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दङ्टईशब्द 
 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका अङ्झधकाॊश जनताको भङ्टख्म ऩेशा कृङ्जष ऺेर यङ्जह आएको छ । ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त कृङ्जष ऺेररे 
हाम्रो जीङ्जवकोऩाजजनराई ङ्छदगो फनाउनङ्टका साथै वस्तङ्ट य सेवाहरू रगामत अङ्झतङ्चयक्त योजगायी य आम 
उऩरब्ध गयाएको छ । जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन य मससॉग सम्फङ्ञन्त्धत प्राकृङ्झतक प्रकोऩको साभना गदै खाद्य तथा 
ऩोषण सङ्टयऺा, सम्वृङ्जि य सभानङ्टकङ्ट रन ङ्झनभाजणभा मस ऺेरको मोगदान सवोऩङ्चय यहेको छ । परस्वरूऩ, ङ्छदगो 
रूऩभा जीङ्जवकोऩाजजनराई सहमोग गयी मसराई फढावा ङ्छदन सभेत कृङ्जष ऺेरको मोजनावि रुऩभा नीङ्झत, 

यणनीङ्झत य मोजना तजङ्टजभा गनङ्टज आवश्मक छ । ङ्झनवाजहभङ्टङ्ञख उत्ऩादन प्रणारीफाट व्मवसाङ्जमकयणभा 
रुऩान्त्तयण गनज आधङ्टङ्झनक कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध, ऻान य औजायहरुको प्रमोग गयी उत्ऩादकत्व य उत्ऩादन फढाउनङ्ट 
सभेत जरुयी छ । हाम्रो उच्च प्राथङ्झभकता कृषक सभङ्टदामको जीङ्जवकोऩाजजनभा सङ्टधाय, कृङ्जषभा आधाङ्चयत 
उद्योगहरूको प्रवर्द्जन, योजगायी तथा आमका राङ्झग अवसयहरुको सजृना गयी मस प्रदेशभा खाद्य तथा ऩोषण 
सङ्टयऺाभा सङ्टधायका साथै  गङ्चयफी उन्त्भूरन गने उऩामहरू खोजी गनङ्टजभा केङ्ञन्त्ित यहेको छ । 

 

नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ को भभज य बावना अनङ्टरुऩ एकीकृत दृङ्जिकोण य कसैराई ऩङ्झछ नछोड्ने (No one 

leaving behind) ङ्झसिान्त्तका भाध्मभफाट भङ्टरङ्टकभा रुऩान्त्तयणकायी ऩङ्चयवतजनका राङ्झग फङ्झरमो याङ्जिम प्रङ्झतविता 
सङ्जहतको नेऩार सयकायको ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म सन २०३० को एजेण्डाराई प्रदेश सयकायरे आत्भसात 
गयेको  छ । त्मसैगयी ऩन्त्रौँ आवङ्झधक मोजनारे कृङ्जष ऺेरको उत्ऩादकत्व एवॊ नापा फढाउने य 
व्मवसामीकयण गने रक्ष्म याखेको छ । साथै आङ्झथजक वृङ्जि गने य सङ्टधाङ्चयएको जीङ्जवकोऩाजजन तथा खाद्य य 
ऩोषण सङ्टयऺाभा मोगदान ऩङ्टर् माउॉदै खाद्य सॊप्रब ङ्टताको नेततृ्व गने कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झतरे आत्भङ्झनबजय, ङ्छदगो, 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक य सभावेशी कृङ्जष ऺेरको ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । अझ प्रदेशहरुरे उनीहरूको आवश्मकता य 
प्राथङ्झभकताहरूका आधायभा कृङ्जष ङ्जवकास यणानीङ्झत (ADS) राई सभम सान्त्दङ्झबजक (contextualize) गयाउन े
अवसय सभेत प्राप्त गयेका छन ्।  

 
याङ्जिम सन्त्दबज ADS को प्रावधान य प्रदेशको आफ्नै प्राथङ्झभकताका आधायभा सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशरे प्रदेशको 
अग्रणी ङ्जवकास यणनीङ्झतका रूऩभा १५ वषे प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (PADS) तजङ्टजभा गयेको छ जङ्टन 
आङ्झथजक वषज २०७९/८० देङ्ञख कामाजन्त्वमनभा आउनेछ । प्रदेश सयकायरे PADS को रक्ष्म हाङ्झसर गनज 
ऩमाजप्त फजेट ङ्जवङ्झनमोजनका साथै ऩञ्च वषॉम कामजमोजना य वाङ्जषजक कामजक्रभ तजङ्टजभा गनेछ । PADS रे 
गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झन यहेका एक ङ्झतहाई जनताराई गङ्चयफीको अवस्थाफाट फाङ्जहय ल्माउन कामजक्रभ 
कामाजन्त्वमनराई सहज फनाउॊदै सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको सम्वृङ्जिका राङ्झग आत्भङ्झनबजय, सभावेशी, प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक य 
सभानङ्टकङ्ट ङ्झरत कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकासको ऩङ्चयकल्ऩना ऩूया गङ्चय कृङ्जष ङ्जवकासराई गङ्झत ङ्छदने ढाॉचा उऩरब्ध 
गयाएको छ बङे्ङभा भ ङ्झफश्वस्त छङ्ट । 

 

PADS राई मो अवस्थाभा ल्माउनभा धेयै सयोकायवाराहरू सॊरग्न छन ्। मसै सन्त्दबजभा बङू्झभ व्मवस्था, 
कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम (MoLMAC) धनगढीरे PADS तजङ्टजभाको नेततृ्वदामी  बङू्झभका खेरेको छ । 
भ MoLMAC का भाननीम भन्त्री श्री ङ्झफङ्झनता चौधयी, सङ्ञचव  डा. भदनङ्झसॊह धाभी, वङ्चयष्ठ कृङ्जष अङ्झधकृत श्री 
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गोकङ्ट र फोहया य वङ्चयष्ठ कृङ्जष ङ्जवकास अङ्झधकृत श्री ङ्जटकायाभ थाऩा रगामत सफै कभजचायीहरुको कामजको 
प्रशॊसा गदजछङ्ट  । सॊघीम स्तयको कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्जवकास भन्त्रारमरे PADS प्रङ्जक्रमाभा उल्रेख्म 
मोगदान गयेको छ । स्थानीम तहका सयकायहरू (नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरका) रे PADS तजङ्टजभाको 
क्रभभा भहत्त्वऩूणज जानकायी तथा तथ्महरु सभेत उऩरब्ध गयाएका छन ्। PADS भा कृषक य ङ्झतनका 
सॊस्था, सहकायी य ङ्झनजी ऺेरको ऩङ्झन उत्कृि मोगदान यहेको छ । भ सफै सयोकायवाराहरूको मोगदानको 
उच्च कदय गनज चाहन्त्छङ्ट।  

 

PADS राई USAID को Feed the Future ङ्जकसान २ ऩङ्चयमोजनारे प्राङ्जवङ्झधक य आङ्झथजक सहमोग तथा EU को 
प्राङ्जवङ्झधक सहमोग सङ्टङ्जवधा (TCF) को सभन्त्वमभा मो यणनीङ्झत तमाय गडयीएको छ । ङ्जकसान २ 

ऩङ्चयमोजनारका प्रभङ्टख श्री Alexis Ellicot, Enabling Environment Director डा. रुि फहादङ्टय शे्रष्ठ य वङ्चयष्ठ 
नीङ्झत तथा कामजक्रभ सल्राहकाय डा. भहेन्त्ि प्रसाद खनार राई धन्त्मवाद ङ्छदन चाहन्त्छङ्ट । भ उहाॉहरूको 
मोगदानको उच्च भङ्टल्माॊकन गदै आगाभी ङ्छदनहरूभा PADS कामाजन्त्वमनभा थऩ सहमोग प्राप्त हङ्टनेछ बङे्ङ अऩेऺा 
सभेत गदजछङ्ट। 

 

PADS तजङ्टजभाको प्राङ्जवङ्झधक टोरीरे ADS को बावना अनङ्टरूऩ PADS राई याम्रोसॉग सभम साऩेऺ य 
सान्त्दङ्झबजक फनाएको छ। तसथज, ङ्छदगो अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जवकास केन्त्ि (SRDC) काठभाडौंफाट खङ्जटएका 
ङ्जवशेषऻ टोरीका सदस्महरू डा. गणेशयाज जोशी (टोरी प्रभङ्टख),  डा. चक्रफहादङ्टय चन्त्द य श्री ङ्जकशोय 
प्रसाद ऩन्त्तको मोगदानको भ उच्च कदय गनज चाहन्त्छङ्ट ।  

 

 

 

भाननीम त्रिरोचन बट्ट 
भङ्टख्मभन्त्री 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश सयकाय 
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दङ्टईशब्द 
 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश कृङ्जष आनङ्टवॊङ्ञशक स्रोत य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधतारे धनी प्रदेशहरु भध्मेको एक हो । कङ्ट र 
गाहजस्थ्म उत्ऩादनभा कङ्चयफ ३६ प्रङ्झतशत मोगदान ङ्छदने य ८० प्रङ्झतशत बन्त्दा फढी योजगायी ङ्झसजजना गने 
मस प्रदेशको भङ्टख्म आधाय कृङ्जष ऺेर हो । मो ऺेरभा अत्मङ्झधक ङ्जवङ्जवधता हङ्टनाका साथै हाम्रो 
जीङ्जवकोऩाजजनको राङ्झग खाद्य य ऩोषण, योजगायी य आम्दानीको प्रभङ्टख स्रोत ऩङ्झन हो । 

 

थऩ योजगायी य आम्दानी सजृना गयी प्रदेशका जनताको जीङ्जवकोऩाजजनभा ङ्छदगो रूऩभा सङ्टधाय गने उद्देश्मरे 
प्रदेश सयकायरे कृङ्जष ऺेरराई प्राथङ्झभकता ङ्छदएको छ । बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमरे प्रदेश 
सयकायको प्राथङ्झभकताराई भध्मेनजय गदै प्रदेशका भङ्जहरा, मङ्टवा, दङ्झरत, जनजाती रगामत ङ्जवऩङ्ङ वगजका 
ङ्जकसान य कृङ्जष उद्यभीहरूको सभङृ्जर्द् अङ्झबवृङ्जि गने उद्देश्मरे स्थानीम तहका सयकाय, कृषक तथा ङ्झतनका 
सॊघसॊस्थाहरु, सहकायी, ङ्झनजी ऺेर य ङ्जवकास साझेदायहरूसॉगको ङ्झनकट सहकामज य सभन्त्वमभा १५ वषे 
प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत तजङ्टजभा गयेको छ ।  

 

प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (PADS) को दूयदृङ्जि, सोच य रक्ष्मभा ऩङ्टग्न तथा मसको को प्रबावकायी 
कामाजन्त्वमनको राङ्झग अनङ्टकङ्ट र वातावयण ङ्झसजजना गनज बभूी व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम 
(MoLMAC) को सङ्जक्रम बङू्झभका यहन ेहङ्टॉदा भ सावजजङ्झनक, सहकायी य ङ्झनजी ऺेर य ङ्जवकास साझेदायहरू 
फीच फङ्झरमो य यणनीङ्झतक सहमोगको अऩेऺा गदजछङ्ट  । मसथज, सफै ङ्जवकास साझेदायहरू, ङ्झनजी ऺरे य 
सावजजङ्झनक सॊस्थाहरूराई PADS को कामाजन्त्वमनभा भन्त्रारमसॉग सहकामज गनज अनङ्टयोध गनज चाहन्त्छङ्ट  । 

 

PADS तजङ्टजभाको क्रभभा सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका भानङ्झनम भङ्टख्मभन्त्रीज्मूफाट प्राप्त अभूल्म भागजदशजन य सङ्टझावका 
राङ्झग भ आबाय प्रकट गदजछङ्ट । भ PADS राई मो अवस्थाभा ल्माउनभा अथक प्रमास गने तात्कारीन प्रदेश 
सङ्ञचव श्री ङ्जकसन रार बट्ट, वतजभान सङ्ञचफ डा. भदन ङ्झसॊह धाभी, वङ्चयष्ठ कृङ्जष अङ्झधकृत श्री गोकङ्ट र फोहया,  य 
MoLMAC सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश अन्त्तगजतका सफै कभजचायीहरू एवॊ  सहसङ्ञचव डा. याजेन्त्ि प्रसाद ङ्झभश्र  य MoALD 
को टोरीराई धेयै धन्त्मफाद ङ्छदन चाहन्त्छङ्ट । साथै मो दस्तावेजराई ङ्ञस्वकृती गनज तथा प्रकाशनमोग्म फनाउन 
अथक प्रमास गनङ्टज बएका वङ्चयष्ठ कृङ्जष ङ्जवकास अङ्झधकृत श्री ङ्जटकायाभ थाऩा राई ङ्जवशेष धन्त्मवाद नङ्छदई यहन 
सङ्ञददन ।PADS तजङ्टजभाको कामजभा ङ्जकसान, सहकायी, ङ्झनजी ऺेर य ङ्जवकास साझेदायहरू सङ्जहत अन्त्म धेयै 
सयोकायवाराहरू सॊरग्न बएका छन ्। मस PADS तजङ्टजभा प्रङ्जक्रमाभा सॊरग्न सफैराई महाॉहरुको उत्कृि 
मोगदान य सहमोगको राङ्झग धन्त्मवाद ङ्छदन चाहन्त्छङ्ट । 

 

PADS राई USAID को Feed the Future ङ्जकसान २ ऩङ्चयमोजनारे प्राङ्जवङ्झधक य आङ्झथजक सहमोग तथा EU 

को प्राङ्जवङ्झधक सहमोग सङ्टङ्जवधा (TCF) को सभन्त्वमभा मो यणनीङ्झत तमाय गडयीएको छ । मस सहमोगका 
राङ्झग भेयो तपज फाट कृतऻता व्मक्त गनज चाहन्त्छङ्ट  य आगाभी ङ्छदनहरूभा मसको कामाजन्त्वमनको राङ्झग ङ्झनयन्त्तय 
सहमोगको अऩेऺा सभेत गयेको छङ्ट ।  
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प्राङ्जवङ्झधक टोरीरे ADS को बावना अनङ्टसाय PADS को तजङ्टजभा गयेको भैरे भहशङ्टस गयेको छङ्ट । ङ्छदगो 
अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जवकास केन्त्ि (SRDC), काठभाडौफाट खङ्जटएका टोरीका सदस्महरू डा. गणेशयाज जोशी 
(टोरी प्रभङ्टख), डा. चक्रफहादङ्टय चन्त्द य श्री ङ्जकशोय प्रसाद ऩन्त्तराई उहाॉहरूको उत्कृि मोगदानको राङ्झग 
हाङ्छदजक धन्त्मवाद ङ्छदन चाहन्त्छङ्ट । 

 

 

 

भाननीम ङ्झफङ्झनता देवी चौधयी 
भन्त्री 
बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम, सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश 
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दङ्टईशब्द 

 
मोजनावि ङ्जवकासका कायण याङ्जिम स्तयभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा उल्रेख्म प्रगङ्झत हाङ्झसर गनज भद्दत गयेको सन्त्दबजभा 
नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ अनङ्टसाय प्रदेश तथा स्थानीम तहरे अङ्झधकाय प्राप्त गयेऩङ्झछ मोजना ङ्झनभाजणको 
हकभा प्रायङ्ञम्बक चयणभा नै यहेको छ । सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे प्रादेङ्ञशक यणनीङ्झत 
तजङ्टजभाका राङ्झग सफै मोजनावि दस्तावेज (याङ्जिम नीङ्झत तथा यणनीङ्झत) राई आधाय भानेको छ । १५ औॊ 
आवङ्झधक मोजना, कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत य ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म सन २०३० राई प्रदेश स्तयको कृङ्जष ङ्जवकास 
यणनीङ्झत तजङ्टजभाको राङ्झग भागजदशजन उऩरब्ध गयाउने दस्ताफेजको रुऩभा ङ्झरईएको छ । कृङ्जष ङ्जवकास 
यणनीङ्झत (ADS) को भङ्टर भभज य बावना अनङ्टरुऩ सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशरे १५ वषे प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत 
(PADS) तजङ्टजभा गयेको छ । PADS तजङ्टजभा गदाज प्रदेश ङ्झबरका सम्बावनाहरु य कृङ्जष ङ्जवकास ऺेरका 
आधायबतू प्राथङ्झभकताहरुराई ध्मान ङ्छदइएको छ । साथै स्थानीम तह रगामत कृषक य कृङ्जष ऺेरभा सॊरग्न 
सयोकायवाराहरूको अङ्झधकाय एवॊ दाङ्जमत्वराई याम्रोसॉग सम्फोधन गङ्चयएको छ । 

 

PADS फाट अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयणाभहरू प्राप्त गनज ऩङ्चयभाणात्भक रक्ष्महरू तोङ्जकएको छ । प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता 
अङ्झबवृङ्जि गयी जनताको जीङ्जवकोऩाजजनभा सङ्टधाय ल्माउन, ङ्छदगो कृङ्जष ङ्जवकास भापज त आत्भङ्झनबजयता प्रवर्द्जन गनज 
य प्रदेशभा खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञित गनजका राङ्झग आवश्मक यणनीङ्झत य कामजनीङ्झतको तजङ्टजभा य 
कामाजन्त्वमनफाट मी रक्ष्महरू ङ्जव.स. २०९३/९४ सम्भभा हाङ्झसर हङ्टनेछन ्। PADS को भहत्वऩूणज प्रबावका 
रुऩभा खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय, आमवृङ्जि य गङ्चयफी न्त्मूनीकयण, कृङ्जष व्मवसामभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता 
वृङ्जि, सॊस्थाको सङ्टदृढीकयण य सङ्टशासनभा सङ्टधाय य उत्ऩादन प्रणारीको सभानङ्टकङ्ट रता ङ्जवकास सङ्टङ्झनङ्ञितता यहने 
हङ्टॉदा मसको राङ्झग चाय ऩङ्चयणाभ ऺेरहरूभा ४९ वटा प्रङ्झतपरहरू याम्रोसॉग याखीएको छ । 

 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे याङ्जिम, ऺेरीम य ङ्जवश्व फजायको भागराई सम्फोधन गदै 
ङ्झनवाजहभङ्टखी कृङ्जषराई व्मावसामीक य प्रङ्झतस्ऩङ्झधज कृङ्जषभा रूऩान्त्तयण गनज PADS राई भहत्वऩूणज (Game 

Changer) यणनीङ्झतको रुऩभा ङ्झरएको छ । नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे PADS को सपर कामाजन्त्वमनका 
राङ्झग प्रदेशभा सावजजङ्झनक, ङ्झनजी  य सहकायी एवॊ ङ्जवकास साझेदाय, कृषक तथा वस्तङ्टगत सॊस्थाहरुसॉगको 
सहकामजराई फढावा ङ्छदन ेअनङ्टकूर वातावयण ङ्झसजजना गने कङ्ट याभा आश्वस्त ऩादजछ ।  

 

PADS तजङ्टजभाभा सङ्जक्रम रूऩभा सॊरग्न सफै सयोकायवाराहरूराई प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग हाङ्छदजक 
धन्त्मवाद ङ्छदन चाहन्त्छ । मसका राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक एवॊ आङ्झथजक सहमोग उऩरब्ध गयाउने USAID को Feed 

the Future ङ्जकसान २ ऩङ्चयमोजनाका साथै प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने ङ्छदगो अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जवकास 
केन्त्ि (SRDC) य मूयोऩेरी सॊघको प्राङ्जवङ्झधक सहमोग सङ्टङ्जवधा (TCF) प्रङ्झत आबाय व्मक्त गदजछ य PADS राई 
मो अवस्थाभा ल्माउनभा अथक प्रमास गने सफै प्रङ्झत आमोग ङ्जवशेष धन्त्मफाद ङ्छदन चाहन्त्छ ।   

 

भाननीम भोहन देव त्रफष्ट 

उऩाध्मऺ 

प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग, सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश 
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दङ्टईशब्द 
 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको अथजतन्त्रभा भहत्वऩूणज मोगदान ङ्छदने मो प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत  (२०७९/८०-

२०९३/९४)  बङू्झभ व्मवस्था कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमको नेततृ्वभा  USAID को  Feed the Future ङ्जकसान 
२ ऩङ्चयमोजनाको सङ्जक्रम सहबाङ्झगताभा तैमाय बएको छ । मसभा प्रदेशका कृषक सञ्जार, ङ्झनजी व्मावसामी, सहकायीहरु 
तथा कृषक तथा उद्यभीहरुको सहबाङ्झगता उल्रेख्म सहबाङ्झगता यहेको ङ्झथमो । मस भन्त्रारमको तपज फाट मो कामजभा 
सहबागी हङ्टनेहरु सवैराई भ धन्त्मवाद ङ्छदन चाहान्त्छङ्ट  । 
  

मो यणनीङ्झतरे भङ्टख्मत: देहामका याङ्जिम तथा अन्त्तयाङ्जिम ऩङ्चयवेश, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको प्रङ्झतवद्वता तथा 
कामजक्रभराई जोड्न ेप्रमास गनङ्टजका साथै सॊघ तथा स्थानीम सयकायसॊगको सहकामज, सभन्त्वम तथा सहबागीगताराई जोड 
ङ्छदएको छ । 

 (क) प्रदेशको खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा, खाद्य अङ्झधकाय तथा खाद्य सम्प्रब ङ्टता सम्फङ्ञन्त्ध भौङ्झरक हक 
कामाजन्त्वमनका राङ्झग उऩमङ्टक्त सॊमन्त्र ङ्झनभाजण गनज । 

 (ख)   ङ्जहभार, ऩहाड य तयाई फीचको ङ्जवद्यभान आङ्झथजक असभानताको दूयी कभ गदै ग्राभीण मङ्टवाहरूराई 
कृङ्जष ऩेशातपज  आकङ्जषजत गनज । 

(ग ) प्रदेशको भौङ्झरक कृङ्जष वस्तङ्ट तथा सेवाको उत्ऩादन तथा प्रवर्द्जन गदै आधङ्टङ्झनक, सभम साऩेऺ य ङ्छदगो 
ङ्झनजी ऺेरभैरी नीङ्झत तथा रगानी वातावयण सजृना गनज । 

(घ) प्रदेशको कृङ्जषराई आत्भङ्झनबजय, प्रङ्झतस्ऩधॉ, व्मावसाङ्जमक, आधङ्टङ्झनक, ङ्छदगो तथा सम्भानजनक ऩेशाको 
रूऩभा रूऩान्त्तयण तथा स्थाङ्जऩत गनज । 

(ङ)  ङ्जवश्वभा ङ्जवकास बएका आधङ्टङ्झनक कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधहरूफाये प्रदेशका कृषकहरू ऩङ्चयङ्ञचत हङ्टने तथा 
ङ्झतनीहरूफाट राबाङ्ञन्त्वत हङ्टने वातावयण ङ्झसजजना तथा अवसय प्रदान गनज । 

(च) मस प्रदेशभा कृषष उत्ऩदनराई कृषषभा आधायीत उध्मोगहरुका रागग कच्चा ऩदाथथ आऩूती गयी 
कृषष उध्मोगहरु स्थाऩना भापथ त मुवा जनशक्ततराई योजगायी प्रदान गदै कृषष ऺेिको औध्मोगगकयण 
गनथ । 

  

मो यणनीङ्झत तजङ्टजभाको अवस्थाभा भङ्टख्मभन्त्री तथा भन्त्री ऩङ्चयषदको कामाजरम; उध्मोग, ऩमजटन, वन तथा वातावयण 
भन्त्रारम; आङ्झथजक भाङ्झभरा भन्त्रारम; साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम; आन्त्तयीक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम; बौङ्झतक 
ऩूवाजधाय ङ्जवकास भन्त्रारम; प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग; ङ्झनजी उद्यभीहरु तथा सहकायी सॊस्थाहरुफाट प्रमाप्त 
सहबागीता बई प्राप्त सङ्टझावहरुराई मस यणनीङ्झतभा सभावेश गयीएको छ । PADS तजङ्टजभाका राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक एवॊ आङ्झथजक 
सहमोग उऩरब्ध गयाउन े USAID को Feed the Future ङ्जकसान २ ऩङ्चयमोजनाका साथै प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन े SRDC य मूयोऩेरी सॊघको प्राङ्जवङ्झधक सहमोग सङ्टङ्जवधा (TCF) प्रङ्झत आबाय व्मक्त गदजछङ्ट  । अन्त्तभा मो यणनीङ्झत 
तजङ्टजभाभा सघन रुऩभा बङू्झभ व्मवस्था कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमतपज फाट ङ्झनयन्त्तय राग्नङ्ट हङ्टने मोजना तथा अनङ्टगभन 
भहाशाखा प्रभङ्टख श्री ङ्जटकायाभ थाऩा रगामत वङ्चयष्ठ कृङ्जष प्रसाय अङ्झधकृत श्री गोकङ्ट र प्रसाद फोहया कानून अङ्झधकृत श्री 
याजेश कङ्ट भाय झा का साथै सम्ऩूणज कभजचायीहरु, ङ्जकसान २ ऩङ्चयमोजनाको तपज फाट ङ्जवऻहरु Enabling Environment 

Director डा. रुि फहादङ्टय शे्रष्ठ तथा वङ्चयष्ठ नीङ्झत तथा काक्रज भ सल्राहकाय डा. भहेन्त्ि खनार तथा ङ्जकसान २ ङ्जऩयवाय 
एवॊ SRDC का ङ्जवऻहरु डा. गणेश याज जोशी, डा. चक्र चन्त्द एवॊ श्री ङ्जकशोय ऩन्त्तराई धन्त्मवाद ङ्छदन चाहन्त्छङ्ट । 
     

डा. भदन ससिंह धाभी 
सगचव  
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सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको नदसा 

 
Source: Survey Department, 2021 
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कङ्ट र उत्ऩादन साधनको 
उत्ऩादकत्व वङृ्जि 

जरवामङ्ट सभानङ्टकङ्ट रन 

ऩायदङ्ञशजता, सहबाङ्झगता य 
जफापदेङ्जहता 

सभाफेङ्ञशता य ङ्छदगोऩना  

नीङ्झत य कानूनी वातावयण 

वैऻाङ्झनक नवप्रवतजन य 
ऻानको आधाय 

ङ्झस
िा
न्त्त

 

 
प्रब

ाव
 

ऩङ्चय
णा
भ 

 

कामजकायी सायाॊश 

नेऩारको अथजतन्त्रभा कृङ्जष ऺेरको भहत्वऩूणज मोगदान यङ्जह आएको छ । ङ्छदघजकाङ्झरन कृङ्जष मोजना (APP) य 
कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (ADS) रगामत दजजनौं कृङ्जष ङ्जवकास नीङ्झत तथा मोजनाहरू दशकौं देङ्ञख तजङ्टजभा य 
कामाजन्त्वमन बए ऩङ्झन हारको सॊमन्त्रफाट कृङ्जष ऺेरभा अऩेऺाकृत सङ्टधाय हङ्टन सकेको छैन । मो ऺरेभा 
सॊरग्न अङ्झधकाॉश कृषकहरुरे अझै ऩङ्झन ऩयम्ऩयागतरुऩभा कृङ्जषकभज गयी याखेका कायण उत्ऩादकत्व फङृ्जर्द् हङ्टन 
नसकेको य कृङ्जष ऩेशा श्रभ प्रधान यहेको हङ्टॉदा प्रङ्झतस्ऩङ्झधज हङ्टन सकेको छैन । कृङ्जष ऺेरको केही उऩऺेरहरुभा 
व्मवसाङ्जमकयणका केही सॊकेतहरू देङ्ञखएका छन ्।  
 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको झण्डै २७ राख जनसॊख्माभध्मे कङ्चयफ ८० प्रङ्झतशतको भङ्टख्म ऩेशा कृङ्जष यहेको छ । 
सभग्र आङ्झथजक ङ्जवकास, योजगायी सजृना य गङ्चयफी न्त्मूनीकयणभा कृङ्जष ऺेरको भहत्वऩूणज स्थान यहेको छ । 
याङ्जिम कृङ्जष कूर गाहजस्थ्म उत्ऩादन (AGDP) भा मस प्रदेशभा कृङ्जष ऺेरको मोगदान ६.९ प्रङ्झतशत यहेको छ 
। प्रदेशको कङ्ट र गाहजस्थ उत्ऩादनभा कृङ्जष ऺेरको ङ्जहस्सा ३६.१ प्रङ्झतशत यहेको छ बन े सेवा य उद्योग 
ऺेरको अॊश क्रभश् ५०.७ प्रङ्झतशत य १३.२ प्रङ्झतशत यहेको छ । आङ्झथजक, जनसाॊङ्ञख्मकीम, बौगोङ्झरक, 

जरवामङ्ट य सम्वि कृङ्जष वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतका ङ्जहसाफरे प्रदेशहरूभा ङ्जवङ्झबङ्ङता यहेको छ । मो अवस्थाराई दृङ्जिगत 
गयी सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको राङ्झग प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत तजङ्टजभा गङ्चयएको छ जसको ढाॉचा 
(Framework) ङ्ञचर १ भा ङ्छदईएको छ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ङ्ञचर १. प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झतको ढाॉचा 

१. सङ्टदृढ खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा 
२. आम वङृ्जि य गङ्चयङ्जव न्त्मूङ्झनकयण 

३. कृङ्जष व्मवसामभा प्रङ्झतस्ऩधाज अङ्झबवङृ्जि 

४. सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण य सङ्टशासनभा सङ्टधाय  

५. उत्ऩादन प्रणारी य फजायको सभानङ्टकङ्ट रता ङ्जवकास 

 

 

कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध 
प्रणारी 

 

खाद्य य ऩोषण सॊस्था य सङ्टशासन 
कृङ्जष 

व्मवसाङ्जमकयण 
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कृङ्जष ङ्जवकास यणङ्झनती (ADS सन २०१५-२०३५) नऩेारको कृङ्जष ङ्जवकासको एक प्रभङ्टख यणनीङ्झत हो य 
मसरे आत्भङ्झनबजय, ङ्छदगो, प्रङ्झतस्ऩधॉ य सभावेशी कृङ्जष ऺेरको ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । जसरे गदाज आङ्झथजक 
वृङ्जि हङ्टनगई जीङ्जवकोऩाजजनभा सङ्टधाय य खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺाभा मोगदान ऩङ्टर् माउॉदै खाद्य सम्प्रब ङ्टता तपज  
अग्रसय फनाउॊदछ । प्रादेङ्ञशक सम्बाव्मताराई सभेटेय ADS को जगभा यही सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश सयकायरे 
ङ्झफ.सॊ. २०७९/८० देङ्ञख २०९३/९४ सम्भ कामाजन्त्वमन गने १५ वषे प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत 
(PADS) तजङ्टजभा गङ्चयएको छ ।  

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झन यहेका एक ङ्झतहाइ जनताराई भाङ्झथ उठाउन य फहङऺ्ट ेरभा आधायीत 
कृङ्जष ङ्जवकासराई गङ्झत ङ्छदनका राङ्झग 'आत्भङ्झनबजय, सभावेशी, प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक तथा सभानङ्टकङ्ट ङ्झरत कृङ्जष ऺेर को 
दृङ्जिकोण प्राप्तीका गनज सङ्टसॊगत (Coherent) कामजक्रभहरु य कामजहरू ङ्झडजाइन गनज सहज फनाउने  गयी 
PADS रे ढाॉचा तमाय गयेको छ । 

भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधहरुको ङ्जवकास तथा ङ्जवस्ताय; उत्ऩादकत्व फङृ्जर्द् तथा फजाय एवॊ व्माऩायभा 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता वृङ्जि; खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय; य सङ्टशासन तथा सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण गने चाय 
स्तम्ब (ऩङ्चयणाभहरू) भा आधाङ्चयत यङ्जह PADS ढाॉचा ङ्ञचर १ अनङ्टसाय तमाय गयीएको छ ।  

PADS कामाजन्त्वमन गनज रगबग रु १.७६ खयफ  ङ्जविीम आवश्मकता ऩदजछ । चाय वटा  ऩङ्चयभाणहरु 
(Outcome) य ४९ वटा प्रङ्झतपरहरु (Outputs) राई सभङ्टहगत रुऩभा याखी कृमाकराऩहरु प्रस्ताव गङ्चयएको 
य सोङ्जह आधायभा रागत अनङ्टभान गङ्चयएको छ । PADS को राङ्झग तमाय गङ्चयएका रागतहरू प्रचङ्झरत भूल्म 
अनङ्टभानभा आधाङ्चयत छन ्। मसभा प्रसताङ्जवत रागत प्राम् तरफाट भाङ्झथ (Buttom-Up) मोजना ऩद्दती य 
प्रचङ्झरत अभ्मासहरूराई दृङ्जिगत गयी अनङ्टभान गङ्चयएको छ । 

 

कङ्ट र ङ्जविीम आवश्मकताको ३३.७% सॊघीम सयकायरे य ४७.४% प्रदेश सयकायरे खचज गनज प्रऺेऩण 
गङ्चयएको छ बन े ङ्झनजी ऺेर (८.८%) य स्थानीम तह (५.४%) रे खचज गने प्रऺेऩण छ । PADS 

कामाजन्त्वमनको राङ्झग कङ्ट र रागतको ३.०% ङ्जकसान सभङ्टदामरे  य १.८% सहकायी सॊस्थाहरुरे ब्महोने छन ्
। रागत अनङ्टभानको सायाॊश ताङ्झरका १ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

 

ताङ्झरका १. PADS कामाजन्त्वमनको राङ्झग रागत अनङ्टभानको सायाॊश 

ङ्जविीम श्रोतहहरु 

प्रङ्झतपर: १ प्रङ्झतपर: २ प्रङ्झतपर: ३ प्रङ्झतपर: ४ 

 

जम्भा फजेट (रु 
दश राख) 

भागभा 
आधाङ्चयत कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झधहरुको 
ङ्जवकास य 
प्रवाह 

उत्ऩादकत्व 
अङ्झबवङृ्जि य फजाय 
य व्माऩायभा 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक 
ऺभता अङ्झबवृङ्जि 

खाद्य य ऩोषण 
सङ्टयऺा अङ्झबवङृ्जि 
 

सॊस्थागत 
सङ्टदृङ्जढकयण य 
सङ्टशासन सङ्टधाय 

 सॊङ्ञघम सयकाय १,०४७.४६ ६१३४७.०८ १३२६.९३ ० ६३,७२१.४८ 

प्रदेश सयकाय  12819.64 ५४०३०.५२ 6287.366 १२५०५.६ ८५,६४३.१२ 
ङ्झनजी ३,०९८.८ ९,९१२.२ १,४०२.१  १४,४१३.२ 
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ङ्जविीम श्रोतहहरु 

प्रङ्झतपर: १ प्रङ्झतपर: २ प्रङ्झतपर: ३ प्रङ्झतपर: ४ 

 

जम्भा फजेट (रु 
दश राख) 

भागभा 
आधाङ्चयत कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झधहरुको 
ङ्जवकास य 
प्रवाह 

उत्ऩादकत्व 
अङ्झबवङृ्जि य फजाय 
य व्माऩायभा 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक 
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PADS सपरताको राङ्झग सम्फर्द् धेयै ङ्झनकाम एवॊ सयोकायवाराहरुको प्रङ्झतविताको साथै तरका सतजहरू ऩङ्टया 
हङ्टन ङ्टऩनेछ  : 

क. प्रदेश सयकायको प्रङ्झतविता 
ख. स्थानीम सयकायको प्रङ्झतविता 
ग. PADS कामाजन्त्वमनका राङ्झग नीङ्झत य ङ्झनमभहरू तजङ्टजभा 
घ. प्रभङ्टख सयोकायवाराहरुफीच साथजक सभन्त्वम य सहभङ्झत 
ङ. ङ्जवकास साझेदायहरूको सहमोग  

 
ङ्झनमङ्झभत रूऩभा व्मावसाङ्जमक य सहबाङ्झगताभूरक नङ्झतजाभा आधाङ्चयत अनङ्टगभन प्रणारीराई PADS रे 
अवरम्फन गनेछ । अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन का राङ्झग PADS कामाजन्त्वमन सहमोग इकाई (PADSISU) रे 
MoLMAC, ङ्झनदेशनारम, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहराई सहमोग गनङ्टजका साथै ऺभता अङ्झबवृङ्जि गनज सहमोग गनेछ 
। PADSISU द्वाया प्रादेङ्ञशक भन्त्रारम स्तयभा अनङ्टगभन सॊमन्त्रको ङ्जवकास य ङ्झनमभन गङ्चयनछे य वाङ्जषजक 
कामजसम्ऩादन अनङ्टगभन PADSCC भा सभीऺा गङ्चयनछे। वाङ्जषजक अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाजरम य PPPC सभऺ ऩेश गङ्चयनेछ । सयकाय य ङ्जवकास साझेदायहरू भापज त कामाजन्त्वमन 
हङ्टने कृङ्जष ऺेर कामजक्रभभा वाङ्जषजक रूऩभा सॊमङ्टक्त ऺेर सभीऺा (JSR) सॊमन्त्र अवरम्फन गङ्चयनेछ। 
 

PADS राई PADSISU अन्त्तगजत PADS मोजना य अनङ्टगभन एकाइरे मसको कामाजन्त्वमनको सङ्टङ्झनङ्ञित गनज 
ङ्झनमङ्झभत नीङ्झत अनङ्टगभनको आवश्मकता ऩदजछ। PADSISU अन्त्तगजत PADS मोजना य अनङ्टगभन ईकाइरे 
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PADS सम्फन्त्धी ङ्झनतीहरु अऩेऺा गये अनङ्टसाय कामाजन्त्वमन बए नबएको फायेभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनेछ । 
PADS कामजक्रभको रक्ष्म य अनङ्टगभन ढाॉचाको ङ्झडजाइन अनङ्टसाय नङ्झतजा य प्रबावहरू, साथै रगानी य 
प्रङ्झतपरहरूको सन्त्दबजभा PADS को अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ। अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदनहरू जनताराई 
उऩरब्ध गयाइनछे य प्रादेङ्ञशक, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहभा सभीऺा गङ्चयनेछ।  
 

१ प्रदेशको ऩषृ्ठबभूी 
१.१ बौङ्झतक अवस्था य प्राकृङ्झतक स्रोतहरु (जङ्झभन, जॊगर य जरस्रोत) 
१. नेऩारको सॊङ्जवधान (२०७२) फभोङ्ञजभ नेऩारका सात प्रदेशहरु भध्मे सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश एक भहत्वऩूणज 

प्रदेश हो । मसको उियभा चीनको ङ्झतब्फत स्वामि ऺेर, ऩूवजभा कणाजरी प्रदेश य रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश, 
ऩङ्ञिभभा बायतको उियाखण्ड य दङ्ञऺणभा बायतको उिय प्रदेशको ङ्झसभाना यहेको छ। मस प्रदेश रे 
19,515.52 वगज ङ्जकरोङ्झभटय ऺेरपर ओगटेको छ य देशको कङ्ट र ऺेरपरको 13.22% 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गदजछ। मस प्रदेशभा फाजङ्टया, फझाङ, डोटी, अछाभ, दाच ङ्टजरा, फैतडी, डडेल्धङ्टया, कैरारी य 
कञ्चनऩङ्टय गयी नौ ङ्ञजल्रा छन ्।मसराई एक उऩभहानगयऩाङ्झरका, ३३ नगयऩाङ्झरका य ५४ गाउॉऩाङ्झरका 
ङ्झभरेय ८८ स्थानीम तह याजनीङ्झतक ङ्झनकामभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ । मो प्रदेश 28º 22' N देङ्ञख 
30º 09' N को अऺाॊश य 80º 03' E देङ्ञख 81º 25' E को देशान्त्तयभा अवङ्ञस्थत छ। मस 
प्रदेशको उचाइ न्त्मूनतभ 109 ङ्झभटय देङ्ञख अङ्झधकतभ 7132 ङ्झभटय सम्भ यहेको छ बन ेजरवामङ्ट स्थान 
अनङ्टसाय पयक पयक यहेको छ  
 

२. मस प्रदेशभा १०,८३,७६९ हेदटय वन ऺेर यहेको छ जङ्टन सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कङ्ट र ऺेरपरको ५७% 
य नेऩारको (कङ्ट र वन ऺेर ६६,१०,००० हेदटय) कङ्ट र ऺेरपरको १७% हङ्टन आउॉछ (DFRS, 
2018) । नेऩार सयकायरे वन व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩद्दङ्झत अऩनाएको छ । नेऩारभा वन 
व्मवस्थाऩनका प्रभङ्टख ऩद्दङ्झतहरू तऩङ्ञशर फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 
(क) साभङ्टदाङ्जमक वन,  
(ख) कफङ्टङ्झरमती वन,  
(ग) सहकायी वन,  
(घ) सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वन,  
(ङ) धाङ्झभजक वन, य सॊयङ्ञऺत वन  

 
नेऩाररे सन ् १९९० को दशकदेङ्ञख साभङ्टदाङ्जमक वनराई वन व्मवस्थाऩनको भङ्टख्म ऩद्दङ्झतको रूऩभा 
अऩनाउॊ दै आएको छ । आङ्झथजक वषज २०७६/७७ सम्भ मस प्रदेशभा ३२०४ साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभूह, १०२३ कफङ्टङ्झरमत वन सभूह, २ सहकायी वन उऩबोक्ता सभूह, ३६ धाङ्झभजक वन सभूह 
गठन बएका छन ्बने २ वटा सॊयङ्ञऺत वन यहेका छन ्। मस प्रदेशका ङ्ञजल्राहरू भध्मे डडेल्धङ्टयाभा 
सफैबन्त्दा फढी (७४.४%) वन ऺेर यहेको छ बन े त्मस ऩछी डोटी (७२.५%), अछाभ (६२.९%), 
फैतडी (६२%) यहेको छ । कञ्चनऩङ्टय ङ्ञजल्राभा सफैबन्त्दा कभ ऺेरपर (४१.६%) वन यहेको छ 
(DFRS, 2018) । 
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३. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश जरस्रोतभा धनी छ । सेती य भहाकारी मस प्रदेशका प्रभङ्टख नदी हङ्टन ्। चभेङ्झरमा, 

फूढीगॊगा, दय गॊगा, सङ्टनजमा, ङ्जढकगढ, होऩयीगाढ, यॊगङ्टन, डोटेरीगाढ, स्ऩरगाढ, भोहना रगामतका नदीहरू 
मस प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्रा बएय फग्दछन ् । तार य ऩोखयीरे ऩङ्झन प्रदेश धनी छ । कैरारी 
ङ्ञजल्राको घोडाघोडी तार, कञ्चनऩङ्टय ङ्ञजल्राको ङ्ञझरङ्झभरा य वेदकोट तार, डडेल्धङ्टयाको आङ्झरतार, डोटी 
ङ्ञजल्राको छङ्झतवन तार य खप्तड तार प्रदेशका प्रभङ्टख तार हङ्टन ्। 
 

१.२ जनसॊख्मा, ङ्ञजङ्जवकोऩजजन, ऩेशा य योजगायी 
४. मस प्रदेशको जनसॊख्मा २५५२५१७ यहेको छ जङ्टन नेऩारको कूर जनसॊख्मा को ९.६३% हो । 

जनघनत्व १३० व्मङ्ञक्त प्रङ्झत वगजङ्जकरोङ्झभटय य वृङ्जि दय १.५३% प्रङ्झत वषज  यहेको छ । ऩङ्टरुष य 
भङ्जहराको अनङ्टऩात ९१२:१००० यङ्जह १२१७८८७ जना ऩङ्टरुष य १३३४६३० जना भङ्जहराको 
जनसॊख्मा छ । मस प्रदेशको शहयी जनसॊख्मा १,५०४,२७९ (५८.९%) य ग्राङ्झभण जनसॊख्मा 
१,०४८,२३८ (४१.१%) यहेको छ (CBS, २०११) ।  
 

५. मस प्रदेशभा १५ वषज बन्त्दा भाङ्झथका कृमाङ्ञशर जनसॊख्मा १,८८३,००० जना यहेका छन ्बने महाॉको 
फेयोजगाय ११.५% छ जङ्टन याङ्जिम औषत (११.४%) फयाफय नै छ । उभेय सभङ्टह अनङ्टसाय फेयोजगायी 
हेदाज सफबन्त्दा फढी १५ देङ्ञख २४ उभेय सभङ्टहको छ (२८.२%) । प्रङ्झत भङ्जहना प्रङ्झत व्मङ्ञक्त आम 
(median earning) रु १३,६६८ यहेको य मो आम ग्राङ्झभण तथा शहयी य ऩङ्टरुष तथा भङ्जहराको फीच 

ङ्झबङ्ङता छ 1 शहयभा फस्नेहरुको प्रङ्झत व्मङ्ञक्त आम रु १४,००० छ बने गाउॉभा फस्नेको रु १३,६८८ 

भार छ । त्मसैगङ्चय ऩङ्टरुषको रु १५,२०८ य भङ्जहराको रु १२,००० यहेको छ । त्मस्तै तल्रो ५% 
जनसॊख्माको प्रङ्झत व्मङ्ञक्त आम रु ६,००० छ बन े भाङ्झथल्रो ५% को रु ३१,९३८ छ जङ्टन ५ 
गङ्टणाबन्त्दा फढी हङ्टन आउॊछ ।  
 

६. प्रदेशको कृङ्जष ऺेरभा हङ्टने धेयैजसो योजगायी अनौऩचाङ्चयक ऺेरभा यहेको छ बने औऩचाङ्चयक ऺेरभा न्त्मून 
योजगायी यहेको छन ्। प्रदेशको कूर जनसॊख्मा भध्मे एक ङ्झतहाई (३३.८%) फसाई सयाई गङ्चय धेयै राभो 
सभमदेङ्ञख फसोफास गदै आएका छन ्। मी व्मङ्ञक्तहरु अको नगयऩाङ्झरका ऺेरफाट वा अन्त्म देशफाट 
फसाई सयाई गयेय आएका हङ्टन ्।   
 

१.३ आम, गङ्चयफी य खाद्य सङ्टयऺा ङ्ञस्थङ्झत 

७. कङ्ट र गाहजस्थ उत्ऩादनभा सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको मोगदान (उत्ऩादक भूल्मभा) आ.व. २०७६/७७ भा 
४.१% य आ.व. २०७७/७८ भा ४% यहेको छ । कङ्ट र गाहजस्थ उत्ऩादनको वृङ्जिदय आ.व. 
२०७५/७६ भा ६.५% यहेकोभा मो वृङ्जि आ.व. २०७६/७७ भा ०.४४% भा भार सीङ्झभङ्झत यहेको छ 
। तय आ.व. २०७७/७८ भा केङ्जह सङ्टधाय बई वृङ्जिदय ३.५६% बएको देङ्ञखन्त्छ । मस प्रदेशभा कङ्ट र 
गाहजस्थ उत्ऩादनभा कृङ्जष ऺेरको मोगदान ३६.१% छ बने सेवा ऺेर य औद्योङ्झगक ऺेरको मोगदान 
क्रभस् ५०.७% य १३.२% यहेको छ । कृङ्जष ऺेर सङ्टदूयऩङ्ञिभको अथजतन्त्रको भेरुदण्ड कै रुऩभा 



सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४)  ऩेज 3 

यहेको छ, तथाङ्जऩ ७०% उत्ऩादन अझै ऩङ्झन ङ्झनवाजहभङ्टखी छ । कङ्चयफ ८०% जनसॊख्माको भङ्टख्म ऩेशा 
कृङ्जष ऺेर नै हो । 

 

८. प्रदेश सयकायरे खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञित गनज य गङ्चयफी घटाउन कृङ्जष ऺेरको सभावेशी वृङ्जि य 
ङ्जवकासराई जोड ङ्छदएको छ । प्रदेश बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमरे प्रदेशका धेयै 
च ङ्टनौतीहरुका फाफजङ्टद वैऻाङ्झनक ब-ूउऩमोग य साभाङ्ञजक न्त्मामभा आधाङ्चयत यही उऩरब्ध स्रोतहरुको 
प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गदै आत्भङ्झनबजय उत्ऩादनका साथै कृङ्जषजन्त्म उत्ऩादनको आमात प्रङ्झतस्थाऩन गने एवॊ 
ङ्झनमाजत फढाउने ध्मेम याखेको छ । मस प्रदेशका ङ्झफध्मभान धेयै च ङ्टनौतीहरु भध्मे रैङ्जङ्गक एवॊ जातऩात य 
सो सॉग सम्फङ्ञन्त्धत ऩयम्ऩयागत ङ्जवश्वास (traditional belief) ऩङ्झन एक हो ।  

 

९. प्रदेशभा देङ्ञखएका अन्त्म च ङ्टनौतीहरुभा योजगायी उऩरब्ध नबई ठूरो भाराभा बायतभा हङ्टने भौसभी 
आप्रवासन (high seasonal migration), आप्रवासीहरुभा धेयै भाराभा देङ्ञखने एच.्आई.ङ्झब य एड्स ्योगहरु, 
फार श्रङ्झभक, उच्च कङ्ट ऩोषण य आधायब ङ्टत स्वास्थ्म सेवाको अबावभा हङ्टने फच्चा य आभाहरुको उच्च 
भतृ्मदय हङ्टन । न्त्मून साऺयता दय य गङ्टणस्तङ्चयम प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा ङ्झसङ्झभत ऩहङ्टॉच, कृङ्जष ऺेरको न्त्मून 
उत्ऩादकत्व य उत्ऩादन, सडक, ङ्झसॉचाई प्रणारी य बण्डायण जस्ता ऩङ्टवाजधायहरुको कभी, चयभ (extreme) 
य ङ्जवङ्जवध खारको जरवामङ्ट अवस्था, असङ्टङ्जवधाजनक बगूोर (topography) को कायणरे हङ्टने फाढी, ऩङ्जहयो 
य जॊगरभा हङ्टन ेआगजनी रगामतका च ङ्टनौङ्झतहरु ऩङ्झन ङ्झफध्मभान यहेका छन ्। 

 

१०. मस प्रदेशभा गङ्चयफीको स्तय ङ्झनकै धेयै छ । ङ्झनयऩेऺ गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झन ३३.९% जनसॊख्मा यहेका छन ्
जङ्टन याङ्जिम औषत (१८.७%) बन्त्दा ङ्झनकै भाङ्झथ छ (NPC, 2018)। साथै औषत आमङ्ट ६६.३ वषज यहेको 
छ जङ्टन याङ्जिम औषत आमङ्ट (६९.७ वषज) बन्त्दा कभ छ बने भानव ङ्जवकास सूचकाॊक (HDI) ०.५४७ 
छ। मो ऩङ्झन याङ्जिम औसत (०.५८७) बन्त्दा कभ छ (NPC & UNDP, 2020) ।  नेऩारको 
फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको सूचाङ्कराई हेदाज मस प्रदेशको तेस्रो उच्च स्थान (०.१४६) छ जङ्टन याङ्जिम सूचाङ्क 
(०.१२७) बन्त्दा भाङ्झथ यहेको छ । फहङ्टआमाङ्झभक रुऩफाट गयीफी बङ्ङारे धेयै प्रकायका सङ्टङ्जवधाहरुफाट 
फङ्ञञ्चत हङ्टन ङ्ट बङे्ङ फङ्टङ्ञझन्त्छ । मस प्रदेशभा कङ्ट र जनसॊख्माको ३३.६% जनसॊख्मा फहङ्टआमाङ्झभक रुऩभा 
गङ्चयफ छन ्। मो फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको स्तय याङ्जिम स्तय (२८.६%) बन्त्दा फढी छ । 

 

११. सन ्२०११ देङ्ञख २०१४ को फीचभा अन्त्म प्रदेशको तङ्टरनाभा मस प्रदेशभा गङ्चयफी उल्रेखङ्झनम रुऩभा 
घटेको छ । नीङ्झतहरुको कामाजन्त्वमन सपर रुऩभा बएको हङ्टनारे ऩङ्झन गङ्चयफी घट्न गएको हो बङ्ङ 
सङ्जकने अवस्था देङ्ञखन्त्छ । साथै अन्त्म प्रदेशको तङ्टरनाभा मस प्रदेशभा ऩमाजप्त सयसपाईको कभी हङ्टन े
अवस्था सफबन्त्दा धेयै (३०%) घटेको छ । मद्यङ्जऩ, मस प्रदेशका धैयै गङ्चयफ ऩङ्चयवायहरुभा ऩमाजप्त 
ऩोषणको अबाव, ऩकाउने ईन्त्धन य आवासको कभीरे फच्चाहरुको भतृ्मू हङ्टने गयेको छ । मसफाट नीङ्झत 
ङ्झनभाजताहरुरे बङ्जवष्मका नीङ्झतहरु तजङ्टजभा गयी गङ्चयफी घटाउने कामजक्रभ कामाजन्त्वमन गदाज मस्ता ऺेरभा 
ध्मान केङ्ञन्त्ित गनङ्टज जरुयी छ । 
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१२. मस प्रदेशको ५ वषज भङ्टङ्झनका फच्चाहरुको ऩोषणको अवस्था हेने हो बने ३३.३% कभ वजन बएका, 
४०.९% ऩङ्टड्का (stunting), १४.१% ख्माउटे (wasting) य १.३% फढी तौर (overweight) बएका 
छन ्। खाद्य सङ्टयऺाको दृङ्जिकोणफाट हेदाज ३७.७% घय ऩङ्चयवाय खाद्य सङ्टयङ्ञऺत, १८% हल्का (mildly) 
खाद्य असङ्टयङ्ञऺत, ३१.२% भध्मभ रुऩभा खाद्य असङ्टयङ्ञऺत य १३% गङ्ञम्बय रुऩभा खाद्य असङ्टयङ्ञऺत छन ्। 
न्त्मूनतभ ्आहाया ङ्जवङ्जवधता (minimum dietary diversity) अथाजत ६-२३ भङ्जहनाका फच्चाहरु जसरे ५ वा 
सो बन्त्दा फढी खाद्य सभङ्टह उऩबोग गदजछन ्सो ४४.५% भार छ (NPC and UNICEF, 2019) ।  

 

१.४ प्रदेशको ब-ूस्वाङ्झभत्वको अवस्था 
१३. ब-ूस्वाङ्झभत्वराई खाद्य सङ्टयऺा य घयामसी आम्दानीको भहत्वऩूणज सूचकको रुऩभा ङ्झरईन्त्छ । मस 

प्रदेशभा प्रङ्झत ऩङ्चयवाय ०.७ हेदटय जग्गा उऩरब्ध छ जङ्टन छङ्चयएय यही सयदय ३.३ ङ्जकत्िा ऩदजछ । 
कङ्चयफ ५२% घयऩङ्चयवायरे केफर १५% भार जग्गा प्राप्त गयेका छन ्बन ेभाङ्झथल्रो दोस्रो ठूरा ५% 
रे कङ्चयफ ३३% जग्गाको स्वाङ्झभत्व ग्रहण गयेका छन ्(ताङ्झरका २)। कङ्चयफ ७५% कृङ्जष ऩङ्चयवायको 
१ हेदटय बन्त्दा कभ जग्गा यहेको छ । कृङ्जष श्रङ्झभकको उत्ऩादकत्व य सघनताको स्तयको तङ्टरनाभा 
श्रङ्झभक य खेती गङ्चयएको जग्गाको अनङ्टऩात धेयै छ । मस प्रदेशको १५-४९ वषज उभेय सभङ्टहका 
भङ्जहरा भध्मे ३.१% भङ्जहरासॉग एकर रुऩभा जङ्झभनको स्वाङ्झभत्व छ बन े०.२% भङ्जहरासॉग सॊमङ्टक्त 
रुऩभा जग्गाको स्वाङ्झभत्व छ । साना पाभजहरु य ङ्झतनीहरुको कभ उत्ऩादकत्वका कायणरे कृङ्जषभा 
आधाङ्चयत ङ्ञजङ्जवकोऩाजजन धेयै कङ्छठन रुऩभा यहेको छ । खासगयी मस्ता कृङ्जष पाभजफाट आवश्मक खाद्य 
ऩदाथज उत्ऩादन नहङ्टने य ऩमाजप्त आम सभेत प्राप्त नबई ङ्ञजङ्जवकोऩाजजन सहज हङ्टन सकेको छैन । 
हारसारैका केही सङ्टधायहरुका फाफजङ्टद सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको ५५% ग्राङ्झभण घयऩङ्चयवायहरु खासगयी 
उच्च ऩहाडी ङ्ञजल्राका घयऩङ्चयवायहरु खाद्य असङ्टयङ्ञऺत छन ्। मस बेगको दङ्टगजभ अवस्था तथा ङ्झफकट 
ब ङ्टगोर (rugged terrain), अङ्जवकङ्झसत मातामात तथा फजाय ऩङ्टवाजधायका कायणरे उच्च ऩहाडी 
ङ्ञजल्राहरुको सम्वृङ्जि हङ्टन सकेको छैन ।  
 

ताङ्झरका २. जग्गाको  आकाय  य  ङ्जवतयण 

जग्गाको आकाय 
घयऩङ्चयवाय जग्गाको ऺरेपर 

सॊख्मा प्रङ्झतशत ऺरेपर (हे.) प्रङ्झतशत 

<  ०.५ हे २४३,८४५ ५२.१० ५०,५४९ १५.९० 

०.५ देङ्ञख < १ हे १२०,७५९ २५.८० १०२,४९७ ३२.२४ 

१ देङ्ञख < ५ हे  ८८,०९४ १८.८१ १०२,८४६ ३२.३५ 

>= ५ हे  १,५२८ ३.२६ ६२,०२५ १९.५१ 

ब ङ्टङ्झभङ्जहन १४,००० ०.०३ - - 
जम्भा ४६८,२२६ १०० ३१७,९१६ १०० 

Source: CBS, 2011 
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२ अवस्थाको ङ्जवश्लषेण 

२.१ प्राथङ्झभक उऩ-ऺरेहरु को प्रवङृ्झत/अवस्था ङ्जवश्लषेण 

१४. कृङ्जष ऺेर फारी, फागवानी, ऩशङ्ट, भत्स्म य वन उऩ-ऺेरहरुफाट फनेको हङ्टन्त्छ । मस प्रदेशरे नेऩारको 
कङ्ट र कृङ्जष गाहजस्थ उत्ऩादनभा ६.९% मोगदान गयेको छ ।  

१५. भङ्टख्म खाधाङ्ङ फारीहरु य आरङ्टरे मस प्रदेशको कङ्ट र ऺेरपर य उत्ऩादनभा ठूरो ङ्जहस्सा ओगटेको छ । 
सन ्२००३ भा धान फारीको ऺेरपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व क्रभस् १३९,८५० हे., ३६२,७३४ 
भे.टन य २.५९ भे.ट. प्रङ्झत हेदटय ङ्झथमो । १६ वषजको अवङ्झधभा अथाजत सन २०१८ भा मो स्तय वृङ्जि 
बई १६७,०५३ हे. ऺेरपर, ६०५,६२६ भे.ट. उत्ऩादन य ३.६३ भे.ट. प्रङ्झत हेदटय उत्ऩादकत्व 
यहन ऩङ्टग्मो ।  

 

१६. गहङ्टॉ फारीको हकभा सन ् २००३ भा ऺेरपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व क्रभस् ८९,०६९ हे., 
१५४,१२५ भे.टन य १.७३ भे.ट. प्रङ्झत हेदटय ङ्झथमो । सन ्२०१८ भा अथाजत १६ वषज ऩङ्झछ मो स्तय 
वृङ्जि बई १४७,५४२ हे. ऺेरपर, ३२०,१६९ भे.ट. उत्ऩादन य प्रङ्झत हेदटय उत्ऩादकत्व २.१७ 
भे.ट. यहेको ङ्झथमो ।  

  

१७. सन ्२००३ भा भकै फारीको ऺेरपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व क्रभस् ४९,११७ हे., ७५,६४८ 
भे.टन य १.५४ भे.ट. प्रङ्झत हेदटय ङ्झथमो । सन ्२०१८ भा अथाजत १६ वषज ऩङ्झछ मी सूचकहरु वृङ्जि 
बई ४९,८७८ हे. ऺेरपर, ११२,२२५ भे.ट. उत्ऩादन य २.२५ भे.ट. प्रङ्झत हेदटय उत्ऩादकत्व यहन 
ऩङ्टग्मो ।   

 

१८. भङ्टख्म खाद्याङ्ङ फारीहरुको सन ् २००३-२०१८ को अवङ्झधको ऺेरपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वको 
वाङ्जषजक चक्रवृङ्जि वृङ्जिदय (annual compound growth) ताङ्झरका ३ भा ङ्छदईएको छ । सो अवङ्झधभा 
ङ्छदईएका फारीहरुभध्मे भकैको उत्ऩादकत्वभा सफैबन्त्दा धेयै सङ्टधाय बएको देङ्ञखन्त्छ । त्मसऩङ्झछ धान, य 
गहङ्टॉको उत्ऩादकत्वभा सङ्टधाय आएको छ । कोदो य जौ को कङ्ट र उत्ऩादन ऺेरपरभा आएको वृङ्जिफाट 
बएको देङ्ञखन्त्छ ।  

 

ताङ्झरका ३. प्रभङ्टख खाद्याङ्ङ फारीको ऺरेपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वको वाङ्जषजक वङृ्जि दय (%) (२००३-
२०१८) 

फारी ऺरेपर उत्ऩादन उत्ऩादकत्व 

धान १.९२ ४.१ २.१८ 

भकै -१.१९ ०.८५ २.०४ 

गहङ्टॉ ४.३९ ५.५१ १.१२ 

कोदो २.३७ २.५७ ०.२० 

जौ ४.१३ ३.५५ -०.५८ 
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१९. ङ्जवगत १६ वषजभा तेरहन फारीको ऺेरपर सन ्२००३ भा ३२,२८९ हेदटयफाट फढेय सन २०१८ 
भा ३४,९१७ हेदटय ऩङ्टगेको ङ्झथमो। उखङ्टको ऺेरपर सन २००३ भा ६३४६ हेदटय ङ्झथमो जङ्टन घटेय 
गएको ङ्झथमो बने ऩ ङ्टन् सन २०१८ भा ८,३४७ हेदटय ऩङ्टगेको छ । आरङ्ट फारीको ऺेरपर सफैबन्त्दा 
फढी वृङ्जि बएको अथाजत ८,७३९ हेदटय फाट १४,३७५ हेदटय ऩङ्टगेको छ । त्मस्तै, दार फारीको 
ऺेरपर सन ्२००३ को ३५,६३५ हेदटयफाट फढेय सन ्२०१८ भा ४६,२७० हेदटय ऩङ्टगेको छ । 

 

२०. प्रभङ्टख नगदे फारीहरु य दारफारीको सन ् २००३-२०१८ को अवङ्झधभा ऺरेपर, उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्वको वाङ्जषजक चक्रवृङ्जि ताङ्झरका ४ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। मसरे प्रस्तङ्टत गङ्चयएका फारीहरूभा 
दारको उत्ऩादकत्वभा उल्रेखनीम सङ्टधाय बएको देखाउॉछ बन ेत्मसऩङ्झछ आरङ्ट य तेरहनको यहेको छ । 
आरङ्टको हकभा उत्ऩादकत्व वृङ्जिरे कङ्ट र उत्ऩादनभा कङ्चयफ एक ङ्झतहाई मोगदान ऩङ्टर् माएको छ बने 
दारको हकभा ८५.५ प्रङ्झतशत यहेको छ । 

 

ताङ्झरका ४. प्रभङ्टख नगदेफारी य दारफारीको ऺरेपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वको वाङ्जषजक वङृ्जि दय (%) 
(२००३-२०१८) 

फारीहरु ऺरेपर उत्ऩादन उत्ऩादकत्व 

तेरफारी ०.२४ ३.७१ ३.४७ 

उखङ्ट -०.१८ ०.२५ ०.४३ 

आरङ्ट ४.२८ ६.७ २.३२ 

दारफारी ०.८० ५.५ ४.७ 

 

२१. सन ्२००३ देङ्ञख २०१८ सम्भको अवङ्झधराई हेदाज सङ्टन्त्तरा जात परपूरको उत्ऩादनङ्ञशर ऺेरपर 
१,१०२ हे. फाट १,९६४ हे. ऩङ्टगेको छ । मद्यङ्जऩ, उत्ऩादनको वृङ्जि उत्ऩादनङ्ञशर ऺेरपर बन्त्दा कभ 
छ । सभग्रभा सङ्टन्त्तराजात परपूरको उत्ऩादकत्व मस अवङ्झधभा ९.५० भे.ट. फाट घट्न गई ८.९४ 
भे.ट. प्रङ्झत हेदटय ऩङ्टगेको छ । आॉऩको हकभा मस अवङ्झधभा उत्ऩादनङ्ञशर ऺरेपर ६९४ हे. फाट 
१,११३ हे. ऩङ्टगेको छ बने उत्ऩादन ४,५८४ भे.ट. फाट दोब्फय बई ९,७६२ भे.ट. ऩङ्टगेको देङ्ञखन्त्छ । 
साथै आॉऩको उत्ऩादकत्व ६.६१ भे.ट. फाट ८.७७ भे.ट. प्रङ्झत हे. ऩङ्टगेको छ । त्मस्तै गङ्चय केयाको 
ऺेरपर २२१ हे. फाट फढी ११८५ हे. य उत्ऩादन ३,०३९ हे. फाट १८,९६० भे.ट. ऩङ्टगेको छ । 
स्माउको उत्ऩादनङ्ञशर ऺेरपर सभग्रभा ङ्ञस्थय (४८९-५०६ हे.) यह्यो बने उत्ऩादकत्व बन ेज्मादै नै 
घट्यो (९.७६  फाट ५.०७ भे. ट. प्रङ्झत हे.) । मसै  अवङ्झधभा ओखयको उत्ऩादनङ्ञशर ऺेरपर य 
उत्ऩादन उल्रेखङ्झनम रुऩभा फढ्यो बने उत्ऩादकत्व सो अनङ्टरुऩ फढ्न सकेको देङ्ञखएन । तयकायीको 
हकभा ऺेरपर ८,२५५ हे. फाट २६,०९० हे. ऩङ्टग्दा उत्ऩादकत्व बने १०.३२ फाट १३.४७ भे. ट. 
प्रङ्झत हे. यहेको देङ्ञखन्त्छ । मसयी फढ्नङ्टभा सयकायी सहमोग, गै.स.श. य सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाहरु 
रगामत ङ्जवकास साझेदायहरुको सहमोगका कायण यहेको बङ्ङ सङ्जकन्त्छ ।  

 
२२. परपूर य तयकायीको ऺरेपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वको वाङ्जषजक वृङ्जिदय (सन २००३-२०१८) 

ताङ्झरका ५ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । सङ्टन्त्तराजात य स्माउको उत्ऩादकत्व घटेको छ बन ेकङ्ट र उत्ऩादन 
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वृङ्जि ऺेरपर फढेको कायणरे बएको देङ्ञखन्त्छ । मङ्जह अवङ्झधभा आॉऩ, केया य ओखय य तयकायीको 
उत्ऩादकत्व वृङ्जि बएको छ । तय तयकायीको उत्ऩादन वृङ्जिभा ऺेरपर वृङ्जिको ठूरो मोगदान यहेको 
छ । त्मस्तै स्माउको हकभा ऺेरपर य उत्ऩादकत्व वृङ्जि नकायात्भक यहेको देङ्ञखन्त्छ ।  

 

ताङ्झरका ५. परपूर य तयकायीको ऺरेपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वको वाङ्जषजक वङृ्जि दय (%) (२००३-
२०१८) 

फारी/वस्तङ्ट ऺरेपर उत्ऩादन उत्ऩादकत्व 

सङ्टन्त्तराजात २.७८ १.८१ -०.९७ 

आॉऩ ४.६२ ५.६६ १.०४ 

केया ११.९५ १३.०६ १.११ 

स्माउ -०.५६ -४.३९ -३.८३ 

ओखय ७.२५ ८.६९ १.४४ 

तयकायी ९.०५ १०.४ १.३५ 

 

२३. सन ्२००९ देङ्ञख २०१८ को अवङ्झधभा भसरा फारीहरुको ऩङ्झन ऺेरपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा 
ऩङ्चयवतजन आएको छ । तथ्माॊङ्करे देखाउॊछ ङ्जक अरैंचीको  ऺेरपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व सफै घटेको 
छ । मस अवङ्झधभा उत्ऩादनङ्ञशर ऺेरपर १२.५ हे. फाट १० हे., उत्ऩादन ९.२५ भे.ट. फाट ५ 
भे.ट. य उत्ऩादकत्व ०.७४ भे.ट. प्रङ्झत हे. फाट ०.५० भे.ट. प्रङ्झत हे. ऩङ्टगेको छ । अदङ्टवाको सफै 
भाऩदण्ड (parameter) हरु फढ्न गई ऺेरपर १,५४४ हे. फाट १,६२९ हे., य उत्ऩादकत्व १२.९८ 
भे.ट. फाट १६.६६ भे.ट. ऩङ्टगी कङ्ट र उत्ऩादन फढेको छ । त्मसैगयी हरेदोको ऺेरपर ५५२ हे. फाट 
१,३९१ हे., उत्ऩादन ५२१९ भे.ट. फाट १६,८९९ भे.ट. य उत्ऩादकत्व ९.४५ भे.ट. फाट १२.१५ 
भे.ट. प्रङ्झत हे. ऩङ्टगेको छ । रसङ्टनको हकभा सफै भाऩदण्डहरुभा फढोियी बएको छ बन ेखङ्टसाजनीको 
हकभा सफै घटेको छ । 

 

२४. भसरा फारीहरुको सन ्२००३-२०१८ को अवङ्झधभा ऺेरपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वको वाङ्जषजक वृङ्जि 

दय ताङ्झरका ६ भा देखाईएको छ । ताङ्झरकारे अरैंची य खङ्टसाजनीको ऺेरपर, उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्वको वृङ्जि दय घटेको देखाएको छ बने हरेदो य रसङ्टनको फढेको देखाएको छ । तय रसङ्टन य 
हरेदोको ऺरेपरभा बएको वृङ्जि दयरे कङ्ट र उत्ऩादनभा धेयै मोगदान गयेको छ बने अदङ्टवाको कङ्ट र 
उत्ऩादनभा उत्ऩादकत्वभा बएको वृङ्जि दयरे धेयै मोगदान ऩङ्टमाजएको छ ।  

 

ताङ्झरका ६. भसरा फारीको ऺरेपर, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वङृ्जि दय (%) (२००३-२०१८) 
फारी ऺरेपर उत्ऩादन उत्ऩादकत्व 

अरैची -७.४७ -१२.५८ -५.१२ 

अदङ्टवा -०.०६ ४.२६ ४.३२ 

रसङ्टन १७.६४ २१.८५ ४.२१ 

हरेदो १६.७७ २०.९४ ४.१७ 

खङ्टसाजनी -३.८७ -५.९७ -२.१ 
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२५. ऩशङ्टजन्त्म उत्ऩादनराई कृङ्जष य खाद्य उत्ऩादन ऺेरको भहत्वऩूणज अफमव (component) को रुऩभा ङ्झरईन्त्छ 
। केङ्जह वस्तङ्टको उत्ऩादन फाहेक मस प्रदेशभा सफै ऩशङ्टजन्त्म वस्तङ्टको उत्ऩादन सन्त्तोषजनक छ । सन ्
२००३-२०१८ को अवङ्झधभा भाछाको उत्ऩादन ज्मादै याम्रो यहेको छ बने तत्ऩिात दङ्टध य भासङ्टको 
उत्ऩादनको स्तय याम्रो यहेको छ । बैंसी / याॉगाको भासङ्ट य फाख्राको भासङ्टरे कूर भासङ्ट उत्ऩादनभा 
सफबन्त्दा धेयै मोगदान गयेको देङ्ञखन्त्छ । मस प्रदेशभा गाईको सॊख्मा १,००६,०००; बैंङ्झसको 
५,१५,०००; फाख्राको १,०७७,०००; सङ्टॊगयको ५७६,०००; कङ्ट खङ्टयाको २,९८३,०००; हाॊसको 
१२८,००० य घोडा / खच्चडको ५,५०० यहेको छ । 

 

२६. सन ्२००३ देङ्ञख २०१८ को अवङ्झधभा भाछा उत्ऩादनको राङ्झग ऩोखयीको ऺेरपर १५० हे. फाट 
३४२ हे., उत्ऩादन ४५६ भे.ट. फाट १,५११ भे.ट. य उत्ऩादकत्व ३.०४ फाट ४.४२ भे.ट. प्रङ्झत हे. 
यहेको देङ्ञखएता ऩङ्झन अन्त्म तयाईका ङ्ञजल्राहरुको तङ्टरनाभा उत्ऩादकत्व कभ नै यहेको छ । दङ्टधको 
उत्ऩादन १३५८२५ ङ्झरटय फाट २४५२८१ य कङ्ट र भासङ्ट उत्ऩादन २०५१४ भे.ट. फाट ३१९१५ 
भे.ट. ऩङ्टगेको देङ्ञखन्त्छ । 

 

२७. सन ्२००३ देङ्ञख २०१८ को अवङ्झधभा दङ्टध य भासङ्टको उत्ऩादनको वाङ्जषजक वृङ्जिदय ताङ्झरका ७ भा 
ङ्छदईएको छ । मस अवङ्झधभा कङ्ट खङ्टयाको भासङ्टको वाङ्जषजक वृङ्जिदय १६.९७% छ बन ेबेडाको भासङ्टको वृङ्जि 

दय ऋणात्भक यहेको छ । अण्डा य भाछाको वाङ्जषजक वृङ्जिदय क्रभस् ७.५२% य ७.८०% बएको 
देङ्ञखन्त्छ । भाछाको हकभा उत्ऩादकत्व वङृ्जिदयरे बन्त्दा ऩोखयीको ऺेरपरभा बएको वृङ्जिदयरे कङ्ट र 
उत्ऩादनभा धेयै मोगदान ऩङ्टमाजएको देङ्ञखन्त्छ ।   

 

ताङ्झरका ७. भत्स्म य ऩशङ्ट  उत्ऩादनको वाङ्जषजक वङृ्जि दय (२००३-२०१८) 
वस्तङ्ट वङृ्जि (%) 

दङ्टध ३.४६ 

भासङ्ट 
 बैंसी /याॉ गाको भासङ्ट (Buff) ०.९९ 

बेडाको भासङ्ट (Mutton) -०.०४ 

फाख्राको भासङ्ट (Chevon) ४.२७ 

सङ्टॊगयको भासङ्ट (Pork) ३.५३ 

कङ्ट खङ्टयाको भासङ्ट (Chicken) १६.९७ 

कङ्ट र भासङ्ट २.५७ 

अण्डा ७.५२ 

भाछा* ७.८० 

* प्रङ्झत वषज ऩोखयीको वङृ्जि दय ५.३९% य उत्ऩादकत्व वङृ्जि दय २.३९%  

 
२८. मस प्रदेशभा ६२,९६८ उद्योगहरु दताज बएका छन,् ती भध्मे ५०% बन्त्दा फढी कैरारी य कॊ चनऩङ्टय 

ङ्ञजल्राहरुभा केङ्ञन्त्ित छन ्। मी उद्योगहरु भध्मे थोक तथा खङ्टिा व्माऩायसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ५३% छन ्बन े



सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४)  ऩेज 9 

दताज बएका कृङ्जष उद्यभहरु जम्भा ३.०५% भार छन ्। मी सफै खारका उद्योगहरुरे १८५,२०० 
जनाराई योजगायी उऩरब्ध गयाएका छन ्(ताङ्झरका ८) । 

 

ताङ्झरका ८. सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशभा उद्योग / प्रङ्झतष्ठानको सॊख्मा 

ङ्ञजल्रा कृफभ1 उभङ्ट2 खाङ्झफऩाङ्झन3
 थोखङ्टब्मा4 माबसङ्टसॊ5 जम्भा 

कृफभ 
भा 
सॊरग्न 
व्मङ्ञक्त 

जम्भा सॊरग्न 
व्मङ्ञक्त 

फाजङ्टया १८४ ७२७ २४ १,८९८ २० ३,८९१ ४१९ ८,८५९ 

फझाङ २६६ १,११३ ७३ २,८९९ ३२ ६,२१९ ७६७ १५,४४६ 

दाच ङ्टजरा १८२ ५१९ ३९ १,५८९ ५५ ३,४१३ ६८९ १०,८३७ 

फैतडी २७२ ३६९ १५ २,०४९ ३६ ४,३९५ ६४८ १२,२६८ 

डडेल्धङ्टया ३६३ ७१० ४३ १,८०४ ३५ ४,०५४ १,१३० ११,४६९ 

डोटी १४३ ३२४ ८४ १,८५६ २९ ३,६६७ २५३ ९,८२६ 

अछाभ  १३५ ३३३ ३० २,२८३ ४१ ४,२८४ २१७ १३,६८० 

कैरारी २४९ २,३०८ ८४ १२,४४० ८४ २१,५४४ १,००८ ६६,७५३ 

कॊ चनऩङ्टय १२७ १,३४० १५२ ६,५८० ५१ ११,५०१ ४४५ ३६,०६२ 

जम्भा १,९२१ ७,७४३ ५४४ ३३,३९८ ३८३ ६२,९६८ ५,५७६ १८५,२०० 

उऩ-
भहानगयऩाङ्झरका 

२७ ६५० २५ ३,५७९ ३४ ६,०८९ १५९ २२,९०९ 

नगयऩाङ्झरका ९५३ ४,३५८ ३४४ १९,९१४ २३१ ३६,९४८ २९०१ ११०,२८९ 

गाउॉऩाङ्झरका ९४१ २,७३५ १७५ ९,९०५ ११८ १९,९३१ २५१६ ५२,००२ 

कृफभ1
: कृङ्जष, वन य भत्स्म; उभङ्ट2: उत्ऩादनभङ्टरक; खाङ्झफऩाङ्झन3

= खानी, ङ्झफध्मङ्टत, खानेऩानी, ङ्झनभाजण  

थोखङ्टब्मा4: थोक तथा खङ्टिा व्माऩाय;  माबसङ्टसॊ5: मातामात, बण्डायण, सूचना तथा सॊचाय 
स्रोत: CBS, 2020 

 

२९. नेऩारको खाद्य तथा ऩेम ऩदाथज उद्योगको ऺरेभा ङ्झभरफाट अनाज उत्ऩादन, स्टाचज य स्टाचज उत्ऩादन 
सफैबन्त्दा फढी (७१.८%) यहेको छ। ठूरो सॊख्माभा स्थाङ्जऩत बएका अन्त्म खाद्याङ्ङ उत्ऩादनहरू य 
दङ्टग्धजन्त्म उत्ऩादनहरूको उत्ऩादन सभावेश छ। ऩेम ऩदाथज उत्ऩादनभा सॊरग्न उध्मोगहरूभध्मे कङ्चयफ 
५३% सफ्ट ङ्झरॊ क - खङ्झनज ऩानी य अन्त्म फोतरफॊद ऩानीको उत्ऩादनभा सॊरग्न छन ्।  

 

३०. खाद्य ङ्झभरफाट हङ्टने उत्ऩादनभा  स्टाचज य स्टाचज उत्ऩादनको अनङ्टऩात सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा सफैबन्त्दा फढी 
(९०.६%) यहेको छ । मी प्राम् साना उद्योग हङ्टन ् ङ्जकनबने ती भध्मे रगबग ७७.५% रे १-२ 
जनाराई भार योजगायी प्रदान गङ्चययहेका छन ्। खाद्य तथा ऩेम ऩदाथज उद्योग भा दताज बएका प्रङ्झतष्ठानको 
अनङ्टऩात ४४.९% छ । 
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ताङ्झरका ९. प्रदेशगत खाद्य तथा ऩेम ऩदाथज उद्योगको सॊख्मा य ङ्जहस्सा  

प्रदेशहरु खाद्य ऩदाथजको उत्ऩादन  ऩेम ऩदाथजको उत्ऩादन जम्भा (खाद्य तथा ऩेम ऩदाथज) 
सॊख्मा ङ्जहस्सा (%)  सॊख्मा ङ्जहस्सा (%) सॊख्मा ङ्जहस्सा (%) 

प्रदेश १ ५,३५९ २१.५  १२६ २२.५ ५,४८५ २१.५ 
प्रदेश २ ३,५५७ १४.३  ५६ १०.० ३,५१३ १४.2 
फागभती प्रदेश  ५,७६९ २३.१  १९३ ३४.५ ५,९६२ २३.४ 
गण्डकी प्रदेश २,५९४ १०.४  ३५ ६.३ २,६२९ १०.३ 
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश ३,७८४ १५.२  ८९ १५.९ ३,८७३ १५.२ 
कणाजरी प्रदेश  १,४८६ ६.०  ४४ ७.९ १,५३० ६.० 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश  २,३९० ९.६  १७ ३.० २,४०७ ९.४ 
जम्भा  २४,९३९ १००.०  ५६० १००.० २५,४९९ १००.० 
स्रोत: CBS, 2021 

 

३१. प्रदेशका कृङ्जषजन्त्म उद्योगहरुभध्मे तयाईभा धान ङ्झभरहरुको फाहङ्टल्मता यहेको छ । प्राथङ्झभक कृङ्जष 
उत्ऩादन जस्तै आरङ्ट, परपूर, भसरा य जङ्झडफङ्टटीको भङ्टल्म अङ्झबवृङ्जि गने प्रशोधन उद्योगहरु ज्मादै 
सीङ्झभत यही केही रघङ्ट एवॊ साना तथा भझौरा उद्यभीहरुको हातभा यहेको छ । सङ्टदूयऩङ्ञिभ सयकायरे 
घयेरङ्ट तथा कृङ्जष उद्योगहरुराई प्राथङ्झभकताभा याखी आ.व. २०७७/७८ भा रु ३३ अयफ ३८ कयोड 
फजेट सभेत ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छ । मसको भङ्टख्म उद्दशे्म रघङ्ट उद्यभ, घयेरङ्ट उद्योग, कृङ्जष उद्योग  य 
जङ्झडफङ्टटीको प्रवर्द्जन गनङ्टज हो । कङ्ट र फजेटभध्मे रु १२ कयोड जङ्झडफङ्टटी ङ्जवकास कम्ऩनी य ङ्झनजी 
ऺेरसॉगको सहकामजभा जङ्झडफङ्टटी प्रशोधनशारा स्थाऩनाको राङ्झग व्मवस्था गङ्चयएको छ । परपङ्ट र, 
जङ्झडफङ्टटीका ङ्झफरुवा य अन्त्म कृङ्जष उत्ऩादन साभाग्रीका राङ्झग रु १ अयफ ८६ कयोड व्मवस्था गङ्चयएको छ 
।  

 

३२. प्रदेश सयकायरे “एक स्थाङ्झनम तह, एक औद्योङ्झगक ग्राभ” अन्त्तगजत रु ५ कयोड ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छ । 
त्मसैगयी प्रत्मेक ङ्झनवाजचन ऺेरभा दङ्टईवटा नमाॉ उद्योग स्थाऩना गनज ३ कयोड २० राख ङ्झफङ्झनमोजन सभेत 
गयेको छ । कोङ्झबड-१९ को कायणरे रघङ्ट उद्यभ य घयेरङ्ट उद्योगभा ऩयेको प्रबावराई सॊवोधन गनज रु 
९ कयोड १५ राख अनङ्टदानको व्मवस्था गयेको छ । साथै स्थाङ्झनम ङ्जवकासको राङ्झग मङ्टवाराई 
ऩङ्चयचारन गनज मङ्टवा उद्यभङ्ञशर कामजक्रभका राङ्झग १ कयोड ६० राख ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छ । 
फेयोजगाय जनसभङ्टदामराई कृङ्जष उत्ऩादकत्व वृङ्जिभा सहबागी गयाउन रु ६ कयोड व्मवस्था गयेको छ । 
प्रदेश सयकायरे कृङ्जष उद्यभ प्रवर्द्जन गने दृङ्जिरे “एक स्थाङ्झनम तह, एक कृङ्जष उऩज” रङ्ञऺत कामजक्रभ 
सभेत प्रस्ताव गयेको छ ।  

 

३३. मस प्रदेशको सभग्र ङ्जवकासका राङ्झग कृङ्जष ऩमजटनको प्रच ङ्टय सम्बावना यहेको छ । तय, प्रदेशभा कृङ्जष 
प्रणारी य त्मससॉग सम्फङ्ञन्त्धत कामज य अभ्मासराई ऩमजटनसॉग जोड्न सङ्जकएको छैन। कृङ्जषराई ऩमजटनसॉग 
जोड्दा योजगायीका अवसयहरू सजृना हङ्टन ङ्टका साथै स्थानीम उत्ऩादनका राङ्झग नमाॉ फजायको ङ्जवकास, 

उत्ऩादकत्व वृङ्जर्द्; कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योगहरूको प्रवर्द्जन; शहयी य ग्राभीण ऺेरहरू फीच सम्फन्त्ध स्थाऩना; 
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य स्थानीम सभङ्टदामको जीङ्जवकोऩाजजनभा सङ्टधाय आउन े देङ्ञखन्त्छ। प्रदेशको कृङ्जष फजाय य फजायीकयण 
प्रणारी सहयी ऺेरभा असॊगङ्छठत छ बने ग्राभीण ऺेरभा ङ्जवकास हङ्टन सकेको छैन।मसरे उत्ऩादन साभाग्री 
आऩूङ्झतजका साथै कृङ्जष उत्ऩादनको फजायीकयणभा फाधा ऩङ्टमाजएको छ । उत्ऩादन साभग्री आऩूतॉ य 
उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टको ङ्झफङ्जक्र ङ्जवतयण भङ्टख्मतमा ङ्झफचौङ्झरमाहरु द्वाया ङ्झनमन्त्रण बएको कायण कृषकहरुरे उङ्ञचत 
प्रङ्झतपर प्राप्त गनज नसदनङ्टका साथै  उऩबोक्ताहरुरे सभेत सस्तो भङ्टल्मभा कृङ्जष उऩजहरु प्राप्त गनज सकेका 
छैनन ्। मातामात सङ्टङ्जवधाको अऩमाजप्तता, भहॉगो य भौसभी बएका कायण ङ्जकसानहरु फजाय य व्माऩायीसॉग 
जोङ्झडनफाट वङ्ञञ्चत बएका छन।् भौसभी भूल्म, भाग य आऩङ्टङ्झतज य फजाय सॊमन्त्र फायेको ऻानको अबाव, 
स्थाङ्झनम तहरे रगाउने अङ्झतङ्चयक्त कय, न्त्मूनतभ ्सभथजन भूल्मको अबाव, बण्डायण ऩङ्टवाजधायको  अबाव, य 
नाऩ तौरको उङ्ञचत प्रफन्त्ध नबएका जस्ता कायणरे प्रदेशको कृङ्जष फजाय प्रणारी प्रबाङ्जवत बएको छ । 
कैरारी य कॊ चनऩङ्टय ङ्ञजल्राभा एक एक वटा भार थोक फजाय यहेको छ बने अन्त्म ङ्ञजल्राहरुभा सॊकरन 
केन्त्िहरु ङ्झनभाजण बएका छन ्। फझाङ य डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्राभा कङ्चयफ एक दजजन सॊकरन केन्त्ि छन ्बने 
फाजङ्टया ङ्ञजल्राभा एक वटा य कॊ चनऩङ्टय ङ्ञजल्राभा कङ्ट नै ऩङ्झन सॊकरन केन्त्ि छैनन ्।कैरारी, कॊ चनऩङ्टय य 
अछाभ ङ्ञजल्राको केही स्थानहरुभा ग्राङ्झभण फजायहरु (हाटफजाय) सॊचाङ्झरत छन बने अन्त्म ङ्ञजल्राहरुभा 
हाटफजाय शङ्टन्त्म प्राम् छन (ताङ्झरका १०)। 

 

३४.  मस प्रदेशभा फजाय प्रणारी ङ्जवकास बएको छैन । शहयी ऺेरभा कृङ्जष फजायहरु अव्मवङ्ञस्थत छन ्
बने ग्राङ्झभण ऺेरभा ङ्जवकास नै बएका छैनन ्। मसरे उत्ऩादन साभाग्री आऩूङ्झतजका साथै कृङ्जष उत्ऩादनको 
फजायीकयणभा फाधा ऩङ्टमाजएको छ । ङ्झफचौङ्झरमाहरुरे ऩूणजरुऩभा फजाय ङ्झनमन्त्रण गयेका छन ्। ङ्झतनीहरुरे 
उऩजहरुको भूल्म ङ्झनधाजयण गने देङ्ञख कृङ्जष उऩजहरुको ङ्जकनफेच सभेत गदजछन ्। मसरे गदाज कृषकहरुरे 
उऩजहरुको उङ्ञचत भूल्म प्राप्त गनज सकेका छैनन बन ेउऩबोक्ताहरुरे ऩङ्झन सस्तो भङ्टल्मभा कृङ्जष उऩजहरु 
प्राप्त गनज सकेका छैनन ्। मसयी हेदाज कृङ्जष फजाय सॊवेदनङ्ञशर रुऩभा ङ्झफचौङ्झरमाहरुको ङ्झनमन्त्रणभा ऩयेको 
छ । मातामातको सङ्टङ्जवधा अऩङ्टग, भहॉगो य भौसभी बई कृषकहरु फजाय य व्माऩायीहरुसॉग आवङ्जित हङ्टन 
सकेका छैनन । भौसभी भूल्म, भाग य आऩङ्टङ्झतज य फजाय सॊमन्त्र फायेको ऻानको अबाव, स्थाङ्झनम तहरे 
रगाउने अङ्झतङ्चयक्त कय,  न्त्मूनतभ ्सभथजन भूल्मको अबाव,  बण्डायण ऩङ्टवाजधायको  अबाव, य नाऩ तौरको 
उङ्ञचत प्रफन्त्ध नबएका जस्ता कायणरे प्रदेशको कृङ्जष फजाय प्रणारी प्रबाङ्जवत बएको छ । कैरारी य 
कॊ चनऩङ्टय ङ्ञजल्राभा एक एक वटा भार थोक फजाय यहेको छ बन ेअन्त्म ङ्ञजल्राहरुभा सॊकरन केन्त्िहरु 
ङ्झनभाजण बएका छन ्। फझाङ य डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्राभा कङ्चयफ एक दजजन सॊकरन केन्त्ि छन ्बने फाजङ्टया 
ङ्ञजल्राभा एक वटा य कॊ चनऩङ्टय ङ्ञजल्राभा कङ्ट नै ऩङ्झन सॊकरन केन्त्ि छैनन ्। कैरारी, कॊ चनऩङ्टय य अछाभ 
ङ्ञजल्राभा ग्राङ्झभण फजायहरु )हाटफजाय (याम्रोसॉग सॊचाङ्झरत छन बने अन्त्म ङ्ञजल्राहरुभा हाटफजाय शङ्टन्त्म 

प्राम् छन )ताङ्झरका १०( । 

 
३५. एग्रोबेटहरुरे कृङ्जष उत्ऩादकहरुराई उत्ऩादन साभाग्री आऩूङ्झतज गनङ्टजका साथै प्राङ्जवङ्झधक ऻान प्रदान गने 

कामज गयी यहेका छन ्। ङ्झतनीहरूको उऩङ्ञस्थङ्झत अन्त्म ऺेरहरूको तङ्टरनाभा व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन स्थर य 
ऩहङ्टॉचमोग्म ऺेरभा फढी छ। कैरारी ऩङ्झछ कञ्चनऩङ्टय, डडेल्धङ्टया य अछाभ ङ्ञजल्राभा ङ्जमनीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत 
फढी यहेको छ बन ेफझाङ, फाजङ्टया य दाच ङ्टजरा ङ्ञजल्राभा न्त्मून सॊख्माभा एग्रोबेटहरु यहेका छन ्। 
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ताङ्झरका १०. कृङ्जष फजाय य एग्रोबेटको सॊख्मा 
ङ्ञजल्रा थोक फजाय ग्राङ्झभण फजाय सॊकरन केन्त्ि हाटफजाय एग्रोबेट 

फाजङ्टया   १  ७ 

फझाङ   १२  ४ 

दाच ङ्टजरा   ३  ८ 

फैतडी   ६  १२ 

डडेल्धङ्टया   १३  ३१ 

डोटी   ६  ११ 

अछाभ   ५ ६ ३ १५ 

कैरारी १ ९ ५ ९ २०६ 

कॊ चनऩङ्टय १ ९ 
 ९ ५८ 

जम्भा २ २३ ५२ २१ ३५२ 
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३६. सहकायीहरू कृङ्जष उत्ऩादकहरूराई उत्ऩादन साभग्री आऩूङ्झतज, उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टको फजायीकयण  य कृङ्जष 
ऋण ऩहङ्टॉचभा सहमोग गनज य आफ्ना सदस्महरूराई सान्त्दङ्झबजक सेवाहरू प्रदान गनज स्थाऩना गङ्चयएका 
छन।् मस प्रदेशभा २०६० वटा सहकायी गठन बै कङ्चयफ ५ राख सदस्म यहेका छन ्जसभध्मे ६०% 
भङ्जहरा सदस्महरु छन । मी सहकायीभध्मे कङ्चयफ ५०% कृङ्जष य ऩशङ्ट ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्त्धत यहेका छन ्
बने केङ्जह भार जङ्झडफङ्टटीका य अन्त्म फचत, ऋण य उऩबोक्ता सहकायी यहेका छन ्। मी सहकायीहरूरे 
रु १० अयफ ४४ कयोड ३५ राख फचत सॊकरन गयी २८१५ जनाराई प्रत्मऺ योजगायी सभेत प्रदान 
गयेका छन ्(ताङ्झरका ११) । 
 

ताङ्झरका ११. सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशभा सहकायीको अवस्था 

ङ्ञजल्रा 
  

सहकायी 
सॊख्मा 
 

जम्भा सदस्म आव २०७६/७७ सम्भको ङ्जवङ्ञिम अवस्था प्रत्मऺ 
योजगायी 
 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष 

 
जम्भा शेमय ऩङ्टॊजी (रु) फचत सॊकरन (रु) 

फाजङ्टया ११९ ६,७४९ ६,४२० १३,१६९ १९,७३८,३३० ८२,९९०,००७ ७२ 
फझाॊङ ८५ १६,३४९ ७,०७४ २३,४२३ ३३,९३१,८३५ १३०,११३,०२७ १३५ 
दाच ङ्टजरा ९१ ७,२९४ ३,१०४ १०,३९८ १६,३१६,७१५ १,२२०,९४८,१८६ ३२ 
फैतडी १८२ ६,८६५ ६,८६७ १३,७३२ १३,८९५,८०० ९१५,०००,०६१ ४६ 

डडेल्धङ्टया १७४ ११,६५३ ७,०६४ १८,७१७ २९,७६०,३६० १२५,७६०,४४० ४८ 

डोटी १२५ १३,६०० ७,१७५ २०,७७५ २७०४९५६२ १५५,४३५,०९१ ७० 

अछाभ १४० १४,२०३ ८,१३० २२,३३३ ४९,४१९,१८८ १८५,४३७,३३६ १०७ 

कैरारी ५०८ ६८,६७० ५७,९९५ १२६,६६५ ६००,४८८,८३१ २,१३९,०७६,०४६ ९६३ 

कॊ चनऩङ्टय ३०७ ४५६९४ ४९७७८ ९५४७२ ५६३३८२३६९ २,४४६,८६१,९८१ ५८२ 
स्थाङ्झनम 
तहभा जम्भा 

१,७३१ १९१,०७७ १५३,६०७ ३४४,६८४ १,३५३,९८२,९९० ६,५७८,१२२,१७५ २,०५५ 

प्रदेशभा ३२९ १२८०,२३ ७०,२८२ १९८,३०५ ६६१,१०४,८०७ ३,८६५,३७४,७६६ ७६० 

जम्भा २,०६० ३१९,१०० २२३,८८९ ५४२,९८९ २,०१५,०८७,७९७ १०,४४३,४९६,९४१ २,८१५ 

स्रोत: DOC, 2020 



सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४)  ऩेज 13 

३७. मस प्रदेश य अन्त्म प्रदेशका बन्त्साय नाकाफाट कृङ्जषजन्त्म वस्तङ्टको आमात ङ्झनमाजत तथ्माॊक हेदाज अङ्झधकाॊश 
प्राथङ्झभक उत्ऩादन (धान गहङ्टॉ भकै आदी) को व्माऩाय हङ्टने गयेको देखाउॉछ । उऩरब्ध व्माऩाय तथ्माङ्क 
हेदाज ङ्झनमाजतको तङ्टरनाभा आमातको भारा य भूल्म ङ्झनकै फढी छ । बायतफाट आमात हङ्टने वस्तङ्टहरूभा 
धान, चाभर, कङ्झनका, गहङ्टॉ, भकै (ऩशङ्ट दानाका राङ्झग), ठूरो ऩङ्चयभाणभा ताजा तयकायी, आरङ्ट य प्माज, 

परपूर, दार, तेरहन, तयकायी तथा परपूरका फीउ ऩदजछन ्। आमात बएका वस्तङ्टहरूको सॊख्मा य 
ऩङ्चयभाण (अनङ्टसङ्टची ७) य ङ्झनमाजत बएका वस्तङ्टहरूको सॊख्मा य ऩङ्चयभाण (अनङ्टसङ्टची ८) भा ङ्छदईएको छ । 
अङ्झधकतभ रुऩभा NTFPs/MAPs, भसरा य ङ्जऩना जस्ता अन्त्म उऩ-उत्ऩादनहरू सभेत सभावेश छन ्। 

 

३८. फारी तथा वस्तङ्टहरुको उत्ऩादकत्व अङ्झबवृङ्जि गनज ङ्झसॉचाई एक भहत्वऩूणज उत्ऩादन साधन हो । प्रदेशको 
कङ्ट र खेती गङ्चयएको जग्गाभध्मे ५३.९% ऺरेपरभा ङ्झसॉचाई सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध छ, तय २८.८% 
ऺेरपरभा भार वषैबङ्चय ङ्झसॉचाई उऩरब्ध बएको छ । मसफाट प्रि हङ्टन्त्छ ङ्जक २५.१% ऺेरपर भौसभी 
ङ्झसॉचाईभा ङ्झनबजय छ बने ४६.१% ऺरेपर ङ्झसॉचाईको राङ्झग आकाशे ऩानीभा बय ऩनङ्टज ऩने अवस्था छ । 
ङ्ञजल्राहरुभध्मे कैरारी ङ्ञजल्राभा सफैबन्त्दा धेयै ऺेरपर (८१.६%) ङ्झसॉङ्ञचत छ । त्मसऩङ्झछ क्रभस् 
कॊ चनऩङ्टय (७०.१%), डडेल्धङ्टया (४७.४%), य फैतडी (४०.९%) यहेका छन ्। अछाभ ङ्ञजल्रा सफैबन्त्दा 
कभ ङ्झसॉङ्ञचत ऺेरपर हङ्टने ङ्ञजल्रा हो (ताङ्झरका १२) ।  

 

ताङ्झरका १२. सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशभा ङ्झसॉचाईको अवस्था 

ङ्ञजल्रा 
खेती गङ्चयएको 
ऺरेपर (हे.) 

जम्भा ङ्झसॉङ्ञचत ऺरेपर 

(हे.) 
वषजबङ्चय ङ्झसॉचाई हङ्टन े
ऺरेपर (%) 

भौसभी रुऩभा ङ्झसॉचाई 
हङ्टन ेऺरेपर  (%) 

फाजङ्टया २०,१५५ १०,१८५ ११.७ ३८.९ 

फझाॊङ २८,२१४ ९,९५५ २६.२ ९.१ 

दाच ङ्टजरा २२,२१४ ४,६९५ १५.७ ५.४ 

फैतडी २५,७०० १०,५२० ११.२ २९.७ 
डडेल्धङ्टया १०,६६८ ५,०५४ ३० १७.४ 
डोटी २५,५०० ९,३८६ १९.३ १७.५ 

अछाभ ४२,४१३ १०,१६४ ८.७ १५.३ 

कैरारी ८६,४५० ७०,५०० ४९.४ ३२.२ 
कॊ चनऩङ्टय ५६,६०२ ३९,६८५ २८ ४२.१ 

जम्भा ३१७,९१६ १७०,१४४ २८.८ २५.१ 
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३९. नेऩारभा यासामङ्झनक भरको अबाव सधैंबङ्चयको एक सभस्मा हो । सङ्टदूयऩङ्ञिभ रगामत अन्त्म प्रदेशहरूभा 
सभेत यासामङ्झनक भरको आऩूङ्झतज आवश्मकता बन्त्दा ङ्झनकै न्त्मून हङ्टन ेगयेको छ । नेऩारभा यासामङ्झनक 
भरको वाङ्जषजक अनङ्टभाङ्झनत भाग ६ राख देङ्ञख १० राख भेङ्जिक टनसम्भ यहेको छ तय कङ्चयफ ४ राख 
भेङ्जिक टन भार आऩङ्टङ्झतज हङ्टन ेगयेको छ । सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश रे बने नेऩाररे आऩङ्टङ्झतज गयेको यासामङ्झनक 
भरको केवर ७ देङ्ञख ९ प्रङ्झतशतसम्भ भार प्राप्त गने गयेको छ  (ताङ्झरका १३)। मस प्रदेशरे भाग 
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गयेको ऩङ्चयभाणको ५० प्रङ्झतशत बन्त्दा कभ ऩङ्चयभाणभा सङ्घीम सयकायफाट यासामङ्झनक भर प्राप्त हङ्टने 
गयेको छ । सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश सयकायरे आङ्झथजक वषज २०७८/८९ देङ्ञख यासामङ्झनक भरभा अनङ्टदान 
ङ्छदने व्मवस्था गये अनङ्टरुऩ आ.व. २०७८/८९ भा ७० राख रुऩैमाॉ ङ्जवङ्झनमोजन गयेको ङ्झथमो । 

 

ताङ्झरका १३. प्रदेशभा यासामङ्झनक भरको ङ्झफक्री ङ्ञस्थङ्झत (भे.टन.) 
ङ्ञजल्राहरु २०७१-७२ २०७२-७३ २०७३-७४ २०७४-७५ २०७५-७६ २०७६-७७ 

फाजङ्टया १५४ १४२ १४२ १०२ १८० २६४ 

फझाॊङ १४७ १५२ १५२ ८९ ८३ १४६ 

दाच ङ्टजरा १६ २० २० २७ २४ २० 

फैतडी १०९ १५७ १५७ १४३ १२७ १३५ 

डडेल्धङ्टया १८ २३ २३ ३१ ३० ३७ 

डोटी ३४८ २३५ २३५ ४०२ ४०२ ३८८ 

अछाभ ७६ ७५ ७५ ७४ ४८ ११८ 

कैरारी १७,४५४ १३,१५२ १३,१५२ १८,४८६ १६,३९५ २१,७५३ 

कॊ चनऩङ्टय ७,६०७ ६,७९० ६,७९० ९,०५६ ५८,३५ ७,९२७ 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ २५,९२९ २०,७४६ २०,७४६ २८,४१० २३,१२४ ३०,७८८ 

नऩेार २९८,६७७ २५९,०६१ २५९,०६१ ३६४,०२० ३४४,००४ ३९४,५९५ 

स्रोत् कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारम (ङ्जवङ्झबङ्ङ वषजहरु) 
 

४०. मो प्रदेश जरवामङ्टफाट ङ्झसङ्ञजजत खतयाहरु (hazards) का कायण सॊकटासङ्ङ अवस्थाभा (vulnerable) यहेको 
छ । मस प्रदेशका ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी ङ्ञजल्राहरु जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनको प्रबावका दृङ्जिरे उच्च देङ्ञख 
ज्मादै उच्च रुऩभा सॊवेदनङ्ञशर छन ्। मी ङ्ञजल्राहरुभध्मे फाजङ्टया य फझाङ ङ्ञजल्राहरु ज्मादै उच्च रुऩभा 
सॊवेदनङ्ञशर छन ् बने फैतडी, दाच ङ्टजरा, य कैरारी ङ्ञजल्राहरु सॊवेदनङ्ञशर छन ्। जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनको 
दृङ्जिरे डोटी य अछाभ ङ्ञजल्राहरु भध्मभ रुऩभा सॊवेदनङ्ञशर छन ्बने कॊ चनऩङ्टय य डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्राहरु 
कभ सॊवेदनङ्ञशर वगजभा ऩदजछन ्(ङ्ञचर २) ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ङ्ञचर २. जरवामङ्टफाट ङ्झसङ्ञजजत खतयाहरुको सॊवेदनङ्ञशरता (MoFE, २०१७) 
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४१. मस प्रदेशका ङ्ञजल्राहरूभा कृङ्जष ऺेरको राङ्झग जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनको सॊवेदनशीरताको स्तय पयक 
पयक छ। सॊवेदनशीरतारे जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन वा अन्त्म ऩङ्चयवतजनफाट प्रङ्झतकूर वा सकायात्भक रूऩभा 
प्रणारी वा फारी प्रबाङ्जवत बएको स्तयराई जनाउॉछ। सॊवेदनशीरता सूचकहरू प्राम् कृङ्जषभा आङ्ञश्रत 
जनसॊख्माको अवस्था, फारी, ऩशङ्टऩारन य भत्स्म ऩारनको अवस्था तथा ङ्ञस्थङ्झत, य साभाङ्ञजक-आङ्झथजक 
अवस्था सॉग सम्फङ्ञन्त्धत छन ्। फझाङ, अछाभ य डोटी ङ्ञजल्राभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनको सॊवेदनशीरता 
उच्च छ बने डडेल्धङ्टया, फैतडी, दाच ङ्टजरा य फाजङ्टया ङ्ञजल्राहरु भध्मभ छन ्। त्मस्तै कैरारीभा न्त्मून य 
कञ्चनऩङ्टयभा अङ्झत न्त्मून सॊवेदनशीरता यहेको छ (ङ्ञचर ३) । 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ङ्ञचर ३. ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राहरूभा कृङ्जष ऺेरको जरवामङ्ट सॊवेदनशीरता (MOFE, २०१७) 
 

४२. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ बागहरूभा सन ्२०१५ य सन २०१८ को फीचभा ङ्जवङ्झबङ्ङ जरवामङ्टजन्त्म 
जोङ्ञखभहरूको आवृङ्ञि/ऩङ्टनयावृङ्झत (frequency) बएको दङ्ञखन्त्छ । फाढी य ऩङ्जहयो, खडेयी, आगराङ्झग, 
अङ्झसना य चट्याङ, योगङ्जकया य फारी कटानी ऩिातको नोदसानी जस्ता जोङ्ञखभ को ऩङ्टनयाफङृ्झत बइयहन्त्छ 
। ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रकायका जोङ्ञखभहरु भध्मे कङ्ञम्तभा एउटा जोङ्ञखभ साभना गयेका ऩङ्चयवायहरूको प्रङ्झतशत 
ङ्जववयण ताङ्झरका १४ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

 

ताङ्झरका १४. घय ऩङ्चयवायद्वाया ङ्चयऩोटज गङ्चयएको भौसभी खतयाहरूको आवङृ्ञि (frequency) (ऩङ्चयवायको %) 

खतयाहरु 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ ऩहाड सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ तयाई 

२०१६ २०१७ २०१८ २०१५ २०१६ २०१७ २०१८ 

फाढी य ऩङ्जहयो ०.४ - ०.४ २.६ १.९ १.१ ०.४ 

खडेयी ३५.६ १८.५ १.८ ०.४ १७.८ - - 
आगराङ्झग, अङ्झसना य चट्याङ ०.७ ३६.९ १०.७ ०.४ ५.६ - १.५ 

कीयाहरू, योगहरू य 
उत्ऩादनोऩयान्त्त हाङ्झन 

०.७ २.६ ३.७ १.९ ६.७ ०.४ १.८ 

स्रोत: Walker et al., 2019 ४२.  
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४३. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका ङ्ञजल्राहरू जरवामङ्टजन्त्म प्रकोऩको ङ्झफङ्झबङ्ङ जोङ्ञखभ शे्रणीभा ऩदजछन ्। ङ्ञचर ४ भा 
देखाईए अनङ्टसाय Exposure को दृङ्जिरे कैरारी ङ्ञजल्रा अङ्झत उच्च जोङ्ञखभको शे्रणीभा ऩयेको छ बन े
कञ्चनऩङ्टय भध्मभ श्रङ्ञणभा यहेको छ । अछाभ, फझाङ, दाच ङ्टजरा, डोटी, फैतडी, डडेल्धङ्टया ङ्झनम्न वगजभा य 
फाजङ्टया अङ्झत ङ्झनम्न वगजभा ऩदजछ (MOFE, 2०21) । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ङ्ञचर ४. ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राहरूभा कृङ्जष ऺेरको exposure (MOFE, २०१७) 
 

४४. प्रदेशका ङ्ञजल्राहरूभा अनङ्टकूरन (adaptive) ऺभताको स्तय ऩङ्झन पयक-पयक छ । फाजङ्टया, फझाङ, 

अछाभ, डोटी, फैतडी, डडेल्धङ्टया जस्ता ङ्ञजल्राहरुभा अनङ्टकूरन (adaptive) ऺभता न्त्मून छ बन ेदाच ङ्टजराभा 
मस्तो  ऺभता कभ यहेको छ (ङ्ञचर ५) । मो ङ्जवशेष गयी गङ्चयफी य खाद्य असङ्टयऺाको उच्च घटनाहरू, 

न्त्मून भानव ङ्जवकास सङ्टचाङ्क, स्मारो य ङ्झडऩ ट्यङ्टफवेरहरूभा कभ ऩहङ्टॉच, येङ्झडमो य टेङ्झरङ्झबजनभा कभजोय 
ऩहङ्टॉच, य आधङ्टङ्झनक तथा  कङ्ट शर कृङ्जष औजाय तथा उऩकयणहरूको कभ प्रमोगको कायणरे गदाज बएको 
हो । अकोतपज , कैरारी य कञ्चनऩङ्टय ङ्ञजल्राभा उच्च अनङ्टकूरन ऺभता (MOFE, 2021) यहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ङ्ञचर ५. कृङ्जष ऺेरको अनङ्टकूरन ऺभता (MoFE, २०१७) 
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२.१.१ कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध प्रणारी 
४५. कृङ्जषको व्मवसाङ्जमकयण प्रङ्जवङ्झधभा (technology-driven) आधायीत छ । मस प्रदेशरे कृङ्जष 

व्मवसाङ्जमकीकयण सम्न्त्धभा साभना गयी याखेका च ङ्टनौतीहरु ङ्झनम्न फभोजभ यहेका छन ्। 

(क) गङ्टणस्तयीम फीउ य नस्रहरुको ऩमाजप्त आऩूङ्झतज नहङ्टन ङ्ट । 

(ख) कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान फाट ङ्जवकास गङ्चयएका प्रङ्जवङ्झधहरुरे सफै ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺेरहरु एवॊ खेती प्रणारी य 
ङ्जकसानहरुको आवश्मकताको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनङ्टज नसदनङ्ट।  

(ग) ङ्जवङ्जवध ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारी, फारी तथा वस्तङ्टहरुको आवश्मकता य जरवामङ्ट ङ्झसङ्ञजजत प्रकोऩहरुसॉग 
अनङ्टकूरन हङ्टनको राङ्झग अङ्झत सीङ्झभत भाराभा जरवामङ्ट सभानङ्टकङ्ट रन प्रङ्जवङ्झधहरु हङ्टन ङ्ट । 

(घ) जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता (फारी य नस्र) को सॊयऺण य ङ्छदगो उऩमोगको अभ्मास न्त्मून भाराभा गयीनङ्ट ।   

(ङ) जङ्झडफङ्टटी य सङ्टगङ्ञन्त्धत औषधीजन्त्म ङ्झफरुवाको ङ्छदगो उऩमोग य कृङ्जष-वनको प्रवर्द्जनका राङ्झग प्रङ्जवङ्झध 
ङ्जवकास नगयीनङ्ट ।  

(च) जीवन्त्त प्रङ्जवङ्झध प्रणारीको ङ्जवकासको राङ्झग ङ्जकसानहरु, उद्यभीहरु य  वैऻाङ्झनकहरुको सीऩ य ऻानको 
अङ्झबवृङ्जि गनङ्टजका साथै थऩ अङ्झबभङ्टख गयाउन आवश्मक कामज अत्मङ्झधक न्त्मून भाराभा गयीनङ्ट ।  

(छ) गैय ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ रगामत ङ्झसॉचाई प्रणारीको अऩमाजप्तता हङ्टन ङ्ट । 

(ज)  उऩमङ्टक्त भेङ्झसनयी य उऩकयणहरुको उऩरब्धता न्त्मून भाराभा हङ्टन ङ्ट ।  

(झ) खासगयी बायतफाट आमाङ्झतत तयकायी य परपूरहरुभा ङ्जवषादीको उच्च स्तय रगामतका थऩ 
भङ्टद्दाहरु सॊफोधनका  राङ्झग कानूनी तथा अन्त्म  कामज नगयीनङ्ट ।  

(ञ) अनङ्टसन्त्धानको हकभा सयकायी, ङ्झनजी य शैङ्ञऺक सॊस्थाहरुफीच कभजोय सम्फन्त्ध हङ्टन ङ्ट ।   

 

४६. जभीन य श्रभको उत्ऩादकत्वभा सङ्टधाय ल्माउनका ङ्झनङ्ञम्त उऩमङ्टक्त प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य प्रसाय गनज कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झध प्रणारी एक भहत्वऩूणज अवमव (Component) हो । कृङ्जषको उत्ऩादकत्व वृङ्जि गनजका राङ्झग 
उऩमङ्टक्त प्रङ्जवङ्झधहरुको ङ्जवकास य अवरम्फन गनङ्टजका साथै दऺता फढाउन य कृङ्जष उत्ऩादनराई फजाय 
भागका आधायभा ङ्छदगो फनाउन ऻानको सभेत आवश्मकता ऩदजछ । कृङ्जष उत्ऩादकत्व फढाउन े सॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत उऩामहरु ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ छन ्। 

(क) प्रबावकायी कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान य प्रसाय । 

(ख) कृङ्जष उत्ऩादन साभाग्रीहरुको कङ्ट शर प्रमोग । 

(ग) प्रबावकायी य ङ्छदगो अभ्मासहरू य सङ्टधाङ्चयएको अन्त्तयसम्फन्त्धका साथै प्राकृङ्झतक स्रोतहरूको उऩमोग 
(जङ्झभन, ऩानी, भाटो, य वन) । 

(घ) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन य प्रकोऩहरुका सन्त्दबजभा सभानङ्टकङ्ट रन ।  

 

सावजजङ्झनक ऺेरको प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य ङ्जवस्तायभा नतेतृ्वदामी बङू्झभका यहनङ्टका साथै ङ्झनजी ऺेर, गैयसयकायी 
सॊस्थाहरु य अगङ्टवा कृषकहरुको सभेत सहबागी यहेको छ। तथाङ्जऩ, सावजजङ्झनक ऺरेको अन्त्म ऺेर तथा 
ङ्झनकामरे गयेका कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास तथा ङ्झफस्तायका राङ्झग गयेका प्रमासराई सभन्त्वम गने, नीङ्झत य 
मोजनाहरूको कामाजन्त्वमनराई सहज फनाउन,े कामजसम्ऩादनको अनङ्टगभन गने य ङ्झनमभन गने प्रभङ्टख बङू्झभका 
यहेको छ । मसका साथै अनङ्टसन्त्धान य प्रसाय प्रणारीरे हार प्रचङ्झरत भाङ्झथ-तर (top-down) 
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दृङ्जिकोणभा ऩङ्चयवतजन ल्माउनङ्ट जरुयी छ जसरे गदाज अनङ्टसन्त्धान य प्रसाय प्रणारी रे ङ्जकसानहरु, व्माऩायी 
तथा सयोकायवाराहरुको भाग अनङ्टरुऩ कामज गयी याखेको छ बङे्ङ सङ्टङ्झनङ्ञितता गनज सङ्जकन्त्छ ।  

 

४७. कृङ्जष ऺेरको उत्ऩादनभा फङृ्जर्द् गनङ्टजका साथै खडेयी तथा फाढी जस्ता जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनका कायण 
सङृ्ञजत जोङ्ञखभहरूको न्त्मूनीकयण गनजका राङ्झग उऩमङ्टक्त प्रङ्जवङ्झध को आवश्मकता यहेको छ । भानव श्रभ 
न्त्मूङ्झनकयण गनज य कामज कङ्ट शरता फरृ्द्ी गनजका राङ्झग मस प्रदेशको बौगोङ्झरक अवस्था सङ्टहाउदो कृङ्जष 
मान्त्रीकयण ङ्झफकास य ङ्झफस्ताय गनङ्टज आवश्मक छ । मसका साथै कृङ्जष प्रणारी व्मवस्थाऩन अभ्मास तथा 
स्रोतको उऩमोगभा सङ्टधाय गनङ्टज ऩने हङ्टन्त्छ। कृङ्जषभा सफैबन्त्दा ठूरो प्राङ्जवङ्झधक च ङ्टनौतीको रुऩभा जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको ह्रास, हङ्चयतगहृ उत्सजजनका असय का साथै जभीनको उवजयाशङ्ञक्त ह्रासका राई भहत्व नङ्छदई 
फारी सघनता भापज त उत्ऩादकत्व वृङ्जि गनेतपज  ध्मान ङ्छदने गयेको छ (FAO, 2016; Matson et al., 1997; 

Pretty et al., 2011) । फहङ्टसॊख्मक साना य सीभान्त्त ङ्जकसानहरु उत्ऩादनभा सॊरग्न बएको सन्त्दबजभा आम 
वृङ्जि, गयीफी न्त्मूनीकयण, खाद्य सङ्टयऺाभा सङ्टधाय, रैङ्जङ्गक सशङ्ञक्तकयण य वातावयणीम ङ्छदगोऩनाका राङ्झग 
प्रङ्जवङ्झधभा उनीहरुको ऩहङ्टॉच हङ्टन ङ्ट अङ्झत आवश्मक छ (Byerlee, de Janvry, & Sadoulet, 2009; Pingali, 2010) 
। जरवामङ्ट जोङ्ञखभहरू व्मवस्थाऩन गनज साना ङ्जकसानहरूको सीङ्झभत ऺभता बएका कायण उनीहरू 
दीघजकारीन गङ्चयफीभा पस्न सदछ (Carter & Barrett, 2006; Fafchamps, 2003; Kebede, 1992)। मसैरे 
प्रङ्जवङ्झधको सन्त्दबजभा तीनवटा ऩऺहरुभा ध्मान केङ्ञन्त्ित गनङ्टज आवश्मक छ ।  

(क) प्रङ्जवङ्झधभा गयीफ, साना तथा सीभान्त्त उत्ऩादकहरुको ऩहङ्टॉच हङ्टन ङ्ट ऩदजछ । 

(ख) जर य जभीनको  ङ्झसङ्झभत उऩरब्धताराई ध्मानभा याखी फढ्दो जनसॊख्माको आवश्मकता ऩङ्टया गने 
गयी उत्ऩादन फढाउनङ्ट ऩदजछ । 

(ग) प्रङ्जवङ्झधरे स्रोतहरुको उऩमोगका राङ्झग याम्रोसॉग व्मवस्थाऩन गनङ्टजका साथै कृङ्जष उत्ऩादन कामजका  
कायण हङ्टने जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन योदनराई सऺभ ऩानङ्टज ऩदजछ ।  

 

२.१.२ कृङ्जष व्मवसाङ्जमकयण 
२.१.२.१ कृङ्जष उत्ऩादन साधन य सेवाहरु 

४८. मस प्रदेशभा कृङ्जष उत्ऩादन साधन य सेवाहरुराई असय गने तथा प्रबाव ऩाने असॊख्म भङ्टद्दाहरु छन ्। ती 
भध्मे एक भहत्वऩूणज भङ्टद्दाको रुऩभा कृषक सभङ्टदामफीच यहेको थोयै जभीन हङ्टन ङ्ट य बएको जभीनको ऩङ्झन 
खङ्ञण्डकयण हङ्टनङ्ट यहेको छ । चाङ्जहएको सभम य ऩङ्चयभाणभा गङ्टणस्तयमङ्टक्त ङ्झफउ य भरखादको 
अनङ्टऩरब्धता, औजाय तथा उऩकयणहरुको भभजत एवॊ सम्बायको सीङ्झभत ऺभता, कृषकको ङ्झनमन्त्रणभा यङ्जह 
वषजबङ्चय ङ्झसॉचाई गनज सङ्जकन ेअऩङ्टग ङ्झसचाई ऩङ्टवाजधाय, स्थाङ्झनम फारी तथा वस्तङ्टहरुको भङ्टल्म अङ्झबवृङ्जि गने 
सम्फङ्ञन्त्ध सम्बावनाको खोजङ्झफन नबएको, जङ्गरी जनावय (फाॊदय, दङ्टम्सी, फॊदेर) रे कृषकरे रगाएको 
फारीभा ऺङ्झत ऩङ्टमाजएको, य असॉगङ्छठत रुऩभा स्थाङ्झनम स्तयभा उऩरब्ध जङ्झडफङ्टटी तथा औषधीजन्त्म 
ङ्झफरुवाको सॊकरन एवॊ व्माऩायका भङ्टद्दाहरु मस प्रदेशभा यहेका छन ्। त्मस्तैगयी प्रदेशका थऩ भङ्टद्दाहरुभा 
फारी तथा वस्तङ्टहरुको ङ्झफभा य कृङ्जष ऋणको ऩहङ्टॉचभा फाधा ब्मफधान, अऩमाजप्त फारी सॊयऺण सेवा य 
ङ्जवषादीहरुको जथाबावी प्रमोग, भाटोको नदसाङ्कन (Soil mapping) को अबाव (ऩोषण तत्व, उब्जामोग्म 
अफस्था, भाटो फङ्झगजकयण), जरवामङ्ट ङ्झसङ्ञजजत सॊकट तथा ङ्झफऩदहरु य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनको प्रबाव यहेका 
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छन ्। श्रभशङ्ञक्तको फसाईं सयाई (आप्रावासन) रे भानव स्रोतको ङ्झतब्र अबाव य ङ्झफध्मभान भानव स्रोत 
कभ यहेको साथै ङ्झतनीहरुको सेवा ङ्छदन ेऺभता कभजोय यहेको अवस्था ऩङ्झन सभस्माको रुऩभा यहेको छ 
। साथै प्रदेशभा ब ङ्टङ्झभङ्जहन, भङ्टक्त कभैमा, हङ्झरमा, हरुवा चरुवा य कम्रयी जस्ता कभजोय सभङ्टदाम केङ्ञन्त्ित 
कृङ्जष व्मवसाम कामजक्रभहरु ज्मादै सीङ्झभत रुऩभा कामाजन्त्वमनभा यहेका छन ्।  

 
२.१.२.२ ऩशङ्ट एवॊ भत्स्म उत्ऩादन साधन य सेवाहरु 

४९. गाई (जसॉ, होङ्ञल्स्टन ङ्जिङ्ञजमन), बैंसी, बेडा य फाख्रा मस प्रदेशका प्रभङ्टख ऩाल्तङ्ट जनावयहरु हङ्टन ्। मस 
सम्फन्त्धी धेयै सभस्माहरु भध्मे आनङ्टफॊङ्झसक सङ्टधाय गङ्चयएका ऩशङ्टहरुको अबाव हङ्टन ङ्टका साथै जात सङ्टधायको 
राङ्झग आनङ्टफॊङ्झसक स्रोत तथा साभाङ्झग्र (genetic materials) को अबाव यहनङ्ट भङ्टख्म हङ्टन । त्मस्तैगयी 
प्रदेशभा स्थाङ्झनम ऩशङ्टका जातहरुको सङ्टधायका राङ्झग सीङ्झभत कृमाकराऩहरु सॊचाङ्झरत छन ्। मसथज मस 
प्रदेशभा स्थाङ्झनम ऩशङ्टका जातहरुको आनङ्टफॊङ्झसक सम्बावना य उत्ऩादकत्वभा सङ्टधाय ल्माउन क्रस-प्रजनन 
(cross-breeding) कामजक्रभराई सङ्टदृढ गनङ्टज जरुयी छ । स्थाङ्झनम गाई बैंसीको क्रस-प्रजननका राङ्झग 
आवश्मक कृङ्झरभ गबाजधान सेवा सॊचारनाथज सयकायी तथा ङ्झनजी ऺेरको ऺभता अऩङ्टग छ । गाई बैंसीको 
उत्ऩादकत्व फढाउन गङ्चयने क्रस-प्रजननका राङ्झग तयर नाईिोजन य ङ्झफमजको आऩङ्टङ्झतज गनङ्टज प्रदेशका राङ्झग 
अङ्झत आवश्मक छ ।   

 

५०. मस प्रदेशभा ऩशङ्टको सॊख्मा (herd population size) य उत्ऩादनफीच फेभेर बएको देङ्ञखन्त्छ । मसो हङ्टन ङ्टभा 
ङ्झनसन्त्देह ब्माऩक रुऩभा देखाऩने सॊक्राभक य ऩयजीवी योगहरु हङ्टन जसका कायण जनावयको रुग्णता 
(morbidity), भतृ्मङ्ट, य ङ्जढरो वृङ्जि हङ्टन ङ्टका साथै न्त्मून प्रजनन ऺभता सभेत देखा ऩयेको छ । अङ्झधकाॊश 
ऩशङ्ट योगहरुफाट वमस्क जनावयहरुभा अङ्झधक ङ्जवनाशकायी प्रबाव ऩयेको देङ्ञखन्त्छ । ऩशङ्टऩॊऺी योगफाट ऩने 
प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ ऺङ्झतरे आङ्झथजक, खाद्य सङ्टयऺा य ऩशङ्टऩारकको जीङ्जवकोऩाजजन य प्रदेशको अथजतन्त्रभा 
ठूरो प्रबाव ऩदजछ ।  

 

५१. मस प्रदेशभा गङ्टणस्तयीम ऩशङ्टदानाको उच्च भूल्म य न्त्मून उऩरब्धता ऩशङ्टऩॊऺीको उत्ऩादकत्व वृङ्जिको 
राङ्झग अको प्रभङ्टख फाधक यहेको छ । चाङ्जहने बन्त्दा कभ खङ्टवाउने य कङ्ट ऩोषणरे जन्त्भदाको तौर य 
वृङ्जिदय, दङ्टग्ध उत्ऩादन, भतृ्मङ्टदय, य प्रजनन सम्ऩादन जस्ता जनावयको आनङ्टवॊङ्ञशक ऺभताराई भाऩन गङ्चयन े
सूचकहरुराई सीङ्झभत गदजछ ।  

  

५२. मस प्रदेशभा ऩङ्झछल्रा ङ्छदनहरुभा भत्स्म उत्ऩादनको प्रवृङ्ञि (trend) फढ्दो क्रभभा देङ्ञखन्त्छ । तथाङ्जऩ 
प्रजनन प्रङ्जवङ्झधभा सङ्टधाय, योग व्मवस्थाऩन, उङ्ञचत दाना य ऩोषण, य कभ रागतको उत्ऩादन प्रणारी जस्ता 
ऩऺभा अझै सीङ्झभतता यहेको छ । ङ्जवशेष गयी गयीफ ङ्जकसानहरुको राङ्झग ङ्जवि य प्रङ्जवङ्झधभा सहज ऩहङ्टॉच 
गने कङ्ट याराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩदजछ । भाछाऩारी सॊस्कृङ्झत (polyculture) य सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 
भत्स्मऩारनको भाध्मभफाट ऩोखयी य फाढीको भैदान (flood plains) भा भाछाऩारनको सॊस्कृङ्झत ङ्जवकास 
बईयहेको देङ्ञखन्त्छ । 
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२.१.२.३ उत्ऩादनोऩयान्त्त (post-harvest)  साधन  (factors) य सेवाहरु  

५३. उत्ऩादन ऩङ्झछका गङ्झतङ्जवङ्झधहरू जस्तै फारी कटानी य प्रशोधन ङ्जवङ्झधहरूरे कृङ्जष उत्ऩादनको पाइदाहरू 
अङ्झबफङृ्ञध्द गनज भहत्त्वऩूणज बङू्झभका खेल्दछन जसका राङ्झग ऩमाजप्त सङ्टङ्जवधा य प्रङ्जवङ्झध को आवश्मक ऩदजछ । 
मस प्रदेशभा फारी कटानी तथा प्रशोधनका सङ्टङ्झफधा य प्रङ्जवङ्झधको अवस्था कभजोय छ । बण्डायण, ङ्ञशत 
बण्डाय य कोल्ड चेनका सङ्टङ्जवधाहरुको कभी, धेयै स्थाङ्झनम उऩजहरुरे आमाङ्झतत उऩजहरुसॉग प्रङ्झतस्ऩधाज 
गने अवस्था नहङ्टन ङ्ट, भङ्टख्म ङ्झसजनभा दङ्टधको भङ्टल्म अङ्झबवृङ्जि गने ऩङ्टवाजधायको कभी, न्त्मङ्टनतभ ्सभथजन भूल्मको 
कभजोय कामाजन्त्वमन अवस्था, य भौसभी तथा दङ्टयावस्थाका सडकका कायण उत्ऩादन ऩकेट य फजाय 
केन्त्िहरु फीचको कभजोय सम्फन्त्ध जस्ता उत्ऩादनोऩयान्त्त सॊग सम्फङ्ञन्त्धत भङ्टद्दाहरु मस प्रदेशभा यहेका छन ्
। त्मस्तैगयी छङ्चयएय यहेका उत्ऩादन ऩकेट य बौगोङ्झरक अवस्थारे उऩजहरु एकङ्झरत गनज कङ्छठन; 
उत्ऩादन ऩकेट, ऩङ्चयभाण, फजाय य भूल्मका फायेभा उत्ऩादक य भूल्म अङ्झबवृङ्जि सयोकायफाराहरु फीच 
ङ्झनमङ्झभत सूचनाको अबाव; भङ्जहरा-भैरी प्रङ्जवङ्झध य अवसयहरुको अऩमाजप्तता जस्ता ऩऺहरुरे मस प्रदेशको 
उत्ऩादनोऩयान्त्त साधन य सेवाहरुराई प्रबाव ऩाङ्चययहेका छन ।  

 

२.१.३ खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा  

५४. नेऩारको खाद्य नीङ्झत भङ्टख्मत् दमारोयीको सङ्टयऺा वा खाद्याङ्ङ सङ्टयऺासॉग सयोकाय याख्न े सन्त्दबजभा 
केङ्ञन्त्ित छ जसको उद्देश्म भाङ्झनसहरुका राङ्झग ऩमाजप्त दमारोयीको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टज यहेको छ । प्रङ्जवङ्झध, 

फजाय, सभथजन भूल्म य प्रोत्साहनहरू भङ्टख्मतमा खाध्माङ्ङभा केङ्ञन्त्ित छन ् जसरे खाध्माङ्ङ-आधाङ्चयत 
रूऩान्त्तयणभा नतेतृ्व गयेका छन ् । प्रसस्त शङ्टक्ष्भऩोषकतत्वमङ्टक्त अऩहेङ्झरत फारीहरु (underutilized 

crops) को ङ्झफकास तथा उऩमोगभा प्रोत्साहन नगयीदा ङ्झतनीहरुको खेती अङ्झत न्त्मून भाराभा गनज थारेऩछी 
शङ्टक्ष्भ ऩोषकतत्वमङ्टक्त खाद्य ऩदाथजहरुको उऩरब्धताभा प्रबाव ऩनज गएको छ ।  

 

५५. खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺाभा खाद्य उऩरब्धता, खाद्यभा ऩहङ्टॉच, खाद्यको उऩमोग य स्थाङ्जमत्व जस्ता 
स्तम्बहरू सभाङ्जहत हङ्टन्त्छन ्। मी ऩऺहरू गङ्चयफी, ऩोषण सम्फङ्ञन्त्ध ऻान य सीऩ, उत्ऩादन ङ्जवङ्जवधीकयण य 
भूल्म अङ्झबवृङ्जर्द् जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ कायकहरूफाट प्रबाङ्जवत हङ्टन्त्छन।् मद्यङ्जऩ, ऩङ्झछल्रो चयणभा खाद्याङ्ङ 
उऩबोगभा तङ्टरनात्भक रूऩभा याम्रो प्रगङ्झत बएको छ, अङ्झधकाॊश जनसॊख्माभा अझै ऩङ्झन ऩौङ्जिक खाद्याङ्ङ 
उऩबोग गने फानी नयहेको कायण प्रदेशभा ऩङ्टड्कोऩना (Stunting), कङ्ट ऩोषण य यक्तअल्ऩताको उच्च प्रकोऩ 
फढेको छ । अऩमाजप्त खाद्य उत्ऩादन य उऩबोग, गङ्चयफी, ङ्झफतयणको बौङ्झतक सभस्मा, पाभज ङ्झबर य पाभज 
फाङ्जहयका योजगायीका अवसयहरुको अबाव, स्थाङ्झनम एवॊ ऩयम्ऩायागत फारीहरु (local and indigenous 

crops) को उत्ऩादन ङ्जवङ्जवङ्झधकयण य भङ्टल्म अङ्झबवृङ्जिफाये ऻान तथा ङ्ञशऩको अबाव य गङ्चयफीका कायण 
योजगायीका राङ्झग ग्राङ्झभण ऺेरफाट हङ्टने फसाई सयाई जस्ता भङ्टद्दाहरु मस प्रदेशका प्रभङ्टख सवारहरु 
(Critical Issues) हङ्टन ।  

 

५६. मस प्रदेशका ङ्जकसानहरूराई उङ्ङत फीउ, आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधहरू य फजाय अवसयहरू एफॊ सूचनाहरूभा 
सीङ्झभत ऩहङ्टॉच छ। कृङ्जष उत्ऩादनभा ङ्झगयावटका कायणरे गदाज ग्राङ्झभण अथजतन्त्र उदास फनेको छ बने 
ब्माऩक रुऩभा बोकभयी य आप्राफासनभा वृङ्जि बएको छ । कभ शङ्ञक्तफधजक खाना उऩबोगका कायण 
मस प्रदेशका १४.१% फच्चाहरुभा ख्माउटेऩन देङ्ञखएको छ जङ्टन नेऩारका प्रदेशहरुभध्मे मो प्रदेश 
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ख्माउटेऩनभा दोस्रो स्थानभा यहेको छ । धेयै भाङ्झनसहरु प्रामजसो प्रत्मेक ङ्छदन एकै खारको खाना खान े
गदजछन ्। ऩहाड य उच्च ऩहाडका स्थाङ्झनम फाङ्झसन्त्दाहरु ङ्छदनभा दङ्टई छाक खानाको व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
सॊघषज गनङ्टज ऩने अवस्था छ । कृङ्जष उत्ऩादकत्वभा वृङ्जि, खाद्य उऩबोगभा ङ्जवङ्जवधता य अङ्झधक ऩोषणमङ्टक्त 
खानाको उऩबोग मस प्रदेशभा च ङ्टनौतीको रुऩभा यहेका छन ।   

 

२.१.४. सॊस्थागत ङ्जवकास य सङ्टशासन 

२.१.४.१ सावथजननक सिंस्थाहरू (याक्ष्िम, प्रादेसशक य स्थाननम) 

५७. सॊङ्जवधानत् कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्झफकासको कामज स्थाङ्झनम तथा प्रादेङ्ञशक सयकायहरुको अङ्झधकाय ऺेर 
ङ्झबर ऩदजछ । कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्जवकास भन्त्रारम को वतजभान सॊयचना अनङ्टसाय कृङ्जष ऻान केन्त्ि 
(AKC) य बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार य ऩशङ्ट सेवा ङ्जवशेषऻ केन्त्िहरू (VHLSECs) को TOR राई ऩूणज रूऩभा 
कामाजन्त्वमन गनज सीङ्झभत गयेको छ ङ्जकनबने AKC, VHLSECs, प्रधानभन्त्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना 
य स्थानीम तहका कृङ्जष तथा ऩशङ्टसेवा इकाईहरुफीच ङ्ञजम्भेवायी, जवापदेङ्जहता, य प्रङ्झतङ्जक्रमा सॊमन्त्रभा कङ्ट नै 
स्ऩिता छैन। त्मस्तैगयी कृङ्जष ऻान केन्त्ि य बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ केन्त्िभा ङ्झफऻहरुको 
अऩमाजप्तता य ऩदहरु सभेत ऩङ्टङ्झतज नबई खारी यहेका छन ्।    
 

५८. रङ्ञऺत राबाथॉ, व्मवसाम य स्थानीम सन्त्दबजहरू ऩङ्चयबाङ्जषत य वगॉकयण नगयी अनङ्टदान य सेवाहरू 
व्मवस्थाऩन गने दृङ्जिकोण (Blanket approach) प्रदेशको अको भङ्टद्दा को रुऩभा यहेको छ । स्रोत 
फाॉडपाॉट, कामजक्रभ कामाजन्त्वमन, अनङ्टदान व्मवस्थाऩन/ङ्जवतयण य तल्रो तहभा कामजक्रभ कामाजन्त्वमनको 
सन्त्दबजभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको कभजोय तारभेर, स्रोत फाॉडपाॉटभा दोहोयोऩनरे सेवा सङ्टङ्जवधा 
प्रवाहभा एकरुऩता/ साभञ्जस्मता कामभ गने (harmonization) प्रङ्जक्रमाराई थऩ खङ्ञण्डत फनाएको छ ।  
मस प्रदेशभा ङ्झनमभनकायी व्मवस्था रागङ्ट गने तथा अनङ्टगभन गने कामज कभजोय छ बने शैङ्ञऺक सॊस्थाहरु 
य नेऩार कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान ऩङ्चयषदफीचको सभन्त्वम कभजोय एवॊ अऩमाजप्त छ ।  
 

२.१.४.२ ङ्झनजी  सेवा प्रदामकहरु 

५९. मस प्रदेशको दङ्टगजभ ऺेरहरूभा यहेका प्रामजसो ङ्जकसानहरू सभऺ सयकायी प्रसाय सेवाहरू ऩङ्टग्न सकेका 
छैनन ्। प्रामजसो दङ्टगजभ ऺरेका ङ्जकसानहरु ङ्ञजल्राभा सञ्चाङ्झरत सीङ्झभत एग्रोबेटहरूफाट उऩरब्ध गयाइने 
प्राङ्जवङ्झधक सल्राह तथा सेवाभा बय ऩदजछन ्। प्रदेशभा सञ्चाङ्झरत ३५२ एग्रोबेटहरू भध्मे २६४ (७५%) 
कैरारी य कञ्चनऩङ्टय ङ्ञजल्राभा केङ्ञन्त्ित यहेका छन ्। मद्यङ्जऩ, एग्रो-बेटहरूसॉग सभेत सीङ्झभत प्राङ्जवङ्झधक 
ऻान यहेको हङ्टॉदा ङ्जकसानहरूरे मथेि प्राङ्जवङ्झधक सेवाहरू प्राप्त गनज सकेका छैनन ्।  
 

६०. मस प्रदेशभा उङ्ङत फीउको सीङ्झभत ऩहङ्टॉच ऩङ्झन कृङ्जष उत्ऩादन फङृ्जर्द् हङ्टन नसदनङ्टको एक भहत्त्वऩूणज 
कायक हो । प्रदेशबय फीउ उत्ऩादन य ङ्जवतयणभा सीङ्झभत सॊख्माभा फीउ कम्ऩनीहरू सॊरग्न छन ्। 
केही नसजयी उत्ऩादकहरूरे परपूरका ङ्झफरुवा, डारे घाॉस य वनका ङ्झफरुवाहरू उत्ऩादन गङ्चय ङ्झफक्री 
गयीयाखेका छन ्। धान य गहङ्टॉको भूल्म अङ्झबफरृ्द्ी गनजका राङ्झग तयाईका ङ्ञजल्राभा य केही ऩहाडका 
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ङ्ञजल्राहरुभा धान कङ्ट ट्ने य गहङ्टॉ ङ्जऩस्ने ङ्झभरहरु सॊचारनभा छन ् । ऩङ्झछल्रो चयणभा, केही ङ्झनजी 
पाभजहरूरे प्रदेशभा गाई बैसी, तयकायी, कङ्ट खङ्टया, फाख्रा, भाछा य सङ्टॉग ङ्टयको व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन गदै 
आएका छन।् मस प्रदेशभा एग्रोबेट, ङ्झनजी पभज, नेऩार उद्योग वाङ्ञणज्म भहासॊघ य ङ्ञजल्रा उद्योग  
वाङ्ञणज्म सॊघ जस्ता ङ्झनजी ऺेरहरुको सॊरग्नता एकदभ सीङ्झभत छ । ङ्झनजी ऺेर कृङ्जष व्मवसामभा रगानी 
गनज उदाङ्ञशन यहेका कायण मस प्रदेशभा कृङ्जष व्मवसामभा आधाङ्चयत भङ्टल्म शृ्रङ्खराको ङ्जवकास सीङ्झभत 
बएको छ । जफसम्भ ङ्झनजी ऺेररे सहमोगी सेवा य ङ्झनमभ भापज त अनङ्टकूर व्मवसाम वातावयण प्राप्त 
गदैनन, तवसम्भ कृङ्जष ऺेरभा सॊरग्न हङ्टने उत्प्रयेणा हङ्टॊदैन ।  

 

२.१.४.३ सहकायी य कृषक सभूह, गैय सयकायी सॊस्था/साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था, फैंङ्जकङ तथा ङ्जवङ्ञिम सॊस्थाहरु  

६१. प्रदेशका सहकायीहरुको सॊकङ्झरत फचत धेयै बएता ऩङ्झन केही सीङ्झभत सहकायीहरु भार कृङ्जष व्मवसामभा 
सॊरग्न यहेका छन ्। एकाङ्झतय अङ्झधकाॊस सहकायीहरुराई कृङ्जष व्मवसाम सॊचारनका राङ्झग ऻान तथा 
ङ्ञशऩ प्रदान गनङ्टज ऩनेछ बन ेअकोङ्झतय फैंक तथा ङ्जवङ्ञिम सॊस्थाहरु कृङ्जष ऺेरभा रगानी गनज अङ्झनच्छङ्टक 
यहेका छन ्बन ेङ्झफभा कम्ऩनीहरु रे ङ्झफभा कम्नीहरुरे कृङ्जष व्मवसामका राङ्झग फीभा गनज रुची देखाएका 
छैनन ्। अझ बङे्ङ हो बने ऋण ङ्झरदा तथा ङ्झफभा गदाजको राभो य झॊझङ्जटरो प्रकृमा तथा अव्मवहाङ्चयक 
भाऩदण्डका कायण कृषकहरुको ऩहङ्टॉच सीङ्झभत बएको छ । ङ्जवकास साझेदाय य गैय सयकायी सॊस्थाहरुको 
राङ्झग एकद्वाय प्रणारीको अबावको अवस्था ऩङ्झन मस प्रदेशभा ठूरो सवारको रुऩभा यहेको छ ।  

 
३ फजेट प्रवङृ्झत य व्मम ङ्ञस्थङ्झत 

३.१ सॊघीम स्तय 

६२. नेऩार सयकायरे आङ्झथजक वषज २०७८/७९ भा कृङ्जष ऺेरको राङ्झग रु ४५.०९ अफज (सशतज य ऩूयक 
फजेट दङ्टवै) ङ्जवङ्झनमोजन गयेको ङ्झथमो । कङ्ट र ४५ अफज ९ कयोड भध्मे १२ अफज रुऩैमाॉ यासामङ्झनक भर 
आऩूङ्झतज व्मवस्थाऩनभा खचज हङ्टने प्रऺेऩण छ । PMAMP, NARC य प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहभा 
आधाङ्चयत कामजक्रभहरूराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइएको छ । सॊयङ्ञऺत कृङ्जष, गोदाभ य शीत बण्डाय जस्ता 
ऩूवाजधाय ङ्झनभाजण य कच्चा ऩदाथजको आमातभा कय छङ्टट ङ्छदइएको छ । 
 

६३. कङ्ट र रगानी फजेट २४ अफज ७७ कयोड भध्मे  सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश सयकायको ङ्जहस्सा ३ अफज २ कयोड 
यहेको छ । त्मसैगयी प्रदेशका स्थानीम तहका राङ्झग ६ अफज १३ कयोड रुऩैमाॉ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ 
। प्रदेश सयकाय य स्थानीम तह गङ्चय दङ्टवैको शमेय ९ अफज १५ कयोड रुऩैमाॉ अनङ्टभान गङ्चयएको छ, जङ्टन 
आङ्झथजक वषज २०७८/७९ को कङ्ट र रगानी फजेटको १० दशभरव ४१ प्रङ्झतशत हो । 
 

६४. ङ्जवगत आङ्झथजक वषजभा सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको सॊघीम फजेट ऩङ्झन कङ्ट र रगानी 
फजेटको प्रङ्झतशतको ङ्जहसाफरे झन्त्डै सभान देङ्ञखन्त्छ । तरको ताङ्झरका १५ भा देखाइए अनङ्टसाय 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको ङ्जहस्सा आङ्झथजक वषज २०७६/७७ भा ९.८५% य आङ्झथजक वषज २०७७/७८ भा 
१०.६४% यहेको छ । 
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ताङ्झरका १५. कृङ्जष य ऩशङ्ट सेवाभा सॊघीम फजेट (रु अयफ) 

सयकाय 
  

आ.व. ०७६/७७ आ.व. ०७७/७८ आ.व. ०७८/७९ 

कङ्ट र फजेट 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ 
प्रदेश 

कङ्ट र फजेट 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ 
प्रदेश 

कङ्ट र फजेट 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ 
प्रदेश 

प्रदेश सयकाय ५०.५२ ५.१५ २६.२५ २.९३ २४.७७ ३.०२ 

स्थानीम सयकाय १६.८७ १.४९ ५४.५० ५.६६ ६३.०९ ६.१३ 

जम्भा फजेट ६७.३९ ६.६४ ८०.७४ ८.५९ ८७.८५ ९.१५ 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभको ङ्जहस्सा(%)  ९.८५  १०.६४  १०.४१ 

स्रोत: Ministry of Finance (Various Years) 

 

३.२ प्रादेङ्ञशक स्तय 

६५. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश सयकायरे आङ्झथजक वषज २०७८/७९ भा ऩूॉजी रगानी ऺेरभा १७ अफज ६५ कयोड 
रुऩैमाॉ ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छ, जङ्टन कङ्ट र फजेटको ५८.२० प्रङ्झतशत हो । कृङ्जष ऺेर को ९.३५% ङ्जहस्सा 
छ जङ्टन सॊघीम प्राथङ्झभकता अनङ्टरूऩ देङ्ञखन्त्छ । फजेटरे प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास ऺेरको व्मवसाङ्जमकयणसॉगै 
ग्राभीण सडक ङ्झनभाजण तथा ऩङ्टन्स्थाऩना, गोदाभ, शीतबण्डाय, ङ्झसॉचाइ, ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण य कृङ्जषभा 
प्रङ्जवङ्झध हस्तान्त्तयणभा मोगदान ऩङ्टमाजउने रक्ष्म याखेको छ । 
 

६६. ङ्जवगत तीन वषजको तङ्टरनाभा प्रदेशभा कृङ्जष ङ्जवकास फजेट फढ्दै गएको देङ्ञखन्त्छ । आङ्झथजक वषज 
२०७५/७६ भा कृङ्जष ऺेरभा ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको कङ्ट र फजेट १ अफज ४१ कयोड भध्मे ७१ प्रङ्झतशत 
भारै खचज बएको ङ्झथमो बने आङ्झथजक वषज २०७६/७७ भा ६९ प्रङ्झतशत (२ अफज ८१ कयोड) य आङ्झथजक 
वषज २०७७/७८ भा ७९ प्रङ्झतशत (३ अफज ३६ कयोड) खचज बएको ङ्झथमो । रगानी फजेटको सन्त्दबजभा 
आङ्झथजक वषज २०७५/७६ भा ७५ प्रङ्झतशत, आङ्झथजक वषज २०७६/७७ भा ६५ प्रङ्झतशत य आङ्झथजक वषज 
२०७७/७८ भा ६४ प्रङ्झतशत खचज बएको ङ्झथमो । मस प्रदेशभा गत तीन आङ्झथजक वषजभा सभग्र ऩङ्टॉजीगत 
खचज ६६% भार यहेको छ (ताङ्झरका १६) । 

 
ताङ्झरका १६. प्रादेङ्ञशक फजेट य कृङ्जष ऺेरभा व्मम (रु अयफ) 

आङ्झथजक वषज  
चारङ्ट ऩङ्टॊजीगत जम्भा 
फजेट खचज फजेट खचज फजेट खचज 

आ व २०७५/७६ १.२६ ७१% ०.१५ ७५% १.४१ ७१% 

आ व २०७६/७७ २.४६ ६९% ०.३५ ६५% २.८१ ६९% 

आ व २०७७/७८ २.८८ ८१% ०.४८ ६४% ३.३६ ७९% 

औषत ६.६० ७५% ०.९८ ६६% ७.५८ ७३% 

स्रोत: Ministry of Economic Affairs & Planning (Various years) 
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३.३ ऩाङ्झरका स्तय 

६७. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका प्राम् सफै नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकाको फजेटभा कृङ्जष ङ्जवकास ऺेरराई 
प्राथङ्झभकताभा याखीएको छैन । ङ्जवङ्झनमोजनको दामया (प्रङ्झतशतभा) नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकाहरू फीच 
ङ्झबङ्ङता छ; उदाहयणका राङ्झग बीभदि नगयऩाङ्झरका कञ्चनऩङ्टयरे आङ्झथजक वषज २०७७/७८ भा कृङ्जष 
ऺेरभा जम्भा फजेटको ०.८४% ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छ बने कैरारीको च ङ्टये गाउॉऩाङ्झरकारे सोही आङ्झथजक 
वषजभा ३% फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छ । त्मस्तै ङ्झसरगढी ङ्छदऩामर नगयऩाङ्झरका डोटी, जमऩथृ्वी 
नगयऩाङ्झरका फझाङ य रम्कीच ङ्टहा नगयऩाङ्झरका कैरारीरे कङ्ट र फजेटको क्रभश् ५.२ प्रङ्झतशत, ४.७ 
प्रङ्झतशत य ३.५ प्रङ्झतशत ङ्जवङ्झनमोजन गयेका छन ्। सडक य सावजजङ्झनक ऩूवाजधाय ङ्झनभाजण जस्ता अन्त्म 
ऺेरप्राथङ्झभकताका ऩयेका कायण कृङ्जष ऺेरभा न्त्मून फजेट ङ्झफङ्झनमोजन बएको देङ्ञखन्त्छ । 

 
४ नीङ्झत य शासन ढाॉचा 
४.१ याङ्जिम नीङ्झतहरु य कानूनी खाका  

६८. कृङ्जष ऺेरका नवीनतभ याङ्जिम नीङ्झतहरू नेऩारको सॊङ्जवधानभा आधाङ्चयत छन ्। नेऩारको सॊङ्जवधान य 
कृङ्जष सम्फङ्ञन्त्धत नीङ्झतहरु रे तऩङ्ञशरका भङ्टर्द्ाहरु सम्फोधन गने गयी उल्रेख गयीएको छ । 
(क) ङ्जकसानको ङ्जहतको राङ्झग जग्गाको दोहोयो स्वाङ्झभत्वको अन्त्त्म गयी वैऻाङ्झनक बङू्झभ सङ्टधायको थारनी 

गने । 
(ख) बङू्झभ एकीकयण भापज त य अनङ्टऩङ्ञस्थत बङू्झभ स्वाङ्झभत्वराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गयेय उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व 

वृङ्जर्द् । 
(ग) ङ्जकसानको हक ङ्जहतको सॊयऺण य प्रवर्द्जन गने, कृङ्जषको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउने य कृङ्जषको 

व्मावसामीकयण, औद्योगीकयण, ङ्जवङ्जवधीकयण तथा आधङ्टङ्झनकीकयणका राङ्झग ब-ूउऩमोग नीङ्झतको 
उऩमोग गने । 
(घ) बङू्झभ सम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी तजङ्टजभा गयी जङ्झभनको उत्ऩादकत्व य प्रकृङ्झतको आधायभा वातावयणीम 
सन्त्तङ्टरन कामभ गदै जङ्झभनको उङ्ञचत उऩमोग य व्मवस्थाऩन गने । 

(ङ) कृषकराई आवश्मक औजायहरुको व्मवस्था गने य उत्ऩादनको उङ्ञचत भूल्म सङ्जहत फजाय ऩहङ्टॉच 
फढाउने । 

६९. नेऩार सयकायरे कृङ्जष ऺेरको उत्ऩादकत्व वृङ्जिभा सङ्टधाय ल्माउन एवॊ व्मवसाङ्जमकयण तथा ङ्जवङ्जवङ्झधकयण 
गनज फहङ्टसॊख्मक नीङ्झतहरु य मोजनाहरु तजङ्टजभा गयेको छ । याङ्जिम स्तयभा रोकताङ्ञन्त्रक शासनको 
ऩङ्टनस्थाजऩना बएऩङ्झछ ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झतगत उद्दशे्महरु हाङ्झसर गनज सयकायरे ङ्जवङ्झबङ्ङ रगानी नीङ्झतहरु, 
कामजक्रभहरु, यणनीङ्झतहरु य मोजनाहरु तजङ्टजभा गयी कामाजन्त्वमन गयेको छ । सयकायरे आङ्झथजक ङ्जवकास, 
वातावयण सॊयऺण, य गङ्चयफी ङ्झनवायणका उद्दशे्म प्राप्त गनज कृङ्जष, वन, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन, ब-ूउऩमोग, 
गङ्चयफी ङ्झनवायण, ङ्झसॉचाई रगामतका दजजन फढी नीङ्झतहरु तजङ्टजभा गयी कामाजन्त्वमनभा ल्माएको छ ।   
 

७०. कृङ्जष ङ्जवकासको राङ्झग तजङ्टजभा गङ्चयएको अग्रणी यणनीङ्झत कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (सन ्२०१५-२०३५) हो 
। मसरे आत्भङ्झनबजय, ङ्छदगो, प्रङ्झतस्ऩधॉ य सभावेशी कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकास गने ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ जसरे 
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आङ्झथजक वृङ्जर्द्का साथै जीङ्जवकोऩाजजनभा सङ्टधाय ल्माई खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा मोगदान ऩङ्टर् माउॉदै खाद्य 
सम्प्रब ङ्टिा (food sovereignty) हाङ्झसर गनजभा मोगदान ऩङ्टमाजउॊदछ । 

 

७१. मस फाहेक नेऩार सयकायरे आफ्नो एकीकृत दृङ्जिकोण य कसैराई ऩछाङ्झड नछोड्ने (Leaving no one 

behind) को ङ्झसध्दान्त्त अनङ्टरुऩ देशको रुऩान्त्तयणको भाध्मभको रूऩभा फङ्झरमो याङ्जिम प्रङ्झतविताका साथ 
ङ्छदगो ङ्जवकास सन २०३० को एजेन्त्डा अगाङ्झड फढाएको छ। तदनङ्टसाय सन ्२०३० का रक्ष्महरू सन ्
२०१६ भा तम गङ्चयएको य मसको याङ्जिम सभीऺा सभेत सन ्२०२० भा बैसकेको छ । 
 

७२. ऩन्त्रौं आवङ्झधक मोजना (ङ्झफ.सॊ.२०७६/७७-२०८०/८१) रे १०.५ प्रङ्झतशतको आङ्झथजक वृङ्जर्द् दय 
हाङ्झसर गने य सन ्२१०० सम्भभा ङ्झनयऩेऺ गङ्चयफी शून्त्म प्रङ्झतशतभा झाने रक्ष्म याख्दै देशको सङ्टशासन, 
ङ्जवकास य सभङृ्जर्द् प्रवर्द्जन गने सोच ङ्झरएको छ । मोजनारे प्रङ्झत व्मङ्ञक्त याङ्जिम उत्ऩादन (GNP per 

capita) सन ्२०१९/२० (ङ्झफ.सॊ.२०७६/७७) भा १०४७ अभेङ्चयकी डरयफाट सन ्२०२३/२४ भा 
१५९५ अभेङ्चयकी डरय ऩङ्टमाजउने रक्ष्म याखेको छ । आधाय वषज (२०१९/२०) को ११.४% 
फेयोजगायी घटेय ६% ऩङ्टग्ने प्रऺेऩण गङ्चयएको छ । मस मोजनारे कृङ्जष ऺेरको नापा वृङ्जि गने एवॊ सो 
को ङ्जवस्ताय य व्मवसाङ्जमकयण गने, ऩमजटन, उद्योग तथा व्मवसाम ऺेरको ङ्जवकास गने य  प्राकृङ्झतक स्रोत 
य वातावयणको सॊयऺण गनजभा जोड ङ्छदएको छ । 
 

७३. ङ्झफ.स.२०६१ सारभा तजङ्टजभा गङ्चयएको याङ्जिम कृङ्जष नीङ्झतराई भहत्वऩूणज छाता नीङ्झतको रुऩभा ङ्झरईन्त्छ । 
मसको तजङ्टजभा ङ्छदघजकाङ्झरन कृङ्जष मोजना कामाजन्त्वमनभा सहमोग ऩङ्टमाजउनङ्ट यहेको य मो नीङ्झत कृङ्जषफाट 
ग्राङ्झभण ङ्जवकासको नेततृ्व ङ्झरन सहज वातावयण सजृना गनजभा केङ्ञन्त्ित यहेको छ । साथै मसरे गङ्चयफी 
ङ्झनवायण य खाद्य सङ्टयऺाभा मोगदान गने गयी कृङ्जष उत्ऩादन प्रणारीको व्मवसाङ्जमकयणवाट उच्च य ङ्छदगो 
आङ्झथजक वृङ्जि प्राप्त गने रक्ष्म ङ्झरएको छ । मो नीङ्झतरे उत्ऩादकत्व फढाउन े य कृषकको ङ्जहतभा 
प्राकृङ्झतक स्रोतहरुको उऩमोग गने उद्देश्म सभेत ङ्झरएको छ । अन्त्म नीङ्झतहरु ङ्जवङ्झबङ्ङ फारी तथा वस्तङ्ट, 
भरखाद, कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जन, कृङ्जष जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण, माङ्ञन्त्रङ्जककयण, खकज  व्मवस्थाऩन आङ्छद 
ऺेरभा केङ्ञन्त्ित छन ्।  
 

७४. ङ्जवङ्झबङ्ङ फारीहरुको राङ्झग आवश्मक ऩने गङ्टणस्तयमङ्टक्त ङ्झफउको कङ्ट शर तङ्चयकारे आऩङ्टङ्झतज सङ्टङ्झनङ्ञित गने; 
गङ्टणस्तयमङ्टक्त ङ्झफउको उत्ऩादन गयी ङ्झनमाजत फढाउने; ङ्झफध्मभान ङ्झफश्व व्माऩाय, नेऩारको स्थाङ्झनम/स्वदेशी 
ङ्जवशेषता बएका ङ्झफउको आनङ्टफॊङ्ञशक स्रोतको सॊयऺण एवॊ आनङ्टफॊङ्ञशक स्रोत भाङ्झथको अङ्झधकाय सॊयऺण गनज 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊस्थाहरुराई सभन्त्वम गने ऩऺराई दृङ्जिगत गदै ङ्झफउ व्मवसामराई प्रबावकायी फनाउने उद्देश्म 
याखी याङ्जिम फउ ङ्जवजन नीङ्झत (२०५६) तजङ्टजभा गङ्चयएको हो । मस्तैगयी फारी/वस्तङ्टसॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
नीङ्झतहरुभा याङ्जिम ङ्ञचमा नीङ्झत (२०५७), याङ्जिम कङ्जप नीङ्झत (२०६०), याङ्जिम भर नीङ्झत (२०५८),  
ऩङ्टष्ऩ प्रवर्द्जन नीङ्झत (२०६९), याङ्जिम दङ्टग्ध ङ्जवकास नीङ्झत (२०७८) यहेका छन ्। मी फारी/वस्तङ्टङ्जवशेष 
नीङ्झतहरु उत्ऩादन य स्वदेशी एवॊ फाह्य फजायहरु प्रवर्द्जन गनजभा केङ्ञन्त्ित छन ्। 
  



सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४)  ऩेज 26 

७५. अन्त्म ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺहरुसॉग सम्फङ्ञन्त्धत नीङ्झतहरु (cross cutting policies) भा कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जन नीङ्झत 
(२०६३), खकज  नीङ्झत (२०६८), याङ्जिम सहकायी नीङ्झत (२०६९),  ङ्झसॉचाई नीङ्झत (२०७०), कृङ्जष 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता नीङ्झत (२०६३), कृङ्जष माङ्ञन्त्रङ्जककयण प्रवर्द्जन नीङ्झत (२०७०), वन नीङ्झत (२०७५), 
याङ्जिम ब-ूउऩमोग नीङ्झत (२०७२), वाङ्ञणज्म नीङ्झत (२०७२), जरवामङ्ट ऩङ्चयफतजन नीङ्झत (२०७६), याङ्जिम 
कृङ्जष-वन नीङ्झत (२०७६), गङ्चयफी ङ्झनवायण नीङ्झत (२०७६), याङ्जिम ङ्झफऻान तथा प्रङ्जवङ्झध नीङ्झत (२०७६) 
आङ्छद यहेका छन ्। 
 

७६. कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जन नीङ्झत (२०६३) रे ङ्जवङ्जवङ्झधकयण, व्मवसाङ्जमकयण य ङ्झनजी ऺरेको सॊरग्नताभा 
व्मवसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन य प्रवर्द्जन फाये प्रकाश ऩायेको छ । जफसम्भ कृङ्जष ऺेर ङ्झनवाजहभङ्टङ्ञखफाट 
व्मवसाङ्जमक हङ्टदैन तफसम्भ कृषकहरुको जीवनस्तयभा सङ्टधाय हङ्टदैन बङे्ङ कङ्ट याभा मस नीङ्झतरे जोड ङ्छदएको 
छ । मस नीङ्झतरे फजायभङ्टखी य प्रङ्झतस्ऩङ्झधज कृङ्जष उऩजहरुको उत्ऩादन अङ्झबवृङ्जि गयी गङ्चयफी ङ्झनवायण गने 
उद्देश्म ङ्झरएको छ । साथै मस नीङ्झतरे आन्त्तङ्चयक य फाह्य फजायहरु प्रवर्द्जनको आवश्मकता सभेत 
भहसङ्टस गयेको छ ।  
 

७७. कृङ्जष जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता नीङ्झत (२०६३) कृङ्जष जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता को सॊयऺण, प्रवर्द्जन य उऩमोग गने याङ्जिम 
कृङ्जष नीङ्झत (२०६१) को उद्देश्म ऩूङ्झतज गनज तजङ्टजभा गङ्चयएको हो । मसरे कृङ्जष जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताहरुको 
सॊयऺणफाट ङ्छदगो ङ्जवकास य ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम सन्त्तङ्टरन कामभ गनज सङ्जकने कङ्ट याभा जोड ङ्छदएको छ । साथै 
मस नीङ्झतरे आनङ्टफॊङ्झसक स्रोतहरुको सॊयऺण एवॊ उऩमोगफाट खाद्य सङ्टयऺा य गङ्चयफी ङ्झनवायणभा सभेत टेवा 
ऩङ्टमाजउने सोच याखेको छ ।  
 

७८. खकज  नीङ्झत (२०६८) रे ङ्झफध्मभान भङ्टख्म भङ्टद्दाहरु य खकज हरुको भहत्वभाङ्झथ प्रकाश ऩायेको छ । त्मस्तै 
मस नीङ्झतरे ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरुको दृङ्जिकोणफाट खकज हरुको सवाजङ्गीण (Holistic) व्मवस्थाऩन गने 
गयी ङ्जवश्लषेण गयेको छ । साथै खकज हरुरे क्रङ्झभक रुऩभा च ङ्टनौतीहरुको साभना गङ्चययहेकोरे तत्कार 
ध्मान केङ्ञन्त्ित गनङ्टजऩने, प्राकृङ्झतक खकज हरुको ङ्जवकास य ङ्छदगो उऩमोग गयी स्थाङ्झनम सभङ्टदाको 
ङ्ञजङ्जवकोऩाजजनभा सङ्टधाय गने य खकज हरुको व्मवस्थाऩन गयी ङ्छदगो रुऩभा आहाया (दाना) आऩङ्टङ्झतज य चयण 
व्मवस्थाऩन सङ्टधाय गने ऩऺहरुराई सभेत मस नीङ्झतरे ध्मान ङ्छदएको छ । 
 

७९. याङ्जिम सहकायी नीङ्झत (२०६९) रे कृङ्जषसॉग सम्फङ्ञन्त्धत नापायङ्जहत सहकायीहरुको प्रवर्द्जन गने, नापाभङ्टङ्ञख 
फचत तथा ऋण य फहङ्टउद्देङ्ञशम सहकायीहरुराई ङ्झनमन्त्रण गने रक्ष्म ङ्झरएको छ । मस नीङ्झतरे 
नापायङ्जहत रुऩभा काभ गने सहकायीहरुका राङ्झग धेयै सङ्टङ्झफधाहरु उऩरब्ध गयाउन ेकङ्ट या उल्रेख गनङ्टजका 
साथै नापाभङ्टरक सहकायीहरुका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनमभनका उऩामहरु उल्रेख गयेको छ ।  
 

८०. ङ्झसॉचाई नीङ्झत (२०७०) रे कृङ्जष उत्ऩादकत्व वृङ्जिभा टेवा ऩङ्टमाजउन कृङ्जष ब ङ्टङ्झभभा वषैबङ्चय ङ्छदगो य बयऩदो 
ङ्झसॉचाई सङ्टङ्झफधा उऩरब्ध गयाउने ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । त्मस्तै मस नीङ्झतरे ङ्झफध्मभान जरस्रोतको 
प्रबावकायी व्मवस्थाऩन भापज त वषैबङ्चय ङ्झसॉचाई सङ्टङ्झफधा उऩरब्ध गयाउने, ङ्झफध्मभान प्रणारीहरुको ङ्छदगो 
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व्मवस्थाऩन गनज जर उऩबोक्ताहरुको सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास गने, य ङ्झसॉचाई ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त, जर उऩबोक्ता य गैय सयकायी सॊस्थाहरुको ऻान, ङ्ञशऩ य सॊस्थागत कमज ऺभता 
अङ्झबवृङ्जि गने उद्देश्म सभेत ङ्झरएको छ । 
 

८१. कृङ्जष माङ्ञन्त्रङ्जककयण प्रवर्द्जन नीङ्झत (२०७०) ग्राङ्झभण ऺेरफाट मङ्टवा कृषकहरुको आप्रावसनका कायण 
कृङ्जषकभजभा देङ्ञखएको श्रङ्झभकहरुको अबावराई दृङ्जिगत गङ्चय तजङ्टजभा गङ्चयएको हो । मस नीङ्झतरे सभमभा 
नै खेतवायीका कृङ्जषकभजहरु गनज, उत्ऩादकत्व वृङ्जि गनज तथा उत्ऩादन रागत घटाउन य कृङ्जष कामजभा हङ्टन े
कामजफोझराई घटाउन सहमोग ऩङ्टमाजउने छ । साथै मसरे पाभजसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कामजहरुराई भमाजङ्छदत 
फनाई ङ्ञशङ्ञऺत ग्राङ्झभण मङ्टवाहरुराई कृङ्जषभा आकङ्जषजत सभेत गने सोच याखेको छ ।  
 

८२. याङ्जिम वन नीङ्झत (२०७५) रे व्मवङ्ञस्थत वन ऺेर य सन्त्तङ्टङ्झरत ऩमाजवयण भापज त नेऩारको आङ्झथजक, 
साभाङ्ञजक य साॊस्कृङ्झतक सम्वृङ्जिभा मोगदान ऩङ्टमाजउने ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । वन, सॊयङ्ञऺत ऺेर, 
जराधाय, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, वन्त्मजन्त्तङ्ट य वनस्ऩङ्झतको ङ्छदगो य सहबाङ्झगताभूरक व्मवस्थाऩनफाट वनजन्त्म 
वस्तङ्ट तथा सेवाको उत्ऩादन एवॊ भूल्म अङ्झबवृङ्जि य ङ्झतनको न्त्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण गने रक्ष्म ङ्झरएको छ । 
साथै परपूर रगामतका कृङ्जष-वनको ङ्जवकास य सॊयऺण गयी वन ऺेरराई आङ्झथजक उऩाजजनको 
भाध्मभको रुऩभा ङ्जवकास गने नीङ्झत सभेत ङ्झरएको छ । 
 

८३. याङ्जिम ब-ूउऩमोग नीङ्झत (२०७२) उब्जामोग्म जङ्झभनको फढ्दो खङ्ञण्डकयण य अव्मवङ्ञस्थत शहङ्चयकयणको 
भङ्टद्दाराई दृङ्जिगत गयी तजङ्टजभा गङ्चयएको हो । मो नीङ्झतरे जङ्झभनको खङ्ञण्डकयण ङ्झनमन्त्रण य मसको भहिभ 
उऩमोग सङ्टङ्झनङ्ञित गने य कृङ्जष ऺेरराई उद्योग ऺरेसॉग आवि गने उद्देश्म ङ्झरएको छ । जङ्झभनराई 
उऩमङ्टक्तताको आधायभा ११ तहभा फङ्झगजकयण गयेको छ बन े जङ्झभनको चदराफङ्ञन्त्द य व्मवसाङ्जमक 
खेतीराई प्राथङ्झभकताभा याखी कृङ्जष बङू्झभको सॊयऺण गनज सॊङ्ञघम ब-ूउऩमोग मोजना फनाउने नीङ्झत ङ्झरएको 
छ ।  
 

८४. वाङ्ञणज्म नीङ्झत (२०७२) रे ङ्झनकासी प्रवर्द्जन भापज त याङ्जिम अथजतन्त्रभा वाङ्ञणज्म ऺरेको मोगदान फढाई 
आङ्झथजक सम्वृङ्जि हाङ्झसर गने दूयदृङ्जि याखेको छ । मस नीङ्झतरे ङ्झनकासी प्रवर्द्जन गयी सभावेशी य ङ्छदगो 
आङ्झथजक वृङ्जि हाङ्झसर गने, आऩूङ्झतजजन्त्म ऺभताको सङ्टदृढीकयण गने य ङ्जवश्व फजायभा भूल्म अङ्झबवृङ्जिमङ्टक्त 
प्रङ्झतस्ऩधॉ वस्तङ्ट तथा सेवाको ङ्झनकासी फढाई व्माऩाय घाटा कभ गने य ऺेरीम तथा ङ्जवश्व फजायभा वस्तङ्ट, 
सेवा य फौङ्ञध्दक सम्ऩङ्ञिको ऩहङ्टॉच वृङ्जि गने रक्ष्म ङ्झरएको छ ।  
 

८५. याङ्जिम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन नीङ्झत (२०७६) रे जरवामङ्ट सभानङ्टकङ्ट रन सभाजको ङ्जवकास गङ्चय यािको 
साभाङ्ञजक-आङ्झथजक सम्वृङ्जिभा मोगदान ऩङ्टमाजउने ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । साथै सॊकटासङ्ङ य जोङ्ञखभऩूणज 
अवस्थाभा यहेका व्मङ्ञक्त, ऩङ्चयवाय, सभङ्टह य सभङ्टदामको जरवामङ्ट अनङ्टकङ्ट रन ऺभता अङ्झबवृङ्जि गने, जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतजनका प्रङ्झतकूर असय तथा प्रबावको जोङ्ञखभभा यहेका ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम प्रणारीहरुको सभानङ्टकङ्ट रनता 
(resilience) ङ्जवकास गने, न्त्मून कावजन उत्सजजन ङ्जवकासको अवधायणा अवरम्फन गदै हङ्चयत अथजतन्त्रको 
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प्रवर्द्जन गने, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन न्त्मूङ्झनकयण य अनङ्टकङ्ट रनका राङ्झग याङ्जिम तथा अन्त्तयाजङ्जिम ङ्जवङ्ञिम 
स्रोतहरुको न्त्मामोङ्ञचत ऩङ्चयचारन गने आङ्छद उद्देश्म मस नीङ्झतरे ङ्झरएको छ ।  
 

८६. याङ्जिम कृङ्जष-वन नीङ्झत (२०७६) रे बङू्झभको उत्ऩादकत्व वङृ्जि य फहङ्टगङ्टणात्भक उऩमोग गयी कृङ्जष, ऩशङ्ट 
वनजन्त्म ऩैदावायहरुको उत्ऩादन फढाउने; वन भाङ्झथको चाऩ कभ गयी वातावयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
सॊयऺण गने; भाटोको गङ्टणस्तयीमता कामभ य जरवामङ्ट सभानङ्टकङ्ट र ऩमावजयण प्रणारी ङ्जवकास गने; कृङ्जष-
वनको सघन रुऩभा प्रवर्द्जन गयी स्थानीम सभङ्टदामको खाद्य सङ्टयऺाका साथै जीङ्जवकोऩाजजन, योजगायी य 
आमआजजनका अवसयहरु ङ्झसजजना गने; कृङ्जष-वनभा रगानीका अवसयहरु जङ्टटाई व्मावसाङ्जमकयण भापतज 
अथजतन्त्रभा मोगदान ऩङ्टमाजउन;े य कृङ्जष-वन ङ्जवषमभा अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान य ऺभता अङ्झबवृङ्जि गने रक्ष्म 
ङ्झरएको छ ।  
 

८७. गङ्चयफी ङ्झनवायण नीङ्झत (२०७६) रे गङ्चयफी भङ्टक्त य सभानतामङ्टक्त सभाजको ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । मस 
नीङ्झतरे आङ्झथजक असभानता न्त्मूङ्झनकयण गने एवॊ गङ्चयफीको येखाभङ्टनी यहेको जनसॊख्मा ङ्झफ.सॊ. २०८७ सम्भ 
५ प्रङ्झतशतभा य ङ्जव.सॊ. २१०० सम्भ शङ्टन्त्मभा झाने रक्ष्म ङ्झरएको छ । गङ्चयव व्मङ्ञक्त तथा ऩङ्चयवायका 
राङ्झग भङ्टरङ्टकभा उत्ऩादनङ्ञशर योजगायी एवॊ स्वयोजगायी सजृना गने; उऩरब्ध प्राकृङ्झतक स्रोत साधनको 
उऩमोगभा गङ्चयव तथा ङ्झफऩङ्ङ वगजको न्त्मामऩूणज ऩहङ्टॉच तथा सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गने; गङ्चयफी ङ्झनवायण 
प्रमासहरुभा गङ्चयफ एवॊ ङ्झफऩङ्ङ वगजको सहबाङ्झगत स्थाङ्जऩत गने आङ्छद रक्ष्म ङ्झरएको छ ।  
 

८८. याङ्जिम ङ्झफऻान प्रङ्जवङ्झध तथा नव प्रवर्द्जन नीङ्झत (२०७६) रे ङ्छदगो ङ्जवकास य सम्वृङ्जिका राङ्झग ङ्झफऻान 
प्रङ्जवङ्झध तथा नवप्रवतजनको आवश्मकता ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । मस नीङ्झतरे ङ्झफऻान प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास, 
नवप्रवतजनको उऩमोग य वैऻाङ्झनक सॊस्कृङ्झतको प्रवर्द्जनफाट उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृङ्जि गयी नागङ्चयकको 
गङ्टणस्तयीम जीवनमाऩनभा सहमोग गदै सम्विृ नेऩार ङ्झनभाजणभा मोगदान गने रक्ष्म ङ्झरएको छ ।  
 

८९. कृङ्जष उत्ऩादन साभाग्री य उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टहरुको ङ्झफक्री तथा व्माऩाय य त्मस्ता वस्तङ्टहरूको स्वच्छताराई 
ङ्झनमभन गनज एक दजजनबन्त्दा फढी ऐन य ङ्झनमभहरू ङ्झफध्मभान छन ्। कृङ्जष सॊस्था य ङ्झतनका सेवाहरू 
सञ्चारन गनज सभेत ऐन य ङ्झनमभावरीहरू तजङ्टजभा गङ्चयएका छन।् खाद्यसम्फङ्ञन्त्ध ऐन य ङ्झनमभावरीहरूभा 
खाद्य ऐन (२०२३), खाद्य ङ्झनमभावरी (२०२७), दानासॉग सम्फङ्ञन्त्धत दाना ऐन (१९७६) य दाना 
ङ्झनमभावरी (२०४१), ङ्जवषादीसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषादी ऐन (२०४८) य ङ्जवषादी ङ्झनमभावरी (२०५०) हङ्टन ्
। ऩशङ्ट तथा जरचयसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ऩशङ्ट स्वास्थ्म तथा ऩशङ्टसेवा ऐन (२०५५), नेऩार ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सा 
ऩङ्चयषद ऐन (२०५५), जरचय सॊयऺण ऐन (२०१७), ऩशङ्ट फधशारा तथा भासङ्ट जाॊच ऐन (२०५५), 
ऩशङ्ट स्वास्थ्म तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्झनमभावरी (२०५६), नेऩार ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सा ऩङ्चयषद ङ्झनमभावरी (२०५७), 
याङ्जिम दङ्टग्ध ङ्जवकास फोडज ऐन (२०४८),  य यासामङ्झनक भर (ङ्झनमन्त्रण) आदेश (२०५५ यहेका छन 
।सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीच सभन्त्वम, आऩसी सहमोग, सहअङ्ञस्तत्व य अन्त्तयसम्फन्त्धको आवश्मकता 
य प्रवर्द्जनराई भध्मेनजय गदै सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह (सभन्त्वम य अन्त्तयसम्फन्त्ध) ऐन २०७७ 
व्मवस्थाङ्जऩका सॊसदरे जाङ्चय गयेको छ । 
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९०. याङ्जिम ङ्ञचमा तथा कपी ङ्जवकास फोडज ऐन (२०५४), फीउङ्झफजन ऐन (२०४५), फीउ ङ्झफजन ङ्झनमभावरी 
(२०६९), कृङ्जष अनङ्टसन्त्धानका राङ्झग नेऩार कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान ऩङ्चयषद् ऐन (२०४८), नेऩार कृङ्जष 
अनङ्टसन्त्धान ऩङ्चयषद् (कामजङ्जवङ्झध) ङ्झनमभावरी (२०४९) यहेका छन । त्मस्तै कृङ्जष य ऩशङ्टऩारन ऺेरको 
काभराई ङ्झनमभन य ङ्झनमन्त्रण गने ऐनहरूभा वातावयण सॊयऺण ऐन (२०७६), बङू्झभ ऐन (२०२१), 
औद्योङ्झगकव्मवसाम  ऐन (२०७३), ङ्जवदेशी रगानी य प्रङ्जवङ्झध हस्तानतयण ऐन (२०७५),  ङ्झनकासी 
ऩैठायी ङ्झनमन्त्रण ऐन,२०१३ आङ्छद यहेका छन । 
 

९१. प्रादेङ्ञशक नीङ्झत य मोजनाहरू भङ्टख्मतमा याज्म सॊयचनाको सङ्क्क्रभणकारीन अवङ्झधसॉग सम्फङ्ञन्त्धत याङ्जिम 
नीङ्झत सॊयचनाभा आधाङ्चयत छन ्। तसथज, सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका अङ्झधकाॊश कृङ्जष कामजक्रभहरू याङ्जिम कृङ्जष 
नीङ्झत (२०६१), कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०१५) य ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्महरुभा आधाङ्चयत छन।् प्रदेश 
सयकायरे कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन व्मवसाम प्रवर्द्जन ऐन (२०७५) तजङ्टजभा गयी कामाजन्त्वमनभासभेत ल्माएको 
छ । प्रदेशका अन्त्म नीङ्झत य ङ्झनदेङ्ञशकाहरुभा सहकायीराई आम आजजन य उत्ऩादनभङ्टखी कामजभा अनङ्टदान 
(२०७५), स्वयोजगाय उन्त्भङ्टख ताङ्झरभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन (२०७५), सहकायीका राङ्झग अनङ्टदान 
(२०७६), ङ्ञशत बण्डाय, ङ्ञशत च्माम्फय य याईऩङ्झनङ चेम्फय स्थाऩना (२०७६), कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योग  
स्थाऩना कामजक्रभ (२०७६), व्मावसाङ्जमक केया खेती कामजक्रभ (२०७६), व्मावसाङ्जमक प्माज उत्ऩादन 
कामजक्रभ (२०७६), सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास कामजक्रभ (२०७६) य भङ्टख्भन्त्री एङ्जककृत कृङ्जष य 
ऩशङ्ट ङ्जवकास कामजक्रभ (२०७६) यहेका छन ्।त्मसैगयी बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमरे 
हारै कृङ्जष तथा ऩशङ्ट व्मवसाम अनङ्टदान ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञशका २०७८ राई अनङ्टभोदन गयेको छ। प्रादेङ्ञशक 
कृङ्जष नीङ्झत, कृङ्जष तथा ऩशङ्टव्मवसाम प्रवर्द्जन ङ्झनमभावरी, प्रादेङ्ञशक कृङ्जष प्रसाय यणनीङ्झत, य साना ङ्झसॉचाइ 
ङ्झनदेङ्ञशका तजङ्टजभा बै  यहेका छन बने अन्त्म ऐन, नीङ्झत, य कामजक्रभ कामाजन्त्वमन कामजङ्जवङ्झधहरु तमायी 
चयणभा यहेका छन।्हारसारै, प्रदेशको प्रदेश सबारे रे सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको ऩशङ्ट ङ्जवकास तथा ऩशङ्ट 
स्वास्थ्म सेवा  ऐन,२०७८ राई सवजसम्भङ्झतरे ऩाङ्चयत गयेको छ ।  
 

९२. ऺेर य उऩऺेरीम नीङ्झत तथा यणनीङ्झतहरू फीच केङ्जह अन्त्तय य ङ्जवसॉगङ्झतहरू छन ् । हारका नीङ्झत य 
यणनीङ्झतहरूको कामाजन्त्वमन य व्मवस्थाऩन ऩऺहरू कृङ्जष ङ्जवकासको राङ्झग एकीकृत दृङ्जिकोणराई सम्फोधन 
गनज अझै सङ्टसॉगत (coherent) हङ्टन सकेका छैनन बन ेमस ऺरेराई व्मवसाङ्जमकयणतपज  रूऩान्त्तयण गने 
कामजराई सही रूऩभा कामाजन्त्वमन गनज असभथज सभेत बएका छन ्। 
 

४.२ प्रादेङ्ञशक सॊस्थागत ऺभता ङ्जवश्लषेण  

९३. मस प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास ऺेरभा सॊस्थागत ऺभता य जनशङ्ञक्तको ऺभता दङ्टवैको चयभ अबाव छ । 
ऺभताको अबावरे प्रदेशको नीङ्झत ङ्जवश्लषेण, मोजना, सेवा प्रवाह य कामाजन्त्वमन सीङ्झभत बएको छ । 
मसका कायण ङ्जवशेषगयी कृङ्जष ऺेरको रूऩान्त्तयणका राङ्झग प्रदेशरे तजङ्टजभा गयेका केही आशावादी नीङ्झत 
तथा ङ्झनदेङ्ञशकाहरुको ऩङ्झन उङ्ञचत कामाजन्त्वमन हङ्टन सकेको छैन । भन्त्रारमरे कामजक्रभको आवश्मकता 
अनङ्टसाय अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गनज सदन ेअवस्था सभेत छैन । भन्त्रारम स्तयभा सीङ्झभत जनशङ्ञक्तको 
कायण धेयै सॊस्थाहरू फीच सभन्त्वम य सहजीकयण गनज नसङ्जकएको अवस्था छ । मसैगङ्चय ठूरो कृङ्जष 
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जनसङ्क्ख्मा य अऩमाजप्त रूऩभा प्रङ्ञशङ्ञऺत सेवा प्रदामकहरुराई प्रवाह गङ्चयने सेवाको गङ्टणस्तय कभजोय 
हङ्टन ङ्टका साथै कृषकहरुको ठूरो ङ्जहस्सा सम्बाङ्जवत कृङ्जष व्मवसाम तथा उद्यभहरूको सेवाको भाग ऩूया गनज 
सभेत भन्त्रारम असभथज बएको छ । भन्त्रारमभा कूर स्वीकृत दयफङ्ञन्त्दभध्मे ९–१० शे्रणीका 
अङ्झधकृतको ६६ प्रङ्झतशत य ७–८ शे्रणीका अङ्झधकृतको ७१ प्रङ्झतशत ऩद ङ्चयक्त छन ्। बङू्झभ व्मवस्था, 
कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमभा भानवस्रोतको वतजभान ऩङ्चयदृश्म ङ्ञचर ६ भा ङ्छदइएको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ङ्ञचर ६. बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमभा भानवस्रोत (MoLMAC 20२१) 
 
९४. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशरे अनङ्टसन्त्धान य प्रसायभा सभस्मा बोङ्झगयहेको छ बने ङ्झनदेशनारमहरु य कृङ्जष ऻान केन्त्ि 

य बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ केन्त्िहरुरे अऩमाजप्त कभजचायी य ऺभताको साभना गङ्चययहेका 
छन ्। प्रदेशभा एउटा कृङ्जष ङ्जवकास ङ्झनदेशनारम यहेको छ जसरे ९ वटा कृङ्जष ऻान केन्त्िहरुको ङ्झनमभन 
य सभन्त्वम गनङ्टज ऩदजछ । कृङ्जष व्मवसाम ङ्जवकास एवॊ प्रवर्द्जन गनज य कभजचायी एवॊ कृषकको ऺभता 
ङ्जवकास गनज मस प्रदेशको कञ्चनऩङ्टयभा एउटा कृङ्जष व्मवसाम सहमोग तथा ताङ्झरभ केन्त्ि (ABSTC) यहेको 
छ । 
 

९५. भाङ्झथका प्रावधानहरुको फावजङ्टद एकाङ्झतय केही ऩदहरू (ङ्जवशेषऻ देङ्ञख साभान्त्म प्राङ्जवङ्झधक) ङ्झनदेशनारम य 
त्मस अनतगजतका ङ्ञजल्रास्तयका कामाजरमहरूभा अझै ऩङ्झन ङ्चयक्त छन ् बन े अकोतपज  उऩरब्ध 
कभजचायीहरूका राङ्झग फढ्दो भाग य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनको प्रबावहरूको साभना गने खारका कृङ्जष 
व्मवसाम, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन अनङ्टकूरन तथा न्त्मूनीकयण, स्भाटज प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास, उत्ऩादनोऩयान्त्त प्रङ्जवङ्झध 
य प्रशोधन, एवॊ फजायीकयण जस्ता प्रसाय तथा प्रङ्जवङ्झध हस्तान्त्तयणभा थऩ दऺता चाङ्जहने देङ्ञखएको छ ।  
 

९६. प्रदेश सयकायको कामजऺ रेभा यहेका फारी सॊयऺण प्रमोगशारा, सङ्टन्त्दयऩङ्टय कञ्चनऩङ्टय, भाटो तथा भरखाद 
ऩयीऺण प्रमोगशारा सङ्टन्त्दयऩङ्टय, फीउङ्झफजन प्रमोगशारा सङ्टन्त्दयऩङ्टय, सङ्टख्खा परपूर ङ्जवकास केन्त्ि, सतफाॊझ 
फैतडी, तयकायी जभजप्राज्भ सॊवधजन तथा फीउ ङ्जवकास केन्त्ि डडेल्धङ्टयारे ऩङ्झन भानवस्रोतको चयभ 
अबावको साभना गङ्चययहेका छन ्। 
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९७. ङ्ञचर ७ भा देखाइए अनङ्टसाय ङ्झनदेशनारम, कृङ्जष ऻान केन्त्ि, प्रमोगशारा, पाभज य ताङ्झरभ केन्त्िहरू सङ्जहत 
कृङ्जष ऺेरभा ९-१० औॊ तहका अङ्झधकृतहरूको रगबग ८३% य ७-८ औॊ तहका अङ्झधकृतहरूको 
रगबग ६४% स्वीकृत ऩदहरू ङ्चयक्त छन ्। मस तथ्मरे प्रदेशभा कृङ्जषराई रूऩान्त्तयण गने सेवा प्रदान 
गनजभा कभजोयी यहेको प्रि देखाउॉछ । 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ङ्ञचर ७. कृङ्जष ङ्झनदेशनारम, कृङ्जष ऻान केन्त्ि, य स्रोत केन्त्िहरुभा कृङ्जषको दयफङ्ञन्त्द (MoLMAC, 2021) 
 

९८. भानव सॊसाधनको ङ्जहसाफरे ऩशङ्टऩारन उऩऺेर कृङ्जष उऩऺेर बन्त्दा पयक छैन । ऩशङ्टऩॊऺी तथा भत्स्म 
ङ्जवकास ङ्झनदेशनारमको एउटा इकाई ङ्छदऩामरभा स्थाऩना गङ्चयएको छ जस अन्त्तयगत प्रत्मेक ङ्ञजल्राभा 
एक एक गयी नौ वटा VHLSECs यहेका छन ्। धनगढीभा एउटा ऩशङ्ट सेवा ताङ्झरभ केन्त्ि य गेटा 
कैरारीभा एउटा भत्स्म ङ्जवकास केन्त्िरे सेवा प्रदान गङ्चययहेका छन ् । सभग्रभा भानव सॊसाधनको 
अवस्था ङ्ञचन्त्ताजनक छ । कङ्ट र स्वीकृत ऩदहरूभध्मे ९-१० औॊ तहका अङ्झधकृतहरूको रगबग ५५% 
य ७-८ औॊ तहका अङ्झधकृतहरूको रगबग ४४% ऩद ङ्चयक्त छन ् (ङ्ञचर ८) । स्थानीम तहभा 
कभजचायीहरूको ङ्चयक्त ऩद य सॊख्मा त ङ्टरनात्भक रूऩभा कभ (२१%) छ जसको अथज ऩशङ्टऩारन य 
भत्स्मऩारन ऺेरको रूऩान्त्तयण धेयै हदसम्भ प्रदेशका कभजचायीहरूभा ङ्झनबजय यहेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ङ्ञचर ८. ऩशङ्ट तथा भत्स्म ङ्झनदेशनारम, VHLESCs, य स्रोत केन्त्िहरुभा दयफङ्ञन्त्द ङ्ञस्थङ्झत (MoLMAC 
2021) 
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९९. NARC को बागेतडा डोटीङ्ञस्थत ऺेरीम कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान केन्त्िभा दयफङ्ञन्त्दको तङ्टरनाभा अऩमाजप्त 
कभजचायी यहेका छन ्। प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरहरुको भागराई मस केन्त्िरे सम्फोधन गनज सकेको छैन 
। मसरे अन्त्म ऩायङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺरेहरुभा थऩ अनङ्टसन्त्धान केन्त्िहरूको आवश्मकताराई स्ऩि रूऩभा 
दशाजउॊछ । 
 

१००. प्रदेशको अको डयराग्दो भङ्टद्दा बनेको कृङ्जष नीङ्झत य कामजङ्जवङ्झधहरूभा एकरुऩता नहङ्टन ङ्ट हो जसको 
ऩङ्चयणाभ स्वरूऩ प्रदेश ङ्झबरका सॉगठनहरू फीचको सभन्त्वमभा फाधा ऩङ्टग्नङ्टका साथै दोहोयोऩन य 
उऩरब्ध स्रोतहरुको असन्त्तङ्टङ्झरत प्रमोग बएको छ । नेऩार याि फैंक य नेऩार फीभा सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनदेशन अनङ्टसाय उद्यभीहरूराई कृङ्जष कजाज य फीभा सहङ्टङ्झरमत ङ्छदन फैंक तथा ङ्जविीम सॊस्था य फीभा 
कम्ऩनीहरूरे आनाकानी गङ्चययहेका छन ्। न त प्रदेशरे फैंक तथा ङ्जविीम सॊस्थाहरुराई उद्यभीहरुको 
ऩऺभा ङ्झनमभन गनज नै सकेको छ । 

 
१०१. प्रदेशभा ङ्झनजी ऺेरको सॊरग्नता य मोगदान अनङ्टसन्त्धान य प्रसाय ऺेरभा उत्कृि हङ्टन सदछ । सङ्टदृढ 

नीङ्झत य सॊमन्त्रको अबावका कायण प्रदेशभा कृङ्जष व्मवसामका ऺेरभा सावजजङ्झनक–ङ्झनजी साझेदायी 
(PPP) प्रवर्द्जन को ऩहर अऩमाजप्त यहेको छ । 
 

४.३ ऩाङ्झरका स्तयको ऺभता ङ्जवश्लषेण  

१०२. सॊङ्जवधानरे कृङ्जष य ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्जवकास ऺेर रगामतका ङ्जवकासको ङ्ञजम्भेवायी स्थानीम तहराई ङ्छदएको 
छ । सॊङ्ञघम भाङ्झभरा तथा स्थाङ्झनम ङ्जवकास भन्त्रारमरे २०७५ सारभा कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ऺेरको राङ्झग 
स्थानीम तहका राङ्झग आवश्मक ऩने दयफन्त्दी य प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्तको आवश्मकता सम्फन्त्धभा सॉगठन 
तथा व्मवस्था ऩन सबेऺण गयी सोही अनङ्टसाय दयफङ्ञन्त्दको व्मवस्था गयेको ङ्झथमो । प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा ७/८ तहका अङ्झधकृतको नेततृ्वभा कृङ्जष ऺेरभा चाय प्राङ्जवङ्झधक कभजचायी य ऩशङ्ट सेवा ऺेरभा 
ऩाॉचदेङ्ञख नौ जना प्राङ्जवङ्झधक कभजचायी यहने व्मवस्था छ । ऩङ्टनसंयचनाको प्रायङ्ञम्बक चयणभा मो 
व्मवस्था सन्त्तोषजनक देङ्ञखन्त्छ । तथाङ्जऩ प्राम् सफै स्थानीम तह अन्त्तयगतका ईकाइहरूभा प्रस्ताङ्जवत 
ङ्जवशेषऻ/कभजचायीको उऩरब्धता च ङ्टनौतीऩूणज छ ङ्जकन बने एकाङ्झतय अङ्झधकाॊश ऩदहरू ङ्चयक्त छन ्बन े
अकोङ्झतय वङ्चयष्ठ कभजचायी/ङ्जवऻहरू ग्राभीण सभङ्टदामभा गै काभ गनज सभेत अङ्झनच्छङ्टक देङ्ञखन्त्छन ्। 

 
१०३. जनशङ्ञक्तको तीव्र अबावराई ऩूङ्झतज गनज अङ्झधकाॊश स्थानीम तहरे अस्थामी कभजचायी ङ्झनमङ्टक्त गने 

व्मवस्था गयी थोयै तरफ तथा सङ्टङ्झफधाभा तल्रो तहका प्राङ्जवङ्झधक कभजचायीहरु ङ्झनमङ्टक्त गयेका छन ्। 
एक गाउॉ एक प्राङ्जवङ्झधक (OVOT) य स्थानीम श्रोत व्मङ्ञक्त (LRP) को प्रावधान आॊङ्ञशक रूऩभा 
स्वीकाय गङ्चयएको छ, तय अझै स्थानीम स्तयभा मसराई सङ्टदृढ य सॊस्थागत गनज फाॉकी नै छ । 
प्राङ्जवङ्झधक य स्थानीम श्रोत व्मङ्ञक्तहरूको ऺभता ङ्जवकास गने व्मवस्था कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जन सहमोग 
तथा ताङ्झरभ केन्त्ि य ङ्ञजल्राभा आधाङ्चयत कामाजरमहरूको ऺभताभा ङ्झनबजय यहन्त्छ । स्थानीम तहभा 
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कृङ्जष साभाग्री, प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त य फजायीकयणका राङ्झग उऩरब्ध कृङ्जष सहकायीहरू ऩङ्झन 
उनीहरूभापज त सेवा प्रवाह गने नगयऩाङ्झरका प्रङ्जक्रमासॉग जोङ्झडएका छैनन ्। 

 
४.४ कृङ्जष रूऩान्त्तयणको कायकहरु (Drivers of Agricultural Transformation) 

१०४. प्रदेशको कृङ्जष रुऩान्त्तयणको प्रङ्जक्रमाभा आङ्झथजक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक, बौङ्झतक य प्राङ्जवङ्झधक कायणरे 
सकायात्भक य नकायात्भक ऩङ्चयचारकको रुऩभा काभ गङ्चययहेका छन । साभान्त्मतमा ङ्झनम्न 
कायकहरूराई रूऩान्त्तयणको ि ङ्टतदयभा मोगदान ऩङ्टमाजउने सकायात्भक कायकहरूको रूऩभा ङ्झरन 
सङ्जकन्त्छ । 

क) बौङ्झतक एवॊ सूचना प्रङ्जवङ्झध दङ्टवैको आविताभा सङ्टधाय । 
ख) उऩबोगभा ङ्जवङ्जवधतासॉगै भागको सॊयचनाभा ऩङ्चयवतजनका कायण कृङ्जष उत्ऩादनको भाग फढ्दो ।  
ग) फाह्य सॊसायसॉग प्राङ्जवङ्झधक एकीकयण । 
घ) उऩबोक्ताको फढ्दो क्रमशङ्ञक्त । 
ङ) खेतीका राङ्झग जग्गाको उऩरब्धता । 
च) कृङ्जष ऺेरभा ङ्ञशङ्ञऺत मङ्टवाहरुको फढ्दो सहबाङ्झगता । 
छ) कृङ्जष भूल्म शृ्रॊखराभा ङ्झनजी ऺेरको रगानी । 
ज) कृङ्जष उत्ऩादन भङ्टल्म अङ्झबवृङ्जि (प्रशोधन रगामत) गने उद्योग हरुको क्रङ्झभक ङ्जवकास ।  
 

१०५. प्रदेशभा कृङ्जष रूऩान्त्तयणको प्रङ्जक्रमाराई फाधा ऩङ्टर् माउने नकायात्भक कायकहरूराई ङ्झनम्नानङ्टसाय 
उल्रेख गनज सङ्जकन्त्छ: 

क) खेतीमोग्म जभीन फाॊझो यहनङ्ट । 
ख) फढ्दो श्रभ रागत य कृङ्जष श्रभको अबाव । 
ग) कृङ्जष ऺेरभा घट्दो नापा । 
घ) आमाङ्झतत उत्ऩादनहरूसॉग फढ्दो प्रङ्झतस्ऩधाज । 
ङ) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनको प्रबाव य फढ्दो ऩानीको अबाव । 
च) फढ्दो भानव-वन्त्मजन्त्तङ्ट द्वन्त्द । 
छ) घट्दो भाटोको उवजयताशङ्ञक्त । 
ज) कृङ्जष य गैह्र कृङ्जष ऺेरफीच श्रङ्झभक उत्ऩादकत्वभा फढ्दो असभानता । 
 

५. ADS ढाॉचा 
५.१ याङ्जिम ङ्जवकास सन्त्दबज 
१०६. मोजनावि ङ्जवकासको छ दशकको अवङ्झधभा नेऩारभा नौ ऩञ्चवषॉम य ऩाॉच ङ्झरवषॉम मोजनाहरू रागू 

बएका छन ्। देशभा ङ्जवङ्झबङ्ङ रुऩान्त्तयण बए ऩङ्झन आङ्झथजक, साभाङ्ञजक य ऩूवाजधाय ङ्जवकासका ऺेरभा 
अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर हङ्टन सकेको छैन । मस अवङ्झधभा ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म, खानेऩानी, साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा रगामतका ऺेरभा भहत्वऩूणज उऩरङ्ञब्ध सभेत हाङ्झसर बएका छन ्। तय कृङ्जषसॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
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ऩूवाजधायहरू जस्तै, कृङ्जष सडक, ङ्जवद्यङ्टतीकयण, फजाय ऩूवाजधाय, बण्डायण गहृ, कोल्ड स्टोय य कोल्ड चेन, 

कृङ्जष अनङ्टसन्त्धानभा आधाङ्चयत ऩूवाजधाय रगामतका ऺेरभा थऩ प्रमासको आवश्मकता छ ।  
 
१०७. ङ्झनयऩेऺ य फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीभा उल्रेख्म कभी आए ऩङ्झन जनसॊख्माको ठूरो ङ्जहस्सा गङ्चयफीको 

येखाभङ्टङ्झन यहेको छ । स्वदेशभै योजगायीको अवसय नहङ्टॉदा मङ्टवा श्रभशङ्ञक्त योजगायीका राङ्झग ङ्जवदेश 
जाने प्रवृङ्ञिभा अझै ऩङ्चयवतजन हङ्टन सकेको छैन । अथजतन्त्रभा औद्योङ्झगक ऺेरको मोगदान को घटेको 
छ बने व्माऩाय घाटा उच्च यहेको छ । साभाङ्ञजक सङ्टयऺा रगामत साभाङ्ञजक–आङ्झथजक ङ्जवकासका 
ऺेरभा भहत्वऩूणज उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर बएका छन ् । आङ्झथजक वृङ्जि, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व, 

औध्मोगीकयण, गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा य स्वास्थ्म, स्वच्छ य प्रदङ्टषणभङ्टक्त वातावयण, सङ्टशासन रगामतका 
ऺेरभा मोजनारे तोकेका रक्ष्महरू अऩेङ्ञऺत रूऩभा हाङ्झसर हङ्टन सकेका छैनन । 

 

१०८.  नेऩारको अथजतन्त्र दङ्ञऺण एङ्झसमारी ङ्झछभेकीहरूको तङ्टरनाभा सङ्टस्त गङ्झतभा फढेको छ । जनताको 
जीवनस्तयभा सङ्टधाय गदै आएको सन्त्दबजभा सन ्२०१६ भा प्रङ्झत व्मङ्ञक्त आम ७५७ अभेङ्चयकी डरय, 
सन ्२०१९ भा १०९० अभेङ्चयकी डरय सङ्जहत ङ्झनम्न भध्मेभ आमको ङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्टगेको छ। देशको 
गङ्चयफीको राभो इङ्झतहास, रोकतन्त्रका राङ्झग दशकौं राभो सॊघषज य सन ् २०१५ को ङ्जवनाशकायी 
बकूम्ऩ ऩङ्झछ को कङ्छठन अवस्थाफाट भङ्टक्ती ऩिात नेऩाररे हारका वषजहरूभा हाङ्झसर गयेको फढ्दो 
आङ्झथजक फङृ्जर्द् दयराई भहत्त्वऩूणज भाङ्ङ सङ्जकन्त्छ । नेऩारीहरुको आम्दानी फङृ्जर्द्भा मोगदान ऩङ्टमाजउने 
चायवटा कायक तत्वहरुभा ग्राभीण ऺेरफाट सहयी ऺेरभा जनसॊख्मा फसाई सने, ङ्ञशऺाको स्तयभा वृङ्जि, 

ज्मारादायी जाङ्झगयफाट फौङ्जर्द्क ऩेसातपज  राग्नङ्ट, य ङ्जवदेशभा काभ गने नेऩारीको ङ्झफप्रषेॊणभा आएको 
वृङ्जि ऩदजछन ्। 

 

१०९.   कोङ्झबड-१९ रे अथजतन्त्रराई ऩङ्टमाजएको नकायात्भक असयका कायण देशको सभग्र ङ्जवकासभा च ङ्टनौती 
थऩेको छ । घट्दै गएको कङ्ट र गाहजस्थ उत्ऩादन वृङ्जिरे ङ्जऩछङ्झडएको जनसङ्क्ख्मा झन गङ्चयफीको 
स्तयभा झने ठूरो जोङ्ञखभ यहेको छ ।सयकायको फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी सूचकाङ्क - जसरे स्वास्थ्म, 

ऩोषण, शैङ्ञऺक अवसय य जीवनस्तयभा ङ्जवशङ्टि आम्दानीको तथ्माङ्कसॉगै कभजोयीहरूराई सभेत हेदजछ -
रे सन ्२०१८ भा गङ्चयफी दय २८.६% यहेको देखाएको छ (NPC,2018)। 
 

५.२ प्रादेङ्ञशक मोजनाहरू 

११०. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशरे सन ् २०२०/२१ भा कृङ्जष  गङ्टरुमोजना  (AMP), ऩशङ्टऩॊऺी गङ्टरुमोजना (LMP), य कृङ्जष 
ऩमजटन सम्बाव्मता तथा रगानी मोजना (ATFIP) को भस्मौदा  तजङ्टजभा गयेको छ । सफै मोजना य 
यणनीङ्झतहरू ADS को जग य प्रदेश सयकायका अन्त्म यणनीङ्झतहरूभा खडा बएका छन ् । AMP रे 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा ङ्छदगो कृङ्जष प्रवर्द्जन य ऩाङ्चयवाङ्चयक आम वृङ्जि गयी जीङ्जवकोऩाजजन सङ्टधाय गने रक्ष्म 
हाङ्झसर गनज सङ्टसॉगत कामजक्रभहरू य कामजहरूराई सहजीकयण गनज एक ढाॉचा तमाय गयेको छ । 
मोजनाको प्राथङ्झभक उद्देश्म सन ् २०२१-२०३२ को अवङ्झधभा रागू हङ्टने प्रदेश सयकायको कृङ्जष 
ङ्जवकास प्राथङ्झभकताहरूराई ङ्झनजी ऺेर य ङ्जवकास साझेदायहरूसॉग ङ्झभङ्झर सहमोग गने य खाद्य य ऩोषण 
सङ्टयऺा, सभङृ्जर्द्, योजगायी ङ्झसजजना य सभानङ्टकङ्ट रनता ङ्झनभाजण गने सन्त्दबजभा कृङ्जष ऺेरका सम्बावनाहरुफाट 
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पाइदा ङ्झरनङ्ट यहेको छ । मोजनाको सपर कामाजन्त्वमनरे वैऻाङ्झनक बउूऩमोग व्मवस्थाऩन य 
साभाङ्ञजक न्त्माम य सभरृ्द्, स्वाधीन य सभाजवाद उन्त्भङ्टख याङ्जिम रक्ष्म ऩङ्टया गनज य आत्भङ्झनबजय 
उत्ऩादनको प्रादेङ्ञशक हैङ्झसमत हाङ्झसर गनजका साथै कृङ्जषजन्त्म वस्तङ्टको ङ्झनमाजतभा टेवा ऩङ्टग्ने छ । 
सङ्टखी, स्वस्थ य ङ्ञशङ्ञऺत नागङ्चयकहरूरे सभान अवसय, भमाजदा य उच्च जीवनस्तयको उऩबोग गने गयी 
ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म सभेत प्राप्त गनजभा सहमोग ऩङ्टग्ने छ । AMP अनङ्टसाय खाद्य य ऩोषण 
सङ्टयऺा, तङ्टरनात्भक भूल्म शृ्रॊखरा ङ्जवकास य फजाय, आङ्झथजक वृङ्जि य जीङ्जवकोऩाजजन सङ्टधाय, ङ्छदगो उत्ऩादन 
य प्राकृङ्झतक स्रोत व्मवस्थाऩन य सङ्टशासन य सॊस्थागत ङ्जवकास भङ्टख्म कामजऺ ेरभा यहेका छन ्(MoLMAC, 

2021a)। 

 
१११.   LMP को भङ्टख्म उद्देश्म प्रदेशका जनताको जीङ्जवकोऩाजजनराई सहमोग गनङ्टज, ङ्झतनीहरूको खाद्य  य ऩोषण 

सङ्टयऺा अङ्झबवृङ्जि गनङ्टज य सॉगङ्छठत ऩशङ्टऩॊऺी रगानी मोजना य यणनीङ्झतहरू भापज त आम वृङ्जि गनङ्टज हो 
। LMP रे ङ्जवश्लषेणका साथ वतजभान अवस्थाराई प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत गदै, दीघजकारीन यणनीङ्झतहरू एवॊ कामज 
मोजनाहरू तजङ्टजभा गनज एवॊ आवश्मक बङ्जवष्मवाणी गनज सभेत ऺेर ङ्जवश्लषेणको आवश्मक प्रभाण प्रदान 
गयेको छ । LMP रे प्रदेशको राङ्झग ऩशङ्टऩॊऺी कामजक्रभ ऩङ्जहचान गनज य उत्ऩादन प्रणारी ङ्जवकास गनज 
यणनीङ्झत ङ्जवकास गयेको छ । LMP रे याङ्जिम तथा ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म सन २०३० अनङ्टसाय तयाई, ऩहाड 
य ङ्जहभारका राङ्झग ऩशङ्टऩारन य भत्स्मऩारन ङ्जवकासको यणनीङ्झतको ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । योग 
ङ्झनदान, ऩशङ्ट प्रजनन, ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवस्ताय, बेटेङ्चयनयी ङ्ञदरङ्झनकर सेवा, ऩशङ्ट व्मवसाम मोजना य फजाय उन्त्भङ्टख 
उत्ऩादन मोजनाहरू जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमहरूफाट ङ्जवशषेऻहरूको सेवाहरूको प्रमोगभा आधाङ्चयत ङ्जवकास 
दृङ्जिकोण ङ्झरएको छ । मस मोजनाको उद्देश्म ऩशङ्टधन फजायीकयण, ऩशङ्ट ऩोषण, ऩशङ्ट प्रजनन, ऩशङ्ट स्वास्थ्म 
य अनङ्टसन्त्धान य ङ्जवकास मोजनाराई प्रवर्द्जन य सङ्टधाय गने यहेको छ  (MoLMAC, 2021b)। 
अछाभ, डोटी य कैरारी ङ्ञजल्राभा केङ्ञन्त्ित कृङ्जष-ऩमजटन सम्बाब्मता य रगानी मोजना (ATFIP) रे 
उऩमङ्टक्त, भनभोहक य जीवन्त्त कृङ्जष ऩमजटनको स्थाऩना गने दश वषे दृङ्जिकोण प्रस्ताव गयेको 
छ । ATFIP  को भङ्टख्म उद्देश्म प्रदेशभा अङ्छद्वतीम य प्रङ्झतस्ऩधॉ कृङ्जष उत्ऩादनको ङ्जवकास भापज त कृङ्जष 
ऺेरराई ऩमजटनसॉग एकीकृत गयी भौङ्झरक गन्त्तव्महरू स्थाऩना गनङ्टज यहेको छ । ATFIP को 
यणनीङ्झतक भागजङ्ञचरभा प्रस्ताङ्जवत ङ्ञजल्राहरूभा फङ्झरमो सॊस्थागत ढाॉचा भापज त साभाङ्ञजक-आङ्झथजक वातावयण 
य कृङ्जष-जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण गने साॊस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभजक य फहङ्ट-ऺेरीम छङ्जव अनङ्टकूर 
ऩूवाजधायहरू स्थाऩना गनङ्टज यहेको छ । मस मोजनारे अछाभ ङ्ञजल्राको याभयोशन, खप्तड-नैनी, य अछाभ 
ङ्ञजल्राको वैद्यनाथधाभ, डोटीको ङ्ञझगयाना, कैरारीको टीकाऩङ्टय, घोडाघोडी य फेहदफाफा रगामतका 
ऩमजटकीम गन्त्तव्म य वयऩय नभूना पाभज, स्रोत केन्त्ि य कृङ्जष व्मवसाङ्जमक सॊस्थाको ङ्जवकास गने रक्ष्म 
याखेको छ (MoLMAC, 2021c)। 

 

११२. आङ्झथजक वषज २०७८/७९ को नीङ्झत तथा कामजक्रभभा सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशराई उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व 
वृङ्जि गयी कृङ्जषभा आत्भङ्झनबजय फनाउन औद्योङ्झगक ङ्जवकासका राङ्झग उद्योग गङ्टरुमोजना य कृङ्जष ङ्जवकास नीङ्झत 
तजङ्टजभा गनज प्रस्ताव गङ्चयएको छ । प्रदेश सयकायरे ङ्जवगत आङ्झथजक वषजभा १ सम १६ गाउॉभा कृङ्जष तथा 
ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्जवकास, १ सम ३४ स्थानभा ब्रक कामजक्रभ य ७ ऩहाडी तथा ङ्जहभारी ङ्ञजल्राभा सघन 
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खाद्याङ्ङ उत्ऩादन कामजक्रभ सञ्चारन गयी आपैं रे नभूना गाउॉ ङ्जवकास गयौँ कामजक्रभ अङ्ञघ सायेको छ । 
प्रदेश सयकायरे नेऩारको सॊङ्जवधान, ऩन्त्रौं मोजना, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म य मोजनाका प्रावधानराई ध्मानभा 
याखी स्वास्थ्म, कृङ्जष, ऩमजटन, उद्योग, जरस्रोत य ऩूवाजधाय ऺेरराई प्राथङ्झभकताभा याखेको छ । 

 

५.३ ADS दङ्टयदृङ्जि 

११३. ADS रे "आङ्झथजक वृङ्जि भापज त खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺाभा मोगदान ऩमाजउन य जीङ्जवकोऩाजजनभा सङ्टधाय 
गदै खाद्य सम्प्रब ङ्टता तपज  डोमाजउनका राङ्झग आत्भङ्झनबजय, ङ्छदगो, प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक य सभावेशी कृङ्जष ऺेर" को 
ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । ADS रे खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा, गङ्चयफी न्त्मूनीकयण, प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकता, ग्राभीण 
घयऩङ्चयवायको उच्च य अङ्झधक सभताभूरक आम्दानीका राङ्झग चाय स्तम्बभा आधाङ्चयत यही ङ्जकसानको 
अङ्झधकायराई सङ्टदृढ गने रक्ष्म याखेको छ । ती स्तम्बहरुभा सङ्टशासन, उत्ऩादकत्व, नापाभूरक 
व्मवसामीकयण य सङ्टशासन हङ्टन । 

 

११४. ADS का सफै ऩङ्चयणाभ, प्रङ्झतपर  य गङ्झतङ्जवङ्झधहरूफाट प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩभा खाद्य य ऩोषण 
सङ्टयऺाभा सङ्टधाय गने य प्राकृङ्झतक स्रोतहरूको ङ्छदगो उऩमोग भापज त खाद्य उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाएय 
याङ्जिम अथजतन्त्रभा मोगदान ऩङ्टर् माउने यहेको छ । खाद्य उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फङृ्जर्द्का राङ्झग प्राकृङ्झतक 
स्रोतहरूको ङ्छदगो उऩमोग; सङ्टधाङ्चयएको खाद्याङ्ङ/दाना/फीउ बण्डायहरू, आऩतकाङ्झरन अवस्थाका राङ्झग 
तमायी तथा सङ्टधाय, जरवामङ्ट स्भाटज कृङ्जष अभ्मासहरू भापज त ङ्जकसानहरूको जोङ्ञखभ कभ गने; ङ्जकसानको 
आम वृङ्जर्द्; फजाय ऩहङ्टॉचभा सङ्टधाय; उत्ऩादनोऩयान्त्त ऺङ्झत कभ गदै खाद्य सङ्टयऺा सङ्टधाय; अङ्झधक ङ्जवङ्जवध 
आहायको राङ्झग व्माऩाय ङ्जवङ्जवधीकयण; भङ्जहरा, मङ्टवा, ङ्जऩछङ्झडएका सभूह य ङ्जऩछङ्झडएका ऺेरहरूभा आधाङ्चयत 
व्मङ्ञक्तहरूको नेततृ्वभा यहेका सूक्ष्भ, साना य भझौरा कृङ्जष उद्यभहरूको ङ्जवकासराई तीव्रता ङ्छदन ेअऩेऺा 
गङ्चयएको छ । 
 

५.४ ङ्जवकास उद्दशे्महरू 

११५. ऩन्त्रौ आवङ्झधक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) य ADS (२०१५-३५) नेऩारको ऩङ्झछल्रो 
ङ्जवकास मोजना हङ्टन । ऩन्त्रौ आवङ्झधक मोजनाको उद्देश्मभा मस प्रकाय यहेका छन ्। 

(क) सङ्टरब आधङ्टङ्झनक ऩूवाजधाय य सघन आविता । 

(ख)  जनशङ्ञक्तको ऺभता ङ्जवकास तथा ऩूणज उऩमोग । 

(ग) उच्च तथा ङ्छदगो उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व । 

(घ) उच्च य सभताभूरक याङ्जिम आम । 

(ङ)  सङ्टस्वास्थ्म य सभ्म जीवन । 

(च) सङ्टयङ्ञऺत, सभ्म य ङ्झनष्ऩऺ सभाज ।  

(छ) स्वस्थ य सन्त्तङ्टङ्झरत वातावयण य सङ्टशासन । 

(ज) व्माऩक रोकतन्त्र, याङ्जिम एकता, सङ्टयऺा य भमाजदा प्रवर्द्जन ।  
 

मोजनारे आधायबतू तथा सभङ्जिगत ऩूवाजधाय ङ्जवकास, स्वच्छ ऊजाजको उत्ऩादन य उऩमोग, व्मावसाङ्जमक 
कृङ्जष प्रवर्द्जन, उत्ऩादनशीर उद्योग, ऩमजटन ङ्जवकास य सावजजङ्झनक ऺेरको प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवृङ्जि गयी 
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व्माऩाय ङ्जवस्ताय गयी ि ङ्टत, ङ्छदगो य योजगायीभा आधाङ्चयत आङ्झथजक वङृ्जि, ङ्झनजी, सहकायी य साभङ्टदाङ्जमक 
ऺेरको व्माऩक ऩङ्चयचारन य सङ्टदृढीकयण, ऺेरीम तथा स्थानीम अथजतन्त्रको ङ्जवकास य आमोजना 
सङ्टशासनभा सङ्टधायको ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । 
 

११६. ङ्झसॉचाइ सङ्टङ्जवधाको ि ङ्टत य सघन ङ्जवस्ताय, बउूऩमोग नीङ्झतको प्रबावकायी कामाजन्त्वमन, उङ्ङत फीउ, भर य 
आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको अवरम्फन, माङ्ञन्त्रकीकयण, आधङ्टङ्झनकीकयण य कभ आमतन बएका उच्च भूल्मको 
जैङ्जवक कृङ्जष उत्ऩादन य प्रशोधनभा जोड ङ्छदई कृङ्जषको व्मवसाङ्जमकयण गने ऩङ्चयकल्ऩना १५ औॊ 
आवङ्झधक मोजनारे गयेको छ । त्मसैगयी मोजनारे कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान तथा प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य प्रसाय, 
सहङ्टङ्झरमतऩूणज कृङ्जष कजाज, कृङ्जष फीभा, भर य फीउको उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञित गने, कृङ्जषको प्रवर्द्जन य 
स्थानीम तथा प्रदेश तहभा फजाय ङ्जवकास य व्मवस्थाऩनका राङ्झग रगानी रगामतका थऩ यणनीङ्झतहरू 
सभेत प्रस्ताव गयेको छ । मोजनारे भत्स्मऩारन य ऩशङ्टऩॊऺी उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबजयता हाङ्झसर गनजका 
साथै प्रभङ्टख फारीहरूभा यणनीङ्झतक हस्तऺेऩ गने सोच याखेको छ । मो मोजनारे फारी योप्न ेसभम 
अगावै प्रभङ्टख कृङ्जष उऩजको न्त्मूनतभ सभथजन भूल्म ङ्झनधाजयण गयी कामाजन्त्वमन गने रक्ष्म सभेत याखेको 
छ । 
 

ताङ्झरका १७. ऩन्त्रौ आवङ्झधक मोजनाभा कङ्ट र गाहजस्थ उत्ऩादन  य ऺेरगत भूल्म अङ्झबवङृ्जिको रक्ष्म 
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११७. सयकायको प्रभङ्टख कृङ्जष ङ्जवकास कामजक्रभ भध्मे प्रधानभन्त्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना (PMAMP) 
ऩङ्झन एक हो । PMAMP अन्त्तयगत बौगोङ्झरक सम्बाव्मता य स्थानीम आवश्मकताको आधायभा  
१५,००० ऩकेट, १५०० ब्रक, ३०० जोन य २१ सङ्टऩयजोन स्थाऩना गयी ८४२,००० हेदटय 
जङ्झभनभा खेती गने य २०८०/८१ सम्भभा कम्तीभा ६६ राख भेङ्जिक टन अङ्झतङ्चयक्त कृङ्जष उत्ऩादन 
गयी खाद्य य ऩोषणको सङ्टधाय, कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योग हरूको ङ्जवस्ताय, आमात प्रङ्झतस्थाऩन एवॊ ङ्झनमाजत 
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प्रवर्द्जन य योजगायी सजृना तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण जस्ता प्रबाव य ऩङ्चयणाभहरू हाङ्झसर गने रक्ष्म यहेको 
छ । 
 

११८. सयकायद्वाया तमाय गङ्चयएको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०१५-२०३५) देशको याङ्जिम ऺेरगत यणनीङ्झत 
हो। मसको सभग्र उद्दशे्मभा खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा, गङ्चयफी न्त्मूनीकयण, प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता वृङ्जि, ग्राभीण 
घयऩङ्चयवायको उच्च य सभताभूरक आम्दानी य ङ्जकसानको अङ्झधकायराई सङ्टदृढ गने ऩाॉचवटा आमाभहरू 
सभावेश छन ्। ADS रे उच्च आम्दानी, जीङ्जवकोऩाजजनभा सङ्टधाय य खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा भापज त 
ङ्जकसान य कृङ्जष उद्यभीहरूको सभङृ्जर्द् फढाउन ेरक्ष्म याखेको छ । ADS रे वङ्ञञ्चत सभूह य ऺेरहरूको 
सभावेशीकयण य गङ्चयफहरूको राङ्झग फजायभा आधाङ्चयत भूल्म शृ्रॊखरा ङ्जवकासको दृङ्जिकोणराई फढावा एवॊ 
भूल्म शृ्रॊखरासॉगै सभान राब ङ्जवतयणको आवश्मकताराई जोड ङ्छदएको छ । साथै मसरे ऩयम्ऩयागत 
रूऩभा फङ्जहष्कृत सभूहहरू जस्तै भङ्जहरा, मङ्टवा य अन्त्म ङ्जऩछङ्झडएका सभूहहरूको नेततृ्वभा कृङ्जष उद्यभहरूको 
प्रवर्द्जन गने उद्दशे्म ङ्झरएको छ । 

 

११९. दङ्टयदृङ्जि हाङ्झसर गनज ADS रे सङ्टशासन, उत्ऩादकत्व, नापाभूरक व्मवसाङ्जमकयण य प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकता 
रगामतका चाय यणनीङ्झतक अवमफहरू भापज त कृङ्जष ऺेरको वृङ्जि राई गङ्झत ङ्छदनेछ । मसका राङ्झग 
सभावेशीता (साभाङ्ञजक य बौगोङ्झरक दङ्टवै), ङ्छदगोऩना (प्राकृङ्झतक स्रोत य आङ्झथजक दङ्टवै), ङ्झनजी ऺेर य 
सहकायी ऺेरको ङ्जवकास, य फजाय ऩूवाजधाय (जस्तै, कृङ्जष सडक, सङ्करन केन्त्ि, प्माङ्जकङ हाउस, फजाय 
केन्त्ि), सूचना ऩूवाजधाय- सूचना य सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध (ICT), य ऊजाज ऩूवाजधाय (जस्तै, ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण, 

नवीकयणीम य वैकङ्ञल्ऩक ऊजाज स्रोतहरू) प्रवर्द्जन गने सोच ङ्झरएको छ । 
 

१२०. ADS का ङ्जवङ्ञशि प्रङ्झतपरहरूभा ङ्जकसानहरू य कृङ्जष उद्यभहरूको आवश्मकताहरू प्रङ्झत उियदामी 
ङ्जवकेन्त्िीकृत कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान य प्रसाय प्रणारीहरू सभावेश छन ् । यणनीङ्झतरे सङ्टदृढ कृङ्जष ङ्ञशऺा 
प्रणारी, दऺ य ङ्छदगो बङू्झभ प्रमोग य सभताभूरक, सम्बाब्म (feasible) य प्रबावकायी ङ्झसॉचाइ प्रणारी 
सङ्जहतको कृङ्जष सॊस्कृङ्झत हाङ्झसर गने रक्ष्म याखेको छ । त्मसैगयी ADS रे ङ्जकपामती भूल्मभा उच्च 
गङ्टणस्तयीम कृङ्जष साभाग्रीहरू सभमभै ऩहङ्टॉचको ऩङ्चयकल्ऩना गनङ्टजका साथै  स्रोत य ऺभता ङ्जवकासभा ऩमाजप्त 
रगानी भापज त फीउ ङ्जवजनको दीघजकाङ्झरन सोच (सन २०१३-२०२५) जस्ता ङ्झफध्मभान फीउ 
नीङ्झतहरूको प्रबावकायी कामाजन्त्वमनभा जोड ङ्छदएको छ । थऩ यणनीङ्झतहरूभा भर आऩूङ्झतज 
(अल्ऩकाङ्झरन, भध्मभ य दीघजकारीन) को व्मावहाङ्चयक सभाधान सभावेश गङ्चय उत्ऩादकत्व य 
उत्ऩादनभा सङ्टधाय गने रक्ष्म याखीएको छ जसभा नेऩारी खेती प्रणारीका राङ्झग उऩमङ्टक्त ङ्जवङ्झबङ्ङ उङ्ङत 
ऩशङ्ट नस्रहरू सभेत सभावेश छन ्। त्मसै गयी ADS रे ङ्झनजी ऺेर भापज त कृषकहरूराई ऩहङ्टॉचमोग्म 
माङ्ञन्त्रकीकयणको ङ्जवकल्ऩहरू उऩरब्ध गयाउने य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन, ङ्जवऩद्, भूल्म अङ्ञस्थयता य अन्त्म 
झट्काहरू (shocks) र्द्ाया सङृ्ञजत सभस्माहरुको साभना गनज सदने ऺभता को ङ्जवकास गने उद्देश्म 
सभेत याखेको छ । ADS का अन्त्म भहत्त्वऩूणज ऩऺहरूभा ङ्छदगो खेती, असर कृङ्जष अभ्मास, असर ऩशङ्ट 
ङ्ञचङ्जकत्सा तथा ऩशङ्टऩारन सेवाहरू, ङ्झनवाजहभङ्टङ्ञख उत्ऩादनभा आधाङ्चयत वन य कृङ्जष भैरी वन व्मवस्थाऩन, 
प्राकृङ्झतक स्रोत व्मवस्थाऩन य जीङ्जवकोऩाजजन सङ्टधायका राङ्झग सभग्र य सभङ्टदामभा आधाङ्चयत दृङ्जिकोण 
सभावेश छन ्।  
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१२१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनको ऺेरभा दस्तावेजरे स्थानीम अनङ्टकूरन कामज मोजना (LAPA) राई जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतजनको राङ्झग याङ्जिम अनङ्टकूरन कामजक्रभको कामाजन्त्वमनका सन्त्दबजभा सहमोग गने मोजना फनाएको 
छ य अनङ्टकूरन य न्त्मूनीकयणका राङ्झग वन ऺेरका घटकहरूको बङू्झभकाराई जोड ङ्छदएको छ । साथै 
नीङ्झतगत ङ्झनणजमको ङ्जवकास गने, काफजन शोषण (sequestration) रगामत वातावयणीम सेवाहरूको राङ्झग 
ब ङ्टक्तानी सम्फङ्ञन्त्ध मोजनाहरू कामाजन्त्वमन य भाऩन गने य  स्थानीम वन उऩबोक्ता सभूहहरू फीच 
वैकङ्ञल्ऩक/नवीकयणीम ऊजाज य ऊजाज फचत मोजनाहरूको प्रमोगराई प्रवर्द्जन गनज जोड ङ्छदएको छ । 
प्रकोऩहरूको राङ्झग ADS रे प्रायङ्ञम्बक चेतावनी प्रणारी (early warning system) स्थाऩना गनज प्रस्ताव 

गनङ्टजका साथै कृङ्जष फीभा प्रवर्द्जन, खाद्य बण्डायण प्रणारी सङ्टदृढीकयण,  फीउ य दाना / आहाया सङ्टयङ्ञऺत 
प्रणारी सङ्टदृढ गदै खडेयी, फाढी, भहाभायी य ग्राभीण ऺेरहरूराई असय गने आऩतकाङ्झरन य कृङ्जष 
फीभाभा नसभेङ्जटएका ङ्जकसानहरूराई ऩूवजतमायी य प्रङ्झतङ्जक्रमा (response) को राङ्झग कोष स्थाऩना गने 
सोच याखेको छ ।  
 

१२२. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको राङ्झग शङ्टरु गङ्चयएको भङ्टख्मभन्त्री एङ्जककृत कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्जवकास कामजक्रभ 
(CMALDP) रे सफै स्थानीम तहभा छनौट गयीएको फारी/वस्तङ्टभा केङ्ञन्त्ित एकीकृत कामजक्रभ 

कामाजन्त्वमन गने रक्ष्म याखेको छ । साथै २५०० भेङ्जिक टन ऺभताको शीत बण्डाय, १८५० भे. 
टन ऺभताको तयकायी य ६५० भे. टन ऺभताको परपूर बण्डायण कऺहरु ङ्झनभाजण गने रक्ष्म 
ङ्झरएको छ। कामजक्रभरे ङ्झनवाजहभङ्टखी कृङ्जष, ऩशङ्टऩारन य भत्स्मऩारनराई आधङ्टङ्झनकीकयण य 
व्मवसामीकयण गने य प्रदेशभा १०,००० भे. टन ऺभताको दाना उद्योग  तथा गोदाभ य प्रशोधन 
केन्त्ि स्थाऩना गने रक्ष्म याखेको छ । 

 

६ PADS ढाॉचा  

१२३. गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झन यहेका कङ्चयफ एक ङ्झतहाई सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका जनताभा यहेको गङ्चयफी ङ्झनवायण गनज  
ि ङ्टततय कृङ्जष वङृ्जि (accelerated agricultural growth) राई प्रभङ्टख ङ्जवङ्झधको रुऩभा ङ्झरईएको छ  । 
अन्त्म आङ्झथजक ऺरेफाट आएको सभान स्तयको वृङ्जि बन्त्दा कृङ्जषभा आधाङ्चयत वङृ्जि गङ्चयफी न्त्मूनीकयणभा 
२ देङ्ञख ३ गङ्टणा फढी प्रबावकायी हङ्टन्त्छ बङे्ङ प्रभाङ्ञणत बएको छ (ङ्जवश्व फैंक, २००८) । एङ्झसमारी 
अथजतन्त्रहरूको अनङ्टबवरे देखाएको छ ङ्जक कृङ्जष ऺरेको वृङ्जिराई उत्प्रङे्चयत गने सफैबन्त्दा सपर 
तङ्चयका बनेको कृङ्जष उद्यभीहरूका राङ्झग रगानीको वातावयण ङ्झसजजना गनङ्टज हो बने उत्ऩादकत्वको उच्च 
स्तय हाङ्झसर गनज आवश्मक भहत्वऩूणज ऻान य उत्ऩादन साधनहरुभा फढी ऩहङ्टॉच ङ्झसजजना गनङ्टज हो । 
 

१२४. ADS को दङ्टयदृङ्जिको बावनारे ङ्जकसान, याज्म य फजायको अऩेऺा ऩूया गने रक्ष्म याख्दछ । मसयी, 
PADS तीन प्रभङ्टख ऩऺहरूभा खडा छ । PADS को सम्ऩूणज रूऩयेखा ङ्ञचर ९ भा उल्रेख गङ्चयए 
अनङ्टसायको अऩेऺा हाङ्झसर गनजभा केङ्ञन्त्ित हङ्टनेछ : 
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कृषकहरुको अऩेऺा 
(नापामोग्म, भमाजङ्छदत, कभ झॊझङ्जटरो) 

फजायको अऩेऺा 
(उच्च गङ्टणस्तय, ङ्जकपामती 

भङ्टल्म, सभमविता य 
ऩङ्चयभाण) 

याज्मको अऩेऺा 
(उच्च वृङ्जि, खाद्य सङ्टयऺा, 
आत्भ-ङ्झनबजयता, गङ्चयफी 

घटाउने) 

PADS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ङ्ञचर ९. PADS का अऩेऺाहरु 

 
 

१२५. भाङ्झथका अऩेऺा ऩङ्टया गनज PADS रे कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध प्रणारी, कृङ्जष व्मवसामीकयण, खाद्य तथा ऩोषण, य 
सॊस्थागत एवॊ  सङ्टशासनको चाय यणनीङ्झतक ऩङ्चयणाभहरू भापज त कृङ्जष ऺेरको वङृ्जिराई गङ्झत ङ्छदनेछ । 
चाय ऩङ्चयणाभहरूरे साभाङ्ञजक य ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम सभावेशीता, ङ्छदगोऩन (आङ्झथजक, वातावयण य साभाङ्ञजक) 
य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन सभानङ्टकङ्ट रन, ऩायदङ्ञशजता एवॊ जवापदेङ्जहता, कङ्ट र उत्ऩादन साधनहरुको उत्ऩादकत्व 
(TFP) वृङ्जि, वैऻाङ्झनक नवप्रवतजन य फङ्झरमो ऻानको आधाय य सऺभ वातावयण अङ्झबवृङ्जि गने रक्ष्म 
याखेका छन ् । यणनीङ्झतक ऩङ्चयणाभहरू सावजजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकायी ऺेरहरू फीचको सहकामज य 
साझेदायीको फङ्झरमो आधायङ्ञशराभा आधाङ्चयत छन ् । तरको ङ्ञचर १० रे PADS को यणनीङ्झतक 
रूऩयेखाको दृिान्त्त प्रदान गदजछ । 
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ङ्ञचर १०. PADS को ढाॉचा 
 

१२६. सावजजङ्झनक य ङ्झनजी ऺेरको बङू्झभकाको स्ऩि ङ्ञचरण सङ्जहतको सभावेशी, ङ्छदगो, फहङऺ्ट ेरीम य सभानङ्टकङ्ट ङ्झरत 
फङृ्जर्द् (resilient growth) रे खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा सङ्टदृढ, ग्राभीण गङ्चयफी न्त्मूनीकयण, ग्राभीण आमभा फङृ्जर्द्,  
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभताभा सङ्टधाय, ब्माऩायभा फङृ्जर्द्, सॊगठन सङ्टदृढीकयण य सङ्टशासन हङ्टन ेअऩेऺा गयीएको छ 
।   

  

१२७. PADS आगाभी १५ वषजभा प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ऺेरराई भागजदशजन गनज तथा नीङ्झतहरु कामाजन्त्वमनको राङ्झग 
तमाय गयीएको दीघजकारीन यणनीङ्झत हो । मस अवङ्झधभा सफै ऩङ्जहचान गङ्चयएका ङ्जवषमगत ऺेरहरूको 
वृङ्जिरे प्रचङ्झरत खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा, ऩयम्ऩयागत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध य कृङ्जष व्मवसामराई सङ्टधाय गदै 
सभग्रभा फङ्झरमो य सन्त्तङ्टङ्झरत अथजतन्त्रको ङ्जवकासका राङ्झग सावजजङ्झनक, सहकायी य ङ्झनजी ऺेर एवॊ अन्त्म 
ङ्जवकास साझेदायहरू फीचको सद्भावराई सङ्टव्मवङ्ञस्थत गने अऩेऺा गङ्चयएको छ । PADS जरवामङ्ट 
सभानङ्टकङ्ट ङ्झरत कृङ्जष, कङ्ट र उत्ऩादन साधनहरुको उत्ऩादकत्व वृङ्जि (TFP); ऩायदङ्ञशजता, जवापदेङ्जहता य 
सहबाङ्झगता (TAP); सभावेशीता य ङ्छदगोऩन; नीङ्झत तथा कानूनी वातावयण; य वैऻाङ्झनक आङ्जवष्काय य 
ऻानभा आधाङ्चयत कामजहरु जस्ता प्रभङ्टख ङ्झसर्द्ान्त्तहरूद्वाया ङ्झनदेङ्ञशत हङ्टनेछ । 

 

१२८. PADS राई कृङ्जष ऺेरको वृङ्जि भापज त खाद्य सङ्टयऺा प्रवर्द्जन, जीङ्जवकोऩाजजनभा सङ्टधाय य साभाङ्ञजक-
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम सन्त्तङ्टरन कामभ गनज य सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको सभग्र आङ्झथजक वृङ्जर्द्भा मोगदान ऩङ्टमाजउनको 
राङ्झग प्रयेक शङ्ञक्त य आधायङ्ञशरा भाङ्झनएको छ । अथजतन्त्र भध्मभ आमको ङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्टग्दा ग्राभीण य 

जरवामङ्ट सभानङ्टकङ्ट रन 

ऩायदङ्ञशजता, सहबाङ्झगता य 
जफापदेङ्जहता 

सभाफेङ्ञशता य ङ्छदगोऩना  

कङ्ट र उत्ऩादन साधनको 
उत्ऩादकत्व वङृ्जि  

 
नीङ्झत य कानूनी वातावयण 

वैऻाङ्झनक नवप्रवतजन य 
ऻानको आधाय 

ङ्झस
िा

ऩन्त्
त 

 
प्रब

ाव
 

ऩङ्चय
णा
भ 

१. सङ्टदृढ खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा 
२. आम वङृ्जि य गङ्चयफी न्त्मङ्टङ्झनकयण 

३. कृङ्जष व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाज अङ्झबवङृ्जि 

४. सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण य सङ्टशासनभा सङ्टधाय  

५. उत्ऩादन य फजाय प्रणारीको सभानङ्टकङ्ट रता ङ्जवकास 

 

कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध 

प्रणारी 
कृङ्जष व्मवसाङ्जमकयण खाद्य य ऩोषण सॊस्था य सङ्टशासन 

ङ्झस
र्द्ा
न्त्त
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शहयी ऺेर फीचको खाडरराई कभ गनज ग्राभीण गैय-कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकास भहत्त्वऩूणज हङ्टन्त्छ । मसथज, 
PADS का ङ्झसिान्त्तहरूरे सफै सयोकायवाराहरू (सयकाय, ङ्जकसान, सहकायी, ङ्झनजी ऺेर, आङ्छद) को ऩूणज 
य प्रबावकायी सहबाङ्झगताभा जोड ङ्छदनङ्टको साथै ङ्झतनीहरू फीचको खाडरराई कभ गनज य कृङ्जष 
ङ्जवकासको ङ्छदगोऩन सङ्टङ्झनङ्ञित गनज तथा अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयणाभहरू प्राप्त गनज उनीहरू फीचको सहकामज य 
साझेदायीराई जोड ङ्छदएको छ । PADS रे प्रदेशको कृङ्जष वङृ्जिको प्रभङ्टख स्रोतको रूऩभा कङ्ट र उत्ऩादन 
साधनहरुको उत्ऩादकत्व (TFP) वृङ्जिराई अवरम्फन गनेछ । वैऻाङ्झनक आङ्जवष्काय य आङ्छदवासी य 
स्थानीम सभङ्टदामको ऻान य अभ्मासरे कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकासभा ठूरो बङू्झभका सभेत खेल्ने कङ्ट याराई 
आत्भसात गयेको छ । प्रकृङ्झत भैरी उत्ऩादन प्रणारीको अवरम्फन य जोङ्ञखभ य झट्का (shocks) को 
व्मवस्थाऩनरे रङ्ञचरो नीङ्झत य कानङ्टनी वातावयणको भाध्मभफाट कृङ्जष उत्ऩादन प्रणारीको अनङ्टकूरता 
ङ्झनभाजण गनज भद्दत ऩङ्टग्न गई रक्ष्म हाङ्झसर सभेत हङ्टनछे ङ्झफश्वास ङ्झरएको छ । 

 

१२९. PADS को यणनीङ्झतक दृङ्जिकोणरे फहङ्ट-ऺेरीम ऩऺहरू सभावेश गदै ङ्झफध्मभान कृङ्जष प्रणारीराई अझ 
सङ्टयङ्ञऺत य प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक वातावयणभा रूऩान्त्तयण गने रक्ष्म याखेको छ । ङ्जवगतका सपर प्रमास य 
उऩरङ्ञब्धहरूराई सङ्टदृढ गदै खेती एवॊ कामजक्रभभा आधाङ्चयत, अनङ्टकूङ्झरत य फहङ्टऩऺीम दृङ्जिकोणको 
अवरम्फन सभेत गनेछ । अन्त्म सम्फङ्ञन्त्धत ऺरेगत नीङ्झत, मोजना य कामजक्रभहरूभा PADS राई 
भूरप्रवाङ्जहकयण गदै सयोकायवाराहरू फीच सभन्त्वम, सहकामज, साझेदायी य सहमोग प्रवर्द्जन  गनेछ । 
उत्ऩादक ङ्जकसान य उद्यभीहरूको प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता अङ्झबवङृ्जिभा भद्दत गने उद्दशे्मरे प्रोत्साहन य 
सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउन उऩमङ्टक्त सॊमन्त्र/उऩामहरू ङ्जवकास य कामाजन्त्वमन गनज नीङ्झत तथा 
ङ्झनदेङ्ञशकाहरू तजङ्टजभा गयी सऺभ वातावयण ङ्झसजजना गनेछ । 
 

१३०. PADS रे वैऻाङ्झनक अनङ्टसन्त्धान य नवीनतभ आङ्जवष्कायहरू भा जोङ्ञखभ, ङ्जवऩत य प्रङ्झतकङ्ट र अवस्थाराई 
सम्फोधन गने उऩामहरु सभावेश गयी ङ्छदगो कृङ्जष उत्ऩादन प्रणारीको ऻानको आधायराई सङ्टदृढ गनेछ । 
स्थानीम सयकाय, नागङ्चयक सभाज, सहकायी य ङ्झनजी ऺेरको प्रादेङ्ञशक, याङ्जिम य अन्त्तयाजङ्जिम स्तयभा 
साथजक सहबाङ्झगताभा ङ्झफध्मभान सॊमन्त्र, सॊस्था य सङ्टशासनराई सङ्टधाय गयी सङ्टदृढ भूल्म शङृ्खरा, फजाय य 
सेवाहरू स्थाऩना गनङ्टज PADS को दृङ्जिकोणहरू भध्मे एक भङ्टख्म दृङ्जिकोण यहेको छ । PADS 
कामाजन्त्वमनका राङ्झग थऩ सङ्टरब, रागत प्रबावकायी य ङ्छदगो ङ्जविीम तथा फीभा सॊमन्त्रको स्थाऩना गङ्चयनेछ 
। 

 
६.१ दूयदृङ्जि, ध्मेम य उद्दशे्म 

१३१. PADS को दूयदृङ्जि, ध्मेम य उद्देश्म ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्। 
 
दूयदृङ्जि  
सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको सम्वृङ्जिको राङ्झग आत्भङ्झनबजय, सभाफेशी, प्रङ्झतस्ऩङ्झधज य जरवामङ्टभैरी/सभानङ्टकङ्ट ङ्झरत 
(Resilient) कृङ्जष ऺेरको फङृ्जर्द्। 
 



सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४)  ऩेज 43 

PADS ध्मेम (Mission)  
प्रबावकायी, प्रङ्झतस्ऩङ्झधज य ङ्छदगो कृङ्जष ऺेर प्रवर्द्जन गयी आमस्तय वृङ्जि य खाद्य एवॊ ऩोषण सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञित गने 
। 
PADS उद्दशे्म् 
PADS का उर्द्शे्महरु तऩङ्ञशर फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

 कृङ्जष ऩेशाराई भमाजङ्छदत फनाउने । 
 कृङ्जष ऺेरको प्रङ्झतस्ऩङ्झधज ऺभता वृङ्जि गने । 
 कृङ्जष उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबजयता अङ्झबफङृ्ञध्द गने । 
 ङ्ञजङ्जवकोऩाजजन सङ्टधाय य खाद्य एवॊ ऩोषण सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

 
६.२ PADS को प्रबाव, ऩङ्चयणाभ य रक्ष्महरू 

६.२.१ प्रबावहरू 

१३२. PADS को सभग्र प्रबावहरू ऩाॉच आमाभहरूफाट फनेका छन:् क) खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय; ख) 

आम वृङ्जि य गङ्चयफी न्त्मूङ्झनकयण; ग) कृङ्जष व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता अङ्झबवृङ्जि; घ) सङ्टदृढ सॊस्थाहरू एफॊ 
सङ्टशासन; य ङ) उत्ऩादन तथा फजाय प्रणारीको सभानङ्टकङ्ट रता (Resiliency) ङ्जवकास (ताङ्झरका १८) । 

 

ताङ्झरका १८. PADS प्रबावहरूका सूचकहरू 
प्रबावहरू (Impacts) सूचकहरू (Indicators) 
खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय  खाद्य सङ्टयङ्ञऺत घयऩङ्चयवाय (%) 

 ५ वषजबन्त्दा कभ उभेयका फारफारीकाभा ऩङ्टड्कोऩन (stunting), 
कभ तौर (underweight) य ख्माउटेऩन (wasting) (%) 

 दूध, अण्डा, भासङ्ट य परपूरको उऩरब्धता (प्रङ्झत व्मङ्ञक्त) 
आम वङृ्जि य गङ्चयफी न्त्मङ्टङ्झनकयण 
 

 प्रङ्झत व्मङ्ञक्त आम (रू) 
 गङ्चयफी दय (%) 

कृङ्जष व्माऩायको प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता वङृ्जि  फजायीकयण गङ्चयएका कृङ्जष वस्तङ्टहरू (फजायमोग्म फचतको %) 
 भूल्म शङृ्खरा प्रवर्द्जन (सॊख्मा) 
 ङ्झनमाजत प्रवर्द्जन (ङ्झनमाजत गङ्चयएको भूल्म/भारा) 

सङ्टदृढ सॊस्थाहरू य सङ्टशासनभा सङ्टधाय 
 

 कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योग स्थाऩना (सॊख्मा) 
 सहकायी य ङ्झनजी ऺेरको सॊरग्नता (खङ्चयद ङ्झफङ्जक्र भारा) 
 कृङ्जष उत्ऩादन साधन, ङ्जवि, य फीभाभा ऩहङ्टॉच (ऩङ्चयभाण य भूल्म) 
 गङ्टनासो सम्फोधन गने सॊमन्त्र (सभस्माहरू सभाधान गनज) 

उत्ऩादन तथा फजाय प्रणारीको सभानङ्टकङ्ट रता 
ङ्जवकास 

 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन अनङ्टकूरन प्रङ्जवङ्झधहरू (प्रङ्जवङ्झधहरूको सङ्क्ख्मा) 
 खाद्य आऩूङ्झतज य बण्डायण, फीउ फैंक, खाद्य फैंक (सॊख्मा य भारा) 
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६.२.१.१ खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय 

१३३. PADS का सफै नङ्झतजा, प्रङ्झतपर य कामजहरूरे प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩभा खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺाभा 
मोगदान ऩङ्टमाजउन भद्दत गनेछन । सफैबन्त्दा जोङ्ञखभभा यहेका ग्राभीण सभङ्टदाम ङ्जवशेषगयी सङ्टत्केयी य 
गबजवती भङ्जहराहरू, दङ्झरत य जनजाङ्झतहरूको मस प्रदेशभा ऩोषण सङ्टधायको ङ्झफशषे आफश्मकता यहेको 
छ जङ्टन PADS भापज त ऩूया हङ्टनेछन ्। PADS  को भाध्मभफाट  घयऩङ्चयवायभा खाद्य सङ्टयऺा, ऩाॉच वषज 
भङ्टङ्झनका फच्चाहरुको ऩङ्टड्कोऩन, ख्माउटेऩन य  कभ वजनभा सङ्टधाय, य तीनीहरुको ऩोषण सङ्टधायका 
राङ्झग दूध, अण्डा, भासङ्ट य परपूर को उऩरब्धताभा सङ्टधाय जस्ता ऩऺहरु प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत हङ्टनेछन ्। 

 

६.२.१.२ आम वङृ्जि य गङ्चयफी न्त्मूङ्झनकयण 

१३४. PADS रे आमभा सङ्टधाय य गङ्चयफी घटाएय ङ्जकसान य कृङ्जष उद्यभीहरूको सभङृ्जर्द् गनज प्रमास गदजछ । 
मसको भङ्टख्म पाइदाहरूका राङ्झग PADS रे सीभान्त्तकृत ङ्जकसानहरू, ङ्झनजी ऺरेहरू, सॊस्थाहरू य 
ग्राभीण सभङ्टदामहरूभा ध्मान केङ्ञन्त्ित गदजछ । साथै मसको कामाजन्त्वमन भापज त सभान आमका 
अवसयहरू प्रवर्द्जन गदै ङ्झफध्मभान गङ्चयफीराई न्त्मूङ्झनकयण गनेछ । PADS रे कभ सेवा ऩङ्टगेका सभूह 
य ऺेरहरूको सहबाङ्झगताराई प्रोत्साहन गदजछ । साथै गङ्चयफहरूको राङ्झग फजायभा आधाङ्चयत भूल्म 
शृ्रॊखरा ङ्जवकास दृङ्जिकोण अऩनाई मसफाट थऩ न्त्मामोङ्ञचत राब ङ्जवतयणको आवश्मकताराई जोड 
ङ्छदएको छ । त्मसैगयी PADS रे भङ्जहरा य मङ्टवा रगामत ऩयम्ऩयागत रूऩभा सीभान्त्तकृत 
सभूहहरूको नेततृ्वभा कृङ्जष व्मवसामको ङ्जवकासराई प्रोत्साहन गदजछ । PADS को रैङ्जङ्गक य सभावेशी 
दृङ्जिकोणरे प्रङ्झतव्मङ्ञक्त आम वृङ्जर्द् य प्रदेशभा गङ्चयफी दय घटाउने ङ्छदशाभा प्रबाव ऩानेछ । 
 

६.२.१.३ कृङ्जष व्माऩायको प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता वङृ्जि 

१३५. PADS रे एक सऺभ, कडा ऩङ्चयश्रभी य दऺ कामजशङ्ञक्त स्थाऩना गयी प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक दृङ्जिकोण भापज त 
प्रदेशभा ि ङ्टत कृङ्जष वृङ्जर्द् गने रक्ष्म याखेको छ । प्रदेशराई याङ्जिम य अन्त्तयाजङ्जिम फजायभा के रे 
ङ्झफङ्ञशङ्जिकृत फनाउॉछ बङे्ङ स्ऩि फङ्टझाइ; दृढ सॊकङ्ञल्ऩत य उद्यभशीर कृङ्जष उध्मभीहरुरे प्रदेशको 
प्राकृङ्झतक उऩहायहरूभा आधाङ्चयत नमाॉ उत्ऩादनहरू य प्रङ्जक्रमाहरू भा नमाॉऩन ल्माई उत्ऩादकत्व फरृ्द्ी 
गने छन ्। त्मसैगयी PADS रे कृङ्जष व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकताराई सशक्त फनाउन कृङ्जष ऺेरभा 
ङ्झनजी ऺेरको सॊरग्नताराई प्रवर्द्जन गने रक्ष्म याखेको छ । सावजजङ्झनक य ङ्झनजी ऺेरहरू फीचको 
कामजशङ्ञक्त, नवप्रवतजन य दृढ सॊकल्ऩको फङ्झरमो सॊमोजनरे फजाय ऩूवाजधाय, कृङ्जष भूल्म शृ्रॊखरा, सङ्टयङ्ञऺत 
य गङ्टणस्तयीम खाद्य उत्ऩादन य ङ्झनमाजत प्रवर्द्जनभा ठूरो प्रबाव ऩानेछ । 
 

६.२.१.४ सङ्टदृढ सॊस्थाहरू य सङ्टशासनभा सङ्टधाय 

१३६. ADS कामाजन्त्वमनका राङ्झग फङ्झरमो सॊस्थागत य सङ्टशासन सॊमन्त्रको आवश्मकता छ । सॊस्थागत 
सॊमन्त्ररे प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवशेषऻता बएको जनशङ्ञक्त, ङ्जविीम स्रोत, कृङ्जष ऩूवाजधाय, फङ्झरमो कृङ्जष व्मवसाम 
सॊयचना य नीङ्झतगत वातावयणभा एकरूऩता जस्ता आवश्मक स्रोतसाधनको उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछ 
बने सङ्टशासनरे सफै तहका प्रभङ्टख सयोकायवाराहरूको ऩायदङ्ञशजता, जवापदेङ्जहता य सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित 
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गनेछ । मस सूचकको प्रबावको रुऩभा दऺ जनशङ्ञक्त, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम तहको प्राथङ्झभकताभा कृङ्जष 
ऺेरको ङ्जवकासको राङ्झग फजेटको व्मवस्था, उत्ऩादनको फजायीकयण, कामाजत्भक भूल्म शङृ्खरा, सहकायी 
व्मवङ्ञस्थत कृङ्जष व्मवसाम, सावजजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी (PPP), PADS कामाजन्त्वमन सम्फङ्ञन्त्ध ङ्झनणजमहरूभा 
भङ्जहरा य सीभान्त्त सभङ्टदामको सहबाङ्झगता, कृङ्जष अनङ्टदान, उत्ऩादन साभाग्री, ङ्जवि य ङ्झफभाको ऩहङ्टॉचभा 
नीङ्झतगत सङ्टसॉगतता (policy coherence) यहेका छन ्। 
 

६.२.१.५ उत्ऩादन प्रणारीको सभानङ्टकङ्ट ङ्झरत ङ्जवकास  

१३७. कृङ्जष उत्ऩादन प्रणारीहरू अङ्झनमङ्झभत भौसभ य जरवामङ्ट अवस्थाका साथै अन्त्म वातावयणीम य 
साभाङ्ञजक-आङ्झथजक प्रङ्झतकूर अवस्था प्रङ्झत सॊवेदनशीर हङ्टन्त्छन।् त्मस्ता प्रणारीहरूको सभानङ्टकङ्ट रताको 
ऩमाजप्त ङ्जवश्लषेणरे खाद्य सङ्टयऺा य जरवामङ्ट चयभ प्रबावहरूको साभना गनज भाङ्झनसहरूको ऺभताको 
भूल्माङ्कन सभेत गनज भद्दत गदजछ । PADS रे भौसभ ऩूवाजन ङ्टभान प्रणारी, ऩयम्ऩयागत य गैय-
ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रणारीको सङ्टदृढीकयण य ङ्जवस्ताय, स्थाङ्झनम फारी तथा प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण य प्रवर्द्जन, 
गोदाभहरू, फीउ फैंक, खाद्य फैंक तथा प्रदेशबयका ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरूको ऺभता अङ्झबवृङ्जिसॉगै 
खाद्य आऩूङ्झतज प्रणारीराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदनेछ । मी भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत प्रङ्जवङ्झध य सेवाहरूको स्थाऩना य 
कामज रे उत्ऩादन प्रणारी सॊग सम्फङ्ञन्त्धत प्रबावहरु देङ्ञखनेछ । 
 

६.२.२ PADS ऩङ्चयणाभहरू (Outcomes) 

१३८. PADS ङ्झनम्न चाय ऩङ्चयणाभहरूभा आधाङ्चयत छ । 

ऩङ्चयणाभ १: भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य प्रसाय । 
ऩङ्चयणाभ २: उत्ऩादकत्व वृङ्जि य उत्ऩादन, फजाय एवॊ व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता वृङ्जि । 
ऩङ्चयणाभ ३: खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय । 
ऩङ्चयणाभ ४: सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण य सङ्टशासनभा सङ्टधाय । 
 

१३९. नङ्झतजाहरूभा ऩङ्टग्न प्रङ्झतपर सूचकहरूराई प्राथङ्झभकता कामजक्रभहरू अन्त्तगजत वणजन गङ्चयएको छ। 

 
६.२.३ रक्ष्म य सूचकहरू 

१४०. प्रस्तङ्टत रक्ष्महरू (targets) रे PADS कामाजन्त्वमनको ऩङ्चयणाभ स्वरूऩ हाङ्झसर गनज सङ्जकने उद्देश्मको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गदजछन । आङ्झथजक वषज २०७८/७९ देङ्ञख रागू हङ्टने छोटो अवङ्झध (५ वषज) य आङ्झथजक 
वषज २०९३/९४ सम्भ दीघजकारीन (१० वषज) का राङ्झग रक्ष्महरू सूचीफर्द् गयीको छ । PADS 
कामाजन्त्वमनका राङ्झग प्रस्ताङ्जवत भागजङ्ञचरफाट सफै रक्ष्महरू प्राप्त हङ्टनेछन ् । रक्ष्म य सूचकहरू 
तरको ताङ्झरका १९ भा उल्रेख गङ्चयएको छ । 
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ताङ्झरका १९. PADS दङ्टयदृङ्जिका प्राथङ्झभक रक्ष्म य सूचकहरू 

ऩङ्चयणाभहरु 
(Outcomes) 

सूचकहरु (Indicators) 
रक्ष्महरु (Targets) 

कैङ्जपमत आधाय वषज 
२०७८/७९ 

२०८३/८४ 
२०९३/९४ 
सम्भ 

भागभा 
आधाङ्चयत कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास 
य प्रसाय 

NARC केन्त्िहरूको स्थाऩना 
(सॊख्मा) 

१ २ ३ 
ङ्झतन बौगोङ्झरक 
ऺेरहरुको राङ्झग  

फाह्य पाभजहरु (outreach farms)  
को स्थाऩना (सॊख्मा) 

५ ३ ८ 
सयकायी-ङ्झनजी-
सहकायी साझेदायीभा 

कृषकको खेतफायी ऩङ्चयऺण (FFT) 
स्थान (site) स्थाऩना (सॊख्मा) 

० ५ १५ 
सयकायी-ङ्झनजी 
साझेदायीभा 

कृङ्जष ङ्जवकास स्रोत केन्त्ि स्थाऩना 
(सॊख्मा) 

३५ (ङ्झफउ) १५ ८० 
भङ्टख्मतमा ङ्झनजी 
ऺेरफाट 

ऩशङ्टऩॊऺी तथा भत्स्म ङ्जवकास स्रोत 
केन्त्ि स्थाऩना (सॊख्मा) 

४ ७ २० 
भङ्टख्मतमा ङ्झनजी 
ऺेरफाट 

शैङ्ञऺक-प्रसाय-अनङ्टसन्त्धान नभङ्टना 
स्थान स्थाऩना (सॊख्मा) 

० ६ १८ 

कृङ्जष ऻान केन्त्ि य 
बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार 
तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ 
केन्त्िसॉगको 
सहकामजभा 

उत्ऩादकत्व 
वङृ्जर्द् य 
उत्ऩादन, फजाय 
एवॊ व्माऩायभा 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक 
ऺभता वङृ्जि 

जङ्झभनको उत्ऩादकत्व (कृङ्जष कङ्ट र 
गाहजस्थ उत्ऩादन/हे.) अभेङ्चयङ्जक 
डरय 

२,३७३ २,९३८ ४,७८७ 
ADS को ङ्झनधाजङ्चयत 
रक्ष्म अनङ्टरुऩ 

श्रङ्झभकको उत्ऩादकत्व (कृङ्जष कङ्ट र 
गाहजस्थ उत्ऩादन/श्रङ्झभक) अभेङ्चयकी 
डरय 

३५० ५०० १,०००   

हैङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएको जग्गा न्त्मङ्टङ्झनकयण 

(हे.) 
८,३१० ७,५०० ५,००० 

CBS २०११ 
अनङ्टसाय 

५ प्रभङ्टख फारीहरूको बाङ्चयत औसत 
उत्ऩादकत्व (भे.ट./हे.) 

२.६७ ३.०७ ३.७ 
धान, भकै, गहङ्टॉ, 
कोदो य जौ  

वषजबङ्चय ङ्झसॉचाई हङ्टने ऺेरपर (%) २८ ३३ ४७   

ङ्जवकास, सङ्टदृढीकयण य सॊचारन 
गङ्चयएका फजाय केन्त्िहरू (सॊख्मा) 

५४ ६४ ८४   

एग्रोबेटको सॊख्मा  ३५२ ४५० ६५०   

खाद्य य ऩोषण 
सङ्टयऺाभा सङ्टधाय 

गङ्चयफीको स्तय (%) ३३.९ २७ १५   

खाद्य असङ्टयङ्ञऺत ऩङ्चयवायहरूको 
प्रङ्झतशत (भध्मेभ य गम्बीय) 

४४ ३५ २०   

फारफच्चाको कङ्ट ऩोषण (५ वषज ४०.९ ३२ २० NDHS/FNG को 
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ऩङ्चयणाभहरु 
(Outcomes) 

सूचकहरु (Indicators) रक्ष्महरु (Targets) कैङ्जपमत 

भङ्टङ्झन)- ऩङ्टड्कोऩन आधाय 

फारफच्चाको कङ्ट ऩोषण (५ वषज 
भङ्टङ्झन)- कभ तौर 

३३.३ २७ १५ ,, 

फारफच्चाको कङ्ट ऩोषण (५ वषज 
भङ्टङ्झन)- ख्माउटेऩन 

१४.१ १० ५ ,, 

प्रङ्झत व्मङ्ञक्त उऩरब्धता/वषज: 
दङ्टध(ङ्झर.) 

८१ ९४ ११४   

प्रङ्झत व्मङ्ञक्त उऩरब्धता/वषज: भासङ्ट 
(ङ्जक.ग्रा.) 

११.५ १३ १७   

प्रङ्झत व्मङ्ञक्त उऩरब्धता/वषज:: अण्डा 
(सॊख्मा) 

१८ २७ ४९   

प्रङ्झत व्मङ्ञक्त उऩरब्धता/वषज: 
परपूर (ङ्जक.ग्रा.) 

२० २३ २९   

प्रङ्झत व्मङ्ञक्त उऩरब्धता/वषज: 
तयकायी (ङ्जक.ग्रा.) 

११७ १२६ १३९  

सङ्टदृढ 
सॊस्थाहरू य 
सङ्टशासनभा 
सङ्टधाय 

प्रङ्झतवषज कङ्ट र कृङ्जष गाहजस्थ 
(AGDP) वङृ्जि (%) 

२.७५ ३.१५ ४.०   

दवाङ्चयङ्ञन्त्टन कामाजरम/प्रमोगशारा 
स्थाऩना 

५ ९ १३  

यङ्ञजिडज कृङ्जषभा आधाङ्चयत व्मवसाम 
(सॊख्मा) 

१,९२१ २,६०० ४,०००   

कृङ्जष सहकायीहरुको स्थाऩना य 
सॊचारन (सॊख्मा) operated 

८६१ ९०० १,०००   

दङ्टध सहकायीहरुको स्थाऩना य 
सॊचारन (सॊख्मा)  

३६ ५० ७५   

जङ्झडफङ्टटी सहकायीहरुको स्थाऩना य 
सॊचारन (सॊख्मा) 

५ १० २०   

 

६.३ प्राथङ्झभकता प्राप्त कामजक्रभहरु (Priority Programs) 
 

6.3.1 ऩङ्चयणाभ १: भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य प्रसाय 

१४१. PADS भा कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध प्रणारीको ऩङ्चयणाभ (Outcome): कृषक य उद्यभीको भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झधहरू ङ्जवकास य प्रसाय । 

प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास प्रणारी अन्त्तयगत प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास, ऩयीऺण, एकीकृत ( integration), प्रवाह तथा प्रसाय, य 
अफरम्वन ऩदजछन ् । उत्ऩादकत्व फढाउन य उच्च वृङ्जर्द् तथा प्रङ्झतपर प्राप्त गनज कृङ्जष ऺेरभा 
उऩमङ्टक्त प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गनङ्टज आवश्मक हङ्टन्त्छ । मसरे थऩ रगानी गनज आकङ्जषजत य प्रोत्साङ्जहत 
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गनङ्टजका साथै अनङ्टसन्त्धान य प्रसाय प्रणारीहरूको ऺभता सभेत ङ्जवकास गनेछ । तय नेऩारभा कृङ्जष 
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृङ्जि गनज अनङ्टसन्त्धान साऩेङ्ञऺकरुऩभा असपर यहेको छ । मसका केही 
कायणहरूभा ङ्जकसानहरूको प्राथङ्झभक आवश्मकता अनङ्टरूऩका सभस्माहरूराई सम्फोधन गनज कभ 
ध्मान ङ्छदनङ्ट य अनङ्टसन्त्धान केन्त्िहरुभा ङ्जवकास गङ्चयएका ऻान य प्रङ्जवङ्झधहरू उत्ऩादकहरू य भूल्म 
शृ्रॊखराभा सॊरग्न सयोकायहरुराई प्रबावकायी रूऩभा हस्तान्त्तयण य प्रसाय नगङ्चयनङ्ट यहेका छन ् । 
प्रङ्जवङ्झध हस्तान्त्तयण (Transfer of Technology) गने सस्थाहरु (अनङ्टसन्त्धान, प्रसाय) प्रङ्झत ध्मान केङ्ञन्त्ित 
बएको देङ्ञखएता ऩङ्झन अनङ्टसन्त्धान य प्रसाय सॊस्थाहरू फीचको कभजोय सम्फन्त्ध नै भाथीका दङ्टवै 
सभस्माको प्रभङ्टख कायण हङ्टन । अनङ्टसन्त्धान य प्रसाय फीचको मो कभजोय य अप्रबावकायी सम्फन्त्धरे 
"सानो स्तय, स्रोत-ङ्जवऩङ्ङ ङ्जकसानहरू य ङ्जवशेष गयी अऩेऺाकृत कभ सम्बाङ्जवत, ङ्जवषभ कृङ्जष-
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺेरहरूभा सॊरग्न भङ्जहराहरूका राङ्झग उऩमङ्टक्त प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य प्रवाहभा फाधा 
ऩङ्टमाजएको छ । 

 

१४२. याङ्जिम स्तयभा कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान प्रणारीभा कभ रगानी यहेको य मस प्रदेशभा यहेको अनङ्टसन्त्धान 
केन्त्िहरूको सॊख्मा य ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरूरे भाग गयेका प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास गनज अनङ्टसन्त्धानको राङ्झग 
प्राथङ्झभकता ङ्झनधाजयणभा सभेत प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत बएको छ । उङ्ङत य वणजशॊकय फीउ, वणजशॊकय चल्रा, 
ऩशङ्टका नमाॉ नस्र, परपूर य तयकायी, गैय-काष्ठ वन उत्ऩादनहरू य जरवामङ्ट स्भाटज उत्ऩादन य 
व्मवस्थाऩन प्रङ्जवङ्झधहरू य सेवाहरू जस्ता गङ्टणस्तयीम य प्रङ्झतस्ऩधॉ उत्ऩादन य सेवाहरू आवश्मक ऩने  
ङ्जकसानहरू, उद्यभीहरू य उद्योगहरूको वतजभान प्राङ्जवङ्झधक आवश्मकताहरू सम्फोधन गनज ङ्झफध्मभान 
अनङ्टसन्त्धान ऺभता अऩमाजप्त छ । कृङ्जष ऩशङ्टऩारन ऺेर य ग्राहकहरूको आवश्कतानङ्टसाय स्थान ङ्झफशषे 
प्रङ्जवङ्झधहरू ङ्जवकास य प्रसाय गनज वतजयभान सॊयचना य जनशङ्ञक्त ऩमाजप्त छैन। 

 

१४३. PADS रे कृङ्जष प्रसायभा धेयै सयोकायवारा सॊरग्न यहेको य सभमसॉगै ङ्झतनीहरूको उऩङ्ञस्थङ्झत अझ 
भहत्त्वऩूणज हङ्टने कङ्ट याराई रृदमङ्गभ गयेको छ । प्रायङ्ञम्बक चयणभा PADS रे आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक 
जनशङ्ञक्तको सॊख्मा फढाउन े य ङ्झफध्मभान जनशङ्ञक्तको ऺभता अङ्झबवृङ्जि गने मोजना फनाएको छ । 
सावजजङ्झनक प्रसाय सेवाभा व्माऩक जनशङ्ञक्त वृङ्जिको वकारत गनङ्टजको सट्टा ङ्झफध्मभान सयकायी 
जनशङ्ञक्तको बङू्झभकाराई कृङ्जष प्रसाय सेवाको सभग्र सहङ्ञजकयण को बङू्झभकाराई पयाङ्जकरो फनाइन े
छ । मो बङू्झभका ऩङ्चयवतजनको साथसाथै स्थानीम स्तयभा सेवा प्रवाहभा फढी जोड ङ्छदइनेछ । मसका 
राङ्झग कृङ्जष, ऩशङ्टऩारन य कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जनभा सहमोग गनज स्थानीम स्रोत व्मङ्ञक्त (LRP) को 
ङ्जवकास गङ्चयनछे । साथै  व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺा तथा ताङ्झरभ ऩङ्चयषद (CTEVT) फाट स्थानीम तह 
(ऩाङ्झरका) सम्भ योजगाय प्रङ्ञशऺण (OJT) य ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका कृङ्जष य ऩशङ्टऩारनका स्नातक ङ्जवद्याथॉहरू 
AKC य VHLESC भा "ङ्झसदने य कभाउने  मोजना" अन्त्तगजत काभ गनेछन । ङ्झनजी ऺेर 
(उदाहयणका राङ्झग, एग्रोबेट, धान ङ्झभर, कृङ्जष फजाय) य सहकायीहरूको ऺभता अङ्झबवृङ्जि गयी प्रसाय 
सेवाहरू प्रदान गनज प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । 

 

१४४. कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध प्रणारीको सभग्र ऩङ्चयणाभ १२ वटा प्रङ्झतपरहरू भापज त प्राप्त हङ्टनेछ : 
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भङ्टख्म प्रङ्झतपर (outputs) हरु् 
 

१.१ ङ्जकसान य कृङ्जष उद्यभहरूको आवश्मकताराई सम्फोधन गने ङ्जवकेन्त्िीकृत अनङ्टसन्त्धान प्रणारी ङ्जवकास 

१४५. मो प्रङ्झतपर सफै ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺेरहरूको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने अनङ्टसन्त्धान केन्त्िहरुको ङ्जवस्ताय, 

सावजजङ्झनक-ङ्झनजी-साभङ्टदाङ्जमक साझेदायी (PPCP) भा फाह्य पाभजहरूको स्थाऩना, शैङ्ञऺक सॊस्थासॉग 
ङ्ञशऺा-अनङ्टसन्त्धान-प्रसाय नभूना स्थानहरूको ङ्जवकास य ङ्जवङ्झबङ्ङ जात/नस्र य अन्त्म प्रङ्जवङ्झधहरूको 
ऩयीऺण य स्वीकामजता सङ्टङ्झनङ्ञित गनजका राङ्झग ङ्जकसानहरूको खेतफायीभा ऩयीऺण स्थानहरूको प्रवर्द्जन 
फाट प्राप्त हङ्टनेछ । प्रदेशको ङ्झफध्मभान अवस्था य ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवाग्राहीफाट सेवाको भागको 
सम्बाव्मताराई ध्मानभा याखी मी कृमाकराऩहरुको मोजना फनाइएको हो । मससॉगै २ वटा थऩ 
सावजजङ्झनक अनङ्टसन्त्धान केन्त्ि स्थाऩना, ८ वटा फाह्य पाभज (भाछा य तयकायीको प्रत्मेकका राङ्झग १, 
१ वटा, परपूर, ऩशङ्टऩन्त्छी तथा फारीका राङ्झग २, २ वटा) को ङ्जवकास गङ्चयनछे ।  शैङ्ञऺक 

(ङ्जवश्वङ्जवद्यारम), प्रसाय य अनङ्टसन्त्धानको सहकामज एवॊ सम्फन्त्धराई सङ्टदृढ गनज १८ नभूना स्थानको 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ । कृङ्जष/ऩशङ्टऩारन करेज य कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन िेड स्कूरहरूराई साभग्री य 
प्राङ्जवङ्झधक सीऩ एवॊ आङ्झथजक सहमोग प्रदान गङ्चयनेछ । 

 

१.२ फीउ/ङ्झफरुवा, नस्र, दाना य भाछाको ब ङ्टयाहरूका राङ्झग ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺेर अनङ्टरुऩ स्रोत केन्त्िहरू ङ्झनजी 
ऺरे, सहकायी य कृङ्जष व्मवसामीहरूको सॊरग्नताभा स्थाऩना । 

१४६. ङ्झनजी ऺेर, सहकायी, एग्रोबेट तथा कृङ्जष व्मवसामीराई सॊरग्न गयाएय ङ्जवङ्झबङ्ङ फारी तथा 
तयकायीहरुको गङ्टणस्तयीम फीउ (प्रजनन देङ्ञख प्रभाङ्ञणत फीउ), ङ्जवङ्झबङ्ङ परपूरका ङ्झफरुवाको 
गङ्टणस्तयीम फेनाज आऩूङ्झतज गनज स्रोत केन्त्िको थऩ ङ्जवकासरे मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर हङ्टनछे । मी स्रोत 
केन्त्िहरु ङ्झनजी तथा सहकायीद्वाया व्मवङ्ञस्थत हङ्टनेछन ् य स्थानीम एवॊ ङ्ञजल्रा ङ्झबर तथा ङ्ञजल्रा 
फाङ्जहयको सभेत भाग अनङ्टरुऩ गङ्टणस्तयीम उत्ऩादन साभग्री आऩूङ्झतज गनेछन ्। स्रोत केन्त्िहरू स्थाऩना 
गनज सयकायरे फीउ ऩङ्टॊजी वा सहङ्टङ्झरमत ऩूणज ऋण उऩरब्ध गयाउनङ्टका साथै उनीहरूको प्राङ्जवङ्झधक सीऩ 
तथा ऺभता सभेत अङ्झबवृङ्जि गनेछ। फारी तथा तयकायी, परपूर, गैय-काष्ठ वन ऩैदावाय, भाछा, 
फाख्रा, बेडा, गाई य बैंसी, दाना, साभङ्टदाङ्जमक फीउ फैंक य ऩयम्ऩयागत अनङ्टफाॊङ्झसङ्जक स्रोतहरुको 
सॊयऺणका राङ्झग स्रोत केन्त्िहरू स्थाऩना गने मोजना यहेको छ । 

 

१४७. स्रोत केन्त्ि ङ्जवकास ङ्झनदेङ्ञशका तजङ्टजभा गयी प्रदेश सयकायर्द्ाया अनङ्टभोदन गयीनेछ जसरे स्थाङ्जऩत स्रोत 
केन्त्िहरूराई ङ्झनमङ्झभत सहमोग, भागजदशजन य प्राङ्जवङ्झधक सहमोग PPP/PPCP भोडर अन्त्तगजत सङ्टङ्झनङ्ञित 
गने छ प्रङ्जवङ्झध य सूचनाको आदान-प्रदान गनज स्रोत केन्त्िहरूको सॊघ गठन गयी स्रोत केन्त्िहरुको 
सञ्जारको ङ्जवकास गङ्चयनछे । 

 

१.३ सहबाङ्झगताभूरक प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय 

१४८. मो प्रङ्झतपर प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास, प्रभाणीकयण य अवरम्फनभा ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदन व्मवस्था गङ्चयएको छ । मी 
सहबागीताभूरक ङ्जवङ्झधहरूको भङ्टख्म ध्मेम बनेको कृषक सभङ्टदामका सभस्मा य आवश्मकताहरू 
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ङ्जवश्लषेण गने यहेको छ ङ्जकनबने ङ्झतनीहरू रे सूचना उऩरब्ध गयाउन य साभङ्टङ्जहकरुऩभा सभस्मा 
सभाधानका उऩामहरु ऩिा रगाउन भहत्वऩूणज बङू्झभका खेल्दछन ् । मस दृङ्जिकोणरे उत्ऩादन य 
आमभा सङ्टधाय हङ्टन ेतथा वातावयणीम, साभाङ्ञजक य आङ्झथजक रूऩभा ङ्छदगो हङ्टन ेगयी फाधा/व्मवधानरू 
ऩङ्जहचान गयेय उऩमङ्टक्त व्मवस्थाऩन यणनीङ्झतहरू तमाय गनज भद्दत गदजछ । सावजजङ्झनक, ङ्झनजी य 
सहकायी ऺेरहरू भापज त ताङ्झरभ य अनङ्टकूरन (adaptive) अनङ्टसन्त्धान तथा प्रदशजनहरू सचारन गनज 
एक सॊमङ्टक्त सॊमन्त्र/ङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गनज सङ्जकनेछ । मो नङ्झतजा हाङ्झसर गनज अनङ्टसन्त्धान प्रङ्जक्रमाभा 
सयकायी तथा ङ्झनजी ऺेर, ङ्जकसान, कृङ्जष प्रसायकताज एवॊ कृङ्जष ङ्ञशऺण सॊस्थाको सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित 
गङ्चयनेछ । मो ऩङ्चयणाभ प्राङ्झप्तका राङ्झग प्रजनन फीउ उत्ऩादन गनज प्राङ्जवङ्झधक तथा आङ्झथजक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन,े साभङ्टदाङ्जमक फीउ फैंक स्थाऩना गनज घङ्टम्ती कोषको व्मवस्था गनेऽ य सहकायी तथा 
कृषक सभूह भापज त कामाजन्त्वमन गङ्चयने ङ्ञजल्रा फीउ आत्भङ्झनबजयता कामजक्रभका राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक तथा 
आङ्झथजक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ। प्रङ्जवङ्झध य सो सम्फङ्ञन्त्ध ऻान सीऩ प्रदान गनज य प्रङ्जवङ्झधराई 
कृषक सभऺ ऩङ्टमाजउन स्थरगत ताङ्झरभ/कृषक ऩाठशाराको आमोजना सभेत गङ्चयनेछ । 
सहबागीभूरक ऩयीऺण , प्रदशजन य प्रभाणीकयण राङ्झग कृषक, प्रसायकताज  य अनङ्टसन्त्धानरे सॊमङ्टक्त  
रूऩभा एक म्मानङ्टअर/ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गनेछन।प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य ङ्जवस्तायका राङ्झग CGIAR जस्ता 
ङ्जवश्वव्माऩी ङ्जवकास साझेदायहरू रगामत अन्त्म फहङ्टऩऺीम य ङ्छद्वऩऺीम सॊस्हथारूको सहकामजभा 
सहकामाजत्भक अनङ्टसन्त्धान दृङ्जिकोण (collaborative research approach) अऩनाइनेछ । 

 

१.४   सॊङ्ञघम फीउ नीङ्झतको प्रबावकायी कामाजन्त्वमन य प्रदेश फीउ नीङ्झत तजङ्टजभा तथा कामाजन्त्वमन  

१४९. नेऩारभा फीजङ्जवजन ऐन/ङ्झनमभावरी य याङ्जिम ङ्झफउङ्जवजन दृङ्जिकोण (2013-2025) ङ्जवध्मभान छन 
। मीनीहरुको प्रबावकायी कामाजन्त्वमनका राङ्झग दऺ जनशङ्ञक्त य सऺभ सॊगठन/सस्था का साथै ऩूवाजधाय 
ङ्जवकास य ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग ऩमाजप्त स्रोतहरूको आवश्मकता ऩदजछ । मो उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गनज 
दवायेन्त्टाइन प्रणारीराई सङ्टदृढ गदै ङ्झनमाभक प्रावधानराई कडाइका साथ अवरम्फन गनङ्टज, नीङ्झत कामाजन्त्वमनका 
राङ्झग ऩूवाजधायभा रगानी वङृ्जि य ऺभता अङ्झबवृङ्जि गनङ्टज य गङ्टणस्तयीम फीउ उत्ऩादन गनज ङ्झनजी ऺेरराई 
आवश्मक सहमोग तथा प्रोत्साहन गनङ्टज आवश्मक छ । ङ्झनजी फीउ उद्यभी य ङ्जकसानहरूराई ङ्छदइने सहमोग य 
प्रोत्साहनरे प्रभङ्टख अङ्ङ फारीको फीउ प्रङ्झतस्थाऩन दय फढाउन मोगदान गनेछ (हारको २४-२६% को 
स्तयफाट दोब्फय गङ्चयनेछ)। ङ्जवदेशफाट हङ्टने कृङ्जष उऩजको अवैध आमातराई ङ्झनमन्त्रण गनज य उऩजको 
गङ्टणस्तय कामभ गनज दवायेन्त्टाइन प्रणारी (आन्त्तङ्चयक तथा फाह्य दङ्टवै) य प्रमोगशारा जस्ता ङ्झनमाभक 
सेवाहरूराई आवश्मक ऩने ऩूवाजधाय (जस्तै, प्रमोगशारा य ऩयीऺण सङ्टङ्जवधा) स्थाऩना गयी सङ्टदृढ गनज आवश्मक 
छ । प्रदेशभा स्वस्थ वनस्ऩङ्झत य ऩशङ्टजन्त्म साभग्रीको प्रवेश सङ्टङ्झनङ्ञित गनजका राङ्झग ङ्झछभेकी भङ्टकङ्ट कसॊग ङ्झसभा 
जोङ्झडएका स्थान (जस्तै टीकाऩङ्टय) य केही आन्त्तङ्चयक प्रवेश ङ्झफन्त्दङ्टहरू (जस्तै, ङ्ञचसाऩानी) भा दवायेन्त्टाइन चेक 
ऩोि स्थाऩना गङ्चयनेछ । ङ्झछभेकी भङ्टरङ्टकसॉग सीभा जोङ्झडएका ऩशङ्ट दवायेन्त्टाइन चेकऩोिभा अवङ्ञस्थत 
ऩूवाजधायको सङ्टधाय य सङ्टदृढीकयण गनङ्टजका साथै जनशङ्ञक्तको ऺभता ङ्जवकास गनङ्टज ऩङ्झन उङ्ञिकै भहत्त्वऩूणज छ । 

 

१५०. PADS रे PPCP अवधायणाराई प्रवर्द्जन गनज प्रादेङ्ञशक फीउ प्रणारी स्थाऩना गनजभा ध्मान केङ्ञन्त्ित गनेछ 
जहाॉ सावजजङ्झनक ऺेरको भङ्टख्म बङू्झभका गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञितता य प्राङ्जवङ्झधक सहमोगभा केङ्ञन्त्ित हङ्टनछे । 
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ङ्झनजी ऺरेका फीउ व्मवसामीहरूराई सशक्त फनाउन फीउ ङ्झनयीऺकहरूराई ताङ्झरभ प्रदान गङ्चय 
ऩङ्चयचारन सभेत गङ्चयनेछ। फीउ व्मवसामीहरूराई ङ्झनमभन गनजका  राङ्झग अनङ्टगभन गने य सोको 
प्रङ्झतवेदन ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामभा ऩेश गने ङ्जवङ्झधतमाय गङ्चयनेछ । 

 

१.५ ङ्जकसानभैरी कृङ्जष भेङ्झसनयी तथा औजाय उऩकयणको ङ्जवकास य उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञितता 
१५१. मस प्रदेशभा कृङ्जषभा माङ्ञन्त्रकीकयण ङ्झनकै कभ छ । कृङ्जष वस्तङ्ट उत्ऩादन ऩूवज य उत्ऩादनोऩयान्त्तका 

ङ्जवङ्झबङ्ङ गङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा श्रभको अबाव (सङ्जक्रम श्रभशङ्ञक्त अन्त्मर जानङ्टको कायण) राई ध्मानभा याखी, 
कृङ्जष कामजभा भङ्जहरा कामजफोझ घटाउन बगूोर य रैंङ्झगक अवस्थानङ्टसाय सॊचारन गनज सङ्जकने कृङ्जष 
भेङ्झसनयी/मन्त्र/उऩकयणहरु को आवश्मकता छ । कामजफोझ तथा उत्ऩादन रागत घटाउन कृङ्जष 
मान्त्रीकयणका फायेभा चेतनाभूरक कामजक्रभ सॊचारन गयी भाग फङृ्जर्द् गनङ्टजका साथै अनङ्टदान उऩरब्ध 
गयाउइने छ । सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट प्रदान गङ्चयने अनङ्टदानहरूभा एकरुऩता ल्माईन ेछ । 
सहङ्टङ्झरमतऩूणज ऋण/ङ्जवि उऩरब्ध गयाउने प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाजयण गङ्चयनेछ य ङ्जविीम सॊस्थाहरूराई ङ्जविीम 
ऩहङ्टॉचको प्रङ्जक्रमाराई थऩ सहज वा सयर फनाउन ङ्ञजम्भेवाय फनाइनेछ । स्थाङ्झनम रोहाय को ऺभता 
अङ्झबवृङ्जि गयी ऩयम्ऩयागत/स्थानीम औजायहरुको सङ्टधाय गनज ऩङ्झन सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 
प्राङ्जवङ्झधक तथा उद्यभीहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जि गयी स्थानीम तहभा कस्टभ हामङ्चयङ सेन्त्टय (ङ्झनजी तथा 
सहकायी सॊस्थाफाट) स्थाऩना गङ्चयनेछ । मस्ता प्रङ्जवङ्झधहरुको व्माऩक प्रमोगराई प्रोत्साहन गनज 
ङ्जकसान य कृङ्जष उद्यभीहरूको ऩऺभा कय, शङ्टल्क य दस्तङ्टयभा रङ्ञचरो नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 
सऺभ प्रणारीको ङ्जवकास गयी नीङ्झतगत प्रावधानहरू प्रबावकायी रूऩभा कामाजन्त्वमन बए नबएको फाये 
आवङ्झधक रुऩभा अनङ्टगभन उसभेत गङ्चयनछे । 

 

१.६ गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रङ्जवङ्झधहरूको भूल्माङ्कन, प्रभाङ्ञणकयण य ङ्जवस्ताय 

१५२. गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रङ्जवङ्झधहरू (जस्तै, ङ्झरऩ, ङ्ञस्प्रॊकरय य ङ्झरफ्ट) को प्रबावकाङ्चयताराई खेतभा 
ऩानीको उऩमोग दऺताका आधायभा अनङ्टसन्त्धान गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सञ्चारन गयी भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ । मी 
ऩङ्चयऺणहरु यानी जभया कङ्ट रङ्चयमा ङ्झसॉचाई मोजना रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरका फारी य स्थानहरूभा 
गङ्चयनेछ । त्मसैगयी  मस प्रदेशभा मस्ता ङ्झसचाई प्रङ्जवङ्झधहरुको फढावाको औङ्ञचत्म ऩङ्टङ्जि गनजको राङ्झग 
आङ्झथजक/ङ्जविीम ङ्जवश्लषेण सभेत गङ्चयनेछ । गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रङ्जवङ्झधका राङ्झग फजाय य सेवा 
प्रदामकहरुको प्रवर्द्जन गनङ्टजका साथै कृषकहरू सभऺ सपर प्रङ्जवङ्झधहरू प्रसाङ्चयत गङ्चयनछे । वास्तवभा 
मी गैय-ऩयम्ऩयागत प्रङ्जवङ्झधहरूरे व्माफसाङ्जमक कृङ्जषभा जर उऩमोगको दऺता फढाउन य उत्ऩादन 
फढाउन मोगदान गदजछन  य अन्त्तत् उत्ऩादन ऩकेट/दरस्टय ऺेरभा फसोवास गने य गयीफ 
घयऩङ्चयवाय राई पाइदा ऩङ्टऱ्माउॉदछ । थोऩा, ङ्ञस्प्रॊकरय य सौमज ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ जस्ता गैय-ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसॉचाइ प्रङ्जवङ्झधहरू व्माऩक रूऩभा अऩनाउनका राङ्झग ऩमाजप्त सहमोगको व्मवस्था गङ्चयनछे । त्मसैगयी 
फारीको भाग अनङ्टसाय ऩानीको उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञित गनज ऩ ङ्टयानो ङ्झसॉचाइ प्रणारीको ऩङ्टनस्थाजऩना वा नमाॉ 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रणारी ङ्जवस्ताय गने प्रमास गङ्चयनेछ । साथै सम्बाङ्जवत ऺेर (ऩानी अबाव ऺेर) 
भा स्थानीम तहहरुसॉगको सहकामजभा ऩानी ङ्चयचाङ्ञजजङ ऩोखयी (येन वाटय हावेङ्ञस्टङ) को सॊयऺण य 
ङ्जवस्ताय गनज प्राङ्जवङ्झधक तथा आङ्झथजक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 
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१.७ ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरुफीच सहकामज य साझेदायी प्रवर्द्जन  

१५३. ङ्झफध्मभान सॊस्थागत सञ्जार ङ्झनधाजङ्चयत सॊङ्ञघम, प्रादेङ्ञशक तथा स्थानीम तहका साथै सेवाग्राहीको 
आवश्मकताराई उङ्ञचत रूऩभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनज ऩमाजप्त छैन । प्रत्मेक तहभा प्राथङ्झभकता ङ्झनधाजयण य 
मोजना तजङ्टजभा गदाज ङ्जवङ्जवध ऺेरका सयोकायवाराहरुको अथजऩूणज प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व चाङ्जहन्त्छ । तसथज, कृङ्जष 
तथा ऩशङ्टऩन्त्छी अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जवकास कामजक्रभभा साझेदायी य सहकामजभा आधाङ्चयत भोडरराई 
प्रवर्द्जन गनङ्टज आवश्मक छ । मस सम्फन्त्धभा ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गयी सूचना आदान प्रदान गने ङ्जवङ्झध 
स्थाङ्जऩत गयीनेछ, साथै ऺभता अङ्झबवृङ्जर्द्का गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सञ्चारन गने य प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्झरनेङ्छदन े
ङ्जवङ्झध/प्रङ्जकमा ऩङ्झन स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ । मस फाहेक सॊघीम, प्रादेङ्ञशक-ङ्ञजल्रा-AKC/VHLSEC, य स्थानीम 
तहहरूसॉग जोङ्झडएको जङ्जटर प्रकृङ्झतको कृङ्जष ऺेरको सहज मोजना ङ्झनभाजण, कामाजन्त्वमन य रङ्ञऺत 
प्रङ्झतपरहरु हाङ्झसर गनज अत्मन्त्तै च ङ्टनौतीऩूणज छ । भानव श्रोत, सॊस्था, श्रोत य फजेटको व्मवस्थाऩन य 
ऩङ्चयचारन कसयी हङ्टन्त्छ बङे्ङ कङ्ट यारे ऩङ्झन सभग्र प्रबावभा असय ऩादजछ । AKC/VHLSEC य स्थानीम 
सयकायहरू फीच, प्रदेश य स्थाङ्झनम तह फीच स्ऩि TOR य फजेट अङ्ञख्तमाय सम्फन्त्धभा सभन्त्वम य 
ऩषृ्ठऩोषण ङ्छदने प्रङ्जकमा ङ्जवङ्झध तमाय गनज जोड ङ्छदइनेछ जसभा जवापदेङ्जहता, अङ्झधकाय  य ङ्चयऩोङ्जटजङको 
प्रङ्जक्रमा उल्रेख गयीएको हङ्टनेछ । प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहहरुरे  मोजना ङ्झनभाजण, कामाजन्त्वमन य 
अनङ्टगभनका राङ्झग भङ्टख्म सयोकायवाराहरुराई साथभा ङ्झरने सहबाङ्झगताभूरक ङ्जवङ्झध अऩनाउनका राङ्झग 
प्रभङ्टख बङू्झभका ङ्झरनछेन ्। सॊघीम सयकायसॉगको सभन्त्वमभा सॊमङ्टक्त यािसॊघका ङ्झनकामहरू, ङ्जवश्व फैंक 
सभूह (WBG), एङ्झसमारी ङ्जवकास फैंक (ADB), अन्त्तयाजङ्जिम ङ्जवकासका राङ्झग अभेङ्चयकी सहमोग ङ्झनमोग 
(USAID) य ङ्जवङ्झबङ्ङ फहङ्टऩऺीम य ङ्छद्वऩऺीम ङ्जवकास साझेदायहरुफाट उऩरब्ध हङ्टने स्रोतहरू प्रादेङ्ञशक 
कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान य ङ्जवकासभा उऩमोग गङ्चयनेछ । 

 

१५४. सह-अङ्ञस्तत्व, सभन्त्वम य सहकामजको सॊवैधाङ्झनक बावनाका साथ कृङ्जष प्रसाय सेवा य ङ्झनमाभक सेवाको 
प्रवर्द्जनभा प्रादेङ्ञशक सयकाय (MoLMAC) को ऩङ्टरको बङू्झभकाराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ । प्रदेश 
कृङ्जष ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रास्तयीम कृङ्जष ङ्जवकास सङ्झभङ्झत य स्थानीम तहको कृङ्जष ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
सॊमन्त्र गठन गयी प्रबावकायी रूऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 

 

१.८ अनङ्टसन्त्धान य प्रसायभा प्राङ्जवङ्झधक ऺभता अङ्झबवङृ्जि 

१५५. हार अनङ्टसन्त्धान य प्रसायको कभजोय सॊस्थागत ऺभता य कभजचायी अबाव (AKC/VHLSEC य स्थानीम 
स्तयभा सभेत) का कायण कृङ्जष व्मवसाम, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन अनङ्टकूरन य न्त्मूनीकयण, स्भाटज प्रङ्जवङ्झधको 
ङ्जवकास, उत्ऩादनोऩयान्त्त कामज एवॊ प्रशोधन य फजाङ्चयकयणभा मथोङ्ञचत सहमोग ऩङ्टग्न सकेको छैन । 
फङ्झरमो नीङ्झत य सॊमन्त्रको अबावभा PPP राई प्रवर्द्जन गनज ऩमाजप्त ऩहरहरू बएका छैनन । मङ्जह 
कायणरे उच्च ङ्ञशऺा, प्राङ्जवङ्झधक य व्मवस्थाऩकीम ताङ्झरभहरू य प्राङ्जवङ्झधक ऺेरभा ऩङ्टनताजजगी 
ताङ्झरभहरू भापज त AKC/VHLSECs कभजचायी एवॊ स्थानीम स्तयका प्राङ्जवङ्झधकहरूको ऺभता वृङ्जि गने 
कामजक्रभहरू आमोजना गनङ्टज आवश्मक छ । त्मसैगयी उनीहरुराई फढङ्टवाको अवसय सभेत 
ङ्छदईनङ्टऩदजछ । एक गाउॉ एक प्राङ्जवङ्झधक (OVOT) य स्थाङ्झनम स्रोत व्मङ्ञक्त (LRPs) को ऺभता 
अङ्झबभङ्टखीकयण एवॊ ताङ्झरभ भापज त फढाउनङ्टऩने य ङ्झतनीहरूको सेवाहरूको अनङ्टगभन सभेत गङ्चयनङ्टऩदजछ 
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। भङ्जहरा स्वास्थ्म स्वमॊसेङ्जवकाहरू जस्तै भङ्जहराहरूराई ऩङ्झन LRP को रुऩभा ङ्जवकास गनज प्राथङ्झभकता 
ङ्छदइनेछ य उनीहरूरे व्मवसाम सङ्टरु गनज फीउ ऩङ्टॊजी सभेत उऩरब्ध गयाइनेछ । OVOT य LRP को 
ऺभताराई सहजकताज य प्रङ्ञशऺकको रूऩभा प्रमोग गङ्चयनेछ । ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका ङ्जवद्याथॉहरूराई 
प्रादेङ्ञशक अनङ्टसन्त्धान ऺेर/सभस्मा यहेका ङ्झफषमगत ऺेरहरूभा अनङ्टसन्त्धान गनज आङ्झथजक सहमोग 
उऩरब्ध गयाइनछे । 

 

१.९ प्रङ्जवङ्झध प्रसाय तथा अवरम्वन प्रवर्द्जन  
१५६. अनङ्टसन्त्धानफाट ङ्जवकङ्झसत नमाॉ प्रङ्जवङ्झधहरूराई व्माऩक रूऩभा अऩनाउनका राङ्झग सो को ङ्जवस्ताय गनङ्टज 

आवश्मक छ । प्रङ्जवङ्झध फहृत ऺेरभा अवरम्वन होस बङ्ङका राङ्झग व्मङ्ञक्त/कृषक सभूह/सहकायी 
सभेङ्जटने गयी अऩनाईनेछ । प्रसायको राङ्झग वडा स्तयभा नभूना पाभज य ङ्झसकाइ केन्त्िहरूको स्थाऩना 
गयीनेछ य भूल्म अङ्झबवृङ्जिका राङ्झग उद्योगहरूसॉग जोड्न ऩकेट य ब्रक ङ्जवकास जस्ता कामजहरु सभेत 
सभावेश हङ्टनेछ । प्रङ्जवध ग्रहण (adoption) अङ्झबवृङ्जि गनजका राङ्झग तऩङ्ञशरका कामजहरु गयीनेछन ्। 

(क) स्थाङ्झनम तहको सहकामजभा LRP भापज त कृषकहरूराई ङ्जकट (कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन) उऩरब्ध 
गयाउने । 

(ख)  प्रदशजन गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सॊचारन गनज य अनङ्टगभन गनज OVOT राई ऩङ्चयचारन गङ्चयन े।  

(ग) फारी सॊयऺण य ऩशङ्ट स्वास्थ्म सेवा य प्रकोऩ ऩिात याहतका राङ्झग आऩतकारीन कोषको 
व्मवस्था गङ्चयने  । 

(घ) भाटो ऩयीऺण तथा सङ्टधाय अङ्झबमान सञ्चारन गयीने छ य प्राङ्गाङ्चयक भर उत्ऩादन गने प्रङ्जवङ्झधको 
प्रवर्द्जन गङ्चयनछे ।  

(ङ) सेवा प्रदान गनज साभङ्टदाङ्जमक कृङ्जष प्रसाय सेवा केन्त्ि (CASEC) को ऩङ्झन स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

(च) प्रङ्जवङ्झधको प्रचाय प्रसायका राङ्झग आभसञ्चाय भाध्मभ जस्तै टेङ्झरङ्झबजन कामजक्रभ, साभाङ्ञजक सॊजार, 
माऩ, कर सेन्त्टय आदीको उऩमोग गङ्चयनेछ । 

(छ) प्रङ्जवङ्झध प्रसाय गनज य कृषकहरुराई फारी/वस्तङ्ट उत्ऩादनभा ङ्जवऻ फनाउन कृषक ऩाठशाराराई 
सशक्त कृङ्जष प्रसायको भाध्माभकोरुऩभा अवरम्वन गयीनछे ।  

 

१.१० स्रोत सॊयऺण प्रङ्जवङ्झध (RCT) को प्रवर्द्जन  

१५७. बङू्झभ, श्रभ, य ऩूॊजी जस्ता भङ्टख्म स्रोतहरू को दऺता फढाएय ङ्झतनीहरूको सॊयऺण य अङ्झधकतभ 
(optimum) उऩमोगराई प्रवर्द्जन गनङ्टज आवश्मक छ। उत्ऩादन रागत घटाउने कृङ्जष 
मन्त्र/उऩकयणहरु (ऩावय ङ्जटरय, थ्रसेय, कङ्ञल्टबेटसज, ङ्झसङ्झडङ भेङ्झसन, ङ्ञजयो ङ्जटरेज, हाबेिय आदी) 
प्रमोगका राङ्झग अनङ्टदान ङ्छदईनेछ बने त्मस्ता मन्त्र/उऩकयणहरु भभजत सम्बाय य ऩङ्चयचारनका राङ्झग 
प्राङ्जवङ्झधक सीऩ प्रदान गयीनेछ । त्मसैगयी, यासामङ्झनक भर य प्राङ्गाङ्चयक भरको सन्त्तङ्टङ्झरत प्रमोगफाये 
कृषक य ङ्जपल्डस्तयका प्राङ्जवङ्झधकहरूराई व्मावहाङ्चयक ताङ्झरभ ङ्छदइनछे । साथै शङ्टन्त्म/न्त्मूनतभ 
खनजोत, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सयऺण, ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको सॊग्रह तथा उऩमोग, एकीकृत 
फारी व्मवस्थाऩन (ICM), एकीकृत ङ्झफरुवा ऩोषण प्रणारी (IPNS), एकीकृत कीट व्मवस्थाऩन 
(IPM), असर कृङ्जष अभ्मास (GAP), असर ऩशङ्टऩारन अभ्मास (GHP) जस्ता ऩद्दङ्झतहरूराई कृषक 
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ऩाठशाराहरु भापज त अऩनाउन प्रवर्द्जन  गङ्चयनेछ । स्थानीम रूऩभा उऩमङ्टक्त स्रोत सॊयऺण प्रङ्जवङ्झधको 
ङ्जवकास गनज य सबाङ्जवत ऺरेहरूभा प्राङ्गाङ्चयक खेती अभ्मासहरू सङ्जहत ङ्झतनको प्रचाय प्रसाय गनज 
प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ। त्मस्तैगयी असर कृङ्जष अभ्मास (GAP) य असर ऩशङ्टऩारन अभ्मास (GHP) 
सम्फङ्ञन्त्ध ङ्झनदेङ्ञशकाहरु तमाय गङ्चयनेछ ।  

 

१.११ NTFPs य कृङ्जष वनको राङ्झग उऩमङ्टक्त प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य वढावा (scale up) 

१५८. जङ्झडफङ्टटी य सङ्टगङ्ञन्त्धत फनस्ऩती (NTFPs य MAPs) को उत्ऩादन प्रङ्जवङ्झधहरू हारसम्भ ङ्जवकङ्झसत बएका 
छैनन ् बने ङ्जमनीहरु प्राकृङ्झतक स्रोतहरूफाट भार सॊकरन गने गङ्चयएको छ । मद्यङ्जऩ मी 
उत्ऩादनहरूरे सीङ्झभत सपरता हाङ्झसर गयेको बएता ऩङ्झन अङ्जहरे मी उत्ऩादनहरूका राङ्झग 
उद्यङ्झभहरूको धेयै जागरूकता, चासो य तल्रो तहको अनङ्टबव सभेत यहेको य धेयै ग्राभीण सभङ्टदाम य 
घय ऩङ्चयवायहरू कङ्ट नै न कङ्ट नै रूऩभा मसभा सॊरग्न सभेत छन ् । मो प्रदेशको प्रभङ्टख उऩऺेर 
बएकोरे ङ्झनकासीफाट ठूरो भाराभा आम्दानी सभेत गनज सङ्जकन्त्छ । मद्यङ्जऩ, मस उऩऺेरको 
अन्त्तयाजङ्जिम व्माऩायराई सभथजन गने अऩमाजप्त पाइटोसेनटेयी (Phytosanitory) य ऩयीऺण सङ्टङ्जवधाहरू 
हङ्टनाको साथै असहमोगी य प्रङ्झतफन्त्धात्भक ङ्झनमभहरू, कयहरू य प्रङ्जक्रमाहरूद्वाया त्मस्ता उद्यभहरूको 
स्थाऩना य व्मवस्थाऩनभा प्रङ्झतकूर असय गयेको छ। NTFPs/MAPs भा आधाङ्चयत उद्यभहरू साना य 
कभजोय यहनङ्टरे केफर सीङ्झभत ङ्झनजी रगानी य केही उत्ऩादनहरू भार अन्त्तयाजङ्जिम फजायभा ऩङ्टग्न े
गयेका छन । हार मस्ता वस्तङ्टको भङ्टख्म राबग्राही ग्राभीण घयऩङ्चयवायबन्त्दा ऩङ्झन भध्मभवगज य 
व्माऩायी फनेका छन ् । सम्फध्द कृमाकराऩहरुभा उच्च भूल्मको MAPs य अन्त्म NTFPs को 
खेतफायी (इन सीटङ्ट) य खेतफायी फाङ्जहय (एदस-ङ्झसटू) खेती प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास, प्रदशजन य ङ्जवस्तायभा 
केङ्ञन्त्ित हङ्टन ङ्ट जरुयी छ । मस सम्फन्त्धभा ङ्झनजी जग्गा, सॊस्थागत बाडा (रीज होल्ड) को जग्गा य 
रीज होल्ड वनभा मसको खेतीराई सहमोग गनजको राङ्झग  ङ्झफरुवा आऩूङ्झतज फढाउन उच्च भूल्मको 
NTFPs/MAPs  नसजयीहरू भापज त ङ्झफरुवा उत्ऩादनको राङ्झग खेती अभ्मासको प्माकेज (Package of 

Practices) ङ्जवकास गनङ्टज आवश्मक छ। त्मसैगयी स्थानीम तह, उद्योग , ऩमजटन, वन तथा वातावयण 
भन्त्रारम य उद्यभीहरूसॉगको सहकामजभा ऩमाजवयणीम अवस्था य उद्यभी य ङ्जकसानको प्राथङ्झभकताराई 
ध्मानभा याखी उऩमङ्टक्त कृङ्जष-वन य कृङ्जष-ऩमजटन भोडरहरू ङ्जवकास गनङ्टज ऩदजछ । नऩेारभा उऩमङ्टक्त 
स्थानहरूभा कृङ्जष-वन अभ्मासहरू रागू गनज साभङ्टदाङ्जमक वन व्मवस्थाऩन ऩद्दङ्झत भहत्त्वऩूणज घटक 
हङ्टनेछ । मसका राङ्झग उऩमङ्टक्त अनङ्टसन्त्धान य मसको प्रसाय प्रस्ताङ्जवत ऩङ्चयणाभ हाङ्झसर गनज धेयै 
भहत्त्वऩूणज यहेको छ । 

 

१.१२ जरवामङ्ट अनङ्टकूरन/सभानङ्टकङ्ट रन प्रङ्जवङ्झधहरू ङ्जवकास य अफरम्वन 

१५९. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजनरे प्रदेशको कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छी उत्ऩादनभा प्रत्मऺ असय गयेको छ । धेयै 
जरवामङ्ट-सङृ्ञजत प्रकोऩहरूरे ऩङ्झन कृङ्जष उत्ऩादन प्रणारीभा प्रबाव ऩायेका छन ् । मी प्रकोऩहरु  
फायम्फाय खडेयी, फाढी,  योग तथा ङ्जकयाको प्रकोऩ जस्ता रुऩभा देखा ऩदजछन । मस्ता घटनाहरु 
घट्ने य त्मसरे कृषकहरुको जीङ्जवकोऩाजजनभा ऩने सम्बाङ्जवत असयहरु फाये सचेतना जगाउनङ्ट 
आवश्मक छ । साथै  अनङ्टसन्त्धान सॊस्थाहरूरे खडेयी, फाढी य कीया य योगहरू सहन य ऩङ्चयवतजनशीर 
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भौसभको अनङ्टकूरन गने प्रङ्जवङ्झधहरू ङ्जवकासभा ध्मान केङ्ञन्त्ित गनङ्टज ऩदजछ । मस सम्फन्त्धभा ऩूवज 
चेतावनी प्रणारी स्थाऩना गयी ङ्जवऩद् ऩूवजतमायी प्रणारीराई सङ्टदृढ गङ्चय सम्वृि फनाउनङ्टऩछज । 
प्रादेङ्ञशक सयकायरे प्रायङ्ञम्बक रूऩभा स्थानीम तहहरूद्वाया व्मवङ्ञस्थत भौसभ ऩूवाजन ङ्टभान प्रणारी भापज त 
वास्तङ्जवक भौसभ डाटा (real time data) प्राङ्झप्त स्टेशनहरू य भौसभ ऩूवाजन ङ्टभान प्रणारी स्थाऩना गनज 
सहमोग गनङ्टज ऩङ्झन उङ्ञिकै भहत्त्वऩूणज छ । उऩमङ्टक्त खनजोत ङ्जवङ्झधहरू, ऩानी व्मवस्थाऩन य ङ्झसॉचाइ 
दऺताभा सङ्टधाय, फृऺ ायोऩण य कृङ्जष वन, ङ्जवङ्जवध नस्रहरू, कृङ्जष-चयन अभ्मासहरू, आङ्छद भापज त भाटोको 
ङ्ञचस्मान सॊयऺण सङ्जहतका प्रङ्जवङ्झधहरुको ङ्जवकास य प्रवर्द्जन गङ्चयने  छ। 

 

6.3.2 ऩङ्चयणाभ २. उत्ऩादकत्व वङृ्जि तथा फजाय य व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता अङ्झबवङृ्जि 

१६०. फढ्दो बङू्झभ य श्रभ उत्ऩादकत्वराई आधाय ङ्झरई PADS तजङ्टजभा गङ्चयएको हो । फजायको भागराई 
ध्मान ङ्छददै कृङ्जष उत्ऩादनको दऺता य ङ्छदगोऩनराई अङ्झधकतभ फनाउन सान्त्दङ्झबजक प्रङ्जवङ्झध य ऻानको 
आवश्मकता ऩदजछ । प्रबावकायी कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान य प्रसाय; कृङ्जष साभग्रीको कङ्ट शर उऩमोग; 

प्रबावकायी य ङ्छदगो अभ्मासहरू य प्राकृङ्झतक स्रोतहरूको प्रमोग (जङ्झभन, ऩानी, भाटो, य जॊगर); य 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन य प्रकोऩहरु को सभानङ्टकङ्ट रन कृङ्जष उत्ऩादकत्व फढाउने उऩामहरुराई प्राथङ्झभकता 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 

१६१. PADS भा उद्यभीहरू, सहकायीहरू, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाहरु (CBOs), ङ्जवकास साझेदायहरू, य 
ङ्जकसान सभूहहरूसॉगै प्रङ्जवङ्झधको उत्ऩादन य प्रसायभा (सॊघीम अनङ्टसन्त्धान सॊस्थासॉगको सहकामजभा) 
सॊरग्न प्रभङ्टख सयोकायवाराहरु भध्मे प्रादेङ्ञशक सयकायी ऺेर एक यहनेछ । PADS राई अन्त्म 
सयोकायवाराहरूसॉग सभन्त्वम गने, नीङ्झत य मोजना कामाजन्त्वमनराई सऺभ फनाउन,े कामजसम्ऩादन 
भूल्माङ्कन अनङ्टगभन गने य ङ्झनमभहरू रागू गने ङ्ञजम्भेवायी प्रदेश सयकायको यहेको छ । PADS रे 
धेयै सयोकायवाराहरु (जस्तै, दात ृ सभङ्टदाम तथा ङ्झफकास साझेदाय, गैयसयकायी सॊस्थाहरू, 

FNCCIs/DCCIs, य अन्त्म ङ्झनजी ऺेर) कृङ्जष ङ्जवस्तायभा सॊरग्न छन ्य सभमसॉगै ङ्झतनीहरूको उऩङ्ञस्थङ्झत 
अझ भहत्त्वऩूणज हङ्टॉदै जाने कङ्ट या आत्भसात गयेको छ । PADS रे ङ्झफध्मभान सयकायी जनशङ्ञक्तको 
ऺभता अङ्झबवृङ्जि य ङ्झतनीहरूको प्रसाय कौशरराई कृङ्जष प्रसाय सेवाहरूको सभग्र सहजकताजका रुऩभा 
रूऩान्त्तयण गनज प्रवर्द्जन को कामज गदजछ । 

 

१६२. कङ्ट र उत्ऩादन साधनहरुको उत्ऩादकत्व वृङ्जि (TFP) हाङ्झसर गनज PADS रे उङ्ङत प्रङ्जवङ्झधको ऩहङ्टॉच य 
प्रमोग, साथै प्राकृङ्झतक स्रोत य अन्त्म उत्ऩादन साधनहरुको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन कृङ्जष उत्ऩादन य 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकताको राङ्झग दीघजकारीन रूऩभा भहत्त्वऩूणज छ बङे्ङ ङ्जवश्वास गयेको छ । गङ्टणस्तय 
सङ्टङ्झनङ्ञित गने सॊमन्त्र, कामाजन्त्वमन सॊस्थाहरु य उच्च-गङ्टणस्तयको उत्ऩादन साभाग्रीको सभमभै 
उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चय ङ्जवतयण गनज ङ्झनजी ऺरेराई सहमोग आवश्मक छ । मी कामजहरु  

प्रबावकायी प्रसाय कामज य उच्च-गङ्टणस्तयमङ्टक्त उत्ऩादन साभाग्रीहरू प्रमोग गङ्चय पाभज प्रदशजनहरूभा 
गङ्चयने उत्कृि अभ्मासहरूभा ङ्झनबजय यहन्त्छन ्। 
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१६३. जर तथा भाटो व्मवस्थाऩनभा सभेत सङ्टधायको खाॉचो यहेको छ । मस प्रदेशभा ङ्झसॉचाइ प्रणारीभा 
उल्रेख्म रगानीहरू धेयैजसो ऩहङ्टॉचमोग्म ऺेरभा गङ्चयएका छन ्तय जीणज अवस्थाका कायण ङ्झतनीहरूको 
प्रबाव य प्रबावकाङ्चयता सीङ्झभत बएको छ । मस चयणभा ङ्झसॉचाइ प्रमोगकताजहरू य ङ्झतनको भहत्त्वराई 
जोड ङ्छदइएको छ । PADS रे ङ्झसॉचाइ उऩबोक्ताहरुको सशङ्ञक्तकयणको वकारत सभेत गदजछ । साथै 
सङ्टधाङ्चयएको य सहबाङ्झगताभूरक जरवामङ्ट सभानङ्टकङ्ट रन ङ्झडजाइन, कामजसम्ऩादन अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन, 

जर उऩमोग दऺता अनङ्टसन्त्धान य भाऩन, दङ्टवै ऩयम्ऩयागत य गैय-ऩयम्ऩयागत (सतह, बङू्झभगत थोऩा, 
ङ्ञस्प्रॊकरय, ऩोखयी, आङ्छद) वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसॉचाइ प्रणारीको प्रमोग य वैकङ्ञल्ऩक जर उऩमोग व्मवस्थाऩन 
प्रणारीभा केङ्ञन्त्ित यहेको छ । 

 

१६४. दऺ ऩङ्चयश्रभी य प्रबावकायी जनशङ्ञक्त बएभा भार प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता फङृ्जर्द् हङ्टन्त्छ बङे्ङ कङ्ट या PADS 
रे रृदमागभ गयेको छ । मस प्रदेशको प्राकृङ्झतक स्रोतहरूभा आधाङ्चयत नमाॉ उत्ऩादन य  प्रशोधन 
प्रङ्जक्रमाहरू अऩनाई उत्ऩादकत्व फङृ्जर्द् गने दृढसॊकल्ऩ तथा व्मवसाङ्जमकता रे सङ्टदूयऩङ्ञिभराई याङ्जिम, 

ऺेरीम य ङ्जवश्वव्माऩी फजायभा ऩङ्जहचान ङ्छदनेछ । प्रङ्झतस्ऩङ्झधजताको रक्ष्म बनेको ग्राहकहरूराई भहत्व 
ङ्छददै फजाय ङ्जहस्सा हाङ्झसर गनङ्टज हो । प्रदेशको कृङ्जष ऺेर धेयै वस्तङ्टहरूको तङ्टरनात्भक राबभा अगाङ्झड 
हङ्टन सदछ, तय प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकता (competitiveness) हाङ्झसर गनज, भूल्म शृ्रॊखराको प्रत्मेक नोडका 
साथै वस्तङ्ट उत्ऩादनभा रागत कटौती एवॊ नवप्रवतजन भापज त सभग्र भूल्म शृ्रॊखराभा सङ्टधाय गनङ्टजऩछज । 
मसफाट उऩबोक्ताहरूराई नमाॉ वाॊछनीम सङ्टङ्जवधाहरू (जस्तै, खाद्य सङ्टयऺा, सङ्टधाङ्चयएको प्माकेङ्ञजङ्ग, तमायी, 
स्वाद, य बण्डायण) प्रदान सभेत गनज सङ्जकनछे  । 

 

१६५. कृषक, ङ्झनजी ऺेर य भङ्टल्म शृ्रङ्खरा कताजहरुको उत्साह एवॊ नवप्रवतजन प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकता सङ्टधाय गनज 
भहत्वऩूणज यहन्त्छन ्। कृङ्जष प्रवर्द्जन य प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकताका राङ्झग यणनीङ्झत आवश्मक छ जसरे ङ्झनजी 
ऺेर य कृषक सभूहहरूको भहत्त्वऩूणज बङू्झभकाराई भान्त्मता ङ्छदएको छ । PADS भा सावजजङ्झनक-ङ्झनजी 
साझेदायीको उद्देश्म ङ्झनजी ऺेर य ङ्जकसानहरूको स्रोत य नवीनताराई कृङ्जष ऺेरभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकता 
फढाउन सावजजङ्झनक सहमोगसॉग सॊमोजन गनङ्टज हो । PADS रे ङ्झनजी ऺेरराई व्मवसामभा सॊरग्न 
गयाउन य प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता फढाउन आकषजक प्रोत्साहन प्माकेजहरू ङ्झसजजना गनेछ । साथै 
भङ्झसनो धान/चाभर, औद्योङ्झगक भकै, भह, य औषधीजन्त्म तथा गैयकाष्ठ वन ऩैदावय उत्ऩादनहरू जस्ता 
प्रभङ्टख प्राथङ्झभकता प्राप्त वस्तङ्टहरूको याङ्जिम तथा अन्त्तयाजङ्जिम फजायभा प्रङ्झतष्ऩधाज फढाई व्माऩाय 
अङ्झबवृङ्जि गनज एवॊ भाग अनङ्टरूऩ आऩूङ्झतज फढाउन रागत घटाउन,े उत्ऩादनको भूल्म घटाउन,े य गङ्टणस्तय 
सङ्टधाय गनजभा  केङ्ञन्त्ित यहनछे । 

 
१६६. उत्ऩादकत्व वृङ्जि य व्माऩाय एवॊ फजायीकयणभा फढेको प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकताको सभग्र ऩङ्चयणाभ १७ वटा 

प्रङ्झतपरहरू भापज त प्राप्त गङ्चयनेछ जसराई तर उल्रेख गङ्चयएको छ । 
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भङ्टख्म प्रङ्झतपर (Outputs) हरु् 
 

२.१ प्राथङ्झभकताका वस्तङ्टहरुको ऩङ्जहचान य फजायभङ्टखी उत्ऩादन मोजना तजङ्टजभा तथा कामाजन्त्वमन  

१६७. मो प्रङ्झतपर उऩमङ्टक्त/प्राथङ्झभकताका फारी, वस्तङ्ट य नस्रहरू ऩङ्जहचान गयी जोङ्झनङका आधायभा 
ङ्झतनीहरूको खेती/व्मवसाम गयेय हाङ्झसर गङ्चयनेछ । फजायभङ्टखी उत्ऩादन मोजना तमाय गयी कृषक 
सभङ्टदामभाझ प्रचायप्रसाय गङ्चयनेछ । दरस्टय/जोन अनङ्टसाय वस्तङ्टहरू ऩङ्जहचान गयी नीङ्झत तथा 
कामजक्रभहरू सञ्चारन गङ्चयनछे । प्राथङ्झभकता प्राप्त वस्तङ्टहरू ऩङ्जहचान गनज य उत्ऩादन मोजनाहरू 
ङ्जवकास गनज दरस्टय/ऩकेटहरूभा अन्त्तयङ्जक्रमा फैठकहरू आमोजना गनङ्टजको साथै प्राथङ्झभकताका 
आधायभा वस्तङ्टभा आधाङ्चयत नीङ्झत/भागजङ्झनदेशन य कामजक्रभहरूको ङ्जवकास य कामाजन्त्वमन गङ्चयनेछ । 
ङ्ञजल्राहरुभा ऩङ्जहचान गङ्चयएका प्राथङ्झभकता प्राप्त फारी तथा वस्तङ्टहरू अनङ्टसङ्टची ९ भा ङ्छदइएको छ । 

 

१६८. सडक आसऩास (कङ्चयडोय) केङ्ञन्त्ित प्राथङ्झभकता प्राप्त फारी तथा वस्तङ्टहरु छनौट गयी उनीहरुको 
तङ्टरनात्भकएवॊ प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक राबराई ध्मानभा याखी प्रवर्द्जन गङ्चयनछे । बायतीम कृङ्जष 
उत्ऩादनहरूसॉग गैय-प्रङ्झतस्ऩधॉ हङ्टने फारी/वस्तङ्टहरूभा केङ्ञन्त्ित गङ्चयनेछ । ङ्झनमाजतमोग्म फारी/वस्तङ्टराई 
ङ्झनमाजत फजायराई दृङ्जिगत गयी प्रवर्द्जन गङ्चयनेछ । कृषक सहकायी भापज त मस्ता फस्तङ्टहरुको कयाय 
उत्ऩादन य फजायीकयण प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

 

२.२ उऩमङ्टक्त बङू्झभ एकीकयण दृङ्जिकोण अवरम्फन 

१६९. जग्गाको एकीकयण य उऩरब्ध प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई अझ प्रबावकायी फनाई जङ्झभन खण्डीकयणको 
सभस्मा सभाधान हङ्टन सददछ । मो प्रङ्झतपर जग्गा ऩङ्टङ्झरङ कामाजन्त्वमन य जग्गा एङ्जककयण प्रणारी 
अवरम्फन गनज प्रोत्साहनका उऩामहरू सङ्जहत नीङ्झतहरू वा आवश्मक ङ्झनदेङ्ञशकाहरू/कामजङ्जवङ्झधहरू 
तजङ्टजभा गयी रागू गयेय हाङ्झसर गङ्चयनेछ । PADS रे उद्यभीहरू ङ्जवशेष गयी प्रदेशका मङ्टवा 
उद्यभीहरूका राङ्झग जग्गा बाडाभा ङ्छदने प्रणारीको दामयाराई उऩमङ्टक्त सहमोग (अनङ्टदान सङ्जहत अन्त्म 
य  नगदे फारीको एकीकृत खेतीका राङ्झग प्रोत्साहन प्माकेज सङ्जहत) गङ्चय पयाङ्जकरो फनाउनेछ । 
मस्तो कामज प्रायङ्ञम्बक वषजहरूभा फारी एकीकयणफाट सङ्टरु बई उत्ऩादन दऺता हाङ्झसर गने सन्त्दबजभा 
फारी य बङू्झभ एकीकयण दङ्टवै ङ्झभङ्ञश्रत दृिकोणको रुऩभा ऩङ्चयणत हङ्टनेछ । 

 

२.३ कृङ्जष व्मवसामीकयणका राङ्झग सङ्टधाङ्चयएको रगानी वातावयण  

१७०. प्रदेश सयकायरे ङ्जवशेष गयी MoLMAC रे ऩायदशॉ कृङ्जष सहमोग प्रणारी स्थाऩना गङ्चय सम्ऩूणज कृङ्जष 
उत्ऩादनको भूल्म शङृ्खराभा ङ्झनजी ऺेरराई आकङ्जषजत गनज अनङ्टकूर व्माऩाय य रगानीको वातावयण 
ङ्झसजजना गनेछ । मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर गनज भन्त्रारमरे सभमभै गङ्टणस्तयीम फीउ य ङ्झफरुवा आऩूङ्झतज 
प्रणारी सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछ । फारी सॊयऺण य भाटो ऩङ्चयऺणका साथै  तयर नाइिोजन प्रान्त्ट (कृङ्झरभ 
गबाजधानका राङ्झग) का राङ्झग सङ्टसङ्ञज्जत (well-equipped) प्रमोगशारा स्थाऩना गङ्चयनेछ। तयर 
नाइिोजन प्रान्त्टको प्रमोगराई अन्त्म प्रदेशसॉग सभेत सभन्त्वम गङ्चयनेछ । कृङ्जष कजाज, फीभा य अन्त्म 
स्रोतहरूभा सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गदै ङ्झनजी ऺेरको सॊरग्नता फढाइनछे । उऩकयणको उऩरब्धता 
सङ्जहतको फीउ, ङ्झफरुवा य नस्रको वासरात (Balance sheet) तमाय गङ्चयनेछ। ङ्झनजी ऺेरफाट श्रोत 
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केन्त्िहरू ङ्जवकास गनज सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ य उनीहरूको सीऩभा ऩङ्झन सङ्टधाय गयी कृङ्जषको 
औध्मोङ्झगकयण गनज ङ्झनजी ऺेरराई प्रोत्साहन गयीने छ । ङ्झनजी ऺेरसॉगको सहकामजभा ठोस नीङ्झत 
(Robust policy) तजङ्टजभा गङ्चयनछे । 

 

२.४ व्मवसाङ्जमक कृङ्जष ङ्झफकासका राङ्झग कयाय खेती  

१७१. स्ऩि कामजङ्जवङ्झध, ङ्छदशाङ्झनदेश, आवश्मक सहमोग (प्राङ्जवङ्झधक, ङ्जविीम य फीभा), जङ्झभन, गङ्टणस्तयीम फीउ, 

ङ्झफरुवा, नस्र, फजायीकयण, प्रशोधन य बण्डायण एवॊ  अनङ्टदान सॊमन्त्र सङ्जहतको व्मावसाङ्जमक 
ङ्जकसानहरूका राङ्झग कयाय खेती प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चय मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनेछ । मसरे 
ङ्झफदेशफाट पकेका ब्मङ्ञक्त (Returnee migrants) य फेयोजगाय मङ्टवाहरू तपज  ऩङ्झन ध्मान केङ्ञन्त्ित 
गनेछ । प्रदेशबयका उद्यभीहरूराई बयऩदो प्रोत्साहन प्माकेज सङ्जहत आकषजण  गनज जग्गा बाडा 
प्रणारी (Land leasing system) राई सभेत प्रवर्द्जन गङ्चयनछे । 

 

२.५ ङ्झसॉचाइ ऺेर ङ्जवस्ताय य वषजबङ्चय ङ्झसॉचाइ उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञितता 
१७२. हारको नहय ङ्झसॉचाइ प्रणारीभा सङ्टधाय य ङ्जवस्ताय गयी सोराय ङ्झरफ्ट, थोऩा य ङ्ञस्प्रॊकरय जस्ता गैय-

ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रणारीराई तीव्र उऩमोगभा ल्माएय  मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनछे । खडेयीरे 
अङ्झत प्रबाङ्जवत य उत्ऩादन फढाउन ङ्झसॉचाइ सेवा आवश्मक ऩने स्थानहरूभा ऩोखयी य ङ्चयचाजज 
फेङ्झसनहरू ङ्झनभाजण गयी जरस्रोतको फहङ्टउऩमोग य वषाजको ऩानीको ङ्चयचाजज, ङ्चयटेन्त्सन य ऩङ्टन्प्रमोग 
प्रणारीराई प्रवर्द्जन  गङ्चयनेछ । सॊबाङ्जवत उऩजहरूको फजायराई ध्मानभा याखी उऩमङ्टक्त फारी ढाॉचा 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ । PADS रे कृषक सभङ्टदामभा जरको उऩमोग दऺताभा फङृ्जर्द् गनज केङ्ञन्त्ित हङ्टनेछ 
। खानेऩानी य ङ्झसॉचाइका राङ्झग प्रमोग गनज सङ्जकने ऩानीका स्रोतहरूको ऩङ्झन सॊयऺण गङ्चयनेछ । 
गैयऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा आवश्मक सहमोग य अनङ्टदान उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 

२.६ कृङ्जष फजाय सूचना तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध सेवा (ICT) प्रवर्द्जन  

१७३. ङ्झनजी ऺेरको सहबाङ्झगताभा ङ्झडङ्ञजटाइज्ड कृङ्जष फजाय सूचना प्रणारी रागू गयेय मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर 
गङ्चयनेछ । ङ्जवङ्झबङ्ङ सूचना तथा प्रङ्जवङ्झधहरु जस्तै सफ्टवेमय प्रमोगहरू, वेफभा आधाङ्चयत सूचना य 
प्रमोगहरू, भोफाइर एऩहरू, एसएभएस, ङ्ञजॊगरहरू आङ्छद प्रङ्जवङ्झध प्रसाय य फजाय फङ्टङ्जर्द्भिा (market 

intelligence) को प्रवर्द्जनका राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ । प्रभङ्टख वस्तङ्टहरूको फजाय सूचनाको प्रसायका 
राङ्झग एपएभ येङ्झडमो य स्थानीम ङ्जटबीहरूसॉग सॊस्थागत सहकामज प्रणारी स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

 

२.७ सङ्जक्रम श्रभशङ्ञक्तको राङ्झग अनङ्टकूर वातावयण ङ्झसजजना  

१७४. मो प्रङ्झतपर मङ्टवा ङ्जकसान भैरी कृङ्जष व्मावसाम प्माकेजहरु ङ्जवकास गयी उनीहरुको ङ्जवदेश ऩरामन 
घटाउने य ग्राभीण ऩङ्टनरुत्थानभा वृङ्जि ल्माउएय प्राप्त गनज सङ्जकन्त्छ । प्रदेशभा कृङ्जषभा आधाङ्चयत 
उद्यभ य उद्योगराई प्रवर्द्जन गनज सॊघीम नीङ्झतसॉग नफाङ्ञझन ेगयी प्रादेङ्ञशक कृङ्जष नीङ्झत य ऺेरगत नीङ्झत 
ङ्झनभाजण गङ्चयनछे । PADS रे प्रङ्जवङ्झध य फजायीकयणभा सहमोगको साथै कृङ्जष, ऩशङ्टऩारन य 
भाछाऩारनभा उद्यभशीरता ङ्जवकासको राङ्झग सीऩ प्रदान गनजभा ध्मान केङ्ञन्त्ित गनेछ । प्रदेशभा 
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कृङ्जष कामजभा सङ्जक्रम श्रभशङ्ञक्त कामभ गनज ङ्जवि य फीभाभा सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टजका साथै 
सम्बाङ्जवत दरस्टय य भूल्म शृ्रॊखरा प्रवर्द्जनका राङ्झग छनौट गङ्चयनेछ । 

 

२.८ स्थानीम तथा ऩयम्ऩयागत फारी वस्तङ्टको भूल्म अङ्झबफङृ्जर्द् 

१७५. भूल्म अङ्झबवृङ्जिको सम्बाव्मता अध्ममन गयी मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनेछ; उदाहयणका राङ्झग PADS रे 
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺेर य जरवामङ्ट ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा आधाङ्चयत ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरूभा फारी फीउ फैंक य 
ऩशङ्टधन आनङ्टवॊङ्ञशक स्रोत केन्त्िहरू स्थाऩना गनेछ । स्थानीम फारी प्रवर्द्जन य नस्र सङ्टधाय गनज 
फहृत ्कामजक्रभको ङ्जवकास तथा कामाजन्त्वमन गङ्चयनछे । प्रदेश ङ्झबरै स्थानीम तथा ऩयम्ऩयागत फारी 
फीउ फैंक स्थाऩना गयी कृङ्जष ऩमजटन प्माकेजभा जोङ्झडनछे । छनौट गङ्चयएका स्थानीम/ऩयम्ऩयागत 
फारीहरू (जस्तै आरङ्ट, ङ्झसङ्झभ, ङ्झसराभ, रटे्ट) को प्राङ्गाङ्चयक उत्ऩादन य ङ्झतनको भूल्म अङ्झबवङृ्जिराई 
प्रवर्द्जन गङ्चयनछे । 

 

२.९ ङ्जवङ्ञशि वस्तङ्टहरूका राङ्झग प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक कृङ्जष भूल्म शृ्रॊखराहरू स्थाऩना  

१७६. प्रभङ्टख ङ्झनमाजतमोग्म वस्तङ्टहरू सङ्जहत ङ्जकसान सभथजक (pro-farmer) य ङ्छदगो भूल्म शृ्रङ्खराहरूको 
प्राथङ्झभकता सभूहको ङ्जवकास गयी मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनेछ। प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक कृङ्जष भूल्म 
शङृ्खराका राङ्झग PADS को भङ्टख्म कामजभा ङ्जकसान, एग्रोबेट, व्माऩायी, प्रशोधनकताज, कृङ्जष सहकायी, य 
FNCCI/DCCI जस्ता भूल्म शृ्रॊखरा सयोकायहरूको ऺभता अङ्झबवृङ्जि, प्राङ्जवङ्झधक सल्राह य ङ्जकसान-२ 
द्वाया ऩङ्चयऺण (pilot) गङ्चयएको धान ङ्झभर भोडेर (Rice Mill Model) जस्ता स्रोतहरूको सङ्टदृढ गनङ्टज 
हङ्टनेछ । PADS रे मी सफै भूल्म शृ्रङ्खरा सयोकायहरू फीच फङ्झरमो सॊजार स्थाऩना गनेछ य ती 
सॊजार य सम्फन्त्धहरू प्रवर्द्जन  गदै खाद्य सङ्टयऺा य गङ्टणस्तय ऺभता अङ्झबवृङ्जि गङ्चय सम्बाव्म (viable) 

फजायहरूभा ऩहङ्टॉच सहज फनाउन पाभज फाट फजाय जडान सङ्टधाय (improvement in farm to market 

connectivity) का साथै ङ्झनमङ्झभत अन्त्तयङ्जक्रमा कामजक्रभहरुराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदनछे। मसका अङ्झतङ्चयक्त 
भङ्जहरा य साना ङ्जकसानहरूका राङ्झग स्थानीम उत्ऩादन ऺभता य फजाय अवसयहरूभा आधाङ्चयत भूल्म 
शृ्रॊखराभा सभावेश गनज प्रस्ताव गङ्चयएको छ । उदाहयणको राङ्झग उद्योग को राङ्झग ङ्जहउॊदे (winter) 
तथा फषे भकै य भसङ्टयोको खेती प्रवर्द्जन गनङ्टजको साथै True Potato Seeds (TPS)/Pre Basic Seeds 

(PBS) को प्रमोग गयी आरङ्टको व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन प्रवर्द्जन  गङ्चयनेछ ।वाङ्जषजक रुऩभा भूल्म शृ्रॊखरा 
भेराहरू, प्रदशजनीहरू, सेङ्झभनायहरू, कामजशाराहरू/ सम्भेरनहरू आमोजना गङ्चयनेछ य कृङ्जष उद्यभ नव-
प्रवतजन प्रवर्द्जन  गनज ङ्झभल्दो अनङ्टदान (matching grant) स्थाऩना गङ्चयनेछ ।साथै कृङ्जष उत्ऩादनराई 
कृङ्जषभा आधायीत उध्मोगहरुका राङ्झग आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथज उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गयी कृङ्जष 
उध्मोगहरु स्थाऩना भापज त मङ्टवा जनशङ्ञक्तराई योजगायी प्रदान गदै कृङ्जष ऺेरको औध्मोङ्झगकयण गनज 
प्राथङ्झभकता ङ्छदईने छ । 

 

२.१० कृङ्जष सडक य ङ्जवद्यङ्टतीकयण सञ्जार ङ्जवस्ताय  

१७७. बौङ्झतक ऩूवाजधाय तथा मातामात भन्त्रारम (MoPIT) य नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण (NEA) सॉगको 
सहकामजभा वषजबङ्चय सडकको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गनज य सम्बाङ्जवत ऩकेटहरूभा ङ्जवद्यङ्टतीकयण गनजभा मो 
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प्रङ्झतपर केङ्ञन्त्ित यहेको छ । प्रदेश सयकायरे सम्बाङ्जवत उत्ऩादन ऩकेट य फजायका आधायभा 
सडक ङ्झनभाजणराई प्राथङ्झभकता ङ्छदन स्थानीम सयकायसॉग सभेत सभन्त्वम गनेछ । 

 

२.११ भाटोको उवजयता नदसाहरू (soil fertility maps) प्रमोग य क्रऩ जोङ्झनङ कामज 
१७८. फारी तथा वस्तङ्ट मोजनाको राङ्झग बौगोङ्झरक अवस्था य भाटोको ङ्जवङ्जवधताको साथै भाटोको उवजयता 

नदसा (MoALD द्वाया तमाय गङ्चयएको तथा अध्माफङ्झधक गङ्चयएको) को उऩमोग भापज त मो प्रङ्झतपर 
हाङ्झसर गङ्चयनेछ । नदसाको आधायभा आकाय (size) य उत्ऩादनको भाराका आधायभा फारी तथा 
वस्तङ्ट ऺेरहरू ङ्जवकास गङ्चयनछे । आवश्मक सहमोङ्झग सेवाहरू जस्तै उत्ऩादन साभाग्री, फजाय य 
प्राङ्जवङ्झधक सेवाहरू प्रदान गङ्चय  अथजतन्त्रको स्तय (Economies of scale) हाङ्झसर गङ्चयनछे ।  

 

१७९. ङ्झनजी भाटो ऩयीऺण प्रमोगशारा य कृङ्जष ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक/कृङ्जष ङ्ञदरङ्झनकहरूराई भाटो ऩयीऺण गनज 
प्रोत्साहन गङ्चयनेछ। व्मावसाङ्जमक नगदे फारी उत्ऩादकहरूराई आवङ्झधक आधायभा भाटो स्वास्थ्म 
काडजको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

 

२.१२ स्थानीम रूऩभा उऩरब्ध दाना साभग्री, डारेघाॉस य घाॊसेवारी प्रवर्द्जन  

१८०. डारेघाॉस य चयणफाट याम्रो गङ्टणस्तयको ऩशङ्ट दानाको न्त्मून उऩरब्धता हङ्टन ङ्ट ऩशङ्टऩारन ऺरेको 
उत्ऩादकत्व फढाउने प्रभङ्टख फाधकहरू भध्मे एक यहेको छ । कभ खङ्टवाउन े य कङ्ट ऩोषणरे 
ऩशङ्टऩॊऺीको आनङ्टवॊङ्ञशक ऺभताराई सभेत सीङ्झभत गदजछ । मसराई  जन्त्भ तौर य वृङ्जि  दय, दूध 
उत्ऩादन, भतृ्मङ्ट दय य प्रजनन कामजसम्ऩादन जस्ता सूचकहरू भापज त भाऩन गनज सङ्जकन्त्छ । तसथज  
PADS रे स्थानीम रूऩभा उऩरब्ध ऩोषक तत्वमङ्टक्त खाद्य साभग्रीहरूको ऩङ्जहचान, ङ्जवस्ताय य 
उऩमोगभा ध्मान केङ्ञन्त्ित गनेछ। स्थानीम रूऩभा उऩरब्ध ऩौङ्जिक तत्वरे बङ्चयऩूणज डारे घाॉस य 
घाॉसे फारीको नदसाङ्कन गङ्चय खेतफायी य वन ऺेरभा खेती गयी उऩमङ्टक्त ऺेरभा ङ्जवकास य प्रवर्द्जन  
गङ्चयनेछ। स्थानीम कच्चा ऩदाथजको उत्ऩादन रगामत ङ्जवङ्ञशि फजायका राङ्झग साना दाना उद्योग 
हरूराई प्रवर्द्जन  गङ्चयनेछ । डारे घाॉस य घाॉसे फारीको खेती ङ्जवस्ताय गने प्रमोजनका राङ्झग 
प्रदेशबयका साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूह (CFUGs) सॉग सभन्त्वम अङ्झबवृङ्जि गङ्चयनछे। PADS रे 
ऩशङ्टऩारकहरुका राङ्झग खकज हरुभा ऩहङ्टॉच उऩरब्ध गयाउनसहङ्ञजकयण गनेछ ।  

 

२.१३ जङ्टनोङ्जटक एवॊ अन्त्म आङ्झथजक रुऩभा भहत्वऩूणज योगहरूको योकथाभ य ङ्झनमन्त्रणका उऩामहरू अवरम्वन 

१८१. Peste des petits ruminants (PPR)  य खोयेत (FMD) जस्ता योगहरूरे ऩशङ्टऩारन ऺेरभा ठूरो 
नोदसान ऩङ्टमाजएको छ । त्मसैगयी कङ्झतऩम जङ्टनोङ्जटक योगहरूरे ऩङ्झन आजकर जनस्वास्थ्मभा ङ्ञचन्त्ता 
थङ्जऩयहेको छ । मो प्रङ्झतपर ऩशङ्ट स्वास्थ्म सेवाहरूको राङ्झग जङ्टनोङ्जटक य अन्त्म योग अनङ्टसन्त्धान केन्त्ि 
स्थाऩना गयी योग ङ्झनदान सङ्जहत गङ्टणस्तयीम ऩशङ्ट स्वास्थ्म सेवाहरूको राङ्झग सङ्टसङ्ञज्जत प्रमोगशाराहरू 
स्थाऩना गयेय हाङ्झसर गङ्चयनछे । एक स्वास्थ्म दृङ्जिकोण (One-health approach) अऩनाउनका साथै 
ऩशङ्ट स्वास्थ्म ङ्झनगयानी, ङ्झनदान य प्रङ्झतङ्जक्रमा ऺभता सङ्टदृढ गङ्चयनेछ । गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञित गनज भासङ्ट 
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ऩयीऺण, दूध ऩयीऺण य यक्त ऩयीऺण प्रमोगशारा स्थाऩना गङ्चयनेछ । ऩशङ्ट दवायेन्त्टाइन प्रणारीराई 
सङ्टदृढ गदै भाछाभा राग्न ेयोग ङ्झनदानका राङ्झग सभेत प्रमोगशारा स्थाऩना गङ्चयनछे । 

 

२.१४ फजाय ऩूवाजधाय, बण्डायण सङ्टङ्जवधा य फजाय सॊजार ङ्जवकास  

१८२. प्रङ्झतपरभा आधायीत अनङ्टदान मोजनाहरूको प्रावधान सङ्जहत PPP अवधायणा अनङ्टरुऩ उऩमङ्टक्त 
केन्त्िहरूभा कोल्ड स्टोय य कोल्ड चेन सङ्जहतको बण्डायण (warehouse) सङ्टङ्जवधाहरू स्थाऩना गङ्चय मो 
प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनेछ । PADS रे उत्ऩादनराई फजाय ऩहङ्टॉच फढाउन स्थानीम तहहरू, ङ्झनजी 
ऺेरहरू य प्रादेङ्ञशक ऩङ्जहचान सङ्जहतको सभङ्टदामको सहबाङ्झगताभा थोक फजाय, खङ्टिा फजाय, ङ्झफक्री 
केन्त्िहरू, सङ्करन केन्त्िहरू जस्ता फजाय ऩूवाजधायहरूको ङ्जवकासभा ध्मान केङ्ञन्त्ित गनेछ । फजाय 
ऩूवाजधाय य बण्डायण सङ्टङ्जवधा सञ्चारनभा सहकायीहरूराई फहृिय रुऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । कैरारी 
य कञ्चनऩङ्टयको सीभावतॉ ऺेर य ग्राभीण ऺेर (दाच ङ्टजरा) भा हाटफजायको प्रवर्द्जन य सडक आसऩास 
(कङ्चयडोय) भा सॊकरन केन्त्िको ङ्जवकास/सङ्टदृढीकयण गङ्चयनेछ । धान (भङ्झसनो धानसङ्जहत), भकै, गहङ्टॉ 
रगामत अन्त्म प्रभङ्टख फारीका राङ्झग कामाजत्भक न्त्मूनतभ सभथजन भूल्म (functional MSP) प्रणारी सङ्टरु 
गङ्चय सॊस्थागत गङ्चयनछे । भङ्टख्म उत्ऩादन सभम (Flush season) भा दङ्टधको सदङ्टऩमोग गनज उऩमङ्टक्त 
स्थानभा दूध प्रशोधन केन्त्ि स्थाऩना गनज सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । फजायहरूको अवस्था 
अद्यावङ्झधक गनजका राङ्झग फजाय सूचना प्रणारी ज्मादै भहत्वऩूणज बएकोरे उत्ऩादकहरू य भूल्म 
शृ्रॊखरा सयोकायहरुराई सहमोग गने गङ्चय PADS को भङ्टख्म घटकको रूऩभा मो स्थाङ्जऩत हङ्टनेछ । 
सॉगङ्छठत सॊस्थागत व्मवस्थासॉगै थोक फजाय, खङ्टिा फजाय, सङ्करनकताज, व्माऩायी, सहकायी य 
उत्ऩादकहरू फीच फजाय सॊजार स्थाऩना गङ्चयनेछ । स्थानीम उत्ऩादकहरूको कभ रगानी ऺभता य 
फाह्य रगानीकताजहरू मस्ता ऩङ्टवाजधाय सञ्चारन गनज कभ प्रोत्साहन बएको भहसङ्टस गने ठाउॉभा प्रभङ्टख 
भूल्म शृ्रॊखरा ऩूवाजधायहरूको राङ्झग ङ्झनभाजण, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन हस्तानतयण भोडेर प्रमोग गङ्चयनेछ 
। 

 

१८३. भङ्टख्म फजाय केन्त्िहरूको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएका स्थानहरू ताङ्झरका २० भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएका छन।् 

 
ताङ्झरका २०. फजाय केन्त्िका राङ्झग सम्बाव्म स्थानहरु 

ङ्ञजल्रा फजायका स्थानहरु 

फाजङ्टया भातजडी, कोल्टी 
फझाङ चैनऩङ्टय, देउया झोता 
दाच ङ्टजरा खरङ्गा, गोकङ्ट रेश्वय, भाभाज 
फैतडी गोठाराऩानी, ऩाटन, खोड्ऩे 

डडेल्धङ्टया डडेल्धङ्टया फजाय, आरीतार, जोगफङ्टढा 
डोङ्जट ङ्छदऩामर, ङ्झसरगढी फङ्टडय 

अछाभ भॊगरसेन, साॊपेफगय 
कैरारी सहजऩङ्टय, अतङ्चयमा, धनगढी, ङ्जटकाऩङ्टय, रम्की 
कञ्चनऩङ्टय भहेन्त्िनगय, झरायी, ऩङ्टनफाजस, फेरौयी 
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२.१५ खाद्य ऩदाथजको स्वच्छता य गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञिता 
१८४. गङ्टणस्तयीम भाऩदण्ड अनङ्टरूऩका कामज गनज मस प्रदेशभा धेयै ङ्झनमाभक, सॊस्थागत य ऺभता ङ्जवकासका 

उऩामहरू आवश्मक छन ्। खानाको सङ्टयऺा य गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञित गने सन्त्दबजभा PADS को प्रभङ्टख 
यणनीङ्झत बनकेो ऩशङ्ट फधशारा तथा भासङ्ट जाॉच ऐन २०५५ जस्ता ऐनको प्रदेशभा कडाइका साथ 
कामाजन्त्वमन गनङ्टज हो । मस प्रदेशभा व्मवङ्ञस्थत फधशाराको अबाव बएकारे PADS रे केही शहयी 
स्थानहरूभा शीत बण्डायण सङ्टङ्जवधा सङ्जहतको आधङ्टङ्झनक फधशारा स्थाऩना गनज य भाछा तथा भासङ्ट 
फजाय सञ्चारन गनज सहमोग गनेछ । कीया य योगको सॊक्रभण योदन दवायेन्त्टाइन (ङ्झफरुवा य 
जनावय) उऩामहरू अऩनाइनछे य ङ्झनगयानी याङ्ञखनछे । प्रदेशङ्झबर प्रबावकायी ङ्झनमभ कानून सङ्जहत 
खाद्य स्वच्छताका प्रावधान य गङ्टणस्तयीम भाऩदण्ड अनङ्टगभन य कामाजन्त्वमन गने सॊस्था स्थाऩना 
गङ्चयनेछ । 

 

२.१६ हैङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएको जग्गाको ऩङ्टनस्थाजऩना तथा सङ्टधाय गयी कृङ्जष वनको राङ्झग उऩमोग 

१८५. प्रदेश ङ्झबरका हैङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएका जग्गा (degraded land) को उऩमोग गनज बूऺ म ङ्झनमन्त्रण य तटफन्त्ध 
ङ्झनभाजण गयी ऩङ्टन्स्थाऩना य सङ्टधाय गङ्चयनेछ । स्थानीम तहसॉगको सहकामजभा सभग्र हैङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएको 
(degraded) बङू्झभको येखाङ्कन गयी उऩमङ्टक्त कामजमोजना तमाय गङ्चयनछे । मस्ता जग्गाहरु कृङ्जष-वन 
गङ्झतङ्जवङ्झध य फगय खेतीको राङ्झग प्रमोग गयीनेछ । गयीफ य जोङ्ञखभभा ऩयेका सभङ्टदाम (कभैमा, 
हङ्झरमा, कभरयी) राई उत्ऩादन साभाग्री आऩूङ्झतज य उत्ऩादन फजायीकयण, प्रङ्जवङ्झध य ऺभता ङ्झनभाजणभा 
सहमोग गयी प्रमोग गनज ङ्छदइनेछ । 

 

२.१७ MAPs/NTFPs खेती, प्रशोधन य व्माऩाय एवॊ सॊस्थागत सङ्टधाय 

१८६. मो प्रङ्झतपर सहकायी, ङ्जकसान सभूह य ङ्झनजी ऺेरभा आधाङ्चयत MAPs/NTFPs खेती अभ्मास प्रवर्द्जन  
गङ्चय हाङ्झसर गङ्चयनेछ । सम्बाङ्जवत सहकायी, सभूह य ङ्झनजी ऺेरहरूराई छनोट गयी NTFPs खेती, 
उत्ऩादन य प्रशोधन गनज ताङ्झरभ ङ्छदइनेछ । PADS रे उऩमङ्टक्त स्थानहरूभा स्थानीम प्रशोधन 
केन्त्िहरू य भूल्म अङ्झबवृङ्जि ईकाइहरू स्थाऩना गनज सहमोग गनेछ । कृषक, सङ्करनकताज, 
प्रशोधनकताज य व्माऩायीफीच फजाय प्रवर्द्जन सञ्जारको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । MAPS/NTFPs हकभा 
भाङ्झथका गङ्झतङ्जवङ्झधहरू प्रवर्द्जन गनज सभन्त्वमको राङ्झग फहङ्ट-ऺेरीम तहको सॊमन्त्रहरू ङ्झफध्मभान सभेत 
यहेका छन ्। 

 

6.3.3 ऩङ्चयणाभ ३: खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय 

१८७. खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा तफ प्राप्त हङ्टन्त्छ जफ सफै व्मङ्ञक्तहरूरे स्वस्थ जीवन ङ्ञजउनको राङ्झग ऩमाजप्त 
भाराभा ङ्जकपामती एवॊ ऩौङ्जिक खानाभा बयऩदो ऩहङ्टॉच यहन्त्छ । खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाका चाय 
आमाभहरू छन ् जसरे दीघजकारीन य अस्थामी अवस्था दङ्टवैराई सभेट्दछन । मी आमाभहरूभा 
उऩरब्धता, ऩहङ्टॉच, उऩमोग य ङ्ञस्थयता हङ्टन ् । नेऩारभा बोकभयी, गङ्चयफी य कङ्ट ऩोषणका आधायबतू 
कायणहरू आङ्झथजक, सॊस्थागत य साॊस्कृङ्झतक ऩऺ यहेको हङ्टॊदा ङ्जमनीहरुरे सङ्टयङ्ञऺत खाना य 
जीङ्जवकोऩाजजनका अवसयहरूको ऩहङ्टॉच य उऩमोगराई सीङ्झभत गदजछन ् । जीङ्जवकोऩाजजनका 
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अवसयहरूको ऩहङ्टॉचरे घयऩङ्चयवायराई असाभान्त्म अवस्था (shocks) को साभना गनज ङ्छदगो य ऩमाजप्त 
आम सभेत प्रदान गदजछ । सङ्टदूयऩङ्ञिभको ङ्जवङ्जवध बगूोर, जातीम सॊयचना य साभाङ्ञजक अभ्मासहरूरे 
प्रदेशबयका ङ्जवङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत य जनजाङ्झतहरूफीच स्वास्थ्म य ऩोषण सूचकहरूभा ङ्झबङ्ङता फढाउॉछ । 
कभ कृङ्जष उत्ऩादकत्व य कभजोय फजायरे ङ्जकसानको आम्दानीको सम्बावना, ङ्झनजी ऺेरफाट रगानी, 
य ङ्जवङ्जवध य ऩौङ्जिक खाद्याङ्ङभा ऩहङ्टॉचराई सीङ्झभत गदजछ । 

 

१८८. कृङ्जष ऺेर भार खाद्य सङ्टयऺाको ङ्झनणाजमक ऺेर होइन, तय मो एक प्रभङ्टख ऺेर बने हो । नेऩारको 
कृङ्जष ऺेरको दूयदृङ्जि आमभाभार थऩ वृङ्जि गनङ्टज नबई ङ्जवशेष गयी हार खाद्याङ्ङ असङ्टयऺाभा 
ऩयेकाहरूका राङ्झग थऩ ऩोषणमङ्टक्त खाद्याङ्ङको उऩरब्धता, ऩहङ्टॉच य उऩमोगभा सभेत प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत 
हङ्टन्त्छ । खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺारे ऩशङ्ट य फागवानी उत्ऩादनहरूको ठूरो बङू्झभकाको साथै अझ ङ्जवङ्जवध 
कृङ्जष उत्ऩादन प्रणारी सभावेश गनज सघाउॊदछ । ADS दूयदृङ्जि फहङ्ट-ऺेरीम ऩोषण मोजना (MSNP) य 
खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा मोजना (FNSP) सॉग सम्फर्द् छ । MoAD द्वाया अनङ्टभोङ्छदत FNSP राई  

खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा कामजक्रभहरू कामाजन्त्वमन गनज ADS को अङ्झबङ्ङ अॊगको रुऩभा ङ्झरईने य 
MSNP ऩङ्झन मसको ऩूयक हङ्टनछे । 

 

१८९. मस अन्त्तगजतको भङ्टख्म ऩङ्चयणाभ बनेको सङ्टयङ्ञऺत य ऩौङ्जिक खाद्यभा ऩहङ्टॉच फढाई जनताको खाद्य  य 
ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय गदै खाद्य अङ्झधकाय य खाद्य सम्प्रब ङ्टता ऐन य ङ्झनमभको कामाजन्त्वमन सङ्टङ्झनङ्ञित 
गनङ्टज नै हो । मो उत्ऩादकत्व वङृ्जर्द् य कृङ्जष उत्ऩादनको व्माऩाय य फजायीकयणभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकता 
फढाउन य PPP/PPCP भोडेर अफरम्फन गङ्चय यणनीङ्झतक स्थानभा खाद्य बण्डायहरूको स्थाऩना य 
स्थानीम खाद्य प्रणारीको प्रवर्द्जन फाट हाङ्झसर गनज सङ्जकन्त्छ । मो नङ्झतजा प्राप्त गनजको राङ्झग, ङ्झनम्न 
प्रङ्झतपरहरु ऩङ्चयकल्ऩना गङ्चयएको छ । 

 

भङ्टख्म प्रङ्झतपर (Output) हरु् 
 

३.१ उत्ऩादन फढाएय खाद्याङ्ङभा बौङ्झतक ऩहङ्टॉच सङ्टधाय  

१९०. खाद्यभा ऩहङ्टॉच सङ्टधाय य उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टज खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाको एक आमाभ हो । मसरे 
खाद्याङ्ङभा बौङ्झतक ऩहङ्टॉच सङ्टधाय गने य कृङ्जष उत्ऩादन फढाउने रक्ष्म याखेको छ । ऩङ्चयकल्ऩना 
गङ्चयएका कृमाकराऩहरुरे खाद्य उत्ऩादकत्व वृङ्जि भापज त उत्ऩादनको स्तय फढाई खाद्याङ्ङ उऩरब्धता 
फढाउने सोच याखेको छ । गङ्टणस्तयीम साभग्रीको आऩूङ्झतज, फारी तथा ऩशङ्टऩॊऺी ऋणको व्मवस्था, 
फजाय य भूल्म सङ्टङ्झनङ्ञितता एवॊ नवप्रवतजनको भाध्मभफाट जरवामङ्ट अनङ्टकङ्ट रन प्रङ्जवङ्झध अऩनाई उत्ऩादन 
फढाउन सङ्जकन े दृङ्जिकोण ङ्झरएको छ । स्थानीम स्तयभा खाद्याङ्ङभा आत्भङ्झनबजयता हाङ्झसर गनज 
स्थानीम फारी/वस्तङ्ट उत्ऩादन य भासङ्ट तथा दूध उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गङ्चयनछे । नेऩार खाद्य 
सङ्टयऺा अनङ्टगभन प्रणारी (NeKSAP) राई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदॊदै रागू गङ्चयनेछ। साथै सडक य बण्डायण 
सङ्टङ्जवधाहरू जस्ता अङ्झतङ्चयक्त बौङ्झतक ऩूवाजधायहरूको ङ्जवकास एवॊ ङ्झफध्मभान ऩङ्टवाजधायहरुको सङ्टधाय गङ्चय 
बौङ्झतक ऩहङ्टॉच सङ्टदृढ गङ्चयनेछ । 
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३.२ ऩौङ्जिक ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त खाद्य उऩबोग प्रवर्द्जन  

१९१. मस अन्त्तगजतका केही कामजक्रभहरूभा ऩशङ्ट-स्रोत खाना, परपूर, तयकायी य ङ्झसभी/दार रगामत 
ङ्जवङ्जवध ऩौङ्जिक खाद्य ऩदाथजको खऩत फढाएय घयामसी स्तयभा खाद्य उऩबोगभा ऩङ्चयवतजन ल्माउन 
सङ्जकन्त्छ । ऊजाजमङ्टक्त (energy rich) खानेकङ्ट याको तङ्टरनाभा ऩौङ्जिक खानाहरू ङ्झनकै भहॉगो हङ्टने हङ्टॉदा 
गङ्चयफ य सीभान्त्तकृत भाङ्झनसहरूरे उऩबोग गनज सददैनन ् । मस सन्त्दबजभा भूल्म अङ्झबवृङ्जर्द् 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरू (जस्तै, प्रशोधन) भापज त आन्त्तयीक य फाङ्जहयी योजगायी ङ्झसजजना गनज, जोङ्ञखभभा ऩयेका 
भाङ्झनसहरू य सभङ्टदामहरूराई साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजनाहरू कामाजन्त्वमन गने य घय फगैंचा (home 

gardens)  को प्रवर्द्जन भापज त कभ रागतभा ङ्जवङ्जवध ऩौङ्जिक ऩदाथजहरूको उऩरब्धता फढाउनङ्ट 
आवश्मक छ ।  

 

१९२. मसका अरावा, घयेरङ्ट ऩोषणको राङ्झग ङ्जवङ्जवधता सङ्जहतको घय फगैंचाको प्रवर्द्जन भापज त मो प्रङ्झतपर 
हाङ्झसर गङ्चयनछे । जोङ्ञखभभा ऩयेका सभङ्टदामहरूका राङ्झग  ङ्झनमङ्झभत आहाय ङ्जवङ्जवधता अनङ्टगभन सॊमन्त्र 
स्थाऩना गङ्चयनेछ । साथै ङ्जवद्यारमभा खङ्टवाउने कामजक्रभ का साथै सयकायी कामजक्रभहरुभा सभेत 
स्थानीम स्तयभा उत्ऩाङ्छदत खाध्म वस्तङ्टहरु प्रमोग गयी तमाय गयी एक ऩङ्चयकाय उऩबोग गनज प्रवर्द्जन 
गङ्चयनेछ । 

 

३.३ आकङ्ञस्भक अवस्थाको राङ्झग फीउ तथा खाद्याङ्ङको भौज्दात (Buffer Stock) व्मवस्थाऩन 

१९३. मस प्रदेशका ऩहाडी तथा ङ्जहभारी ङ्ञजल्राहरू फाढी, खडेयी य योग कीयाको प्रकोऩ जस्ता जरवामङ्टजन्त्म 
जोङ्ञखभका कायण खाद्य असङ्टयङ्ञऺत छन ्। सॊकटको सभमभा भाङ्झनसहरूराई सहमोग गनज खाद्याङ्ङ य 
फीउको भौज्दात याख्न बण्डायण सङ्टङ्जवधाहरूको ऩमाजप्त ङ्जवकास गनङ्टज जरुयी छ । प्रदेश सयकाय य 
स्थानीम तहरे स्थानीम रूऩभा उऩरब्ध फारी/वस्तङ्टको उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गयी उत्ऩादकहरूफाट 
सीधै खङ्चयद गनङ्टज ऩदजछ । स्थानीम उत्ऩादनको आवश्मकता य उऩरब्धता फाये वासरात तमाय 
गनङ्टजऩछज । साथै स्थानीम उत्ऩादनको फजाय/ङ्झफक्री गनज प्रत्मेक ङ्ञजल्राभा कोसेरी घय (उऩहाय 
ऩसर) स्थाऩना गनज सहमोग गनाजको साथै आवश्मकताको ङ्झनङ्ञित प्रङ्झतशत भौज्दात (फपय स्टक) को 
रूऩभा याख्न े व्मवस्था  गङ्चयनेछ । साथै मी आऩतकारीन कामजहरू सम्ऩादन गनज  सॊस्थागत 
ऺभताराई सङ्टदृढ गनङ्टजका अङ्झतङ्चयक्त आऩतकारीन सभमभा काभ गनज स्थानीम तहहरूसॉग 
सभन्त्वम/सहमोग सॊमन्त्रको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

 

३.४ ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त खानाको ऩौङ्जिक भहत्व फाये सचेतना ङ्झसजजना  

१९४. मस प्रदेशका जनताभा स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध ऩौङ्जिक खाद्य वस्तङ्टराई कभ ध्मान ङ्छदई शङ्ञक्त वधजक 
खाद्यऩदाथज फढी उऩबोग गने प्रचरन छ । तसथज, स्थानीम सभूहहरूराई ऩङ्चयचारन गयी ऩोषण 
सचेतना अङ्झबमानहरू आमोजना गने, ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा ऩोषण ऩाठ्यक्रभ सभाफेश गने, जनचेतना 
अङ्झबवृङ्जिका राङ्झग आभसञ्चाय भाध्मभको प्रमोग गने, ङ्जवङ्जवध स्थानीम खाद्य ऩदाथजहरूको ऩोषण 
सम्बावना आॊकरन गने य ङ्झतनको प्रशोधन य भूल्म अङ्झबवृङ्जि जस्ता कृमाकराऩहरु सॊचारन गङ्चयनेछ 
। 
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३.५ स्थानीम वस्तङ्टहरूको भूल्म अङ्झबवङृ्जिको राङ्झग भङ्जहराभैरी खाद्य प्रशोधन भेङ्झसनयी य उऩकयणहरूभा ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञितता 
१९५. नेऩारको सन्त्दबजभा भङ्जहराहरू प्राम् खाना फनाउन े य ऩङ्चयवायका अन्त्म सदस्महरूराई खङ्टवाउन े

काभभा सॊरग्न हङ्टन्त्छन ्। केही जातजाङ्झत य जातीम सभङ्टदामहरू फाहेक भङ्जहराहरु फारी मोजना,  
उत्ऩादन साभाग्री खङ्चयद तथा उत्ऩादनको फजाङ्चयकयणभा प्रभङ्टख ङ्झनणजमकताज होईनन ् । ऻान य 
प्रङ्जवङ्झधहरूभा भङ्जहराहरुको सीङ्झभत ऩहङ्टॉच छ। कृङ्जषसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनणजम य घय ऩङ्चयवायभा खाना य 
ऩोषण सङ्टधायको सन्त्दबजभा भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण एक ऩूवज आवश्मकता हो । मसथज, मो प्रङ्झतपर 
हाङ्झसर गने कृमाकराऩहरुभा स्थानीम उत्ऩादनहरूको भूल्म अङ्झबवङृ्जि (प्रङ्ञशऺण य ऻान फाॉडपाॉड 
भापज त) का राङ्झग भङ्जहराको ऺभता अङ्झबवृङ्जि, घयामसी स्तय, साभङ्टदाङ्जमक य स्थानीम तहभा खाद्य 
प्रशोधनका राङ्झग भङ्जहराभैरी भेङ्झसनयी य औजायहरूको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने य उऩकयण य भेङ्झसनयीको 
रागतभा अनङ्टदान य आवश्मक सेवाहरू प्रदान गनङ्टज यहेको छ । 

 

३.६ खाद्य स्वच्छता य गङ्टणस्तय प्रवर्द्जनका उऩामहरू अवरम्वन 

१९६. खाद्य सङ्टयऺा ती सफै खतयाहरूसॉग सम्फङ्ञन्त्धत छ जङ्टन खानारे उऩबोक्ताको स्वास्थ्मराई हाङ्झनकायक 
फनाउन सदछ । मस अन्त्तगजत नकायात्भक ङ्जवशषेताहरू अन्त्तयगत ङ्झफग्रन,े पोहोयसॉग दूङ्जषत हङ्टन,े 

ङ्झफकृत, दङ्टगजन्त्ध ऩदजछन ्बने सकायात्भक ङ्जवशेषताहरूभा खानाको उत्ऩङ्ञि, यॊग, स्वाद, फनावट य प्रशोधन 
ङ्जवङ्झध सभावेश हङ्टन्त्छन । गङ्टणस्तय य स्वच्छता सङ्टङ्झनङ्ञित गनजका राङ्झग कामाजन्त्वमन गङ्चयने 
कृमाकराऩहरुभा ङ्झनमभहरू य खाद्य सङ्टयऺा भाऩदण्डहरूको तमायी य कामाजन्त्वमन एवॊ ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन सभावेश गङ्चयएको छ । प्रदेशभा खाद्य गङ्टणस्तय य स्वच्छता भाऩदण्ड रागू गने 
य अनङ्टगभन गने सॊस्था (खाद्यको अङ्झधकाय य खाद्य सम्प्रब ङ्टता सङ्जहत) को ऺभताको अबाव/अऩमाजप्तता 
यहेकोरे मसराई सङ्टदृढ गदै रङ्झगने छ । 

 

6.3.4 ऩङ्चयणाभ ४: सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण य सङ्टशासनभा सङ्टधाय 

१९७. रूऩान्त्तयण सम्फन्त्धी एजेन्त्डाराई सहजीकयण गने य अङ्ञघ फढाउनका राङ्झग सस्थाहरुको भङ्टख्म बङू्झभका 
हङ्टन्त्छ । ङ्झतनीहरूको कामजभा कृङ्जषराई आधङ्टङ्झनकीकयण गनज य उत्ऩादन रूऩान्त्तयणका राङ्झग भङ्टख्म 
उत्ऩादन साभाग्रीहरू, स्रोतहरू य सेवाहरूको ङ्जवतयण सङ्टङ्झनङ्ञित गने ऩदजछन ् । साथै 
सयोकायवाराहरुका ङ्झबङ्ङ सभूहहरू फीच अत्मङ्टिभ य वाॊछनीम ङ्जवतयण ऩङ्चयणाभ सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टज ऩङ्झन 
आवश्मक छ जसफाट वृङ्जि (growth) का कायण हङ्टने पाइदाहरू ऩङ्झन सभान रूऩभा ङ्झफतयण गनज 
सङ्जकमोस । सॊस्थाहरूको सङ्टदृङ्जढकयणको प्रश्न बनेको कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयणराई सम्फोधन गने, प्रदेशका 
कभजोय भूल्म-शृ्रङ्खराहरूराई फढावा ङ्छदन े य चयभ गङ्चयफीको 'प्रादेङ्ञशक ङ्जवयोधाबास (provincial 

paradox)  राई सभाधान गने नै हो । PADS ङ्झबर कृङ्जष रूऩान्त्तयणका राङ्झग सॊस्थाहरुको सङ्टदृङ्जढकयण 
बनेको सावजजङ्झनक सॊस्थाहरू-याङ्जिम, प्रादेङ्ञशक य स्थाङ्झनम, ङ्झनजी ऺेरका सेवा प्रदामकहरू य 
सहकायीहरू, कृषक सभूह, NGO/CBOs, फैंक तथा ङ्जवङ्ञिम सॊस्थाहरुको नमाॉ सॊस्थागत ढाॉचाका साथै 
ङ्झतनीहरुको ऺभता सङ्टदृढ गनङ्टज नै हो । 
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१९८. PADS भा सॊस्थागत ङ्जवकासरे ङ्जवस्ताङ्चयत मोजना, ङ्जवतयण, य सम्ऩङ्ञि भभजत (asset maintenance) 

ऺभताहरू भापज त ङ्छदगो रूऩभा ऩङ्चयणाभहरू प्रदान गनज ऺेरीम सॊस्थाहरूको ऺभताराई सङ्टदृढ गनजका 
राङ्झग गङ्चयएका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराई जनाउॉछ । जफङ्जक शासन बङ्ङारे "नीङ्झत तजङ्टजभा य कामाजन्त्वमन गने 
य कामजसम्ऩादन गने सयकायको ऺभता" राई जनाउॉदछ। मस्तो ऺभतारे PADS सपरताऩूवजक 
कामाजन्त्वमनको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनेछ। सङ्टशासनका भङ्टख्म तत्वहरूभा ऩायदङ्ञशजता, जवापदेङ्जहता य 
सहबाङ्झगता (TAP) सभावेश हङ्टन्त्छन ्। 

 

१९९. कामजक्रभको तजङ्टजभा य कामाजन्त्वमनका राङ्झग कामजगत सतजहरू (ToR), सान्त्दङ्झबजक ऺभता य 
सयोकायवाराहरू फीच सभन्त्वमको आवश्मकता ऩदजछ । मसयी  PADS रे सयकायको तीन तहको 
स्ऩि TOR सङ्जहतको सॊमन्त्र कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारम अन्त्तगजत स्थाऩना गनेछ ।  साथै 
PADS रे AKCs, VHLSECs, PMAMP को TOR दामयाको सीङ्झभतता हटाउनका राङ्झग कृङ्जष तथा 
ऩशङ्टऩारन सॊस्थाहरूको स्ऩि बङू्झभका, उियदाङ्जमत्व, जवापदेङ्जहता उल्रेख गने य ऩषृ्ठऩोषण सॊमन्त्र 
सभेत ङ्जवकास गनेछ । 

 

२००. ङ्जकसानको प्रकाय, व्मवसाम य स्थानीम सन्त्दबजहरू ऩङ्चयबाङ्जषत नगयी अनङ्टदान य सेवाहरू प्रफन्त्ध गने 
दृङ्जिकोण (Blanket approach) सभेत मस प्रदेशको अको सभस्मा हो । स्रोत फाॉडपाॉट, अनङ्टदान 
प्रशासन य कामजक्रभ कामाजन्त्वमनभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको कभजोय तारभेर, स्रोत 
फाॉडपाॉटभा दोहोयोऩन जस्ता कामजरे तारभेरराई थऩ खङ्ञण्डत गयेको छ । ङ्झनमाभक प्रावधानहरूको 
कामाजन्त्वमन य उङ्ञचत अनङ्टगभन एवॊ शैङ्ञऺक सॊस्थाहरू य NARC फीचको कभजोय सभन्त्वम प्रदेशभा 
कृङ्जष ङ्जवकासका थऩ ब्मफधानहरू हङ्टन ्। मसयी  PADS रे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरू, ङ्जवङ्झबङ्ङ तहहरू (सॊघ, 

प्रदेश य स्थानीम) य ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरू (सयकाय, नागङ्चयक सभाज, ङ्जवकास साझेदायहरू) फीच 
सभन्त्वम य प्रबावकायी मोजनाका राङ्झग आवश्मक ऩने कृङ्जष ऺेरको जङ्जटरताराई ऩङ्जहचान गनेछ। 
प्रबावकायी सभन्त्वम य मोजनारे सङ्टशासन हाङ्झसर गनज आवश्मक प्रभङ्टख प्रङ्झतपरहरू सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछ 
। साथै PADS को सभावेशी ऩऺहरू (रैंङ्झगक, ङ्जऩछङ्झडएको सभूह, बौगोङ्झरक रूऩभा ङ्जवऩङ्ङ) राई 
उऩमङ्टक्त सॊमन्त्र भापज त दृङ्जिगत गङ्चयनेछ जसरे PADS को मोजना, कामाजन्त्वमन य अनङ्टगभनभा 
ऩायदङ्ञशजता, जवापदेङ्जहता य सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गयनेछ । सयकाय य नागङ्चयक सभाजका छनौट 
गङ्चयएका सॊस्थाहरू (जस्तै, कृषक सॉगठन य सहकायी सॊस्थाहरू) ङ्झबर यहेको जनशङ्ञक्तको ऺभतारे 
PADS को सॊस्थागत सङ्टशासनको सभग्र सङ्टदृढीकयणभा मोगदान ऩङ्टमाजउनेछ । 

 

२०१. सङ्टदृढ सॊस्था य सङ्टशासनको सभग्र ऩङ्चयणाभ १४ प्रङ्झतपरहरू भापज त हाङ्झसर गङ्चयनछे जसराई तर 
उल्रेख गङ्चयएको छ: 
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भङ्टख्म प्रङ्झतपर (output) हरु् 
 

४.१ तीन तहका सयकायहरूको स्ऩि TOR सङ्जहतको सॊमन्त्र स्थाऩना  

२०२. कसरे के गछज बङे्ङ स्ऩि अङ्झधकाय सभेटेय ङ्झनदेशनारम, AKCs/ VHLSEC य स्थानीम तहका अन्त्म 
कामाजरमहरूको बङू्झभका य ङ्ञजम्भेवायी सङ्जहतको TOR सङ्जहत प्रदेश देङ्ञख स्थानीम तहसम्भको वतजभान 
कृङ्जष य ऩशङ्टऩारन सॊस्थागत सॊयचनाको ऩङ्टनसंयचना गयी मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनेछ । कृङ्जष 
ङ्जवकासको सन्त्दबजभा प्रदेश य स्थानीम तहका राङ्झग स्ऩि कामजक्रभगत ऺेर ऩङ्चयबाङ्जषत गङ्चयनछे। 
कामजक्रभको तजङ्टजभा, कामाजन्त्वमन य अनङ्टगभनका क्रभभा स्रोतको दोहोयोऩन य ङ्झनङ्छदजि ङ्जवङ्झधको अफऻा 
नहङ्टने गयी तीनवटा सयकायी तह य सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामहरू फीच सभन्त्वम सॊमन्त्रको ङ्जवकास गङ्चयनछे 
। स्थानीम तहभा कृङ्जष ऺेरका राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन एकदभै नगण्म भाराभा यहेको छ । PADS 

रे प्रत्मेक नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकासॊग सभन्त्वम गङ्चय कङ्ट र फजेटको १५-२०% कृङ्जष ऺेरभा 
ङ्जवङ्झनमोजन गने अङ्झबप्रङे्चयत गनेछ । 

 

४.२ ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा कृङ्जष ऺेरभा काभ गने सावजजङ्झनक सॊस्थाहरू फीचको तारभेर वङृ्जि 

२०३. ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयवेऺण, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनका राङ्झग प्रबावकायी मोजना य सॊमन्त्रको ङ्जवकास गनज सङ्घ, 

प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायी ङ्झनकामहरूफीच साभञ्जस्म अङ्झबवृङ्जर्द् गयी मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर 
गङ्चयनेछ । PADS रे प्रदेशका सफै कृङ्जष ङ्जवकास कामजक्रभहरूराई MoLMAC, AKC/VHLSEC, 

ङ्झनदेशनारमहरू, कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जन सहमोग तथा ताङ्झरभ केन्त्ि, परपूर ङ्जवकास पाभज, तयकायी 
ङ्जवकास पाभज, भाटो ङ्जवश्लषेण प्रमोगशारा, फीउ य फारी सॊयऺण प्रमोगशाराहरूभा ऩमाजप्त फजेट 
ङ्झफङ्झनमोजन गनज एवॊ सङ्टसॉगता (harmonize) कामभ गनज सहङ्ञजकयण गनेछ  । हारका नीङ्झत य 
अभ्मासहरू, भूल्म ङ्झनधाजयण, उत्ऩादन साभाग्रीभा अनङ्टदान य सेवाहरूको ऩङ्टनसंयचनाको सन्त्दबजभा 
सङ्टसॉगताको ऩऺ PADS को केन्त्िभा यहनेछ । 

 

४.३ ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका सॊस्थाहरूफीचको सभन्त्वमभा  एकीकृत कृङ्जष ङ्जवकास मोजना तजङ्टजभा 
२०४. PADS को मस प्रङ्झतपररे फहङ्ट-ऺेरीम मोजना य नीङ्झतहरूको कामाजन्त्वमनको ङ्झनयीऺण गनज स्थानीम 

तहहरूको आवश्मकता य ऺभता अनङ्टरूऩ एकीकृत मोजना प्रङ्जक्रमाराई सङ्टसॉगत गयाउनेछ । फहङ्ट-
भन्त्रारमका मोजनाहरू जस्तै MoLMAC य बौङ्झतक ऩूवाजधाय ङ्जवकास भन्त्रारम (MoPID), AKC य 
VHLSEC कामजक्रभहरू य स्थानीम स्तयका कामजक्रभहरू मोजना तजङ्टजभाको क्रभभा नै एकीकृत 
गङ्चयनेछन ्। आगाभी आङ्झथजक वषज वा अवङ्झधका राङ्झग सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीच प्रदेशभा सॊमङ्टक्त 
मोजना तजङ्टजभा गयी दङ्टरजब स्रोत साधनको प्रबावकायी उऩमोग गनज य कामजक्रभ तथा गङ्झतङ्जवङ्झधभा हङ्टने 
दोहोयोऩनराई हटाउन ेगयी मोजना ङ्झनभाजण गङ्चयनछे । तीन तहका सयकायहरूद्वाया एउटै ऩाङ्झरका य 
ङ्ञजल्राभा ङ्झफध्मभान कामजक्रभहरू दोहोङ्चयन नङ्छदन स्रोत मोजना य नदसाङ्कन (जस्तै, फीउ, नस्र, 

प्राङ्गाङ्चयक भर, औजाय आङ्छद) गङ्चयनेछ । PADS रे सफै दीघजकारीन कृङ्जष मोजनाहरू य फजेटहरूसॉग 
सॊमोजन/ङ्झभरान गने उद्देश्म सभेतयाखेको छ । 
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२०५. ठोस वा फङ्झरमो तारभेरको राङ्झग तरको ताङ्झरका २१ भा उल्रेख गङ्चयए अनङ्टसाय दश चयणको 
सहबाङ्झगताभूरक मोजनाको दृङ्जिकोण अऩनाउनङ्ट उऩमङ्टक्त यहन्त्छ । 

 

ताङ्झरका २१. मोजना चयण य कामजहरु 
चयण  चयणहरुको फणजन  सभम   ङ्ञजम्भेवायी 
चयण -१  कृषक, कृषक सभूह, कृङ्जष सहकायी तथा ङ्झनजी पभजहरूफाट आगाभी 

आङ्झथजक वषजको राङ्झग कृङ्जष ङ्जवकास कामजक्रभको राङ्झग भाग गनज 
सूचना प्रकाशन गने सभम अवङ्झध: ४५ ङ्छदन 

आङ्ञश्वन 
१०  

ऩाङ्झरकाको 
कृङ्जष/ऩशङ्ट 
ङ्जवकास शाखा 

चयण -२  प्राप्त भागहरुको सूची तमाय गयी सम्बाङ्जवत रगानी, प्राङ्जवङ्झधक 
सम्बाव्मता, वतजभान नीङ्झत, प्राथङ्झभकता का आधायभा वडा स्तयभा 
कामजक्रभ तथा मोजनाहरुको प्राथङ्झभङ्जककयण गने 

भागज 
१५ 

ऩाङ्झरकाको 
कृङ्जष/ऩशङ्ट 
ङ्जवकास शाखा  

चयण -३ ऩाङ्झरकास्तयभा मोजनाहरुको वङ्झगजकयण य प्राथङ्झभकीकयण गने । 
ऩाङ्झरकारे सम्ऩङ्ङ गने मोजना फाहेकका मोजनाहरुराई ङ्ञजल्रा 
सभन्त्वम सङ्झभतीभा ऩठाउने 

ऩङ्टऩ १५ ऩाङ्झरका 

चयण -४ ऩाङ्झरकाफाट प्राप्त मोजनाहरुको प्रभाङ्ञणकयण, प्राङ्जवङ्झधक सम्बाव्मता य 
अनङ्टभाङ्झनत रगानी सम्ऩङ्ङ गने । 

भाघ 
१५ 

AKC/VHLSEC 

को सहमोगभा 
ङ्ञज स स 

चयण -५ कामजक्रभ रागत य सभम सीभाको अङ्ञन्त्तभ सूची तमाय गने  

- सारफसारी य फहङ्टवङ्जषजम मोजनाहरुको वगॉकयण गने 

- स्थानीम तहरे सम्ऩादन गने कामजक्रभ सम्फङ्ञन्त्धत स्थाङ्झनम 
तहराई  ङ्झसपाङ्चयस गने । 

- फाॉकी कामजक्रभहरू प्रदेशको सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमभा 
ङ्झसपायीस सङ्जहत ऩठाउने । 

पाल्गङ्टन 
३०  

AKC/VHLSEC 

को सहमोगभा 
ङ्ञज. स. स. 

चयण -६ - MoLMAC भापज त उऩ-ऩङ्चयमोजनाहरू (सशतज अनङ्टदान वा 
सॊघीम कामाजन्त्वमनको राङ्झग) सॊघीम स्तयभा अनङ्टयोध गने । 

- प्रदेशरे सॊचारन गनज सङ्जकने कामजक्रभहरुको सूची तमाय 
गने। 

चैर १५ MOLMAC 

चयण -७ - MoLMAC  द्वाया अङ्ञन्त्तभ सूची फनाउने (नीङ्झत, प्राथङ्झभकता, 
रगानी, रागत राब य अन्त्म भाऩदण्डहरू) । 

- सयोकायवाराहरूफाट प्रङ्झतङ्जक्रमा सॊकरन गने ।  

फैसाख 
१५ 

MOLMAC 

चयण -८ ऩङ्चयमोजनाहरूको सूचीराई अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदने (आउॉदो आङ्झथजक वषजको 
नीङ्झत य कामजक्रभ ढाॉचासङ्जहत) 

फैशाख 
३०  

MOLMAC 

चयण -९ सम्फङ्ञन्त्धत कामाजरमहरूद्वाया PLMBIS प्रङ्जवि गने जेष्ठ २० MOLMAC 
 

२०६. सङ्टदृढ य एकीकृत मोजनाका राङ्झग सावजजङ्झनक ऺेर, ङ्जवकास साझेदाय, ङ्झनजी ऺरे य स्थानीम स्तयका 
सयोकायवाराहरूराई सभावेश गयी स्ऩि सभमङ्झसभा सङ्जहतको तल्रो तहको सहबाङ्झगताभूरक मोजना 
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भागजङ्झनदेशनहरू ङ्जवकास गङ्चयनेछ । स्ऩि आधाय (थ्रसेहोल्ड) को साथ ऩङ्चयमोजना भूल्माङ्कन प्रणारी 
स्थाङ्जऩत गयी भागजङ्झनदेङ्ञशकाहरूको ऩारना सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनछे । 

 

४.४ रङ्ञऺत अनङ्टदान/सहमोग मोजना रागू गयी ऩायदशॉ अनङ्टदान ङ्जवतयण सॊमन्त्रको ङ्जवकास  

२०७. मो प्रङ्झतपर ऩायदशॉ तङ्चयकारे अनङ्टदान ङ्जवतयण ङ्जवङ्झध ऩारन गयाउने कङ्ट याको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनज केङ्ञन्त्ित 
यहने छ। ङ्जकसान य ङ्झतनका सॊस्थाहरूराई उत्प्रङे्चयत गनज कृङ्जष सहामता प्रणारी सङ्टदृढ हङ्टन ङ्ट जरुयी छ 
। उत्ऩादन साभग्री, भेङ्झसनयी, ऩूवाजधाय स्थाऩना, ङ्झसॉचाइ य प्रङ्जवङ्झधहरूभा अनङ्टदान उऩरब्ध गयाइन े
बएकारे कृङ्जष ऺेरभा अनङ्टदानको व्मवस्था एक प्रभङ्टख सहमोगीको रुऩभा यहेको छ । सङ्टदूयऩङ्ञिभ 
प्रदेश सयकायरे "कृङ्जष ङ्जवकास कामजक्रभ कामाजन्त्वमन कामजङ्जवङ्झध, २०७६" तजङ्टजभा गयेको छ जसभा 
अनङ्टदानको फायेभा व्माख्मा गङ्चयएको छ । मसभा भर, फीउ, ङ्झफरुवा य ङ्झफरुवाको भूल्म, ढङ्टवानी, रङ्ञऺत 
सभूहका कामजक्रभहरू (ताङ्झरभ, कामजशारा, अवरोकन भ्रभण/भ्रभण) रगामत अन्त्म कामजक्रभ 
(सफ्टवेमय) भा शतप्रङ्झतशत अनङ्टदान ङ्छदन े व्मवस्था यहेको उल्रेख छ । त्मस्तैगङ्चय साना ङ्झसॉचाइ 
ऩूवाजधाय ङ्झनभाजण, प्राङ्जिक घय, नेट हाउस, टनेर, शेड हाउस, साना उऩकयण, कृङ्जष फजाय सॊयचना 
ङ्झनभाजणभा ८५% अनङ्टदान छ बन े कामजक्रभको रक्ष्म अनङ्टसाय स्रोत फीउ, भेङ्झसनयी उऩकयण, 

भौयी/उऩकयण, ङ्ञशत बण्डाय स्थाऩनाभा ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था छ । मस 
फाहेक सहङ्टङ्झरमत ऋण य फारी फीभा ङ्जप्रङ्झभमभ भा ७५% अनङ्टदानको व्मवस्था छ । 

 

२०८. मसका साथै ऩशङ्टऩारन एवॊ भत्स्मऩारन य कृङ्जष फजाय, सङ्करन केन्त्ि, शीत बण्डाय, य यङ्जिक/सेराय 
स्टोय जस्ता ऩूवाजधाय सॊयचनाको राङ्झग अनङ्टदानको प्राव्धान याङ्ञखएको छ । उद्यभीहरूको आवश्मकता 
अनङ्टसाय अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउनको राङ्झग PADS रे मोजना, स्रोत फाॉडपाॉड य कामजक्रभ 
कामाजन्त्वमनको शङ्टरु देङ्ञख नै दोहोयोऩन नहोस ्बङ्ङका राङ्झग सयकायका तीन ऺेरहरू फीचको अनङ्टदान 
भोडाङ्झरटी/ढाॉचाको सभीऺा गनेछ य कामाजन्त्वमन गनज स्ऩि ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गनेछ । कृषक दताज य 
वगॉकयण तीन वषजङ्झबर सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । कृषकको फायेभा स्ऩि य बयऩदो तथ्माॊक आधाय 
(database) ऩूया बएऩङ्झछ प्रदेशङ्झबर उत्ऩादनभा आधाङ्चयत अनङ्टदान सॊमन्त्र स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

 

४.५ ङ्झनजी ऺेरको सङ्जक्रम सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञितता 
२०९. मस प्रङ्झतपररे प्रङ्जवङ्झधको प्रवर्द्जन य प्रसाय, ऺभता अङ्झबवृङ्जि, आमाङ्झतत उऩकयणको बन्त्साय शङ्टल्क, कृङ्जष 

व्मवसाम केन्त्िको स्थाऩना एवॊ भङ्टल्म शृ्रङ्खरा अङ्झबवृङ्जि, स्रोत केन्त्ि य भूल्म रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
प्रकायका प्रोत्साहनको फङ्झरमो प्रावधान सङ्जहत ङ्झनजी ऺेरहरूराई कृङ्जष व्मवसाम तपज  उत्प्रङे्चयत य 
आकङ्जषजत गने यणनीङ्झत ङ्जवकास गनेछ । PADS रे एग्रोबेट्स, धान ङ्झभर, प्रशोधनकताज, ङ्झनजी पाभजहरू, 

फीउ कम्ऩनीहरू, ङ्झनजी प्रमोगशाराहरू, फजाय एजेन्त्ट, वस्तङ्टगत सॊघ, FNCCIs/DCCIs य अन्त्म 
उद्यभीहरूको सॊरग्नता सङ्टङ्झनङ्ञित गनज सङ्टदृढ सभन्त्वम सॊमन्त्र स्थाऩना गनेछ। प्रदेश सयकायरे ङ्झनजी 
ऺेरका सपर व्मवसाङ्जमक भोडरहरू अवरम्फन गने य त्मस्ता भोडरहरू अऩनाउन ऩाङ्झरकाहरुसॉग 
सभन्त्वम गनेछ ।  
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२१०. ङ्झनजी ऺेरको सॊरग्नता "कृङ्जष व्मवसामभा ङ्झनजी ऺेर सॊरग्नता ङ्झनदेङ्ञशका सन ् २०२१ (Private 

Sector Engagement Guideline in Agribusiness, 2021)”1 भा आधाङ्चयत हङ्टनेछ। ङ्झनजी ऺेरको 
सॊरग्नताको ऺेर ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टनेछ (क) बङू्झभ उऩमोग य व्मवस्थाऩन (बाडाभा, कयाय खेती य बङू्झभ 
फैंक) (ख) फीउ उत्ऩादन, ङ्जवतयण य फजाय (ग) नस्र सङ्टधाय य कृङ्झरभ गबाजधान सेवा (घ) भर आऩूङ्झतज 
प्रणारी - भर ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनज तथा ब्रेन्त्डेड (blended) भर व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झनजी ऺेरको 
प्रवर्द्जन (ङ) कृङ्जष मान्त्रीकयण (छ) प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास (ज) प्रङ्जवङ्झध हस्तान्त्तयण (झ) कृङ्जष ङ्जवङ्ञिम व्मवस्था 
(ञ) कृङ्जष प्रशोधन य भूल्म अङ्झबवृङ्जि य (ट) कृङ्जष फजाय, कृङ्जष फजाय ऩूवाजधाय य सहमोग प्रणारी । 
मस व्मवस्थारे कृङ्जष उत्ऩादनको भाग य आऩूङ्झतजराई सम्फोधन गदै प्राङ्जवङ्झधक साभग्री य अन्त्म 
सेवाहरूभा सहजीकयण गनेछ । कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जनभा ङ्झनजी ऺेरराई सहबागी गयाउन प्रदेश 
सयकायरे "कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जनका राङ्झग ङ्झनजी ऺरेको सहबाङ्झगता नीङ्झत" तजङ्टजभा गनेछ । फारी य 
ऺेर अनङ्टसाय सन्त्तङ्टङ्झरत भरको प्रमोग एवॊ भरको उच्चतभ उऩमोगका राङ्झग प्रदेश सयकायरे 
"ब्रेन्त्डेड (Blended) भर व्मवस्थाऩन कामजङ्जवङ्झध" तमाय गने छ । 

 

४.६ सङ्ञजरैसॉग ऩहङ्टॉचमोग्म य रागत-प्रबावी कृङ्जष साभग्री य सेवाहरूको सङ्टङ्झनङ्ञितता/उऩरब्धता 
२११. PADS को मो प्रङ्झतपर अन्त्तगजत ङ्झनजी ऺेरका राङ्झग अनङ्टदान, फीभा कबयेज य तीनीहरुको कामाजन्त्वमन 

व्मवस्थाऩन गनज बयऩदो य ऩायदशॉ ङ्जवङ्झध/सॊमन्त्रको स्थाऩना गङ्चयनेछ । MoLMAC रे अनङ्टदान य 
अन्त्म कृङ्जष साभग्री य सेवाहरू य मसको कामाजन्त्वमन ङ्जवङ्झधका फायेभा सॊचाय भाध्मभ/वेफसाइट भापज त 
ि ङ्टत सञ्चायको राङ्झग भन्त्रारम, ङ्झनदेशनारम, AKC य VHLSEC भा सूचना डेस्क सभेत स्थाऩना गनेछ 
।  

 

२१२. प्रत्मेक वडास्तयभा कृङ्जष साभाग्री ङ्झडऩो/एग्रो-बेटहरू स्थाऩना गङ्चय प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनछे । 
इजाजतऩर प्राप्त ङ्झनजी सेवा प्रदामकहरूको प्रवर्द्जन, सहकायी तथा फैंक तथा ङ्जविीम सॊस्थाहरू भापज त 
ऋण सङ्टङ्जवधा, LRP ऩङ्चयचारन य ङ्जकसानभैरी सूचना प्रङ्जवङ्झधको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

 

४.७ सहकायीराई सङ्टदृङ्जढकयण गयी सऺभ फनाउन े

२१३. PADS भा मो प्रङ्झतपर रे सॊस्थागत ङ्जवकास, व्मवसाङ्जमक मोजना तमायी,  रेखाऩयीऺण, अङ्झबरेख याख्न े
य रगानीको सम्बाव्मता सम्फङ्ञन्त्ध कङ्ट याहरुभा सहकायीहरूको व्मवस्थाऩन य व्मवसाम ङ्जवकास सीऩहरू 
अङ्झबफङृ्जर्द् गनेछ  । सहकायीहरूराई प्राङ्जवङ्झधक भानव श्रोतको व्मवस्थाऩन, एग्रो-बेट य सूचना प्रङ्जवङ्झध 
जस्ता ऩऺहरुभा सशक्त फनाई कृङ्जष उत्ऩादन य फजायीकयणको स्तय (Economies of scale) फढाउन 

कृङ्जष भूल्म शृ्रॊखराहरूभा सॊरग्न गयाईनेछ । PADS रे सहकायी भापज त कृङ्जषभा रगानी तथा 
अनङ्टदानराई सॊस्थागत गनेछ । 

 

२१४. प्रत्मेक स्थानीम तहभा एक भङ्जहरासङ्जहत कम्तीभा दङ्टई जना सहकायी प्रङ्ञशऺकहरू ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 
MoLMAC रे प्रादेङ्ञशक स्तयभा सहकायी ताङ्झरभ केन्त्ि स्थाऩना गनज य सहकायी सदस्महरूराई 

                                                           
1 Private Sector Engagement Guideline in Agribusiness, 2021 (draft), MoALD, Government of Nepal 
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ङ्झनधाजङ्चयत आधायभा ताङ्झरभ ङ्छदन सहजीकयण गनेछ। सहकायीको ऩूवाजधाय ङ्जवकासभा टेवा ऩङ्टमाजउन 
फङ्झरमो सॊमन्त्रको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

 
४.८ ङ्जविीम सेवाभा सहज य ङ्जकपामती ऩहङ्टॉच सङ्टधाय य सङ्टङ्झनङ्ञितता  

 
२१५. याि फैंकको ङ्झनदेशन कामाजन्त्वमन गनज फैंक तथा ङ्जविीम सॊस्थाहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनफाट मो 

प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनछे । PADS रे हार ङ्झफध्मभान ङ्जवि य फीभाको राभो प्रङ्जक्रमा य अव्मवहाङ्चयक 
आवश्मकताराई सॊफोधन गनेछ । साना ङ्जकसानराई ऋण उऩरब्ध गयाउन सहकायीराई प्रोत्साहन 
गङ्चयनेछ । त्मसैगयी प्रदेशभा कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छी सेवाका राङ्झग नेऩार ङ्झफभा सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको 
ङ्झनदेशन अनङ्टसाय ङ्जवध्मभान फीभा नीङ्झत अङ्झनफामज रुऩभा रागू गनज फीभा कम्ऩनीहरूराई अङ्झबभङ्टख 
गङ्चयनेछ । 

 

४.९ CBOs/NGOs, कृषक सभूह, वस्तङ्टगत सॊस्था य ङ्जवकास साझेदायहरूको साभॊजस्मऩूणज ऩङ्चयचारन 

२१६. प्रदेशभा कृङ्जष ऺेरभा काभ गने CBO य गैयसयकायी सॊस्थाहरूफीच सङ्टसॉगता (harmonize)  प्रवर्द्जन  
गयी मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनेछ । भङ्जहरा साभङ्टदाङ्जमक स्वास्थ्म स्वमॊसेङ्जवका (FCHV), साभदङ्टङ्जमक 
वन उऩबोक्ता सभूह (CFUG), मङ्टवा दरफ य ङ्जकसान सभूह य ङ्जकसान सञ्जारराई व्मवसाङ्जमक कृङ्जष 
का राङ्झग तीनीहरुको ऺभता अङ्झबफरृ्द्ी गयी आधायबतू सेवा प्रदान गनज फङ्झरमो सॊमन्त्रको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ । PADS भा प्रदेश सयकायरे ङ्जवकास साझेदायहरूको राङ्झग एक द्वाय नीङ्झतको तजङ्टजभा य 
कामाजन्त्वमन गने ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । त्मस्तै सम्फन्त्ध य सभन्त्वमराई सङ्टदृढ गनज प्रादेङ्ञशक 
अनङ्टसन्त्धान य ङ्जवस्ताय भञ्च ऩङ्झन स्थाऩना गङ्चयनेछ। त्मसैगयी कृङ्जष ङ्जवकासका गङ्झतङ्जवङ्झधभा तारभेर 
ङ्झभराउन प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास सहमोग इकाई (PADSU) गठन गङ्चयने छ । 

 

४.१० प्रबावकायी अनङ्टगभन, सङ्झभऺा य भूल्माङ्कन प्रणारी अवरम्फन 

२१७. कामजक्रभको नङ्झतजा य सूचकहरूराई ध्मानभा याखी अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन प्रणारी फनाई मो प्रङ्झतपर 
हाङ्झसर गङ्चयनछे । छोटकयीभा प्रदेशभा अनङ्टगभन, सङ्झभऺा य भूल्माङ्कन प्रणारीका राङ्झग देहामका 
कामजहरू गङ्चयनेछन:् 
क) प्रादेङ्ञशक, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहभा M&E य ङ्चयऩोङ्जटजङ प्रणारीको ऺभताराई सङ्टदृढ गने । 

ख) अनङ्टगभनभा नीङ्झतगत ङ्ञस्थयता य कामजक्रभको ङ्झनयन्त्तयताका सवारहरुराई दृङ्जिगत गने । 

ग) सयकाय, ङ्जवकास साझेदाय य दात ृसभङ्टदामद्वाया रागू गङ्चयएको कृङ्जष ऺेरका नीङ्झत य कामजक्रभ 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको सभीऺा गनज सॊमङ्टक्त ऺेर सभीऺा (JSR) दृङ्जिकोण अऩनाउने । 

घ) दरस्टय स्तयभा सहबाङ्झगताभूरक अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन (PME) सॊमन्त्रको स्थाऩना गने । 

ङ) प्रगङ्झतको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

च) कामजक्रभ स्थरहरूभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सावजजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ य सावजजङ्झनक रेखाऩयीऺणको 
आमोजना गने । 
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४.११ कृङ्जष डाटाफेस सङ्टधाय / स्थाऩना 
२१८. कामजक्रभ मोजना तजङ्टजभा य अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकनका राङ्झग प्रदेशभा कृङ्जष तथ्माॊक आधाय 

(डाटाफेस) को स्थाऩना आवश्मक छ । मो प्रङ्झतपर कृङ्जष व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (AMIS) को 
स्थाऩना य सङ्टदृढीकयण गयी हाङ्झसर गङ्चयनछे । मसवाट उद्यभ, फजाय, भूल्म, ऩूवाजधाय, फारी, ऩशङ्टऩारन 
य भत्स्मऩारन फाये ङ्जवश्वसनीम डाटाफेस स्थाऩना हङ्टनेछ । रैङ्जङ्गक सभानता य साभाङ्ञजक 
सभावेशीकयण (GESI) तथा अन्त्म ऩछाङ्झड ऩयेका सभङ्टहभा आधाङ्चयत कृङ्जष तथ्माङ्क ऩङ्झन प्रदेशभा ङ्जवकास 
गङ्चय अध्माफङ्झधक गङ्चयनेछ। डाटाफेसराई भाङ्झसक, रैभाङ्झसक य वाङ्जषजक आधायभा सङ्करन, ङ्जवश्लषेण य 
प्रसाय गङ्चयनेछ । प्रादेङ्ञशक सयकाय (ङ्जवशषे गयी MoLMAC) रे तथ्माॊक सङ्करन प्रणारीको ङ्जवकास 
गने, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका तथ्माॊक अरग (disaggregate) गने एवॊ स्थाङ्झनम तह, PPPC य CBS सॉग 
सभन्त्वम गयी तथ्माॊक एकीकयण सभेत गनेछ । प्रादेङ्ञशक सयकायरे केङ्ञन्त्िम तथ्माॊक ङ्झफबागसॊग 
सभेत सभन्त्वम गङ्चय PADS कामाजन्त्वमनको ऩङ्जहरो वषजभा डाटाफेस कामजदर फनाउनेछ । 

 

४.१२ कृङ्जष  ङ्जवकासभा रैङ्जङ्गक य सभावेशी दृङ्जिकोण अऩनाउन े

२१९. GESI को राङ्झग नीङ्झत, मोजना तजङ्टजभा, कामाजन्त्वमन य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनका राङ्झग  प्रदेश तथा 
स्थानीम तहभा फहृत ्सॊमन्त्र स्थाऩना गयी मो प्रङ्झतपर हाङ्झसर गङ्चयनेछ । हङ्झरमा, भङ्टक्त कभैमा, एकर 
भङ्जहरा य जोङ्ञखभभा ऩयेका सभङ्टदामका उत्ऩीङ्झडत सभूहका राङ्झग ङ्जवशेष कामजक्रभहरू ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 

GESI सॊरग्नताका राङ्झग ङ्झनम्न ऩऺहरूभा ध्मान ङ्छदईनछे: 
क) प्रदेशभा PADS कामाजन्त्वमन सङ्झभङ्झतभा भङ्जहरा य ङ्जऩछङ्झडएका सभूहहरूको सहबाङ्झगता ।  

ख) साभग्री, भेङ्झसनयी, औजाय  य शङ्टल्कहरूभा थऩ अनङ्टदान । 

ग) उद्यभी-भङ्जहरा य ङ्जवऩङ्ङ वगजको ऺभता वङृ्जि । 

घ)  भङ्जहराभैरी उऩकयण, भेङ्झसनयी य उऩकयणको उऩरब्धता । 

ङ) सस्तो य सहङ्टङ्झरमतऩूणज कृङ्जष ऋण य फीभाभा सहज ऩहङ्टॉच । 

 

४.१३ नीङ्झतगत प्रङ्झतविताको ङ्जवश्वसनीमता कामभ एवॊ प्रवर्द्जन   

२२०. सफै स्थानीम तह य ईकाइहरूभा PADS को फायेभा सचेतना जगाउने य सो को प्रचाय प्रसाय गङ्चय 
PADS अनङ्टरूऩ स्थानीम मोजना तजङ्टजभा गनज रगाई मो प्रङ्झतपर प्राप्त गङ्चयनेछ । मसको भतरफ सफै 
स्थानीम तहरे PADS राई आफ्नो कृङ्जष ङ्जवकास मोजनाको जगको रूऩभा ङ्झरने य सहमोग य सेवाको 
ऩहङ्टॉचका राङ्झग नीङ्झतभा ऩङ्चयवतजनसॉगै नीङ्झत य कामजक्रभको एकरूऩता सङ्टङ्झनङ्ञित गने बङे्ङ हो । PADS को 
सभन्त्वम य कामाजन्त्वमनभा सॊरग्न प्रभङ्टख सयोकायवाराहरूको अङ्झबभङ्टखीकयण, ताङ्झरभ य अन्त्तयङ्जक्रमा 
भापज त ऺभता वृङ्जि सभेत गङ्चयनेछ । 

 

४.१४ भानव सॊसाधनको आवश्मकताहरू भूल्माङ्कन/ऩङ्टनयावरोकन  

२२१. आवश्मक भानव सॊसाधनको उऩरब्धता हङ्टन नसदनङ्ट प्रदेशका राङ्झग ङ्ञचन्त्ताको ङ्जवषम हो । हारको 
ङ्चयक्त ऩदहरू ऩूङ्झतज गने एवॊ PADS कामाजन्त्वमनको ऩङ्जहरो वषजभा आवश्मकता भूल्माङ्कनका आधायभा 
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MoLMAC, ङ्झनदेशनारम, AKC, VHLSEC, पाभज सेन्त्टयहरू य स्थानीम स्तयभा थऩ प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवशेषऻहरू 
ङ्झसजजना गङ्चय ङ्जवशषेऻता य ऩङ्चयभाणका आधायभा आवश्मक भानव सॊसाधन ऩूङ्झतज गनज जोड ङ्छदइनेछ 
(जस्तै, फागवानी ङ्झफऻ, प्रसाय ङ्जवऻ, फारी सॊयऺण ङ्जवऻ, फजाय प्रवर्द्जन ङ्झफऻ, बेटेङ्चयनयी डादटय य ऩशङ्टऩॊऺी 
तथा दङ्टग्ध ङ्जवऻ, आङ्छद) । ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहको सम्बाव्मताका आधायभा ङ्जवऻहरुराई कामज 
ऺेरभा खटाईनेछ । ङ्जवऻ/कभजचायीहरुको ऩदोङ्ङङ्झत य सीऩ ङ्जवकास भापज त फङृ्ञि ङ्जवकासका अवसयहरू 
सभेत प्रदान गङ्चयनछे । भहत्त्वऩूणज ऩेशागत ऺेरहरूभा अल्ऩकारीन ङ्जवशेषऻको प्रावधान याङ्ञखनेछ । 
ङ्जवध्मभान भानव सॊसाधन य LRP को ऺभता आवश्मकताको आधायभा अङ्झबवृङ्जि गदै रङ्झगनेछ । 

 

६.४ स्रोत आवश्मकता य रगानी मोजना 
२२२. PADS को रगानी मोजनारे २०७९/८०-२०९३/९४ सम्भको १५ वषजको अवङ्झधराई सभेट्दछ । 

ऩङ्जहरो ऩाॉच वषज (२०७९/८०-२०८३/८४) य अको १० वषज (२०८४/८५-२०९३/९४) को राङ्झग 
PADS कामज मोजना रागू गनज राग्ने रागत ताङ्झरका २२ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । सफै कामजक्रभहरु 
कामाजन्त्वमन गनज कङ्ट र रागत रु १ खयफ ७६ अयफ ३४ कयोड ८९ राख हङ्टनेछ । प्रत्मेक 
कामजक्रभहरु ४९ वटा प्रङ्झतपर अन्त्तगजत सभूहवि गङ्चय रागत अनङ्टभान गङ्चयएको छ । मस अध्मामभा 
उल्रेख गङ्चयएको रागत प्रचङ्झरत भूल्मभा अनङ्टभान गङ्चयएको छ । रागतहरू प्राम् तरफाट भाङ्झथ 
(Bottom-up) ऩद्दङ्झत अनङ्टरुऩ अनङ्टभान गङ्चयएको छ, उदाहयणका राङ्झग: 
क) ङ्जकसानको उत्ऩादन प्रणारी य उत्ऩादनहरू जस्तै, फारी रगाउन ेढाॉचा (cropping pattern)  य 

उत्ऩादकत्वभा आधाङ्चयत । 

ख) सावजजङ्झनक सॊस्थाहरूका हारका  मोजनाहरू (जस्तै, सतह ङ्झसॉचाइ ङ्जवस्तायको राङ्झग यानी-जभया-
कङ्ट रङ्चयमा मोजनाहरू) य प्रदेश भन्त्रारमहरूका उत्ऩादन य उत्ऩादनोऩयान्त्त मोजनाहरू । 

ग) सावजजङ्झनक सॊस्थाहरूको आकाॊऺा (aspiration) को स्तय (जस्तै, प्रत्मेक नगयऩाङ्झरका/ 
गाउॉऩाङ्झरकाभा कृङ्जष प्रसाय सेवाहरू) । 

घ) जनसॊख्मा (ग्राभीण/शहयी), भङ्जहरा य ङ्जऩछङ्झडएका सभूहहरूको जानकायी । 

 

प्रङ्झत ईकाइ रागत नेऩार ङ्झबर प्राप्त प्रभाणराई आधाय फनाएय  वा प्रभाण उऩरब्ध नबएभा ङ्जवदेशका उस्तै 
सन्त्दबजराई आधाय भानेय वा ङ्जवऻको बनाई वा अनङ्टबवराई आधाय भानेय अनङ्टभान गङ्चयएको छ, उदाहयणका 
राङ्झग: 

• प्रचङ्झरत भूल्महरू (जस्तै, कृङ्जष साभग्री य कृङ्जष औजायहरू) । 

• ऐङ्झतहाङ्झसक रागतहरू (जस्तै, सम्ऩङ्ङ वा जायी ऩङ्चयमोजनाहरूभा ङ्झसॉचाई ङ्झनभाजणको रागत) । 

• साभान्त्म रागतहरू (जस्तै, सयकायी अङ्झधकायीहरूको राङ्झग भाङ्झसक तरफ य कामजक्रभ रागत) । 

• ङ्जवशषेऻ अनङ्टभान (जस्तै, प्रजनन फीउ उत्ऩादन य DISPRO को रागत) । 

• साभान्त्म अनङ्टभान (जस्तै, प्रङ्ञशऺण ऩाठ्यक्रभ वा अनङ्टसन्त्धान केन्त्ि स्थाऩना गने रागत) । 
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२२३. ऩङ्चयणाभ य प्रङ्झतपर अवमवको कामजऺ रे उनीहरूको स्रोत आवश्मकताको आधायभा भूल्माङ्कन गङ्चय 
सोही अवङ्झधको राङ्झग ङ्जवङ्ञिम मोजना प्रस्ताव गङ्चयएको छ । PADS को अवमव (component) 

कामजक्रभ रागतहरूको सायाॊश ताङ्झरका २२ भा ङ्छदईएको छ । 

 

ताङ्झरका २२. जम्भा ङ्जवङ्ञिम आवश्मकता 
ऩङ्चयणाभहरु ऩङ्चयणाभ सूचकहरु  फजेट (रु दश राखभा) 
ऩङ्चयणाभ: १ भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधहरुको ङ्जवकास य प्रवाह १९,३६७.५ 

ऩङ्चयणाभ: २ उत्ऩादकत्व अङ्झबवङृ्जि य फजाय य व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता अङ्झबवङृ्जि १३२,१६२.२ 

ऩङ्चयणाभ: ३ खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा अङ्झबवङृ्जि १०,१२३.९ 

ऩङ्चयणाभ: ४ सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण य सङ्टशासन सङ्टधाय १४,६९५.३ 

जम्भा १७६,३४८.९ 

 

२२४. ऩङ्जहरो ऩाॉच वषजका राङ्झग कङ्ट र ४९ अफय, ३४ कयोड ७९ हजाय रुऩैमाॉ आवश्मक छ जसभा 
ऩङ्चयणाभ १ (भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य प्रसाय) का राङ्झग ४ अयव २५ कयोड १६ 
राख रुऩैमाॉ, ऩङ्चयणाभ २ (उत्ऩादकत्व अङ्झबवृङ्जि य फजाय य व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता अङ्झबवृङ्जि) 
का राङ्झग रु ३९ अयव ३८कयोड २६ राख, ऩङ्चयणाभ ३ (खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा अङ्झबवृङ्जि) का राङ्झग 
रु २ अयव ४६ कयोड ६० राख य  ऩङ्चयणाभ ४ (सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण य सङ्टशासन सङ्टधाय) का 
राङ्झग रु ३ अयव २४ कयोड ६७ राख यहेको छ जङ्टन ताङ्झरका २३ भा ङ्छदईएको छ । 

  

२२५. ऩङ्चयणाभ २ प्राप्त गनजका राङ्झग सभग्र रागतको ठूरो ङ्जहस्सा आवश्मक ऩदजछ । मस अन्त्तगजत कृङ्जष 
ऩूवाजधायहरू जस्तै कृङ्जष सडक ङ्झनभाजण, ङ्जवद्यङ्टतीकयण, फजाय ऩूवाजधाय, गोदाभ, कोल्ड चेन य ङ्झसॉचाइ 
मोजनाहरू सभावेश छन ्। 

 

ताङ्झरका २३. ऩङ्जहरो ऩाॉच वषजको ङ्जवङ्ञिम आवश्मकता (दश राख) 

ऩङ्चयणाभ ऩङ्चयणाभ सूचकाॊक  

आ.व. 
२०८०/ 

८१ 

आ.व. 
२०८१/ 

८२ 

आ.व. 
२०८२/ 

८३ 

आ.व. 
२०८३/ 

८४ 

आ.व. 
२०८४/ 

८५ 

जम्भा (दश 

राख) 

१ 

भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झधहरुको ङ्जवकास य 
प्रवाह 

९७४.३ ८७८.८ ८८३.८ ८०१.५ ७१३.३ ४,२५१.६ 

२ 

उत्ऩादकत्व अङ्झबवङृ्जि य 
फजाय य व्माऩायभा 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि 

८,४६४.९ ८,६१३.६ ७,६७६.२ ७,३०९.५ ७,३१९.४ ३९,३८३.६ 

३ 
खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा 
अङ्झबवङृ्जि 

४३६.१ ४८७.६ ४८०.१ ५३३.७ ५२८.५ २,४६६.० 

४ सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण य ६६१.५ ६६३.१ ६४५.५ ६३१.१ ६४५.५ ३,२४६.७ 
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७०% 

११% 

१०% 

६% ३% 

सावजजङ्झनक ङ्झनङ्ञज स्थाङ्झनम तह सभङ्टदाम सहकायी 

ऩङ्चयणाभ ऩङ्चयणाभ सूचकाॊक  

आ.व. 
२०८०/ 

८१ 

आ.व. 
२०८१/ 

८२ 

आ.व. 
२०८२/ 

८३ 

आ.व. 
२०८३/ 

८४ 

आ.व. 
२०८४/ 

८५ 

जम्भा (दश 

राख) 

सङ्टशासन सङ्टधाय 

जम्भा ४९,३४७.९ 

 

२२६. ऩङ्जहरो ऩञ्चवषॉम रगानी मोजनाभा सावजजङ्झनक ऺेर (सॊघ य प्रदेश), ङ्झनजी ऺेर, सहकायी, स्थानीम तह य 
कृषक सभङ्टदामको मोगदान आवश्मक हङ्टन्त्छ । PADS को PPP को यणनीङ्झतक दृङ्जिकोणको आधायभा  
ऩङ्जहरो ऩाॉच वषजभा सावजजङ्झनक ऺेरको रगानी जम्भा आवश्मकताको ७०% छ । रगानीभा स्थानीम 
तहहरूको बङू्झभका सभेत भहत्त्वऩूणज हङ्टन्त्छ । PADS कामाजन्त्वमनभा स्थाङ्झनम तहरे कङ्ट र फजेटको १०% 
रगानी गनेछन । मो ङ्झतनीहरूको ङ्झनमङ्झभत गङ्झतङ्जवङ्झधहरूका अङ्झतङ्चयक्त आवश्मकता हो । साभङ्टदाङ्जमक 
मोगदान ६% य सहकायीहरूरे कङ्ट र ङ्जविीम आवश्मकताको ३% रगानी गने अऩेऺा गङ्चयएको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ङ्ञचर ११. ऩङ्जहरो ऩाॉच वषजको राङ्झग रगानी स्रोतहरू 

 

२२७. PADS को कामाजन्त्वमनको राङ्झग अको दश वषजभा कङ्ट र रु १ खयव २७ अयव १० राख आवश्मक छ 
। जसभा ऩङ्चयणाभ १ को राङ्झग रु १५ अयव ११ कयोड ५९ राख; ऩङ्चयणाभ २ को राङ्झग रु ९२ 
अयव ७७ कयोड ८६ राख; ऩङ्चयणाभ ३ को राङ्झग रु ७ अयव ६५ कयोड ७९ राख य ऩङ्चयणाभ ४ 
को राङ्झग रु ११ अयव ४४ अयव ८६ कयोड आवश्मक छ (ताङ्झरका २४) । 

 

ताङ्झरका २४. अको दश वषजको ङ्जवङ्ञिम आवश्मकता (२०८५/८६ देङ्ञख २०९३/९४) 
ऩङ्चयणाभ  ऩङ्चयणाभ सङ्टचकाॊक जम्भा फजेट (रु दश राख) 

१ भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधहरुको ङ्जवकास य प्रवाह १५,११५.९ 

२ उत्ऩादकत्व अङ्झबवङृ्जि य फजाय तथा व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि 

९२,७७८.६ 
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७३ 
१७ 

५ 
३ २ 

८८ 

८ 

२ 

० 

२ ७४ 

१५ 

८ 
१ 

१ ८५ 
११ ३ 

० 

सावजजङ्झनक ङ्झनङ्ञज स्थाङ्झनम तह सहकायी सभङ्टदाम 

ऩङ्चयणाभ १ ऩङ्चयणाभ २ ऩङ्चयणाभ ३ ऩङ्चयणाभ ४ 

ऩङ्चयणाभ  ऩङ्चयणाभ सङ्टचकाॊक जम्भा फजेट (रु दश राख) 

३ खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा अङ्झबवङृ्जि ७६५७.९ 

४ सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण य सङ्टशासन सङ्टधाय ११,४४८.६ 

  जम्भा १२७,००१.० 

 

२२८. आगाभी दश वषजका राङ्झग ऩङ्चयणाभका आधायभा ङ्जविीम आवश्मकता ऩङ्जहरो ऩाॉच वषजको 
आवश्मकतासॉग ङ्झभल्दोजङ्टल्दो छ । ऩङ्जहरो ऩाॉच वषजको तङ्टरनाभा ङ्जविीम आवश्मकताभा सावजजङ्झनक य 
ङ्झनजी ऺरेको ङ्जहस्सा फढेको छ । सभङ्टदाम, सहकायी य स्थानीम तहको ङ्जवङ्ञिम आवश्मकता ङ्ञचर ८ 
भा देखाईए अनङ्टसाय केही घटेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ङ्ञचर १२. अको दश वषजको राङ्झग रगानी स्रोतहरू 

 
६.५ कामाजन्त्वमन सॊमन्त्र 

२२९. PADS बनकेो भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य प्रसाय, उत्ऩादकत्व वृङ्जि य व्माऩाय तथा 
फजायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता अङ्झबवृङ्जि, खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय य सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण 
एवॊ सङ्टधाङ्चयएको सङ्टशासनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत चायवटा ऩङ्चयणाभहरुभा आधाङ्चयत फहृत ्दस्तावेज हो । PADS रे 
"दऺ, प्रङ्झतस्ऩधॉ य ङ्छदगो कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकास गयी आमस्तय वृङ्जि य खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञित 
गने" रक्ष्मसङ्जहत सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको सभङृ्जर्द्का राङ्झग आत्भङ्झनबजय, सभावेशी, प्रङ्झतस्ऩधॉ य सभानङ्टकङ्ट ङ्झरत 
कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकास गने रक्ष्म याखेको छ । 

 

२३०. कृङ्जष ऺेर य मसको दामया ङ्जवङ्ञशिकृत सॉगठनहरू य ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरहरुभा पैङ्झरएको छ य धेयै 
सयोकायवाराहरू सॉग सम्फङ्ञन्त्धत छ। तसथज PADS को सपर कामाजन्त्वमनराई सहज फनाउन ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सभूह य सयोकायवाराहरूको सभन्त्वम य रुऩान्त्तयणकायी ङ्जवङ्झध तथा प्रङ्जक्रमाहरू आवश्मक ऩदजछ । 
PADS को कामाजन्त्वमनराई सहज फनाउन प्रदेश सयकायरे ऩञ्चवषॉम कामजमोजना तजङ्टजभा गयी 
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कामाजन्त्वमन गनेछ य ती कामजमोजनाराई अवङ्झधक मोजनासॉग आवि गङ्चयनेछ । मसैरे प्रदेशभा PADS 

को कामाजन्त्वमन गनज नवीन प्रङ्जवङ्झधहरू य सहकामज भहत्त्वऩूणज छ । नीङ्झत तथा कामजक्रभभा एकरूऩता 
नहङ्टन ङ्ट, सभन्त्वमको प्रणारी सॊवेदनशीर हङ्टन ङ्ट, एकीकृत मोजनाको अबाव, कभजोय कामाजन्त्वमन, अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कन जस्ता ङ्झफध्मभान फाधाहरूराई PADS कामाजन्त्वमनका राङ्झग ऻानको स्रोत य भागजङ्झनदेशनको 
रूऩभा ङ्झरइनछे । 

 

६.५.१ PADS सॉगठनात्भक सॊयचना 
२३१. PADS कामाजन्त्वमन गनज सॊघ, प्रदेश, स्थानीम तह, ङ्झनजी ऺेर, सहकायी, नागङ्चयक सभाज य ङ्जवकास 

साझेदायहरूका ङ्जवङ्जवध सॊस्थाहरूको सघन प्रमास आवश्मक छ । प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग 
(PPPC) रे ठोस नीङ्झत तथा मोजना सभन्त्वम सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछ बन ेकामाजन्त्वमनको नेततृ्व MoLMAC रे 
गनेछ । PADS कामाजन्त्वमनको क्रभभा सफै सम्फङ्ञन्त्धत सॊस्थाहरूरे सहकामज य साझेदायी गनेछन ्। 
धेयै सावजजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकायी सॊस्थाहरूरे PADS को कामजक्रभहरू कामाजन्त्वमन गनेछन ् । 
ङ्झफध्मभान प्रादेङ्ञशक सयकायी सॊयचनाहरू भापज त PADS रागू गङ्चयनेछ । PADS कामाजन्त्वमनको 
जङ्जटरता य फहङ्ट-एजेन्त्सी आवश्मकताहरू स्वीकाय गदै मोजना, सभन्त्वम, कामाजन्त्वमन य अनङ्टगभनभा 
सहमोग गनज ङ्झफध्मभान ङ्झनकामहरूराई सङ्टदृढ फनाईनछे । 

 

२३२. प्रदेश, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहभा ङ्झफध्मभान सभन्त्वम सॊमन्त्रभा आधाङ्चयत PADS सभन्त्वम सङ्झभङ्झत 
(PADSCC) भापज त कृङ्जष नीङ्झत तथा कामजक्रभहरूको सभग्र सभन्त्वम गङ्चयनेछ । PPPC उऩाध्मऺको 
अध्मऺताभा PADSCC गठन हङ्टने य मसरे PADS कामाजन्त्वमनको सभन्त्वम गनेछ। MoALD रे केन्त्िीम 
स्तयफाट PADS को सभन्त्वम य कामाजन्त्वमन गनज, मोजना, नीङ्झत य सभन्त्वम सॊमन्त्रभा साभञ्जस्मता 
स्थाऩना गनज भहत्त्वऩूणज बङू्झभका खेल्नेछ । 

 

२३३. प्रादेङ्ञशक एडीएस कामाजन्त्वमन सङ्झभङ्झत (PADSIC) को ङ्झनदेशनभा कामजक्रभ य आमोजनाहरूको सभग्र 
कामाजन्त्वमन गङ्चयनछे । PADSIC रे PADS कामाजन्त्वमन सहमोग इकाई (ADSISU) को राङ्झग सॊचारक 
सङ्झभङ्झतको रूऩभा काभ गनेछ जङ्टन MoLMAC अन्त्तगजत स्थाङ्जऩत हङ्टनेछ । PADS कामाजन्त्वमन सहमोग 
इकाई PADS कामाजन्त्वमनभा सहमोग गने ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम हङ्टनछे । PADSIC को अध्मऺता 
MoLMAC को भानङ्झनम भन्त्रीरे गने छन ् जसभा प्रदेशका अन्त्म सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारम, ङ्झनजी ऺेर, 

नागङ्चयक सभाज य शैङ्ञऺक य अनङ्टसन्त्धान सॊस्थाहरूको सभेत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टनेछ । ङ्ञजल्रा स्तयका 
सॊस्थाहरू, नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका, DCCI का प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्जकसान सॉगठनहरू, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺीसॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत शैङ्ञऺक सॊस्थाहरू, ऩङ्चयमोजनाहरू तथा कामजक्रभहरू कामाजन्त्वमन गने ङ्जवकास साझेदाय य 
नागङ्चयक सभाज सङ्ञम्भङ्झरत गयी ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झतको अध्मऺको अध्मऺताभा ङ्ञजल्रास्तयीम 
PADS सभन्त्वम सङ्झभङ्झत (PADS DCC) गठन गङ्चयन े छ । PADS DCC को सदस्म सङ्ञचव 
AKC/VHLESC को प्रभङ्टख हङ्टनेछन ् । नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका स्तय कामाजन्त्वमन सङ्झभङ्झत (PADS 

M/RM IC) सभेत गठन गङ्चयनेछ जसको अध्मऺता नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरकाको भेमय/अध्मऺ गनेछन 
। कृङ्जष शाखा/ऩशङ्टशाखा शाखा/इकाई प्रभङ्टखरे सदस्म-सङ्ञचवको रूऩभा काभ गनेछन ् । PADS 
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M/RM IC भा वाडज अध्मऺ, ङ्जकसान सॉगठनका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत(हरू), कृङ्जष सम्फङ्ञन्त्ध 
शैङ्ञऺक/िेड स्कूरहरू, कृङ्जष उद्यभीहरु य ङ्झनजी ऺेर, गै.स.स. तथा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाहरु एवॊ 
कामजक्रभ कामाजन्त्वमन गने ङ्जवकास साझेदायको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गङ्चय गठन हङ्टनछे । 

 

२३४. PADS को प्रबावकायी कामाजन्त्वमनको राङ्झग फङ्झरमो सॊमन्त्र प्रस्ताव गङ्चयएको छ । सॊमन्त्र ङ्झफध्मभान 
सॊस्थागत सॊयचनाको आधायभा सॊमन्त्र ङ्झनभाजण गङ्चयएको छ जसराई आवश्मक ङ्जवशेषऻ/ङ्जवशेषऻताको 
उऩरब्धता य PADS कामाजन्त्वमनको राङ्झग ङ्झफध्मभान भानव सॊसाधनको ऺभताराई स्तयोङ्ङङ्झत गने 
सन्त्दबजभा थऩ सङ्टदृढ गनङ्टज आवश्मक छ । PPPC, MoLMAC य अन्त्म सम्फङ्ञन्त्धत एजेन्त्सीहरूका अङ्झतङ्चयक्त 

PADS को  कामाजन्त्वमन नमाॉ सॉगठनहरू, प्रदेशका कामजक्रभहरू, य प्रभङ्टख सयोकायवाराहरूको 
सॊमोजनभा ङ्झनबजय यहन्त्छ । 

२३५. ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रभङ्टख सयोकायवाराहरूसॉगको सभन्त्वमभा ङ्जवङ्जवध कामजक्रभहरूका साथ ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊस्थाहरू 
भापज त (Box 1) PADS कामाजन्त्वमन गङ्चयनेछ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Box 1: 
सॊस्थाहरु 

१. प्रदेश एडीएस कामाजन्त्वमन सङ्झभङ्झत (PADSIC) 

२. प्रदेश एडीएस सभन्त्वम सङ्झभङ्झत (PADSCC) 

३. PADS कामाजन्त्वमन सहमोग इकाई (PADSISU) 

सॊङ्ञघम/प्रादेङ्ञशक कामजक्रभहरु 

१. प्रधानभन्त्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना 
२. भङ्टख्मभन्त्री एङ्जककृत कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवकास कामजक्रभ 

३. कृङ्जष उस्भामन ऩर्द्ती भापज त कृङ्जष उध्मङ्ञशरता ङ्जवकास कामजक्रभ 

४. एक सहकायी एक उत्ऩादन कामजक्रभ 

भहत्वऩूणज सयोकायवाराहरु   

१. ब ङ्टङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम  

२. प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग  

३. अन्त्म सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमहरु य सयकायी ङ्झनकामहरु 

४. ङ्झनजी ऺेर, कृषक सॉगठनहरु, य वस्तङ्टगत सॊघ तथा सॊस्थाहरु  

५. सहकायी सॊस्थाहरु  

६. शैङ्ञऺक सॊस्थाहरु (ङ्जवश्वङ्जवद्यारम/करेजहरु) 
७. नागङ्चयक सभाज 

८. ङ्जवकास साझेदायहरु 
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PADS सॊमन्त्र 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ङ्ञचर १३. सॊस्थागत एवॊ सभन्त्वम सॊमन्त्र 

२३६. PADS को कामाजन्त्वमन तरको ताङ्झरका २५ भा उल्रेख गङ्चयए अनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरूको 
सहबाङ्झगता य ङ्झतनीहरूको प्रबावकायी बङू्झभकाभा ङ्झनबजय गदजछ। 

 

ताङ्झरका २५. PADS कामाजन्त्वमनभा भङ्टख्म सयोकायवाराहरु य ङ्झतनीहरूको बङू्झभका 
सयोकायवाराहरु PADS भा ब ङ्टङ्झभका कैङ्जपमत 

भङ्टख्मभन्त्री  - PPC य MoLMAC फाट PADS को प्रगङ्झत फाये 
ङ्झनमङ्झभत जानकायी प्राप्त गने य उच्च स्तयको 
सभाधान आवश्मक ऩने कङ्ट नै ऩङ्झन 
सभस्माहरूराई सम्फोधन गने। 

- PADS को प्रबावकायी कामाजन्त्वमनको राङ्झग 
ङ्झनदेशन ङ्छदने । 

 

प्रदेश नीङ्झत तथा 
मोजना आमोग 

- सभग्र नीङ्झत सभन्त्वम गने ।  

- PADS को एकीकृत मोजना य फजेट सङ्टङ्झनङ्ञित 
नीङ्झतहरूको कामाजन्त्वमन य 
सयोकायवाराहरूफीच सभन्त्वम 

PADS-DCC 

AKCs 

VHLSECs 

ऩाङ्झरकाहरु  

कृषक 
सभूह/उऩबोक्ताहरू 

)वन,  ङ्झसॊचाई 

मो
ज
ना 

PADS-

DCC 

का
माज
न्त्व
म
न 

PADSIC 

ङ्झनजी ऺेरहरु 

नाकज /अनङ्टसन्त्धान केन्त्ि ,
ङ्जवश्वङ्जवध्मारम /करेजहरु   

प्रङ्झतपर 
/ऩङ्चयणाभ 

PADSCC 

PADSISU 

सहकायीहरू  

सङ्टऩङ्चयवेऺण /अनङ्टगभन  तथा 
भूल्माॊकन ,JSR 

ब ङ्टङ्झभ व्मवस्था ,कृङ्जष 
तथा सहकायी भन्त्रारम  
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(PPPC) गनङ्टजका साथै अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गने । गने । 

PADSIC PADS राई ङ्झनदेशन का साथै सभग्र कामाजन्त्वमन 
सङ्टङ्झनङ्ञिता गने । 

MoLMAC का भन्त्रीरे 
अध्मऺताभा गने । 

PADSCC PADS सॉग सङ्टङ्झनङ्ञितता हङ्टने गयी ङ्झनयन्त्तयरूऩभा नीङ्झत य 
मोजनाहरूसॉग सम्फङ्ञन्त्धत एजेन्त्सीहरूफीच उच्चस्तयीम 
सभन्त्वम गने । 

PPPC का उऩाध्मऺरे अध्मऺता 
गने ।  

 

MoLMAC  PADS को प्रभङ्टख कामाजन्त्वमन ङ्झनकामको रुऩभा कामज 
गने। भन्त्रीरे PADSIC को अध्मऺता गने हङ्टॉदा PADS 

को वाङ्जषजक प्रङ्झतवेदन तमाय गने । 

कृङ्जष ङ्झफ. ङ्झनदेशनारम, ऩशङ्टऩॊऺी 
तथा भत्स्म ङ्झफ. ङ्झनदेशनारम य 
NARC केन्त्ि कामाजन्त्वमनभा 
सहबागी हङ्टने ।  

PADSCC 

उऩसङ्झभङ्झतहरु 

ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩसङ्झभङ्झतहरू गठन गङ्चयने य सो भापज त PADS 

को सभग्र सभन्त्वम गने । 
 कृङ्जष व्मवसाम, ङ्झनजी ऺेर,  सहकायी 
 अनङ्टसन्त्धान, प्रसाय य ङ्ञशऺा 
 खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा 
 कृङ्जष ऩूवाजधाय 

 ङ्जकसान सॉगठन/नागङ्चयक सभाज/  गै.स.स.हरू 

 ङ्जवकास साझेदायहरू 

PADSCC भा कृङ्जष ङ्झफ. 
ङ्झनदेशनारम य ऩशङ्टऩॊऺी तथा 
भत्स्म ङ्झफ. ङ्झनदेशनारम 
सदस्मको रुऩभा यहनेछन । 

PADSISU ऺभता ङ्जवकास, सभन्त्वम, सहमोगी सेवाहरू, य अनङ्टगभन 
तथा भूल्माङ्कन सहमोग भापज त PADS को 
कामाजन्त्वमनराई सहज फनाउने । PADSCC, अन्त्म 
सभन्त्वम सङ्झभङ्झत, कामाजन्त्वमन ङ्झनकामहरूराई सहमोग 
प्रदान गने । 

PADSCC को ङ्झनदेशन अनङ्टरुऩ 
PADS को सभग्र कामाजन्त्वमन 

ङ्झनदेशनारमहरु प्रदेश स्तयभा कृङ्जष गङ्झतङ्जवङ्झधहरुको सभग्र सभन्त्वम कृङ्जष ङ्झफ. ङ्झनदेशनारम य 
ऩशङ्टऩॊऺी तथा भत्स्म ङ्झफ. 
ङ्झनदेशनारम रे मोजनाहरु य 
नीङ्झतहरुको कामाजन्त्वमनका राङ्झग 
सभन्त्वम गने  

ङ्ञजल्रा सभन्त्वम 
सङ्झभङ्झत 

ङ्ञजल्रा स्तयभा कामजक्रभ तथा नीङ्झत कामाजन्त्वमनको 
सभन्त्वम, कृमाकराऩ/कामजक्रभको अनङ्टगभन गने । 

PADS DCC को अध्मऺता गने 
। 

नगयऩाङ्झरकाहरु/गाउॉ
ऩाङ्झरकाहरु 

PADS सॉग वाङ्जषजक मोजना/कामजक्रभको एकीकयण गने, 

सम्फङ्ञन्त्धत नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका भा PADS 

कामाजन्त्वमन सभन्त्वम गने । 

नगयऩाङ्झरकाहरु/गाउॉऩाङ्झरकाहरु 
को प्रादेङ्ञशक सॊघरे PADSCC 

भा सदस्मको रूऩभा बाग ङ्झरने 
।  

PADS M/RM IC को रूऩभा 
काभ गने । 

ङ्जकसान सॊघ ङ्जकसानहरूको अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित गने य अनङ्टदान PADSCC भा ङ्जकसानहरूको 
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कामाजन्त्वमन गनज भागज ङ्झनदेशन गने । प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व यहने । 

कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जन 
सहमोग तथा ताङ्झरभ 
केन्त्ि 

ऺभता आवश्मकता ङ्जवश्लषेण तथा ऺभता ङ्जवकास कृङ्जष 
व्मवसाम प्रवर्द्जन सहमोग  

PADSCC सॉगको सभन्त्वमभा 
कृङ्जष व्मवसाम प्रवर्द्जन सहमोग 
य प्रङ्ञशऺण प्रदान गने । 

ऩशङ्टसेवा ताङ्झरभ केन्त्ि ऺभता आवश्मकता ङ्जवश्लषेण तथा ऺभता ङ्जवकास PADSCC सॉगको सभन्त्वमभा 
ऩशङ्ट सेवा व्मवसाम सहमोग य 
प्रङ्ञशऺण प्रदान गने । 

NARC 
केन्त्ि/ङ्झनदेशनारम  

PADS राई सहमोग गनज अनङ्टसन्त्धान मोजना य 
कामजक्रभहरू ङ्जवकास एवॊ कामाजन्त्वमन गने । 

PADSCC भा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने 
। 

कृङ्जष ऻान केन्त्िहरु   सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्रा ङ्झबर PADS -कृङ्जष ऺेरको सभग्र 
सभन्त्वम य DCC राई सहमोग गने ।  

सफै स्थानीम तहका कृङ्जष 
ईकाइहरू सहबागी हङ्टने । 

बेटेङ्चयनङ्चय अस्ऩतार 
तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्झफऻ 
केन्त्िहरु 

सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्रा ङ्झबर PADS – ऩशङ्ट तथा भत्स्म 
ऺेरको सभग्र सभन्त्वम य DCC राई सहमोग गने । 

सफै स्थानीम तहका ऩशङ्ट सेवा 
ईकाइहरू सहबागी हङ्टने । 

फारी सॊयऺण 
प्रमोगशारा  

PADS कामाजन्त्वमनराई सहमोग गनज फारी सॊयऺण 
(गङ्टणस्तय अनङ्टगभन) भा प्रमोगशारा सेवाहरू प्रदान गने  

 

भाटो तथा भरखाद 
ऩङ्चयऺण प्रमोगशारा  

PADS कामाजन्त्वमनराई सहमोग गनज भरको गङ्टणस्तय य 
भाटो ङ्जवश्लषेण सेवाहरू (भाटोको उवजयता अनङ्टगभन) भा 
प्रमोगशारा सेवाहरू प्रदान गने । 

 

ङ्झफउङ्झफजन प्रमोगशारा   PADS कामाजन्त्वमनराई सहमोग गनज फीउ ङ्झफजन ऩयीऺण 
गङ्टणस्तय अनङ्टगभनभा प्रमोगशारा सेवाहरू प्रदान गने । 

 

भत्स्म ङ्जवकास केन्त्ि 
गेटा, कैरारी 

कृषकको भाग अनङ्टसाय िाई, ब ङ्टया उत्ऩादन य प्रङ्जवङ्झधको 
प्रसायभा ङ्जकसानराई सहमोग गने 

 

सङ्टख्खा परपूर 
ङ्जवकास केन्त्ि, 

सतफाॊझ, फैतडी 

सङ्टख्खा परपूर य अन्त्म सभशीतोष्ण परपूरहरुको 
ङ्झफरुवा उत्ऩादन; सभशीतोष्ण पर उत्ऩादनको वैऻाङ्झनक 
प्रङ्जवङ्झधको प्रदशजन य प्रसायभा सहमोग 

 

तयकायी जभजप्राज्भ 
सम्वधजन तथा फीउ 
ङ्जवकास केन्त्ि, 

डडेल्धङ्टया 

तयकायी जभजप्राज्भ सङ्करन, तयकायीको फीउ उत्ऩादन य 
प्रङ्जवङ्झधको प्रदशजनी य तयकायीको प्रचाय प्रसायभा 
सहमोग। 

 

प्रदेश सहकायी सॊघ कृङ्जष व्मवसाम भूल्म शृ्रॊखराभा कृङ्जष सहकायीहरूको 
ऩङ्चयचारन 

प्रदेश अध्मऺरे सदस्मको 
रूऩभा PADSCC भा सहबागी 
हङ्टन े। 

ङ्ञजल्रा उद्योग 
वाङ्ञणज्म सॊघहरु 

कृङ्जष व्मवसाम भूल्म शृ्रॊखरा/MAPs/NTFPs भा ङ्झनजी 
ऺेरको सॊरग्नता सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

प्रदेश अध्मऺरे सदस्मको 
रूऩभा PADSCC भा सहबागी 
हङ्टने ।  

ङ्जवकास साझेदायहरु  कृङ्जष ङ्जवकास गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको ङ्झडजाइन य कामाजन्त्वमन गनज  
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सयोकायवाराहरु PADS भा ब ङ्टङ्झभका कैङ्जपमत 

PADSCC सॉग सभन्त्वम गने । 

६.५.१.१ भङ्टख्म भन्त्री 
२३७. कृङ्जष ऺेरराई ङ्झनवाजहभङ्टखीफाट व्मावसाङ्जमक ऺेरभा रुऩान्त्तयण गयी प्रदेशको आङ्झथजक वृङ्जि य ङ्जवकासका 

राङ्झग PADS भहत्वऩूणज हङ्टने हङ्टॉदा मो भङ्टख्मभन्त्रीको प्रभङ्टख चासोको ङ्जवषम हो । मसयी  भङ्टख्मभन्त्रीरे 
PPPC य MoLMAC फाट PADS को कामाजन्त्वमनभा प्रगङ्झतको फायेभा ङ्झनमङ्झभत जानकायी प्राप्त गनेछन ्य 
उच्चस्तयफाट सभाधान आवश्मक ऩने कङ्ट नै ऩङ्झन सभस्माराई सम्फोधन गनेछन ्। प्रदेशभा हङ्टने वाङ्जषजक 
PADS सम्भेरन/फैठकभा प्रभङ्टख अङ्झतङ्झथको रुऩभा सहबागी हङ्टनेछन ्। सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा सङ्टरु बएको 
भङ्टख्मभन्त्री कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्जवकास कामजक्रभ (CMALDP) राई ऩङ्झन PADS ढाॉचाङ्झबर एकीकृत 
गयी MoLMAC द्वाया कामाजन्त्वमन गङ्चयने अन्त्म कामजक्रभहरूभा सभावेश गङ्चयनछे । 

 

६.५.१.२ प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग (PPPC) 

२३८. PADS को सभग्र नीङ्झत सभन्त्वम य PADS ङ्झसिान्त्तहरू य दृङ्जिकोणहरू अनङ्टरूऩ आवङ्झधक य वाङ्जषजक 
मोजनाहरूको एकीकयण य फजेटको राङ्झग PPPC ङ्ञजम्भेवाय हङ्टनछे । PADS कामाजन्त्वमन सहमोग 
इकाईरे PPPC भा प्रङ्झतफेदन (reporting) गनेछ । PADS को राङ्झग सभन्त्वम गने उच्च ङ्झनकाम - 
PADS सभन्त्वम सङ्झभङ्झत (PADSCC) भा PPPC को उऩाध्मऺरे अध्मऺता गनेछन । 

 

६.५.१.३ प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत कामाजन्त्वमन सङ्झभङ्झत 

२३९. PADS कामाजन्त्वमन सङ्झभङ्झत (PADSIC) को गठन गङ्चयनछे जसको अध्मऺता MoLMAC का भन्त्रीरे 
गनेछन । सह-अध्मऺको रूऩभा PPPC का उऩाध्मऺ यहनेछन । अन्त्म सदस्महरुभा  PPPC का कृङ्जष 
ऺेर हेने सदस्म, कृङ्जष करेज (हरू) का डीन, सङ्ञचवहरु-आङ्झथजक भाङ्झभरा भन्त्रारम, बौङ्झतक ऩूवाजधाय 
(ङ्झसॉचाई), उद्योग, ऩमजटन, वन य वातावयण भन्त्रारम,  साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम, भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् कामाजरम;  FNCCI का प्रदेश अध्मऺ, याङ्जिम ङ्जकसान गठफन्त्धनको प्रङ्झतङ्झनङ्झध यहने य 
सदस्म-सङ्ञचफको रुऩभा MoLMAC का सङ्ञचफरे कामज गनेछन । 

 

६.५.१.४ प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत सभन्त्वम सङ्झभङ्झत  

२४०. PADCC सॉग PADS को सभग्र सभन्त्वम बङू्झभका हङ्टनछे। PADCC रे देहाम फभोङ्ञजभ उऩसङ्झभङ्झतहरू 
गठन गयी सञ्चारन गनेछ । 

• कृङ्जष व्मावसाम, कृङ्जष फजाय, ङ्झनजी ऺरे,  सहकायी 
• अनङ्टसन्त्धान, प्रसाय य ङ्ञशऺा 
• खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा 
• कृङ्जष ऩूवाजधाय 

• कृषक अङ्झधकाय, ङ्जकसान सॉगठन/नागङ्चयक सभाज/  गै.स.स.हरू 

• ङ्जवकास साझेदायहरू । 

 

६.५.१.५ बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम 
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२४१. MoLMAC रे PADS को कामाजन्त्वमनको नतेतृ्व गनेछ । PADSIC को अध्मऺता MoLMAC का 
भन्त्रीरे गनेछन ्बन ेMoLMAC का सङ्ञचव सदस्म सङ्ञचव हङ्टनेछन ्। PADSCC य PADSIC को सदस्म 
सङ्ञचवको साथै MoLMAC को सङ्ञचवरे PADS वाङ्जषजक प्रङ्झतवेदन तमाय गनज ङ्ञजम्भेवाय हङ्टनेछन । 

MoLMAC रे सफै PADS कामजक्रभहरूको फोडजभा सदस्महरू भनोनीत गनेछ । ADD य LFDD य 
NARC स्टेशनहरू PADS को प्रसाय कामजक्रभहरू य अनङ्टसन्त्धान कामजक्रभहरूको कामाजन्त्वमनभा सॊरग्न 
हङ्टनेछन ्। मस फाहेक MoLMAC य मसका ङ्झनदेशनारमहरूरे PADS कामजक्रभहरूको कामाजन्त्वमनभा अन्त्म 
ङ्झनकामहरू य सयोकायवाराहरूसॉग सभन्त्वम गनेछन ्। 

 

६.५.१.६ PADS कामाजन्त्वमन सहमोग इकाई (PADSISU) 

२४२. PADS को कामाजन्त्वमनका राङ्झग धेयै ङ्झनकामहरू य सयोकायवाराहरू फीचको सहकामज आवश्मक बएता 
ऩङ्झन हार नीङ्झत, कानङ्टनी य ङ्जवश्लषेणात्भक ङ्जवशेषऻता सभेत अबाव यहेको छ । कामाजन्त्वमनमोग्म मोजना 
ङ्झनभाजण तथा नीङ्झत तजङ्टजभा य अनङ्टगभन सफै प्रबावकायी सभन्त्वमको जगभा आधाङ्चयत हङ्टन्त्छन ्। नीङ्झत 
तजङ्टजभा य ङ्जवश्लषेणात्भक ऺभता बएको ईकाइरे नीङ्झत देङ्ञख कामाजन्त्वमनको खाडरराई कभ गनज 
भहत्वऩूणज मोगदान ऩङ्टमाजउॊदछ । उक्त ईकाइ MoLMAC भा स्थाऩना गङ्चयनेछ य PADS को 
कामाजन्त्वमनका साथै PADS कामाजन्त्वमन य सभन्त्वमभा सॊरग्न सम्फङ्ञन्त्धत सयोकायवारा य एजेन्त्सीहरूको 
ऺभता ङ्जवकासभा सभेत मस ईकाइरे सहमोग गनेछ । PADS को उङ्ञचत सभन्त्वम य कामाजन्त्वमन 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनज PADSISU रे PADS को उऩ-ईकाइहरूसॉग काभ गनेछ ।  

 

२४३. PADS कामाजन्त्वमनभा सॊरग्न प्रदेश, ङ्ञजल्रा य ऩाङ्झरका स्तयका सॊस्थाहरूराई उनीहरूको ऺभता 
अङ्झबवृङ्जि गनज PADSISU रे सहमोग जायी याख्नछे । PADS कामाजन्त्वमन सङ्झभङ्झतरे प्रदेशभा PADS 

कामाजन्त्वमन सहमोग ऩङ्चयमोजना सॊचारन सङ्झभङ्झतको रूऩभा काभ गनेछ । 

 

२४४. सभमको दौयानभा प्रस्ताङ्जवत ईकाइ य उऩ-इकाईहरू MoLMAC य अन्त्म भन्त्रारमहरूको ङ्झनमङ्झभत 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरूका अॊगको रूऩभा सॊस्थागत हङ्टनेछन ्। PADSISU का ङ्झनम्न कामजहरू सभावेश गङ्चयएका 
छन:् 
क) PADS को सहज कामज सङ्टङ्झनङ्ञित गनज PADSCC राई सहमोग गने । 
ख) प्रदेशका सम्फङ्ञन्त्धत कामाजन्त्वमन ङ्झनकामहरूको नीङ्झत ङ्जवश्लषेण, नीङ्झत अनङ्टगभन, य एकीकृत मोजना 

तजङ्टजभाका राङ्झग ऺभता अङ्झबवृङ्जि गने । 

ग) PADS अनङ्टगभनको राङ्झग डाटाफेस प्रणारी व्मवस्थाऩन ङ्जवकासको राङ्झग सहमोग गने । 

घ) PADS को कामाजन्त्वमनकाराङ्झग नीङ्झत ङ्झनमभहरूको तजङ्टजभा य सॊशोधनभा सहमोग गने । 

ङ) एकीकृत आवङ्झधक मोजनाहरू (वाङ्जषजक य ५-वषॉम मोजनाहरू, य PADS मोजनाको 
सॊशोधन/अध्माफङ्झधक) को ङ्झनभाजणभा सहमोग गने । 

च) ऺभता, रङ्ञजङ्जिदस  य ङ्जवश्लषेणात्भक ईकाइहरूको सन्त्दबजभा सभन्त्वम सॊमन्त्र (PADSCC, प्रादेङ्ञशक 
ङ्झनदेशनारम-कृङ्जष य ऩशङ्टधन, ABSTC, LSTC) भा सहमोग गने ।  
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छ) सम्फङ्ञन्त्धत नीङ्झतहरूको अनङ्टगभन सङ्जहत PADS कामाजन्त्वमन य सॊस्थागत अनङ्टगभनभा सहमोग गने 
। 

ज) याङ्जिम तथा प्रादेङ्ञशक कामजक्रभहरूको कामाजन्त्वमनभा सहजीकयण गने । 

झ) PADS को राङ्झग कामजसम्ऩादनभा आधाङ्चयत व्मवस्थाऩन प्रणारीको ङ्जवकास य सॊस्थागत गनज य 
PADS कामाजन्त्वमन सॊस्थाहरूको राङ्झग कामजसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहनहरूराई सॊस्थागत गनज 
भद्दत गने । 

ञ) PADS कामाजन्त्वमनको राङ्झग यणनीङ्झतक भहत्वको डाटा सङ्करन य ङ्जवश्लषेण गने एवॊ आवश्मकता 
अनङ्टरुऩ ङ्झफध्मभान डाटा सङ्करन प्रणारीहरूसॉग तारभेर ङ्झभराउन े। 

ट) PADS ढाॉचा ङ्झबरका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराई सङ्टव्मवङ्ञस्थत गनज ङ्जवकास साझेदायहरु फीच सभन्त्वम गने ।  

 

६.५.१.७ ङ्झनदेशनारम - कृङ्जष ङ्जवकास; ऩशङ्टऩॊऺी तथा भत्स्म ङ्जवकास 

२४५. ङ्झनदेशनारमहरूको प्रभङ्टख बङू्झभका सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहसॉग सभन्त्वम गयी PADS मोजना य 
कामजक्रभहरूभा सङ्टसॉगतता सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टज हङ्टनेछ । ङ्झनदेशनारमहरूरे ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहफाट 
भागहरू सङ्करन गने य PADS ढाॉचाभा सफै प्रकायका मोजनाहरू सभावेश गनज PADSCC राई प्रस्ताव 
गनेछन । 

 

६.५.१.८ ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झत (DCC) 

२४६. DCC को प्रभङ्टख बङू्झभका बनकेो गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकारे सम्ऩङ्ङ गने काभभा सॊघीम य प्रादेङ्ञशक 
सयकायसॉग सभन्त्वम गनङ्टज हो । मसका अरावा ङ्ञजल्राबय सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जवकासको अध्ममन य 
अनङ्टसन्त्धानका साथै ङ्जवकास य ङ्झनभाजणभा प्रबावकायीता सङ्टङ्झनङ्ञित गनज सन्त्तङ्टरन कामभ गनङ्टज हो । DCC 

का अध्मऺ य उऩाध्मऺहरू प्रादेङ्ञशक सभन्त्वम ऩङ्चयषद्का सदस्महरू हङ्टनछेन जसरे प्रदेश य स्थानीम 
सयकायको काभभा नीङ्झतगत सभन्त्वम, मोजना व्मवस्थाऩन, ङ्जवतयण य प्राकृङ्झतक स्रोतको प्रमोगभा 
सभन्त्वम ल्माउॉदछ । PADS  कामाजन्त्वमनभा  DCC रे नीङ्झतगत सङ्टसॉगत कामजहरू (मोजना, कामाजन्त्वमन, 

अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन) ल्माउन सॊघीम, प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायहरूसॉग सभन्त्वम गनेछ । 

 

६.५.१.९ नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरकाहरु 

२४७. स्थानीम सयकाय स्तयभा PADS को कामाजन्त्वमन धेयै हदसम्भ नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरका (M/RMs) 

को प्रङ्झतविताभा ङ्झनबजय गदजछ। साभान्त्मतमा, M/RMs सॉग PADS कामाजन्त्वमनको राङ्झग ङ्झनम्न 
प्रङ्झतविताहरू यहनछेन:् 
क) PADS कामाजन्त्वमन इकाईको स्थाऩना । 

ख) कृङ्जष ङ्जवकासको राङ्झग कङ्ट र फजेटको १५ देङ्ञख २० प्रङ्झतशतको दामयाभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन । 

ग) मोजना य कामाजन्त्वमनको राङ्झग PADSCC सॉग सभन्त्वम गने । 

घ) अनङ्टदान तथा प्रोत्साहनहरु PADS को खाका ङ्झबर यङ्जह कामाजन्त्वमन । 

ङ) दऺ कभजचायीहरूको उऩरब्धता य ङ्झतनीहरूको ऺभता ङ्जवकासका साथै  PADS को राङ्झग 
आवश्मकता अनङ्टसाय OVOT य LRPs को व्मवस्था  । 
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६.५.१.१० ङ्जकसान सॉगठनहरू 

२४८. ङ्जकसान सॉगठनहरु (FOs) रे रैङ्जङ्गक य सभावेशी आधायभा कृङ्जष सेवाहरूभा ङ्जकसानहरूको अङ्झधकाय 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछन । FOs को भङ्टख्म बङू्झभकारे PADS दृङ्जिकोण, प्रङ्जवङ्झधहरू, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतजन प्रबाव 
जागरूकता, फजायीकयण आङ्छदभा ङ्जकसान सभङ्टदामहरूराई सशक्त फनाउनछे य सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम 
सयकाय (वाडज य M/RMs) ईकाइहरूसॉग सभन्त्वम सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछ। ङ्जकसानहरूराई कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको 
अनङ्टदान य कृङ्जष प्रोत्साहन उऩरब्ध गयाउन FOs को ङ्झसपाङ्चयस एक ऩूवज शतज हङ्टनेछ । 

 

६.५.१.११ कृङ्जष व्मवसाम सहमोग य प्रङ्ञशऺण केन्त्ि (ABSTC) 

२४९. मसरे AKC सॉग सभन्त्वम गयी प्रदेशका कृङ्जष व्मवसामीहरूको ऺभताको भूल्माङ्कनका आधायभा ताङ्झरभ 
ऩदाजन गनेछ । वाङ्जषजक मोजना य गङ्झतङ्जवङ्झधहरू प्रऺेऩण गने सन्त्दबजभा ABSTC को ऺभता भूल्माङ्कन 
PADSCC सॉगको सभन्त्वमभा गङ्चयनेछ । प्रदेशभा PADS कामाजन्त्वमन यणनीङ्झतको एक बागको रूऩभा 
ङ्झरई ABSTC को सङ्टदृङ्जढकयण गङ्चयनेछ । 

 

६.५.१.१२ ऩशङ्ट सेवा ताङ्झरभ केन्त्ि 

२५०. ऩशङ्ट सेवा ताङ्झरभ केन्त्ि (LSTC) प्रदेशभा ऩशङ्टऩारन प्रङ्जवङ्झधराई सशक्त फनाउन ेप्रभङ्टख ङ्झनकाम हङ्टनेछ। 
ताङ्झरभ केन्त्िरे ऩशङ्टऩॊऺी उद्यभी य VHLSECs को ऺभता भूल्माङ्कन गनेछ य तदनङ्टसाय ऺभता अङ्झबवङृ्जि 
गनेछ । प्रदेशभा PADS कामाजन्त्वमन यणनीङ्झतको एक बागको रूऩभा ङ्झरई LSTC को ऺभता सङ्टदृढ 
गङ्चयनेछ । 

 

६.५.१.१३ नेऩार कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान ऩङ्चयषद 

२५१. प्रदेशभा नेऩार कृङ्जष अनङ्टसन्त्धान ऩङ्चयषद् (नाकज ) को एउटा भार अनङ्टसन्त्धान केन्त्ि यहेको छ । PADS 

रे ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺरेहरूभा आधाङ्चयत यङ्जह थऩ NARC स्टेशनहरू स्थाऩना गनज सङ्टझाव ङ्छदएको 
छ । NARC स्टेशनहरूरे प्राङ्जवङ्झध, फारी य ऩशङ्टऩॊऺी सेवाहरूभा PADSCC सॉगको सहकामजभा 
अनङ्टसन्त्धान तथा प्रसाय सेवाहरू सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टज आवश्मक छ । 

 

६.५.१.१४ कृङ्जष ऻान केन्त्ि (AKC) 

२५२. PADS रे AKC को सङ्टदृङ्जढकयण गने रक्ष्म याखेको छ। प्रदेशका AKC हरुरे स्थानीम तहसॉग 
सभन्त्वम गने य PADS ढाॉचा अनङ्टसाय वाङ्जषजक मोजनाहरू प्रस्ताव गने अऩेऺा गङ्चयएको छ । AKC 
हरुरे स्थानीम स्तयका मोजना य प्रस्तावहरू सङ्करन गनेछन य कृमाकराऩहरुभा एकरूऩता य नीङ्झत 
आवश्मकताहरूको ऩारना गनजको राङ्झग PADSCC भा प्रस्ताव गनेछन ्। 

 

६.५.१.१५ बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ केन्त्ि (VHLSEC) 

२५३. प्रदेशहरूभा बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार य ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ केन्त्ि (VHLSEC) रे ऩशङ्टऩारक कृषकहरूको 
भागराई भहत्त्वऩूणज रूऩभा सम्फोधन गनेछ । VHLSEC को कामजऺ ेर अनङ्टरुऩ ऺभता सङ्टदृढीकयण गनज 
प्रङ्झतफर्द् हङ्टनेछ । प्रदेशका VHLSEC हरुरे स्थानीम तहहरूसॉग सभन्त्वम गयी PADS ढाॉचा अनङ्टरूऩ 
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वाङ्जषजक मोजनाहरू प्रस्ताव गने अऩेऺा गङ्चयएको छ । VHLSEC रे स्थानीम स्तयका मोजनाहरू 
सङ्करन सभेत गनेछ । 

 
 

६.५.१.१६ भत्स्म ङ्जवकास केन्त्ि, कैरारी 
२५४. भत्स्म ङ्जवकास केन्त्ि कैरारीरे प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺरे (इकोरोङ्ञजकर जोन) का भत्स्म 

व्मवसामीहरुको िाइ य ब ङ्टयाहरुको भाग सम्फोधन गनेछ । केन्त्िरे PADS अन्त्तगजत भत्स्म ङ्जवकास 
ऺेरभा प्राङ्जवङ्झधक ऺभता य ऩहङ्टॉच फढाउनेछ । 

 

६.५.१.१७ प्रादेङ्ञशक सहकायी भहासॊघ 

२५५. सहकायीहरूराई PADS कामाजन्त्वमनका राङ्झग प्रभङ्टख सयोकायवाराहरू भध्मे एक भहत्वऩूणज 
सयोकायवाराको रूऩभा भान्त्मता ङ्छदएको छ । प्रादेङ्ञशक सहकायी भहासॊघ (ऩीएपसी) को प्रङ्झतविता 
मस भापज त कृङ्जष व्मवसाम अङ्झबवृङ्जि य कृङ्जष ऺेरभा रगानी गनज सहमोग य सहकामज सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टज 
हङ्टनेछ । PFC रे PADSCC सॉग सहकामज गनेछ य कृङ्जष अनङ्टदान ङ्जवतयण एवॊ प्रङ्जवङ्झधको प्रसायभा ऩङ्झन 
सहजीकयण गनेछ । 

 

६.५.१.१८ ङ्ञजल्रा उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघ 

२५६. ङ्ञजल्रा उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघ (DCCI) रे नीङ्झत तथा कामजक्रभ प्रोत्साहन भापज त ङ्झनजी ऺेरराई कृङ्जष 
व्मवसाम, कृङ्जष-उद्योग य NTFPs/MAPs भा उत्प्रङे्चयत गने प्रङ्झतविता गनेछ । प्रदेश सयकायरे ङ्झनजी 
ऺेरराई उत्प्रङे्चयत गनज य कृङ्जष ऺेरभा उनीहरूको सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गनज सऺभ वातावयण ङ्झसजजना 
गनेछ । 

 

६.५.१.१९ ङ्जवकास साझेदायहरू 

२५७. प्रदेशभा कृङ्जष ऺेरभा काभ गङ्चययहेका ङ्जवकास साझेदायहरूरे PADS ढाॉचा अनङ्टरूऩ PADSISU सॉगको 
सभन्त्वमभा आफ्नो कामजक्रभ कामाजन्त्वमन गनेछन ्। MoLMAC को भन्त्रीको अध्मऺताभा एक सॊमङ्टक्त 
ऺेर सभीऺा (JSR) सॊमन्त्र स्थाऩना गङ्चयनेछ । मस सॊमन्त्र भापज त सयकायी य ङ्जवकास साझेदायका 
कामजक्रभ य फजेट वाङ्जषजक रूऩभा सभीऺा गङ्चय आगाभी आङ्झथजक वषजको राङ्झग प्रस्ताव गङ्चयनेछ । 
PADSCC रे प्रदेशका ङ्जवकास साझेदायका राङ्झग एकद्वाय नीङ्झत सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछ । 

 

६.५.१.२० प्रमोगशारा य स्रोत केन्त्िहरू 

२५८. प्रदेशको कञ्चनऩङ्टयभा फारी सॊयऺण प्रमोगशारा, भाटो तथा भर ऩयीऺण प्रमोगशारा, य फीउङ्झफजन 
प्रमोगशारा यहेका छन ्बन ेफैतडीभा सङ्टख्खा परपूर ङ्जवकास केन्त्ि य डडेल्धङ्टयाभा तयकायी जभजप्राज्भ 
सॊवधजन तथा फीउ ङ्जवकास केन्त्ि यहेका छन ् । मस फाहेक प्रदेशभा MoLMAC अन्त्तगजत ऩशङ्टयोग 
ङ्झनदान प्रमोगशारा, दवायेन्त्टाइन कामाजरम य खाद्य प्रङ्जवङ्झध तथा गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण प्रमोगशाराहरू ऩङ्झन 
स्थाऩना बएका छन ् । मी सफै प्रमोगशाराहरु य स्रोत केन्त्िहरू MoLMAC को अङ्झधकाय ऺेर 
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अन्त्तगजत यहेका छन ्। PADS कामाजन्त्वमनको राङ्झग ङ्झतनीहरूको प्रङ्झतविता PADS को कामजऺ रेको 
आधायभा MoLMAC भापज त ङ्झनमभन हङ्टनेछ । 

 

७ अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य सङ्झभऺा  

७.१ ऩङ्चयचम 

२५९. दूयदृङ्जि, ऩङ्चयणाभ, प्रङ्झतपर य कृमाकराऩहरू सफै PADS का अङ्झबङ्ङ अॊगहरू हङ्टन ्। साभान्त्मतमा दूयदृङ्जि 
य प्रबावहरूको प्रगङ्झत भङ्टल्माॊकन गनज ङ्जवङ्झबङ्ङ स्तयहरूभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सूचकहरू प्रमोग गङ्चयन्त्छ । त्मसैगयी 
ऩङ्चयणाभको रक्ष्म य सूचकहरू भापज त प्रगङ्झत भङ्टल्माॊकन गङ्चयन्त्छ । मस अध्मामभा प्रङ्झतपरका 
अनङ्टगभनका सूचकहरूफाये उल्रेख गङ्चयनेछ । 

 

२६०. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन PADS को भङ्टख्म ऩऺहरू भध्मे एक हो जसरे मोजनाहरूको प्रगङ्झत ऩयीऺण 
गनज य कृमाकराऩहरुको कामज सम्ऩादन सङ्टधाय गनज यणनीङ्झतक ङ्झनणजमहरू ङ्झरन भद्दत गने तथ्माॊक य 
जानकायी सभेत उऩरब्ध गयाउॊछ । PADS को प्रायम्बभा प्रदेश, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहभा अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कन मोजनाको ङ्जवशेष प्रणारी ङ्जवकास गङ्चयनेछ । सफै तहका सॊस्थाहरूको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन 
ऺभता सङ्टदृढ गङ्चयनेछ । 

 

७.२ PADS को अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य सङ्झभऺा 
२६१. PADS को ङ्झनमङ्झभत, व्मावसाङ्जमक, सहबाङ्झगताभूरक य नङ्झतजाभूरक अनङ्टगभन गङ्चयनङ्ट ऩदजछ । PADS 

कामाजन्त्वमन सहमोग इकाईरे MoLMAC, ङ्झनदेशनारम, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तह स्तयभा अनङ्टगभन 
ईकाइहरूको ऺभता ङ्झनभाजणभा सहमोग गदजछ । PADSISU रे प्रादेङ्ञशक भन्त्रारम स्तय (MoLMAC) 

भा अनङ्टगभन सॊमन्त्रको ङ्जवकास य ङ्झनमभन गनेछ । साथै वाङ्जषजक कामजसम्ऩादन अनङ्टगभन PADSCC 

भा सभीऺा गङ्चयनेछ । वाङ्जषजक अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाजरम य PPPC 

भा ऩेस हङ्टनेछ । 

 

२६२. PADSISU अन्त्तगजत PADS मोजना य अनङ्टगभन ईकाइरे PADS कामाजन्त्वमनको सङ्टङ्झनङ्ञित गनज ङ्झनमङ्झभत 
नीङ्झत अनङ्टगभन गदजछ । PADS कामजक्रभहरूको रक्ष्म य ङ्झडजाइन गङ्चयएको अनङ्टगभन ढाॉचा अनङ्टसाय 
ऩङ्चयणाभ य प्रबावका साथै उत्ऩादन साभाग्री य प्रङ्झतपरको सन्त्दबजभा सभेत अनङ्टगभन गङ्चयनेछ। 
अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदनराई प्रदेश, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहभा सभीऺा गङ्चयनछे । भन्त्रारम स्तयभा 
MoLMAC रे अनङ्टगभन ढाॉचा य ऺभता अङ्झबवङृ्जिको जानकायी ङ्छदन सहजीकयण गनेछ ।  

 

२६३. कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत को सॊमङ्टक्त ऺेरगत सभीऺा (Agriculture Development Strategy [ADS] Joint 

Sector Review [JSR]) कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारमरे ङ्जवकास साझेदायसॉग सॊमङ्टक्त रूऩभा 
ङ्जवकास गङ्चयएको कृङ्जष ऺेरको सॊस्थागत व्मवस्था छ । MoLMAC को नेततृ्वभा ङ्जवकास साझेदाय य 
कृङ्जष ङ्जवकासभा सॊरग्न अन्त्म सयोकायवाराहरूरे सॊमङ्टक्त रूऩभा JSR अवरम्फन गने हङ्टॉदा मसफाट 
ङ्जवश्वसनीम आधाय फङ्ङ सदन ेय मस ऺेरको कामज सम्ऩादन य सॊमङ्टक्त रूऩभा भूल्माङ्कन गनज सूचनाको 
स्रोतको रूऩभा सभेत काभ गनेछ । मसफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ भङ्टद्दाहरूभा सयोकायवाराहरूको जवापदेङ्जहता 
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जाॉच गदै प्रदेश य याङ्जिम स्तयहरू फीच ऺेरगत ङ्जवकासका ऩहरहरूराई ऩायस्ऩङ्चयक रूऩभा सहमोग 
गङ्चय व्मवहाङ्चयक सभाधान खोज्न सङ्जकन्त्छ । सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशरे मस प्रदेशको कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकासभा 
सहमोग गने ङ्जवकास साझेदाय  य अन्त्म सयोकायवाराहरूसॉग MoLMAC को नेततृ्वभा JSR सॊमन्त्र 
अवरम्फन गनेछ  य मो याङ्जिम JSR को फङ्झरमो अॊग (strong part) य मोगदानकताज सभेत फङे्ङछ । 

 

७.३ अनङ्टगभन दूयदृङ्जि, ऩङ्चयणाभ, य प्रङ्झतपरहरू 

२६४. PADS दूयदृङ्जि य मसका रक्ष्महरू ताङ्झरका १९ भा प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत बएको छ । मसका सूचकहरू 
ताङ्झरका १८ भा ङ्छदईएको छ  य प्रङ्झतपरका राङ्झग प्रायङ्ञम्बक सूचकहरू ताङ्झरका २६ देङ्ञख ताङ्झरका 
२९ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

  

ताङ्झरका २६. ऩङ्चयणाभ १ का राङ्झग प्रङ्झतपर सूचकहरू - भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधहरू उत्ऩादन य प्रसाय 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतपरहरु (Outputs) अनङ्टगभन सूचकहरु (Monitoring Indicators) 

१.१ 

ङ्जकसान य कृङ्जष उद्यभहरूको 
आवश्मकताराई सम्फोधन गने 
ङ्जवकेन्त्िीकृत अनङ्टसन्त्धान प्रणारी 
ङ्जवकास 

 अनङ्टसन्त्धान सम्फङ्ञन्त्ध नीङ्झत य ङ्झनदेशनहरूको ङ्जवकास । 

 फाह्य पाभज सेन्त्टयको स्थाऩना। 

 शैङ्ञऺक सॊस्थाहरूको सहकामजभा ङ्ञशऺा-प्रसाय-अनङ्टसन्त्धान भोडेर 
साइटहरूको स्थाऩना। 

 ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺेरहरूभा आधाङ्चयत NARC स्टेशनहरू ङ्जवस्ताय । 

१.२ 

फीउ/ङ्झफरुवा, नस्र, दाना य 
भाछाको ब ङ्टयाहरूका राङ्झग 
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺेर अनङ्टरुऩ स्रोत 
केन्त्िहरू ङ्झनजी ऺेर, सहकायी य 
कृङ्जष व्मवसामीहरूको सॊरग्नताभा 
स्थाऩना । 

 फीउ य ङ्झफरुवाको राङ्झग स्रोत केन्त्ि स्थाऩना। 

 नस्रका राङ्झग स्रोत केन्त्िको स्थाऩना। 

 दानाका राङ्झग स्रोत केन्त्िको स्थाऩना। 

 िाइ य ब ङ्टयाहरुको राङ्झग स्रोत केन्त्ि स्थाऩना। 

 स्रोत केन्त्िभा ङ्झनजी ऺेर/सहकायीको सॊरग्नता। 

१.३  
सहबाङ्झगताभूरक प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य 
ङ्जवस्ताय 

 ङ्जवकङ्झसत, प्रसाङ्चयत य अवरम्फन गङ्चयएका प्रङ्जवङ्झधहरूको सङ्क्ख्मा। 

  प्रजनक फीउ, भूर फीउ य प्रभाङ्ञणत फीउ उत्ऩादन। 

 साभङ्टदाङ्जमक फीउ फैंक स्थाऩना। 

 फारी तथा ऩशङ्टऩॊऺीको आनङ्टफॊङ्झसक स्रोत केन्त्ि स्थाऩना । 

१.४ 

सॊङ्ञघम फीउ नीङ्झतको प्रबावकायी 
कामाजन्त्वमन य प्रदेश फीउ नीङ्झत 
तजङ्टजभा तथा कामाजन्त्वमन 

 फीउ नीङ्झत य फीउ दङ्टयदृङ्जि २०१३-२०२५ को कामाजन्त्वमन। 

 दताज नगङ्चयएका फीउको अनौऩचाङ्चयक आमातभा प्रङ्झतफन्त्ध रगाउन 
दवायेन्त्टाइन प्रणारीको प्रबावकाङ्चयता। 

१.५ 

ङ्जकसानभैरी कृङ्जष भेङ्झसनयी तथा 
औजाय उऩकयणको ङ्जवकास य 
उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञितता 

 भङ्जहराहरूको कामजफोझ कभ गने भेङ्झसनयी य उऩकयणहरूको 
प्रमोग। 

 उऩकयण, भेङ्झसनयी य औजायहरूभा ऋण उऩरब्ध गयाउन े
व्मवस्था। 

 माङ्ञन्त्रकीकयण य भाग फढाउनभा जागरूकता वङृ्जि। 

 ङ्जकसान य प्राथङ्झभक उत्ऩादकहरूको ङ्जहतभा कय य शङ्टल्कभा 
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ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतपरहरु (Outputs) अनङ्टगभन सूचकहरु (Monitoring Indicators) 
रङ्ञचरो नीङ्झत रागू गने। 

१.६ 

गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ 
प्रङ्जवङ्झधहरूको भूल्माङ्कन, 
प्रभाङ्ञणकयण य ङ्जवस्ताय 
 

 ङ्झसॉचाइमोग्म जङ्झभनको ऺेरपरभा वङृ्जर्द्। 

 ऩानीको ङ्चयचाजज, ङ्चयटेन्त्सन य ऩङ्टन: प्रमोग। 

 गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रणारी प्रमोग गने ङ्जकसानहरूको सङ्क्ख्मा। 

 गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाई प्रङ्जवङ्झध अन्त्तगजतको ऺेरपर। 

१.७ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरुफीच सहकामज 
य साझेदायी प्रवर्द्जन  

 सॊमङ्टक्त मोजना य कामाजन्त्वमन। 

 सॊमङ्टक्त ऺेर सभीऺा फैठक । 

 MoLMAC, AKC/VHLSEC य स्थानीम तहहरू फीच सूचना आदान-
प्रदानको आवङृ्ञि (communication frequency)  । 

१.८ 
अनङ्टसन्त्धान य प्रसायभा प्राङ्जवङ्झधक 
ऺभता अङ्झबवृङ्जि 

 AKC, VHLSEC, M/RM भा प्रङ्ञशऺाथॉहरूको सॊख्मा  

 प्रङ्ञशङ्ञऺत OVOT को उऩरब्धता। 

 ताङ्झरभ प्राप्त LRPs को सॊख्मा।  

१.९ 
प्रङ्जवङ्झध प्रसाय तथा अवरम्वन 
प्रवर्द्जन 

 ङ्जकटहरू (कृङ्जष य ऩशङ्टऩॊऺी) प्राप्त गने राबग्राहीको सङ्क्ख्मा। 

 प्रबावकायी फहङ्टरवादी प्रसाय सेवाहरू। 

 पाभजहरूभा अऩनाइएका नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधहरू । 

 भाटो ऩयीऺण अङ्झबमान। 

 प्रङ्जवङ्झधहरू प्रवाहका राङ्झग सॊचाय भाध्मभ ऩङ्चयचारन। 

१.१० 
स्रोत सॊयऺण प्रङ्जवङ्झध (RCT) को 
प्रवर्द्जन  

 भेङ्झसनयीहरूको सञ्चारन य भभजतका राङ्झग अऩयेटयहरू ङ्जवकास। 

  स्थानीम प्रङ्जवङ्झध प्रवर्द्जन । 

 यासामङ्झनक तथा जैङ्जवक भरको सन्त्तङ्टङ्झरत प्रमोग । 

 RCT अन्त्तगजतको ऺेरपर। 

१.११ 

NTFPs य कृङ्जष-वनको राङ्झग उऩमङ्टक्त 
प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य वढावा (scale 

up) 

 NTFPs उत्ऩादन अभ्मास प्माकेज को प्रमोग। 

 प्रदशजन साइटहरू ङ्जवकास । 

 NTFPs को सॊख्मा य खेती गङ्चयएको ऺेरपर । 

१.१२ 
जरवामङ्ट अनङ्टकूरन / सभानङ्टकङ्ट रन 
प्रङ्जवङ्झधहरू ङ्जवकास य अफरम्वन 

 तनाव (stress) सहन सदने नस्र य प्रजाङ्झतहरूको प्रमोग। 

 Real time भौसभ डाटा प्राप्त गने स्टेशनहरू। 

 जरवामङ्ट ङ्झसङ्ञजजत जोङ्ञखभ सम्फङ्ञन्त्ध अङ्झबमान आमोजना । 

 भौसभ ऩूवाजन ङ्टभान प्रणारीको ङ्जवकास । 

 
 

ताङ्झरका २७. ऩङ्चयणाभ २ को राङ्झग प्रङ्झतपर सङ्टचकहरु- उत्ऩादकत्व वङृ्जर्द् य उत्ऩादन, फजाय य व्माऩायभा 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता वङृ्जि 

ङ्झस. नॊ प्रङ्झतपरहरु (Outputs) अनङ्टगभन सूचकहरु (Monitoring Indicators) 

२.१  
प्राथङ्झभकताका वस्तङ्टहरुको ऩङ्जहचान य 
फजायभङ्टखी उत्ऩादन मोजना तजङ्टजभा 

 फारी/वस्तङ्टहरूको ऺेर/दरस्टय ऩङ्जहचान 

 प्राथङ्झभकताका फारीका फायेभा सचेतना  

 उत्ऩादन मोजनाको ङ्जवकास 



सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४)  ऩेज 90 

ङ्झस. नॊ प्रङ्झतपरहरु (Outputs) अनङ्टगभन सूचकहरु (Monitoring Indicators) 

तथा कामाजन्त्वमन 

२.२  
उऩमङ्टक्त बङू्झभ एकीकयण दृङ्जिकोण 
अफरम्वन 

 बङू्झभ एकीकयण अवरम्फन (सॊख्मा) 
 जग्गा बाडा प्रणारीको ङ्जवस्ताय 

 Land pooling/crop pooling प्रणारीको प्रमोग 

२.३  
कृङ्जष व्मवसामीकयणका राङ्झग सङ्टधाङ्चयएको 
रगानी वातावयण 

 ङ्जकसानराई गङ्टणस्तयीम य सभमभै फीउको उऩरब्धता 
  फारी सॊयऺण य फीउको राङ्झग प्रमोगशारा स्थाऩना 
  ऋण य फीभाभा ऩहङ्टॉच 

  ङ्झनजी ऺेरको सॊरग्नता 

२.४  

व्मवसाङ्जमक कृङ्जष ङ्झफकासका राङ्झग 
कयाय खेती  
 

 कयाय खेती ऐन य ङ्झनमभहरू रागू गने  

 कयाय खेतीभा सॊरग्न ङ्जकसानहरू 

 जग्गा बाडाभा ङ्झरने खेतीको ङ्जवस्ताय 

२.५ 
ङ्झसॉचाइ ऺेर ङ्जवस्ताय य वषजबङ्चय ङ्झसॉचाइ 
उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञितता 

 ङ्झसॉचाइमोग्म जङ्झभनको ऺेरपरभा वङृ्जर्द् 

 ङ्झफध्मभान ङ्झसॉचाई प्रणारीको भभजतसम्बाय 

 ऩानीको ङ्चयचाजज, ङ्चयटेन्त्सन य ऩङ्टन: प्रमोग 

 ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रणारी प्रमोग गने ङ्जकसानहरू 

२.६  
कृङ्जष फजाय सूचना तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध 
सेवा (ICT) प्रवर्द्जन 

 ङ्झडङ्ञजटाइज्ड फजाय सूचना प्रणारी उऩमोग  

 आईसीटी उऩजहरूको सञ्चारन 

 FM येङ्झडमो भापज त सङ्टचना सञ्चाय  

२.७  

सङ्जक्रम श्रभशङ्ञक्तको राङ्झग अनङ्टकूर 
वातावयण ङ्झसजजना  
 

 मङ्टवा भैरी कृङ्जष व्मवसाम प्माकेजहरूको प्रमोग 

 ङ्जवि य फीभाभा ऩहङ्टॉच 

 प्राङ्जवङ्झधक ऻानका राङ्झग कृषकहरूराई ताङ्झरभ  

 ङ्जकसान-भैरी फजाय 

२.८  
स्थानीम तथा ऩयम्ऩयागत फारी 
वस्तङ्टको भूल्म अङ्झबफङृ्जर्द् 

 फारी फीउ फैंक स्थाऩना 
 ऩशङ्टधन आनङ्टवॊङ्ञशक केन्त्िहरूको स्थाऩना 
 स्थानीम फारी य नस्र सङ्टधाय 
 कृङ्जष-ऩमजटनसॉग फारी/नस्रीको आविता 

२.९. 

ङ्जवङ्ञशि वस्तङ्टहरूका राङ्झग 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक कृङ्जष भूल्म शृ्रॊखराहरू 
स्थाऩना  
 

 भूल्म शङृ्खराहरूको प्राथङ्झभकता सभूहको ङ्जवकास 

 भूल्म शृ्रॊखरा सयोकायवाराहरुको ऺभता ङ्जवकास 

 भूल्म शृ्रॊखरा ङ्जवकासको राङ्झग उत्ऩादन साधनहरूको उऩरब्धता 
 भूल्म शृ्रॊखरा सयोकायवाराहरुफीच कामजगत सम्फन्त्ध 

२.१० 
कृङ्जष सडक य ङ्जवद्यङ्टतीकयण सञ्जार 
ङ्जवस्ताय 

 खेती गङ्चयएको दरस्टय/जोनहरूसॉग जोङ्झडने सडक सञ्जार 
ङ्जवकास 

 स्थानीम तह, MoPIT य NEA सॉग सभन्त्वम 

 कृङ्जष दरस्टय/जोनहरूभा ङ्झफजङ्टरीको उऩरब्धता 

२.११ भाटोको उवजयता नदसाहरू (soil 
 भाटोको उवजयता नदसाको तमायी य प्रमोग 

 फारी/वस्तङ्ट जोनको स्थाऩना 
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ङ्झस. नॊ प्रङ्झतपरहरु (Outputs) अनङ्टगभन सूचकहरु (Monitoring Indicators) 

fertility maps) प्रमोग य क्रऩ जोङ्झनङ 
कामज 

२.१२ 
स्थानीम रूऩभा उऩरब्ध दाना साभाग्री, 
डारेघाॉस य घाॊसेफारी प्रवर्द्जन  

 स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध ऩोषक तत्वको प्रमोग 

 स्थानीम डारेघाॉस य घाॉस फारीको प्रवर्द्जन  

 गाईवस्तङ्ट ऩाल्ने कृषकहरुका राङ्झग  खकज हरुको उऩरब्धता 

२.१३ 

जङ्टनोङ्जटक एवॊ अन्त्म आङ्झथजक रुऩभा 
भहत्वऩूणज योगहरूको योकथाभ य 
ङ्झनमन्त्रणका उऩामहरू अवरम्वन 

 ऩशङ्ट स्वास्थ्म सेवाका राङ्झग जङ्टनोङ्जटक तथा अन्त्म योगहरुको 
अनङ्टसन्त्धान/स्रोत केन्त्िको स्थाऩना 

 गङ्टणस्तयीम ऩशङ्ट स्वास्थ्मका राङ्झग सङ्टसङ्ञज्जत प्रमोगशाराको 
उऩरब्धता 

 योग ङ्झनदानका राङ्झग सङ्टसङ्ञज्जत प्रमोगशाराहरू 

२.१४ 
फजाय ऩवूाथधाय, बण्डायण सषुवधा य 
फजाय सिंजार षवकास  

 

 ङ्ञशत बण्डाय य कोल्ड चेन सङ्जहतको गोदाभ/बण्डाय सङ्टङ्जवधाको 
स्थाऩना 

 फजाय ऩूवाजधाय ङ्झनभाजण 

 हाट फजाय स्थाऩना य MSP को उऩमोग 

 फजाय सूचना प्रणारीको उऩमोग 

 Flush ङ्झसजनभा दूधको भूल्म अङ्झबवङृ्जि 

२.१५ 
खाद्य ऩदाथजको स्वच्छता य गङ्टणस्तय 
सङ्टङ्झनङ्ञिता 

 भासङ्ट ऩयीऺण ऐन २०५५ को कामाजन्त्वमन 

 आधङ्टङ्झनक वधशाराको स्थाऩना 
 प्रबावकायी दवायेन्त्टाइन उऩामको उऩमोग  

 खाद्य स्वच्छता य गङ्टणस्तयको राङ्झग ङ्झनमभन 

२.१६ 

हैङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएको जग्गाको 
ऩङ्टनस्थाजऩना तथा सङ्टधाय गयी कृङ्जष 
वनको राङ्झग उऩमोग 

 ऩङ्टनस्थाजऩना/सङ्टधाङ्चयएको बङू्झभको ऺेरपर 

 कृङ्जष-वन अन्त्तगजतको ऺेरपर 

२.१७  
MAPs/NTFPs खेती, प्रशोधन य व्माऩाय 
एवॊ सॊस्थागत सङ्टधाय 

 MAPs/NTFS व्मवसामभा सॊरग्न सहकायी य कृषक सभूह 

 प्रशोधन प्रान्त्टहरू स्थाऩना य सञ्चारन 

 व्माऩायीहरुसॉग सम्फन्त्ध स्थाऩना 
 

ताङ्झरका २८. ऩङ्चयणाभ ३ को राङ्झग प्रङ्झतपर सङ्टचकहरु- खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय 

ङ्झस.नॊ प्रङ्झतपरहरु (Outputs) अनङ्टगभन सङ्टचकहरु (Monitoring Indicators) 

३.१ 

उत्ऩादन फढाएय खाद्याङ्ङभा बौङ्झतक 
ऩहङ्टॉच सङ्टधाय  
 

 खाद्य उत्ऩादकत्व य उत्ऩादनभा वङृ्जि खाद्याङ्ङ बण्डायण 
सङ्टङ्जवधाको ङ्जवकास 

 सडक सम्ऩकज  ङ्जवस्ताय य सङ्टधाय 

३.२ 
ऩौङ्जिक ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त खाद्य उऩबोग 
प्रवर्द्जन 

 घयफायी फगैंचा (कयेसाफायी) स्थाऩना 
 भङ्जहराभैरी खाद्य प्रशोधन प्रङ्जवङ्झधहरू उऩमोग 

 कभजोय सभङ्टदामका राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजनाहरू 
कामाजन्त्वमन 
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ङ्झस.नॊ प्रङ्झतपरहरु (Outputs) अनङ्टगभन सङ्टचकहरु (Monitoring Indicators) 

३.३ 

आकङ्ञस्भक अवस्थाको राङ्झग फीउ 
तथा खाद्याङ्ङको भौज्दात (Buffer 

Stock) व्मवस्थाऩन 

 गोदाभ/बण्डाय सङ्टङ्जवधाहरूको ङ्जवकास 

 स्थानीम उत्ऩादनभा वङृ्जर्द् 

 स्थानीम तहहरुसॉग सभन्त्वम  

३.४ 

ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त खानाको ऩौङ्जिक भहत्व 
फाये सचेतना ङ्झसजजना  
 

 ऩोषण सचेतना अङ्झबमान 

 ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा ऩोषण सम्फङ्ञन्त्ध ङ्झफषम ऩाठ्यक्रभभा सभाफेश 

 स्थानीम खाद्य ऩदाथजको भूल्म अङ्झबवङृ्जि 

३.५. 

स्थानीम वस्तङ्टहरूको भूल्म 
अङ्झबवृङ्जिको राङ्झग भङ्जहराभैरी खाद्य 
प्रशोधन भेङ्झसनयी य उऩकयणहरूभा 
ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञितता  
 

 घयामसी स्तय, सभङ्टदाम य स्थानीम तहभा खाद्य प्रशोधनका राङ्झग 
भङ्जहराभैरी भेङ्झसनयी य उऩकयणको उऩरब्धता 

 खाद्य प्रशोधनभा भङ्जहराको ऺभता अङ्झबवङृ्जि 

३.६ 

खाद्य स्वच्छता य गङ्टणस्तय प्रवर्द्जनका 
उऩामहरू अवरम्वन 
 

 खाद्य स्वच्छता ङ्झनमभहरूको अवरम्फन 

 खाद्य स्वच्छता सभीऺा अङ्झबमान/कामजशारा तथा फैठकहरू 

 

ताङ्झरका २९. ऩङ्चयणाभ ३ को राङ्झग प्रङ्झतपर सूचकहरू - सङ्टदृढ सॊस्थाहरू य सङ्टशासनभा सङ्टधाय 

ङ्झस.नॊ प्रङ्झतपर (Outputs) अनङ्टगभन सङ्टचकहरु (Monitoring Indicators) 

४.१  
तीन तहका सयकायहरूको स्ऩि 
TOR सङ्जहतको सॊमन्त्र स्थाऩना 

 प्रदेशदेङ्ञख स्थानीम तहसम्भ कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन सॊस्थाहरुको 
ऩङ्टनसंयचना  

 ङ्झनदेशनारमहरू, AKC/VHLSEC य स्थानीम तहहरूका कामाजरमहरूका 
राङ्झग ङ्झनङ्छदजि गङ्चयएको TOR 

 स्थानीम तहसॉग सभन्त्वम गने सॊमन्त्र 

४.२  

ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा कृङ्जष ऺेरभा काभ 
गने सावजजङ्झनक सॊस्थाहरू 
फीचको तारभेर वङृ्जि 

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायफीचको सॊमङ्टक्त मोजना तजङ्टजभा य 
कामाजन्त्वमन 

 नीङ्झत य मोजनाहरूको अनङ्टऩारन (compliance) 

 स्रोतहरुको दोहोयोऩन योदने 

४.३  

ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका 
सॊस्थाहरूफीचको सभन्त्वमभा  
एकीकृत कृङ्जष ङ्जवकास 
मोजना तजङ्टजभा 

 मोजनाभा स्थानीम तहको आवश्मकताराई प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत गने 

 PADS ढाॉचाभा स्थानीम स्तयको मोजना तजङ्टजभा 
 स्थानीम आवश्मकताराई सम्फोधन गने MoLMAC य ङ्ञजल्राहरू 

फीचको सॊमङ्टक्त मोजना तजङ्टजभा 

४.४  

रङ्ञऺत अनङ्टदान/सहमोग मोजना 
रागू गयी ऩायदशॉ अनङ्टदान 
ङ्जवतयण सॊमन्त्रको ङ्जवकास 

 अनङ्टदानको दोहोयोऩन य गैय-अनङ्टऩारन (non-compliance) हटाउने 
 अनङ्टदान नीङ्झतहरूभा सङ्टसॉगतता (harmonization) ङ्जवकास 

 अनङ्टदान ङ्जवतयणभा ऩायदङ्ञशजता 

४.५  
ङ्झनजी ऺेरको सङ्जक्रम सहबाङ्झगता 
सङ्टङ्झनङ्ञितता 

 प्रोत्साहन प्माकेजको ङ्झनष्ऩऺ रूऩभा प्रमोग 

 कृङ्जष व्मवसाम/भूल्म शृ्रॊखराभा ङ्झनजी ऺेरको सॊरग्नता 
 एग्रोबेट, ङ्झनजी पाभज, FNCCI/DCCI फीच सभन्त्वम 
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ङ्झस.नॊ प्रङ्झतपर (Outputs) अनङ्टगभन सङ्टचकहरु (Monitoring Indicators) 

४.६  

सङ्ञजरैसॉग ऩहङ्टॉचमोग्म य 
रागत-प्रबावी कृङ्जष साभग्री य 
सेवाहरूको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता/उऩरब्धता 

 प्रङ्जक्रमा सयरीकयण भापज त ङ्जवि य फीभाभा सहज ऩहङ्टॉच 

 MOMLAC, ङ्झनदेशनारम, AKC, VHLSEC य स्थानीम स्तयहरूभा सूचना 
डेस्क स्थाऩना 

 ङ्झभङ्झडमा ऩङ्चयचारन 

४.७  
सहकायीराई सङ्टदृङ्जढकयण 
गयी सऺभ फनाउन े 

 सहकायीको ऺभता अङ्झबवङृ्जि 

 कृङ्जष व्मवसाम भूल्म शृ्रॊखराभा सहकायीहरूको सॊरग्नता 
 सहकायीसॉग भानव सॊसाधन, कृङ्जष ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक, ICT को उऩरब्धता 
 सहकायी भापज त अनङ्टदान ङ्जवतयण सॊमन्त्र स्थाऩना 

४.८ 

ङ्जविीम सेवाभा सहज य 
ङ्जकपामती ऩहङ्टॉच सङ्टधाय य 
सङ्टङ्झनङ्ञितता 
 

 कृङ्जष ऋण य फीभाभा सहज ऩहङ्टॉच 

 ऋण य फीभा प्राङ्झप्तभा अव्मवहाङ्चयक आवश्मकता (impractical 

requirement) हटाउने 

४.९  

CBOs/NGOs, कृषक सभूह, 
वस्तङ्टगत सॊस्था य ङ्जवकास 
साझेदायहरूको साभॊजस्मऩूणज 
ऩङ्चयचारन 

 CBOs य NGOs फीच कामाजन्त्वमनमोग्म कृङ्जष गठफन्त्धन ङ्जवकास 

 ङ्जवकास साझेदायहरूको राङ्झग एक द्वाय नीङ्झतको अवरम्फन 

 FGs य CFUGs-आधायबतू सेवाहरूको राङ्झग ऺभता ङ्जवकास FGs, 

CFUGs, मङ्टवा दरफहरूको ऩङ्चयचारन 

४.१० 

प्रबावकायी अनङ्टगभन, सङ्झभऺा 
य भूल्माङ्कन प्रणारी 
अवरम्फन 

 M&E सफ्टवेमय/प्रणारीको ङ्झसजजना 
 प्रादेङ्ञशक, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहभा M&E ऺभता ङ्जवकास 

 दरस्टय/जोन स्तयभा सहबाङ्झगताभङ्टरक अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन ऩद्दती 
ङ्जवकास य उऩमोग  

 आवङ्झधक सावजजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई य रेखा ऩयीऺण 

४.११  कृङ्जष डाटाफेस सङ्टधाय / स्थाऩना 

 वेफभा आधाङ्चयत कृङ्जष डाटाफेस स्थाऩना 
 ङ्झनमङ्झभत सभीऺा य डाटाफेस अद्यावङ्झधक 

 प्रादेङ्ञशक, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहको मोजना तजङ्टजभाभा डाटाफेसको 
उऩमोग 

४.१२  

कृङ्जष  ङ्जवकासभा रैङ्जङ्गक य 
सभावेशी दृङ्जिकोण अऩनाउन े
 

 GESI आधाङ्चयत डाटाफेस प्रणारी स्थाऩना 
 नीङ्झत ङ्झनभाजण, मोजना, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनभा भङ्जहरा य उत्ऩीङ्झडत 

सभूहको सॊरग्नता 

४.१३  
नीङ्झतगत प्रङ्झतविताको 
ङ्जवश्वसनीमता कामभ एवॊ प्रवर्द्जन  

 नीङ्झत य ङ्झनदेशनभा सभन्त्वम 

 प्रदेशबय PADS को प्रसाय 

 PADS कामाजन्त्वमन सॊस्थाहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जि 

 PADS ढाॉचाङ्झबर स्थानीम मोजना तजङ्टजभा 

४.१४ 

भानव सॊसाधनको 
आवश्मकताहरू 
भूल्माङ्कन/ऩङ्टनयावरोकन 

 MOMLAC/AKC/VHLSEC, पाभज/केन्त्ि य स्थानीम स्तयभा ऩदहरूको 
ऩदऩूङ्झतज 

 अङ्झतङ्चयक्त HR/ङ्जवशेषऻहरूको ऩद ङ्झसजजना 
 भानव सॊसाधन य LRPs को सीऩ ङ्जवकास 
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८  मोजना य फजेट 
८.१ कामजक्रभ रागत  

२६५. शीषजक ६.५ भा प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत बए अनङ्टरुऩ २०७९/८० देङ्ञख २०९३/९४ सम्भ १५ वषजको 
अवङ्झधको राङ्झग PADS रगानी मोजना फनाईएको छ । PADS भा प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत कृमाकराऩहरूको राङ्झग 
कङ्ट र रु १ खयव ७६ अयव ३४ कयोड ८९ राख प्रऺेऩण गङ्चयएको छ । मो यकभ सफै ङ्झनधाजङ्चयत 
प्रङ्झतपर य कृमाकराऩहरु कामाजन्त्वमन गनज ऩमाजप्त हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । सभूहभा आवि प्रत्मेक 
प्रङ्झतपरको ऩङ्चयणाभको राङ्झग राग्ने रागत अनङ्टभान गङ्चयएको छ । रागतहरू प्रचङ्झरत भूल्मभा 
आधाङ्चयत छन ्। सावजजङ्झनक ऺेर (सॊङ्ञघम य प्रदेश) फाहेक, ङ्जकसान, सहकायी, ङ्झनजी ऺेर य स्थानीम 
तहहरुरे रागतभा मोगदान ऩङ्टर् माएका छन,् जङ्टन भङ्टख्मतमा तल्रो तहफाट (bottom-up) य ङ्जहस्सा ङ्झरन े
(shared) आधायभा अनङ्टभान गङ्चयएको छ । 

 

२६६. फजेटराई चायवटा ऩङ्चयणाभ य ङ्झतनको आ-आफ्नो प्रङ्झतपरभा फाॉडपाॉड गङ्चयएको छ । प्रत्मेक 
प्रङ्झतपरहरू ङ्झतनीहरूको दामया य स्रोत आवश्मकताको आधाय एवॊ ङ्झफध्मभान फजाय अवस्थाराई 
ङ्जवचाय गङ्चय फजेट अनङ्टभान गङ्चयएको छ । मो अनङ्टभान PMAMP य अन्त्म प्रचङ्झरत ऩङ्चयमोजनाहरूको 
अनङ्टभानसॉगै नेऩार ङ्झबरका प्रभाणहरूभा आधाङ्चयत छ । प्रत्मेक प्रङ्झतपरको ऩङ्चयणाभ अन्त्तगजत 
रागतको ङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय उल्रेख गङ्चयएको छ: 
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८.१.1 मोजना य फजेट- ऩङ्चयणाभ १: भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य प्रसाय 

ताङ्झरका ३०. ङ्जवस्ततृ फजेट, ऩङ्चयणाभ १- भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य प्रसाय (फजेट रु दश राखभा) 

ङ्झस.नॊ प्रङ्झतपर सङ्टचकहरु 
आव 
२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्भा 
रागत 

ऩङ्झछका १० 
वषज 

१५ वषजको 
रागत 

१.१ 

ङ्जकसान य कृङ्जष उद्यभहरूको 
आवश्मकताराई सम्फोधन गने 
ङ्जवकेन्त्िीकृत अनङ्टसन्त्धान प्रणारी 
ङ्जवकास 

७१.३ ११८.६ १०१.६ ११६.४ ४५.९ ४५३.८ १,५५१.८ २,००५.६ 

१.२ 

फीउ/ङ्झफरुवा, नस्र, दाना य 
भाछाको ब ङ्टयाहरूका राङ्झग 
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतङ्जकम ऺेर अनङ्टरुऩ स्रोत 
केन्त्िहरू ङ्झनजी ऺेर, सहकायी य 
कृङ्जष व्मवसामीहरूको सॊरग्नताभा 
स्थाऩना । 

२१०.० ४६.४ ७०.१ ३०.८ ४५.७ ४०२.९ १,९०२.१ २,३०५.१ 

१.३  
सहबाङ्झगताभूरक प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य 
ङ्जवस्ताय 

८९.५ ८०.५ ८२.० ८३.५ ८५.१ ४२०.६ १,४२७.५ १,८४८.१ 

१.४ 

सॊङ्ञघम फीउ नीङ्झतको प्रबावकायी 
कामाजन्त्वमन य प्रदेश फीउ नीङ्झत 
तजङ्टजभा तथा कामाजन्त्वमन 

५२.६ ३९.९ ३२.९ ३२.१ २२.६ १७७.० १,३६०.४ १,५३७.४ 

१.५ 

ङ्जकसानभैरी कृङ्जष भेङ्झसनयी तथा 
औजाय उऩकयणको ङ्जवकास य 
उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञितता 

८४.५ ८४.५ ८४.५ ८४.५ ८४.५ २९०.३ १,१७६.३ १,४६६.६ 

१.६ 

गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ 
प्रङ्जवङ्झधहरूको भूल्माङ्कन, 
प्रभाङ्ञणकयण य ङ्जवस्ताय 

४५.० ६३.० ६४.० १९.० १.० १९२.० २३६.७ ४२८.७ 
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ङ्झस.नॊ प्रङ्झतपर सङ्टचकहरु 
आव 
२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्भा 
रागत 

ऩङ्झछका १० 
वषज 

१५ वषजको 
रागत 

 

१.७ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरुफीच सहकामज 
य साझेदायी प्रवर्द्जन  

२४.० २४.० २४.० २४.० २४.० १२०.० ४२०.७ ५४०.७ 

१.८ 
अनङ्टसन्त्धान य प्रसायभा प्राङ्जवङ्झधक 
ऺभता अङ्झबवृङ्जि 

५९.९ ५९.९ ५९.९ ६०.१ ५७.२ २९७.० १०२९.१ १,३२६.१ 

१.९ 
प्रङ्जवङ्झध प्रसाय तथा अवरम्वन 
प्रवर्द्जन 

२१२.० २२७.० २२७.० २१७.० २१२.६ १०९५.६ ३६०६.२ ४,७०१.८ 

१.१० 
स्रोत सॊयऺण प्रङ्जवङ्झध (RCT) को 
प्रवर्द्जन  

७४.६ ७५.१ ७५.७ ७६.३ ७६.९ ३७८.५ १२६०.५ १,६३९.० 

१.११ 

NTFPs य कृङ्जष-वनको राङ्झग उऩमङ्टक्त 
प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य वढावा (scale 

up) 

८.० ९.० ८.० ६.० ०.० ३१.० १४९.० १८०.० 

१.१२ 
जरवामङ्ट अनङ्टकूरन / सभानङ्टकङ्ट रन 
प्रङ्जवङ्झधहरू ङ्जवकास य अफरम्वन 

४२.९ ५०.९ ५४.२ ५१.८ ५७.८ २५७.७ १,१३०.८ १,३८८.४ 

   जम्भा ९७४.३ ८७८.८ ८८३.८ ८०१.५ ७१३.३ ४,११६.४ १५,२५१.१ १९,३६७.५ 
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२६७. मस ऩङ्चयणाभ अन्त्तगजत १२ वटा प्रङ्झतपरहरू छन ्(ताङ्झरका ३०) । ऩङ्जहरो ऩाॉच वषजभा मोजनाफर्द् 
रुऩभा १२ प्रङ्झतपर प्राप्त गनज जम्भा रु ४ अयव ११ कयोड ६४ राख य अको दश वषजको राङ्झग रु 
१५ अयव २५ कयोड ११ राख गयी सम्ऩूणज अवङ्झधको राङ्झग रु १९अयव ३६ कयोड ७५ राख 
फजेट राग्ने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । 

 

२६८. कृषक भैरी कृङ्जष भेङ्झसनयी तथा औजाय य गैय ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रङ्जवङ्झध सम्फङ्ञन्त्ध कृमाकराऩहरु  
सभावेश गङ्चयएको छ । तय सतह (ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाई) ङ्झसॉचाइ सॊयचनाका राङ्झग फजेटको ठूरो 
ङ्जहस्सा ऩङ्चयणाभ २ अन्त्तगजत प्रऺेऩण गङ्चयएको छ । अझ भहत्त्वऩूणज कङ्ट या त  फजेटरे प्रङ्जवङ्झध 
हस्तान्त्तयण य व्माऩक अवरम्फनसॉगै अनङ्टसन्त्धान य ङ्जवस्ताय सेवाका राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक ऺभताराई 
प्राथङ्झभकता ङ्छदएको छ । 

 

२६९. PADS भा स्रोत सॊयऺणको प्रवर्द्जन,  MAPs/NTFPs को राङ्झग उऩमङ्टक्त प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य जरवामङ्ट 
सभानङ्टकङ्ट रन प्रङ्जवङ्झधहरू फजेटका प्रभङ्टख ऩऺहरू हङ्टन ्। प्रत्मेक ऩङ्चयणाभको राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
ताङ्झरका २२ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

८.1.२ मोजना य फजेट- ऩङ्चयणाभ २: उत्ऩादकत्व वङृ्जि य उत्ऩादन, फजाय य व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक ऺभता 
वङृ्जि 

२७०. PADS को कामाजन्त्वमनको क्रभभा ऩङ्चयणाभ २ प्राप्त गनज चाङ्जहने १७ प्रङ्झतपरहरू सभावेश छन।् 
मोजनाफध्द रुऩभा १७ प्रङ्झतपरहरू प्राप्त गनज जम्भा रु १३२ अयव १६ कयोड २२ राख फजेट 
राग्ने अनङ्टभान छ । मसभध्मे ऩङ्जहरो ऩाॉच वषजभा रु ३९ अयव ३२ कयोड ६० राख खचज हङ्टनेछ 
बने त्मसऩङ्झछको दश वषजको अवङ्झधभा रु ९२ अयव ८३ कयोड ६० राख खचज हङ्टने अनङ्टभान छ । 
प्रदेशको उत्ऩादकत्व य व्माऩाय फढाउन फजायभा प्रङ्झतस्ऩधॉ हङ्टने फारी, वस्तङ्ट य नस्रको ऩङ्जहचानराई 
फजेटरे प्राथङ्झभकताभा याखी रु ४६ कयोड ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छ । बङू्झभ एकीकयणका राङ्झग रु १ 
अयव ४७ कयोड ३२ राख प्रस्ताव गङ्चयएको छ । 

 

२७१. प्रदेशभा कृङ्जषराई व्मवसाङ्जमकयण गनज रगानीको वातावयण ङ्झसजजना गने कङ्ट या प्रभङ्टख च ङ्टनौतीको रुऩभा 
यहेको छ । कयाय खेती, बाडाभा आधाङ्चयत (ङ्झरजहोल्ड) खेती, ङ्जवि य फीभाभा सहज ऩहङ्टॉच भापज त 
मङ्टवा उद्यभी य ङ्झनजी ऺेरराई कृङ्जष व्मवसामतपज  आकङ्जषजत गनज कङ्चयफ रु ८४ कयोड फजेट प्रऺेऩण 
गयेको छ । ङ्झनजी ऺेरसॉग साझा आधायभा कृङ्जष व्मवसाङ्जमकयणका राङ्झग कयाय व्मवस्थाऩन गनज रु 
६७ कयोड ५९ राख अनङ्टभान गङ्चयएको छ । त्मसैगयी सङ्जक्रम श्रभ शङ्ञक्तराई प्रदेश ङ्झबरै कृङ्जष 
व्मवसामभा सॊरग्न गयाई सऺभ वातावयण ङ्झसजजना भापज त फसाइॉ सयाइ कभ गनज रु १३ अयव ५ 
कयोड ९० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । PADS रे स्थानीम प्रङ्जवङ्झध य अभ्मासहरू सङ्टधाय 
गङ्चय स्थानीम फारी य वस्तङ्टहरूको भङ्टल्म अङ्झबवृङ्जिराई प्राथङ्झभकता ङ्छदएको छ । मस प्रमोजनका राङ्झग 
रु १ अयव २ कयोड ९० राख छङ्टट्याइएको छ । 
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२७२. ङ्झसॉचाइ मोग्म जङ्झभनको ङ्जवस्ताय य वषजबयी ङ्झसॉचाइको उऩरब्धताराई फजेटभा व्मवस्था गङ्चयएको छ । 
मसभा  ङ्चयचाजज ऩोखयी, ङ्चयटेन्त्सन य ऩङ्टन: प्रमोग प्रणारी जस्ता कामजक्रभहरु ऩङ्झन सभावेश गयी कङ्ट र रु 
२८ अयव ४ कयोड ३० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । फजेटभा यानी-जभया-कङ्ट रङ्चयमा य 
भहाकारी ङ्झसॉचाइ आमोजना जस्ता ङ्झसॉचाइ आमोजनाको रगानीको आवश्मकता ऩङ्झन सभावेश गङ्चयएको 
छ । 

 

२७३. स्थानीम प्रङ्जवङ्झध/अभ्मासराई सङ्टधाय गयी स्थानीम तथा स्वदेशी फारी तथा वस्तङ्टको सॊयऺण, प्रवर्द्जन य 
भूल्म अङ्झबवृङ्जि राई फजेटको प्राथङ्झभकताभा याखीएको छ । 

 

२७४. ङ्जवङ्ञशि वस्तङ्टहरूका राङ्झग प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक कृङ्जष भूल्म शृ्रॊखरा ऩद्दङ्झत (जस्तै, कैरारीभा MoLMAC द्वाया 
अभ्मास गङ्चयएको याइस ङ्झभर भोडेर) स्थाऩना य ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । प्रङ्झतपररे सफै उत्ऩादकहरू, 

प्रशोधनकताजहरु, उत्ऩादन साभाग्री आऩूङ्झतजकताजहरू य व्माऩायीहरूको ऺभताराई सङ्टदृढ गनेछ । कृङ्जष 
भूल्म शृ्रङ्खराका राङ्झग कङ्ट र रु २ अयव ३३ कयोड ९० राख प्रस्ताव गङ्चयएको छ । 

 

२७५. तरको ताङ्झरका ३१ भा प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत बएजस्तै अन्त्म प्रङ्झतपर य कामजक्रभहरू फजेटरे सभेटेको छ । 

क) कृङ्जष सडक य ङ्जवद्यङ्टतीकयण सञ्जार ङ्जवस्ताय 

ख) प्रदेशबङ्चय भाटोको उवजयता नदसाको प्रमोग य फारी तथा वस्तङ्टको जोङ्झनङ गनज 
ग) स्थानीम दाना साभाग्री, डारेघाॉस य घाॊसेफारी प्रवर्द्जन  

घ) जङ्टनोङ्जटक य अन्त्म आङ्झथजक रुऩभा भहत्वऩूणज योगहरूको योकथाभ य ङ्झनमन्त्रण 

ङ) फजाय ऩूवाजधाय, प्रशोधन य बण्डायण सङ्टङ्जवधाहरू य फजाय सॊजार ङ्जवकास 

च) गङ्टणस्तयीम भासङ्ट रगामत खाद्य ऩदाथजको स्वच्छता य गङ्टणस्तय 

छ) हैङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएको बङू्झभको ऩङ्टनस्थाजऩना/सङ्टधाय य कृङ्जष-वनको राङ्झग प्रमोग 

ज) MAPs/NTFPs खेती, प्रशोधन य व्माऩाय 
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ताङ्झरका ३१. ङ्जवस्ततृ फजेट, ऩङ्चयणाभ २. उत्ऩादकत्व वङृ्जि य उत्ऩादन, फजाय य व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकता वङृ्जि (फजेट रु दश राखभा) 

ङ्झस.नॊ 
प्रङ्झतपर सङ्टचकहरु (Output 

indicators) 
आव 
२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्भा रागत 
ऩङ्झछका १० 
वषज 

१५ वषजको 
रागत 

२.१  

प्राथङ्झभकताका वस्तङ्टहरुको 
ऩङ्जहचान य फजायभङ्टखी उत्ऩादन 
मोजना तजङ्टजभा तथा कामाजन्त्वमन 

२१.६ २१.६ २१.६ २१.६ २१.६ १०८.० ३५२.४ ४६०.४ 

२.२  
उऩमङ्टक्त बङू्झभ एकीकयण दृङ्जिकोण 
अफरम्वन 

७०.५ ७०.० ७०.० ७०.० ७०.० ३५०.५ ११२२.७ १४७३.२ 

२.३  
कृङ्जष व्मवसामीकयणका राङ्झग 
सङ्टधाङ्चयएको रगानी वातावयण 

३४.६ ५५.१ ३५.१ ३४.६ ३६.६ १९६.१ ६४३.७ ८३९.८ 

२.४  

व्मवसाङ्जमक कृङ्जष ङ्झफकासका 
राङ्झग कयाय खेती  
 

३०.० ३०.० ३०.० ३०.० ३०.० १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

२.५ 
ङ्झसॉचाइ ऺेर ङ्जवस्ताय य वषजबङ्चय 
ङ्झसॉचाइ उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञितता 

५,६१६.६ ५,६१६.६ ५,६१६.६ ५,६१६.६ ५,६१६.६ २८,०४३.० ५३,७८९.३ ८१,८३२.३ 

२.६  
कृङ्जष फजाय सूचना तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध सेवा (ICT) प्रवर्द्जन 

१.९ ०.९ ०.० ०.० ०.० २.८ ७.० ९.८ 

२.७  

सङ्जक्रम श्रभशङ्ञक्तको राङ्झग 
अनङ्टकूर वातावयण ङ्झसजजना  
 

६०८.२ ६०८.२ ६०८.२ ५२८.२ ५२८.२ २,८८१.० १०,१७७.८ १३,०५८.८ 

२.८  
स्थानीम तथा ऩयम्ऩयागत फारी 
वस्तङ्टको भूल्म अङ्झबफङृ्जर्द् 

४.० ६३.५ ६५.५ ४३.५ ३.५ १८०.० ८४९.१ १,०२९.१ 

२.९. 

ङ्जवङ्ञशि वस्तङ्टहरूका राङ्झग 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक कृङ्जष भूल्म 
शृ्रॊखराहरू स्थाऩना  
 

१०२.५ ११०.३ ११८.० ९८.९ ९९.७ ५२९.४ १,८०९.९ २,३३९.३ 
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ङ्झस.नॊ 
प्रङ्झतपर सङ्टचकहरु (Output 

indicators) 
आव 
२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्भा रागत 
ऩङ्झछका १० 
वषज 

१५ वषजको 
रागत 

२.१०  
कृङ्जष सडक य ङ्जवद्यङ्टतीकयण सञ्जार 
ङ्जवस्ताय 

१,४५०.० १,३२५.० ३२५.० २००.० २००.० ३,५००.० १९,६९३.७ २३,१९३.७ 

२.११ 
भाटोको उवजयता नदसाहरू 
(soil fertility maps) प्रमोग य 
क्रऩ जोङ्झनङ कामज 

०.८ ०.८ ०.८ ०.८ ०.८ ०.८ १४.० 
१८.० 

 

२.१२ 

स्थानीम रूऩभा उऩरब्ध दाना 
साभाग्री, डारेघाॉस य घाॊसेफारी 
प्रवर्द्जन  

४.५ ४.५ ४.५ ४.५ ४.५ २२.५ ७८.९ १०१.४ 

२.१३ 

जङ्टनोङ्जटक एवॊ अन्त्म आङ्झथजक 
रुऩभा भहत्वऩूणज योगहरूको 
योकथाभ य ङ्झनमन्त्रणका 
उऩामहरू अवरम्वन 

५५.० ५४.० २५.८ १७.३ १८.८ १६०.८ ४५६.४ ६१७.२ 

२.१४ 

फजाय ऩवूाथधाय, बण्डायण 
सषुवधा य फजाय सिंजार 
षवकास  

४२.५ १२९.५ २२४.५ ९१.५ ११९.५ ६०१.९ ७६८.९ १,३७०.९ 

२.१५ 
खाद्य ऩदाथजको स्वच्छता य 
गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञिता 

४.८ ८४.३ ६९.३ ६९.३ ६९.३ २९४.७ २३५.५ ५३०.२ 

२.१६ 

हैङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएको जग्गाको 
ऩङ्टनस्थाजऩना तथा सङ्टधाय गयी 
कृङ्जष वनको राङ्झग उऩमोग 

३८१.६ ४००.६ ४२०.६ ४४१.५ ४६३.५ २,१०७.७ १,५९३.३ ३,७०१.० 

२.१७  
MAPs/NTFPs खेती, प्रशोधन य 
व्माऩाय एवॊ सॊस्थागत सङ्टधाय 

३५.८ ३८.८ ४०.८ ४१.३ ३६.८ १९३.४ ७१७.८ ९११.३ 

 जम्भा  ८,४६४.९ ८,६१३.६ ७,६७६.२ ७,३०९.५ ७,३१९.४ ३९,३२५.८ ९२,८३६.४ १३२,१६२.२ 
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८.1.३ मोजना य फजेट- ऩङ्चयणाभ ३: खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय 

२७६. PADS रे प्रदेशको डयराग्दो खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा ङ्ञस्थङ्झतराई सम्फोधन गनज खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाका 
प्रभङ्टख ऩऺहरूराई ध्मानभा याखेको छ । मो क्रस कङ्जटङ ऩङ्चयणाभ हो य प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩभा 
PADS को अन्त्म ऩङ्चयणाभहरूको प्रङ्झतपरहरुफाट सभेत मो ऩङ्चयणाभ प्राप्त गनज सङ्जकनेछ । PADS रे 
कृङ्जष सडक, बण्डायण, गोदाभ सङ्टङ्जवधा आङ्छद ऩूवाजधायहरु एवॊ ऩौङ्जिक य ङ्जवङ्जवध खाद्य उऩबोग, भूल्म 
अङ्झबवृङ्जि कामजक्रभहरू भापज त पाभज ङ्झबर य फाङ्जहय योजगायी ङ्झसजजना गयी बौङ्झतक ऩहङ्टॉच सङ्जहत छ वटा 
ङ्जवङ्ञशि प्रङ्झतपरहरु भापज त खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाराई सङ्टधाय गने रक्ष्म याखेको छ । 

 

२७७. उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाएय खाद्याङ्ङभा बौङ्झतक ऩहङ्टॉच सङ्टधाय गनज रु ३१८६ ङ्झभङ्झरमन प्रऺेऩण 
गङ्चयएको छ । स्थानीम स्तयभा उत्ऩाङ्छदत खाद्याङ्ङ सङ्जहत ङ्जवद्यारम ङ्छदवा खाजा कामजक्रभराई प्रवर्द्जन  
गनज य प्रदेशबय कयेसाफायी (ङ्जकचेन गाडेन) प्रवर्द्जन गनज ऩङ्झन फजेटरे जोड ङ्छदएको छ । आकङ्ञस्भक 
आवश्मकताका राङ्झग फीउ य खाद्याङ्ङको भौज्दात याख्न (Buffer Stock) रु २ अयव  ८१ कयोड ३० 
राखको व्मवस्था गङ्चयएको छ जसरे भङ्टख्म रूऩभा प्रदेशका जोङ्ञखभभा ऩयेका सभङ्टदामहरूको 
आवश्मकता सॊफोधन गनज मोगदान ऩङ्टर् माउनेछ । 

 

२७८. ऩोषण सचेतना अङ्झबमान (रु ७ कयोड ६० राख), भङ्जहराभैरी औजाय य प्रङ्जवङ्झध सङ्जहत खाद्य प्रशोधन 
सॊमन्त्र (रु १२ कयोड ४० राख), य खाद्य स्वच्छता तथा गङ्टणस्तय प्रवर्द्जन (रु ८ कयोड ६० राख) 
जस्ता कृमाकराऩहरु मस अन्त्तयगत प्रस्ताङ्जवत (ताङ्झरका ३२) । 
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ताङ्झरका ३२. ङ्जवस्ततृ फजेट, ऩङ्चयणाभ ३ - खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय (फजेट रु दश राखभा) 
ङ्झस. 
नॊ 

प्रङ्झतपर सङ्टचकहरु (Output 

Indicators) 
आव 
२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्भा 
रागत 

ऩङ्झछका 
१० वषज 

१५ वषजको 
रागत 

३.१  उत्ऩादन फढाएय खाद्याङ्ङभा 
बौङ्झतक ऩहङ्टॉच सङ्टधाय  
 

१०३.६ १३८.८ ११४.२ १४९.९ १२५.९ ६३२.५ २५५३.४ ३१८५.९ 

३.२  ऩौङ्जिक ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त खाद्य 
उऩबोग प्रवर्द्जन 

२१६.० २२६.८ २३८.१ २५०.० २६२.५ ११९३.५ २६४६.२ ३८३९.८ 

३.३  आकङ्ञस्भक अवस्थाको राङ्झग 
फीउ तथा खाद्याङ्ङको भौज्दात 
(Buffer Stock) व्मवस्थाऩन 

१०५.४ ११०.५ ११५.८ १२१.४ १२७.३ ५८०.५ २२३२.४ २८१२.९ 

३.४ ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त खानाको ऩौङ्जिक 
भहत्व फाये सचेतना ङ्झसजजना  
 

३.४ ३.० ३.० ३.१ ३.२ १५.७ ६०.१ ७५.८ 

३.५. स्थानीम वस्तङ्टहरूको भूल्म 
अङ्झबवृङ्जिको राङ्झग भङ्जहराभैरी 
खाद्य प्रशोधन भेङ्झसनयी य 
उऩकयणहरूभा ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञितता  
 

४.२ ५.० ५.२ ५.४ ५.६ २५.४ ९८.७ १२४.१ 

३.६  खाद्य स्वच्छता य गङ्टणस्तय 
प्रवर्द्जनका उऩामहरू अवरम्वन 
 

३.५ ३.६ ३.७ ३.७ ३.८ १८.३ ६७.० ८५.३ 
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८.1.४ मोजना य फजेट- ऩङ्चयणाभ ४: सङ्टदृढ सॊस्थाहरू य सङ्टशासनभा सङ्टधाय 

२७९. ऩङ्चयणाभ ४ अन्त्तगजत प्रङ्झतपरहरु अन्त्तयगत सॊस्था य सङ्टशासनराई सङ्टदृढ ऩाने कृमाकराऩहरु प्रस्ताव 
गङ्चयएका छन । प्रदेशभा सॊस्थाहरू बङ्ङारे कृङ्जष ङ्जवकास ऺेरभा सॊरग्न सावजजङ्झनक सॊस्थाहरू जस्तै 
MoLMAC, ङ्झनदेशनारमहरू, AKCs, VHLSECs, ताङ्झरभ केन्त्िहरू, पाभज केन्त्िहरू य स्रोत केन्त्िहरू; य 
ङ्झनजी ऺेर, ङ्जकसान सॉगठन य सहकायीहरु ऩदजछन । ङ्जवङ्झबङ्ङ १४ प्रङ्झतपरहरू भापज त ऩङ्चयणाभ हाङ्झसर 
गनज जम्भा रु १४ अयव ६९ कयोड ५३ राख फजेट प्रस्ताव गङ्चयएको छ । कङ्ट र फजेटभा ऩङ्जहरो 
ऩाॉच वषजको राङ्झग ३ अयव २४ कयोड ७० राख रुऩैमाॉ य फाॉकी १० वषजको अवङ्झधका राङ्झग ११ 
अयव ४४ कयोड ९० राख रुऩैमाॉ राग्ने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । 

 

२८०. प्रङ्झतपरहरूका कृमाकराऩहरू प्राम् ऺभता ङ्जवकास, सभन्त्वम, कामजशाराहरू जस्ता यहेका छन ्। मस 
प्रदेशबङ्चय प्रबावकायी सेवा प्रवाह गनजका राङ्झग तीन तहका सयकायहरूफीच स्ऩि ऺेरगत शतजहरु  
ङ्जवकास गने सॊमन्त्रराई सभेङ्जटएको छ जसको राङ्झग रु ३ कयोड ८० राख प्रस्ताव गङ्चयएको छ । 
मस ऩङ्चयणाभ अन्त्तगजत सयोकायवाराहरू फीचको फढ्दो सङ्टसॉगता (harmonization) अको प्रभङ्टख 
प्रङ्झतपर सूचक हो । प्रङ्झतपरहरुका राङ्झग जम्भा रु १ अयव १७ कयोड २० राख को मोजना 
फनाईएको छ । मोजनाभा कृङ्जष ङ्जवकासको राङ्झग एकीकृत मोजना तजङ्टजभा गनज रु १ अयव ९४ कयोड 
२० राख फजेट व्मवस्था गङ्चयएको छ । अनङ्टदान ङ्जवतयणको सॊमन्त्रराई ऩायदशॉ फनाई सङ्टदृढ गनज रु 
२ कयोड ९० राखद फजेटको प्रस्ताफ गङ्चयएको छ । 

२८१. कृङ्जष व्मवसाम ऺेरभा ङ्झनजी ऺेरको सङ्जक्रम सॊरग्नता य रागत प्रबावकायी कृङ्जष साभग्री य सेवाहरूभा 
सहज ऩहङ्टॉचका राङ्झग क्रभश् रु ५ कयोड ६० राख य रु १८ कयोड ९० राखको फजेट प्रस्ताव 
गङ्चयएको छ । 

 

२८२. प्रदेशभा कृङ्जष व्मवसामको ङ्जवकासका राङ्झग सहकायीको सङ्टदृढीकयण तपज  रु १ अयव ९० कयोड ४० 
राख फजेट प्रस्ताङ्जवत छ । फजेटरे कृङ्जष सहकायीको ऺभता अङ्झबवङृ्जि जस्तै व्मवसाम मोजना तजङ्टजभा, 
प्रस्ताव रेखन, कभजचायीको सीऩ ङ्जवकास, कृङ्जष ऺेरभा रगानी य सहकायी भापज त सहङ्टङ्झरमतऩूणज 
ऋण/ब्माज भा तादाम्मता ङ्झभराउने रक्ष्म याखेको छ । 

 

२८३. मस प्रदेशभा वैऻाङ्झनक मोजना तजङ्टजभा य रगानी सङ्टङ्झनङ्ञित गनज रैङ्जङ्गक य सभावेशी गङ्झतशीर कृङ्जष 
डाटाफेसको स्थाऩना गनज कामजक्रभहरु प्रस्ताङ्झफत छन ्। कृङ्जष डाटाफेस स्थाऩनाको राङ्झग रु २ अयव 
४६ कयोड ९० राख य प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनका राङ्झग कङ्चयफ रु १ अयव ८४ कयोड 
४० राख प्रस्ताव गङ्चयएको छ ।  

 
२८४. कृङ्जष कामजक्रभहरुभा रैङ्जङ्गक य सभावेशी दृङ्जिकोण सभावेश गङ्चयएको छ जसको राङ्झग रु ६६ कयोड 

३० राख प्रस्ताङ्जवत छ । प्रदेशभा कृङ्जष ऺेरभा फङ्झरमो सङ्टशासन सङ्टङ्झनङ्ञित गनज नीङ्झतगत प्रङ्झतविताभा 
सङ्टसॉगतता का राङ्झग रु १ अयव ५६ कयोड ५० राख छङ्टट्टमाईएको छ । त्मसैगयी यणनीङ्झतरे भानव 
सॊसाधन आवश्मकताको भूल्माङ्कन गयी सोही अनङ्टसाय प्रदेशभा यहेको प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवऻ य कभजचायीको 
अबावराई ऩूङ्झतज गनज रु ३ अयव ५० कयोड २४ राख फजेट प्रस्ताफ गयेको छ । फजेटरे प्रस्ताङ्जवत 
अङ्झतङ्चयक्त कभजचायीहरूको चारङ्ट खचजराई सभेत सॊवोधन गनेछ। फजेटको ङ्जववयण तर ताङ्झरका ३३ 
भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ: 
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ङ्झस.नॊ प्रङ्झतपर सङ्टचकहरु (Output Indicators) 

आ
व 

२०
७९

/८
० 

आ
व 

२०
८०

/८
१ 

आ
व 

२०
८१

/८
२ 

आ
व 

२०
८२

/८
३ 

आ
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२०
८३

/८
४ 
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त 

ऩङ्झछ
क
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१०
 

वष
ज 

१५
 

वष
जक
ो 
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४.१  
तीन तहका सयकायहरूको स्ऩि TOR सङ्जहतको 
सॊमन्त्र स्थाऩना 

४.७ १.२ १.२ १.२ १.२ ९.५ २८.४ ३७.९ 

४.२  
ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा कृङ्जष ऺेरभा काभ गने सावजजङ्झनक 
सॊस्थाहरू फीचको तारभेर वङृ्जि 

५२.० ५२.० ५२.० ५२.० ५२.० २६०.० ९११.६ १,१७१.६ 

४.३  
ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका सॊस्थाहरूफीचको सभन्त्वमभा  
एकीकृत कृङ्जष ङ्जवकास मोजना तजङ्टजभा 

५३.० ५३.० ५३.० ५३.० ५३.० २६५.० ९२९.२ १,१९४.२ 

४.४  
रङ्ञऺत अनङ्टदान/सहमोग मोजना रागू गयी ऩायदशॉ 
अनङ्टदान ङ्जवतयण सॊमन्त्रको ङ्जवकास 

१.३ १.३ १.३ १.३ १.३ ६.५ २२.८ २९.३ 

४.५  ङ्झनजी ऺेरको सङ्जक्रम सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञितता २.५ २.५ २.५ २.५ २.५ १२.५ ४३.८ ५६.३ 

४.६  
सङ्ञजरैसॉग ऩहङ्टॉचमोग्म य रागत-प्रबावी कृङ्जष 
साभग्री य सेवाहरूको सङ्टङ्झनङ्ञितता/उऩरब्धता 

८.४ ८.४ ८.४ ८.४ ८.४ ४२.० १४७.३ १८९.३ 

४.७  सहकायीराई सङ्टदृङ्जढकयण गयी सऺभ फनाउन े ७१.४ ८५.८ ८५.८ ७१.४ ८५.८ ४००.२ १५०४.२ १,९०४.४ 

४.८ 

ङ्जविीम सेवाभा सहज य ङ्जकपामती ऩहङ्टॉच सङ्टधाय य 
सङ्टङ्झनङ्ञितता 
 

०.५ ०.५ ०.५ ०.५ ०.५ २.५ ८.८ ११.३ 

४.९  
CBOs/NGOs, कृषक सभूह, वस्तङ्टगत सॊस्था य 
ङ्जवकास साझेदायहरूको साभॊजस्मऩूणज ऩङ्चयचारन 

२.६ २.६ २.६ २.६ २.६ १३.० ४५.६ ५८.६6 

४.१० 
प्रबावकायी अनङ्टगभन, सङ्झभऺा य भूल्माङ्कन 
प्रणारी अवरम्फन 

१११.७ १११.७ १११.७ १११.७ १११.७ ५८५.५ १९१०.३ २,४६८.८ 

४.११  कृङ्जष डाटाफेस सङ्टधाय / स्थाऩना ९५.० ८६.२ ६८.६ ६८.६ ६८.६ ३८७.० १४५६.५ १,८४३.५ 

४.१२  कृङ्जष  ङ्जवकासभा रैङ्जङ्गक य सभावेशी दृङ्जिकोण ३०.५ ३०.५ ३०.५ ३०.५ ३०.५ १५२.५ ५१०.४ ६६२.९ 
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ङ्झस.नॊ प्रङ्झतपर सङ्टचकहरु (Output Indicators) 

आ
व 

२०
७९

/८
० 

आ
व 

२०
८०

/८
१ 

आ
व 

२०
८१

/८
२ 

आ
व 

२०
८२

/८
३ 

आ
व 

२०
८३

/८
४ 

जम्
भा
 र

ाग
त 

ऩङ्झछ
क
ा 

१०
 

वष
ज 

१५
 

वष
जक
ो 

रा
गत

 

अऩनाउन े
 

४.१३  
नीङ्झतगत प्रङ्झतविताको ङ्जवश्वसनीमता कामभ एवॊ 
प्रवर्द्जन  

७२.० ७२.० ७२.० ७२.० ७२.० ३६०.० १,२०४.९ १,५६४.९ 

४.१४ 
भानव सॊसाधनको आवश्मकताहरू 
भूल्माङ्कन/ऩङ्टनयावरोकन 

१५५.९ १५५.४ १५५.४ १५५.४ १५५.४ ७७७.५ २,७२४.९ ३,५०२.४ 

   जम्भा ६६१.५ ६६३.१ ६४५.५ ६३१.१ ६४५.५ ३,२४६.७ ११,४४८.६ १४,६९५.३ 
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८.२ ङ्जवङ्ञिम स्रोतहरू 

२८५. PADS कामाजन्त्वमन गनज कृङ्जष ऺेरभा काभ गने ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरू फीचको प्रबावकायी सहकामज 
आवश्मक छ । फजेटको कङ्ट र ८४.७ प्रङ्झतशत (वा रु १७६ अयव ३४ कयोड ८९ राख) सॊघीम य 
प्रादेङ्ञशक सयकायफाट ङ्जवङ्ञिम व्मवस्था हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ बने फाॉकी १५.३ प्रङ्झतशत ङ्झनजी ऺेर, 

कृषक सभङ्टदाम, स्थानीम सयकाय य सहकायी जस्ता अन्त्म सयोकायवाराहरूफाट आउन ेअऩेऺा गङ्चयएको 
छ। प्रदेशभा स्थाऩना हङ्टन े एकद्वाय प्रणारी भापज त ङ्जवकास साझेदायहरुको फजेट सभेत खचज हङ्टने 
व्मवस्था  गङ्चयनछे । सावजजङ्झनक-ङ्झनजी-साझेदायी रगानी भापज त ङ्झनजी ऺेररे कङ्चयफ ८.२% मोगदान 
गनेछ,। सहकायीको अॊश १.१% यहनेछ बन े स्थाङ्झनम तहको ३.६% य कृषक सभङ्टदामको २.४% 
मोगदान यहनछे जङ्टन ताङ्झरका ३४ भा उल्रेख गङ्चयएको छ। 

 

ताङ्झरका ३४. PADS को राङ्झग ङ्जवङ्ञिम स्रोतहरु (फजेट रु दश राखभा) 

ङ्जवङ्ञिम स्रोतहरु 

ऩङ्चयणाभ:१ ऩङ्चयणाभ:२ ऩङ्चयणाभ:३ ऩङ्चयणाभ:४ 

जम्भा फजेट 
(दश राख) 

भागभा 
आधाङ्चयत कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास 
य प्रसाय 

 

उत्ऩादकत्व वङृ्जर्द् य 
उत्ऩादन, फजाय एवॊ 
व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक 
ऺभता वङृ्जि 

खाद्य य ऩोषण 
सङ्टयऺाभा सङ्टधाय 

सङ्टदृढ सॊस्थाहरू 
य सङ्टशासनभा 
सङ्टधाय 

 

सावजजङ्झनक  

(सॊघ + प्रदेश) 
१३,८६७.१ ११५,३७७.६ ७,६१४.३ १२,५०५.६ १४९,३६४.६ 

ङ्झनजी ऺेर ३,०९८.८ ९,९१२.२ १,४०२.१ ०.० १४,४१३.२ 

सहकायी ऺेर ५६१.७ ७९३.० ११५.५ ४९९.८ १,९७०.० 

स्थाङ्झनम तह १,३५५.७ २,६४३.२ ७५३.८ १,६८९.८ ६,४४२.५ 

कृषक सभङ्टदाम ४८४.२ ३,४३६.२ २३८.१ ०.० ४,१५८.५ 

जम्भा १९,३६७.५ १३२,१६२.२ १०,१२३.९ १४,६९५.३ १७६,३४८.९ 

 ङ्जहस्सा फजेटको
सावजजङ्झनक  

(सॊघ + प्रदेश) 
७१.६% ८७.३% ७५.२% ८५.१% ८४.७% 

ङ्झनजी ऺेर १६.०% ७.५% १३.८% ०.०% ८.२% 

सहकायी ऺेर २.९% ०.६% १.१% ३.४% १.१% 

स्थाङ्झनम तह ७.०% २.०% ७.४% ११.५% ३.६% 

कृषक सभङ्टदाम २.५% २.६% २.४% ०.०% २.४% 

 

९ PADS भागजङ्ञचर 

२८६. PADS रे आगाभी १५ वषजको अवङ्झधभा सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष रूऩान्त्तयणको राङ्झग मोजना फनाएको 
छ । मो एक राभो अवङ्झध हो जसभा भहत्त्वऩूणज ऩङ्चयवतजनहरू ङ्झनङ्ञित रूऩभा हङ्टनेछन ्। PADS रे 
कृङ्जष ङ्जवकासको राङ्झग एक रूऩयेखा प्रदान गदजछ जङ्टन मस अवङ्झधभा धेयै ऩटक सङ्टधाय य ऩङ्चयभाजजन गनज 
आवश्मक सभेत हङ्टनेछ ।  
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२८७. अन्त्म धेयै माराहरूभा जस्तै, ऩङ्जहरो चयण सफैबन्त्दा भहत्त्वऩूणज हङ्टन्त्छ । PADS को मारा सपर हङ्टनको 
राङ्झग धेयै सतजहरू ऩूया गनङ्टजऩछज जङ्टन मस प्रकाय छन ्। 

क) प्रदेश सयकायको प्रङ्झतविता 
ख) स्थानीम सयकायको प्रङ्झतविता 
ग)  PADS कामाजन्त्वमनका राङ्झग नीङ्झत य ङ्झनमभहरू तजङ्टजभा 
घ) प्रभङ्टख सयोकायवाराहरुको सहभङ्झत (consensus) 

ङ) ङ्जवकास साझेदायहरूको सहमोग 

 

२८८. मी प्रत्मेक अवस्थाहरूराई अवरोकन मोग्म सूचकहरू भापज त प्रभाङ्ञणत गनज आवश्मक छ । ङ्झनम्न 
खण्डरे PADS सपरताको राङ्झग प्रायङ्ञम्बक आवश्मक सतजहरूको प्रभाणीकयण गने तङ्चयकाहरू फाये 
व्माख्मा गयेको छ । 

 

९.१ प्रदेश सयकायको प्रङ्झतविता 
२८९. PADS भा प्रदेश सयकायको प्रङ्झतविताराई ङ्जवि, कानून, भानवस्रोत य सॊस्थासॉग सम्फङ्ञन्त्धत चाय भङ्टख्म 

सूचकहरूद्वाया ङ्झनदेङ्ञशत गङ्चयनछे जसराई तर उल्रेख गङ्चयएको छ ।  

 

क) फजेटभा प्रङ्झतविता गने् PADS प्रङ्झत प्रङ्झतविता ङ्जविीम स्रोतको सतजभा भार नबई कामजक्रभहरू 
कामाजन्त्वमनको राङ्झग सहमोगको सन्त्दबजभा ऩङ्झन व्मक्त गङ्चयएको छ । मसफाट सयोकायवाराहरूराई 
उत्प्रङे्चयत गनज य ङ्झनजी रगानी य ङ्जवकासराई प्रोत्साहन गनज ऩमाजप्त मोजना ङ्ञऺङ्झतज ङ्झनभाजण य ङ्जविीम 
सङ्टयऺा सभेत सङ्टङ्झनङ्ञित गनज सङ्जकन्त्छ ।  

 

ख) कभजचायी/ङ्जवऻको उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञित गने् PADS को अको प्रभङ्टख प्रङ्झतविता बनेको प्रदेश य 
ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत कामाजरम, ताङ्झरभ केन्त्ि य पाभज केन्त्िहरूभा हारको ङ्चयक्त ऩदहरू ऩूणज रूऩभा ऩूङ्झतज 
गनङ्टजका साथै PADS को दामयाको आधायभा नमाॉ ऩदहरू ङ्झसजजना य ऩूङ्झतज गनङ्टज आवश्मक छ । 

 

ग) प्रभङ्टख ऩदको कामजकार (सभमाफङ्झध): PADS को सही रूऩभा कामाजन्त्वमन गनजको राङ्झग केही 
भहत्वऩूणज ऩदहरू जस्तै प्रदेशका कामजक्रभ प्रभङ्टखहरु य PADS भा काभ गने वङ्चयष्ठ कभजचायीहरूको  

ऩमाजप्त कामजकार (कङ्ञम्तभा ङ्झतनीहरूको सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनमभ अनङ्टसाय) हङ्टन ङ्टऩछज । मसका राङ्झग प्रादेङ्ञशक 
नीङ्झत वा ङ्झनमभहरूको ङ्झनभाजण य कामाजन्त्वमन आवश्मक हङ्टन सदछ । 

 

घ) केङ्जह भहत्वऩूणज ईकाइहरूको स्थाऩना् PADS को कामाजन्त्वमन सङ्टङ्झनङ्ञित गनज प्रादेङ्ञशक एडीएस 
कामाजन्त्वमन सङ्झभङ्झत (PADSIC), PADSCC को सभन्त्वम उऩसङ्झभङ्झत य PADS कामाजन्त्वमन सहमोग 
इकाई (ADSISU) को स्थाऩना गनङ्टज आवश्मक छ । 
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९.२ स्थानीम तहको प्रङ्झतविता 
२९०. PADS को राङ्झग स्थानीम सयकायको प्रङ्झतविता भहत्वऩूणज हङ्टनेछ य तीन भङ्टख्म सूचकहरु ङ्जवि, कानून, 

य सॊस्थाहरु सॉग सम्फङ्ञन्त्धत सूचकहरुद्वाया ङ्झनदेङ्ञशत  हङ्टनेछ ।  

क) प्रत्मेक स्थानीम तह (नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरका) द्वाया फजेट प्रङ्झतफध्दता् मस अन्त्तगजत कृङ्जष 
तथा ऩशङ्टऩन्त्छी प्रसाय सेवा, प्रङ्जवङ्झध हस्तान्त्तयण, अनङ्टसन्त्धान तथा अध्ममन, स्रोत केन्त्ि, कृङ्जष अनङ्टदान, 

सहकायी सङ्टदृढीकयण, ङ्झनजी ऺेरको सङ्टदृढीकयण रगामतका ऺेरभा स्थानीम तहको 
आवश्मकताराई सम्फोधन गने गयी कङ्ट र फजेटको कम्तीभा १५-२० प्रङ्झतशत कृङ्जष ङ्जवकासका 
राङ्झग छङ्टट्याउनङ्ट ऩनेछ । 

ख) कभजचायी/ङ्जवऻहरूको उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञित गने् PADS को राङ्झग स्थानीम स्तयको प्रङ्झतविता 
बनेको नगयऩाङ्झरका कामाजरम य वडाहरूभा कृङ्जष य ऩशङ्टऩॊऺीको हारको ङ्चयक्त ऩदहरू ऩूणज रूऩभा 
ऩूङ्झतज गनङ्टजका साथै PADS को कामजऺ ेरको आधायभा नमाॉ ऩदहरू ङ्झसजजना गनङ्टजका साथै OVOT य 
LRPs को प्रावधान सभेत याख्नङ्ट हो । 

ग) स्थानीम तहस्तयभा PADS कामाजन्त्वमन सङ्झभङ्झतको स्थाऩना: PADS ढाॉचा अनङ्टरूऩ कृङ्जष ङ्जवकास 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको कामाजन्त्वमनभा सङ्टसॉगतता कामभ गनज प्रत्मेक स्थानीम तहभा PADS कामाजन्त्वमन 
सङ्झभङ्झत (PADSIC) स्थाऩना गनङ्टज आवश्मक छ । PADSIC को अध्मऺता नगयऩाङ्झरका / 

गाउॉऩाङ्झरकाका भेमय/अध्मऺरे गने य सदस्म-सङ्ञचवको रूऩभा कृङ्जष/ऩशङ्टऩॊऺी ईकाइका प्रभङ्टखरे 
गनेछन । 

 

९.३ PADS कामाजन्त्वमनका राङ्झग नीङ्झत य ङ्झनमभहरू  

२९१. PADS को कामाजन्त्वमनको राङ्झग धेयै नीङ्झत य ङ्झनमभहरूको तजङ्टजभा य ङ्झतनको स्वीकृङ्झत आवश्मक छ । 
मी भध्मे केही नीङ्झत य ङ्झनमभहरू, ङ्जवशेष गयी सङ्टशासन आमाभसॉग जोङ्झडएकाको हकभा PADS 

प्रङ्जक्रमाको सङ्टरुभै तजङ्टजभा गङ्चयनङ्टऩछज । केही नीङ्झत तथा सन्त्दबजहरू ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन:् 
क) PADS कामाजन्त्वमन सहमोग इकाई (PADSISU) 

ख) PADSCC य उऩ-सङ्झभङ्झतहरूको सॊयचना 
ग) PADS सूचना डेस्क 

घ) NARC ऩङ्टनसंयचना 
ङ)  भूल्म शृ्रॊखरा ङ्जवकास सॊजार (Value Chain Alliance) 

च)  गङ्टणस्तय य स्वच्छता सम्फङ्ञन्त्ध ङ्झनमभहरू 

छ) जग्गा बाडा य कयाय खेती 
ज) फारी य ऩशङ्ट फीभा ङ्झनमभहरू 

झ) अनङ्टदान ऩारना सम्फङ्ञन्त्ध ङ्झनमभ 

ञ) कृङ्जष ऋण, ङ्झफभा नीङ्झत कामाजन्त्वमन तथा ङ्जवङ्ञिम उऩज नीङ्झत 

ट) सहकायी ऩङ्चयचारन नीङ्झत 

ठ) सावजजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी नीङ्झत 
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९.४ प्रभङ्टख सयोकायवाराहरूको सहभङ्झत 

२९२. PADS राई एक प्राङ्जवङ्झधक अभ्मासको रुऩभा भार फङ्टझ्नङ्ट हङ्टॊदैन ङ्जकनङ्जक मो अको १५ वषजको राङ्झग 
तमाय गङ्चयएको प्रदेशको एक आधायबतू मोजना हो । मस यणनीङ्झतरे कृङ्जष ऺेरको सभावेशी य ङ्छदगो 
ङ्जवकासका साथै प्रदेशको कृङ्जष ऺरेको सॊक्रभणराई सम्फोधन गने रक्ष्म याखेको छ । प्रभङ्टख य 
प्रबावशारी सयोकायवाराहरू: सयकाय, ङ्जकसान, व्माफसामी ऺेर, सहकायी ऺेर य प्रभङ्टख याजनीङ्झतक य 
साभाङ्ञजक शङ्ञक्तहरू फीचको फङ्झरमो सहभङ्झत ङ्झफना मसको प्रबावकायी कामाजन्त्वमन सॊबव देङ्ञखॊदैन । 

 

९.५ ङ्जवकास साझेदायहरूको सहमोग 

२९३. PADS कामाजन्त्वमन धेयै हदशम्भ कृङ्जष य ऩूवाजधाय ङ्जवकास ऺेरभा काभ गने ङ्जवकास साझेदायहरू (DPs) 

को प्रबावकायी बङू्झभकाभा ङ्झनबजय गदजछ । PADS रे एकद्वाय दृङ्जिकोण भापज त उनीहरूको सहमोग 
खोजेको छ । स्रोतको दोहोयोऩनफाट फच्न य जनताराई अङ्झधकतभ पाइदा ऩङ्टमाजउनका राङ्झग ङ्जवकास 
साझेदायहरूरे PADSIC/PADSCC सॉग JSR सॊमन्त्र भापज त काभ गनेछन ् । PADSCC रे PADS 

कामाजन्त्वमनको प्रायम्बभा ङ्झफध्मभान य बङ्झफष्मभा सहबागी हङ्टन सदने ङ्जवकास साझेदायहरूको ऩङ्जहचान 
गनेछ य ङ्झतनीहरूराई PADS खाका ङ्झबर ल्माउॉनेछ । 
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अनङ्टसङ्टची २. भङ्टख्म खाद्याङ्ङ फारीहरुको ऺरेपर, उत्ऩादन  य उत्ऩादकत्व (२०६०/६१-२०७५/७६)  

(ऺरेपर हे. भा, उत्ऩादन भे.टन भा य उत्ऩादकत्व भे.टन प्रङ्झत हे. भा) 
  धान गहङ्टॉ भकै कोदो जौ 

 

वषज ऺरेपर उत्ऩादन 
उत्ऩाद
कत्व 

ऺरेपर उत्ऩादन 
उत्ऩाद
कत्व 

ऺरेपर उत्ऩादन 
उत्ऩाद
कत्व 

ऺरेपर उत्ऩादन 
उत्ऩाद
कत्व 

ऺरेपर उत्ऩादन 
उत्ऩाद
कत्व 
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हाॊस उत्ऩादन (भे.ट ) ५ ५ ५ ५ ५ ७ ६ ७ १० १३ 
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अनङ्टसङ्टची ७. केही छाङ्झनएका बन्त्साय ङ्झफन्त्दङ्टवाट कृङ्जष वस्तङ्टहरुको आमात (२०७४/७५ य २०७५/७६)  
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वस्तङ्टहरु 
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  सङ्टजी (भकैको) २०७४-७५ 

    

१२ ७२४० 

  
  २०७५-७६ 

    

१० ३५० 

  दार २०७४-७५ २९० ५४६० २१४४ १५३६५५ ५९३६ ४२२१६३ 

  
  २०७५-७६ १२८ ४०९६ ७१७ २५१८३ ६०४७ ५२७६२४ 

  तेरहन २०७४-७५ १७६२२ ५१८६४९ ६१० ३५७९० १११३३ ५५३५८८ १५३३ ४६६५९ 

  २०७५-७६ १८८७ ७०८८५ ५२ ३२३० ९८१४ ७३३५६१ 

  ताजा तयकायी २०७४-७५ ५९४७२ ३९४३२८ ५९६५ ९३८०२ २४८ ५५७५ ५६४८ ६९४५२ 

  २०७५-७६ ५४७६ ७१९०१ ९४११ १३३५७४ ७१०८ ९४६९९ ९७७१ २०१५५१ 
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अनङ्टसङ्टची ९. ङ्ञजल्रागत रुऩभा प्राथङ्झभकता प्राप्त फारी तथा वस्तङ्टहरु 

ङ्ञजल्रा फारी तथा वस्तङ्ट य ऩशङ्टऩॊऺी  

फाजङ्टया 
 

धान, भकै, कोदो, पाऩय, आरङ्ट, बटभास, तयकायी, गहङ्टॉ,स्माउ, नास्ऩाती,  
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दङ्टध (गाई, बैंसी),  फाख्रा 
कृङ्जष-वन,  जङ्झडफङ्टटी (तेजऩात), अभरा, ङ्जटभङ्टय 

डडेल्धङ्टया धान (ङ्झबङ्झर भधेश), भकै, बटभास, फेभौसङ्झभ तयकायी (गोरबेडा, फन्त्दा), तयकायी 
ङ्झफउ, आरङ्ट, सङ्टन्त्तरा जात, ओखय 

दङ्टध (बैंसी),  फाख्रा 
कृङ्जष-वन, कृङ्जष ऩमजटन, ङ्चयठ्ठा, ङ्जटभङ्टय, अभरा, जङ्झडफङ्टटी (सतङ्टवा, वन रसङ्टन),अल्रो 

डोटी 
 

धान, भङ्झसनो धान (जोयामर फास्भती), बट्भास, फेभौसङ्झभ तयकायी, आरङ्ट, सङ्टन्त्तरा जात,  

अदङ्टवा, फेसाय,  भह 
दङ्टध (बैंसी),  फाख्रा, कङ्ट खङ्टया (स्थाङ्झनम) 
कृङ्जष-वन, कृङ्जष ऩमजटन, वन उद्यभ 

अछाभ धान, भकै, कोदो, आरङ्ट, दरहन (बटभास), सङ्टन्त्तरा जात, अदङ्टवा, फेसाय 

बैंसी, फाख्रा, फॊगङ्टय  

कृङ्जष-ऩमजटन 

कैरारी धान (भङ्झसनो धानको प्राथङ्झभकता ), भकै (उद्योग को राङ्झग), गहङ्टॉ, , उखङ्ट, तेरहन, ङ्झफउ उत्ऩादन, उऩोष्ण परपूर (केया, आॉऩ), सङ्टन्त्तरा जात, तयकायी, आरङ्ट 
दङ्टध (गाई, बैंसी), कङ्ट खङ्टया, फाख्रा, फॊगङ्टय, भाछा 
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ङ्ञजल्रा फारी तथा वस्तङ्ट य ऩशङ्टऩॊऺी  

कृङ्जष-वन, ऩमाज-ऩमजटन/कृङ्जष ऩमजटन, वन उद्यभ, सेतो चन्त्दन  

कॊ चनऩङ्टय धान (भङ्झसनो धानको प्राथङ्झभकता), भकै (उद्योग को राङ्झग), गहङ्टॉ, भकै (उद्योग को राङ्झग), उखङ्ट, तोयी, दारफारी, ङ्झफउ उत्ऩादन, उऩोष्ण परपूर (केया, 
ब ङ्टइॊकटहय), तयकायी, आरङ्ट 
दङ्टध (गाई, बैंसी), कङ्ट खङ्टया, फाख्रा, फॊगङ्टय, भाछा 
कृङ्जष-वन, ऩमाज-ऩमजटन/कृङ्जष ऩमजटन, वन उद्यभ 
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अनङ्टसङ्टची १०. प्रङ्झतपर (Output) भा आधाङ्चयत कृमाकराऩहरु  

ऩङ्चयणाभ १. भागभा आधाङ्चयत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य प्रसाय (फजेट रु दश राखभा)  
प्रङ्झतपर 
नॊ.   

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

१.१   

ङ्जकसान य कृङ्जष उद्यभहरूको 
आवश्मकताराई सम्फोधन गने 
ङ्जवकेन्त्िीकृत अनङ्टसन्त्धान प्रणारी ङ्जवकास 

 

  
     

  १.१.१ NARC अनङ्टसन्त्धान केन्त्िको ङ्जवस्ताय   २  ३३०.० १,०४४.१ १,३७४.१ 

  १.१.२ 
सावजजङ्झनक-ङ्झनजी-सहकायी साझेदायीभा 
फाह्य पाभज स्थाऩना  

      

  
 

  फारी १ १५ २४.० ५२.६ ७६.६ 

  
 

  परपूर १ २० ४०.० ११३.२ १५३.२ 

  
 

  ऩशङ्टऩॊऺी १ २५ ४७.५ १५७.८ २०५.३ 

  १.१.३ 
शैङ्ञऺक-प्रसाय-अनङ्टसन्त्धान साईट 
स्थाऩना 

AKC य VHLSEC सॉग आवि 
गने, प्रथभ वषजभा ६ (जम्भा १८) 

६ १ ९.० ४३.८ ५२.८ 

  १.१.४ 
प्रङ्जवङ्झधको ऩयीऺण य ङ्ञस्वकायका राङ्झग 
FFT साईटको स्थाऩना  

प्रथभ वषजभा ५ (जम्भा १५) ५ ०.३ ३.३ १४०.२ १४३.५ 

    जम्भा   
  ४५३.८ १,५५१.८ २,००५.६ 

१.२ १.२.१ स्रोत केन्त्ि स्थाऩना       

    
 ह्याचयी ५०  १.३ ४०.३ ४१.६ 

      फारीको ङ्झफउ-प्रभाङ्ञणत ङ्झफउ ९ ३ ३०२.८ १,४७७.४ १,७८०.३ 

      फाख्रा २ २ ४.० २६.३ ३०.३ 

      गाई १ १० १०.० २९.७ ३९.७ 

      बेडा य च्माॊङ्क्ग्रा २ २ ४.० २६.३ ३०.३ 

      दाना १ ४० ४०.० १५३.४ १९३.४ 

      ब्माज अनङ्टदान  २० ७.२ २८.४ ३५.६ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ.   

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

      फॊगङ्टय १ ३ २.५ २०.१ २२.६ 

      ङ्झफरुवा ६ २ ९.० ४३.७ ५२.७ 

      हारको (कङ्ट खङ्टया-२, बैंसी-२)  ४ १ २२.१ ५६.६ ७८.७ 

     जम्भा   
  ४०२.९ १,९०२.१ २,३०५.१ 

१.३   
सहबाङ्झगताभङ्टरक प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य 
प्रसाय 

  
 

    

  १.३.१ प्रजनन ङ्झफउ उत्ऩादन ५ फारी   ६३.१ २२७.९ २९१.०0 

  १.३.२ 
प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकासभा सयोकायवाराको 
सहबाङ्झगता 

प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकासका ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा 
सहबागीता 

५०  २.५ ९.६ १२.१ 

  १.३.३ 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफउ फैंक स्थाऩना य 
घङ्टम्तीकोषको व्मवस्था  

४ फारी/ङ्ञजल्रा ४० २ ११०.० ३५०.६ ४६०.६ 

      हारको ङ्झफउ फैंकराई सहमोग  ३५  ३५.० १२२.७ १५७.७ 

  १.३.४ 
ङ्ञजल्रा ङ्झफउ आत्भङ्झनबजय कामजक्रभ 

(DISPRO) राई सहमोग 

भङ्टर ङ्झफउभा अनङ्टदान सहमोग (४ 
फारी/ङ्ञजल्रा)  

४० १ २००.० ६८१.६ ८८१.६ 

  १.३.५ प्रङ्जवङ्झध प्रसायका राङ्झग स्थरगत ताङ्झरभ   १०० ० १०.० ३५.१ ४५.१ 

 
   जम्भा   

  ४२०.६ १,४२७.५ १,८४८.१ 

१.४   

 ङ्झफउ दङ्टयदृङ्जि (२०२१३-२०२५) को 
कामाजन्त्वमनको राङ्झग रगानी य ऺभता 
वङृ्जि  

  
 

    

  १.४.१ 
ङ्झफउङ्झफजन प्रमोगशारा स्थाऩना य 
सङ्टदृङ्जढकयण 

प्रमोगशारा स्थाऩना १ २० ४६.० १९.३ ६५.३ 

      सङ्टदृङ्जढकयण १ ५ ५.० १९.३ २४.३ 

      ऺभता वङृ्जि (ताङ्झरभ, गोष्ठी)  १ ७.० २२.० २९.० 

  १.४.२ दवायेङ्ञन्त्टनको सङ्टदृङ्जढकयण य ङ्झनमभन 
ङ्झनमभन सङ्टधाय (ि ङ्टत ङ्जवषादी 
ऩङ्चयऺण सेवा)  

१ ५ ५.० २१.० २६.० 
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प्रङ्झतपर 
नॊ.   

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

      दवायेङ्ञन्त्टन ऩोि स्थाऩना २ २० २६.० ८७.७ ११३.७ 

  १.४.३ 
नीङ्झत कामाजन्त्वमनका राङ्झग ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि 

अन्त्तयकृमा, सभन्त्वम फैठक, 
कामजशारा    १ ३.० १०.० १३.० 

      
PPP भा ङ्झफउ प्रशोधन ईकाई 
स्थाऩना 

१ ३० ४५.० १५१.९ १९६.९ 

  १.४.४ 
हाईङ्झब्रड ङ्झफउ उत्ऩादनभा ङ्झनजी 
ऺेरराई सहमोग 

पाभज य प्रमोगशारा स्थाऩनाभा 
सहमोग 

 ४० ४०.० १०२९.२ १०६९.२ 

     जम्भा   
 

 १७७.० 
१,३६०.४ 

 
१,५३७.४ 

१.५   

ङ्जकसानभैरी कृङ्जष भेङ्झसनयी तथा 
औजायको ङ्जवकास य उऩरब्धता 
सङ्टङ्झनङ्ञितता 
 

  
 

    

  १.५.१ 
कमजफोझ घटाउने य श्रभ फचत गने 
प्रङ्जवङ्झधहरुको प्रवर्द्जन  

धान गहङ्टॉ ङ्चयऩय १०००  १५.० ७०.१ ८५.१ 

      कम्फाईन ग्रने ङ्झभर  १०००  ३०.० २१०.४ २४०.४ 

      
पाभजका साधन (भकै छोडाउने, 
साना च ङ्टट्न ेभेङ्ञशन)  

  ३०.० २१०.४ २४०.४ 

  १.५ 
माङ्ञन्त्रकयण य भाग फढाउन सचेतना 
अङ्झबमान 

ताङ्झरभ य ङ्झभङ्झडमाफाट प्रचाय ९ १ १३.५ ५२.६ ६६.१ 

  १.५ 
सयर रुऩभा ङ्जवि ऩहङ्टॉचका राङ्झग 
सॊस्थाहरुको ङ्झनमभन  

अनङ्टदानमङ्टक्त कजाज य ङ्झफभा 
(कृङ्जषराई कङ्ञम्तभा १०%)  ५० ३०.० ० ३०.० 

  १.५ 
माङ्ञन्त्रकयण य भभजत सॊबायभा ऺभता 
ङ्जवकास  

ङ्झनजी य सहकायी ऺेरभा कस्टभ 
हामङ्चयङ सेन्त्टय स्थाऩना 

१० १० ६०.० २१०.४ २७०.४ 

      भभजत सॊबाय ताङ्झरभ १०  १.८ १०.५ १२.३ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ.   

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

  १.५ 
कय, शङ्टल्क य अन्त्मभा रचक नीङ्झत 
अवरम्फन 

नीङ्झतगत प्रावधानको अनङ्टगभन य 
आमात शङ्टल्क ऩङ्टन्प्राप्ती  ३० १८.० ७०.१ ८८.१ 

  १.५ 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा प्रमोग बएका 
औजायको सङ्टधाय  

  
 

 
 

  

      
८०० जनाको ताङ्झरभ (९ जना 
प्रङ्झत ऩाङ्झरका)  

४०  १२.० ४३.८ ५५.८ 

      औजाय सङ्टधायका राङ्झग ङ्झफउऩङ्टॊजी   
 ८०.० २९८.० ३७८.० 

     जम्भा   
 

 २९०.३ १,१७६.३ १,४६६.६ 

१.६   

गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रङ्जवङ्झधहरू 
ङ्जवङ्झबङ्ङ वस्तङ्टहरूभा भूल्माङ्कन, 
प्रभाङ्ञणकयण य ङ्जवस्ताय 

  
 

    

  १.६.१ 

गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रङ्जवङ्झधहरू 
(थोऩा ङ्झसॉचाई, ङ्ञस्प्रङकरय, सौमज 
ङ्झरफ्ट)   

यानी-जभया सङ्जहत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
स्थानभा प्रङ्जवङ्झध ऩङ्चयऺण (१० 
स्थान, ३ ऩङ्जवजङ्झध)  

९० २ १३५.० ४७.३ १८२.३ 

  १.६.२ प्रङ्जवङ्झधको आङ्झथजक ङ्जवश्लषेण 
ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थान य फारीहरुभा (१० 
स्थान, ५ फारी) 

९०  २७.० ८७.७ ११४.७ 

  १.६.३ 
कृषकको सहबाङ्झगताभा प्रङ्जवङ्झध 
प्रभाङ्ञणकयण 

ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थान य फारीहरुभा (१० 
स्थान, ५ फारी) 

९०  २७.० ८७.७ ११४.७ 

  १.६.४ 
गैय-ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाइ प्रङ्जवङ्झधहरूको 
प्रसाय 

  ३ १ ३.० १४.० १७.० 

     जम्भा   
  १९२.० २३६.७ ४२८.७ 

१.७   
ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरुफीच सहकामज य 
साझेदायी प्रवर्द्जन  

  
 

    

  १.७.१ 
कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺीको अनङ्टसन्त्धान एवॊ 
ङ्जवकासको साझेदायी भोडर ङ्जवकास 

अन्त्तयकृमा, प्रादेङ्ञशक अनङ्टसन्त्धान 
एवॊ ङ्जवकास भॊच (Platform) 

१२०  ४८.० १६८.३ २१६.३ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ.   

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

गने  गठन 

  १.७.२ 

स्थाङ्झनम तह य AKC/VHLSEC फीच 
सम्फन्त्ध स्थाऩना य ऩषृ्ठऩोषण सॊमन्त्र 
ङ्झनभाजण 

सऩि TOR सॊगै फजेट अङ्ञख्तमायी 
(जफापदेङ्जहता य अङ्झधकाय सङ्जहत) 

१२०  ४८.० १६८.३ २१६.३ 

  १.७.३ 
प्रदेश य स्थाङ्झनम तहफीच सम्फन्त्ध 
स्थाऩना  

सऩि  TOR, प्रङ्झतफेदन य 
ऩषृ्ठऩोषण सॊमन्त्र   

६०  २४.० ८४.१ १०८.१ 

     जम्भा   
 

 १२०.० ४२०.७ ५४०.७ 

१.८   

अनङ्टसन्त्धान य प्रसायभा प्राङ्जवङ्झधक ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि 

 

  
 

    

  १.८.१ 

AKC/VHLSECs, स्थाङ्झनम तहका 
कभजचायी य OVOT, LRPs को ऺभता 
ङ्जवकास 

उच्च ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ य फङृ्ञि 
ङ्जवकास   

    

      
AKC/VHLSECs & स्थाङ्झनम तह 
(५ वषज)  

५ ५ २५.० ८२.४ १०७.४ 

      OVOT को तरव (१ वषज)  ८८  १७६.० ६३१.१ ८०७.१ 

      
LRP राई फारी तथा ऩशङ्टऩॊऺी 
सम्फङ्ञन्त्ध ताङ्झरभ (४०० जना) 

२० १ १०.० ३६.८ ४६.८ 

      ङ्झफउऩङ्टॊजी सहमोग ४०० ० ४०.० १३१.५ १७१.५ 

  १.८.२ 
OVOT/LRP को ङ्झनमभन (स्थाङ्झनम 
तह)  

ङ्झतङ्झनहरुको ऺभता उऩमोग 
(सहजकताज, ताङ्झरभ प्रदामक)   

४००  २०.० ६१.४ ८१.४ 

   
प्रसाय सेवाको राङ्झग LRP ङ्जवकास 
(भङ्जहराराई प्राथङ्झभकता)  

भङ्जहरा स्वास्थ्म स्वमॊसेवक जस्तै 
(९० जना) 

४ १ २.० ०.० २.० 

 
   ङ्झफउऩङ्टॊजी सहमोग ९०  ९.० ३५.१ ४४.१ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ.   

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

 १.८.३ 

अनङ्टसन्त्धानभा ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका ङ्झफध्माङ्झथज 
को सहबाङ्झगता–प्राथङ्झभकता प्राप्त 
ऺेरभा (थेङ्झसस तथा ङ्झडजटाजन सहमोग)  

सहमोग सॊख्मा ५०  १५.० ५०.८ ६५.८ 

 
   जम्भा   

  २९७.० १,०२९.१ १,३२६.१ 

१.९    

प्रङ्जवङ्झधहरु हस्तान्त्तयण य ग्रहण प्रवर्द्जन  
तथा ङ्जवस्ताय 

 

  
 

    

  १.९.१  प्रङ्जवङ्झध ङ्जकट ङ्झफतयण (कृङ्जष य ऩशङ्टऩॊऺी) कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध प्रदशजन साईट १८०  ३६.० ११९.२ १५५.२ 

  
 

  ऩशङ्टऩॊऺी प्रङ्जवङ्झध प्रदशजन साईट ९० ० २७.० ९२.९ ११९.९ 

  १.९.२ भाटो ऩयीऺण य सङ्टधाय  प्रदशजनी य भाटो ऩङ्चयऺण अङ्झबमान ८८  १७.६ ७०.१ ८७.७ 

  १.९.३  प्राङ्गाङ्चयक भर उत्ऩादन प्रङ्जवङ्झध बङ्झभजकम्ऩोङ्जिङ ४ ५ २०.०० ७७.१ ९७.१ 

  
 

  
बकायो सङ्टधाय (ऩाङ्झरका ८८ य 
३०० घय/ऩाङ्झरका)  

२७०००  ८१०.० २,५९४.६ ३,४०४.६ 

  १.९.४    
प्राङ्गाङ्चयक भर कायखाना (छाडा 
ऩशङ्ट सभेत उऩमोग गङ्चय)  

२ १० २०.० ८७.७ १०७.७ 

  १.९.५ 

आकङ्ञस्भक कोषको व्मवस्था  (फारी 
सॊयऺण, ऩशङ्ट स्वास्थ्म सेवा य प्रकोऩ 
याहत का राङ्झग)  

  
 

    

     फारी सॊयऺण  १० १०.० ३५.१ ४५.१ 

     ऩशङ्ट स्वास्थ्म  ३० ३०.० ९६.४ १२६.४ 

     प्रकोऩ व्मवस्था ऩन याहत कोष १ २० १०० ३५०.६ ४५०.६ 

  १.९.६  प्रङ्जवङ्झध प्रसायभा आभ सॊचायको प्रमोग   १२  ९.० ३१.६ ४०.६ 

  १.९.७  
साभङ्टदाङ्जमक कृङ्जष प्रसाय सेवा केन्त्ि 
स्थाऩना (CASEC) 

प्राङ्जवङ्झधकको तरव, रङ्ञजङ्जिदस य 
व्मवस्था ऩन खचज 

२० १ १६.० ५०.८ ६६.८ 

     जम्भा   
  १,०९५.६ ३,६०६.२ ४,७०१.८ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ.   

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

१.१०    स्रोत सॊयऺण प्रङ्जवङ्झध (RCT) को प्रवर्द्जन  

 
  

 
    

  १.१०.१ 

उत्ऩादन रागत घटाउने प्रङ्जवङ्झधहरु 
(जस्तै- ऩावय ङ्जटरय, थ्रसेय, 
कङ्ञल्टबेटय, ङ्झसङ्झडङ भेङ्ञशन, ङ्ञजयो 
ङ्जटरेज, हाबेिय) 

  
 

    

      ङ्झभङ्झन कम्फाईन हाबेिय ५ ३ १५.० ४९.१ ६४.१ 

      ङ्झभङ्झन ऩावय ङ्जटरय ३५०  २१.० ७०.१ ९१.१ 

      
ङ्झसङ्ञड्रङ भेङ्ञशन/ याईस 
िान्त्सप्रान्त्टय 

 

 

३५० 

 १४०.० ४७३.३ ६१३.३ 

      ङ्चयजय, रेभ्रय, थ्रसेय  ३५०  ७०.० २२७.९ २९७.९ 

  १.१०.२  
यासामङ्झनक भर य प्राङ्गाङ्चयक भरको 
सन्त्तङ्टङ्झरत प्रमोग 

ताङ्झरभ ४०  १६.० ५४.३ ७०.३ 

  १.१०.३  ICM, IPNS, IPM, GAP अवरम्फन कृषक ऩाठशारा २७०  ८१.० २७७.० ३५८.० 

  
 

  
GAP ङ्झनदेङ्ञशका तजङ्टजभा य ५ 
फारीभा स्थरगत ताङ्झरभ 

२५  ५.० १७.५ २२.५ 

  १.१०.४  
स्थाङ्झनम स्तयभा सङ्टहाउॊदो प्रङ्जवङ्झध 
ङ्जवकास य प्रसाय 

ङ्ञजयो ङ्जटर य अन्त्म स्रोत सॊयऺण 
प्रङ्जवङ्झधहरु    

 ३०.५ ९१.२ १२१.७ 

     जम्भा   
 

 ३७८.५ १,२६०.५ १,६३९.० 

१.११    

NTFPs य कृङ्जष-वनको राङ्झग उऩमङ्टक्त 
प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य वढावा  

 

  
 

    

  १.११.१  
भहत्वऩूणज NTFPs को खेती प्रङ्जवङ्झध 
ङ्जवकास   

५ NTFPs (नसजयी सङ्जहत) ५ १ ७.० ४३.८ ५०.८ 

  १.११.२  ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानका राङ्झग कृङ्जष-वन य कृङ्जष-वन ८ २ १६.० ७०.१ ८६.१ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ.   

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

कृङ्जष- ऩमजटनको भोडेर ङ्जवकास 

      

कृङ्जष- ऩमजटन (येन्त्फो िाउट, भौयी, 
स्थाङ्झनम फारी तथा वस्तङ्ट, खाना 
भेरा)  

८ १ ८.० ३५.१ ४३.१ 

     जम्भा   
  ३१.० १४९.० १८०.० 

१.१२    

जरवामङ्ट अनङ्टकूरन/सभानङ्टकङ्ट रन 
प्रङ्जवङ्झधहरू ङ्जवकास य अफरम्वन 

 

  
 

    

  १.१२.१  
तनाव (stress) सहन सदन े प्रङ्जवङ्झध 
ङ्जवकास (ऩशङ्ट नश्ल य जातहरु) 

ऩशङ्ट नश्ल  १० ६१.१ १९२.८ २५३.९ 

     फारीका जात  २० १२२.१ ३८५.७ ५०७.८ 

  १.१२.२  
मथाथजऩयक (real time) भौसभी डाटा 
प्राप्त गने स्टेशन स्थाऩना 

भौसभी स्टेशन ६ ५ ५१.० १७५.३ २२६.३ 

  १.१२.३  
भौसभ ऩङ्टवज सचेतना/ऩङ्टवाजन ङ्टभान प्रणारी 
स्थाऩना  

प्रणारी ङ्जवकास  १ ४.० १५७.८ १६१.८ 

  १.१२.४  
जरवामङ्ट ङ्झसङ्ञजजत प्रकोऩ तथा प्रबावका 
फायेभा सचेतना वङृ्जि  

सॊचाय भाध्मभ  १ ४.५ १५७.८ १६२.३ 

  
 

  
ऺभता ङ्जवकास 
(ताङ्झरभ,कामजशारा)  

१० १ ५.० १७.५ २२.५ 

  १.१२.५  
कृङ्जष-वन तथा कृङ्जष-चयण प्रङ्जवङ्झध य 
अभ्मासहरु  ङ्जवकास 

प्रङ्जवङ्झध य अभ्मासहरु  ङ्जवकास  १० १० ४३.८ ५३.८ 

     जम्भा   
  २५७.७ १,१३०.८ १,३८८.४ 
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ऩङ्चयणाभ २. उत्ऩादकत्व वङृ्जर्द् य उत्ऩादन, फजाय य व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाजत्भकता वङृ्जि (फजेट रु दश राखभा) 
प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

२.१    

प्राथङ्झभकता प्राप्त फारी/वस्तङ्ट/नस्र 
ऩङ्जहचान 

 

फजायभङ्टङ्ञख उत्ऩादन मोजना-
ऩकेट/दरस्टय ङ्जवकास  

    

  २.१.१ 
ऩकेट/दरस्टय भा फारी तथा वस्तङ्ट 
ऩङ्जहचान 

ऩकेट/दरस्टय भा अन्त्तयकृमा तथा 
फैठकहरु  

५४  ४०.५ १३६.७ १७७.२ 

  २.१.२ फजायभङ्टङ्ञख उत्ऩादन मोजना ङ्जवकास उत्ऩादन मोजना ङ्जवकास ५४  ४०.५ १३६.७ १७७.२ 

  २.१.३ 
नीङ्झत, कामजक्रभ य अनङ्टदान सहमोग 
फाये अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण  

सॊचाय भाध्मभ य  अन्त्तयकृमा तथा 
कामजशारा  

५४  २७.० ७८.९ १०५.९ 

     जम्भा   
 

 १०८.० ३५२.४ ४६०.४ 

२.२    

उऩमङ्टक्त बङू्झभ एकीकयण दृङ्जिकोण 
अऩनाउन े

 

ङ्झनजी जग्गा कयायभा ङ्छदने/सावजजङ्झनक 
जग्गा तथा सभङ्टदामको जग्गा बाडाभा 
ङ्छदने  

 
    

  २.२.१ 
जग्गा ऩङ्टङ्झरङ/क्रऩ ऩङ्टङ्झरङ तथा जग्गा 
एङ्जककयण प्रणारी सङ्टरुवात 

उऩमङ्टक्त कामजङ्जवङ्झध तथा ङ्झनदेङ्ञशका 
(फैंकको कजाजभा ६% ब्माज अनङ्टदान  

    

      उऩमङ्टक्त कामजङ्जवङ्झध तजङ्टजभा  १ ०.५ ०.७ १.२ 

  २.२.२ 
उध्मङ्झभका राङ्झग जग्गा बाडा ङ्छदन े
कामज ङ्जवस्ताय  

७५% अनङ्टदान वा ७० राख (जङ्टन 
चाङ्जहॊ धेयै छ)  

५० ७ ३५०.० ११२२.० १४७२.० 

     जम्भा   
  ३५०.५ ११२२.७ १४७३.२ 
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

२.३    

कृङ्जष व्मवसामीकयणका राङ्झग 
अनङ्टकङ्ट र रगानी वातावयण  

 

  
 

    

  २.३.१ 
सभमभै ङ्झफउङ्झफजन य ङ्झफरुवा आऩूङ्झतज 
गने प्रणारी ङ्जवकास  

ङ्झफउ/ङ्झफरुवा/नश्लको वासरात ङ्झनभाजण   
    

      
स्थाङ्झनम य प्रदेशस्तयभा मोजना 
तजङ्टजभा य फैठक तथा अन्त्तयकृमा   

१० १ १३.० ४३.८ ५६.८ 

      
भङ्टर ङ्झफउ उत्ऩादन, ढङ्टवानी य 
बण्डायणभा अनङ्टदान   ४० १००.० ३५०.६ ४५०.६ 

  २.३.२ 

कृङ्झरभ गबाजधान, फारी सॊयऺण, 
ङ्झफउङ्झफजन य भाटोको राङ्झग सङ्टसङ्ञज्जत 
प्रमोगशारा स्थाऩना 

प्रमोगशारा +साभाग्री   
    

     फारी सॊयऺण प्रमोगशारा सङ्टदृङ्जढकयण १ ५ ५.० १७.५ २२.५ 

     भाटो प्रमोगशारा सङ्टदृङ्जढकयण १ ५ ५.० १७.५ २२.५ 

     
तयर नाईिोजन प्रान्त्ट स्थाऩना 
(अन्त्तय-प्रदेश सहकामज)  

१ २० २०.० ३१.९ ५१.९ 

  २.३.३ ङ्झनजी ऺेरको ऺभता ङ्जवकास 
एग्रोबेटको ऺभता-ताङ्झरभ य अन्त्म 
सहमोग 

९ ० ४.५ १५.८ २०.३ 

  २.३.४ ङ्जविभा सहज ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जि ङ्झनजी ऺेरफाट स्रोत केन्त्ि स्थाऩना  ९ १ ४५.० १५४.३ १९९.३ 

      ब्माज अनङ्टदान (८%) ०.०८  ३.६ १२.३ १५.९ 

     जम्भा   
 

 १९६.१ ६४३.७ ८३९.८ 

२.४   

कृङ्जष व्मवसाङ्जमकयणको राङ्झग कयाय 
व्मवस्थाको ङ्जवकास य कामाजन्त्वमन  

 

  
 

    

  २.४.१ व्मवसाङ्जमक कृषकहरुका राङ्झग कयाय अनङ्टदान य अन्त्म सहमोगका राङ्झग  
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

खेती ङ्जवकास  कामजङ्जवङ्झध/ङ्झनदेङ्ञशका तजङ्टजभा 

  २.४.२ जग्गा बाडाभा ङ्छदने प्रणारी ङ्जवकास  
जग्गा बाडा (leasing) का राङ्झग 
अनङ्टदान  ३० १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

     जम्भा   
  १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

२.५    

ङ्झसॉचाइ ऺेर ङ्जवस्ताय य वषजबङ्चय ङ्झसॉचाइ 
उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञितता 
 

  
 

    

  २.५.१ 

ऩोखयी, सौमज ङ्झरफ्ट, थोऩा य 
ङ्ञस्प्रङकरय जस्ता गैय ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसॉचाई प्रङ्जवङ्झध ङ्जवस्ताय  

सौमज ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई २०० १ ६०.० ३३४.७ ३९४.७ 

      थोऩा ङ्झसॉचाई ५०० १ ४००.० १३३८.७ १७३८.७ 

      ङ्ञस्प्रङकरय ङ्झसॉचाई ५०० १ ३५०.० ११७१.४ १५२१.४ 

  २.५.२ 

ङ्झफध्मभान ङ्झसॉचाई प्रणारीको 
ऩङ्टनस्थाजऩना, ङ्जवस्ताय य फारी प्रणारी 
ङ्जवकास   

  
 

    

     यानी-जभया-कङ्ट रङ्चयमा ङ्झसॉचाई  

१६००
० 

१००००.० 
२५७३१.
१ 

३५७३१.
१ 

     भहाकारी ङ्झसॉचाई  

१०००
० 

१००००.० ९७४.८ 
१०९७४.
८ 

  
 

  ऩहाड य उच्च ऩहाडका मोजनाहरु   ४००० ४०००.० 
१४०२४.
९ 

१८०२४.
९ 

  २.५.३ 
ऩानी ऩोखयीको सॊयऺण य फषाजको 
ऩानी जम्भा गने ऩोखयी ङ्जवस्ताय  

ऩानी जम्भा गने ऩोखयी/ ऩोखयी 
सॊयऺण 

५५० ५ २५८५ ७०१२.५ ९५९७.५ 

  २.५.४ ऩानी उऩमोगको दऺता, नहयको   
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

भभजत तथा सॊबाय फाये सचेतना य 
जर उऩबोक्ताको ऺभता सङ्टधाय गने  

     
ऩानी उऩमोगको दऺता फाये सचेतना 
य जानकाङ्चय प्रवाह 

३०  ६.० २१.० २७.० 

     
नहयको भभजत तथा सॊबाय (उऩबोक्ता 
सहबाङ्झगता) 

१ ४० २००.० ७०१.२ ९०१.२ 

     

उऩबोक्ताको ऺभता वङृ्जि- ऩानी 
उऩमोगको दऺता य फारी व्मवस्था 
ऩन ताङ्झरभ 

९०  २७.० ९४.७ १२१.७ 

  २.५.५ ङ्चयचाजज फेङ्झसन/ऩोखयी ङ्झनभाजण ऩानी ङ्चयचाजज ऩोखयी ङ्झनभाजण ३०० १ १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

  २.५.६ ऩानीको भङ्टहान सॊयऺण ऩानीको भङ्टहान सॊयऺण  १००  २३५.० १७५३.१ १९८८.१ 
  २.५.७ फारी प्रणारी ङ्जवकास ९ ङ्ञजल्रा ३ प्रणारी १५०  ३०.० १०५.२ १३५.२ 

     जम्भा   
 

 २८०४३.० 
५३७८९.
३ 

८१८३२.
३ 

२.६   

कृङ्जष फजाय जानकायी य सूचना 
प्रङ्जवङ्झध सेवा प्रवर्द्जन  

 

  
 

    

  २.६.१ 
ङ्झडङ्ञजटर फजाय सूचना ऩद्दतीको 
सङ्टरुवात  

एप्स (APPs) ङ्जवकास य प्रमोग  १ ०.५ १.३ १.८ 

  २.६.२ 
फजाय फङ्टङ्ञध्दभता (Market 

Intelligence) का राङ्झग ICT उऩजहरु  
ICT फजाय फङ्टङ्ञध्दभता सहमोग   १ ०.५ १.३ १.८ 

  २.६.३ 
फजाय सूचना प्रवाहका राङ्झग FM 
हरुको ऩङ्चयचारन  

फजाय सूचना प्रणारी सहमोग 
कामजक्रभ 

९  १.८ ४.४ ६.२ 

     जम्भा   
 

 २.८ ७.० ९.८ 
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

२.७   

सङ्जक्रम श्रभशङ्ञक्तको फसाइॉसयाइ कभ 
गनज सऺभ वातावयण ङ्झसजजना 
 

  
 

    

  २.७.१ 
मङ्टवा कृषक भैरी कृङ्जष व्मवसाम 
प्माकेज ङ्जवकास  

ङ्ञशऩ, ङ्जवि, फजाय य मङ्टवा भैरी 
प्रङ्जवङ्झधहरु  

१००
० 

१ २५००.० ८३६७.१ 
१०८६७.
१ 

  २.७.२ 
कृङ्जष उद्यभीहरुको सम्फङ्ञन्त्धत ऺेरभा 
ङ्ञशऩ वङृ्जि   

सफै भङ्टल्म शृ्रङ्खरा सयोकायवाराहरुको 
ऺभता वङृ्जि  

४००  २४०.० १३३८.७ १५७८.७ 

  २.७.३ 
प्रङ्जवङ्झध उऩरब्धता य फजायको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता   

कृङ्जष भेरा, हाटफजाय  ९  १३.५ ४५.२ ५८.७ 

  २.७.४ ङ्जवि य ङ्झफभाभा ऩहङ्टॉच प्रवर्द्जन  अनङ्टदानभा कजाज य ङ्झफभा ०.१  १२५.० ४१८.४ ५४३.४ 

  २.७.५ 
सम्बाव्म दरस्टय य भङ्टल्म शृ्रङ्खरा 
छनौट   

अन्त्तयकृमा, फजाय सूचना, मोजना 
ङ्जवकास  

 १ २.५ ८.४ १०.९ 

     जम्भा   
  २८८१.० 

१०१७७.
८ 

१३०५८.
८ 

२.८   

स्थानीम तथा स्वदेशी फारी वस्तङ्टको 
स्थानीम प्रङ्जवङ्झध/प्रथाभा सङ्टधाय  

 

  
 

    

  २.८.१ भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जिको सम्बावना खोजी  
रघङ्टउद्यभ सॊबाब्मता य स्थाऩनाभा 
सहमोग   १ ३.० ८.८ ११.८ 

  २.८.२ स्थाङ्झनम फारीको ङ्झफउ फैंक स्थाऩना  ४ फारी २५ १ १२.५ ४.४ १६.९ 

  २.८.३ 
कृङ्जष य ऩशङ्टऩॊऺी आनङ्टफॊङ्ञशक स्रोत 
केन्त्ि स्थाऩना  

  २ २० ४२.० १२२.७ १६४.७ 

  २.८.४ 
स्थाङ्झनम फारीका जात य ऩशङ्ट नश्लको 
सङ्टधाय कामजक्रभ  

  
 

    

  २.८.५ स्थाङ्झनम जात य नश्लराई कृङ्जष- भेरा, खाद्य उत्सव, प्रदशजनी   १ २.५ १२.० १४.५ 
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

ऩमजटनभा जोड्ने  

  २.८.६ 

छाङ्झनएका फारीहरुको प्राङ्गाङ्चयक 
उत्ऩादनभा सहमोग (आरङ्ट, ङ्झसङ्झभ, 
ङ्झसरभ, रटे्ट)  

ङ्झफउ य भरखाद सहमोग  ६००  १२०.० ७०१.२ ८२१.२ 

     जम्भा   
 

 १८०.० ८४९.१ १०२९.१ 

२.९   

ङ्जवङ्ञशि वस्तङ्टहरूका राङ्झग 
प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक कृङ्जष भूल्म शृ्रॊखराहरू 
स्थाऩना (याईस ङ्झभर भोडेर जस्तै) 

 

  
 

    

  २.९.१ 
ङ्झनमजतमोग्म प्राथङ्झभक वस्तङ्टहरुको 
भङ्टल्म शृ्रङ्खरा ङ्जवकास   

ङ्झनमजतमोग्म भङ्टल्म शृ्रङ्खरा - भह, 

अदङ्टवा, अरैंची, हरेदो, NTFP (ङ्झनमाजत 
ऩङ्चयभाणको आधायभा अनङ्टदान)  

 २० १००.० ३५०.६ ४५०.६ 

    ङ्झनमाजत अनङ्टदान    ६०.० १२६.० १८६.० 

  २.९.२ 
भङ्जहरा य साना कृषकका राङ्झग 
ङ्जवशेष भङ्टल्म शृ्रङ्खरा कामजक्रभ  

ऺभता वङृ्जि, उत्ऩादन साभाग्री य 
फजाङ्चयकयणभा अनङ्टदान   १५ ८२.९ ३०५.१ ३८६.० 

  २.९.३ 
TPS/PBS प्रमोग गङ्चय आरङ्टको 
व्मवसाङ्जमक उत्ऩादन 

 (TPS/PBS) को ङ्झफउभा सहमोग  ४ ४८.० १९२.३ २४०.३ 

      बण्डायणभा सहमोग (सेराय, यङ्जिक)   ३ ३६.० १५७.८ १९३.८ 

      
TPS/PBS उत्ऩादनभा ङ्झनजी ऺेरराई 
सहमोग 

 ५० २०.० ६६.९ ८६.९ 

  २.९.४ 
भङ्टल्म शृ्रङ्खराभा सहबाङ्झगहरुको ऺभता 
वङृ्जि 

भ्रभण, कोल्ड चेन ङ्जवकास, मातामात 
अनङ्टदान  

 २० १००.० ३३४.७ ४३४.७ 

  २.९.५ 
भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जि भेरा, प्रिशनी, 
सेङ्झभनाय, कामजशारा आमोजना गने  

   १ २.५ ८.८ ११.३ 

  २.९.६ कृङ्जष-उद्यभ नवप्रवतजनका राङ्झग सह-    ८० ८०.० २६७.७ ३४७.७ 
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

अनङ्टदान (matching grant) स्थाऩना 
गने  

     जम्भा   
  ५२९.४ १८०९.९ २३३९.३ 

२.१०    

कृङ्जष सडक य ङ्जवद्यङ्टतीकयण सञ्जार 
ङ्जवस्ताय  

 

  
 

    

  २.१०.१ 
सॊबाब्म ऩकेटहरुभा सडक य 
ङ्झफध्मङ्टतीकयण ङ्जवस्ताय  

कृङ्जष सडक   १००० २०००.० 
१४३०४.
८ 

१६३०४.
८ 

      ङ्झफध्मङ्टतीकयण  ५००.० ५००.० २०४२.० २५४२.० 

  २.१०.२ 
स्थाङ्झनम तहसॉग सडक ङ्जवस्तायका 
राङ्झग सभन्त्वम य ङ्जवस्ताय  

सभन्त्वम फैठक, स्रोत matching  
 १०००.० ३३४६.९ ४३४६.९ 

     जम्भा   
 

 ३५००.० 
१९६९३.
७ 

२३१९३.
७ 

२.११    

प्रदेशबय  भाटोको उवजयता नदसाहरू 
प्रमोग य अथजतन्त्रको स्तय हाङ्झसर 
गनज क्रऩ जोङ्झनङ कामज 
 

  
 

    

  २.११.१ 
फारी मोजनाको राङ्झग भाटो उवजयता 
नदसा प्रमोग  

  
 

 ०.५ १.८ २.३ 

  २.११.२ 
फारी तथा वस्तङ्टको जोन ङ्जवकास 
(स्तय प्राङ्झप्तका राङ्झग)  

  
 

 १.० ३.५ ४.५ 

  २.११.३ 

आवश्मक सहमोगी सेवाको व्मवस्था  
(उत्ऩादन साधन, फजाय य प्राङ्जवङ्झधक 
सेवा)  

  
 १ २.५ ८.८ ११.३ 

     जम्भा   
  ४.० १४.० १८.० 
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

२.१२    

स्थानीम रूऩभा उऩरब्ध दाना 
साभग्री, डारेघाॉस य घाॊसेवारी प्रवर्द्जन  

 

  
 

    

  २.१२.१  
ऩोषणमङ्टक्त स्थाङ्झनम ऩशङ्टदानाको अब्मफ 
(ingredient) को ऩङ्जहचान य उऩमोग  

  
 २ १०.० ३५.१ ४५.१ 

  २.१२.२  
ऩोषणमङ्टक्त स्थाङ्झनम डारे घाॉस य 
घाॊसेफारी ऩङ्जहचान य प्रवर्द्जन 

ङ्झफउ य ङ्झफरुवा ङ्झफतयण  २ १०.० ३५.१ ४५.१ 

  २.१२.३  
खकज हरुभा ऩशङ्टऩारकहरुराई सहज 
ऩहङ्टॉच  

CFUG य स्थाङ्झनम तहको फैठक,  

SALT प्रङ्जवङ्झध उऩमोग   १ २.५ ८.८ ११.३ 

     जम्भा   
  २२.५ ७८.९ १०१.४ 

२.१३    

जङ्टनोङ्जटक एवॊ अन्त्म आङ्झथजक रुऩभा 
भहत्वऩूणज योगहरूको योकथाभ य 
ङ्झनमन्त्रणका उऩामहरू अऩनाउने 
 

  
    

  २.१३.१ 

जङ्टनोङ्जटक एवॊ अन्त्म आङ्झथजक रुऩभा 
भहत्वऩूणज योगहरूका राङ्झग सेवा 
केन्त्ि स्थाऩना   

एक स्वास्थ्म ऩद्दती अवरम्फन  गने, 
ऩशङ्ट स्वास्थ्म सङ्झबजङ्झरमन्त्स य येस्ऩोन्त्स ्
ऺभता सङ्टदृढ गने  

 
    

      

जङ्टनोङ्जटक एवॊ अन्त्म आङ्झथजक रुऩभा 
भहत्वऩूणज योगहरूको अनङ्टसन्त्धान/ 

सेवा ङ्जवकास य साभाङ्झग्र 
(equipment) व्मवस्था   

१ ३० ३०.० ७१.७ १०१.७ 

      रङ्ञजङ्जिक य व्मवस्था ऩन/सेवा प्रवाह    १३.५ ५२.६ ६६.१ 

  २.१३.२ 

ऩशङ्ट स्वास्थ्म सेवाका रागङ्ट सङ्टसङ्ञज्जत 
प्रमोगशारा स्थाऩना ( योग ऩङ्जहचान 
सङ्जहत )  

भासङ्ट, यगत ऩङ्चयऺण, ईङ्जऩङ्झडभोरोजी 
प्रमोगशारा, दङ्टध ऩङ्चयऺण 
प्रमोगशाराहरु  

 
    

      भासङ्ट ऩङ्चयऺण प्रमोगशारा १ २० २०.० ४७.८ ६७.८ 
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

      ईङ्जऩङ्झडभोरोजी प्रमोगशारा १ २५ ३६.३ ८६.७ १२२.९ 

      दङ्टध ऩङ्चयऺण प्रमोगशारा १ २० ३६.० ८६.१ १२२.१ 

      भत्स्म योग ऩङ्चयऺण प्रमोगशारा  १०  २३.९ २३.९ 

      ऩशङ्ट दवायेन्त्टाईन सङ्टदृङ्जढकयण  ५ २५.० ८७.७ ११२.७ 

     जम्भा   
  १६०.८ ४५६.४ ६१७.२ 

२.१४    

फजाय ऩूवाजधाय तथा बण्डायण सङ्टङ्जवधा 
य फजाय सॊजार ङ्जवकास य न्त्मूनतभ 
सभथजन भूल्म  सॊस्थागत गने  

 

  
 

    

  २.१४.१ 
उऩमङ्टक्त स्थानहरुभा बण्डायण, ङ्ञशत 
बण्डाय य कोल्ड चेन स्थाऩना  

कोल्ड स्टोयराई अनङ्टदान (२००० 
भे.ट. ऺभताको राङ्झग) 

२ ७० १४०.० ३३६.५ ४७६.५ 

      

योडहेड तथा उत्ऩादन ऩकेटभा 
कोल्ड चेन तथा च्माम्फय राई 
सहमोग  

१५ ७ १०५.० ९४.२ १९९.२ 

      ङ्झफध्मङ्टत भहसङ्टरभा अनङ्टदान (५०%)  ८ ३७.५ ७०.७ १०८.२ 

  २.१४.२ 

स्थाङ्झनम तह, सहकायी, ङ्झनजी ऺेर य 
सभङ्टदामको सहबाङ्झगताभा फजाय 
ऩङ्टवाजधाय ङ्झनभाजण  

सॊकरन केन्त्ि ङ्झनभाजण  १५ ४ ५२.५ २५.२ ७७.७ 

  २.१४.३ 
प्रदेशको ऩङ्जहचान ङ्छदने फजाय ङ्झनभाजण 

(कृङ्जष य ऩशङ्टऩॊऺी)  

प्रादेङ्ञशक फजाय हव-१, मातामातभा 
अनङ्टदान  

१ १०० १००.० १६०.२ २६०.२ 

  २.१४.४ 

हाट फजाय प्रवर्द्जन (कैरारी य 
कॊ चनऩङ्टयका ङ्झसभावङ्झतज ऺेरभा य 
दाच ङ्टजरा रगामतका ग्राङ्झभण ऺेरभा)  

  १० २ २०.० ९.६ २९.६ 

  २.१४.५ 
कामाजन्त्वमन मोग्म न्त्मूनतभ ् सभथजन 
भूल्म (MSP) प्रणारी ङ्जवकास  

बण्डायण सङ्टङ्झफधा ङ्जवकास २ ३० ६०.० २८.८ ८८.८ 
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

      
MSP का राङ्झग कामजङ्जवङ्झध ङ्झनभाजण य 
उत्ऩादन रागत अध्ममन  १ ५.० ३.५ ८.५ 

  २.१४.६ 
दूध धेयै उत्ऩादन हङ्टने ङ्झसजनभा भङ्टल्म  
अङ्झबवङृ्जि गनज प्रशोधन प्रान्त्ट स्थाऩना  

  १ ५० ६५.० ३१.२ ९६.२ 

  २.१४.७ दङ्टध ङ्ञचङ्झरङ सेन्त्टय स्थाऩना ऩङ्टवाजधाय य ङ्ञचङ्झरङ भ्माट सङ्जहत   ४ ५ १५.० ७.२ २२.२ 

  २.१४.८ कृङ्जष फजायराई साभाग्री सहमोग के्रट 
३००
० 

 १.९ १.७ ३.६ 

     जम्भा   
 

 ६०१.९ ७६८.९ १३७०.९ 

२.१५    

खाद्य ऩदाथजको स्वच्छता य गङ्टणस्तय 
सङ्टङ्झनङ्ञिता 
 

  
 

    

  २.१५.१ 
प्रदेशबय भासङ्ट जाॊच ऐन २०५५ रागङ्ट 
गने  

  
 

    

      ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ  १०  ३.२ २.८ ६.० 

      ऩङ्टवाजधायहरु १ २० ३५.० १६.८ ५१.८ 

  २.१५.२ 
ङ्ञशत बण्डाय सङ्जहत आधङ्टङ्झनक ऩशङ्ट 
फधशारा ङ्झनभाजण  

ऩशङ्ट फधशारा १६ १५ २४०.० २०१.९ ४४१.९ 

  २.१५.३ 
प्रबावकायी दवायेन्त्टाईन अवरम्फन य 
अनङ्टगभन  

अनङ्टगभन, फैठक य कामजशारा   १५ १ ६.० ५.३ ११.३ 

  २.१५.४ 

प्रदेशभा  खाद्य स्वच्छता य गङ्टणस्तय 
भाऩदण्ड, ङ्झनमभावरीको प्रबावकायी 
कामाजन्त्वमन, य प्रबावकायी 
सॊस्थाहरुको सङ्टङ्झनङ्ञितता 

भाऩदण्ड य ङ्झनदेङ्ञशका/ङ्झनमभावरी 
तजङ्टजभा  

 १ ०.५ १.७ २.२ 

  २.१५.५ भाछा य भासङ्टको भाटज प्रवर्द्जन   १० १ १०.० ७.० १७.० 

     जम्भा   
  २९४.७ २३५.५ ५३०.२ 
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प्रङ्झतप
र नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.   प्रङ्झतपरहरु (Outputs)  ङ्जववयण ईकाई 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा 
(१५ वषज) 

२.१६   

हैङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएको जग्गाको 
ऩङ्टनस्थाजऩना तथा सङ्टधाय गयी कृङ्जष-
वनको राङ्झग उऩमोग 

  
 

    

  २.१६.१ ब-ूऺम ङ्झनमन्त्रण य तटफन्त्ध ङ्झनभाजण  ब ङ्ट-ऺम/गङ्झर ङ्झनमन्त्रण   ११०५ ११०५.० ८२२.५ १९२७.६ 

      तटफन्त्ध ङ्झनभाजण  ८२९ ८२९.० ६१७.० १४४६.० 

  २.१६.२ कृङ्जष-वनको प्रवर्द्जन कृङ्जष-वनको अभ्मास   ५५.३ ४१.१ ९६.४ 

  २.१६.३ 

गङ्चयफ तथा जोङ्ञखभभा यहेका 
सभङ्टदामको राङ्झग फगय खेतीभा 
सहमोग  

उत्ऩादन साभाग्रीभा सहमोग   ८२.९ ६१.७ १४४.६ 

      फजायीकयणभा सहमोग   २७.६ २०.६ ४८.२ 

      ऺभता अङ्झबवङृ्जि ताङ्झरभ  २०  ८.० ३०.२ ३८.२ 

     जम्भा   
 

 २१०७.७ १५९३.३ ३७०१.० 

२.१७    
MAPs/NTFPs खेती, प्रशोधन य 
व्माऩाय एवॊ सॊस्थागत सङ्टधाय 

  
 

    

  २.१७.१ 
सहकायी तथा सभङ्टहभा MAPs/NTFSs 

को खेती प्रवर्द्जन  

९० स्थानभा उत्ऩादन साभाग्री 
सहमोग 

९० १ ४९.७ १७७.२ २२७.० 

      ९० स्थाङ्झनम स्रोत व्मङ्ञक्त ताङ्झरभ ४ १ २.० १९.७ २१.७ 

  २.१७.२ 
उऩमङ्टक्त स्थानहरुभा प्रशोधन प्रान्त्ट 
य भङ्टल्म अङ्झबवङृ्जि ईकाइ स्थाऩना  

प्रशोधन ईकाइ  ५ ३ १२.५ ३३.६ ४६.१ 

  २.१७.३ 
ब्माऩाङ्चयहरुसॉग फजाय सॊजार ङ्झनभाजण 
तथा प्रवर्द्जन  

सॊजार, अन्त्तयकृमा, फैठक, सॊचाय  १०  २.० ७.९ ९.९ 

  २.१७.४ फाॊझो जग्गाभा NTFPs खेती       

      उत्ऩादन साधन य फजाय सहमोग ४००  १२०.० ४५१.१ ५७१.१ 

      ब्माज अनङ्टदान (८%)  ७ ७.२ २८.४ ३५.६ 

     जम्भा   
  १९३.४ ७१७.८ ९११.३ 
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ऩङ्चयणाभ ३. खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा सङ्टधाय (फजेट रु दश राखभा) 
प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ. प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाइ 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा (१५ 
वषजको राङ्झग) 

३.१   

उत्ऩादन य खाद्य व्माऩाय फढाएय 
खाद्याङ्ङभा बौङ्झतक ऩहङ्टॉच सङ्टधाय  

 

  
 

    

  ३.१.१ खाद्य उत्ऩादकत्व फढाउने 

स्थाङ्झनम खाद्य उत्ऩादन (खाद्य 
आत्भङ्झनबजयताका राङ्झग) – 
उत्ऩादन साभाग्री सहमोग य 
ङ्ञशऩ ङ्जवकास 

 ३० १६५.८ ६८५.४ ८५१.२ 

      भासङ्टभा आत्भङ्झनबजयता   २० ११०.५ ४५५.९ ५६६.४ 

      दङ्टधभा आत्भङ्झनबजयता  ५० २७६.३ ११९६.८ १४७३.० 

      
NEKSAP कामाजन्त्वमन, 

सयोकायवाराहरुको फैठक 
३६  १९.९ ८६.२ १०६.१ 

  ३.१.२ 
बौङ्झतक ऩहङ्टॉच सङ्टधायका राङ्झग 
ऩङ्टवाजधाय ङ्झनभाजण (सडक, बण्डायण)  

बण्डायण ङ्जवकास २ ३० ६०.० १२९.२ १८९.२ 

     जम्भा   
  ६३२.५ २५५३.४ ३१८५.९ 

३.२   
ऩौङ्जिक य ङ्जवङ्जवध खाद्य उऩबोग 
प्रवर्द्जन  

  
 

    

  ३.२.१ 

भूल्म अङ्झबवङृ्जि कृमाकराऩहरुफाट 
पाभज ङ्झबर य पाभज फाङ्जहय 
योजगायी सजृना गने (जस्तै 
प्रशोधन) 

साना उत्ऩादकहरुराई 
प्रशोधन य भूल्म अङ्झबवङृ्जि 
सहमोग  

 ४० २२१.० ८१३.६ १०३४.७ 

  ३.२.२ 

जोङ्ञखभभा यहेका जनता य 
सभङ्टदामका राङ्झग साभाङ्ञजक 
सॊयऺण मोजना ङ्जवकास गने  

जोङ्ञखभभा ऩयेका सभङ्टहराई 
खाद्य अनङ्टदान   ५ २७.६ १०६.५ १३४.२ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ. प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाइ 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा (१५ 
वषजको राङ्झग) 

  ३.२.३ 
ङ्जवङ्जवध खाद्यवस्तङ्टका राङ्झग 
कयेसाफायी प्रवर्द्जन   

  ९००  ४९७.३  ४९७.३ 

  ३.२.४ 

स्थाङ्झनम उत्ऩादनराई प्रवर्द्जन हङ्टने 
गयी ङ्जवद्यारम खाना कामजक्रभ 
(school meal)   

९०० ङ्जवद्यारम य ३०० 
ङ्जवद्याथॉ/ङ्जवद्यारम  

२७०,०००  ४४७.६ १७२६.० २१७३.६ 

     जम्भा   
 

 ११९३.५ २६४६.२ ३८३९.८ 

३.३   

आकङ्ञस्भक आवश्मकताको राङ्झग 
खाद्याङ्ङको भौज्दात (फपयस्टक) 
याख्न े

  
 

    

  ३.३.१ 
खाद्याङ्ङ य ङ्झफउको भौज्दात 
व्मवस्था  

खाद्याङ्ङ  ५० २७६.३ १०६५.५ १३४१.७ 

      ङ्झफउ  १० ५५.३ २१३.१ २६८.३ 

  ३.३.२ 
स्थाङ्झनम उत्ऩादन फढाउन 
प्रोत्साहन 

उऩहाय ऩसर (कोसेरी घय)   ९  ९.९ ३८.४ ४८.३ 

  ३.३.३ स्थाङ्झनम उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टको खङ्चयद  खाङ्चयद कामज  ४० २२१.० ८५२.४ १०७३.४ 

  ३.३.४ 

ङ्झनजी ऺेर य स्थाङ्झनम तहफीच 
सभन्त्वम तथा सहकामज सॊमन्त्र 
ङ्झनभाजण  

सभन्त्वम फैठकहरु, 

अन्त्तयकृमाहरु (प्रङ्झत ङ्ञजल्रा 
वषजभा २ ऩटक )  

१८  १८.० ६३.१ ८१.१ 

     जम्भा   
  ५८०.५ २२३२.४ २८१२.९ 

३.४   
ङ्जवङ्जवध खाद्याङ्ङको ऩोषण भूल्म 
फाये सचेतना ङ्झसजजना 

  
 

    

  ३.४.१ 
स्थाङ्झनम सभङ्टहराई ऩङ्चयचारन गङ्चय 
ऩोषण सचेतना अङ्झबमान सॊचारन  

सचेतना अङ्झबमान  १ २.८ १०.७ १३.४ 

  ३.४.२ ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा (ऩोषण ऩाठ्यक्रभ)  ङ्जवद्यारम ऩाठ्यक्रभभा सभाफेस  

 

१ 
०.५ ४.० ४.५ 



सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४)   ऩेज 10-22 

प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ. प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाइ 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा (१५ 
वषजको राङ्झग) 

  ३.४.३ 
सचेतना जगाउन आभ सॊचाय 
भाध्मभको प्रमोग  

आभ सॊचाय भाध्मभ  

 

१ 
५.० १९.२ २४.२ 

  ३.४.४ 
स्थाङ्झनम उऩरब्ध खाद्य साभाग्रीको  
फजाङ्चयकयणभा सहमोग   

ढङ्टवानी अनङ्टदान    २ ७.५ २६.३ ३३.८ 

     जम्भा   
  १५.७ ६०.१ ७५.८ 

३.५   

स्थानीम वस्तङ्टहरूको भूल्म 
अङ्झबवङृ्जिको राङ्झग भङ्जहराभैरी 
खाद्य प्रशोधन भेङ्झसनयी य 
उऩकयणहरूभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञितता 

  
 

    

  ३.५.१ 

घयामङ्झस, सभङ्टदाम य स्थाङ्झनम 
स्तयभा खाद्य प्रशोधनका राङ्झग 
भङ्जहरा भैरी भेङ्ञशनङ्चय य 
उऩकयणको सङ्टङ्झनङ्ञितता  

ङ्जविभा सहमोग (ब्माज 
अनङ्टदान)     ४० २०.४ ८१.२ १०१.६ 

  ३.५.२ 

स्थाङ्झनम उऩजहरुको भङ्टल्म 
अङ्झबवङृ्जिका राङ्झग भङ्जहराहरुको 
ऺभता ङ्जवकास  

खाद्य प्रशोधनभा ताङ्झरभ   १ ५.० १७.५ २२.५ 

     जम्भा   
  २५.४ ९८.७ १२४.१ 

३.६   
खाद्य स्वच्छता य गङ्टणस्तय प्रवर्द्जन 
का उऩामहरू अऩनाउने 

  
 

    

  ३.६.१ 

खाद्य स्वच्छता भाऩदण्ड य 
ङ्झनमभावरी को तजङ्टजभा य 
कामाजन्त्वमन  

फैठकहरु य ङ्झनदेङ्ञशकाहरु  १ २.५ ८.८ ११.३ 

  ३.६.२ ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन य भङ्टल्माॊकन  
खाद्य स्वच्छता उऩामहरुको 
अनङ्टगभन   

 

१ 
२.५ ८.८ ११.३ 

  ३.६.३ खाद्य अङ्झधकाय तथा सॊप्रब ङ्टता ऐनको कामाजन्त्वमनभा सहमोग,  

 

 ५.० १७.५ २२.५ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ. प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाइ 

रागत / 

ईकाई 

जम्भा रागत 
(ऩङ्जहरो ५ वषज) 

दोस्रो १० 
वषज 

जम्भा (१५ 
वषजको राङ्झग) 

ऐनको कामाजन्त्वमन  फैठक/ङ्झनदेङ्ञशका य सॊमन्त्र 
ङ्झनभाजण  

१ 

  ३.६.४ 

खाद्य स्वच्छता य भाऩदण्ड 

अनङ्टगभन गने सॊस्थाको 
सङ्टदृङ्जढकयण  

  
 २ ८.३ ३२.० ४०.३ 

     जम्भा   
  १८.३ ६७.० ८५.३ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४)   ऩेज 10-24 

ऩङ्चयणाभ ४. सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण य सङ्टशासनभा सङ्टधाय (फजेट रु दश राखभा) 
प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.  प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई रागत/ईकाइ 

जम्भा रागत 

(प्रथभ ५ वषज) 
ऩङ्झछल्रो 
१० वषज 

जम्भा रागत 
(१५ वषज) 

४.१  

तीन तहका सयकायहरूको स्ऩि 
टीओआय सङ्जहतको सॊमन्त्र स्थाऩना 

  
 

    

 ४.१.१ 
हारको कृङ्जष तथा ऩशङ्ट सॉगठनको प्रदेश 
देङ्ञख स्थाङ्झनम तहसम्भ ऩङ्टनसंयचना गने  

सॉगठन तथा व्मवस्था ऩन 
सबेऺण   ३ २.५ ५.३ ७.८ 

 ४.१.२ 

ङ्झनदेशनारमहरु, AKC/VHLSEC य 
स्थाङ्झनम तहका कामाजरमहरुको स्ऩि 
ToR, ब ङ्टङ्झभका य ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनधाजयण   

ToR य ब ङ्टङ्झभका ङ्झनधाजयण    १ १.० २.१ ३.१ 

 ४.१.३ 
ङ्झतनवटा सयकाय य अन्त्म ङ्झनकामफीच 
सभन्त्वमको सॊमन्त्र ङ्जवकास  

सभन्त्वमको सॊमन्त्र  १० १ ५.० १७.५ २२.५ 

 ४.१.४ 
ऩाङ्झरकाहरुरे कङ्ट र फजेटको १५-२०% 
कृङ्जष ऺेरभा ङ्झफङ्झनमोजन गने   

सभझदायी ङ्जवकास    १.० ३.५ ४.५ 

   जम्भा   
  ९.५ २८.४ ३७.९ 

४.२  

ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा कृङ्जष ऺेरभा काभ गने 
सावजजङ्झनक सॊस्थाहरू फीचको तारभेर 
वङृ्जि 

  
 

    

 ४.२.१ 

प्रबावकायी मोजना य सॊमन्त्र ङ्जवकास गङ्चय 
सङ्टऩङ्चयवेऺण, अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन एवॊ 
सॊघ, प्रदेश य स्थाङ्झनम तह फीच 
साभञॊजस्मता अङ्झबवङृ्जि 

प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा 
भङ्टल्माॊकन, य सङ्झभऺा सॊमन्त्र 

ङ्जवकास  

१०० १ २५०.० ८७६.६ ११२६.६ 

 ४.२.२ 
मोजनाहरुभा फजेट ङ्झफङ्झनमोजन य 
साभॊजस्मता वङृ्जि 

मोजना य फजेटको सङ्झभऺा ४ १ १०.० ३५.१ ४५.१ 

   जम्भा   
  २६०.० ९११.६ ११७१.६ 

४.३  

ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका सॊस्थाहरूफीच एकीकृत 
कृङ्जष ङ्जवकास मोजना तजङ्टजभा 
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प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.  प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई रागत/ईकाइ 

जम्भा रागत 

(प्रथभ ५ वषज) 
ऩङ्झछल्रो 
१० वषज 

जम्भा रागत 
(१५ वषज) 

 ४.३.१ 

स्थाङ्झनम तहको आवश्मकताराई सॊवोधन 
गनज मोजना प्रकृमाराई सङ्टसॉगत 
(Harmonize) गने (फहङऺ्ट ेर नीङ्झत य 
मोजना कामाजन्त्वमन गनज )   

सॊमङ्टक्त मोजना य फजेट १०० 

 

 

 

 

१ 

२५०.० ८७६.६ ११२६.६ 

 ४.३.२ 

फहङ्ट भन्त्रारम मोजना, AKC/VHLSEC 

का कामजक्रभ स्थाङ्झनम तहका 
कामजक्रभसॉग एङ्जककृत गने सङ्टङ्झनङ्ञितता  

मोजना तजङ्टजभा य सङ्झभऺा 
फैठक  

४ 

 

 

 

१ 

१०.० ३५.१ ४५.१ 

 ४.३.३ 
दीघजकाङ्झरन मोजनाहरु वाङ्जषजक फजेट य 
कामजक्रभसॉग एङ्जककृत गने  

फैठक, अध्ममन य ऩषृ्ठऩोषण  २ 

 

 

१ 

५.० १७.५ २२.५ 

   जम्भा   
  २६५.० ९२९.२ ११९४.२ 

४.४  

रङ्ञऺत अनङ्टदान/सहमोग मोजना रागू 
गयी ऩायदशॉ अनङ्टदान ङ्जवतयण सॊमन्त्रको 
ङ्जवकास 

  
 

    

 ४.४.१ 

ङ्झतन सयकायफीच अनङ्टदानको स्तय य 
ङ्जवङ्झधफाये साभॊजस्मता/एकरुऩता कामभ 
गने  

फैठक तथा अन्त्तयकृमा, 
ङ्जवङ्झधभा एकरुऩता  

२  ३.० १०.५ १३.५ 

 ४.४.२ 

मोजनाको चयण देङ्ञख नै कामजक्रभ 
तजङ्टजभा, स्रोत ङ्झफङ्झनमोजन य कामजक्रभ 
कामाजन्त्वमनभा दोहोयोऩन हटाउने   

मोजना अभ्मास १  १.० ३.५ ४.५ 

 ४.४.३ स्ऩि कामजङ्जवङ्झध तथा ङ्झनदेङ्ञशका तजङ्टजभा कामजङ्जवङ्झध तथा ङ्झनदेङ्ञशका ५  २.५ ८.८ ११.३ 

   जम्भा   
 

 ६.५ २२.८ २९.३ 

४.५  

ङ्झनजी ऺेरको सङ्जक्रम सहबाङ्झगता 
सङ्टङ्झनङ्ञितता 

  
 

    

 ४.५.१ 
ङ्झनजी ऺेरको उत्प्रयेणाको राङ्झग सङ्टङ्झफधा 
य सहमोग  

ङ्झनजी ऺेरसॉग अन्त्तयकृमा, 
ङ्झनजी ऺेरसॉग सम्फङ्ञन्त्धत भङ्टद्दा 

३  १.५ ५.३ ६.८ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.  प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई रागत/ईकाइ 

जम्भा रागत 

(प्रथभ ५ वषज) 
ऩङ्झछल्रो 
१० वषज 

जम्भा रागत 
(१५ वषज) 

सॊवोधन एवॊ सहबाङ्झगताभा 
सङ्झभऺा  

 ४.५.२ 

ङ्झनजी ऺेरराई कृङ्जष व्मवसाम, स्रोत 
केन्त्ि य भङ्टल्म शृ्रङ्खरा स्थाऩनाभा सहबाङ्झग 
गयाउने  

अन्त्तयकृमा तथा सभन्त्वम, 
सङ्झभऺा य मोजना तजङ्टजभाको 
राङ्झग एक भञ्च ङ्जवकास  

२  १.० ३.५ ४.५ 

 ४.५.३ 
एग्रोबेट, ङ्झनजी पाभज, य FNCCIs/DCCIs 
फीच सभन्त्वम वङृ्जि 

ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा कामाजन्त्वनका 
राङ्झग सभन्त्वम 

१०  १०.० ३५.१ ४५.१ 

   जम्भा   
 

 १२.५ ४३.८ ५६.३ 

४.६  

सङ्ञजरैसॉग ऩहङ्टॉचमोग्म य रागत-प्रबावी 
कृङ्जष साभग्री य सेवाहरू 
सङ्टङ्झनङ्ञितता/उऩरब्धता 

  
 

    

 ४.६.१ 

ङ्झनजी ऺेरको सहमोग कामजक्रभका राङ्झग 
अनङ्टदान तथा ङ्झफभा कामाजन्त्वमनको 
बयऩदो य ऩायदङ्ञशज सॊमन्त्र स्थाऩाना गने  

ङ्झफभा य ङ्जविका राङ्झग फैक 
तथा ङ्जवङ्ञिम सॊस्थासॉग 
अन्त्तयकृमा य ङ्झफध्मभान 
ङ्जवङ्झधको सङ्झभऺा  

२  २.० ७.० ९.० 

 ४.६.२ 

M०LMAC/Directorates/AKC/VHLSEC 

भा सूचना डेस्क स्थाऩना, अनङ्टदान य 
मसको कामाजन्त्वमनका राङ्झग सॊचाय 
भाध्मभ य वेबसाईटफाट प्रवाह  

सूचना डेस्क २०  ४०.० १४०.२ १८०.२ 

   जम्भा   
 

 ४२.० १४७.३ १८९.३ 

४.७  सहकायीराई सङ्टदृढ य सऺभ फनाउन े   
 

    

 ४.७.१ 

सहकायीहरुको व्मवसाङ्जमक य व्मवस्था 
ऩन ऺभता फढाउन े(व्मवसाङ्जमक मोजना 
तजङ्टजभा, रेखा ऩङ्चयऺण, येकडज याख्न)े  

ताङ्झरभ- ६० सहकायी/वषज (२ 
व्मङ्ञक्त/सहकायी)-६ ताङ्झरभ/वषज 

६ १ १५.० ५२.६ ६७.६ 

 ४.७.२ कृङ्जष भङ्टल्म शृ्रङ्खराभा सहकायीको प्रत्मेक सहकायीभा कृङ्जष ६०  ६०.० २१०.४ २७०.४ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.  प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई रागत/ईकाइ 

जम्भा रागत 

(प्रथभ ५ वषज) 
ऩङ्झछल्रो 
१० वषज 

जम्भा रागत 
(१५ वषज) 

सहबाङ्झगता व्मवसाम ईकाइ स्थाऩना 
सहमोग 

 ४.७.३ 
सहकायीहरुराई प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त, 
एग्रोबेट य ICT भा सहमोग 

प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्तको तरव  ६० १ १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

  
  

एग्रोबेट य ICT भा सहमोग 
(ङ्झफउ ऩङ्टॊजी) 

 

६० 
 ६०.० २१०.४ २७०.४ 

 ४.७.४ 
सहकायी भापज त कृङ्जषभा रगानी तथा 
अनङ्टदान प्रवाह ङ्झभराउने  

भङ्टल्म शृ्रङ्खरा सहमोग, ब्माज 
अनङ्टदान (३०० सहकायी, 
६०/वषज; ३० राख कजाज, ८% 
ब्माज अनङ्टदान ) 

 

६० 
 ११५.२ ५०४.९ ६२०.१ 

   जम्भा   
 

 ४००.२ १५०४.२ १९०४.४ 

४.८  

ङ्जविीम सेवाभा सहज य ङ्जकपामती ऩहङ्टॉच 
सङ्टधाय य सङ्टङ्झनङ्ञितता 

  
 

    

 ४.८.१ 

नेऩार याि फैंकको ङ्झनदेशन 
कामाजन्त्वमनका सम्फन्त्धभा फैंक तथा 
ङ्झफङ्झतम सॊस्थाहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन  

ङ्झफङ्झतम सॊस्थाहरुको अनङ्टगभन 
(कृङ्जष ऺेरभा रगानी य 
कामजङ्जवङ्झध अवरम्फनका 
सम्फन्त्धभा) 

१ १ १.० ३.५ ४.५ 

 ४.८.२ 
ङ्जवि (कजाज) य ङ्झफभाभा राभो प्रकृमा एवॊ 
अव्मवहाङ्चयक आवश्मकता हटाउने  

ग्राहकफाट ऩषृ्ठऩोषण सॊमन्त्र  १ १ १.० ३.५ ४.५ 

 ४.८.३ 
कामजस्थरका सभस्मा सॊफोधन हङ्टने गङ्चय 
कृङ्जष ऺेरको ङ्झफभा नीङ्झत कामाजन्त्वमन  

ङ्झफभा यकभ भङ्टल्माॊकनभा 
स्थाङ्झनम उऩरब्ध 
प्राङ्जवङ्झधकहरुको उऩमोग  

१  ०.५ १.८ २.३ 

  
    

 
 २.५ ८.८ ११.३ 

४.९  

CBOs/NGOs, कृषक सभूह, वस्तङ्टगत 
सॊस्था य ङ्जवकास साझेदायहरूको 
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प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.  प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई रागत/ईकाइ 

जम्भा रागत 

(प्रथभ ५ वषज) 
ऩङ्झछल्रो 
१० वषज 

जम्भा रागत 
(१५ वषज) 

साभॊजस्मऩूणज ऩङ्चयचारन 

 ४.९.१ 

कृङ्जष य ऩशङ्ट ऺेरभा काभ गने CBOs य  

NGOs फीच सङ्टसॉगता (harmonize) 

प्रवर्द्जन गने   

सभन्त्वम फैठक, ऩषृ्ठऩोषण 
सॊमन्त्र य सभझदायी (MOU) 
ङ्जवकास  

४  २.० ७.० ९.० 

 ४.९.२ 
कृङ्जष व्मवसामभा  FCHV, CFUG, मङ्टवा 
दरव ऩङ्चयचारन   

ऺभता ङ्जवकास य स्थाङ्झनम 
स्तयका कामजक्रभभा सहबाङ्झगता  

२ ०.५ २.५ ८.७५ ११.२५ 

 ४.९.३ 
ङ्जवकास साझेदायहरुका राङ्झग स्थाङ्झनम 
स्तयभा एकद्वाय नीङ्झत रागङ्ट गने  

ङ्जवकास साझेदायसॉग सभझदायी 
ङ्जवकास, सभन्त्वम य सहमोगका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झध तम  

१  १.० ३.५ ४.५ 

 ४.९.४ 

आधायब ङ्टत सेवाका राङ्झग कृषक, कृषक 
सभङ्टह, वनउऩबोक्ता सभङ्टहको ऺभता 
ङ्जवकास   

  
 ०.५ २.५ ८.७५ ११.२५ 

 ४.९.५ 
प्रादेङ्ञशक अनङ्टसन्त्धान तथा प्रसाय भञ्च ( 
Platform) गठन गने 

 कामजङ्जवङ्झध,फैठक, रङ्ञजङ्जिदस १० १ ५.० १७.५ २२.५ 

   जम्भा   
 

 १३.० ४५.६ ५८.६ 

४.१०  

प्रबावकायी अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन प्रणारी 
अवरम्फन 

  
 

 
 २६.३ २६.३ 

 ४.१०.१ 
प्रङ्झतपर य ऩङ्चयणाभ सङ्टचक अनङ्टरुऩ 
अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन प्रणारी ङ्जवकास  

नङ्झतजाभा आधाङ्चयत अनङ्टगभन 
तथा भङ्टल्माॊकन प्रणारी 
(ङ्झतनवटै सयकायको राङ्झग) 

३ 

 

 

 

१ 

७.५ २६.३ ३३.८ 

 ४.१०.२ 

प्रदेश, ङ्ञजल्रा य स्थाङ्झनम तहको 
अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन, प्रङ्झतफेदन 
प्रणारी सङ्टदृङ्जढकयण   

अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकनभा 
ऺभता ङ्जवकास, ताङ्झरभ य 
कामजशाराहरु  

१०० 

 

 

१ 

२५०.० ८७६.६ ११२६.६ 

 ४.१०.३ अनङ्टगभनका भङ्टद्दाहरु- नीङ्झत स्थाङ्जमत्व य सङ्झभऺा य भङ्टल्माॊकन  १ ० ०.५ १.८ २.३ 
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प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.  प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई रागत/ईकाइ 

जम्भा रागत 

(प्रथभ ५ वषज) 
ऩङ्झछल्रो 
१० वषज 

जम्भा रागत 
(१५ वषज) 

कामजक्रभ ङ्झनयन्त्तयताराई दृङ्जिगत गने  

 ४.१०.४ 

दरिय स्तयभा अनङ्टगभन तथा 
भङ्टल्माॊकनभा सहबाङ्झगताभूरक (PME) 

सॊमन्त्र स्थाऩना   

कामाजन्त्वमन मोग्म सॊमन्त्र 
ङ्जवकास, फैठक तथा 
अन्त्तयकृमा  

१०० १ २५०.० ८३६.७ १०८६.७ 

 ४.१०.५ 
मोजनाहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता गने  

अनङ्टगभन तथा 
भङ्टल्माॊकन/सङ्झभऺा  

१  ०.५ १.७ २.२ 

 ४.१०.६ 
कामजक्रभ स्थरभै सावजजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाई/ऩङ्चयऺण आमोजना गने 

सावजजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई/ऩङ्चयऺण १००  ५०.० १६७.३ २१७.३ 

   जम्भा   
 

 ५५८.५ १९१०.3 २४६८.८ 

४.११  कृङ्जष डाटाफेस सङ्टधाय / स्थाऩना   
 

 
   

 ४.११.१ 

भङ्टख्म तथ्माॊङ्कको आवश्मकता ऩङ्जहचान 
गने (उध्मङ्झभ, फजाय, भङ्टल्म, ऩङ्टवाजधाय 
आङ्छद)  

  
 

 
 

  

 ४.११.२ 
आवङ्झधक सॊकरन, ङ्जवश्लषेण य प्रवाह 
(भङ्जहना/रैभाङ्झसक/वाङ्जषजक-५ वषज आङ्छद)  

  
 

 
 

  

  
  

फारी कटानी, ऩशङ्टऩॊऺी 
सबेऺण  

८८  ४४.० ३०८.५ ३५२.५ 

  
  

आवङ्झधक फजाय भङ्टल्म सॊकरन 
य ङ्जवश्लषेण- २० फजाय  

२०  ८.० २६.८ ३४.८ 

  
  

भङ्टल्म य फजाय सूचना प्रवाह 
(भाङ्झसक रुऩभा १५ फजाय)  

१८०  १३५.० ४५१.८ ५८६.८ 

 ४.११.३ 
रैङ्जङ्गक य सभावेङ्ञशताभा आधाङ्चयत कृङ्जष 
तथ्माॊक सॊकरन   

सॊकरन य व्मवस्था ऩन १००  २००.० ६६९.४ ८६९.४ 

   जम्भा   
 

 ३८७.० १४५६.५ १८४३.५ 

४.१२  कृङ्जषका कामजहरुभा रैङ्जङ्गक य सभावेशी   
     



सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४)   ऩेज 10-30 

प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.  प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई रागत/ईकाइ 

जम्भा रागत 

(प्रथभ ५ वषज) 
ऩङ्झछल्रो 
१० वषज 

जम्भा रागत 
(१५ वषज) 

दृङ्जिकोण अऩनाउने 

 ४.१२.१ 

प्रदेश देङ्ञख स्थाङ्झनम तहसम्भ नीङ्झत, 
मोजना य कामाजन्त्वमनभा रैङ्जङ्गक तथा 
सभावेङ्ञश सॊमन्त्र स्थाऩना  

सॊमन्त्र ङ्जवकास, ङ्झफऻ तथा 
सल्राहकाय सेवा  

१ १ २.५ ८.४ १०.९ 

 ४.१२.२ 

हङ्झरमा, कभैमा रगामतका ऩङ्झछ ऩयेका 
सभूहराई रङ्ञऺत गङ्चय कामजक्रभ 
कामाजन्त्वमन  

ङ्जवशेष कामजक्रभ य फजेट  १ ३० १५०.० ५०२.० ६५२.० 

   जम्भा   
  १५२.५ ५१०.४ ६६२.९ 

४.१३  

नीङ्झतगत प्रङ्झतविताको ङ्जवश्वसनीमता 
कामभ एवॊ प्रवर्द्जन  

  
 

    

 ४.१३.१ 
PADS फाये सफै स्थाङ्झनम तहभा सचेतना 
जगाउने य सूचना प्रवाह गने   

सफै ङ्ञजल्रा य ऩाङ्झरकाहरु- २ 
वषजको राङ्झग  

१०० १ २५०.० ८३६.७ १०८६.७ 

 ४.१३.२ 
सेवा य सहमोग ऩहङ्टॉचभा नीङ्झत य 
कामजक्रभभा ङ्ञस्थयता (consistency)   

सङ्झभऺा य भङ्टल्माॊकन १००  १०० ३३४.७ ४३४.७ 

 ४.१३.३ 

PADS सभन्त्वम य कामाजन्त्वमनभा भूख्म 
सॊस्थाहरुको ऺभता ङ्जवकास 
(अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण, ताङ्झरभ, अन्त्तयकृमा)   

कामजशारा, ताङ्झरभ ५  १०.० ३३.५ ४३.५ 

  
    

 
 ३६०.० १२०४.९9 १५६४.९ 

४.१४  

भानव सॊसाधनको आवश्मकताहरू 
भूल्माङ्कन/ऩङ्टनयावरोकन 

  
 

    

 ४.१४.१ 

सॉगठन तथा व्मवस्था ऩन सबेऺण गङ्चय 
MOLMAC/AKC/VHLSEC भा प्राङ्जवङ्झधक 
कभजचायीको ऩद सजृना  

थऩ ऩदका राङ्झग भङ्टल्माॊकन 
गङ्चय  MOLMAC, 

AKC/VHLSEC य स्थाङ्झनम 
तहभा ऩद सजृना 

३०० १ ७५०.० २६२९.७ ३३७९.७ 

 ४.१४.२ ङ्ञजल्रा य स्थाङ्झनम तहको सॊबाब्मताको अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण सङ्जहत खटाउन े २  २.० ७.० ९.० 
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प्रङ्झतपर 
नॊ. 

कृमाकराऩ 
नॊ.  प्रङ्झतपरहरु (Outputs) ङ्जववयण ईकाई रागत/ईकाइ 

जम्भा रागत 

(प्रथभ ५ वषज) 
ऩङ्झछल्रो 
१० वषज 

जम्भा रागत 
(१५ वषज) 

आधायभा ङ्झफऻ खटाउने  

 ४.१४.३ 
ङ्चयक्त ऩदहरु ऩूङ्झतज गने य फङृ्ञि ङ्जवकास 
गने 

ऩायदशॉ आधाय सजृना गने 
(कामजसम्ऩादन य फङ्चयष्ठता) 

१ 

 

 

१ 

०.५ ०.६ १.१ 

 ४.१४.४ 
स्थाङ्झनम स्रोत व्मङ्ञक्त य ङ्झफध्मभान 
जनशङ्ञक्तको ङ्ञशऩ य ऻान वङृ्जि गने  

ऩङ्टनताजजगी ताङ्झरभ, भ्रभण  ५ 
 

१ 
२५.० ८७.७ ११२.७ 

   जम्भा   
  ७७७.५ २७२४.९ ३५०२.४ 

 

 

 



सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४) ऩेज 11-1 

अनङ्टसङ्टची ११. PADS तजङ्टजभा प्रकृमा 
 

PADS को तजङ्टजभा प्रङ्जक्रमाभा ऺेरगत शतजहरुको दामयाराई ङ्जवचाय गदै गङ्टणात्भक (Qualitative) य भारात्भक 
(Quantitative) दङ्टवै दृङ्जिकोण अवरम्फन गङ्चयएको छ । तर उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्ञचररे मस प्रङ्जक्रमाराई स्ऩि गदजछ 
। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(१) अङ्झबभङ्टखीकयण य सहभङ्झत ङ्झनभाजण अन्त्तगजत PSC, PFC य SRDC Nepal फाट खटाईएको ङ्झफऻ टोरी य 
अन्त्म सयोकायवाराफीच ऺेरगत शतजको आधायभा ङ्जकसान-२ द्वाया सहजीकयण गङ्चयएको अङ्झबभङ्टखीकयण य 
अन्त्तयङ्जक्रमा ऩदजछ । अगस्ट ०१, २०२१ भा MoLMAC का सङ्ञचव डा. ङ्जकसनरार बट्टको अध्मऺताभा 
फसेको अङ्झबभङ्टखीकयण फैठकरे PADS का ङ्झनम्न चाय ङ्जवषमगत ऺरेहरूका सन्त्दबजभा ङ्झनणजम गर् मो क) कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झध प्रणारी ख) कृङ्जष व्मवसामीकयण ग) खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा  घ) सॊस्थागत ङ्जवकास  य सङ्टशासन । 

 

२) सॊघ य प्रादेङ्ञशक तहभा तमाय बइसकेका ङ्जवङ्झबङ्ङ कृङ्जष नीङ्झत, मोजना य यणनीङ्झतहरु सभीऺा गङ्चयएको ङ्झथमो 
। PADS तजङ्टजभाको राङ्झग ADS राई प्रभङ्टख सन्त्दबज साभाग्रीको रूऩभा ङ्झरइमो। ङ्जवङ्झबङ्ङ सन्त्दबज साभाग्री सभीऺा 
एवॊ MoLMAC य KISAN II सॉगको ऩयाभशज फैठकरे PADS ढाॉचा को ङ्झनभाजण (३) प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन 
(Inception Report) ऩेश य  (४) PADS तजङ्टजभा ङ्जवङ्झधराई अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदईएको ङ्झथमो । 

 

PADS तजङ्टजभा टोरीरे ङ्जपल्ड भ्रभण (५) आमोजना गङ्चय सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सयोकायवाराहरूसॉग बेट गमो । टोरीरे PADS प्रङ्जक्रमा, ङ्जवषमगत ऺेर य मसको कामज मोजनाको फायेभा 
छरपर गनज प्रदेशका MoLMAC, MoITFE, ङ्झनदेशनारमहरू, AKCs, VHLSECs, फजाय केन्त्िहरू य स्रोत 
केन्त्िहरूसॉग फैठक आमोजना गङ्चय प्रासॊङ्झगक जानकायी सङ्करन गमो । २३ अगस्त देङ्ञख  ०२ सेप्टेम्फय 
२०२१ सम्भ आमोजना गङ्चयएको स्थरगत भ्रभणभा भङ्टख्मभन्त्री, भन्त्री, सङ्ञचव, सयकायी अङ्झधकायी, फजाय 

१. अङ्झबभङ्टङ्जककयण/ 

सहभङ्झत ङ्झनभाजण 

२. डेस्क अध्ममन 

(नीङ्झत, प्रङ्झतवदेन) 
४. प्रायङ्ञम्बक(Inception) 
प्रङ्झतवेदन (मोजना, ङ्झफङ्झध)  

PSC, PFC द्वाया 
अनङ्टगभन 

३. PADS को 
ढाॊचाको अङ्ञन्त्तभ रुऩ  

५. स्थरगत ऩयाभशज 
य तथ्माॊङ्क सॊकरन 

visit for 

६. भङ्टख्म ङ्झनष्कषज   
८. प्रथभ चयण प्रङ्झतवदेन 

reporting  

९. भस्मौदा PADS 

PADS  

७. प्रगङ्झत सङ्झभऺा 
फैठक (PSC, PFC) 

१०. अङ्ञन्त्तभ  

प्रङ्झतवदेन  PADS  

 PSC, PFC फाट 
सङ्टझाव तथा प्रङ्झतकृमा 



सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (२०७९/८०-२०९३/९४) ऩेज 11-2 

प्रफन्त्धक तथा सदस्म, एग्रोबेट्स, नगयऩाङ्झरकाका भेमय तथा उऩभेमय, गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ/उऩाध्मऺ य वडा 
अध्मऺहरु, अनङ्टसन्त्धान केन्त्ि य कृङ्जष उद्यभीहरूसॉग अन्त्तयङ्जक्रमा गङ्चयएको ङ्झथमो । सो अवङ्झधभा प्रदेशभा जम्भा 
२४ वटा अन्त्तयङ्जक्रमा गोष्ठी तथा छरपर आमोजना गङ्चयएको ङ्झथमो । भङ्टख्म ङ्झनष्कषजहरू (६) य प्रगङ्झत (७) 
ङ्जवश्लषेण गयी सेप्टेम्फय ०२, २०२१ भा भा.भन्त्री (MoLMAC) को अध्मऺताभा PSC फैठकभा प्रायङ्ञम्बक 
ङ्झफषमवस्तङ्ट प्रस्तङ्टत गयी प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमाहरू PADS भा सभावेश गङ्चयमो । 

 

PSC को ङ्जटप्ऩणी य सङ्टझावको आधायभा SRDC रे ऩङ्जहरो भस्मौदा प्रङ्झतवेदन (८) ङ्जकसान-२ राई थऩ 
ङ्जटप्ऩणीहरूको राङ्झग ऩठाईमो। दोस्रो भस्मौदा प्रङ्झतवेदन (९) भा ङ्जकसान-२ य का MoLMAC सफै ङ्जटप्ऩणीहरू 
सभावेश गङ्चयएको छ य PADS राई अङ्ञन्त्तभ प्रङ्झतवेदन (१०) तमाय गङ्चयएको छ। TOR अनङ्टसाय SRDC रे 
अॊग्रजेी य नेऩारी दङ्टवै बाषाभा अङ्ञन्त्तभ प्रङ्झतवेदन फङ्टझाएको छ । 
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अनङ्टसङ्टची १२. PADS तजङ्टजभाको औङ्ञचत्म य सॊस्थागत सहमोग (Backstopping) व्मवस्था  

 

कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत (ADS) नेऩारको पयाङ्जकरो आङ्झथजक वृङ्जर्द्राई अङ्ञघ फढाउन ऩङ्चयकल्ऩना गङ्चयएको प्रभङ्टख 
नीङ्झतगत दस्तावेज हो। मसरे आत्भङ्झनबजय, ङ्छदगो, प्रङ्झतस्ऩधाजत्भक य सभावेशी कृङ्जष ऺेरको वृङ्जिको भाध्मभफाट 
सङ्टधाङ्चयएको जीङ्जवकोऩाजजन य खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺाभा मोगदान ऩङ्टर् माउने रक्ष्म याखेको छ। नेऩारको सॊङ्जवधान 
२०७२ फभोङ्ञजभ प्रदेशको ङ्ञजम्भेवायी य अङ्झधकाय तोङ्जकएको छ । आङ्झथजक, जनसाॊङ्ञख्मकीम, बौगोङ्झरक, जरवामङ्ट 
य सम्फर्द् कृङ्जष वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतका दृङ्जिरे प्रदेशहरूभा ङ्जवङ्झबङ्ङता छ । प्रदेशहरू आफ्नो छङ्ट टै्ट सम्बाङ्जवत स्रोत तथा 
ऺेरका आधायभा सॊघीम नीङ्झतहरूको ढाॉचाङ्झबर आफ्नै नीङ्झतहरू ङ्झनभाजण गनज फाध्म छन ्। प्रदेशहरूरे आ-
आफ्नो सन्त्दबजराई दृङ्जिगत गङ्चय ADS राई अनङ्टकूर (customize) गनज सदन े कङ्ट या ADS रे स्ऩि रूऩभा 
ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ । साथै ५ वषजको अन्त्तयारभा ADS को सभीऺा गनज ङ्झसपाङ्चयस सभेत गयेको छ। मसरे 
प्रदेशहरूराई कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकासका राङ्झग आ-आफ्नो साभाङ्ञजक-याजनीङ्झतक य आङ्झथजक ऩङ्चयप्रके्ष्म अनङ्टकूर हङ्टन े
गङ्चय PADS फनाउनको राङ्झग आधाय ङ्छदएको छ । 

 

रङ्टङ्ञम्फनी य सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको PADS तजङ्टजभा गनज MoLMAC फाट कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारमभा 
अनङ्टयोध बै आए फभोङ्ञजभ कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारमरे USAID FTF KISAN II राई अनङ्टयोध गयेको 
ङ्झथमो । PADS तजङ्टजभाको कामज  बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम (MoLMAC) रे USAID’s FTF 
KISAN II,  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारम, EU TCF, य अन्त्म सयोकायवाराहरूको सहमोगभा बमो । 
रङ्टङ्ञम्फनी य सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा MOLMAC य USAID KISAN II को ऩङ्झछल्रा सॊमङ्टक्त फैठकहरूभा  MOLMAC 
हरूरे प्रादेङ्ञशक नीङ्झतहरू तजङ्टजभा गनजको राङ्झग सहमोगको आवश्मकता व्मक्त गयेका ङ्झथए । कृङ्जष ऺेरको 
ङ्जवकासको राङ्झग PADS को आवश्मकता य भहत्त्वराई दृङ्जिगत गङ्चय MOALD, MOLMAC, USAID KISAN II 

फीचको ऩङ्झछल्रा फैठकहरू/अन्त्तयङ्जक्रमाहरूफाट PADS तजङ्टजभाराई USAID FTF KISAN II रे सहमोग गने 
सहभङ्झत बएको ङ्झथमो । 

 

PADS ढाॉचाभा प्रदेशका सयोकायवाराहरूको सङ्जक्रम सॊरग्नता य प्रङ्झतविता आवश्मक भहसङ्टस सभेत गङ्चयएको 
ङ्झथमो । प्रङ्जक्रमाको प्रबावकाङ्चयता सङ्टङ्झनङ्ञित गनज, MoLMAC भाननीम भन्त्रीको अध्मऺताभा PADS स्टेमङ्चयङ 
कभीटी (PSC) य सङ्ञचफज्मूको सॊमोजकत्वभा PADS तजङ्टजभा सङ्झभङ्झत (PFC) गठन गमो । MoLMAC को सङ्ञचवको 
नेततृ्वभा बएको PFC भा PPPC, ADD, LFDD, ABPSTC, LSTC, अन्त्म सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमहरू  य TCF देङ्ञख 
ADS रगामत ङ्जवकास साझेदायहरू सङ्ञम्भङ्झरत छन ्। PFC रे PADS  तजङ्टजभाको क्रभभा सभग्र सभन्त्वम कामभ 
याख्न ेकामज सभेत गयेको छ ।  

 

मस सङ्झभङ्झतको अङ्झतङ्चयक्त ङ्झनम्नानङ्टसाय ङ्जवङ्ञशि उऩ-ङ्जवषमगत ऺेरहरूभा सहमोग गनज उऩ-सङ्झभङ्झतहरू गठन 
गङ्चयएको ङ्झथमो। 

 

ङ्झफषमगत ऺरे १. कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध प्रणारी 
 

ङ्जवषमगत ऺरे २: कृङ्जष व्मवसाङ्जमकयण 
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२.१ कृङ्जष उत्ऩादन साधनहरु य सेवाहरू 

२.२ ऩशङ्टऩॊऺी तथा भत्स्म उत्ऩादन साधनहरु य सेवाहरु 

२.३ उत्ऩादनोऩयान्त्त साधनहरु य सेवाहरु 

 

ङ्जवषमगत ऺरे ३: खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺा 
 

ङ्जवषमगत ऺरे ४: सॊस्थागत ङ्जवकास य सङ्टशासन 

४.१ सावजजङ्झनक सॊस्थाहरु 

४.२ ङ्झनजी सेवा प्रदामकहरु 

४.३ सहकायीहरू, ङ्जकसान सभङ्टहहरु, गै.स.स./CBOs, फैंक तथा ङ्जवङ्ञिम सॊस्थाहरु 

 

MoLMAC रे ङ्जकसान २ य ऩयाभशजदाता टोरीसॉग सभन्त्वम गङ्चय PADS तजङ्टजभा प्रङ्जक्रमाराई सहज फनाएको ङ्झथमो 
। 
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अनङ्टसङ्टची १३. सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत ङ्झनभाजणको राङ्झग स्वीकृत TOR  

Minute on TOR Approval for Formulating PADS for Sudurpaschim Province by Hon'ble Minister, 

Ministry of Land Management, Agriculture, and Cooperatives on 20 Jesth 2078  
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Approved TOR for Formulating PADS for Sudurpaschim Province by Hon'ble Minister, 

Ministry of Land Management, Agriculture, and Cooperatives on 20 Jesth 2078 – Page 1. 
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