दुग्ध विकास नीवत
२०६४

नेपाऱ सरकार
कृ वि तथा सहकारी मन्त्रालय
ससहदरबार,काठमाडौ
मागग २०६४

! .पृष्टभृवम:
नेपालमा गाइ तथा भैसीपालान व्यिसाय परम्परागत रुपमा संचालन हुदै अएको छ देशका
भौगोवलक पररिेश ,पशुपालन मा अधाररत कृ विप्रणाली ,पशुपालन व्यिसाय मा कृ िकहरुको
परम्परागत संग्लनता एिं ऄनुभि .गाइ भैसीको ितगमान ईत्पादकत्ि बढाईनसककने ईच्च सम्भाव्यता
.दुग्ध प्रशोधन ईधोग हरुको विकास अकद कारणले दुग्ध क्षेर को कदगो विकास मार्ग त गररबी
वनिारणमा सघाई पुराईन सककने प्रचुर सम्भािना रहेको छ ।
परम्परागत वनबागहमुखी पशुपालन पेशालाइ मयागकदत ,अयमुलक ,पर्ततस्पर्तध र ब्यिसायमुलक
पद्दवतमा रुपान्त्तरण गनग स्िच्छ एिं गुणस्तरीय दुध ईत्पादन को महत्िबारे
कृ िकहरुमा चेतनाको साथै अबश्यक पशु सेिा को कवम ,दुध ईत्पादन मा मौसमी कारणले दुध
वबदा लगायतका समस्या ,भौगोवलक विकटताका क्रम बजार सम्म दुध ढु िानी को समस्या ,दुध
ईत्पादन तथा संकलन मा संग्लन दुध ईत्पादक सहकारी सस्था हरु को कमजोर अर्तथक एिं
व्यिस्थापकीय क्षमता ,अधुवनक दुग्ध पदाथग ईत्पादन गनग भौवतक पूिागधार ,प्रविवध एिं दक्ष
जनशविको कवम , ईपभोिा हरुमा गुणस्तरीय दुध एिं दुग्ध पदाथग को ईपभोगबारे जनचेतना
को कवम अकद समस्या हरु दुग्ध क्षेर को समुवचत वबकासमा ऄिरोधको रुपमा रहेका छन् ।
अय तथा रोजगारीमूलक दुग्ध व्यिसायको विकास गरर गररबी वनिारण गने कायग मा सहयोग
पुराईन ईन्नतजातको पशुपालन मा लगानी गरर ईत्पादन र प्रशोधन स्िदेश
मै गरर विदेश बाट अयावतत दुध तथा दुग्ध पदाथग हरु पर्ततस्थापन गदै दुग्ध विकासलाआ
सर्ल एिं ईपलवब्धमुलक बनाईन यसको स्पष्ट लक्ष्य ककटानसाथ कायग हरु ऄवघ बढाईन यसको
स्पस्ट लक्ष्य ककटानका साथ कायगहरु ऄवघ बढाईन दुग्ध विकास नीवत ,२०६४ तजुगमा गरर
लागुगनग अिस्यक देवखएको छ ।
ऄतः दुग्ध क्षेरको समग्र विकासको लावग वबस िसे कदघगकावलन कृ वि नीवत, २०६१ ,राविय दुध
बजार व्यिस्था एिं रणनीवत ,२००१ , कृ वि व्यिसाय प्रबदगन नीवत ,२०६४ स्िीकृ त गरे को छ ।

२ . दृवष्टकोण
सरकारी ,सहकारी तथा वनवज क्षेर को सहभावगता मा दुग्ध ईत्पादन क्षेरलाइ व्यिसावयक
गुणस्तरीय एिं पर्ततस्परधात्मक व्यिसायको रुपमा विकास गरर रोजगारी ऄवभिृवि एिं गररबी
वनिारणमा योगदान पुराईनुका साथै ईच्च गुणस्तरका दुध तथा दुग्ध पदाथग ईपभोिालाइ
सिगसुलभरुपमा ईपलब्ध गराईने प्रयास एिं कायगक्रमलाइ एक ऄकागको पररपुरक को रुपमा
विस्तार गरर राविय अर्तथक विकासमा गुणात्मक योगदान गनग यस नीवतका कदघगकावलन
दृवष्टकोण रहेको छ ।

३ . ईधेश्य : यस नीवतका ईधेश्य देहाय बमोवजम रहेका छन् (क) ग्रावमण क्षेर मा दुधको ईत्पादन तथा ईत्पादकत्ि बढाईने

(ख) दुध तथा दुग्ध पदाथग को ईत्पादन लाइ व्यिासायीक र पर्ततस्पधी बनाईदै दुध संकलन
ढु िानी व्यिस्था एिं प्रशोधन ईधोग हरुको विस्तार गने ।
(ग) अन्त्तररक बजार को सम्भाव्यता अधारमा दुग्ध पदाथग को विविवधकरण गरर अयात
प्रवतस्थापन गने र दुध तथा दुग्ध पदाथगलाइ वनकासीयोग्य िस्तु को रुपमा विकास गने ।
(घ) दुध तथा दुग्ध पदाथगको गुणस्तर सुधार एिं वनयमन गरर सिगसुलभ रुपमा ईपभोिालाइ
ईपलब्ध गराईने ।

४ .नीवत:
प्रस्तुत ईधेश्य प्रावि का लावग वनम्न नीवतहरु ऄिलम्बन गररने छन् ।
४.१ ग्रावमण क्षेर मा दुधको ईत्पादन तथा ईत्पादकत्ि बढाईनका लावग ऄिलम्बन गररने
मागगदशगक नीवतहरु
(क) ग्रावमण क्षेर मा ईत्पाकदत दुधलाइ शहरी क्षेर मा पुराइ दुग्ध व्यिसायलाइ ग्रावमण क्षेरमा
गररबी वनिारण गनग प्रमुख अधारको रुपमा विकवसत गदै लैजाने ।
(ख) उन्नत नश्ल का पशुहरुको ईत्पादनमा िृवि गनग ईपयुि पके थारुमा नश्ल सुधार, ईन्नत तथा
ईत्पादक स्थानीय नश्लका पशुहरु को सरं क्षण,संबिगन र प्रििगनका लावग सहकारी ,समुहगत
तथा वनवज व्यिसायीलाइ पररचालन गरर श्रोत के न्त्रहरु विकास गररनेछ ।
(ग) पशु स्िास््य संरक्षण एिं रोग वनयन्त्रण सेिा लाइ विस्तार एिं प्रभािकारी बनाइनेछ ।
(घ) पशुपाऱनको ऱागि वषैभरर चरण तथा आहाराको व्यवस्था िररनेछ ।
(ङ) पशुधनको विमा सेिा ईपलब्ध तथा विस्तार गनग सहकारी संस्था \समूहलाइ पररचालन
गनग र यस्ता संस्था समूह मार्ग त कृ िकले गराएको विमा को वप्रवमयम मा नेपाल सरकारले
छु ट कदन सक्नेछ ।
(च) दुधालु पशुहरु खररद गनग कृ िकहरुलाइ सरल रुपमा सहुवलयत ऊण ईपलब्ध गराईन बैंक
हरुलाइ ईत्प्रेररत गररनेछ ।
(छ) सुख्खा याममा पवन दुधको ईत्पादन बढाईन ईपयुि पशु अहार , प्रजनन् तथा घााँसबली
प्रविवधको विकास गररनेछ ।

(ज) पशुपालन तथा अयअजगन क लावग विशेित: मवहला एि दवलत तथा वपछवडएका िगग लाइ
विना वधतो सहुवलयत व्याजदर मा समुहगत रुपमा ऊण र प्राविवधक सेिा ईपलब्ध गराईन
प्रोत्साहन गररनेछ ।
(झ) दुध ईत्पादन को दृवष्टले बढी संख्या भएका वजल्ला लाइ प्राथवमकता कदइ त्यस्ता वजल्ला
क ककसन लाइ बढी दुध ईत्पादन गनग प्रोत्साहन गररनेछ ।
(ञ) ग्रावमण क्षेर का ईत्पाकदत दुध को संकलन क्षेर ऄझ प्रभािकारी रुपले विस्तार गनग
मोटरबाटो पुगेको ठाईाँ हरु मा दुध वचस्यान के न्त्र हरुको समेत विस्तार गररनेछ ।

४.२ दुध तथा दुग्ध पदाथगको ईत्पादनलाइ व्यािसावयक र प्रवतस्पधाग
बनाईदै दुध संकलन .ढु िानी व्यिस्था गररने मागगदशगक नीवतहरु
(क) सहकारी क्षेर मा स्थापना भएका दुध वचस्यान के न्त्र तथा दुग्ध ईधोगलाइ ईपयोग हुने
विद्युत् महसुल मा सहुवलयतको व्यबस्था गररनेछ ।
(ख) सरकारी, सहकारी तथा वनवज क्षेर बाट दुध तथा दुग्ध पदाथग ईत्पादन, संकलन प्रशोधन र
विक्री वितरण गने कायग मा ईपयोग हुने राविय दुग्ध विकास बोडग ले तोके का मेवसन तथा
ईपकरण हरुको पैठारीमा भन्त्सार सहुवलयतको व्यिस्था गररनेछ ।
(ग) दुध तथा दुग्ध पदाथग ढु िानी एिं वितरण मा प्रयोग हुने सिारी साधन को अिागमन
लाइ ऄत्यािश्यक सेिा सरह प्राथवमकता कदइनेछ ।
(घ) दुग्ध दुग्ध ईधोग लाइ अन्त्तररक \बाह्य संयुि लगानी मा धुलो दुध ईत्पादन लगाएतका
मूल्य ऄवभ िृवि हुने ऄन्त्य दुग्ध ईधोग स्थापना एिं संचालन गरर यस्ता िस्तु को अयात
पर्ततस्थापन तथा वनयागत प्रोत्सावहत गनुगका साथै ऄवतररि िेिी र्ु ड अकद बनाईने ईधोग हरु
लाइ प्रोत्सावहत गररनेछ ।
(ङ) दुध ईधोग हरुलाइ गुणस्तरयुि अधुवनक एिं परं म्परागत दुग्ध पदाथग ईत्पादनको
विविवधकरण गनग क्षमता विकासका लागी सहुवलयत पूणग ऊण तथा प्राविवधक सहयोग पुराआनेछ
।
(च) वहमाली

क्षेर मा बसोबास गनग कृ िकहरुको मुख्य पेशा चौरीपालन भएको हुन हुाँदा

ईनीहरुको जीिनस्तर सुधारको लावग नेपालको लावग नेपालको विशि पवहचान रहेको याक
वचजलाइ विवशष्ट ईत्पादनको रुपमा विकास गनग सहुवलयत पूणग ऊण एिं प्राविवधक सहयोग
पुराईनुका साथै गाइ को दुध बाट वचज ईत्पादन विकाशको लावग सहयोग पुराआनेछ ।

(छ) दुग्ध ईधोग हरुको लावग अिाश्यक प्राविवधक जनशवि को विकास गनग ऄध्ययन \तावलम
संस्था (dairy institute \training center) को स्थापना गरर यस सम्बवन्त्ध ऄध्ययन तथा
तावलमको व्यिस्था गररनेछ ।
(ज) दुग्ध क्षेर मा संग्लन प्राविवधक तथा व्यिस्थापन तर्ग का कमगचारी को दक्षता ऄवभिृवि
गररनेछ ।
(झ) दुध ईत्पादन,प्रशोधन तथा दुग्ध पदाथग विविवधकरण का लावग ईपयुि प्रविवध को
ऄनुसन्त्धान तथा विकास गररनेछ ।
(ञ) सहकारी तथा वनवज क्षेर बाट दुग्ध प्रविवधको ऄनुसन्त्धान तथा विकास मा गररने खचगमा
कर प्रयोजन को लावग खचग लेख्न पाईने सुविधा को साथै ऄन्त्य ईपयुि प्रोत्साहन सम्बवन्त्ध
व्यिस्था हरु गररनेछ ।
(ट) बाख्राको ईत्पादन गरर सोबाट वचज तथा ऄन्त्य दुग्ध पदाथग ईत्पादन गनग अिश्यक
कायगक्रम संचालन गने व्यिस्था गररनेछ ।

४.३ अन्त्तररक तथा बाह्य बजारको सम्भाव्यता को अधारमा दुग्ध
पदाथगको विविवधकरण गरर अयात प्रवतस्थापन गनग र दुध तथा दुग्ध
पदाथग लाइ वनकासीयोग्य िस्तुको रुपमा विकास गनग ऄबलम्िन गररने
मागगदशगक नीवतहरु
(क) दुध तथा दुग्ध पदाथग को मूल्य वनधागरणमा खुलाबजार नीवत ऄिलम्बन गररनेछ ।
(ख) दुध तथा दुग्ध पदाथगहरु को बजारको वनयवमत ऄनुगमन तथा ऄध्ययन गरर मूल्य, माग र
अपूर्तत को सूचना संकलन, विश्लेिण एिं प्रिाह गररनेछ ।
(ग) पूणगत स्थानीय दुधको ईपयोग गरर दुध तथा दुग्ध पदाथग हरु ईत्पादन गनग तोककएका क्षेर
का दुग्ध ईधोगहरु लाइ वनवित िवधको को लावग अयकर छु टको व्यिस्था गररनेछ ।
(घ) दुध तथा दुग्ध पदाथग को प्याके वज... समान हरु पैठारी गदाग त्यस्तो पैठारीमा भन्त्सार
सहुवलयतको व्यिस्था गनग सककनेछ ।
(ङ) दुध को गुणस्तर सुधारको लावग गुणस्तरीय दुग्ध पदाथग ईत्पादनको महत्ि, अिश्यकता र
प्रविवधिारे कृ िक एिं ईधमी हरुमा जनचेतना ऄवभिृवि गररनेछ ।

४.४ दुध तथा दुग्ध पदाथग को गुणस्तर

सुधार एिं वनयमन गरर ईपभोिा

हरुलाइ सिगसुलभ रुपमा ईपलब्ध गराईन ऄिलम्बन गररने मागग दशगक
नीवतहरु
(क) दुध तथा दुग्ध पदाथग हरु बढी ईपभोग गने बवन बसाल्न food habit promotion ईपभोिा
हरु मा जनचेतना मुलक पचागर प्रचार प्रचार गररनेछ ।
(ख) ईपभोिा हरुको वहतलाइ ध्यानमा राखी बजारमा वबकक्र वितरणको लावग अपूर्तत भयका
दुध तथा दुग्ध पदाथग हरु को वनयवमत गुणस्तर ऄनुगमन गने ।
यी िस्तुहरुको भण्डारण तथा भण्डारण गने विवध,ईपभोग गने विवध,ईपयोग गने ऄिवध
अकदबारे समेत ईपभोिालाइ जनचेतना कदइनेछ ।
(ग) दुध तथा दुग्ध पदाथग हरुको गुणस्तर वनधागरण पुनरािलोकन गरर ऄऄद्यािवधक गररनेछ ।
(घ) दुध तथा दुग्ध पदाथग को ईपयुि प्याककङ्ग मापदण्ड गरर लागु गररनेछ ।
(ङ) दुध वचस्यान के न्त्र र दुग्ध प्रशोधन कारखानाहरु मा दुध तथा संकलन एिं प्रशोधन
अचारससहता CODE OF PRACTICE लागु गररनेछ ।
(च) दुध तथा दुग्ध पदाथग को गुणस्तर सुवनविताको लावग विवभन्न तहमा प्रयोगशाला हरुको
व्यस्था र सुदढू ीकरण गररनेछ ।

५ संस्थागत व्यिस्था
(क) राविय दुग्ध विकास बोडग लाइ दुग्ध क्षेर को विकासको लावग नीवत वनमागण र तत्
सम्िवन्त्ध विकास योजना तजुगमा, ऄनुगमन तथा वनयमन गनग कृ िक एिं ईद्यमीहरुको संस्था गत
प्रवतवनवधत्ि हुने गरर एक सिल संस्थाको रुपमा विकास गररनेछ ।
(ख) दुग्ध विकासको लावग क्षेर म योजना तजुगमा, लगानी, ऄनुगमन, वनयमन, ऄध्ययन र गनग
विकासको लावग राविय दुग्ध विकास बोडगको क्षमता ऄवभिृवि गररनेछ ।
(ग) सरकारी, सहकारी क्षेर र वनवज दुग्ध ईधोग हरुलाइ राविय दुग्ध विकास बोडगमा सूवचकू तगनग का
साथै ईधोगले विक्री गरेको प्रवत वलटर दुधमा सेिा शुल्क वलइ दुग्ध कोि स्थापना गने ईि कोि को
रकम दुग्ध क्षेर को समग्र विकास एिं विस्तारको मा खचग गररनेछ ।
(घ) राविय दुग्ध सुचनाको लावग त्यांक एंि सुच ना हरु को व्यस्थापन प्रणाली को विकास गरर दुग्ध
ईत्पादान ,संकलन .प्रशोधन,मूल्य ,माग ,अपूर्तत ,तथा गुणस्तर अकद सम्िवन्त्ध राविय तथा ऄन्त्तराविय

ऄद्यािवधक त्यांक तथा सूचना हरु संकलन गररनेछ ।
(ङ)

दुध तथा सहकारी संघ \संस्था को प्राविवधक एिं व्यिस्थापकीय क्षमता ऄवभिृवि गनग सहयोग

पुराइनेछ ।

६ कायागन्त्ियन एिं ऄनुगमन व्यिस्था
(क)

यस नीवत को कायागन्त्ियन एिं ऄनुगमन व्यिस्था को राविय दुग्ध विकाश बोडग ले स्ियं िा संलग्न

सम्बवन्त्धत वनकायहरुको सहयोग गनग िा गराईनेछ ।
(ख) यस नीवतमा व्यिस्था गररएका प्रािधान हरु को कायागन्त्ियन गनग राविय दुग्ध विकास बोडगले
अिश्यकता ऄनुसार कायगविवध ऄपनाइ लागु गनेछ ।
(ग) यस नीवत मा उल्लेवखत व्यिस्था हरु कायागन्त्ियन को लावग ितगमान कानुनी प्रािधान हरुलाइ
अिस्यक पररमाजगन गनग राविय दुग्ध विकास बोडग ले पहल गनेछ ।,

दुग्ध विकास नीवत लाइ नीवत कायागन्त्ियन संग सम्बवन्त्धत विवभन्न वनकायहरु
मन्त्रालय \संघ\ संस्था बोडग
\विभाग \संस्थान
कृ वि तथा सहकारी

वजम्मेिारी वििय

मन्त्रालय

नीवत वनमागण ,ऄनुगमन ,तथा मुल्यांकन एिं
सहजीकरण ।

ऄथग मन्त्रालय

ऄथग मन्त्रालय कर ,भन्त्सार तथा ऄन्त्य छु टको व्यिस्था
।

राविय दुग्ध विकाश बोडग
नेपाल कृ विऄनुसन्त्धान पररिद

ऄध्ययन ,नीवत वनमागण तथा पररमाजगन ,नीवत
कायागन्त्ियन को ऄवनगमन तथा मुल्यांकन ।
दुग्ध पदाथग विविवधकरण ,कम लागतमा दुध ईत्पादन
प्रविवधको ऄनुसन्त्धान तथा विस्तार ,सुख्खा र दुध बढी
ईत्पादन हुने मौसममा ईत्पादन हुने दुधको वभन्नतालाइ
कम गनग ऄध्ययन तथा ऄनुसन्त्धान ।

पशु सेिा विभाग

खाद्य प्रविवध तथा गुण
वनयन्त्रण विभाग

गुणस्तर दुध ईत्पादन को लावग अिश्यक प्राविवधक
सेिाको साथै पशु अहारा ,पशु वचककत्सा तावलम एिं
व्यिस्थापन तथा लागत मूल्य घटाईने कायगक्रम ।
विभाग गुणस्तर पररमाजगन ,वनधागरण ,गुणस्तर
,ऄनुगमन एिं वनदेशन ।

कै कर्यत

सहकारी विभाग
ईधोग िावणज्य तथा अऔर्तत
मन्त्रालय
कृ वि विकास बैंक
दुग्ध विकास संस्थान
के वन्त्रय दुग्ध सहकारी संघ

नेपाल डेरी एशोवसयसन

राविय सहकारी विकास बोडग

दुग्ध सहकारी को विकास ,विस्तार ,ऄनुगमन तथा
मुल्यांकन ।
दुग्ध ईधोगहरु को स्थापना मा सहजीकरण गने र
दुध तथा दुग्ध पदाथगहरुको साथै मेवसन एिं
ईपकरण हरुको अयात वनयागतमा सहजीकरण ।
दुध ईत्पादक कृ िकहरुका साथै दुग्ध ईधोगहरु लाइ
ऊणको व्यिस्था ।
दुग्ध व्यिसाय विस्तार तथा गुणस्तरयुि दुग्ध
पदाथग ईत्पादन विविवधकरण ।
दुग्ध सहकारीको विकास विस्तार तथा
सुदढु ीकरण,तावलम ,सहकारी स्िरूप मा दुग्ध
प्रशोधन कारखानाहरुको स्थापना तथा संचालन ।
समस्या पवहचान ,दुग्ध व्यिसाय विस्तार तथा
गुणस्तर युि दुग्ध पदाथग ईत्पादन विविवधकरण
,दुग्ध ईधोगहरुम,मा व्यािहाररक संवहता लागु तथा
ऄनुगमन ।
सहकारी नीवत समयानुसार पररमाजगन ,दुग्ध
सहकारी हरुको सुदढु ीकरण,दुग्ध प्रशोधन
कारखानाहरुको स्थापना तथा संचालन ,सहकारी
स्िरुपमा ।

