(कृ षि, पशुपछ
ं ी, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र)

रूपान्तरणको िार्गषित्र, २०७५
क) कृ षि तथा पशुपछ
ं ी क्षेत्र
नीषत तथा कानुनी सुधार
१. नेपालको संषवधानिा प्रदत्त खाद्य अषधकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्प्रभुताको

सुषनषितताका लाषर् िुलुकको संघीय शासन संरिना अनुकुल हुने र्री आवश्यक
नयााँ नीषत तथा ऐनहरुको तर्ुगिा र्ररनेछ । पुराना नीषत तथा कानुनहरुको सिय
सापेक्ष पररिार्गन र्ररनेछ ।
२. संघीय सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका प्रधानिन्त्री कृ षि आधुषनकीकरण पररयोर्ना

लर्ायत कृ षि, पशुपंक्षी क्षेत्रबाट संिाषलत अन्य पररयोर्ना तथा कायगक्रिका
दस्तावेर्हरूको सियानुकूल पुन:पररभाषित र्री पररिार्गन र्ररनेछ । प्रदेश र
स्थानीय सरकारलाई नीषत तथा कानुन तर्ुगिा र्नग क्षिता बृषििा सहयोर् र्ररनेछ
।
३.

कृ षि, पशुपंछी, भूषि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रिा कायागन्वयनिा रहेका सफल नीषत
तथा कायगक्रिहरूलाई षनरन्तरता ददइनेछ । उत्कृ ष्ट पररणाि र लक्ष्य हाषसल र्नग
नसके का नीषत तथा कायगक्रिहरूको पुनरावलोकन र्री पररिार्गन वा खारे र्सिेत
र्ररनेछ । साथै दकसान आयोर्लाई सियसापेक्ष बनाउन वतगिान संरिना सषिक्षा
र कायागदश
े पुनरावलोकन र्ररनेछ ।

अनुसन्धान, प्रषवषध षवकास र प्रसार
४. अन्तरागषिय बर्ारिा प्रषतष्पधाग र्नग सक्ने सक्षि संस्थाको रुपिा कृ षि अनुसन्धान

पररिदको वतगिान संरिनार्त पक्षको सषिक्षा र्री पुनर्गठन र कायागदश
े पररिार्गन
र्ररनेछ । र्ुणस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई टेवा ददन कृ षि अनुसन्धान
पररिद (नाकग ) लाई िाषनत षवश्वषवद्यालय (Deemed University) को रूपिा
षवकास र्ररनेछ ।
५.

कृ षि तथा पशुपंछीर्न्य उद्योर्हरुको स्थापनािाफग त् आषित र्नशषिलाई
उद्योर्तफग रुपान्तररत र्दै कृ षि पशुपंछी िूल्य श्रृङ्खलािा काि र्ने र्नशषिहरुको
पषहिान र्री क्षिता अषभबृषि कायगक्रि सञ्चालन र्ररनेछ । साथै कृ षि र पशु सेवा,
प्रसारको षवद्यिान संरिनालाई पुनर्गठन र्री प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायग र
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आवश्यकता पषहिानका आधारिा कृ षि ज्ञान के न्र, पशु अस्पताल तथा षवज्ञ के न्रहरु
स्थापना र्ररनेछ ।
६.

पशुपंछीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृषिका लाषर् हालको नश्ल सुधार
अषभयानलाई तीनै तहका सरकारको सहकायगिा षबस्तार र्ररनेछ, प्रत्येक विग
कषम्प्तिा एक षतहाइका दरले कृ षत्रि र्भागधानको संख्यािा वृषि र्ररनेछ । यो
अषभयानलाई साथगक बनाउन संघीय, प्रादेषशक तथा स्थानीय तहबाट र्नस्तरिा
व्यापक सूिना प्रवाह र्री पााँि विगषभत्र उन्नत उत्पादनशील र्ाईभैंसीको संख्या
दोब्बर पुर्याइनेछ ।

७. के न्रीय तथ्याङ्क षवभार्, प्रदेश र स्थानीय तहबीिको सहकायगिा आर्ािी १

विगषभत्र यथाथगपरक तथ्याङ्क संकलन र्री राषिय कृ षि तथा पशुपछीं तथ्याङ्क
व्यवस्थापन सूिना प्रणाली (NASMIS) षनिागण र्ररनेछ । संकषलत तथ्याङ्कलाई
षनयषित रुपिा कृ षि ज्ञान के न्र, पशु अस्पताल तथा षवज्ञ के न्रहरू िाफग त् अद्यावषधक
हुने व्यवस्था षिलाइनेछ ।

उत्पादन बृषि र बर्ारीकरण
८. कृ षि उत्पादन सािग्रीको आपूर्तग व्यवस्थालाई सहर् र सुलभ बनाई र्ुणस्तरीय
राासायषनक िल सियिै उपलव्ध र्राउन उद्योर्, वाषणज्य तथा आपूर्तग
िन्त्रालयको सिन्वयिा षनर्ी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र सिेतको सहभाषर्तािा सातवटै
प्रदेशिा Buffer Stock को लाषर् कम्प्तीिा २५ हर्ार िेरिक टन क्षिताका भण्डारण
र्ृहहरू स्थापना र्ररनेछ । साथै स्थानीय तहसंर्को सिन्वयिा आवश्यकता अनुसार
शीत भण्डार, रषस्टक भण्डार, सेलार भण्डार, शुन्य शषि भण्डार र्स्ता स्थानीय
उत्पादनलाई सहयोर् पुग्ने भण्डारण र्ृहहरु षनिागण र्नग प्रोत्साषहत र्ररनेछ ।
९.

प्रिुख खाद्य वस्तुहरुिा परषनभगरताको कारण िुलूकले व्यहोरररहेको सिस्यालाई
दृषष्टर्त र्दै खाद्य सूरक्षाका रणनीषतक िहत्वका बालीहरु, र्स्तैैः धान, िकै , र्हुाँिा
आत्िषनभगरता हाषसल र्नग ठू ला षसांिाई आयोर्नाहरुको किाण्ड क्षेत्रषभत्र सघन
कृ षि षवकास कायगक्रि सञ्चालन र्ररनेछ ।

१०. षवर्तिा अषधकांश िध्य पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रको खाद्य तथा पोिण सुरक्षाको

प्रिुख आधारको रुपिा रहेका तर हाल षनकै कि खेती र्ररने कोदो, र्ौ, उवा, फापर,
षिनो, कार्ुनो, लट्टे आदद स्थानीय बालीहरुको प्रवर्द्गनका लाषर् आर्ािी विगदषे ख
‘रै थाने बाली प्रवर्द्गन कायगक्रि’ सञ्चालन र्ररनेछ । साथै अर्ागषनक खेतीलाई
प्रोत्साषहत र्ने नीषत अनुरूप शुरूिा कणागली प्रदेश र प्रदेश २ को लाषर् षवशेि
खाधान्न उत्पादन क्षेत्र सम्प्वन्धी र्ुरूयोर्ना तयार र्री कायागन्वयन र्ररनेछ ।
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११. दकसानहरूको आय–आर्गन बृषििा प्रत्यक्ष सहयोर् पुग्ने र्री िुलक
ु का उत्तर र दषक्षण

१३ सडक कररडोरिा तरकारी, फलफू ल र तुलनात्िक लाभ भएका बाली बस्तुहरुको
सघन िूल्य श्रृङ्खला षवकास कायगक्रि सञ्चालन र्री तरकारी र फलफू लिा
व्यवसाषयकताको षवकास र्ररनेछ । साथै कृ षि तथा पशुपंछी क्षेत्रका सरकारी
फािगहरुलाई सुददृ िकरण र्री वस्तु अनुसार के न्रीय िोत के न्रको रुपिा षवकास
र्ररनेछ ।
१२. खेतीयोग्य र्षिन खुषम्प्िाँदै र्एको सन्दभगिा र्ुणस्तरीय तरकारीको बढ्दो

आवश्यकता सम्प्बोधन र्नग शहरी र आसपासका क्षेत्रिा षप्र–षसर्न तथा प्रोटेक्टेड
प्रषवषधबाट कौशी तरकारी खेती, पुष्प खेती लर्ायत हाइड्रोपोषनक प्रणालीिा
आधाररत शहरी खेती प्रवर्द्गन कायगक्रि सञ्चालन र्ररनेछ ।
१३. कृ षि उपर्हरुको उत्पादन र बर्ारीकरणका लाषर् कृ िकहरुलाई उत्प्रेररत र्नग िुख्य–

िुख्य कृ षि उपर्हरुको न्यूनति सिथगन िूल्य तोक्ने व्यवस्था षिलाइनेछ । साथै
आर्ािी ३ विग षभत्र कृ षिर्न्य उपर्हरु आलु, प्यार्, खुसागनी लर्ायत हररयो
तरकारीिा आत्िषनभगर बनाउन स्वदेशिै उत्पादन बृषि र्री षवदेशबाट आयात र्नग
नपने वातावरण षसर्गना र्ररनेछ ।
१४. कृ षिर्न्य उद्योर् षबस्तार र व्यवसायीकरणलाई टेवा पुग्ने र्री उच्च िूल्य वस्तु (High

value crops) उत्पादनको लाषर् प्रदेश १- षिया, अलैिी, प्रदेश ५- कफी, कणागली
प्रदेश- र्डीबुटीबाट षनर्िगत सुर्षन्धत तेल र प्रदेश ७ - र्ैतुनको तेल उत्पादन पके ट
क्षेत्रको सम्प्भाव्यता अध्ययन कायग अर्ाषड बिाइनेछ । त्यस्ता उत्पादनहरुको
षनयागतिा र्ोड ददइनेछ ।
१५. कृ षि उपर्को व्यवषस्थत भण्डारणका लाषर् ७ वटै प्रदेशिा सावगर्षनक षनर्ी

सहकारी क्षेत्रको सहभाषर्तािा कषम्प्तिा १ लाख िेरिक टन क्षिताका ठू ला र्ोदाि
घर स्थापना र्ररनेछ । साथै साना दकसानहरूको उत्पादन एवं बर्ारीकरणलाई टेवा
पुर्याउन स्थानीय तहिा सािुदाषयक अन्न तथा बीउ बैंकको स्थापना र्नग प्रोत्साहन
र्ररनेछ ।
१६. आर्ािी ३ विगषभत्र हरे क प्रदेश तथा स्थानीय तहिा कोल्ड स्टोर, प्राङ्र्ाररक

प्रिाषणकरण प्रयोर्शाला, कृ षि उपर्हरुको प्रशोधन, प्याके षर्ङ्र्, क्याषनङ, ग्रेषडङ्र्
के न्रहरु लर्ायतका सम्प्पण
ू ग पूवागधार तथा सूिना प्रणाली सषहतको एकीकृ त कृ षि
बर्ार (Integrated Agricultural Market) स्थापना र्री सञ्चालनिा ल्याइनेछ ।
१७. कृ षि उपर्हरुको उपभोिा िूल्यको उषित षहस्सा कृ िक वा उत्पादकहरुले प्राप्त र्ने

र्री षबिौषलयाहरु प्रषतस्थापन र्नग काषलिाटी बर्ार लर्ायत िुलक
ु का षवषभन्न
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ठू ला बर्ारहरुिा कषम्प्तिा २५ प्रषतशत षबक्री स्टलहरु उत्पादक सहकारीहरुलाई
उपलब्ध र्राउने व्यवस्था षिलाइनेछ । कृ षि उपर्हरुको िूल्य षनधागरण र्री उषित
िूल्यिा खररद षबक्रीका लाषर् उपयुि स्थानहरुिा कृ षि उपर्का षललाि बिावि
(अक्सन) के न्रहरु स्थापना र्ररनेछ ।
१८. भूर्ोल सुहाउाँ दो कृ षि याषन्त्रकरणलाई प्रवर्द्गन र्नग स्वदेशिै कृ षि यन्त्रहरुको षवकास

र षबस्तारका लाषर् वीरर्ञ्ज कृ षि और्ार कारखानाको संरिनालाई सिय सापेक्ष
पररवतगन र्री सञ्चालनिा ल्याउन पहल र्ररनेछ । साथै कृ षियन्त्र, उपकरण र
और्ारहरुको आयातिा भन्सार िहसुल छु ट प्रदान र्नग आवश्यक पहल र्ररनेछ ।
१९. सबै स्थानीय तहको िाटोको उवगराशषि नक्सा तयार र्ररनेछ । सोहीअनुसार

कृ िकहरुको िाटो परीक्षण र्री िाटो स्वास्थ्य पत्र (Soil Health Card) षबतरण
र्ररनेछ । िाटोको उवगराशषि स्तरोन्नषतका लाषर् एकीकृ त खाद्यतत्व व्यवस्थापन
तथा र्ोठे िल सुधार कायगक्रिलाई अषभयानका रुपिा सञ्चालन र्ररनेछ ।
२०. स्थानीय तहहरुलाई निूना प्राङ्र्ाररक नर्र/र्ाउाँ पाषलका, निूना कृ षि पयगटन

नर्र/र्ाउाँ पाषलकाको रुपिा षवकास र्री षनर्ी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीिा
षभषर्ट ग्रीन षभलेर् (Visit Green Village) कायगक्रि सञ्चालन र्ररनेछ । स्थानीय
तहिा षवशेि कृ षि कायगक्रि अन्तर्गत एक क्षेत्र, एक बाली, एक र्ात अवधारणा
अन्तर्गत कृ षि उत्पादन कायगक्रिहरू सञ्चालन र्ररनेछ ।
२१. देशिा दूध उत्पादनका सम्प्भाव्य पके ट क्षेत्र पषहिान र्री हाल दूधको राषिय षग्रडिा

नसिेरटएका क्षेत्रलाई दुग्ध षवकास संस्थान तथा षनर्ी डेरीहरुको सहकायगिा राषिय
षग्रडिा सिावेश र्ररनेछ । आर्ािी दुई विगषभत्र प्रदेश ५, ६ र ७ बाट हालको दुध
संकलनलाई दोब्बर बनाइनेछ । साथै विेनी कररब पााँि लाख भेडा बाख्रा िासुको
लाषर् भारत लर्ायतका िुलुकबाट आयात भइरहेको सन्दभगिा देशषभत्र उत्पादन
वृषि र्री आयातिा पााँि विगषभत्र ७५ प्रषतशतले किी ल्याइनेछ ।
२२. पशुपालन क्षेत्रको प्रिुख िुनौतीका रुपिा रहेको षप.षप.आर. र खोरे त रोर् षनयन्त्रण

अषभयानलाई थप षबस्तार र्री तीन विगषभत्र हालको प्रकोपको दरलाई १०
प्रषतशतिा सीषित र्ररनेछ । साथै प्रत्येक विग कररब एक सय नेपालीले रे षवर् रोर्का
कारण ज्यान र्ुिाइरहेको अवस्थालाई िध्यनर्र र्दै रे षवर् रोर् षनयन्त्रणलाई
प्रभावकारी रुपिा सञ्चालन र्री २ विग षभत्रिा कु कु र, षबरालोको टोकाइबाट
िाषनसिा हुने रे षवर् रोर्को संख्यािा दुई षतहाइले किी ल्याइनेछ ।
२३. कु खुराको दानािा प्रयोर् हुने िकै , भटिास लर्ायतका कच्चा पदाथग ७० प्रषतशत

आयात भइरहेको वतगिान अवस्थालाई सम्प्वोधन र्नग प्रदेश तथा स्थानीय तहसाँर्
कृ षि, पशुपछ
ं ी, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको िार्गषित्र, २०७५/4

सहकायग र्री दानाको लाषर् उपयुि िकै भटिास लर्ायतका बालीको सघन खेती
कायगक्रि सञ्चालन र्री पााँि विगषभत्र यस्तो आयातलाई कम्प्तीिा एक षतहाइले कि
र्ररनेछ ।
२४. सािुषहक खेती (Community Farming) को िाध्ययिबाट कृ षि तथा पशुर्न्य

बस्तुहरुको उत्पादकत्व बृषि र्री आत्िषनभगरता तफग उन्िुख र्राउन र साना
दकसानको आयआर्गनिा प्रत्यक्ष सहयोर् पुग्ने र्री सबैं प्रदेशिा एकीकृ त सािुदाषयक
निुना आधुषनक कृ षि फािगहरु स्थापना र्ररनेछ । पषहलो िरणिा कायगषवषध सिेत
षनिागण र्री कणागली प्रदेशिा पाइलरटङ्र्को रुपिा प्रारम्प्भ र्ररनेछ ।

सािाषर्क सुरक्षा तथा रोर्र्ार बृषि
२५. स्वदेशिा नै रोर्र्ारी सृर्ना र्री युवा र्नशषिको षवदेश पलायन रोक्न, षवदेशबाट

कृ षि सम्प्बन्धी ज्ञान, सीप र पूाँर्ीसषहत फके का युवाहरुलाई व्यवसाषयक कृ षि पेशािा
आवि र्नग कृ षििा युवा षवशेि कायगक्रि सञ्चालन र्ररने छ । र्सअन्तर्गत एकल तथा
सािुषहक रुपिा कृ षि व्यवसाय सञ्चालन र्नग ईच्छु क युवाहरुको अषभलेख सूिी
(Roster) तयार र्री व्यवसाषयक योर्नाका साथै प्रषतफलिा आधाररत ७०
प्रषतशतसम्प्ि अनुदान प्रवाह र्ररनेछ ।
२६. प्राकृ षतक प्रकोप, रोर्ब्याधी वा दुघगटनाबाट कृ षि, पशुन्छी व्यवसायिा हुने क्षषतलाई

पररपूर्तग र्नग, ऋण तथा अनुदान प्राप्त र्नग कृ षि पशुपंछी बीिालाई दकसानिूखी
बनाई कायागन्वयनका लाषर् अषभयानका रुपिा अषघ बिाइनेछ ।
२७. आर्ािी २ विगषभत्र उत्पादन र िोतको आधारिा दकसानको बर्र्गकरण र्री दकसान

पररियपत्र षबतरण र्ररनेछ । साथै वर्र्गकृत न्यून आय भएका तथा षसिान्तकृ त
दकसानहरुलाइग लषक्षत र्री योर्दानिा आधाररत दकसान पेन्सन योर्ना लार्ु
र्ररनेछ ।
२८. शषहद, बेपत्ता, र्द्न्दपीषडत पररवार तथा एकल िषहलालाई लषक्षत र्री कृ षि

पशुर्न्य बस्तुहरुको व्यवसाषयक उत्पादन िाफग त उनीहरुको आयआर्गनिा बृषि र्नग
सहुषलयत ऋण तथा पुार्
ाँ ीर्त अनुदान सषहतको षवशेि लषक्षत कायगक्रि संिालन
र्ररनेछ ।
२९. उत्पादन, बर्ारीकरण र पूवागधार षनिागणिा ददइने पुाँर्ीर्त अनुदान, ब्यार्

अनुदान, सहुषलयत ऋण प्रवाहका कायगक्रिबाट वास्तषवक दकसानहरु लाभाषन्वत
हुन सक्ने र्री अनुदानको षवधिान व्यवस्थािा पुनरावलोकन र्ररने छ ।

कृ षि, पशुपछ
ं ी, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको िार्गषित्र, २०७५/5

खाद्य स्वच्छता र र्ुणस्तर प्रवर्द्गन
३०. षनयागतयोग्य कृ षि उपर् वस्तुहरुको र्ुणस्तरीयता प्रवर्द्गन र्नग एषग्रषडटेड प्रयोर्शाला

(Accredited Lab) स्थापना र्री प्रिाणीकरण सेवालाई सुदिृ र्ररनेछ । यस्ता
उपर्हरुको ब्राषण्डङ्र् (Branding), िेडिाकग (Trademark) र भौर्ोषलक संकेत
(Geographical Indication-GI) हरु षवकास र्दै लषर्नेछ ।
३१. सबै भन्सार षवन्दुहरुिा क्वारे न्टाइन फस्ट (Quarantine First) को नीषतअनुरुप

कृ षिर्न्य उपर्हरुको आयात षनयागत षनयिनका लाषर् आधुषनक प्रषवषधयुि
प्रयोर्शाला सषहतको क्वारे न्टाइन सेवालाई स्तरोन्नषत र्ररनेछ । कृ षि उपर्हरुिा
क्वारे न्टाइन र्ााँिपास पिात् िात्र भन्सार र्ााँििा र्ाने कायगलाई कडाइका साथ
लार्ू र्ररनेछ ।
३२. षविादीहरुको असन्तुषलत, अषनयषन्त्रत प्रयोर् तथा त्यस्ता उत्पाददत वस्तुहरुको

उपभोर्ले र्नस्वास्थ्य र पयागवरणिा र्म्प्भीर असर पाने हुनाले यसको षनयन्त्रण र्नग
ठोस योर्ना षनिागण र्री कायागन्वयनिा ल्याइनेछ । रुत्ततर षविादी षवश्लेिण
(Rapid Bioassay) या र्ैषवक अवशेि षवश्लेिण (Pesticide Residue Analysis)
लाई सबै प्रादेषशक बर्ार र प्रिुख नाकाहरुिा स्थापना र्री सञ्चालन र्ररनेछ । साथै
पशु औिधी हिोनको अवशेि षवश्लेिण र्री षनयिन कायगलाई सुदिृ वनाइनेछ ।
३३. उपभोिालाई र्ुणस्तरीय पशुपंछीर्न्य उत्पादन उपलब्धता सुषनषित र्नग संघीय

स्तरिा िापदण्ड षनधागरण र्री तीनै तहका सरकारको सिन्वयिा आर्ािी आर्थगक
विगदषे ख उपत्यका लर्ायतका शहरी क्षेत्रबाट शुरू र्री क्रिशैः देशका सबै क्षेत्रिा
षबस्तार हुने र्री स्वस्थताको प्रिाणपत्र (Health Certificate) र्ारी र्ने व्यवस्था
र्ररनेछ ।
३४. प्रदेश र स्थानीय तहसंर्को सिन्वय र सावगर्षनक, षनर्ी तथा सहकारी क्षेत्रको

साझेदारीिा ७ वटा प्रदेशिा प्रषतददन कम्प्तीिा ५० िेरिक टन उत्पादन क्षिता
भएका उच्च प्रोसेषसङ्र् पूवागधारसषहतको पशु बधशाला (Slaughter house) षनिागण
र्ररनेछ ।
३५. इर्ार्त पत्र नै नषलई सञ्चालनिा रहेका पशुपंछीर्न्य उत्पादन र षबदक्र षबतरण र्ने

पसलहरुलाई षनषित सियावषध तोकी कानुनको दायरािा ल्याई वस्तु वा सेवाको
र्ुणस्तर षनयिनलाई व्यवषस्थत र्ररनेछ ।

ख) भूषि व्यवस्था क्षेत्र
३६. खेतीयोग्य उवगर र्षिन र्ैरकृ षि क्षेत्रिा प्रयोर् भइरहेको वतगिान सन्दभगिा र्ग्र्ालाई

कृ षि बसोवास, औद्योषर्क लर्ायतका क्षेत्रिा बर्र्गकृत र्री कृ षियोग्य र्षिनलाई
कृ षि, पशुपछ
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ब्यवसाषयक प्लरटङ्र् र बााँझो राख्न नपाउने व्यवस्था र्नग आर्ािी ६ िषहनाषभत्र
भूषि नीषत र भू–उपयोर् ऐन तर्ुगिा र्री कायागन्वयनिा ल्याइनेछ । कानून तर्ुगिा
र कायागन्वयनका लाषर् उच्च स्तरीय षवज्ञ सिूह र्ठन र्री आवश्यक सुझाव र सहयोर्
षलइनेछ ।
३७. र्ग्र्ाधनी र िोहीबीि भूषििा रहेको दोहोरो स्वाषित्व सम्प्बन्धी सिस्या हल र्नग

िन्त्रालयिा िोहीयानी सिस्या सिाधान इकाई स्थापना र्री आर्ािी १ विगषभत्र
‘िोही प्रथा’ पूणगतैः अन्त्य र्ररनेछ । साथै र्नयुिको सियिा तत्कालीन ने.क.पा.
िाओवादी पक्षबाट दकनबेि र्राइएका र्ग्र्ाहरूको एकीकृ त तथ्याङ्क संकलन र्री
स्थायी सिाधानको लाषर् आवश्यक नीषतर्त व्यवस्था र्ररनेछ ।
३८. नेपालसाँर् सीिा र्ोषडएका षछिेकी िुलुकसाँर्को षडषर्टल सीिा नापी अद्यावषधक

र्ने कायगलाई उच्च प्राथषिकता ददइनेछ । अन्तरदेशीय भूषिको वैज्ञाषनक नापी र्नग
स्याटेलाइट, हवाई तथा स्थलर्त षवषधबाट भूषिको नापी कायग पररयोर्ना अर्ाषड
बिाइनेछ ।
३९. आफै खेती र्नग निाहने र्ग्र्ाधनीले खेतीयोग्य र्ग्र्ा षलर्िा ददन सक्ने र र्ग्र्ा

नभएका वा कि भएका कृ िकका लाषर् िक्लावन्दी भूषि करारिा षलई व्यवसाषयक
कृ षि खेती र्ने प्रणालीको षवकास र्नग आर्ािी २ विगषभत्र दकसान भूषि बैंक स्थापना
र्ने उदेश्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सिन्वय, सहकायग र सरोकारवालासंर्को
सिेत परािशगिा उपयुि षनणगय र्ररनेछ ।
४०. िालपोत र नापी कायागलयहरूिा सेवाग्राहीले सेवा षलन र्ााँदा षबिौषलयाहरूबाट

ठषर्ने दक्रयाकलापको अन्त्य र्नग आर्ािी ६ िषहनाषभत्र र्नताको प्रत्यक्ष सरोकार
रहने षविय नापी दकत्ताकााँट, र्ग्र्ा दताग, खररदषबक्री, नािसारी, अंशबण्डार्स्ता
कायगको फारि र प्रदक्रया सरलीकरण र्री कायागलयहरूिा षसधै सेवाग्राहीले षनवेदन
ददनसक्ने प्रणालीको षवकास र्ररनेछ । साथै र्ग्र्ा प्रशासन सम्प्बषन्ध रार्श्वलाई
षवद्युतीय भुिानी (e-payment) प्रणालीबाट कारोबार हुने व्यवस्था र्ररनेछ ।
४१. िालपोत तथा नापी कायागलयिा आधारभुत प्रषवषधिैत्री पूवागधार षनिागण तथा

िोतसाधनको व्यवस्था र्री सेवाग्राहीिैत्री वातावरण तयार र्ररनेछ । साथै
सेवाग्राहीको भीड र धेरै कारोवार हुने िालपोत तथा नापी कायागलयिा षडषर्टल
टोकन प्रणाली लार्ु र्ररनेछ ।
४२. भूषि नापी सम्प्बषन्ध साषवकका षलखत, श्रेस्ता, फााँटबारी र अनुसूषिलर्ायत अन्य

कार्र्ातहरू षडषर्टलिा अद्यावषधक र्री भूषि र नापी कायागलयबाट सम्प्पादन हुाँदै
आएका कािहरू नाप नक्सा तथा श्रेस्तासषहतको भरपदो अषभलेखाङ्कन र्री प्रदेश
र स्थानीय तहिा हस्तान्तरण र्ररनेछ ।
कृ षि, पशुपछ
ं ी, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको िार्गषित्र, २०७५/7

४३. राज्यको वैधाषनक प्रणालीिा दताग नरहेका, अव्यवषस्थत रूपिा बसोबास वा र्ग्र्ा

उपभोर् भइरहेका वा अनौपिाररक रूपिा आवाद, किोद भइरहेका भू–सम्प्वन्धलाई
व्यवषस्थत र्नग र भूषिसम्प्वषन्ध सिस्या सिाधान र्नग उच्च स्तरीय भूषि आयोर् र्ठन
र्ररनेछ ।
४४. र्ग्र्ाको कारोवार रहेको िूल्यांकन सम्प्वन्धी षवषवधतालाई सुधार र्री बैज्ञाषनक,

व्यवहाररक र वास्तषवक िूल्यांकन प्रणाली लार्ु र्नग आवश्यक व्यवस्था र्ररनेछ ।
४५. राषिय र्ौरवको षविय र आि नेपालको पषहिान षवश्वको सवोच्च षशखर

सर्रिाथाको स्वदेशी पुर्
ाँ ी र र्नशषिबाट २ विगषभत्र वैज्ञाषनक उिाई िापन र्री
सावगर्षनक र्ररनेछ ।
४६. भूषििा िषहलाको हालको २५.७ प्रषतशत स्वाषित्वलाई ५० प्रषतशतसम्प्ि

उल्लेखाीय रुपिा वृषि र्नग िषहलाको एकल नाििा वा पषत पत्नी दुवक
ै ो संयि
ु
नाििा र्ग्र्ा रषर्िेशन र्दाग हुने रार्श्व छु टको षवद्यिान व्यवस्थालाई
पुनरावलोकन र्री ४० प्रषतशतसम्प्ि पुयागउन आवश्यक पहल र्ररनेछ । साथै
िषहलाको नाििा भू-स्वाषित्व रहेको पररवारलाई राज्यबाट षवतरण हुने सेवािा
षवशेि सहुषलयत प्रदान र्नग आवश्यक पहल र्ररनेछ ।
४७. िुि किैया र हषलयाको सिस्यालाई पूणग प्राथषिकता ददई आर्ािी आ.व.षभत्र िुि

किैया र िुि हषलयाको पुनैःस्थापना र्ने कायग सम्प्पन्न र्ररनेछ ।

र्) सहकारी क्षेत्र
४८. सहकारी क्षेत्रिा सम्प्पषत्त शुदिकरण सम्प्वषन्ध षवियलाई लार्ु र षनयिन र्नग सम्प्पषत्त

शुदिकरण षनदेशन, २०७४ को प्रभावकारी कायागन्वयन र्ररनेछ । साथै रू. ५०
करोड भन्दा बिी बित पररिालन र्ने सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुर्िन तथा
षवत्तीय षवश्लेिण र्नग षवशेि संयन्त्रको षनिागण र्ररनेछ ।
४९. आर्ािी १ विगषभत्र उद्योर् वाषणज्य तथा आपूर्तग िन्त्रालयसाँर् सिन्वय र्री प्रदेश

नं. ३ को वीरर्ञ्ज षिनी कारखाना र प्रदेश नं. ५ को लुषम्प्बनी षिनी कारखानालाई
सहकारी िोडेलिा ल्याउन षवशेि पहल र्ररनेछ । साथै प्रदेश नं. ७ िा सहकारी
षिनी उद्योर् स्थापना र्ने कायग प्रारम्प्भ र्ररनेछ ।
५०. र्रीब घर पषहिान भएका २६ षर्ल्ला (रूकु ि पूवग सिेत) का ३ लाख ९१ हर्ार

८३१ घर पररवारलाई आर्ािी ६ िषहनाषभत्र पररियपत्र षबतरणको कायग प्रारम्प्भ
र्ररने र बााँकी ५१ षर्ल्लाहरूिा र्रीब घर पररवार पषहिान र्री २ विगषभत्र
पररियपत्र षबतरणको कायग थालनी र्ररनेछ । साथै यस्ता पररवारलाई आत्िषनभगर
र व्यवसायी बनाउन आवश्यकतािा आधाररत ऋण ब्यार् अनुदान र दकसान
षशक्षाका षवशेि प्याके र्हरू ल्याइनेछ ।
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५१. सहकारी उद्योर्को प्रवर्द्गन र्नग ७ वटै प्रदेशिा प्रदेशस्तरीय औद्योषर्क ग्रािको

स्थापना र्ररनेछ । पषहलो िरणिा सहकारी उद्योर् षवकास र प्रवर्द्गन हुन सक्ने
कषम्प्तिा २ प्रदेशहरू छनौट र्री कायग प्रारम्प्भ र्ररनेछ ।

घ) सुशासन प्रवर्द्गन, अनुर्िन र िूल्याङ्कन
५२. कृ षि क्षेत्रको सिग्र पक्षको सुधार र भावी कायगददशाबारे दीघगकालीन रणनीषत,

योर्ना षनिागणिा सहयोर् पुग्ने र्री आर्ािी ६ िषहनाषभत्र संघीय स्तरिा
उच्चस्तरीय षवज्ञ सम्प्िल
े न आयोर्ना र्ररनेछ ।
५३. िन्त्रालयसाँर् सम्प्वषन्धत सूिनाको प्रभावकारी प्रवाहको लाषर् िन्त्रालयिा षिषडया

सेन्टरको स्थापना र्री सिय सापेक्ष प्रषवषधको प्रयोर्िा र्ोड ददइनेछ ।
५४. साथै िन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय पररयोर्ना तथा कायगक्रिलाई नषतर्ािुखी

बनाउन व्यवषस्थत अनुर्िनको कायगिााँिा (Monitoring Framework) षवकास र्री
प्रभावकारी अनुर्िन र्ररनेछ । कु नै पषन आयोर्नाको लक्ष्यअनुसार प्रषतफल हाषसल
नभएिा सम्प्बषन्धत षर्म्प्िेवार षनकाय वा प्रिुखलाई र्वाफदेही र्राउने पिषतको
षवकास र्ररनेछ ।
५५. षवभार्ीय प्रिुख, पररयोर्ना प्रिुख र कायागलय प्रिुखसाँर् संर्ठनको लक्ष्य, उदेश्य र

तोदकएको कायगसाँर् पररणािलाई र्ोडी कायग सम्प्पादन करार (Performance
Contract) र्ने व्यवस्था षिलाइनेछ । सोही आधारिा किगिारीहरुको बृषत्त
षवकासका अवसरहरुको िूल्याङ्कन हुने प्रणालीको षवकास र्ररनेछ ।
५६. िन्त्रालय अन्तर्गतका किगिारीहरुको सरुवालाई व्यवषस्थत र पारदशी बनाउन ६

िषहनाषभत्र नयााँ सरुवा िापदण्ड बनाई कायागन्वयन र्ररनेछ । त्यस्तै िन्त्रालय र
अन्तर्गतका किगिारीहरुलाई सिय सापेक्ष क्षिता अषभवृिीका कायगक्रिहरु संिालन
र्ररनेछ ।
५७. िन्त्रालयसाँर् सम्प्वषन्धत र्नर्ुनासाहरुको सुनुवाई र व्यवस्थापनका लाषर् आर्ािी

६ िषहनाषभत्र िन्त्रालयिा टोल दि नम्प्वरसषहतको र्ुनासो सुनव
ु ाई डेक्स
(Grievances Handling Desk) स्थापना र्री सञ्चालन र्ररनेछ ।
५८. लक्ष्य अनुरुप प्रषतफल प्राषप्तको लाषर् तात्कालीन, िध्यकालीन र दीघगकालीन

स्वरूपिा कायगयोर्ना र दक्रयाकलापहरू षनिागण र्री कायागन्वयन र्ररनेछ । साथै
िार्गषित्रको पररणाििूखी कायागन्वयनका लाषर् देहायबिोषर्िको उच्च स्तरीय
षनदेशक सषिषत र िार्गषित्र कायागन्वयन, अनुर्िन तथा सहर्ीकरण सषिषतको
व्यवस्था र्ररनेछ ।

क) उच्चस्तरीय षनदेशक सषिषत
– िाननीय िन्त्री कृ षि, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी

– अध्यक्ष

– िाननीय राज्य िन्त्री, कृ षि, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी

– सदस्य
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– सषिव, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र

– सदस्य

– सषिव, कृ षि षवकास क्षेत्र

– सदस्य

– सषिव, पशुपंछी षवकास क्षेत्र

– सदस्य

– प्रिुख, योर्ना तथा षवकास सहायता सिन्वय
िहाशाखा, िन्त्रालय

– सदस्य

सषिव

ख) िार्गषित्र कायागन्वयन, अनुर्िन तथा सहर्ीकरण सषिषत
– िाननीय राज्य िन्त्री, कृ षि, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी

– अध्यक्ष

– सषिव, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र

– सदस्य

– सषिव, कृ षि षवकास क्षेत्र

– सदस्य

– सषिव, पशुपंछी षवकास क्षेत्र

– सदस्य

– िन्त्रालय अन्तर्गतका सबै िहाशाखा प्रिुखहरू

– सदस्य

– सबै षवभार्ीय प्रिुखहरू

– सदस्य

– िन्त्रालय अन्तर्गत सबैं पररयोर्ना प्रिुखहरू

– सदस्य

– प्रिुख, योर्ना तथा षवकास सहायता सिन्वय िहाशाखा, िन्त्रालय – सदस्य सषिव
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