवकास मन्त्रालयको आ.व.२०६५/६६ देख्तख 

आ.व.२०७२/७३ को िातष्ट्र य र्जेटमा कृतिको तहस्साको प्रतिशिले यही िथ्यलाई उजागि गदाछः 

िातष्ट्र य र्जेटमा कृतिर्जेटको तहस्सा 

आ.व. ०६५/६६ ०६६/६७ ०६७/६८ ०६८/६९ ०६९/७० ०७०/७१ ०७१/७२ ०७२/७३ 
 

प्रतिशि २.४४ २.७५ ३.११ ३.२३ ३.०४ ४.१४ ३.७७ ४.११ 
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श्रोिः आतथाक सवेक्षण िथा र्जेट र्क्तब्य, अथा मन्त्रालय 

 

यसिी झणै्ड एक दशकसम्म कृति तवकास मन्त्रालयको र्जेट िातष्ट्र य कृति र्जेटको जम्मा िीन प्रतिशिको 

हािाहािीमा िहेको ख्तस्थतिले िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को उदे्दश्य प्राप्त गना तनकै कठीन ि लामो समय लागे्न 

तनतिि छ । 

२.९प्रचुि अवसि िहे पतन कृतिमा सिकािी िथा तनजी लगानी अप्रयाप्त िहेका कािण कृति के्षत्रको उत्पादन 

िउत्पादकत्वकासाथै प्रतिस्पधात्मक क्षमिाको नू्यनिालेसमयमै िातष्ट्र य कृति नीतिको उदे्दश्य प्राप्तीमा असहजिा 

िहेको जनाउंछ । कृति नीति लागू भएपिाि कृति के्षत्रको वातिाक रृ्ख्ति दि देहायर्मोतजम िहेको देख्तखन्छः 

कृति के्षत्रको वातिाक रृ्ख्ति 
आ

.व

. 

०६२/ 
६३ 

०६३/६४ ०६४/६५ ०६५/६६ ०६६/६७ ०६७/६८ ०६८/६९ ०६९/७० ०७०/७१ ०७१/७२ 

 १.८ १ ५.८ ३ २ ४.५ ४.६ १.१ २.९ १.९ 

 

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३

२.४४
२.७५

३.११ ३.२३
३.०४

४.१४
३.७७

४.११

राष्ट्र||य बजेट ा कृष्ट्िको अंश
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श्रोिः आतथाक सवेक्षण िथा र्जेट र्क्तब्य, अथा मन्त्रालय 

उक्त िथ्याङ्कले कृति के्षत्रको वातिाक रृ्ख्ति दिमा संगति (Consistency) िहेको देख्तखदैन । आ.व. 

२०६३/६४ मा रृ्ख्ति दि १ (एक) प्रतिशि िहेकामा २०६४/६५ मा ५.८ प्रतिशि पुगेको देख्तखन्छ । एकै 

विामा देख्तखएको ठूलो फड्को पछातड मौसम अथााि मनसुनको विाावाहेक अन्य कािण अनुमान गना 

सतकदैन । आ.व. २०६४/६५, २०६७/६८ ि २०६८/६९ का िीन विाहरुमा र्ाहेक अन्य साि विाको रृ्ख्ति 

दिले िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को उदे्दश्य प्राप्त हन सके्न देख्तखदैन ।  

 

 

 

२.१० िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ लागू भएपतछ देख्तखएका केही परिविान 

र्ाली  उत्पादकत्व  आा.व.२००४/५ आा.व.२०११/१२  

धान उत्पादकत्व(मे.ट./हेक्टि) २.७८  ३.३१  
 

मकै ,, २.०१ २.५०  

गहं ,, २.१३ २.४१  

नगदे र्ाली ,, ०.७६ ०.८३  

फलफुल ,, ९.९९ १०.१७  

गाई संया ७९,९४,४६३ ७२,४४,९४४  

भैंसी ,, ७१,५३,५२७ ९५,१२,९५८  

दुध उत्पादन(मे.ट.) १२,७४,२२८ १६,२२,७५१ 

मासु ,, २,१४,८१७ २,८७,९३०  

माछा उत्पादन(हजाि मे.ट.) २,९६४ ३,७७९ 

धान उन्नि र्ीउ तवििण –

मे.ट. 

५४६ १,२०० 

गहं उन्नि र्ीउ तवििण –

मे.ट. 
१,२०५ २,१८२  

१.८

१

५.८

३

२

४.५ ४.६

१.१

२.९

१.९

२०६२/६३ २०६३/६४ २०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२

कृष्ट्ि के्षत्रको वाष्ट्िभक बृप्तदद
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श्रोि; MOAD,2013 Statistical Information on Nepalese Agriculture: time Series Information 

कृति तवकास मन्त्रालयले प्रकाशन गिेको उक्त आंकडाले िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ लागू भएपतछ खाद्यान्न 

िथा नगदे र्ाली, दुध उत्पादन, माछामासु िथा पशुपालनमा केही सकािात्मक परिविान देखाए पतन नीतिले 

िाखेको उदे्दश्यमुिातवक आशातिि रुपमा प्राप्त भएको छैन । सन्१९८० को दशकमा तनयााि गरिने धान, 

चामल अतहले पूणा रुपमा आयाि गनुापने ख्तस्थतिमा सुधािको संकेिदेख्तखएको छैन । 

 

३. कायाभन्वयन िथा अनुग न व्यवसथािः  

यस िातष्ट्र य नीतिअन्तगाि स्थानीय िहदेख्तख केिीय िहसम्मका कृति सम्बि तनकायहरूर्ीच सहभातगिात्मक 

एवं समन्वयात्मक रुपमा योजना िजुामा, कायाक्रम कायाान्वयन िथा अनुगमन गनाका लातग देहायर्मोतजमको 

संिचनाको व्यवस्था िहेको छ : 

क्र.सं

  
स्तर संरिना ष्ट्जमे्मवारी कैष्ट्ियि 

 
1 िातष्ट्र य िातष्ट्र य कृति तवकास सतमति िातष्ट्र य कृति नीतिको कायाान्वयन 

गिाउने ि अनुगमन गने  
 

2 केि केिीय कृति तवकास कायाान्वयन 

सतमति 
िातष्ट्र य कृति तवकास सतमतिलाई 

सघाउने 
 

3 के्षत्रीय के्षत्रीय कृति तवकास सतमति िातष्ट्र य कृति तवकास सतमतिलाई 

सघाउने 
 

4 तजल्ला तजल्ला कृति तवकास सतमति  नीतिको कायाान्वयन ि अनुगमनमा 

सघाउने 
 

5 गााँउ कृति सतमति नीतिको कायाान्वयन ि अनुगमनमा 

सघाउने 
 

6  गाउाँ तवकास सतमति योजना िजुामा, कायाान्वयन, अनुगमन िथा 
मूल्याङ्कन  

 

7  िातष्ट्र य कृति स्रोि केिहरू प्रातवतधक पृष्ठपोिणको सुतनतिििा  

 

केिदेख्तख स्थानीय िहसम्मका कृति, अथा, आपूतिा, वन, जलश्रोि, उद्योगि सहकािी,वातणज्य, तसंचाइ, सा.प्र, योजना 

आयोग, ने.िा.र्ैंक, कृति तव.र्ैंक, पशुसेवा, कृति सामग्री संस्थान, समाजकल्याणसम्मका तनकायहरुको 

प्रतितनतधत्व िहने यी संिचनाहरु खास गिी स्थानीय तनकायहरुमा तनवाातचि प्रतितनतधहरुको अभावमा अपेतक्षि 

रुपमा  प्रभावकािी िहेको कसैले अनुभव गिेको पाइएन । 

नेपाल सिकािको तमति २०७२/४/१० को तनणायर्ाट स्वीकृि भइ कायाान्वयनमा िहेको २० विासम्म नेपालको 

समग्र कृति के्षत्रलाई तदशा तनदेश गने दीघाकालीन सोचंसतहिको “कृतितवकासिणनीति (सन२०१५–

३५”लेगिेकोव्यवस्थावमोतजमगठनभएकातवतभन्नकाम, किाव्य ि अतधकािसतहिका तवतभन्न सतमति िथा 

उपसतमतिहरु ि मुलुकमा भखािै लागू भएको संघीय संिचनाका सन्दभामा कृति नीतिको यस कायाान्वयन िथा 

अनुगमन व्यवस्थामा परिमाजान आवश्यक देख्तखन्छ । 

४.  परीक्षण पररणा : 

४.१ छन ट(न ूना) परीक्षणिः 

िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१को Randomlyछातनएका केही नीतिहरुप्रत्यक्ष पिीक्षण गदााप्राप्त भएका नतिजाहरु 

यस प्रकाििहेका छन्, 
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(क) कृष्ट्ि उत्पादन एबं उत्पादकत्व अष्ट्भबृप्तधिः 

४.१.१नीति ८ अनुरुपस्थानीय वीउ, वेनाा, नश्ल आतदउत्पादन ि कृति उत्पादन संकलन, प्रशोधन,संचय आतदको 

लातग तवशेि प्रतवतध सेवा प्रदान गनािातष्ट्र य कृति श्रोि केिहरु तवकास गनेक्रममा देशभि फलफुलसंर्न्धी १२, 

माछाको १०, ििकािीको लातग १०, िेशमका लातग १० श्रोि केिहरु संचालनमा िहेको । 

४.१.२ नीति १३ मा उललेख भएका अनारृ्तष्ट्, अतिरृ्तष्ट्, िोग, तकिा िथा प्राकृतिक प्रकोपको आाँकलन ि 

कृति िाहिका लातग सभे/सतभालेन्स प्रणाली स्थापना गने नीति कायाान्वयनाथा कृति मन्त्रालयमा िाहि 

व्यवस्थापन शाखास्थापना भई तजल्लाख्तस्थि कृति कायाालयमाफा ि तजल्ला प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन 

सतमतिसंगको समन्वयमा काया भइिहेको । 

४.१.३ कृतिका कायाक्रमहरुको संचालनमा सम्भव हने सरै् के्षत्रमा मतहला संलग्निा िथा सहभातगिालाई 

पचास प्रतिशि पुयााउने नीति १७ अनुरुप कृतिमा मतहलाहरुको सहभातगिा कुनैकुनै कायाक्रममा ५० प्रतिशि 

भन्दा मातथिहेको तवतभन्न प्रतिरे्दनमा उले्लख भएको । 

४.१.४ नीति १८ अनुसाि चाि हेक्टिभन्दा कम जतमन हने कम श्रोि साधन भएका कृिकहरुलाई 

िोतकएको सुतवधा उपलब्ध गिाउन उनीहरुको पतहचान गने काया भइसकेको छैन ।  

कृिकलाई पेन्सन उपलक्ध गिाउने सोचं िाखी यसर्ािे अध्यन गने कायाक्रम यस आ.व. २०७४/७५ को 

नीति िथा र्जेट र्क्तव्यमा िाख्तखएको । 

४.१.५ नीति २० मा उले्लख भएर्मोतजमको भूतम र्ैंकको स्थापना भएको पाइएन । 

(ख) व्यावसाष्ट्यक र प्रष्ट्िस्प ाभत्मक कृष्ट्ि प्रणालीको ष्ट्वकास : 

४.१.६नीति २७ को आधािमा उपयुक्त परिमाण ि गुणस्तिमा कृति उत्पादन गने रृ्हद् उत्पादन के्षत्र 

तवकासका लातग भखाि सुपिजोन, जोन, ब्लक ि पकेटको अवधािणा शुरु भएको । 

४.१.७पशु िथा कृति वसु्तहरुको र्ीमा गने संर्न्धी नीतिनं. ३० कायाान्वयनको क्रममा गाई, भैंसी, र्ाख्रा, 

कुखुिा, माछा, ििकािी िथा मुय वालीहरुको र्ीमागने काया क्रमस भइिहेको । 

४.१.८पिम्पिागि स्थानीय मौतलक कृति र्सु्त एरं् सम्बि प्रतवतधहरुको पञ्जीकिण िथा प्रर्द््रधनसंर्न्धी नीति 

नं. ३३ को ममाअनुरुप एकािफा  Seed Quality Control Center स्थापना भएका छन भने NARC ले Gene 

Bank संचालन गिेको । 

४.१.९नीति नं. ३६ मा भएको व्यवस्थार्मोतजम कृतिसंग संर्ख्तन्धि तनजी के्षत्रका प्रयोगशालालाई तनयमन गिी 

प्रमाणीकिण/मान्यिा प्रदान तदने काया संर्ख्तन्धि तनदेशनालयर्ाट हदै आएको । 

४.१.१० िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को ४३ सौ ंनीतिमा उले्लख भएर्मोतजमको छुटै्ट  कृति उद्योग तवकास 

नीति जािी भएको पाइएन । 

 

४.२सारांश परीक्षण: 

नीष्ट्ि

का 

शीिभक

हरु 

नीष्ट्ि

का 

बंुदा 

संख्या 

उदे्दश्य प्रप्तिका लाष्ट्ग कायाभन्वयन 

गररएका केही कायभक्र हरु 
कैष्ट्ियि/सुझाव 

कृति १८ ∆कृतिसडक ∆किीर्सरै्जसोनीतिहरुकायाान्वयनमाल्याइएपतनकायाान्वयनपक्षकमजोििहे



13 
 

उत्पादन 

एवं 

उत्पादक

त्व 

अतभवृ

ख्ति 
 
 
लतक्षि 

वगाहरू

का 

लातग 

तवशेि 

सुतवधा 

 
 
 
 
८ 

∆ग्रामीणतवद्युिीकिण 
∆पकेटके्षत्रकायाक्रम 
∆कृिकसमूहमाफा िसेवा 
∆अनुदानकायाक्रम 

∆आ.व.२०७१/७२ मा ६६ प्रतिशि 
कृति र्जेट लैंतगक उत्तिदायी 

िहेको 
∆आ.व.२०७१/७२ मा मतहला 

कृिक सहभातगिा ४८.४ प्रतिशि 

 

कोलेपयााप्तसाधनश्रोिसमेिकायाान्वयनपक्षर्तलयोर्नाउनपने। 
∆शीिाकगिनीतिहरुलाईस्पष्ट्ढंगलेपरिमाजानगनुापने 

व्यावसा

तयक ि 

प्रतिस्प

धाात्मक 

कृति 

प्रणाली

को 

तवकास 

२३ ∆नेपालसिकाििवैदेतशकसहायिाका

व्यावसातयककृतििथाब्यापािआयोजना 
∆PACTआयोजना 
∆ High value Ag. 

Program 
 

 
 
 
                 ,, 

प्राकृति

क 

स्रोि 

िथा 

वािावि

णको 

संिक्षण, 
सम्विा

न एवं 

सदुपयो

ग 

७ ∆माटोपिीक्षणसेवा 
∆प्राङ्गारिकमलउत्पादन 
∆आई.पी.एमसेवा 
∆भूसंिक्षणसेवा 

प्रमाणीकिणगनेतनकायिथादक्षजनशख्तक्तकोकमीिकायाके्षत्रमािहेकोतितवधाह

टाउनपने 

कायाान्व

यन 

िथा 

अनुगम

न 

व्यवस्था 

क,ख 
ि ग 

अनुगमन कमजोि स्थानीय तनकायको अभाव 

िातष्ट्र य 

कृति 

नीति, 
२०६१ 

५६ नीति उपयुक्त परिमाजान आवश्यक 

 

५. परीक्षण पररणा र सुझाव 

िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ को तनिन्तििा, सान्दतभाकिा ि परिमाजानको आवश्यकिासमेिको आधािमा संतक्षप्त 

सािांसकोरुपमा नीति पिीक्षणको परिणम ि सुझाव देहायर्मो ाँतजम प्रसु्ति गरिएको छ : 

 िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ कृति तर्कासका लातग  देशको मूल छािा नीतिकोरुपमा िहेको छ 

।संघीयिा प्रणाली अन्तगाि िातष्ट्र य िहमै समायोजनकासाथ यसले तनिन्तििा पाउनु पदाछ । 

 मन्त्रालयहरुको समायोजनका (तवभाजन ि एकीकिण) र्खि िाष्ट्रको मूल कृति नीति ि कृति  

मन्त्रालयको कायातजमे्मवािीर्ीच पूणा सामन्जस्यिा कायम िाख्न जरुिी छ । 
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 िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ अन्तगाि र्नेका तवतवध तवियगि के्षत्रका नीति, ऐन िथा तनयमावलीहरु िथा 

अन्य तनदेतशका, कायातवतध िथा मागादशानहरुको वास्ततवक कायाान्वयन ख्तस्थति एकीनका लातग 

समयमयमा छुट्टा छुटै्ट अध्ययन गने प्रणलीको व्यवस्था तमलाउनु गदाछ । 

 नेपालका पतछल्ला एघािौ ं देख्तख चौधंौ ंआवतधक योजनाहरुले िाखेको सोचं, उिेश्य, िणनीति िथा 

प्रमुख कायाक्रमहरुको मूल धाि सािभूि रुपमा एउटै तदशािफा  उनू्मख िहेको पाइन्छ । यसलाई  

कायम िाख्तखनु पदाछ। 

 आवतधक योजनाको कुल लगानीको कृतिलाई छुट्ट्याइएको प्रतिशिमा धेिै उिाि चढाव भएको छैन। 

आवतधक योजना तनमााणकार्खि कृति के्षत्रलाई र्जेट तनधाािण गदाा कृति नीति, २०६१ को 

उिेश्यलाई ध्यानमा िाखी उले्लखनीय ढंगले साथाकरुपमै रृ्ख्ति गदै लतगनु पदाछ । 

 आवतधक योजनाहरुले कृति के्षत्रलाई िोकेको लगानी मात्रालाई यथाथा तवतनयोतजि वातिाक र्जेटले 

अनुशिण गरिनु पदाछ । 

 कृति के्षत्रको तवगि १० विाको वातिाक रृ्ख्ति दिमा त्यति संगति (Consistency) िहेको देख्तखदैन । 

यस अवतधको कृति के्षत्रमा िहेको लगानी ि वातिाक रृ्ख्तिआधािमा मात्र िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१को 

उिेश्य पूिा गना कठीन हनेदेख्तखएकोले लगानी र्ढाई कृतिको रृ्ख्ति दि उच्च गनुा पदाछ । 

 िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ लागू भएपतछ खाद्यान्न िथा नगदे र्ाली, दुध उत्पादन, माछामासु िथा 

पशुपालनमा केही सकािात्मक परिविान देख्तखएका छन । समग्ररुपमा प्रतिस्पधाात्मक ि व्यवसातयक 

ढंगको कृति तवकासका लातग यसलाई तनिन्तििा तदईनु पदाछ । 

 हाल देशमा रृ्ख्ति भैिहेको श्रम शख्तक्त, प्रत्यक्ष पिोक्ष रुपमाकृति पेशामा आधारिि जनसंया ि 

रे्िोजगािको ख्तस्थतिलाई ित्काल तनकट भतवष्यमैपूणा रुपमा सम्बोधनगना सके्न उपाय देख्तखएको छैन । 

यसै गिी देशको कूल ग्राह्यस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उले्लखनीय ढंगले योगदान गना सके्न के्षत्र पतन 

तवकास भैसकेको छैन । यस ख्तस्थतिमा िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ लाई प्रभावकािी ढंगले कायाान्वयन 

गनुा उपयुक्त ि दीघाकालीन उपाय सातवि हन सक्दछ । 

 देशमा संघीय प्रणाली लागू भैसकेको अवस्थामा नेपालको संतवधानको अनुसूची ९ मा कृतिलाई संघ, 

प्रदेश िथा स्थानीय िहको अतधकािकोसाझा सूचीमा िाख्तखएको छ । शासन प्रणालीको   

िहर्मोतजम अतधकािको स्पष्ट् िेखा कोनाका लातग पतन हालको िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ ले स्विः 

परिमाजानको माग िाख्दछ । 

 नेपाल सिकािले गिेको तनणायमुिातवक नेपाललाई सन २०२२ सम्ममा तर्कासशील  िाष्ट्रको  सूचीमा 

पुर्याई सन २०३० मा मध्यम आय भएको देशमा स्तिोन्नति गने योजनालाई यथाथामा  परिणि 

गनाका लातग लक्ष्यसमेिको परिमातजाि िातष्ट्र य कृति नीतिआवश्यक देख्तखन्छ । 

 विामान िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१मा निहेको िि २०७२ मा नेपाल सिकािले स्वीकृि गिी 

कायाान्वयनमा िहेको कृति तवकास िणनीति (ADS) मा िहेकोखाद्य िथा पोिण सुिक्षा, िोजगािी 

शृ्रजना, कृति र्सु्त तनयाािलगायिका स्तम्भगि तवियहरु समेटी परिमाजान गनुापने । 

 सदस्य िाष्ट्र भएकोले संयुक्त िाष्ट्र संघको साधािण सभाले २५ सेपे्टम्बि २०१५ मा अपनाएको 

रिजुलुशन Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development ले िाखेको 

उिेश्य अनुकुलनका सन्दभामासमेि नेपालको कृति नीतिमा परिमाजान आवश्यक छ । 

 

अनुसूिी 

(क) राष्ट्रिय कृष्ट्ि नीष्ट्ि २०६१ 

पृष्ठभूतम  
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देशको भौगोतलक परिवेशले उपलब्ध गिाएको अवसि ि कृिकहरूको अनुभव िथा आधुतनक कृति 

प्रतवतधहरूको सदुपयोगर्ाट तदगो आतथाक वृख्ति िथा खाद्य सुिक्षा सुतनतिि गना सतकने सम्भावना तवद्यमान 

िहेको छ । कृति भूतमको अनुपयुक्त प्रयोग एवं तवतभन्न प्रकोपहरूका कािण उवािा कृति भूतमको ह्रास हाँदै 

जानु, कृतिमा श्रम ि सीप हनेहरूमा कृति भूतमको पहाँच नपुगु्न ि पहाँच पुगे्नहरूले पतन आधुतनक 

प्रतवतधहरूको प्रयोग गिी पयााप्त मात्रामा व्यावसातयक रुपमा उपयोग गना नसकु्न ि गैि कृति के्षत्रको 

तवकासको आधािको रुपमा िहेको कृति के्षत्रको तवकासका पूवााधाि (तसंचाई, सडक, तर्जुली, संचाि, उद्योग ि 

र्जाि व्यवसाय िथा उन्नि प्रतवतधहरू) मा पयााप्त लगानी आकृष्ट् हन नसकु्न कृति के्षत्रको तवकासको मूल 

समस्याका रुपमा िहेका छन् ।  

कृति के्षत्रको समग्र तवकासका लातग ल्याइएका कृति तवकासको नीतिगि रुपिेखा २०४८ िथा दीघाकालीन 

कृति योजनाले यस के्षत्रको तवकासलाई केही हदसम्म तदशार्ोध गिाएको छ । िथातप आतथाक उदािीकिण, 

तवश्व व्यापाि संगठन िथा के्षत्रीय संगठनहरूमा नेपालको तवद्यमान प्रतिर्ििा, नेपालको लातग तदगो तवकासको 

एजेण्डा एवं सहस्राब्दी तवकासका लक्ष्यहरू समेिको पृष्ठभूतममा दीघाकालीन कृति योजनाका मूलभूि पक्षलाई 

कायम िाखी नयां िातष्ट्र य कृति नीति िजुामा गिी लागु गना आवश्यक देख्तखएकोले नेपाल सिकािले यो िातष्ट्र य 

कृति नीति, २०६१ जािी गिेको छ । यस के्षत्रमा िजुामा भएका ि नयााँ िजुामा हने वसु्तगि िथा तवियगि 

नीतिहरू यसै नीतिर्ाट तनदेतशि हने छन् ।  

 

दृष्ट्रकोण  

तनवााहमुखी कृति प्रणालीलाई व्यावसातयक एवं प्रतिस्पधाात्मक कृति प्रणालीमा रुपान्तिण गिी दीगो कृति 

तवकासको माध्यमर्ाट जीवनस्तिमा सुधाि ल्याउनु कृति के्षत्रको दीघाकालीन दृतष्ट्कोण िहने छ ।।  

 

उदे्दश्यहरू  

व्यावसातयक एवं प्रतिस्पधाात्मक कृति प्रणालीिािा उच्च एवं तदगो आतथाक वृख्ति हातसल गिी खाद्य सुिक्षा 

िथा गिीर्ी तनवािणमा योगदान गनाः  

१. कृति उत्पादन एवं उत्पादकत्व र्ढाउने ।  

२. व्यावसातयक िथा प्रतिस्पधाात्मक कृति प्रणालीका आधािहरूको तवकास गिी के्षत्रीय ि तवश्व 

र्जािसाँग प्रतिस्पधाात्मक र्नाउने ।   

३. प्राकृतिक श्रोि, वािाविण ि जैतवक तवतवधिाको संिक्षण, सम्वद््रधन एवं सदुपयोग गने ।  

द्रष्ट्ब्यः कृति शब्दले र्ाली, वागवानी, पशु पन्छी, माछा आतद कृतिका सरै् उप–के्षत्रसाँग सम्बि उत्पादन, उद्योग एवं    

व्यवसायहरु समेि जनाउाँछ ।  

नीष्ट्िहरू  

प्रसु्ति उदे्दश्य प्राख्तप्तका लातग श्रोि साधनमा पहाँुुच भएका ि साधन ि अवसिमा िुलनात्मक रुपमा नू्यन 

पहच भएका दुवै समूहका कृिकहरूको आवश्यकिालाई समेटने गिी तनम्न नीतिहरू अवलम्बन गरिने छन् 

।  

क) कृष्ट्ि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अष्ट्भवृप्तध ।  
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१. स्थानीय सम्भाव्यिा, िुलनात्मक लाभ िथा तवतशष्ट् अवसिको उपयोग गिी उपयुक्त कृति प्रतवतधहरूको 

तवकास, प्रसाि िथा उपयोगर्ाट कृति उत्पादन एवं उत्पादकत्व र्ढाइनेछ । साथै कृतिको 

व्यवसायीकिण िथा तवतवधीकिणमा जोड तदई आय आजान िथा िोजगािका थप अवसिहरू सृजना 

गरिनेछन् ।  

२. वैज्ञातनक भू–उपयोग प्रणालीको उपयोग गिी उवािा कृति भूतमलाई गैि कृति प्रयोगमा ल्याउन 

तनरुत्सातहि गरिने छ । पहाडमा तभिालो जमीन व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रतवतध ि ििाई िथा समथि 

उपत्यकामा कृति भूतम तवकासको उपयुक्त प्रतवतध प्रयोग गिी जमीनको वैज्ञातनक प्रयोगलाई र्ढावा 

तदइनेछ ।  

३. तसंचाई सुतवधा, कृति सडक, ग्रामीण तवद्युिीकिण ि उपयुक्त कृति प्रतवतधको तवकास िथा तवस्ताि 

गरिने छ । तसंचाई, सडक िथा तवद्युिीकिण सुतवधा भएका के्षत्रमा उपलब्ध प्रतवतधको सघन ि 

व्यापक उपयोग गिाइने छ ।  

४. उत्ति–दतक्षण िाजमाि्ाग िथा सहायक मागाहरुको आसपासका संभाव्य के्षत्रहरूमा र्ढी मोल जाने 

कृतिवसु्तको पकेट तवकासमा तवशेि प्राथतमकिा तदइनेछ । तवशेि गिी दुगाम के्षत्रहरूमा कम िौल 

िथा र्ढी मूल्य जाने कृति वसु्तहरूको उत्पादनमा प्राथतमकिा तदइने छ ।  

५. स्थानीय आवश्यकिा ि प्राथतमकिा अनुरुपको कृतिका योजना िजुामा, कायाान्वयन ि अनुगमनको काया 

स्थानीय तनकायहरूमा तनके्षपण गिी स्थानीय तनकायहरूलाई तजमे्मवाि ि सक्षम र्नाइनेछ । यसका 

लातग सशिा अनुदान उपलब्ध गिाउने व्यवस्थार्ाट टेवा पु-याइने छ ।  

६. एकभन्दा र्ढी तजल्ला समेटेि सम्भाव्य कृति उत्पादन एवं कृति व्यावसाय प्रवद््रधन गिी 

व्यावसायीकिणका आधाि खडा गने िुलनात्मक रुपमा ठूला आयोजनाहरू स्थानीय तनकायको 

सहभातगिामा केिीय आयोजनाका रुपमा संचालन गिी टेवा पु-याइने छ । यसको कायाान्वयनका 

लातग केिमा िहेका तवभाग एवं तनदेशनालयहरूलाई तजमे्मवाि ि सक्षम र्नाइने छ ।  

७. खाद्य पोिण लगायिका कृति प्रतवतधको स्थलगि प्रसाि सेवामा कृिक समूहको माध्यम अपनाइनेछ । 

कृति/वन कलेजहरूर्ाट पतन आफ्नो प्रभाव के्षत्रमा समन्वयात्मकरुपमा कृति प्रतवतध प्रसाि 

प्याकेजहरू संचालन गरिनेछ । साथै कृति प्रसािमा सूचना प्रतवतध िथा आम संचाि माध्यमको पतन 

उपयोग गरिनेछ ।  

८. तवकास के्षत्र ि भौगोतलक उपके्षत्रहरूको आधािमा स्थानीय र्ीउ, रे्नाा, तर्रुवा, नश्लहरूको उत्पादन 

गनेहरूको लातग गुणस्तिीय स्रोि सामाग्रीहरूको केि ि कृतिवसु्त संकलन, प्रशोधन, संचय ि ढुवानी 

आतद काया गने उद्यमी िथा व्यवसायीहरूको लातग तवशेि प्रतवतध सेवाको स्रोि केिका रुपमा 

िातष्ट्र य कृति स्रोि केिहरूको तवकास गिी सुदृढ गरिनेछन् । यस्ता स्रोि केिहरूलाई माटो 

तवशे्लिण, र्ीउ प्रमाणीकिण, र्ाली संिक्षण िथा पशुिोग तनदान लगायिका के्षत्रमा सभे सतभालेन्स सेवा 

संचालन, प्रयोगशाला सेवा संचालन एवं उद्यमी, व्यवसायी, सहकािीकमी एवं कृति कायाकिााहरूको 

क्षमिातवकास िालीम समेि तदन सके्न एकीकृि केिको रुपमा तवकास गदै लतगनेछ ।  

९. भौगोतलक सम्भाव्यिा ि िुलनात्मक िथा स्थान तवशेिको तवतशष्ट् लाभ समेिका दृतष्ट्र्ाट आवश्यक 

पने कृति अनुसन्धान कायाहरू (खाद्य िथा पोिण प्रतवतध लगायिका कृति उत्पादन, संकलन, गे्रतडङ्ख, 

भण्डािण, प्रशोधन, प्यातकङ््ख आतद) का लातग तनजी के्षत्र ि गैि सिकािी के्षत्र समेिको 

सहभातगिात्मक िथा प्रतिस्पधाात्मक कृति अनुसन्धान िथा तवकास प्रणालीको प्रवद््रधन गरिनेछ । 

यस्तो प्रणाली सुहाउाँदो लगानी व्यवस्था गना कृति अनुसन्धान िथा तवकास कोिको अवधािणा 

अनुरुप अनुसन्धानको संस्थागि उच्च तनकायको संिचनालाई सुधाि गिी व्यवख्तस्थि गरिनेछ । कृति 
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अनुसन्धान िथा तवकास सम्बि अन्तिाातष्ट्र य संगठनहरूसाँगको सहकाया ि प्रतवतध िथा तवशेिज्ञ 

आदान–प्रदानलाई प्रोत्सातहि गरिनेछ ।  

१०. तनजी िथा गैिसिकािी के्षत्रर्ाट कृति अनुसन्धान िथा तवकासमा गरिने खचामा कि प्रयोजनका लातग 

खचा लेख्न पाउने सुतवधाका साथै अन्य उपयुक्त प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गिी तनजी िथा 

वैदेतशक के्षत्रको लगानी आकृष्ट् गरिने छ ।  

११. प्रमुख उत्पादन सामग्रीहरु (उन्नि पशु, पन्छी, माछा भूिा, िासायतनक मल एवं र्ीउ तर्जन आतद) 

को आयाि, उत्पादन िथा मौज्दाि ख्तस्थतिको तनयतमि अनुगमन गिी आपूतिा सुतनतिि गरिनेछ ।  

१२. कृति उत्पादन िथा व्यवसाय प्रवद््रधनमा आवश्यक कृति ऋण प्रवाहलाई उत्पादन िथा व्यवसायको 

प्रतिफलसाँग आर्ि गिी सुतनतिि गरिनेछ ।  

१३. अतिवृतष्ट्, अनावृतष्ट्, िोग, कीिा एवं अन्य दैवी प्रकोपहरूको आाँकलन ि कृति िाहि परिचालनका 

लातग सभे सतभालेन्स प्रणाली स्थातपि गिी तक्रयाशील िाख्तखनेछ ।  

१४. स्थानीय िहमा कृिकहरूको क्षमिा सुधािका लातग कृिक िातलम कायाक्रममा तवशेि जोड तदइनेछ 

।  

१५. कृति जनशख्तक्तउत्पादनका लातग कृति िथा वन तवश्वतवद्यालय स्थापना ि कृति वन कलेजहरूको 

प्रवाध्दन गरिनेछ । तवश्वतवद्यालय/कलेजहरू ि कृति अनुसन्धान केि िथा िातष्ट्र य कृति श्रोि 

केिहरूसाँग प्रातवतधक ि तवशेिज्ञ आदान प्रदान गिी सहकाया गिाउने व्यवस्थार्ाट कृति 

जनशख्तक्तको गुणस्ति तवकास गरिनेछ । कृति व्यवसायीकिणका लातग कृति र्जाि िथा व्यवसाय 

प्रवध्दान सम्बि जनशख्तक्त उत्पादनमा पतन जोड तदइने     छ ।  

१६. कृति के्षत्रको योजना िजुामा, नीति तनधाािण िथा अनुगमन मूल्याङ्कनका लातग आवश्यक िथ्याङ्क 

संकलन, तवशे्लिण ि प्रके्षपण कायालाई सुदृढ गरिने छ । साथै कृति के्षत्रको लातग अनुकूल मूल्य 

िथा व्यापाि पिति (Terms of trade) स्थातपि गिाउन तनयतमि अनुगमन गरिने छ ।  

१७. कृतिका कायाक्रमहरूको संचालनमा सम्भव हने सरै् के्षत्रमा मतहला संलग्निा एवं सहभातगिालाई ५० 

प्रतिशि पु-याइनेछ । मतहला कृिक िालीममा सकभि घुिी िालीमको प्रर्न्ध तमलाई घि गाउाँ 

नतगच पु-याउने प्रर्न्ध तमलाइने छ । कायाक्रममा मतहला संलग्निा सम्बि सूचना िथा िथ्यांकहरूको 

प्रवाहलाई सुतनतिि गरिनेछ ।  

१८. चाि हेक्टि भन्दा कम जमीन हने कम स्रोि साधन भएका (Resource Poor) कृिकहरुको 

पतहचान ि वगीकिण गिी िोतकएका सुतवधाहरू उपलब्ध गिाइने छ । लतक्षि वगाहरूका लातग 

तवशेि सुतवधा  

आधा हेकटिभन्दा कम जमीन भई तसञ्चाई सुतवधा नू्यन िहेका, दतलि, उत्पीतडि िथा अन्य सीमान्त कृिक 

एवं कृति श्रतमकहरूलाई लतक्षि समूहमा वगीकिण गिी तवशेि सुतवधा तदने दृतष्ट्कोणर्ाट तनम्न 

नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछन् ।  

१९. सीप भएका भूतमहीन, सीमान्त एवं साना कृिकहरूलाई भूतममा पहाँच पु-याउन कायम िहेको कानूनी 

हदर्न्दीको प्रभावकािी कायाान्वयन, हदर्न्दी छुटको प्रभावकािी अनुगमन, प्रगतिशील कि व्यवस्था, 

खेिी भूतमको लातग किाि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था जस्ता तवतभन्न तवकल्पहरूको पतहचान गिी 

भूतममा पहाँचका अवसिहरूको सृजना गरिनेछ ।  
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२०. भूतम र्ैंकको स्थापना गिी स्थानीय तनकायको सहभातगिामा कृति कायाका लातग जग्गा 

तकने्न÷रे्चे्नहरूलाई खेिीयोग्य जग्गाको उपलब्धिा र्ािे सूचना सेवा ि आवश्यक पनेलाई ऋण सुतवधा 

उपलब्ध गिाइनेछ । यस र्ैंकर्ाट लतक्षिवगाहरूलाई कृति उत्पादनका लातग सहतलयि दिमा भूतम 

खरिद गना तवशेि ऋण सुतवधा उपलर्ध गिाइने छ ।  

२१. किाि वा करु्तलयि व्यवस्थार्ाट कृति जग्गा वा पोखिी वा घोल वा जलाशय वा नदी नालाका 

के्षत्रहरू प्राप्त गिी कृति उत्पादन गने समूहमा आर्ि भई आउने उत्पीतडि, दतलि िथा अन्य 

सीमान्त िथा भूतमहीन कृति श्रतमकहरूको लातग र्ीउ तर्जन प्रातवतधक सेवा तनःशुल्क उपलब्ध 

गिाइनेछ । साथै कृति तवकास र्ैंक लगायि अन्य तवत्तीय संस्थाहरु परिचालन गिी सहतलयि दिमा 

समूहमा कृतिऋण उपलब्ध गिाइने छ ।  

२२. सीमान्त जमीन, चिन÷खका , हैतसयि तर्तग्रएका वन िथा प्रयोगमा नआएका सावाजतनक जमीनलाई 

लतक्षि समुदायमा करु्तलयिमा हस्तान्तिण गिी सम्भाव्यिा अनुसाि घााँस, डालेघााँस, कृति वन, जतडरु्टी 

िथा िेशम एवं अन्य स्थायी रुख तर्रुवा हने खालका नगदेर्ाली एवं फलपूmल र्गैंचा तवकासमा 

उपयोग गिाई वन िथा अन्य जमीनको हैतसयि सुधािका साथै गिीर्ी तनवािणमा टेवा पु¥याइनेछ ।  

२३. साना तसंचाई पूवााधािहरू जसै्त ढीकी पम्प, िोअि पम्प, ख्तिङ्कलि, डर ीप, पानी संकलन पोखिी (Water 

harvest) आतदको तनमााण िथा जडानमा लतक्षि समूहलाई तवशेि सुतवधा तदइनेछ ।  

२४. खाद्यान्न नू्यन भएका के्षत्रहरूमा खाद्यान्न उपलब्धिा वृख्ति गना उत्पादन िथा आय वृख्तिका 

सम्भाव्यिाको उपयोग गिाइने छ । साथै अन्यत्रर्ाट खाद्यान्न आपूतिा सुतनतिि गनुापने अवस्थामा 

खाद्यवसु्त ढुवानी, सञ्चय ि तवििणमा स्थानीय तनकायको सहभातगिामा खाद्यान्न सञ्चय एवं परिचालन 

सन्जालको तवकास गरिनेछ ।  

२५. नेपाल सिकािले उपलब्ध गिाउने खाद्यवसु्त, ढुवानी, सामाग्रीको मूल्य, व्याज आतद सुतवधाहरू खाद्य 

सुिक्षाका दृतष्ट्र्ाट जोख्तखम के्षत्र ि लतक्षि समूह पतहचान गिी प्राथतमकिा साथ उपलब्ध गिाइने छ ।  

२६. मौसम िथा अन्य प्रकोपको उिाि चढावको अवस्थामा आधा हेक्टिभन्दा कम जमीन भएका ि 

विाभरि तसंचाई सुतवधा नभएका कृिकहरूको लातग ि भूतमतहन िथा अन्य वैकख्तल्पक आयश्रोि 

नभएका सीमान्त कृिकहरूको लातग खाद्य िथा पोिण सुिक्षा कवचको ९क्र्ाभिथ ल्भिक० तवकास 

गदै लतगने छ ।  

ख. व्यावसाष्ट्यक र प्रष्ट्िस्प ाभत्मक कृष्ट्ि प्रणालीको ष्ट्वकास  

२७. र्जािको माग अनुसािको उपयुक्त परिमाण ि गुणस्तिमा कृति वसु्त उत्पादन गने रृ्हि् उत्पादन 

के्षत्र(Large production package) तवकास गरिनेछ । यस्ता पकेट के्षत्रमािुलनात्मक लाभ भएका 

कृति वसु्तहरुको उत्पादनमा प्राथतमकिा तदइनेछ । यस्ता के्षत्रमाप्रतवतध एवं प्रातवतधक सेवा िथा 

कृति सडक, ग्रामीण तवद्युिीकिण, तसंचाई, कृतिऋण, र्जाि व्यवस्था जस्ता अन्य सुतवधाहरू 

एकीकृि रुपमा परिचालन गरिनेछ ।  

२८. खाद्यान्नको अभाव भएका के्षत्रमा खाद्यान्न पु-याउन आपूतिा कायाक्रम सञ्चालन गरिने पहाडी के्षत्र 

आसपासमा त्यस्तो आपूतिा कायाक्रम माफा ि र्जाि मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गिी स्थानीय उत्पादन 

र्ढाउन प्रोत्साहन गरिने छ ।  

२९. सिकािी फामा/केिहरूमा उपलब्ध स्रोि साधनलाई तनधाारिि उदे्दश्यमा असि नपने गिी  

अतधकिम उपयोग गना व्यवसायमूलक कायाक्रम समेिको दोहोिो मागा (Double Track System) 

व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।  
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३०. पशुर्ीमाको तवस्ताि गरिनुका साथै पन्छी एवं छातनएका र्ालीको र्ीउ ि र्ढी मोल जाने 

कृतिवसु्तहरूको क्रतमक रुपमा र्ीमा गरिनेछ ।  

३१. प्राङ्गारिक खेिी (Organic Farming) लाई प्रोत्साहन गरिने छ । प्राङ्गारिक खेिी गिी कृतिवसु्त 

तनकासी गने उत्पादन के्षत्रमा उत्पातदि कृतिवसु्तहरूको गुणस्ति प्रमाणीकिणको लातग टेवा 

पुयााइनेछ ।  

३२. हाईतिड र्ीउ, उन्नि नश्लको उत्पादन िथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ि परिवतिाि आनुवंशकीय 

जीवहरु (Genetically Modified Organism)को प्रयोगलाई तनयमन गरिनेछ ।  

३३. पिम्पिागि स्थानीय मौतलक कृतिवसु्त एवं सम्बि प्रतवतधहरूको पञ्जीकिण िथा प्रवद््रधन गरिने छ 

। स्वदेशी मूलको तवतशष्ट् उत्पादन एवं उत्पादन प्रतवतधहरूको पतहचान िथा अतधकाि सुितक्षि 

गरिनेछ ।  

३४. कृति िातलमलाई क्षमिा सुधाि ि व्यवसाय प्रवद््रधनमुखी िातलममा वगीकिण गरिनेछ । क्षमिा 

सुधाि िातलमर्ाट कृति कायाकिााहरूको क्षमिा सुधाि िथा कृिकहरूको उत्पादन क्षमिा अतभवृख्ति 

गरिने छ । व्यवसायमुखी िातलमलाई िातलमपतछको व्यवसाय प्याकेजमा आधारिि गिी मागप्रधान 

गिाइनेछ ।  

३५. तशतक्षि रे्िोजगाि युवाहरूलाई कृति पेशामा आकृष्ट् गना कृति व्यवसाय स्थापना िथा सञ्चालन 

िातलमको व्यवस्था गरिनेछ ।  

३६. उन्नि कृति श्रोि सामाग्रीहरूको (र्ीउ, तर्रुवा, रे्नाा, नश्ल, भुिा आतद) स्थानीय उत्पादन िथा तर्क्री 

तवििण ि मलखाद एवं िोग िथा तकटनाशक औिधीहरूको तर्क्री तवििणलाई तनयमन गिी 

आपूतिामा गुणस्ति कायम गिाइनेछ । कृतिसाँग सम्बख्तन्धि तनजी के्षत्रका प्रयोगशाला सेवा िथा 

गुणस्तिीय उत्पादन प्रशोधन सेवालाई पतन तनयमन गिी मान्यिा (Accreditation) तदइनेछ ।  

३७. गुणस्तिीय कृति उत्पादन ि स्थानीय िथा र्ाह्य र्जािमा तवश्वसनीयिाको तवकास गना कृति ि पशु 

क्वािेन्टाइन सेवालाई व्यवख्तस्थि ि सुदृढ गरिनेछ ।  

३८. खाद्यवसु्तको गुणस्ति तनधाािण, गुणतनयन्त्रण, गुणस्ति प्रमाणीकिण ि तनयमन गने कायामा स्थानीय 

तनकाय समेिको सहभातगिा परिचालन गरिनेछ ।  

३९. अन्तिाातष्ट्र य सख्तन्ध, संझौिा िथा िातष्ट्र य आवश्यकिा अनुसाि कृतिवसु्तको तनयमन सेवालाई 

अद्यावतधक गदै लतगनेछ ।  

४०. सहकािीमा आधारिि कृति उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद््रधनमा प्राथतमकिा तदइने छ ।  

४१. कृति उद्यमी/व्यवसायी एवं प्रगतिशील कृिक िथा सम्बि संघ संस्थाहरूको गुनासा एवं 

सुझावहरूको तवशे्लिण गिी तनकास तदन ि तवश्व व्यापाि संगठन, के्षत्रीय व्यापाि संगठन जस्ता 

र्ाह्य तनकासी र्जाि सम्बि संगठनहरूसंगका प्रतिर्ििाहरू ि आयाि प्रतिस्थापन िथा तनकासी 

प्रवद््रधनमा तक्रयाशील िहन कृति उद्योग व्यवसाय प्रवद््रधन सतमतिको प्रभावकािी परिचालन गिी 

कृति व्यावसायीकिणलाई टेवा पु-याइनेछ ।  

४२. कृति वसु्तहरूको व्यावसातयक उत्पादन, प्रशोधन ि र्जाि के्षत्रमा सहकािी एवं तनजी के्षत्रको लगानी 

आकृष्ट् गना प्रोत्साहनयुक्त वसु्तगि िथा तवियगि नीतिहरूको तवकास गरिनेछ ।  
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४३. कृति के्षत्रमा तदइनुपने प्राथतमकिा अनुरुप कृति अनुसन्धान, कृति उत्पादन, कृति प्रशोधन, उद्योगहरू 

ि आन्तरिक िथा र्ाह्य तनकासी र्जािको अन्तसाम्बन्ध स्थातपि गना ि र्ाह्य लगानी समेि आकृष्ट् 

गनाका लातग छुटै्ट कृति उद्योग तवकास नीति ल्याई कायाान्वयन गरिनेछ ।  

४४. व्यावसातयक कृति उत्पादनका सम्भाव्य के्षत्रहरूमा कृति प्रतवतध प्रसाि सेवा सशुल्क उपलब्ध गिाई 

तनजीके्षत्र, सहकािी के्षत्र िथा गैिसिकािी के्षत्रलाई आकतिाि गरिनेछ ।  

४५.उपयुक्त फामा केिहरूलाई किािमा/करु्तलयिमा तनजी के्षत्रर्ाट सञ्चालन गिाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।  

४६. र्जाि सूचना प्रणालीको तवकास, तवस्ताि ि प्रवाह गने काया तनजी एवं सहकािी के्षत्र िथा स्थानीय 

तनकायहरूसाँग साझेदािीमा समेि सञ्चालन गरिनेछ ।  

४७. कृतिवसु्तहरूको व्यवसातयक उत्पादनलाई र्जाि अवसिको सुतनतिििा तदन सम्भाव्य उत्पादन थलो 

नतजक संकलन केि ि सम्भाव्य घना उपभोक्ता नतजक संगतठि र्जािको सुतनतिििा तदनको 

लातग तनजी िथा सहकािी के्षत्रको लागि सहभातगिा ि व्यवस्थापनमा िहने गिी सुतवधायुक्त कृति 

थोकर्जाि िथा हाट र्जािहरूको तवकास िथा तवस्तािमा टेवा पु-याइनेछ ।  

४८. आन्तरिक कृति उत्पादकहरूलाई समेटेि किाि उत्पादन प्रणालीमा आर्ि गिी र्जाि अवसि तदने 

ि आयाि प्रतिस्थापन गने वा तनकासी गने उद्योग व्यवसायीहरूलाई पूाँजीगि िथा अन्य 

प्रोत्साहन÷सुतवधाहरू कृति व्यवसाय प्रवद््रधन सतमतिको तसफारिशमा उपलब्ध गिाइनेछ ।  

४९. स्थानीय स—सानो पूाँजी ि अन्य श्रोिको परिचालन िथा प्रवद््रधन गिी सहकािीको संस्थागि तवकास 

गना संभाव्य कृिक िथा उद्यमीहरूको समूहलाई सहकािीकिण गदै लतगनेछ । साथै गाउाँ घिका 

यस्ता सहकािी संस्थाहरूलाई कृिक समूहको उत्पादन सामग्री िथा सेवाहरू उपलब्ध गिाउने ि 

उनीहरूका उत्पादनहरूको र्जाि प्रणालीमा पठाउने स्थानीय केि (Delivery point) को रुपमा 

तवकास गरिनेछ । 

 

ग. प्राकृष्ट्िक स्रोि िथा वािावरणको संरक्षण, सम्वद््र न एवं सदुपयोग ।  

५०. कृति िसायनहरूको प्रयोगर्ाट माटो िथा जलाशयको अवस्थामा पने नकािात्मक प्रभाव ि अन्य 

वािाविणीय समस्यालाई नू्यन गरिनेछ । साथै पशुपन्छीमा प्रयोग हने औिधी िथा हमोनहरूको 

प्रयोगमा कमी ल्याइनेछ ।  

५१. प्राङ्गारिक मलको उत्पादन िथा प्रयोग प्रवद््रधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

५२. जैतवक तवतवधिा संिक्षणका लातग जीन रै्ङ्कको व्यवस्था ि स्थानीय संिक्षण (In Situ 

Conservation)लाई प्रोत्सातहि गरिनेछ । सम्भातवि के्षत्रमा सहभातगिात्मक जैतवक तवतवधिा 

संिक्षण के्षत्र (Participatory Biodiversity Park) स्थातपि गरिने छ ।  

५३. हैतसयि तर्गे्रका वन िथा प्राकृतिक जलाशयको हैतसयि सुधाि गने गिी जैतवक तवतवधिा 

संिक्षण, सम्वद््रधन ि सदुपयोग िथा कृति वन प्रणालीको तवकास गरिनेछ ।  

५४. स्थानीय सहभातगिाका आधािमा जलाधाि व्यवस्थापन ि नदी कटान तनयन्त्रण गिी संिक्षणप्रधान 

कृति प्रणाली तवकास गदै लतगनेछ ।  
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५५. खेिी योग्य जग्गाको खण्डीकिण तनयन्त्रण ि वैज्ञातनक भू–व्यवस्थापन (चक्लार्न्दी) लाई स्थानीय 

तनकायको सहयोग समेिमा व्यवख्तस्थि गरिनेछ ।  

५६. आवश्यक कानूनी व्यवस्था समेि गिी भूतमको सहकािी÷साझेदािी÷समूह व्यवस्थापन प्रणालीको 

तवकास गना प्रोत्सातहि गरिनेछ । यस्तो भूतम व्यवस्थापनमा ित्पििा देखाउनेलाई प्राथतमकिा 

तदने गिी सम्बि केिीय िथा स्थानीय तवकास आयोजना िथा कायाक्रमहरूको छनौट िथा 

कायाान्वयनको आधाि र्नाई उते्प्ररिि गरिनेछ ।  

कायाभन्वयन िथा अनुग न व्यवसथािः  

क. स्थानीय िहदेख्तख केख्तिय िहसम्मको कृति के्षत्रको योजना िजुामा, अनुगमन िथा मूल्याङ्कनमा 

सम्बख्तन्धि िहमा (गाउाँ , तजल्ला, के्षत्र, केि) सिोकािवालाहरूको संलग्निालाई सुतनतिि गिी 

सहभातगिात्मक पितिलाई र्ढावा तदइनेछ । मतहला, दतलि एवं तपछतडएको वगा सम्बन्धी सूचना िथा 

िथ्याङ्कहरूलाई पतन सूचना प्रणालीमा ल्याइने छ ।  

ख.  कृति सम्बि तनकायहरूर्ीच सहभातगिात्मक एवं समन्वयात्मक रुपमा योजना िजुामा, 

कायाक्रम कायाान्वयन िथा अनुगमन गिाई यो नीति कायाान्वयन गिाउन िातष्ट्र यस्तिमा िातष्ट्र य कृति 

तवकास सतमति िहने छ । िातष्ट्र य कृति तवकास सतमतिलाई सघाउन केिमा केिीय कृति तवकास 

कायाान्वयन सतमति ि के्षत्रीयस्तिमा के्षत्रीय कृति तवकास सतमति िहने छन् । स्थानीय िहमा गाउाँ 

तवकास सतमति ि तजल्ला तवकास सतमतिहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुरुप योजना िजुामा, 

कायाान्वयन, अनुगमन िथा मूल्याङ्कनमा तजमे्मवाि र्नाइने छ । तजल्ला िहमा तजल्ला कृति तवकास 

सतमति ि गाउाँ तवकास सतमति िहमा कृति सतमति िहनेछन् । तयनले स्थानीय तनकायहरूलाई यो 

नीतिको कायाान्वयन ि अनुगमन गनामा सघाउने छन् । िातष्ट्र य कृति तवकास सतमति ि स्थानीय 

तनकायहरूलाई िातष्ट्र य कृति स्रोि केिहरूले प्रातवतधक पृष्ठपोिणको सुतनतिििा तदने छन् ।  

ग. यस िातष्ट्र य नीतिको कायाान्वयनको क्रममा सम्बि मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो कायाके्षत्रमा पिेका 

तवियहरुको कायाान्वयन गने छन् । यस िातष्ट्र य कृति नीतिको कायाान्वयनको अनुगमन िातष्ट्र य कृति 

तवकास सतमतिले गनेछ । यस नीतिको कायाान्वयन िणनीतिहरु ि कायाक्रमहरू िथा तजमे्मवाि 

तनकायहरू सम्बन्धी तवियमा सम्बख्तन्धि मन्त्रालयहरुले स्वीकृति गिाई लागु गनेछन् । साथै, वसु्तगि 

िथा तवियगि नीतिहरू तनमााण गदाा यस िातष्ट्र य नीतिसाँग नर्ातझने गिी गनुा पनेछ । 

(ख) राष्ट्रिय कृष्ट्ि नीष्ट्ि, २०६१ संग सरोकार रहेका नीष्ट्िहरु : 

 िातष्ट्र य कृति नीति, २०६१ 

 तवज्ञान िथा प्रतवतध नीति, २०६१ 

 कृति व्यवसाय प्रवद््रधन नीति, २०६३ 

 कृति जैतवक तवतवधिा नीति, २०६३ 

 जैतवक प्रतवतध नीति, २०६३ 

 दुग्ध तवकास नीति, २०६४ 

 वातणज्य नीति, २०६५ 

 जलवायुपरिविान नीति, २०६७ 

 औद्योतगक नीति, २०६७ 

 पन्छी पालन नीति, २०६८ 

 खका  नीति, २०६८ 
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 पुष्प प्रविान नीति, २०८९ 

 िातष्ट्र य भू-उपयोग नीति, २०६९ 

 िातष्ट्र य सहकािी नीति, २०६९ 

 आपूतिा नीति, २०६९ 

 कृति यान्त्रीकिण नीति, २०७१ 

 वन नीति, २०७१ 


