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मन्तब्य
नेपालको अर्थतन्र मूलत: कृषिमा आधारित िहे को छ । दे शका करिव दुई ततहाई सकृय
नागरिक जिषवकोपािथनका लातग कृषिमा नै आश्रीत छन् । दे शको कुल ग्राहस्र् उत्पादनमा
२७ प्रततशत योगदान कृषि क्षेरको िहे को छ । तिश्वब्यापीकिण ि अन्तिाषिय िगत सँग
तिस्ताि हुँदै गएको सम्िन्धको कािण नेपालले पतन खुला अर्थतन्रलाई आत्मसात गिी
सकेको छ । तसर्थ नेपाल िस्तो षपछतिएको अर्थतन्र भएको दे शमा षकसानहरुलाई
तिश्विगतसँग प्रततस्पधाथ गनथ सक्ने क्षमताको तिकास गनथ ठू लो च ुनौतत छ ।
नेपालमा कृषि षवकासको सँस्र्ागत र्ालनी भएको धेिै भएको छै न ।यस तिच नेपाल
सिकािले कृषि षवकासको क्षेरमा केही प्रयासहरु गिे को भएपतन षकसानहरुले अपेक्षा गिे
अनुसािको प्रततफल पाउन सकेका छै न्न । िसले गदाथ षकसानहरु समयानुकुल िीवन
जिउन सक्ने अवस्र्ामा छै न्न् । पिम्पिागत कृषिप षपछिीएको अर्थतन्र ि आवययक
सिकािी सं िक्षणको अभावमा नेपालका षकसानहरु ि कृषि उत्पादनले षवश्व ििािमा
प्रततस्पधाथ गनथ सक्ने अवस्र्ा छै न । तसर्थ यस्ता अवस्र्ामा कृषि षवकासको गततमा ततब्रता
ददनको सार्ै षकसानहरुको आयस्ति िढाउन षकसानहरुको सं िक्षकको आवययकताको
महशुस गिी नेपाल सिकािले तमतत २०७३।१०।६ गतेका ददन "िाषिय षकसान आयोग
कायथकािी आदे श २०७३" िािी गिी िाषिय षकसान आयोग गठन गिे को छ ।
आ.व. २०७६/७७ मा िाषिय षकसान आयोगिाट सम्पाददत कायथक्रमहरु ि सो को
प्रगतत जस्र्तत ि यस आयोगमा षकसान सं घ सं गठनप सं िाल ि योसँग आवद्ध षवतभन्न
सिोकािवाला पक्षिाट पेश भएमा षवतभन्न कृषि उत्पादन ि कृषिको ििारिकिण सम्िन्धी
समस्याहरु ि ततनै समस्याहरुलाई सम्िोधन गनथ गरिएका प्रयासहरु यस प्रततवेदनमा
समािेश गरिएको छ । त्यसै गिी आयोगले आ.व. २०७६/७७ मा सं चालन गिे का
षवषवध कायथक्रमहरुको सािाशं समेत यसमा समावेश गरिएको छ । प्रततवेदनमा िाषिय
षकसान आयोगका हालसम्मका उपलजब्धप कायथक्रम कायाथन्वयनमा आईपिे का समस्याहरुप

कायथक्रम कायाथन्वयन जस्र्तत तर्ा षवतनयोजित ििेट अनुसाि खचथको प्रगतत कस्तो िहयो
भन्ने िािे उलेलेख गरिएको छ । यसिाट आगामी ििथहरुको योिना तर्ा कायथक्रम
तिुम
थ ामा पृष्ठपोिण पुग्न सक्ने षवयवास तलएको छु । यो प्रततवेदन कृषि क्षेरमा नीतत
तनमाथताप योिनाषवद् अनुसन्धानकताथ सम्पूण थ तह ि तप्काका सिोकािवालाहरुलाई उपयोगी
हुने आशा गिे को छु ।
यस आ.व.२०७६/७७ को कायथक्रमहरु सफलतापूवक
थ सम्पन्न

गनथ सकृय योगदान ि

सहयोग गने सिै सदस्य महानुभावहरुलाई धन्यवाद ददनु चाहान्छु । यसै गिी यस
आयोगको कायथक्रम सम्पन्न गनथ प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग ि योगदान गनुथ हुने कृषि तर्ा
पशुपन्छी षवकास मन्रालय, षकसान सं घप सं गठनप सं िाल ि योसँग आवद्ध षवतभन्न
सिोकािवाला पक्षहरु सिैलाई धन्यवाद ज्ञापन गनथ चाहान्छु ।
अन्तमा यस प्रततवेदन तयािीमा सं लग्न सिै सदस्य महानुभावहरुप सदस्य सजचव लगायत
सम्पूण थ सजचवालयका कमथचािीहरुमा धन्यवाद ब्यक्त गनथ चाहन्छु । यस प्रततवेदनलाई
र्प परिस्कृत ि उपयोगी िनाउन सिोकािवालाहरु सिैिाट िचनात्मक सुझावको अपेक्षा
समेत िाखेको छु ।

जचर िहादु श्रे ष्ठ
अध्यक्ष
काततथक २०७७

दुई शब्द
बहस
ु ं ख्यक जनताको जीविकोपाजजनको आधारको रुपमा रहे को नेपालको कृवि क्षेत्रले राविय
अर्जतन्त्त्रमा महत्िपूर्ज भूममका मनिाजह गरे को छ । कूल गाहजस्र् उत्पादनमा २७ प्रमतशत
वहस्सा रहे को यस क्षेत्रको आधुमनकीकरर्, व्यिसायीकरर्, विविमधकरर् गरी वकसानको
हकवहतको सं रक्षर् एिं प्रिर्द्जन गनज तर्ा राविय कृवि नीमत,२०६१, कृवि व्यिसाय प्रिर्द्जन
नीमत, २०६३, कृवि विकास रर्नीमत २०१५-२०३५ तर्ा आिमधक योजनाहरुमा
व्यिसावयक एिं प्रमतस्पधाजत्मक कृवि क्षेत्रको विकास गने उल्लेख रहे को पररप्रेक्ष्यमा कृवि
प्रविमध प्रसार तर्ा ्ोत साधनको समुितत उपयोग मा्जत उत्पादन र उत्पादकत्ि बृवर्द्
गरी व्यिसावयक र प्रमतस्पमधज कृवि क्षेत्रको आधार तय गनुज आजको आिश्यकता हो।
तसर्ज कृवि विकास रर्नीमत (सन् २०१५-३५) ले पररलिक्षत गरे बमोिजमका उर्द्ेश्य
हामसल गनज राविय वकसान आयोग गठन कायजकारी आदे श, २०७३ अनुसार गठठत राविय
वकसान आयोगले कृवि सम्बिन्त्ध नीमत, ऐन, कानून तर्ा योजना तजुम
ज ामा सहयोगीको भूममका
खेल्नुको सार्ै कृवि अनुसन्त्धान र प्रसारलाई वकसान मैत्री बनाई वकसानहरुको हक वहत
र अमधकारको रक्षा गदै कृवि उत्पादनमा नेपाललाई आत्ममनभजर बनाउन कृवि विकास सँग
सम्बिन्त्धत कायजक्रमहरु सञ्चालन गदै आईरहे को छ।
कृवि विकासको गमतमा मतब्रता ठदनको सार्ै वकसानहरुको आयस्तर बढाउन वकसानहरुको
सं रक्षकको भूममकामा टे िा पुर्याउन (आ.ि. २०७६/७७) मा यस आयोगबाट सञ्चामलत
कायजक्रमहरुको प्रगमत, उपलिब्ध, कायजक्रम कायाजन्त्ियनमा आईपरे का समस्याहरु, कायजक्रम
कायाजन्त्ियन िस्र्मत तर्ा विमनयोिजत बजेट अनुसार खतजको प्रगमत र विमभन्त्न मनकायहरुबाट
प्राप्त सुझाि ,उपलब्ध तथ्याङ्क एिं वििरर्हरुलाई समािेश गरी यो पुिस्तका तयार गररएको
छ। प्रस्तुत पुिस्तका कृवि क्षेत्रमा सं लग्न नीमत मनमाजता, योजनाविद्, अनुसन्त्धानकताज र कृवि
कायजकताजका लामग मात्र नभई यस क्षेत्र प्रमत प्रत्यक्ष िा परोक्ष तासो राख्नु हन
ु े सबैलाई

उपयोगी हन
ु े आशा गरे को छ । पुिस्तकालाई तयार गनज प्रयास गनुज हन
ु े बररष्ठ कृवि
अर्जविज्ञ डाल प्रसाद पुडासैनी, कृवि प्रसार अमधकृत शोभा ढकाल, कृवि अर्जविज्ञ ितरञ्जीिी
अमधकारी लगायत सम्पूर्ज कमजतारीहरुलाई धन्त्यिाद ठदन ताहन्त्छु ।यस पुिस्तकालाई र्प
पररस्कृत एिं उपयोगी बनाउन रतनात्मक सुझािको अपेक्षा समेत गदजछु।
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आयोगको वार्षिक कार्य विवरणः झलक
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क्र.सं .
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बिषय
किसान अधिकार सं रक्षण

•

प्रधानमन्त्री कृषि अाधुनििकरण परियोजना
अन्तगर्तका जोन सुपरजोन

•	कृषि ज्ञान केन्द्रहरू

१.१

अनुगमन/ भ्रमण

•	कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयको
सहकार्य र समन्वयमा सं चालित अयोजना
अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी
सं स्थाहरूबाट सं चालित कार्यक्रमहरू
•

किसान सं घ/सं स्था/सं जाल तथा पेशागत
सं घ सं गठनको अन्तर प्रदे श कृषक
भ्रमण

•

किसान तथा अन्य सरोकारवालाहरूको
समस्या पहिचानको लागि स्थलगत
अध्ययन

•	चितवन केरा उत्पादक सं घद्वारा चितवन
जिल्लामा केराका विविध विषयमा समस्या
समाधानका लागि पहल गर्ने सम्बन्धमा
सम्बन्धित सरोकारवालहरूलाई सुझाव

१.२

१.३

•

दुग्ध जन्य बस्तुमा आयकर छु ट विधुत
महसुलमा छु ट, कच्चा पदार्थको मुल्य
वृद्धी र किसानले विक्री गर्ने दूधमा
स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) विषयमा
समस्या समाधानको लागि कार्यदल
गठन गरी सुझाव पेश गरे को

•

ग्रामीण विधुत जिल्ला सहकारी सं घ लि.
कैलालीको मलखाद डिपो स्थापना बारे
सम्बन्धित निकायमा पहल

निर्णय सुझाव तथा सिफारिस

अन्य

i

२.

२.१

किसान अधिकार प्रबर्द्धन

प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया, छलफल,
गोष्ठि, सचेतना आदि

२.२

समन्वय र सहकार्यमा सं चालित
कार्यक्रम

३

प्रकाशन

३.१

बिषयगत

अध्ययन

·

प्रदे शस्तर किसान सं घ सं गठन
सं स्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि

·

जिल्ला स्तर किसान सं घ सं गठन
सं स्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि

·

गाउँपालिका/ नगरपालिका स्तर किसान
सं घ सं गठन सं स्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि

·

केन्द्रिय स्तर किसान सं घ सं गठन
सं स्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि

·

कृषि सहकारी समस्या पहिचानको
अन्तक्रिया कार्यक्रम

·

कृषि विज्ञहरूसँग अन्तक्रिया कार्यक्रम
विश्व माटो दिवस

·

उखुबालीको बर्तमान अवस्थामा दे खिएका
समस्याहरू र तिनका सुधारका उपायहरू

·

पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागतको
अवस्था र कम गर्ने उपायहरू

·

सं घ प्रदे श र स्थानीय तहमा कृषि
समन्वय सम्बन्धी अध्ययन

·

हालसम्म भूमि सुधार आयोगले पेश गरे को
प्रतिवेदन अध्ययन र विश्रलेषण सम्बन्धी
अध्ययन

·

दुग्ध उत्पादनको लागत अध्ययन
विश्रलेषण तथा लागत घटाउने उपायहरू

·

फलफूल तथा तरकारी बजारको बर्तमान
अवस्थामा दे खिएका समस्याहरू र तिनका
सुधारका उपायहरू
बार्षिक पुस्तिका प्रकाशन

प्रतिबेदन/पुस्तिका

चौमासिक बुलेटिन प्रकाशन

ii

प्रसार

३.२

प्रेस बिज्ञप्ती/प्रेस नोट/सूचनाहरु

·

विश्रव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको
कोरोना भाइरसको कारण नेपालको कृषि
तथा कृषकहरूमा पर्न गएको समस्याहरू
बारे

·

सलह किराले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति
सम्बन्धमा

·

विभिन्न जिल्लाहरूमा अविरल बर्षाको
कारण बाढी पहिरो र डुबानले पुर्याएकाे
क्षति सम्बन्धमा

·

रसायनिक मलखाद (यूरिया) र उत्पादित
कृषि उपजको बजारीकरणको सहजता
नभएको सम्बन्धमा

·

सं विधान दिवसको उपलक्ष्यमा सूचना

iii

परिच्छे द–१
सगं ठन
पष्ठृ भूमी
नेपाल एक कृषि बाहुल्य दे श हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहदै

आएको छ । दे शको कूल गाह्रस्थ उत्पादनमा करीव एक तिहाई योगदान गर्ने र करीव दुई

तिहाई जनसं ख्या रोजगारी तथा जिविकोपार्जनको लागि यसै क्षेत्रमा निर्भर रहदै आएका छन् ।
नेपालको विभिन्न आवधिक योजनाहरुमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिदै

आएको भए तापनि अपेक्षाकृत रुपमा यस क्षेत्रको विकास हुन सकेको छै न ।आर्थिक रुपले

सकृय जनशक्ति विदे शिने क्रम बढदै जाँदा कृषि क्षेत्रमा बढदै गई रहे को श्रम शक्तिको अभाव,

बढ्दो जग्गाको खण्डिकरण, उर्वर कृषि भूमिको गैर कृषि क्षेत्रमा प्रयोग, कृषि तथा पशुजन्य

उत्पादनमा बढ्दो उत्पादन लागत, उत्पादन सामाग्रीहरुको समयमा अपर्याप्त आपूर्ति, आवश्यक
प्रविधि, सिप र प्राविधिक पहुँचको अभाव, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, कृषि तथा

पशुजन्य उत्पादनहरुको विविधिकरण, प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी हुन नसक्नु, जीवनाशक विषादी,
ु ो
जुनोटिक, सिमा विहिन पशुपन्क्षीहरुको महामारी रोगहरु, खाद्य स्वच्छता बारे जानकारी नहुनक

साथै कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार वीच समन्वयको अभावले गर्दा आशातित उपलव्धी
हासिल हुन सकेको दे खिं दैन । किसानहरुको अधिकार सुनिश्चितताको लागि अभिभावकत्वको

जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निकायको अभावमा किसानहरु कृषि पेशाबाट पलायन हुदै आएको

अवस्था छ। कृषि जैविक विविधता नीति २०६३ (पहिलो सं शोधन, २०७१) ले कृषकहरुको

अधिकारको सुनिश्चितताको लागि नीतिगत रुपमा अंगिकार गरे को भएपनि सोही अनुरुप कानुनी
प्रावधानहरुको निरन्तरता हुन सकेको छै न ।

कृषि र किसानको हक हितको विषय मुख्यत राज्यको निर्देशक सिद्बान्त तथा नीतिको

विषय बन्दै आएको थियो।नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले राज्यका निर्देशक
सिान्त अन्तरगत कृषकको हकहित सं रक्षणमा भूमिका खेल्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरे को
थियो।प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि जारी नेपाल अधिराज्यको सं विधान २०४७ ले मौलिक हक

अन्तरगत नभएर राज्यका निर्देशक सिान्त अन्तरगत कृषिलाई नीतिगत प्राथमिकताको विषय
बनाएको पाईन्छ।किसानको हकलाई मौलिक हक अन्तरगत स्थान दिने सन्दर्भमा नेपालको

अन्तरिम सं विधान २०६३ अन्तरगतको व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण फड्को मान्नुपर्दछ र त्यसको

धारा १३ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसले किसानलाई राज्यबाट विशेष कानूनी सं रक्षण प्राप्त
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गर्ने वर्गको रुपमा सूचिकृत गरे को पाईन्छ।साथै धारा १५४ ले किसान लगाएतको हकहितको

सं रक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक आयोग गठन गर्न सक्ने गरि राज्यलाई सशक्तिकृत गरे को
पाईन्छ। सं विधानसभाबाट जारी नेपालको सं विधान २०७२ ले कृषिलाई मौलिक हक अन्तरगत

आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृ तिक अधिकारको महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा मान्यता दिएको
छ।

ु को अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहे को कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण,
तसर्थ मुलक

व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको सं रक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न तथा कृषि

सम्बन्धी नीति, ऐन, कानून तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसान
मैत्री बनाई किसानहरुको हक हित र अधिकारको रक्षा गर्दै कृषि उत्पादनमा नेपाललाई

आत्मनिर्भर बनाउनु वान्छनीय भएको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै कृषि विकास रणनीति (सन्
२०१५-३५) ले परिलक्षित गरे बमोजिमका उद्धेश्य हासिल गर्न नेपाल सरकारबाट मिति
२०७३/१०/६ मा जारी राष्ट्रिय किसान आयोग गठन कार्यकारी आदे श, २०७३ अनुसार
राष्ट्रिय किसान आयोग गठन भएको हो ।

आयोगको दुरदृष्टि :
आम किसानको हक हित र अधिकारको सं रक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै

कृषि नै विकास र समृद्धिको आधार हो भन्ने मान्यताका साथ किसान अधिकार सं स्कृ तिको
विकास गर्ने ।

आयोगको लक्ष:
किसान अधिकार मैत्री वातावरण निर्माण मार्फ त सबै किसानले आफूलाई प्राप्त अधिकारको
निर्वाध उपभोग गर्न पाउने स्थिति निर्माण गर्ने ।

आयोगको ध्येय:
विश्वव्यापीरुपमा आत्मसात् गरिएका किसान अधिकारका सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन
गर्दै स्वतन्त्र, निश्पक्ष, विश्वसनीय तथा नेततृ ्वदायी राष्ट्रिय किसान अधिकार सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन
गर्ने सं स्थाको रुपमा आयोग रहनेछ ।

आयोगको मूल्य मान्यताहरु:
खाद्य सम्प्रभ ुता सहितको किसान मुखी र आत्मनिर्भर कृषि, समानता र न्याय, निश्पक्षता, खाद्य
तथा कृषि उत्पादनका साधनस्रोतमा सबै किसानको समान पहुँच र लाभांशको समन्यायिक
2
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बाँडफाँड, जवाफदे हिता, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, सहभागिता र समावेशीकरण,
विविधताको सम्मान आयोगका मूलभूत मान्यताहरु हुन ् ।

आयोगको गठन र कार्यक्षेत्र:
कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्बि गरी किसानको हक हित र अधिकारको सं रक्षण एवं

प्रवर्द्बन गर्ने कार्यसं ग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु आयोगको कर्तव्य
रहे को छ।आयोगमा अध्यक्ष, पाँच सदस्यहरु र सदस्य सचिव सहित सात जना पदाधिकारीहरुको

ब्यवस्था गरिएको छ जसमा एक जना महिला सदस्य र एक जना विज्ञ सदस्यको प्रतिनिधित्व
अनिवार्य गरिएको छ।अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि ४ बर्षको रहे को छ।आयोगको अध्यक्ष

र सदस्यको पदमा नियुक्तीको लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद समक्ष कृषि विकास मन्त्री

अध्यक्ष रहे को सिफारिस समितिले गर्ने छ।सदस्य सचिवको हकमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त
प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था रहे को छ।आयोगको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहने छ।

आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार:
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति 207३/1०/6 गतेको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय किसान

आयोग गठन कार्यकारी आदे श २०७३ अनुसार कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी

किसानको हक, हित र अधिकारको सं रक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने कार्य सं ग सम्बन्धित विषयमा
नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउन राष्ट्रिय किसान आयोग गठन भएको हो । कार्यकारी
आदे श अनुसार यस आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा निम्नानुसार रहे को छ ।
1)

कृषि विकास रणनितीको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि कृषि विकास मन्त्रालय लगायत
कृषि क्षेत्र सँग सम्वन्धित निकायहरु समक्ष समय सापेक्ष सुधारका सम्वन्धमा नेपाल
सरकारलाई राय सुझाव दिने ।

2)

किसानहरुको हक हितलाई प्रवर्द्धन गर्न किसान कल्याणकारी योजना (Farmer welfare
scheme) तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

3)

नेपाल सरकारले जारी गरे का विद्यमान नीति ऐन नियममा किसान अधिकारमा रहे को
नीतिगत भिन्
नता (policy gap) को सम्वन्धमा अध्ययन तथा विश्लेषाण गरी सुधारको
लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।

4)

किसान हक हित अधिकार एंवम किसानहरुको राज्य प्रतिको कर्तब्य र दायित्वका लागि
नयाँ नीति ऐन वा नियमावली बनाउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
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5)

किसान अधिकारको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र सुधारको लागि नेपाल सरकार समक्ष
सिफारिस गर्ने ।

6)

ँ च
कृषि कार्यमा प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोत साधनमा किसानहरुको पह
ु बढाउने र अधिकार
स्थापना गर्ने ठोस कार्य योजना नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

7)

विभिन्
न बाली वस्तुहरुको बजार सरलीकरण गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता
अभिबृद्धि र मुल्य अभिबृद्धिको आधारमा किसानले उचित मुल्य पाउने उपायको बारे मा
नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।

8)

वस्तुगत सं घ, उत्पादक सहकारी सं घ तथा किसान सं जाल एवं सं गठनहरुको क्षमता
अभिबृद्धि गरी किसानहरुको हक अधिकारको सं रक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरु सम्वन्धमा
नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।

9)

किसानहरुको परम्परागत ज्ञान सीप प्रविधि रै थाने जात बिउ नश्ल तथा किसानहरुले विकास
ँ च
गरे का बालीरपशु नश्लमा उनीहरुको पह
ु र प्रयोग बढाउन तथा त्यसमा किसानहरुको
अधिकार स्थापना गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ।

10) कृषि पेशा लाई आकर्षित बनाउन अवलम्वन गर्नु पर्ने किसान अधिकार सम्वन्धी नीति
तथा कार्यक्रमका सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने ।
11) सं विधानले व्यवस्था गरे का किसानहरुका हक हित र अधिकारहरु कार्यान्वयन भए
नभएको सम्वन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने .
12) किसान सं घ सं गठनहरु (समुह, सहकारी,गै.स.स. बाहे क)लाई दर्ता गरी नियमन गर्ने ।
13) सरकारी तथा गैर सरकारी एंव निजी क्षेत्रबाट सं चालित नीति तथा कार्यक्रम र
आयोजनाहरुबाट किसानहरुको अधिकार हनन् भएमा सं म्वन्धीत निकाय र नेपाल
सरकारलाई जानकारी गराइ आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
14) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य काम गर्ने ।

आयोगको सचिवालय कार्यालय र जिम्मेवारी
आयोगको दै निक काम कार्वाही सं चालन तथा पदाधिकारीहरुलाई सहजीकरण गर्नको लागि
सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ। यसको नेततृ ्वमा सदस्य सचिव रहने र कृषि तथा पशुपन्छी

विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम काजमा खटाई काम
4
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लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरे को दरबन्दी
अनुसार आयोगमा सदस्य सचिव सहित ३1 जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ।आयोगको

केन्द्रिय सचिवालय काठमाडौंमा रहने र आवश्यकता अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा
कार्यालय खोल्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।आयोगको सचिवालयलाई आयोगले सम्पादन गर्ने

काम कार्वाहीमा आयोगलाई सहयोग पुर्याउने, आयोगको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल
सरकारबाट तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।आयोगको स्वीकृत
दरबन्दी विवरण अनुसूची १ मा राखिएको छ ।
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परिच्छे द–२
नेपालमा किसान अधिकारको बर्तमान अवस्था र ब्यवस्थाहरु
नेपालको सं बिधान २०७२ र कृषि र कृषक सम्बन्धि अधिकारहरु

१. मौलिक हक र कर्तब्य
नेपालको सं बिधान २०७२ मा कृषक र कृषि सम्बन्धि निम्न बमोजिमका मौलिक हकहरुको
ब्यवस्था गरिएको छ ।

क) खाद्य सम्बन्धि हक :

१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको
अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई
कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभ ुताको हक हुनेछ ।

ख) दलितको हक :

(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

ग) सामाजिक न्यायको हक :
1. सामाजिक रूपले पछाडि परे का महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू,
अल्पसं ख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैं गिक तथा

यौनिक अल्पसं ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक
तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा
सहभागिताको हक हुनेछ ।

2. आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको सं रक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण
र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष
अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ। (४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि
कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ
बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र सं रक्षणको हक हुनेछ ।

२.राज्यका नीतिहरु :

नेपालको सं बिधान २०७२ मा कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धि निम्न बमोजिमका नीतिहरुको
ब्यवस्था गरिएको छ ।
6
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क) कृषि र भूमिसध
ु ार सम्बन्धी नीति :
1. भूमिमा रहे को दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक
भूमिसुधार गर्ने,

2. अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व
वृद्धि गर्ने,

3. किसानको हक हित सं रक्षण र सं वर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग
नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगिकीकरण,
विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,

4. भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र
व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,

5. कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।

ख) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति :
(१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभ ुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो
अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय,
सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

ग) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति:

(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी
बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको
व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने।

पेशागत रुपमा किसानका विशेष अधिकारहरु
सदियौं दे खि कृषिलाई आफ्नो मुख्य पेशा र माटोलाई जिविकोपार्जन र आय आर्जनको
मुख्य साधन मान्दै आएका नेपाली किसानहरु आफ्ना पेशागत विशेषाधिकारबाट प्राय बञ्चित

छन्।जीवनभर माटोमा पसिना सिँचेर पनि भरपेट खान र बालबच्चाको लालनपालन गर्न नसकी
कष्टकर जीवन विताउन वाध्य छन् ।निम्न अधिकारहरु निर्वाद रुपले प्राप्त भएमा कृषि व्यवसाय
फस्टाउनका साथै किसानको जिवनस्तर माथि उठ्न सहज हुने छ ।
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१. भूमि र प्राकृतिक श्रोतहरु माथि किसानको अग्राधिकारःभूमि उत्पादनको प्रमुख साधन हो।भूमि विना कृषि र कृषि विना किसानको परिकल्पना गर्न
सकिदै न ।तर हाम्रो विद्यमान भूमि प्रशासन र भूमिमा पहुँचका हिसाबले िवश्लेषण गर्दा वास्तविक
श्रमजीवी किसानको पहुँचमा भूमि छै न ।यसले राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नै प्रतिकूल असर पारे को

छ ।उत्पादकत्व बृद्धि गर्न भूमि र श्रमको उचित सं योजन आवश्यक छ ।नेपालको सं विधान
2072 मा वैज्ञानिक भूमि सुधार मार्फ त किसानको पहुँचमा भूमिको सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरा
उल्लेख भए पनि यो हाल सम्म व्यवहारमा आउन सकेको छै न ।यसलाई यथासक्य चाँडो
कार्यान्वयन गरी भूमिमा श्रमजिवी किसानको अधिकार स्थापित गर्न वाञ्छनीय छ ।त्यस्तै

उत्पादकत्व वृद्धिमा जमिन, जल-जं गल जैविक विविधता र चरी चरनको वीचमा अन्योन्याश्रित
सम्वन्ध रहन्छ ।तसर्थ तीनको प्रयोगमा किसानको अग्राधिकार स्थापित हुन ु पर्दछ।

२. कृषिका पूर्वाधारहरु माथि किसानको अधिकार
कुनै पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन र सफल हुनका लागि त्यसको निश्चित पूर्वाधार पहिलो

शर्त हुन्छ। किसान वास्तवमा कृषि व्यवसायी हुन ् । यो व्यावसाय सफल हुनका लागि पनि
पूर्वाधारको ठू लो महत्व रहन्छ । सिं चाई, उन्नत मल वीउ, गुणस्तरीय नश्ल, कृषि सडक,

वजारको उचित व्यवस्थापन उचित भण्डारण कृषि यन्त्र, सुलभ कृषि ऋण, कृषि प्रविधि,
सूचना र सं चार आदि कृषि विकासका प्रमुख पूर्वाधारहरु हुन ् । यस्ता पूर्वाधारहरुको उचित

व्यवस्थापन नभई कृषि व्यवसाय र किसानको उन्नती हुदैन । किसानहरुलाई राज्यले यी
पूर्वाधारहरुको ब्यवस्था गरिदिनु पर्दछ ।

३. वीउ विजन, नश्ल र अनुवंशिक स्रोतहरु माथिको अधिकार
शताब्दियौ दे खि किसानहरुको एकल र सामूहिक प्रयासबाट विकास गरिएका बाली तथा

पशुपन्छीका जाति, प्रजाति तथा नश्
लहरुकाे आफ्नै महत्व तथा विशेषता छ । आज विभिन्न
वर्णशकंर पतिबाट भित्रिएका वीउविजन र नश्ल आदिले त्यो अानुवंशीय श्रोत र मौलिक
खेतीपातीको परम्परामा नै ठू लो च ुनौती दे खिएको छ ।यो अानुवंशीय स्रोत र कृषि पतिलाई
निरन्तरता दिदै यसलाई किसानको मौलिक वौद्धिक सम्पतिका रुपमा सुरक्षित राखिनु पर्दछ।

४. कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्न पाउने अधिकार
कुनै पनि उद्योग व्यवसायीले आफ्नो उत्पादित बस्तुको मूल्य निर्धारण लागत लाभको आधारमा
आफूले गर्ने गर्दछ तर किसानले आफ्नो उपजको मूल्य निर्धारण आफै गर्न
8
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पाउदै न । अव

यो परिस्थिति अन्त्य गर्दै अन्य उद्योगीहरुले सरह किसानले पनि आफ्नो कृषि उपजको मुल्य
निर्धारण लागत लाभको आधारमा गर्न पाउनु पर्दछ र सरकारले कृषि वस्तुको न्युनतम समर्थन
मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादक किसानको सहभागितामा तय गर्नु पर्दछ ।

५. शिक्षा र रोजगारको अधिकार
कृषि उत्पादनमा सं लग्न किसान र युवाहरुलाई कृषि सम्बन्धी व्यवसायिक तालिम र प्रशिक्षणको
उचित व्यवस्था गरी व्यवहारिक र सै द्धान्तिक शिक्षाको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । किसानका

छोरा छोरीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता हुन ु पर्दछ। कृषि उत्पादनमा आजसम्म सं लग्न रहे का
र अब उप्रान्त सं लग्न हुन चाहने किसानलाई रोजगारीको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दछ ।

६. सच
ू ना नयाँ प्रविधि र प्रसारको हक
कृषि सं ग सं म्वधित नयाँ प्रविधि, वजार विस्तार र बजार मूल्य लगायतका विभिन्न सूचना
र जानकारी पाउनु हरे क किसानको अधिकार हो। विभिन्न पत्र पत्रिका, रे डियो टे लिभिजन,
अनलाईन,तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठि, भ्रमण, सेमिनारका माध्यमवाट किसानहरुका विचमा सूचना
र प्रविधिहरुको प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ ।

७. सरं क्षणको अधिकार
२३ अप्रिल,२००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सं गठनको सदस्य वने पश्चात नेपाली किसानहरुले

अतिविकसित दे शहरु सँग खुला प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । उनीहरुको विकसित

प्रविधि, यान्त्रिकरण र राज्यवाट पुर्ण सं रक्षित किसानहरुद्धारा उत्पादित कृषि वस्तुको लागत
मुल्य अत्यन्त न्यून छ।त्यसको तुलनामा हाम्रा किसानहरुको उत्पादनको लागत मूल्य बढी

छ। त्यसलै हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न राज्यले हाम्रो किसानलाई सं रक्षण गर्नु पर्दछ।
दे शको

दुई तिहाई जनसं ख्या ओगटने किसानलाई सं रक्षण गर्न कृषि उत्पादन, उत्पादनका

साधन र कृषि सामाग्रीमा अनुदान र अन्य सेवा सुबिधा विस्तार गर्नु पर्दछ । यसरी सं रक्षित
हुन पाउनु किसानको अधिकार हो ।

८. राहत, क्षतिपूर्ति विमा र वित्तिय अधिकार
कृषि विशुद्ध रुपमा प्रकृतिसं ग जोडिएको पेशा भएकाले वातावणीय प्रभाव र प्राकृतिक हिसावले

कृषि जोखिमयुक्त्त पेशा हो। यदि वातावरणीय र प्राकृतिक प्रकोपका कारणले कृषि वाली
वस्तुमा क्षति पुगेमा नोक्सानी हे री राहत र क्षतिपुर्ति पाउनु किसानको अधिकार हो । राज्यले
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राहत र क्षतिपूर्ति कोष खडागरी तत्काल क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुका साथै वाली तथा

पशुपन्छी बीमालाई प्रभावकारी बनाई ग्रामिणस्तर सम्म सेवा विस्तार गरी यसको स्थायी
समाधानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

९. जलवायु र वातावरणीय प्रभावमा न्यायीक अधिकार
जलवायु परिर्वतनका कारणले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी पहिरो आदिको प्रकोप बाट किसानहरु

बढी प्रवाहित हुने गरे का छन।त्यस्ता किसानलाई राज्यले उचित क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनु
पर्दछ। साथै किसान कै कृषि कर्मले वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान पनि पुगिराखेको हुन्छ।
यसरी वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान पुर्याउने किसानलाई न्याय सं गत थप सेवा सुविधा र

अनुदानको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दछ ।कृषिलाई वातावरणीय अनुकुलनका अधारमा थप
कार्यक्रमहरु सं चालनमा ल्याउनु पर्दछ ।

१०. स्वास्थ्य सेवाको अधिकार
किसानलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दछ ।किसान स्वास्थ्य

ु ो अर्थ कृषि क्षेत्र तथा कृषि उपज उत्पादनमा योगदान कमी हुन ु हो । स्वास्थ्य जीवन
नहुनक
वाँच्न पाउने किसानको अधिकार हो ।

११. खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार
पोषणयुक्त,सांस्कृ तिक परम्परा र वैयक्तिक रुचि अनुसारको भरपेट खान पाउने खाद्य अधिकार
सवै नागरिकको नैगर्सिक अधिकार हो तसर्थ राज्यले खाद्यान्नको प्रत्याभ ुति गर्नु पर्दछ । हाम्रो
सं बिधानले यसलाई प्रत्याभ ुत गरे को छ । सं विधानमा खाद्य सम्प्रभ ुता ग्यारे ण्टी गर्न नेपालका
विभिन्न राजनीतिक पार्टी सं ग सम्बद्ध किसान सं घ/सं गठन सन्जालहरुको अहम भ ुमिका रहन्छ।

१२. सम्मान र परिचयको अधिकार
समग्र नागरिकको खाद्य तथा पोषणको जिम्मेवारी बोकेको किसान वर्ग आफैंमा मर्यादित वर्ग
हो। तर हाम्रो विद्यमान परम्पराले किसानलाई अपहे लित गरे को छ ।अड्डा अदालत,सरकारी

कार्यालय आदि लगायतमा पनि किसानको कम मर्यादा हुने अवस्था छ। किसानहरुको पनि
स्वाभिमानका साथ अन्य वर्गका मानिसहरु जस्तै मर्यादित हुन पाउने अधिकार छ ।
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१३. सहभागिताको अधिकार
बिस वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनितिले कृषिको हरे क नीति निर्माण तहमा किसानको सहभागितालाई

अनिवार्य गरे को छ। अहिले दे श सं घिय, प्रदे श र स्थानिय तह गरी तिन तहमा व्यवस्थित
छ। यी तिनै तहको कृषि विकास र खाद्य पोषण नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तहमा

किसान प्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य हुन ु पर्दछ ।यसरी आफ्ना लागि तयार तथा तर्जुमा
हुने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा किसानको सहभागी हुन पाउने अधिकार किसान अधिकारको
महत्वपूर्ण पाटो हो ।

१४. सामाजिक सरक्षा
ु र निवत्ृ तिभरणको अधिकार
जीवनभर कृषि पेशामा लागेर पनि सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा श्रम गर्न नसक्ने, आयस्रोतको
कुनै विकल्प नभएका असं ख्य किसानहरु छन । राज्यले ती किसानहरुको बारे मा सोचेर

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा बनाउन जरुरी छ । राज्यबाट सामाजिक रुपमा सुरक्षा पाउनु
किसानहरुको अधिकार हो ।

कार्यान्वयनको दृष्टिले किसान अधिकारको वर्तमान अवस्था
माथि किसान अधिकारका बारे मा व्यापक चर्चा गरिएको छ । उल्लेखित अधिकारहरु र सो

सं ग सम्बन्धित अन्य त्यस्तै किसानका विषेश अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउनु अनिवार्य
हुन्छ । नेपालको अन्तरिम सं विधान २०६३ ले वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमले सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्य गरी सबै किसानमा भूमिको पहुँच पुर्याउन र खाद्य सम्प्रभ ुताको अधिकार माथि
बोलेको थियो । नेपालको सं विधान २०७२ ले पनि यस व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ ।

खाद्य अिधकार तथा खाद्य सम्प्रभ ुता र भूमि सुधार सम्बन्धि कानुन जारी भई सकेको छ र
यसले करार खेती, चक्लाबन्दी, भूमि बैंकको माध्यम बाट जमिन व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको
दे खिन्छ । यसरी हे र्दा भूमि सुधार कार्यक्रम गती हुने दे खिएको र आ.व. २०७५/०७६ को
बजेट बक्तव्यमा कृषि आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । यसबाट झिनो आशा पलाएको छ।
विस वर्षे कृषि रणनितिले किसान अधिकारका बारे मा भू-स्वामित्वको प्रश्
नलाई आत्मसाथ
गर्नुका साथै उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धाको विकाश गर्न राज्यले किसानको

सं रक्षण गर्नु पर्ने कुरालाई स्वीकार गरे को छ र भौचर प्रणालीबाट किसानलाई अनुदान उपलब्ध
गराउने कुरा उल्लेख गरे को छ।यसका साथै विस वर्षे कृषि रणनीतिको कार्यान्वयन र सोको

अनुगमनको लागि र किसान अधिकारको वकालत गर्न राष्ट्रिय किसान आयोगको परिकल्पना
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गरे को छ । फलस्वरुप विगत ४ वर्ष दे खि उल्लेखित कार्यको लागि राष्ट्रिय किसान आयोग
निरन्तर कार्यरत छ । यो समयावधिमा राष्ट्रिय किसान आयोगले किसानका तात्कालिन
समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष सुझाव तथा दवावमूलक कार्यक्रमहरु गर्नुका साथै

दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका विभिन्न मस्यौदा बनाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
मार्फ त नेपाल सरकार समक्ष पेश गरे को छ ।

यी सकारात्मक कार्यहरु सम्पादन गरे तापनि किसान अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरै

च ुनौतीहरु छन । राज्यको पुर्नसं रचना अनुसार बीस वर्षे कृषि रणनीतिलाई परिमार्जन गर्न
नसकिएको कारण यो रणनीतिको कार्यान्वयन आशतित रुपमा अघि बढ्न सकेको छै न

त्यसकारण पनि किसानका धेरै अधिकारहरुलाई स्थापित गरी कार्यान्वयनको कसीमा उतार्न
बाँकी छ । राष्ट्रिय किसान आयोगको तदारुकता, राज्यको दृढइच्छा शक्ति र किसानहरुको

आवाज एउटै ठाउँमा उजागर हुन सक्यो भने किसानका अधिकार स्थापित गर्न सकिने विश्वास
लिन सकिन्छ ।
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परिच्छे द–३
आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति
आ.व.२०७६/७७ मा राष्ट्रिय किसान आयोगको बजेट उपशिर्षक 31221011 मा चालू
तर्फ रू ४,८८,००,००० (चार करोड अठासी लाख) र

ँ ीगत तर्फ रू १८,००,०००
पुज

(अठ्ठार लाख मात्र) बजेट विनियोजन भएको थियो। सो मध्ये चालू तर्फ रू 3,31,71,१००

ँ ीगत तर्फ रू १५,९२,०९०
(तिन करोड एकतीस लाख एकहत्तर हजार एक सय मात्र) र पुज
(अक्षरूपी

पन्ध्र लाख बयानब्बे हजार नब्बे मात्र) खर्च भएको थियो । समग्रमा कूल

विनियोजन भएको कूल बजेट रू ५,०६,००,००० (अक्षरूपी पाँच करोड छ लाख मात्र)
मध्येमा ३,४७,६३,१९० (अक्षरूपी तीन करोड सत्तचालीस लाख त्रिसठी हजार एक सय नब्बे

मात्र) खर्च भइ कूल भारित प्रगति ७८.६५ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ६८.७० प्रतिशत प्रगति
हासिल भएको थियो । आयोगले यस आ.व.मा चालू तर्फ ६७.९७
८८.४५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरे को छ ।
क्रस

विवरण

१
२

ँ ीगत
पूज
चालु
जम्मा

ँ ीगत तर्फ
प्रतिशत र पूज

वार्षिक स्वीकृत वजेट रु

वार्षिक खर्च वजेट रु

१८००.००

१५९२.०९

५०६००.००

३४७६३.१९

हजारमा

४८८००.००

हजारमा

३३१७१.१

खर्च प्रतिशत
८८.४५

६७.९७
६८.७०

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
48800

1800

50600

33171.1

1592.09

34763.79
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तथा मेशशन औजाि)

(कायािलयसूँग सं र्ालन सूँग सम्वशन्ध यन्र,उपकिण

डेक्सटप कम््यटि तथा र्प्रन्टि सेट खरिद

सम्बन्धी यन्र,उपकिण तथा मेशीन औजाि)

यन्र,उपकिण तथा मेशीन औजाि)

21111
21111

िा.प. द्वितीय (स्थायी कमिर्ािी)

शाखा अनधकृत (स्थायी कमिर्ािी)

र्ालु खर्ि अन्तगितका कायिक्रमहरु

31123

1.1.1.71

ूँ ीगत खर्ि कायिक्रमको जम्मा
पज

क)

आ)

(कायािलयको लानग फननिर्ि र्फक्र्सि)

31122

31122

1.1.1.4

38

11.6.13.1 कायािलयको लानग फननिर्ि तथा फननिनसङ्ग खरिद

4

11.3.7.45 Air Conditioner (कायािलय सं र्ालनसं ग सम्बन्धी

3

11.3.7.45

3

11.3.7.12 Close Circuit (CC) Camera (कायािलय सं र्ालनसं ग

यन्र, उपकिण तथा मेशीन औजाि)
31122

31122

LED Television (कायािलय सं र्ालनसं ग सम्बन्धी

11.3.7.82

उपकिण तथा मेशीन औजाि)

31122

31122

३

शीषिक

Sound System (कायािलय सं र्ालनसं ग सम्बन्धी यन्र,

उपकिण तथा मेशीन औजाि)

ल्यापटप खरिद (कायािलय सं र्ालनसं ग सम्बन्धी यन्र,

पशूँ जगत खर्ि अन्तगितका कायिक्रमहरु

२

कायिक्रम /र्क्रयाकलाप

11.3.7.27

11.3.7.8

अ)

१

क्र.सं .

जना

जना

सेट

सं ख्या

सेट

सं ख्या

सेट

सं ख्या

सं ख्या

४

५

परिमाण

ऋण

1

2

4

1

2

2

2

1

2

1.08

2.37

3.58

1.98

0.16

0.36

0.24

0.24

0.2

0.4

६

भाि

बार्षिक लक्ष्य

र्व.सं .

८. आयोजना पुिा हुने नमनत :

खर्ि

(घ) दातृ सं स्था :

र्व.सं .

७. आयोजना शुरु भएको नमनत :

९. आयोजना/ कायािलय प्रमुखको नाम :

(ग) सटही दि :

िार्िय र्कसान आयोग

६. स्थान : िार्िय र्कसान आयोग काठमाडौ

(ख) वैदेशशक : अनुदान

10

0.8

1.8

1.2

1.2

1

2

5.47

11.99

18.00

७

बजेट

1

२

०

०

०

०

०

०

०

परिमाण

०.३३

०.७३

0.0

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

भाि

०

०

०

०

०

०

०

1.68

3.69

0.0

बजेट

तृतीय र्ौमानसक लक्ष्य

३) जनसहभानगता :

५. कायिक्रम/आयोजनाको नाम:

४. र्वभाग/ सं स्था : आयोग

506.0

२) स्थानीय ननकाय / सं स्था :

इकाई

506.00

क) आन्तरिक : १) नेपाल सिकाि

१०. बार्षिक बजेट (रू):

३. मन्रालय: कृर्ष तथा पशु र्वकास मन्रालय

२. बजेट उपशीषिक नं. : 31221011

१. आ.व. २०७६/७७

बार्षिक र्वकास कायक्रिम

बजेट तजुम
ि ासं ग सम्बशन्धत आनथिक प्रशासन ननयम २0(१) बमोशजमको फािाम

2

4

4

1

परिमाण

0.75

1.64

2.14

1.98

0.16

भाि

0

0

0

0

0

100

100

58.63

100

100

प्रगनत %

भारित

अ�मानसक प्रगती

१

२

०

०

०

०

०

०

०

परिमाण

०

०

०

०

०

०

०

०.३३

०.७३

0.00

भाि

१००.०

१००.०

0.00

०

०

०

०

०

०

०

प्रगनत %

भारित

तृतीय र्ौमानसक प्रगती
परिमाण

१

२

४

१

२

२

०

०

२

१.०८

२.३७

3.14

१.९८

०.१६

०.३६

०.२४

०.००

०.००

०.४०

भाि

वार्षिक प्रगती
भारित

100

100

87.71

100

100

100

100

0

0

100

प्रगनत %
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15

िा.प.अनं.प्र. (प्र) (स्थायी कमिर्ािी)

िा.प.अनं. द्वित्तीया (प्र) (स्थायी कमिर्ािी)

िा.प.प्रथम्र (प्रा.) (स्थायी कमिर्ािी)

िा प तृ प्रा (स्थायी कमिर्ािी)

अध्यक्ष (पारिश्रनमक पदानधकािी)

सदस्य (पारिश्रनमक पदानधकािी)

महं गी भत्ता (महं गी भत्ता)

बैठक भत्ता (बैठक भत्ता)

पदानधकािी बैठक भत्ता (पदानधकािी बैठक भत्ता)

1.1.1.91

1.1.1.92

1.1.1.96

1.1.1.99

1.1.7.4

1.1.7.5

1.2.2.2

1.2.4.5

1.2.11.1

ट्याङ्किको पानी (र्पउने पानी)

टे नलफोन महसुल (टे नलफोन महसुल)

नडजेल (इन्धन पदानधकािी)

मोनबल(इन्धन पदानधकािी)

2.1.3.2

2.1.6.1

2.2.1.3

2.2.1.4

सुर्वधाको ईन्धन (इन्धन पदानधकािी)

पेट्रोल- दुई पाङ्ग्रे (इन्धन कायािलय प्रयोजन)

नडजेल (इन्धन कायािलय प्रयोजन)

मोनबल (इन्धन कायािलय प्रयोजन)

गयाूँस (इन्धन- अन्य प्रयोजन)

गयास नसनलण्डि (इन्धन- अन्य प्रयोजन)

2.2.1.22

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.3.2

2.2.3.9

(इन्धन पदानधकािी)

गाडीको लानग नगयि आईल ि वेक आईल आदी

जािको र्पउने पानी (र्पउने पानी)

2.2.1.8

नबद्युत महशुल (नबजुली महसुल)

2.1.3.1

(कमिर्ािीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्ि)

कमिर्ािीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्ि

(औषधी उपर्ाि, पदानधकािी)

सेवामा िहेका पदानधकािीको औषधी उपर्ाि खर्ि

2.1.2.1

1.6.4.1

1.5.5.1

पोशाक )

ननजामती कमिर्ािीहरुको पोशाक खर्ि (कमिर्ािी

िा.प.अनं.प्र.(प्रा) (स्थायी कमिर्ािी)

1.1.1.90

1.3.1.1

लेखा अनधकृत (स्थायी कमिर्ािी)

२

कायिक्रम /र्क्रयाकलाप

1.1.1.72

१

क्र.सं .

22314

22314

22212

22212

22212

22211

22211

22211

22211

22112

22111

22111

22111

21213

21142

21121

21141

21134

21132

21112

21112

21111

21111

21111

21111

21111

21111

३

शीषिक

खर्ि

जना

जना

जना

जना

जना

जना

जना

जना

थान

सं ख्या

लीटि

लीटि

लीटि

लीटि

लीटि

लीटि

लीटि

मर्हना

सं ख्या

जाि

पटक

जना

जना

जना

र्कनसम
पटक

जना
पटक/

४

इकाई

14

6

14

24

12

14

5

1

3

1

1

2

3

1

6

20

80.5

840

2640

600

30

20

180

20000

4

100

2000

५

परिमाण

0.05

0.15

0.11

0.17

0.51

1.51

0.5

0.33

0.43

1.38

0.24

0.09

0.66

0.2

0.59

0.20

1.38

0.40

0.59

6.62

1.48

3.28

1.32

0.82

1.71

2.57

1.08

६

भाि

बार्षिक लक्ष्य

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

8

4

20

0

0

3

1

1

2

3

1

परिमाण

0.24

0.76

0.56

0.84

0

5

32.5

4

2.6 1040

7.64

2.52

1.68

2.16

7

1.2

0.48

3.32

1

3

1

7

2

3

33.49

7.51

16.58

6.7

4.14

8.66

12.99

5.47

७

बजेट

०.००

०.११

०.०४

०.०६

०.१४

०.५६

०.१७

०.०७

०.१४

०.४३

०.०८

०.०३

०.२९

०.११

०.००

०.२०

०.४३

०.११

०.१५

२.०५

०.४४

१.०३

०.४१

०.२४

०.५३

०.७९

०.३३

भाि

0

0.55

0.2

0.32

0.7

2.84

0.84

0.36

0.72

2.2

0.4

0.16

1.48

0.56

0

1

2.2

0.56

0.76

10.35

2.21

5.22

2.06

1.2

2.67

3.99

1.68

बजेट

तृतीय र्ौमानसक लक्ष्य

6

15

48

8000

1600

1

0

1

1

0

0

0

0

0

6

16

8

28

0

0

6

2

2

4

6

2

परिमाण

0.05

0.04

0.08

0.10

0.38

0.94

0.34

0.26

0.28

0.94

0.16

0.06

0.36

0.08

0.66

0.94

0.28

0.44

4.57

1.03

2.25

0.92

0.56

1.19

1.78

0.75

भाि

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

प्रगनत %

भारित

अ�मानसक प्रगती

०

५

३३

४

१०४०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

१४

८

४

२०

०

०

३

१

१

२

३

१

परिमाण

०.००

०.११

०.०४

०.०६

०.१४

०.५६

०.१७

०.०७

०.१४

०.४३

०.०८

०.०३

०.२९

०.११

०.००

०.२०

०.४३

०.११

०.१५

२.०५

०.४४

१.०३

०.४१

०.२४

०.५३

०.७९

०.३३

भाि

०.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

०.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

१००.०

प्रगनत %

भारित

तृतीय र्ौमानसक प्रगती

५

१

३

१

१

२

३

१

६

२०

८०.५

८४०

२६४०

६००

३०

२०

१८०

२००००

४

१००

२०००

१४

६

१४

२४

१२

१४

परिमाण

०.०५

०.१५

०.११

०.१६

०.५२

१.५०

०.५१

०.३३

०.४२

१.३७

०.२४

०.०९

०.६५

०.१९

०.६६

०.२०

१.३७

०.३९

०.५९

६.६२

१.४७

३.२८

१.३३

०.८०

१.७२

२.५७

१.०८

भाि

वार्षिक प्रगती

100

100

100

100

100

100

100

100

98

100

100

100

99

95

100

99

100

98

100

100

99

100

100

97

100

100

100

प्रगनत %

भारित
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स्वीपि किाि (व्यशि किाि)

2.5.7.68

ममित सेवा किाि (ब्यशि किाि)

2.5.7.111 कम््युटि अपिे टि व्यशि किाि

2.5.7.81

सुिक्षा गाडि (2) (व्यशि किाि)

2.5.7.48

कायािलयका कम््युटि, फोटोकर्प, एनस आदी मेशशनिी

हलुका सवािी र्ालक (व्यशि किाि)

2.5.7.43

22413

22413

22413

22413

22413

22413

कायािलय सहयोगी (व्यशि किाि)

2.5.7.42

22411

22411

22411

22411

22311

22311

22311

22231

22221

22213

22213

सेवा किािका कमिर्ािीलाई र्ाडपवि खर्ि (व्यशि किाि) 22413

(व्यशि किाि)

िो�िमा सुशर्कृत कृर्ष र्वज्ञहरुबाट पिामसि सेवा खिीद

लानग नमनडया किाि (सेवा किाि)

आयोगको गनतर्वधी अनभलेशखकिण तथा प्रर्ाि प्रसािको

शस्थनतको अध्ययन गिी पेश गने सेवा किाि (अन्य)

सघं, प्रदे श, स्थाननय तहका सं िर्नामा समन्वय

अध्ययन ि र्वश्लेषण (अन्य)

हाल सम्म भनमसिधाि आयोगले पेश गिे का प्रनतवेदन

खर्ि)

छपाई खर्ि (छपाई खर्ि )(कायािलय मसलन्द सामान

सामान खर्ि)

कायािलय मसलन्द सामान खर्ि (कायािलय मसलन्द

सामान खर्ि)

परपनरका तथा पुशस्तका खिीद (कायािलय मसलन्द

कायािलय भबन ममित तथा िं गिोगन (भवन)

ममित सम्भाि तथा सञ्चालन खर्ि)

अन्य मेशीनिी औजाि ममित (मेशशनिी तथा औजाि

र्ाि पांरे सवािी साधन ममित (सवािी साधन ममित)

ममित)

३

शीषिक

2.5.7.4

2.5.3.90

2.5.3.89

2.5.3.88

2.5.3.87

2.4.1.20

2.4.1.15

2.4.1.2

2.3.9.1

2.3.2.5

2.3.1.11

2.3.1.3

२

१

दुई पाङ्ग्रे सवािी साधन ममित खर्ि (सवािी साधन

कायिक्रम /र्क्रयाकलाप

क्र.सं .

खर्ि

वटा

वटा

जना

जना

जना

सं ख्या

सं ख्या

सं ख्या

सं ख्या

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

मर्हना

सं ख्या

पटक

४

इकाई

५

6

1

1

2

7

5

20

6

3

1

1

12

12

12

1

10

8

22

परिमाण

3.36

0.24

0.24

0.77

3.05

1.93

0.7

0.89

1.09

0.49

0.49

1.19

3.04

0.71

0.79

0.2

3.14

0.22

६

भाि

बार्षिक लक्ष्य

1.1

16.98

1.2

1.2

3.9

15.41

9.79

3.52

4.5

5.5

2.5

2.5

6

15.4

3.6

4

1

15.9

७

बजेट

6

4

1

2

7

5

0

2

1

0

0

4

4

4

0

1

2

12

परिमाण

१.१३

०.०८

०.०८

०.२६

१.०२

०.६४

०.००

०.३०

०.४०

०.००

०.००

०.४०

१.०७

०.२४

०.००

०.०८

०.७७

०.०९

भाि

5.7

0.4

0.4

1.3

5.14

3.26

0

1.5

2

0

0

2

5.4

1.2

0

0.4

3.9

0.44

बजेट

तृतीय र्ौमानसक लक्ष्य

12

8

2

2

6

5

20

4

2

1

1

8

8

8

1

2

6

28

परिमाण

2.22

0.16

0.16

0.52

2.03

1.29

0.70

0.60

0.70

0.49

0.49

0.80

1.98

0.48

0.79

0.12

2.38

0.14

भाि

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

प्रगनत %

भारित

अ�मानसक प्रगती

६

४

१

२

७

५

०

२

१

०

०

४

४

४

०

१

२

१२

परिमाण

१.१३

०.०८

०.०८

०.२६

१.०२

०.६४

०.००

०.३०

०.४०

०.००

०.००

०.४०

१.०७

०.२४

०.००

०.०८

०.७७

०.०९

भाि

९.०

८.०

७.०

६.०

५.०

४.०

३.०

२.०

१.०

०.०

०.०

१००.०

१००.०

१००.०

०.०

१००.०

१००.०

१००.०

प्रगनत %

भारित

तृतीय र्ौमानसक प्रगती

५

१

१

२

७

४

२०

६

३

१

१

१२

१२

१२

१

१०

८

२२

परिमाण

२.८०

०.२४

०.२४

०.७८

३.०५

१.५४

०.७०

०.९०

१.१०

०.४९

०.४९

१.२०

३.०५

०.७२

०.७९

०.२०

३.१५

०.२२

भाि

वार्षिक प्रगती
भारित

83

100

100

100

100

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

प्रगनत %
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अनभबृर्ि कायिक्रम

प्रदे श स्ति र्कसान सं घ सं गठन/सं स्थाहरु क्षमता

तथा छलफल कायिक्रम

कृर्ष सहकािीका समस्या पर्हर्ानको लागी अन्तिकृया

अनभबृर्ि तालीम

मर्हला कृषक /उद्यमी सशिीकिणको लागी क्षेमता

सं गठन/सं स्थाहरु अनभमुशखकिण कायिक्रम

गाउ पानलका / नगि पानलका स्ति र्कसान सं घ

अनभमुशखकिण कायिक्रम

शजल्लाका स्ति र्कसान सं घ सं गठन/सं स्थाहरु

तथा क्षमता अनभबृर्ि तानलम)

(उद्यमशशलता,िोजगािीमुलक/सशशिकिण/सीप र्वकास

अनभबृर्ि कायिक्रम

(अन्य)

बैठक (अन्य)

प्रनतवेदन तयाि गने (अन्य)

प्रवाह (अन्य)

0

2

3

लानग िार्ियस्तिको भ्रमण (अन्य)

2.7.25.18 कृर्ष र्वकास िणनीनत कायिक्रम कायािन्वयन अवस्थाको

2.7.25.18 र्वनभन्न सन्र्ाि माध्यमहरुबाट आयोग सम्बन्धी सुर्ना

2.7.25.18 कृर्ष क्षेरमा सन्र्ानलत परियोजनाहरुका अनुगमन गिी

सगठनको अन्तिप्रदे श कृषक भ्रमण (अन्य)

7

2.7.25.17 र्कसान सं घ सं स्थाहरु जन्जाल तथा पेशागत सघ

6

2.7.25.17 िो�िमा सुशर्कृत कृर्ष र्वज्ञहरुसूँग अन्तिकृया तथा

5

22522

22522

22522

22522

22522

22522

22522

2.7.25.53 वेभसाइट अपडेट

2.7.25.17 आयोगको वार्षिक प्रगनत तथा सनमक्षा कायिक्रम सं र्ालन

22522

22522

22512

22512

22512

22512

22512

22512

३

शीषिक

2.7.5.138 र्ौमानसक बुलेर्टन प्रकाशन

2.7.5.115 बार्षिक पुशस्तका प्रकाशन

2.6.6.140

2.6.4.211

2.6.4.207

2.6.4.206

2.6.4.204

2.6.4.202

२

१

केन्र स्ति र्कसान सं घ सं गठन/सं स्थाहरु क्षमता

कायिक्रम /र्क्रयाकलाप

क्र.सं .

खर्ि

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

प्रनत

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

४

इकाई

५

1

2

3

8

2

9

1

1

3

1

7

2

2

7

14

परिमाण

1.58

0.59

1.58

0.99

1.07

0.79

0.2

0.3

0.24

4.15

0.2

0.79

1.38

5.53

0.4

६

भाि

बार्षिक लक्ष्य

७

2

8

3

8

5

5.4

4

1

1.5

1.2

21

1

4

7

28

बजेट

1

1

2

1

3

0

0

1

0

2

1

1

2

6

0

परिमाण

०.७९

०.२०

०.४०

०.४९

०.३६

०.००

०.००

०.१०

०.००

१.१९

०.१०

०.४०

०.४०

२.३७

०.००

भाि

0

4

1

2

2.5

1.8

0

0

0.5

0

6

0.5

2

2

12

बजेट

तृतीय र्ौमानसक लक्ष्य

0

2

4

1

6

1

1

1

1

3

1

1

5

8

1

परिमाण

0.00

0.40

0.80

0.49

0.72

0.79

0.20

0.10

0.24

1.78

0.10

0.40

0.99

3.16

0.40

भाि

0

100

67

100

100

100

100

50

100

60

100

100

100

100

100

प्रगनत %

भारित

अ�मानसक प्रगती

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

परिमाण

भाि

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

प्रगनत %

भारित

तृतीय र्ौमानसक प्रगती
परिमाण

०

२

४

१

६

१

१

१

१

३

१

१

५

८

१

०.००

०.४०

०.८०

०.४९

०.७२

०.७९

०.२०

०.१०

०.२४

१.७८

०.१०

०.४०

०.९९

३.१६

०.४०

भाि

वार्षिक प्रगती
भारित

0

68

50

49

67

100

100

33

100

43

50

51

72

57

100

प्रगनत %

18 /fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&

िार्िय र्कसान अनधकाि सम्मेलन आयोजना गने (अन्य)

(अन्य)

तथा पेशागत सं घ सं गठन) सूँग बैठक तथा अन्तिकृया

सिोकािवाला ननकायहरु(र्कसान सं घ सं स्था, सं जाल

तयािी (अन्य)

पर्हर्ानको लानग स्थलगत अध्ययन तथा प्रनतवेदन

(अन्य)

क्षमता र्वकास व्यवस्थापन तथा सुदृर्िकिण कायिक्रम

िार्िय र्कसान आयोगमा आबि सं घ सगठन सन्जालका

सं र्ालन (अन्य)

सं जालको सहकायिमा र्वनभन्न द्वदवस तथा अन्य कायिक्रम

केन्र तथा प्रदे शस्तिमा र्कसान सं घ सं गठन तथा

आयोगको गनतर्वधी बािे नमनडया निफरिङ (अन्य)

सुर्ीकृत कायिक्रम (अन्य)

100 506.00

13

9.4

3.6

5

2

16

3

20.5

6

1.5

1.5

20

5.4

6

कुल जम्माको प्रगनत

2.57

1.86

0.71

0.99

0.4

3.16

0.59

4.05

1.19

0.3

0.3

3.95

1.07

1.19

७

बजेट

96.4 488.00

6

3

12

30

20

90

3

20

3

3

1

1

9

6

६

भाि

र्ालु खर्ि कायिक्रमको प्रगनत

मर्हना

पटक

५

परिमाण

धि भाडा (कायािलयको घि भाडा)

28142

22711

मर्हना

सं स्था

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

४

इकाई

ख)

अनतनथहरुको सत्काि (अन्य र्वर्वध खर्ि)

सं स्था ि आयोगवाट नेपाल भ्रमणमा आउने

िा.र्क. आ. को ननमन्रणामा र्वनभन्न दे शका र्कसान सं घ

22711

22214

22612

22611

22522

22522

22522

22522

22522

22522

22522

22522

३

शीषिक

बार्षिक लक्ष्य

8.1.3.7

2.9.9.17

आउने र्वर्वध खर्ि (शर्यापान खर्ि)

कायािलयमा दै ननक शर्यापान खर्ि तथा अन्य भैपरि

सवािी साधन बीमा, नर्वकिण (वीमा सवािी साधन)

2.9.2.8

2.9.6.4

सरुवा भएि जाूँदाको भ्रमण खर्ि (आन्तरिक भ्रमण)

कायिक्रम कायािन्वयन भ्रमण खर्ि)

कायिक्रम अनुगमन भ्रमण खर्ि (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा

प्रवाह (अन्य)

2.8.2.10

2.8.1.37

1

2.7.25.36 र्वनभन्न सन्र्ाि माध्यमहरुबाट आयोग सम्बन्धी सुर्ना

4

2.7.25.31

1

2.7.25.31

7

2.7.25.30

6

2.7.25.30 र्कसान सं घ सं गठन/सं स्थाहरु/ र्वज्ञहरुको दताि तथा

5

2.7.25.30

4

2.7.25.30

4

2.7.25.18

२

१

र्कसान तथा अन्य सिोकािवालाहरुको समस्या

कायिक्रम /र्क्रयाकलाप

क्र.सं .

खर्ि

2

1

4

0

0

25

1

8

1

1

0

1

3

2

परिमाण

2

4.36

3.4

1.2

0

0

7

1

8.5

2

0.5

0

20

1.8

बजेट

33.54 169.70

33.54 169.70

०.८६

०.६७

०.२४

०.००

०.००

१.३८

०.२०

१.६८

०.४०

०.१०

०.००

३.९५

०.३६

०.४०

भाि

तृतीय र्ौमानसक लक्ष्य

4

0

8

30

7

65

2

0

2

0

0

0

6

4

परिमाण

58.6

56.5

1.70

0.00

0.48

0.99

0.40

1.78

0.40

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.72

0.80

भाि

87.96

89.65

100

0

100

100

100

100

100

0

100

0

0

100

100

प्रगनत %

भारित

अ�मानसक प्रगती

२

०

४

०

०

२५

०

०

०

०

०

०

०

०

परिमाण

०

०

०

०

०

०

०

०

भारित

१००

०

१००

०

०

१००

०

०

०

०

०

०

०

०

प्रगनत %

19.01 56.69

19.01 56.69

०.८६

०.००

०.२४

०.००

०.००

१.३८

भाि

तृतीय र्ौमानसक प्रगती

२

०

२

०

०

०

६

४

०

०

१२

३०

७

९०

परिमाण

75.16

72.02

०.००

०.००

०.७२

०.९९

०.४०

३.१६

०.४०

०.००

०.८०

०.००

०.००

०.००

०.७२

०.८०

भाि

वार्षिक प्रगती
भारित

75.16

74.67

0

0

100

100

100

100

68

0

67

0

0

0

67

67

प्रगनत %

/fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&

19

र्ाल

2

जम्मा

ुँ ीगत
पज

वििरण

1

क्रस
१८००.००

५०६००.००

४८८००.००

हजारमा

३४७६३.१९

३३१७१.१

१५९२.०९

िावषिक खर्ि िजेट रु हजारमा

खर्ि प्रततशत

६८.७०

६७.९७

८८.४५

कैवियत

दस्तखत:

िावषिक खर्ि वििरण

कािण लकडाउन भएको

पद : सदस्य सशर्व

िावषिक स्िीकृत िजेट रु

कोिोना भाईिस (COVID 19)

७

साथै कायिक्रम बजेट िोक्का भएको हुनाले ।

ु ो कािण:
र्वशत्तय प्रगनत कम हुनक

६

दस्तखत :

68.70

वार्षिक र्वशत्तय प्रगनत प्रनतशत

५

प्रमाशणत गनेको नाम : र्वद्या पाण्डे

75.16

४

पद : वरिष्ट कृर्ष अथिर्वज्ञ

56.69

वार्षिक भारित प्रगनत प्रनतशत

३

ते श्रो र्ौमानसक भारित प्रगनत प्रनतशत

२

तयाि गनेको नाम: डालप्रसाद पुडासै नी

१

प्रगनत %

प्रगनत
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506.00

नोट:

2.7.25.314

2.7.25.307

2.7.25.306

2.7.25.305

2.7.25.183

22522

22522

22522

22522

पटक

पटक

पटक

पटक

पटक

सेट

सं ख्या

४

इकाई

५

20

3

1

1

2

2

1

परिमाण

4.05

0.3

0.3

3.95

1.58

0.24

0.2

६

भाि

बार्षिक लक्ष्य

७

1.5

1.5

20

8

1.2

1

20.5

बजेट

परिमाण

०

०

०

०

०

०

०

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

भाि

%

भारित प्रगनत

वार्षिक प्रगती

0

0

0

0

0

0

0

तथा र्वशिय प्रगती हुन सकेन ।

बन्दाबन्दी (Lockdown) ले गदाि लक्ष्य अनुसाि भारित

कोिोना भाईिस (COVID 19) का कािण भएको

हुन नसको

तयािी गिे को ति बन्दाबन्दीको कािण खरिद सम्पन्न

आयोगको कायािलय सिे पश्चात खरिद गनिको लानग

प्रगती नहुनाको कािणहरु

र्ौमानसकको प्रगती र्वविणमा पुणि रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

Covid 19 का कािण भएको Lockdown ले गदाि तृतीय र्ौमानसक अन्तगित स्वीकृत भएका कायिक्रमहरुको पनन लक्ष्य अनुसाि भारित तथा र्वशिय प्रगती हुन सकेन । जसलाइ Activities wise तृतीय

र्वकास व्यवस्थापन तथा सुदृर्िकिण कायिक्रम (अन्य)

िार्िय र्कसान आयोगमा आबद्ध सं घ सगठन सन्जालका क्षमता

आयोगको गनतर्वधी बािे नमनडया निफरिङ (अन्य)

कायिक्रम (अन्य)

र्कसान सं घ सं गठन/सं स्थाहरु/ र्वज्ञहरुको दताि तथा सुर्ीकृत

िार्िय र्कसान अनधकाि सम्मेलन आयोजना गने (अन्य)

िार्ियस्तिको भ्रमण (अन्य)

कृर्ष र्वकास िणनीनत कायिक्रम कायािन्वयन अवस्थाको लानग

र्ालु खर्ि अन्तगितका कायिक्रमहरु

तथा मेशीन औजाि)

22522

31122

LED Television (कायािलय सं र्ालनसं ग सम्बन्धी यन्र, उपकिण

11.3.7.82

आ)

31122

तथा मेशीन औजाि)

11.3.7.27

३

Sound System (कायािलय सं र्ालनसं ग सम्बन्धी यन्र, उपकिण

पशूँ जगत खर्ि अन्तगितका कायिक्रमहरु

२

१

अ)

कायिक्रम /र्क्रयाकलाप

क्र.सं .

खर्ि शीषिक

र्व.सं .

८. आयोजना पुिा हुने नमनत :

प्रगती हुन नसकेका कायिक्रमहरु

(घ) दातृ सं स्था :

९. आयोजना/ कायािलय प्रमुखको नाम :

(ग) सटही दि :
र्व.सं .

७. आयोजना शुरु भएको नमनत :

ऋण

(ख) वैदेशशक : अनुदान

६. स्थान : िार्िय र्कसान आयोग काठमाडौ

िार्िय र्कसान आयोग

५. कायिक्रम/आयोजनाको नाम:

३) जनसहभानगता :

४. र्वभाग/ सं स्था : आयोग

506.00

२) स्थानीय ननकाय / सं स्था :

३. मन्रालय: कृर्ष तथा पशु र्वकास मन्रालय

क) आन्तरिक : १) नेपाल सिकाि

१०. बार्षिक बजेट (रू):

बजेट तजुम
ि ासं ग सम्बशन्धत आनथिक प्रशासन ननयम २0(१) बमोशजमको फािाम

२. बजेट उपशीषिक नं. : 31221011

१. आ.व. २०७६/७७

बार्षिक र्वकास कायक्रिम

राष्ट्रिय किसान आयोगको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति कार्यक्रमको
विवरणात्मक प्रगति
•

राष्ट्रिय किसान आयोगले समयसापेक्ष र सान्दर्भिक विषयहरु (उखुबालीको बर्तमान अवस्थामा
दे खिएका समस्याहरू र तिनका सुधारका उपायहरू, पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागतको

अवस्था र कम गर्ने उपायहरू, सं घ प्रदे श र स्थानीय तहमा कृषि प्रसार समन्वय सम्बन्धी

अध्ययन, हालसम्म भूमि सुधार आयोगले पेश गरे को प्रतिवेदन अध्ययन र विश्रलेषण सम्बन्धी

अध्ययन, दुग्ध उत्पादनको लागत अध्ययन विश्रलेषण तथा लागत घटाउने उपायहरू र

फलफूल तथा तरकारी बजारको बर्तमान अवस्थामा दे खिएका समस्याहरू र तिनका सुधारका
उपायहरू) सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्राप्त रणनीतिगत,नीतिगत र कार्यक्रम कार्यान्वयन
सम्बन्धमा सुझावहरु समेत सं लग्न प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको ।
•

सरोकारवाला निकायहरु (किसान सं घ सं स्था, सं जाल तथा पेशागत सं घ सं गठन) हरुको

क्षमता विकासका लागि केन्द्रस्तर, प्रदे शस्तर, जिल्लास्तर र स्थानीयस्तरमा क्षमता अभिबृद्धि
कार्यक्रमहरु सं चालन गरिएको । उक्त कार्यक्रमबाट केन्द्रस्तर, प्रदे शस्तर र स्थानिय स्तर
(नगरपालिका तथा गाउँपालिका) मार्फ त सं चालन हुने कृषि कार्यक्रम तथा सेवा र सुविधा
सम्वन्धमा सुसूचित गराइएको र महिला शसक्तिकरणमा टे वा पुगेको।

•

राष्ट्रिय

किसान

जिम्मेवारी

आयोगमा

बमोजिम

परे का

उजुरी

आयोगका

तथा

पदाधिकारी

आयोगलाई

तथा

प्राप्त

सचिवालयबाट

कार्यादे श
कृषि

तथा

तथा

पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सं चालन भएका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरु
तथा निकायहरु जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगतका जोन र
सुपरजोनहरु,
केन्द्र,

विभिन्न

विभिन्न

कृषि

कृषिजन्य

ज्ञान

सरकारी

केन्द्रहरु,

फार्म

उद्योगहरु

भेटेरिनरी

केन्द्रहरु,

साथै

विभिन्न

अस्पताल

व्यवसायीक

आयोजनाबाट

अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव र सल्लाहहरु दिईएको।

तथा

किसानका

सं चालित

पशु

सेवा

फर्महरु,

विज्ञ

तथा

कार्यक्रमहरुको

•	चितवन केरा उत्पादक सं घद्वारा पेश गरिएको चितवन जिल्लामा केराका विविध विषयमा
समस्या समाधानका लागि पहल गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाइ सुझाव दिइएको

•

दुग्ध जन्य बस्तुमा आयकर छु ट विद्युत महसुलमा छु ट, कच्चा पदार्थको मुल्य वृद्धि र
किसानले विक्री गर्ने दूधमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को विषयमा समस्या समाधानको
लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव पेश गरिएको
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•

ग्रामीण विद्युत जिल्ला सहकारी सं घ लि. कैलालीको मलखाद डिपो स्थापना बारे सम्बन्धित
निकायमा पहल गरिएको

•	किसान सं घ सं स्था सं जाल तथा पेशागत सं घ सं गठनको अन्तर प्रदे श कृषक भ्रमण गराई

कृषि क्षेत्र सँग सम्बन्धित विकसित प्रविधिहरुको स्थलगत अवलोकन तथा ज्ञान व्यवस्थापन
गराईएको

•

केन्द्र तथा प्रदे शस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा सं चालित कार्यक्रम जस्तै माटो दिवस मार्फ त

जनचेतना फैलाउने कार्यमा सहयोग गरिएको ।
•

कृषि विज्ञहरूसँग बैठक तथा अन्तरकृया

गरी सान्दर्भिक विषयहरुका (ऐन, नियामावली,

निर्देशिका, नीति) सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषणको लागि राय सुझाव उपलब्ध गराइएको

•

महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसकॊ कारण नेपालको कृषि तथा कृषकहरूमा
पर्न गएको समस्याहरू बारे , सलह किराले कृषि क्षेत्रमा पुर ्याएको क्षति सम्बन्धमा, विभिन्न
जिल्लाहरूमा अविरल बर्षाको कारण बाढी पहिरो र डुबानले पुर ्याएको क्षति सम्बन्धमा

समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगले बिज्ञप्ती मार्फ त कृषि तथा पशुपन्छी

विकास मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक पहल गर्न अनुरोध भएको ।
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१. आयोगद्धारा सम्पादित किसान हक हित सरं क्षण, अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि
कार्यहरु
राष्ट्रिय किसान आयोग किसानका हक अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारीको साथ

स्थापना भएको सं स्था हो। यसले किसानका समस्याको वकालत गर्ने र समस्याहरु समाधानको
लागी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छलफल गरि समस्या समाधानमा सहजिकरण
गर्ने गरे को छ। किसानका समस्या पहिचान तथा समस्या समाधानमा सम्बन्धित सरोकारवाला

निकायलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य आयोगले गर्दै आएको छ। यसै क्रममा आयोगले विभिन्न
पक्षहरु सं ग छलफल कार्यक्रम तथा अन्तरक्रियाका माध्यमवाट किसानका समस्याको समाधान
गर्दै आएको छ।

आ.व. २०७६/७७ मा राष्ट्रिय किसान आयोगबाट सरोकारवाला निकायहरु (किसान सं घ
सं स्था, सं जाल तथा पेशागत सं घ सं गठन) हरुको क्षमता विकासका लागि केन्द्रस्तर, प्रदे शस्तर,

जिल्लास्तर र स्थानीयस्तरमा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सं चालन गरिएको थियो।उक्त
कार्यक्रमबाट केन्द्रस्तर, प्रदे शस्तर र स्थानिय स्तर (नगरपालिका तथा गाउँपालिका) मार्फ त
सं चालन हुने कृषि कार्यक्रम तथा सेवा र सुविधा सम्वन्धमा सुसूचित गराइएको र महिला

शसक्तिकरणमा टे वा पुगेको थियो ।यसै क्रममा आम किसानहरुले आयोगबाट राखेको अपेक्षा
सं कलन गरिएको थियो।कार्यक्रममा किसान अधिकारका विषयमा किसानहरुलाई सुसूचित

गराई किसानका अधिकारको वकालतको लागि नै आयोगको स्थापना भएको जानकारी समेत

गराईएको ।कार्यक्रममा विभिन्न किसान सं घ सं गठन सन्जालका प्रतिनिधिहरु, जिल्लास्थित
कार्यालयहरुका कार्यालय प्रमुख, किसान तथा विभिन्न सं चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा सं चालन
गरिएको थियो।

राष्ट्रिय किसान आयोगबाट किसान सं घ सं स्था सं जाल तथा पेशागत सं घ सं गठनको अन्तर प्रदे श
कृषक भ्रमण अन्तर्गत बन्दीपुर बाख्रा फार्म, बन्दिपुर, क्षेत्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, लुम्ले, पोखरा
भेडीफार्म, लामपाटन, लोकल कुखुराफार्म, बुढीबजार, जानकीडेरी, चाउथे, कागतीफार्म, वालिङ्ग,

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पाल्पा, अष्ट्रिज फार्म, टिकलिगढ, रुपन्देही जस्ता
कृषि क्षेत्र सँग सम्बन्धित विकसित प्रविधिहरुको स्थलगत अवलोकन तथा ज्ञान व्यवस्थापनमा

अन्तरक्रिया तथा छलफल गराईएको थियो । विभिन्न समयमा विभिन्न किसान सं घ सं गठन तथा
सं जालमा आबद्व कृषि अभियन्ताहरु सं ग छलफल कार्यक्रम सं चालन गरे को थियो। ।यसै गरी
किसान अधिकारको सम्बन्धमा दे हायका स्थानहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सं चालन गरिएको
थियो ।
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क) क्षमता अभिबद्धि
ृ कार्यक्रमहरु
प्रदेशस्तर किसान सघं सगं ठन ससं ्थाहरूको क्षमता अभिवद्धि
ृ कार्यक्रम
•	मिति २०७६/ ११/१६ र १७ गते धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम धनुषा जिल्लाको,
हर्दिनाथमा सं चालन भएको
•	मिति २०७६/०७/२२ र २३ गते सुनसरी जिल्लाको, तरहरामा सं चालन भएको ।
•	मिति २०७६/०७/४ र ५ गते कैलाली जिल्लाको धनगढीमा सं चालन भएको ।

जिल्ला स्तर किसान सघं सगं ठन ससं ्थाहरूको क्षमता अभिवद्धि
ृ कार्यक्रम
•	मिति २०७६/१०/२७ र २८

चितवनमा सं चालित भएको ।

•	मिति २०७६/९/२० र २१ गते आयोगमा सं चालित भएको ।
•	मिति २०७६/९/१७ र १८ गते परबानीपुर बारामा सं चालित भएको ।
•	मिति २०७६/९/६ र ७ गते

पर्वतमा सं चालित भएको ।

•	मिति २०७६/९/३ र ४ गते

गुल्मीमा सं चालित भएको ।

•	मिति २०७६/५/२० र २१ गते नुवाकोटमा सं चालित भएको ।
•	मिति २०७६/५/२३ र २४ गते सप्तरीमा

सं चालित भएको ।

•	मिति २०७६/५/ २४ गते जाजरकोटमा सं चालित भएको ।

गाउँपालिका / नगरपालिका स्तर किसान सघं सगं ठन ससं ्थाहरूको क्षमता अभिवद्धि
ृ
•	मिति २०७६/१०/ २९ गते

मकवानपुर मनहरी न.पा मा सं चालित भएको ।

•	मिति २०७६/१०/१४ गते उदयपुर कटारी मा सं चालित भएको ।
•	मिति २०७६/१०/१२ गते सिराहा धनगढीमाई न.पा मा सं चालित भएको ।
•	मिति २०७६/४/२८ गते पाल्पा बेगनासकाली न.पा मा सं चालित भएको ।
•	मिति २०७६/४/२७ गते उदयपुर वेलका न.पा मा सं चालित भएको ।
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•

केन्द्रिय स्तर किसान सं घ सं गठन सं स्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

•	मिति २०७६/९/२८ र २९ गते नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटारमा सं चालित
भएको ।
•

कृषि सहकारी समस्या पहिचानको अन्तक्रिया कार्यक्रम मिति २०७६/१०/०७ गते राष्ट्रिय
किसान आयोगको सभाहल, कीर्तिपुरमा सं चालन भएको।
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कृषि बाली सम्बन्धि सहभागी बाट प्रस्तुत सझ
ु ाव
बिद्यमान अवस्था

सुझाव
माटो परिक्षणको लागि नेपाल सरकारले

१

माटो परिक्षण सम्वन्धि चेतनाको कमि

भौगोलिक अवस्थाको पहिचान गरि

कृषि ब्यावसाय सं चालनको लागि क्षेत्र
निर्धारण गर्नुपर्ने

२

कृषि ब्यवसायी सम्वन्धि तालिम नहुन ु

३

भौगोलिक पहिचान नहुन ु

४

५
६

सरकारी योजनाहरु एकिकृत रुपमा
सं चालन नहुन ु

रसायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग हुन ु
आधुनिक कृषिऔजारमा कृषकहरुको
पहुचको कमी

७

बजार ब्यवस्थापनको कमि

८

यातायात सिचाई आदिको कमि

९
१०

सम्वन्धि विषय प्राविधिक ज्ञानको कमि
कृषि ब्यवसाय सम्मानित नहुन ु
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चेतनामुलक निशुल्क तालिम प्रत्येक
कृषक समूहमा कृषकलाई अनिवार्य
गर्नुपर्ने

भौगोलिक सुहाउँदो उत्पादन सहज गर्न

र बाली विमाको अनिवार्य ब्यवस्था गर्ने
योजनाहरु एकिकृत रुपमा

सं चालन,जडिबुटि सम्वन्धि,सम्वन्धित

निकाय र ब्यक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने
कम्पोष्टमल,गोठे मल अनिवार्य प्रयोग
गर्नुपर्ने

कृषि औजार खरिदमा ७५%छु ट हुनपु र्ने
पर्ने

बजारको सुनिश्चितता र प्रचार प्रसार
गर्नुपर्ने

उत्पादन सिचाई र यातायातको अनिवार्य
ब्यवस्था गर्नुपर्ने

उत्पदित बस्तुलाई जिल्लाका विभिन्न

स्थानमा प्रशोधन भण्डारणको प्रविधिको
ब्यवस्था गर्नुपर्ने

राज्य बाट ब्यवसायको आकर्षण
बढाउने

कृषिमा राज्यले छु ट्टयाएको बजेट

राज्यबाट पारदर्शिता ब्यवस्थापन र

१२

बहुमलु ्य जडीबुटी पहिचान नहुन ु

राज्यबाट ब्यवस्थापन हुनपु र्ने ।

१३

मल विउ विषादीको उपयुक्त प्रयोग नहुन ु

१४

कोल्डस्टोरको समस्या

१५

प्रशोधनको समस्या

१६

रोग किराको समस्या समाधान नहुन ु

१७

कृषि जन्यवस्तुको मुल्य निधारण नहुन ु

१८

विउ विजन नपाईनु

११

वास्तविक कृषक सँग नपुग्नु

सेवाको अनुभतू ि दिनुपर्ने।

राज्यबाट आपुर्ति र उपयोग ब्यवस्थापन
हुनपु र्ने ।

उत्पादन भण्डारणको लागि राज्यबाट
सम्बोधन हुनपु र्ने।

उत्पादन विविधिकरणको लागि
कार्यक्रममा सहयोग दिने ।

दिगो समाधानको नीति बनाई
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

नियमित मूल्य निर्धारण र खरिद
बिक्रीको ब्यवस्था मिलाउने ।

आवश्यक बिउ बिजनको समयमै
उपलब्धता सुनिशचित गर्ने ।
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पशुपन्छी ब्यवसाय सम्बन्धि सहभागीबाट प्रस्तुत सझ
ु ाव
१
२

३

४

५

६

७
८

९

१०
११

उन्नत जातका पशुपन्छीको पहिचान

राज्यबाट पकेट क्षेत्रको अनिवार्य विस्तार

परम्परागत मान्यतामा पशुपालन

पशुपालन कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट ब्यवस्था

गर्न नसक्नु
गरिन्छ

पशुपालनमा प्रशस्त आहाराको
समस्या

समुदायका कृषकहरुमा ब्यक्तिगत
सिपको अभाव

पशुपालनमा ब्यवस्थित खोर भकारो
सुधार आदीको अभाव

चरनको उपयुक्त ब्यवस्थापन गर्न
नसक्नु

पशुपालन पर्याप्त प्राविधिक
जनशक्ती र बजार अभाव

दक्ष जनशक्ती निर्माण नहुन ु

समयमा औषधि प्राप्त नहुन ु
सं घिय सरकारबाट अनुदान रकम
विनियोजनामा उपेक्षा गरीनु

ब्यवस्थित वधशाला निर्माण नहुन ु
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गरिनुपर्ने
गर्ने

पशुपन्छी आहार पुर्तिको लागि पालिकाबाट

सम्वन्धित निकायसं ग समन्वयात्मक भ ुमिका
निर्वाह गर्नुपर्ने

पशुपन्छि पालन कृषकहरुलाई जनचेतनामुलक
कार्यक्रम भ्रमण पुरस्कार प्रोत्साहान विमा नश्ल
सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई तिब्रता दिनुपर्ने

पशुपन्छि विकासका लागि आवश्यक सेवा,

ु ाई तथा कृषक परिचय पत्र
सार्वजनिक सुनव
राज्यबाट ब्यवस्थापनगर्नुपर्ने

उन्नत जातका घाँसको लागि ब्यवस्थित नर्सरी
गर्न अनुदानको ब्यवस्था हुनपु र्ने

प्राविधिक ब्यवस्थापन, उत्पादित वस्तुको
मुल्यनिर्धारण गरी बजार ब्यवस्थापनमा
सहयोग गर्नुपर्ने

तालिम दिई, प्रत्येक पालिकामा दुध डेरिको
स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने

औषधि उपलब्धताका लागि पालिकास्तरीय
एग्रोभेट तथा पालिकास्तरबाट औषधीको
ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने

रकम विनियोजन साथै उत्पादित वस्तुहरुको
प्रविधि तथा सिप हस्तानतरण गरिनुपर्ने
ब्यवस्थित वधशाला,एक वडा एक
प्राविधिकको ब्यवस्थापन हुनपु र्ने

१२

१३
१४
१५
१६
१७
१८

१९

२०
२१
२२

स्थानिय सरकारले पशुपन्छी

ब्यवसायमा पर्याप्त बजेट विनियोजन
नगर्नु

पशुपालन सम्वन्धि प्रोत्साहानको
कार्यक्रम सं चालन हुन नसक्नु

उपयुक्त बजार ब्यवस्थापन हुन
नसक्नु

कृषकहरुमा जनचेतना कार्यक्रम
सं चालन हुन नसक्नु

कृषकहरु ब्यावसायिक नबन्नु
नश्ल सुधार तथा पशु विमाको
कृषकमा जनचेतनाको अभाव
पशुपकेट क्षेत्र विस्तार तथा
पहिचान गर्न नसक्नु

मत्स्य पालनमा सिपको अभाव र

अनुदान पर्याप्त मात्रामा नहुन ु तथा
प्राप्त भएको दाना महं गो हुन ु

पशुपन्छीमा विभिन्न रोगको प्रकोप

पर्याप्तबजेट सहित निरन्तर अनुगमन गरी
दण्ड, सजाय र प्रोत्साहानहुनपु र्ने ।

पशुपन्छि तथा मत्स्यपालन कृषक लाई
राज्यबाट विमा गरिनुपर्ने

ब्यवस्थित पसल ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा ब्यापकता
ल्याउने।

ब्यावसायिकताका लागि प्रोत्साहन सहयोग
हुनपु र्ने ।

कृत्रिम प्रजनन र बीमा सर्वसुलभ गराउनुपर्ने।
पकेट विशेषको आधारमा ब्यावसायिक
कार्यक्रम विस्तार गर्ने
तालिम,अनुदान
सहुलियत दिने

लगायत दानामा सहयोग

रोग हरूको खोप तथा औषधि सहज रूपमा
उपलब्ध हुनपु र्ने

दुध डेरी नहुन ु तथा दुध उत्पादनमा दूध उत्पादनमा जोड दिन र डेरी ब्यवसाय
कमि

सं चालनमा सहयोग गर्ने

दुधजन्य पदार्थको श्रृङ्खला गराउन

मूल्य श्रृङ्खलामा कार्यक्रम र सेवा विस्तार

नसक्नु

गर्नुपर्ने
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कार्यक्रम

गाँउपालिका/नगरपालिकास्तर किसान
सं घ/सं स्थाहरुको अभिमुखिकरण तथा
नगरपालिकाका
पदाधिकारी
सँग
समन्वय सहकार्यको लागि अन्तरकृया
कार्यक्रम।

जिल्लास्तर किसान सं घ/सं गठन/
सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा
अभिमुखिकरण कार्यक्रम।

जिल्लास्तर किसान सं घ/सं गठन/
सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा
अभिमुखिकरण कार्यक्रम।

जिल्लास्तर किसान सं घ/सं गठन/
सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा
अभिमुखिकरण कार्यक्रम।

जिल्लास्तर किसान सं घ/सं गठन/
सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा
अभिमुखिकरण कार्यक्रम।

प्रदे शस्तर किसान सं घ/सं गठन र
सं जालहरुको अभिमुखिकरण
कार्यक्रम।

जिल्लास्तर किसान सं घ/सं गठन/
सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा
अभिमुखिकरण कार्यक्रम।

सि.नं.

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

2076/09/04

2076/09/03

2076/07/23

2076/07/22

2076/05/24

2076/05/23

2076/05/24

2076/05/23

2076/05/21

2076/05/20

2076/05/21

2076/05/20

2076/04/28

2076/04/27

मिति

ु
गुल्मी रे सङ्गा
न.पा.

सुनसरी

जाजरकोट
भेरि न.पा.

सप्तरी

नुवाकोट विदुर

नवलपुर
कावासोती
न.पा.

पाल्पा, श्री
वगनासकालि
गाउँ पालिका

स्थान

89

71

64

75

52

64

60

जम्मा

73

66

48

19

43

39

43

पुरुष

16

5

16

56

52

26

17

महिला

सहभागी विवरण

10

18

14

5

7

8

18

जनजाति

75

48

44

27

44

52

39

अन्य

4

5

6

1

1

5

3

दलित

42

मधेसी
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केन्द्रस्तर कृषक सं घ/सं गठन र
सं जालहरुको क्षमता अभिबृद्धि
कार्यक्रम।

10.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

जम्मा

किसान तथा अन्य सरोकारवाला
निकायहरुको बैठक तथा अन्तरकृया
र किसान सं घ सं स्था सं जाल तथा
पेशागत सं घ सं गठन सँगको
कार्यक्रम।

रोष्टरमा सुचिकृत विज्ञहरुको
अन्तरकृया तथा बैठक कार्यक्रम।

जिल्लास्तर किसान सं घ/सं गठन/
सं स्थाहरुको अभिमुखिकरण
कार्यक्रम।
गाँउपालिकास्तर किसान सं घ/सं गठन
तथा सं स्थाहरुको क्षमता
अभिमुखिकरण कार्यक्रम।

गाँउपालिका/नगरपालिकास्तर किसान
सं घ/सं गठन तथा सं स्थाहरुको क्षमता
अभिमुखिकरण कार्यक्रम।

कृषि सहकारी समस्या पहिचानको
लागि अन्तरकृया तथा छलफल
कार्यक्रम।
नगरपालिकास्तर किसान सं घ/सं गठन
र सं स्थाहरुको क्षमता अभिमुखिकरण
कार्यक्रम।

महिला कृषक उद्यमी सशक्तिकरणको
लागि क्षमता अभिबृद्धि तालिम।

९.

11.

जिल्लास्तर किसान सं घ/सं गठन/
सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा
अभिमुखिकरण कार्यक्रम।

८.

2076/11/11

2076/11/08

2076/10/29

2076/10/27
2076/10/28

2076/10/14

2076/10/12

2076/10/07

2076/09/28

2076/09/21

2076/09/20

2076/09/07

2076/09/06

रा.कि.आ.

1265

29

48

65

मनहरी
मकवानपुर
रा.कि.आ.

86

ठिमुरा चितवन

91

116

धनगढीमाई
न.पा.
कटहरी
उदयपुर

48

117

93

97

रा.कि.आ.

रा.कि.आ.

रा.कि.आ.

पर्वत फलेवास
न.पा.

900

23

36

39

67

71

94

39

96

24

80

409

6

12

26

19

20

22

9

21

69

17

282

6

20

8

22

18

55

10

27

20

16

840

23

24

52

55

66

51

33

70

62

75

102

-

4

5

9

7

10

5

20

11

6

ख) गुनासो ब्यवस्थापन
राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन तथा यसको कार्यादे श बमोजिम किसानका हक हित
र अधिकार उल्लङ्गन वा किसानका विविध समस्याहरु सम्बन्धी उजुरी ग्रहण गर्दै
आएको छ। यस्ता उजुरीहरु पिडित किसान, किसान सं घ सं स्था सं जाल.
सर्वसाधरणबाट वा सं चार माध्यममा सम्प्रेशित समाचारका आधारमा अथवा उजुरी
स्वयं आयोगले पनि व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आयोगमा प्राप्त उजुरी तथा समस्या
उपर अनुगमन, छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी आवश्यक कार्वाहीको लागि
सरोकारवाला निकाय समक्ष ब्यवस्थापनका लागि सिफारिस हुँदै आएको छ । यस आ.

व.मा आयोगको कार्यालयमा दर्ता भएका तथा विभिन्न सं चार माध्यममा प्रेसित
सूचनाको आधारमा विभिन्न उजुरी तथा समस्याको समाधान भएको । समष्टिगतमा
चितवन केरा उत्पादक सं घद्वारा पेश गरिएको चितवन जिल्लामा केराका विविध विषयमा
समस्या समाधानका लागि पहल गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सुझाव दिइएको,दुग्ध
जन्य बस्तुमा अयकर छु ट विद्युत महसुलमा छु ट, कच्चा पदार्थको मुल्य वृद्धि र किसानले विक्री
गर्ने दूधमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को विषयमा समस्या समाधानको लागि कार्यदल गठन
गरी सुझाव पेश गरिएको र ग्रामीण विद्युत जिल्ला सहकारी सं घ लि. कैलालीको मलखाद डिपो
स्थापना बारे सम्बन्धित निकायमा पहल गरिएको थियो ।

ग) समय सापेक्ष र सान्दर्भिक विषयहरुमा अध्ययन
राष्ट्रिय किसान आयोगले समय सापेक्ष र सान्दर्भिक विषयहरु (उखुबालीको बर्तमान अवस्थामा
दे खिएका समस्याहरू र तिनका सुधारका उपायहरू पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागतको अवस्था
र कम गर्ने उपायहरू, सं घ प्रदे श र स्थानीय तहमा कृषि प्रसार समन्वय सम्बन्धी अध्ययन,
हालसम्म भूमि सुधार आयोगले पेश गरे को प्रतिवेदन अध्ययन र विश्रलेषण सम्बन्धी अध्ययन,
दुग्ध उत्पादनको लागत अध्ययन विश्रलेषण तथा लागत घटाउने उपायहरू र फलफूल तथा
तरकारी बजारको बर्तमान अवस्थामा दे खिएका समस्याहरू र तिनका सुधारका उपायहरू)
सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्राप्त रणनीतिगत,नीतिगत र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुझावहरु
समेत सं लग्न प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको

घ) अनुगमन/अबलोकन भ्रमण
राष्ट्रिय किसान आयोगले किसानहरुको हक हित सं रक्षणको लागि दुइ किसिमले
अनुगमन गर्दै आईरहे को छ । पहिलो आयोग आफैंद्वारा एकल रुपमा र दोस्रो
आयोग सहित सरोकारवालाहरु सं ग समन्वय र सहकार्यमा अनुगमन गर्दै आईरहे को
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छ।आयोगले किसानहरुको गुनासो तथा आयोगले आवश्यक ठानेको विषयमा
आफ्नो कार्यक्षेत्रको अधिनमा रही किसानहरुको समस्या तथा हक हितसं ग सम्बन्धित
विविध विषय सं ग केन्द्रित भई अनुगमन सम्वन्धि कार्य अगाडी बढाउदै आएको छ।
सामान्यत आयोगबाट अनुगमन कार्य नियमितरुपमा हुने गर्दछ र आवश्यकता अनुसार
किसानहरुको समस्या आईपरे मा आकस्मिक रुपमा अनुगमन पनि हुने गर्दछ।
राष्ट्रिय किसान आयोगमा परे का उजुरी तथा आयोगलाई प्राप्त कार्यादे श तथा
जिम्मेवारी
बमोजिम
आयोगका
पदाधिकारी
तथा
सचिवालयबाट
कृषि
तथा
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सं चालन भएका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरु
तथा निकायहरु जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगतका जोन र
सुपरजोनहरु, कृषि ज्ञान केन्द्रहरु, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ
केन्द्र, विभिन्न सरकारी फार्म केन्द्रहरु, व्यवसायिक किसानका फर्महरु, मौरी,
फलफूल,
तरकारी,
गाई
पालन,
बाख्रा
पालन,
मत्स्य
पालन,
विभिन्न कृषिजन्य उद्योगहरु साथै विभिन्न आयोजनाबाट सं चालित कार्यक्रमहरुको
अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव र सल्लाहहरु दिईएको थियो ।

ङ) प्रेस विज्ञप्ती
महामारीकॊ रूपमा फैलिएकॊ कोरोना भाइरसकॊ कारण नेपालकॊ कृषि तथा कृषकहरूमा
पर्न गएकॊ समस्याहरू बारे ,सलह किराले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति सम्बन्धमा, विभिन्न
जिल्लाहरूमा अविरल बर्षाको कारण बाढी पहिरो र डुबानले पुर्याएको क्षति सम्बन्धमा समस्या
समाधानको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगले बिज्ञप्ती मार्फ त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
र अन्य सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक पहल गर्न अनुरोध भएको।

च. आयोग र सरोकारवाला निकायहरु बिच सम्वन्ध
राष्ट्रिय किसान आयोगको मूल आधार नै यस सँग सं लग्न सरोकारवालाहरु बिचको अन्तर
सम्वन्ध र सहकार्य हो ।आयोगले आफ्नो स्थापनाकाल दे खि नै किसानको हक, अधिकार,
सं रक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोगको माध्यम बाट उत्पादन बृद्धि र आय बृद्धि लाई आधार बनाई
सं घिय, प्रादे शिक, स्थानिय र यस कार्य सँग आवद्ध सं घ सं स्थाहरु बिच सम्वन्ध, सहकार्य र
समन्वय मै आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ । आ.ब. 207६/7७ मा पनि आफ्नो लक्षित
कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा र किसानको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा आएका
विषय तथा मुद्दाहरुमा केन्द्रित रहि सहकार्य र समन्वयको मुख्य आधार बनाएको छ ।

/fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&

33

च (१.) आयोग र नेपाल सरकार
किसान

अधिकारको

सं रक्षण,

सम्वर्द्धन,

सरकारको हो ।सरकारको अहं

उपयोग,

भूमिका नभै

सम्मान

र

परिपालन

गर्ने

दायित्व

किसानको हकहित पनि सं रक्षण हुन

नसक्ने कुरा यथार्थ हो ।अतः सरकारले आयोगको सं चालन लगायत किसानको हकहित
र अधिकारको सं रक्षण,सम्वर्द्धन, उपयोग जस्ता कार्यहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने

श्रोत साधन र आवश्यक आधारभूत सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु सरकारको नै दायित्व

हो ।राष्ट्रिय किसान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय , भूमि व्यवस्था तथा
सहकारी मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिं चाई मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरु

सँग समन्वय र सहकार्य गरी किसानका मुद्दाहरु लाई सहजिकरण गर्ने गरे को छ ।साथै कृषि
तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय यस आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय समेत रहे को हुँदा किसानको
जल्दावल्दा समस्याहरु लाई सम्वोधनको दायित्व हुन आउँछ।

आवश्यकता र गम्भीर विषय वस्तुहरुको हकमा आयोगले नेपाल सरकार माननीय मन्त्री,
उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु सँग किसान अधिकारको अवस्था र मुद्दाहरुमा छलफल गर्ने गरे को

छ । साथै सरकारी निकायहरु बाट हुने गरे को किसान अधिकार सम्वन्धि कार्यक्रममा सहभागी
बनी आयोगको धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

आयोगले किसानहरुको हक अधिकार सं रक्षण प्रवर्द्धनका लागि प्रादे शिक र स्थानिय सरकार

सँग निरन्तर रुपमा समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ ।साथै प्रदे शमा रहे का भूमि व्यवस्था
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लाई किसानको हकहितमा हुने मुद्दामा छलफल र राय सुझावको
लागि सं घिय मन्त्री समेत एकैथलोमा बसाई छलफल र सुझावको वातावरण बनाई सहजिकरण
गर्ने गरे को ।

राष्ट्रिय किसान आयोग बाट हुने गरे को स्थलगत अनुगमनमा दे खिएका समस्याहरुलाई सम्वोधनको

लागि सम्वन्धीत सरकारी निकाय सँग छलफल गरी सम्वोधनका लागि सुझाव दिदै आएको
छ। यसरी किसानहरु सा-साना समस्याहरुका कारण आ-आफ्ना अधिकारबाट बन्चित भएको

पाईएकोले त्यस्ता समस्या सम्बन्धमा सम्वन्धित निकायहरु लाई जानकारी र ध्यानाकर्षण गराई
सम्वोधनको लागि समन्वय गरी किसानहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरिएको छ ।
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च (२.) आयोग र राजनीतिक दल, पेशागत सघं ,सगं ठनहरु ,सज
ं ाल, उद्योगी
व्यवसायिहरु
आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्र रहि सरोकारवालाहरु सँग समन्वय, सल्लाह र सहकार्य
निरन्तर गर्दै आएको छ ।जसमा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, किसान अधिकारको

क्षेत्रमा सकृय रहे का राजनितीक र गैर राजनितीक सं घ सं स्थाहरु र पेशागत सं घ सं गठनहरु
रहे का छन्।राष्ट्रिय किसान आयोगले आफ्नो स्थापना दे खी नै किसान महासं घ लगायत विभिन्न
राजनीतिक दलहरुसं ग आवद्ध किसान सं घ, सं गठन र सं जालहरुसं ग निरन्तर सहकार्य गर्दै
अभिन्न अंङ्गको रुपमा अगाडी बढी रहे को छ ।

यस आ.ब. मा आयोगबाट किसान अधिकारका विविध विषय जस्तै, वैज्ञानीक भूमि सुधार भूउपयोग नीति, कृषि भूमिको अतिक्रमण र खण्डीकरणलाई कडाईका साथ रोक्ने, कृषि भूमिको
चक्ला बन्दी तथा कृषि को उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि कृषि बस्तुहरु भण्डारणको लागी
आवश्यक गोदाम तथा शित भण्डारणहरुको ब्यवस्था, कृषि ब्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण,

यान्त्रीकरण र औद्योगिकीकरण, तथा सहकारीकरण र समूहकीकरण,कृषि भ ुमिमा सिँचाइको
सुब्यवस्था, मल, विउ कृषि ऋण औजार तथा उपकरणहरुको उपलब्धता, कृषिवस्तुको

किसान मैत्री विमा, सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण तथा कृषि वस्तु प्रथमिक उत्पादनमा प्रयाप्त
अनुदानको ब्यवस्था लगायतका विविध विषयहरु माथि सरोकारवालाहरु सँग को सहकार्यमा
राय र सुझाव सं कलन र सम्वन्धीत निकायहरु सँग सम्वोधनका लागि समन्वय गरिदै आएको

छ। राष्ट्रिय किसान आयोग किसान महासं घ लगायत विभिन्न कृयाशिल किसान सं घ, सं गठन,
सं स्था, सं जालका साथै अन्तराष्ट्रिय किसान सम्मेलनहरुको आयोजना गरी समस्या पहचान

र

समाधानका उपायहरु समेत नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय समक्ष आफ्ना
सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने काम गरिरहे को छ । राष्ट्रिय किसान आयोग भावी दिनहरुमा किसान

महासं घ लगायतका सं घ, सं गठन, सं जाल र सरोकारवालाहरु अन्तर सम्बन्ध अझ वलियो
विश्वासिलो र भर पर्दो बनाउदै अगाडी बढ्ने कुरामा विश्वास गर्दछ ।

आयोगले छोटो समय मै सरोकारवालाहरु लाई पहिचान गरी आफ्नो कृयाकलापमा प्रत्यक्ष
सहभागी गराउँदै निजहरुबाट प्राप्त सुझावहरु सं कलन र अभिलेखिकरण गर्दै नेपाल सरकार लाई

नितीगत सुधारका लागि विभिन्न सुझाव सहित का प्रस्तावित दस्तावेजहरु वुझाउँदै सहकार्य र

समन्वय गर्दै आएको छ ।साथै आगामि दिनहरुमा किसान सँग आवद्ध गैर सरकारी र अन्तराष्ट्रिय
सं घ सं गठनहरुको साथै यस मुद्दा सँग सम्वन्धित दातृ निकायहरु सँग समेत सहकार्य र समन्वय
गर्दै किसानको अधिकार सं रक्षणमा सकृय भूमिका निर्वाह गर्दै जाने प्रतिवद्धता रहे को छ ।
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परिच्छे द–४
आयोगका हालसम्मका उपलब्धि र चुनौतीहरु
उपलब्धि
राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन पश्चात आयोगले किसान वर्गिकरण तथा योगदानमा आधारित
किसान पेन्सन कार्यक्रम सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई विभिन्न सरोकारवालाहरुवीच

छलफल गराई प्राप्त सुझावहरु समेत समावेश गरी किसान वर्गिकरण तथा योगदानमा आधारित

किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरे को छ। किसान वर्गिकरण मापदण्डमा तोकिएका

विभिन्न वर्गका किसानहरुले किसान परिचय पत्र प्राप्ती पश्चात के कस्ता सुविधाहरु प्राप्त गर्न
सक्नेछन तथा उल्लेखित वर्गका किसानहरुले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रममा
सहभागी हुँदा के गर्नुपर्छ मासिक तथा वार्षिक रुपमा कति रकम किसानको तर्फवाट र
कति रकम सरकारको तर्फवाट बेहोर्नु पर्ने छ भन्ने विषयहरु विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको
छ।यसरी आयोगले किसानहरुको वर्गिकरण,

परिचय पत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित

किसान पेन्सन कार्यक्रमको प्रस्तावित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाईएको

छ।मन्त्रालयवाट उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएमा नेपाली किसानहरुले यसलाई ठु लो
उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ यसले वर्षो दे खी किसान को हो र विभिन्न वर्गका किसानहरुले

प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा रहे को अन्योल र दुविधालाई समाप्त गर्ने छ ।त्यसै गरी २०७६/७७
मा पनि राष्ट्रिय किसान आयोगले समयसापेक्ष र सान्दर्भिक विषयहरु

(उखुबालीको बर्तमान

अवस्थामा दे खिएका समस्याहरू र तिनका सुधारका उपायहरू, पशुजन्य पदार्थको उत्पादन
लागतको अवस्था र कम गर्ने उपायहरू, सं घ प्रदे श र स्थानीय तहमा कृषि

प्रसार समन्वय

सम्बन्धी अध्ययन, हालसम्म भूमि सुधार आयोगले पेश गरे को प्रतिवेदन अध्ययन र विश्रलेषण
सम्बन्धि अध्ययन, दुग्ध उत्पादनको लागत अध्ययन विश्रलेषण तथा लागत घटाउने उपायहरू
र फलफूल तथा तरकारी बजारको बर्तमान अवस्थामा दे खिएका समस्याहरू र तिनका सुधारका

उपायहरू) सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्राप्त रणनीतिगत,नीतिगत र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

सुझावहरु समेत सं लग्न प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको त्यसले आगामी दिनहरुमा

कृषि विकासका कार्यक्रमहरु पारदर्शी तथा प्रभावकारी ढं गवाट सं चालन गर्न मदत पुग्ने छ ।
त्यसै गरी आयोगवाट किसानको समस्यामा आधारित भई सरोकारवालाहरु समेतको सहभागितामा

सं चालन गरिएका छलफल कार्यक्रमहरुका माध्यमवाट कृषि ब्यवसायिकरणका लागि महत्वपूर्ण
विषयहरु वाली तथा पशुपन्छी विमा कार्यक्रमको ग्रामीणस्तर सम्म प्रवाहमा विस्तार, कृषि
कर्जामा उपलब्ध गराईने ब्याज अनुदानको प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने, महिला जस्ता कार्यहरुमा
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सहयोग पुग्ने दे खिन्छ ।
आयोगवाट गरिएका विभिन्न अध्ययनहरुवाट प्राप्त सुझाव तथा सरोकारवाला निकायहरुसँगको
छलफलमा समेत प्राप्त सुझावहरु समावेश गरि हाल दे शभर कृषि भूमि बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई

निरुत्साहित गर्न विभिन्न उपायहरु मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । नेपालमा कृषि उपजको

उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा मुख्य रुपमा प्रभाव पार्ने भूमिको वितरण तथा बैज्ञानिक भूमि
सुधारका लागि प्रस्तावित भू-उपयोग विधेयकमा सरोकारवाला तथा किसान प्रतिनिधिहरुको

सहभागितामा प्राप्त सुझावहरु विधेयकमा समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिएको
छ । त्यसै गरी कृषि विकास

रणनीति कार्यान्वयनका लागि तत्काल चाल्नु पर्ने कदमहरु

वारे सुझाव पेश भएको छ । नेपालमा ब्यवसायिक कृषिको विकासका लागि अति महत्वपूर्ण
विषयको रुपमा रहे को करार खेतीका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास
मन्त्रालयवाट तयार भएको कृषि ब्यवसाथ प्रवर्द्धन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा
राय सुझाव पेश गरे को, राष्ट्रिय किसान आयोग ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । उल्लेखित
विषयहरु राष्ट्रिय किसान आयोग गठन भए पश्चात उपलब्धिहरुको रुपमा लिन सकिन्छ ।

चुनौतीहरु
 राष्ट्रिय किसान आयोग सं वैधानिक आयोग भई नसकेको कारणले स्वतन्त्र रुपमा किसानका
हकहितमा काम कारवाही गर्न नसक्नु ।
 आयोग प्रति किसानहरुको अपेक्षा बढी हुने तर किसानहरुले अपेक्षा अनुसार समस्या
समाधानका लागि तालुक मन्त्रालय सुझाव पेश गर्ने गरे को तर उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा
नगएमा आयोगको कामको प्रभावकारीता नदे खिने गरे को ।
 आयोगको स्थायी दरवन्दी स्वीकृत नभएको र काजमा आएका कर्मचारीहरुको चाँडो चाँडो
सरुवा हुने हुँदा आयोगको काम निरन्तरता र प्रभावकारीतामा वाधा पुगेको ।
 आयोगको हाल सम्म आफ्नै ऐन, नियमावली नभएकोले र कार्यकारी आदे शबाट मात्र
सं चालन भएको ।
 स्वीकृत सं गठन अनुरुपका कर्मचारी पदपुर्ति समयमा नहुनाले काम प्रभावित हुने
गरे को ।
 आयोगको प्रादे शिक ईकाई नभएकोले प्रादे शिक सेवा र गुनासो व्यवस्थापनमा समस्याहरु
रहे को ।
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अनुसच
ु ी१
पदाधिकारी बिवरण
क्र.सं .
१.

पद
अध्यक्ष

दरवन्दी
१

पदपूर्ति
१

२.

सदस्य

५

५

कैफियत

कर्मचारी दरवन्दी तेरिज
क्र.
सं .

१.

पद
सदस्य
सचिव
वरिष्ठ

२.

५.

६.

नेपाल कृषि

विकास

रा.प.द्धितिय

नेपाल कृषि

शाखा

अधिकृत
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अधिकृत
कृषि अर्थ

रा.प.तृतिय

नेपाल

प्रशासन
नेपाल

प्रशासन

समूहिकृत

दरवन्दी

पदपूर्ति कैफियत

1

1

एण्ड

1

1

ला.पो.डे.डे.

1

0

प्रशासन

1

१

लेखा

1

1

एण्ड

1

1

नहुने

एगृ.इको.
मार्केटिङ्ग

एगृ.इको.

नेपाल कृषि

प्रसार

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

कृषि प्रसार

1

1

विकास

रा.प.तृतिय

नेपाल कृषि

ला.पो.डे.डे.

1

0

अधिकृत
पशु
८.

रा.प.तृतिय

समूह

रा.प.तृतिय

विज्ञ

कृषि

७.

नेपाल कृषि

रा.प.द्धितिय

अधिकृत
४.

रा.प.प्रथम

सेवा

कृषि अर्थ

विज्ञ
वरिष्ठ पशु
३.

श्रेणी

अधिकृत
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मार्केटिङ्ग

९.

प्राविधिक
सहायक
पशु

१०.

स्वास्थ्य

प्राविधिक
११.

12.

१3.

१4.

15.

प्राविधिक
सहायक

रा.प.अनं.
प्रथम

रा.प.अनं.
प्रथम

रा.प.अनं.
प्रथम

नेपाल कृषि
नेपाल कृषि

नेपाल कृषि

प्राविधिक

रा.प.अनं.

कम्प्यूटर

रा.प.अनं.
प्रथम

विविध

नायब

रा.प.अनं.

नेपाल

सहायक
अपरे टर
सुब्बा

लेखापाल

प्रथम

नेपाल कृषि
नेपाल

प्रथम

प्रशासन

रा.प.अनं.

नेपाल

प्रथम

प्रशासन

बागवानी
ला.पो.

डे.डे./भेट

1

1

1

1

1

0

1

0

5

5

1

1

1

0

एगृ.इको.
एण्ड

मार्केटिङ्ग
बाली

सं रक्षण
..............
सामान्य
प्रशासन
लेखा

जम्मा
करार सेवाका लिने पदहरुको विवरण (बजेट प्रयोजनको लागि)
१.

२.

सवारी

चालक
कार्यालय
सहयोगी

विहिन

इन्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल्स

नेपाल

सामान्य

विहिन

प्रशासन

प्रशासन

7

7

5

5

31

26

जम्मा
कुल जम्मा
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अनुसच
ू ी २ (आ.व. २०७६/०७७ मा राष्ट्रिय किसान आयोगबाट गरिएका
अध्ययनहरुको सारांश)
1. फलफूल तथा तरकारी बजारका वर्तमान अवस्था, दे खिएका समस्याहरु तथा समाधानका
उपायहरुको अभिलेखिकरण

2. भूमि/कृषि सुधारका लागि अध्ययन प्रतिवेदनहरुको विश्लेषण
3. पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागतको अवस्था र कम गर्ने उपायहरु सम्बन्धि अध्ययन
4. कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहका सं रचनामा समन्वयको
स्थितिको अध्ययन

5. उखुबालीको वर्तमान अवस्था, दे खिएका समस्याहरु र तिनका सुधारका उपायहरु
6. दुध उत्पादनकालािग लागत अध्यान िबश्लेषण तथा लागत घटाउने उपायबारे अध्यान

आ.व. २०७६/०७७ मा राष्ट्रिय किसान आयोगबाट गरिएका अध्ययनहरुको
निष्कर्ष र सिफारिसहरु
१. अध्ययनको विषय: फलफूल तथा तरकारी बजारका वर्तमान अवस्था,
देखिएका समस्याहरु तथा समाधानका उपायहरुको अभिलेखिकरण
परामर्शदाता: मोहन बहादुर थापा, वरिष्ठ बागवानी विज्ञ, धापाखेल, ललितपुर

निष्कर्ष तथा सिफारिश
निष्कर्ष
कृषिजन्य उत्पादनमा फलफूल तथा तरकारीले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको र एकातिर यी

बालीहरुको उत्पादन बढ्ने क्रममा रहे को छ भने आयातमा पनि त्यत्तिकै वृद्धि भइरहे को अवस्था
छ । नेपालमा फलफुल तथा तरकारीको बजारीकरणमा दे खा परे का समस्याको सन्दर्भमा

तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन, निर्यात तथा आयात र बजारका वर्तमान अवस्था विश्लेषण,
उत्पादन तथा बजारीकरणसँग सम्बन्धित समस्याहरुको पहिचान र समाधानका उपायहरुको
अभिलेखिकरण गरी बजारीकरणमा टे वा पुर्याउने र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका

नीति निर्माताहरुलाई दीर्घकालिन कार्ययोजना तयारी गर्नमा सहयोग पुर्याउनका लागि यो
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अध्ययन गरिएको हो ।
फलफूल बालीहरुको उत्पादनशील क्षेत्रफल बढे को पाइएतापनि उत्पादकत्व त्यस अनुरुप
बढे को छै न र तरकारी बालीहरुको पनि क्षेत्रफल र उत्पादनमा जुन रुपमा वृद्धि भएको दे खिन्छ
त्यस अनुसारको उत्पादकत्व वृद्धि नभएकोले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तर्फ
चाल्नु पर्ने दे खिन्छ ।

आवश्यक कदम

नेपालबाट ताजा तथा सुख्खा फलफूलको तुलनामा फलफूलको जुस बढी परिमाणमा निर्यात हुने

गर्दछ भने फलफूल जुसको तुलनामा ताजा तथा सुख्खा फलफूलको आयात बढी हुने गरे को
छ। त्यसै गरी निर्यात गरिने तरकारीजन्य वस्तुहरुमा मुख्य रुपमा ताजा तथा सुख्खा तरकारी,

अचार, सस, केचप, आदि रहे का छन् भने आयात पनि सोही वस्तुहरुको हुने गर्दछ । आयात

निर्यातको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आ.व.२०७४/७५ मा ताजा तथा सुख्खा फलफूल

रु.५.५४ करोडको निर्यात भएकोमा रु.१४.५२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने यस
अवधिमा रु. १.१४ अर्बको ताजा तथा सुख्खा तरकारी निकासी भएकोमा रु.१९ अर्ब बराबरको

ताजा तथा सुख्खा तरकारी आयात भएको र अचार, सस, केचपको आयात पनि बढे को छ ।
न्यून उत्पादन, सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन, स्वास्थ्य प्रतिको चेतना आदिले

बढ्दो मागका कारण फलफूल तथा तरकारी बाली वस्तुको आयात बढ्दो क्रममा छ ।
फलफूल तथा तरकारीमा निर्यात र आयात बीचको खाडल बढ्दो छ जसले गर्दा निरन्तर
बढिरहे को व्यापार घाटालाई वाञ्छित सीमामा ल्याउनु मुख्य च ुनौतीको रुपमा रहे को छ ।

फलफूलको बजारीकरण श्रृङ्खला (Marketing Chain) अन्तर्गत नेपालमा उत्पादन हुने धेरैजसो
फलफूलहरुको ठे केदारहरुले ठे क्का प्रथाबाट बगैंचा नै खरिद गरी थोरै परिमाणमा स्थानिय स्तरमा

बिक्री गर्ने र बढी परिमाणमा भने थोक बजारहरुमा बिक्री गर्दछन् । दे श बाहिरबाट आयातित

फलफूलहरु भने सोझै थोक बजारमा भित्रिएपछि मात्र खुद्रा व्यापारी मार्फ त् साना स्थानिय हाट

बजार र भेण्डरहरु मार्फ त् उपभोक्तासम्म पुग्दछ । खुद्रा व्यापारी वा भेण्डरहरुले सोझै उत्पादक
कृषकहरुबाट खरिद गरी स्थानिय हाटबजार हुँदै घर–घरसम्ममा पनि पुर ्याउँ दछन्। विशेषतः

ठू ला शहरहरु काठमाण्डौ, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, जस्ता ठाउँहरुमा भेण्डरहरुले थोक
वा खुद्रा व्यापारीहरुसँग खरिद गरी सडकको पेटी र घर–घरमा पुर्याएर बिक्री गर्दछन् ।

फलफूल बिक्री वितरणको यस्तो सजिलो तरीका दे खिएता पनि चिस्यान श्रृङ्खला (Cold Chain
System) नमिलेको हुँदा गुणस्तर कायम नहुने र नोक्सानी भने बढी नै हुने गरे कोछ ।

तरकारीको बजारीकरण श्रृङ्खला अन्तर्गत ठू लो परिमाणका तरकारीहरु ट्रकमा लोड गरी थोक
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बजारका बिक्रे ताहरुकोमा पुर्याईन्छ भने अर्को श्रृङ्खलामा सं कलन केन्द्र मार्फ त् बिक्री वितरण
गरिन्छ । खुद्रा व्यापारीहरुले थोक बजार, सं कलन केन्द्र वा उत्पादक÷कृषकहरुबाट खरिद
गरी स्थानीय हाट बजार, सडकपेटी वा घर–घर पुग्ने भेण्डरहरु मार्फ त् तरकारी उपभोक्तासम्म

पुग्दछ । कतिपय स्थानीय हाट बजार, सडकपेटी र भेण्डरहरुबाट बिक्री वितरण गरिने
तरकारी खुल्ला आकाश मुनी राखिने हुँदा तरकारीमा भएको जलांश उडेर सुक्ने, कुहिने, सड्ने

हुन्छ फलस्वरुप नोक्सानी भएको भार उपभोक्तालाई पर्ने गरे को छ । उत्पादक।कृषकदे खि
उपभोक्तासम्म पुग्दा बिचौलियाहरुको चलखेल भै उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने तीतो
यथार्थ विद्यमान छ ।

नेपालमा कृषि उपज बजार अन्तर्गत सं कलन केन्द्र, हाट बजार, खुद्रा बजार र थोक बजार गरी
कुल १७६७ वटा कृषि उपज बजारहरु सं चालनमा रहे का छन् जसमध्ये सबैभन्दा बढी करिब
३० प्रतिशत प्रदे श नं.२ मा सं चालित छन् भने प्रदे श नं.१ मा करिब २९ प्रतिशत बजारहरु

सं चालनमा छन् । त्यसै गरी प्रदे श नं.५, प्रदे श नं.३, गण्डकी प्रदे श, सुदूर पश्चिम प्रदे श र
कर्णाली प्रदे शमा क्रमशः १२, १०, ९, ६ र

४ प्रतिशत कृषि उपज बजारहरु सं चालनमा

रहे का छन् । कृषि उपज बजारहरु मध्ये सबैभन्दा बढी करिब ५९ प्रतिशत हाट बजार
सं चालनमा छन् जहाँबाट तरकारी तथा फलफूलको कारोबार हुने गर्दछ ।

तरकारी तथा फलफूलका लागि दे शमा रहे को काठमाण्डौको एकमात्र ठू लो कालिमाटी फलफूल

तथा तरकारी बजारमा वस्तुको आधारमा आगमनको परिमाणलाई दृष्टिगत गर्दा सबैभन्दा बढी
परिमाणमा तरकारी (८५.९३ प्रतिशत), दोश्रोमा फलफूल (७.९७ प्रतिशत) त्यसपछि मसला
(४.१७ प्रतिशत), माछा

(१.४८ प्रतिशत) र अन्य कृषि वस्तु (०.४४ प्रतिशत) रहे को छ ।

कृषिजन्य बजारका समस्याहरुमा कृषि उपज ढु वानी साधनहरुको निर्वाध बजार आवागमन हुन
नसक्नु, फोहरमैला व्यवस्थापन र विसर्जनका लागि सं यन्त्र र सं रचनाको अभाव, ह्याण्डलिङ्ग,
प्याकेजिङ्ग, ग्रेडिङ्ग सम्बन्धी प्रविधि र साधनको प्रयोग एकदमै न्यून हुन,ु फलफूल र तरकारी

उत्पादक र उपभोक्ता बीचमा मूल्य अन्तर अधिक रहनुका साथै मूल्यमा उतार चढाव उच्चतम

हुन,ु बजार आगमन हुने वस्तुमा विषादीको प्रयोग र विषादि अवशेष परीक्षण प्रयोगशालाको

अभाव र भएका प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नति र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसक्नु
जस्ता समस्याहरु विद्यमान रहे का छन्।

फलफूलको बजारीकरणका समस्या अन्तर्गत बाटोघाटोको गुणस्तर राम्रो नभएकोले उत्पादन

थलोदे खि बजारसम्म फलफूल ढु वानी गर्न कठिनाई, फलफूल भण्डार घरहरुको कमी र
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चिस्यान श्रृङ्खलाको उचित व्यवस्था नहुँदा मौसममा प्रशस्त आपूर्ति भै सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने र
बेमौसममा आयात भई आएका फलफूलहरु महँगोमा किन्नु पर्ने, फलफूलमा ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग

तथा लेब्लिङ्ग गर्ने प्रचलनको कमीले गर्दा उत्पादक तथा व्यापारीले कम मूल्य पाउने र

उपभोक्ताले चाहे अनुसारको गुणस्तरीय फलफूलल खरिद गर्न नपाउने समस्या रहे को छ भने
काठमाण्डौ, पोखरा, बुटवल र अन्य नगन्य स्थान बाहे क थोक बजारहरु खुलाउन र व्यवस्थित

गर्न नसकिएकोले खुद्रा व्यापारीले टाढा–टाढाबाट खरिद गरी ल्याउँदा उपभोक्ताले महं गोमा
खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ ।

तरकारीको बजारीकरणको समस्या अन्तर्गत माग अनुसारको उत्पादन योजना, वास्तविक
ँ लन नहुँदा र बजारको माग अनुसारका तरकारीहरु
उत्पादन तथ्याङ्क र आपूर्तिको आक
बजारमा आपूर्ति नहुँदा कहिले बढी भै सस्तोमा बेच्नु पर्ने र कहिले आपूर्ति न्यून भई ज्यादै

महं गोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता, तरकारीहरु छोटो अवधिमै कुहिने सड्ने गल्ने भएकोले थोक
बजारमा चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा उत्पादक तथा व्यापारीहरुले ठू लै नोक्सानी व्यहोर्नु,
उत्पादक।कृषकहरुको आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता कम हुन ु र अधिकांश
व्यक्तिगत र असं गठित तवरले तरकारी बिक्री गर्ने हुँदा बिचौलियाको हातमा पर्नु जस्ता समस्या
प्रमुख रुपमा रहे का छन् ।

फलफूल तथा तरकारीको मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध उत्पादक तथा व्यापारीहरु र अन्य सदस्यहरु

बीच विश्वासका वातावरण नहुन ु र तिनीहरु बीचको कमजोर सम्बन्धले गर्दा बजार व्यवस्थापन
र सं चालनमा समस्या दे खा परे को र सेवाग्राहीहरुले गुणस्तरीय सेवा सुविधा नपाएको स्थिति
छ। उत्पादकहरु कृषि उपज बजारमा हुने कतिपय दै निक कारोबार र मूल्य सम्बन्धमा बजार
सूचना प्रणाली बारे अनभिज्ञ रहनु र तरकारी तथा फलफूल बजार स्थलमा सूचना तथा सं चारका
माध्यमको पहुँच नहुन ु समग्र कृषि बजार विकासको लागि ठू लो समस्या हो ।

सिफारिश
केन्द्रीयस्तरमा गरिएको छलफल तथा सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अध्ययनबाट आएका तथ्यहरुको

आधारमा फलफूल तथा तरकारीको बजारीकरणमा दे खिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नका
लागि निम्नानुसार सिफारिश गरिएको छः-

सघं ीय तहमा
•

फलफूल तथा तरकारी बालीहरुको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमहरु
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(Focused Program) लागू गर्ने र त्यसका लागि चाहिने उत्पादन सामाग्रीहरु, उन्नत खेती
प्रविधि, सिं चाईं, विद्युत, कृषि सडक, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रणाली तथा अन्य आवश्यक
पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विकासलाई एकीकृत रुपमा कृषकहरु माझ पुर्याउने ।
•

कृषकहरुलाई उत्पादन, उत्पादनोपरान्त क्षति नियन्त्रण, सेलार स्टोर, सं कलन केन्द्र तथा
व्यावसायिकरणका लागि सहुलियत दरमा आवश्यक पूजँ िको उपलब्धता हुनपु र्ने ।

•

उत्पादन थलोदे खि बजार÷उपभोक्तासम्म ताजा र गुणस्तरीय वस्तु पुर्याउन चिस्यान श्रृङ्खला
(Cold Chain) को व्यवस्था गर्ने र उप–उत्पादनलाई प्राङ्गारिक मल बनाउन प्रयोग गर्ने।

•

फलफूल तथा तरकारीहरुको गुणस्तर परीक्षणका लागि दे शको केन्द्रीय र प्रादे शिक स्तरमा

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशालाहरु (Accredited Laboratory) स्थापना तथा व्यवस्थापन
गर्ने ।

•

दे शका विभिन्न नाकाहरुमा क्वारे न्टाईन कार्यालय तथा क्वारे न्टाईन पोष्टहरुलाई उपकरण

तथा तालिमहरु मार्फ त् सुदृढिकरण गर्नुका साथै कृषिजन्य वस्तुहरुको निर्मलीकरण गर्न
Fumigation Chambers को स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

•

तरकारीहरुमा जथाभावी विषादि तथा हानिकारक रसायनहरुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न
उत्पादन थलो दे खि बजारसम्म अनुगमन तीव्र पार्ने ।

•

फलफूल तथा तरकारीहरुको बजार सूचना प्रणालीको स्थापना गरी उन्नत बजार पूर्वाधार
तथा सूचनाको विकास र विस्तार गर्दै लै जाने ।

•

दे शको विभिन्न भागमा तरकारी तथा फलफूलको बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्नका लागि
सं चालनमा रहे का थोक बजारहरुलाई सुदृढिकरण गर्ने ।

•

बजारीकरणका लागि आवश्यक मापदण्डका रुपमा रहे को ग्रेडिङ्ग, प्याकिङ्ग, तथा भण्डारणका

विषयमा व्यवसायी, लगानीकर्ता, किसान र प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा
प्रदायकहरुलाई सुदृढ गर्दै लै जाने ।

•

तरकारी, फलफूल बजार स्थलको व्यवस्थापन र सं चालनमा दे खा परे का समस्याहरुको

समाधानार्थ बजार व्यवस्थापन तथा विकास सम्बन्धि ऐन तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा
ल्याउनु पर्ने ।
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•

कृषि बीमाको हकमा अधिकांश कृषक, कृषि व्यवसायीहरुको पहुँच हुनसक्ने गरी कृषि
बीमाका प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने ।

•

कृषिको वर्तमान सं गठनात्मक व्यवस्था र नीतिमा सुधार र परिवर्तन नभएसम्म फलफूल र
ँ ै न।
तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सम्भव दे खिद

यसकोलागि सम्बन्धित विज्ञहरु (फलफूल, तरकारी र बजार विज्ञ) को टोली गठन गरी
किसान आयोगले एउटा कार्यगत र व्यवहारिक योजना तर्जुमा गरी तीन तहको सरकार
मार्फ त् लागू गर्न ढीला गर्नु हुँदैन ।

•	यस अध्ययनलाई पूरत
्ण ा दिनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा स्थलगत बजार सर्भेक्षण
(Field Market Survey) सहितको विस्तृत अध्ययन (Detail Study) गर्न जरुरी छ ।

प्रदेश तहमा
•

बजारीकरण (आन्तरिक उपभोग) तथा निर्यातका लागि उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूल
बालीहरुको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक उत्पादनमा जोड दिने ।

•

कृषक, कृषक समूह, सहकारी र व्यापारीहरुको सहकार्य र समन्वयमा सं कलन केन्द्र,

चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरी आपसी लाभलाई बजार तथा व्यवसायसँग जोड्दै फलफूल
तथा तरकारी मूल्य श्रृङ्खलाको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने ।

•

तरकारी तथा फलफूल व्यापारीहरुका लागि प्रदे श तहमा कोल्ड स्टोर, विषादि अवशेष
विश्लेषण, प्रशोधन, ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार सहितको सुविधायुक्त
एकीकृत कृषि बजारको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

•

माग अनुसारको फलफूल तथा तरकारीहरुको आपूर्ति गर्नका लागि प्रत्येक प्रदे शमा कम्तिमा
एक लाख मे.टन क्षमताको शीत भण्डारण घरको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

•

फलफूल तथा तरकारी बजार स्थलको निर्माण तथा विकास गर्नु पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन
गरिनु र सो को आधारमा मात्र विकासका योजना बनाउनु अनिवार्य रहे को ।

स्थानिय तहमा
•

फलफूल तथा तरकारीहरुको बजारमा ताजा, सुकेको, आदि कुन प्रकारको वस्तुको रुपमा
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माग छ त्यसको बजार अध्ययन गरी सोही अनुसारका प्रशोधित वस्तुहरु तयार गरी बिक्री
वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
•

उत्पादन थलोमा नै विषादि अवशेष द्रुत विश्लेषण गरी अखाद्य, गुणस्तरहीन तथा विषादिको
अवशेष पाइएका फलफूल तथा तरकारीहरु बजारमा आउनबाट रोक लगाउने ।

•

तरकारी तथा फलफूल उत्पादक तथा व्यापारीहरुका लागि स्थानिय तहमा कोल्ड स्टोर,
विषादि अवशेष विश्लेषण, प्रशोधन, ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार सहितको
सुविधायुक्त एकीकृत कृषि बजारको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

•

स्थानिय स्तरमा सजिलै उत्पादन हुन सक्ने रै थाने जातका फलफूल तथा तरकारी बालीलाई
प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु बनाई लागू गर्नु पर्ने ।

•	बिचौलियाहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तिनीहरुलाई दर्ता गराई बिलविजकमा आबद्ध

गराउने, सहकारीको मार्फ त् बजारीकरण गर्ने, कृषकहरुले आफ्नो उत्पादन सामूहिक रुपमा
सोझै ढु वानी गर्ने व्यवस्था हुनपु र्ने ।
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२. अध्ययनको विषय: भूमि–कृषि सध
ु ारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम (३ वटा
उच्चस्तरीय भूमि सध
ु ार आयोगका प्रतिवेदनको समीक्षामा आधारित)
परामर्शदाता: जगत दे उजा, जियोस्पेर टे क्नोलोजीज्

निष्कर्ष र सझ
ु ाव
नेपालको सं विधानले भूमि व्यवस्था र कृषि सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न महत्वपूर्ण व्यवस्था गरे को

छ। भूमि व्यवस्थापनको इतिहासमा वि.सं . २०७५ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय भूमि नीति स्वीकृत

भई लागुसमेत भएको छ । यसअघि वि.सं . २०७२ मा भूउपयोग नीति लागु भइसकेको छ।
नेपालको सं विधानले समग्र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी आधारभूत दिशानिर्देश, भूउपयोग नीतिले

भूमिको समुचित उपयोगसम्बन्धी र राष्ट्रिय भूमि नीतिले दे शको समग्र भूमि व्यवस्थापनलाई
प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरे को छ । उक्त नीतिहरू अक्षरशः कार्यान्वयन

गर्न सकिएमा भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विद्यमान अधिकांश समस्या समाधान हुने अपेक्षा

गरिएको छ । यसै सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत,
कानुनी, प्रक्रिया, प्रविधि र सं स्थागत सुधारका लागि केही सुझाव यसप्रकार छन् ः

भूमि व्यवस्थासम्बन्धी
•

दे शको कुल भूभागको करिब २८ प्रतिशत क्षेत्र आवादी छ । जसको करिब ७५ प्रतिशत
औपचारिकरूपमा दर्ता भएको जग्गाको मात्र भूसम्बन्ध, भूस्वामित्व र अधिकारसम्बन्धी

सूचना राज्यको अभिलेखमा छ । अनौपचारिक भूसम्बन्ध कायम रहे को बाँकी करिब २५
प्रतिशत क्षेत्रमा कायम बसोबासको कुनै सूचना राज्यको अभिलेखमा छै न । यसबाहे क
समग्रमा बाँकी करिब ७२ प्रतिशत जग्गा सामान्यतया सरकारी जग्गा (वन नदीनाला,

हिमाल, पहाड, गौचरनलगायत) मानिन्छ। त्यसै ले नाप नक्सा हुन बाँकी नेपालको सम्पूर्ण
आवादीमध्ये कुन क्षेत्रको, कस्तो किसिमको जग्गामा, कति क्षेत्रफलमा, कुन व्यक्ति
(प्राकृतिक वा कानुनी) को, कस्तो किसिमको अधिकार, कहिलेदेखि कायम भएको हो
भन्ने प्रस्ट सूचना तयार गरिनुपर्छ । हाल औपचारिकरूपमा दर्ता भएको जग्गाको सूचना

अद्यावधिक गर्ने र हाल यस्तो किसिमको कुनै सूचना उपलब्ध नभएको अनौपचारिक

भूसम्बन्ध भएको ऐलानी, पर्ती र अन्य सरकारी जग्गामा लामो समयदे खि बसोबास भएको

स्थान र सो स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विस्तृत
सूचना तयार गरिनुपर्छ । साथै आवादीबाहे कको अन्य क्षेत्रमा समेत कुन क्षेत्रमा कुन तहको

सरकार वा समुदायको कस्तो सम्बन्ध, स्वामित्व वा अधिकार हुने हो भन्ने प्रस्ट हुने गरी
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विस्तृत अभिलेख तयार हुनपु र्छ ।
•

हाल भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा भूउपयोग योजना कार्यान्वयन सम्बन्धि िवश्वसनीय
र पूर्ण सूचना वा तथ्याङ्कको अभाव दे खिन्छ । राष्ट्रिय, प्रादे शिक र स्थानीय तहमा

यी तथ्याङ्क विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, निर्णय
प्रक्रिया, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनलगायत कार्यका लागि आवश्यक हुने भएकाले
यससम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुनपु र्छ ।

•	विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा निर्माण, उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना कार्यका लागि

जग्गा प्राप्त गर्ने, मुआब्जा निर्धारण गर्ने, जग्गा धितो राख्ने, ऋण लगानी गर्ने, कर निर्धारण

गर्ने, खरिद÷बिक्री गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि भूमिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन हुनपु र्छ ।
यससम्बन्धी सूचना सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुने व्यवस्था जरुरी छ । जग्गा

प्रशासनमा सं लग्न आधिकारिक सं स्थाको यसप्रतिको उदासीनताले गर्दा जग्गाको मूल्याङ्कन
गर्ने कार्य गृह मन्त्रालय वा यस्तै अन्य निकायको कार्यक्षेत्रको हो कि भन्ने भ्रम पर्न गएको
दे खिन्छ । सं सारका अधिकांश दे शमा भूमिको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य जग्गा प्रशासन गर्ने
निकायको नै हुने गरे को छ ।

तसर्थ, नेपालमा पनि यस विषयलाई नीतिगत, कानुनी र सं स्थागत व्यवस्था गरी मन्त्रालयको

कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनुपर्ने दे खिन्छ । यसको मूल्याङ्कनका लागि निश्चित वैज्ञानिक आधारहरू र
विधिमा एकरूपता अपनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
•

नेपालमा हाल प्रचलित जग्गा दर्ताको अवधारणामा प्रस्टता हुन ु जरुरी छ । लिखत दर्ता

वा हकदावी दर्ता कुन विधिलाई कसरी कार्यान्वयनमा लै जाने भन्ने नीतिगत पक्ष प्रस्ट
भएपछि सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ । हाल यस विषयमा कुनै नीति
वा कानुनमा प्रस्टसँग उल्लेख नभए पनि दुवै अवधारणाको मिश्रित विधि व्यवहारमा

अपनाइएको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा हाललाई मागमा आधारित हक दाबी दर्ता प्रणाली

क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । व्यक्तिले कारोबार गर्न आउँदा वा व्यक्तिले माग गरे मा
स्थलगत सर्वेक्षणमा आधारित कित्ताको चारै तर्फ को सिमानामा निर्धारित सीमा चिह्न स्थापित

गरी डिजिटल पद्धतिमा आधारित सिमाना कायम गर्ने र सोहीबमोजिम कित्तामाथिको जग्गा
धनीको हक दाबी दर्ता गरी राज्यको तर्फ बाट स्वामित्व प्रत्याभूत हुने पद्धति अवलम्बन
गरिनुपर्छ ।
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•

हालसम्म नापजाँच नभएका वा दर्ता नभएका वा द्वन्द्वबाट क्षति भई स्रे स्ता पुनस्र्थापना

गर्न लागेका वा ऐलानी, पर्ती वा अन्य सरकारी जग्गा नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदा
वा पहिलोपटक वा क्रमिक वा निरन्तररूपमा दर्ता गर्दा भने छिटोछरितो, कम खर्चिलो
र हाललाई उद्देश्य पूर्ति हुनेखालको विधि आवश्यकताअनुसार अपनाउन सकिने व्यवस्था
गरिनुपर्छ ।

•

व्यक्तिको नाममा नाप नक्सा भएको वा आवादी क्षेत्रबाहे कको सबै जग्गा सरकारका नाममा
दर्ता हुनपु र्छ । कुनै पनि जग्गा नाप नक्सा गर्न वा दर्ता गर्न बाँकी छोडिनु हुन्न । हालसम्म

कित्ता नापीको दायरामा नआएका हिमाल, उच्च पहाड, ठू ला चरन क्षेत्र, घाँसे मैदान, नदी,
नाला, ताल, तलै या, वन, बुट्यान, नदी उकास, बाटो, सडकलगायत सबै क्षेत्रको नाप नक्सा
गरी उपयुक्त डिजिटल अभिलेख तयार गरिनुपर्छ ।

•	विकासका गतिविधिसँगै सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढिरहे को छ । सरकारी

जग्गा ओगटे र बस्ने, अवैध निर्माण गरी कारोबार सञ्चालन गर्ने र कालान्तरमा आफ्नो

नाममा गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित र निर्मूल गर्न पनि प्रत्येक जग्गाको नक्साङ्कन र दर्ता
गरी पुर्जा बनाउन जरुरी छ । स्थानीय सरकारसँग समेत उचित सहकार्य गरी मापदण्ड

विपरित बसोबास गरे का वा अतिक्रमण गरे का जग्गा तत्काल हटाउनुपर्छ । र, भविष्यमा
यस्ता अतिक्रमण हुन नदिने कडा प्रावधान बनाइ अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

•	वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी परिचयपत्रका आधारमा आवासको हक सुनिश्चित

गरिनुपर्छ। यस्तो जग्गा पुस्तेनी हस्तान्तरण गर्न सकिने तर बेच्न नपाइने व्यवस्था हुनपु र्छ।
परम्परागतरूपमा बसोबास गर्दै आइरहे का एवं विर्ता, उखडा, बेनिस्सा, स्वबासीलगायत

जग्गाभोग गरिरहे काकै नाममा दर्ता गरिदिनुपर्छ । यस्तो पुर्जा दिँदा महिला र पुरुष दुवैको
स्वामित्व हुनेगरी प्रदान गर्नुपर्छ ।
•

गुठी जमिनलाई रै करमा बदलेर तिरो लिने प्रचलन थालिनुपर्छ । किसानले खेती गरिरहे को
गुठी जग्गा किसानकै नाममा दर्ता गरिदिनुपर्छ । गरिबीको रे खामुनि रहे का परिवारले

कमाइरहे को जग्गा निःशुल्क र अन्यको हकमा भने जग्गाको क्षेत्रफल हे री निश्चित शुल्क
लिएर दर्ता गर्नुपर्छ । गुठी सम्पदाले ओगटे को जग्गा गुठीकै नाममा रहनेगरी दर्ता गर्ने

र गुठी सञ्चालनका लागी कोष खडा गरी सामुदायिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था
गर्नुपर्छ ।
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•

सुकुमवासी, कमैया, कमलरी, हलिया, हरुवा।चरुवा, मुसहर, भूमिहीन दलित वा अन्य

ु पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
वर्गलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा दम्पती भएको हकमा सं यक्त
ु
सं यक्त
पुर्जाको हालको अभ्यासलाई अझै सरल र सहज बनाउन आवश्यक कार्यविधि
बनाइ लागु गर्नुपर्छ । महिलालाई जग्गा रजिस्ट्रे सनमा दिँदै आएको छूटलाई निरन्तरता

दिनुपर्छ। पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुने सं वैधानिक व्यवस्थालाई
पूरत
्ण ः कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुनी व्यवस्थाका साथै व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि
अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सेवा प्रवाह सम्बन्धि
•	विकास निर्माण (गैरकृषि) कार्यमा भूमि प्रयोगको विधि र प्रक्रिया निर्धारणमा समेत भूमि
प्रशासन निकायको सं लग्नता जरुरी दे खिन्छ । प्रकोपबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण,
पुनस्र्थापना, पुनर्बास, ठू ला आयोजनाहरूको जग्गा प्राप्ति जस्ता प्रक्रियामा हाल दे खिने

गरे को ढिलासुस्तीमा जग्गासम्बन्धी समस्या पनि प्रमुख कारण दे खिन्छ । विकास निर्माण
आयोजनाका लागि जग्गा एकीकरण, जग्गा पुनर्मिलान, सट्टाभर्ना, मुआब्जा वितरण, बाँडफाँट
जस्ता विभिन्न विधिमध्ये उपयुक्त विधिको छनोट, आयोजनास्थलको नक्साङ्कन, हकभोग,

अधिकार र स्वामित्व सम्बन्धि सवालहरूको निरूपण, लगत कट्टा र अद्यावधिक जस्ता
विषयमा भूमि प्रशासन निकायको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
•

एकदमै कम समय र सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै गुणस्तरीय सेवा उत्पादन र वितरण परस्पर
विरोधाभाषी विषय हुन ् । त्यसमा पनि जग्गा जस्तो व्यक्तिको सबैभन्दा ठू लो अचल सम्पत्तिको

हक हस्तान्तरण जस्तो प्राविधिक, कानुनी र प्रशासनिकरूपमा झन्झटिलो विषयको सेवा १
दिनमा प्रदान गर्ने कार्य सं सारको कुनै दे शमा हुने गरे को छै न ।

हाल नेपालमा जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा दे खिने विकृति मध्ये अधिकांश कमजोर अभिलेख
प्रणाली र पर्याप्त छानविन नगरीकनै हतार हतारमा प्रदान गरिने सेवाका कारण हुने गरे का

छन्। उदाहरणका लागि, ससिम कित्ताको हक हस्तान्तरण गर्दा नापी कार्यालयमा रहे को नक्सा

वा फिल्डबुक हे र्ने वा रुजु गर्ने कामसम्म भएको पाइँदैन । नगर क्षेत्रको कित्ताकाट गर्दा
कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि फिल्डमा गई कित्ता एकीन गर्ने कार्य गरिँदैन । यसबाट विभिन्न
किसिमका दूषित कार्य हुने र सेवाग्राहीको सर्वस्व नै गुम्नेसम्मका घटना हुन सक्ने सम्भावना
रहन्छ ।

50 /fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&

तसर्थ, जुनसुकै किसिमबाट पनि जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा सम्पूर्ण कागजात अध्ययन

गर्ने, नापी र मालपोत दुवै कार्यालयको अभिलेखसँग भिडाउने र आवश्यकताअनुसार फिल्डमा
एकीन गर्ने र हक हस्तान्तरणपश्चात अभिलेख तत्काल अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उल्लिखित कार्यका लागि आवश्यक न्यूनतम समय लिइ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था
गरिनुपर्छ ।

एउटा मालपोत वा नापी अधिकृतले एउटा हक हस्तान्तरण वा कित्ताकाटको फाइल अध्ययन

गरी अभिलेख भिडाइ वा फिल्ड एकीन गरी काम तामेल गर्न कति समय लाग्छ, सोको Time

and Motion Qmudy भएको पाइँदैन । यसबाट एक जना कर्मचारीले वा अधिकृतले एक

दिनमा कति काम गर्न सक्छ भन्ने एकीन गरी कार्यबोझका आधारमा थप कर्मचारी व्यवस्था
गर्नुपर्छ ।

•	विषयगत ज्ञान र सिप भएका दक्ष पेशेवर जनशक्ति अभाव यस क्षेत्रमा सधैँ दे खिने गरे को छ

। हाल मालपोत कार्यालयहरूमा कर्मचारी आउन नमान्ने, कागजमा मात्रै आउने, आएका
पनि कामको बारे मा थाहा नभएका हुने, धेरै दिन नटिक्ने जस्ता कारणले आधा जति जनशक्ति
रिक्त रहे को अवस्था छ । नयाँ आउने जनशक्तिलाई तालिम नदिइ काममा लगाउन
नसकिने र तालिम दिएका कर्मचारी छिटोछिटो सरुवा भइजाने समस्यासमेत छ । एउटै

सेवा प्राप्त गर्न कम्तीमा २ (नापी र मालपोत) कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसबाट
कार्यालयहरूको आपसी समन्वय अभाव र एकअर्कालाई दोष दिइ आफू जिम्मेवारीबाट

पन्छने प्रवृत्तिसमेत दे खिने र सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त नगर्ने समस्यासमेत दे खिएका
छन् । यसका लागि दे हायबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने दे खिन्छ
•

ः

जिल्लास्थित मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई क्रमशः एउटै कार्यालयका रूपमा
विकसित गर्ने । यसको सुरुवात हाल कम कार्यबोझ भएका हिमाली र उच्च पहाडी

जिल्लास्थित कार्यालयबाट गर्ने । जग्गा प्रशासन सम्बन्धि ज्ञान, सिप र अनुभव भएका नापी
अधिकृतहरूलाई हाललाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने । यसै सेवा समूहमा रहिरहने

भएकाले पूर्वज्ञान र अनुभवसमेत हुने भएकाले अन्य कर्मचारीमा पनि यसै सेवा समूहका
कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने ।
•

त्यसै गरी आवश्यकताअनुसार अन्य कर्मचारीसमेत राख्ने । तराई, भित्री मधेसलगायत
कारोबार बढी हुने र तत्काल कार्यालय एकीकरण गर्न नसकिने स्थानहरूमा दुवै कार्यालय

एउटै घरमा हुने गरी वा एउटै पर्खालभित्र हुने गरी वा नजिकै हुने गरी मिलान गर्नुपर्ने ।
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ु भवन निर्माण
हाल भवन निर्माण हुने क्रममा रहे का वा हुन बाँकी कार्यालयहरूको सं यक्त
गर्ने । कार्यालयको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया र विधिसँग मिल्ने गरी र सूचना प्रविधिको

प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी सेवाग्राही वा सेवा प्रवाहमैत्री हुने गरी आधुनिक
ढाँचामा भवन निर्माण गर्ने ।

•	यसरी नै हाल सुरु गरिएको डिजिटलाइजेसन र अनलाइन प्रणालीको विकास र विस्तार
गर्दै जाने । नापीतर्फ को अभिलेखसमेत एकीकरण हुन सक्ने प्रणाली विकास गर्ने ।

पूररू
्ण पमा एकीकृत प्रणालीको विकास भई केन्द्रीय अभिलेख तयार भएपछि प्रत्येक जिल्लामा

जिल्लास्तरीय अभिलेख राखी जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीले सबै आधारभूत
सेवा प्राप्त गर्न सक्ने, सेवाग्राही जिल्लामा उपस्थित हुन ु नपर्ने तर जग्गा प्रशासनसम्बन्धी

मुख्य मुख्य कार्य जिल्लाबाटै सम्पादन हुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने । यो
व्यवस्थाको कार्यान्वयन आवश्यक परिमार्जन तथा विकाससहित क्रमशः सबै जिल्लामा गर्दै

लै जाने । दीर्घकालीनरूपमा भूमि प्रशासन सेवा वा समूह गठन गर्ने विकल्पबारे गम्भीर
अध्ययन गरी सोहीबमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
•

समस्त भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहे का प्रविधिहरूबारे पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ।
नाप÷नक्सा र भूसूचना सङ्कलन, विश्लेषणसम्बन्धी प्रविधि छनोट गर्दा सजग हुन ु जरुरी छ।

छनोट गरिने प्रविधि नाप÷नक्साको उद्देश्यअनुरूप, कम खर्चिलो र छिटोछरितो हुनपु र्छ।
साथै प्रविधि आवश्यकताअनुसार भविष्यमा सजिलै विस्तार, विकास र स्तरोन्नति हुन

सक्ने हुनपु र्छ । घना बस्ती, शहरी क्षेत्र, जग्गाको मूल्य र महत्व अत्यन्तै बढी भएको
स्थानमा जग्गासम्बन्धी बढी विवाद रहे का स्थानमा कित्ताको सबै कुनामा सीमा चिह्न राखी

कोअर्डिनेट गणना गरी पार्सल नक्सा बनाउने र हक दाबी दर्ता गर्ने प्रविधि अपनाउनुपर्छ।

यस प्रविधिलाई एकैपटक दे शभर लागु गर्नुको सट्टा आवश्यकता र मागबमोजिम क्रमशः
विस्तार गर्दै जानुपर्छ ।
•

हालसम्म नाप नक्सा र दर्ता नभएका स्थानमा उद्देश्य सापेक्ष विधीमा आधारित भूउपग्रह
चित्र, हवाई फोटो वा ड्रोनबाट लिइएको इमेजबाट नक्साङ्कन गरी समुदायमा आधारित कित्ता
पहिचान, नक्साङ्कन र अभिलेखन विधि अपनाउन सकिन्छ । जग्गाको हक हस्तान्तरणलगायत
सेवा सञ्चालनका लागि हाल सुरु गरिएको अनलाइन प्रणाली दे शभर सञ्चालन र विस्तार गर्ने
कार्यलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।

•	भूमि व्यवस्थापनको प्रक्रियागत पक्षमा सुधार हुन ु जरुरी दे खिन्छ । परम्परागत प्रक्रियामुखी
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कार्यविधिको सट्टा सेवाग्राहीमैत्री हुने गरी प्रक्रियामा सुधार हुनपु र्छ । सेवाग्राहीले भर्नुपर्ने

फारमको ढाँचा, सं लग्न गर्नुपर्ने कागजात, कार्यढाँचा लगायतमा सरलीकरण गर्न सकिन्छ।
तर छिटोछरितो गर्ने नाममा कारोबारका क्रममा चेकजाँच गर्नुपर्ने विषय र गुणस्तरमा
सम्झौता हुने गरी कार्य गर्नुहँद
ु ै न । एउटा कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य एउटै कार्यकक्षबाट

हुने गरी प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, नापी र मालपोत कार्यालयहरूको कार्य एउटै छानामुनि
हुने, सूचना, अभिलेख र तथ्याङ्क एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ
अगाडि बढाउनुपर्ने दे खिन्छ ।

•	भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छरिएर रहे का, एकापसमा बाझिनेखालका, कही ँ
दोहोरो व्यवस्था भएका र कुनै हुनपु र्ने व्यवस्था पनि नभएका, झन्झटिला, परम्परागत

मान्यता बोकेका, विरोधाभाषी, द्विविधायुक्तसमेत छन् । नेपालको सं विधानले प्रत्याभूत
गरे का प्रगतिशील व्यवस्था र राष्ट्रिय भूमि नीति २०७२ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन
गर्ने गरी विद्यमान ऐनहरूमा व्यवस्था भएको पाइँदैन ।
•

साथै सङ्घीय शासन व्यवस्थाले सुनिश्चित गरे को विभिन्न तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यहरू

कार्यान्वयनका लागिसमेत ऐनमा व्यवस्था हुनपु र्ने दे खिन्छ । तसर्थ उल्लिखित विभिन्न

विषयको सम्बोधनका लागि हाल प्रचलनमा रहे का विभिन्न छु ट्टाछु ट्टै कानुनी व्यवस्थालाई
आवश्यकताअनुसार सुधार, परिमार्जन र नयाँ थप गरी एकीकृत भूमि ऐनका रूपमा एउटै
विस्तृत कानुन तयार गरी लागु गर्न जरुरी दे खिन्छ ।

•	भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नितान्त खड्किरहने अभावको विषयमध्ये शोध तथा अनुसन्धान

पनि एक हो । हाल यस क्षेत्रमा दे खापरे का समस्या, ती समस्याको सामाजिक, आर्थिकलगायत
क्षेत्रमा दे खा परे का असर र त्यसको समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे कुनै

ँ ै न । कुनै पनि पेशागत क्षेत्रको उन्नति प्रगति र विकासका
शोध।अनुसन्धान भएका दे खिद

लागि सो क्षेत्रमा गरिने अध्ययन, शोध।अनुसन्धानको ठू लो भूमिका हुने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि
भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रमा सो सुरु हुन सकेको छै न ।
•

तसर्थ यस विषयको शोध।अनुसन्धानका लागि विभिन्न पेशागत सङ्घ।सं स्था, सरकारी,

गैरसरकारी क्षेत्र, विश्वविद्यालय आदिसँग सहकार्य हुनपु र्ने दे खिन्छ । यसका लागि भूमि
व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको नेततृ ्वमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी तत्काल काम अघि
बढाउनुपर्छ । यसमा सरकारका तर्फ बाट आवश्यक लगानी गरिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रबाट
समेत होस्टेमा हैँ से हुन ु जरुरी छ ।
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कृषि सम्बन्धि
•

सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई “उपयोग मार्फ त सं रक्षण” (Protection through utilization)
को अवधारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । समुचित उपयोग नभएकै कारण सरकारी

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुने गरे को छ । विशेषगरी नदी वा खोला किनारको जग्गा
वा उकास भएको जग्गा, खाली जग्गा, हाल उपयोगमा नरहे का साविकका गौचरन, विभिन्न
किसिमका ऐलानी, पर्ती वा वन सिमानासँग जोडिएका तर वन बुट्यान नभएका र बाँझो
रहन गएका जग्गा क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
•

उदाहरणका लागि, नदी वा खोला किनारको जग्गा वा उकास भएको जग्गा बगर खेतीका

लागि उपयुक्त हुन सक्छ । यस्ता जग्गामा कायम जोखिम न्यूनीकरण गरी बगर खेती गर्न
सकिएमा जग्गाको सदुपयोग हुने, उत्पादन बढ्ने, रोजगार सिर्जना हुने, समुदायको आय
आर्जन हुने, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने जस्ता तत्कालिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि यस्ता खाली जग्गा पहिचान गरी विभिन्न गाउँ, टोल, वडास्तरीय समूह गठन
गरी विशेषगरी न्यून आय वर्गका महिला, दलित, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, हरुवा÷चरुवा,

मुसहरलगायत रोजगार र जीविकोपार्जनका दृष्टिले कमजोर र विपन्न वर्गका समूहलाई
निश्चित समयका लागि तोकिएका सर्तअन्तर्गत उपयोगका लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
•

सहकारी वा सामूहिक खेतीको अवधारणा अनुसार वा लिज मार्फ त समेत स्थानीय तह
अन्तर्गत यस्तो जग्गाको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यस्तो उपयोग स्थायी

किसिमले वा लामो समयका लागि एउटै समूह वा व्यापारिक।व्यवसायिक प्रयोजनले भन्दा
पनि छोटो अवधिका लागि, सामाजिक हित, ग्रामीण स्वावलम्बन, स्थानीय रोजगार तथा
आय आर्जन, पिछडिएका वर्गको जीविकोपार्जनको अवधारणा बमोजिम गर्न सकिन्छ । ठू ला

सरकारी वा निजी जग्गा लामो अवधिका लागि व्यावसायिक उपयोग र उत्पादनका निम्ति
लिजमा दिने छु ट्टै कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
•

बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र राजनीतिक सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई परम्परागत

सं रचनाबाट बाहिर निकालेर कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ।
साथै व्यावसायिक स्वरूप दिई उत्पादकत्व बढाउन, खाद्य र कृषि सम्बन्धि उपजमा
आत्मनिर्भर बन्न, कृषि भूमि र किसानको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित

गरी भूमिलगायत समग्र प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक बाँडफाँट, उपयोग तथा त्यसको प्रतिफल
वितरणमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न पहलकदमी थालिनुपर्छ ।
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•

नेपालको सं विधानमा व्यवस्था भएको आवास, खाद्य र भूउपयोगलगायतका व्यवस्थालाई
व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्तो सं वैधानिक व्यवस्थामात्र लागु हुने हो भने पनि
भूमि र कृषिसँग जोडिएका अहिलेका अधिकांश समस्या स्वतः समाधान हुनेछन् ।

•

कृषि भूमिको अत्यधिक र जथाभावी दोहन अनि तीव्र दरमा भइरहे को प्लटिङलाई रोक्नुपर्छ।
खाद्यसम्बन्धी नागरिकको हक कुण्ठित हुन नदिन सम्पूर्ण भूमिलाई उपयोगका आधारमा

वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कृषियोग्य भूमिलाई गैरकृषि प्रयोग हुन दिनुहन्न
ु । साथै कृषियोग्य
भूमि बाँझो रहन नदिने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । साथै न्यूनतम जोतको आकार तोकी सोभन्दा
सानो आकारमा परिणत हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
•

नदी उकास, है सियत बिग्रिएका जग्गा विकास गरे र कृषियोग्य बनाउनुपर्छ । त्यसपछि

त्यसमा सिँचाइ सुविधा र माटोको क्षयीकरण कम गर्न पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । कृषि
विकासको आधार भूमि सुधार भएकाले सिँचाइ, कृषि सडकलगायतका पूर्वाधार र अन्य
आवश्यक लगानी जोडेर लै जानुपर्छ ।
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३. अध्ययनको विषय: पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागतको अवस्था र कम गर्ने
उपायहरू
परामर्शदाता: रामेश्वर सिं ह पाण्डे,

पशु आहारा तथा घाँसेबाली विज्ञ

सारासं
पशुपालन व्यवसाय अधिकांश परिवारहरूको जीविकोपार्जको आधार हो । हाल बढ्दो पशुजन्य
पदार्थ विशेषतः दूध र मासुको बढ्दो मागको कारण व्यावसायिक पशुपालन फस्टाइरहे को छ ।
व्यावसायिक पशुपालन विशेषतः वैदेशिक रोजगारीबाट फर्के का युवाहरू, उच्च व्यापारी घराना

तथा विदे शबाट उच्च शिक्षालिई स्वदे श फर्कि एकाहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दैगएको छ ।
तर, धेरै जसो व्यावसायमा उच्च उत्पादन लागत, आवश्यक प्रविधि तथा व्यावसायिक ज्ञान, र

उच्च नश्लका पशुहरूको अभावका कारण सम्लग्न उद्यमीहरूले आशातित आर्थिक फाइदा लिन
सकिरहे का छै नन् । पशुपालनको क्षेत्रलाई दीगो, व्यावसायिक तथा बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन

पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा कमी नहुनेगरी उत्पादन लागत कम गर्नु अति
आवश्यक रहे को छ ।

यस अध्ययन प्रतिवेदनको मुख्यउ उद्देश्य पशुजन्य पदार्थ विशेषतः दूध तथा मासुको उत्पादन

लागतको अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवसायलाई बजार प्रतिस्पर्धी तथा नाफामूलक बनाएर
कृषकहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र सङलग्न व्यवसायीहरूलाई आफूले उत्पादन

गरे को पशुजन्य पदार्थको लागत निकाल्न सक्षम बनाउने उद्देश्य रहे को छ । यो अध्ययन

प्रतिवेदन राष्ट्रिय किसान आयोगका लागि २०७६ माघ २४ दे खि फागुन २४को अवधीमा
सम्पन्न गरिएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि विशेषतः सम्बन्धित विषयका प्रकाशित, अप्रकाशित

अनुसन्धानात्मक लेख, आलेख, प्रतिवेदन आदिको अध्ययन, विश्लेषण,सम्बन्धित विज्ञ, व्यावसायिक
पशु उत्पादकहरू, पशुजन्य पदार्थको उत्पादन÷प्रशोधनमा सङ्लग्न उद्यमीहरू तथा प्राविधिक

तथा विकासे कार्यकत्र्ताहरूसँग पनि सरसल्लाह तथा छलफलहरू गरिएको छ । पशुजन्य
पदार्थको उत्पादन लागतका लागि खर्च हुन ् सक्ने सम्भाव्य लागत, आवश्यक वस्तुहरू तथा
तिनीहरूको तुल्नात्मक आर्थिक पक्षहरूका लागि पूर्वस्थलगत अध्ययन विश्लेषण गरिएका छन् ।

यस अध्ययनका केही सिमीतता पनि छन् जस्तो यस अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि गाई
(जर्सी, होल्सटन), भैं सी (मुर्रा) को दूध र खसीको मासु (जमूनापारी) र यसका क्रसलाई मात्र
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समावेश गरिएको छ । कुल लागत खर्चमा ज्यामीज्याला, औषधोपचार, ह्रासकट्टी, बैंक व्याज र

विविध (विद्युत, पानी, कर आदि) उस्ताउस्तै हुने गरे को र कुल उत्पादन लागतमा करिब ३०
प्रतिशत मात्र योगदान हुने भएकोले उत्पादन लागत विश्लेषणका लागि मुख्य कारकतत्वकोरूपमा
रहे को पशु आहारामा विशेष रूपमा केन्द्रित गरिएको छ ।
नेपालमा

पालिने पशुपन्छीहरूलाई

् राउने जन्तु
तीन समूहमा बाँडिएको छः क) उग्य्

जस्तै

ँ रु ,
् राउने जन्तु जस्तै सुँगरु बग
गाईगोरु, भैं सीराँगा, याकचौंरी, बाख्राखसी, भेडा,आदि ख) नउग्य्

खरायो, घोडागधा आदि, र ग) कुखुरा तथा अन्य चराच ुरुङ्गी जस्तै कुखुरा, हाँस, टर्कि , अष्ट्रिच

आदि । पशु विकास मन्त्रालय, २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा ७३,७६,३०६
गाईगोरु, ५२,७७,८१९ भैं सीराँगा, ४८,८६५ याकचौंरी, ११६,४७,३१९ बाख्राखसी,

ँ रु १४,३५,३६९, खरायो ३२,२१३ लाख, घोडागधा ५५,८०८
८,००,७४९ भेडा, सुँगरु बग
र कुखुरा हाँस ७,२६,५०,४०२ रहे का छन् । पशु सेवा विभागका अनुसार नेपालमा कुल

गाईगोरु मध्ये करिब १३% उन्नत जातका र उन्नत जातका भैं सीराँगा २६% रहे को अनुमान
छ ।

ठू लो सङ्ख्यामा पशुपालन गरिए तापनि पशुजन्य पदार्थको उत्पादन नेपालमा केही न्यून रहे को
पाइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा

१४

प्रतिशत (१०,३९,५३८) दुहनी गाई र २९ प्रतिशत (१,५३५,९४८) दुहनी भैँ सीबाट कुल

दूध उत्पादन २०, ९२,४०३ मेटनमा भैं सीको दूध ६४% उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै मासु
३,४६,१७९ मेटन,

जसमा (राँगाभैं सीको मासु ५३.५ प्रतिशत,

प्रतिशत र बाँकि अन्य रहे को छ ।

खसीबोकाको मासु २०.५

नेपालमा पाल्तु पशुहरूलाई खुवाइने आहारा तीन किसिमका छन् क) सुखा रे शादार पराल,
छ्वाली, नल, ढोँड इत्यादि ,ख) घाँंसेबाली र रूखका स्याउलाहरू र ग) अन्न, अन्नजन्य

ु ो
उपपदार्थ वा सन्तुलित दाना । नेपालमा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व थोरै हुनक
कारण पोषणयुक्त आहाराको कमी र अन्य कारणहरूमा कमशल नश्ल, रोग तथा परजीवि,

अव्यवस्थापनलाई मान्न सकिन्छ । नेपालमा सुखा आहाराको कमी १३% र टिडीयन ९त्म्ल्०

३५ %ले कमी रहे को अनुमान छ । नेपालमा विभिन्न स्रोतहरूबाट उत्पादन हुने पशु आहारा
कुल २,४५,६४,४५१ मे.टन सुखा पदार्थ रहे को छ भनें आहाराको माग

२,७६,३७,८३१

टन रहे को छ । उत्पादित आहारामा परालले ७० प्रतिसत भन्दा बढी हिस्सा ओगटे को ले
गर्दा उपलब्ध आहाराको पौष्टिकता न्यून रहे को छ

। जसले गर्दा पशु आहारामा दानाको

प्रयोग अत्यधिक भएको पाइन्छ । नेपालमा ११० वटा दाना उद्योगहरू सञ्चालनमा रहे का छन्
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जसबाट बर्षेनी ७ लाख टन दाना उत्पादन हुने गर्छ । उत्पादित दानाको ८५ % कुखुराको

ँ रु माछा आदिको बनाइन्छ । दाना बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थको ६०
र बाँकि गाईभैं सी, बग
% विदे शबाट आयात गरिन्छ ।

नेपालमा पाइने विभिन्न किसिमका घाँसेबालीहरू र दानाको तुल्नात्मक अध्ययन गर्दा पनि
उन्नत जातका कोसे घाँसबालीहरू दाना भन्दा बढी प्रोटिन भएका र मूल्यमा निकै किफायती
पर्ने दे खिन्छ । उदाहरणका लागि पराल जन्य आहारामा नगन्य मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ भनें

ँ वा डाले घाँसमा औसत २० प्रतिशत प्रोटिन पाइन्छ । विभिन्न
सबैभन्दा बढी कोसे भइ
किसिमका दानामा औसत १४ प्रतिशत मात्र प्रोटिन पाइन्छ ।

हाल नेपालमा २,८६० वटा दत्र्ता भएका दुग्ध उत्पादन गर्ने गाईभैं सी फार्महरू छन् जसमध्ये

८६ प्रतिशत गाई फार्म बाँकि १४ प्रतिशत भैं सी फार्महरू रहे काछन् । यी फार्ममा ४२,६१३
गाईभैं सी पालिएका छन् । पालिएका गाईभैं सी मध्ये ४२ प्रतिशत दुहनी रहे का छन् । औसत
प्रति फार्म १५ वटा माउ पालिएका छन् जसमा १३ माउ गाई र २ माउ भैं सी रहे का छन्।
यी फर्महरूले जम्मा ९०९ हे क्टर जग्गामा मात्र विभिन्न घाँसेबाली लगाएको पाइन्छ ।

व्यावसायिक पशुपालन बढ्दो क्रममा रहे कोले हाल उपरोक्त तथ्याङ्कमा उल्लेख्य बृद्धि भएको
छ । भेडाबाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रम, २०७४ का अनुसार नेपालमा जम्मा १,९३१ बाख्राफार्महरू
दत्र्ता भएका छन् । धेरै जसो व्यावसायिक फार्महरूमा आधुनिक किसिमको गोठ बनाइन्छ।

गाईभैं सी तथा बाख्राहरूलाई थप आहारा, औषधि उपचार, नश्ल सुधार, आदिको व्यवस्था
आवश्यकता अनुसार फार्ममा नै उपलब्ध गराइन्छ । चरनको सुविधा भएको अवस्थामा बाख्रा

वा थारा, अनुत्पादक पशुहरूलाई दिउँसो करिब ६–८ घन्टा चरन वा बन÷जङ्गलमा चराइन्छ।
नेपालमा उन्नत जातका गाई ( जर्सी, होल्सटन) र भैं सी (मुर्रा)को लागि कुनै पनि आधिकारिक

स्रोत केन्द्र नै छै न । सरकारी स्तरबाट यस क्षेत्रमा कुनै ठोस काम नै गरिएको छै न ।

ु बाट ल्याइएका छटनी
हाल नेपालमा स्थापित धेरैजसो व्यावसायिक फार्महरूमा छिमेकी मुलक

गरिएका पशुहरूको वाहुल्यता छ । स्थानीय रूपमा कृत्रिम गर्भाधान गराइ जन्मिएका पशुहरूको

सङ्ख्यामा पनि हाल उल्लेखनिय वृद्धि भइरहे का छ । खसीका लागि स्थानीय, जमनापारी र
हाल बोयर निक्कै लोकप्रिय रहे को छ ।

पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागत भन्नाले कुनै खास पशुजन्य पदार्थ मानौ दूध वा मासुको
ँ ीको योगलाई मान्न सकिन्छ । पशुजन्य
उत्पादन गर्न लाग्ने प्रति इकाई स्थीर तथा चालु पुज

ँ ीको लेखाजोखा गरी उत्पादित पशुजन्य पदार्थको
पदार्थको उत्पादनका लागि स्थाीर र चालु पुज
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मात्रा सँग तुलना गरे र प्रति इकाई लागतको अनुमान गरिन्छ । उत्पादन लागतको जानकारी

पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा सङलग्न व्यावसायी तथा उपभोक्ताहरूका लागि पनि आवश्यक
ँ ी, व्याजदर, कर, व्यवस्थापन,
हुन्छ । उत्पादन लागतमा प्रभाव पार्ने कारकहरूमा उपलब्ध पुज
आहारा, ज्यामीज्याला, स्वास्थ्य, व्यावसायको आकार, लगानीको सुलभता, व्याजदर, कर,

पशूको मल्य, निमार्ण सामग्री, पशुको जात÷नश्ल र उत्पादन क्षमता, पशुहरूलाई दिइने दै निक
आहारा, पानीको मात्रा र गुणस्तर, पशुहरूको शारीरिक अवस्था स्वास्थ्य, पशुहरूको स्याहर
सुसार तथा व्यवस्थापन अन्य कारणहरूमा उमेर, शारीरिक अवस्था आदि हुन ् ।

व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन फार्महरूमा करिब ४०० किलो शारीरिक तौल भएको दुधालू गाई
भैं सीहरूलाई एक दिनमा औसत पराल ६

किलो, दाना वा चोकर ४.५

किलो र हरियो

घाँस वा स्याउला करिब २ किलो दै निक रूपमा खुआइने गरिन्छ । यस्तो आहारा एक उन्नत

जातको गाईभैं सीको पेट भर्नका लागि राम्रो खुराकी हो तर पोषण र मूल्यको हिसाबमा उत्तम

होइन । हालको मूल्यमा हिसाब गर्दा यस्तो आहारामा प्रति दिन, प्रति पशु रु ३२६.५० खर्च
हुन्छ। यसरी पराल र दाना खुआउँदा गाईको प्रति लिटर दूधमा आहाराको लागत ३२.६५
खर्च हुन्छ र कुल उत्पादन लागत रु ४८.४ लिटर र भैं सीको दूधको उत्पादन लागत रु
५९.० लिटर पाइएको छ । त्यस्तै मासु उत्पादनका लागि खसीको मासु प्रति किलो जीवित
तौल रु २०८.० पाइएको छ । कुल उत्पादन लागतको ७३% गाईको आहारामा र भैं सीको

आहारा ७५.८ % हुने गरे को पाइयो त्यस्तै खसीको आहारा केवल ६२.५% आहारामा खर्च
हुने दे खियो । ह्रास कट्टि र बैंक व्याज दर गाई र भैं सीको दूध उत्पादनमा क्रमशः १५.४%
र १२.३% पाइयो । यद्यपि भैं सी र गाईको खरीद मूल्य उस्ताउस्तै भएतापनि थारो भैं सीको

बिक्री मूल्य करिब ५०% भएको तर थारो गाईको मूल्य ६.५ प्रतिशतमात्र भएकोले भैं सीको
ह्रास कट्टी केही कम भएको हो । ज्यामीज्याला खर्चपनि गाई र भैं सीमा क्रमशः ९.४% र

९.७% पाइयो तर खसीमा दै निक चराउनका लागि ज्यामी राख्नु पर्ने भएकोले खर्च १७.८%
लाग्ने गरे को पाइयो। गाई र भैसीको दूध उत्पादन दै निक १० लिटर र मासुको वृद्धिदर ९०
ग्राम प्रति दिन रहे को छ ।

पशुहरूको बढी वृद्धि तथा उत्पादनका लागि थप दाना खान दिइन्छ । यस अध्ययनले दाना र

मकैमा बचत गर्न सकिने राम्रो सम्भावना दे खाएको छ । प्रायः गाउँघरमा पालिने खसीलाई थप

अन्न (विशेषतः) मकै खान दिइन्छ । यसरी खसीलाई मकै खान दिं दा एक वर्षमा २०९,६५२
टन मकै अर्थात रु ६ अर्ब २९ करोडको अन्न खाने रहे छ । मकैमा पोषकतत्व विशेषतः
प्रोटिनको मात्रा करिब ७–८ प्रतिशत मात्र हुने भएकोले खसीको आवश्यक मात्रामा पोषण
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पाउन्न । बरु अन्नको साटो कोसे घाँस खान दिएमा बढी पोषिलो तथा धेरै सस्तो पनि पर्न
जान्छ । त्यस्तै दाना उद्योगहरूमा पशुपन्छीहरूको दाना बनाउन कच्चा पदार्थको रूपमा ६०
प्रतिशत जति मकैको प्रयोग गरिन्छ । यसरी दाना बनाउन ७ लाख ३८ हजार टन दाना
बनाउन ४,४२,८०० टन मकै र खसीलाई खान दिन

२०९,६५२ गरी जम्मा ६५५४६२

टन मकै पशुपन्छीका लागि प्रयोग हुने गरे कोछ । जसको मूल्य रु ३०÷किलोको दरले पनि
१९ अर्ब ५७ करोड हुन्छ । यदि गाईभैं सीलाई कोसे घाँस खान दिएमा महँगो दाना लाई
७५ प्रतिशतसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुखुरा, बगुरँ र माछाको आहारामा पनि

कोसे जातको पोषिलो हरियो घाँस खान दिएमा २२,१४,०० टन दानालाई प्रतिस्थापन गर्न
सकिन्छ जसको हालको मूल्य ९ अर्ब ९६ करोड पर्छ । दानाको दाँजोमा कोसे घाँसको मूल्य

एक चौथाई मात्र पर्न जाने हुँदा पशुपन्छीहरूको उत्पादन क्षमतामा कुनै प्रभाव नपर्ने गरी रु
७–८ अर्ब बचत गर्न सकिन्छ जसले गर्दा विदे शीने रकमको पनि बचत हुन्छ । साथै मकैको
अत्यधिक प्रयोगको बचत हुन गई खाद्यसुरक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।

उत्पादन लागत घटाउनका लागि सबैभन्दा दीगो र किफायती तरिका भनेको घाँसमा आधारित
दूध तथा मासुको उत्पादन होृ ।

दूध उत्पादनका लागि गाई वा भैं सीलाई महँगो दानाको

साटो हरियो घाँस (कोसे–४० प्रतिशत) र अकोसे–६० प्रतिशत) मिसाएर दै निक ४० किलो

हरियो घाँस २ किलो पराल र आधा किलो दाना खान दिएमा जम्मा आहारा खर्चमा ३०–३५
प्रतिशतले कटौती गर्न सकिन्छ र प्रति पशु प्रति दिन आहारा खर्च मात्र रु १४२.५० मात्र
लाग्छ अर्थात प्रति लिटर दूध उत्पादनमा आहारा खर्च रु १४.२५ मात्र हुन्छ ।

मासुका लागि पालिने खसी, राँगा वा बगुरँ बाट उचित फायदा लिन पोषकआहाराका साथै
उन्नत नश्ल हुन ु पर्दछ

उदाहरणका लागि मासु उत्पादनका लागि स्थानीय जातको खसीलाई

चरन र मकै खान दिएर पाल्दा एक वर्षमा हालको अवस्थामा रु ४,२५४÷ बचत हुन्छ भनें

त्यसै खसीलाई पोषिलो घाँस खान दिएमा रु ७,८१० नाफा लिन सकिन्छ । यदि उतिकै

आहारा जमनापारीको क्रसलाई खान दिएर पालेमा एक वर्षमा रु १७,५५७ र बोयर पालेमा
रु २६,५८० भन्दा बढी पाउन सकिन्छ ।

पशुजन्य पदार्थको दीगो तथा बजार प्रतिस्पर्धी उत्पादनका लागि घाँसमा आधारित दूध तथा मासु
उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसका साथै महँगो दानाको विकल्पमा घाँस सं रक्षण,

टियमआर (TMR), एजोला, परालमा युरिया उपचार, यूरिया मोलासेस ब्लक, बाइपास प्रोटिन,

पशु आहाराको रूपमा खेरगएका खाद्यसामाग्रीको प्रयोग, अपारम्पारिक सामाग्रीहरूको प्रयोग,
तथा कीराजन्य जीवका प्रयोग पनि पशु आहाराको रूपमा गर्न सकिन्छ ।
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नेपालमा घाँसमा आधारित दूध तथा मासु उत्पादनको अपार सम्भावना रहे को छ । नेपालको

कुल भूभाग १ करोड ४७ लाख हे क्टर क्षेत्रफल मध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हे क्टरमा
विभिन्न खालका बालीहरू लगाइन्छ । नेपालमा वर्षमा प्रायः एक बालीमात्र लगाइने हुँदा

बाली सघनता (Cropping intensity) कम छ । यसबाहे क कुल खेती हुने जग्गाको करिब
१५ प्रतिशत आलीकान्ला, डिलले ढाकेको पाइन्छ । यस्तो आलीकान्लाले ढाकेको क्षेत्रफल
करिब ४ लाख ६४ हजार रहे को छ । थोर बहुतमात्रामा यस्तो आली कान्लामा मास, अरहर

आदि लगाइतापनि यस्ता आलीकान्लामा झार र प्राकृतिक घाँसहरू उम्रिएका हुन्छन । यस्तो
आलीकान्लामा विभिन्न प्रकारका पोषिला बहुबर्षे घाँसेबाली लगाउन सकिन्छ । यस बाहे कका

खेती गरिने कुल जग्गाको १० प्रतिशतमा धाँसखेती विस्तार गरिने हो भनें ३ लाख ९ हजार
हे क्टरमा पशुहरूका लागि उन्नत घाँस लगाउन सकिन्छ । पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार
हाल करिब ७०,००० हे क्टरमा मात्र विभिन्न घाँसेबाली लगाइन्छ।

त्यस्तै बाँझो जग्गाको ५० प्रतिशतमा कृषिबन प्रणालीमा घाँस र डाले घाँस लगाउन सकिन्छ

त्यस्तै बन क्षेत्रको २५ प्रतिशतमा रूख भित्र घाँसेबाली विकास गर्न र खर्क को ६० प्रतिशत
क्षेत्रमा खर्क सुधार गरे र कुल ३३ लाख ४० हजार हे क्टरमा घाँसेबाली विकास गर्न सकिन्छ
। हाल नेपालमा २५ लाख ७५ हजार दुहनी गाईभैं सी छन् , यिनीहरूलाई २ रोपनीको दरले

घाँस लगाउने जग्गा छु ट्टाइए पनि जम्मा २ लाख ५७ हजार हे क्टर जग्गाको मात्र आवश्यकता

पर्छ जुन सम्भाव्य क्षेत्रको ७ प्रतिशत मात्र हो । यसरी नेपालमा ३–५ वर्षको अवधीमा दूध
उत्पादनको क्षेत्रमा स्वेत क्रान्ती गर्न सकिन्छ।

दीगो तथा बजार प्रतिस्पर्धी दूध तथा मासु उत्पादनको माध्यमले दे शमा समृद्धि ल्याउन राष्ट्रिय
किसान आयोगबाट निम्न रणनीतिहरू प्रस्ताव पेश गर्न सुझाउहरू दिइएका छन् क) घाँसेबालीमा
आधारित पशुजन्य दूध, मासुको व्यावसायिक उत्पादनको अनिवार्यता ,

ख) आवश्यक नीति,

नियम तथा कार्यक्रमको परिमार्जन, ग) उन्नत साथै बढी दूध र मासुका लागि गाईभैं सी र
घाँसेबालीको स्रोत केन्द्र स्थापना, सुदृढिकरण आदि ।

उपरोक्त रणनीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि सं घ, प्रादे शिक तथा स्थानीय सरकारबाट नीजि

तथा सहकारीहरूको सम्वन्वयमा निम्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गर्नु पर्नेछः
अ) दूध र मासु उत्पादनका लागि व्यावसायिक पशुपालन फार्मले अनिवार्यरूपमा घाँसेबालीमा
आधारित

पशुपालन गर्नुपर्ने नीतिगत अनिवार्यता,

आ) उच्च जात तथा नस्लका दुधालु गाई

(जर्सी र होलस्टन) र भैं सी (मुर्रा र नीलिरावी)को स्रोत केन्द्र्रको स्थापना, गाई इ) प्रत्येक
प्रदे श तथा भौगोलिक क्षेत्रमा घाँसेबालीको स्रोत केन्द्र सुदृढिकरण तथा स्थापना, ई) विपन्न तथा
/fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&

61

दलित वर्गलाई प्राथमिकता दिएर घाँसेखेतीको विस्तार तथा बिक्री वितरण प्रणालीको विकास,

घाँसेबालीखेतीको विस्तार, कृषि बन, सामुदायिक बनमा घाँसखेती, चरन खर्क विकास आदि, उ)
अन्नजन्य उपपदार्थको व्यवस्थापन, नियमन, ऊ) पशुजन्य पदार्थको उत्पादन व्यावसायीहरूलागि
ँ ु ी व्यवस्थापन, ए) घाँसेबालीमा आधारित व्यावसायिक दूध मासु उत्पादनका लागि ५ वर्षे
पज

विशेष कार्यक्रमको लागि राष्ट्रिय किसान आयोग अन्तरगत एक प्रोजेक्टको आवश्यकता रहे को
छ ।

घाँसेबालीमा आधारित दूध र मासु उत्पादनका लागि एक गाई वा भैं सीलाई २ रोपनी जग्गामा
कुन कुन घाँसेबाली के कति अनुपातमा कुन कुन मौसममा लगाउने,

१० गाई वा भैसीका

लागि चाहिने जग्गा, र एक रोपनीमा पाल्न सकिने ४ माउ बाख्रा तथा ५० माउ बाख्राका लागि
चाहिने १५ रोपनी जग्गामा कुन कुन घाँस, के कसरी लगाउने सो को मोडेल पनि प्रस्ताव
गरिएको छ ।

पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागत घटाउनका लागि प्रस्तावित कार्ययोजना
(Recommendations for the reduction of cost of livestock production)

दीगो तथा बजार प्रतिस्पर्धी दूध तथा मासु उत्पादनको माध्यमले दे शमा समृद्धि ल्याउन राष्ट्रिय
किसान आयोगबाट निम्न रणनीतिहरू प्रस्ताव पेश गर्न सुझाउहरू

रणनीतिहरूः
•
•

घाँसेबालीमा आधारित पशुजन्य दूध, मासुको व्यावसायिक उत्पादनको अनिवार्यता
आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यक्रमको परिमार्जन

•

उन्नत बढी दूध र मासुका लागि गाईभैं सी र घाँसेबालीको स्रोत केन्द्र स्थापना, सुदृढिकरण,

प्रस्तावित रणनीतिक कार्यक्रमहरू

उपरोक्त रणनीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि सं घ तथा प्रादे शीक सरकारी स्तर निकायले नीजि

तथा सहकारीहरूको सम्वन्वयमा निम्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गर्नु पर्नेछः
•

व्यावसायिक पशुपालन फार्मका लागि घाँसबाली खेतीको अनिवार्यता व्यावसायिक पशपालन
विशेषतः गाईभैं सी, बाख्राका लागि निर्धारण गरिएको उद्योग वा कम्पनी दत्र्ता गर्दा न्यूनतम
पूर्वाधारहरूमा सं सोधन गरी प्रति १० गाई वा भैं सी वा ५० माउ बाख्रा फार्मले न्यूनतम

एक हे क्टर (२० रोपनी वा ३० कठ्ठा जग्गामा बारै महिना हरियो घाँस उपलब्ध हुने गरी
कोसे र अकोसे मौसमी, बहुवर्षे र डाले घाँस खेती गर्नु पर्नेछ)
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•

उच्च जात तथा नस्लका दुधालु गाईभैं सी स्रोत केन्द्र्रको स्थापनाः सं घ तथा प्रादे शिक
सरकारको पहलमा नीजि–सहकारीहरूको लगानीमा प्रत्येक प्रदे शमा कम्तिमा एकएकवटा
गाई र भैं सीको स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने । यस्ता स्रोत केन्द्रहरूमा गाईमा जर्सी र होल्स्टन

तथा भैं सीमा मुर्रा र नीलिरावी नस्लका पशुहरू राख्न सकिने छ । स्रोत केन्द्रका लागि
आवश्यक माउ पशुहरू विदे शबाट आयातका लागि सं घ सरकारसँग
छ ।
•

अनुरोध गर्न सकिने

घाँसेबालीको स्रोत केन्द्र सुदृढिकरण तथा स्थापनाः प्रत्येक प्रदे श सरकारले भौगोलिक

अवस्थितिको आधारमा तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि
बेग्लाबेग्लै घाँसेबालीको स्रोत केन्द्र नीजि–सहकारीको सम्वन्वयमा सुदृढिकरण वा नयाँ
स्थापना गर्ने ।

•

अन्नजन्य उपपदार्थको व्वयस्थापन, नियमनः मानव आहारामा अनुपयोगी अन्नजन्य उपउदार्थ
जस्तै ढु टो, चोकर, पीना, खुदोको पशु आहारामा उपयोगका लागि नीति नियमको परिमार्जजन,
सुदृढिकरण तथा नियमन गरी बजार तथा बिक्री वितरणका सञ्जाल निर्माण गर्ने ।

•

घाँसेबालीखेतीको विस्तार तथा बिक्री वितरण प्रणालीको विकासः प्रत्येक प्रदे श र स्थानीय

सरकारले आफ्नो अन्तरगतमा रहे का बाँझो, पर्ती, खेती नगरिएका र प्राकृतिक चरन
खर्क हरूको पहिचान गरी विपन्न, सुकुम्बासी, दलित र जनजातीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर
बहुवर्षे तथा कृषि–बन प्रणालीको आधारमा पोषिलो घाँसको उत्पादन कार्यक्रम थालनी गर्ने।
उत्पादित घाँसको बिक्री

तथा सं रक्षणका हरिया घाँस बिक्री वा हे , साइलेज, टियमआर

बनाएर गाईभैं सी, बाख्राभेंडा तथा याकचौरी पालन व्यवसायमा सङ्लग्न व्यावसायीहरूका
लागि बिक्री वितरणको सञ्जाल बिस्तार गर्ने ।
•

ँ ी,
ँ ी व्यवस्थापनः आवश्यक पुज
पशुजन्य पदार्थको उत्पादन व्यावसायीहरूका लागि पूज
निमार्ण सामाग्री तथा माउ पशुपन्छीहरूका लागि सुलभ तथा सस्तो तरिकाले उपलब्ध
गराउनु पर्ने र अनुदान सहुलियतको व्यवस्था पारदर्शी, निस्पक्ष हुन ु पर्ने

•

व्यावसायिक दूध मासु उत्पादनका लागि ५ वर्षे विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता

पोषिलो

घाँसेबाली खेतीको विस्तार, हरियो, पोषिलो र सं रक्षित घाँसको बिक्री वितरण, धाँसेबाली र

व्यावसायिक पशुपालनका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण र परिमार्जनका लागि एक विशेष
कार्यक्रम आवश्यक रहे को छ । सरकारी स्तरमा विभिन्
न विभाग, कार्यालय भएतापनि
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नियमित कार्यक्रमको अत्यधिक चापका कारण विशेष कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय किसान
आयोग अन्तरगत पाँच वर्षे विशेष कार्यक्रमको थालनी अविलम्ब गर्ने ।

उपरोक्त रणनीति र प्रस्तावित कार्यक्रम राष्ट्रिय किसान आयोग अन्तरगत कार्यान्वयनका लागि
“घाँसेबालीमा आधारित पशुजन्य उत्पादन आयोजना” को अवधारण पत्र पनि सङ्लग्न गरिएको

छ । सो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत वा दातृनिकायको सहयोगमा ५ वर्षका
लागि नमुनाको रूपमा सबै प्रदे शहरूमा प्रादे शिक सरकार तथा नीजिक्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन
गरिने छ

४. अध्ययनको विषय: कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा सघं , प्रदेश र
स्थानीय तहका सरच
ं नामा समन्वयको स्थितिको अध्ययन
परामर्शदाता: दे वेन्द्र प्रसाद यादव, पञ्च तत्व कन्सलटे न्सी सर्भिस प्रा.लि. काठमाण्डौं ।

कार्यकारी सारांश
कृषि क्षेत्र दे शको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा रहँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा

कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत रहे को र ६०.४ प्रतिशत जनसं ख्या आबद्ध भएको कृषि
क्षेत्र आय, रोजगारी तथा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष योगदान पुर ्याउँ दै आएको छ । दे शलाई खाद्य

सम्प्रभ ुत्व तुल्याउन र स्वाधीन समाजवाद उन्मुख समावेशी कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि
क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी वृद्धिको सुनिश्चितताको साथैनीतिगत, सं रचनागत तथा सं स्थागत
सुधार आवश्यक छ । कृषिप्रसार र अनुसन्धानलाई किसानमैत्री बनाई आम किसानहरुको हक

हित र अधिकारको सं रक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको लागि सं घ, प्रदे श
र स्थानिय तहमा उपलब्ध सं रचनाहरु बीच समन्वय हुन ु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न तीन वटै तहको सरकारका कृषि क्षेत्रका नीति,
योजना, बजेट तथ कार्यक्रममा समन्वय तथा सामञ्जस्यता एवं यथेष्ठ मात्रामा श्रोत र साधन

परिचालन हुन अति आवश्यक दे खिन्छ । श्रोत साधन परिचालनको सन्दर्भमा समग्र कृषि
क्षेत्रको विकासका लागि राज्य सञ्चालन ब्यवस्थाको तीन वटै तहमा कृषि क्षेत्रको विकासका

लागि आ–आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रम रहे को छ ।नेपालको सं विधानमा तीन वटै तहमा

सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण र
सुशासन सम्बन्धी लक्ष्यहरु हासिल गर्नेगरी कार्य एवं योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको तीव्रत्तर विकासको लागि कृषि प्रसार तथा अनुसन्धानकोकार्य एवं
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योजना प्रणालीको अन्तर तह सम्बन्ध विकास तथा सफलकार्यान्वयन गर्न राज्य ब्यवस्थाको
तीन वटै तहमा रहे का कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि जिम्मेवार निकायहरुबीच समन्वय

हुनआवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा सं रचनागत सुधार एवं भएकोसमन्वय सं यन्त्र ब्यवस्थालाई
प्रभावकारी एवं क्रियायाशील बनाई सो को आवधिक रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनुपर्ने
दे खिन्छ ।

आत्मनिर्भरमुखी कृषि, आम किसानहरुको हक हित र अधिकारको सं रक्षण एवं प्रवद्र्धन,

किसानमैत्री कृषि प्रसार र अनुसन्धान तथायसका लागि आवश्यक नीति, ऐन, नियम, योजना
तजुर्मा तथा नीतिगत पृष्ठपोषणको लागि गठित राष्ट्रिय किसान आयोगलाई सं घ, प्रदे श र स्थानीय
तहमा रहे का कृषि तथा पशुपन्छिविकासका लागि जिम्मेवार निकायहरुबीचको समन्वयात्मक

ब्यवस्थामा दे खा परे का सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षहरुका साथै यस सम्बन्धि उपलब्ध

तथा सं कलित तथ्यलाई आधार मानी समन्वय सं यन्त्रको सुधार, क्रियाशीलता र प्रभावकारी
भूमिका निर्वाहमा यस अध्ययनले विशेष महत्व राख्नेछ ।

सझ
ु ाव
•

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समयसापेक्ष सार्वजनिक गर्ने नीति एवं कार्यक्रमहरुको
सफल कार्यान्वयनमा सरोकार राख्ने सं घीय, प्रादे शिक तथा स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुको

भूमिका, जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन “समन्वय सयन्त्रहरु” को

भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई सो को आवधिक रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनु पर्ने।
•

नेपालको कृषितथा पशुपन्छीक्षेत्रको विकासकालागि मार्गदर्शक रुपमा तयार गरिएको “कृषि
विकास रणनीति”मा परिकल्पना गरिएको “सामुदायिक कृषि÷पशु सेवा केन्द्र” हरुको
स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाई क्रियाशील बनाई स्थानीय स्तरमा प्राविधिक
सेवा–टे वाको सुनिश्चिततामा जोड दिनु पर्ने ।

•

राज्य सं चालनको लागि सं बैधानिक ब्यवस्था अनुसारका तीन वटै तह अन्तर्गतका कृषि
तथा पशुपन्छी विकासका लागि जिम्मेवार निकायहरुबाट सञ्चालित कृषितथा पशुपन्छी
विकास कार्यक्रमहरु एउटै प्रकृतिका हुने भएकाले उपभोक्ता÷सेवाग्राहीमा पनि अन्यौलता

दे खिएको तथा श्रोत–साधनको पनि दुरुपयोग भएको दे खिएको हुनाले तीन वटै तहका कृषि

तथा पशुपन्छी विकासका लागि जिम्मेवार निकायहरु बीचको तालमेललाई प्रबद्र्धन गर्न
आवश्यक दे खिएको । (सन्दर्भ पालिका स्तरीय कृषि÷पशु विकास कार्यालय, प्रदे श स्तरीय
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कृषि ज्ञान तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र एवं प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण आयोजनाको
आयोजना कार्यान्वयन इकाई बीचको सहकार्य)
•

कृषि प्रसार तथा अनुसन्धानका लागि जिम्मेवार निकायहरु बीच अपवाद बाहे क कुनै

किसिमको कार्यगत समन्वय (Functional Coordination) नदे खिएको हुनाले तीन वटै तहमा

यस्ता समन्वय -Coordination) आवश्यक दे खिएको हुनाले यसका लागि विशेष पहल गरिनु
पर्ने ।
•

नेपालको

सं विधानले

आत्मसात्

गरे को

सं घीय

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सफल

कार्यान्वयन गर्न, नेपाल सरकारले लिएको “समृद्ध

नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय सोचलाई साकार पार्न
र सं विधानले व्यवस्था गरे को तीनै तहका सरकारको

एकल तथा साझा अधिकारको सूचीहरुको प्रभावकारी

कार्यान्वयनबाट मात्र यी उदे श्यहरु पुरा हँद
ु ै जान्छन् ।
यसका लागि सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको कृषि प्रसार
तथा अनुसन्धान सम्बन्धी सरकारका नीति, योजना,

बजेट तथा कार्यक्रममा समन्वय एवं सामञ्जस्यता हुन ु
आवश्यक हुन्छ ।

•	विगतमा राष्ट्रियस्तरमा मात्र तजुर्मा हुने गरे को आवधिक

योजना, मध्यकालीन खर्च सं रचना, बजेट तथा वार्षिक
विकास कार्यक्रम प्रदे श र स्थानीय तहमा पनि

तयार

गर्नुपर्ने भएको छ। यो व्यवस्था प्रदे श र स्थानिय तहको
लागि एउटा नयाँ अभ्यास हो । आवधिक योजना,
मध्यकालीन खर्च सं रचना र बजेट तथा वार्षिक विकास

कार्यक्रमले राष्ट्रिय,प्रादे शिक र स्थानीय प्रथमिकता, श्रोत
साधनको उपलब्धता र तिनको महत्तम परिचालन तथा

रणनीतिक हस्तक्षेपका लागि सरकारलाई मार्गनिर्देशन

गर्दछन् ।
•	योजनाबद्ध विकासको छ दशक लामो अभ्यासका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले “नेपालको

दीर्घककालीन सोच २१००” को आधारमा पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१)
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तर्जुमा गरे को छ । यो योजना प्रदे श तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने आवधिक विकास
योजनालाई पनि दीर्घककालीन सोच सहितको आधार तथा बृहत् खाका प्रदान गर्ने दस्तावेजका
रुपमा रहने छ । तसर्थ, राष्ट्रिय,प्रादे शिक र स्थानीय तहकोकृषि तथा पशुपन्छी विकास

योजनाबीच सामञ्जस्यता तथा समन्वय कायम गर्न यो प्रदे श स्तरीय योजना तजुर्मा दिग्दर्शन

नमुना, २०७५ र स्थानीय तहको योजना तजुर्मा दिग्दर्शननमुना, २०७५ ले महत्वपूर्ण
दस्तावेजका रुपमा कार्य गर्नेछ । यस दिग्दर्शनमा प्रस्ताव गरिएका ढाँचाहरुले सबै प्रदे श
र स्थानिय तहका दस्तावेजहरु बीच एकरुपताल्याई तुलनायोग्य बनाउन महत्वपूर्ण योगदान
दिनेछन् ।

योजना तर्जुमाका आधारहरु
- नेपालको सं विधान
- विद्यमान ऐन, नियम
- विद्यमान राष्ट्रिय, प्रादे शिक र

स्थानीय नीतिहरु

- राष्ट्रिय।प्रादे शिक दीर्घककालीन सोच
- राष्ट्रिय।आवधिक योजना
- कृषि विकास रणनीति
- दिगो विकास लक्ष्य
- राष्ट्रिय तथा प्रादे शिक सरकारका मार्गनिर्देशन
- प्रदे शको प्रमुख समस्या तथा सम्भावना
- स्थानीय तहको प्रमुख समस्या तथा सम्भावना
- प्रदे श सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको च ुनावी घोषणापत्र
- स्थानीय तहमा सहभागी राजनीतिक दलको च ुनावी घोषणा पत्रहरु
•

सं घीयता कार्यान्वयनको सहजीकरण कार्ययोजना, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको
नेततृ ्वमा सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहका बीचमा आयोजना वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था भएकोमा

अन्तर प्रदे श परिषदको बैठकले निर्देश गरे अनुसार सं घबाट प्रदे श र स्थानीय तहमा
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हस्तान्तरण हुने कृषि कार्यक्रम÷आयोजना वर्तमान स्थिति समेत दे खिने गरी अद्यावधिक

विवरण तथा सो सं ग सम्बन्धित दस्तावेजहरु समेत हस्तान्तरण हुने व्यवस्था अनुरुपकृषि
तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम एवं क्रियाकलापहरु गरिनु पर्ने ।

•	प्रदे श र स्थानीयतहले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ र समपुरक अनुदान
सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ मा भएको व्यवस्था बमोृजिम विशेष तथा समपुरकअनुदानबाट
सं चालन हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम÷आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।
•

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन

ऐन, २०७४ मा गरिएकाव्यवस्थाका आधारमा कृषितथा पशुपन्छी विकासबजेटको प्रस्ताव
हुनपु र्ने ।

•

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परे का कृषि तथा पशुपन्छी विकास
कार्यक्रम।आयोजनाहरुको लागि सम्बन्धित तहले नै आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।

•

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहबाट सं चालन हुने आयोजना÷कार्यक्रममा दोहोरोपना नआउने
गरीकृषि तथा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिनु पर्ने ।

आगामी आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रम बाँडफाँडका आधारहरु
(क) समष्टिगत आधार
•

नेपालको सं विधान–२०७२ को अनूसूची ५, ६ र ८ (अनुसूचीमा सं लग्न) मा उल्लेखित
सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा परे काकृषि तथा पशुपन्छी विकास
सम्बन्धीविषयहरु अन्तर्गतका कार्यहरु तत् तत् तहले सम्पादन गर्ने ।

•

नेपालको सं विधान–२०७२ को अनूसूची ७ मा उल्लेखित सं घ र प्रदे शको साझा अधिकार

तथा अनूसूची ९ मा उल्लेखित सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा परे काकृषि
तथा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी विषयहरु समेतका सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)
बाट स्वीकृत सं विधानमा उल्लेखित सं घ,

प्रदे श र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्य

विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कार्यान्वयन
गर्ने।
•

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा उल्लेखित सं घीय विषयगत
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मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीमा परे काकृषि प्रसारतथा अनुसन्धानसं ग सम्बन्धिततत् तत्कार्यहरु
सं घले सम्पादन गर्ने ।

•	प्रदे श सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा उल्लेखित प्रादे शिक विषयगत

मन्त्रालयहरुको जिममेवारीमा परे काकृषि तथा पशुपन्छी विकाससं ग सम्बन्धित तत्
तत्कार्यहरु प्रदे शले सम्पादन गर्ने ।

(ख) क्षेत्रगत आधार
(अ) शासकीय व्यवस्था एवम् सश
ु ासन
(१) सघं बाट सच
ं ालन हुने
•
•

सं घीय शासन प्रणाली र अन्तर प्रदे श समन्वय

राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रादे शिक आयोजनाहरुको नतिजा व्यवस्थापन

(२) प्रदेशबाट सच
ं ालन हुने
•
•

प्रादे शिक शासन प्रषााली र अन्तर स्थानीय तह समन्वय

प्रादे शिक तथा स्थानीयआयोजनाहरुको नतिजा व्यवस्थापन

(३) स्थानीय तहबाट सच
ं ालन हुने
•

स्थानीय सुशासन र सेवा प्रवाह

(ग) कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
(१) सघं बाट सच
ं ालन हुने
•
•
•
•
•
•
•

कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी अनुसन्धान, प्रयोशाला तथा क्वारे ण्टाइन

बजार श्रृंखला विकास र राष्ट्रियस्तरको कृषि सूचना तथा सं चार एवम् बजार प्रवद्र्धन
रासायनिक मल खरिद, आयात तथा अनुदान

गरिबी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम

उन्नत बीउ बिजन खरिद, विकास, प्रवद्र्धन र सन्तुलित वितरण
कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम

पशु स्वास्थ्य, पशु रोग नियन्त्रण, महामारी नियन्त्रण, अनुसन्धान, उपचार र औषधि वितरण
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•
•
•
•

पशु नश्ल सुधार सम्बन्धी अनुसन्धान र व्यवस्थापन
राष्ट्रियस्तरका खोप उत्पादन तथा व्यवस्थापन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकण परियोजना अन्तर्गत जोन तथा सुपरजोनका कार्यक्रम

सहकारी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, अनुसन्धान, समन्वय, तथ्यांक व्यवस्थापन र
अनुगमन

(२) प्रदेश तहबाट सच
ं ालन हुने
•
•
•

प्रदे शस्तरका उत्पादन केन्द्रीत कृषि तथा पशुपन्छी फार्म÷केन्द्रहरु
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरु

कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजारीकरण सम्बन्धी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकण
परियोजना अन्तर्गत जोन तथा सुपरजोन

•
•

बीउ आपूर्ति र नियमन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकण परियोजना अन्तर्गत ब्लक र पकेट विकास सम्बन्धी
कार्यहरु

(३) स्थानीय तहबाट सच
ं ालन हुने
•
•
•
•

कृषि तथा पशुउत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरु
कृषि तथा पशु प्रसार सम्बन्धी कार्यहरु

कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरणका उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकण परियोजना अन्तर्गत ब्लक र पकेट विकास सम्बन्धी
कार्यहरु

सबं ैधानिक ब्यवस्था अनुरुपका सझ
ु ावहरुः
1. प्रदे श सरकारको स्थानिय तहसं गको समन्वय बैठक आयोजना हुन थालिए पनि स्थानीय
तहसं गको समन्वयका लागि आवश्य ककृषि तथा पशुपन्छी विकाससं ग सम्बन्धित सं रचना
तथा सं यन्त्र तयार अझै हुन सकेको छै न । यसले गर्दा प्रदे श र स्थानीय तहबीच आवश्यक
समन्वय हुन सकेको छै न ।
2. स्थानीय तहसं ग आवश्यक समन्वय नहुँदा प्रभावकारी रुपमाकृषि तथा पशुपन्छी विकाससं ग
सम्बन्धित बजेट तथा कायक्रर्म आवश्यकतानुरुप सम्पादन भइरहे को छै न । प्रदे श र
स्थानीय तहले गर्नेकृषि तथा पशुपन्छी विकाससं ग सम्बन्धितकाम, योजना तथा कायक्रर्मका
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विषयमा समन्वय गरी एकले अर्कालाई

जानकारी दिनुपर्छ । यसो हुँदा मात्रै योजनामा

दोहोरोपना हुँदैन र अनावश्यक बजेट पनि खर्च पनि हुँदैन ।
3. सं घ र स्थानीय कृषि योजनाबिचको पुलका रुपमा प्रदे श सरकारको अहम् भूमिका रहन्छ।
प्रदे श योजना आयोगहरुले प्रदे श भित्रका स्थानीय तहको अवस्थानुसार सूचकको विकास
गरी राष्टिय, प्रदे श र स्थानीय कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान योजनाको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ
गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । यसो भए मात्र दिगो विकासका लक्ष्य स्थानियकरण हुन
सक्छन् । नतिजा मूलक कृषि योजना प्रणालीको अवलम्बनका लागि प्रदे श र स्थानीय
तहको क्षमता विकास अति जरुरी दे खिन्छ । तीनै तहको कृषि तथा पशुपन्छी विकास
आयोजना सम्बन्धि क्षेत्राधिकारको पूर्ण पालनामा ध्यान दिनुपर्ने र सं घीय योजनामा प्रदे शले
माग गर्नेकृषि योजना र प्रदे शमा स्थानीय तहले माग गर्ने कृषियोजनालाई सम्बोधन गर्ने
परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ ।
4. कृषिप्रसार तथा अनुसन्धानयोजना प्रणालीलाई तहगत आबद्धताको माध्यमबाट अन्तर तहगत
सम्बन्ध सुदृढ गर्न हालको योजना तर्जुमा प्रणालीमा सुधार गरी स्थानीय तहको कृषितथा
पशुपन्छी विकास योजना तर्जुमामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि बस्ति वा टोल
स्तरमा योजना छनौट गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ ।
5. जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय र त्यसपछि प्रदे श हो । जनताका लागि
सं घ÷सिं हदरबार धेरै टाढाको सरकारहो । नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र सेवा प्रवाहलाई
प्रभाावकारी गराउन प्रदे श र स्थानीयतहलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छै न । सोच,
व्यवहार, अधिकार लगायतका दृष्टिले पनि

प्रदे श र स्थानियतह बीच ठू लो खाडल छ,

जसलाई पुर्न प्रदे श र स्थानीयतह बीच नियमित छलफल र अन्तरकृया जरुरी छ । यसका
लागि प्रदे श समन्वय परिषदको दायरालाई फराकिलो बनार ्इ कृषि तथा पशुपन्छी विषयसं ग
सम्बन्धित समन्वय सं रचना तथा सं यन्त्र बनाउनु पर्छ ।
6. सं वैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुरुप सं घ,

प्रदे श र स्थानीय तहसम्म श्रोत साधनको

वितरण, जनशक्ति, सं रचनागत तथा सं स्थागत प्रवद्र्धन र सबलीकरण मार्फ त शासकीय
तथा वित्तिय सं घीयताको कार्यान्वयन र सुदृढिकरण गर्न; प्रदे श तथा स्थानीय सरकारहरुको
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सकृय सं चालनबाट राष्ट्रिय सोच “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को कार्यान्वयन गर्न र
लक्षित उपलब्धी हासिल गर्ने दिशामा कृषि तथा पशुपन्छी वार्षिक विकास कार्यक्रम र
आयोजनाहरुको कार्यान्वयन र उपलब्धी मूल्यांकन हुने सुदृढ प्रणाली विकास गर्न अपरिहार्य
रहे को छ ।
7. दीर्घकालीन सोच, दिगो विकासका लक्ष्य, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च सं रचना
र वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याईकृषि तथा
पशुपन्छी प्रसार तथा अनुसन्धान बजेट तर्जुमामा विनियोजन कुशलता हासिल हुने गरी
प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था छ ।
8. कृषि तथा पशुपन्छी वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्दा सार्वजनिक खर्च
पुनरावलोकन आयोग, २०७५को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु समेतलाई ध्यानमा राखी
प्रस्ताव गर्ने रहे को छ ।

५. अध्ययनको विषय: उखुबालीको वर्तमान अवस्था, देखिएका समस्याहरु र
तिनका सध
ु ारका उपायहरु
परामर्शदाता: शम्भु प्रसाद खतिवडा (बाली विज्ञ)(निवर्तमान मुख्य वैज्ञानिक)

वर्तमान अवस्थामा भएका समस्याहरुको समाधानका उपायहरु
हालको उखु उत्पादनको अवस्था र यसमा भएका समस्या समाधानका लागि चिनी उत्पादनमा

आत्म निर्भर हुन ु नै प्रमुख लक्ष हो । आत्म निर्भर हुनका लागि उखु उत्पादनको लक्ष्य आगामी
५ वर्षका लागि यस प्रकार लिनु पर्ने हुन्छ ।

१. चिनीमा आत्म निर्भरताका लागि उखु उत्पादन कार्यक्रमः
विगत १० वर्षमा भएका २० हजार हे क्टर क्षेत्रफल विस्तार र ६ टन हे क्टर उत्पादकत्व

वृद्धिलाई आत्मसात गर्दै आगामी ५ वर्षमा उत्पादकत्व तथा क्षेत्रफल विस्तारको लक्ष्य
निम्नानुसार राख्न सकिन्छ ।

क) क्षेत्रफल विस्तार: प्रतिवर्ष

२ हजार हे क्टरका दरले विस्तार हुँदा पनि हाल भएको लगभग

७९००० हे क्टरबाट आगामी ५ वर्षमा जम्मा क्षेत्रफल ९० हजार हे क्टर हुने सजिलै अनुमान
गर्न सकिन्छ ।
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ख) उत्पादकत्वमा वद्धिः
ृ उत्पादकत्वमा भने हाल दे खिएको राष्ट्रिय उत्पादन ४६ टन।हेक्टरलाई
अथक प्रयासका साथ प्रभावकारी कार्यक्रम र नीतिगत सुधार गरी निम्नानुसार वृद्धि गर्नु पर्ने
हुन्छ ।

ग) उखु उत्पादन विशेष कार्यक्रमः

यस कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री विशेष कार्यक्रम अन्तरगत

वा प्रांतिय सरकारहरुले विशेष उत्पादन कार्यक्रम बनाई उखु उत्पादनका सम्भावित जिल्लाहरु
मोरं ग, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा, नवलपरासी, पूर्व,
नवलपरासी पश्चीम, कपिलवस्तु तथा कंचनपुर गरी १३ जिल्लामा जोन तथा सुपर जोन

कार्यक्रम बनाई आगामी आ.व. २० हजार हे . बाट शुरु गरी ५ वर्षमा ३० हजार हे .
पुर्याउनुपर्ने छ। हाल उत्कृ ष्ट कृषकहरुले ७०–८० टन।हे क्टर उत्पादकत्व लिइरहे का

अवस्थामा यस्ता विशेष कार्यक्रमहरुले भएका प्रविधिबाट नै उक्त उत्पादकत्व लिन सक्ने छन्
र आगामी ५ वर्षमा ३० हजार हे क्टरमा ९० टन।हे क्टरसम्म उत्पादकत्व हासिल गर्न सक्ने
छन् ।

घ) राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वद्धि
ृ ः२०

दे खि ३० हजार हे क्टरमा हुने उक्त कार्यक्रमले अन्य

छिमेकी कृषक र क्षेत्रफलमा पनि प्रभाव पार्दै गर्दा ३ वर्षमा ५० टन।हे क्टर र ५ वर्षमा ५५
टन।हे क्टर दरले वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ङ) राष्ट्रिय उत्पादनमा वद्धि
ृ : माथि उल्लेख भए अनुसार कूल उत्पादनमा यस प्रकार वृद्धि हुनेछ।
विशेष कार्यक्रम अन्तरगत ३० हजार हे क्टरबाट प्राप्त हुने परिमाण ३००००×९० टन।हे क्टर=
२७००००० मे.टन

बाँकी अन्य क्षेत्रफल ६० हजार हे क्टरबाट प्रति हे क्टर ५५ टनका दरले हुने परिमाण
६००००×५५ टन।हे क्टर=३३००००० मे.टन

जम्मा उत्पादन हुने परिमाण = २७०००००+३३०००००=६० लाख मे.टन

च) उखु मिलको क्षमतामा सध
ु ारः

उखु मिलहरुको कमाण्ड क्षेत्र र मेशिनहरुको क्षमताबाट हुन

सक्ने सुधारबाट हाल उत्पादित उखु मध्ये क्रसिं गमा गएको परिमाण ५६% बाट ७०% सम्म
वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै ले ६० लाख मे.टन मध्ये ७०% क्रसिं गमा गएमा
हाल क्रसिं ग भइरहे को परिमाण २० लाख मे.टन बाट वृद्धि भइ ४२ लाख मे.टन मिलहरुमा
क्रसिं गका लागि उखु परिमाण प्रयोग हुनेछ । हालको चिनी उपलब्धी (Recovery)

प्रतिशत
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८.५% का आधारमा पनि ३ लाख ५७ हजार मे.टन चिनी उत्पादन हुनेछ । जुन गत
वर्ष उत्पादित १,७८,००० मे.टन भन्दा दोब्बर परिमाण हो । यस प्रकार हालको दे शको
चिनीको माग २५००००–३००००० मे.टनको मागबाट ५ पाँच वर्षमा हुने वृद्धिको मागलाई
समेत सम्बोधनगरी आत्म निर्भर हुन सक्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने छ । यदि चिनी उपलब्धी

रिकोभरी प्रतिशतमा ९–९.५% को वृद्धि भएमा यो परिमाण सजिलै प्राप्त गर्न सकिने अनुमान
गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि प्राविधिक क्षमतामा वृद्धि गर्नुका सार्थ नीतिगत सुधार समेत हुन आवश्यक छ जो
निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

२. समस्या समाधानका प्राबिधिक तथा नीतिगत उपायहरु
क) अनुसन्धानमा सध
ु ार
१. नयाँ जातहरुको विकाश यसका लागि राष्ट्रिय उखुवाली अनुसन्धान कार्यक्रममा अध्ययनका

लागि उखु जर्मप्लाज्म उपलब्धताको पहुँच बढाउने

- उखु मिलसँगको सहकार्य बढाई जातहरुको अध्ययनमा तिब्रता
- केन्द्रिय स्तरको पहलमा भारत सरकारको सहयोगमा उखुको जर्म प्लाज्म तथा जातीय
परिक्षण अध्ययनस्थल नेपालमा गराई उपलब्धताको पहुँच बढाउने ।

२. दिर्घकालिन समाधानका लागि उखु प्रजनन कार्य गर्न पूर्वाधार विकाश गर्ने ।

- म्युटे शन (Mutation)

ब्रिडिग, टिस्यु कल्चर प्रविधि विकाश यसका लागि राष्ट्रिय उखुवाली

अनुसन्धान कार्यक्रमको क्षमता विस्तार गर्ने (मानव स्रोत विकाश तथा भौतिक सं रचना सुधार
गर्नु पर्दछ ।

३. वाली सं रक्षण तथा वाली व्यवस्थाका अन्य पक्षका प्रविधि विकाश गर्ने ।
४. यान्त्रीकरण प्रयोगका लागि प्रविधि विकाश गर्ने ।
- कृषि औजार अनुसन्धान सं स्थाहरुसँगको सहकार्य बढाई उपयुक्त उपकरणहरुको परिक्षण,
दिजाइनिगमा तिब्रता ल्याउने ।

५. प्रदे शिक तथा भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान स्थलहरुको विकाश गरि
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अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सबल बनाउने ।
६. विउ प्रसारण कार्यक्रममा सुधार गरि खेति प्रविधि सहित विउको पहुँच छिटोसँग कृषक
समक्ष पुर्याउनुपर्ने ।

ख) उखु प्रविधि प्रसारण
उखु प्रविधि प्रसारणमा चिनी मिलहरुको कमाण्ड क्षेत्र किटान गर्ने र प्राविधिक सहयोग तथा

समन्वयका लागि अनुसन्धान तथा प्रार्देशिक एवं स्थानीय सरकारहरुले कार्यक्रम बनाई सं चालन
गर्ने ।

१. उखु खेति क्ष्ँेत्रहरुमा आवश्यकताको आधारमा जोन, सुपर जोन कार्यक्रमहरु गर्ने सलग्र
गराउने, तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

२. प्रदे श तथा स्थानीय स्तरमा भएका जनशक्तिलाई उखु विकाश कार्यक्रममा सलग्र गराउने,
तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

३. अनुसन्धान तथा उखु मिलले सं चालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा समन्वय गरि अनुदान, उत्पादन,
बजारिकरण एव प्रविधि हस्तान्तरणलाई तिब्रता दिने ।

- उखु कृषकहरुको अभिलेख राख्ने
- बिमा तथा ऋण व्यवस्थापनमा सहजता
- यन्त्रीकरण प्रयोगमा कृषकहरुको पहुँच पुर्याउन कस्टम हायारिं ग सेन्टरको व्यवस्था गर्ने ।
- उखुको मूल्य निर्धारणमा समन्वय
- उखुको भ ुक्तानी यथाशिघ्र कृषकहरुलाई दिने व्यवस्था
- उखु खेति विस्तार एव विउ उत्पादन तथा वितरणको सुलभ व्यवस्था गराउने ।

ग) उखु उद्योगहरुले गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सध
ु ार
- कृषकहरुको उखुको मूल्य भ ुक्तानी समय मै गर्ने
- मिलको क्षमता अनुसार उखु कृषकहरुलाई उखु उत्पादनका लागि प्राविधिक सहयोग
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पुर्याउनु, क्षेत्रफल तथा उत्पादन बढाउन कार्यक्रम बनाउनुपर्ने ।
- उखु उत्पादन बढाउन अनुसन्धान तथा प्रसारका निकायसँग समन्वय बढाउने ।
- मिलको क्रसिं गको क्षमता बढाउन पुराना मेशिनरी पार्टहरुलाई परिवर्तन गरि अपडेट गर्ने ।
- मिल नियमित रुपले चलाउने व्यवस्थाको लागि उखु परिमाण सुनिश्चितता हुन ् कृषकहरु बीच

अग्रिम समझदारी, चलानी दिने प्रक्रियामा सुधार।व्यवस्थित गर्ने । किसानहरुसँग उखु

खेतिको सम्झौता गरी खेती गराउने जसले गर्दा मिलपनि सुचारउरुपले चल्ने र किसानहरु

पनि निश्चिन्त भाई उखुखेती गर्न प्रेरित हुने छन् ।

- उखु खेति विस्तार गरि चिनीमा आत्मनिर्भर हुन नेपाल सरकारलाई उपयुक्त नीति बनाउन सहयोग

गर्ने ।

घ) नीति निर्माण निकायहरुमा हुनुपर्ने सध
ु ार
कृषि तथा पशु पन्क्षि एव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयहरुका तर्फ बाट हुन ु पर्ने
सुधारहरुः

1. उखु खेति विस्तार तथा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सबै सरोकारवालाहरुलाई समेट्ने गरि नीति
निमार्ण गर्नुपर्ने (दुवै मन्त्रालयहरु)
2. उखु मूल्य निर्धारणमा सुधार गरि कृषकहरुले उखुको भ ुक्तानी समयमै पाउने व्यवस्थामा
अग्रणी भूमिका बहन गर्नुपर्ने (दुवै मन्त्रालयहरु)
3. कृषकहरु बीच मल, बिउ, प्रविधि, बिमा तथा अन्य आर्थिक सहयोग समयमै पुर ्याउन सबै
सरोकार वालाहरु बीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउने । (कृषि तथा पशु पंक्षी मन्त्रालय)
4. उखु तथा चिनिको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न सबै क्षेत्रबाट उखु तथा चिनी बोर्डको
माग भएकाले अधिकार प्राप्त उखु तथा चिनी विकास बोडेको स्थापना गर्ने जसले उखु खरिद
तथा भ ुक्तानीको व्ययवस्था समेतलाई सहज बनाउने छ ।
5. उखुको सह उत्पादनको उचित व्यवस्थापनका लागि उद्योगीहरुसँगको समन्वयमा नीति
निर्धारण गरि उखु उत्पादनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने (दुवै मन्त्रालय)
6. दे शमा चिनी उत्पादनको परिमाणको आधारमा चिनी आयात गर्ने र स्वदे शी उत्पादनको
बजारलाई प्रतिकुल हुनबाट नियन्त्रण गर्ने । (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय)
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7. प्रभावकारी अनुगमनका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
मन्त्रालय, समेतका प्रतिनिधित्व गराई अनुगमन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने ।
8. सरकारी निकाय अन्र्तगत रहे को वीरगंज चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी मिललाई पनि
चालु अवस्थामा ल्याउन पर्ने जसले गर्दा निजीस्तरमा भएका मिलहरुको विकल्प एवं
नमूनाको रुपमा सं चालन गर्न नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने छ ।

६. अध्ययनको विषय: दूध उत्पादनको लागत अध्ययन बिश्लेषण तथा लागत
घटाउने उपायहरु बारे अध्ययन
परामर्शदाता: डा.दिनेश प्रसाद पराजुली, पिएच.डि.(पशु बिज्ञान)

आगामि दिनमा अपनाउनु पर्ने कार्यहरु
हाम्रो दे शमा दूध तथा दुग्ध पदार्थको माग बार्षिक ८–१० प्रतिशत को दरले बढिरहे को छ भने

कृषकहरुको दूधको उत्पादन लागत बढि हुनगइ बजारमा आयातित दूधको मुल्य र गुणस्तर
सं ग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । दूधको उत्पादन लागत निकाल्ने प्रकृयामा धेरै कारकले असर

पारे को हुन्छ । फार्मको आकार, फार्म रहे को भौगौलीक स्थान, दुधालु पशुको जात, पशु पालन
प्रणाली र ब्यवस्थापकिय पद्यति

अनुसार दूधको उत्पादन लागत फरक पर्छ । दुधालु पशु

पालनमा लाग्ने कुल खर्चमा ६०– ७० प्रतिशत खर्च आहारा ब्यवस्थापन मा लाग्ने भएको
ले घांसमा आधारित पशु पालन गर्न सकेमा दूधको उत्पादन लागत कम हुन जान्छ। त्यस्तै

उपयुक्त आहारा ब्यवस्थापन, प्रभाबकारी पशु स्वस्थ सेवा, बैज्ञानिक प्रजनन् प्रणाली अपनाइ

बजार सुनिश्चित गरे र पशु पालन गरे मा दूधको उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ। साथै दूधको

कारोवार गर्ने निजि दुग्ध उद्योग तथा सहकारीले आफ्नो ब्यवस्थापन च ुस्त बनाई नोक्सान

घटाउदै सं चालन खर्च कम गर्न सकेमा कृषकहरुलाइ दूधको बढि मुल्य दिन सकिन्छ। तसर्थ
दूधको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृध्दि गर्दै दूधको बजारिकरण बढाउन निम्न कार्यहरु
अपनाउन सकिन्छः
-

दूध सं कलन केन्द्रको सं जाल फैलाउने र दूध प्रशोधन उद्योगहरुको क्षमता बिस्तार गर्ने ।

-

नीतिगत पक्षलाई समेटने जस्मा काचो दूधको गुणस्तर कायम गर्ने, ब्यवसायिक डेरिफार्म
सं चालनको लागि न्यून ब्याजदरमा सहज रुपले ऋणको ब्यवस्था, प्रभाबकारी पशु बिमाको

ब्यवस्था, उन्नत नश्लको दुधालु पशु श्रोत केन्द्रको सं ख्या बढाउने र नियमन गर्ने, दूधको
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मुल्य श्रृखला प्रणालीमा उपयुक्त कोल्ड चेन प्रणाली लाइ अनिबार्य रुपमा स्थापित गराउने।
-

प्राबिधिक पक्षमा पशु आहारा खास गरि घांसको बिकास, पशु स्वास्थ सेवा र पशु प्रजनन्

-

सबै स्थानमा खासगरि दुग्ध पकेट क्षेत्रमा दूधको उत्पादन लागत समेत घटाउन सकिने

-

दूधको उपभोग बढाउने (दूधको बिबिधिकरण, स्कु ल मिल्क फिडिग, सुरक्षा निकायमा

-

मध्यम स्तरिय प्राबिधिक तयार गर्ने ।

-

सरकारी स्तरबाट अनुदान दिदा आफ्नै फार्ममा बाछि या पाडि हुर्काइरहे का (Replacement

जस्ता कृयाकलापमा बढावा दिने ।

गरि प्रभाबकारी पशु सेवा प्रशार कार्यक्रम लागु गर्ने ।

ु ा दूधलाइ समाबेश गराउने आदि माध्यम बाट )।
सं लग्न सुरक्षाकर्मिहरुको रासनको मेनम

stock) डेरि कृषकहरुलाइ प्राथमिकतामा राख्ने । साथै गुणस्तरिय दूध उत्पादनको परिमाणको
आधारमा अनुदान दिने ।
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अनुसच
ू ी३
केन्द्रस्तर किसान सघं /सगं ठन सज
ृ
ं ाल र ससं ्थाहरुको क्षमता अभिबद्धि
कार्यक्रमको प्रतिवेदन
मिति २०७६/०९/२८ र २९ गते नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क ) खुमलटारमा
केन्द्रस्तर किसान सं घसं गठन सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम कृषि पशुपन्छी र
सहकारीसं ग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका करिव ११५ जनाको सहभागितामा सम्पन्न भएको
थियो। कार्यक्रमको कार्यपत्रको प्रस्तुती पश्चयात सहभागीहरुबाट उठे का पश्न र जिज्ञासा बारे मा
छलफल भएको थियो ।
किसान सं घ/सं स्था र सं जालका पदाधिकारीहरुबाट उठे का जिज्ञासा, समस्याहरु र छलफलका
विषयहरुः

जिज्ञासा


रसायनिक मलखाद यूरिया, डि.ए.पी. पोटासमा वितरकलाई दिदै आएको अनुदान रकम
सम्बन्धमा



कार्वन ब्यापारबाट वितरण गर्दै आएको अनुदान रकम एकद्धार प्रणाली बनाई
दाेहाेराेपना हुनबाट बचाउने र वास्तविक कृषक उधमीहरुसमक्ष कसरी अनुदान
पुरयाउन सकिन्छ



उखु कृषकहरुको भूक्तानी र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धमा



कृषि पेशालाई कसरी दिगो र मर्यादित तुल्याउन सकिन्छ



विदे श यूवा पलाएनलाई कम गरी कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ

समस्या


अनुदानको रसायनिक मल वितरणमा ढु वानीको समस्या भएको



सहकारीलाई डिलर सिप लिन समस्या भएको



वितरण हुदै आएको रसायनिक मलको उपलब्धता समयमा नपाएको र प्रर्याप्तता नभएको



भूमीहिन तथा साना कृषकहरुलाई योजना पाउनबाट समस्या भएको
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भूमीहिन तथा साना कृषकहरुलाई वित्तिय सं स्थाबाट कृषि कार्यको लागि ऋण लिन
समस्या

सझ
ु ाव


रसायनिकमलमा दिदै आएको अनुदानलाई घटाई प्राङ्गागारिक मलमा समेत अनुदान
दिनु पर्ने


साना कृषकहरुलाई उचितसरल कर्जा अनुदान र ऋण उपलब्ध गराउन समस्या भएको
	किसान आयोगले भूमिका खेल्न आवश्यक भएको।


कालिमाटी तरकारी बजारमा दे खिएको बिचौलियाको समस्या कसरी कम गर्न सकिन्छ
र यसमा सरकारले पहल बढाउन पर्ने



बिना धितो सरल कृषि कर्जा, जमिन चक्ला बन्दी र सिं चाईको आवश्यक पूर्वाधारहरुको
व्यवस्था हुन ु पर्ने



बन्य जन्तुबाट भएको बालिनाली तथा मानविय क्षतीको उचित क्षतिपूर्ति र यसबाट बच्न
दिर्घकालिन समाधान उपायहरुको खोजि गरिनु गर्ने
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अनुसच
ू ी४
प्रदेशस्तर किसान सघं /सगं ठन तथा ससं ्थाहरुको क्षमता अभिबद्
ृ धी कार्यशाला
गोष्ठीको प्रतिवेदन
मिति २०७६/११/१६ र १७ गते प्रदे श नं. २ स्थित राष्ट्रिय धानवाली अनुसन्धान कार्यक्रम

हर्दिनाथ, धनुषा प्रदे शस्तर किसान सं घ , सं गठन र सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यशाला
गोष्ठी कृषि सहकारीसं ग सम्बन्धित िवभिन्न क्षेत्रका करिव १०८ जनाको सहभागितामा सम्पन्न

भएको थियो । प्रस्तुत भएका कार्यपत्रहरु लगायत तराइमा उखु खेती गर्ने कृषकहरु भ ुक्तानी
समस्या, आयोगको कार्यकम कृषि सेवा टे वाहरुको बारे मा छलफल तथा अन्तरक्रिया र
सहभागीहरुबाट उठे का प्रश्न र जिज्ञासा बारे मा छलफल भएको थियो ।

किसान सं घ सं स्था र सं जालका पदाधिकारीहरुबाट उठे का जिज्ञासा, समस्याहरु र छलफलका
विषयहरुः

जिज्ञासा
 रसायनिक मलखाद यूरिया, डि.ए.पी. पोटासमा वितरकलाई दिदै आएको अनुदान रकम
सम्बन्धमा ।
 विभिन्न आयोजनाहरुबाट सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान रकम एकद्धार प्रणाली
बनाई दाेहाेरोपना हुनबाट बचाउने र वास्तिक कृषक उद्यमीहरु समक्ष कसरी अनुदान
पुर्याउन सकिन्छ ।
 कृषि पेशालाई कसरी दिगो र मर्यादित तुल्याउन सकिन्छ ।
 विदे श यूवा पलायनलाई कम गरी कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ

समस्या
 उखुको मूल्य करार कार्यान्वयनमा एक रुपता नहुन ु ।
 उखु कृषकहरुको भूक्तानी र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धमा ।
 अनुदानको रसायनिकमल वितरणमा ढु वानीको समस्या भएको ।
 सहकारी लाई डिलरसिप लिन समस्या भएको ।
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 भूमीहिन तथा साना कृषकहरुलाई योजना पाउनबाट समस्या भएको ।
 भूमीहिन तथा साना कृषकहरुलाई वित्तिय सं स्थाबाट कृषिकार्यको लागि ऋणलिन समस्या
 भएको ।
 वितरण हुदै आएको रसायनिकमलको उपलब्धता समयमा नपाएको र प्रर्याप्तता नभएको

सझ
ु ाव
 उखुको germplasm को समस्याको नितिगत समाधान खोज्नु पर्ने ।
 बीरगंज चिनी मिल बन्द भएकोले सं चालनको लागि पहल गर्नु पर्ने दे खिन्छ ।
 सहकारीमा आधारित चिनिमिल सं चालनमा ल्याउन पहल गर्नु पर्ने ।
 कृषि क्षेत्रमा भएका नीतिलाई व्यबहारिक नीतिमा लागु गर्न नसकिएकोले सबैले पहल
कदमी चाल्नु पर्ने दे खिन्छ ।
 किसानको लागि आएको सेवासुविधा र अनुदान रकम वास्तविक किसान समक्ष पुग्न
नसकेकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने दे खिन्छ ।
 किसान पेन्सीनको व्यवस्थालाई छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।
 रसायनिकमलमा दिदै आएको अनुदानलाई घटाई प्राङ्गगारिकमलमा समेत अनुदान दिनु पर्ने
 साना कृषकहरुलाई उचित सरल कर्जा अनुदान र ऋण उपलब्ध गराउन समस्या भएको
किसान आयोगले भूमिका खेल्न आवश्यक भएको।
 जलवायू परिवर्तनकोले साना कृषकहरुमा परे को असर र प्रभावलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने।
 बिना धितो सरल कृषि कर्जा, जमिन चक्ला बन्दी र सिं चाईको आवश्यक पूर्वाधारहरुको
व्यवस्था हुन ु पर्ने ।
 बन्य जन्तुबाट भएको बालिनाली तथा मानविय क्षतीको उचित क्षतिपूर्ति र यसबाट बच्न
दिर्घकालिन समाधान उपायहरुको खोजि गरिनु गर्ने।
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अनुसच
ू ी५
जिल्लास्तर किसान सघं , सगं ठन/ससं ्थाहरुको क्षमता अभिबद्धि
ृ कार्यक्रम तथा
समस्या पहिचान सम्बन्धि कार्यक्रमको प्रतिवेदन
१. पर्वत
मिति २०७६/०९/६ दे खि ९/७ सम्म पर्वत जिल्लाको फलेबास नगरपालिकाको सभाहलमा
जिल्लास्तर किसान सं घ/सं गठन,सं स्थाहरुको क्षमताअभिबृद्धि कार्यक्रम कार्यक्रममा जम्मा ९७
जनाको सहभागी रहे को थियो ।
पर्वत जिल्लाका किसान सं घ,सं गठन,सं स्थाहरुको प्रतिनिधिहरुले कृषि क्षेत्रका मुख्य मुख्य
समस्या तथा तिनका समाधानका सुझावहरु प्रस्तुत भएको थियो ।

समस्या
बजारको समस्या तथा बिचोलियाको बिगबिगी,
बादरको समस्या,
अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको,
कृषि ऋण र बिमा मा कृषकहरुको सहज पहच हुन नसकेको,
मल तथा बिउबिजनको अभाव
समय सापेक्ष तालिमको अभाव
कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम सं चालनमा सं घ/प्रदे श/ स्थानीय निकायको स्पष्टअधिकार तथा कार्य
क्षेत्रको अभाव

कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धि :
राष्ट्रिय किसान आयोगको गठनको औचित्य बारे जानकारी प्रदान गरिनुका साथै सरोकारवाला
पक्षहरुसँग सम्वन्ध सुधारको अवसर प्राप्त भयो
ु त हुने अवसर
राष्ट्रिय किसान आयोगले निर्वाह गर्नुपर्ने भ ुमिका र जिम्मेवारी बारे थप सुसचि
प्राप्त भयो
वास्तविक किसानको पक्षमा काम गर्ने हौसला र उत्प्रेरणा पैदा गरायो ।
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कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भ ुमि
व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिं चाई मन्त्रालय
एवं राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्य र समन्वयमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
आवश्यकताको बोध भयो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगबारे सर्बसाधारण र सरोकावाला पक्षहरुमा सकारात्मक धारणाको
विकास गराउन कार्यक्रम सफल रहयो ।
कृषकहरुको समस्या बुझ्ने र त्यस प्रति सरकारी कार्यालयहरुको सम्वोधन सम्वन्धमा के
कस्तो व्यवस्था भएको छ भनी यथार्थ जानकारी प्राप्त भयो ।
कृषि क्षेत्रको ब्यवसायीकरण र औद्योगिकिकरण सम्वन्धमा दे खिएका सम्भाव्यता सम्वन्धमा
कृषक एंव सरोकारवालाहरुबाट व्यावहारिक जानकारी भयो ।
नेपालमा कृषि सहकारी सं घ सं स्थाहरुको क्रियाकलाप, समस्याहरु र समस्या समाधानका
बाटाहरु बारे छलफल गरियो ।
पर्वत जिल्लामा कार्यक्रमहरुमा बजेट बाँडफाड बारे जानकारी प्राप्त भयो ।

२. बारा
परिचयः
मिति २०७६/०९/१७र१८ गते क्षेत्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद परवानीपुर, बारामा जिल्लास्तर
कृषक सं घ र सं गठन सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धी कार्यक्रम कृषि सं ग सम्बन्धित विभिन्न
क्षेत्रका अगुवा कृषक तथा कृषक प्रतिनीधि सहभागीहरुको सहभागिता सम्पन्न भएको थियो ।

कृषक सघं /ससं ्था तथा सगं ठनका पदाधिकारीहरुबाट उठे का जिज्ञासा, समस्याहरु र छलफलका
विषयहरुः
उखु खेती गर्ने कृषकहरुको भूक्तानी सम्बन्धमा ।
उखु खेती गर्ने कृषकहरुलाई सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको अनुदान रकम कृषकको
खातामा सोझै उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

कृषकलाई बैक तथा वित्तिय सं स्थाहरुले उपलब्ध गराउने सरल कर्जा सम्बन्धमा ।
कृषि कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कृषकहरुलाई दिईने अनुदान रकम वास्तविक कृषकहरुले
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नपाएको र बिचौलियाले प्राप्त गरे को र अनुदान लिने प्रकृया लामो र कागज मुखी भएको ।
कृषकहरुले आवश्यक परे को समयमा भने जति रसायनिक मलखाद नपाएको ।
वितरण हुदै आएको रसायनिकमलको उपलब्धता समयमा पनि नभएको र प्रयाप्तता पनि
नभएको ।
खेती गर्न चाहने कृषकको हातमा जग्गा नभएको र लिजमा लिन चाहनेले पनि लामो समय
सम्म नपाउने समस्या भएको ।
साना तथा मझौला कृषकहरुको हातमा सरकारी अनुदानहरु नपुगेको ।
खुला सिमाका कारण आउने ताजा तरकरी खेतीले
गर्न नसकने अवस्था भएको ।

गर्दा नेपालकको तरकारीले प्रतिस्पर्दा

साना कृषकहरुलाई उचितसरल कर्जा अनुदान र ऋण उपलब्ध गराउन किसान आयोले
के भूमिका बारे मा के छ ।
कालिमाटी तरकारी बजारमा बिचौलिया समस्या समस्या कसरी कम गर्न सकिन्छ र यसमा
सरकारले गरे को पहल के रहे को छ ।
जलवायू परिवर्तनका कारण साना कृषकहरुलाई बढी समस्या हुने गरे को यसबाट साना
कृषकहरुमा प्रत्यक्ष परे को असर र प्रभाव बारे मा ।
बन्य जन्तुबाट भएको बालीनाली तथा मानविय क्षतीको उचित क्षतिपूर्ति र यसबाट बच्न
दिर्घकालिन समाधान उपायहरु।
विभिन्न आयोजनाहरुबाट सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान रकम एकद्धार प्रणाली
बनाई दाेहाेरापाना हुनबाट बचाउने र वास्तिक कृषक उधमीहरु सम्म कसरी अनुदान
पुरयाउने ।
विदे श यूवा पलायनलाई कम गरी उनीहरुलाई स्वदे शमानै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
कृषकहरुलाई नगदमा अनुदान दिने प्रणाली भन्दा कृषि जन्य औजार र उपकरणमा दिनु
पर्ने ।
सिचाईको लागि पनि विधुत शुल्कमा अनुदान व्यवस्था र पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्ने आदी
महत्वपूर्ण विषयहरुमा कृषकहरुले प्रश्न तथा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ।
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३. चितवन
राष्ट्रिय किसान आयोगको आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार मिति
२०७६/10/27 र 28 गते चितवनमा जिल्लास्तर किसान सं घ,सं गठन,सं स्थाहरुको क्षमता
अभिबृद्धी कार्यक्रम सं चालन भएको थियो। आयोगका विज्ञ सदस्य श्री उदय चन्द्र ठाकुरबाट

साथै राष्ट्रिय किसान आयोगको परिचय, किसान अधिकार तथा सम्पन्न कार्यहरु,ए.डि.एस.

तथा सं घ, प्रदे श तथा स्थानीय तहका लागि नमुना कृषि तथा पशुपन्छीपालन सम्वन्धी नमुना
कार्यक्रम बारे कार्यपत्रको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख श्री राजन ढकालले ज्ञान केन्द्रका
कार्यक्रम बजेट बारे कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । सं घ, प्रदे श तथा स्थानीय तहका लागि

नमुना कृषि तथा पशुपन्छीपालन सम्वन्धी नमुना कार्यक्रमको २ प्रति भरतपुर जिल्ला समन्वय
समितिको सं योजकज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा कुल ९0 जनाको
सहभागी रहे को थियो ।

कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलव्धि :
राष्ट्रिय किसान आयोगको गठनको औचित्य बारे जानकारी प्रदान गरिनुका साथै सरोकारवाला
पक्षहरुसँग सम्वन्ध सुधारको अवसर प्राप्त भयो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले निर्वाह गर्नुपर्ने भ ुमिका र जिम्मेवारीबारे थप सुसूचित हुने अवसर प्राप्त
भयो ।
वास्तविक किसानको पक्षमा काम गर्ने हौसला र उत्प्रेरणा पैदा गरायो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भ ुमि व्यवस्था,
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिं चाई मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय योजना
आयोगको सहकार्य र समन्वयमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकताको बोध
भयो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगबारे सर्बसाधारण र सरोकावाला पक्षहरुमा सकारात्मक धारणाको
विकास गराउन कार्यक्रम सफल रहयो ।
कृषकहरुको समस्या बुझ्ने र त्यस प्रति सरकारी कार्यालयहरुको सम्वोधन सम्वन्धमा के
कस्तो व्यवस्था भएको छ भनी यथार्थ जानकारी प्राप्त भयो ।
कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकरण र औद्योगिकिकरण सम्वन्धमा दे खिएका सम्भाव्यता सम्वन्धमा
कृषक एंव सरोकारवालाहरुबाट व्यावहारिक जानकारी भयो ।
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नेपालमा सहकारीर कृषि सहकारी सं घ सं स्थाहरुको क्रियाकलाप, समस्याहरु र समस्या
समाधानका बाटाहरु बारे छलफल गरियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यक्रमहरुमा बजेट बाँडफाड बारे जानकारी प्राप्त भयो ।

४. गुल्मी
राष्ट्रिय किसान आयोगको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार मिति २०७६/०९/३ दे खि ९/४ सम्म
गुल्मी जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा जिल्लास्तर किसान सं घ,सं गठन
सं स्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धी कार्यक्रम सं चालन भएको थियो । अतिथिहरूको
स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्य बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो भने आयोगका
विज्ञ
सदस्यबाट
साथै
राष्ट्रिय
किसान
आयोगको
परिचय,
ए.डि.एस.
तथा सं घ, प्रदे श तथा स्थानीय तहका लागि नमुना कृषि तथा पशुपन्छीपालन सम्बन्धी नमुना
कार्यक्रम
बारे
कार्यपत्र
पेश
गर्नु
भएको
थियो।आयोगका
सदस्यबाट
कृषि सहकारी कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । सं घ, प्रदे श तथा स्थानीय तहका लागि नमुना
कृषि तथा पशुपन्छीपालन सम्बन्धि नमुना कार्यक्रमको २ प्रति जिल्ला समन्वय समितिका
प्रमुख तथा मेयरज्यूलाइ हस्तान्तरण गरिएको थियो । ।कार्यक्रममा सबै गरी 68 जनाको
सहभागी रहे को थियो ।
गुल्मी जिल्लाका किसान सं घ सं गठन, सं स्थाहरुको प्रतिनिधिहरुले कृषि क्षेत्रका मूख्य मुख्य
समस्या तथा तिनका समाधानका सुझावहरु प्रस्तुत भएको थियो ।

समस्याहरू
बन्यजन्तु खासगरी बादरको समस्या

बजारको तथा बिचौलियाको बिगबिगी तथा
अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको,

कृषि ऋण र किसाना कृषकहरुको सहज पहुच हुन नसकेको,
मल तथा विउबिजनको अभाव

कृषि कार्यक्रम सं चालनमा सं घ/प्रदे श र स्थानीय निकायको स्पष्टतथा कार्य क्षेत्रको अभाव।

अनुगमन
अनुगमन कै क्रममा तरकारी फार्म तथा सुन्तला फार्म अनुगमन गरी किसानहरुको समस्या
पहिचान गरियो भने अनुगमन कै क्रममा पाल्पा जिल्लामा प्रदे श सरकारबाट सं चालित नमुना
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स्मार्ट गाउ कार्यक्रम अनुगमन गरी सं चालक समितिका सदस्यहरुसं ग अन्तरक्रिया गरियो ।
प्रदे श सरकारकाट गत आ.व.मा सं चिलत बाख्राको उक्त कार्यक्रममा अनुदानको दुरुपयोग भनी
पत्रपत्रिकामा आएकोले बास्तविक स्थिति के रहे छ भनी अनुगमन तथा अन्तरक्रिया गरिएको
थियो । ८० प्रतिशत प्रदे श सरकारको अनुदानमा सं चालित उक्त कार्यक्रमा बजेट तथा कार्यक्रम
ढिलोगरी किसानहरले प्राप्त गरे को हुदा बारनाका खोर बनाउन तथा बाख्रा खरिद गर्ने कार्य
समयमैहन
ु नसक्दा बिबाद दे खापरे को र अनुगमन भ्रमण गरिएका स्थानमा खोर बनेका र बाख्रा
खरिद भएको दे खियो । त्यस्तैगरी पाल्पामा राँगो सकलन केन्द्र तथा बं गरु फार्म पनि अनुगमन
गरियो ।

५. काठमाण्डौ
मिति २०७६/१०/०७ गते राष्ट्रिय किसान आयोग कार्यालय कीर्तिपुरमा कृषि सहकारीका
समस्या पहिचानको लागि अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम कृषि तथा कृषि सहकारीसं ग
सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका करिव २० जनाको सहभागितामा समपन्न भएको थियो।

कृषि सरहकारी सघं ससं ्थाका पदाधिकारीहरुबाट उठे का कृषि सहकारी सम्बन्धिका सवाल तथा
छलफलहरुः
सहकारी सं स्थालाई सरकारले क्षेत्राधिकार माथि बन्देज लगाउदै आएकोले यस सम्बन्धमा
आयोगको भूमिका खेलि दिनु पर्ने ।

सहकारी सं स्थाहरुले नै कृषि उपजहरुको विमा गर्ने पाउने प्रावधान ल्याउनु पर्ने ।

दिर्घकालन कृषि रणनीति २०१५-२०३५ को लक्ष्य अनुसार सहकारीको भावना र उदे श्य
अनुसार कार्यक्रम तथा नीतिमा समेट्नु पर्ने ।

सबै कृषि सहकारी सं स्थाहरुलाई उत्पादन तथा बजारीकरण सं ग अनिवार्य जोड्नु पर्ने ।

नेपाल सरकारले वितरण गर्ने अनुदान रकममा अनियमितता छ यसमा रोक्न किसान
आयोगले पहल गर्नु पर्ने ।

उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

कृषकस्तरको मौरीपालन तालिमको लागि किसान आयोगले समबन्धित निकायमा पहल
गरी दिनु पर्ने ।

प्याज तथा लसुन खेती कार्यक्रमको लागि लगानीको पहल बढाई दिनु पर्ने ।

बोयर जातको बाख्राको पाठापाठीहरुको लागि किसान आयोगबाट व्वस्थाका लागि पहल
गरिदिनु पर्ने ।

कृषकहरुले गरे का फार्महरुको पनि आयोगबाट अनुगमन गरिदिनु पर्ने ।
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रसायनिक मलखादको कमी भएकोले समयमै उपलब्ध गराउन पहल र भक्तपुरमा कृषि
उपज भन्डारणको लागि समस्या भएकोले यसको लागि पहल गरिदिनु पर्ने ।

DDOP कार्यक्रम बिचमानै अलपत्र भएकोले त्यसलाई पुन सं चालतमा पहल गरिनु पर्ने ।
ADS को लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन पक्ष कामजोर रह्यो
लागि पहल गर्नु पर्ने ।

यसको लक्ष्य उदे श्य प्रप्तीको

कृषि उपजको सिन्डिकेटलाई हटाउन कृषि सरकारीको बजारलाई ठाँउ ठाँउमा विस्तारको
योजना बढाउनु पर्ने र सं चालनमा रहे कालाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने ।

जोन र सुपरजोन कार्यक्रमलाई कृषि सहकारीको कार्यक्रम सं ग जोडनु पर्ने

।
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पर्वत जिल्लामा सच
ं ालन गरिएको विभिन्न फर्महरु स्थलगत अनुगमन
१. धौलागिरी मौरी तथा एग्रो सेन्टर, मोदी -२, पाटीचौर, पर्वत:
पर्वत जिल्ला स्थित मोदी गाँउपालिका स्थित धौलागिरी मौरी तथा एग्रो सेन्टरमा किसान
आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीहरु सहितको टोलीले अवलोकन गरी सेन्टरका सं चालक
श्री गंगा तिमिल्सिनासं ग अन्तरक्रिया गरियो । धौलागिरी मौरी तथा एग्रो सेन्टरमा ३५ घार
मौरी रहे को । २०७५ सालमा कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्वतबाट रकम रु. ४ लाख अनुदान प्राप्त
गरे कोले मौरी पालनमा केही भए पनि ब्यवसायी बढाउनका लागि सहयोग भएको जानकारी
प्राप्त भएको ।
मौरी क्षेत्रमा बजारको समस्या नभएको । पर्वत जिल्लामा मौरीपालक कृषकहरु मध्ये केहीले
मौरीपालनलाई मुख्य र केहीले सहायक पेशाको रुपमा लिएका छन् ।पर्वत जिल्लाका
कृषकहरुले बजारमा मह बिक्री वितरण गर्दा व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई अलग अलग मूल्य
तोक्ने गरे को जानकारी प्राप्त भयो । समग्रमा मौरीको मह प्रति किलो १000 रुपैयामा विक्री
हुने गरे को पाइयो।मौरीको साथै विभिन्न प्रकारको तरकारी खेती पनि गरे को पाइयो ।

समस्या
1. मौरी पालन गर्नको लागि उपयुक्त तालिमको समस्या
2. उक्त क्षेत्रमा कृषि सं ग सम्बन्धित कुनै ब्यवसाय गर्न जग्गा भाडा मं हगो र जग्गा भाडा
सम्बन्धी कुनै मापदण्ड नभएकोले समस्या भएको ।
3. ब्यवसाय बढाउनको लागि बैङ्कबाट कृषि ऋण पाउनको लागि समस्या रहे को।

१. मोदी सामुदायिक कृषि फार्म, मोदी, पर्वत:
पर्वत जिल्ला स्थित मोदी गाँउपालिका स्थित मोदी सामुदायिक कृषि फार्ममा किसान आयोगका
अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीहरु सहितको टोलीले अवलोकन गरी फार्मका सं चालक श्री बाबुराम

तिमिल्सिना र मिन बहादुर पुनसं ग अन्तरक्रिया तथा छलफल गरियो । मोदी सामुदायकि कृषि
फार्म ७ जनाको रकम रु. १२ लाख रुपैयाको लगानीमा २०६७ साल दे खि शुरु गरिएको।

उक्त फार्म ६ रोपनी जग्गामा सं चालनमा रहे को । हाल उक्त फार्ममा २८ वटा बं गरु को जात

रहे को र मुख्य गरी ल्यान्ड्रे स र ल्युरो जातको बं गरु रहे को । मोदी सामुदायिक फार्ममा विभिन्न
जातका बं गरु सहित माछा, र हाँस पालन पनि गरिएको फार्मका सं चालकबाट जानकारी प्राप्त
भएको ।
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समस्या
1. बाख्रा पालनको लागि आवश्यक चोकर मं हगो रहे को ।
2. बडहर र खन्यू जातको घाँस बाख्रा पालनको लागि उपयुक्त रहे को तर आफ्नै फार्ममा
उत्पादित घाँस अपुग रहे कोले बजारमा निर्भर ।
3. जग्गा भाडा मं हगो भएकोले समस्या भएको ।

२. उन्नत जात बाख्रा फार्म, आम्बोट, कुस्मा नगरपालिका, पर्वत:
पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका 8, आम्बोट स्थित उन्नत जात बाख्रा फार्म अवलोकन गरी
फार्म सं चालक श्री अर्जुन राज गुरुङ्गसँग अन्तरक्रिया गरियो । उक्त बाख्रा फार्म २०७३ साल
दे खि एक रोपनी जग्गामा रु. ७ लाख लगानीमा शुरु गरिएको जानकारी फार्म सं चालकबाट
प्राप्त भएको । हाल बाख्रा फार्ममा ९० बटा खरी जातको बाख्रा रहे को । अहिले सम्म
सरकारीस्तरबाट कुनै अनुदान प्राप्त नभएको । उक्त फार्मको लागि चाहिने घाँस आफै उत्पादन
गर्ने गरे को तर उत्पादन गरे को घाँसले अपुग रहे को । फार्ममा दुई जना मासिक रुपमा र
एक जना ज्यालादारी हिसाबले भ ुक्तानी दिने गरी कर्मचारी रहे को । गण्डकी प्रदे श सरकारसँग
अनुदानको लागि १० लाख माग गरे को तर हाल सम्म कुनै अनुदान प्राप्त नभएको ।

समस्या
1. लगानी अनुसारको बजार नपाउँदा धरै किसानहरु व्यवसाय परीवर्तन वाध्य
2. रहको ।
3. किसानहरुले ऋण खोजेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरे को तर सरकारले सहुलियतमा ऋण
लगायत कुनै व्यवस्था नगर्दा किसानहरु मर्कामा परे को भनी सं चालकद्धारा जानकारी प्राप्त
भएको ।
4. माछापालक किसानलाई भ ुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरीको तालिम पनि नभएकोले भ ुरा उत्पादनमा
समस्या भएको जानकारी प्राप्त भएको ।
5. बं गरु पालक किसानलाई बं गरु पालनमा प्राविधिक र चिकित्सक सम्बन्धी सुविधा भनेको
समयमा प्राप्त नभएको जानकारी प्राप्त भएको ।
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अनुसच
ु ी ६ (अनुगमन प्रतिवेदन)

cg'udg k|ltj]bg
-cg'udg e|d0f cjlw M @)&^÷$÷@%ut] b]lvP] #! ut] ;Dd_
क्र.सं .
1

अनुगमन विवरण तथा समस्या
श्री

बगनासकाली

गा.पा.,पाल्पामा

२६

समाधान।सुझाव
गते

ऋण, अनुदान प्रवाह ब्यवस्थित

कार्यक्रम सम्बन्धी सं चालन ब्यवस्थापन, २७ गर्नुपर्ने,उत्प्रेरक कार्यक्रमरहे को,
2

र२८ गते कार्यक्रम सं चालन एवं अनुगमन

आयोगको पहँच
ु बिस्तार गर्नेपु र्ने ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

सिं चाईको अभाव हटाउन पानी आपुर्ति

अन्तर्गत,तरकारी जोनबाट पाल्पा न.पा.६

ब्यवस्थापनको लागि सहयोग आवश्यक।

मदनपोखरामा सं चालित ब्यावसायिक तरकारी
खेती । सं योजक ः श्री पदमराज पौडेल सहित
९ जना सदस्य सहभागी
क्षेत्रफल ः ४० रोपनी
बाली ः काँक्रा, काउली, बन्दा, मुला, खोर्सानी,
भन्टा टमाटर आदि.
नियमित रुपमा उत्पादन गर्न पानीको
कमी
3

साना

किसान

कृषि

सहकारी,

रित्तीकोट,गा.

बैज्ञानिक ब्यवस्थित गोठ निर्माण र

पा.४, भैरवथान पाल्पा, कार्यक्रम ः पाडा पालन, घाँसखेती बिस्तार गर्न अपरिहार्य ।tL
सदस्य सं ख्या ः ७ जना,प्रदे श ५बाट ४लाख
अनुदान,१९ पाडा र ५ पाडी गरी जम्मा २४ गोटा
पालिएको।आहारामा लागत खर्च बढी । स्थायित्वमा
समस्या।

92 /fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&

la:tf/ ug{ ckl/xfo{ .

4

कागती

खेती,

नमुना

कृषि

कार्यक्रम,साना कृषिमा एकीकृत प्रणाली अपनाउने र

किसान सहकारी लिमिटे ड,वालिङ न.पा.वडा नं. दिगोपना कायम गर्न कार्ययोजना बनाई
१४ स्यांङजामा१३२ घरधुरी सं लग्न,१००० कार्यान्वयन गर्ने
रोपनीमा, ४९लाख रा.सहकारी विकास बोर्ड,
२०लाख
बाट

प्रदे श

सरकार

ट्रयाक्टरतथा

ड्रिल

र

वालिङ
मेशीन

न.पा.
अनुदान

प्राप्त।
5

वालिङ न. पा. ४, एलादी,खाल्टे,स्यांङजा,

पोखरी निर्माणमा सहयोग पाउने,बीमाले

सुन्तला खेती,११०००बोट,उत्पादन

सम्बोधन गर्नुपर्नेे,साइट्रस ग्रीनिंग

उत्साहजनक, होम स्टे सं चालित, समुहबाट

रोगबाट सुरक्षा सं रक्षण, मरे का

५३ लाखको सुन्तला बिक्री, प्रधानमन्त्री कृषि

हटाउने कार्यमा राज्यबाट सहयोग

आधुनिकीकरण परियोजनाबाट हाल सम्ममा

हुनपु र्ने

रुख

सहयोग प्राप्त ।
6

छिलुङ कालिका एग्रो फार्म,भिरकोट न.पा.७ जैविक सुरक्षाका कारण प्रबेश
स्यांङजा, क्लोज हाउस प्रणालीमा २ लाख लेयर्स नपाइएको
पालिएको, बुर् डिङ ५० हजार रहे को (कुल
क्षमता २.५लाख) औसत बार्षिक ६२ प्रतिशत
अण्डा उत्पादन ।

7

8

गण्डकी ट्राउट माछा,माछापुच्छ्रे गा.पा. ३,

कर बिद्युत छु टको ब्यवस्था, सहज

कास्की, २५ टन र्बािर्षक माछा उत्पादन

सहुलियत कर्जाको प्रवाह र आवश्यक

भएको, ३४ जना लाई रोजगार उपलब्ध

जग्गा ब्यवस्थापन गर्न सकेमा थप

भएको।

उत्पादन एवं रोजगारी श्रृजना हुने

पोखरा शीत भण्डार,पोखरा म.न.पा. कुल लागत कृषक,उद्यमी, सेवाग्राहीलाई सहज
५.२५लाख, प्रदे शबाट अनुदान उपलब्ध रु २ रुपमा सेवा दिनका लागि कार्ययोजना
करोण ३८लाख ८६ हजार, कुल भण्डारण क्षमता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
३२० मेट्रिक टन, बहुउद्देशीय प्रयोजन(पकाउने
र भण्डारण) ।
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9

एकता कृषि ग्परु कोल्ड स्टोर,बुढी

कृषक, उद्यमी, सेवाग्राहीलाई सहज

बजार,पोखरा, प्रो.बेग ब. गर्बुजा

रुपमा सेवा दिनका लागि कार्ययोजना

क्षमता ५००टन,प्रदे श सरकारबाट अनुदान रु.

बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

२३८८६०००।
10

नारायण पौडेल, गाई फार्म, पोखरा

गोठको ब्यवस्थापन आवश्यक रहे को,

म.न.पा.,जम्मा गाई बाच्छा सं ख्या २८

दुहन
ु ाको अनुपात कम रहे कामा,

दुहन
ु ा १३ वटा दै निक ८०ली. उत्पादन ।
11

ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने

लेखनाथ ह्याचरी म.न.पा. २७ पोखरा, स्थानिय

जातिय शुद्धता कायम गर्न क्रस गर्नु

जातका कुखुरा पालन गरिएको,गण्डकी

बाहे क शुद्ध जातका चल्ला उत्पादन

प्रदे श सरकारबाट मोडेल फार्मका लागि रु

साथै विस्तार गर्नु आवश्यक रहे को ।

८,८०,०००। अनुदान उपलब्ध । क्रसिँग
बिधि अपनाइएको ।
12

13

पञ्चासे अर्गानिक फार्म,पोखरा म.न.पा.२९

स्थापना कालको प्रारम्भिक चरणमा

भण्डारा ढिक,१४ रोपनीमा फार्म शुरु

रहे कोले तत्काल सं तोषप्रद दे खिए पनि

गरिएको।रु १० लाख प्रदे शबाट अनुदान

कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दा

उपलब्ध ।

दिगो हुने ।

मौरी पालन विकास श्रोत केन्द्र, पाल्पा, श्री तेज विषादि ब्यवस्थापनको अभावले
ब. भण्डारीको अध्यक्षतामा सं चालित,१५०० ब्यवसायको स्थायित्वमा कठिनाई, मह,
घार

रहे को,प्रधानमन्त्री

परियोजनाबाट

रु

कृषि
५

आधुनिकीकरण मैन, कुट आदि पदार्थको सदुपयोग र
लाख

अनुदान ब्यवस्थापन एवं अनुदान, सहुलियत

उपलब्ध,वार्षिक सरदर ६ सय क्विन्टलमह रिणका लागि सरकारी सं यन्त्रबाट
उत्पादन।
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सहयोगको अपेक्षा ।

अनुसच
ु ी ७ (प्रेस बिज्ञप्तीहरु)
कोरोना भाईरस (COVID – 19)सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

/fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&
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सलह किरासम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

96 /fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&

देशको विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरोले पुर्याएको
क्षतिसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

/fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&
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कृषकहरुले रसायनिक मल (यूरिया) नपाएको सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
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श्री वावुराम पाठक

डा.कैलाश प्रसाद भ ुडेर

श्री निरं जन वराल

3

4

5

10

9

8

7

न.पा.५,भतपुर

अच्छमी

श्री कृष्ण वहादुर कँ ु वर

कोइराला

का.म.पा.१४

मातनगल्ली,

ललितपुर न.पा.२७

सुर्यविनायक

श्री केशव प्रसाद

श्री प्रशन्न कुमार

चन्द्रकोट ८,गुल्मी

काठमाण्डौ

का.महा न.पा.३२,

न.पा.२८

ललितपुर महा

शहिद नगर ८,धनुषा

काठमाण्डौ

आर्र्थीक विशेषज्ञ

shanker@gsnnepal.com

(*%!)$!$^&

(*%!!#)&!&

(*$!&!)$)$

kunwarkb3sf@gmail.
com

keshbachhami2018@
gmail.com

पशु विज्ञ

karunavet@hotmail.com

(*%!!&^&@$

पशु विज्ञ

parajuli_dinesh@yahoo.
com

गरिवी निवारण

कृषि विकास र कृषि वित्त

पशुविज्ञ

पशु विज्ञ

स्थापना र व्यावसायिकरण

(&&–!–
$^)!$(&
(*$!@(%@%(

कृषिमा आधारित उधम

धान विशेषज्ञ

nibaral@hot mail.com.

kailash2092@yahoo.
co.in

वित्तिय विज्ञ

janardanadh@gmail.
com

वित्तिय विज्ञ

विज्ञ क्षेत्रहरु

ईमेल

(*%!)&^^*^

(*%%)#^(^$,
(*)&@^@$^%

(*$!!#(*@$

(*$!!#(*@$

(*$!)@*&(@

ु ाटार, काठमाण्डौ
स्यच
लेखनाथ १९,पोखरा

सम्पर्क नं:

ठे गाना

डा.करुणा शर्मा

पराजुली

डा. दिनेश प्रसाद

श्री शंकर गौतम

2

6

श्री जनकराज गौतम

ब्यक्तीको नाम

1

क्र.स.

अनुसच
ू ी ९ आयोगको रोष्टरमा सचू िकृत हुनु भएका विज्ञ महानुभावहरुको नामावली

100 /fli6«o ls;fg cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg – @)&&

डा.कृष्ण प्रसाद पौडेल

डा.भिम वहादुर खत्री

डा.युग नाथ घिमिरे

डा.वुद्धि प्रकाश शर्मा

श्री जय किशोर मं डल

16

17

18

19

20

मल्लिक

श्री विजय कुमार

डा. निरन्जन कोइराला

14

15

श्री प्रेम वहादुर थापा

धिताल

श्री विष्णु कुमार

श्री भारतेन्दुर मिश्र

13

12

11

(*%!!#!&@&

रामनगर

जनकपुर उप नपा,२

२,दांग

राप्ती गाउपालिका

न.पा.४,वडिखेल,ल.पु

गोदावरी

गा.पा.३,जुम्ला

तातोपानी

८,वर्दिन,पांचथर

यासोक

नगराईन
न.पा.१५,धनुषा

पोखरा ९, कास्की

नं८१३२,काठमाण्डौ

पोष्ट वक्स

(*%!!(#@%(

(*$!#%%&%)

(*%!!&#$#(

(*^##@**@*
(*$!!*()!(

(*$!#%%(*&

(*$!##%!#)

(*^!*^%%%*

(*%!)#*%&!

टोखा,१०, काठमाण्डौ (*%!)(^&!$

गा.पा.९,महोतरी

पिपरा

mandaljaykishore@
gmail.com

bpsharma068@gmail.
com

ynghimire@gmail.com

bhimkhatrio58@gmail.
com

kppaudyal12@gmail.
com

माछा विज्ञ

विज्ञ

कृषि अनुसंधानतथा निति

विज्ञ

कृषि अनुसंधानतथा निति

निति विज्ञ

वागवानी अनुसंधानतथा

निति विज्ञ

वागवानी अनुसंधानतथा

वागवानी विज्ञ

कृषि प्रसार,माछा पालन,

वनस्पति र जडीवुटी विज्ञ

koirala.biochem@gmail.
com
vijoy58@gmail.com

कृषिनिति विज्ञ

कृषिनिति विज्ञ

एग्रोनोमी विशेषज्ञ

nature.premthapa@
gmail.com

bkdhital@yahoo.com

Mishra_bhartendra@
gmail.com
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विरे न्द्र वहादुर

श्री मोहन वहादुर थापा

श्री दे व कान्त चौधरी

श्री नेत्र प्रसाद वस्ती

श्री दे वेन्द्र प्रसाद यादव

27

28

29

30

खतिवडा

श्री शम्भु प्रसाद

श्री जनार्दन घिमिरे

26

31

श्री धनपति खरे ल

हमाल

श्री

श्री विष्णु प्र. अर्याल

शाह

डा. श्याम किशोर

श्री रमानन्द मिश्र

25

24

23

22

21

सुर्यविनायक २,भतपुर

भवरमपुर २, सिराह

गा.पा.४,गोरखा

भिमसेन थापा

गा.पा.३,सप्तरी

कृष्णसवरन

२३,ललितपुर

धापाखेल

गितानगर २,चितवन

गौरादह न.पा.७,झापा

न.पा.५,कास्की

पोखरा महा

भरतपुर ५, चितवन

हं सपुर न.पा. ५,धनुषा

वलवा,६ महोतरी

(*%!@#%(@(

(*$(*&!^^)

(*)#$*&!!@

(*)%(!$#^&

(*$(@$*^$$

(*$!*%*#$^

(*%!)&^@#(

(*%^)@*%)#

(*%!!^#&#*

(*%!!#^(%#

(*%!!#@^^@

कृषि वाली विज्ञ

पशुआहारा विज्ञ

ydevendra77@yahoo.
com
shambhukhatiwada@
gmail.com

पशु आहारा विज्ञ

वागवानी विज्ञ

वागवानी विज्ञ

वागवानी विज्ञ

विज्ञ

आई.सि.टी र कम्पुटर

कृषि प्रसार विज्ञ

कृषि प्रसार विज्ञ

प्रसार विज्ञ

ग्रामिण विकास र कृषि

मत्सय विज्ञ

ostinp02@gmail.com

mbthapa2009@gmail.
com

ghimirejn@gmail.com

dkharel.jeevan@gmail.
com

birend54@gmail.com

aryalbisnu@yahoo.com

shahshyamkishor@
yahoo.com

arayanmishra017@
gmail.com
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प्रा.श्याम सुन्दर पन्त

डा.तारानाथ पाण्डे

श्री बैकुन्ठ पराजुली

डा. सुरोज पोख्रेल

श्री रामेशेवर सिँ पान्डे

श्री पुष्पराज शाही

38

३९

४०

४१

४२

दे वकोटा

श्री ठाकुर प्रसाद

37

36

पोखरे ल

श्री चन्द्र प्रसाद

श्री जनार्दन अधिकारी

34

35

श्री पदम लाल भण्डारी

प्रसाद

33

32

श्री राम चन्द्रिका

काठमान्डौ

रानिबारी सामाखुसि

चाबहिल

नागार्जुन १ डुगेँधारा

काठमान्डौ

स्यूचाटार २

वाफल काठ.

३९८,चेतनामार्ग,

रामपुर, चितवन

गण्डकी ३,गोरखा

धुरकोट १,गुल्मी

काठमाण्डौ

काठमाण्डौ

का.म.पा.३१,

मलं गवा न.पा.,सर्लाहि

९८४१४०५५५८

९८४१३४५०८२

९८५११०६२०३

(*%!!!#^%)

(*%%)%^!^*

(*%!!)^$%&

(*$!@%^)##

(*$!%#$^!*

(*$(*!**))

(*$$)^)%&#

बालि बिज्ञ
Livestock (fodder,
Pasture and Rangeland)

surojpokhrel@yahoo.
com
rameshwarsinghpande@
gmail.com

Agri Market Expert

पशु बिज्ञ

parajubli@gmail.com

पशु आहारा विज्ञ

वागवानी विज्ञ

ssp.issa@gmail.com
tarapande@gmail.com

जलवायुपरिवर्तन विज्ञ

तालिम विज्ञ

अध्यापन,अनुसंधान तथा

कृषि अर्थ विज्ञ

चेन विज्ञ

वजार विकास तथा भ्यालु

कृषि विज्ञ

thakurdevkota72@
gmail.com

padam977@gmail.com

mailrcprasad@gmail.
com
prasadrc40@yahoo.com
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डा. नर बहादुर रजवार

श्री श्याम प्रसाद पौडेल

५१

५२

बानियाँ

श्री बिमल कुमार

श्री प्रेम राज न्यौपाने

४९

५०

श्री सुरेश बाबु तिवारी

लामिछाने

श्री ओम प्रकाश

बुढाथोकी

श्री मिन प्रसाद

श्री सागर चन्द्र जोशी

कट्टेल

श्री जनार्दन बाबु

डा. राम प्रसाद नेउपाने

४८

47

४६

45

44

43

काठमान्डौ

काठमान्डौ ३२
सिनामगँल

टोखा

ईमाडोल ललितपुर

टोखा ७ काठमान्डौ

टोखा ७ काठमान्डौ

कलङ्कि काठमान्डौ

कीर्तिपुर

भिमदत्त ३ कन्चनपुर

सामाखुसी

काठमान्डौ २९

धापाखेल

ललितपुर २३

९८४१३६५९१३

९८४१३३९२९२

९८४९०३१८५२

shyampdl1961@gmail.
com

rajwarnb@yahoo.com

baniyabk@hotmail.com

eshin2074@gmail.com

९८४९४९०६४०

Dairy production,
Processing and
marketing

Livestock Specialist

Plant Breeding

Agriculture Research and
Development

Agri. Extention Expert

sabatiwari@yahoo.com

९८५११५६७०२

Agri. Extention Expert

Microfinance Expert

Agriculture Banking

Animal Breeding and
Genetics

Agroforestry, Tourism
and Commounity
development

budhathokimin@yahoo.
com

Sagarjoshi2108@gmail.
com

spneopane@gmail.com

९८५१०५४२४३

९८४१३३५७५८

९८५११२२६१३

९८५११८५५३३

९८५१०७३४९२
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श्री भव प्रसाद त्रिपाठी

श्री कमलराज गौतम

डा. सुर्दशन प्र. रे ग्मी

श्री प्रमेश पोखरे ल

श्री नहे न्द्र खड्का

56

57

58

59

60

चापागाँई

डा. बिष्णु प्रसाद

श्री जय कृष्ण पौडेल

५४

५५

श्री यज्ञ गजाधर
खड्का

53
काठमान्डौ

बागलुङ्ग, न.पा. 8

काठमाण्डाैं

पाे.ज.न.10833,

कंलकी, काठमाण्डाै
ं

सुकेधारा,काठ.

का.म.पा.४,

भरतपुर १२ चितवन

टोखा

दोलखा ३ चरिकोट

(*%!@$@^^(

(*$!&#@%^#

(*$#$(%%*)

(*%!)^*&%(

(*%!)(&#($

९८५११०००९५

९८४१६१४९१६

९८५१००५०३६

nahendra@gmail.com

prameshjee@gmail.com

krishikrg@gmail.com

tripathibhabprasad@
gmail.com

Agri.Economist

Training

Agri.Economist

Agri.Economist

Soil science and
Environment Science

High tech. Agriculture
Expert

Fisharies expert

Jkpaudel2000@yahoo.
com
Bishnu.bgu@gmail.com

Soil science and
Environment Science

khadkayg@gmail.com

अनुसच
ू ी १० आयोगमा सचू िकृत भएका सघं /ससं ्था/सगं ठनका विवरण
आ.ब. २०७४/७५ मा सचु िकृत सँघ सँगठनहरु
दर्ता
न.
१

२

३

दर्ता मिति

सं घ सं स्थाको नाम

ठे गाना

सम्पर्क
ब्यक्ती

सम्पर्क फोन नं:

2074/9/28

अखिल नेपाल
किसान महासँघ
क्रान्तिकारी केन्द्र

ँ ल
ु
सखम
काठमान्डौ

नहे न्द्र खड्का
सीमा रिजाल

९८५५०५८६२९
९८५१२४२६६९

2074/9/30

ग्रामिण कृषि
कार्यकर्ता सन्जाल
नेपाल

काठमान्डौ

रिखि राम
भ ुषाल

९८५7630515

काठमान्डौ

यूवराज
भण्डारी
निलकण्ठ
तिवारी
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मोतान

ls;fg cfof]usf sfo{qmdsf s]xL emnsx?

s]Gb|:t/ ls;fg ;+3÷;+u7g / ;+hfnx?sf] Ifdtf clej[l4 sfo{qmd, g]kfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb\ -gfs{_,
v'dn6f/sf emnsx?

s[lif ;xsf/Lsf ;d:of klxrfgsf] nflu cGt/lqmof tyf 5nkmn sfo{qmd, /f=ls=cf=, sLlt{k'/
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dlxnf s[ifs / pBdL ;zlQms/0fsf] nflu Ifdtf clea[l4 tflnd, /f=ls=cf=, sLlt{k'/

;/f]sf/jfnf ls;fg ;+3, ;+u7g, ;+:yf tyf ;+hfnx?;Fusf] cGt/lqmof sfo{qmd, /f=ls=cf=, sLlt{k'/
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/f]i6/df ;"rLs[t s[lif lj1x?;Fu cGt/lqmof tyf j}7s sfo{qmd, /f=ls=cf=, sLlt{k'/

PMAMP

4f/f ;+rflng sfo{qmdx?sf] cg'udg tyf cjnf]sg e|d0f ;Kt/L b]lv emfkf lhNnf ;Dd
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@)&& ;fnsf] ljhofbzdL, bLkfjnL,
g]kfn ;Djt\ !!$!
tyf 57 kj{sf]
pknIodf ;Dk"0f{ ls;fg bfh'efO{
lbbLalxgL nufot ;Dk"0f{ g]kfnLx?df
xflb{s d++undo z'esfdgf
JoQm ub{5f} .

/fli6«o ls;fg cfof]u
sLlt{k'/, sf7df8f}+

’’;d[4 g]kfnsf] zfgM clwsf/ ;DkGg ls;fg’’
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