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DISCLAIMER 

यो रणनीमत अमेररकी अन्त्तरााषिय षवकास मनयोग (यएुसएआइडी) मार्ा त अमेररकी जनताहरुको सहयोगका 
कारण सम्भव भएको हो । यस सामाग्री मभरका षवियवस्त ुषवनरक ईन्त्टरनेशनल, षकसान २ पररयोजना 
र भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका एकल श्चजम्मवेारी हनु ्र मतनले यएुसएआइडी वा 
अमेररकी सरकारको षवचारको प्रमतषवश्चम्ित गर्ान ्भने्न जरुरी रै्न ।  
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दईुशब्द 
 

सदूुरपश्चिम प्रदेशका अमधकाांश जनताको मखु्य पेशा कृषि के्षर हो । षवषवधतायकु्त कृषि के्षरले हाम्रो 
जीषवकोपाजानलाई ददगो िनाउनकुा साथै वस्त ुर सेवाहरू लगायत खाना, रोजगारी र आय उपलब्ध 
गराएको र् । जलवाय ुपररवतान र यससँग सम्िश्चन्त्धत प्राकृमतक प्रकोपको सामना गदै खाद्य तथा पोिण 

सरुक्षा, सम्वृषि र समानकुुलन मनमााणमा यस के्षरको योगदान सवोपरर रहेको र् । र्लस्वरूप, ददगो रूपमा 
जीषवकोपाजानलाई सहयोग गरी यसलाई िढावा ददन समते कृषि के्षरको योजनावि रुपमा नीमत, रणनीमत र 
योजना तजुामा गनुा आवश्यक र् । मनवााहमशु्चख उत्पादन प्रणालीिाट व्यवसाषयकरणमा रुपान्त्तरण गना 
आधमुनक कृषि प्रषवमध, ज्ञान र औजारहरुको प्रयोग गरी उत्पादकत्व र उत्पादन िढाउन ुजरुरी र् । हाम्रो 
उच्च प्राथममकता कृिक समदुायको जीषवकोपाजानमा सधुार, कृषिमा आधाररत उद्योगहरूको प्रवर्द्ान, 
रोजगारी तथा आयका लामग अवसरहरुको सजृना गरी यस प्रदेशमा खाद्य तथा पोिण सरुक्षामा सधुार र 
गररिी उन्त्मूलन गने उपायहरू खोजी गनुामा केश्चन्त्ित रहेको र् । 

 

नेपालको सांषवधान २०७२ को ममा र भावना अनरुुप एकीकृत दृषिकोण र कसैलाई पमर् नर्ोड्ने (No one 

leaving behind) मसिान्त्तका माध्यमिाट मलुकुमा रुपान्त्तरणकारी पररवतानका लामग िमलयो राषिय प्रमतविता 
सषहतको नेपाल सरकारको ददगो षवकास लक्ष्य २०३० को एजेण्डालाई प्रदेश सरकारले मान्त्यता ददएको र् 
। त्यसैगरी पन्त्रौँ आवमधक योजनाले कृषि के्षरको उत्पादकत्व एवां नार्ा िढाउने र व्यवसायीकरण गने 
लक्ष्य राखेको र् । साथै आमथाक वृषि गने र सधुाररएको जीषवकोपाजान तथा खाद्य र पोिण सरुक्षामा 
योगदान परु् याउँदै खाद्य सांप्रभतुाको नेततृ्व गने कृषि षवकास रणनीमतले आत्ममनभार, ददगो, प्रमतस्पधाात्मक र 
समावशेी कृषि के्षरको पररकल्पना गरेको र् । अझ प्रदेशहरुले उनीहरूको आवश्यकता र प्राथममकताहरूका 
आधारमा ADS लाई सान्त्दमभाक (contextualize) गराउने अवसर समेत रहेको र् ।  

 
राषिय सन्त्दभाको भावना, ADS को प्रावधान र प्रदेशको आफ्नै प्राथममकताका आधारमा सदूुरपश्चिम प्रदेशले 
प्रदेशको अग्रणी षवकास रणनीमतका रूपमा १५ विे प्रादेश्चशक कृषि षवकास रणनीमत (PADS) तजुामा 
गरेको र् जनु आमथाक विा २०७९/८० देश्चख कायाान्त्वयनमा आउनरे् । प्रदेश सरकारले PADS को 
लक्ष्य हामसल गना पयााप्त िजटे षवमनयोजनका साथै पञ्च विीय कायायोजना र वाषिाक कायाक्रम िनाउनरे् । 

PADS ले गररिीको रेखाममुन रहेका एक मतहाई जनतालाई गररिीको अवस्थािाट िाषहर ल्याउन कायाक्रम 
कायाान्त्वयनलाई सहज िनाउांदै सदुरुपश्चिम प्रदेशको सम्वृषिका लामग आत्ममनभार, समावेशी, प्रमतस्पधाात्मक र 
समानकुुमलत कृषि के्षरको षवकासको पररकल्पना पूरा गरर कृषि षवकासलाई गमत ददन ेढाँचा उपलब्ध 
गराएको र् भने्नमा म मिश्वस्त रु् । 

 

PADS लाई यो अवस्थामा ल्याउनमा धेरै सरोकारवालाहरू सांलग्न र्न ्भने्न कुरा मलाई थाहा र् । यसै 
सन्त्दभामा भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (MoLMAC) धनगढीले PADS तजुामाको नेततृ्वदाषय  
भमूमका खेलेको र् । म MoLMAC का माननीय मन्त्री श्री मिमनता चौधरी, सश्चचव  डा. मदनमसांह धामी र 
वररष्ठ कृषि अमधकृत श्री गोकुल िोहरा लगायत सिै कमाचारीहरुको कायाको प्रशांसा गदारु् । सांघीय 
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स्तरको कृषि तथा पशपुन्त्र्ी षवकास मन्त्रालयले PADS प्रषक्रयामा उल्लेख्य योगदान गरेको र् । स्थानीय 
तहका सरकारहरू (नगरपामलका र गाउँपामलका) ले PADS तजुामाको क्रममा महत्त्वपूणा जानकारी तथा 
तथ्यहरु समेत उपलब्ध गराएका र्न ्। PADS मा कृिक र मतनका सांस्था, सहकारी र मनजी क्षरेको पमन 
उत्कृि योगदान रहेको र् । म सिै सरोकारवालाहरूको योगदानको उच्च कदर गना चाहन्त्रु्।  

 

PADS लाई USAID को Feed the Future षकसान २ पररयोजनाले प्राषवमधक र आमथाक सहयोग तथा EU को 
प्राषवमधक सहयोग सषुवधा (TCF) ले प्राषवमधक रूपमा सहयोग गरेका र्न ्। म उहाँहरूको योगदानको उच्च 
मलु्याांकन गदै आगामी ददनहरूमा PADS कायाान्त्वयनमा थप सहयोग प्राप्त हनुेर् भने्न अपेक्षा समेत गदारु्। 

 

PADS तजुामाको प्राषवमधक टोलीले ADS को भावना अनरुूप PADS लाई राम्रोसँग समय सापेक्ष र 
सान्त्दमभाक िनाएको र्। तसथा, ददगो अनसुन्त्धान तथा षवकास केन्त्ि (SRDC) काठमाडौंिाट खषटएका 
षवशेिज्ञ टोलीका सदस्यहरू डा. गणेशराज जोशी (टोली प्रमखु),  डा. चक्रिहादरु चन्त्द र श्री षकशोर 
प्रसाद पन्त्तको योगदानको म उच्च कदर गना चाहन्त्रु् ।  

 

 

 

 

मखु्यमन्त्री 
सदुरुपश्चिम प्रदेश सरकार 
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दईुशब्द 
 

सदूुरपश्चिम प्रदेश कृषि आनवुांश्चशक स्रोत र जैषवक षवषवधताले धनी प्रदेशमध्येको एक हो । कुल गाहास्थ्य 
उत्पादनमा कररि ३६ प्रमतशत योगदान ददने र ८० प्रमतशत भन्त्दा िढी रोजगारी मसजाना गने यस 
प्रदेशको मखु्य आधार कृषि के्षर हो । यो क्षेरमा अत्यमधक षवषवधता हनुाका साथै हाम्रो जीषवकोपाजानको 
लामग खाद्य र पोिण, रोजगारी र आम्दानीको प्रमखु स्रोत पमन हो । 

 

थप रोजगारी र आम्दानी सजृना गरी प्रदेशका जनताको जीषवकोपाजानमा ददगो रूपमा सधुार गने उद्देश्यले 
प्रदेश सरकारले कृषि के्षरलाई प्राथममकता ददएको र् । भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश 
सरकारको प्राथममकतालाई मध्येनजर गदै प्रदेशका मषहला, यवुा, दमलत, जनजाती लगायत षवपन्न वगाका 
षकसान र कृषि उद्यमीहरूको समषृर्द् अमभवृषि गने उद्देश्यले स्थानीय तहका सरकार, कृिक तथा मतनका 
सांघसांस्थाहरु, सहकारी, मनजी क्षेर र षवकास साझेदारहरूसँगको मनकट सहकाया र समन्त्वयमा १५ विे 
प्रादेश्चशक कृषि षवकास रणनीमत तजुामा गरेको र् ।  

 

PADS को दरुदृषि, सोच र लक्ष्यमा पगु्न र PADS को प्रभावकारी कायाान्त्वयनको लामग अनकुुल वातावरण 
मसजाना गना MoLMAC को सषक्रय भमूमका रहने हुँदा म सावाजमनक, सहकारी र मनजी क्षेरहरू र षवकास 
साझेदारहरू िीच िमलयो र रणनीमतक सहयोगको अपेक्षा गदारु् । यसथा, म सिै षवकास साझेदारहरू, 

मनजी क्षेर र सावाजमनक सांस्थाहरूलाई PADS को कायाान्त्वयनमा मन्त्रालयसँग सहकाया गना अनरुोध गना 
चाहन्त्रु् । 

 

PADS तजुामाको क्रममा सदूुरपश्चिम प्रदेशका मानमनय मखु्यमन्त्रीज्यूिाट प्राप्त अमूल्य मागादशान र सझुावका 
लामग म आभार प्रकट गदारु् । म PADS लाई यो अवस्थामा ल्याउनमा अथक प्रयास गने सश्चचि डा. मदन 
मसांह धामी, वररष्ठ कृषि अमधकृत श्री गोकुल िोहरा,  र MoLMAC सदूुरपश्चिम प्रदेश अन्त्तगातका सिै 
कमाचारीहरू एवां  सहसश्चचव डा. राजने्त्ि प्रसाद ममश्र  र MoALD को टोलीलाई धेरै धन्त्यिाद ददन चाहन्त्रु् । 

PADS तजुामाको कायामा षकसान, सहकारी, मनजी के्षर र षवकास साझेदारहरू सषहत अन्त्य धेरै सरोकारवालाहरू 
सांलग्न भएका र्न ्। यस PADS तजुामा प्रषक्रयामा सांलग्न सिैलाई यहाहँरुको उत्कृि योगदान र 
सहयोगको लामग धन्त्यवाद ददन चाहन्त्रु् । 

 

PADS तजुामाको लामग USAID को Feed the Future षकसान २ पररयोजनाको प्राषवमधक र आमथाक सहयोग 
एवां यूरोपेली सांघको प्राषवमधक सहयोग सषुवधा (TCF) िाट प्राषवमधक सहयोग प्राप्त भएको र् । यस 
सहयोगका लामग मेरो तर्ा िाट कृतज्ञता व्यक्त गना चाहन्त्रु् र आगामी ददनहरूमा PADS कायाान्त्वयनको 
लामग मनरन्त्तर सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको रु् ।  

 

प्राषवमधक टोलीले ADS को भावना अनसुार PADS को तजुामा गरेको मैले महससु गरेको रु् । ददगो 
अनसुन्त्धान तथा षवकास केन्त्ि (SRDC), काठमाडौिाट खषटएका टोलीका सदस्यहरू डा. गणेशराज जोशी 
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(टोली प्रमखु), डा. चक्रिहादरु चन्त्द र श्री षकशोर प्रसाद पन्त्तलाई उहाँहरूको उत्कृि योगदानको लामग 
हाददाक धन्त्यवाद ददन चाहन्त्रु् । 

 

 

 

 

मन्त्री 
भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सदुरुपश्चिम प्रदेश 
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दईुशब्द 

 
योजनावि षवकासका कारण राषिय स्तरमा षवमभन्न के्षरमा उल्लेख्य प्रगमत हामसल गना मद्दत गरेको सन्त्दभामा 
नेपालको सांषवधान २०७२ अनसुार प्रदेश तथा स्थानीय तहले अमधकार प्राप्त गरेपमर् योजना मनमााणको 
हकमा प्रारश्चम्भक चरणमा नै रहेको र् । सदूुरपश्चिम प्रदेशको नीमत तथा योजना आयोगले प्रादेश्चशक रणनीमत 
तजुामाका लामग सिै योजनावि दस्तावेज (राषिय नीमत तथा रणनीमत) लाई आधार मानेको र् । १५ औां 
आवमधक योजना, कृषि षवकास रणनीमत र ददगो षवकास लक्ष्य २०३० लाई प्रदेश स्तरको कृषि षवकास 
रणनीमत तजुामाको लामग मागादशान उपलब्ध गराउने दस्तािेजको रुपमा मलईएको र् । ADS २०१५ को 
मलु ममा र भावना अनरुुप सदूुरपश्चिम प्रदेशले १५ विे प्रादेश्चशक कृषि षवकास रणनीमत (PADS) तजुामा 
गरेको र् । PADS तजुामा गदाा प्रदेश मभरका सम्भावनाहरु र कृषि षवकास के्षरका आधारभतू 
प्राथममकताहरुलाई ध्यान ददइएको र् । साथै स्थानीय तह लगायत कृिक र कृषि के्षरमा सांलग्न 
सरोकारवालाहरूको अमधकार एवां दाषयत्वलाई राम्रोसँग सम्िोधन गररएको र् । 

 

PADS िाट अपेश्चक्षत पररणामहरू प्राप्त गना पररमाणात्मक लक्ष्यहरू तोषकएको र् । प्रमतस्पधाात्मक क्षमता 
अमभवृषि गरी जनताको जीषवकोपाजानमा सधुार ल्याउन, ददगो कृषि षवकास मार्ा त आत्ममनभारता प्रवर्द्ान गना 
र प्रदेशमा खाद्य तथा पोिण सरुक्षा समुनश्चित गनाका लामग आवश्यक रणनीमत र कायानीमतको तजुामा र 
कायाान्त्वयनिाट यी लक्ष्यहरू सन ्२०३६/३७ सम्ममा हामसल हनुेर्न ्। PADS को महत्वपूणा प्रभावका 
रुपमा सधुाररएको खाद्य र पोिण सरुक्षा, आयवृषि र गररिी न्त्यूनीकरण, कृषि व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मक क्षमता 
वृषि, सांस्थाको सदुृढीकरण र सशुासनमा सधुार र अन्त्ततः उत्पादन प्रणालीको समानकुुलता षवकास 
समुनश्चितता रहने हुँदा यसको लामग चार पररणाम क्षेरहरूमा ४९ वटा प्रमतर्लहरू राम्रोसँग राखीएको र् । 

 

सदूुरपश्चिम प्रदेशको नीमत तथा योजना आयोगले राषिय, क्षेरीय र षवश्व िजारको मागलाई सम्िोधन गदै 
मनवााहमखुी कृषिलाई व्यावसायीक र प्रमतस्पमधा कृषिमा रूपान्त्तरण गना PADS लाई महत्वपूणा (गेम चेन्त्जर) 
रणनीमतको रुपमा मलएको र् । नीमत तथा योजना आयोगले PADS को सर्ल कायाान्त्वयनका लामग प्रदेशमा 
सावाजमनक, मनजी, र सहकारी क्षेरसँगको साझेदारी, एवां षवकास साझेदार, कृिक तथा वस्तगुत 
सांस्थाहरुसँगको सहकायालाई िढावा ददने सक्षम वातावरण मसजाना गने कुरामा आश्वस्त पादार् ।  

 

PADS तजुामामा सषक्रय रूपमा सांलग्न सिै सरोकारवालाहरूलाई प्रदेश नीमत तथा योजना आयोग हाददाक 
धन्त्यवाद ददन चाहन्त्र् । यसका लामग प्राषवमधक एवां आमथाक सहयोग उपलब्ध गराउने USAID को Feed 

the Future षकसान २ पररयोजनाका साथै प्राषवमधक सहयोग उपलब्ध गराउने ददगो अनसुन्त्धान तथा षवकास 
केन्त्ि (SRDC) र यूरोपेली सांघको प्राषवमधक सहयोग सषुवधा (TCF) प्रमत आभार व्यक्त गदार् र PADS लाई 
यो अवस्थामा ल्याउनमा अथक प्रयास गने सिै प्रमत आयोग षवशेि धन्त्यिाद ददन चाहन्त्र् ।   

 
 
 

उपाध्यक्ष 

प्रदेश नीमत तथा योजना आयोग, सदुरुपश्चिम प्रदेश 
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सदुरुपश्चिम प्रदेशको नक्सा 

 
Source: Survey Department, 2021 
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कायाकारी साराांश 

नेपालको अथातन्त्रमा कृषि क्षेरको महत्वपूणा स्थान र् । कृषि ददघाकामलन योजना (एपीपी) र कृषि षवकास 
रणनीमत (एडीएस) लगायत दजानौं कृषि षवकास नीमत तथा योजनाहरू दशकौंदेश्चख तजुामा र कायाान्त्वयन भए 
पमन हालको सांयन्त्रिाट कृषि के्षरमा सधुार हनु सकेको रै्न । यो क्षेर अझै पमन परम्परागत र कम 
उत्पादकत्वका साथै श्रम प्रधान रहेको कारण प्रमतस्पमधा हनु सकेको रै्न । कृषि व्यवसाषयकरणका केही 
सांकेतहरू मनश्चित उप-के्षरहरूमा देश्चखएका र्न ्। समग्रमा यस के्षरलाई ददइएको प्राथममकतालाई हेदाा 
सदूुरपश्चिम प्रदेश लगायत मलुकुका अन्त्य प्रदेशमा आशामतत नमतजा प्राप्त भएको देश्चखांदैन । 
 
सदूुरपश्चिम प्रदेशको झण्डै २५ लाख जनसांख्यामध्ये कररि ८० प्रमतशतको मखु्य पेशा कृषि हो । समग्र 
आमथाक षवकास, रोजगारी सजृना र गररिी न्त्यूनीकरणमा यस के्षरको महत्वपूणा स्थान रहेको र् । राषिय 
कृषि कूल गाहास्थ्य उत्पादन (AGDP) मा यस प्रदेशको कृषि के्षरको योगदान ६.९ प्रमतशत रहेको र् । 
प्रदेशको कुल गाहास्थ उत्पादनमा कृषि के्षरको षहस्सा ३६.१ प्रमतशत रहेको र् भने सेवा र उद्योग क्षरेको 
अांश क्रमशः ५०.७ प्रमतशत र १३.२ प्रमतशत रहेको र् । आमथाक, जनसाांश्चख्यकीय, भौगोमलक, जलवाय ुर 
सम्वि कृषि वस्तशु्चस्थमतका षहसािले प्रदेशहरूमा षवमभन्नता रहेको र् । यो अवस्थालाई दृषिगत गरी 
सदुरुपश्चिम प्रदेशको लामग प्रादेश्चशक कृषि षवकास रणनीमत तजुामा गररएको र् जसको ढाँचा (Framework) 

श्चचर १ मा ददईएको र् ।  

श्चचर १. प्रादेश्चशक कृषि षवकास रणनीमतको ढाचँा 
 

कुल उत्पादन साधनको 
उत्पादकत्व वषृि 

जलवाय ुसमानकुुलन 

पारदश्चशाता, सहभामगता र 
जिार्देषहता 

समािेश्चशता र ददगोपना  

नीमत र कानूनी वातावरण 

वैज्ञामनक नवप्रवतान र 
ज्ञानको आधार 

मस
िा
न्त्त

 
प्रभ

ाव 
परर

णा
म 

१. सदुृढ खाद्य तथा पोिण सरुक्षा 
२. आय वषृि र गररषव न्त्यमुनकरण 

३. कृषि व्यापारमा प्रमतस्पधाा अमभवषृि 

४. सांस्थागत सदुृषढकरण र सशुासनमा सधुार  

५. उत्पादन प्रणाली र िजारको समानकुुलता षवकास 

 

 

कृषि प्रषवमध 
प्रणाली 

 प्रणाली

 

खाद्य र पोिण सांस्था र सशुासन 
कृषि 

व्यवसाषयकरण 
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ADS (२०१५-२०३५) नेपालको कृषि षवकासको एक प्रमखु रणनीमत हो र यसले आत्ममनभार, ददगो, 
प्रमतस्पधी र समावशेी कृषि के्षरको पररकल्पना गरेको र् । साथै यसले आमथाक वृषिलाई अगामड िढाउने र 
सधुाररएको जीषवकोपाजान र खाद्य एवां पोिण सरुक्षामा योगदान परु् याउँदै खाद्य सम्प्रभतुा तर्ा  डोयााउँदर् । 
प्रादेश्चशक सम्भाव्यतालाई समटेेर एडीएसको जगमा आधाररत सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारले कायाान्त्वयन गने 
१५ विे प्रादेश्चशक कृषि षवकास रणनीमत (PADS) तजुामा गररएको र् ।  

PADS ले गररिीको रेखाममुन रहेका एक मतहाई जनतालाई मामथ उठाउन र आत्ममनभार, समावेशी, प्रमतस्पधी र 
समानकुुमलत कृषि के्षरको षवकास मार्ा त सदुरुरपश्चिम प्रदेशको सम्वृषि हामसल गना ससुँगत (harmonize) 

कायाक्रमहरू र कायाहरू सहज िनाउन कृषि षवकासलाई तीव्रता ददने ढाँचा उपलब्ध गराएको र् । PADS 

ढाँचा श्चचर १ मा देखाइए अनसुार चार स्तम्भ (पररणामहरू) मा आधाररत रषह तजुामा गररएको र् । ती 
पररणामहरुमा मागमा आधाररत कृषि प्रषवमधहरुको षवकास र प्रवाह; उत्पादकत्व वृषि र िजार एवां व्यापारमा 
प्रमतस्पधाात्मक क्षमता वृषि; खाद्य र पोिण सरुक्षामा सधुार; र सांस्थागत सदुृषढकरण र सशुासन सधुार रहेका 
र्न ्। 

PADS कायाान्त्वयन गना कुल षविीय आवश्यकता लगभग रु १.७६ खरि पदार् । ४९ वटा प्रमतर्लहरु 
(outputs) लाई समहुगत रुपमा राखी कृयाकलापहरु प्रस्ताव गररएको र सोषह आधारमा लागत अनमुान 
गररएको र् । PADS को लामग तयार गररएका लागतहरू प्रचमलत मूल्य अनमुानमा आधाररत र्न ्। 
लागतहरू प्रायः तलिाट मामथ (िटम-अप) योजना पद्दती र प्रचमलत अभ्यासहरूलाई दृषिगत गरी अनमुान 
गररएको र् । 

 

कुल षविीय आवश्यकताको ८४.७% सांघीय र प्रदेश सरकारले खचा गना प्रके्षपण गररएको र् भने मनजी के्षर 
(८.२%) र स्थानीय तह (३.६%) ले खचा गने प्रके्षपण र् । PADS कायाान्त्वयनको लामग कुल लागतको 
२.४% षकसान समदुायले ब्यहोने र्न ्। लागत अनमुानको साराांश तामलका १ मा प्रस्ततु गररएको र् । 

 

तामलका १. PADS कायाान्त्वयनको लामग लागत अनमुानको साराांश 

षविीय श्रोतहहरु 

प्रमतर्ल: १ प्रमतर्ल: २ प्रमतर्ल: ३ प्रमतर्ल: ४ 

 

जम्मा िजेट 
(रु दश लाख) 

मागमा 
आधाररत कृषि 
प्रषवमधहरुको 
षवकास र 
प्रवाह 

उत्पादकत्व 
अमभवषृि र िजार 

र व्यापारमा 
प्रमतस्पधाात्मक 
क्षमता अमभवृषि 

खाद्य र पोिण 
सरुक्षा अमभवषृि  

सांस्थागत 
सदुृषढकरण र 
सशुासन सधुार 

सरकारी (सांघ र प्रदेश) १३,८६७.१ ११५,३७७.६ ७,६१४.३ १२,५०५.६ १४९,३४६.६ 

मनजी ३,०९८.८ ९,९१२.२ १,४०२.१  १४,४१३.२ 

सहकारी ५६१.७ ७९३.० ११५.५ ४९९.८ १,९७०.० 

स्थामनय सरकार १,३५५.७ २,६४३.२ ७५३.८ १,६८९.८ ६,४४२.५ 

कृिक समदुाय  ४८४.२ ३,४३६.२ २३८.१  ४,१५८.५ 
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षविीय श्रोतहहरु 

प्रमतर्ल: १ प्रमतर्ल: २ प्रमतर्ल: ३ प्रमतर्ल: ४ 

 

जम्मा िजेट 
(रु दश लाख) 

मागमा 
आधाररत कृषि 
प्रषवमधहरुको 
षवकास र 
प्रवाह 

उत्पादकत्व 
अमभवषृि र िजार 

र व्यापारमा 
प्रमतस्पधाात्मक 
क्षमता अमभवृषि 

खाद्य र पोिण 
सरुक्षा अमभवषृि  

सांस्थागत 
सदुृषढकरण र 
सशुासन सधुार 

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

षवमभन्न सहकममा िीच लागतको षहस्सा (%) 
सरकारी (सांघ र प्रदेश) ७१.६ ८७.३ ७५.२ ८५.१ ८४.७ 

मनजी क्षेर १६.० ७.५ १३.८  ८.२ 

सहकारी क्षेर २.९ ०.६ १.१ ३.४ १.१ 

स्थामनय तह ७.० २.० ७.४ ११.५ ३.६ 

कृिक समदुाय  २.५ २.६ २.४  २.४ 

 
PADS सर्लताको लामग धेरै प्रमतविता एवां सताहरू परुा हनुपुदार्: 

क. प्रदेश सरकारको प्रमतविता 
ख. स्थानीय सरकारको प्रमतविता 
ग. PADS कायाान्त्वयनका लामग नीमत र मनयमहरू तजुामा 
घ. प्रमखु सरोकारवालाहरुिीच साथाक समन्त्वय र सहममत 
ङ. षवकास साझेदारहरूको सहयोग  

 
PADS ले नमतजामा आधाररत अनगुमन प्रणालीलाई अवलम्िन गनेर् जनु मनयममत रूपमा व्यावसाषयक र 
सहभामगतामूलक रूपमा गररनेर् । PADS कायाान्त्वयन सहयोग इकाई (PADSISU) ले MoLMAC, 
मनदेशनालय, श्चजल्ला र स्थानीय तह स्तरमा अनगुमन तथा मलु्याांकन, एवां सम्िश्चन्त्धत महाशाखा र 
ईकाइहरूको क्षमता अमभवृषि गना सहयोग गनेर् । PADSISU ले प्रादेश्चशक मन्त्रालय स्तरमा अनगुमन 
सांयन्त्रको षवकास गरर मनयमन गनेर् र वाषिाक काया सम्पादन अनगुमन PADSCC मा समीक्षा गररनरे् । 
वाषिाक अनगुमन प्रमतवदेन मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररिद्को कायाालय र प्रदेश नीमत तथा योजना आयोगमा 
पेस हनुेर् । सरकार र षवकास साझेदारहरू मार्ा त कायाान्त्वयन हनुे कृषि के्षर कायाक्रमहरुमा वाषिाक 
रूपमा सांयकु्त के्षर समीक्षा (JSR) सांयन्त्र अवलम्िन गररनेर् । 
 
PADSISU अन्त्तगात PADS योजना र अनगुमन ईकाइले यसको कायाान्त्वयनको पालना गरे नगरेको समुनश्चित 
गना समेत मनयममत नीमत अनगुमनको आवश्यकता पदार् । PADS कायाक्रमको लक्ष्य र अनगुमन ढाँचाको 
मडजाइन अनसुार पररणाम र प्रभावका साथै उत्पादन साधन र र प्रमतर्लको सन्त्दभामा अनगुमन गररनरे् । 
अनगुमन प्रमतवदेनहरू जनमानस समक्ष उपलब्ध गराइनरे् र प्रदेश, श्चजल्ला र स्थानीय तहमा समीक्षा 
गररनेर् ।   
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१ प्रदेशको पषृ्ठभमूी 
१.१ भौमतक अवस्था र प्राकृमतक स्रोतहरु (जममन, जांगल र जलस्रोत) 

१. सदूुरपश्चिमप्रदेश नेपालको नयाँ सांषवधान (२०१५) अन्त्तगात स्थाषपत सात प्रदेशहरुमध्ये एक प्रदेश हो 
। यसको उिरमा चीनको मतब्ित स्वशामसत क्षरे, पूवामा कणााली प्रदेश र लशु्चम्िनी प्रदेश, पश्चिममा 
भारतको उिराखण्ड र दश्चक्षणमा उिर प्रदेशको सीमा र् । यस प्रदेशले १९५१५.५२ वगा 
षकलोममटर के्षरर्ल ओगटेको र् र देशको कुल के्षरर्लको १३.२२% षहस्सा रहेको र् । िाजरुा, 
िझाङ, डोटी, अर्ाम, दाच ुाला, िैतडी, डडेल्धरुा, कैलाली र कञ्चनपरु गरी नौ श्चजल्ला यस प्रदेशमा र्न ्
। यस प्रदेशमा एक उपमहानगरपामलका, ३३ नगरपामलका र ५४ गाउँपामलका गरर ८८ स्थानीय तह 
रहेका र्न ्। यो प्रदेश २८०२२' देश्चख ३०००' उिरी अक्षाांश र ८०००३' देश्चख ८१०२५' पूवी 
देशान्त्तरमा रै्मलएको र् । यस प्रदेशको सिैभन्त्दा अग्लो भभुागको रुपमा अपी षहमाल (७,१३२ 
ममटर) र होचो भभूागको रुपमा १०९ ममटर (कैलाली श्चजल्ला) रहेको र् । 
 

२. प्रदेशमा १०,८३,७६९ हेक्टर वन के्षर रहेको र् जनु सदूुरपश्चिम प्रदेश र देशव्यापी (नेपालको कुल 
वन क्षेर ६६,१०,००० हेक्टर) क्रमशः ५७% र १७% हो (DFRS, 2018) । नपेाल सरकारले 
वन व्यवस्थापनका लामग षवमभन्न पद्दमत अपनाएको र् । नेपालमा वन व्यवस्थापनका प्रमखु पद्दमतहरूमा 
सामदुाषयक वन, किमुलयती वन, सहकारी वन, सरकारद्वारा व्यवश्चस्थत वन, धाममाक वन, र सांरश्चक्षत 
वन रहेका र्न । नेपालले सन ्१९९० को दशकदेश्चख सामदुाषयक वनलाई वन व्यवस्थापनको मखु्य 
पद्दमतको रूपमा अपनाउांदै आएको र् । आमथाक विा २०७६/७७ सम्म यस प्रदेशमा ३,२०४ 
सामदुाषयक वन उपभोक्ता समूह, १,०२३ किमुलयती वन समूह, २ सहकारी वन उपभोक्ता समूह, ३६ 
धाममाक वन समूह र २ सांरश्चक्षत वन गठन भएका र्न ्। यस प्रदेशका श्चजल्लाहरू मध्ये डडेल्धरुामा 
सिैभन्त्दा िढी (७४.४%) वन के्षर रहेको र् भने डोटी (७२.५%), अर्ाम (६२.९%), िैतडी 
(६२%) रहेको र् । कञ्चनपरु श्चजल्लामा सिैभन्त्दा कम के्षरर्ल (४१.६%) वन रहेको र् (DFRS, 
2018) । 

 
३. सदूुरपश्चिम प्रदेश जलस्रोतमा धनी र् । सेती र महाकाली यस प्रदेशका प्रमखु नदी हनु ्। चमेमलया, 

िूढीगांगा, दर गांगा, सनुाया, षढकगढ, होपरीगाढ, रांगनु, डोटेलीगाढ, स्पलगाढ, मोहना लगायतका 
नदीहरू यस प्रदेशका षवमभन्न श्चजल्ला भएर िग्दर्न ्। ताल र पोखरीले पमन प्रदेश धनी र् । कैलाली 
श्चजल्लाको घोडाघोडी ताल, कञ्चनपरु श्चजल्लाको श्चझलममला र वेदकोट ताल, डडेल्धरुाको आमलताल, डोटी 
श्चजल्लाको र्मतवन ताल र खप्तड ताल प्रदेशका प्रमखु ताल हनु ्। 
 

१.२ जनसाांश्चख्कय, श्चजषवकोपाजान, पेशा र रोजगारी 
४. यस प्रदेशको जनसांख्या १,५५२,५१७ रहेको र् जनु नपेालको कूल जनसांख्याको ९.६३% हो । 

जनघनत्व १३० व्यश्चक्त प्रमत षकलोममटर र वृषि दर १.५३% प्रमत विा र् । परुुि र मषहलाको 
अनपुात ९१२:१००० रषह १,२१७,८८७ जना परुुि र १,३३४,६३० जना मषहलाको जनसांख्या र् 
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। यस प्रदेशको शहरी जनसांख्या १,५०४,२७९ (५८.९%) र ग्राममण जनसांख्या १,०४८,२३८ 
(४१.१%) रहेको र् (CBS, 2011) ।  
 

५. यस प्रदेशमा १५ विा भन्त्दा मामथका कृयाश्चशल जनसांख्या १,८८३,००० जना रहेका र्न ्भन ेयहाकँो 
िेरोजगार ११.५% र् जनु राषिय औित (११.४%) िरािर नै र् । उमेर समहु अनसुार िेरोजगारी 
हेदाा सिभन्त्दा िढी १५ देश्चख २४ उमेर समहुको र् (२८.२%) । प्रमत मषहना प्रमत व्यश्चक्त मध्ये आय 
(median earning) रु १३,६६८ रहेको र यो आय ग्राममण तथा शहरी र परुुि तथा मषहलाको िीच 

मभन्नता र् 1 शहरमा िस्नेहरुको प्रमत व्यश्चक्त मध्ये आय रु १४,००० र् भने गाउँमा िस्नेको रु 
१३,६८८ मार र् । त्यसैगरर परुुिको रु १५,२०८ र मषहलाको रु १२,००० रहेको र् । त्यस्तै 
तल्लो ५% जनसांख्याको प्रमत व्यश्चक्त आय रु ६,००० र् भने मामथल्लो ५% को रु ३१,९३८ र् जनु 
५ गणुाभन्त्दा िढी हनु आउांर् ।  
 

६. प्रदेशको कृषि के्षरमा हनुे धेरैजसो रोजगारी अनौपचाररक (८३,००० जना) रहेको र् भने ५,००० 
जनाले मार औपचाररक रोजगारी प्राप्त गरेका र्न ्। प्रदेशको कूल जनसांख्या मध्ये एक मतहाई 
(३३.८%) िसाई सराई गरर धेरै लामो समयदेश्चख िसोिास गदै आएका र्न ्। यी व्यश्चक्तहरु अको 
नगरपामलका के्षरिाट वा अन्त्य देशिाट िसाई सराई गरेर आएका हनु ्।   
 

१.३ आय, गररिी र खाद्य सरुक्षा श्चस्थमत 

७. कुल गाहास्थ उत्पादनमा सदुरुपश्चिम प्रदेशको योगदान (उत्पादक मूल्यमा) आ.व. २०७६/७७ मा 
४.१% र आ.व. २०७७/७८ मा ४% रहेको र् । कुल गाहास्थ उत्पादनको वृषि दर आ.व. 
२०७५/७६ मा ६.५% रहेकोमा यो वृषि दर आ.व. २०७६/७७ मा ०.४४% मा मार सीमममत रहेको 
र् । तर आ.व. २०७७/७८ मा केषह सधुार भई वृषि दर ३.५६% भएको देश्चखन्त्र् । यस प्रदेशमा 
कुल गाहास्थ उत्पादनमा कृषि के्षरको योगदान ३६.१% र् भने सेवा के्षर र औद्योमगक के्षरको 
योगदान क्रमसः ५०.७% र १३.२% रहेको र् । कृषि के्षर सदुरुपश्चिमको अथातन्त्रको मेरुदण्ड कै 
रुपमा रहेको र्, तथाषप ७०% उत्पादन अझै पमन मनवााहमखुी र् । कररि ८०% जनसांख्याको मखु्य 
पेशा कृषि के्षर नै हो । 

 

८. प्रदेश सरकारले खाद्य तथा पोिण सरुक्षा समुनश्चित गना र गररिी घटाउन कृषि के्षरको समावशेी वृषि र 
षवकासलाई जोड ददएको र् । प्रदेश भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका धेरै 
चनुौतीहरुका िािजदु वैज्ञामनक भ-ुउपयोग र समाश्चजक न्त्यायमा आधाररत रही उपलब्ध स्रोतहरुको 
प्रभावकारी पररचालन गदै आत्ममनभार उत्पादनका साथै कृषिजन्त्य उत्पादनको आयात प्रमतस्थापन गने 
एवां मनयाात िढाउने ध्येय राखेको र् । यस प्रदेशका मिध्यमान धेरै चनुौतीहरु मध्ये लैषिक एवां 
जातपात र सो सँग सम्िश्चन्त्धत परम्परागत षवश्वास (traditional belief) पमन एक हो । उदाहरणको 
लामग रजस्वालाको अवमधमा सदुरुपश्चिममा मषहलाहरुलाई कुनै पमन दधुजन्त्य पदाथा उपलब्ध नगराउने 
प्रचलन र् । 
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९. प्रदेशमा देश्चखएका अन्त्य चनुौतीहरुमा रोजगारी उपलब्ध नभई ठूलो मारामा भारतमा हनुे मौसमी 
आप्रवासन (high seasonal migration), आप्रवासीहरुमा धेरै मारामा देश्चखने एच.्आई.मभ र एड्स ्रोगहरु, 
िाल श्रममक, उच्च कुपोिण र आधारभतु स्वास्थ्य सेवाको अभावमा हनुे िच्चा र आमाहरुको उच्च 
मतृ्यदर हनु । न्त्यून साक्षरता दर र गणुस्तररय प्राषवमधक श्चशक्षामा मसममत पहुँच, कृषि के्षरको न्त्यून 
उत्पादकत्व र उत्पादन, सडक, मसचँाई प्रणाली र भण्डारण जस्ता पवुााधारहरुको कमी, चरम 
(extreme) र षवषवध खालको जलवाय ुअवस्था, असषुवधाजनक स्थलाकृमत (topography) को कारणले 
हनुे िाढी, पषहरो र जांगलमा हनुे आगजनी लगायतका चनुौमतहरु पमन मिध्यमान रहेका र्न ्। 

 

१०. यस प्रदेशमा गररिीको स्तर मनकै धेरै र् । मनरपेक्ष गररिीको रेखाममुन ३३.९% जनसांख्या रहेका र्न ्
जनु राषिय औित (१८.७%) भन्त्दा मनकै मामथ र् (NPC, 2018)। साथै औित आय ु६६.३ विा 
रहेको र् जनु राषिय औित आय ु(६९.७ विा) भन्त्दा कम र् भने मानव षवकास सूचकाांक (HDI) 

०.५४७ र्। यो पमन राषिय औसत (०.५८७) भन्त्दा कम र् (NPC & UNDP, 2020) ।  
नेपालको िहयुआयाममक गररिीको सूचकाांकलाई हेदाा यस प्रदेशको तेस्रो उच्च स्थान (०.१४६) र् 
जनु राषिय सूचकाांक (०.१२७) भन्त्दा मामथ रहेको र् । िहआुयाममक रुपिाट गरीिी भन्नाले धेरै 
प्रकारका सषुवधाहरुिाट िश्चञ्चत हनु ुभने्न िशु्चझन्त्र् । यस प्रदेशमा कुल जनसांख्याको ३३.६% जनसांख्या 
िहआुयाममक रुपमा गररि र्न ्अथाात प्रदेशका एक मतहाई भन्त्दा िढी जनसांख्या िहआुयाममक रुपमा 
गरीि र्न । यो िहआुयाममक गररिीको स्तर राषिय स्तर (२८.६%) भन्त्दा िढी र् । 

 

११. सन ्२०११ देश्चख २०१४ को िीचमा अन्त्य प्रदेशको तलुनामा यस प्रदेशमा गररिी उल्लेखमनय रुपमा 
घटेको र् । नीमतहरुको कायाान्त्वयन सर्ल रुपमा भएको हनुाले पमन गररिी घट्न गएको हो भन्न 
सषकने अवस्था देश्चखन्त्र् । साथै अन्त्य प्रदेशको तलुनामा यस प्रदेशमा पयााप्त सरसर्ाईको कमी हनुे 
अवस्था सिभन्त्दा धेरै (अथाात ३०%) घटेको र् । जनु प्रदेशमा गररिहरुमा सरसर्ाईको अभाव िहृत 
रुपमा देश्चखन्त्र्, यसिाट नीमतहरुको कायाान्त्वयनका सम्िन्त्धमा केषह पाठ पकै्क पमन मसक्न सषकन्त्र् । 
यद्यषप, यस प्रदेशका धैरै गररि पररवारहरुमा पयााप्त पोिणको अभाव, पकाउने ईन्त्धन र आवासको 
कमीले िच्चाहरुको मतृ्यू हनुे गरेको र् । यसिाट नीमत मनमााताहरुले भषवष्यका नीमतहरु तजुामा गरी 
गररिी घटाउने कायाक्रम कायाान्त्वयन गदाा यस्ता के्षरमा ध्यान केश्चन्त्ित गनुा जरुरी र् । 

 

१२. यस प्रदेशको ५ विा ममुनका िच्चाहरुको पोिणको अवस्था हेने हो भने ३३.३% कम वजन भएका, 
४०.९% पडु्का (stunting), १४.१% ख्याउटे (wasting) र १.३% िढी तौल (overweight) भएका 
र्न ्। खाद्य सरुक्षाको दृषिकोणिाट हेदाा ३७.७% घर पररवार खाद्य सरुश्चक्षत, १८% हल्का (mildly) 
खाद्य असरुश्चक्षत, ३१.२% मध्येम रुपमा खाद्य असरुश्चक्षत र १३% गश्चम्भर रुपमा खाद्य असरुश्चक्षत र्न ्
। न्त्यूनतम ्आहारा षवषवधता (minimum dietary diversity) अथाात ६-२३ मषहनाका िच्चाहरु जसले 
५ वा सो भन्त्दा िढी खाद्य समहु उपभोग गदार्न ्सो ४४.५% मार र् (NPC and UNICEF, 2019) 
।  
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१.४ प्रदेशको भ-ुस्वाममत्वको अवस्था 
१३. भ-ुस्वाममत्वलाई खाद्य सरुक्षा र घरायसी आम्दानीको महत्वपूणा स्रोतको रुपमा मलईन्त्र् । यस प्रदेशमा 

प्रमत पररवार ०.७ हेक्टर जग्गा उपलब्ध र् जनु र्ररएर रही सरदर ३.३ षकत्िा पदार् । कररि 
५२% घरपररवारले केिल १५% मार जग्गा प्राप्त गरेका र्न ्भने मामथल्लो दोस्रो ठूला ५% ले 
कररि ३३% जग्गाको स्वाममत्व ग्रहण गरेका र्न ्(तामलका २)। कररि ७५% कृषि पररवारको १ 
हेक्टर भन्त्दा कम जग्गा रहेको र् । कृषि श्रममकको उत्पादकत्व र सघनताको स्तरको तलुनामा 
श्रममक र खेती गररएको जग्गाको अनपुात धेरै र् । यस प्रदेशको १५-४९ विा उमेर समहुका 
मषहला मध्ये ३.१% मषहलासँग एकल रुपमा जममनको स्वाममत्व र् भने ०.२% मषहलासँग सांयकु्त 
रुपमा जग्गाको स्वाममत्व र् । साना र्ामाहरु र मतनीहरुको कम उत्पादकत्वका कारणले कृषिमा 
आधाररत श्चजषवकोपाजान धेरै कदठन रुपमा रहेको र् । खासगरी यस्ता कृषि र्ामािाट आवश्यक खाद्य 
पदाथा उत्पादन नहनुे र पयााप्त आय समेत प्राप्त नभई श्चजषवकोपाजान सहज हनु सकेको रै्न । 
हालसालैका केही सधुारहरुका िािजदु सदुरुपश्चिम प्रदेशको ५५% ग्राममण घरपररवारहरु खासगरी 
उच्च पहाडी श्चजल्लाका घरपररवारहरु खाद्य असरुश्चक्षत र्न ्। यस भेगको दगुाम अवस्था तथा मिकट 
भगुोल (rugged terrain), अषवकमसत यातायात तथा िजार पवुााधारका कारणले उच्च पहाडी 
श्चजल्लाहरुको सम्वृषि हनु सकेको रै्न ।  
 

तामलका २. जग्गाको  आकार  र  षवतरण 

जग्गाको आकार 
घरपररवार जग्गाको क्षरेर्ल 

सांख्या प्रमतशत क्षरेर्ल (हे.) प्रमतशत 

<  ०.५ हे २४३,८४५ ५२.१० ५०,५४९ १५.९० 

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

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

>= ५ हे  १,५२८ ३.२६ ६२,०२५ १९.५१ 

भमुमषहन १४,००० ०.०३ - - 
जम्मा ४६८,२२६ १०० ३१७,९१६ १०० 

Source: CBS, 2011 

 

२ अवस्थाको षवश्लिेण 

२.१ प्राथममक उप-क्षरेहरु (िाली, पशजुन्त्य, मत्स्य र कृषि उद्योगहरु) को प्रवृमत 

१४. कृषि के्षर िाली, िागवानी, पश,ु मत्स्य र वन उप-के्षरहरुिाट िनेको हनु्त्र् । यस प्रदेशले नेपालको 
कुल कृषि गाहास्थ उत्पादनमा ६.९% योगदान गरेको र् । साथै प्रदेशको कुल गाहास्थ उत्पादनमा 
कृषि के्षरको योगदान ३६.१% प्रमतशत र् भने सेवा के्षर र उद्योग क्षेरको क्रमसः ५०.७% र 
१३.२% योगदान रहेको र् । 
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१५. मखु्य खाधान्न िालीहरु र आललेु यस प्रदेशको कुल के्षरर्ल र उत्पादनमा ठूलो षहस्सा ओगट्दर्न ्। 
सन ्२००३ मा धान िालीको के्षरर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमसः १३९,८५० हे., ३६२,७३४ 
मे.टन र २.५९ म.ेट. प्रमत हेक्टर मथयो । १६ विाको अवमधमा अथाात २०१८ मा यो स्तर वृषि भई 
१६७,०५३ हे. के्षरर्ल, ६०५,६२६ मे.ट. उत्पादन र ३.६३ मे.ट. प्रमत हेक्टर उत्पादकत्व रहन 
पगु्यो ।  

 

१६. गहुँ िालीको हकमा सन ्२००३ मा के्षरर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमसः ८९,०६९ हे., 
१५४,१२५ म.ेटन र १.७३ मे.ट. प्रमत हेक्टर मथयो । सन ्२०१८ मा अथाात १६ विा पमर् यो 
स्तर वृषि भई १४७,५४२ हे. के्षरर्ल, ३२०,१६९ म.ेट. उत्पादन र प्रमत हेक्टर उत्पादकत्व 
२.१७ म.ेट. रहेको मथयो ।  

  

१७. सन ्२००३ मा मकै िालीको क्षेरर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमसः ४९,११७ हे., ७५,६४८ 
मे.टन र १.५४ म.ेट. प्रमत हेक्टर मथयो । सन ्२०१८ मा अथाात १६ विा पमर् यी सूचकहरु वृषि 
भई ४९,८७८ हे. के्षरर्ल, ११२,२२५ म.ेट. उत्पादन र २.२५ म.ेट. प्रमत हेक्टर उत्पादकत्व रहन 
पगु्यो ।   

 

१८. मखु्य खाद्यान्न िालीहरुको सन ्२००३-२०१८ को अवमधको क्षेरर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्वको 
वाषिाक चक्रवृषि वषृिदर (annual compound growth) तामलका ३ मा ददईएको र् । सो अवमधमा 
ददईएका िालीहरुमध्ये मकैको उत्पादकत्वमा सिैभन्त्दा धेरै सधुार भएको देश्चखन्त्र् । त्यसपमर् धान, र 
गहुँको उत्पादकत्वमा सधुार आएको र् । कोदो र जौ को कुल उत्पादन के्षरर्लमा आएको वृषििाट 
भएको देश्चखन्त्र् ।  

 

तामलका ३. प्रमखु खाद्यान्न िालीको क्षरेर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्वको वाषिाक वृषि दर (%) (२००३-
२०१८) 
िाली क्षरेर्ल उत्पादन उत्पादकत्व 

धान १.९२ ४.१ २.१८ 

मकै -१.१९ ०.८५ २.०४ 

गहुँ ४.३९ ५.५१ १.१२ 

कोदो २.३७ २.५७ ०.२० 

जौ ४.१३ ३.५५ -०.५८ 

 

१९. षवगत १६ विामा तेलहन िालीको के्षरर्ल सन ्२००३ मा ३२,२८९ हेक्टरिाट िढेर २०१८ मा 
३४,९१७ हेक्टर पगेुको मथयो। उखकुो क्षेरर्ल २००३ मा ६३४६ हेक्टर मथयो जनु घटेर गएको 
मथयो भन ेपनुः २०१८ मा ८,३४७ हेक्टर पगेुको र् । आल ुिालीको क्षेरर्ल सिैभन्त्दा िढी वृषि 
भएको अथाात ८,७३९ हेक्टर िाट १४,३७५ हेक्टर पगेुको र् । त्यस्तै, दाल िालीको के्षरर्ल सन ्
२००३ को ३५,६३५ हेक्टरिाट िढेर सन ्२०१८ मा ४६,२७० हेक्टर पगेुको र् । 
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२०. प्रमखु नगदे िालीहरु र दालिालीको २००३-२०१८ को अवमधमा क्षरेर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्वको 
वाषिाक चक्रवृषि तामलका ४ मा प्रस्ततु गररएको र्। यसले प्रस्ततु गररएका िालीहरूमा दालको 
उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सधुार भएको देखाउँर् भने त्यसपमर् आल ुर तेलहनको रहेको र् । 
आलकुो हकमा उत्पादकत्व वृषिले कुल उत्पादनमा कररि एक मतहाई योगदान परु् याएको र् भने 
दालको हकमा ८५.५ प्रमतशत रहेको र् । 

 

तामलका ४. प्रमखु नगदेिाली र दालिालीको क्षरेर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्वको वाषिाक वृषि दर (%) 
(२००३-२०१८) 
िालीहरु क्षरेर्ल उत्पादन उत्पादकत्व 

तेलिाली ०.२४ ३.७१ ३.४७ 

उख ु -०.१८ ०.२५ ०.४३ 

आल ु ४.२८ ६.७ २.३२ 

दालिाली ०.८० ५.५ ४.७ 

 

२१. सन ्२००३ देश्चख २०१८ सम्मको अवमधलाई हेदाा सनु्त्तला जात र्लरू्लको उत्पादनश्चशल के्षरर्ल 
१,१०२ हे. िाट १,९६४ हे. पगेुको र् । यद्यषप, उत्पादनको वृषि उत्पादनश्चशल क्षेरर्ल भन्त्दा कम 
र् । समग्रमा सनु्त्तलाजात र्लरू्लको उत्पादकत्व यस अवमधमा ९.५० मे.ट. िाट घट्न गई ८.९४ 
मे.ट. प्रमत हेक्टर पगेुको र् । आपँको हकमा यस अवमधमा उत्पादनश्चशल के्षरर्ल ६९४ हे. िाट 
१,११३ हे. पगेुको र् भने उत्पादन ४,५८४ मे.ट. िाट दोब्िर भई ९,७६२ म.ेट. पगेुको देश्चखन्त्र् 
। साथै आपँको उत्पादकत्व ६.६१ म.ेट. िाट ८.७७ मे.ट. प्रमत हे. पगेुको र् । त्यस्तै गरर केराको 
क्षेरर्ल २२१ हे. िाट िढी ११८५ हे. र उत्पादन ३,०३९ हे. िाट १८,९६० म.ेट. पगेुको र् । 
स्याउको उत्पादनश्चशल क्षरेर्ल समग्रमा श्चस्थर (४८९-५०६ हे.) रह्यो भने उत्पादकत्व भने ज्यादै न ै
घट्यो (९.७६  िाट ५.०७ मे. ट. प्रमत हे.) । यसै  अवमधमा ओखरको उत्पादनश्चशल के्षरर्ल र 
उत्पादन उल्लेखमनय रुपमा िढ्यो भने उत्पादकत्व सो अनरुुप िढ्न सकेको देश्चखएन । तरकारीको 
हकमा क्षेरर्ल ८,२५५ हे. िाट २६,०९० हे. पगु्दा उत्पादकत्व भने १०.३२ िाट १३.४७ मे. ट. 
प्रमत हे. रहेको देश्चखन्त्र् । यसरी िढ्नमुा सरकारी सहयोग, गै.स.श. र समदुायमा आधाररत सांस्थाहरु 
लगायत षवकास साझेदारहरुको सहयोगका कारण रहेको भन्न सषकन्त्र् ।  

 
२२. र्लरू्ल र तरकारीको क्षेरर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्वको वाषिाक वृषिदर (२००३-२०१८) 

तामलका ५ मा प्रस्ततु गररएको र् । तामलकािाट प्रि हनु्त्र् षक सनु्त्तलाजात र स्याउको उत्पादकत्व 
घटेको र् भन ेकुल उत्पादन वृषि के्षरर्ल िढेको कारणले भएको देश्चखन्त्र् । यषह अवमधमा आपँ, 
केरा र ओखर र तरकारीको उत्पादकत्व वषृि भएको र् । तर तरकारीको उत्पादन वृषिमा क्षेरर्ल 
वृषिको ठूलो योगदान रहेको र् । त्यस्तै स्याउको हकमा के्षरर्ल र उत्पादकत्व वृषि नकारात्मक 
रहेको देश्चखन्त्र् ।  
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तामलका ५. र्लरू्ल र तरकारीको क्षरेर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्वको वाषिाक वृषि दर (%) (२००३-
२०१८) 
िाली/वस्त ु क्षरेर्ल उत्पादन उत्पादकत्व 

सनु्त्तलाजात २.७८ १.८१ -०.९७ 

आपँ ४.६२ ५.६६ १.०४ 

केरा ११.९५ १३.०६ १.११ 

स्याउ -०.५६ -४.३९ -३.८३ 

ओखर ७.२५ ८.६९ १.४४ 

तरकारी ९.०५ १०.४ १.३५ 

 

२३. सन ्२००९ देश्चख २०१८ को अवमधमा मसला िालीहरुको पमन क्षेरर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्वमा 
पररवतान आएको र् । तथ्याांङ्कले देखाउांर् षक अलैंचीको  क्षेरर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्व सिै घटेको 
र् । यस अवमधमा उत्पादनश्चशल के्षरर्ल १२.५ हे. िाट १० हे., उत्पादन ९.२५ मे.ट. िाट ५ 
मे.ट. र उत्पादकत्व ०.७४ मे.ट. प्रमत हे. िाट ०.५० मे.ट. प्रमत हे. पगेुको र् । अदवुाको सिै 
मापदण्ड (parameter) हरु िढ्न गई के्षरर्ल १,५४४ हे. िाट १,६२९ हे., र उत्पादकत्व १२.९८ 
मे.ट. िाट १६.६६ मे.ट. पगुी कुल उत्पादन िढेको र् । त्यसैगरी हलेदोको के्षरर्ल ५५२ हे. िाट 
१,३९१ हे., उत्पादन ५२१९ मे.ट. िाट १६,८९९ मे.ट. र उत्पादकत्व ९.४५ म.ेट. िाट १२.१५ 
मे.ट. प्रमत हे. पगेुको र् । लसनुको हकमा सिै मापदण्डहरुमा िढोिरी भएको र् भने खसुाानीको 
हकमा सिै घटेको र् । 

 

२४. मसला िालीहरुको सन ्२००३-२०१८ को अवमधमा क्षेरर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्वको वाषिाक 
वृषि दर तामलका ६ मा देखाईएको र् । तामलकाले अलैंची र खसुाानीको के्षरर्ल, उत्पादन र 
उत्पादकत्वको वृषि दर घटेको देखाएको र् भने हलेदो र लसनुको िढेको देखाएको र् । तर लसनु 
र हलेदोको क्षरेर्लमा भएको वृषि दरले कुल उत्पादनमा धेरै योगदान गरेको र् भने अदवुाको कुल 
उत्पादनमा उत्पादकत्वमा भएको वृषि दरले धेरै योगदान पयुााएको र् ।  

 

तामलका ६. मसला िालीको क्षरेर्ल, उत्पादन र उत्पादकत्व वृषि दर (%) (२००३-२०१८) 
िाली क्षरेर्ल उत्पादन उत्पादकत्व 

अलैची -७.४७ -१२.५८ -५.१२ 

अदवुा -०.०६ ४.२६ ४.३२ 

लसनु १७.६४ २१.८५ ४.२१ 

हलेदो १६.७७ २०.९४ ४.१७ 

खसुाानी -३.८७ -५.९७ -२.१ 

 

२५. पशजुन्त्य उत्पादनलाई कृषि र खाद्य उत्पादन के्षरको महत्वपूणा अियव (component) को रुपमा 
मलईन्त्र् । केषह वस्तकुो उत्पादन िाहेक यस प्रदेशमा सिै पशजुन्त्य वस्तकुो उत्पादन सन्त्तोिजनक र् 
। सन ्२००३-२०१८ को अवमधमा मार्ाको उत्पादन ज्यादै राम्रो रहेको र् भने तत्पिात दधु र 
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मासकुो उत्पादनको स्तर राम्रो रहेको र् । भैंसी / राँगाको मास ुर िाख्राको मासलेु कूल मास ु
उत्पादनमा सिभन्त्दा धेरै योगदान गरेको देश्चखन्त्र् । यस प्रदेशमा गाईको जनसांख्या १,००६,०००; 
भैंमसको ५,१५,०००; िाख्राको १,०७७,०००; सुांगरको ५७६,०००; कुखरुाको २,९८३,०००; 
हाांसको १२८,००० र घोडा / खच्चडको ५,५०० रहेको र् । 

 

२६. सन ्२००३ देश्चख २०१८ को अवमधमा मार्ा उत्पादनको लामग पोखरीको के्षरर्ल १५० हे. िाट 
३४२ हे., उत्पादन ४५६ मे.ट. िाट १,५११ म.ेट. र उत्पादकत्व ३.०४ िाट ४.४२ मे.ट. प्रमत हे. 
रषह िढेको देश्चखएता पमन अन्त्य तराईका श्चजल्लाहरुको तलुनामा उत्पादकत्व कम नै रहेको र् । 
दधुको उत्पादन १३५८२५ मलटर िाट २४५२८१ र कुल मास ुउत्पादन २०५१४ मे.ट. िाट 
३१९१५ मे.ट. पगेुको देश्चखन्त्र् । 

 

२७. सन ्२००३ देश्चख २०१८ को अवमधमा मास,ु दधु र मासकुो उत्पादनको वाषिाक वृषि दर तामलका ७ 
मा ददईएको र् । यस अवमधमा कुखरुाको मासकुो वाषिाक वृषि दर १६.९७% र् भने भेडाको मासकुो 
वृषि दर ऋणात्मक रहेको र् । अण्डा र मार्ाको वाषिाक वषृि दर क्रमसः ७.५२% र ७.८०% 
भएको देश्चखन्त्र् । मार्ाको हकमा उत्पादकत्व वृषि दरले भन्त्दा पोखरीको के्षरर्लमा भएको वृषि 

दरले कुल उत्पादनमा धेरै योगदान पयुााएको देश्चखन्त्र् ।   

 

तामलका ७. मत्स्य र पश ु उत्पादनको वाषिाक वृषि दर (२००३-२०१८) 
वस्त ु वषृि (%) 

दधु ३.४६ 

मास ु  

भैंसी /राँ गाको मास ु(Buff) ०.९९ 

भेडाको मास ु(Mutton) -०.०४ 

िाख्राको मास ु(Chevon) ४.२७ 

सुांगरको मास ु(Pork) ३.५३ 

कुखरुाको मास ु(Chicken) १६.९७ 

कुल मास ु २.५७ 

अण्डा ७.५२ 

मार्ा* ७.८० 

* प्रमत विा पोखरीको वृषि दर ५.३९% र उत्पादकत्व वृषि दर २.३९% । 

 
२८. यस प्रदेशमा ६२,९६८ उद्योगहरु दताा भएका र्न,् ती मध्ये ५०% भन्त्दा िढी कैलाली र कां चनपरु 

श्चजल्लाहरुमा केश्चन्त्ित र्न ्। यी उद्योगहरु मध्ये थोक तथा खिुा व्यापारसँग सम्िश्चन्त्धत ५३% र्न ्भन े
दताा भएका कृषि उद्यमहरु जम्मा ३.०५% मार र्न ्। यी सिै खालका उद्योगहरुले १८५,२०० 
जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएका र्न ्(तामलका ८) । 
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तामलका ८. सदुरुपश्चिम प्रदेशमा उद्योग / प्रमतष्ठानको सांख्या 

श्चजल्ला कृिम1 उमु2 खामिपामन3 थोखबु्या4 याभससुां5 जम्मा 
कृिम मा 

सांलग्न व्यश्चक्त 

जम्मा सांलग्न 
व्यश्चक्त 

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

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

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

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

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

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

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

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

कां चनपरु १२७ १,३४० १५२ ६,५८० ५१ ११,५०१ ४४५ ३६,०६२ 

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

उप-
महानगरपामलका 

२७ ६५० २५ ३,५७९ ३४ ६,०८९ १५९ २२,९०९ 

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

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

कृिम1: कृषि, वन र मत्स्य; उमु2: उत्पादनमलुक; खामिपामन3= खानी, मिध्यतु, खानेपानी, मनमााण  

थोखबु्या4: थोक तथा खिुा व्यापार;  याभससुां5: यातायात, भण्डारण, सूचना तथा सांचार 
स्रोत: CBS, 2020 

 

२९. नेपालको खाद्य तथा पेयपदाथा उद्योगको उपके्षरमा ममलिाट अनाज उत्पादन, स्टाचा र स्टाचा उत्पादन 
सिैभन्त्दा िढी (७१.८%) रहेको र्। ठूलो सांख्यामा प्रमतष्ठान भएका अन्त्य उपके्षरहरूमा अन्त्य खाद्यान्न 
उत्पादनहरू र दगु्धजन्त्य उत्पादनहरूको उत्पादन समावशे र्। पेय पदाथा उत्पादनमा सांलग्न 
प्रमतष्ठानहरूमध्य ेकररि ५३% सफ्ट मरां क - खमनज पानी र अन्त्य िोतलिांद पानीको उत्पादनमा सांलग्न 
र्न ्।  

 

३०. अनाज ममलिाट हनुे उत्पादनमा  स्टाचा र स्टाचा उत्पादनको अनपुात सदूुरपश्चिम प्रदेशमा सिैभन्त्दा िढी 
(९०.६%) रहेको र् । यी प्रायः साना उद्योग हनु ्षकनभने ती मध्ये लगभग ७७.५% ले १-२ 
जनालाई मार रोजगारी प्रदान गरररहेका र्न ्। खाद्य तथा पेय पदाथा उद्योग मा दताा भएका 
प्रमतष्ठानको अनपुात ४४.९% र् । 
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तामलका ९. प्रदेशगत खाद्य तथा पेय पदाथा उद्योगको सांख्या र षहस्सा  

प्रदेशहरु खाद्य पदाथाको उत्पादन  पेय पदाथाको उत्पादन जम्मा (खाद्य तथा पेय पदाथा) 
सांख्या षहस्सा (%)  सांख्या षहस्सा (%) सांख्या षहस्सा (%) 

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 
िागमती 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 
लशु्चम्िनी प्रदेश ३,७८४ १५.२  ८९ १५.९ ३,८७३ १५.२ 
कणााली प्रदेश  १,४८६ ६.०  ४४ ७.९ १,५३० ६.० 
सदुरुपश्चिम प्रदेश  २,३९० ९.६  १७ ३.० २,४०७ ९.४ 
जम्मा  २४,९३९ १००.०  ५६० १००.० २५,४९९ १००.० 

स्रोत: CBS, 2021 

 

३१. प्रदेशका कृषिजन्त्य उद्योगहरुमध्ये तराईका धान ममलहरुको िाहलु्यता रहेको र् । प्राथममक कृषि 
उत्पादन जस्तै आल,ु र्लरू्ल, मसला र जमडिटुीका मलु्य अमभवृषि गने प्रशोधन उद्योगहरु ज्यादै 
सीममत रही केही लघ ुएवां साना तथा मझौला उद्यमीहरुको हातमा रहेको र् । सदुरुपश्चिम सरकारले 
घरेल ुतथा कृषि उद्योगहरुलाई प्राथममकतामा राखी आ.व. २०७७/७८ मा रु ३३ अरि ३८ करोड 
िजेट समेत मिमनयोजन गरेको र् । यसको मखु्य उद्देश्य लघ ुउद्यम, घरेल ुउद्योग, कृषि उद्योग  र 
जमडिटुीको प्रवर्द्ान गनुा हो । कुल िजेटमध्ये रु १२ करोड जमडिटुी षवकास कम्पनी र मनजी 
क्षेरसँगको सहकायामा जमडिटुी प्रशोधनशाला स्थापनाको लामग व्यवस्था गररएको र् । र्लरु्ल, 
जमडिटुीका मिरुवा र अन्त्य कृषि उत्पादन सामाग्रीका लामग रु १ अरि ८६ करोड व्यवस्था गररएको 
र् ।  

 

३२. प्रदेश सरकारले “एक स्थामनय तह, एक औद्योमगक ग्राम” अन्त्तगात रु ५ करोड मिमनयोजन गरेको र् 
। त्यसैगरी प्रत्यके मनवााचन के्षरमा दईुवटा नयाँ उद्योग स्थापना गना ३ करोड २० लाख मिमनयोजन 
समेत गरेको र् । कोमभड-१९ को कारणले लघ ुउद्यम र घरेल ुउद्योगमा परेको प्रभावलाई सांवोधन 
गना रु ९ करोड १५ लाख अनदुानको व्यवस्था गरेको र् । साथै स्थामनय षवकासको लामग यवुालाई 
पररचालन गना यवुा उद्यमश्चशल कायाक्रमका लामग १ करोड ६० लाख मिमनयोजन गरेको र् । 
िेरोजगार जनसमदुायलाई कृषि उत्पादकत्व वृषिमा सहभागी गराउन रु ६ करोड व्यवस्था गरेको र् 
। प्रदेश सरकारले कृषि उद्यम प्रवर्द्ान गने दृषिले “एक स्थामनय तह, एक कृषि उपज” लश्चक्षत कायाक्रम 
समेत प्रस्ताव गरेको र् ।  

 

३३. यस प्रदेशको समग्र षवकासका लामग कृषि पयाटनको प्रचरु सम्भावना रहेको र् । तर कृषि कमा र 
अभ्यासहरु एवां व्यवसाय कृषि पयाटनसँग एषककरण (integration) नभएको अवस्था र् । कृषिलाई 
पयाटनसँग आवि गरेको खण्डमा यसले नया ँरोजगारी सजृना गने, स्थामनय उपजहरुका लामग िजार 
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षवकास गने, उत्पादकत्व िढ्ने, कृषिमा आधाररत उद्योग हरुको प्रवर्द्ान हनुे, ग्राममण र शहरी 
समदुायिीच सम्पका  स्थापना हनुे, र स्थामनय समदुायको श्चजषवकोपाजानमा सधुार आउने देश्चखन्त्र् । 

 

३४. यस प्रदेश िजार प्रणाली षवकास भएको रै्न । शहरी के्षरमा कृषि िजारहरु अव्यवश्चस्थत र्न ्भने 
ग्राममण क्षेरमा षवकास नै भएका रै्नन ्। यसले उत्पादन सामाग्री आपूमताका साथै कृषि उत्पादनको 
िजारीकरणमा िाधा पयुााएको र् । मिचौमलयाहरुले पूणारुपमा िजार मनयन्त्रण गरेका र्न ्। 
मतनीहरुले उपजहरुको मलु्य मनधाारण गने देश्चख कृषि उपजहरुको षकनिेच समेत गदार्न ्। यसले गदाा 
कृिकहरुले उपजहरुको उश्चचत मूल्य प्राप्त गना सकेका रै्नन भने उपभोक्ताहरुले पमन सस्तो मलु्यमा 
कृषि उपजहरु प्राप्त गना सकेका रै्नन ्। यसरी हेदाा कृषि िजार सांवेदनश्चशल रुपमा मिचौमलयाहरुको 
मनयन्त्रणमा परेको र् । यातायातको सषुवधा अपगु, महँगो र मौसमी भई कृिकहरु िजार र 
व्यापारीहरुसँग आवषित हनु सकेका रै्नन । मौसमी मूल्य, माग र आपमुता र िजार सांयन्त्र िारेको 
ज्ञानको अभाव, स्थामनय तहले लगाउने अमतररक्त कर, न्त्यूनतम ्समथान मूल्यको अभाव, भण्डारण 
पवुााधारको  अभाव, र नाप तौलको उश्चचत प्रिन्त्ध नभएका जस्ता कारणले प्रदेशको कृषि िजार प्रणाली 
प्रभाषवत भएको र् । कैलाली र कां चनपरु श्चजल्लामा एक एक वटा मार थोक िजार रहेको र् भने 
अन्त्य श्चजल्लाहरुमा सांकलन केन्त्िहरु मनमााण भएका र्न ्। िझाङ र डडेल्धरुा श्चजल्लामा कररि एक 
दजान सांकलन केन्त्ि र्न ्भने िाजरुा श्चजल्लामा एक वटा र कां चनपरु श्चजल्लामा कुनै पमन सांकलन केन्त्ि 
रै्नन ्। कैलाली, कां चनपरु र अर्ाम श्चजल्लामा ग्राममण िजारहरु (हाटिजार) राम्रोसँग सांचामलत र्न 
भने अन्त्य श्चजल्लाहरुमा हाटिजार शनु्त्य प्रायः र्न (तामलका १०)। 

 

३५. एग्रोभेटहरुले उत्पादन सामाग्री आपूमता र प्राषवमधक ज्ञान प्रदान गना सहजीकरण गदार्न ्। षयनीहरुको 
उपश्चस्थमत  अन्त्य के्षरको तलुनामा व्यवसाषयक र पहुँच सहज भएका क्षेरहरुमा िढी र् । यस अथामा  

एग्रोभेटहरु सिभन्त्दा िढी कैलाली र त्यसपमर् क्रमसः कां चनपरु, डडेल्धरुा र अर्ाम श्चजल्लामा र्न ्। 
िझाङ, िाजरुा र दाच ुाला श्चजल्लाहरुमा ज्यादै न्त्यून सांख्यामा एग्रोभेटहरु रहेका र्न ्(तामलका १०) ।   

 
तामलका १०. कृषि िजार र एग्रोभेटको सांख्या 
श्चजल्ला थोक िजार ग्राममण िजार सांकलन केन्त्ि हाटिजार एग्रोभेट 

िाजरुा   १  ७ 

िझाङ   १२  ४ 

दाच ुाला   ३  ८ 

िैतडी   ६  १२ 

डडेल्धरुा   १३  ३१ 

डोटी   ६  ११ 

अर्ाम   ५ ६ ३ १५ 

कैलाली १ ९ ५ ९ २०६ 

कां चनपरु १ ९  ९ ५८ 

जम्मा २ २३ ५२ २१ ३५२ 

स्रोत: ADD, 2019 
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३६. सहकारीहरु उत्पादकहरुलाई उत्पादन सामग्री आपूमता, उत्पाददत वस्तहुरुको िजारीकरण र आफ्ना 
सदस्यहरुलाई कजाा लगायतको सेवा उपलब्ध गराउन गठन भएका हनु ्। यस प्रदेशमा २०६० वटा 
सहकारी गठन भै कररि ५ लाख सदस्य रहेका र्न ्जसमध्ये ६०% मषहला सदस्यहरु र्न । यी 
सहकारीमध्य ेकररि ५०% कृषि र पश ुषवकाससँग सम्िश्चन्त्धत रहेका र्न ्भने केषह मार जमडिटुीका र 
अन्त्य िचत, ऋण र उपभोक्ता सहकारी रहेका र्न ्। यी सहकारीहरूले रु १० अरि ४४ करोड ३५ 
लाख िचत सांकलन गरी २८१५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेका र्न ्(तामलका ११) । 

 

तामलका ११. सदुरुपश्चिम प्रदेशमा सहकारीको अवस्था 
श्चजल्ला 
  

सहकारी 
सांख्या  

जम्मा सदस्य आव २०७६/७७ सम्मको षवश्चिय अवस्था प्रत्यक्ष 
रोजगारी  मषहला परुुि  जम्मा शेयर पुांजी (रु) िचत सांकलन (रु) 

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

डडेल्धरुा 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 

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

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

कां चनपरु ३०७ ४५६९४ ४९७७८ ९५४७२ ५६३३८२३६९ २,४४६,८६१,९८१ ५८२ 
स्थामनय 
तहमा 
जम्मा 

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

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

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

स्रोत: DOC, 2020 

 

३७. यस प्रदेश र मर्मकेी प्रदेशका भन्त्सार नाकािाट कृषिजन्त्य वस्तकुो आयात–मनयाात तथ्याांक हेदाा 
अमधकाांश प्राथममक उत्पादनको व्यापार हनुे गरेको देखाउँर् । उपलब्ध व्यापार तथ्याङ्क हेदाा मनयाातको 
तलुनामा आयातको मारा र मूल्य मनकै िढी र् । भारतिाट आयात हनुे वस्तहुरूमा धान, चामल, 
कमनका गहुँ, मकै (पश ुदानाका लामग), ठूलो पररमाणमा ताजा तरकारी, आल ुर प्याज, र्लरू्ल, दाल, 

तेलहन, तरकारी तथा र्लरू्लका िीउ पदार्न ्। Import भएका वस्तहुरूको सांख्या र मारा (अनसुचुी 
७) मा, मनयाात भएका वस्तहुरूको सांख्या र मारा (अनसुचुी ८) र अमधकतम रुपमा NTFPs/MAPs, 

मसला र षपना जस्ता अन्त्य उप-उत्पादनहरू समावेश र्न ्। 

 

३८. िाली तथा वस्तहुरुको उत्पादकत्व अमभवृषि गना मसचँाई एक महत्वपूणा उत्पादन साधन हो । प्रदेशको 
कुल खेती गररएको जग्गामध्ये ५३.९% क्षरेर्लमा मसँचाई सषुवधा उपलब्ध र्, तर २८.८% 
क्षेरर्लमा मार विैभरर मसँचाई उपलब्ध भएको र् । यसिाट प्रि हनु्त्र् षक २५.१% के्षरर्ल 
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मौसमी मसँचाईमा मनभार र् भने ४६.१% के्षरर्ल मसचँाईको लामग आकाशे पानीमा भर पनुा पने 
अवस्था र् । श्चजल्लाहरुमध्ये कैलाली श्चजल्लामा सिैभन्त्दा धेरै क्षेरर्ल (८१.६%) मसँश्चचत र् । 
त्यसपमर् क्रमसः कां चनपरु (७०.१%), डडेल्धरुा (४७.४%), र िैतडी (४०.९%) रहेका र्न ्। 
अर्ाम श्चजल्ला सिैभन्त्दा कम मसँश्चचत के्षरर्ल हनुे श्चजल्ला हो (तामलका १२) ।  

 

तामलका १२. सदुरुपश्चिम प्रदेशमा मसँचाईको अवस्था 

श्चजल्ला 
खेती गररएको 
क्षरेर्ल (हे.) 

जम्मा मसँश्चचत 
क्षरेर्ल (हे.) 

विाभरर मसँचाई हनुे 
क्षरेर्ल (%) 

मौसमी रुपमा मसँचाई 
हनुे क्षरेर्ल  (%) 

िाजरुा २०,१५५ १०,१८५ ११.७ ३८.९ 

िझाांङ २८,२१४ ९,९५५ २६.२ ९.१ 

दाच ुाला २२,२१४ ४,६९५ १५.७ ५.४ 

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

अर्ाम ४२,४१३ १०,१६४ ८.७ १५.३ 

कैलाली ८६,४५० ७०,५०० ४९.४ ३२.२ 
कां चनपरु ५६,६०२ ३९,६८५ २८ ४२.१ 

जम्मा ३१७,९१६ १७०,१४४ २८.८ २५.१ 

स्रोत: ADD, 2019 

 

३९. नेपालमा रासायमनक मलको अभाव सधैं भररको एक समस्या हो जनु सदूुरपश्चिम लगायत षवमभन्न 
प्रदेशहरूमा कमजोर वा अपयााप्त आपूमतािाट प्रमतषवश्चम्ित हनु्त्र् । वाषिाक अनमुामनत माग ६ लाख देश्चख 
१० लाख मेषिक टनसम्म रहेको र् तर कुल आपूमता कररि ४ लाख मेषिक टन मार रहेको र् । 
सदूुरपश्चिम प्रदेशको हकमा देशको कुल मिक्रीको ७ देश्चख ९ प्रमतशतसम्म मलको मिक्री भएको र् 
(तामलका १३)। यस प्रदेशको मागभन्त्दा ५० प्रमतशत कम कोटा सङ्घीय सरकारले तोकेको प्रदेशका 
अमधकारीहरुको तका  र् । प्रदेश सरकारले आमथाक विा २०२१/२२ को िजेट भािणमा मल 
अनदुानका लामग ७० लाख रुपैयाँ षवमनयोजन गरेको र् । 

 
तामलका १३. प्रदेशमा रासायमनक मलको मिक्री श्चस्थमत (मे.टन.) 
श्चजल्लाहरु २०७१-७२ २०७२-७३ २०७३-७४ २०७४-७५ २०७५-७६ २०७६-७७ 

िाजरुा १५४ १४२ १४२ १०२ १८० २६४ 

िझाांङ १४७ १५२ १५२ ८९ ८३ १४६ 

दाच ुाला १६ २० २० २७ २४ २० 

िैतडी १०९ १५७ १५७ १४३ १२७ १३५ 

डडेल्धरुा १८ २३ २३ ३१ ३० ३७ 

डोटी ३४८ २३५ २३५ ४०२ ४०२ ३८८ 
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श्चजल्लाहरु २०७१-७२ २०७२-७३ २०७३-७४ २०७४-७५ २०७५-७६ २०७६-७७ 

अर्ाम ७६ ७५ ७५ ७४ ४८ ११८ 

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

कां चनपरु ७,६०७ ६,७९० ६,७९० ९,०५६ ५८,३५ ७,९२७ 

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

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

स्रोतः कृषि तथा पशपुांक्षी षवकास मन्त्रालय (षवमभन्न विाहरु) 
 
४०. यो प्रदेश जलवायिुाट मसश्चजात खतराहरु (hazards) का कारण ज्यादै असरुश्चक्षत (vulnerable) र् । 

सांवदेनश्चशलतालाई समाज र पाररश्चस्थमतषकय प्रणालीलाई असर गने गरी पिुााग्रही (predisposition) रहने 
रुपमा िझु्न सषकन्त्र् । अन्त्तरमनषहत (intrinsic) र सान्त्दमभाक अवस्थाहरु (context conditions) का 
कारण असर गरेको प्रमतत हनुे र यस्ता प्रणालीहरुमा एक पटक प्रभाव परेमा खतम (collapse) हनुे वा 
जलवाय ुमसश्चजात खतराका घटनाका कारण िहृत हानी तथा क्षमत हनु जाने देश्चखन्त्र् । सदुरुपश्चिम 
प्रदेशका पहाडी तथा उच्च पहाडी श्चजल्लाहरु जलवाय ुपररवतानको प्रभावका दृषिले उच्च देश्चख ज्यादै 
उच्च रुपमा सांवदेनश्चशल र्न ्। यी श्चजल्लाहरुमध्ये िाजरुा र िझाङ श्चजल्लाहरु ज्यादै उच्च रुपमा 
सांवदेनश्चशल र्न ्भने िैतडी, दाच ुाला, र कैलाली श्चजल्लाहरु सांवदेनश्चशल र्न ्। जलवाय ुपररवतानको 
दृषिले डोटी र अर्ाम श्चजल्लाहरु मध्यम रुपमा सांवदेनश्चशल र्न ्भने कां चनपरु र डडेल्धरुा श्चजल्लाहरु 
कम सांवदेनश्चशल वगामा पदार्न ्(श्चचर २) ।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्चचर २. जलवायिुाट मसश्चजात खतराहरुको सांवेदनश्चशलता (MoFE, २०१७) 
 

४१. कृषि क्षेरमा जलवाय ुपररवतानको सांवेदनशीलताको स्तरका दृषिले सदूुरपश्चिम प्रदेशका श्चजल्लाहरूमा 
षवषवधतता रहेको र् । सांवदेनशीलताले जलवाय ुपररवतान वा पररवतानिाट प्रमतकूल वा सकारात्मक 
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रूपमा प्रणाली वा िाली प्रभाषवत भएको स्तरलाई जनाउँर् । सांवदेनशीलता सूचकहरू प्रायः कृषि-मनभार 
जनसांख्याको षवशेिताहरू, प्रणालीको नाजकुता, िाली, पशपुालन र मत्स्य पालनको अवस्था र श्चस्थमत, र 
सामाश्चजक-आमथाक मापदण्डहरूसँग सम्िश्चन्त्धत र्न ्। िझाङ, अर्ाम र डोटी श्चजल्लामा जलवाय ु
पररवतानको सांवदेनशीलता उच्च र् भने डडेल्धरुा, िैतडी, दाच ुाला र िाजरुा श्चजल्लाहरु मध्यम र्न ्। 
त्यस्तै कैलालीमा न्त्यून र कञ्चनपरुमा अमत सांवदेनशीलता रहेको र् (श्चचर ३) । 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

श्चचर ३. षवमभन्न श्चजल्लाहरूमा कृषि क्षरेको सांवेदनशीलता (MOFE, २०१७) 

 
४२. सदूुरपश्चिम प्रदेशका षवमभन्न भागहरूमा सन ्२०१५ र २०१८ को िीचमा षवमभन्न जलवायजुन्त्य 

जोश्चखमहरूको आवृश्चि (frequency) भएको दश्चखन्त्र् । िाढी र पषहरो, खडेरी, आगलामग, अमसना र 
चट्याङ, र कीराहरू, मिरुवामा लाग्ने रोगहरू र र्सल काट्ने पिातको हामनको आवृश्चिमा षवमभन्न 
प्रकारका खतराहरू हनु्त्र्न ्। झटका (shock) को कश्चम्तमा एउटा घटना ररपोटा गने पररवारहरूको 
प्रमतशत तामलका १४ मा प्रस्ततु गररएको र् । 

 
तामलका १४. घर पररवारद्वारा ररपोटा गररएको मौसमी खतराहरूको आवृश्चि (frequency) (पररवारको %) 

खतराहरु 
सदुरुपश्चिम पहाड सदुरुपश्चिम तराई 

२०१६ २०१७ २०१८ २०१५ २०१६ २०१७ २०१८ 

िाढी र पषहरो ०.४ - ०.४ २.६ १.९ १.१ ०.४ 

खडेरी ३५.६ १८.५ १.८ ०.४ १७.८ - - 
आगलामग, अमसना र चट्याङ ०.७ ३६.९ १०.७ ०.४ ५.६ - १.५ 

कीराहरू, रोगहरू र 
उत्पादनोपरान्त्त हामन 

०.७ २.६ ३.७ १.९ ६.७ ०.४ १.८ 

स्रोत: Walker et al., 2019 
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४३. सदूुरपश्चिम प्रदेशका श्चजल्लाहरू जलवायजुन्त्य प्रकोपको जोश्चखमका षवमभन्न शे्रणीमा पदार्न ्। खलुासा 
(Exposure) भन्नाले जलवाय ुपररवतानिाट प्रमतकूल असर पना सक्ने ठाउँ र अवस्थाहरुमा मामनसहरू, 
जीषवकोपाजान, प्रजामत वा पाररश्चस्थमतषकय प्रणालीहरू, वातावरणीय कायाहरू, सेवाहरू र स्रोतहरू, 
पूवााधारहरू वा आमथाक, सामाश्चजक वा साांस्कृमतक सम्पश्चिहरूको उपश्चस्थमतलाई पररभाषित गररन्त्र् । 
कृषि के्षर, पशपुक्षी तथा मत्स्य जनसांख्या, कृषि सम्िश्चन्त्ध स्रोत र पूवााधार र मखु्यतया कृषिमा आश्चश्रत 
जनतालाई जोश्चखमको सूचकका रूपमा मलइन्त्र् । श्चचर ४ मा देखाईए अनसुार Exposure को दृषिले 
कैलाली श्चजल्ला अमत उच्च जोश्चखमको शे्रणीमा परेको र् भने कञ्चनपरु मध्यम वगामा रहेको र् । 
अर्ाम, िझाङ, दाच ुाला, डोटी, िैतडी, डडेल्धरुा मनम्न वगामा र िाजरुा अमत मनम्न वगामा पदार् 
(MOFE, 2०21) । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

श्चचर ४. षवमभन्न श्चजल्लाहरूमा कृषि क्षरेको exposure (MOFE, २०१७) 

 
४४. प्रदेशका श्चजल्लाहरूमा अनकूुलन क्षमताको स्तर पमन र्रक-र्रक र् । यस के्षरको अनकूुलन 

क्षमतालाई रणनीमत, योजना, कायाक्रम, अभ्यास र सांयन्त्रको सन्त्दभामा र यसका लामग सहयोगी हनुे 
व्यवस्थापनमा पररचालन गररएको मानव सांसाधन, जलवायकुो सम्भाषवत क्षमतसँग समायोजन गने प्रणाली 
र क्षेरसँग सम्िश्चन्त्धत प्रणालीलाई सहजीकरण गना र पररवतानका साथै अवसरको र्ाइदा उठाउन र 
जलवायकुो पररणामप्रमत प्रमतषक्रया ददन सहज िनाउन ेसांस्थाहरूको क्षमताको रूपमा व्याख्या गररन्त्र् । 

िाजरुा, िझाङ, अर्ाम, डोटी, िैतडी, डडेल्धरुा जस्ता श्चजल्लाहरुमा क्षमता न्त्यून र् भने दाच ुालामा कम 
क्षमता र् (श्चचर ५) । यो षवशेि गरी गररिी र खाद्य असरुक्षाको उच्च घटनाहरू, न्त्यून मानव षवकास 
सचुकाांक, स्यालो र मडप ट्यिुवेलहरूमा कम पहुँच, रेमडयो र टेमलमभजनमा कमजोर पहुँच, र आधमुनक र 
कुशल कृषि औजार र उपकरणहरूको कम प्रयोगको कारणले गदाा भएको हो । अको तर्ा , कैलाली र 
कञ्चनपरु श्चजल्लामा उच्च अनकूुलन क्षमता (MOFE, 2021) रहेको र् । 
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श्चचर ५. कृषि क्षरेको अनकूुलन क्षमता (MoFE, २०१७) 

 
२.१.१ कृषि प्रषवमध प्रणाली 
४५. कृषिको व्यवसाषयकरण प्रषवमधिाट सांचामलत (technology-driven) र् भने्न तथ्य स्पि र् । यस प्रदेशले 

गणुस्तरीय िीउ र नस्लहरुको अपयााप्त आपूमताको चनुौती सामना गरररहेको र् । नपेाल कृषि 
अनसुन्त्धान पररिदिाट षवकास गररएका प्रषवमधहरुले सिै पाररश्चस्थमतषकय क्षरेहरु एवां खेती प्रणाली र 
षकसानहरुको आवश्यकताको प्रमतमनमधत्व गदैनन ्। यस प्रदेशमा षवषवध पाररश्चस्थमतकीय प्रणाली, िाली 
तथा वस्तहुरुको आवश्यकता र जलवाय ुमसश्चजात प्रकोपहरुसँग अनकूुलन हनुको लामग धेरै सीममत 
जलवाय ुसमानकुुलन प्रषवमधहरु र्न ्। जैषवक षवषवधता (स्वदेशी िाली र नस्ल) को सांरक्षण र ददगो 
उपयोगको अभ्यास गररएको रै्न ।  जमडिटुी र सगुश्चन्त्धत औिधी मिरुवाको ददगो उपयोग र कृषि-
वनको प्रवर्द्ानका लामग कुन ैपमन प्रषवमध षवकास गररएको रै्न । जीवन्त्त प्रषवमध प्रणालीको षवकासको 
लामग षकसानहरु, उद्यमीहरु र यहाँसम्म षक वैज्ञामनकहरुको सीप र ज्ञानको वृषि गनुाका साथै थप 
अमभमखु (exposures) गराउन ुआवश्यक र् । गैर परम्परागत मसचँाइ लगायत मसँचाई प्रणालीको 
अपयााप्तता, उपयकु्त ममेसनरी र उपकरणहरुको अनपुलब्धता, खासगरी भारतिाट आयामतत तरकारी र 
र्लरू्लहरुमा षविादीको उच्च स्तर लगायतका थप मदु्दाहरु यस प्रदेशमा मिध्यमान र्न ्। यस 
प्रदेशको पश ुषवकासको के्षरमा आयामतत उन्नत नश्लको िोयर िाख्रामा िढ्दो िाांझोपना र मतृ्यदुर समेत 
देश्चखएको र् । साथै अनसुन्त्धानको हकमा सरकारी, मनजी र शैश्चक्षक सांस्थाहरुिीच कमजोर सम्िन्त्ध 
रहेको र् ।   

 

४६. कृषि प्रषवमध प्रणाली भमूम र श्रमको उत्पादकत्वमा सधुार ल्याउन उपयकु्त प्रषवमधको षवकास र प्रसार 
गनाको लामग एक महत्वपूणा अवयव हो । कृषिको उत्पादकत्व वृषि गनाका लामग उपयकु्त प्रषवमधहरु 
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षवकास र अवलम्िनका साथै दक्षता िढाउन र कृषि उत्पादनलाई िजार मागका आधारमा ददगो 
िनाउन ज्ञानको समते आवश्यकता पदार् । कृषि उत्पादकत्व िढाउने सँग सम्िश्चन्त्धत उपायहरुमा (i) 

प्रभावकारी कृषि अनसुन्त्धान र प्रसार (ii) कृषि उत्पादन सामाग्रीहरुको कुशल प्रयोग; (iii) कुशल र ददगो 
अभ्यास र प्राकृमतक स्रोतहरुको उपयोग (भमूम, पानी, माटो, र वन); र (iv) जलवाय ुपररवतान र 
षवपतहरुका सन्त्दभामा समानकुुलनमा अमभवृषिसँग सम्िश्चन्त्धत र्न ्(MoALD, 2014)। सावाजमनक 
(सरकारी) क्षेरले प्रषवमध षवकास र षवस्तारमा नेततृ्व मलएको र् । यसको अलावा मनजी क्षेर, 

गैरसरकारी सांस्थाहरु र अग्रणी षकसानहरु समेत प्रषवमधको षवकास र षवस्तार गने कायामा सहभागी र्न ्
। सावाजमनक क्षरेको प्रमखु भमुमकामा अन्त्य के्षर तथा मनकायहरुले गरेका प्रयासहरुको समन्त्वय गने, 
नीमत र योजनाहरुको कायाान्त्वयनमा सहजीकरण गने, कायाान्त्वयनको अनगुमन गने, र ऐन र 
मनयमावलीहरुको कायाान्त्वयन गने गराउने रहेको र् । यस प्रषक्रयाको एक भागको रूपमा 
अनसुन्त्धानकतााहरु र प्रसारका कमाचारीहरुले हाल अवलम्िन गदै आएको मामथ-तल (top-down) को 
दृषिकोणमा पररवतान गनुा पदार् र उनीहरुको काम षकसानहरु र िजारको माग अनरुुप उिरदायी र् 
भने्न समुनश्चित गनुा जरुरी र् ।  

 

४७. उत्पादकत्वमा सधुार गना र सकु्खा र िाढी जस्ता जलवाय ुजोश्चखमको प्रमतरोध िढाउनको लामग प्रषवमध 
आवश्यक र् । साथै याश्चन्त्रकरण गरर काया िोझ कम गना तथा दक्षतामा सधुार गना समते प्रषवमध 
आवश्यक र् भने स्रोतहहरुको उपयोगमा सधुार गना व्यवस्था पषकय अभ्यासहरु आवश्यक र्न ्। 

कृषिमा सिैभन्त्दा ठूलो प्राषवमधक चनुौतीको रुपमा जैषवक षवषवधताको ह्रास, हररतगहृ उत्सजान र जममन 
र पानीको मगरावटको नकारात्मक िाह्यताहरु (negative externalities) नगरी सघनता मार्ा त 
उत्पादकत्व वृषि गनुा रहेको र् । यस्तो कायालाई प्रायजसो ददगो कृषि सघनताको रुपमा समते उर्द्तृ 
गने गररन्त्र् । िहसुांख्यक साना र सीमान्त्त षकसानहरु उत्पादनमा सांलग्न भएको सन्त्दभामा आय वृषि, 
गरीिी न्त्यूनीकरण, खाद्य सरुक्षामा सधुार, लैषिक सशश्चक्तकरण र वातावरणीय ददगोपनाका लामग प्रषवमधमा 
पहुँच महत्वपूणा र् । यद्यषप, षवशिेगरी षविम पररश्चस्थमतमा जलवाय ुजोश्चखमहरुको व्यवस्था पनमा साना 
कृिकहरुको क्षमता सीममत र् जसका कारण उनीहरु श्चजणा गररिी (chronic poverty) को जालमा 
र्स्न सक्दर्न ्। यसैले प्रषवमधको सन्त्दभामा तीनवटा पक्षहरुमा ध्यान केश्चन्त्ित गनुा आवश्यक र्: एक, 

प्रषवमधमा अक्सर स्रोत मिषहन गरीि, साना र सीमान्त्त उत्पादकहरुको पहुँच हनु आवश्यक र्। दईु, 

यसले भमूम र जल सांसाधन उपलब्धताको सीमालाई ध्यानमा राखी िढ्दो जनसांख्याको आवश्यकता परुा 
गना उत्पादकत्व िढाउन सहयोग गनुा पदार् । तेस्रो, प्रषवमधले स्रोतहरुको उपयोग राम्रोसँग व्यवस्था 
पन र कृषि उत्पादनिाट आउने िाह्यताहरु (externalities) का कारण हनुे जलवाय ुपररवतान रोक्नलाई 
सक्षम पानुा पदार् । यस प्रदेशमा सूक्खा, िाढी र भ-ूक्षय जस्ता जलवाय ुपररवतानको प्रभाव असमान 
रूपमा महससु गररनेर् । मिध्यमान कृषि षवकास र जलवाय ुजोश्चखमलाई आधार मानी षवश्चशि 
जोश्चखमलाई समेत सम्िोधन गने गरी रणनीमतहरु तजुामा गनुा जरुरी र् ।  
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२.१.२ कृषि व्यवसाषयकरण 

२.१.२.१ कृषि उत्पादन साधन र सेवाहरु 

४८. यस प्रदेशमा कृषि उत्पादन साधन र सेवाहरुलाई असर गने तथा प्रभाव पाने असांख्य मदु्दाहरु र्न ्। 
ती मध्ये एक महत्वपूणा तत्व चाषहां कृिक समदुायिीच रहेको सानो जग्गाको आकार र सो जग्गाको 
खश्चण्डकरण हो । चाषहएको समय र पररमाणमा गणुस्तरयकु्त मिउ र मलखादको अनपुलब्धता, औजार 
तथा उपकरणहरुको ममात एवां सम्भारको सीममत क्षमता, कृिकको मनयन्त्रणमा रषह विाभरर मसचँाई गना 
सषकने अपगु पवुााधार, स्थामनय िाली तथा वस्तहुरुको मलु्य अमभवृषि गने सम्िश्चन्त्ध सम्भावनाको 
खोजमिन नभएको, जिली जनावर (िाांदर, दमु्सी, िांदेल) ले कृिकले लगाएको िालीमा क्षमत पयुााएको, 
र असँगदठत रुपमा स्थामनय स्तरमा उपलब्ध जमडिटुी तथा औिधीजन्त्य मिरुवाको सांकलन एवां 
व्यापारका मदु्दाहरु यस प्रदेशमा रहेका र्न ्। त्यस्तैगरी प्रदेशका थप मदु्दाहरुमा िाली तथा 
वस्तहुरुको मिमा र कृषि ऋणको पहुँचमा िाधा ब्यिधान, अपगु िाली सांरक्षण सेवा र षविादीहरुको 
जथाभावी प्रयोग, माटोको नक्साङ्कन नभएको (पोिण तत्व, उब्जायोग्य, माटो िमगाकरण), जलवाय ु
मसश्चजात सांकट तथा मिपदहरु र जलवाय ुपररवतानको प्रभाव रहेका र्न ्। श्रमशश्चक्तको िसाईं सराई 
(आप्रावासन) ले मानव स्रोतको मतब्र अभाव र मिध्यमान मानव स्रोत कम रहेको तर मतनीहरुको सेवा 
ददने क्षमता कमजोर रहेको अवस्था पमन समस्याको रुपमा रहेका र्न ्। साथै प्रदेशमा भमुमषहन, मकु्त 
कमैया, हमलया, हरुवा चरुवा र कम्लरी जस्ता कमजोर समदुाय केश्चन्त्ित कृषि व्यवसाय कायाक्रमहरु 
ज्यादै सीममत रुपमा कायाान्त्वयनमा रहेका र्न ्।  

 
२.१.२.२ पश ुएवां मत्स्य उत्पादन साधन र सेवाहरु 

४९. गाई (जसी, होश्चल्स्टन षफ्रश्चजयन (तराईमा)- शिु तथा िणाशांकर जनावरहरु), भैंसी, भेडा र िाख्रा यस 
प्रदेशका मखु्य जनावरहरु हनु ्। धेरै समस्याहरु मध्ये आनिुांमसक सधुार गररएका पशहुरुको अभाव 
हनुाका साथै जात सधुारको लामग आनिुांमसक स्रोत तथा सामामग्र (genetic materials) को अभाव रहन ु
मखु्य समस्या हो । त्यस्तैगरी प्रदेशमा स्थामनय पशकुा जातहरुको सधुारका सीममत कृयाकलापहरु 
सांचामलत र्न ्। यसथा यस प्रदेशमा स्थामनय पशकुा जातहरुको आनिुांमसक सम्भावना र उत्पादकत्वमा 
सधुार ल्याउन क्रस-प्रजनन (cross-breeding) कायाक्रमलाई सदुृढ गनुा जरुरी र् । स्थामनय गाई 
भैंसीको क्रस-प्रजननका लामग आवश्यक कृमरम गभााधान सेवा सांचालनाथा सरकारी तथा मनजी क्षेरको 
क्षमता अपगु र् । गाई भैंसीको उत्पादकत्व िढाउन गररने क्रस-प्रजननका लामग तरल नाईिोजन र 
मियाको आपमुता गनुा प्रदेशका लामग अमत आवश्यक र् ।   

 

५०. यस प्रदेशमा पशकुो सांख्या (herd population size) र उत्पादनिीच केषह िेमले भएको देश्चखन्त्र् । यसो 
हनुमुा मनसन्त्देह ब्यापक रुपमा देखापने सांक्रामक र परजीवी रोगहरु हनु जसका कारण जनावरको 
रुग्णता (morbidity), मतृ्य,ु र षढलो वषृि हनुकुा साथै न्त्यून प्रजनन क्षमता समेत देखा परी िजार 
अवरोधको सजृना भै पशहुरुको उत्पादन एकदमै घट्न गएको र् । अमधकाांश पश ुरोगहरुिाट यवुा 
जनावरहरुमा अमधक षवनाशकारी प्रभाव परेको देश्चखन्त्र् । पशपुांक्षी रोगिाट पने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष 
क्षमतले आमथाक, खाद्य सरुक्षा र पशपुालकको जीषवकोपाजान र प्रदेशको अथातन्त्रमा ठूलो प्रभाव पदार् ।  
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५१. यस प्रदेशमा गणुस्तरीय पशदुानाको उच्च मूल्य र न्त्यून उपलब्धता पशपुांक्षीको उत्पादकत्व वृषिको 
लामग अको प्रमखु िाधक रहेको र् । चाषहने भन्त्दा कम खवुाउने र कुपोिणले जन्त्मदाको तौल र वृषि 
दर, दधु उत्पादन, मतृ्यदुर, र प्रजनन सम्पादन जस्ता जनावरको आनवुांश्चशक क्षमतालाई मापन गररने 
सूचकहरुलाई सीममत गदार् । उदाहरणको लामग परम्परागत र्ामा व्यवस्थापन प्रणाली अन्त्तगात एक 
स्थानीय गाईले प्रमत ददन १.५ लीटर दधु उत्पादन गने कुरा उल्लेख गररएको र् ।  

  

५२. यस प्रदेशमा पमर्ल्ला ददनहरुमा मत्स्य उत्पादनको प्रवशृ्चि िढ्दो क्रममा देश्चखन्त्र् । तथाषप प्रजनन 
प्रषवमधमा सधुार, रोग व्यवस्थापन, उश्चचत दाना र पोिण, र कम लागतको उत्पादन प्रणाली जस्ता पक्षमा 
अझै सीममतता र् । षवशेि गरी गरीि षकसानहरु को लामग षवि र प्रषवमधमा सहज पहुँच गने कुरालाई 
उच्च प्राथममकता ददन ुपदार् । मार्ापाली सांस्कृमत (polyculture) र समदुायमा आधाररत मत्स्यपालनको 
माध्यमिाट पोखरी र िाढीको मैदान (floodplains) मा मार्ापालनको सांस्कृमत षवकास भईरहेको र् । 

 

२.१.२.३ उत्पादनोपरान्त्त (post-harvest) उत्पादन साधन  (factors) र सेवाहरु  

५३. िाली कटानी तथा प्रशोधनका लामग प्रचरु समुिधाहरु र प्रषवमधहरु आवश्यक पदार् भने यी षवमधहरुले 
लाभहरुको िढावा गना महत्वपूणा भमुमका खेल्दर्न । यस प्रदेशमा िाली कटानी तथा प्रशोधनका 
समुिधाहरु र प्रषवमधहरुको पररदृश्य एकदम कमजोर र् । भण्डारण, श्चशत भण्डार, र कोल्ड चेनका 
सषुवधाहरुको कमी, धेरै स्थामनय उपजहरुले आयामतत उपजहरुसँग प्रमतस्पधाा गने अवस्था नहनु,ु मखु्य 
मसजनमा दधुको मलु्य अमभवषृि गने पवुााधारको कमी, न्त्यनुतम ्समथान मूल्यको कमजोर कायाान्त्वयन 
अवस्था, र मौसमी तथा दरुावस्थाका सडकका कारण उत्पादन पकेट र िजार केन्त्िहरु िीचको कमजोर 
सम्िन्त्ध जस्ता मदु्दहरु यस प्रदेशमा रहेका र्न ्। त्यस्तैगरी र्ररएर रहेका उत्पादन पकेट र 
भौगोमलक अवस्थाले उपजहरुको एकमरत गना कदठन; उत्पादन पकेट, पररमाण, िजार र मूल्यका 
िारेमा उत्पादक र मूल्य अमभवृषि सरोकारिालाहरु िीच मनयममत सूचनाको अभाव; मषहला-मैरी प्रषवमध 
र अवसरहरुको अपयााप्तता जस्ता पक्षहरुले यस प्रदेशको उत्पादनोपरान्त्त साधन र सेवाहरुलाई प्रभाव 
पारररहेका र्न ।  

 

२.१.३ खाद्य तथा पोिण सरुक्षा  

५४. नेपालको खाद्य नीमत मखु्यतः क्यालोरीको सरुक्षा वा खाद्यान्न सरुक्षासँग सरोकार राख्न ेसन्त्दभामा केश्चन्त्ित 
र् जसको उद्दशे्य मामनसहरुका लामग पयााप्त क्यालोरीको समुनश्चितता गनुा रहेको र् । प्राषवमधक, िजार 
र समथान मूल्य र प्रोत्साहनहरु प्राथममक खाद्यान्नमा केश्चन्त्ित गरी खाद्यान्नमा आधाररत रुपान्त्तरणलाई 
िढावा ददईएको मथयो । मखु्य खाद्यान्नको तलुनामा खस्रो वा दोस्रो खालको खाद्यान्न र दालजात 
(coarse cereals and pulses) मा प्राषवमधक तथा मूल्य र िजार सहयोग र प्रोत्साहनहरु उपलब्ध 
गराईएको देश्चखएन । यसिाट नचाहेको पररणमत के देश्चखयो भने  प्रसस्त शकु्ष्म तत्व भएका खस्रो वाली 
वा कम उपयोग गररएका िालीहरु (underutilized crops) र दालजातले प्रोत्साहन नपाई मतनीहरुको 
खेती गररएन तर धान, गहुँ र मकै जस्ता िालीहरुमा षवमभन्न रुपका सहयोग र प्रोत्साहनका कारण 
उत्पादन िढ्न गै शकु्ष्म तत्वमा धमन खाद्य पदाथाहरुको उपलब्धतामा प्रभाव पना गयो ।  

 



 

सदुरुपश्चिम प्रदेशको कृषि षवकास रणनीमत (२०७९/८०-२०९३/९४)  पेज 21 

५५. खाद्य तथा पोिण सरुक्षामा खाद्य उपलब्धता, खाद्यमा पहुँच, खाद्यको उपयोग र स्थाषयत्व जस्ता 
अवयवहरु समाषहत हनु्त्र्न ्। यी अवयवहरुलाई अन्त्य पक्षहरुसांगै गररिी, पोिण मूल्य, उत्पादन 
षवषवमधकरण, र मूल्य अमभवृषि िारेको ज्ञान र श्चशपले प्रभाषवत पारेको हनु्त्र् । यद्यषप, तलुनात्मक 
रुपमा पमर्ल्ला विाहरुमा खाद्य उपभोगमा सधुार आएको भएतापमन यस प्रदेशको ठूलो जनसांख्याको 
षहस्सा अझै पमन पोिणयकु्त खानाको उपभोगमा पर्ामड परेका कारण पडु्कोपन, कुपोिण र रक्त 
अल्पता धेरै देश्चखएको र् । अपयााप्त खाद्य उत्पादन र उपभोग, गररिी, मितरणको भौमतक समस्या, 
र्ामा मभर र र्ामा िाषहरका रोजगारीका अवसरहरुको अभाव, स्थामनय एवां स्वदेशी िालीहरु (local and 

indigenous crops) को उत्पादन षवषवमधकरण र मलु्य अमभवृषििारे ज्ञान तथा श्चशपको अभाव र 
गररिीका कारण रोजगारीका लामग ग्राममण के्षरिाट हनुे िसाई सराई जस्ता मदु्दाहरु यस प्रदेशका 
आलोचनात्मक मदु्दाहरु (critical issues) हनु ।  

 

५६. यस प्रदेशमा कृिकहरुका लामग सधुाररएको/मिकासे जातहरु, नयाँ प्रषवमधहरु, र िजारका अवसरहरुमा 
पहुँच ज्यादै सीममत रहेको र् । कृषि उत्पादनको घट्दो क्रमले ग्राममण अथातन्त्र उदास िनकेो र् भने 
ब्यापक रुपमा भोकमरी र आप्रािासनमा वषृि भएको र् । यस प्रदेशका १४.१% िच्चाहरुमा 
ख्याउटेपन देश्चखएको र् जनु नेपालका प्रदेशहरुमध्ये यो प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको र् । यसो हनुाको 
कारणमा कम शश्चक्त िधाक खाना उपभोगले हो । धेरै मामनसहरु प्रायजसो प्रत्यके ददन एकै खालको 
खाना खाने गदार्न ्। पहाड र उच्च पहाडका स्थामनय िामसन्त्दाहरु ददनमा दईु र्ाक खानाको व्यवस्था 
पनका लामग सांघिा गनुा पने अवस्था र् । कृषि उत्पादकत्वमा वृषि, खाद्य उपभोगमा षवषवधता र 
अमधक पोिणयकु्त खानाको उपभोग यस प्रदेशमा चनुौतीको रुपमा रहेका र्न ।   

 

२.१.४. सांस्थागत षवकास र सशुासन 
२.१.४.१ सावाजमनक सांस्थाहरु- राषिय, उप-राषिय (प्रदेश तथा स्थामनय)  

५७. सांस्थागत सांयन्त्र खासगरी कृषि तथा पशपुांक्षी षवकास मन्त्रालय अन्त्तगातको नयाँ सांस्थागत ढाँचा 
स्थामनय तथा प्रादेश्चशक सरकारहरुको अमधकार के्षरमा आधाररत र् । यो व्यवस्था ले कृषि ज्ञान केन्त्ि 
र भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्त्िको काया क्षेरगत शताहरु (ToR) सीममत गरेको र् । 
कृषि ज्ञान केन्त्ि, भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्त्ि, प्रधानमन्त्री कृषि आधमुनषककरण 
आयोजना, स्थामनय तहमा रहेका कृषि र पश ुसेवा कायाालय/ईकाईको श्चजम्मवेारी, जिार्देषहतािारे 
अस्पिता र पषृ्ठपोिणको सांयन्त्र नहुँदा पूणा रुपमा काया सम्पादन गना सषकरहेका रै्नन ्। त्यस्तैगरी 
कृषि ज्ञान केन्त्ि र भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्त्िमा मिज्ञहरुको अपयााप्तता र पदहरु 
समेत पमुता नभई खाली रहेका र्न ्।    
 

५८. यस प्रदेशमा षकसान र व्यवसायीलाई पररभाषित तथा िमगाकरण नगरी एवां स्थामनय सन्त्दभालाई नहेरी 
अनदुान तथा सेवाहरु मितरण गने पद्दती (Blanket approach) पमन एक अको सवालको रुपमा रहेको 
र् । सांघ, प्रदेश, र स्थामनय तहहरुिीच उपलब्ध स्रोतहरुको आदान प्रदान (resources sharing), 
अनदुानको कायाान्त्वयन र कायाक्रम कायाान्त्वयनमा समते कमजोर सामञ्जस्यता रहेको र् । साथै 
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स्रोतहरुको आदान प्रदानमा समेत दोहोरोपन देश्चखएको र् जसले गदाा मतन ैतहिीच सामञ्जस्यता ल्याउने 
भने्न कुरा थप खश्चण्डत हनु पगेुको र् । यस प्रदेशमा मनयमनकारी व्यवस्था  लाग ुगने तथा अनगुमन 
गने काया कमजोर र् भन ेशैश्चक्षक सांस्थाहरु र नेपाल कृषि अनसुन्त्धान पररिदसँगको समन्त्वय कमजोर 
एवां अपयााप्त र् ।  
 

२.१.४.२ मनजी / सेवा प्रदायकहरु 

५९. यस प्रदेशको दगुाम क्षेरहरूमा रहेका षकसानहरू समक्ष सरकारी प्रसार सेवाहरू पगु्दैनन ्। प्रायजसो 
षकसानहरू दगुाम श्चजल्लाहरूमा सञ्चामलत सीममत एग्रोभेटहरूिाट उपलब्ध गराइने प्राषवमधक सल्लाह तथा 
सेवाहरूमा भर पदार्न,् जनु गाउँहरूिाट टाढा रहेका हनु्त्र्न ्। प्रदेशमा सञ्चामलत ३५२ एग्रोभेटहरू 
मध्ये २६४ (७५%) कैलाली र कञ्चनपरु श्चजल्लामा केश्चन्त्ित रहेका र्न ्। यद्यषप, एग्रो-भेटहरूसँग 
समेत सीममत प्राषवमधक ज्ञान रहेको हुँदा षकसानहरूले कृषि सामग्रीहरूको लामग उनीहरूसँग सम्पका  
गदाा केषह सीममत सल्लाह िाहेक अन्त्य आवश्यक प्रसार सेवाहरू प्रदान गना सक्दैनन ्।  
 

६०. यस प्रदेशमा कृषि उत्पादनको लामग महत्त्वपूणा कारकहरू मध्य ेएक सधुाररएको िीउमा सीममत पहुँच 
हो । प्रदेशभर िीउ उत्पादन र षवतरणमा सीममत सांख्यामा िीउ कम्पनीहरू सांलग्न र्न ्। केही 
नसारी उत्पादकहरूले र्लरू्लका मिरुवा, डाले घाँस र वनका मिरुवाहरू उत्पादन गरर मिक्री गदार्न ्
। प्रदेश भर चामल र षपठोका ममलहरू व्याप्त भएता पमन मतनीहरु उत्पादनहरू षकन्न र मिक्रीमा मार 
सीममत र्न ्। पमर्ल्लो चरणमा, प्रदेशमा गाई तथा भैंसीपालन, तरकारी खेती, कुखरुापालन, िाख्रा 
पालन, मार्ा र िांगरुपालन जस्ता व्यवसाषयक उत्पादनका साथ केही मनजी र्ामाहरूको सांख्या िढ्दै 
गएको र् । यस प्रदेशमा एग्रोभेट, मनजी र्मा, नेपाल उद्योग वाश्चणज्य महासांघ र श्चजल्ला उद्योग  
वाश्चणज्य सांघ जस्ता मनजी क्षरेहरुको सांलग्नता एकदम सीममत र् । मनजी के्षर कृषि व्यवसायमा 
लगानी गना उदाश्चशन रहेका कारण यस प्रदेशमा कृषि व्यवसायमा आधाररत मलु्य शृ्रङ्खलाको षवकास 
सीममत भएको र् । जिसम्म मनजी के्षरले सहयोगी सेवा र मनयम मापात अनकूुल व्यवसाय वातावरण 
प्राप्त गदैनन, तवसम्म कृषि के्षरमा सांलग्न हनुे उत्प्ररेणा हुांदैन ।  

 

२.१.४.३ सहकारी र कृिक समूह, गैर सरकारी सांस्था/सामदुाषयक सांस्था, िैंषकङ तथा षवश्चिय सांस्थाहरु  

६१. प्रदेशका सहकारीहरुको सांकमलत िचत ज्यादै धेरै भएता पमन केही सीममत सहकारीहरु मार कृषि 
व्यवसायमा सांलग्न रहेका र्न ् । एकामतर अमधकाांस सहकारीहरुलाई श्चशप प्रदान गनुा पनेर् भने 
अकोमतर िैंक तथा षवश्चिय सांस्थाहरु र मिमा कम्पनीहरु कृषि के्षरमा लगानी गना अमनच्रु्क रहेका र्न ्
। अझ भने्न हो भने ऋण ददांदा तथा मिमा गदााको लामो र झांझषटलो प्रकृया र अव्यवहाररक 
मापदण्डका कारण कृिकहरुको पहुँच सीममत भएको र् । षवकास साझेदार र गैर सरकारी 
सांस्थाहरुको लामग एकद्वार प्रणालीको अभावको अवस्था पमन यस प्रदेशमा ठूलो सवालको रुपमा रहेको 
र् ।  
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३ िजेट प्रवमृत र व्यय श्चस्थमत 

३.१ सांघीय स्तर 

६२. नेपाल सरकारले आमथाक विा २०७८/७९ मा कृषि के्षरको लामग रु ४५.०९ अिा (सशता र पूरक 
िजेट दवैु) षवमनयोजन गरेको र् । कुल ४५ अिा ९ करोड मध्ये १२ अिा रुपैयाँ रासायमनक मल 
आपूमता व्यवस्थापनमा खचा हनुे प्रके्षपण र् । PMAMP, NARC र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा 
आधाररत कायाक्रमहरूलाई प्राथममकता ददइएको र् । सांरश्चक्षत कृषि, गोदाम र शीत भण्डार जस्ता 
पूवााधार मनमााण र कच्चा पदाथाको आयातमा कर रु्ट ददइएको र् । 

 
६३. कुल लगानी िजेट २४ अिा ७७ करोड मध्ये  सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारको षहस्सा ३ अिा ०२ करोड 

रहेको र् । त्यसैगरी प्रदेशका स्थानीय तहका लामग ६ अिा १३ करोड रुपैयाँ षवमनयोजन गररएको र् 
। प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरर दवैुको शयेर ९ अिा १५ करोड रुपैयाँ अनमुान गररएको र्, जनु 
आमथाक विा २०७८/७९ को कुल लगानी िजेटको १० दशमलव ४१ प्रमतशत हो । 

 
६४. षवगत आमथाक विामा सदूुरपश्चिम प्रदेशका लामग षवमनयोजन गररएको सांघीय िजेट पमन कुल लगानी 

िजेटको प्रमतशतको षहसािले झन्त्डै समान देश्चखन्त्र् । तलको तामलका १५ मा देखाइए अनसुार 
सदूुरपश्चिम प्रदेशको षहस्सा आमथाक विा २०७६/७७ मा ९.८५% र आमथाक विा २०७७/७८ मा 
१०.६४% रहेको र् । 
 

तामलका १५. कृषि र पश ुसेवामा सांघीय िजेट (रु अरि) 

सरकार 

  

आ.व. ०७६/७७ आ.व. ०७७/७८ आ.व. ०७८/७९ 

कुल 
िजेट 

सदुरुपश्चिम 
प्रदेश 

कुल िजेट 
सदुरुपश्चिम 

प्रदेश 
कुल िजेट 

सदुरुपश्चिम 
प्रदेश 

प्रदेश सरकार ५०.५२ ५.१५ २६.२५ २.९३ २४.७७ ३.०२ 

स्थानीय सरकार १६.८७ १.४९ ५४.५० ५.६६ ६३.०९ ६.१३ 

जम्मा िजेट ६७.३९ ६.६४ ८०.७४ ८.५९ ८७.८५ ९.१५ 

सदुरुपश्चिमको षहस्सा(%)  ९.८५  १०.६४  १०.४१ 

स्रोत: Ministry of Finance (Various Years) 

 

३.२ प्रादेश्चशक स्तर 

६५. सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आमथाक विा २०७८/७९ मा पूजँी लगानी के्षरमा १७ अिा ६५ करोड 
रुपैयाँ षवमनयोजन गरेको र्, जनु कुल िजेटको ५८.२० प्रमतशत हो । कृषि के्षर को ९.३५% षहस्सा 
र् जनु सांघीय प्राथममकता अनरुूप देश्चखन्त्र् । िजेटले प्रदेशको कृषि षवकास के्षरको व्यवसाषयकरणसँगै 
ग्रामीण सडक मनमााण तथा पनुःस्थापना, गोदाम, शीतभण्डार, मसँचाइ, ग्रामीण षवद्यतुीकरण र कृषिमा 
प्रषवमध हस्तान्त्तरणमा योगदान पयुााउने लक्ष्य राखेको र् । 
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६६. षवगत तीन विाको तलुनामा प्रदेशमा कृषि षवकास िजेट िढ्दै गएको देश्चखन्त्र् । आमथाक विा 
२०७५/७६ मा कृषि के्षरमा षवमनयोजन गररएको कुल िजेट १ अिा ४१ करोड मध्ये ७१ प्रमतशत 
मारै खचा भएको र् भने आमथाक विा २०७६/७७ मा ६९ प्रमतशत (२ अिा ८१ करोड) र आमथाक 
विा २०७७/७८ मा ७९ प्रमतशत (३ अिा ३६ करोड) खचा भएको र् । लगानी िजेटको सन्त्दभामा 
आमथाक विा २०७५/७६ मा ७५ प्रमतशत, आमथाक विा २०७६/७७ मा ६५ प्रमतशत र आमथाक विा 
२०७७/७८ मा ६४ प्रमतशत खचा भएको मथयो । यस प्रदेशमा गत तीन आमथाक विामा समग्र 
पुजँीगत खचा ६६% मार रहेको र् (तामलका १६) । 

 
तामलका १६. प्रादेश्चशक िजेट र कृषि क्षरेमा व्यय (रु अरि) 

आमथाक विा  
चाल ु पुांजीगत जम्मा 

िजेट खचा िजेट खचा िजेट खचा 
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% 

औित ६.६० ७५% ०.९८ ६६% ७.५८ ७३% 

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

 

३.३ पामलका स्तर 

६७. सदूुरपश्चिम प्रदेशका प्रायः सिै नगरपामलका र गाउँपामलकामा िजेटमा कृषि षवकास के्षरलाई 
प्राथममकतामा राखीएको रै्न । षवमनयोजनको दायरा (प्रमतशत अवमधमा) नगरपामलका र 
गाउँपामलकाहरू िीच मभन्नता र्; उदाहरणका लामग भीमदि नगरपामलका कञ्चनपरुले आमथाक विा 
२०७७/७८ मा कृषि क्षरेमा जम्मा िजेटको ०.८४% षवमनयोजन गरेको र् भन ेकैलालीको चरेु 
गाउँपामलकाले सोही आमथाक विामा ३% िजेट षवमनयोजन गरेको र् । त्यस्तै मसलगढी ददपायल 
नगरपामलका डोटी, जयपथृ्वी नगरपामलका िझाङ र लम्कीचहुा नगरपामलका कैलालीले कुल िजेटको 
क्रमशः ५.२ प्रमतशत, ४.७ प्रमतशत र ३.५ प्रमतशत षवमनयोजन गरेको र् । सडक र सावाजमनक 
पूवााधार मनमााण जस्ता अन्त्य के्षरमा प्राथममकताका कारण यो कृषि के्षर प्राथममकतामा परेको रै्न । 

 
४ नीमत र शासन ढाचँा 
४.१ राषिय नीमतहरु र कानूनी खाका  

६८. पमर्ल्ला कृषि के्षरका राषिय नीमतहरु नेपालको सांषवधानमा आधाररत र्न ्। यी नीमतहरुले अन्त्यका 
अमतररक्त कृिकको षहतका लामग जममनमा रहेको दै्वध स्वाममत्वको अन्त्त्य गना वैज्ञामनक भमूमसधुार लाग ु
गने, जममन एकमरत (land pooling)  गरी उत्पादन र उत्पादकत्व िढाउने, अनपुश्चस्थत (absentee) रुपमा 
हनुे जममनको स्वाममत्वलाई मनरुत्साषहत गने, कृिकहरुको षहतको सांरक्षण र प्रवर्द्ान गने, कृषिको 
उत्पादन र उत्पादकत्व िढाउन एवां यसको व्यवसाषयकरण, औद्योमगषककरण, षवषवमधकरण र 
आधमुनषककरण गने, भमूम सम्िश्चन्त्ध मनयमावली तजुामा गरी जममनको उत्पादकत्व र प्रकृमतको आधारमा 
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वातावरणीय सन्त्तलुन कायम गदै जममनको उश्चचत उपयोग र व्यवस्था पन गने, कृिकलाई आवश्यक 
औजारहरुको व्यवस्था गने र उत्पादनको उश्चचत मूल्य सषहत िजार पहुँच िढाउने कुरामा केश्चन्त्ित 
रहेका र्न ्।  

 
६९. नेपाल सरकारले कृषि के्षरको उत्पादकत्व वृषिमा सधुार ल्याउन एवां व्यवसाषयकरण तथा षवषवमधकरण 

गना िहसुांख्यक मनयममत नीमतहरु र योजनाहरु तजुामा गरेको र् । राषिय स्तरमा लोकताश्चन्त्रक 
शासनको पनुस्थाापना भएपमर् षवमभन्न नीमतगत उद्देश्यहरु हामसल गना सरकारले षवमभन्न लगानी नीमतहरु, 
कायाक्रमहरु, रणनीमतहरु र योजनाहरु तजुामा गरी कायाान्त्वयन गरेको र् । सरकारले आमथाक षवकास, 
वातावरण सांरक्षण, र गररिी मनवारणका उद्देश्य प्राप्त गना कृषि, वन, कृषि-वन, जलवाय ुपररवतान, भ-ु
उपयोग, गररिी मनवारण, मसचँाई लगायतका दजान िढी नीमतहरु तजुामा गरी कायाान्त्वयनमा ल्याएको र् 
।   

 
७०. कृषि षवकास रणनीमत (२०१५) सन ्२०१५-२०३५ को अवमधमा कृषि षवकासको लामग तजुामा 

गररएको अग्रणी रणनीमत हो । यसले आत्ममनभार, ददगो, प्रमतस्पधी र समावेशी कृषि के्षरको षवकास गने 
पररकल्पना गरेको र् जसले आमथाक वषृर्द्का साथै जीषवकोपाजानमा सधुार ल्याई खाद्य र पोिण सरुक्षामा 
योगदान परु् याउँदै खाद्य सम्प्रभिुा (food sovereignty) हामसल गनामा योगदान पयुााउांदर् । 

 

७१. यस िाहेक नेपाल सरकारले आफ्नो एकीकृत दृषिकोण र कसैलाई पर्ामड नर्ोड्ने (Leaving no one 

behind) को मसध्दान्त्त अनरुुप देशको रुपान्त्तरणको माध्यमको रूपमा िमलयो राषिय प्रमतविताका साथ 
ददगो षवकास २०३० को एजेन्त्डा अगामड िढाएको र्। तदनसुार सन ्२०३० का लक्ष्यहरू सन ्
२०१६ मा तय गररएको र यसको राषिय समीक्षा समेत सन ्२०२० मा भैसकेको र् । 

 
७२. पन्त्रौं आवमधक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ले १०.५ प्रमतशतको आमथाक वृषर्द् दर हामसल 

गने र सन ्२१०० सम्ममा मनरपेक्ष गररिी शून्त्य प्रमतशतमा झाने लक्ष्य राख्दै देशको सशुासन, षवकास 
र समषृर्द् प्रवर्द्ान गने सोच मलएको र् । योजनाले प्रमत व्यश्चक्त राषिय उत्पादन (GNP per capita) सन ्
२०१९/२० (मि.सां.२०७६/७७) मा १०४७ अमेररकी डलरिाट सन ्२०२३/२४ मा १५९५ 
अमेररकी डलर पयुााउने लक्ष्य राखेको र् । आधार विा (२०१९/२०) को ११.४% िेरोजगारी घटेर 
६% पगु्ने प्रके्षपण गररएको र् । यस योजनाले कृषि के्षरको नार्ा वृषि गने एवां सो को षवस्तार र 
व्यवसाषयकरण गने, पयाटन, उद्योग तथा व्यवसाय के्षरको षवकास गने र  प्राकृमतक स्रोत र 
वातावरणको सांरक्षण गनामा जोड ददएको र् । 

 
७३. सन ्२००४ मा तजुामा गररएको राषिय कृषि नीमतलाई महत्वपूणा र्ाता नीमतको रुपमा मलईन्त्र् । 

यसको तजुामा कृषि ददघाकामलन योजना कायाान्त्वयनमा सहयोग पयुााउन ुरहेको र यो नीमत कृषििाट 
ग्राममण षवकासको नतेतृ्व मलन सहज वातावरण सजृना गनामा केश्चन्त्ित रहेको र् । साथै यसले गररिी 
मनवारण र खाद्य सरुक्षामा योगदान गने गरी कृषि उत्पादन प्रणालीको व्यवसाषयकरणवाट उच्च र ददगो 
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आमथाक वृषि प्राप्त गने लक्ष्य मलएको र् । यो नीमतले उत्पादकत्व िढाउने र कृिकको षहतमा 
प्राकृमतक स्रोतहरुको उपयोग गने उद्दशे्य समेत मलएको र् । अन्त्य नीमतहरु षवमभन्न िाली तथा वस्त,ु 
मलखाद, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्ान, कृषि जैषवक षवषवधता सांरक्षण, याश्चन्त्रषककरण, खका  व्यवस्था पन 
आदद के्षरमा केश्चन्त्ित र्न ्।  
 

७४. षवमभन्न िालीहरुको लामग आवश्यक पने गणुस्तरयतु मिउको कुशल तररकाले आपमुता समुनश्चित गने; 
गणुस्तरयतु मिउको उत्पादन गरी मनयाात िढाउने; मिध्यमान मिश्व व्यापार, नेपालको स्थामनय/स्वदेशी 
षवशेिता भएका मिउको आनिुांश्चशक स्रोतको सांरक्षण र एवां कायम गना र आनिुांश्चशक स्रोत मामथको 
अमधकार सांरक्षण गना षवमभन्न सांस्थाहरुलाई समन्त्वय गने पक्षलाई दृषिगत गदै मिउ व्यवसायलाई 
प्रभावकारी िनाउने उद्देश्य राखी राषिय मिउ नीमत (२०००) तजुामा गररएको हो । यस्तैगरी 
िाली/वस्तसुँग सम्िश्चन्त्धत नीमतहरुमा राषिय श्चचया नीमत (२०००), राषिय कषर् नीमत (२००३), राषिय 
मलखाद नीमत (२००२),  पषु्प प्रवर्द्ान नीमत (२०१२), राषिय दगु्ध षवकास नीमत (२०२१) रहेका 
र्न ्। यी िाली/वस्त ुषवशिे नीमतहरु उत्पादन र स्वदेशी एवां िाह्य िजारहरु प्रवर्द्ान गनामा केश्चन्त्ित 
र्न ्। 

  
७५. अन्त्य षवमभन्न पक्षहरुसँग सम्िश्चन्त्धत नीमतहरु (cross cutting policies) मा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्ान नीमत 

(२००६), खका  नीमत (२०१२), राषिय सहकारी नीमत (२०१३),  मसचँाई नीमत (२०१४), कृषि 
जैषवक षवषवधता नीमत (२०१४), कृषि याश्चन्त्रषककरण प्रवर्द्ान नीमत (२०१४), वन नीमत (२०१५), 
राषिय भ-ुउपयोग नीमत (२०१५), वाश्चणज्य नीमत (२०१५), जलवाय ुपररितान नीमत (२०१९), राषिय 
कृषि-वन नीमत (२०१९), गररिी मनवारण नीमत (२०१९), राषिय मिज्ञान तथा प्रषवमध नीमत (२०१९) 
आदद रहेका र्न ्। 

 
७६. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्ान नीमत (२००६) ले षवषवमधकरण, व्यवसाषयकरण र मनजी क्षरेको सांलग्नतामा 

व्यवसाषयक कृषि उत्पादन र प्रवर्द्ानिारे प्रकाश पादार् । जिसम्म कृषि के्षर मनवााहमशु्चखिाट 
व्यवसाषयक हदैुन तिसम्म कृिकहरुको जीवनस्तरमा सधुार हदैुन भने्न कुरामा यस नीमतले जोड ददएको 
र् । यस नीमतले िजार अमभमखु र प्रमतस्पमधा कृषि उपजहरुको उत्पादन अमभवषृि गरी गररिी मनवारण 
गने उद्देश्य मलएको र् । साथै यस नीमतले आन्त्तररक र िाह्य िजारहरु प्रवर्द्ानको आवश्यकता समेत 
महससु गरेको र् ।  

 
७७. कृषि जैषवक षवषवधता नीमत (२०१४)) कृषि जैषवक षवषवधता को सांरक्षण, प्रवर्द्ान र उपयोग गने 

राषिय कृषि नीमत (२००४) को उद्दशे्य पूमता गना तजुामा गररएको हो । यसले कृषि जैषवक 
षवषवधताहरुको सांरक्षणिाट ददगो षवकास र पाररश्चस्थमतषकय सन्त्तलुन कायम गना सषकने कुरामा जोड 
ददएको र् । साथै यस नीमतले आनिुांमसक स्रोतहरुको सांरक्षण एवां उपयोगिाट खाद्य सरुक्षा र गररिी 
मनवारणमा समेत टेवा पयुााउने सोच राखेको र् ।  
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७८. खका  नीमत (२०१२) ले मिध्यमान मखु्य मदु्दाहरु र खका हरुको महत्वमामथ प्रकाश पारेको र् । त्यस्तै 
यस नीमतले षवमभन्न सरोकारवालाहरुको दृषिकोणिाट खका हरुको मिहिम ्(Holistic) व्यवस्था पन गने 
गरी षवश्लिेण गरेको र् । साथै खका हरुले क्रममक रुपमा चनुौतीहरुको सामना गरररहेकोले तत्काल 
ध्यान केश्चन्त्ित गनुापने, प्राकृमतक खका हरुको षवकास र ददगो उपयोग गरी स्थामनय समदुाको 
श्चजषवकोपाजानमा सधुार गने र खका हरुको व्यवस्था पन गरी ददगो रुपमा आहारा (दाना) आपमुता र चरण 
व्यवस्था पन सधुार गने पक्षहरुलाई समते यस नीमतले ध्यान ददएको र् । 

 
७९. राषिय सहकारी नीमत (२०१३) ले कृषिसँग सम्िश्चन्त्धत नार्ारषहत सहकारीहरुको प्रवर्द्ान गने, र 

नार्ामशु्चख िचत तथा ऋण र िहउुद्देश्चशय सहकारीहरुलाई मनयन्त्रण गने लक्ष्य मलएको र् । यस 
नीमतले नार्ारषहत रुपमा काम गने सहकारीहरुका लामग धेरै समुिधाहरु उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख 
गनुाका साथै नार्ामलुक सहकारीहरुका लामग षवमभन्न मनयमन/मनयन्त्रणका उपायहरु उल्लेख गरेको र् 
।  

 
८०. मसँचाई नीमत (२०१४) ले कृषि उत्पादकत्व वृषिमा टेवा पयुााउन कृषि भमुममा विैभरर ददगो र भरपदो 

मसँचाई समुिधा उपलब्ध गराउने पररकल्पना गरेको र् । त्यस्तै यस नीमतले मिध्यमान जलस्रोतको 
प्रभावकारी व्यवस्था पन मार्ा त विैभरर मसचँाई समुिधा उपलब्ध गराउने, मिध्यमान प्रणालीहरुको ददगो 
व्यवस्था पन गना जलउपभोक्ताहरुको सांस्थागत क्षमता षवकास गने, र मसचँाई षवकाससँग सम्िश्चन्त्धत 
प्राषवमधक जनशश्चक्त, जलउपभोक्ता र गैर सरकारी सांस्थाहरुको ज्ञान, श्चशप र सांस्थागत कया क्षमता 
अमभवृषि गने उद्देश्य समेत मलएको र् । 
 

८१. कृषि याश्चन्त्रषककरण प्रवर्द्ान नीमत (२०१४) ग्राममण के्षरिाट यवुा कृिकहरुको आप्रावसनका कारण 
कृषिकमामा देश्चखएको श्रममकहरुको अभावलाई दृषिगत गरर तजुामा गररएको हो । यस नीमतले समयमा 
नै खेतवारीका कृषिकमाहरु गना, उत्पादकत्व वषृि र उत्पादन लागत घटाउन र खेतीिारीमा हनुे 
कायािोझलाई घटाउन सहयोग पयुााउने र् । साथै यसले र्ामासँग सम्िश्चन्त्धत कायाहरुलाई मयााददत 
िनाई श्चशश्चक्षत ग्राममण यवुाहरुलाई कृषिमा आकषिात समते गने सोच राखेको र् ।  

 
८२. राषिय वन नीमत (२०१९) ले व्यवश्चस्थत वन के्षर र सन्त्तमुलत पयाावरण मार्ा त नेपालको आमथाक, 

सामाश्चजक र साांस्कृमतक सम्वृषिमा योगदान पयुााउने पररकल्पना गरेको र् । वन, सांरश्चक्षत क्षरे, 
जलाधार, जैषवक षवषवधता, वन्त्यजन्त्त ुर वनस्पमतको ददगो र सहभामगतामूलक व्यवस्थापनिाट वनजन्त्य 
वस्त ुतथा सेवाको उत्पादन एवां मूल्य अमभवषृि र मतनको न्त्यायोश्चचत षवतरण गने लक्ष्य मलएको र् । 
साथै र्लरू्ल लगायतका कृषि-वनको षवकास र सांरक्षण गरी वन क्षेरलाई आमथाक उपाजानको 
माध्यमको रुपमा षवकास गने नीमत समते मलएको र् । 

 
८३. राषिय भ-ुउपयोग नीमत (२०१५) उब्जायोग्य जममनको िढ्दो खश्चण्डकरण र अव्यवश्चस्थत शहररकरणको 

मदु्दालाई दृषिगत गरी तजुामा गररएको हो । यो नीमतले जममनको खश्चण्डकरण मनयन्त्रण र यसको 
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महिम उपयोग समुनश्चित गने र कृषि के्षरलाई उद्योग क्षेरसँग आवषितगने उद्दशे्य मलएको र् । 
जममनलाई उपयकु्तताको आधारमा ११ तहमा िमगाकरण गरेको र् भन ेजममनको चक्लािश्चन्त्द र 
व्यवसाषयक खेतीलाई प्राथममकतामा राखी कृषि भमुमको सांरक्षण गना सांश्चघय भ-ुउपयोग योजना िनाउने 
नीमत मलएको र् ।  
 

८४. वाश्चणज्य नीमत (२०१५) ले मनकासी प्रवद्र्धन मार्ा त राषिय अथातन्त्रमा वाश्चणज्य क्षरेको योगदान िढाई 
आमथाक सम्वृषि हामसल गने दरुदृषि राखेको र् । यस नीमतले मनकासी प्रवर्द्ान गरी समावशेी र ददगो 
आमथाक वृषि हामसल गने, आपूमताजन्त्य क्षमताको सदुृढीकरण गने र षवश्व िजारमा मूल्य अमभवृषियकु्त 
प्रमतस्पधी वस्त ुतथा सेवाको मनकासी िढाई व्यापार घाटा कम गने र के्षरीय तथा षवश्व िजारमा वस्त,ु 
सेवा र िौश्चध्दक सम्पश्चिको पहुँच वृषि गने लक्ष्य मलएको र् ।  

 
८५. राषिय जलवाय ुपररवतान नीमत (२०१९) ले जलवाय ुसमानकुुलन समाजको षवकास गरर रािको 

सामाश्चजक-आमथाक सम्वृषिमा योगदान पयुााउने पररकल्पना गरेको र् । साथै सांकटासन्न र जोश्चखमपूणा 
अवस्थामा रहेका व्यश्चक्त, पररवार, समहु र समदुायको जलवाय ुअनकुुलन क्षमता अमभवृषि गने, जलवाय ु
पररवतानका प्रमतकूल असर तथा प्रभावको जोश्चखममा रहेका पाररश्चस्थमतषकय प्रणालीहरुको समानकुुलनता 
(resilience) षवकास गने, न्त्यून कावान उत्सजान षवकासको अवधारणा अवलम्िन गदै हररत अथातन्त्रको 
प्रवर्द्ान गने, जलवाय ुपररवतान न्त्यूमनकरण र अनकुुलनका लामग राषिय तथा अन्त्तरााषिय षवश्चिय 
स्रोतहरुको न्त्यायोश्चचत पररचालन गने आदद उद्देश्य यस नीमतले मलएको र् ।  

 
८६. राषिय कृषि-वन नीमत (२०१९) ले भमुमको उत्पादकत्व वृषि र िहगुणुात्मक उपयोग गरी कृषि, पश ु

वनजन्त्य पैदावारहरुको उत्पादन िढाउन;े वन मामथको चाप कम गरी वातावरण तथा जैषवक षवषवधता 
सांरक्षण गने; माटोको गणुस्तरीयता कायम र जलवाय ुसमानकुुल पयावारण प्रणाली षवकास गने; कृषि-
वनको सघन रुपमा प्रवर्द्ान गरी स्थानीय समदुायको खाद्य सरुक्षाका साथै जीषवकोपाजान, रोजगारी र 
आयआजानका अवसरहरु मसजाना गने; कृषि-वनमा लगानीका अवसरहरु जटुाई व्यावसाषयकरण मार्ता 
अथातन्त्रमा योगदान पयुााउन;े र कृषि-वन षवियमा अध्ययन, अनसुन्त्धान र क्षमता अमभवृषि गने लक्ष्य 
मलएको र् ।  

 
८७. गररिी मनवारण नीमत (२०१९) ले गररिी मकु्त र समानता यकु्त समाजको पररकल्पना गरेको र् । 

यस नीमतले आमथाक असमानता न्त्यूमनकरण गने एवां गररिीको रेखामनुी रहेको जनसांख्या मि.सां. २०८७ 
सम्म ५ प्रमतशतमा र षव.सां. २१०० सम्म शनु्त्यमा झाने लक्ष्य मलएको र् । गररव व्यश्चक्त तथा 
पररवारका लामग मलुकुमा उत्पादनश्चशल रोजगारी एवां स्वरोजगारी सजृना गने; उपलब्ध प्राकृमतक स्रोत 
साधनको उपयोगमा गररव तथा मिपन्न वगाको न्त्यायपूणा पहुँच तथा सहभामगता समुनश्चित गने; गररिी 
मनवारण प्रयासहरुमा गररि एवां मिपन्न वगाको सहभामगत स्थाषपत गने आदद लक्ष्य मलएको र् ।  
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८८. राषिय मिज्ञान प्रषवमध तथा नव प्रवर्द्ान नीमत (२०१९) ले ददगो षवकास र सम्वषृिका लामग मिज्ञान 
प्रषवमध तथा नवप्रवतानको आवश्यकता पररकल्पना गरेको र् । यस नीमतले मिज्ञान प्रषवमधको षवकास, 
नवप्रवतानको उपयोग र वैज्ञामनक सांस्कृमतको प्रवर्द्ानिाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृषि गरी नागररकको 
गणुस्तरीय जीवनयापनमा सहयोग गदै सम्विृ नेपाल मनमााणमा योगदान गने लक्ष्य मलएको र् ।  

 
८९. कृषि उत्पादन सामाग्री र उत्पाददत वस्तहुरुको मिक्री तथा व्यापार र त्यस्ता वस्तहुरूको स्वच्र्तालाई 

मनयमन गना एक दजान भन्त्दा िढी ऐन र मनयमहरू मिध्यमान र्न ्। कृषि सांस्था र मतनका सेवाहरू 
सञ्चालन गना समेत ऐन र मनयमावलीहरू तजुामा गररएका र्न ्। खाद्य सम्िश्चन्त्ध ऐन र 
मनयमावलीहरूमा खाद्य ऐन (१९६६), खाद्य मनयमावली (१९७०), दानासँग सम्िश्चन्त्धत दाना ऐन 
(१९७६) र दाना मनयमावली (१९८४), षविादीसँग सम्िश्चन्त्धत षविादी ऐन (१९९१) र षविादी 
मनयमावली (१९९४) हनु ्। पश ुतथा जलचरसँग सम्िश्चन्त्धत पश ुस्वास्थ्य तथा पश ुसेवा ऐन 
(१९९८), नेपाल पश ुश्चचषकत्सा पररिद ऐन (१९९९), जलचर सांरक्षण ऐन (१९६१), पश ुिधशाला 
तथा मास ुजाांच ऐन (१९९९), पश ुस्वास्थ्य तथा पश ुसेवा मनयमावली (२००१), नेपाल पश ु
श्चचषकत्सा पररिद मनयमावली (२००१), राषिय दगु्ध षवकास िोडा ऐन (१९९२), मलखादका लामग  
अत्यावश्यक वस्त ुमनयन्त्रण (प्रामधकरण) ऐन (१९६१) र रासायमनक मल (मनयन्त्रण) आदेश 
(१९९९) रहेका र्न । सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहिीच समन्त्वय, आपसी सहयोग, सहअश्चस्तत्व र 
अन्त्तरसम्िन्त्धको आवश्यकता र प्रवर्द्ान लाई मध्यनेजर गदै सांघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्त्वय र 
अन्त्तरसम्िन्त्ध) ऐन २०७७ व्यवस्थाषपका सांसदले जारर गरेको र् । 

 
९०. राषिय श्चचया तथा कर्ी षवकास िोडा ऐन (१९९३), राषिय श्चचया तथा कर्ी षवकास िोडा मनयमावली 

(१९९४); िीउ मिजन ऐन (१९८८), िीउ मिजन मनयमावली (१९९८); कृषि अनसुन्त्धानका लामग 
नेपाल कृषि अनसुन्त्धान पररिद् ऐन (१९९१), नेपाल कृषि अनसुन्त्धान पररिद् (कायाषवमध) मनयमावली 
(१९९२) रहेका र्न । त्यस्तै कृषि र पशपुालन के्षरको कामलाई मनयमन र मनयन्त्रण गने ऐनहरूमा 
वातावरण सांरक्षण ऐन (१९९७), भमूम ऐन (१९६३), औद्योमगक प्रवर्द्ान ऐन (१९९२), षवदेशी 
लगानी र प्रषवमध हस्तानतरण ऐन (१९९२), आयात मनयाात (मनयन्त्रण) ऐन (१९५७), करार ऐन 
(२०००) आदद रहेका र्न । 

 
९१. प्रादेश्चशक नीमत र योजनाहरू मखु्यतया राज्य सांरचनाको सङ्क्क्रमणकालीन अवमधसँग सम्िश्चन्त्धत राषिय 

नीमत सांरचनामा आधाररत र्न ्। तसथा, सदूुरपश्चिम प्रदेशका अमधकाांश कृषि कायाक्रमहरू राषिय कृषि 
नीमत (२००४), कृषि षवकास रणनीमत (२०१५) र ददगो षवकास लक्ष्यहरुमा आधाररत र्न ्। प्रदेश 
सरकारले कृषि तथा पशपुालन व्यवसाय प्रवर्द्ान  ऐन (२०७५) तजुामा गरी कायाान्त्वयनमा समेत 
ल्याएको र् । प्रदेशका अन्त्य नीमत र मनदेश्चशकाहरुमा सहकारीलाई आय आजान र उत्पादनमखुी 
कायामा अनदुान (२०७५), स्वरोजगार उन्त्मखु तामलम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (२०७५), 
सहकारीका लामग अनदुान (२०७६), श्चशत भण्डार, श्चशत च्याम्िर र राईपमनङ चेम्िर स्थापना 
(२०७६), कृषिमा आधाररत उद्योग  स्थापना कायाक्रम (२०७६), व्यावसाषयक केरा खेती कायाक्रम 
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(२०७६), व्यावसाषयक प्याज उत्पादन कायाक्रम (२०७६), सदूुरपश्चिम प्रदेशको कृषि षवकास 
कायाक्रम (२०७६) र मखु्मन्त्री एषककृत कृषि र पश ुषवकास कायाक्रम (२०७६) रहेका र्न ्। 
त्यसैगरी भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै कृषि तथा पश ुव्यवसाय अनदुान 
पररचालन मनदेश्चशका २०७८ लाई अनमुोदन गरेको र्। प्रादेश्चशक कृषि नीमत, कृषि तथा पश ुव्यवसाय 
प्रवर्द्ान मनयमावली, प्रादेश्चशक कृषि प्रसार रणनीमत, र साना मसचँाइ मनदेश्चशका तजुामा भै कायाान्त्वयनमा 
रहेका र्न भन ेअन्त्य ऐन, नीमत, र कायाक्रम कायाान्त्वयन कायाषवमधहरु तयारी चरणमा रहेका र्न ्। 
हालसालै (सेप्टेम्िर २०२१ को अन्त्तमा), प्रदेशको सांसदले पश ुस्वास्थ्य र पश ुसेवा सम्िश्चन्त्धत 
ऐनलाई सवासम्ममतले पाररत गरेको र् ।  

 
९२. क्षेर र उपक्षेरीय नीमत तथा रणनीमतहरू िीच केषह अन्त्तर र षवसँगमतहरू र्न ्। हालका नीमत र 

रणनीमतहरूको कायाान्त्वयन र व्यवस्थापन पक्षहरू कृषि षवकासको लामग एकीकृत दृषिकोणलाई 
सम्िोधन गना अझै ससुँगत (coherent) हनु सकेका रै्नन भने यस क्षरेलाई व्यवसाषयकरणतर्ा  
रूपान्त्तरण गने कायालाई सही रूपमा कायाान्त्वयन गना असमथा समेत भएका र्न ्। 

 
४.२ प्रादेश्चशक सांस्थागत क्षमता षवश्लिेण  

९३. यस प्रदेशको कृषि षवकास के्षरमा सांस्थागत क्षमता र जनशश्चक्तको क्षमता दवैुको चरम अभाव र् । 
क्षमताको अभावले प्रदेशको नीमत षवश्लिेण, योजना, सेवा प्रवाह र कायाान्त्वयन सीममत भएको र् । 
यसका कारण षवशेिगरी कृषि के्षरको रूपान्त्तरणका लामग प्रदेशले तजुामा गरेका केही आशावादी नीमत 
तथा मनदेश्चशकाहरुको पमन उश्चचत कायाान्त्वयन हनु सकेको रै्न । मन्त्रालयले कायाक्रमको आवश्यकता 
अनसुार अनगुमन र मूल्याङ्कन गना सक्न ेअवस्था समते रै्न । मन्त्रालय स्तरमा सीममत जनशश्चक्तको 
कारण धेरै सांस्थाहरू िीच समन्त्वय र सहजीकरण गना नसषकएको अवस्था र् । यसैगरर ठूलो कृषि 
जनसङ्क्ख्या र अपयााप्त रूपमा प्रश्चशश्चक्षत सेवा प्रदायकहरुलाई प्रवाह गररने सेवाको गणुस्तर कमजोर 
हनुकुा साथै कृिकहरुको ठूलो षहस्सा सम्भाषवत कृषि व्यवसाय तथा उद्यमहरूको सेवाको माग पूरा गना 
समेत मन्त्रालय असमथा भएको र् । उदाहरणका लामग मन्त्रालयमा कूल स्वीकृत दरिश्चन्त्दमध्ये ९–
१० शे्रणीका अमधकृतको ६६ प्रमतशत र ७–८ शे्रणीका अमधकृतको ७१ प्रमतशत पद ररक्त र्न ्। 
भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मानवस्रोतको वतामान पररदृश्य श्चचर ६ मा ददइएको र् 
। 
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श्चचर ६. भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मानवस्रोत (MoLMAC 2021) 
 

९४. सदुरुपश्चिम प्रदेशले अनसुन्त्धान र प्रसारमा समस्या भोमगरहेको र् भने मनदेशनालयहरु र कृषि ज्ञान केन्त्ि 
र भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्त्िहरुले अपयााप्त कमाचारी र क्षमताको सामना गरररहेका 
र्न ्। प्रदेशमा एउटा कृषि षवकास मनदेशनालय रहेको र् जसले ९ वटा कृषि ज्ञान केन्त्िहरुको 
मनयमन र समन्त्वय गनुा पदार् । कृषि व्यवसाय षवकास एवां प्रवर्द्ान गना र कमाचारी एवां कृिकको 
क्षमता षवकास गना यस प्रदेशको कञ्चनपरुमा एउटा कृषि व्यवसाय सहयोग तथा तामलम केन्त्ि 
(ABSTC) रहेको र् । 

 
९५. मामथका प्रावधानहरुको िावजदु एकामतर केही पदहरू (षवशेिज्ञ देश्चख सामान्त्य प्राषवमधक) मनदेशनालय र 

त्यस अनतगातका  श्चजल्लास्तरका कायाालयहरूमा अझै पमन ररक्त र्न ्भन ेअकोतर्ा  उपलब्ध 
कमाचारीहरूका लामग िढ्दो माग र जलवाय ुपररवतानको प्रभावहरूको सामना गने खालका कृषि 
व्यवसाय, जलवाय ुपररवतान अनकूुलन तथा न्त्यूनीकरण, स्माटा प्रषवमधको षवकास, उत्पादनोपरान्त्त प्रषवमध 
र प्रशोधन, एवां िजारीकरण जस्ता प्रसार तथा प्रषवमध हस्तान्त्तरणमा थप दक्षता चाषहने देश्चखएको र् ।  
 

९६. प्रदेश सरकारको कायाके्षरमा रहेका िाली सांरक्षण प्रयोगशाला, सनु्त्दरपरु कञ्चनपरु, माटो तथा मलखाद 
परीक्षण प्रयोगशाला सनु्त्दरपरु, िीउमिजन प्रयोगशाला सनु्त्दरपरु, सखु्खा र्लरू्ल षवकास केन्त्ि, सतिाांझ 
िैतडी, तरकारी जमाप्लाज्म सांवधान तथा िीउ षवकास केन्त्ि डडेल्धरुाले पमन मानवस्रोतको चरम 
अभावको सामना गरररहेका र्न ्। 

 
९७. श्चचर ७ मा देखाइए अनसुार मनदेशनालय, कृषि ज्ञान केन्त्ि, प्रयोगशाला, र्ामा र तामलम केन्त्िहरू सषहत 

कृषि के्षरमा ९-१० औां तहका अमधकृतहरूको लगभग ८३% र ७-८ औां तहका अमधकृतहरूको 

१ ६

३१

२३

० ४

२२

६

सश्चचि तह ९-१० तह ७-८ तह ४-६

स्वीकृत दरिश्चन्त्द ररक्त दरिश्चन्त्द



 

सदुरुपश्चिम प्रदेशको कृषि षवकास रणनीमत (२०७९/८०-२०९३/९४)  पेज 32 

लगभग ६४% स्वीकृत पदहरू ररक्त र्न ्। यस तथ्यले प्रदेशमा कृषिलाई रूपान्त्तरण गने सेवा प्रदान 
गनामा कमजोरी रहेको प्रि देखाउँर् । 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
श्चचर ७. कृषि मनदेशनालय, कृषि ज्ञान केन्त्ि, र स्रोत केन्त्िहरुमा कृषिको दरिश्चन्त्द (MoLMAC, 2021) 
 
९८. मानव सांसाधनको षहसािले पशपुालन उपके्षर कृषि उपक्षेर भन्त्दा र्रक रै्न । पशपुांक्षी तथा मत्स्य 

षवकास मनदेशनालयको एउटा इकाई ददपायलमा स्थापना गररएको र् जस अन्त्तरगत प्रत्येक श्चजल्लामा 
एक एक गरी नौ वटा VHLSECs रहेका र्न ्। धनगढीमा एउटा पश ुसेवा तामलम केन्त्ि र गेटा 
कैलालीमा एउटा मत्स्य षवकास केन्त्िले सेवा प्रदान गरररहेका र्न ्। समग्रमा मानव सांसाधनको 
अवस्था श्चचन्त्ताजनक र् । कुल स्वीकृत पदहरूमध्ये ९-१० औां तहका अमधकृतहरूको लगभग ५५% 
र ७-८ औां तहका अमधकृतहरूको लगभग ४४% पद ररक्त र्न ्(श्चचर ८) । स्थानीय तहमा 
कमाचारीहरूको ररक्त पद र सांख्या तलुनात्मक रूपमा कम (२१%) र् जसको अथा पशपुालन र 
मत्स्यपालन के्षरको रूपान्त्तरण धेरै हदसम्म प्रदेशका कमाचारीहरूमा मनभार रहेको र् । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
श्चचर ८. पश ुतथा मत्स्य मनदेशनालय, VHLESCs, र स्रोत केन्त्िहरुमा दरिश्चन्त्द श्चस्थमत (MoLMAC 

2021) 
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९९. NARC को भागेतडा डोटीश्चस्थत के्षरीय कृषि अनसुन्त्धान केन्त्िमा दरिश्चन्त्दको तलुनामा अपयााप्त 
कमाचारी रहेका र्न ्। प्रदेशका षवमभन्न क्षेरहरुको मागलाई यस केन्त्िले सम्िोधन गना सकेको रै्न 
। यसले अन्त्य पारररश्चस्थमतषकय क्षरेहरुमा थप अनसुन्त्धान केन्त्िहरूको आवश्यकतालाई स्पि रूपमा 
दशााउांर् । 
 

१००. प्रदेशको अको डरलाग्दो मदु्दा भनेको कृषि नीमत र कायाषवमधहरूमा एकरुपता नहनु ुहो जसको 
पररणाम स्वरूप प्रदेश मभरका सँगठनहरू िीचको समन्त्वयमा िाधा पगु्नकुा साथै दोहोरोपन र 
उपलब्ध स्रोतहरुको असन्त्तमुलत प्रयोग भएको र् । नेपाल राि िैंक र नेपाल िीमा समममतको 
मनदेशन अनसुार उद्यमीहरूलाई कृषि कजाा र िीमा सहमुलयत ददन िैंक तथा षविीय सांस्था र िीमा 
कम्पनीहरूले आनाकानी गरररहेका र्न ्। न त प्रदेशले िैंक तथा षविीय सांस्थाहरुलाई उद्यमीहरुको 
पक्षमा मनयमन गना नै सकेको र् । 

 
१०१. प्रदेशमा मनजी के्षरको सांलग्नता र योगदान अनसुन्त्धान र प्रसार के्षरमा उत्कृि हनु सक्र् । सदुृढ 

नीमत र सांयन्त्रको अभावका कारण प्रदेशमा कृषि व्यवसायका के्षरमा सावाजमनक–मनजी साझेदारी 
(पीपीपी) प्रवर्द्ान को पहल अपयााप्त रहेको र् । 
 

४.३ पामलका स्तरको क्षमता षवश्लिेण  

१०२. सांषवधानले कृषि र पशपुन्त्र्ी षवकास के्षर लगायतका षवकासको श्चजम्मेवारी स्थानीय तहलाई ददएको 
र् । सांश्चघय माममला तथा स्थामनय षवकास मन्त्रालयले २०७५ सालमा कृषि तथा पश ुके्षरको लामग 
स्थानीय तहका लामग आवश्यक पने दरिन्त्दी र प्राषवमधक जनशश्चक्तको आवश्यकता सम्िन्त्धमा सँगठन 
तथा व्यवस्था पन सभेक्षण गरी सोही अनसुार दरिश्चन्त्दको व्यवस्था गरेको मथयो । प्रत्येक स्थानीय 
तहमा ७/८ तहका अमधकृतको नेततृ्वमा कृषि के्षरमा चार प्राषवमधक कमाचारी र पश ुसेवा के्षरमा 
पाँचदेश्चख नौ जना प्राषवमधक कमाचारी रहने व्यवस्था र् । पनुसंरचनाको प्रारश्चम्भक चरणमा यो 
व्यवस्था सन्त्तोिजनक देश्चखन्त्र् । तथाषप प्रायः सिै स्थानीय तह अन्त्तरगतका ईकाइहरूमा प्रस्ताषवत 
षवशेिज्ञ/कमाचारीको उपलब्धता चनुौतीपूणा र् षकन भन ेएकामतर अमधकाांश पदहरू ररक्त र्न ्भने 
अकोमतर वररष्ठ कमाचारी/षवज्ञहरू ग्रामीण समदुायमा गै काम गना समेत अमनच्रु्क देश्चखन्त्र्न ्। 

 
१०३. जनशश्चक्तको तीव्र अभावलाई पूमता गना अमधकाांश स्थानीय तहले अस्थायी कमाचारी मनयकु्त गने 

व्यवस्था गरी थोरै तलि तथा समुिधामा तल्लो तहका प्राषवमधक कमाचारीहरु मनयकु्त गरेका र्न ्। 
एक गाउँ एक प्राषवमधक (OVOT) र स्थानीय श्रोत व्यश्चक्त (LRPs) को प्रावधान आांश्चशक रूपमा 
स्वीकार गररएको र्, तर अझै स्थानीय स्तरमा यसलाई सदुृढ र सांस्थागत गना िाँकी नै र् । 
प्राषवमधक र स्थानीय श्रोत व्यश्चक्तहरूको क्षमता षवकास गने व्यवस्था कृषि व्यवसाय प्रवर्द्ान तथा 
तामलम केन्त्ि र श्चजल्लामा आधाररत कायाालयहरूको क्षमतामा मनभार रहन्त्र् । स्थानीय तहमा कृषि 
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सामाग्री, प्राषवमधक जनशश्चक्त र िजारीकरणका लामग उपलब्ध कृषि सहकारीहरू पमन उनीहरूमार्ा त 
सेवा प्रवाह गने नगरपामलका प्रषक्रयासँग जोमडएका रै्नन ्। 

 
४.४ कृषि रूपान्त्तरणको कारकहरु (Drivers of Agricultural Transformation) 

१०४. प्रदेशको कृषि रुपान्त्तरणको प्रषक्रयामा आमथाक, सामाश्चजक, साँस्कृमतक, भौमतक र प्राषवमधक कारणले 
सकारात्मक र नकारात्मक पररचालकको रुपमा काम गरररहेका र्न । सामान्त्यतया मनम्न 
कारकहरूलाई रूपान्त्तरणको ितु दरमा योगदान पयुााउन ेसकारात्मक कारकहरूको रूपमा मलन 
सषकन्त्र् । 

क) भौमतक एवां सूचना प्रषवमध दवैुको आवितामा सधुार 
ख) उपभोगमा षवषवधतासँगै मागको सांरचनामा पररवतानका कारण कृषि उत्पादनको माग िढ्दो  
ग) िाह्य सांसारसँग प्राषवमधक एकीकरण 
घ) िढ्दो उपभोक्ताको क्रयशश्चक्त  
ङ) खेतीका लामग जग्गाको उपलब्धता 
च) कृषि के्षरमा श्चशश्चक्षत यवुाहरुको सहभामगता िढ्दो 
र्) कृषि मूल्य शृ्रांखलामा मनजी के्षरको लगानी 
ज) कृषि उत्पादन मलु्य अमभवृषि (प्रशोधन लगायत) गने उद्योग हरुको क्रममक षवकास  
 

१०५. प्रदेशमा कृषि रूपान्त्तरणको प्रषक्रयालाई िाधा परु् याउने नकारात्मक कारकहरूलाई मनम्नानसुार 
उल्लेख गना सषकन्त्र्: 

क) भमूम िाांझो रहन ु 
ख) िढ्दो श्रम लागत र कृषि श्रमको अभाव 
ग) कृषि के्षरमा घट्दो नार्ा 
घ) आयामतत उत्पादनहरूसगँ िढ्दो प्रमतस्पधाा 
ङ) जलवाय ुपररवतानको प्रभाव र िढ्दो पानीको अभाव 
च) िढ्दो मानव-वन्त्यजन्त्त ुद्वन्त्द 
र्) घट्दो माटोको उवारताशश्चक्त  
ज) कृषि र गैहा कृषि क्षेरिीच श्रममक उत्पादकत्वमा िढ्दो असमानता  
 

५. ADS ढाचँा 
५.१ राषिय षवकास सन्त्दभा 
१०६. योजनावि षवकासको र् दशकको अवमधमा नेपालमा नौ पञ्चविीय र पाँच मरविीय योजनाहरू लागू 

भएका र्न ्। देशमा षवमभन्न रुपान्त्तरण भए पमन आमथाक, सामाश्चजक र पूवााधार षवकासका के्षरमा 
अपेश्चक्षत उपलश्चब्ध हामसल हनु सकेको रै्न । यस अवमधमा श्चशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाश्चजक 
सरुक्षा लगायतका के्षरमा महत्वपूणा उपलश्चब्ध समेत हामसल भएका र्न ्। तर कृषिसँग सम्िश्चन्त्धत 
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पूवााधारहरू जस्तै, कृषि सडक, षवद्यतुीकरण, िजार पूवााधार, गोदाम, कोल्ड स्टोर र कोल्ड चेन, कृषि 
अनसुन्त्धानमा आधाररत पूवााधार लगायतका िाँकी पूवााधार के्षरमा थप प्रयासको आवश्यकता र् ।  

 
१०७. मनरपेक्ष र िहआुयाममक गररिीमा उल्लेख्य कमी आए पमन जनसांख्याको ठूलो षहस्सा गररिीको 

रेखाममुन रहेको र् । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर नहुँदा यवुा श्रम शश्चक्त रोजगारीका लामग षवदेश 
जाने प्रवशृ्चिमा अझै पररवतान हनु सकेको रै्न । अथातन्त्रमा औद्योमगक के्षरको योगदान घटेको र् 
भने व्यापार घाटा उच्च रहेको र् । सामाश्चजक सरुक्षा लगायत सामाश्चजक–आमथाक षवकासका क्षेरमा 
महत्वपूणा उपलश्चब्ध हामसल भएका र्न ्। आमथाक वषृि, उत्पादन र उत्पादकत्व, औध्योगीकरण, 

गणुस्तरीय श्चशक्षा र स्वास्थ्य, स्वच्र् र प्रदिुणमकु्त वातावरण, सशुासन लगायतका के्षरमा योजनाले 
तोकेका लक्ष्यहरू अपेश्चक्षत रूपमा हामसल हनु सकेका रै्नन । 

 
१०८. नेपालको अथातन्त्र दश्चक्षण एमसयाली मर्मेकीहरूको तलुनामा मधमे गमतमा िढेको र् । नेपालले 

जनताको जीवनस्तरमा सधुार गदै आएको सन्त्दभामा आमथाक विा २०१६ मा अमेररकी डलर ७५७ 
प्रमत व्यश्चक्त आय सन ्२०१९ मा १०९० अमेररकी डलर सषहत मनम्न मध्येम आयको श्चस्थमतमा 
पगेुको र्। देशको गररिीको लामो इमतहास, लोकतन्त्रका लामग दशकौं लामो सांघिा र सन ्२०१५ 
को षवनाशकारी भकूम्प पमर् को कदठन पनु:प्रामप्त एवां हालका विाहरूमा िढ्दो आमथाक प्रवृश्चिलाई 
महत्त्वपूणा मान्न सषकन्त्र् । ग्रामीण क्षेरिाट सहरी के्षरमा जनसांख्या िसाई सने, श्चशक्षाको स्तरमा 
वृषि, नीलो कलर र सेवायकु्त जामगरिाट सेतो कलर पेसातर्ा  सने, र षवदेशमा काम गने नेपालीको 
मिप्रिेांणमा आएको वृषि लगायत आम्दानीमा योगदान गने मखु्य चार पक्षहरु रहेका र्न ्। 

 
१०९. नेपालको प्रमत व्यश्चक्त आय यस के्षरका अन्त्य अथातन्त्रको तलुनामा पर्ामड पदै गएकोले सम्वृषिको  

मनरन्त्तरतामा केही शांका उत्पन्न भएको र्। कोमभड-१९ ले अथातन्त्रलाई थप धक्का ददएको र्, 

जसका सांकेतहरु देश्चखएका पमन र्न ्। घरायसी स्तरमा, घट्दै गएको कुल गाहास्थ उत्पादन वृषिले 
कम अवसरहरू र षपर्मडएको जनसङ्क्ख्या झन गररिीको स्तरमा झने ठूलो जोश्चखम रहेको र् । 
सरकारको िहआुयाममक गररिी सूचकाङ्क - जसले स्वास्थ्य, पोिण, शैश्चक्षक अवसर र जीवनस्तरमा 
षवशिु आम्दानीको तथ्याङ्कसगैँ कमजोरीहरूलाई समते हेदार् -ले सन ्२०१८ मा गररिी दर 
२८.६% रहेको देखाएको र् (NPC, 2018) । 
 

५.२ प्रादेश्चशक योजनाहरू 

११०. सदूुरपश्चिम प्रदेशले सन ्२०२०/२१ मा कृषि गरुुयोजना  (AMP), पशपुांक्षी गरुुयोजना (LMP), र कृषि 
पयाटन सम्भाव्यता तथा लगानी योजना (ATFIP) तजुामा गरेको र् । सिै योजना र रणनीमतहरू 
एडीएसको जग र प्रदेश सरकारका अन्त्य रणनीमतहरूमा खडा भएका र्न ्। AMP ले सदूुरपश्चिम 
प्रदेशमा ददगो कृषि प्रवर्द्ान र पाररवाररक आय वृषि गरी जीषवकोपाजान सधुार गने लक्ष्य हामसल गना 
ससुँगत कायाक्रमहरू र कायाहरूलाई सहजीकरण गना एक ढाँचा उपलब्ध गराउँदर् । योजनाको 
प्राथममक उद्देश्य सन ्२०२१-२०३२ को अवमधमा लागू हनुे प्रदेश सरकारको कृषि षवकास 



 

सदुरुपश्चिम प्रदेशको कृषि षवकास रणनीमत (२०७९/८०-२०९३/९४)  पेज 36 

प्राथममकताहरूलाई मनजी के्षर र षवकास साझेदारहरूसँग मममल सहयोग गने र खाद्य र पोिण सरुक्षा, 
समषृर्द्, रोजगारी मसजाना र समानकुुलनता मनमााण गने सन्त्दभामा कृषि क्षेरका सम्भावनाहरुिाट र्ाइदा 
मलन ुरहेको र् । योजनाको सर्ल कायाान्त्वयनले वैज्ञामनक भउूपयोग व्यवस्थापन र सामाश्चजक न्त्याय 
र समरृ्द्, स्वाधीन र समाजवाद उन्त्मखु राषिय लक्ष्य परुा गना र आत्ममनभार उत्पादनको प्रादेश्चशक 
हैमसयत हामसल गनाका साथै कृषिजन्त्य वस्तकुो मनयाातमा टेवा पगु्ने र् । सखुी, स्वस्थ र श्चशश्चक्षत 
नागररकहरूले समान अवसर, मयाादा र उच्च जीवनस्तरको उपभोग गने गरी ददगो षवकास लक्ष्य 
समेत प्राप्त गनामा सहयोग पगु्ने र् । AMP अनसुार खाद्य र पोिण सरुक्षा, तलुनात्मक मूल्य शृ्रांखला 
षवकास र िजार, आमथाक वृषि र जीषवकोपाजान सधुार, ददगो उत्पादन र प्राकृमतक स्रोत व्यवस्थापन र 
सशुासन र सांस्थागत षवकास मखु्य कायाक्षरेमा रहेका र्न ्(MoLMAC, 2021a)। 
 

१११. LMP को मखु्य उद्दशे्य प्रदेशका जनताको जीषवकोपाजानलाई सहयोग गनुा, मतनीहरूको खाद्य  र पोिण 
सरुक्षा अमभवृषि गनुा र सँगदठत पशपुांक्षी लगानी योजना र रणनीमतहरू मार्ा त आय वृषि गनुा हो । 
LMP ले षवश्लिेणका साथ वतामान अवस्थालाई प्रमतषवश्चम्ित गदै, दीघाकालीन रणनीमतहरू एवां काया 
योजनाहरू तजुामा गना एवां आवश्यक भषवष्यवाणी गना समेत के्षर षवश्लिेणको आवश्यक प्रमाण प्रदान 
गरेको र् । LMP ले प्रदेशको लामग पशपुांक्षी कायाक्रम पषहचान गना र उत्पादन प्रणाली षवकास गना 
रणनीमत षवकास गरेको र् । LMP ले राषिय तथा ददगो षवकास लक्ष्य २०३० अनसुार तराई, पहाड 
र षहमालका लामग पशपुालन र मत्स्यपालन षवकासको रणनीमतको पररकल्पना गरेको र् । रोग 
मनदान, पश ुप्रजनन, पशपुांक्षी षवस्तार, भेटेररनरी श्चक्लमनकल सेवा, पश ुव्यवसाय योजना र िजार उन्त्मखु 
उत्पादन योजनाहरू जस्ता षवमभन्न षवियहरूिाट षवशेिज्ञहरूको सेवाहरूको प्रयोगमा आधाररत षवकास 
दृषिकोण मलएको र् । यस योजनाको उद्देश्य पशधुन िजारीकरण, पश ुपोिण, पश ुप्रजनन, पश ु
स्वास्थ्य र अनसुन्त्धान र षवकास योजनालाई प्रवर्द्ान र सधुार गने रहेको र् (MoLMAC, 2021b)। 
अर्ाम, डोटी र कैलाली श्चजल्लामा केश्चन्त्ित कृषि-पयाटन सम्भाब्यता र लगानी योजना (ATFIP) ले 
उपयकु्त, मनमोहक र जीवन्त्त कृषि पयाटनको स्थापना गने दश विे दृषिकोण प्रस्ताव गरेको र् । 
ATFIP  को मखु्य उद्दशे्य प्रदेशमा अदद्वतीय र प्रमतस्पधी कृषि उत्पादनको षवकास मार्ा त कृषि 
के्षरलाई पयाटनसँग एकीकृत गरी मौमलक गन्त्तव्यहरू स्थापना गनुा रहेको र् । ATFIP को 
रणनीमतक मागाश्चचरमा प्रस्ताषवत श्चजल्लाहरूमा िमलयो सांस्थागत ढाँचा मार्ा त सामाश्चजक-आमथाक 
वातावरण र कृषि-जैषवक षवषवधताको सांरक्षण गने साांस्कृमतक, ऐमतहामसक, धाममाक र िह-ुक्षेरीय र्षव 
अनकूुल पूवााधारहरू स्थापना गनुा रहेको र् । यस योजनाले अर्ाम श्चजल्लाको रामरोशन, खप्तड-नैनी, 
र अर्ाम श्चजल्लाको वैद्यनाथधाम, डोटीको श्चझगराना, कैलालीको टीकापरु, घोडाघोडी र िेहदिािा 
लगायतका पयाटकीय गन्त्तव्य र वरपर नमूना र्ामा, स्रोत केन्त्ि र कृषि व्यवसाषयक सांस्थाको षवकास 
गने लक्ष्य राखेको र् (MoLMAC, 2021c)। 
 

११२. आमथाक विा २०२१/२२ को नीमत तथा कायाक्रममा सदूुरपश्चिम प्रदेशलाई उत्पादन र उत्पादकत्व 
वृषि गरी कृषिमा आत्ममनभार िनाउन औद्योमगक षवकासका लामग उद्योग गरुुयोजना र कृषि षवकास 
नीमत तजुामा गना प्रस्ताव गररएको र् । प्रदेश सरकारले षवगत आमथाक विामा १ सय १६ गाउँमा 
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कृषि तथा पशपुन्त्र्ी षवकास, १ सय ३४ स्थानमा ब्लक कायाक्रम र ७ पहाडी तथा षहमाली 
श्चजल्लामा सघन खाद्यान्न उत्पादन कायाक्रम सञ्चालन गरी आर्ैं ले नमूना गाउँ षवकास गरौँ कायाक्रम 
अश्चघ सारेको र् । प्रदेश सरकारले नेपालको सांषवधान, पन्त्रौं योजना, ददगो षवकास लक्ष्य र योजनाका 
प्रावधानलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य, कृषि, पयाटन, उद्योग, जलस्रोत र पूवााधार के्षरलाई प्राथममकतामा 
राखेको र् । 

 

५.३ ADS दरुदृषि 

११३. ADS ले "आमथाक वृषि गने एवां खाद्य सम्प्रभतुामा अग्रसर हनुे खाद्यान्न तथा पोिण सरुक्षामा योगदान 
पयुााउने आत्ममनभार, ददगो, प्रमतस्पधाात्मक र समावेशी कृषि के्षर" को पररकल्पना गदार् । ADS ले 
खाद्य तथा पोिण सरुक्षा, गररिी न्त्यूनीकरण, प्रमतस्पधाात्मकता, ग्रामीण घरपररवारको उच्च र अमधक 
समतामूलक आम्दानीका लामग चार स्तम्भमा आधाररत रही षकसानको अमधकारलाई सदुृढ गने लक्ष्य 
राखेको र् । ती स्तम्भहरुमा सशुासन, उत्पादकत्व, नार्ामूलक व्यवसायीकरण र सशुासन हनु । 

 

११४. ADS का सिै पररणाम, प्रमतर्ल  र गमतषवमधहरूिाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्य र पोिण सरुक्षा 
सधुार गना र प्राकृमतक स्रोतहरूको ददगो उपयोग मार्ा त खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्व िढाएर राषिय 
अथातन्त्रमा योगदान परु् याउन;े सधुाररएको खाद्यान्न /दाना/िीउ भण्डार, पवुा तयारी र आपतकामलन 
अवस्थामा सधुार, र जलवाय ुमैरी कृषि अभ्यासहरू मार्ा त षकसानहरूको जोश्चखम कम गने; षकसानको 
आय वृषर्द्; िजारमा पहुँच सधुार गने; उत्पादनोपरान्त्त क्षमत कम गदै खाद्य सरुक्षा सधुार; अमधक षवषवध 
आहारको लामग व्यापार षवषवधीकरण; मषहला, यवुा, षपर्मडएका समूह र षपर्मडएका के्षरहरूमा 
आधाररत व्यश्चक्तहरूको नेततृ्वमा रहेका सूक्ष्म, साना र मझौला कृषि उद्यमहरूको षवकासलाई तीव्रता 
ददने अपेक्षा गररएको र् । 

 

५.४ षवकास उद्दशे्यहरू 

११५. नेपालको पमर्ल्लो षवकास योजना - १५ औां आवमधक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) र ADS 

(२०१५-३५) हनु । १५ औां आवमधक योजनाको उद्दशे्यमा सलुभ आधमुनक पूवााधार र सघन 
आविता (connectivity), षवकास र मानव पूजँीको पूणा उपयोग, उच्च र ददगो उत्पादन र 
उत्पादकत्व, उच्च र समतामूलक राषिय आय, ससु्वास्थ्य र सभ्य जीवन, सरुश्चक्षत, सभ्य र मनष्पक्ष 
समाज, स्वस्थ र सन्त्तमुलत वातावरण र सशुासन, व्यापक लोकतन्त्र, राषिय एकता, सरुक्षा र मयाादा 
प्रवर्द्ान जस्ता रहेका र्न ्। योजनाले आधारभतू तथा समषिगत पूवााधार षवकास, स्वच्र् ऊजााको 
उत्पादन र उपयोग, व्यावसाषयक कृषिको प्रवर्द्ान, उत्पादनशील उद्योग र पयाटन षवकास र सावाजमनक 
क्षेरको प्रभावकाररता अमभवृषि गरी व्यापार षवस्तार गरी ितु, ददगो र रोजगारीमा आधाररत आमथाक 
वृषि, मनजी, सहकारी र सामदुाषयक के्षरको व्यापक पररचालन र सदुृढीकरण, क्षेरीय तथा स्थानीय 
अथातन्त्रको षवकास र आयोजना सशुासनमा सधुारको पररकल्पना गरेको र् । 

 

११६. मसँचाइ सषुवधाको ितु र सघन षवस्तार, भउूपयोग नीमतको प्रभावकारी कायाान्त्वयन, उन्नत िीउ, मल र 
आधमुनक प्रषवमधको अवलम्िन, याश्चन्त्रकीकरण, आधमुनकीकरण र कम आयतन भएका उच्च मूल्यको 
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जैषवक कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा जोड ददई कृषिको व्यवसाषयकरण गने पररकल्पना १५ औां 
आवमधक योजनाले गरेको र् । त्यसैगरी योजनाले कृषि अनसुन्त्धान तथा प्रषवमध षवकास र प्रसार, 
सहमुलयतपूणा कृषि कजाा, कृषि िीमा, मल र िीउको उपलब्धता समुनश्चित गने, कृषिको प्रवर्द्ान र 
स्थानीय तथा प्रदेश तहमा िजार षवकास र व्यवस्थापनका लामग लगानी लगायतका थप रणनीमतहरू 
समेत प्रस्ताव गरेको र् । योजनाले मत्स्यपालन र पशपुांक्षी उत्पादनमा आत्ममनभारता हामसल गनाका 
साथै प्रमखु िालीहरूमा रणनीमतक हस्तके्षप गने सोच राखेको र् । यो योजनाले िाली रोप्ने समय 
अगावै प्रमखु कृषि उपजको न्त्यूनतम समथान मूल्य मनधाारण गरी कायाान्त्वयन गने लक्ष्य समेत राखेको 
र् । 
 

तामलका १७. १५ औां आवमधक योजनामा कुल गाहास्थ उत्पादन  र क्षरेगत मूल्य अमभवृषिको लक्ष्य 

 

मस.नां. 
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११७. सरकारको एक प्रमखु कृषि षवकास कायाक्रममध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधमुनकीकरण पररयोजना 
(PMAMP) पमन  हो । PMAMP अन्त्तरगत भौगोमलक सम्भाव्यता र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा  
१५,००० पकेट, १५०० ब्लक, ३०० जोन र २१ सपुरजोन स्थापना गरी ८४२,००० हेक्टर 
जममनमा खेती गने र २०८०/८१ सम्ममा कम्तीमा ६६ लाख मषेिक टन अमतररक्त कृषि उत्पादन 
गरी खाद्य र पोिणको सधुार, कृषिमा आधाररत उद्योग हरूको षवस्तार, आयात प्रमतस्थापन एवां मनयाात 
प्रवर्द्ान र रोजगारी सजृना तथा गररिी मनवारण जस्ता प्रभाव र पररणामहरू हामसल गने लक्ष्य रहेको 
र् । 
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११८. ADS (२०१५-३५) देशको राषिय के्षरगत रणनीमत हो । यसको समग्र उद्देश्यमा खाद्य र पोिण 
सरुक्षा, गररिी न्त्यूनीकरण, प्रमतस्पधाात्मक क्षमता वृषि, ग्रामीण घरपररवारको उच्च र समतामूलक 
आम्दानी र षकसानको अमधकारलाई सदुृढ गने पाँचवटा आयामहरू समावशे र्न ्। ADS ले उच्च 
आम्दानी, जीषवकोपाजानमा सधुार र खाद्य तथा पोिण सरुक्षा मार्ा त षकसान र कृषि उद्यमीहरूको 
समषृर्द् िढाउने लक्ष्य राखेको र् । ADS ले वश्चञ्चत समूह र के्षरहरूको समावेशीकरण र गररिहरूको 
लामग िजारमा आधाररत मूल्य शृ्रांखला षवकासको दृषिकोणलाई िढावा एवां मूल्य शृ्रांखलासँगै समान 
लाभ षवतरणको आवश्यकतालाई जोड ददएको र् । साथै यसले परम्परागत रूपमा िषहष्कृत 
समूहहरू जस्तै मषहला, यवुा र अन्त्य षपर्मडएका समूहहरूको नेततृ्वमा कृषि उद्यमहरूको प्रवर्द्ान गने 
उद्देश्य मलएको र् । 

 

११९. दरुदृषि हामसल गना ADS ले सशुासन, उत्पादकत्व, नार्ामूलक व्यवसाषयकरण र प्रमतस्पधाात्मकता 
लगायतका चार रणनीमतक अब्यिहरू मार्ा त कृषि के्षरको वृषि लाई गमत ददनेर् । यसका लामग 
समावशेीता (सामाश्चजक र भौगोमलक दवैु), ददगोपना (प्राकृमतक स्रोत र आमथाक दवैु), मनजी क्षेर र 
सहकारी के्षरको षवकास, र िजार पूवााधार (जस्तै, कृषि सडक, सङ्कलन केन्त्ि, प्याषकङ हाउस, िजार 
केन्त्ि), सूचना पूवााधार- सूचना र सञ्चार प्रषवमध (ICT), र ऊजाा पूवााधार (जस्तै, ग्रामीण षवद्यतुीकरण, 

नवीकरणीय र वैकश्चल्पक ऊजाा स्रोतहरू) प्रवर्द्ान गने सोच मलएको र् । 

 

१२०. ADS का षवश्चशि प्रमतर्लहरूमा षकसानहरू र कृषि उद्यमहरूको आवश्यकताहरू प्रमत उिरदायी 
षवकेन्त्िीकृत कृषि अनसुन्त्धान र प्रसार प्रणालीहरू समावशे र्न ्। रणनीमतले सदुृढ कृषि श्चशक्षा 
प्रणाली, दक्ष र ददगो भमूम प्रयोग र समतामूलक, सम्भाब्य (viable) र प्रभावकारी मसँचाइ प्रणाली 
सषहतको कृषि सांस्कृमत हामसल गने लक्ष्य राखेको र् । त्यसैगरी ADS ले षकर्ायती मूल्यमा उच्च 
गणुस्तरीय कृषि सामाग्रीहरू समयमै पहुँचको पररकल्पना गनुाका साथै  स्रोत र क्षमता षवकासमा पयााप्त 
लगानी मार्ा त िीउ मभजन (२०१३-२०२५) जस्ता मिध्यमान िीउ नीमतहरूको प्रभावकारी 
कायाान्त्वयनमा जोड ददएको र् । थप रणनीमतहरूमा मल आपूमता (र्ोटो, मध्येम र दीघाकालीन) को 
व्यावहाररक समाधान समावशे गरर उत्पादकत्व र उत्पादनमा सधुार गने लक्ष्य राखीएको र् जसमा 
नेपाली खेती प्रणालीका लामग उपयकु्त षवमभन्न उन्नत पश ुनस्लहरू समेत समावेश र्न ्। त्यस्तै ADS 
ले मनजी के्षर मार्ा त कृिकहरूलाई पहुँचयोग्य याश्चन्त्रकीकरण षवकल्पहरू ददने र जलवाय ुपररवतान, 

षवपद्, मूल्य अश्चस्थरता र अन्त्य झट्काहरू (shocks) को सन्त्दभामा कृिकहरूको समानकुुलनतामा सधुार 
गने उद्देश्य राखेको र् । ADS का अन्त्य महत्त्वपूणा पक्षहरूमा ददगो खेती, असल कृषि अभ्यास, 

असल पश ुश्चचषकत्सा तथा पशपुालन सेवाहरू, मनवााह उत्पादनमा आधाररत वन र कृषि मैरी वन 
व्यवस्थापन, प्राकृमतक स्रोत व्यवस्थापन र जीषवकोपाजान सधुारका लामग समग्र र समदुायमा आधाररत 
पररदृश्य दृषिकोण समावेश र्न ्।  

 

१२१. जलवाय ुपररवतानको के्षरमा दस्तावेजले स्थानीय अनकूुलन काया योजना (LAPA) लाई जलवाय ु
पररवतानको लामग राषिय अनकूुलन कायाक्रमको कायाान्त्वयनका सन्त्दभामा  सहयोग गने योजना 
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िनाएको र् र अनकूुलन र न्त्यूनीकरणका लामग वन के्षरका घटकहरूको भमूमकालाई जोड ददएको र् 
। साथै नीमतगत मनणायको साथ षवकास गने, कािान शोिण (sequestration) लगायत वातावरणीय 
सेवाहरूको लामग भकु्तानी सम्िश्चन्त्ध योजनाहरू कायाान्त्वयन र मापन गने र  स्थानीय वन उपभोक्ता 
समूहहरू िीच वैकश्चल्पक/नवीकरणीय ऊजाा र ऊजाा िचत योजनाहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्ान गना जोड 
ददएको र् । प्रकोपहरूको लामग ADS ले प्रारश्चम्भक चेतावनी प्रणाली (early warning system) 

स्थापना गना प्रस्ताव गनुाका साथै कृषि िीमा प्रवर्द्ान, खाद्य भण्डारण प्रणाली सदुृढीकरण,  िीउ र दाना 
/ आहारा सरुश्चक्षत प्रणाली सदुृढ गदै खडेरी, िाढी, महामारी र ग्रामीण क्षेरहरूलाई असर गने 
आपतकामलन र कृषि िीमामा नसमेषटएका षकसानहरूलाई पूवातयारी र प्रमतषक्रया (response) को 
लामग कोि स्थापना गने सोच राखेको र् ।  

 

१२२. सदूुरपश्चिम प्रदेशको लामग सरुु गररएको मखु्यमन्त्री कृषि तथा पशपुन्त्र्ी षवकास कायाक्रम 
(CMALDP) ले सिै स्थानीय तहमा एउटै िालीमा केश्चन्त्ित एकीकृत कायाक्रम कायाान्त्वयन गने लक्ष्य 
राखेको र् । साथै २५०० मेषिक टन क्षमताको शीत भण्डार, १८५० मे. टन क्षमताको तरकारी र 
६५० म.े टन क्षमताको र्लरू्ल भण्डारण कक्षहरु मनमााण गने लक्ष्य मलएको र्। कायाक्रमले 
मनवााहमखुी कृषि, पशपुालन र मत्स्यपालनलाई आधमुनकीकरण र व्यवसायीकरण गने र प्रदेशमा 
१०,००० मे. टन क्षमताको दाना उद्योग  तथा गोदाम र प्रशोधन केन्त्ि स्थापना गने लक्ष्य राखेको 
र् । 

 

६ PADS ढाँचा  

१२३. सदूुरपश्चिम प्रदेशका गररिीको रेखाममुन रहेका कररि एक मतहाई जनतालाई गररिीिाट िाषहर 
मनकाल्न ितुतर कृषि वषृि (accelerated agricultural growth) लाई प्रमखु षवमधको रुपमा मलईन्त्र् । 
अन्त्य आमथाक के्षरिाट आएको समान स्तरको वृषि भन्त्दा कृषिमा आधाररत वषृि गररिी न्त्यूनीकरणमा 
२ देश्चख ३ गणुा िढी प्रभावकारी हनु्त्र् (षवश्व िैंक, २००८) । एमसयाली अथातन्त्रहरूको अनभुवले 
देखाएको र् षक कृषि क्षेरको वृषिलाई उत्प्ररेरत गने सिैभन्त्दा सर्ल तररका भनेको कृषि 
उद्यमीहरूका लामग लगानीको वातावरण मसजाना गनुा हो भने उत्पादकत्वको उच्च स्तर हामसल गना 
आवश्यक महत्वपूणा ज्ञान र उत्पादन साधनहरुमा िढी पहुँच मसजाना गनुा हो । 
 

१२४. ADS को दरुदृषिको भावनाले षकसान, राज्य र अवश्चस्थत िजारको अपेक्षा पूरा गने लक्ष्य राख्दर् । 
यसरी, PADS तीन प्रमखु पक्षहरूमा खडा र् । PADS को सम्पूणा रूपरेखा श्चचर ९ मा उल्लेख गररए 
अनसुारको अपेक्षा हामसल गनामा केश्चन्त्ित हनुेर् : 
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श्चचर ९. PADS का अपेक्षाहरु 

 

१२५. मामथका अपेक्षा परुा गना PADS ले कृषि प्रषवमध प्रणाली, कृषि व्यवसायीकरण, खाद्य र पोिण, र 
सांस्थागत र सशुासनको चार रणनीमतक पररणामहरू मार्ा त कृषि के्षरको वषृिलाई गमत ददनेर् । चार 
पररणामहरूले सामाश्चजक र पाररश्चस्थमतषकय समावशेीता, ददगोपन (आमथाक, वातावरण र सामाश्चजक) र 
जलवाय ुपररवतान समानकुुलन, पारदश्चशाता र जवार्देषहता, TFP वृषि, वैज्ञामनक नवप्रवतान र िमलयो 
ज्ञानको आधार र सक्षम वातावरण अमभवृषि गने लक्ष्य राखेका र्न ्। रणनीमतक पररणामहरू 
सावाजमनक, मनजी र सहकारी क्षेरहरू िीचको सहकाया र साझेदारीको िमलयो आधारश्चशलामा आधाररत 
र्न ्। तलको श्चचर १० ले PADS को रणनीमतक रूपरेखाको दृिान्त्त प्रदान गदार् । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

श्चचर १०. PADS को ढाचँा 

जलवाय ुसमानकुुलन 

पारदश्चशाता, सहभामगता र 
जिार्देषहता 

समािेश्चशता र ददगोपना  

कुल उत्पादन साधनको 
उत्पादकत्व वषृि  

 
नीमत र कानूनी वातावरण 

वैज्ञामनक नवप्रवतान र 
ज्ञानको आधार 

मस
िा
न्त्त

 
प्रभ

ाव 
परर

णा
म 

१. सदुृढ खाद्य तथा पोिण सरुक्षा 
२. आय वषृि र गररिी न्त्यमुनकरण 

३. कृषि व्यापारमा प्रमतस्पधाा अमभवषृि 

४. सांस्थागत सदुृषढकरण र सशुासनमा सधुार  

५. उत्पादन र िजार प्रणालीको समानकुुलता षवकास 

 

कृषि प्रषवमध 

प्रणाली 
कृषि व्यवसाषयकरण खाद्य र पोिण सांस्था र सशुासन 

कृिकहरुको अपेक्षा 
(नार्ायोग्य, मयााददत, कम झांझषटलो) 

िजारको अपेक्षा 
(उच्च गणुस्तर, षकर्ायती 

मलु्य, समयविता र पररमाण) 

राज्यको अपेक्षा 
(उच्च वृषि, खाद्य सरुक्षा, आत्म-

मनभारता, गररिी घटाउने) 

PADS 
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१२६. सावाजमनक र मनजी के्षरको भमूमकाको स्पि श्चचरणका साथ र्राषकलो, समावेशी, ददगो, िहकेु्षरीय र 
लश्चचलो वृषिको गमतले खाद्य र पोिण सरुक्षा, ग्रामीण गररिी न्त्यूनीकरण, ग्रामीण आयमा वृषि, 
सधुाररएको प्रमतस्पधाात्मक क्षमता तथा व्यापार वृषि, र सांस्थाहरूलाई सदुृषढकरण एवां सशुासनमा 
सधुार हनुे अपेक्षा गररएको र् । 

  

१२७. PADS आगामी १५ विामा प्रादेश्चशक कृषि के्षरलाई मागादशान गना तथा नीमतहरु कायाान्त्वयनको लामग 
दीघाकालीन रणनीमत हो । यस अवमधमा सिै पषहचान गररएका षवियगत क्षरेहरूको वृषिले प्रचमलत 
खाद्य र पोिण असरुक्षा, परम्परागत कृषि प्रषवमध र कृषि व्यवसायलाई सधुार गदै समग्रमा िमलयो र 
सन्त्तमुलत अथातन्त्रको षवकासका लामग सावाजमनक, सहकारी र मनजी क्षेर एवां अन्त्य षवकास 
साझेदारहरू िीचको सद्भावलाई सवु्यवश्चस्थत गने अपेक्षा गररएको र् । PADS जलवाय ुसमानकुुमलत 
कृषि, कुल उत्पादन साधनहरुको उत्पादकत्व वृषि (TFP); पारदश्चशाता, जवार्देषहता र सहभामगता 
(TAP); समावेशीता र ददगोपन; नीमत तथा कानूनी वातावरण; र वैज्ञामनक आषवष्कार र ज्ञानमा आधाररत 
कायाहरु जस्ता प्रमखु मसध्दान्त्तहरूद्वारा मनदेश्चशत हनुेर् । 

 

१२८. PADS लाई कृषि के्षरको वृषि मार्ा त खाद्य सरुक्षा प्रवर्द्ान, जीषवकोपाजानमा सधुार र सामाश्चजक-
पाररश्चस्थमतषकय सन्त्तलुन कायम गना र सदूुरपश्चिम प्रदेशको समग्र आमथाक वषृर्द्मा योगदान पयुााउनको 
लामग प्ररेक शश्चक्त र आधारश्चशला मामनन्त्र् । अथातन्त्र मध्यमे आयको श्चस्थमतमा पगु्दा ग्रामीण र 
सहरी के्षर िीचको खाडललाई कम गना ग्रामीण गैर-कृषि के्षरको षवकास महत्त्वपूणा हनु्त्र् । यसथा, 
PADS का मसिान्त्तहरूले सिै सरोकारवालाहरू (सरकार, षकसान, सहकारी, मनजी क्षेर, इत्यादद) को 
पूणा र प्रभावकारी सहभामगतामा जोड ददनकुो साथै मतनीहरू िीचको खाडललाई कम गना र कृषि 
षवकासको ददगोपन समुनश्चित गना तथा अपेश्चक्षत पररणामहरू प्राप्त गना उनीहरू िीचको सहकाया र 
साझेदारीलाई जोड ददएको र् । PADS ले प्रदेशको कृषि वृषिको प्रमखु स्रोतको रूपमा कुल उत्पादन 
साधनहरुको उत्पादकत्व (TFP) वषृिलाई अवलम्िन गनेर् । वैज्ञामनक आषवष्कार र आददवासी र 
स्थानीय समदुायको ज्ञान र अभ्यासले कृषि के्षरको षवकासमा ठूलो भमूमका समते खेल्ने कुरालाई 
मान्त्यता ददएको र् । प्रकृमत मैरी उत्पादन प्रणालीको अवलम्िन र जोश्चखम र झट्का (shocks) को 
व्यवस्थापनले लश्चचलो नीमत र काननुी वातावरणको माध्यमिाट कृषि उत्पादन प्रणालीको अनकूुलता 
मनमााण गना मद्दत पगु्न गई लक्ष्य हामसल समेत हनुरे् । 

 

१२९. PADS को रणनीमतक दृषिकोणले िह-ुके्षरीय पक्षहरू समावेश गदै मिध्यमान कृषि प्रणालीलाई अझ 
सरुश्चक्षत र प्रमतस्पधाात्मक वातावरणमा रूपान्त्तरण गने लक्ष्य राखेको र् । षवगतका सर्ल प्रयास र 
उपलश्चब्धहरूलाई सदुृढ गदै खेती एवां कायाक्रममा आधाररत, अनकूुमलत र िहपुक्षीय दृषिकोणको 
अवलम्िन गनेर् । अन्त्य सम्िश्चन्त्धत क्षेरगत नीमत, योजना र कायाक्रमहरूमा PADS लाई 
मूलप्रवाषहकरण गदै सरोकारवालाहरू िीच समन्त्वय, सहकाया, साझेदारी र सहयोग प्रवर्द्ान  गररनरे् । 
उत्पादक षकसान र उद्यमीहरूको प्रमतस्पधाात्मक क्षमता अमभवृषिमा मद्दत गने उद्देश्यले प्रोत्साहन र 
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सषुवधा उपलब्ध गराउन उपयकु्त सांयन्त्र/उपायहरू षवकास र कायाान्त्वयन गना नीमत तथा 
मनदेश्चशकाहरू तजुामा गरी सक्षम वातावरण मसजाना गररनरे् । 
 

१३०. PADS ले वैज्ञामनक अनसुन्त्धान र नवीनतम आषवष्कारहरू मार्ा त एवां  कृषि प्रणालीमा कमजोरी 
(vulnerability), धक्का (shocks) र तनाव (stress) हरूको प्रभावकारी प्रमतषक्रया (response) का 
उपायहरू समावशे गदै ददगो कृषि र उत्पादन प्रणालीको ज्ञानको आधारलाई सदुृढ गनेर् । स्थानीय 
सरकार, नागररक समाज, सहकारी र मनजी के्षरको प्रादेश्चशक, राषिय र अन्त्तरााषिय स्तरमा साथाक 
सहभामगतामा मिध्यमान सांयन्त्र, सांस्था र सशुासनलाई सधुार गरी िमलयो मूल्य शङृ्खला, िजार र 
सेवाहरू स्थापना गनुा PADS को दृषिकोणहरू मध्ये एक मखु्य दृषिकोण रहेको र् । PADS 
कायाान्त्वयनका लामग थप सलुभ, लागत प्रभावकारी र ददगो षविीय र िीमा सांयन्त्रको स्थापना गररने 
र् । 
 

६.१ दरुदृषि, ध्येय र उद्दशे्य 

१३१. PADS को दरुदृषि, ध्येय र उद्देश्य मनम्नानसुार उल्लेख गररएको र् । 
 
दरुदृषि  
सदुरुपश्चिम प्रदेशको सम्वृषिको लामग आत्ममनभार, समािेशी, प्रमतस्पमधा र समानकुुमलत (Resilient) कृषि 
क्षेरको वृषि रहेको र् । 
 
PADS ध्येय (Mission)  
दक्ष, प्रमतस्पमधा र ददगो कृषि के्षरको षवकास प्रवर्द्ान गरी आयस्तर वृषि र खाद्य एवां पोिण सरुक्षा समुनश्चित 
गने । 
 
PADS उद्दशे्य 
कृषि पेशालाई मयााददत िनाउने र ददगो कृषि षवकास मार्ा त प्रमतस्पमधा क्षमता वृषि र आत्ममनभारता प्रवर्द्ान 
गरी जनताको श्चजषवकोपाजान सधुार र खाद्य एवां पोिण सरुक्षा समुनश्चित गने । 
 
६.२ PADS को प्रभाव, पररणाम, र लक्ष्यहरू 

६.२.१ प्रभावहरू 

१३२. PADS को समग्र प्रभावहरू पाँच आयामहरूिाट िनेको हनु्त्र्: क) सधुाररएको खाद्य र पोिण सरुक्षा; 
ख) आय वषृि र गररिी न्त्यूमनकरण; ग) कृषि व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मक क्षमता अमभवृषि; घ) सदुृढ सांस्थाहरू र 
सधुाररएको सशुासन र ङ) उत्पादन तथा िजार प्रणालीको समानकुुलता षवकास (तामलका १८) । 
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तामलका १८. PADS प्रभावहरूका सूचकहरू 
प्रभावहरू (Impacts) सूचकहरू (Indicators) 
सधुाररएको खाद्य र पोिण सरुक्षा • खाद्य सरुश्चक्षत घरपररवार (%) 

• ५ विाभन्त्दा कम उमेरका िालिालीकामा पडु्कोपन (stunting), 
कम तौल (underweight) र ख्याउटेपन (wasting) (%) 

• दूध, अण्डा, मास ुर र्लरू्लको उपलब्धता (प्रमत व्यश्चक्त) 
आय वृषि र गररिी न्त्यमुनकरण 
 

• प्रमत व्यश्चक्त आय (रू) 
• गररिी दर (%) 

कृषि व्यापारको प्रमतस्पधाात्मक क्षमता वृषि • िजारीकरण गररएका कृषि वस्तहुरू (िजारयोग्य िचतको %) 
• मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्ान (सांख्या) 
• मनयाात प्रवर्द्ान (मनयाात गररएको मूल्य/मारा) 

सदुृढ सांस्थाहरू र सशुासनमा सधुार 
 

• कृषिमा आधाररत उद्योग स्थापना (सांख्या) 
• सहकारी र मनजी क्षेरको सांलग्नता (खररद मिषक्र मारा) 
• कृषि उत्पादन साधन, षवि, र िीमामा पहुँच (पररमाण र मूल्य) 
• गनुासो सम्िोधन गने सांयन्त्र (समस्याहरू समाधान गना) 

उत्पादन तथा िजार प्रणालीको समानकुुलता 
षवकास 

• जलवाय ुपररवतान अनकूुलन प्रषवमधहरू (प्रषवमधहरूको सङ्क्ख्या) 
• खाद्य आपूमता र भण्डारण, िीउ िैंक, खाद्य िैंक (सांख्या र मारा) 

 

६.२.१.१ सधुाररएको खाद्य र पोिण सरुक्षा 
१३३. PADS का सिै नमतजा, प्रमतर्ल र कायाहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्य र पोिण सरुक्षामा 

योगदान पयुााउन मद्दत गनेर्न । सिैभन्त्दा जोश्चखममा रहेका ग्रामीण जनसङ्क्ख्या, षवशेिगरी सतु्केरी 
र गभावती मषहलाहरू, दमलत र जनजामतहरूको प्रदेशमा षवशेि पोिण मागहरू र्न ्जनु PADS मार्ा त 
पूरा हनुेर्न ्। PADS  को माध्यमिाट घरपररवारमा खाद्य सरुक्षा, पाँच विा ममुनका िच्चाहरुको 
पडु्कोपन, ख्याउटेपन र  कम वजनमा सधुार, र आहार आवश्यकताहरु को लामग दूध, अण्डा, मास ुर 
र्लरू्ल को उपलब्धतामा सधुार जस्ता पक्षहरु प्रमतषवश्चम्ित हनुेर्न ्। 

 

६.२.१.२ आय वषृि र गररिी न्त्यमुनकरण 

१३४. PADS ले आयमा सधुार र गररिी घटाएर षकसान र कृषि उद्यमीहरूको समषृर्द् प्रवर्द्ान  गना प्रयास 
गदार् । यसको मखु्य र्ाइदाहरूका लामग PADS ले सीमान्त्तकृत षकसानहरू, मनजी क्षेरहरू, 
सांस्थाहरू र ग्रामीण जनसांख्याहरूमा ध्यान केश्चन्त्ित गदार् । साथै यसको कायाान्त्वयन मार्ा त समान 
आयका अवसरहरू प्रवर्द्ान  गदै मिध्यमान गररिीलाई न्त्यूमनकरण गनेर् । PADS ले कम सेवा 
पगेुका समूह र के्षरहरूको सहभामगतालाई प्रोत्साहन गदार् । साथै गररिहरूको लामग िजारमा 
आधाररत मूल्य शृ्रांखला षवकास दृषिकोण अपनाई यसिाट थप न्त्यायोश्चचत लाभ षवतरणको 
आवश्यकतालाई जोड ददएको र् । त्यसैगरी PADS ले मषहला, र यवुा लगायत परम्परागत रूपमा 
सीमान्त्तकृत समूहहरूको नतेतृ्वमा कृषि-व्यवसायको षवकासलाई प्रोत्साहन गदार् । PADS को 
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लैषिक र समावशेी दृषिकोणले प्रमतव्यश्चक्त आय वृषर्द् र प्रदेशमा गररिी दर घटाउने ददशामा प्रभाव 
पानेर् । 
 

६.२.१.३ कृषि व्यापारको प्रमतस्पधाात्मक क्षमता वषृि 

१३५. PADS ले एक सक्षम, कडा पररश्रमी र दक्ष कायाशश्चक्त स्थापना गरी प्रमतस्पधाात्मक दृषिकोण मार्ा त 
प्रदेशमा ितु कृषि वृषर्द् गने लक्ष्य राखेको र्; के कस्ता वस्त ुर सेवाले प्रदेशलाई राषिय र 
अन्त्तरााषिय िजारमा उत्कृि िनाउँर् भने्न स्पि िझुाइ; र प्रदेशको प्राकृमतक उपहारहरूमा आधाररत 
रषह नयाँ उत्पादनहरू र प्रषक्रयाहरूसँग उत्पादकत्व िढाउन र नवप्रवतान गने दृढ सांकल्प र 
उद्यमशीलता । त्यसैगरी PADS ले कृषि व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मकतालाई सशक्त िनाउन कृषि के्षरमा 
मनजी क्षेरको सांलग्नतालाई प्रवर्द्ान गने लक्ष्य राखेको र् । सावाजमनक र मनजी क्षरेहरू िीचको 
कायाशश्चक्त, नवप्रवतान र दृढ सांकल्पको िमलयो सांयोजनले िजार पूवााधार, कृषि मूल्य शृ्रांखला, सरुश्चक्षत 
र गणुस्तरीय खाद्य उत्पादन र मनयाात प्रवर्द्ानमा ठूलो प्रभाव पानेर् । 
 

६.२.१.४ सदुृढ सांस्थाहरू र सशुासनमा सधुार 
१३६. PADS  कायाान्त्वयनका लामग िमलयो सांस्थागत र सशुासन सांयन्त्रको आवश्यकता र् । सांस्थागत 

सांयन्त्रले प्राषवमधक षवशिेज्ञता भएको जनशश्चक्त, षविीय स्रोत, कृषि पूवााधार, िमलयो कृषि व्यवसाय 
सांरचना र नीमतगत वातावरणमा एकरूपता जस्ता आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता समुनश्चित गनेर् 
भने सशुासनले सिै तहका प्रमखु सरोकारवालाहरूको पारदश्चशाता, जवार्देषहता र सहभामगता समुनश्चित 
गनेर् । यस सूचकको प्रभावको रुपमा दक्ष जनशश्चक्त, प्रादेश्चशक र स्थानीय तहको प्राथममकतामा 
िजेटको व्यवस्था, उत्पादनको िजारीकरण, कायाात्मक मूल्य शङृ्खला, सहकारी व्यवश्चस्थत कृषि 
व्यवसाय, सावाजमनक मनजी साझेदारी (PPP), PADS कायाान्त्वयन सम्िश्चन्त्ध मनणायहरूमा मषहला र 
सीमान्त्त समदुायको सहभामगता, कृषि अनदुान, उत्पादन सामाग्री, षवि र मिमाको पहुँचमा नीमतगत 
ससुँगतता (policy coherence) रहेका र्न ्। 

 

६.२.१.५ उत्पादन तथा िजार प्रणालीको समानकुुलता षवकास 

१३७. कृषि उत्पादन प्रणालीहरू मौसम र जलवाय ुअमनयममतताहरू र चरमहरू (extremes) का साथै अन्त्य 
वातावरणीय र सामाश्चजक-आमथाक प्रमतकूल घटनाहरू प्रमत सांवदेनशील हनु्त्र्न।् त्यस्ता प्रणालीहरूको 
समानकुुलताको पयााप्त षवश्लिेणले खाद्य सरुक्षा र जलवाय ुचरम प्रभावहरूको सामना गना मामनसहरूको 
क्षमताको मूल्याङ्कन समते गना मद्दत गदार् । PADS ले मौसम पूवाानमुान प्रणाली, परम्परागत र गैर-
परम्परागत मसँचाइ प्रणालीको सदुृढीकरण र षवस्तार, स्वदेशी िाली तथा प्रषवमधको सांरक्षण र प्रवर्द्ान, 
गोदामहरू, िीउ िैंक, खाद्य िैंक तथा प्रदेशभरका षवमभन्न सरोकारवालाहरूको क्षमता अमभवृषिसँगै 
खाद्य आपूमता प्रणालीलाई मनरन्त्तरता ददनरे् । यी मामथ उल्लेश्चखत प्रषवमध र सेवाहरूको स्थापना र 
कायासँगै प्रभावहरु देश्चखनरे् । 
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६.२.२ PADS पररणामहरू (Outcomes) 

१३८. PADS मनम्न चार पररणामहरूमा आधाररत र्: 
पररणाम १: मागमा आधाररत कृषि प्रषवमध षवकास र प्रसार 
पररणाम २: उत्पादकत्व वृषि र उत्पादन, िजार एवां व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मक क्षमता वृषि 
पररणाम ३: खाद्य र पोिण सरुक्षामा सधुार 
पररणाम ४: सांस्थागत सदुृषढकरण र सशुासनमा सधुार 

 
१३९. नमतजामा पगु्न प्रमतर्ल सूचकहरूको प्राथममकता कायाक्रमहरू ६.३ अन्त्तगात वणान गररएको र् । 

 
६.२.३ लक्ष्य र सूचकहरू 

१४०. प्रस्ततु लक्ष्यहरू (targets) ले PADS कायाान्त्वयनको पररणाम स्वरूप हामसल गना सषकन ेउद्देश्यको 
प्रमतमनमधत्व गदार्न । आमथाक विा २०२१/२२ देश्चख लागू हनुे र्ोटो अवमध (५ विा) र आमथाक 
विा २०३६/३७ सम्म दीघाकालीन (१० विा) का लामग लक्ष्यहरू सूचीिध्द र्न ्। PADS 
कायाान्त्वयनका लामग प्रस्ताषवत मागाश्चचरिाट सिै लक्ष्यहरू प्राप्त हनुेर्न ्। लक्ष्य र सूचकहरू 
तलको तामलका १९ मा उल्लेख गररएको र्: 
 

तामलका १९. PADS दरुदृषिका प्राथममक लक्ष्य र सूचकहरू 

पररणामहरु 
(Outcomes) 

सूचकहरु (Indicators) 
लक्ष्यहरु (Targets) 

कैषर्यत आधार विा 
२०७८/७९ 

२०८३/८४ 
२०९३/९४ 

सम्म 

मागमा 
आधाररत कृषि 
प्रषवमध षवकास 
र प्रसार 

NARC केन्त्िहरूको स्थापना 
(सांख्या) 

१ २ ३ 
मतन भौगोमलक 
क्षेरहरुको लामग  

िाह्य र्ामाहरु (outreach farms)  
को स्थापना (सांख्या) 

० ३ ८ 

सरकारी-मनजी-
सहकारी 
साझेदारीमा 

कृिकको खेतिारी पररक्षण 
(FFT) स्थान (site) स्थापना 
(सांख्या) 

० ५ १५ 
सरकारी-मनजी 
साझेदारीमा 

कृषि षवकास स्रोत केन्त्ि स्थापना 
(सांख्या) 

३५ (मिउ) १५ ८० 
मखु्यतया मनजी 
क्षेरिाट 

पशपुांक्षी तथा मत्स्य षवकास 
स्रोत केन्त्ि स्थापना (सांख्या) 

४ ७ २० 
मखु्यतया मनजी 
क्षेरिाट 

शैश्चक्षक-प्रसार-अनसुन्त्धान नमनुा 
स्थान स्थापना (सांख्या) 

० ६ १८ 

कृषि ज्ञान केन्त्ि र 
भेटेररनरी अस्पताल 
तथा पश ुसेवा षवज्ञ 
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पररणामहरु 
(Outcomes) 

सूचकहरु (Indicators) 
लक्ष्यहरु (Targets) 

कैषर्यत आधार विा 
२०७८/७९ 

२०८३/८४ 
२०९३/९४ 

सम्म 

केन्त्िसँगको 
सहकायामा 

उत्पादकत्व 
वृषर्द् र 
उत्पादन, िजार 
एवां व्यापारमा 
प्रमतस्पधाात्मक 
क्षमता वृषि 

जममनको उत्पादकत्व (कृषि कुल 
गाहास्थ उत्पादन/हे.) अमेररषक 
डलर 

२,३७३ २,९३८ ४,७८७ 
ADS को मनधााररत 
लक्ष्य अनरुुप 

श्रममकको उत्पादकत्व (कृषि कुल 
गाहास्थ उत्पादन/श्रममक) 
अमेररकी डलर 

३५० ५०० १,०००   

हैमसयत मिमग्रएको जग्गा 
न्त्यमुनकरण (हे.) 

८,३१० ७,५०० ५,००० 
CBS २०११ 
अनसुार 

५ प्रमखु िालीहरूको भाररत 
औसत उत्पादकत्व (मे.ट./हे.) 

२.६७ ३.०७ ३.७ 
धान, मकै, गहुँ, 
कोदो र जौ  

विाभरर मसँचाई हनुे क्षेरर्ल (%) २८ ३३ ४७   

षवकास, सदुृढीकरण र सांचालन 
गररएका िजार केन्त्िहरू (सांख्या) 

५४ ६४ ८४   

एग्रोभेटको सांख्या  ३५२ ४५० ६५०   

खाद्य र पोिण 
सरुक्षामा सधुार 

गररिीको स्तर (%) ३३.९ २७ १५   

खाद्य असरुश्चक्षत पररवारहरूको 
प्रमतशत (मध्येम र गम्भीर) 

४४ ३५ २०   

िालिच्चाको कुपोिण (५ विा 
ममुन)- पडु्कोपन 

४०.९ ३२ २० 
NDHS/FNG को 
आधार 

िालिच्चाको कुपोिण (५ विा 
ममुन)- कम तौल 

३३.३ २७ १५ ,, 

िालिच्चाको कुपोिण (५ विा 
ममुन)- ख्याउटेपन 

१४.१ १० ५ ,, 

प्रमत व्यश्चक्त उपलब्धता/विा: 
दधु(मल.) 

८१ ९४ ११४   

प्रमत व्यश्चक्त उपलब्धता/विा: मास ु
(षक.ग्रा.) 

११.५ १३ १७   

प्रमत व्यश्चक्त उपलब्धता/विा:: 
अण्डा (सांख्या) 

१८ २७ ४९   

प्रमत व्यश्चक्त उपलब्धता/विा: 
र्लरू्ल (षक.ग्रा.) 

२० २३ २९   
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पररणामहरु 
(Outcomes) 

सूचकहरु (Indicators) 
लक्ष्यहरु (Targets) 

कैषर्यत आधार विा 
२०७८/७९ 

२०८३/८४ 
२०९३/९४ 

सम्म 

प्रमत व्यश्चक्त उपलब्धता/विा: 
तरकारी (षक.ग्रा.) 

११७ १२६ १३९  

सदुृढ 
सांस्थाहरू र 
सशुासनमा 
सधुार 

प्रमतविा कुल कृषि गाहास्थ 
(AGDP) वृषि (%) 

२.७५ ३.१५ ४.०   

क्वाररश्चन्त्टन कायाालय/प्रयोगशाला 
स्थापना 

५ ९ १३  

रश्चजिडा कृषिमा आधाररत 
व्यवसाय (सांख्या) 

१,९२१ २,६०० ४,०००   

कृषि सहकारीहरुको स्थापना र 
सांचालन (सांख्या) operated 

८६१ ९०० १,०००   

दधु सहकारीहरुको स्थापना र 
सांचालन (सांख्या)  

३६ ५० ७५   

जमडिटुी सहकारीहरुको स्थापना 
र सांचालन (सांख्या) 

५ १० २०   

 

६.३ प्राथममकता प्राप्त कायाक्रमहरु (Priority Programs) 

6.3.1 पररणाम १: मागमा आधाररत कृषि प्रषवमध षवकास र प्रसार 

१४१. PADS मा कृषि प्रषवमध प्रणालीको पररणाम (outcome) भनेको कृिक र उद्यमीको मागमा आधाररत 
कृषि प्रषवमधहरू षवकास र प्रसार गने प्रषक्रया हो । प्रषवमध षवकास प्रणाली अन्त्तरगत प्रषवमध षवकास, 

परीक्षण, एकीकरण, प्रवाह तथा प्रसार, र अिलम्वन पदार्न ्। उत्पादकत्व सधुार गना र उच्च वृषर्द् र 
प्रमतर्ल प्राप्त गना कृषि के्षरमा उपयकु्त प्रषवमधको षवकास गनुा महत्त्वपूणा हनु्त्र् । यसले थप लगानी 
आकषिात र प्रोत्साषहत गनुाका साथै अनसुन्त्धान र प्रसार प्रणालीहरूको क्षमता समते षवकास गनेर् । 
तर नेपालमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वषृि मा अनसुन्त्धानको सापेश्चक्षक असर्लता रहेको र् । 
यसका केही कारणहरूमा अनसुन्त्धान भइरहेका क्षेर तथा समस्याहरू सामान्त्यतया षकसानहरूको 
प्राथममकता आवश्यकताहरू अनरुूपका समस्याहरूलाई सम्िोधन गना कम सान्त्दमभाक हनु ुर 
अनसुन्त्धान केन्त्िहरुमा षवकास गररएका ज्ञान र प्रषवमधहरू उत्पादकहरू र मूल्य शृ्रांखलामा सांलग्न 
सरोकारहरुलाई प्रभावकारी रूपमा हस्तान्त्तरण र प्रसार नगररन ुहो । प्राषवमधक सांस्थाहरूको 
अनसुन्त्धान, प्रसार वा हस्तान्त्तरणतर्ा  पषहलो चासो केश्चन्त्ित भएको देश्चखएता पमन अनसुन्त्धान र प्रसार 
सांस्थाहरू िीचको कमजोर सम्िन्त्ध नै यी दवैु समस्याको प्रमखु कारण हो । अनसुन्त्धान र प्रसार 
िीचको यो कमजोर र अप्रभावी सम्िन्त्धले "सानो स्तर, स्रोत-षवपन्न षकसानहरू र षवशिे गरी 
अपेक्षाकृत कम सम्भाषवत, षविम कृषि-पाररश्चस्थमतषकय के्षरहरूमा सांलग्न मषहलाहरूका लामग उपयकु्त 
प्रषवमधको षवकास र प्रवाहमा िाधा पयुााएको र् । 
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१४२. राषिय स्तरमा कृषि अनसुन्त्धान प्रणालीमा कम लगानी रहेको र यो यस प्रदेशमा रहेको अनसुन्त्धान 
केन्त्िहरूको सांख्या र षवमभन्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका प्रषवमधहरू उत्पादन गना अनसुन्त्धानको 
लामग प्राथममकता मनधाारणमा समेत प्रमतषवश्चम्ित भएको र् । उन्नत र हाइमब्रड िीउ, हाइमब्रड चल्ला, 
पशकुा नयाँ नस्ल, र्लरू्ल र तरकारी, गैर-काष्ठ वन उत्पादनहरू र जलवाय ुस्माटा उत्पादन र 
व्यवस्थापन प्रषवमधहरू र सेवाहरू जस्ता गणुस्तरीय र प्रमतस्पधी उत्पादन र सेवाहरू आवश्यक पने  
षकसानहरू, उद्यमीहरू र उद्योगहरूको वतामान प्राषवमधक आवश्यकताहरू सम्िोधन गना मिध्यमान 
अनसुन्त्धान क्षमता अपयााप्त र् । यो षवषवध कृषि र पशपुांक्षी क्षेर र कृिक र उद्यमीहरूको स्थान 
षवश्चशि प्रषवमधहरू षवकास र प्रवाह गना पयााप्त रै्न । 

 

१४३. PADS ले कृषि प्रसारमा धेरै सरोकारवाला एवां सहकममाहरु सांलग्न रहेको र समयसँगै मतनीहरूको 
उपश्चस्थमत अझ महत्त्वपूणा हनुे कुरालाई हृदयिम गरेको र् । प्रारश्चम्भक चरणमा PADS ले आवश्यक 
प्राषवमधक जनशश्चक्तको सांख्या िढाउने र मिध्यमान जनशश्चक्तको क्षमता अमभवृषि गने योजना िनाएको 
र् । सावाजमनक प्रसार सेवामा व्यापक जनशश्चक्त वषृिको वकालत गनुाको सट्टा मिध्यमान सरकारी 
जनशश्चक्तको भमूमकालाई प्रसार सेवाको षवतरणदेश्चख मलएर कृषि प्रसार सेवाको समग्र 
सहजकताासम्मको भमूमकालाई र्राषकलो िनाइनरे् । यो भमूमका पररवतानको साथसाथै स्थानीय 
स्तरमा सेवा प्रवाहमा िढी जोड ददइनरे्। यसका लामग कृषि, पशपुालन र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्ानमा 
सहयोग गना स्थानीय स्रोत व्यश्चक्त (LRP) को षवकास गररनेर् । साथै  व्यवसाषयक श्चशक्षा तथा 
तामलम पररिद (CTEVT) िाट स्थानीय तह (पामलका) सम्म रोजगार प्रश्चशक्षण (OJT) र 
षवश्वषवद्यालयका कृषि र पशपुालनका स्नातक षवद्याथीहरू AKC र VHLESC मा "मसक्ने र कमाउने  
योजना" अन्त्तगात काम गनेर्न । मनजी क्षेर (उदाहरणका लामग, एग्रोभेट, चामल ममल, कृषि िजार) 
र सहकारीहरूको क्षमता अमभवृषि गरी प्रसार सेवाहरू प्रदान गना प्रोत्साषहत गररनरे् । 

 

१४४. कृषि प्रषवमध प्रणालीको समग्र पररणाम १२ वटा प्रमतर्लहरू मार्ा त प्राप्त हनुेर् : 
 

मखु्य प्रमतर्ल (outputs) हरुः 
१.१ षकसान र कृषि उद्यमहरूको आवश्यकतालाई सम्िोधन गने षवकेन्त्िीकृत अनसुन्त्धान प्रणाली षवकास 

१४५. यो प्रमतर्ल सिै पाररश्चस्थमतषकय के्षरहरूको प्रमतमनमधत्व गने अनसुन्त्धान केन्त्िहरुको षवस्तार, 

सावाजमनक-मनजी-सामदुाषयक साझेदारी (PPCP) मा िाह्य र्ामाहरूको स्थापना, शैश्चक्षक सांस्थासँग 
श्चशक्षा-अनसुन्त्धान-प्रसार नमूना स्थानहरूको षवकास र षवमभन्न जात/नस्ल र अन्त्य प्रषवमधहरूको 
परीक्षण र स्वीकायाता समुनश्चित गनाका लामग षकसानहरूको खेतिारीमा परीक्षण स्थानहरूको प्रवर्द्ान 
िाट प्राप्त हनुेर् । प्रदेशको मिध्यमान अवस्था र षवमभन्न सेवाग्राहीिाट सेवाको मागको 
सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी यी कृयाकलापहरुको योजना िनाइएको हो । यससँगै २ वटा थप 
सावाजमनक अनसुन्त्धान केन्त्ि स्थापना, ८ वटा िाह्य र्ामा (मार्ा र तरकारीको प्रत्यकेका लामग १, 
१ वटा, र्लरू्ल, पशपुन्त्र्ी तथा िालीका लामग २, २ वटा) को षवकास गररनेर् ।  शैश्चक्षक 

(षवश्वषवद्यालय), प्रसार र अनसुन्त्धानको सहकाया एवां सम्िन्त्धलाई सदुृढ गना १८ नमूना स्थानको 
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षवकास गररनेर् । कृषि/पशपुालन कलेज र कृषि तथा पशपुालन िेड स्कूलहरूलाई सामग्री र 
प्राषवमधक सीप एवां आमथाक सहयोग प्रदान गररनेर् । 

 

१.२ िीउ/मिरुवा, नस्ल, दाना र मार्ाको फ्राइ र भरुाहरूका लामग पाररश्चस्थमतषकय क्षरे अनरुुप स्रोत 
केन्त्िहरू मनजी क्षरे, सहकारी र कृषि व्यवसायीहरूको सांलग्नतामा स्थापना । 

१४६. यो प्रमतर्ल मनजी क्षेर, सहकारी, कृषि र कृषि व्यवसायीहरु एवां एग्रोभेट सांलग्न गरी षवमभन्न िाली र 
तरकारीहरुको गणुस्तर िीउ (प्रजनन देश्चख प्रमाश्चणत िीउ), एवां षवमभन्न र्लरू्लको मिरुवाको 
आपूमताको लामग थप स्रोत केन्त्िहरुको षवकासद्वारा हामसल गररने र् । यी स्रोत केन्त्िहरु मनजी तथा 
सहकारीद्वारा व्यवश्चस्थत हनुरे्न ्र स्थानीय एवां श्चजल्ला मभर तथा श्चजल्ला िाषहरको समेत माग 
अनरुुप गणुस्तरीय उत्पादन सामग्री आपूमता गनेर्न ्। स्रोत केन्त्िहरू स्थापना गना सरकारले िीउ 
पुांजी वा सहमुलयत पूणा ऋण उपलब्ध गराउनकुा साथै उनीहरूको प्राषवमधक सीप तथा क्षमता समेत 
अमभवृषि गनेर्। िाली तथा तरकारी, र्लरू्ल, गैर-काष्ठ वन पैदावार, मार्ा, िाख्रा, भेडा, गाई र भैंसी, 
दाना, सामदुाषयक िीउ िैंक र परम्परागत अनिुाांमसषक स्रोतहरको सांरक्षणका लामग स्रोत केन्त्िहरू 
स्थापना गने योजना रहेको र् । 

 

१४७. PPP/PPCP मोडल अन्त्तगात स्थाषपत स्रोत केन्त्िहरूलाई मनयममत सहयोग, मागादशान र प्राषवमधक 
सहयोग समुनश्चित गना एक प्रादेश्चशक सांयन्त्र षवकास गने र सो मार्ा त स्रोत केन्त्ि षवकास मनदेश्चशका 
तजुामा गरी अनमुोदन गररनरे् । उत्साहिधाक प्रषवमध र सूचनाको आदान-प्रदान/आयात गना स्रोत 
केन्त्िहरूको सांघसांस्था गठन गरी स्रोत केन्त्िको सञ्जालको समेत षवकास गररनरे् । 

 

१.३ सहभामगतामूलक प्रषवमध षवकास र षवस्तार 

१४८. यो प्रमतर्ल प्रषवमध षवकास, प्रमाणीकरण र अवलम्िनमा मनरन्त्तरता ददन प्रस्ताव गररएको हो । 
यस्ता सहभागीमलुक षवमधहरूले षकसान/समदुायस्तरमा रहेका अवरोधहरू र आवश्यकताहरू षवश्लिेण 
गने लक्ष्य राख्न्दर्न ्षकनभन ेमतनीहरू िाधाहरू हटाई समाधान गने कायाहरूको सूचनाकताा र सांयकु्त 
पषहचान (अन्त्तरषक्रयामा सेवा प्रदायकहरू) समते हनु ्। मतनीहरू िाधाहरू पार गना समाधान र 
कायाहरूको सूचनाकताा र सांयकु्त पषहचान (अन्त्तरषक्रयामा सेवा प्रदायकहरू) हनु ्। यस प्रषक्रयामा 
समदुायहरूले आफ्नै श्चजम्मवेार मनणायहरू मलन्त्र्न ्। यस दृषिकोणले वातावरणीय, सामाश्चजक र 
आमथाक रूपमा ददगो िनाउन आउने िाधाहरू र उपयकु्त व्यवस्थापन रणनीमतहरू पषहचान गना मद्दत 
गदार्, र उत्पादन र आयमा पमन सधुार गदार् । तामलम र अनकूुलन अनसुन्त्धान र प्रदशानका लामग 
सावाजमनक, मनजी र सहकारी क्षेरको सांयकु्त सांयन्त्रको षवकास गना सषकनेर् । यो नमतजा हामसल 
गना अनसुन्त्धान (सरकारी तथा मनजी), षकसान, प्रसार कमाचारी, एवां शैश्चक्षक सांस्थाको सहभामगता 
समुनश्चित गररनरे् । यसका लामग प्रजनन िीउ उत्पादन गना प्राषवमधक तथा आमथाक सहयोग 
उपलब्ध गराउने, सामदुाषयक िीउ िैंक स्थापना गना घमु्ती कोिको व्यवस्था गने र सहकारी तथा 
कृिक समूह मार्ा त कायाान्त्वयन गररने श्चजल्ला िीउ आत्ममनभारता कायाक्रमका लामग प्राषवमधक तथा 
आमथाक सहयोग उपलब्ध गराइनेर्। प्रषवमध र सो सम्िश्चन्त्ध ज्ञान प्रचार प्रसार गना स्थलगत 
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तामलमको आयोजना समेत गररनेर् । कृिक, प्रसार र अनसुन्त्धानले सांयकु्त रूपमा सहभागीमलुक 
प्रयोग/परीक्षण र प्रदशान एवां प्रमाणीकरणको लामग एक मनदेश्चशका तयार गनेर्न । CGIAR जस्ता 
षवश्वव्यापी षवकास साझेदारहरू लगायत अन्त्य िहपुक्षीय र दद्वपक्षीय सांस्हथारूसँग प्रषवमध षवकास र 
प्रसारमा  सहकायाात्मक अनसुन्त्धान दृषिकोण (collaborative research approach) अपनाइनेर् । 

 

१.४   स्रोत र क्षमता मनमााणमा पयााप्त लगानी मार्ा त सांश्चघय िीउ दरुदृषि २०१३-२०२५ लगायत मिध्यमान 
िीउ नीमतहरूको प्रभावकारी कायाान्त्वयन  

१४९. िीउ ऐन/मनयमहरू र िीउ दरुदृषि (२०१३-२०२५) कायाान्त्वयनको लामग पूवााधार मनमााण र क्षमता 
षवकासको लामग पयााप्त स्रोतहरूका साथै प्रभावकारी सांस्थाहरू र यसको क्षमताको माग हनुे मनश्चित 
र् । यो उपलश्चब्ध हामसल गना क्वारेन्त्टाइन प्रणालीलाई सदुृढ गदै मनयामक प्रावधानलाई कडाइका 
साथ अवलम्िन गना, नीमत कायाान्त्वयनका लामग पूवााधारमा लगानी वृषि र क्षमता अमभवृषि र 
गणुस्तरीय िीउ उत्पादन गना मनजी के्षरलाई सहयोग र प्रोत्साहन आवश्यक र् । मनजी िीउ उद्यमी 
र षकसानहरूलाई ददइने सहयोग र प्रोत्साहनले मखु्य अन्न िालीको िीउ प्रमतस्थापन दर िढाउन 
योगदान गनेर् (हालको २४-२६% को स्तरिाट दोब्िर गररनेर्)। षवदेशिाट हनुे कृषि उपजको 
अवैध आयातलाई मनयन्त्रण गना र उपजको गणुस्तर कायम गना क्वारेन्त्टाइन प्रणाली (आन्त्तररक तथा 
िाह्य दवैु) र प्रयोगशाला जस्ता मनयामक सेवाहरूलाई आवश्यक पने पूवााधार (जस्तै, प्रयोगशाला र 
परीक्षण सषुवधा) स्थापना गरी सदुृढ गना आवश्यक र् । प्रदेशमा स्वस्थ वनस्पमत र पशजुन्त्य 
सामग्रीको प्रवेश समुनश्चित गनाका लामग सीमापार (जस्तै, टीकापरु) र केही आन्त्तररक प्रवेश मिन्त्दहुरू 
(जस्तै, श्चचसापानी) क्वारेन्त्टाइन स्थापना गररनेर् । मर्मकेी मलुकुसँग सीमा जोमडएका पश ु
क्वारेन्त्टाइन चेकपोिमा अवश्चस्थत पूवााधारको सधुार र सदुृढीकरण गनुाका साथै जनशश्चक्तको क्षमता 
षवकास गनुा पमन उश्चिकै महत्त्वपूणा र् । 

 

१५०. PADS ले PPCP अवधारणालाई प्रवर्द्ान गना प्रादेश्चशक िीउ प्रणाली स्थापना गनामा ध्यान केश्चन्त्ित गनेर् 
जहाँ सावाजमनक के्षरको मखु्य भमूमका गणुस्तर समुनश्चितता र प्राषवमधक सहयोगमा केश्चन्त्ित हनुेर् । 
मनजी क्षेरका िीउ व्यवसायीहरूलाई सशक्त िनाउन िीज मनरीक्षकहरूलाई तामलम प्रदान गरर 
पररचालन समते गररनेर्। िीउ व्यवसायीहरूका लामग स्पि अनगुमन र प्रमतवेदन सांयन्त्र स्थापना 
गररनेर् । 

 

१.५ षकसानमैरी कृषि मेमसनरी तथा औजारको षवकास र उपलब्धता समुनश्चितता 
१५१. कृषिमा याश्चन्त्रकीकरणको स्तर अषहले मनकै कम र् । षवमभन्न पूवा-उत्पादन र उत्पादनोपरान्त्त 

गमतषवमधहरूमा श्रमको अभाव (सषक्रय श्रमशश्चक्तको िाषहर िसाइँ सराइको कारण) लाई ध्यानमा 
राखी कृषि सञ्चालनमा अनकूुल हनुे र मषहला खेती मजदरुहरूको कदठनाइ कम गने मेमसनरी र 
औजारहरू तत्काल आवश्यक र् । यस सम्िन्त्धमा यान्त्रीकरणका लामग चेतनामूलक अमभयान एवां 
माग िढाउने गमतषवमधहरू सांचालन गररनेर् । साथै कायािोझ घटाउने र श्रम िचत गने प्रषवमध, 

मेमसनरी र उपकरणमा अनदुान ददई प्रवर्द्ान गररनेर् । सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहिाट प्रदान गररने 
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त्यस्ता अनदुानहरू िीच तालमेल ममलाइनरे् । सहमुलयतपूणा ऋण/षवि उपलब्ध गराउने सांयन्त्रको 
षवकास गररनेर् र षविीय सांस्थाहरूलाई षविीय पहुँचको प्रषक्रयालाई थप सहज वा सरल िनाउन 
श्चजम्मेवार िनाइनरे् । स्थामनय लोहार (अर्ार) को क्षमता अमभवृषि गरी स्वदेशी/स्थानीय 
औजारहरुको सधुार गना पमन सहयोग उपलब्ध गराइनेर् । प्राषवमधक तथा उद्यमीहरुको क्षमता 
अमभवृषि गरी स्थानीय तहमा कस्टम हायररङ सेन्त्टर (मनजी तथा सहकारी सांस्थािाट) पमन स्थापना 
गररनेर् । यस्ता प्रषवमधहरुको व्यापक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गना षकसान र कृषि उद्यमीहरूको पक्षमा 
कर, शलु्क र शलु्कमा लश्चचलो नीमत अवलम्िन गररनरे् । नीमतगत प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा 
कायाान्त्वयन भए नभएको पररक्षण गना आवमधक अनगुमन प्रणालीको षवकास गरी उपयोग समते 
गररनेर् । 

 

१.६ षवमभन्न वस्तहुरूमा गैर-परम्परागत मसचँाइ प्रषवमधहरू मूल्याङ्कन, प्रमाश्चणकरण र षवस्तार 

१५२. गैर-परम्परागत मसँचाइ प्रषवमधहरू (जस्तै, मरप, श्चस्प्रांकलर र मलफ्ट) को प्रभावकाररतालाई खेतमा 
पानीको उपयोग दक्षताका आधारमा अनसुन्त्धान गमतषवमधहरू सञ्चालन गरी मूल्याङ्कन गररनेर् । यी 
पररक्षणहरु रानी जमरा कुलररया मसचँाई योजना सषहतका क्षेरका षवमभन्न िाली र स्थानहरूमा 
गररनेर् । यी प्रषवमधहरू षवमभन्न स्थान र षकसानहरू सांलग्न िालीहरूमा प्रमाश्चणत गररनेर् । 
त्यसैगरी प्रदेशमा थप िढावाको औश्चचत्य पषुि गनेको लामग आमथाक/षविीय षवश्लिेण समेत गररनरे् 
। गैर-परम्परागत मसचँाइ प्रषवमधका लामग िजार र सेवा प्रदायकहरुको प्रवर्द्ान गनुाका साथै 
कृिकहरू समक्ष सर्ल प्रषवमधहरू प्रसाररत गररनरे् । वास्तवमा यी गैर-परम्परागत प्रषवमधहरूले 
व्यािसाषयक क्षेरहरुमा पानीको उपयोगको दक्षता िढाउन र उत्पादन िढाउन योगदान गदार्न  र 
अन्त्ततः गरीि र्ररएका घरपररवार र उत्पादन पकेट/क्लस्टरका िस्तीहरूलाई र्ाइदा पऱु्याउँदर् 
। थोपा, श्चस्प्रांकलर र सौया मलफ्ट मसँचाइ जस्ता गैर-परम्परागत मसचँाइ प्रषवमधहरू व्यापक रूपमा 
अपनाउनका लामग पयााप्त सहयोगको व्यवस्था गररनरे् । त्यसैगरी िालीको माग अनसुार पानीको 
उपलब्धता समुनश्चित गना परुानो मसँचाइ प्रणालीको पनुस्थाापना वा नयाँ परम्परागत मसचँाइ प्रणाली 
षवस्तार गने प्रयास गररनेर् । साथै सम्भाषवत के्षर (पानी अभाव के्षर) मा स्थानीय सरकारसँगको 
सहकायामा पानी ररचाश्चजाङ पोखरी (रेन वाटर हावेश्चस्टङ) को सांरक्षण र षवस्तार गना प्राषवमधक तथा 
आमथाक सहयोग उपलब्ध गराइनेर् । 

 

१.७ षवमभन्न सरोकारवालाहरुिीच सहकाया र साझेदारी प्रवर्द्ान  

१५३. मिध्यमान सांस्थागत सञ्जाल वैज्ञामनक रूपमा मनधााररत राषिय, प्रादेश्चशक, स्थानीय र सेवाग्राहीको 
आवश्यकतालाई उश्चचत रूपमा प्रमतमनमधत्व गना पयााप्त रै्न । षवषवधता भएको कारण प्रत्येक तहमा 
प्राथममकता मनधाारण र कायाक्रम योजनामा सरोकारवालाहरूको मनष्पक्ष प्रमतमनमधत्व चाषहन्त्र् । तसथा, 
कृषि तथा पशपुन्त्र्ी अनसुन्त्धान तथा षवकासको साझेदारी र सहकायामा आधाररत मोडललाई प्रवर्द्ान  
गनुा आवश्यक र् । यस सम्िन्त्धमा मागामनदेशन तयार गरी सूचना आदानप्रदान गने सांयन्त्र र  

क्षमता अमभवृषिका गमतषवमधहरू सञ्चालन गरी पषृ्ठपोिण गने सांयन्त्र स्थापना गररनेर् । यस िाहेक 

सांघीय, प्रादेश्चशक-श्चजल्ला-AKC/VHLSEC, र स्थानीय तहहरूसँग जोमडएको कृषि क्षेरको जषटल प्रकृमतले 
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सहज योजना मनमााण, कायाान्त्वयन र लश्चक्षत प्रमतर्लहरु हामसल गना अत्यन्त्तै चनुौतीपूणा र् । मानव 
श्रोत, सांस्था, श्रोत र कोिको व्यवस्थापन र पररचालन कसरी हनु्त्र् भने्न कुराले पमन समग्र प्रभावमा 
असर पानेर् । AKC/VHLSEC र स्थानीय सरकारहरू िीच तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू िीच 
स्पि कायागत शताहरु (TOR), िजेटको अश्चख्तयारी र जवार्देषहता, अमधकार र प्रमतिेदनको लामग 
सांयन्त्र तथा मतमनहरु िीचको आविता षवकास र पषृ्ठपोिण सांयन्त्र षवकासमा जोड ददइनेर् । प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तहहरुले  योजना मनमााण, कायाान्त्वयन र अनगुमनका लामग मखु्य 
सरोकारवालाहरुलाई साथमा मलने सहभामगतामूलक षवमध अपनाउनका लमग प्रमखु भमुमका मलनेर्न ्। 
सांघीय सरकारसँगको समन्त्वयमा सांयकु्त रािसांघका मनकायहरू, षवश्व िैंक समूह (WBG), एमसयाली 
षवकास िैंक (ADB), अन्त्तरााषिय षवकासका लामग अमेररकी सहयोग मनयोग (USAID) र षवमभन्न 
िहपुक्षीय र दद्वपक्षीय षवकास साझेदारहरुिाट उपलब्ध हनुे स्रोतहरू प्रादेश्चशक कृषि अनसुन्त्धान र 
षवकासमा उपयोग गररनेर् । 

 

१५४. सह-अश्चस्तत्व, समन्त्वय र सहकायाको सांवैधामनक भावनाका साथ कृषि प्रसार सेवा र मनयामक सेवाको 
प्रवर्द्ानमा प्रादेश्चशक सरकार (MoLMAC) को पलुको भमूमकालाई थप प्रभावकारी िनाइनेर् । प्रदेश 
कृषि षवकास समममत, श्चजल्लास्तरीय कृषि षवकास समममत र स्थानीय तहको कृषि षवकास समममतको 
सांयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी रूपमा पररचालन गररनरे् । 

 

१.८ अनसुन्त्धान र प्रसारमा प्राषवमधक क्षमता अमभवृषि 

१५५. हाल अनसुन्त्धान र प्रसारको कमजोर सांस्थागत क्षमता र पयााप्त कमाचारी अभाव (AKC/VHLSEC र 
स्थानीय स्तरमा समेत) का कारण कृषि व्यवसाय, जलवाय ुपररवतान अनकूुलन र न्त्यूनीकरण, स्माटा 
प्रषवमधको षवकास, उत्पादनोपरान्त्त काया एवां प्रशोधन र िजाररकरणमा यथोश्चचत सहयोग पगु्न सकेको 
रै्न । िमलयो नीमत र सांयन्त्रको अभावमा PPP लाई प्रवर्द्ान गना पयााप्त पहलहरू भएका रै्नन । 
यषह कारणले उच्च श्चशक्षा, प्राषवमधक र व्यवस्थापकीय तामलमहरू र प्राषवमधक क्षेरमा पनुतााजगी 
तामलमहरू मार्ा त AKC/VHLSECs कमाचारी एवां स्थानीय स्तरका प्राषवमधकहरूको क्षमता वषृि गने 
कायाक्रमहरू आयोजना गनुा आवश्यक र् । त्यसैगरी उनीहरुलाई िढुवाको अवसर समेत 
ददईनपुदार् । एक गाउँ एक प्राषवमधक (OVOT) र स्थामनय स्रोत व्यश्चक्त (LRPs) को क्षमता 
अमभमखुीकरण एवां तामलम मार्ा त िढाउनपुने र मतनीहरूको सेवाहरूको अनगुमन समते गररनपुदार् 
। मषहला स्वास्थ्य स्वयांसेषवकाहरू जस्तै मषहलाहरूलाई पमन LRP को रुपमा षवकास गना प्राथममकता 
ददइनेर् र उनीहरूको व्यवसाय सरुु गना िीउ पुांजी उपलब्ध गराइनेर् । OVOT र LRP को 
क्षमतालाई सहजकताा र प्रश्चशक्षकको रूपमा प्रयोग गररनरे् । षवश्वषवद्यालयका षवद्याथीहरूलाई 
प्रादेश्चशक अनसुन्त्धान के्षर/समस्या के्षरहरूमा अनसुन्त्धान गना सहयोग उपलब्ध गराइनेर् । 

 

१.९ प्रषवमधहरु हस्तान्त्तरण र ग्रहण प्रवर्द्ान तथा षवस्तार 

१५६. अनसुन्त्धानिाट षवकमसत नया ँप्रषवमधहरूलाई व्यापक रूपमा अपनाउनका लामग षवस्तार गनुा आवश्यक 
र् । कृिक समूह/सहकारी/व्यश्चक्तगत पद्दमत सषहतको प्रसारको ममश्चश्रत पद्दमतलाई प्रषवमधहरूको 
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र्राषकलो अवलम्िनमा प्रयोग गररनेर् । प्रसारको लामग वडा स्तरमा नमूना र्ामा र मसकाइ 
केन्त्िहरूको स्थापना, र मूल्य अमभवषृि उद्योगहरूसँग जोड्न पकेट र ब्लक षवकास जस्ता कायाहरु 
समेत समावेश हनुेर् । ग्रहण (adoption) अमभवृषि गना स्थानीय तह र LRPs सँगको सहकायामा 
कृिकहरूलाई षकट (कृषि तथा पशपुालन) उपलब्ध गराइने र प्रदशान गमतषवमधहरूको अनगुमन गना 
OVOT लाई पररचालन गररनरे् । िाली सांरक्षण र पश ुस्वास्थ्य सेवा र प्रकोप राहतका लामग 
आपतकालीन कोिको व्यवस्था गररने र् । माटो परीक्षण तथा सधुार अमभयान सञ्चालन गरी 
प्रािाररक मल उत्पादन गने प्रषवमधको प्रवर्द्ान गररनेर् । सेवा प्रदान गना सामदुाषयक कृषि प्रसार 
सेवा केन्त्ि (CASEC) को पमन स्थापना गररनेर्। प्रषवमधको प्रचार प्रसारका लामग आमसञ्चार 
माध्यमको उपयोग गररनेर् । 

 

१.१० स्रोत सांरक्षण प्रषवमध (RCT) को प्रवर्द्ान  

१५७. मखु्य स्रोतहरू भमूम, श्रम, र पूांजी हनु । दक्षता िढाएर मतनीहरूको सांरक्षण र अमधकतम 
(optimum) प्रयोगलाई प्रवर्द्ान गनुा आवश्यक र्। पावर षटलर, थ्रसेर, कश्चल्टभेटसा, मसमडङ ममेसन, 

श्चजरो षटलेज, हाभेिर जस्ता उत्पादन लागत घटाउन ेप्रषवमधलाई प्राषवमधक सीप तथा अनदुान ददई 
अपनाउन प्रचार प्रसार गररनरे् । प्राषवमधकहरू र LRPs लाई कृषि मेमसन र उपकरणहरूको ममात 
सम्भारको सीप प्रदान गररनरे्। त्यसैगरी, रासायमनक मल र प्रािाररक मलको सन्त्तमुलत प्रयोगिारे 
कृिक र षर्ल्डस्तरका प्राषवमधकहरूलाई व्यावहाररक तामलम ददइनेर्। साथै एकीकृत िाली 
व्यवस्थापन (ICM), एकीकृत मिरुवा पोिण प्रणाली (IPNS), एकीकृत कीट व्यवस्थापन (IPM), असल 
कृषि अभ्यास (GAP), असल पशपुालन अभ्यास (GHP) जस्ता पद्दमतहरूलाई कृिक पाठशालाहरु 
मार्ा त अपनाउन प्रवर्द्ान  गररनेर् । स्थानीय रूपमा उपयकु्त स्रोत सांरक्षण प्रषवमधको षवकास गना 
र सभाषवत क्षरेहरूमा प्रािाररक खेती अभ्यासहरू सषहत मतनको प्रचार प्रसार गना प्राथममकता 
ददइनेर्। त्यस्तैगरी असल कृषि अभ्यास (GAP) र असल पशपुालन अभ्यास (GHP) सम्िश्चन्त्ध 
मनदेश्चशकाहरु तयार गररनेर् ।  

 
१.११ NTFPs र कृषि वनको लामग उपयकु्त प्रषवमधको षवकास र वढावा (scale up) 

१५८. NTFPs र MAPs को उत्पादन प्रषवमधहरू हालसम्म षवकमसत भएका रै्नन ्र यी वस्तहुरू प्राकृमतक 
स्रोतहरूिाट मार सांकलन गने गररएको र् । यद्यषप यी उत्पादनहरूले सीममत सर्लता हामसल 
गरेको भएता पमन अषहले यी उत्पादनहरूका लामग उद्यममहरूको धेरै जागरूकता, चासो र तल्लो 
तहको अनभुव समेत रहेको र धेरै ग्रामीण समदुाय र घर पररवारहरू कुनै न कुनै रूपमा यसमा 
सांलग्न समते र्न ्। यो प्रदेशको प्रमखु उपके्षर हो जसले मनकासीिाट ठूलो मारामा आम्दानी 
समेत गदार् । यद्यषप, यस उपक्षेरको अन्त्तरााषिय व्यापारलाई समथान गने अपयााप्त र्ाइटोसेनेटरी र 
परीक्षण सषुवधाहरू हनुाको साथै असहयोगी र प्रमतिन्त्धात्मक मनयमहरू, करहरू र प्रषक्रयाहरूद्वारा 
त्यस्ता उद्यमहरूको स्थापना र व्यवस्थापनमा प्रमतकूल असर गरेको र्। NTFPs/MAPs मा आधाररत 
उद्यमहरू साना र कमजोर रहनलेु केिल सीममत मनजी लगानी र केही उत्पादनहरू मार 
अन्त्तरााषिय िजारमा पगु्ने गरेका र्न । हाल यस्ता वस्तकुो मखु्य लाभग्राही ग्रामीण 
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घरपररवारभन्त्दा पमन मध्यमेवगा र व्यापारी िनेका र्न ्। कृयाकलापहरु उच्च मूल्यको MAPs र 
अन्त्य NTFPs को खेतिारी (इन सीटु) र खेतिारी िाषहर (एक्स-मसटू) खेती प्रषवमधको षवकास, 

प्रदशान र षवस्तारमा केश्चन्त्ित हनुपुर्ा । यस सम्िन्त्धमा मनजी जग्गा, सांस्थागत भाडा (लीज होल्ड) 
को जग्गा र लीज होल्ड वनमा यसको खेतीलाई सहयोग गनाको लामग  मिरुवा आपूमता िढाउन 
उच्च मूल्यको NTFPs/MAPs र नसारीहरू मार्ा त मिरुवा उत्पादनको लामग खेती अभ्यासको प्याकेज 
(Package of Practices) षवकास गनुा आवश्यक र्। त्यसैगरी स्थानीय सरकार, उद्योग , पयाटन, वन 
तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्यमीहरूसँगको सहकायामा पयाावरणीय अवस्था र उद्यमी र षकसानको 
प्राथममकतालाई ध्यानमा राखी उपयकु्त कृषि वन र कृषि पयाटन मोडलहरू षवकास गनुापर्ा । 
नेपालमा उपयकु्त स्थानहरूमा कृषि-वन अभ्यासहरू लागू गना सामदुाषयक वन व्यवस्थापन पद्दमत 
महत्त्वपूणा घटक हनुेर् । यसका लामग उपयकु्त अनसुन्त्धान र यसको प्रसार प्रस्ताषवत पररणाम 
हामसल गना धेरै महत्त्वपूणा र् । 

 

१.१२ जलवाय ुअनकूुलन / समानकुुलन प्रषवमधहरू षवकास र अिलम्वन 

१५९. जलवाय ुपररवतानले प्रदेशको कृषि तथा पशपुन्त्र्ी उत्पादनमा असर गरेको र् । धेरै जलवाय-ुसशृ्चजत 
प्रकोपहरूले पमन कृषि उत्पादन प्रणालीलाई असर गरेको र्। षयमनहरु िारम्िार खडेरी, िाढी,  रोग 
तथा षकराको प्रकोप आदद रूपमा देखा पदार्न । यस्ता घटनाहरु घट्ने र त्यसले कृिकहरुको 
जीषवकोपाजानमा पने सम्भाषवत असरहरु िारे सचेतना जगाउनपुर्ा । साथै  अनसुन्त्धान सांस्थाहरूले 
खडेरी, िाढी र कीरा र रोगहरू सहन र पररवतानशील मौसमको अनकूुलन गने प्रषवमधहरू षवकासमा 
ध्यान केश्चन्त्ित गनुा पदार् । यस सम्िन्त्धमा पूवा चेतावनी प्रणाली स्थापना गरी षवपद् पूवातयारी 
प्रणालीलाई सम्वृि िनाउनपुर्ा । प्रादेश्चशक सरकारले प्रारश्चम्भक रूपमा स्थानीय सरकारहरूद्वारा 
व्यवश्चस्थत मौसम पूवाानमुान प्रणाली मार्ा त वास्तषवक मौसम डाटा (real time data) प्रामप्त स्टेशनहरू 
र मौसम पूवाानमुान प्रणाली स्थापना गना सहयोग गनुा पमन उश्चिकै महत्त्वपूणा र् । षवकास र 
प्रवर्द्ान गररने प्रषवमधहरूमा माटोको श्चचस्यान सांरक्षणका लामग उपयकु्त खेत जोते्न षवमधहरू (tillage 

practices), पानी व्यवस्थापन र मसचँाइ दक्षता सधुार, िकृ्षारोपण र कृषि वन, षवषवध नस्लहरू, कृषि-
चरण अभ्यासहरू आदद मार्ा त माटोको ओमसलो सांरक्षण समावशे र्न । 

 

6.3.2 पररणाम २. उत्पादकत्व वृषि र उत्पादन, िजार र व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मक क्षमता वषृि 

१६०. PADS  िढ्दो भमूम र श्रम उत्पादकत्वलाई आधार मलई मनमााण गररएको हो । कृषि उत्पादकत्वले 
िजारको मागप्रमत उिरदायी रहँदै कृषि उत्पादनको दक्षता र ददगोपनलाई अमधकतम िनाउन 
सान्त्दमभाक प्रषवमधहरु र ज्ञान प्रयोगको माग गदार्। प्रभावकारी कृषि अनसुन्त्धान र प्रसार; कृषि 
सामग्रीको कुशल उपयोग; प्रभावकारी र ददगो अभ्यासहरू र प्राकृमतक स्रोतहरूको प्रयोग (जममन, 

पानी, माटो, र जांगल); र जलवाय ुपररवतान र प्रकोपहरु को समानकुुलन कृषि उत्पादकत्व िढाउने 
उपायहरु हनु । 
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१६१. PADS मा उद्यमीहरू, सहकारीहरू, CBOs, षवकास साझेदारहरू, र षकसान समूहहरूसँगै प्रषवमधको 
उत्पादन र प्रसारमा (सांघीय अनसुन्त्धान सांस्थासँगको सहकायामा) सांलग्न प्रमखु खेलाडीहरू मध्ये 
प्रादेश्चशक सरकारी के्षर एक हनुेर् । PADS लाई अन्त्य सरोकारवालाहरूसँग समन्त्वय गने, नीमत र 
योजना कायाान्त्वयनलाई सक्षम िनाउने, कायासम्पादन मूल्याङ्कन अनगुमन गने र मनयमहरू लागू गने 
श्चजम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। PADS ले धेरै सरोकारवालाहरु (जस्तै, दात ृसमदुाय, गैरसरकारी 
सांस्थाहरू, FNCCIs/DCCIs, र अन्त्य मनजी के्षर) कृषि षवस्तारमा सांलग्न र्न ्र समयसँगै मतनीहरूको 
उपश्चस्थमत अझ महत्त्वपूणा हुँदै जान ेकुरा स्वीकार गरेको र् । PADS ले मिध्यमान सरकारी 
जनशश्चक्तको क्षमता अमभवृषि र मतनीहरूको प्रसार कौशललाई कृषि प्रसार सेवाहरूको समग्र 
सहजकतााका रुपमा रूपान्त्तरण गना प्रवर्द्ान को काया गदार् । 

 

१६२. कुल उत्पादन साधनहरुको उत्पादकत्व वृषि हामसल गना PADS ले उन्नत प्रषवमधको पहुँच र प्रयोग, 

साथै प्राकृमतक स्रोत र अन्त्य उत्पादन साधनहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन कृषि उत्पादन र 
प्रमतस्पधाात्मकताको लामग दीघाकालीन रूपमा महत्त्वपूणा र् भने्न षवश्वास गरेको र् । गणुस्तर 
आश्वासन सांयन्त्र, कायाान्त्वयन सांस्थाहरु र उच्च-गणुस्तरको उत्पादन सामाग्रीको समयमै उपलब्धता 
समुनश्चित गरर षवतरण गना मनजी क्षेरलाई सहयोग आवश्यक र् । यी कायाहरु  प्रभावकारी प्रसार 
काया र उच्च-गणुस्तरयकु्त उत्पादन सामाग्रीहरू प्रयोग गरर र्ामा प्रदशानहरूमा गररने उत्कृि 
अभ्यासहरूमा मनभार र् । 

 

१६३. जल तथा माटो व्यवस्थापनमा समेत सधुारको खाँचो र् । यस प्रदेशमा मसचँाइ प्रणालीमा उल्लेख्य 
लगानीहरू धेरैजसो पहुँचयोग्य के्षरमा गररएका र्न ्तर जीणा अवस्थाका कारण मतनीहरूको प्रभाव र 
प्रभावकाररता सीममत भएको र् । यस चरणमा मसचँाइ प्रयोगकतााहरूको महत्त्वलाई जोड ददइएको र् 
। PADS ले मसँचाइ उपभोक्ताहरुको सशश्चक्तकरणको वकालत गदार् । साथै सधुाररएको र 
सहभामगतामूलक जलवाय ुसमानकुुलन मडजाइन, कायासम्पादन अनगुमन र मूल्याङ्कन, पानीको उपयोग 
दक्षता अनसुन्त्धान र मापन, दवैु परम्परागत र गैर-परम्परागत (सतह, भमूमगत थोपा, श्चस्प्रांकलर, पोखरी, 
आदद) वैकश्चल्पक मसचँाइ प्रणालीको प्रयोग र वैकश्चल्पक पानी उपयोग व्यवस्थापन प्रणालीमा केश्चन्त्ित 
र् । 

 

१६४. PADS ले सक्षम, पररश्रमी, र दक्ष कायािलका आधारमा प्रमतस्पधीता (competitiveness) मनमााण 
गररएको; सदूुरपश्चिमलाई राषिय, के्षरीय र षवश्वव्यापी िजारमा के कुराले अदद्वतीय िनाउँर् भने्न स्पि 
िझुाइ; र प्रदेशको प्राकृमतक स्रोतहरूमा आधाररत नयाँ उत्पादन र प्रषक्रयाहरूसँग उत्पादकत्व 
िढाउन र नवप्रवतान गने दृढ सांकल्प र उद्यमशीलता र् भनी मान्त्यता ददएको र् । प्रमतस्पमधाताको 
लक्ष्य भनेको ग्राहकहरूलाई मूल्य प्रदान गरेर िजार साझेदारी हामसल गनुा हो । प्रदेशको कृषि के्षर 
धेरै वस्तहुरूको तलुनात्मक लाभमा अगामड हनु सक्र्, तर प्रमतस्पधाात्मकता (competitiveness) 
हामसल गना, मूल्य शृ्रांखलाको प्रत्येक नोडका साथै वस्त ुउत्पादनमा लागत कटौती नवप्रवतान मार्ा त 
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समग्र मूल्य शृ्रांखलामा सधुार गनुापर्ा । यसिाट उपभोक्ताहरूलाई नयाँ वाांर्नीय सषुवधाहरू (जस्तै, 

खाद्य सरुक्षा, सधुाररएको प्याकेश्चजि, तयारी, स्वाद, र भण्डारण) प्रदान हनुेर् । 

 

१६५. कृिक, मनजी क्षरे र मलु्य शृ्रङ्खला कतााहरुको उत्साह एवां नवप्रवतान प्रमतस्पधाात्मकता सधुार गना 
महत्वपूणा हनु्त्र् । यी घटनाक्रमहरूले कृषि प्रवर्द्ान र प्रमतस्पधाात्मकताका लामग रणनीमत आवश्यक 
र् जसले मनजी के्षर र कृिक समूहहरूको महत्त्वपूणा भमूमकालाई मान्त्यता ददनकुा साथै दवैु 
प्रमतस्पधी र गरीि समथाक वृषि को मनरीक्षण, मनयमन र सहजीकरणमा सरकारको महत्वपूणा 
भमूमकालाई समेत मान्त्यता ददन्त्र् । PADS मा सावाजमनक-मनजी साझेदारीको उद्देश्य मनजी के्षर र 
षकसानहरूको स्रोत र नवीनतालाई कृषि के्षरमा प्रमतस्पधाात्मकता िढाउन सावाजमनक सहयोगसँग 
सांयोजन गनुा हो । यी सहकायाहरूको लक्ष्य अन्त्य साझेदारको सहभामगता मिना प्राप्त गना नसषकने 
केही थप ससुँगतता (coherence) षवकास गनुा हो। यसरी PADS ले मनजी के्षरलाई व्यवसायमा 
सांलग्न गराउन र प्रमतस्पधाात्मक क्षमता िढाउन आकिाक प्रोत्साहन प्याकेजहरू मसजाना गनेर् । 
साथै ममसनो धान/चामल, औद्योमगक मकै, मह, र औिधीजन्त्य तथा गैरकाष्ठ वन पैदावर उत्पादनहरू 
जस्ता प्रमखु प्राथममकता प्राप्त वस्तहुरूको राषिय तथा अन्त्तरााषिय िजारमा प्रमतष्पधाा िढाई व्यापार 
अमभवृषि गना एवां माग अनरुूप आपूमता िढाउन लागत घटाउने, उत्पादनको मूल्य घटाउने, र गणुस्तर 
सधुार गनामा  पदश केश्चन्त्ित रहनेर् । 

 

१६६. उत्पादकत्व वृषि र व्यापार एवां िजारीकरणमा िढेको प्रमतस्पधाात्मकताको समग्र पररणाम १७ वटा 
प्रमतर्लहरू मार्ा त प्राप्त गररनेर् जसलाई तल उल्लेख गररएको र्: 
 

मखु्य प्रमतर्ल (Outputs) हरुः 
२.१ प्राथममकता िाली/वस्त/ुनस्ल पषहचान 

१६७. यो प्रमतर्ल उपयकु्त/प्राथममकताका िाली, वस्त ुर नस्लहरू पषहचान गरी जोमनङका आधारमा 
मतनीहरूको खेती/व्यवसाय गरेर हामसल गररनेर् । िजारमखुी उत्पादन योजना तयार गरी कृिक 
समदुायमाझ प्रचारप्रसार गररनेर् । क्लस्टर/जोन अनसुार वस्तहुरू पषहचान गरी नीमत तथा 
कायाक्रमहरू र उपलब्ध सहयोगहरूको अमभमखुीकरण कायाक्रम सञ्चालन गररनरे् । यी सूचनाहरू 
सञ्चार माध्यमिाट पमन प्रसाररत गररनेर्। प्राथममकता प्राप्त वस्तहुरू पषहचान गना र उत्पादन 
योजनाहरू षवकास गना क्लस्टर/पकेटहरूमा अन्त्तरषक्रया िैठकहरू आयोजना गनुाको साथै 
प्राथममकताका आधारमा वस्तमुा आधाररत नीमत/मागामनदेशन र कायाक्रमहरूको षवकास र 
कायाान्त्वयन गररनेर् । श्चजल्लाहरुमा पषहचान गररएका प्राथममकता प्राप्त िाली तथा वस्तहुरू 
अनसुचुी ९ मा ददइएको र् । 

 

१६८. सडक आसपास (कररडोर) केश्चन्त्ित प्राथममकता प्राप्त िाली तथा वस्तहुरु र्नौट गरी उनीहरुको 
तलुनात्मक र प्रमतस्पधाात्मक लाभलाई ध्यानमा राखी प्रवर्द्ान  गररनेर् । भारतीय कृषि 
उत्पादनहरूसँग गैर-प्रमतस्पधी हनुे समहु (window) र िाली/वस्तहुरूमा केश्चन्त्ित गररनरे् । 
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मनयाातयोग्य िाली/वस्तलुाई मनयाात िजारका लामग प्रवर्द्ान गररनेर् । कृिक सहकारी मार्ा त 
करार उत्पादन र िजारीकरण प्रणालीको षवकास गररनरे् । 

 

२.२ उपयकु्त भमूम एकीकरण दृषिकोण अवलम्िन 

१६९. जग्गाको एकीकरण र उपलब्ध प्रषवमधको प्रयोगलाई अझ प्रभावकारी िनाई जममन खण्डीकरणको 
समस्या समाधान हनु सक्दर् । यो प्रमतर्ल जग्गा पमुलङ कायाान्त्वयन र जग्गा एषककरण प्रणाली 
अवलम्िन गना  प्रोत्साहनका उपायहरू सषहत नीमतहरू वा आवश्यक मनदेश्चशकाहरू/कायाषवमधहरू 
तजुामा गरी लागू गरेर हामसल गररनेर् । PADS ले उद्यमीहरू षवशिे गरी प्रदेशका यवुा 
उद्यमीहरूका लामग जग्गा भाडामा ददने प्रणालीको दायरालाई उपयकु्त सहयोग (अनदुान सषहत अन्त्य 
र  नगदे िालीको एकीकृत खेतीका लामग प्रोत्साहन प्याकेज सषहत) गरर र्राषकलो िनाउनेर् । 
एषककरण प्रारश्चम्भक विाहरूमा िाली एकीकरणिाट सरुु भई उत्पादन दक्षता हामसल गने सन्त्दभामा 
िाली र भमूम एकीकरण दवैु ममश्चश्रत दृिकोणको रुपमा पररणत हनुेर् । 

 

२.३ कृषि व्यवसायीकरणका लामग सधुाररएको लगानी वातावरण  

१७०. प्रदेश सरकार षवशेि गरी MoLMAC ले पारदशी कृषि सहयोग प्रणाली स्थापना गरर सम्पूणा कृषि 
उत्पादनको मूल्य शङृ्खलामा मनजी क्षेरलाई आकषिात गना अनकूुल व्यापार र लगानीको वातावरण 
मसजाना गनेर् । यो प्रमतर्ल हामसल गना मन्त्रालयले समयमै गणुस्तरीय िीउ र मिरुवा आपूमता 
प्रणाली समुनश्चित गनेर् । िाली सांरक्षण र माटो पररक्षणका साथै  तरल नाइिोजन प्लान्त्ट (कृमरम 
गभााधानका लामग) ससुश्चज्जत (well-equipped) प्रयोगशाला स्थापना गररनेर्। तरल नाइिोजन 
प्लान्त्टको प्रयोगलाई अन्त्य प्रदेशसँग समते समन्त्वय गररनरे् । कृषि कजाा, िीमा र अन्त्य स्रोतहरूमा 
सहज पहुँच समुनश्चित गदै मनजी के्षरको सांलग्नता िढाइनरे् । उपकरणको उपलब्धता सषहतको 
िीउ, मिरुवा र नस्लको वासलात (Balance sheet) तयार गररनेर्। मनजी के्षरिाट श्रोत केन्त्िहरू 
षवकास गना सहयोग उपलब्ध गराइने र् र उनीहरूको सीपमा पमन सधुार गररनेर्। मनजी 
के्षरसँगको सहकायामा ठोस नीमत (Robust policy) तजुामा गररनेर् । 

 
 

२.४ कृषि व्यवसाषयकरणको लामग करार व्यवस्थाको षवकास र कायाान्त्वयन  

१७१. स्पि कायाषवमध, ददशामनदेश, आवश्यक सहयोग (प्राषवमधक, षविीय र िीमा), जममन, गणुस्तरीय िीउ, 

मिरुवा, नस्ल, िजारीकरण, प्रशोधन र भण्डारण र अनदुान सांयन्त्रसषहतको व्यावसाषयक 
षकसानहरूका लामग करार खेती प्रणालीको षवकास गरर यो प्रमतर्ल हामसल गररनेर् । यसले 
र्केका प्रवासी (Returnee migrants) र िेरोजगार यवुाहरूमा पमन ध्यान केश्चन्त्ित गनेर् । 
प्रदेशभरका उद्यमीहरूलाई भरपदो प्रोत्साहन प्याकेजसषहत आकषिात गना जग्गा भाडा प्रणाली (Land 

leasing system) लाई समेत प्रवर्द्ान गररनरे् । 
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२.५ मसँचाइ क्षरे षवस्तार र विाभरर मसँचाइ उपलब्धता समुनश्चितता 
१७२. हालको नहर मसचँाइ प्रणालीमा सधुार र षवस्तार गरी सोलार मलफ्ट, थोपा र श्चस्प्रांकलर जस्ता गैर-

परम्परागत मसँचाइ प्रणालीलाई तीव्र िनाएर यो प्रमतर्ल हामसल गररनरे् । खडेरीले अमत प्रभाषवत 
र उत्पादन िढाउन मसँचाइ सेवा आवश्यक पने स्थानहरूमा पोखरी र ररचाजा िेमसनहरू मनमााण गरी 
जलस्रोतको िहउुपयोग र विााको पानीको ररचाजा, ररटेन्त्सन र पनुःप्रयोग प्रणालीलाई प्रवर्द्ान  
गररनेर् । सांभाषवत उपजहरूको िजारलाई ध्यानमा राखी उपयकु्त िाली ढाँचा षवकास गररनेर् । 
PADS ले कृिक समदुायमा पानीको उपयोग दक्षतामा चेतना जगाउनमा केश्चन्त्ित हनुरे् र पानी 
प्रयोगकताा समूह/सांघको क्षमता वषृि गररनेर् । खानेपानी र मसचँाइका लामग प्रयोग गना सषकने 
पानीका स्रोतहरूको पमन सांरक्षण गररनेर् । गैरपरम्परागत मसचँाइ प्रषवमधको प्रयोगमा आवश्यक 
सहयोग र अनदुान उपलब्ध गराइनेर् । 

 

२.६ कृषि िजार जानकारी र सूचना प्रषवमध सेवा प्रवर्द्ान  

१७३. मनजी क्षेरको सहभामगतामा मडश्चजटाइज्ड कृषि िजार सूचना प्रणाली लागू गरेर यो प्रमतर्ल हामसल 
गररनेर् । षवमभन्न सूचना तथा प्रषवमध प्रषवमधहरु जस्तै कृषि सांचार साांचो (key) सषहत सफ्टवेयर 
प्रयोगहरू, वेिमा आधाररत सूचना र प्रयोगहरू, मोिाइल एपहरू, एसएमएस, श्चजांगलहरू आदद प्रषवमध 
प्रसार र िजार िषुर्द्मिाको प्रवर्द्ान लामग प्रयोग गररनेर् । प्रमखु वस्तहुरूको िजार सूचनाको 
प्रसारका लामग एर्एम रेमडयो र स्थानीय षटभीहरूसँग सांस्थागत सहकाया प्रणाली स्थापना गररनेर् 
। 

 

२.७ सषक्रय श्रमशश्चक्तको िसाइँसराइ कम गना सक्षम वातावरण मनमााण 

१७४. यवुा षकसान मैरी कृषि व्यावसाय प्याकेजहरु षवकास गरर उनीहरुको षवदेश पलायन कम गना र 
ग्रामीण पनुरुत्थानमा वृषि ल्याउन सषकन्त्र् । प्रदेशमा कृषिमा आधाररत उद्यम र उद्योग लाई 
प्रवर्द्ान गना सांघीय नीमतसँग निाश्चझने गरी प्रादेश्चशक कृषि नीमत र के्षरगत नीमत मनमााण गररनेर् । 
PADS ले प्रषवमध र िजारीकरणमा सहयोगको साथै कृषि, पशपुालन र मार्ापालनमा उद्यमशीलता 
षवकासको लामग सीप प्रदान गनामा ध्यान केश्चन्त्ित गनेर् । प्रदेशमा कृषि कायामा सषक्रय श्रमशश्चक्त 
कायम गना षवि र िीमामा सहज पहुँच समुनश्चित गनुाका साथै सम्भाषवत क्लस्टर र मूल्य शृ्रांखला 
प्रवर्द्ानका लामग र्नौट गररनेर् । 

 

२.८ स्थानीय तथा स्वदेशी िाली वस्तकुो मूल्य स्थानीय प्रषवमधमा सधुार  

१७५. मूल्य अमभवृषिको सम्भाव्यता अध्ययन गरर यो प्रमतर्ल हामसल गररनरे्; उदाहरणका लामग PADS ले 
पाररश्चस्थमतषकय के्षर र जलवाय ुपररश्चस्थमतमा आधाररत षवमभन्न स्थानहरूमा िाली िीउ िैंक र 
पशधुन आनवुांश्चशक अनसुन्त्धान केन्त्िहरू स्थापना गनेर् । स्थानीय िाली प्रवर्द्ान र नस्ल सधुार 
गना िहृत ्कायाक्रमको षवकास तथा कायाान्त्वयन गररनरे् । देशमभरै स्थानीय तथा स्वदेशी िाली 
िीउ िैंक स्थापना गरी कृषि पयाटन प्याकेजमा जोमडनरे् । र्नौट गररएका स्थानीय/स्वदेशी 
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िालीहरू (जस्तै आल,ु मसमम, मसलाम, लटे्ट) को प्रािाररक उत्पादन र मतनको मूल्य अमभवृषिलाई 
प्रवर्द्ान गररनरे् । 

 

२.९ षवश्चशि वस्तहुरूका लामग प्रमतस्पधाात्मक कृषि मूल्य शृ्रांखलाहरू स्थापना (जस्तै, राईस ममल मोडेल)  

१७६. प्रमखु मनयाातयोग्य वस्तहुरू सषहत षकसान समथाक (pro-farmer) र ददगो मूल्य शङृ्खलाहरूको 
प्राथममकता समूहको षवकास गरर यो प्रमतर्ल हामसल गररनेर्। प्रमतस्पधाात्मक कृषि मूल्य शङृ्खलाका 
लामग PADS को मखु्य कायामा षकसान, एग्रोभेट, व्यापारी, प्रशोधनकताा, कृषि सहकारी, र 
FNCCI/DCCI जस्ता मूल्य शृ्रांखला सरोकारहरूको क्षमता अमभवषृि, प्राषवमधक सल्लाह र षकसान-२ 
द्वारा पररक्षण (pilot) गररएको धान ममल मोडेल (Rice Mill Model) जस्ता स्रोतहरूको सदुृढ गनुा 
हनुेर् । PADS ले यी सिै मूल्य शृ्रङ्खला सरोकारहरू िीच िमलयो सांजाल स्थापना गनेर् र ती 
सांजाल र सम्िन्त्धहरू प्रवर्द्ान  गदै खाद्य सरुक्षा र गणुस्तर क्षमता अमभवृषि गरर सम्भाव्य (viable) 

िजारहरूमा पहुँच सहज िनाउन र्ामा िाट िजार जडान सधुार (improvement in farm to market 

connectivity) का साथै मनयममत अन्त्तरषक्रया कायाक्रमहरू जारी राख्नरे् । यसका अमतररक्त मषहला 
र साना षकसानहरूका लामग स्थानीय उत्पादन क्षमता र िजार अवसरहरूमा आधाररत मूल्य 
शृ्रांखलामा समावेश गना प्रस्ताव गररएको र् । उदाहरणको लामग उद्योग को लामग षहउांदे (winter) 
तथा ििे मकै र मसरुोको खेती प्रवर्द्ान  गनुाको साथै True Potato Seeds (TPS)/Pre Basic Seeds 

(PBS) को प्रयोग गरी आलकुो व्यावसाषयक उत्पादन प्रवर्द्ान  गररनेर् ।वाषिाक मूल्य शृ्रांखला 
मेलाहरू, प्रदशानीहरू, सेममनारहरू, कायाशालाहरू/ सम्मेलनहरू आयोजना गररनरे् र कृषि उद्यम नव-
प्रवतान प्रवर्द्ान  गना ममल्दो अनदुान (matching grant) स्थापना गररनेर् । 

 

२.१० कृषि सडक र षवद्यतुीकरण सञ्जाल षवस्तार  

१७७. भौमतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय (MoPIT) र नेपाल षवद्यतु प्रामधकरण (NEA) सँगको 
सहकायामा विाभरर सडकको पहुँच षवस्तार गना र सम्भाषवत पकेटहरूमा षवद्यतुीकरण गनामा यो 
प्रमतर्ल केश्चन्त्ित रहेको र् । प्रदेश सरकारले सम्भाषवत उत्पादन पकेट र िजारका आधारमा 
सडक मनमााणलाई प्राथममकता ददन स्थानीय सरकारसँग समन्त्वय गनेर् । 

 

२.११ प्रदेशभर  माटोको उवारता नक्साहरू प्रयोग र अथातन्त्रको स्तर हामसल गना क्रप जोमनङ काया 
१७८. िाली तथा वस्त ुयोजनाको लामग भौगोमलक अवस्था र माटोको षवषवधताको साथ माटोको उवारता 

नक्सा (MoALD द्वारा तयार गररएको तथा अध्यािमधक गररएको) को उपयोग मार्ा त प्रमतर्ल 
हामसल गररनरे् । नक्साको आधारमा आकार र उत्पादनको माराका आधारमा िाली तथा वस्त ु
के्षरहरू षवकास गररनरे् । आवश्यक सहयोमग सेवाहरू जस्तै उत्पादन सामाग्री, िजार र प्राषवमधक 
सेवाहरू अथातन्त्रको स्तर (Economies of scale) प्राप्त गना प्रदान गररनेर् ।  

 

१७९. मनजी माटो परीक्षण प्रयोगशाला र कृषि पश ुश्चचषकत्सक/कृषि श्चक्लमनकहरूलाई माटो परीक्षण गना 
प्रोत्साहन गररनेर्। व्यावसाषयक नगदे िाली उत्पादकहरूलाई आवमधक आधारमा माटो स्वास्थ्य 
काडाको व्यवस्था गररनरे् । 
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२.१२ स्थानीय रूपमा उपलब्ध दाना सामग्री, डालेघासँ र घाांसेवाली प्रवर्द्ान  

१८०. डालेघाँस र चरणिाट राम्रो गणुस्तरको पश ुदानाको न्त्यून उपलब्धता हनु ुपशपुालन के्षरको 
उत्पादकत्व िढाउने प्रमखु िाधकहरू मध्ये एक हो । कम खवुाउने र कुपोिणले पशपुांक्षीको 
आनवुांश्चशक क्षमतालाई सीममत गदार् । यसलाई  जन्त्म तौल र वृषि  दर, दूध उत्पादन, मतृ्य ुदर र 
प्रजनन कायासम्पादन जस्ता सूचकहरू मार्ा त मापन गना सषकन्त्र् । तसथा  PADS ले स्थानीय रूपमा 
उपलब्ध पोिक तत्वयकु्त खाद्य सामग्रीहरूको पषहचान, षवस्तार र उपयोगमा ध्यान केश्चन्त्ित गनेर्। 
स्थानीय रूपमा उपलब्ध पौषिक तत्वले भररपूणा डाले घाँस र घाँसे िालीको नक्साङ्कन गरर 
खेतिारीमा र वन क्षरेमा खेती गरी उपयकु्त के्षरमा षवकास र प्रवर्द्ान  गररनरे्। स्थानीय कच्चा 
पदाथाको उत्पादन लगायत षवश्चशि िजारका लामग साना दाना उद्योग हरूलाई प्रवर्द्ान  गररनेर् । 
डाले घाँस र घाँसे िालीको खेती षवस्तार गने प्रयोजनका लामग प्रदेशभरका सामदुाषयक वन 
उपभोक्ता समूह (CFUGs) सगँ समन्त्वय अमभवृषि गररनेर्। PADS ले पशपुालकहरुका लामग 
खका हरुमा पहुँचको लामग सहश्चजकरण गनेर् ।  

 

२.१३ जनुोषटक एवां अन्त्य आमथाक रुपमा महत्वपूणा रोगहरूको रोकथाम र मनयन्त्रणका उपायहरू अपनाउन े

१८१. PPR र खोरेत (FMD) जस्ता रोगहरूले पशपुालन के्षरमा ठूलो नोक्सान पयुााएको र् । त्यसैगरी 
कमतपय जनुोषटक रोगहरूले पमन आजकल जनस्वास्थ्यमा श्चचन्त्ता थषपरहेको र् । यो प्रमतर्ल पश ु
स्वास्थ्य सेवाहरूको लामग जनुोषटक र अन्त्य आमथाक रूपमा महत्त्वपूणा रोग अनसुन्त्धान केन्त्ि 
स्थापना गरी रोग मनदान सषहत गणुस्तरीय पश ुस्वास्थ्य सेवाहरूको लामग ससुश्चज्जत प्रयोगशालाहरू 
स्थापना गरेर हामसल गररनरे् । एक स्वास्थ्य दृषिकोण (One-health approach) अपनाउनका साथै 
पश ुस्वास्थ्य मनगरानी, मनदान, र प्रमतषक्रया क्षमता सदुृढ गररनेर् । गणुस्तर समुनश्चित गना मास ु
परीक्षण, दूध परीक्षण र रक्त परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गररनेर् । पश ुक्वारेन्त्टाइन प्रणालीलाई 
सदुृढ गदै मार्ामा लाग्न ेरोग मनदानका लामग प्रयोगशाला स्थापना गररनरे् । 

 

२.१४ िजार पूवााधार, भण्डारण सषुवधा र िजार सांजाल षवकास र न्त्यूनतम समथान मूल्य  सांस्थागत गने  

१८२. सहमुलयतपूणा योजनाहरूको प्रावधान सषहत PPP अवधारणा अनरुुप उपयकु्त केन्त्िहरूमा कोल्ड 
स्टोरहरू र कोल्ड चेनको साथ भण्डारण (warehouse) सषुवधाहरू स्थापना गरर यो प्रमतर्ल हामसल 
गररनेर् । PADS ले उत्पादनलाई िजार पहुँच िढाउन स्थानीय सरकारहरू, मनजी क्षरेहरू र 
प्रादेश्चशक पषहचान सषहतको समदुायको सहभामगतामा थोक िजार, खिुा िजार, मिक्री केन्त्िहरू, सङ्कलन 
केन्त्िहरू जस्ता िजार पूवााधारहरूको षवकासमा ध्यान केश्चन्त्ित गनेर् । िजार पूवााधार र भण्डारण 
सषुवधा सञ्चालनमा सहकारीहरूलाई िहृिर रुपमा पररचालन गररनरे् । कैलाली र कञ्चनपरुको 
सीमावती के्षर र ग्रामीण के्षर (दाच ुाला) मा हाटिजारको प्रवर्द्ान र सडक कररडोरमा सांकलन 
केन्त्िको षवकास/सदुृढीकरण गररनेर् । धान (ममसनो धानसषहत), मकै, गहुँ लगायत अन्त्य प्रमखु 
िालीका लामग कायाात्मक न्त्यूनतम समथान मूल्य (MSP) प्रणाली सरुु गरर सांस्थागत गररनेर् । मखु्य 
उत्पादन समय (Flush season) मा दधुको सदपुयोग गना उपयकु्त स्थानमा दूध प्रशोधन केन्त्ि 
स्थापना गना सहयोग उपलब्ध गराइनेर् । िजारहरूको अवस्था अद्यावमधक गनाका लामग िजार 
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सूचना प्रणाली ज्यादै महत्वपूणा  भएकोले उत्पादकहरू र मूल्य शृ्रांखला सरोकारहरुलाई सहयोग गने 
गरर PADS को मखु्य घटकको रूपमा यो स्थाषपत हनुरे् । सँगदठत सांस्थागत व्यवस्थासँगै थोक 
िजार, खिुा िजार, सङ्कलनकताा, व्यापारी, सहकारी र उत्पादकहरू िीच िजार सांजाल स्थापना गररनेर् 
। स्थानीय उत्पादकहरूको कम लगानी क्षमता र िाह्य लगानीकतााहरू यस्ता पवुााधार सञ्चालन गना 
कम प्रोत्साहन भएको महससु गने ठाउँमा प्रमखु मूल्य शृ्रांखला पूवााधारहरूको लामग मनमााण, सञ्चालन 
र व्यवस्थापन हस्तानतरण मोडेल प्रयोग गररनेर् । 

 

१८३. मखु्य िजार केन्त्िहरूको लामग मसर्ाररस गररएका स्थानहरू तामलका २० मा प्रस्ततु गररएका र्न।् 

 
तामलका २०. िजार केन्त्िका लामग सम्भाव्य स्थानहरु 

श्चजल्ला िजारका स्थानहरु 

िाजरुा माताडी, कोल्टी 
िझाङ चैनपरु, देउरा 
दाच ुाला खलिा, गोकुलेश्वर, मामाा 
िैतडी गोठालापानी, पाटन, खोड्पे 

डडेल्धरुा डडेल्धरुा िजार, आलीताल, पशुारामधाम 

डोषट ददपायल, मसलगढी 
अर्ाम मांगलसेन, साांरे्िगर 

कैलाली सहजपरु, अतररया, धनगढी, षटकापरु 

कञ्चनपरु महेनिनगर, झलारी, पनुिाास, िेलौरी 
 

२.१५ खाद्य पदाथाको स्वच्र्ता र गणुस्तर समुनश्चिता 
१८४. प्रदेशलाई गणुस्तरीय मापदण्ड अनरुूप ल्याउन धेरै मनयामक, सांस्थागत र क्षमता षवकासका उपायहरू 

आवश्यक र्न ्। खानाको सरुक्षा र गणुस्तर समुनश्चित गना PADS को प्रमखु रणनीमत भनकेो मास ु
परीक्षण ऐन २०५५ जस्ता ऐनको प्रदेशमा कडाइका साथ कायाान्त्वयन गनुा हो । यस प्रदेशमा 
व्यवश्चस्थत िधशालाको अभाव भएकाले PADS ले केही सहरी स्थानहरूमा शीत भण्डारण सषुवधा 
सषहतको आधमुनक िधशाला स्थापना गना र मार्ा र मास ुिजार सञ्चालन गना सहयोग गनेर् । 
कीरा र रोगको सांक्रमण रोक्न कडा क्वारेन्त्टाइन (मिरुवा र जनावर) उपायहरू अपनाइनेर् र 
मनगरानी राश्चखनेर् । प्रदेशमभर प्रभावकारी मनयम काननुसषहत खाद्य स्वच्र्ताका प्रावधान र 
गणुस्तरीय मापदण्ड अनगुमन र कायाान्त्वयन गने सांस्था स्थापना गररनेर् । 

 

२.१६ हैमसयत मिमग्रएको जग्गाको पनुस्थाापना तथा सधुार गरी कृषि-वनको लामग उपयोग 

१८५. प्रदेश मभरका हैमसयत मिमग्रएका जग्गा (degraded land) को उपयोग गना भ–ूक्षय मनयन्त्रण र 
तटिन्त्ध मनमााण गरी पनुःस्थापना र सधुार गररनेर् । स्थानीय तहसँगको सहकायामा समग्र हैमसयत 
मिमग्रएको (degraded) भमूमको रेखाङ्कन गरी उपयकु्त कायायोजना तयार गररनेर् । यस्ता जग्गाहरु 
कृषि-वन गमतषवमध र िगर खेतीको लामग प्रयोग गरीनेर् । गरीि र जोश्चखममा परेका समदुाय 
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(कमैया, हमलया, कमलरी) लाई उत्पादन सामाग्री आपूमता र उत्पादन िजारीकरण, प्रषवमध र क्षमता 
मनमााणमा सहयोग गरी प्रयोग गना ददइनरे् । 

 

२.१७ MAPs/NTFPs खेती, प्रशोधन र व्यापार एवां सांस्थागत सधुार 

१८६. यो प्रमतर्ल सहकारी, षकसान समूह र मनजी के्षर आधाररत MAPs/NTFPs खेती अभ्यास प्रवर्द्ान  
गरर हामसल गररनरे् । सम्भाषवत सहकारी, समूह र मनजी के्षरहरूलाई र्नोट गरी NTFPs खेती, 
र्सल र प्रशोधन गना तामलम ददइनरे् । PADS ले उपयकु्त स्थानहरूमा स्थानीय प्रशोधन केन्त्िहरू 
र मूल्य अमभवृषि ईकाइहरू स्थापना गना सहयोग गनेर् । कृिक, सङ्कलनकताा, प्रशोधनकताा र 
व्यापारीिीच िजार प्रवर्द्ान सञ्जालको षवकास गररनेर् । MAPS/NTFPs को लामग मामथका 
गमतषवमधहरू प्रवर्द्ान गना समन्त्वयको लामग िह-ुक्षेरीय तहको सांयन्त्रहरू मिध्यमान समेत र्न ्। 

 

6.3.3 पररणाम ३: खाद्य र पोिण सरुक्षामा सधुार 

१८७. खाद्य र पोिण सरुक्षा ति प्राप्त हनु्त्र् जि सिै व्यश्चक्तहरूले स्वस्थ जीवन श्चजउनको लामग पयााप्त 
मारामा षकर्ायती एवां पौषिक खानामा भरपदो पहुँच हनु्त्र् । खाद्य र पोिण सरुक्षाका चार 
आयामहरू र्न ्जसले दीघाकालीन र अस्थायी (तीव्र) अवस्था दवैुलाई समेट्दर्न । आयामहरूमा 
उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र श्चस्थरता हनु।् नेपालमा भोकमरी, गररिी र कुपोिणका आधारभतू 
कारणहरू आमथाक, सांस्थागत र साांस्कृमतक कारकहरूिाट आउँर्न ्जसले सरुश्चक्षत खाना र 
जीषवकोपाजानका अवसरहरूको पहुँच र उपयोगलाई सीममत गदार् । जीषवकोपाजानका अवसरहरूको 
पहुँचले घरपररवारलाई असामान्त्य अवस्था (shocks) को सामना गना ददगो र पयााप्त आय समते 
प्रदान गदार् । सदूुरपश्चिमको षवषवध भगूोल, जातीय सांरचना र सामाश्चजक अभ्यासहरूले प्रदेशभरका 
षवमभन्न जातजामत र जनजामतहरूिीच स्वास्थ्य र पोिण सूचकहरूमा मभन्नता िढाउँर् । कम कृषि 
उत्पादकत्व र कमजोर िजारले षकसानको आम्दानीको सम्भावना, मनजी क्षेरिाट लगानी, र षवषवध 
र पौषिक खाद्यान्नमा पहुँचलाई सीममत गदार् । 

 

१८८. कृषि क्षेर मार खाद्य सरुक्षाको मनणाायक क्षेर होइन, तर यो एक प्रमखु के्षर भने हो । नेपालको 
कृषि के्षरको दरुदृषि अमतररक्त आम्दानीमा मार वृषि नभई षवशेि गरी हाल खाद्यान्न असरुक्षामा 
परेकाहरूका लामग थप पोिणयकु्त खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा समेत प्रमतषवश्चम्ित 
हनु्त्र् । खाद्य र पोिण सरुक्षाले पश ुर िागवानी उत्पादनहरूको ठूलो भमूमकाको साथ अझ षवषवध 
कृषि उत्पादन प्रणाली समावशे गना सक्र् । ADS दरुदृषि िह-ुक्षेरीय पोिण योजना (MSNP) र 
खाद्य र पोिण सरुक्षा योजना (FNSP) सँग सम्िर्द् र् । MoAD द्वारा अनमुोददत FNSP लाई  खाद्य र 
पोिण सरुक्षा कायाक्रमहरू कायाान्त्वयन गना ADS को अमभन्न अांगको रुपमा मलईने र MSNP पमन 
पूरक हनुेर् । 

 

१८९. यस षवियको पररणाम भनेको सरुश्चक्षत र पौषिक खाद्यमा पहुँच िढाई जनताको खाद्य  र पोिण 
सरुक्षामा सधुार गदै खाद्य अमधकार र खाद्य सम्प्रभतुा ऐन र मनयमको कायाान्त्वयन समुनश्चित गने हो 
। यो उत्पादकत्व वषृर्द् र कृषि उत्पादनको व्यापार र िजारीकरणमा प्रमतस्पधाात्मकता िढाउन र 
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PPP/PPCP मोडेलमा रणनीमतक स्थानमा खाद्य भण्डारहरूको स्थापना र स्थानीय खाद्य प्रणालीको 
प्रवर्द्ान िाट हामसल गना सषकन्त्र् । यो नमतजा प्राप्त गनाको लामग, मनम्न प्रमतर्लहरु पररकल्पना 
गररएको र् । 

 

मखु्य प्रमतर्ल (Output) हरुः 
३.१ उत्पादन र खाद्य व्यापार िढाएर खाद्यान्नमा भौमतक पहुँच सधुार  

१९०. खाद्यमा पहुँच सधुार र उपलब्धता समुनश्चित गनुा खाद्य र पोिण सरुक्षाको एक आयाम हो । यसले 
खाद्यान्नमा  भौमतक पहुँच सधुार गने र कृषि उत्पादन िढाउने लक्ष्य राखेको र् । पररकल्पना 
गररएका कृयाकलापहरुले खाद्य उत्पादकत्व वृषि मार्ा त उत्पादनको स्तर िढाई खाद्यान्न उपलब्धता 
िढाउने सोच राखेको र् । गणुस्तरीय सामग्रीको आपूमता, िाली तथा पशपुांक्षी ऋणको व्यवस्था, 
िजार र मूल्य समुनश्चितता एवां नवप्रवतानको माध्यमिाट जलवाय ुअनकुुलन प्रषवमध अपनाई उत्पादन 
िढाउन सषकने दृषिकोण मलएको र् । स्थानीय स्तरमा खाद्यान्नमा आत्ममनभारता हामसल गना 
स्थानीय िाली/वस्त ुउत्पादन र मास ुतथा दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेर् । नेपाल खाद्य 
सरुक्षा अनगुमन प्रणाली (NeKSAP) पमन लागू गररनेर्। साथै सडक र भण्डारण सषुवधाहरू जस्ता 
अमतररक्त भौमतक पूवााधारहरूको षवकास एवां मिध्यमान पवुााधारहरुको सधुार गरर भौमतक पहुँच सडृुढ 
गररनेर् । 

 

३.२ पौषिक र षवषवध खाद्य उपभोग प्रवर्द्ान  

१९१. केही कायाक्रमहरूमा पश-ुस्रोत खाना, र्लरू्ल, तरकारी र मसमी/दाल लगायत षवषवध पौषिक खाद्य 
पदाथाको खपत िढाएर घरायसी स्तरमा खाद्य उपभोगमा पररवतान ल्याउन सषकन्त्र् । ऊजाायकु्त 
खानेकुराको तलुनामा पौषिक खानाहरू मनकै महँगो हनुे हुँदा गररि र सीमान्त्तकृत मामनसहरूले 
उपभोग गना सक्दैनन ्। यस सन्त्दभामा र्ामा र र्ामा िाषहर रोजगारी मसजाना गना आवश्यक मूल्य 
अमभवृषि गमतषवमधहरू (जस्तै, प्रशोधन) सांचालन, जोश्चखममा परेका मामनसहरू र समदुायहरूलाई 
सामाश्चजक सरुक्षा योजनाहरू षवकास र कायाान्त्वयन गने र घरेल ुिगैंचाको प्रवर्द्ान मार्ा त कम 
लागतमा षवषवध पौषिक पदाथाहरूको उपलब्धता िढाउन ुआवश्यक र् ।  

 

१९२. घरेल ुपोिणको लामग सम्वृि षवषवधता सषहतको घर िगैंचाको प्रवर्द्ान मार्ा त उत्पादन हामसल 
गररनेर् । जोश्चखममा परेका समदुायहरूमा मनयममत आहार षवषवधता अनगुमन सांयन्त्र स्थापना 
गररनेर् । साथै स्थानीय स्तरमा उत्पाददत खाद्य वस्त ुप्रयोग गरी षवद्यालय खवुाउने कायाक्रमलाई 
प्रवर्द्ान गररनरे् । 

 

३.३ आकश्चस्मक आवश्यकताहरूको लामग खाद्यान्नको मौज्दात (िर्रस्टक) व्यवस्थापन 

१९३. यस प्रदेशका पहाडी तथा षहमाली श्चजल्लाहरू िाढी, खडेरी र रोग कीराको प्रकोप जस्ता जलवाय ु
जोश्चखमका कारण खाद्य असरुश्चक्षत र्न ्। सांकटको समयमा मामनसहरूलाई सहयोग गना खाद्यान्न र 
िीउको मौज्दात राख्न भण्डारण सषुवधाहरूको पयााप्त षवकास गनुा जरुरी र् । प्रदेश सरकार र 
स्थानीय तहले स्थानीय रूपमा उपलब्ध िाली/वस्तकुो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादकहरूिाट 
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सीधै खररद गनुा पदार् । स्थानीय उत्पादनको आवश्यकता र उपलब्धता िारे वासलात तयार 
गनुापर्ा । साथै स्थानीय उत्पादनको िजार/मिक्री गना प्रत्येक श्चजल्लामा कोसेली घर (उपहार 
पसल) स्थापना गना सहयोग गनााको साथै आवश्यकताको मनश्चित प्रमतशत मौज्दात (िर्र स्टक) को 
रूपमा राख्न ेव्यवस्था  गररनरे् । साथै यी आपतकालीन कायाहरू गनाको लामग सांस्थागत क्षमतालाई 
सदुृढ गनुाका अमतररक्त आपतकालीन समयमा काम गना स्थानीय सरकारहरूसँग समन्त्वय/सहयोग 
सांयन्त्रको षवकास गनुा आवश्यक र् । 

 

३.४ षवषवध खाद्यान्नको पोिण मूल्य िारे सचेतना मसजाना  

१९४. यस प्रदेशका जनतामा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पौषिक खाद्य वस्तलुाई कम ध्यान ददई उजाायकु्त 
खाद्यपदाथा िढी खाने प्रचलन र् । तसथा, स्थानीय समूहहरूलाई पररचालन गरी पोिण सचेतना 
अमभयानहरू आयोजना गने, षवद्यालय श्चशक्षामा पोिण पाठ्यक्रम समािेश गने, जनचेतना अमभवृषिका 
लामग आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गने, षवषवध स्थानीय खाद्य पदाथाहरूको पोिण सम्भावना आांकलन 
गने र मतनको प्रशोधन र मूल्य अमभवृषि जस्ता कृयाकलापहरु सांचालन गररनरे् । 

 

३.५ स्थानीय वस्तहुरूको मूल्य अमभवृषिको लामग मषहलामैरी खाद्य प्रशोधन मेमसनरी र उपकरणहरूमा पहुँच 
समुनश्चित  

१९५. नेपाली पररप्रके्ष्यमा मषहलाहरू प्रायः खाना िनाउने र पररवारका अन्त्य सदस्यहरूलाई खवुाउने 
काममा सांलग्न हनु्त्र्न ्। केही जातजामत र जातीय समदुायहरू िाहेक मषहलाहरु िाली योजना,  
उत्पादन सामाग्री खररद तथा उत्पादनको िजाररकरण र खाना िनाउनका लामग खाद्यान्न खररदको 
सन्त्दभामा प्रमखु मनणायकतााहरू होईनन ्। ज्ञान र प्रषवमधहरूमा मषहलाहरुको धेरै सीममत पहुँच र्। 
कृषिसँग सम्िश्चन्त्धत मनणाय र घर पररवारमा खाना र पोिण सधुारको सन्त्दभामा मषहला सशश्चक्तकरण 
पूवा-आवश्यकता हो । यसथा, यो प्रमतर्ल हामसल गने कृयाकलापहरुमा स्थानीय उत्पादनहरूको 
मूल्य अमभवृषि (प्रश्चशक्षण र ज्ञान िाँडर्ाडँ मार्ा त) का लामग मषहलाको क्षमता अमभवृषि, घरायसी 
स्तर, सामदुाषयक र स्थानीय तहमा खाद्य प्रशोधनका लामग मषहलामैरी मेमसनरी र औजारहरूको पहुँच 
समुनश्चित गने र उपकरण र मेमसनरीको लागतमा अनदुान र आवश्यक सेवाहरू प्रदान गनुा रहेको र् 
। 

 

३.६ खाद्य स्वच्र्ता र गणुस्तर प्रवर्द्ानका उपायहरू अपनाउने  

१९६. खाद्य स्वच्र्ता ती सिै खतराहरू चाहे परुानो वा तीव्र (chronic or acute) सँग सम्िश्चन्त्धत र् जसले 
खाद्यका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्य हामनकारक िनाउन सक्र् । यसमा नकारात्मक षवशेिताहरू 
जस्तै मिग्रन,े र्ोहोरसँग दूषित हनुे, रि, दगुान्त्ध एवां सकारात्मक षवशेिताहरू जस्तै खानाको उत्पश्चि, 

रांग, स्वाद, िनावट र प्रशोधन षवमध समावेश हनु्त्र्न । गणुस्तर र स्वच्र्ता समुनश्चित गनाका लामग 

कायाान्त्वयन गररने कृयाकलापहरुमा मनयमहरू र खाद्य सरुक्षा मापदण्डहरूको तयारी र कायाान्त्वयन 
एवां मनयममत अनगुमन र मूल्याङ्कन समावशे र् । प्रदेशमा खाद्य गणुस्तर र स्वच्र्ता मापदण्ड लागू 
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गने र अनगुमन गने सांस्था (खाद्यको अमधकार र खाद्य सम्प्रभतुा सषहत) को क्षमताको 
अभाव/अपयााप्तता रहेकोले यसलाई सदुृढ गनुा जरुरी र् । 

 

6.3.4 पररणाम ४: सांस्थागत सदुृषढकरण र सशुासनमा सधुार 

१९७. सांस्थाहरू रूपान्त्तरण एजेन्त्डालाई सहजीकरण र गमत ददने  केन्त्िमा रहन्त्र्न ्। मतनीहरूको कायामा 
कृषिलाई आधमुनकीकरण गना र उत्पादन रूपान्त्तरणका लामग मखु्य उत्पादन सामाग्रीहरू, स्रोतहरू र 
सेवाहरूको षवतरण समुनश्चित गने कायाहरू पदार्न ्। साथै सरोकारवालाहरुका मभन्न समूहहरू िीच 
अत्यिुम र वाांर्नीय षवतरण पररणाम समुनश्चित गनुा पमन आवश्यक र् जसिाट वृषि कारण हनुे 
र्ाइदाहरू समान रूपमा िाडँ्न सषकयोस । सांस्थाहरूको सदुृषढकरणको प्रश्न भनेको कृषि 
आधमुनकीकरणलाई सम्िोधन गने, प्रदेशमा कमजोर मूल्य-शृ्रङ्खलाहरूलाई िढावा ददने र चरम 
गररिीको 'प्रादेश्चशक षवरोधाभास (provincial paradox)  समाधान गने नै हो । PADS मभर कृषि 
रूपान्त्तरणका लामग सांस्थाहरुको सदुृषढकरण भनेको सावाजमनक सांस्थाहरू-राषिय र उप-राषिय, मनजी 
के्षरका सेवा प्रदायकहरू र सहकारीहरू, कृिक समूह, NGO/CBOs, िैंक तथा षवश्चिय सांस्थाहरुको 
नयाँ सांस्थागत ढाचँाका साथै क्षमता सदुृढ गनुा हो । 

 

१९८. PADS मा सांस्थागत षवकासले षवस्ताररत योजना, षवतरण, र सम्पश्चि ममात क्षमताहरू मार्ा त ददगो 
रूपमा पररणामहरू प्रदान गना के्षरीय सांस्थाहरूको क्षमतालाई सदुृढ गनाका लामग गररएका 
गमतषवमधहरूलाई जनाउँर् । जिषक शासन भन्नाले "नीमत तजुामा र कायाान्त्वयन गने र कायासम्पादन 
गने सरकारको क्षमता" लाई जनाउँदर्। क्षमताले PADS सर्लतापूवाक कायाान्त्वयन गना समुनश्चित 
गनेर्। शासनका मखु्य तत्वहरूमा पारदश्चशाता, जवार्देषहता र सहभामगता (TAP) समावेश र्न । 

 

१९९. कायाक्रमको तजुामा र कायाान्त्वयनका लामग सन्त्दभा सताहरू (ToR), सान्त्दमभाक क्षमता र 
सरोकारवालाहरू िीच समन्त्वयको आवश्यकता पदार् । यसरी  PADS ले सरकारको तीन तहको 
स्पि TOR सषहतको सांयन्त्र षवशेि गरी कृषि तथा पशपुांक्षी षवकास मन्त्रालय अन्त्तगात स्थापना 
गनेर् ।  साथै PADS ले AKCs, VHLSECs, PMAMP को TOR दायराको सीममतता हटाउनका लामग 
कृषि तथा पशपुालन सांस्थाहरूको स्पि भमूमका, उिरदाषयत्व, जवार्देषहता उल्लेख गने र पषृ्ठपोिण 
सांयन्त्र समेत षवकास गनेर् । 

 

२००. षकसानको प्रकार, व्यवसाय र स्थानीय सन्त्दभाहरू पररभाषित नगरी अनदुान र सेवाहरू प्रिन्त्ध गने 
एकाांकी दृषिकोण (Blanket approach) समेत यस प्रदेशको अको समस्या हो । स्रोत िाँडर्ाँट, 

अनदुान प्रशासन र कायाक्रम कायाान्त्वयनमा सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहिीचको कमजोर तालमेल, स्रोत 
िाँडर्ाँटमा दोहोरोपन जस्ता कायाले तालमलेलाई थप खश्चण्डत गरेको र् । मनयामक प्रावधानहरूको 
कायाान्त्वयन र उश्चचत अनगुमन एवां शैश्चक्षक सांस्थाहरू र NARC िीचको कमजोर समन्त्वय प्रदेशमा 
कृषि षवकासका थप ब्यिधानहरू हनु ्। यसरी  PADS ले षवमभन्न मनकायहरू, षवमभन्न तहहरू (सांघ, 

प्रदेश र स्थानीय) र षवमभन्न सरोकारवालाहरू (सरकार, नागररक समाज, षवकास साझेदारहरू) िीच 
समन्त्वय र प्रभावकारी योजनाका लामग आवश्यक पने कृषि के्षरको जषटलतालाई पषहचान गनेर्। 
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प्रभावकारी समन्त्वय र योजनाले सशुासन हामसल गना आवश्यक प्रमखु प्रमतर्लहरू समुनश्चित गनेर् 
। साथै PADS को समावेशी पक्षहरू (लैंमगक, षपर्मडएको समूह, भौगोमलक रूपमा षवपन्न) लाई 
उपयकु्त सांयन्त्र मार्ा त ध्यानमा राश्चखनरे् जसले PADS को योजना, कायाान्त्वयन र अनगुमनमा 
पारदश्चशाता, जवार्देषहता र सहभामगता समुनश्चित गदार् । सरकार र नागररक समाजका र्नौट 
गररएका सांस्थाहरू (जस्तै, कृिक सँगठन र सहकारी सांस्थाहरू) मभर रहेको जनशश्चक्तको क्षमताले 
PADS को सांस्थागत सशुासनको समग्र सदुृढीकरणमा योगदान पयुााउनेर् । 

 

२०१. सदुृढ सांस्था र सशुासनको समग्र पररणाम १४ प्रमतर्लहरू मार्ा त हामसल गररनेर् जसलाई तल 
उल्लेख गररएको र्: 
 

मखु्य प्रमतर्ल (output) हरुः 
४.१ तीन तहका सरकारहरूको स्पि TOR सषहतको सांयन्त्र स्थापना  

२०२. प्रमतर्ल ४.१ षवमभन्न तहमा कसले के गर्ा भने्न सपि कायाादेश सषहत प्रदेशदेश्चख स्थानीय 
तहसम्मको वतामान कृषि र पशपुालन सांस्थागत सांरचनाको पनुसंरचना एवां मनदेशनालय, AKCs/ 

VHLSEC र स्थानीय तहका अन्त्य कायाालयहरूको भमूमका र श्चजम्मवेारी सषहतको TOR मनददाि गरी 
हामसल गररनरे् । कृषि षवकास कायाक्रमको सन्त्दभामा प्रदेश र स्थानीय तहका लामग स्पि 
कायाक्रमगत के्षर पररभाषित गररनेर् । कायाक्रमको तजुामा, योजना, कायाान्त्वयन र अनगुमनका 
क्रममा स्रोतको दोहोरोपन र मनददाि षवमधको अिज्ञा नहनु ेगरी तीनवटा सरकारी तह र सम्िश्चन्त्धत 
मनकायहरू िीच समन्त्वय सांयन्त्रको षवकास गररनरे् । स्थानीय तहमा कृषि के्षरका लामग िजेट 
षवमनयोजन एकदमै नगण्य मारामा रहेको र् । PADS ले प्रत्येक नगरपामलका र गाउँपामलकाको 
कुल िजेटको १५-२०% कृषि के्षरमा षवमनयोजन गने व्यवस्था ममलाउनरे् । 

 

४.२ षवमभन्न तहमा कृषि क्षरेमा काम गने सावाजमनक सांस्थाहरू िीचको तालमेल वृषि 

२०३. मनयममत सपुररवेक्षण, अनगुमन र मूल्याङ्कनका लामग प्रभावकारी योजना र सांयन्त्रको षवकास गना सङ्घ, 

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी मनकायहरूिीच तालमले समुनश्चित गरी प्रमतर्ल ४.२ हामसल 
गररनेर् । PADS ले प्रदेशका सिै कृषि षवकास कायाक्रमहरूलाई MoLMAC, AKC/VHLSEC, 

मनदेशनालयहरू, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्ान  सहयोग र तामलम केन्त्ि, र्लरू्ल षवकास र्ामा, तरकारी 
षवकास र्ामा, माटो षवश्लिेण प्रयोगशाला, िीउ र िाली सांरक्षण प्रयोगशालाहरू िीच पयााप्त िजेट 
मिमनयोजन र ससुँगत (harmonize) गना सहज िनाउनेर् । हालका नीमत र अभ्यासहरू, मूल्य 
मनधाारण, उत्पादन सामाग्रीमा अनदुान र सेवाहरूको पनुसंरचनाको सन्त्दभामा ससुँगत PADS को 
केन्त्िमा रहनेर् । 

 

४.३ षवमभन्न तहका सांस्थाहरूिीचको समन्त्वयमा  एकीकृत कृषि षवकास योजना तजुामा 
२०४. PADS को प्रमतर्ल ४.३ ले िह-ुक्षेरीय योजना र नीमतहरूको कायाान्त्वयनको मनरीक्षण गना स्थानीय 

सरकारहरूको आवश्यकता र क्षमता अनरुूप एकीकृत योजना प्रषक्रयालाई ससुँगत गराउनेर् । िह-ु
मन्त्रालयका योजनाहरू जस्तै MoLMAC र भौमतक पूवााधार षवकास मन्त्रालय (MoPID), AKC र 
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VHLSEC कायाक्रमहरू र स्थानीय स्तरका कायाक्रमहरू योजना तजुामाको क्रममा एकीकृत हनुेर्न ्। 
आगामी आमथाक विा वा अवमधका लामग सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहिीच प्रदेशमा सांयकु्त योजना तजुामा 
गरी दलुाभ स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गना र कायाक्रम तथा गमतषवमधमा हनुे दोहोरोपनलाई 
हटाउने गरी योजना िनाइनरे् । तीन तहका सरकारहरूद्वारा एउटै इलाका/नगरपामलका र 
श्चजल्लामा मिध्यमान कायाक्रमहरू दोहोररन नददन स्रोत योजना र नक्साङ्कन (जस्तै, िीउ, नस्ल, 

प्रािाररक मल, औजार आदद) गररनेर् । PADS ले सिै दीघाकालीन कृषि योजनाहरू र िजेटहरूसँग 
सांयोजन/ममलान गने लक्ष्य राखेको र् । 

 

२०५. ठोस वा िमलयो तालमलेको लामग तलको तामलका २१ मा उल्लेख गररए अनसुार दश चरणको 
सहभामगतामूलक योजनाको दृषिकोण अपनाउन ुउपयकु्त हनु सक्दर् । 

 

तामलका २१. योजना चरण र कायाहरु 
चरण  चरणहरुको िणान  समय   

चरण -१  षकसान समूह, सहकारी, मनजी र्माहरूिाट आगामी आमथाक विाको लामग कृषि षवकास 
कायाक्रमको लामग आह्वान गने  र प्राथममकता सूची सषहत सिै साांसद, गाउँपामलकाका 
सदस्यहरूलाई अनरुोध पर लेख्न े। 
समय अवमध: ४५ ददन 

आश्चश्वन १०  

चरण -२  प्राप्त गमतषवमधहरूको लामो सूची तयार गने, र र्ोटो सूची िनाउने (MOLMAC ToR, 

सम्भाषवत लगानी, प्राषवमधक सम्भाव्यता, वतामान नीमत, प्राथममकता र मनयम र 
मनयमहरू) 
-सावाजमनक गने र दायरा िाषहरका अनरुोधहरूको िारेमा जानकारी गराउने । 

- र्ोटो सूचीिर्द् गमतषवमधहरूको सन्त्दभामा क्षेर प्रमाश्चणकरणमा जाने । 

मागा १५ 

चरण -३ प्रमाश्चणकरण, प्राषवमधक सम्भाव्यता र अनमुामनत लगानी सम्पन्न गने । माघ १५ 

चरण -४ सम्भाव्य कायाक्रमहरूको अश्चन्त्तम सूची िनाउने (नीमत, प्राथममकता, प्राषवमधक र षविीय 
सम्भाव्यता ढाँचा), अस्वीकृत वा दायरा िाषहरका कायाक्रमहरु  सावाजमनक गने । 

माघ ३० 

चरण -५ कायाक्रम लागत र समय सीमाको अश्चन्त्तम सूची तयार गने  

- (एक र िहवुिा) र वगीकरण गने 

- कायाक्रमहरु सांघीय मन्त्रालयलाई मसर्ाररस गने 

- स्थानीय तहमा कायाक्रम गना मसर्ाररस गने 

- MoLMAC द्वारा कायाान्त्वयन गररने कायाक्रमहरू 

र्ाल्गनु ३०  

चरण -६ MoLMAC मार्ा त उप-पररयोजनाहरू (सशता अनदुान वा सांघीय कायाान्त्वयनको लामग) 
सषहत सांघीय स्तरमा अनरुोध गने  
स्थानीय स्तरमा MoLMAC मार्ा त अनरुोध गने (सशता अनदुान, ममल्दो अनदुान वा 
आफ्नै लगानी)  

अश्चन्त्तम नामावली, सङ्घीय तह, प्रदेश र स्थानीय तह र समयसीमािारे सम्िश्चन्त्धत 
साांसदलाई जानकारी गराउन े। 

चैर १५ 
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चरण  चरणहरुको िणान  समय   

चरण -७ श्चजल्ला स्तरका एजेन्त्सीहरूद्वारा MoLMAC लाई आवश्यक पने 
कायाक्रम/उपपररयोजना/षक्रयाकलापहरू र अनमुामनत िजेट र जनशश्चक्तको अश्चन्त्तम 
सूची पेश गने । 

चैर ३० 

चरण -८ MoLMAC  द्वारा अश्चन्त्तम सूची िनाउने (नीमत, प्राथममकता, लगानी, लागत लाभ र अन्त्य 
मापदण्डहरू, सरोकारवालाहरूिाट प्रमतषक्रया र सांसद सदस्यलाई सञ्चार) 

िैसाख १५ 

चरण -९ गमतषवमधहरू/उपपररयोजनाहरूको सूचीलाई अश्चन्त्तम रूप ददने (आउँदो आमथाक विाको 
नीमत र कायाक्रम ढाँचासषहत) 

जेष्ठ १५  

चरण -१० सम्िश्चन्त्धत कायाालयहरूद्वारा LMBIS प्रषवि गने जेष्ठ २० 
 

२०६. सदुृढ र एकीकृत योजनाका लामग सावाजमनक के्षर, षवकास साझेदार, मनजी क्षरे र स्थानीय स्तरका 
सरोकारवालाहरूलाई समावशे गरी स्पि समयमसमा सषहतको तल्लो तहको सहभामगतामूलक योजना 
मागामनदेशनहरू षवकास गररनेर् । स्पि आधार (थ्रसेहोल्ड) को साथ पररयोजना मूल्याङ्कन प्रणाली 
स्थाषपत गररनेर् र मागामनदेशनहरूको पालना समुनश्चित गररनेर् । 

 

४.४ लश्चक्षत अनदुान/समथान योजना लागू गरी पारदशी अनदुान षवतरण सांयन्त्रको षवकास  

२०७. प्रमतर्ल  ४.४ पारदशी तररकाले अनदुान षवतरण षवमध पालन गराउन ेकुराको समुनश्चितता गना 
केश्चन्त्ित र्। षकसान र मतनका सांस्थाहरूलाई उत्प्ररेरत गना कृषि सहायता प्रणाली सदुृढ हनुपुर्ा । 
उत्पादन सामग्री, मेमसनरी, पूवााधार स्थापना, मसचँाइ र प्रषवमधहरूमा अनदुान उपलब्ध गराइने भएकाले 
कृषि क्षेरमा अनदुानको व्यवस्था एक प्रमखु सहयोगीको रुपमा रहेको र् । सदूुरपश्चिम प्रदेश 
सरकारले ‘कृषि षवकास कायाक्रम कायाान्त्वयन कायाषवमध, २०७६ तजुामा गरेको र् जसमा अनदुानको 
िारेमा व्याख्या गररएको र् । यसमा मल, िीउ, मिरुवा र मिरुवाको मूल्य, ढुवानी, लश्चक्षत समूहका 
कायाक्रमहरू (तामलम, कायाशाला, अवलोकन भ्रमण/भ्रमण) लगायत अन्त्य कायाक्रम (सफ्टवेयर) मा 
शतप्रमतशत अनदुान ददने व्यवस्था रहेको उल्लेख र् । त्यस्तैगरर साना मसँचाइ पूवााधार मनमााण, 

प्लाषिक घर, नेट हाउस, टनले, शडे हाउस, साना उपकरण, कृषि िजार सांरचना मनमााणमा ८५% 
अनदुान र् भने कायाक्रमको लक्ष्य अनसुार स्रोत िीउ, ममेसनरी उपकरण, मौरी/उपकरण, श्चशत भण्डार 
स्थापनामा ५० प्रमतशत अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था र् । यस िाहेक सहमुलयत ऋण र 
िाली िीमा प्रब्याज (षप्रममयम) मा ७५% अनदुानको व्यवस्था र् । 

 

२०८. पशपुालन एवां मत्स्यपालन र कृषि िजार, सङ्कलन केन्त्ि, शीत भण्डार, र रषिक/सेलार स्टोर  पूवााधार 
सांरचनाको लामग अनदुानको व्यवस्था गररएको र् । उद्यमीहरूको आवश्यकता अनसुार अनदुान 
उपलब्ध गराउनको लामग PADS ले योजना, स्रोत िाँडर्ाँड र कायाक्रम कायाान्त्वयनको शरुु देश्चख नै 
दोहोरोपन नहोस ्भन्नका लामग सरकारका तीन के्षरहरू िीचको अनदुानको ढाँचाको समीक्षा गनेर् र 
कायाान्त्वयन गना स्पि पररचालन पशु्चस्तका र मागामनदेशनहरू तयार गररनेर् । कृिक दताा र 
वगीकरण तीन विामभर सम्पन्न गररनेर् । कृिकको िारेमा स्पि र भरपदो तथ्याांक आधार 
(database) पूरा भएपमर् प्रदेशमभर उत्पादनमा आधाररत अनदुान सांयन्त्र स्थापना गररनेर् । 
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४.५ मनजी क्षरेको सषक्रय सहभामगता समुनश्चितता 
२०९. प्रमतर्ल ४.५ ले प्रषवमधको प्रवर्द्ान र प्रसार, क्षमता अमभवृषि, आयामतत उपकरणको भन्त्सार शलु्क, 

कृषि व्यवसाय केन्त्िको स्थापना एवां मलु्य शृ्रङ्खला अमभवषृि, स्रोत केन्त्ि र मूल्य लगायतका षवमभन्न 
प्रकारका प्रोत्साहनको िमलयो प्रावधान सषहत मनजी के्षरहरूलाई कृषि व्यवसाय तर्ा  उत्प्ररेरत र 
आकषिात गने रणनीमत षवकास गनेर् । PADS ले एग्रोभेट्स, धान ममल, प्रशोधनकताा, मनजी र्ामाहरू, 

िीउ कम्पनीहरू, मनजी प्रयोगशालाहरू, िजार एजेन्त्ट, वस्तगुत सांघ, FNCCIs/DCCIs र अन्त्य 
उद्यमीहरूको सांलग्नता समुनश्चित गना सदुृढ समन्त्वय सांयन्त्र स्थापना गनेर्। प्रदेश सरकारले मनजी 
के्षरका सर्ल व्यवसाषयक मोडलहरू अवलम्िन गने र त्यस्ता मोडलहरू अपनाउन नगरपामलकासँग 
समन्त्वय गनेर् ।  

 

२१०. मनजी क्षेरको सांलग्नता "कृषि व्यवसायमा मनजी के्षर सांलग्नता मागामनदेशन २०२१ (Private Sector 

Engagement Guideline in Agribusiness, 2021)”1 मा आधाररत हनुेर्। मनजी क्षरेको सांलग्नताको 
क्षेर मनम्नानसुार हनुेर् (क) भमूम उपयोग र व्यवस्थापन (भाडामा, करार खेती र भमूम िैंक) (ख) 

िीउ उत्पादन, षवतरण र िजार (ग) नस्ल सधुार र कृमरम गभााधान सेवा (घ) मल आपूमता प्रणाली -
मल मिक्री षवतरण गना तथा ब्लेन्त्डेड (blended) मल व्यवस्थापनका लामग मनजी क्षरेको प्रवर्द्ान (ङ) 

कृषि यान्त्रीकरण (र्) प्रषवमध षवकास (ज) प्रषवमध हस्तान्त्तरण (झ) कृषि षवश्चिय व्यवस्था (ञ) कृषि 
प्रशोधन र मूल्य अमभवृषि र (ट) कृषि िजार, कृषि िजार पूवााधार र सहयोग प्रणाली । यस 
व्यवस्थाले कृषि उत्पादनको माग र आपूमतालाई सम्िोधन गदै प्राषवमधक सामग्री र अन्त्य सेवाहरूमा 
सहजीकरण गनेर् । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्ानमा मनजी क्षेरलाई सहभागी गराउन प्रदेश सरकारले 
"कृषि व्यवसाय प्रवर्द्ानका लामग मनजी क्षरेको सहभामगता नीमत" तजुामा गनेर् । िाली र के्षर 
अनसुार सन्त्तमुलत मलको प्रयोग एवांम मलको उच्चतम उपयोगका लामग प्रदेश सरकारले "ब्लेन्त्डेड 
(Blended) मल व्यवस्थापन कायाषवमध" तयार गने र् । 

 

४.६ सश्चजलैसँग पहुँचयोग्य र लागत-प्रभावी कृषि सामग्री र सेवाहरू समुनश्चितता/उपलब्धता 
२११. PADS को प्रमतर्ल ४.६ मनजी के्षरका लामग अनदुान, िीमा र कायाान्त्वयन सांयन्त्र जस्तै कृषि 

प्रोत्साहन व्यवस्थापन गना भरपदो र पारदशी सांयन्त्रको स्थापना गने तर्ा  केश्चन्त्ित हनुेर् । 

MoLMAC ले अनदुान र अन्त्य कृषि सामग्री र सेवाहरू र यसको कायाान्त्वयन षवमधका िारेमा 
मममडया/वेिसाइट मार्ा त ितु सञ्चारको लामग मन्त्रालय, मनदेशनालय, AKC र VHLSEC मा सूचना 
डेस्क स्थापना गनेर् ।  

 

२१२. प्रत्येक वडास्तरमा कृषि सामाग्री मडपो/एग्रो-भेटहरू स्थापना गरर प्रमतर्ल हामसल गररनेर् । 
इजाजतपर प्राप्त मनजी सेवा प्रदायकहरूको प्रवर्द्ान, सहकारी तथा िैंक तथा षविीय सांस्थाहरूमार्ा त 
ऋण सषुवधा, LRP पररचालन र षकसानमैरी सूचना प्रषवमधको स्थापना गररनेर् । 

 

 
1 Private Sector Engagement Guideline in Agribusiness, 2021 (draft), MoALD, Government of Nepal 
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४.७ सहकारीलाई सदुृषढकरण गरी सक्षम िनाउन े

२१३. PADS मा प्रमतर्ल ४.७ ले सांस्थागत षवकास, व्यवसाय योजना तयारी, र लेखापरीक्षण, अमभलेख राख्न े
र लगानीको सम्भाव्यता सम्िश्चन्त्ध कुराहरुमा सहकारीहरूको व्यवस्थापन र व्यवसाय षवकास सीपहरू 
िढाउनेर् । सहकारीहरूलाई प्राषवमधक मानव श्रोतको व्यवस्था पन, एग्रो-भेट र सूचना प्रषवमध 
जस्ता पक्षहरुमा सशक्त िनाई कृषि उत्पादन र िजारीकरणको स्तर (Economies of scale) िढाउन 

कृषि मूल्य शृ्रांखलाहरूमा सांलग्न गराईनेर् । PADS ले सहकारी मार्ा त कृषिमा लगानी तथा 
अनदुानलाई सांस्थागत गनेर् । 

 

२१४. प्रत्येक स्थानीय तहमा एक मषहलासषहत कम्तीमा दईु जना सहकारी प्रश्चशक्षकहरू षवकास गररनेर्। 
MoLMAC ले प्रादेश्चशक स्तरमा सहकारी तामलम केन्त्ि (CTC) स्थापना गना र सहकारी 
सदस्यहरूलाई मनधााररत आधारमा तामलम ददन सहजीकरण गनेर्। सहकारीको पूवााधार षवकासमा 
टेवा पयुााउन िमलयो सांयन्त्रको षवकास गररनेर् । 

 
४.८ षविीय सेवामा सधुार गरी सहज र षकर्ायती पहुँच समुनश्चितता 
२१५. राि िैंकको मनदेशन कायाान्त्वयन गना िैंक तथा षविीय सांस्थाहरुको मनयममत अनगुमनिाट प्रमतर्ल 

४.८ हामसल गररनेर् । PADS ले हाल मिध्यमान षवि र िीमाको लामो प्रषक्रया र अव्यावहाररक 
आवश्यकतालाई सांिोधन गरी हटाउनेर् । साना षकसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन सहकारीलाई 
प्रोत्साहन गररनेर् । त्यसैगरी प्रदेशमा कृषि तथा पशपुन्त्र्ी सेवाका लामग नेपाल मिमा समममतले 
ददएको मनदेशन अनसुार षवध्यमान िीमा नीमत अमनिाया रुपमा लागू गना िीमा कम्पनीहरूलाई 
अमभमखु गररनेर् । 

 

४.९ CBOs/NGOs, कृिक समूह, वस्तगुत सांस्था र षवकास साझेदारहरूको सामांजस्यपूणा पररचालन 

२१६. प्रदेशमा कृषि के्षरमा काम गने CBO र गैरसरकारी सांस्थाहरूिीच ससुँगत (harmonize)  प्रवर्द्ान  
गरी उत्पादन ४.९ हामसल गररनेर् । मषहला सामदुाषयक स्वास्थ्य स्वयांसेषवका (FCHV), CFUG, 

यवुा क्लि र षकसान समूह र षकसान सञ्जललाई आधारभतू सेवामा आफ्नो क्षमता िढाई कृषि 
व्यवसायमा पररचालन गना िमलयो सांयन्त्रको षवकास गररनेर् । PADS मा प्रदेश सरकारले षवकास 
साझेदारहरूको लामग एक ढोका नीमतको तजुामा र कायाान्त्वयन गने पररकल्पना गरेको र् । त्यस्तै 
सम्िन्त्ध र समन्त्वयलाई सदुृढ गना प्रादेश्चशक अनसुन्त्धान र षवस्तार मञ्च पमन स्थापना गररनेर्। 
त्यसैगरी कृषि षवकासका गमतषवमधमा तालमले ममलाउन प्रादेश्चशक कृषि षवकास सहयोग इकाई 
(PADSU) गठन गररने र् । 

 

४.१० प्रभावकारी अनगुमन, सममक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्िन 

२१७. कायाक्रमको नमतजा र सूचकहरूलाई ध्यानमा राखी अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रणाली िनाई प्रमतर्ल 
हामसल गररनरे्।र्ोटकरीमा प्रदेशमा अनगुमन सममक्षार मूल्याङ्कन प्रणालीका लामग देहायका कायाहरू 
गररनेर्न:् 
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क) प्रादेश्चशक, श्चजल्ला र स्थानीय तहमा M&E र ररपोषटाङ प्रणालीको क्षमतालाई सदुृढ गने । 

ख) अनगुमनमा नीमतगत श्चस्थरता र कायाक्रमको मनरन्त्तरताका सवालहरुलाई दृषिगत गने । 

ग) सरकार, षवकास साझेदार र दात ृसमदुायद्वारा लागू गररएको कृषि के्षरमा नीमत र कायाक्रम 
गमतषवमधहरूको समीक्षा गना सांयकु्त क्षेर समीक्षा (JSR) दृषिकोण अपनाउने । 

घ) क्लस्टर स्तरमा सहभामगतामूलक अनगुमन र मूल्याङ्कन (PME) सांयन्त्रको स्थापना गने । 

ङ) प्रगमतको मनयममत अनगुमन समुनश्चित गने । 

च) कायाक्रम स्थलहरूमा मनयममत रूपमा सावाजमनक सनुवुाइ र सावाजमनक लेखापरीक्षणको 
आयोजना गने । 

 

४.११ कृषि डाटािेस सधुार / स्थापना 
२१८. कायाक्रम योजना र अनगुमन तथा मलु्याांकनका लामग प्रदेशमा कृषि तथ्याांक आधार (डाटािेस) को 

स्थापना आवश्यक र् । यो प्रमतर्ल कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (AMIS) को स्थापना र 
सदुृढीकरण गरेर हामसल गररनेर् । यसले उद्यम, िजार, मूल्य, पूवााधार, िाली, पशपुालन र 
मत्स्यपालन िारे षवश्वसनीय डाटािेस मसजाना गनेर् । GESI तथा अन्त्य पर्ामड परेका समहुमा 
आधाररत कृषि तथ्याङ्क पमन प्रदेशमा षवकास गरर अध्यािमधक गररनेर्। डाटािेसलाई मामसक, 

रैमामसक र वाषिाक आधारमा सङ्कलन, षवश्लिेण र प्रसाररत गररनेर् । प्रादेश्चशक सरकार (षवशिे गरी 
MoLMAC) ले डाटा सङ्कलन प्रणालीको षवकास गने, षवमभन्न षकमसमका तथ्याांक अलग गने एवां 
स्थामनय तह, PPPC र CBS सँग समन्त्वय गरी तथ्याांक एकीकरण गने र् । प्रादेश्चशक सरकारले 
PADS कायाान्त्वयनको पषहलो विामा डाटािेस कायादल िनाउनेर् । 

 

४.१२ कृषिका कायाहरुमा लैषिक र समावेशी दृषिकोण अपनाउन े

२१९. GESI को लामग नीमत, कायाक्रम योजना, कायाान्त्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लामग  प्रदेश तथा 
स्थानीय तहमा िहृत ्सांयन्त्र स्थापना गरी प्रमतर्ल ४.१२ हामसल गररनरे् । हमलया, मकु्त कमैया, 
एकल मषहला र जोश्चखममा परेका समदुायका उत्पीमडत समूहका लामग षवशेि कायाक्रम र 
कायाक्रमहरू षवकास गररनरे्। GESI सांलग्नताका लामग मनम्न पक्षहरूलाई षवचार गररनेर्: 
क) प्रदेशमा PADS कायाान्त्वयन समममतमा मषहला र षपर्मडएका समूहहरूको सहभामगता  

ख) थप अनदुामनत सामग्री, ममेसनरी, औजार, र शलु्कहरू । 

ग) उद्यमी-मषहला र षवपन्न वगाको क्षमता वषृि । 

घ)  मषहलामैरी उपकरण, मेमसनरी र उपकरणको उपलब्धता । 

ङ) सस्तो र सहमुलयतपूणा कृषि ऋण र िीमामा सहज पहुँच । 

 

४.१३ नीमतगत प्रमतविताको षवश्वसनीयता कायम एवां प्रवर्द्ान   

२२०. सिै स्थानीय सरकार ईकाइहरूमा PADS को िारेमा सचेतना जगाउने र सो को प्रचार प्रसार गरर 
PADS अनरुूप स्थानीय योजना तजुामा गना लगाई प्रमतर्ल ४.१३ प्राप्त गररनेर् । यसको मतलि 
सिै स्थानीय तहले PADS लाई आफ्नो कृषि षवकास योजनाको जगको रूपमा मलने र सहयोग र 
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सेवाको पहुँचका लामग नीमतमा पररवतानसँगै नीमत र कायाक्रमको एकरूपता समुनश्चित गने भने्न हो । 

PADS को समन्त्वय र कायाान्त्वयनमा सांलग्न प्रमखु सरोकारवालाहरूको अमभमखुीकरण, तामलम र 
अन्त्तरषक्रया मार्ा त क्षमता वषृि गररनेर् । 

 

४.१४ मानव सांसाधनको आवश्यकताहरू मूल्याङ्कन/पनुरावलोकन  

२२१. आवश्यक मानव सांसाधनको उपलब्धता प्रदेशमा श्चचन्त्ताको षविय हो । हालको ररक्त पदहरू पूमता 
गने एवां PADS कायाान्त्वयनको पषहलो विामा आवश्यकता मूल्याङ्कनका आधारमा MoLMAC, 

मनदेशनालय, AKC, VHLSEC, र्ामा सेन्त्टरहरू र स्थानीय स्तरमा थप प्राषवमधक षवशेिज्ञहरू मसजाना 
गरर षवशेिज्ञता र पररमाणका आधारमा आवश्यक मानव सांसाधन पूमता गना जोड ददइनरे् (जस्तै, 
िागवानी मिज्ञ, प्रसार षवज्ञ, िाली सांरक्षण षवज्ञ, िजार प्रवर्द्ान मिज्ञ, भेटेररनरी डाक्टर र पशपुांक्षी तथा 
दगु्ध षवज्ञ, आदद) । श्चजल्ला र स्थानीय तहको सम्भाव्यताका आधारमा षवज्ञहरुलाई खटाईनेर् ।  

 

षवज्ञ/कमाचारीहरुको पदोन्नमत र सीप षवकास मार्ा त िशृ्चि षवकासका अवसरहरू ददइनरे् । 
महत्त्वपूणा पेशागत के्षरहरूमा अल्पकालीन षवशेिज्ञको प्रावधान राश्चखनेर् । षवध्यमान मानव सांसाधन 
र LRP को क्षमता आवश्यकताको आधारमा अमभवृषि गररनेर् । 

 

६.४ स्रोत आवश्यकता र लगानी योजना 
२२२. PADS को लगानी योजनाले २०७९/८०-२०९३/९४ सम्मको १५ विाको अवमधलाई समेट्दर् । 

पषहलो पाँच विा (२०७९/८०-२०८३/८४) र अको १० विा (२०८४/८५-२०८३/८४) को लामग 
PADS काया योजना लागू गना लाग्ने लागत तामलका २२ मा प्रस्ततु गररएको र् । सिै कायाक्रमहरु 
कायाान्त्वयन गना कुल लागत रु १ खरि ७६ अरि ३४ करोड ८९ लाख हनुरे् । प्रत्येक 
कायाक्रमहरु ४९ वटा प्रमतर्ल अन्त्तगात समूहवि गरर लागत अनमुान गररएको र् । यस अध्यायमा 
उल्लेख गररएको लागत प्रचमलत मूल्यमा अनमुान गररएको र् । लागतहरू प्रायः तलिाट मामथ 
(Bottom-up) पद्दमत अनरुुप अनमुान गररएको र्, उदाहरणका लामग: 
क) षकसानको उत्पादन प्रणाली र उत्पादनहरू जस्तै, िाली लगाउने ढाँचा (cropping pattern)  र 

उत्पादकत्वमा आधाररत । 

ख) सावाजमनक सांस्थाहरूका हालका  योजनाहरू (जस्तै, सतह मसचँाइ षवस्तारको लामग रानी-जमरा-
कुलररया योजनाहरू) र प्रदेश मन्त्रालयहरूका उत्पादन र उत्पादनोपरान्त्त योजनाहरू । 

ग) सावाजमनक सांस्थाहरूको आकाांक्षा (aspiration) को स्तर (जस्तै, प्रत्यके नगरपामलका/ 
गाउँपामलकामा कृषि प्रसार सेवाहरू) । 

घ) जनसांख्या (ग्रामीण/शहरी), मषहला र षपर्मडएका समूहहरूको जानकारी । 

 

ईकाइ लागत नेपाल मभर प्राप्त प्रमाणलाई आधार िनाएर  वा प्रमाण उपलब्ध नभएमा षवदेशका उस्तै 
सन्त्दभालाई आधार मानेर वा षवज्ञको भनाई वा अनभुवलाई आधार मानेर अनमुान गररएको र्, उदाहरणका 
लामग: 

• प्रचमलत मूल्यहरू (जस्तै, कृषि सामग्री र कृषि औजारहरू) । 
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• ऐमतहामसक लागतहरू (जस्तै, सम्पन्न वा जारी पररयोजनाहरूमा मसचँाई मनमााणको लागत) । 

• सामान्त्य लागतहरू (जस्तै, सरकारी अमधकारीहरूको लामग मामसक तलि र कायाक्रम लागत) । 

• षवशिेज्ञ अनमुान (जस्तै, प्रजनन िीउ उत्पादन र DISPRO को लागत) । 

• सामान्त्य अनमुान (जस्तै, प्रश्चशक्षण पाठ्यक्रम वा अनसुन्त्धान केन्त्ि स्थापना गने लागत) । 

 

२२३. पररणाम र प्रमतर्ल अवयवको कायाक्षरे उनीहरूको स्रोत आवश्यकताको आधारमा मूल्याङ्कन गरर 
सोही अवमधको लामग षवश्चिय योजना प्रस्ताव गररएको र् । PADS को अवयव (component) 

कायाक्रम लागतहरूको साराांश तामलका २२ मा ददईएको र् । 

 

तामलका २२. जम्मा षवश्चिय आवश्यकता 
पररणामहरु पररणाम सूचकहरु  िजेट (रु दश लाखमा) 
पररणाम: १ मागमा आधाररत कृषि प्रषवमधहरुको षवकास र प्रवाह १९,३६७.५ 

पररणाम: २ उत्पादकत्व अमभवृषि र िजार र व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मक क्षमता अमभवृषि १३२,१६२.२ 

पररणाम: ३ खाद्य र पोिण सरुक्षा अमभवृषि १०,१२३.९ 

पररणाम: ४ सांस्थागत सदुृषढकरण र सशुासन सधुार १४,६९५.३ 

जम्मा १७६,३४८.९ 

 

२२४. पषहलो पाँच विाका लामग कुल ४९,३४७.९ मममलयन रुपैयाँ आवश्यक र् जसमा पररणाम १ 
(मागमा आधाररत कृषि प्रषवमध षवकास र प्रसार) का लामग ४२५१.६ मममलयन रुपैयाँ, पररणाम २ 
(उत्पादकत्व अमभवृषि र िजार र व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मक क्षमता अमभवृषि) का लामग रु 
३९,३८२.६ मममलयन, पररणाम ३ (खाद्य र पोिण सरुक्षा अमभवषृि) का लामग रु २,४६६ मममलयन 
र  पररणाम ४ (सांस्थागत सदुृषढकरण र सशुासन सधुार) का लामग रु ३२४६.७ रहेको र् जनु 
तामलका २३ मा ददईएको र् । 

  

२२५. पररणाम २ प्राप्त गनाका लामग समग्र लागतको ठूलो षहस्सा आवश्यक पदार् । यस अन्त्तगात कृषि 
पूवााधारहरू जस्तै कृषि सडक मनमााण, षवद्यतुीकरण, िजार पूवााधार, गोदाम, कोल्ड चेन र मसचँाइ 
योजनाहरू समावशे र्न ्। 

 

तामलका २३. पषहलो पाचँ विाको षवश्चिय आवश्यकता (दश लाख) 

पररणाम पररणाम सूचकाांक  

आ.व. 
२०८०/ 

८१ 

आ.व. 
२०८१/ 

८२ 

आ.व. 
२०८२/ 

८३ 

आ.व. 
२०८३/ 

८४ 

आ.व. 
२०८४/ 

८५ 

जम्मा (दश 

लाख) 

१ 

मागमा आधाररत कृषि 
प्रषवमधहरुको षवकास र 
प्रवाह 

९७४.३ ८७८.८ ८८३.८ ८०१.५ ७१३.३ ४,२५१.६ 

२ 
उत्पादकत्व अमभवृषि 
र िजार र व्यापारमा 

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

आ.व. 
२०८०/ 

८१ 

आ.व. 
२०८१/ 

८२ 

आ.व. 
२०८२/ 

८३ 

आ.व. 
२०८३/ 

८४ 

आ.व. 
२०८४/ 

८५ 

जम्मा (दश 

लाख) 

प्रमतस्पधाात्मक क्षमता 
अमभवृषि 

३ 
खाद्य र पोिण सरुक्षा 
अमभवृषि 

४३६.१ ४८७.६ ४८०.१ ५३३.७ ५२८.५ २,४६६.० 

४ 
सांस्थागत सदुृषढकरण 
र सशुासन सधुार 

६६१.५ ६६३.१ ६४५.५ ६३१.१ ६४५.५ ३,२४६.७ 

जम्मा ४९,३४७.९ 

 

२२६. पषहलो पञ्चविीय लगानी योजनामा सावाजमनक क्षरे (सांघ र प्रदेश), मनजी क्षरे, सहकारी, स्थानीय तह र 
कृिक समदुायको योगदान आवश्यक हनु्त्र् । PADS को PPP को रणनीमतक दृषिकोणको आधारमा  
पषहलो पाँच विामा सावाजमनक क्षेरको लगानी जम्मा आवश्यकताको ७०% र् । लगानीमा स्थानीय 
तहहरूको भमूमका समते महत्त्वपूणा हनु्त्र् । PADS कायाान्त्वयनमा स्थामनय तहले कुल िजेटको १०% 
लगानी गनेर्न । यो मतनीहरूको मनयममत गमतषवमधहरूका अमतररक्त आवश्यकता हो । सामदुाषयक 
योगदान ६% र सहकारीहरूले कुल षविीय आवश्यकताको ३% लगानी गने अपेक्षा गररएको र् । 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

श्चचर ११. पषहलो पाचँ विाको लामग लगानी स्रोतहरू 

 

२२७. PADS को कायाान्त्वयनको लामग अको दश विामा कुल रु १२७,००१.० मममलयन आवश्यक र् । 
जसमा पररणाम १ को लामग रु १५,११५.९ मममलयन, पररणाम २ को लामग रु ९२,७७८.६ 
मममलयन, पररणाम ३ को लामग रु ७६५७.९ मममलयन र पररणाम ४ को लामग रु ११,४४८.६ 
मममलयन आवश्यक र् (तामलका २४) । 

 

७०%

११%

१०%

६% ३%

सावाजमनक मनश्चज स्थामनय तह समदुाय सहकारी
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तामलका २४. अको दश विाको षवश्चिय आवश्यकता (२०८५/८६ देश्चख २०९३/९४) 

पररणाम  पररणाम सचुकाांक जम्मा िजेट (रु दश लाख) 

१ मागमा आधाररत कृषि प्रषवमधहरुको षवकास र प्रवाह १५,११५.९ 

२ उत्पादकत्व अमभवृषि र िजार तथा व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मक क्षमता 
अमभवृषि 

९२,७७८.६ 

३ खाद्य र पोिण सरुक्षा अमभवृषि ७६५७.९ 

४ सांस्थागत सदुृषढकरण र सशुासन सधुार ११,४४८.६ 

  जम्मा १२७,००१.० 

 

२२८. आगामी दश विाका लामग पररणामका आधारमा षविीय आवश्यकता पषहलो पाँच विाको 
आवश्यकतासँग ममल्दोजलु्दो र् । पषहलो पाँच विाको तलुनामा षविीय आवश्यकतामा सावाजमनक र 
मनजी क्षेरको षहस्सा िढेको र् । समदुाय, सहकारी र स्थानीय तहको षवश्चिय आवश्यकता श्चचर ८ 
मा देखाईए अनसुार केही घटेको र् । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

श्चचर १२. अको दश विाको लामग लगानी स्रोतहरू 

 
६.५ कायाान्त्वयन सांयन्त्र 

२२९. PADS भनेको मागमा आधाररत कृषि प्रषवमधको षवकास र प्रसार, उत्पादकत्व वृषि र व्यापार तथा 
िजारमा प्रमतस्पधाात्मक क्षमता अमभवृषि, खाद्य तथा पोिण सरुक्षामा सधुार र सांस्थागत सदुृढीकरण 
एवां सधुाररएको सशुासनसँग सम्िश्चन्त्धत चारवटा पररणामहरुमा आधाररत िहृत ्दस्तावजे हो । PADS ले 
”दक्ष, प्रमतस्पधी र ददगो कृषि के्षरको षवकास गरी आयस्तर वृषि र खाद्य तथा पोिण सरुक्षा समुनश्चित 
गने" लक्ष्यसषहत सदूुरपश्चिम प्रदेशको समषृर्द्का लामग आत्ममनभार, समावेशी, प्रमतस्पधी र समानकुुमलत 
कृषि के्षरको षवकास गने लक्ष्य राखेको र् । 

 

७३
१७

५
३ २

८८

८

२

०

२७४

१५

८
१

१८५
११ ३

०

सावाजमनक मनश्चज स्थामनय तह सहकारी समदुाय

पररणाम १ पररणाम २ पररणाम ३ पररणाम ४
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२३०. कृषि के्षर र यसको दायरा षवश्चशिकृत सँगठनहरू र षवमभन्न क्षेरहरुमा रै्मलएको र् र धेरै 
सरोकारवालाहरू सँग सम्िश्चन्त्धत र्। तसथा PADS को सर्ल कायाान्त्वयनलाई सहज िनाउन षवमभन्न 
समूह र सरोकारवालाहरूको समन्त्वय र रुपान्त्तरणकारी षवमध तथा प्रषक्रयाहरू आवश्यक पदार् । 
PADS को कायाान्त्वयनलाई सहज िनाउन प्रदेश सरकारले पञ्चविीय कायायोजना तजुामा गरी 
कायाान्त्वयन गनेर् र ती कायायोजनालाई अवमधक योजनासँग आवि गररनरे् । यसैले प्रदेशमा PADS 

को कायाान्त्वयन गना नवीन प्रषवमधहरू र सहकाया महत्त्वपूणा र् । नीमत तथा कायाक्रममा एकरूपता 
नहनु,ु समन्त्वयको प्रणाली सांवदेनशील हनु,ु एकीकृत योजनाको अभाव, कमजोर कायाान्त्वयन, अनगुमन र 
मूल्याङ्कन जस्ता मिध्यमान िाधाहरूलाई PADS कायाान्त्वयनका लामग ज्ञानको स्रोत र मागामनदेशनको 
रूपमा मलइनरे् । 

 

६.५.१ PADS सँगठनात्मक सांरचनाको मसांहावलोकन 

२३१. PADS कायाान्त्वयन गना सांघ, प्रदेश, स्थानीय तह, मनजी क्षेर, सहकारी, नागररक समाज र षवकास 
साझेदारहरूका षवषवध सांस्थाहरूको सघन प्रयास आवश्यक र् । प्रदेश नीमत तथा योजना आयोग 
(PPPC) ले ठोस नीमत तथा योजना समन्त्वय समुनश्चित गनेर् भन ेकायाान्त्वयनको नेततृ्व MoLMAC ले 
गनेर् । PADS कायाान्त्वयनको क्रममा सिै सम्िश्चन्त्धत सांस्थाहरूले सहकाया र साझेदारी गनेर्न ्। 
धेरै सावाजमनक, मनजी र सहकारी सांस्थाहरूले PADS को कायाक्रमहरू कायाान्त्वयन गनेर्न ्। 
मिध्यमान प्रादेश्चशक सरकारी सांरचनाहरू मार्ा त PADS लागू गररनेर् । PADS कायाान्त्वयनको 
जषटलता र िह-ुएजने्त्सी आवश्यकताहरू स्वीकार गदै योजना, समन्त्वय, कायाान्त्वयन र अनगुमनमा 
सहयोग गना मिध्यमान मनकायहरूलाई सदुृढ िनाईनरे् । 

 

२३२. प्रदेश, श्चजल्ला र स्थानीय तहमा मिध्यमान समन्त्वय सांयन्त्रमा आधाररत PADS समन्त्वय समममत 
(PADSCC) मार्ा त कृषि नीमत तथा कायाक्रमहरूको समग्र समन्त्वय गररनेर् । PPPC उपाध्यक्षको 
अध्यक्षतामा PADSCC गठन हनुे र यसले PADS कायाान्त्वयनको समन्त्वय गनेर्। MoALD ले केन्त्िीय 
स्तरिाट PADS को समन्त्वय र कायाान्त्वयन गना, योजना, नीमत र समन्त्वय सांयन्त्रमा सामञ्जस्यता 
स्थापना गना महत्त्वपूणा भमूमका खेल्नेर् । 

 

२३३. प्रादेश्चशक एडीएस कायाान्त्वयन समममत (PADSIC) को मनदेशनमा कायाक्रम र आयोजनाहरूको समग्र 
कायाान्त्वयन गररनेर् । PADSIC ले PADS कायाान्त्वयन सहयोग इकाई (ADSISU) को लामग सांचालन 
समममतको रूपमा काम गनेर् जनु MoLMAC अन्त्तगात स्थाषपत हनुेर् । PADS कायाान्त्वयन सहयोग 
इकाई PADS कायाान्त्वयनमा सहयोग गने श्चजम्मेवार मनकाय हनुेर् । PADSIC को अध्यक्षता 
MoLMAC को मानमनय मन्त्रीले गने र्न ्जसमा प्रदेशका अन्त्य सम्िश्चन्त्धत मन्त्रालय, मनजी क्षेर, 

नागररक समाज र शैश्चक्षक र अनसुन्त्धान सांस्थाहरूको समेत प्रमतमनमधत्व हनुरे् । श्चजल्ला स्तरका 
सांस्थाहरू, नगरपामलका/गाउँपामलका, DCCI का प्रमतमनमध, षकसान सँगठनहरू, कृषि तथा पशपुांक्षीसँग 
सम्िश्चन्त्धत शैश्चक्षक सांस्थाहरू, पररयोजनाहरू तथा कायाक्रमहरू कायाान्त्वयन गने षवकास साझेदार र 
नागररक समाज सश्चम्ममलत गरी श्चजल्ला समन्त्वय समममतको अध्यक्षको अध्यक्षतामा श्चजल्लास्तरीय 
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PADS समन्त्वय समममत (PADS DCC) गठन गररने र् । PADS DCC को सदस्य सश्चचव 
AKC/VHLESC को प्रमखु हनुेर्न ्। नगरपामलका/गाउँपामलका स्तर कायाान्त्वयन समममत (PADS 

M/RM IC) समते गठन गररनरे् जसको अध्यक्षता नगरपामलका/गाउँपामलकाको मयेर/अध्यक्ष गनेर्न 
। कृषि शाखा/पशशुाखा शाखा/इकाई प्रमखुले सदस्य-सश्चचवको रूपमा काम गनेर्न ्। PADS 

M/RM IC मा वाडा अध्यक्ष, षकसान सँगठनका प्रमतमनमध, उपभोक्ता समममत(हरू), कृषि सम्िश्चन्त्ध 
शैश्चक्षक/िेड स्कूलहरू, कृषि उद्यमीहरु र मनजी क्षरे, गै.स.स. तथा समदुायमा आधाररत सांस्थाहरु एवां 
कायाक्रम कायाान्त्वयन गने षवकास साझेदारको प्रमतमनमधत्व हनुे गरर गठन हनुरे् । 

 
२३४. PADS को प्रभावकारी कायाान्त्वयनको लामग िमलयो सांयन्त्र प्रस्ताव गररएको र् । सांयन्त्र मिध्यमान 

सांस्थागत सांरचनाको आधारमा सांयन्त्र मनमााण गररएको र् जसलाई आवश्यक षवशेिज्ञ/षवशेिज्ञताको 
उपलब्धता र PADS कायाान्त्वयनको लामग मिध्यमान मानव सांसाधनको क्षमतालाई स्तरोन्नमत गने 
सन्त्दभामा थप सदुृढ गनुा आवश्यक र् । PPPC, MoLMAC र अन्त्य सम्िश्चन्त्धत एजने्त्सीहरूका अमतररक्त 

PADS को  कायाान्त्वयन नया ँसँगठनहरू, प्रदेशका कायाक्रमहरू, र प्रमखु सरोकारवालाहरूको 
सांयोजनमा मनभार रहन्त्र् । 

 

२३५. मनम्नानसुार प्रमखु सरोकारवालाहरूसँगको समन्त्वयमा षवषवध कायाक्रमहरूका साथ षवमभन्न सांस्थाहरू 
मार्ा त (Box 1) PADS कायाान्त्वयन गररनेर्: 

Box 1: 
सांस्थाहरु 

१. प्रदेश एडीएस कायाान्त्वयन समममत (PADSIC) 

२. प्रदेश एडीएस समन्त्वय समममत (PADSCC) 

३. PADS कायाान्त्वयन सहयोग इकाई (PADSISU) 

सांश्चघय/प्रादेश्चशक कायाक्रमहरु 

१. प्रधानमन्त्री कृषि आधमुनकीकरण पररयोजना 
२. मखु्यमन्त्री एषककृत कृषि र पश ुषवकास कायाक्रम 

३. नमनुा गाउँ आर्ैं  िनाऔ ां कायाक्रम  

४. एक सहकारी एक उत्पादन कायाक्रम 

महत्वपूणा सरोकारवालाहरु   

१. भमुम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय  

२. प्रदेश नीमत तथा योजना आयोग  

३. अन्त्य सम्िश्चन्त्धत मन्त्रालयहरु र सरकारी मनकायहरु 

४. मनजी क्षेर, कृिक सँगठनहरु, र वस्तगुत सांघ तथा सांस्थाहरु  

५. सहकारी सांस्थाहरु  

६. शैश्चक्षक सांस्थाहरु (षवश्वषवद्यालय/कलेजहरु) 
७. नागररक समाज 

८. षवकास साझेदारहरु 
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PADS सांयन्त्र 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

श्चचर १३. सांस्थागत एवां समन्त्वय सांयन्त्र 

 

२३६. PADS को कायाान्त्वयन तलको तामलका २५ मा उल्लेख गररए अनसुार षवमभन्न सरोकारवालाहरूको 
सहभामगता र मतनीहरूको प्रभावकारी भमूमकामा मनभार गदार्। 

 

तामलका २५. PADS कायाान्त्वयनमा मखु्य सरोकारवालाहरु र मतनीहरूको भमूमका 
सरोकारवालाहरु PADS मा भमुमका कैषर्यत 

मखु्यमन्त्री  PPC र MoLMAC िाट PADS को प्रगमत िारे 
मनयममत जानकारी प्राप्त गने र उच्च स्तरको 
समाधान आवश्यक पने कुनै पमन समस्याहरूलाई 
सम्िोधन गने। 

PADS को प्रभावकारी कायाान्त्वयनको लामग 
मनदेशन ददने । 

वाषिाक PADS सम्मेलनमा 
प्रमखु अमतमथ 

प्रदेश नीमत तथा योजना 
आयोग (PPPC) 

समग्र नीमत समन्त्वय गने ।  

PADS को एकीकृत योजना र िजेट समुनश्चित 
गनुाका साथे अनगुमन र मूल्याङ्कन गने । 

नीमतहरूको कायाान्त्वयन र 
सरोकारवालाहरूिीच समन्त्वय 
गने । 

PADSIC PADS लाई मनदेशन का साथे समग्र कायाान्त्वयन 
समुनश्चिता गने । 

MoLMAC का मन्त्रीले 
अध्यक्षतामा गने । 

PADSCC PADS सँग समुनश्चितता हनुे गरी मनरन्त्तर रूपमा 
नीमत र योजनाहरूसँग सम्िश्चन्त्धत एजेन्त्सीहरूिीच 
उच्चस्तरीय समन्त्वय गने । 

PPPC का उपाध्यक्षले 
अध्यक्षता गने ।  

 

PADS-DCC 

AKCs 

VHLSECs 

पामलकाहरु  

कृिक 
समूह/उपभोक्ताहरू 

(वन, मसांचाई

यो
ज
ना 

PADS-DCC 

का
याा
न्त्व
य
न 

PADSIC 

मनजी क्षेरहरु 

नाका /अनसुन्त्धान केन्त्ि, 
षवश्वषवध्यालय/कलेजहरु   

प्रमतर्ल/
पररणाम 

PADSCC 

PADSISU 

सहकारीहरू  

सपुररवेक्षण/अनगुमन 
तथा मूल्याांकन, JSR 

भमुम व्यवस्था, कृषि 
तथा सहकारी 
मन्त्रालय  
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सरोकारवालाहरु PADS मा भमुमका कैषर्यत 

MoLMAC  PADS को प्रमखु कायाान्त्वयन मनकायको रुपमा 
काया गने। मन्त्रीले PADSIC को अध्यक्षता गने 
हुँदा PADS को वाषिाक प्रमतवेदन तयार गने । 

कृषि मि. मनदेशनालय, पशपुांक्षी 
तथा मत्स्य मि. मनदेशनालय र 
NARC केन्त्ि कायाान्त्वयनमा 
सहभागी हनुे ।  

PADSCC उपसमममतहरु षवमभन्न उपसमममतहरू गठन गररने र सो मार्ा त 
PADS को समग्र समन्त्वयः 
• कृषि व्यवसाय, मनजी क्षेर,  सहकारी 
• अनसुन्त्धान, प्रसार र श्चशक्षा 
• खाद्य र पोिण सरुक्षा 
• कृषि पूवााधार 

• षकसान सँगठन/नागररक समाज/  
गै.स.स.हरू 

• षवकास साझेदारहरू 

PADSCC मा कृषि मि. 
मनदेशनालय र पशपुांक्षी तथा 
मत्स्य मि. मनदेशनालय 
सदस्यको रुपमा रहनेर्न । 

PADSISU क्षमता षवकास, समन्त्वय, सहयोगी सेवाहरू, र 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सहयोग मार्ा त PADS 

को कायाान्त्वयनलाई सहज िनाउने । PADSCC, 

अन्त्य समन्त्वय समममत, कायाान्त्वयन मनकायहरूलाई 
सहयोग प्रदान गने । 

PADSCC को मनदेशन अनरुुप 
PADS को समग्र कायाान्त्वयन 

मनदेशनालयहरु प्रदेश स्तरमा कृषि गमतषवमधहरुको समग्र समन्त्वय कृषि मि. मनदेशनालय र 
पशपुांक्षी तथा मत्स्य मि. 
मनदेशनालय ले योजनाहरु र 
नीमतहरुको कायाान्त्वयनका 
लामग समन्त्वय गने  

श्चजल्ला समन्त्वय समममत श्चजल्ला स्तरमा कायाक्रम तथा नीमत 
कायाान्त्वयनको समन्त्वय, कृयाकलाप/कायाक्रमको 
अनगुमन गने । 

PADS DCC को अध्यक्षता 
गने । 

नगरपामलकाहरु/गाउँपामलकाहरु PADS सँग वाषिाक योजना/कायाक्रमको एकीकरण 
गने, सम्िश्चन्त्धत नगरपामलका/गाउँपामलका  मा 
PADS कायाान्त्वयन समन्त्वय गने । 

नगरपामलकाहरु/गाउँपामलकाह
रु को प्रादेश्चशक सांघले 

PADSCC मा सदस्यको रूपमा 
भाग मलने ।  

PADS M/RM IC को रूपमा 
काम गने । 

षकसान सांघ षकसानहरूको अमधकार समुनश्चित गने र अनदुान 
कायाान्त्वयन गना मागा मनदेशन गने  

PADSCC मा षकसानहरूको 
प्रमतमनमधत्व रहने । 

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्ान सहयोग 
तथा तामलम केन्त्ि 

क्षमता आवश्यकता षवश्लिेण तथा क्षमता षवकास  PADSCC सँगको समन्त्वयमा 
कृषि व्यवसाय सहयोग र 
प्रश्चशक्षण प्रदान गने । 
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सरोकारवालाहरु PADS मा भमुमका कैषर्यत 

पशसेुवा तामलम केन्त्ि क्षमता आवश्यकता षवश्लिेण तथा क्षमता षवकास PADSCC सँगको समन्त्वयमा 
पश ुसेवा व्यवसाय सहयोग र 
प्रश्चशक्षण प्रदान गने । 

NARC केन्त्ि/मनदेशनालय  PADS लाई सहयोग गना अनसुन्त्धान योजना र 
कायाक्रमहरू षवकास एवां कायाान्त्वयन गने । 

PADSCC मा प्रमतमनमधत्व गने 
। 

कृषि ज्ञान केन्त्िहरु   सम्िश्चन्त्धत श्चजल्ला मभर PADS -कृषि क्षेरको 
समग्र समन्त्वय र DCC लाई सहयोग गने ।  

सिै स्थानीय तहका कृषि 
ईकाइहरू सहभागी हनुे । 

भेटेररनरर अस्पताल तथा पश ु
सेवा मिज्ञ केन्त्िहरु 

सम्िश्चन्त्धत श्चजल्ला मभर PADS – पश ुतथा मत्स्य 
क्षेरको समग्र समन्त्वय र DCC लाई सहयोग गने 
। 

सिै स्थानीय तहका पश ुसेवा 
ईकाइहरू सहभागी हनुे । 

िाली सांरक्षण प्रयोगशाला  PADS कायाान्त्वयनलाई सहयोग गना िाली सांरक्षण 
(गणुस्तर अनगुमन) मा प्रयोगशाला सेवाहरू 
प्रदान गने ।  

 

माटो तथा मलखाद पररक्षण 
प्रयोगशाला  

PADS कायाान्त्वयनलाई सहयोग गना मलको 
गणुस्तर र माटो षवश्लिेण सेवाहरू (माटोको 
उवारता अनगुमन) मा प्रयोगशाला सेवाहरू प्रदान 
गने । 

 

मिउमिजन प्रयोगशाला   PADS कायाान्त्वयनलाई सहयोग गना िीउ मिजन 
परीक्षण गणुस्तर अनगुमनमा प्रयोगशाला सेवाहरू 
प्रदान गने । 

 

मत्स्य षवकास केन्त्ि गेटा, 
कैलाली 

कृिकको माग अनसुार फ्राई, भरुा उत्पादन र 
प्रषवमधको प्रसारमा षकसानलाई सहयोग गने 

 

सखु्खा र्लरू्ल षवकास केन्त्ि, 

सतिाांझ, िैतडी 
सखु्खा र्लरू्ल र अन्त्य समशीतोष्ण 
र्लरू्लहरुको मिरुवा उत्पादन; समशीतोष्ण र्ल 
उत्पादनको वैज्ञामनक प्रषवमधको प्रदशान र प्रसारमा 
सहयोग 

 

तरकारी जमाप्लाज्म सम्वधान 
तथा िीउ षवकास केन्त्ि, 

डडेल्धरुा 

तरकारी जमाप्लाज्म सङ्कलन, तरकारीको िीउ 
उत्पादन र प्रषवमधको प्रदशानी र तरकारीको प्रचार 
प्रसारमा सहयोग। 

 

प्रदेश सहकारी सांघ कृषि व्यवसाय मूल्य शृ्रांखलामा कृषि 
सहकारीहरूको पररचालन 

प्रदेश अध्यक्षले सदस्यको 
रूपमा PADSCC मा सहभागी 
हनुे । 

श्चजल्ला उद्योग वाश्चणज्य सांघहरु कृषि व्यवसाय मूल्य शृ्रांखला/MAPs/NTFPs मा 
मनजी क्षेरको सांलग्नता समुनश्चित गने । 

प्रदेश अध्यक्षले सदस्यको 
रूपमा PADSCC मा सहभागी 
हनुे ।  

षवकास साझेदारहरु  कृषि षवकास गमतषवमधहरूको मडजाइन र 
कायाान्त्वयन गना PADSCC सँग समन्त्वय गने । 
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६.५.१.१ मखु्य मन्त्री 
२३७. कृषि के्षरलाई मनवााहमखुीिाट व्यावसाषयक के्षरमा रुपान्त्तरण गरी प्रदेशको आमथाक वृषि र षवकासका 

लामग PADS महत्वपूणा हनुे हुँदा यो मखु्यमन्त्रीको प्रमखु चासोको षविय हो । यसरी  मखु्यमन्त्रीले 
PPPC र MoLMAC िाट PADS को कायाान्त्वयनमा प्रगमतको िारेमा मनयममत जानकारी प्राप्त गनेर्न ्र 
उच्चस्तरिाट समाधान आवश्यक पने कुनै पमन समस्यालाई सम्िोधन गनेर्न ्। प्रदेशमा हनुे वाषिाक 
PADS सम्मलेन/िैठकमा प्रमखु अमतमथको रुपमा सहभागी हनुेर्न ्। सदूुरपश्चिम प्रदेशमा सरुु भएको 
मखु्यमन्त्री कृषि तथा पशपुन्त्र्ी षवकास कायाक्रम (CMALDP) लाई पमन PADS ढाँचामभर एकीकृत 
गरी MoLMAC द्वारा कायाान्त्वयन गररने अन्त्य कायाक्रमहरूमा समावेश गररनरे् । 

 

६.५.१.२ प्रदेश नीमत तथा योजना आयोग (PPPC) 

२३८. PADS को समग्र नीमत समन्त्वय र PADS मसिान्त्तहरू र दृषिकोणहरू अनरुूप आवमधक र वाषिाक 
योजनाहरूको एकीकरण र िजेटको लामग PPPC श्चजम्मेवार हनुेर् । PADS कायाान्त्वयन सहयोग 
इकाईले PPPC मा प्रमतिेदन (reporting) गनेर् । PADS को लामग समन्त्वय गने उच्च मनकाय - 
PADS समन्त्वय समममत (PADSCC) मा PPPC को उपाध्यक्षले अध्यक्षता गनेर्न । 

 

६.५.१.३ प्रादेश्चशक कृषि षवकास रणनीमत कायाान्त्वयन समममत 

२३९. PADS कायाान्त्वयन समममत (PADSIC) को गठन गररनेर् जसको अध्यक्षता MoLMAC का मन्त्रीले 
गनेर्न । सह-अध्यक्षको रूपमा PPPC का उपाध्यक्ष रहनेर्न । अन्त्य सदस्यहरुमा  PPPC का कृषि 
क्षेर हेने सदस्य, कृषि कलेज (हरू) का डीन, सश्चचवहरु-आमथाक माममला मन्त्रालय, भौमतक पूवााधार 
(मसँचाई), उद्योग, पयाटन, वन र वातावरण मन्त्रालय,  सामाश्चजक षवकास मन्त्रालय, मखु्यमन्त्री तथा 
मश्चन्त्रपररिद् कायाालय;  FNCCI का प्रदेश अध्यक्ष, राषिय षकसान गठिन्त्धनको प्रमतमनमध रहने र 
सदस्य-सश्चचिको रुपमा MoLMAC का सश्चचिले काया गनेर्न । 

 

६.५.१.४ प्रादेश्चशक कृषि षवकास रणनीमत समन्त्वय समममत  

२४०. PADCC सँग PADS को समग्र समन्त्वय भमूमका हनुेर्। PADCC ले देहाय िमोश्चजम उपसमममतहरू 
गठन गरी सञ्चालन गनेर् । 

• कृषि व्यावसाय, कृषि िजार, मनजी क्षरे,  सहकारी 
• अनसुन्त्धान, प्रसार र श्चशक्षा 
• खाद्य र पोिण सरुक्षा 
• कृषि पूवााधार 

• कृिक अमधकार, षकसान सँगठन/नागररक समाज/  गै.स.स.हरू 

• षवकास साझेदारहरू । 

 

६.५.१.५ भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय 

२४१. MoLMAC ले PADS को कायाान्त्वयनको नेततृ्व गनेर् । PADSIC को अध्यक्षता MoLMAC का 
मन्त्रीले गनेर्न ्भन ेMoLMAC का सश्चचव सदस्य सश्चचव हनुेर्न ्। PADSCC र PADSIC को सदस्य 
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सश्चचवको साथै MoLMAC को सश्चचवले PADS वाषिाक प्रमतवेदन तयार गना श्चजम्मवेार हनुेर्न । 

MoLMAC ले सिै PADS कायाक्रमहरूको िोडामा सदस्यहरू मनोनीत गनेर् । ADD र LFDD र 
NARC स्टेशनहरू PADS को प्रसार कायाक्रमहरू र अनसुन्त्धान कायाक्रमहरूको कायाान्त्वयनमा सांलग्न 
हनुेर्न ्। यस िाहेक MoLMAC र यसका मनदेशनालयहरूले PADS कायाक्रमहरूको कायाान्त्वयनमा अन्त्य 
मनकायहरू र सरोकारवालाहरूसँग समन्त्वय गनेर्न ्। 

 

६.५.१.६ PADS कायाान्त्वयन सहयोग इकाई (PADSISU) 

२४२. PADS को कायाान्त्वयनका लामग धेरै मनकायहरू र सरोकारवालाहरू िीचको सहकाया आवश्यक भएता 
पमन  हाल नीमत, काननुी र षवश्लिेणात्मक षवशेिज्ञता समते अभाव रहेको र् । कायाान्त्वयनयोग्य 
योजना मनमााण तथा नीमत तजुामा र अनगुमन सिै प्रभावकारी समन्त्वयको जगमा आधाररत हनु्त्र्न ्। 
नीमत तजुामा र षवश्लिेणात्मक क्षमता भएको ईकाइले नीमतदेश्चख कायाान्त्वयनको खाडललाई कम गना 
महत्वपूणा योगदान पयुााउांदर् । उक्त ईकाइ MoLMAC मा स्थापना गररनेर् र PADS को 
कायाान्त्वयनका साथै PADS कायाान्त्वयन र समन्त्वयमा सांलग्न सम्िश्चन्त्धत सरोकारवाला र एजेन्त्सीहरूको 
क्षमता षवकासमा समेत यस ईकाइले सहयोग गनेर् । PADS को उश्चचत समन्त्वय र कायाान्त्वयन 
समुनश्चित गना PADSISU ले PADS को उप-ईकाइहरूसँग काम गनेर् ।  

 

२४३. PADS कायाान्त्वयनमा सांलग्न प्रदेश, श्चजल्ला र पामलका स्तरका सांस्थाहरूलाई उनीहरूको क्षमता 
अमभवृषि गना PADSISU ले सहयोग जारी राख्नरे् । PADS कायाान्त्वयन समममतले प्रदेशमा PADS 

कायाान्त्वयन सहयोग पररयोजना सांचालन समममतको रूपमा काम गनेर् । 

 

२४४. समयको दौरानमा प्रस्ताषवत ईकाइ र उप-इकाईहरू MoLMAC र अन्त्य मन्त्रालयहरूको मनयममत 
गमतषवमधहरूका अांगको रूपमा सांस्थागत हनुरे्न ्। PADSISU का मनम्न कायाहरू समावेश गररएका 
र्न:् 
क) PADS को सहज काया समुनश्चित गना PADSCC लाई सहयोग गने । 
ख) प्रदेशका सम्िश्चन्त्धत कायाान्त्वयन मनकायहरूको नीमत षवश्लिेण, नीमत अनगुमन, र एकीकृत योजना 

तजुामाका लामग क्षमता अमभवृषि गने । 

ग) PADS अनगुमनको लामग डाटािेस प्रणाली व्यवस्थापन षवकासको लामग सहयोग गने । 

घ) PADS को कायाान्त्वयनकालामग नीमत मनयमहरूको तजुामा र सांशोधनमा सहयोग गने । 

ङ) एकीकृत आवमधक योजनाहरू (वाषिाक र ५-विीय योजनाहरू, र PADS योजनाको 
सांशोधन/अध्यािमधक) को मनमााणमा सहयोग गने । 

च) क्षमता, लश्चजषिक्स  र षवश्लिेणात्मक ईकाइहरूको सन्त्दभामा समन्त्वय सांयन्त्र (PADSCC, प्रादेश्चशक 
मनदेशनालय-कृषि र पशधुन, ABSTC, LSTC) मा सहयोग गने ।  

र्) सम्िश्चन्त्धत नीमतहरूको अनगुमन सषहत PADS कायाान्त्वयन र सांस्थागत अनगुमनमा सहयोग गने 
। 

ज) राषिय तथा प्रादेश्चशक कायाक्रमहरूको कायाान्त्वयनमा सहजीकरण गने । 
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झ) PADS को लामग कायासम्पादनमा आधाररत व्यवस्थापन प्रणालीको षवकास र सांस्थागत गना र 
PADS कायाान्त्वयन सांस्थाहरूको लामग कायासम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहनहरूलाई सांस्थागत गना 
मद्दत गने । 

ञ) PADS कायाान्त्वयनको लामग रणनीमतक महत्वको डाटा सङ्कलन र षवश्लिेण गने एवां आवश्यकता 
अनरुुप मिध्यमान डाटा सङ्कलन प्रणालीहरूसँग तालमले ममलाउन े। 

ट) PADS ढाँचा मभरका गमतषवमधहरूलाई सवु्यवश्चस्थत गना षवकास साझेदारहरु िीच समन्त्वय गने ।  

 

६.५.१.७ मनदेशनालय - कृषि षवकास; पशपुांक्षी तथा मत्स्य षवकास 

२४५. मनदेशनालयहरूको प्रमखु भमूमका सम्िश्चन्त्धत श्चजल्ला र स्थानीय तहसँग समन्त्वय गरी PADS योजना र 
कायाक्रमहरूमा ससुँगतता समुनश्चित गनुा हनुेर् । मनदेशनालयहरूले श्चजल्ला र स्थानीय तहिाट 
मागहरू सङ्कलन गने र PADS ढाँचामा सिै प्रकारका योजनाहरू समावेश गना PADSCC लाई प्रस्ताव 
गनेर्न । 

 

६.५.१.८ श्चजल्ला समन्त्वय समममत (DCC) 

२४६. DCC को प्रमखु भमूमका भनकेो गाउँपामलका र नगरपामलकाले सम्पन्न गने काममा सांघीय र प्रादेश्चशक 
सरकारसँग समन्त्वय गनुा हो । यसका अलावा श्चजल्लाभर समानपुामतक षवकासको अध्ययन र 
अनसुन्त्धानका साथै षवकास र मनमााणमा प्रभावकारीता समुनश्चित गना सन्त्तलुन कायम गनुा हो । DCC 

का अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू प्रादेश्चशक समन्त्वय पररिद्का सदस्यहरू हनुेर्न जसले प्रदेश र स्थानीय 
सरकारको काममा नीमतगत समन्त्वय, योजना व्यवस्थापन, षवतरण र प्राकृमतक स्रोतको प्रयोगमा 
समन्त्वय ल्याउँदर् । PADS  कायाान्त्वयनमा  DCC ले नीमतगत ससुँगत कायाहरू (योजना, कायाान्त्वयन, 

अनगुमन र मूल्याङ्कन) ल्याउन सांघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूसँग समन्त्वय गनेर् । 

 

६.५.१.९ नगरपामलका/गाउँपामलकाहरु 

२४७. स्थानीय सरकार स्तरमा PADS को कायाान्त्वयन धेरै हदसम्म नगरपामलका र गाउँपामलका (M/RMs) 

को प्रमतवितामा मनभार गदार्। सामान्त्यतया, M/RMs सँग PADS कायाान्त्वयनको लामग मनम्न 
प्रमतविताहरू रहनेर्न:् 
क) PADS कायाान्त्वयन इकाईको स्थापना । 

ख) कृषि षवकासको लामग कुल िजेटको १५ देश्चख २० प्रमतशतको दायरामा िजेट षवमनयोजन । 

ग) योजना र कायाान्त्वयनको लामग PADSCC सँग समन्त्वय गने । 

घ) अनदुान तथा प्रोत्साहनहरु PADS को खाका मभर रषह कायाान्त्वयन । 

ङ) दक्ष कमाचारीहरूको उपलब्धता र मतनीहरूको क्षमता षवकासका साथै  PADS को लामग 
आवश्यकता अनसुार OVOT र LRPs को व्यवस्था  । 

 

६.५.१.१० षकसान सगँठनहरू 

२४८. षकसान सँगठनहरु (FOs) ले लैषिक र समावशेी आधारमा कृषि सेवाहरूमा षकसानहरूको अमधकार 
समुनश्चित गनेर्न । FOs को मखु्य भमूमकाले PADS दृषिकोण, प्रषवमधहरू, जलवाय ुपररवतान प्रभाव 
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जागरूकता, िजारीकरण आददमा षकसान समदुायहरूलाई सशक्त िनाउनरे् र सम्िश्चन्त्धत स्थानीय 
सरकार (वाडा र M/RMs) ईकाइहरूसँग समन्त्वय समुनश्चित गनेर्। षकसानहरूलाई कुनै पमन प्रकारको 
अनदुान र कृषि प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन FOs को मसर्ाररस एक पूवा शता हनुेर् । 

 

६.५.१.११ कृषि व्यवसाय सहयोग र प्रश्चशक्षण केन्त्ि (ABSTC) 
२४९. यसले AKC सँग समन्त्वय गरी प्रदेशका कृषि व्यवसायीहरूको क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा तामलम 

पदाान गनेर् । वाषिाक योजना र गमतषवमधहरू प्रके्षपण गने सन्त्दभामा ABSTC को क्षमता मूल्याङ्कन 
PADSCC सँगको समन्त्वयमा गररनेर् । प्रदेशमा PADS कायाान्त्वयन रणनीमतको एक भागको रूपमा 
मलई ABSTC को सदुृषढकरण गररनेर् । 

 

६.५.१.१२ पश ुसेवा तामलम केन्त्ि 

२५०. पश ुसेवा तामलम केन्त्ि (LSTC) प्रदेशमा पशपुालन प्रषवमधलाई सशक्त िनाउने प्रमखु मनकाय हनुरे्। 
तामलम केन्त्िले पशपुांक्षी उद्यमी र VHLSECs को क्षमता मूल्याङ्कन गनेर् र तदनसुार क्षमता अमभवृषि 
गनेर् । प्रदेशमा PADS कायाान्त्वयन रणनीमतको एक भागको रूपमा मलई LSTC को क्षमता सदुृढ 
गररनेर् । 

 

६.५.१.१३ नेपाल कृषि अनसुन्त्धान पररिद 

२५१. प्रदेशमा नेपाल कृषि अनसुन्त्धान पररिद् (नाका ) को एउटा मार अनसुन्त्धान केन्त्ि रहेको र् । PADS 

ले षवमभन्न पाररश्चस्थमतषकय क्षरेहरूमा आधाररत रषह थप NARC स्टेशनहरू स्थापना गना सझुाव ददएको 
र् । NARC स्टेशनहरूले प्राषवमध, िाली र पशपुांक्षी सेवाहरूमा PADSCC सँगको सहकायामा 
अनसुन्त्धान तथा प्रसार सेवाहरू समुनश्चित गनुा आवश्यक र् । 

 

६.५.१.१४ कृषि ज्ञान केन्त्ि (AKC) 
२५२. PADS ले AKC को सदुृषढकरण गने लक्ष्य राखेको र्। प्रदेशका AKC हरुले स्थानीय तहसँग 

समन्त्वय गने र PADS ढाँचा अनसुार वाषिाक योजनाहरू प्रस्ताव गने अपेक्षा गररएको र् । AKC 
हरुले स्थानीय स्तरका योजना र प्रस्तावहरू सङ्कलन गनेर्न र कृयाकलापहरुमा एकरूपता र नीमत 
आवश्यकताहरूको पालना गनाको लामग PADSCC मा प्रस्ताव गनेर्न ्। 

 

६.५.१.१५ भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्त्ि (VHLSEC) 

२५३. प्रदेशहरूमा भेटेररनरी अस्पताल र पश ुसेवा षवज्ञ केन्त्ि (VHLSEC) ले पशपुालक कृिकहरूको 
मागलाई महत्त्वपूणा रूपमा सम्िोधन गनेर् । VHLSEC को कायाके्षर अनरुुप क्षमता सदुृढीकरण गना 
प्रमतिर्द् हनुेर् । प्रदेशका VHLSEC हरुले स्थानीय तहहरूसँग समन्त्वय गरी PADS ढाँचा अनरुूप 
वाषिाक योजनाहरू प्रस्ताव गने अपेक्षा गररएको र् । VHLSEC ले स्थानीय स्तरका योजनाहरू 
सङ्कलन समेत गनेर् । 

 
 



 

सदुरुपश्चिम प्रदेशको कृषि षवकास रणनीमत (२०७९/८०-२०९३/९४)  पेज 86 

६.५.१.१६ मत्स्य षवकास केन्त्ि, कैलाली 
२५४. मत्स्य षवकास केन्त्ि कैलालीले प्रदेशका षवमभन्न पाररश्चस्थमतषकय क्षेर (इकोलोश्चजकल जोन) का मत्स्य 

व्यवसायीहरुको फ्राइ र भरुाहरुको माग सम्िोधन गनेर् । केन्त्िले PADS अन्त्तगात मत्स्य षवकास 
के्षरमा प्राषवमधक क्षमता र पहुँच िढाउनेर् । 

 

६.५.१.१७ प्रादेश्चशक सहकारी महासांघ 

२५५. सहकारीहरूलाई PADS कायाान्त्वयनका लामग प्रमखु सरोकारवालाहरू मध्य ेएक महत्वपूणा 
सरोकारवालाको रूपमा मान्त्यता ददएको र् । प्रादेश्चशक सहकारी महासांघ (पीएर्सी) को प्रमतविता 
यस मार्ा त कृषि व्यवसाय अमभवृषि र कृषि के्षरमा लगानी गना सहयोग र सहकाया समुनश्चित गनुा 
हनुेर् । PFC ले PADSCC सँग सहकाया गनेर् र कृषि अनदुान षवतरण एवां प्रषवमधको प्रसारमा पमन 
सहजीकरण गनेर् । 

 

६.५.१.१८ श्चजल्ला उद्योग वाश्चणज्य सांघ 

२५६. श्चजल्ला उद्योग वाश्चणज्य सांघ (DCCI) ले नीमत तथा कायाक्रम प्रोत्साहन मार्ा त मनजी के्षरलाई कृषि 
व्यवसाय, कृषि-उद्योग र NTFPs/MAPs मा उत्प्ररेरत गने प्रमतविता गनेर् । प्रदेश सरकारले मनजी 
के्षरलाई उत्प्ररेरत गना र कृषि के्षरमा उनीहरूको सहभामगता समुनश्चित गना सक्षम वातावरण मसजाना 
गनेर् । 

 

६.५.१.१९ षवकास साझेदारहरू 

२५७. प्रदेशमा कृषि के्षरमा काम गरररहेका षवकास साझेदारहरूले PADS ढाँचा अनरुूप PADSISU सँगको 
समन्त्वयमा आफ्नो कायाक्रम कायाान्त्वयन गनेर्न ्। MoLMAC को मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक सांयकु्त 
क्षेर समीक्षा (JSR) सांयन्त्र स्थापना गररनेर् । यस सांयन्त्र मार्ा त सरकारी र षवकास साझेदारका 
कायाक्रम र िजेट वाषिाक रूपमा समीक्षा गरर आगामी आमथाक विाको लामग प्रस्ताव गररनेर् । 
PADSCC ले प्रदेशका षवकास साझेदारका लामग एकद्वार नीमत समुनश्चित गनेर् । 

 

६.५.१.२० प्रयोगशाला र स्रोत केन्त्िहरू 

२५८. प्रदेशको कञ्चनपरुमा िाली सांरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, र िीउमिजन 
प्रयोगशाला रहेका र्न ्भने िैतडीमा सखु्खा र्लरू्ल षवकास केन्त्ि र डडेल्धरुामा तरकारी जमाप्लाज्म 
सांवधान तथा िीउ षवकास केन्त्ि रहेका र्न ्। यस िाहेक प्रदेशमा MoLMAC अन्त्तगात पशरुोग 
मनदान प्रयोगशाला, क्वारेन्त्टाइन कायाालय र खाद्य प्रषवमध तथा गणुस्तर मनयन्त्रण प्रयोगशालाहरू पमन 
स्थापना भएका र्न ्। यी सिै प्रयोगशालाहरु र स्रोत केन्त्िहरू MoLMAC को अमधकार के्षर 
अन्त्तगात रहेका र्न ्। PADS कायाान्त्वयनको लामग मतनीहरूको प्रमतविता PADS को कायाक्षेरको 
आधारमा MoLMAC मार्ा त मनयमन हनुेर् । 
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७ अनगुमन, मूल्याङ्कन र सममक्षा ढाचँा (फे्रमवका ) 

७.१ पररचय 

२५९. दरुदृषि, पररणाम, प्रमतर्ल र कृयाकलापहरू सिै PADS का अमभन्न अांगहरू हनु ्। सामान्त्यतया दरुदृषि 
र प्रभावहरूको प्रगमत मलु्याांकन गना षवमभन्न स्तरहरूमा षवमभन्न सूचकहरू प्रयोग गररन्त्र् । त्यसैगरी 
पररणामको लक्ष्य र सूचकहरू मार्ा त प्रगमत मलु्याांकन गररन्त्र् । यस अध्यायमा प्रमतर्लका 
अनगुमनका सूचकहरूिारे उल्लेख गररनेर् । 

 

२६०. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन PADS को मखु्य पक्षहरू मध्ये एक हो जसले योजनाहरूको प्रगमत परीक्षण 
गना र कृयाकलापहरुको काया सम्पादन सधुार गना रणनीमतक मनणायहरू मलन मद्दत गने तथ्याांक र 
जानकारी समेत उपलब्ध गराउांर् । PADS को प्रारम्भमा प्रदेश, श्चजल्ला र स्थानीय तहमा अनगुमन र 
मूल्याङ्कन योजनाको षवशेि प्रणाली षवकास गररनरे् । सिै तहका सांस्थाहरूको अनगुमन र मूल्याङ्कन 
क्षमता सदुृढ गररनेर् । 

 

७.२ PADS को अनगुमन, मूल्याङ्कन र सममक्षा 
२६१. PADS को मनयममत, व्यावसाषयक र सहभामगतामूलक आधारमा अनगुमन गररनपुदार् । PADS 

कायाान्त्वयन सहयोग इकाईले MoLMAC, मनदेशनालय, श्चजल्ला र स्थानीय तह स्तरमा अनगुमन 
ईकाइहरूको क्षमता मनमााणमा सहयोग गदार् । PADSISU ले प्रादेश्चशक मन्त्रालय स्तर (MoLMAC) 

मा अनगुमन सांयन्त्रको षवकास र मनयमन गनेर् । साथै वाषिाक कायासम्पादन अनगुमन PADSCC 

मा समीक्षा गररनरे् । वाषिाक अनगुमन प्रमतवेदन मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररिद्को कायाालय र PPPC 

मा पेस हनुेर् । 

 

२६२. PADSISU अन्त्तगात PADS योजना र अनगुमन ईकाइले PADS कायाान्त्वयनको समुनश्चित गना मनयममत 
नीमत अनगुमनक गदार् । PADS कायाक्रमहरूको लक्ष्य र मडजाइन गररएको अनगुमन ढाँचा अनसुार 
पररणाम र प्रभावका साथै उत्पादन सामाग्री र प्रमतर्लको सन्त्दभामा समेत अनगुमन गररनेर्। 
अनगुमन प्रमतवदेनलाई नेपाली र अांग्रजेी दवैु भािामा उपलब्ध गराइनेर् र प्रदेश, श्चजल्ला र स्थानीय 
तहमा समीक्षा गररनरे् । मन्त्रालय स्तरमा MoLMAC ले अनगुमन ढाँचा र क्षमता अमभवृषिको 
जानकारी ददन सहजीकरण गनेर् ।  

 

२६३. कृषि षवकास रणनीमत को सांयकु्त क्षरेगत समीक्षा (Agriculture Development Strategy [ADS] Joint 

Sector Review [JSR]) कृषि तथा पशपुांक्षी षवकास मन्त्रालयले षवकास साझेदारसँग सांयकु्त रूपमा 
षवकास गररएको कृषि के्षरको सांस्थागत व्यवस्था उन्नत चरणमा र् । MoLMAC को नेततृ्वमा 
षवकास साझेदार र कृषि षवकासमा सांलग्न अन्त्य सरोकारवालाहरूले सांयकु्त रूपमा JSR अवलम्िन गने 
हुँदा यसिाट षवश्वसनीय आधार िन्न सक्ने र यस क्षेरको काया सम्पादन र सांयकु्त रूपमा मूल्याङ्कन 
गना सूचनाको स्रोतको रूपमा समेत काम गनेर् । यसिाट षवमभन्न मदु्दाहरूमा सरोकारवालाहरूको 
जवार्देषहता जाँच गदै प्रदेश र राषिय स्तरहरू िीच क्षेरगत षवकासका पहलहरूलाई पारस्पररक 
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रूपमा सहयोग गरर व्यवहाररक समाधान खोज्न सषकन्त्र् । सदूुरपश्चिम प्रदेशले यस प्रदेशको कृषि 
क्षेरको षवकासमा सहयोग गने षवकास साझेदार  र अन्त्य सरोकारवालाहरूसँग MoLMAC को नेततृ्वमा 
JSR सांयन्त्र अवलम्िन गनेर्  र यो राषिय JSR को िमलयो अांग (strong part) र योगदानकताा समते 
िने्नर् । 

 

७.३ अनगुमन दरुदृषि, पररणाम, र प्रमतर्लहरू 

२६४. PADS दरुदृषि र यसका लक्ष्यहरू तामलका १९ मा प्रमतषवश्चम्ित भएको र् । यसका सूचकहरू 
तामलका १८ मा ददईएको र्  र प्रमतर्लका लामग प्रारश्चम्भक सूचकहरू तामलका २६ देश्चख तामलका 
२९ मा प्रस्ततु गररएको र् । 

 

तामलका २६. पररणाम १ का लामग प्रमतर्ल सूचकहरू - मागमा आधाररत कृषि प्रषवमधहरू उत्पादन र 
प्रसार 

मस.नां. प्रमतर्लहरु (Outputs) अनगुमन सूचकहरु (Monitoring Indicators) 

१.१ 

षकसान र कृषि उद्यमहरूको 
आवश्यकतालाई सम्िोधन गने 
षवकेन्त्िीकृत अनसुन्त्धान प्रणाली 
षवकास 

▪ अनसुन्त्धान सम्िश्चन्त्ध नीमत र मनदेशनहरूको षवकास । 

▪ िाह्य र्ामा सेन्त्टरको स्थापना। 

▪ शैश्चक्षक सांस्थाहरूको सहकायामा श्चशक्षा-प्रसार-अनसुन्त्धान मोडेल 
साइटहरूको स्थापना। 

▪ पाररश्चस्थमतषकय क्षेरहरूमा आधाररत NARC स्टेशनहरू षवस्तार । 

१.२ 

िीउ/मिरुवा, नस्ल, दाना र मार्ाको 
फ्राइ र भरुाहरूका लामग 
पाररश्चस्थमतषकय अनरुुप  स्रोत 
केन्त्िहरू मनजी क्षेर, सहकारी र कृषि 
व्यवसायीहरू सांलग्न गरी स्थापना  

▪ िीउ र मिरुवाको लामग स्रोत केन्त्ि स्थापना। 

▪ नस्लका लामग स्रोत केन्त्िको स्थापना। 

▪ दानाका लामग स्रोत केन्त्िको स्थापना। 

▪ फ्राइ र भरुाहरुको लामग स्रोत केन्त्ि स्थापना। 

▪ स्रोत केन्त्िमा मनजी क्षेर/सहकारीको सांलग्नता। 

१.३  सहभामगतामूलक प्रषवमध षवकास 

▪ षवकमसत, प्रसाररत र अवलम्िन गररएका प्रषवमधहरूको सङ्क्ख्या। 

▪  प्रजनक िीउ, आधार िीउ, र प्रमाश्चणत िीउ उत्पादन। 

▪ सामदुाषयक िीउ िैंक स्थापना। 

▪ िाली तथा पशपुांक्षीको आनिुांमसक स्रोत केन्त्ि स्थापना । 

१.४ 

स्रोत र क्षमता मनमााणमा पयााप्त 
लगानी मार्ा त िीउ दरुदृषि 
२०१३-२०२५ लगायत मिध्यमान 
िीउ नीमतहरूको प्रभावकारी 
कायाान्त्वयन 

▪ िीउ नीमत र िीउ दरुदृषि २०१३-२०२५ को कायाान्त्वयन। 

▪ दताा नगररएका िीउको अनौपचाररक आयातमा प्रमतिन्त्ध लगाउन 
क्वारेन्त्टाइन प्रणालीको प्रभावकाररता। 

१.५ 

षकसानमैरी कृषि मेमसनरी तथा 
औजारको षवकास र उपलब्धता 
समुनश्चितता  

▪ मषहलाहरूको कायािोझ कम गने मेमसनरी र उपकरणहरूको 
प्रयोग। 

▪ उपकरण, मेमसनरी र औजारहरूमा ऋण उपलब्ध गराउने 
व्यवस्था। 

▪ याश्चन्त्रकीकरण र माग िढाउनमा जागरूकता वृषि। 
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मस.नां. प्रमतर्लहरु (Outputs) अनगुमन सूचकहरु (Monitoring Indicators) 
▪ षकसान र प्राथममक उत्पादकहरूको षहतमा कर र शलु्कमा 

लश्चचलो नीमत लागू गने। 

१.६ 
गैर परम्परागत मसँचाइ प्रणालीको 
पयााप्त व्यवस्था  

▪ मसँचाइयोग्य जममनको क्षेरर्लमा वृषर्द्। 

▪ पानीको ररचाजा, ररटेन्त्सन र पनु: प्रयोग। 

▪ गैर-परम्परागत मसँचाइ प्रणाली प्रयोग गने षकसानहरूको सङ्क्ख्या। 

▪ गैर-परम्परागत मसँचाई प्रषवमध अन्त्तगातको क्षेरर्ल। 

१.७ 
षवमभन्न सरोकारवालाहरुिीच सहकाया 
र साझेदारी प्रवर्द्ान  

▪ सांयकु्त योजना र कायाान्त्वयन। 

▪ सांयकु्त क्षेर समीक्षा िैठक । 

▪ MoLMAC, AKC/VHLSEC र स्थानीय तहहरू िीच सूचना आदान-
प्रदानको आवृश्चि (communication frequency)  । 

१.८ 
अनसुन्त्धान र षवस्तारमा प्राषवमधक 
क्षमता अमभवृषि 

▪ AKC, VHLSEC, M/RM मा प्रश्चशक्षाथीहरूको सांख्या  

▪ प्रश्चशश्चक्षत OVOT को उपलब्धता। 

▪ तामलम प्राप्त LRPs को सांख्या।  

१.९ 
प्रषवमधहरु हस्तान्त्तरण र ग्रहण 
(adoption) प्रवर्द्ान  तथा षवस्तार 

▪ षकटहरू (कृषि र पशपुांक्षी) प्राप्त गने लाभग्राहीको सङ्क्ख्या। 

▪ प्रभावकारी िहलुवादी प्रसार सेवाहरू। 

▪ र्ामाहरूमा अपनाइएका नवीनतम प्रषवमधहरू । 

▪ माटो परीक्षण अमभयान। 

▪ प्रषवमधहरू प्रवाहका लामग सांचार माध्यम पररचालन। 

१.१० 
स्रोत सांरक्षण प्रषवमध (RCT) को 
प्रवर्द्ान  

▪ मेमसनरीहरूको सञ्चालन र ममातका लामग अपरेटरहरू षवकास। 

▪  स्थानीय प्रषवमध प्रवर्द्ान । 

▪ रासायमनक तथा जैषवक मलको सन्त्तमुलत प्रयोग । 

▪ RCT अन्त्तगातको क्षेरर्ल। 

१.११ 

NTFPs र कृषि-वनको लामग उपयकु्त 
प्रषवमधको षवकास र वढावा (scale 

up) 

▪ NTFPs उत्पादन अभ्यास प्याकेज को प्रयोग। 

▪ प्रदशान साइटहरू षवकास । 

▪ NTFPs को सांख्या र खेती गररएको क्षेरर्ल । 

१.१२ 
जलवाय ुअनकूुलन / समानकुुलन 
प्रषवमधहरू षवकास र अिलम्वन 

▪ तनाव (stress) सहन सक्ने नस्ल र प्रजामतहरूको प्रयोग। 

▪ Real time मौसम डाटा प्राप्त गने स्टेशनहरू। 

▪ जलवाय ुमसश्चजात जोश्चखम सम्िश्चन्त्ध अमभयान आयोजना । 

▪ मौसम पूवाानमुान प्रणालीको षवकास । 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

सदुरुपश्चिम प्रदेशको कृषि षवकास रणनीमत (२०७९/८०-२०९३/९४)  पेज 90 

तामलका २७. पररणाम २ को लामग प्रमतर्ल सचुकहरु- उत्पादकत्व वृषर्द् र उत्पादन, िजार र व्यापारमा 
प्रमतस्पधाात्मक क्षमता वृषि 

मस. नां प्रमतर्लहरु (Outputs) अनगुमन सूचकहरु (Monitoring Indicators) 

२.१  प्राथममकता िाली/वस्त/ुनस्ल पषहचान 

• िाली/वस्तहुरूको क्षेर/क्लस्टर पषहचान 

• प्राथममकताका िालीका िारेमा सचेतना  

• उत्पादन योजनाको षवकास 

२.२  
उपयकु्त भमूम एकीकरण दृषिकोण 
अिलम्वन 

• भमूम एकीकरण अवलम्िन (सांख्या) 
• जग्गा भाडा प्रणालीको षवस्तार 

• Land pooling/crop pooling प्रणालीको प्रयोग 

२.३  
कृषि व्यवसायीकरणका लामग सधुाररएको 
लगानी वातावरण 

• षकसानलाई गणुस्तरीय र समयमै िीउको उपलब्धता 
•  िाली सांरक्षण र िीउको लामग प्रयोगशाला स्थापना 
•  ऋण र िीमामा पहुँच 

•  मनजी क्षेरको सांलग्नता 

२.४  
कृषि व्यवसाषयकरणको लामग करार 
व्यवस्थाको षवकास र कायाान्त्वयन 

• करार खेती ऐन र मनयमहरू लागू गने  

• करार खेतीमा सांलग्न षकसानहरू 

• जग्गा भाडामा मलने खेतीको षवस्तार 

२.५ 
मसँचाइ क्षेर षवस्तार र विाभरर मसँचाइ 
उपलब्धता समुनश्चितता 

• मसँचाइयोग्य जममनको क्षेरर्लमा वृषर्द् 

• मिध्यमान मसँचाई प्रणालीको ममातसम्भार 

• पानीको ररचाजा, ररटेन्त्सन र पनु: प्रयोग 

• परम्परागत मसँचाइ प्रणाली प्रयोग गने षकसानहरू 

२.६  
कृषि िजार जानकारी र सूचना प्रषवमध 
सेवा प्रवर्द्ान  

• मडश्चजटाइज्ड िजार सूचना प्रणाली उपयोग  

• आईसीटी उपजहरूको सञ्चालन 

• FM रेमडयो मार्ा त सचुना सञ्चार  

२.७  
सषक्रय श्रमशश्चक्तको िसाइँसराइ कम 
गना सक्षम वातावरण मनमााण 

• यवुा मैरी कृषि व्यवसाय प्याकेजहरूको प्रयोग 

• षवि र िीमामा पहुँच 

• प्राषवमधक ज्ञानका लामग कृिकहरूलाई तामलम  

• षकसान-मैरी िजार 

२.८  
स्थानीय तथा स्वदेशी िाली वस्तकुो 
मूल्य स्थानीय प्रषवमध/प्रथामा सधुार 

• िाली िीउ िैंक स्थापना 
• पशधुन आनवुांश्चशक केन्त्िहरूको स्थापना 
• स्थानीय िाली र नस्ल सधुार 
• कृषि-पयाटनसँग िाली/नस्लीको आविता 

२.९. 

षवश्चशि वस्तहुरूका लामग प्रमतस्पधाात्मक 
कृषि मूल्य शृ्रांखलाहरू स्थापना (जस्तै 
राईस ममल मोडेल) 

• मूल्य शृङ्खलाहरूको प्राथममकता समूहको षवकास 

• मूल्य शृ्रांखला सरोकारवालाहरुको क्षमता षवकास 

• मूल्य शृ्रांखला षवकासको लामग उत्पादन साधनहरूको 
उपलब्धता 

• मूल्य शृ्रांखला सरोकारवालाहरुिीच कायागत सम्िन्त्ध 
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मस. नां प्रमतर्लहरु (Outputs) अनगुमन सूचकहरु (Monitoring Indicators) 

२.१० 
कृषि सडक र षवद्यतुीकरण सञ्जाल 
षवस्तार 

• खेती गररएको क्लस्टर/जोनहरूसँग जोमडने सडक सञ्जाल 
षवकास 

• स्थानीय तह, MoPIT र NEA सँग समन्त्वय 

• कृषि क्लस्टर/जोनहरूमा मिजलुीको उपलब्धता 

२.११ 
प्रदेशभर  माटोको उवारता नक्साहरू 
प्रयोग र अथातन्त्रको स्तर हामसल गना 
क्रप जोमनङको सरुुवात 

• माटोको उवारता नक्साको तयारी र प्रयोग 

• िाली/वस्त ुजोनको स्थापना 

२.१२ 
स्थानीय रूपमा उपलब्ध दाना सामाग्री, 
डालेघाँस र घाांसेिाली प्रवर्द्ान  

• स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पोिक तत्वको प्रयोग 

• स्थानीय डालेघाँस र घाँस िालीको प्रवर्द्ान  

• गाईवस्त ुपाल्ने कृिकहरुका लामग  खका हरुको उपलब्धता 

२.१३ 

जनुोषटक लगायत अन्त्य आमथाक रुपमा 
महत्वपूणा रोगहरूको रोकथाम र 
मनयन्त्रणका उपायहरू अपनाउने 

• पश ुस्वास्थ्य सेवाका लामग जनुोषटक तथा अन्त्य रोगहरुको 
अनसुन्त्धान/स्रोत केन्त्िको स्थापना 

• गणुस्तरीय पश ुस्वास्थ्यका लामग ससुश्चज्जत प्रयोगशालाको 
उपलब्धता 

• रोग मनदानका लामग ससुश्चज्जत प्रयोगशालाहरू 

२.१४ 
िजार पूवााधार र भण्डारण सषुवधा एवां  
िजार सांजाल षवकास र न्त्यूनतम समथान 
मूल्य  सांस्थागत गने 

• श्चशत भण्डार र कोल्ड चेन सषहतको गोदाम/भण्डार सषुवधाको 
स्थापना 

• िजार पूवााधार मनमााण 

• हाट िजार स्थापना र MSP को उपयोग 

• िजार सूचना प्रणालीको उपयोग 

• Flush मसजनमा दूधको मूल्य अमभवृषि 

२.१५ 
खाद्य उत्पादनहरूको स्वच्र्ता र 
गणुस्तर समुनश्चितता 

• मास ुपरीक्षण ऐन २०५५ को कायाान्त्वयन 

• आधमुनक वधशालाको स्थापना 
• प्रभावकारी क्वारेन्त्टाइन उपायको उपयोग  

• खाद्य स्वच्र्ता र गणुस्तरको लामग मनयमन 

२.१६ 

हैमसयत मिमग्रएको जग्गाको पनुस्थाापना 
तथा सधुार गरी कृषि-वनको लामग 
उपयोग 

• पनुस्थाापना/सधुाररएको भमूमको क्षेरर्ल 

• कृषि-वन अन्त्तगातको क्षेरर्ल 

२.१७  
MAPs/NTFPs खेती, प्रशोधन र व्यापार 
एवां सांस्थागत सधुार 

• MAPs/NTFS व्यवसायमा सांलग्न सहकारी र कृिक समूह 

• प्रशोधन प्लान्त्टहरू स्थापना र सञ्चालन 

• व्यापारीहरुसँग सम्िन्त्ध स्थापना 
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तामलका २८. पररणाम ३ को लामग प्रमतर्ल सचुकहरु- खाद्य र पोिण सरुक्षामा सधुार 

मस.नां प्रमतर्लहरु (Outputs) अनगुमन सचुकहरु (Monitoring Indicators) 

३.१ 
उत्पादन र खाद्य व्यापार िढाएर 
खाद्यान्नमा भौमतक पहुँच सधुार 

• खाद्य उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृषि खाद्यान्न भण्डारण 
सषुवधाको षवकास 

• सडक सम्पका  षवस्तार र सधुार 

३.२ पौषिक र षवषवध खाद्य उपभोग प्रवर्द्ान  

• घरिारी िगैंचा (करेसािारी) स्थापना 
• मषहलामैरी खाद्य प्रशोधन प्रषवमधहरू उपयोग 

• कमजोर समदुायका लामग सामाश्चजक सरुक्षा योजनाहरू 
कायाान्त्वयन 

३.३ 
आकश्चस्मक आवश्यकताहरूको लामग 
खाद्यान्नको िर्रस्टक (मौज्जात) राख्न े

• गोदाम/भण्डार सषुवधाहरूको षवकास 

• स्थानीय उत्पादनमा वृषर्द् 

• स्थानीय तहहरुसँग समन्त्वय  

३.४ 
षवषवध खाद्यान्नको पोिण मूल्य िारे 
सचेतना मसजाना 

• पोिण सचेतना अमभयान 

• षवद्यालय श्चशक्षामा पोिण सम्िश्चन्त्ध मििय पाठ्यक्रममा समािेश 

• स्थानीय खाद्य पदाथाको मूल्य अमभवृषि 

३.५. 

स्थानीय वस्तहुरूको मूल्य अमभवृषिको 
लामग मषहलामैरी खाद्य प्रशोधन मेमसनरी 
र उपकरणहरूमा पहुँच समुनश्चितता 

• घरायसी स्तर, समदुाय र स्थानीय तहमा खाद्य प्रशोधनका 
लामग मषहलामैरी मेमसनरी र उपकरणको उपलब्धता 

• खाद्य प्रशोधनमा मषहलाको क्षमता अमभवृषि 

३.६ 
खाद्य स्वच्र्ता र गणुस्तर प्रवर्द्ान  
उपायहरू अपनाउने 

• खाद्य स्वच्र्ता मनयमहरूको अवलम्िन 

• खाद्य स्वच्र्ता समीक्षा अमभयान/कायाशाला तथा िैठकहरू 
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तामलका २९. पररणाम ३ को लामग प्रमतर्ल सूचकहरू - सदुृढ सांस्थाहरू र सशुासनमा सधुार 

मस.नां प्रमतर्ल (Outputs) अनगुमन सचुकहरु (Monitoring Indicators) 

४.१  

तीन तहका सरकारहरूको 
स्पि TOR सषहतको सांयन्त्र 
स्थापना 

• प्रदेशदेश्चख स्थानीय तहसम्म कृषि तथा पशपुालन सांस्थाहरुको 
पनुसंरचना  

• मनदेशनालयहरू, AKC/VHLSEC र स्थानीय तहहरूका कायाालयहरूका 
लामग मनददाि गररएको TOR 

• स्थानीय तहसँग समन्त्वय गने सांयन्त्र 

४.२  

षवमभन्न तहमा कृषि क्षेरमा 
काम गने सावाजमनक सांस्थाहरू 
िीचको तालमेल वृषि 

• सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारिीचको सांयकु्त योजना तजुामा र 
कायाान्त्वयन 

• नीमत र योजनाहरूको अनपुालन (compliance) 

• स्रोतहरुको दोहोरोपन रोक्ने 

४.३  

षवमभन्न तहका सांस्थाहरूिीच 
एकीकृत कृषि षवकास योजना 
तजुामा 

• योजनामा स्थानीय तहको आवश्यकतालाई प्रमतषवश्चम्ित गने 

• PADS ढाँचामा स्थानीय स्तरको योजना तजुामा 
• स्थानीय आवश्यकतालाई सम्िोधन गने MoLMAC र श्चजल्लाहरू 

िीचको सांयकु्त योजना तजुामा 

४.४  

लश्चक्षत अनदुान/सहयोग योजना 
लागू गरी पारदशी अनदुान 
षवतरण सांयन्त्रको षवकास 

• अनदुानको दोहोरोपन र गैर-अनपुालन (non-compliance) हटाउने 
• अनदुान नीमतहरूमा ससुँगतता (harmonization) षवकास 

• अनदुान षवतरणमा पारदश्चशाता 

४.५  
मनजी क्षेरको सषक्रय 
सहभामगता समुनश्चितता 

• प्रोत्साहन प्याकेजको मनष्पक्ष रूपमा प्रयोग 

• कृषि व्यवसाय/मूल्य शृ्रांखलामा मनजी क्षेरको सांलग्नता 
• एग्रोभेट, मनजी र्ामा, FNCCI/DCCI िीच समन्त्वय 

४.६  

पहुँचयोग्य र लागत-प्रभावी 
कृषि सामग्री र सेवाहरूको 
समुनश्चितता/उपलब्धता 

• प्रषक्रया सरलीकरण मार्ा त षवि र िीमामा सहज पहुँच 

• MOMLAC, मनदेशनालय, AKC, VHLSEC र स्थानीय स्तरहरूमा सूचना 
डेस्क स्थापना 

• मममडया पररचालन 

४.७  
सहकारीलाई सदुृढ गरी सक्षम 
िनाउन े 

• सहकारीको क्षमता अमभवृषि 

• कृषि व्यवसाय मूल्य शृ्रांखलामा सहकारीहरूको सांलग्नता 
• सहकारीसँग मानव सांसाधन, कृषि पश ुश्चचषकत्सक, ICT को उपलब्धता 
• सहकारी मार्ा त अनदुान षवतरण सांयन्त्र स्थापना 

४.८ 

षविीय सेवामा सहज र 
षकर्ायती पहुँच सधुार र 
समुनश्चितता  

• कृषि ऋण र िीमामा सहज पहुँच 

• ऋण र िीमा प्रामप्तमा अव्यवहाररक आवश्यकता (impractical 

requirement) हटाउन े

४.९  

CBOs/NGOs, कृिक समूह, 
वस्तगुत सांस्था र षवकास 
साझेदारहरूको सामांजस्यपूणा 
पररचालन 

• CBOs र NGOs िीच कायाान्त्वयनयोग्य कृषि गठिन्त्धन षवकास 

• षवकास साझेदारहरूको लामग एक द्वार नीमतको अवलम्िन 

• FGs र CFUGs-आधारभूत सेवाहरूको लामग क्षमता षवकास FGs, 

CFUGs, यवुा क्लिहरूको पररचालन 

४.१० 
प्रभावकारी अनगुमन र 
मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्िन 

• M&E सफ्टवेयर/प्रणालीको मसजाना 
• प्रादेश्चशक, श्चजल्ला र स्थानीय तहमा M&E क्षमता षवकास 
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मस.नां प्रमतर्ल (Outputs) अनगुमन सचुकहरु (Monitoring Indicators) 
• क्लस्टर/जोन स्तरमा सहभामगतामलुक अनगुमन तथा मलु्याांकन 

पद्दती षवकास र उपयोग  

• आवमधक सावाजमनक सनुवुाई र लेखा परीक्षण 

४.११  
कृषि डाटािेस सधुार / 
स्थापना 

• वेिमा आधाररत कृषि डाटािेस स्थापना 
• मनयममत समीक्षा र डाटािेस अद्यावमधक 

• प्रादेश्चशक, श्चजल्ला र स्थानीय तहको योजना तजुामामा डाटािेसको 
उपयोग 

४.१२  
कृषिका कयाहरुमा लैषिक र 
समावेशी दृषिकोण अपनाउन े

• GESI आधाररत डाटािेस प्रणाली स्थापना 
• नीमत मनमााण, योजना, अनगुमन र मूल्याङ्कनमा मषहला र उत्पीमडत 

समूहको सांलग्नता 

४.१३  

नीमतगत प्रमतविताको 
षवश्वसनीयता कायम एवां 
प्रवर्द्ान  

• नीमत र मनदेशनमा समन्त्वय 

• प्रदेशभर PADS को प्रसार 

• PADS कायाान्त्वयन सांस्थाहरूको क्षमता अमभवृषि 

• PADS ढाँचामभर स्थानीय योजना तजुामा 

४.१४ 

मानव सांसाधनको 
आवश्यकताहरू 
मूल्याङ्कन/पनुरावलोकन 

• MOMLAC/AKC/VHLSEC, र्ामा/केन्त्ि र स्थानीय स्तरमा पदहरूको 
पदपूमता 

• अमतररक्त HR/षवशेिज्ञहरूको पद मसजाना 
• मानव सांसाधन र LRPs को सीप षवकास 

 

८  योजना र िजेट 
८.१ कायाक्रम लागत  

२६५. शीिाक ६.५ मा प्रमतषवश्चम्ित भए अनरुुप २०७९/८० देश्चख २०९३/९४ सम्म १५ विाको 
अवमधको लामग PADS लगानी योजना िनाईएको र् । PADS मा प्रमतषवश्चम्ित कृयाकलापहरूको लामग 
कुल रु १७६३४८.९ मममलयन प्रक्षेपण गररएको र् । यो रकम सिै मनधााररत प्रमतर्ल र 
कृयाकलापहरु कायाान्त्वयन गना पयााप्त हनुे अनमुान गररएको र् । समूहमा आवि प्रत्येक प्रमतर्लको 
पररणामको लामग लाग्ने लागत मूल्याङ्कन गररएको र् । लागतहरू प्रचमलत मूल्यमा आधाररत र्न।् 
सावाजमनक क्षरे (सांश्चघय र प्रदेश ) िाहेक, षकसान, सहकारी, मनजी क्षरे र स्थानीय तहहरुले लागतमा 
योगदान परु् याएका र्न,् जनु मखु्यतया तल्लो तहिाट (bottom-up) र षहस्सा मलने (shared) आधारमा 
अनमुान गररएको र् । 

 

२६६. िजेटलाई चारवटा पररणाम र मतनको आ-आफ्नो प्रमतर्लमा िाँडर्ाँड गररएको र् । प्रत्येक 
प्रमतर्लहरू मतनीहरूको दायरा र स्रोत आवश्यकताको आधार एवां मिध्यमान िजार अवस्थालाई 
षवचार गरर िजेट अनमुान गररएको र् । यो अनमुान PMAMP र अन्त्य प्रचमलत पररयोजनाहरूको 
अनमुानसँगै नेपाल मभरका प्रमाणहरूमा आधाररत र् । प्रत्येक प्रमतर्लको पररणाम अन्त्तगात 
लागतको षववरण मनम्नानसुार उल्लेख गररएको र्: 
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८.१.1 योजना र िजेट- पररणाम १: मागमा आधाररत कृषि प्रषवमध षवकास र प्रसार 

तामलका ३०. षवस्ततृ िजेट, पररणाम १- मागमा आधाररत कृषि प्रषवमध षवकास र प्रसार (िजेट रु दश लाखमा) 

मस.नां प्रमतर्ल सचुकहरु 
आव 

२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्मा 
लागत 

पमर्का १० 
विा 

१५ विाको 
लागत 

१.१ 

षकसान र कृषि उद्यमहरूको 
आवश्यकतालाई सम्िोधन गने 
षवकेन्त्िीकृत अनसुन्त्धान प्रणाली 
षवकास  

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

१.२ 

िीउ/मिरुवा, नस्ल, दाना र 
मार्ाका फ्राइ र भरुाहरूका लामग 
पाररश्चस्थमतषकयमा आधाररत स्रोत 
केन्त्िहरू मनजी क्षेर, सहकारी र 
कृषि व्यवसायीहरू सांलग्न गरी 
स्थापना   

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

१.३  सहभामगतामूलक प्रषवमध षवकास  ८९.५ ८०.५ ८२.० ८३.५ ८५.१ ४२०.६ १,४२७.५ १,८४८.१ 

१.४ 

स्रोत र क्षमता मनमााणमा पयााप्त 
लगानी मार्ा त िीउ दरुदृषि 
२०१३-२०२५ लगायत 
मिध्यमान िीउ नीमतहरूको 
प्रभावकारी कायाान्त्वयन 

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

१.५ 

षकसानमैरी कृषि मेमसनरी तथा 
औजारको षवकास र उपलब्धता 
समुनश्चितता   

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

१.६ 
गैर परम्परागत मसँचाइ प्रणालीको 
पयााप्त व्यवस्था  

४५.० ६३.० ६४.० १९.० १.० १९२.० २३६.७ ४२८.७ 
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मस.नां प्रमतर्ल सचुकहरु 
आव 

२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्मा 
लागत 

पमर्का १० 
विा 

१५ विाको 
लागत 

१.७ 
षवमभन्न सरोकारवालाहरुिीच 
सहकाया र साझेदारी प्रवर्द्ान  

२४.० २४.० २४.० २४.० २४.० १२०.० ४२०.७ ५४०.७ 

१.८ 
अनसुन्त्धान र षवस्तारमा प्राषवमधक 
क्षमता अमभवृषि 

५९.९ ५९.९ ५९.९ ६०.१ ५७.२ २९७.० १०२९.१ १,३२६.१ 

१.९ 
प्रषवमधहरु हस्तान्त्तरण र ग्रहण 
(adoption) प्रवर्द्ान  तथा षवस्तार 

२१२.० २२७.० २२७.० २१७.० २१२.६ १०९५.६ ३६०६.२ ४,७०१.८ 

१.१० 
स्रोत सांरक्षण प्रषवमध (RCT) को 
प्रवर्द्ान  

७४.६ ७५.१ ७५.७ ७६.३ ७६.९ ३७८.५ १२६०.५ १,६३९.० 

१.११ 

NTFPs र कृषि-वनको लामग 
उपयकु्त प्रषवमधको षवकास र 
वढावा (scale up) 

८.० ९.० ८.० ६.० ०.० ३१.० १४९.० १८०.० 

१.१२ 
जलवाय ुअनकूुलन / समानकुुलन 
प्रषवमधहरू षवकास र अिलम्वन 

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

   जम्मा ९७४.३ ८७८.८ ८८३.८ ८०१.५ ७१३.३ ४,११६.४ १५,२५१.१ १९,३६७.५ 
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२६७. यस पररणाम अन्त्तगात १२ वटा प्रमतर्लहरू र्न ्(तामलका ३०) । पषहलो पाँच विामा योजनािध्द 
रुपमा १२ प्रमतर्ल प्राप्त गना जम्मा रु ४,११६.४ मममलयन र अको दश विाको लामग रु 
१५,२५१.१ मममलयन गरी सम्पूणा अवमधको लामग रु १९,३६७.५ मममलयन िजेट लाग्ने अनमुान 
गररएको र् । 

 

२६८. कृिक मैरी कृषि मेमसनरी तथा औजार र गैर परम्परागत मसँचाइ प्रषवमध सम्िश्चन्त्ध कृयाकलापहरु  
समावशे गररएको र् । तर सतह (परम्परागत मसचँाई) मसँचाइ सांरचनाका लामग िजटेको ठूलो 
षहस्सा पररणाम २ अन्त्तगात प्रके्षपण गररएको र् । अझ महत्त्वपूणा कुरा त  िजेटले प्रषवमध 
हस्तान्त्तरण र व्यापक अवलम्िनसँगै अनसुन्त्धान र षवस्तार सेवाका लामग प्राषवमधक क्षमतालाई 
प्राथममकता ददएको र् । 

 

२६९. PADS मा स्रोत सांरक्षणको प्रवर्द्ान,  MAPs/NTFPs को लामग उपयकु्त प्रषवमधको षवकास र जलवाय ु
समानकुुलन प्रषवमधहरू िजेटका प्रमखु पक्षहरू हनु ्। प्रत्येक पररणामको लामग अनमुामनत िजेट 
तामलका २२ मा प्रस्ततु गररएको र्। 

 

८.1.२ योजना र िजेट- पररणाम २: उत्पादकत्व वृषि र उत्पादन, िजार र व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मक क्षमता 
वृषि 

२७०. PADS को कायाान्त्वयनको क्रममा पररणाम २ प्राप्त गना चाषहने १७ प्रमतर्लहरू समावशे र्न।् 
योजनािध्द रुपमा १७ प्रमतर्लहरू प्राप्त गना जम्मा रु १३२,१६२.२ मममलयन िजटे लाग्ने 
अनमुान र् । यसमध्ये पषहलो पाँच विामा रु ३९,३२६ मममलयन खचा हनुेर् भने त्यसपमर्को दश 
विाको अवमधमा रु ९२८३६ मममलयन खचा हनुे अनमुान र् । प्रदेशको उत्पादकत्व र व्यापार 
िढाउन िजारमा प्रमतस्पधी हनुे िाली, वस्त ुर नस्लको पषहचानलाई िजेटले प्राथममकतामा राखी रु 
४६० मिमनयोजन गरेको र् । भमूम एकीकरणका लामग रु १,४७३.२ मममलयन प्रस्ताव गररएको र् 
। 

 

२७१. प्रदेशमा कृषिलाई व्यवसाषयकरण गना लगानीको वातावरण मसजाना गने कुरा प्रमखु चनुौतीको रुपमा 
रहेको र् । करार खेती, भाडामा आधाररत (मलजहोल्ड) खेती, षवि र िीमामा सहज पहुँच मार्ा त 
यवुा उद्यमी र मनजी के्षरलाई कृषि व्यवसायतर्ा  आकषिात गना कररि रु ८४० मममलयन िजेट 
प्रके्षपण गरेको र् । मनजी के्षरसँग साझा आधारमा कृषि व्यवसाषयकरणका लामग करार व्यवस्थापन 
गना रु ६७५.९ मममलयन अनमुान गररएको र् । त्यसैगरी सषक्रय श्रम शश्चक्तलाई प्रदेश मभरै कृषि 
व्यवसायमा सांलग्न गराई सक्षम वातावरण मसजाना मार्ा त िसाइँ सराइ कम गना रु १३,०५९ 
मममलयन िजेट षवमनयोजन गररएको र् । PADS ले स्थानीय प्रषवमध र अभ्यासहरू सधुार गरर 
स्थानीय िाली र वस्तहुरूको मलु्य अमभवृषिलाई प्राथममकता ददएको र् । यस प्रयोजनका लामग रु 
१०२९ मममलयन रु्ट्याइएको र् । 
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२७२. मसँचाइ योग्य जममनको षवस्तार र विाभरी मसचँाइको उपलब्धतालाई िजेटमा व्यवस्था गररएको र् । 
यसमा  ररचाजा पोखरी, ररटेन्त्सन र पनु: प्रयोग प्रणाली जस्ता कायाक्रमहरु पमन समावशे गरी कुल रु 
२८,०४३ मममलयन िजेट षवमनयोजन गररएको र् । िजेटमा रानी-जमरा-कुलररया र महाकाली 
मसँचाइ आयोजना जस्ता मसँचाइ आयोजनाको लगानीको आवश्यकता पमन समावेश गररएको र् । 

 

२७३. स्थानीय प्रषवमध/अभ्यासलाई सधुार गरी स्थानीय तथा स्वदेशी िाली तथा वस्तकुो सांरक्षण, प्रवर्द्ान र 
मूल्य अमभवृषि लाई िजेटको प्राथममकतामा राखीएको र् । 

 

२७४. षवश्चशि वस्तहुरूका लामग प्रमतस्पधाात्मक कृषि मूल्य शृ्रांखला पद्दमत (जस्तै, कैलालीमा MoLMAC द्वारा 
अभ्यास गररएको राइस ममल मोडेल) स्थापना र षवस्तार गररनेर् । प्रमतर्लले सिै उत्पादकहरू, 

प्रशोधनकतााहरु, उत्पादन सामाग्री आपूमताकतााहरू र व्यापारीहरूको क्षमतालाई सदुृढ गनेर् । कृषि 
मूल्य शङृ्खलाका लामग कुल रु २३३९ मममलयन प्रस्ताव गररएको र् । 

 

२७५. तलको तामलका ३१ मा प्रमतषवश्चम्ित भएजस्तै अन्त्य प्रमतर्ल र कायाक्रमहरू िजेटले समेटेको र् । 

क) कृषि सडक र षवद्यतुीकरण सञ्जाल षवस्तार 

ख) प्रदेशभरर माटोको उवारता नक्साको प्रयोग र िाली तथा वस्तकुो जोमनङ गना 
ग) स्थानीय दाना सामाग्री, डालेघाँस र घाांसेिाली प्रवर्द्ान  

घ) जनुोषटक र अन्त्य आमथाक रुपमा महत्वपूणा रोगहरूको रोकथाम र मनयन्त्रण 

ङ) िजार पूवााधार, प्रशोधन र भण्डारण सषुवधाहरू र िजार सांजाल षवकास 

च) गणुस्तरीय मास ुलगायत खाद्य पदाथाको स्वच्र्ता र गणुस्तर 

र्) हैमसयत मिमग्रएको भमूमको पनुस्थाापना/सधुार र कृषि-वनको लामग प्रयोग 

ज) MAPs/NTFPs खेती, प्रशोधन र व्यापार 
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तामलका ३१. षवस्ततृ िजेट, पररणाम २. उत्पादकत्व वृषि र उत्पादन, िजार र व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मकता वृषि (िजेट रु दश लाखमा) 

मस.नां 
प्रमतर्ल सचुकहरु (Output 

indicators) 
आव 

२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्मा लागत 
पमर्का १० 

विा 
१५ विाको 
लागत 

२.१  
प्राथममकता िाली/वस्त/ुनस्ल 
पषहचान 

२१.६ २१.६ २१.६ २१.६ २१.६ १०८.० ३५२.४ ४६०.४ 

२.२  
उपयकु्त भमूम एकीकरण दृषिकोण 
अिलम्वन 

७०.५ ७०.० ७०.० ७०.० ७०.० ३५०.५ ११२२.७ १४७३.२ 

२.३  
कृषि व्यवसायीकरणका लामग 
सधुाररएको लगानी वातावरण 

३४.६ ५५.१ ३५.१ ३४.६ ३६.६ १९६.१ ६४३.७ ८३९.८ 

२.४  

कृषि व्यवसाषयकरणको लामग 
करार व्यवस्थाको षवकास र 
कायाान्त्वयन 

३०.० ३०.० ३०.० ३०.० ३०.० १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

२.५ 
मसँचाइ क्षेर षवस्तार र विाभरर 
मसँचाइ उपलब्धता समुनश्चितता 

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  
कृषि िजार जानकारी र सूचना 
प्रषवमध सेवा प्रवर्द्ान  

१.९ ०.९ ०.० ०.० ०.० २.८ ७.० ९.८ 

२.७  
सषक्रय श्रमशश्चक्तको िसाइँसराइ 
कम गना सक्षम वातावरण मनमााण 

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

२.८  

स्थानीय तथा स्वदेशी िाली 
वस्तकुो मूल्य स्थानीय 
प्रषवमध/प्रथामा सधुार 

४.० ६३.५ ६५.५ ४३.५ ३.५ १८०.० ८४९.१ १,०२९.१ 

२.९. 

षवश्चशि वस्तहुरूका लामग 
प्रमतस्पधाात्मक कृषि मूल्य 
शृ्रांखलाहरू स्थापना (जस्तै राईस 
ममल मोडेल) 

१०२.५ ११०.३ ११८.० ९८.९ ९९.७ ५२९.४ १,८०९.९ २,३३९.३ 

२.१०  
कृषि सडक र षवद्यतुीकरण 
सञ्जाल षवस्तार 

१,४५०.० १,३२५.० ३२५.० २००.० २००.० ३,५००.० १९,६९३.७ २३,१९३.७ 
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मस.नां 
प्रमतर्ल सचुकहरु (Output 

indicators) 
आव 

२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्मा लागत 
पमर्का १० 

विा 
१५ विाको 
लागत 

२.११ 

प्रदेशभर  माटोको उवारता 
नक्साहरू प्रयोग र अथातन्त्रको 
स्तर हामसल गना क्रप जोमनङको 
सरुुवात 

०.८ ०.८ ०.८ ०.८ ०.८ ०.८ १४.० १८.०  

२.१२ 

स्थानीय रूपमा उपलब्ध दाना 
सामाग्री, डालेघाँस र घाांसेिाली 
प्रवर्द्ान  

४.५ ४.५ ४.५ ४.५ ४.५ २२.५ ७८.९ १०१.४ 

२.१३ 

जनुोषटक लगायत अन्त्य आमथाक 
रुपमा महत्वपूणा रोगहरूको 
रोकथाम र मनयन्त्रणका 
उपायहरू अपनाउने 

५५.० ५४.० २५.८ १७.३ १८.८ १६०.८ ४५६.४ ६१७.२ 

२.१४ 

िजार पूवााधार र भण्डारण 
सषुवधा एवां  िजार सांजाल 
षवकास र न्त्यूनतम समथान मूल्य  
सांस्थागत गने 

४२.५ १२९.५ २२४.५ ९१.५ ११९.५ ६०१.९ ७६८.९ १,३७०.९ 

२.१५ 
खाद्य उत्पादनहरूको स्वच्र्ता र 
गणुस्तर समुनश्चितता 

४.८ ८४.३ ६९.३ ६९.३ ६९.३ २९४.७ २३५.५ ५३०.२ 

२.१६ 

हैमसयत मिमग्रएको जग्गाको 
पनुस्थाापना तथा सधुार गरी 
कृषि-वनको लामग उपयोग 

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 र 
व्यापार एवां सांस्थागत सधुार 

३५.८ ३८.८ ४०.८ ४१.३ ३६.८ १९३.४ ७१७.८ ९११.३ 

 जम्मा  ८,४६४.९ ८,६१३.६ ७,६७६.२ ७,३०९.५ ७,३१९.४ ३९,३२५.८ ९२,८३६.४ १३२,१६२.२ 



 

सदुरुपश्चिम प्रदेशको कृषि षवकास रणनीमत (२०७९/८०-२०९३/९४)  पेज 101 

८.1.३ योजना र िजेट- पररणाम ३: खाद्य र पोिण सरुक्षामा सधुार 

२७६. PADS ले प्रदेशको डरलाग्दो खाद्य र पोिण सरुक्षा श्चस्थमतलाई सम्िोधन गना खाद्य र पोिण सरुक्षाका 
प्रमखु पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेको र् । यो क्रस कषटङ पररणाम हो र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा 
PADS को अन्त्य पररणामहरूको प्रमतर्लहरुिाट समेत यो पररणाम प्राप्त गना सषकनेर् । PADS ले 
कृषि सडक, भण्डारण, गोदाम सषुवधा आदद पूवााधारहरु एवां पौषिक र षवषवध खाद्य उपभोग, मूल्य 
अमभवृषि कायाक्रमहरू मार्ा त र्ामा मभर र िाषहर रोजगारी मसजाना गरी भौमतक पहुँच सषहत र् वटा 
षवश्चशि प्रमतर्लहरु मार्ा त खाद्य र पोिण सरुक्षालाई सधुार गने लक्ष्य राखेको र् । 

 

२७७. उत्पादन र उत्पादकत्व िढाएर खाद्यान्नमा भौमतक पहुँच सधुार गना रु ३१८६ मममलयन प्रके्षपण 
गररएको र् । स्थानीय स्तरमा उत्पाददत खाद्यान्न सषहत षवद्यालय ददवा खाजा कायाक्रमलाई प्रवर्द्ान  
गना र प्रदेशभर करेसािारी (षकचेन गाडेन) प्रवर्द्ान गना पमन िजेटले जोड ददएको र् । आकश्चस्मक 
आवश्यकताका लामग िीउ र खाद्यान्नको मौज्दात राख्न (िर्रस्टक) रु २८१३ मममलयनको व्यवस्था 
गररएको र् जसले मखु्य रूपमा प्रदेशका जोश्चखममा परेका समदुायहरूको आवश्यकता सांिोधन गना 
योगदान परु् याउनेर् । 

 

२७८. पोिण सचेतना अमभयान (रु ७६ मममलयन), मषहलामैरी औजार र प्रषवमध सषहत खाद्य प्रशोधन सांयन्त्र 
(रु १२४ मममलयन), र खाद्य स्वच्र्ता तथा गणुस्तर प्रवर्द्ान (रु ८६ मममलयन) जस्ता कृयाकलापहरु 
यस अन्त्तरगत प्रस्ताषवत (तामलका ३२) । 
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तामलका ३२. षवस्ततृ िजेट, पररणाम ३ - खाद्य र पोिण सरुक्षामा सधुार (िजेट रु दश लाखमा) 

मस. 
नां 

प्रमतर्ल सचुकहरु (Output 

Indicators) 
आव 

२०७९/८० 

आव 

२०८०/८१ 

आव 
२०८१/८२ 

आव 
२०८२/८३ 

आव 
२०८३/८४ 

जम्मा 
लागत 

पमर्का 
१० विा 

१५ विाको 
लागत 

३.१  उत्पादन र खाद्य व्यापार िढाएर 
खाद्यान्नमा भौमतक पहुँच सधुार 

१०३.६ १३८.८ ११४.२ १४९.९ १२५.९ ६३२.५ २५५३.४ ३१८५.९ 

३.२  पौषिक र षवषवध खाद्य उपभोग 
प्रवर्द्ान  

२१६.० २२६.८ २३८.१ २५०.० २६२.५ ११९३.५ २६४६.२ ३८३९.८ 

३.३  आकश्चस्मक आवश्यकताहरूको 
लामग खाद्यान्नको िर्रस्टक 
(मौज्जात) राख्न े 

१०५.४ ११०.५ ११५.८ १२१.४ १२७.३ ५८०.५ २२३२.४ २८१२.९ 

३.४ षवषवध खाद्यान्नको पोिण मूल्य 
िारे सचेतना मसजाना 

३.४ ३.० ३.० ३.१ ३.२ १५.७ ६०.१ ७५.८ 

३.५. स्थानीय वस्तहुरूको मूल्य 
अमभवृषिको लामग मषहलामैरी 
खाद्य प्रशोधन मेमसनरी र 
उपकरणहरूमा पहुँच समुनश्चितता 

४.२ ५.० ५.२ ५.४ ५.६ २५.४ ९८.७ १२४.१ 

३.६  खाद्य स्वच्र्ता र गणुस्तर प्रवर्द्ान  
उपायहरू अपनाउने 

३.५ ३.६ ३.७ ३.७ ३.८ १८.३ ६७.० ८५.३ 

  जम्मा ४३६.१ ४८७.६ ४८०.१ ५३३.७ ५२८.५ २४८८.० ७६५७.९ १०१२३.९ 
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८.1.४ योजना र िजेट- पररणाम ४: सदुृढ सांस्थाहरू र सशुासनमा सधुार 

२७९. पररणाम ४ अन्त्तगात प्रमतर्लहरु अन्त्तरगत सांस्था र सशुासनलाई सदुृढ पाने कृयाकलापहरु प्रस्ताव 
गररएका र्न । प्रदेशमा सांस्थाहरू भन्नाले कृषि षवकास क्षेरमा सांलग्न सावाजमनक सांस्थाहरू जस्तै 
MoLMAC, मनदेशनालयहरू, AKCs, VHLSECs, तामलम केन्त्िहरू, र्ामा केन्त्िहरू र स्रोत केन्त्िहरू; र 
मनजी क्षेर, षकसान सँगठन र सहकारीहरु पदार्न । षवमभन्न १४ प्रमतर्लहरू मार्ा त पररणाम हामसल 
गना जम्मा रु १४६९५.३ मममलयन िजेट प्रस्ताव गररएको र् । कुल िजेटमा पषहलो पाँच विाको 
लामग ३२४७ मममलयन रुपैयाँ र िाँकी १० विाको अवमधका लामग ११४४९ मममलयन रुपैयाँ लाग्ने 
अनमुान गररएको र् । 

 

२८०. प्रमतर्लहरूका कृयाकलापहरू प्रायः क्षमता षवकास, समन्त्वय, कायाशालाहरू जस्ता रहेका र्न ्। यस 
प्रदेशभरर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनाका लामग तीन तहका सरकारहरूिीच स्पि क्षरेगत शताहरु  
षवकास गने सांयन्त्रलाई समषेटएको र् जसको लामग रु ३८ मममलयन प्रस्ताव गररएको र् । यस 
पररणाम अन्त्तगात सरोकारवालाहरू िीचको िढ्दो ससुँगता (harmonization) अको प्रमखु प्रमतर्ल 
सूचक हो । प्रमतर्लहरुका लामग जम्मा रु ११७२ मममलयन को योजना िनाईएको र् । योजनामा 
कृषि षवकासको लामग एकीकृत योजना तजुामा गना रु १९४२ मममलयन िजेट व्यवस्था गररएको र् 
। अनदुान षवतरणको सांयन्त्रलाई पारदशी िनाई सदुृढ गना रु २९ मममलयन िजेटको प्रस्ताि 
गररएको र् । 

 

२८१. कृषि व्यवसाय के्षरमा मनजी के्षरको सषक्रय सांलग्नता र लागत प्रभावकारी कृषि सामग्री र सेवाहरूमा 
सहज पहुँचका लामग क्रमशः रु ५६ मममलयन र रु १८९ मममलयनको िजेट प्रस्ताव गररएको र् । 

 

२८२. प्रदेशमा कृषि व्यवसायको षवकासका लामग सहकारीको सदुृढीकरण तर्ा  रु १९०४ मममलयन िजेट 
प्रस्ताषवत र् । िजेटले कृषि सहकारीको क्षमता अमभवृषि जस्तै व्यवसाय योजना तजुामा, प्रस्ताव 
लेखन, कमाचारीको सीप षवकास, कृषि के्षरमा लगानी र सहकारी मार्ा त सहमुलयतपूणा ऋण/ब्याज मा 
तादाम्यता ममलाउने लक्ष्य राखेको र् । 

 

२८३. यस प्रदेशमा वैज्ञामनक योजना तजुामा र लगानी समुनश्चित गना लैषिक र समावेशी गमतशील कृषि 
डाटािेसको स्थापना गना कायाक्रमहरु प्रस्तामित र्न ्। कृषि डाटािेस स्थापनाको लामग रु २४६९ 
मममलयन र प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लामग कररि रु १८४४ मममलयन प्रस्ताव गररएको 
र् ।  

 
२८४. कृषि कायाक्रमहरुमा लैषिक र समावशेी दृषिकोण समावशे गररएको र् जसको लामग रु ६६३ 

मममलयन प्रस्ताषवत र् । प्रदेशमा कृषि के्षरमा िमलयो सशुासन समुनश्चित गना नीमतगत प्रमतवितामा 
ससुँगतता का लामग रु १५६५ मममलयन रु्ट्टयाईएको र् । त्यसैगरी रणनीमतले मानव सांसाधन 
आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरी सोही अनसुार प्रदेशमा रहेको प्राषवमधक षवज्ञ र कमाचारीको अभावलाई 
पूमता गना रु ३५०२.४ मममलयन िजेट प्रस्ताि गरेको र् । िजेटले प्रस्ताषवत अमतररक्त 
कमाचारीहरूको चाल ुखचालाई समेत सांवोधन गनेर्। िजेटको षववरण तल तामलका ३३ मा प्रस्ततु 
गररएको र्: 
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तामलका ३३. षवस्ततृ िजेट, पररणाम ४: सदुृढ सांस्थाहरू र सशुासनमा सधुार (िजेट रु दश लाखमा) 

मस.नां प्रमतर्ल सचुकहरु (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
मा
 ल

ाग
त 

पमर्
का

 १
० 

वि
ा 

१५
 व

िाक
ो 

ला
गत

 

४.१  
तीन तहका सरकारहरूको स्पि टीओआर 
सषहतको सांयन्त्र स्थापना 

४.७ १.२ १.२ १.२ १.२ ९.५ २८.४ ३७.९ 

४.२  
षवमभन्न तहमा कृषि क्षेरमा काम गने सावाजमनक 
सांस्थाहरू िीचको तालमेल वृषि 

५२.० ५२.० ५२.० ५२.० ५२.० २६०.० ९११.६ १,१७१.६ 

४.३  
षवमभन्न तहका सांस्थाहरूिीच एकीकृत कृषि षवकास 
योजना तजुामा 

५३.० ५३.० ५३.० ५३.० ५३.० २६५.० ९२९.२ १,१९४.२ 

४.४  
लश्चक्षत अनदुान/सहयोग योजना लागू गरी पारदशी 
अनदुान षवतरण सांयन्त्रको षवकास 

१.३ १.३ १.३ १.३ १.३ ६.५ २२.८ २९.३ 

४.५  मनजी क्षेरको सषक्रय सहभामगता समुनश्चितता २.५ २.५ २.५ २.५ २.५ १२.५ ४३.८ ५६.३ 

४.६  
पहुँचयोग्य र लागत-प्रभावी कृषि सामग्री र 
सेवाहरूको समुनश्चितता/उपलब्धता 

८.४ ८.४ ८.४ ८.४ ८.४ ४२.० १४७.३ १८९.३ 

४.७   सहकारीलाई सदुृढ गरी सक्षम िनाउन े ७१.४ ८५.८ ८५.८ ७१.४ ८५.८ ४००.२ १५०४.२ १,९०४.४ 

४.८ 
षविीय सेवामा सहज र षकर्ायती पहुँच सधुार र 
समुनश्चितता  

०.५ ०.५ ०.५ ०.५ ०.५ २.५ ८.८ ११.३ 

४.९  
CBOs/NGOs, कृिक समूह, वस्तगुत सांस्था र 
षवकास साझेदारहरूको सामांजस्यपूणा पररचालन 

२.६ २.६ २.६ २.६ २.६ १३.० ४५.६ ५८.६6 

४.१० 
प्रभावकारी अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रणाली 
अवलम्िन 

१११.७ १११.७ १११.७ १११.७ १११.७ ५८५.५ १९१०.३ २,४६८.८ 

४.११  कृषि डाटािेस सधुार / स्थापना ९५.० ८६.२ ६८.६ ६८.६ ६८.६ ३८७.० १४५६.५ १,८४३.५ 

४.१२  
कृषिका कयाहरुमा लैषिक र समावेशी दृषिकोण 
अपनाउन े

३०.५ ३०.५ ३०.५ ३०.५ ३०.५ १५२.५ ५१०.४ ६६२.९ 
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मस.नां प्रमतर्ल सचुकहरु (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
मा
 ल

ाग
त 

पमर्
का

 १
० 

वि
ा 

१५
 व

िाक
ो 

ला
गत

 

४.१३  
नीमतगत प्रमतविताको षवश्वसनीयता कायम एवां 
प्रवर्द्ान  

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

४.१४ 
मानव सांसाधनको आवश्यकताहरू 
मूल्याङ्कन/पनुरावलोकन 

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

   जम्मा 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 षवश्चिय स्रोतहरू 

२८५. PADS कायाान्त्वयन गना कृषि के्षरमा काम गने षवमभन्न सरोकारवालाहरू िीचको प्रभावकारी सहकाया 
आवश्यक र् । िजेटको कुल ८४.७ प्रमतशत (वा रु १७६३४८.९ मममलयन) सांघीय र प्रादेश्चशक 
सरकारिाट षवश्चिय व्यवस्था हनुे अपेक्षा गररएको र् भन ेिाँकी १५.३ प्रमतशत मनजी क्षेर, कृिक 
समदुाय, स्थानीय सरकार र सहकारी जस्ता अन्त्य सरोकारवालाहरूिाट आउन ेअपेक्षा गररएको र्। 
प्रदेशमा स्थापना हनुे एकद्वार प्रणाली मार्ा त षवकास साझेदारहरुको िजेट समेत खचा हनुे व्यवस्था  
गररनेर् । सावाजमनक-मनजी-साझेदारी लगानी मार्ा त मनजी क्षरेले कररि ८.२% योगदान गनेर्,। 

सहकारीको अांश १.१% रहनेर् भन ेस्थामनय तहको ३.६% र कृिक समदुायको २.४% योगदान 
रहनेर् जनु तामलका ३४ मा उल्लेख गररएको र्। 

 

तामलका ३४. PADS को लामग षवश्चिय स्रोतहरु (िजेट रु दश लाखमा) 

षवश्चिय स्रोतहरु 

पररणाम:१ पररणाम:२ पररणाम:३ पररणाम:४ 

जम्मा िजेट 
(दश लाख) 

मागमा 
आधाररत कृषि 
प्रषवमध षवकास 

र प्रसार  

उत्पादकत्व वषृर्द् र 
उत्पादन, िजार एवां 

व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मक 
क्षमता वषृि 

खाद्य र पोिण 
सरुक्षामा 
सधुार 

सदुृढ 
सांस्थाहरू र 
सशुासनमा 
सधुार  

सावाजमनक  

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

मनजी क्षेर ३,०९८.८ ९,९१२.२ १,४०२.१ ०.० १४,४१३.२ 

सहकारी क्षेर ५६१.७ ७९३.० ११५.५ ४९९.८ १,९७०.० 

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

कृिक समदुाय ४८४.२ ३,४३६.२ २३८.१ ०.० ४,१५८.५ 

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

िजेटको षहस्सा 
सावाजमनक  

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

मनजी क्षेर १६.०% ७.५% १३.८% ०.०% ८.२% 

सहकारी क्षेर २.९% ०.६% १.१% ३.४% १.१% 

स्थामनय तह ७.०% २.०% ७.४% ११.५% ३.६% 

कृिक समदुाय २.५% २.६% २.४% ०.०% २.४% 

 

९ PADS मागाश्चचर 

२८६. PADS ले आगामी १५ विाको अवमधमा सदूुरपश्चिम प्रदेशको कृषि रूपान्त्तरणको लामग योजना िनाएको 
र् । यो एक लामो अवमध हो जसमा महत्त्वपूणा पररवतानहरू मनश्चित रूपमा हनुेर्न ्। PADS ले 
कृषि षवकासको लामग एक रूपरेखा प्रदान गदार् जनु यस अवमधमा धेरै पटक सधुार र पररमाजान गना 
आवश्यक समेत हनुेर् ।  
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२८७. अन्त्य धेरै याराहरूमा जस्तै, पषहलो चरण सिैभन्त्दा महत्त्वपूणा हनु्त्र् । PADS को यारा सर्ल हनुको 
लामग धेरै सताहरू पूरा गनुापर्ा जनु यस प्रकार र्न ्। 

क) प्रदेश सरकारको प्रमतविता 
ख) स्थानीय सरकारको प्रमतविता 
ग)  PADS कायाान्त्वयनका लामग नीमत र मनयमहरू तजुामा 
घ) प्रमखु सरोकारवालाहरुको सहममत (consensus) 

ङ) षवकास साझेदारहरूको सहयोग 

 

२८८. यी प्रत्येक अवस्थाहरूलाई अवलोकन योग्य सूचकहरू मार्ा त प्रमाश्चणत गना आवश्यक र् । मनम्न 
खण्डले PADS सर्लताको लामग प्रारश्चम्भक आवश्यक सताहरूको प्रमाणीकरण गने तररकाहरू िारे 
व्याख्या गरेको र् । 

 

९.१ प्रदेश सरकारको प्रमतविता 
२८९. PADS मा प्रदेश सरकारको प्रमतवितालाई षवि, कानून, मानवस्रोत र सांस्थासँग सम्िश्चन्त्धत चार मखु्य 

सूचकहरूद्वारा मनदेश्चशत गररनरे् जसलाई तल उल्लेख गररएको र् ।  

 

क) िजेटमा प्रमतविता गनेः PADS प्रमत प्रमतविता षविीय स्रोतको सतामा मार नभई कायाक्रमहरू 
कायाान्त्वयनको लामग सहयोगको सन्त्दभामा पमन व्यक्त गररएको र् । यसिाट सरोकारवालाहरूलाई 
उत्प्ररेरत गना र मनजी लगानी र षवकासलाई प्रोत्साहन गना पयााप्त योजना श्चक्षमतज मनमााण र षविीय 
सरुक्षा समते समुनश्चित गना सषकन्त्र् ।  

 

ख) कमाचारी/षवज्ञको उपलब्धता समुनश्चित गनेः PADS को अको प्रमखु प्रमतविता भनकेो प्रदेश र 
श्चजल्ला कायाालय, तामलम केन्त्ि र र्ामा केन्त्िहरूमा हालको ररक्त पदहरू पूणा रूपमा पूमता गनुाका 
साथै PADS को दायराको आधारमा नयाँ पदहरू मसजाना र पूमता गनुा आवश्यक र् । 

 

ग) प्रमखु पदको कायाकाल (समयािमध): PADS को सही रूपमा कायाान्त्वयन गनाको लामग केही 
महत्वपूणा पदहरू जस्तै प्रदेशका कायाक्रम प्रमखुहरु र PADS मा काम गने वररष्ठ कमाचारीहरूको  

पयााप्त कायाकाल (कश्चम्तमा मतनीहरूको सम्िश्चन्त्धत मनयम(हरू) अनसुार) हनुपुर्ा । यसका लामग 
प्रादेश्चशक नीमत वा मनयमहरूको मनमााण र कायाान्त्वयन आवश्यक हनु सक्र् । 

 

घ) केषह महत्वपूणा ईकाइहरूको स्थापनाः PADS को कायाान्त्वयन समुनश्चित गना प्रादेश्चशक एडीएस 
कायाान्त्वयन समममत (PADSIC), PADSCC को समन्त्वय उपसमममत र PADS कायाान्त्वयन सहयोग 
इकाई (ADSISU) को स्थापना गनुा आवश्यक र् । 
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९.२ स्थानीय तहको प्रमतविता 
२९०. PADS को लामग स्थानीय सरकारको प्रमतविता महत्वपूणा हनुेर् र तीन मखु्य सूचकहरु षवि, कानून, 

र सांस्थाहरु सँग सम्िश्चन्त्धत सूचकहरुद्वारा मनदेश्चशत  हनुरे् ।  

 

क) प्रत्येक स्थानीय तह (नगरपामलका र गाउँपामलका) द्वारा िजेट प्रमतिध्दताः यस अन्त्तगात कृषि 
तथा पशपुन्त्र्ी प्रसार सेवा, प्रषवमध हस्तान्त्तरण, अनसुन्त्धान तथा अध्ययन, स्रोत केन्त्ि, कृषि अनदुान, 

सहकारी सदुृढीकरण, मनजी के्षरको सदुृढीकरण लगायतका के्षरमा स्थानीय तहको 
आवश्यकतालाई सम्िोधन गने गरी कुल िजेटको कम्तीमा १५-२० प्रमतशत कृषि षवकासका 
लामग रु्ट्याउन ुपनेर् । 

 

ख) कमाचारी/षवज्ञहरूको उपलब्धता समुनश्चित गनेः PADS को लामग स्थानीय स्तरको प्रमतविता 
भनेको नगरपामलका कायाालय र वडाहरूमा कृषि र पशपुांक्षीको हालको ररक्त पदहरू पूणा रूपमा 
पूमता गनुाका साथै PADS को कायाक्षेरको आधारमा नयाँ पदहरू मसजाना गनुाका साथै OVOT र 
LRPs को प्रावधान समते राख्न ुहो । 

 

ग) स्थानीय तहस्तरमा PADS कायाान्त्वयन समममतको स्थापना: PADS ढाँचा अनरुूप कृषि षवकास 
गमतषवमधहरूको कायाान्त्वयनमा ससुँगतता कायम गना प्रत्यके स्थानीय तहमा PADS कायाान्त्वयन 
समममत (PADSIC) स्थापना गनुा आवश्यक र् । PADSIC को अध्यक्षता नगरपामलका / 

गाउँपामलकाका मयेर/अध्यक्षले गने र सदस्य-सश्चचवको रूपमा कृषि/पशपुांक्षी ईकाइका प्रमखुले 
गनेर्न । 

 

९.३ PADS कायाान्त्वयनका लामग नीमत र मनयमहरू  

२९१. PADS को कायाान्त्वयनको लामग धेरै नीमत र मनयमहरूको तजुामा र मतनको स्वीकृमत आवश्यक र् । 
यी मध्ये केही नीमत र मनयमहरू, षवशिे गरी सशुासन आयामसँग जोमडएकाको हकमा PADS 

प्रषक्रयाको सरुुमै तजुामा गररनपुर्ा । केही नीमत तथा सन्त्दभाहरू मनम्नानसुार रहेका र्न:् 
क) PADS कायाान्त्वयन सहयोग इकाई (PADSISU) 

ख) PADSCC र उप-समममतहरूको सांरचना 
ग) PADS सूचना डेस्क 

घ) NARC पनुसंरचना 
ङ)  मूल्य शृ्रांखला षवकास गठिन्त्धन (Value Chain Alliance) 

च)  गणुस्तर र स्वच्र्ता सम्िश्चन्त्ध मनयमहरू 

र्) जग्गा भाडा र करार खेती 
ज) िाली र पश ुिीमा मनयमहरू 

झ) अनदुान पालना सम्िश्चन्त्ध मनयम 

ञ) कृषि ऋण, मिमा नीमत कायाान्त्वयन तथा षवश्चिय उपज नीमत 

ट) सहकारी पररचालन नीमत 
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ठ) सावाजमनक-मनजी साझेदारी नीमत 

 

९.४ प्रमखु सरोकारवालाहरूको सहममत 

२९२. PADS लाई एक प्राषवमधक अभ्यासको रुपमा मार िझु्न ुहुांदैन षकनषक यो अको १५ विाको लामग 
तयार गररएको प्रदेशको एक आधारभतू योजना हो । यस रणनीमतले कृषि के्षरको समावेशी र ददगो 
षवकासका साथै प्रदेशको कृषि क्षेरको सांक्रमणलाई सम्िोधन गने लक्ष्य राखेको र् । प्रमखु र 
प्रभावशाली सरोकारवालाहरू: सरकार, षकसान, व्यािसायी क्षेर, सहकारी के्षर र प्रमखु राजनीमतक र 
सामाश्चजक शश्चक्तहरू िीचको िमलयो सहममत मिना यसको प्रभावकारी कायाान्त्वयन सांभव देश्चखांदैन । 

 

९.५ षवकास साझेदारहरूको सहयोग 

२९३. PADS कायाान्त्वयन धेरै हदशम्म कृषि र पूवााधार षवकास के्षरमा काम गने षवकास साझेदारहरू (DPs) 

को प्रभावकारी भमूमकामा मनभार गदार् । PADS ले एकद्वार दृषिकोण मार्ा त उनीहरूको सहयोग 
खोजकेो र् । स्रोतको दोहोरोपनिाट िच्न र जनतालाई अमधकतम र्ाइदा पयुााउनका लामग षवकास 
साझेदारहरूले PADSIC/PADSCC सँग JSR सांयन्त्र मार्ा त काम गनेर्न ्। PADSCC ले PADS 

कायाान्त्वयनको प्रारम्भमा मिध्यमान र भमिष्यमा सहभागी हनु सक्ने षवकास साझेदारहरूको पषहचान 
गनेर् र मतनीहरूलाई PADS खाका मभर ल्याउँनेर् । 
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  २०७५-७६     १० ३५०   

दाल २०७४-७५ २९० ५४६० २१४४ १५३६५५ ५९३६ ४२२१६३   

  २०७५-७६ १२८ ४०९६ ७१७ २५१८३ ६०४७ ५२७६२४   

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

  २०७५-७६ १८८७ ७०८८५ ५२ ३२३० ९८१४ ७३३५६१   

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

  २०७५-७६ ५४७६ ७१९०१ ९४११ १३३५७४ ७१०८ ९४६९९ ९७७१ २०१५५१ 

प्याज २०७४-७५ ३२७२६ ३२२७३ ५१३२२ १४८८३३८ ६७०५ १४८९४१ २६०४ ७५९३४ 

  २०७५-७६ १०५६ २३१८८ ९८४७४ २८५५७४० ६७७४ १६९३४१ ४०१४ ११६०८३ 
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वस्तहुरु 

  

विा 
  

कृष्णनगर भैरहवा नेपालगञ्ज गड्डाचौकी 
पररमाण मलु्य पररमाण मलु्य पररमाण मलु्य पररमाण मलु्य 

आल ु

  

२०७४-७५ १०७०२ ९५८१५ ९९७९४ १८४३९६४ ६६८२० १२६९५८२.४ २०१८६ ३८२४९६ 

२०७५-७६ १८५४० १८५५२ १०२७४४ १८६५१३९ ६३१०१ १२१३१९३ १७३५४ ५८६१४० 

र्लरू्ल 

  

२०७४-७५ १५५४८९ ६५५२०८ ३६५३२ ७१०४५२ १३६९७ ३६६७०५ ७६३३ ३३३०६६ 

२०७५-७६ २५९५२ १०९६६४६ ६७८३३ १३०२२६९ २६७२६ ९२२७७० ७४४६ ३९११४० 

मिरुवा र रू्ल 
(सांख्या) 
  

२०७४-७५     २२७३४ ७६६ १६००० ९२८     

२०७५-७६     २९४२ ३६८०९ ११२०६८ १२९०८ ७४८८१८ ३४३७४ 

कषर् दाना 
  

२०७४-७५     २१ १२६०         

२०७५-७६     ४३ २७३८         

मसला 
  

२०७४-७५ २०२१४ ८२८३९ ३६ २१६० १३७ ११७५६     

२०७५-७६ २२७ २१९५० ३१ ६२० ४४५५ १२५९८४ ५ ४१५ 

मिउ (तरकारी र 
र्लरू्ल) 

  

२०७४-७५         ९९ १२७९८ १९ ७२२ 

२०७५-७६             ५ २१९ 

षपना (तोरी र भटमास) 
  

२०७४-७५ ४९७ ३३११४     २२७५४ ५४८४९६     

२०७५-७६                 

दाना 
  

२०७४-७५         १०० १८०० ४३४१ ८२६०३ 

२०७५-७६                 

अन्त्य 

  

२०७४-७५ २४६ ९६८ ३६०९७ १४७९७७५         

२०७५-७६ १० ५०० ९७७७० ३६०८२२९         

जम्मा 
  

२०७४-७५ ७३३८७ १९३२५२३ ४२००४८ ११४५६२४५ २९६३३१ ९१८०७६७ ४६८५६ ११५५२१८ 

२०७५-७६ ६६२८१ १६७५४९१ ६९९०९५ १६८२५७६८ ४५१३०१ ९२७१४४५ ८०७४४० २१४४१९० 

 

स्रोत: प्लान्त्ट क्वारेश्चन्त्टन र षविादी व्यवस्था पन केन्त्ि । 
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अनसुचुी ८. केही र्ामनएका भन्त्सार मिन्त्दिुाट कृषि वस्तहुरुको मनयाात (२०७४/७५ र  २०७५/७६)  
(पररमाण मे.टन. मा, मलु्य रु हजारमा)   

 वस्तहुरु विा 
नेपालगञ्ज भैरहवा  गड्डाचौकी  

पररमाण मलु्य पररमाण मलु्य पररमाण मलु्य 

गैर काष्ठ वन पैदावर २०७४-७५  ५०५८८२ १६७ ८०१० १६० ८१८६ 

  २०७५-७६ २०३७ ६८०२३७ २३८ ८९६८ १६३ ५९७३ 

र्ापर २०७४-७५   २१० ४२००   

  २०७५-७६   ७२३ ८६१०   

मसला २०७४-७५ ९५३ १५७९८४ १४८४ ८४११६   

  २०७५-७६ २२६ ६४४८२ ५७३८ २३९९६६ १११ ४४५७ 

षपना + २०७४-७५ १०८० २८११० ४५८५ ९४८००   

  २०७५-७६ २२५ ५८५५ १७१७ १३९४११   

दाल २०७४-७५   २० ८००   

  २०७५-७६       

जम्मा २०७४-७५  ६९१९७६ ६२३६ १८६९२६ १६० ८१८६ 

  २०७५-७६ २४८८ ७५०५७४ १९७८० ७४६०१९ २७३ १०४३० 

स्रोत: प्लान्त्ट क्वारेश्चन्त्टन तथा षविादी व्यवस्था पन केन्त्ि 
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अनसुचुी ९. श्चजल्लागत रुपमा प्राथममकता प्राप्त िाली तथा वस्तहुरु 

श्चजल्ला िाली तथा वस्त ुर पशपुांक्षी  

िाजरुा 
 

धान, मकै, कोदो, र्ापर, आल,ु भटमास, तरकारी, गहुँ,स्याउ, नास्पाती,  

िाख्रा, भैंसी 
कृषि-पयाटन, जमडिटुी (सतवुा, लौठ सल्ला, मततेपाती), अल्लो 

िझाङ अन्न िाली (धान, कोदो, मकै), िसन्त्ते तरकारी (गोलभेंडा, काांक्रो, भेडे खसुाानी), आल,ु मसमी, भट्मास, स्याउ, ओखर 

िाख्रा (मसन्त्हाल), िांगरु 

कृषि-पयाटन, ररठ्ठा, षटमरु, जमडिटुी (सतवुा, वन लसनु, मततेपाती, जटामसी)  

दाच ुाला 
 

मकै, र्ापर, िेमौसमम तरकारी, आल,ु मसमम, सनु्त्तला जात, स्याउ, ओखर 

दधु (गाई, भैंसी),  िाख्रा (मसन्त्हाल, च्याांङग्रा) 
कृषि-वन, पयाापयाटन, जमडिटुी (सतवुा,  जटामसी), अमला 

िैतडी  

 

मकै, गहुँ,िेमौसमम तरकारी, भट्मास,आल,ु सनु्त्तला जात, ओखर 

दधु (गाई, भैंसी),  िाख्रा 
कृषि-वन,  जमडिटुी (तेजपात), अमला, षटमरु 

डडेल्धरुा धान (मभमर मधेश), मकै, भटमास, िेमौसमम तरकारी (गोलभेडा, िन्त्दा), तरकारी 
मिउ, आल,ु सनु्त्तला जात, ओखर 

दधु (भैंसी),  िाख्रा 
कृषि-वन, कृषि पयाटन, ररठ्ठा, षटमरु, अमला, जमडिटुी (सतवुा, वन लसनु),अल्लो 

डोटी 
 

धान, ममसनो धान (जोरायल िास्मती), भट्मास, िेमौसमम तरकारी, आल,ु सनु्त्तला जात,  

अदवुा, िेसार,  मह 
दधु (भैंसी),  िाख्रा, कुखुरा (स्थामनय) 
कृषि-वन, कृषि पयाटन, वन उद्यम 

अर्ाम धान, मकै, कोदो, आल,ु दलहन (भटमास), सनु्त्तला जात, अदवुा, िेसार 

भैंसी, िाख्रा, िांगरु  

कृषि-पयाटन 

कैलाली धान (ममसनो धानको प्राथममकता ), मकै (उद्योग को लामग), गहुँ, , उख,ु तेलहन, मिउ उत्पादन, उपोष्ण र्लरू्ल (केरा, आपँ), सनु्त्तला जात, तरकारी, 
आल ु
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श्चजल्ला िाली तथा वस्त ुर पशपुांक्षी  

दधु (गाई, भैंसी), कुखरुा, िाख्रा, िांगरु, मार्ा 
कृषि-वन, पयाा-पयाटन/कृषि पयाटन, वन उद्यम, सेतो चन्त्दन  

कां चनपरु धान (ममसनो धानको प्राथममकता), मकै (उद्योग को लामग), गहुँ, मकै (उद्योग को लामग), उख,ु तोरी, दालिाली, मिउ उत्पादन, उपोष्ण र्लरू्ल (केरा, 
भइुांकटहर), तरकारी, आल ु

दधु (गाई, भैंसी), कुखरुा, िाख्रा, िांगरु, मार्ा 
कृषि-वन, पयाा-पयाटन/कृषि पयाटन, वन उद्यम 
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अनसुचुी १०. प्रमतर्ल (Output) मा आधाररत कृयाकलापहरु  

पररणाम १. मागमा आधाररत कृषि प्रषवमध षवकास र प्रसार (िजेट रु दश लाखमा)  
प्रमतर्ल 
नां.   

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

१.१   

षकसान र कृषि उद्यमहरूको 
आवश्यकतालाई सम्िोधन गने 
षवकेन्त्िीकृत अनसुन्त्धान प्रणाली षवकास  

       

  १.१.१ NARC अनसुन्त्धान केन्त्िको षवस्तार   २  ३३०.० १,०४४.१ १,३७४.१ 

  १.१.२ 
सावाजमनक-मनजी-सहकारी साझेदारीमा 
िाह्य र्ामा स्थापना  

      

     िाली १ १५ २४.० ५२.६ ७६.६ 

     र्लरू्ल १ २० ४०.० ११३.२ १५३.२ 

     पशपुांक्षी १ २५ ४७.५ १५७.८ २०५.३ 

  १.१.३ 
शैश्चक्षक-प्रसार-अनसुन्त्धान साईट 
स्थापना 

AKC र VHLSEC सँग आवि 
गने, प्रथम विामा ६ (जम्मा १८) 

६ १ ९.० ४३.८ ५२.८ 

  १.१.४ 
प्रषवमधको परीक्षण र श्चस्वकारका लामग 
FFT साईटको स्थापना  

प्रथम विामा ५ (जम्मा १५) ५ ०.३ ३.३ १४०.२ १४३.५ 

    जम्मा     ४५३.८ १,५५१.८ २,००५.६ 

१.२ १.२.१ स्रोत केन्त्ि स्थापना       

     ह्याचरी ५०  १.३ ४०.३ ४१.६ 

      िालीको मिउ-प्रमाश्चणत मिउ ९ ३ ३०२.८ १,४७७.४ १,७८०.३ 

      िाख्रा २ २ ४.० २६.३ ३०.३ 

      गाई १ १० १०.० २९.७ ३९.७ 

      भेडा र च्याांङ्क्ग्रा २ २ ४.० २६.३ ३०.३ 

      दाना १ ४० ४०.० १५३.४ १९३.४ 

      ब्याज अनदुान  २० ७.२ २८.४ ३५.६ 
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प्रमतर्ल 
नां.   

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

      िांगरु १ ३ २.५ २०.१ २२.६ 

      मिरुवा ६ २ ९.० ४३.७ ५२.७ 

      हालको (कुखरुा-२, भैंसी-२)  ४ १ २२.१ ५६.६ ७८.७ 

     जम्मा     ४०२.९ १,९०२.१ २,३०५.१ 

१.३   
सहभामगतामलुक प्रषवमध षवकास र 
प्रसार 

       

  १.३.१ प्रजनन मिउ उत्पादन ५ िाली   ६३.१ २२७.९ २९१.०0 

  १.३.२ 
प्रषवमध षवकासमा सरोकारवालाको 
सहभामगता 

प्रषवमध षवकासका षवमभन्न चरणमा 
सहभागीता 

५०  २.५ ९.६ १२.१ 

  १.३.३ 
सामदुाषयक मिउ िैंक स्थापना र 
घमु्तीकोिको व्यवस्था  

४ िाली/श्चजल्ला ४० २ ११०.० ३५०.६ ४६०.६ 

      हालको मिउ िैंकलाई सहयोग  ३५  ३५.० १२२.७ १५७.७ 

  १.३.४ 
श्चजल्ला मिउ आत्ममनभार कायाक्रम 

(DISPRO) लाई सहयोग 

मलु मिउमा अनदुान सहयोग (४ 
िाली/श्चजल्ला)  

४० १ २००.० ६८१.६ ८८१.६ 

  १.३.५ प्रषवमध प्रसारका लामग स्थलगत तामलम   १०० ० १०.० ३५.१ ४५.१ 

    जम्मा     ४२०.६ १,४२७.५ १,८४८.१ 

१.४   

 मिउ दरुदृषि (२०२१३-२०२५) को 
कायाान्त्वयनको लामग लगानी र क्षमता 
वृषि  

       

  १.४.१ 
मिउमिजन प्रयोगशाला स्थापना र 
सदुृषढकरण 

प्रयोगशाला स्थापना १ २० ४६.० १९.३ ६५.३ 

      सदुृषढकरण १ ५ ५.० १९.३ २४.३ 

      क्षमता वृषि (तामलम, गोष्ठी)  १ ७.० २२.० २९.० 

  १.४.२ क्वारेश्चन्त्टनको सदुृषढकरण र मनयमन 
मनयमन सधुार (ितु षविादी 
पररक्षण सेवा)  

१ ५ ५.० २१.० २६.० 
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प्रमतर्ल 
नां.   

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

      क्वारेश्चन्त्टन पोि स्थापना २ २० २६.० ८७.७ ११३.७ 

  १.४.३ 
नीमत कायाान्त्वयनका लामग क्षमता 
अमभवृषि 

अन्त्तरकृया, समन्त्वय िैठक, 
कायाशाला   

 १ ३.० १०.० १३.० 

      
PPP मा मिउ प्रशोधन ईकाई 
स्थापना 

१ ३० ४५.० १५१.९ १९६.९ 

  १.४.४ 
हाईमब्रड मिउ उत्पादनमा मनजी 
क्षेरलाई सहयोग 

र्ामा र प्रयोगशाला स्थापनामा 
सहयोग 

 ४० ४०.० १०२९.२ १०६९.२ 

     जम्मा     १७७.० १,३६०.४  १,५३७.४ 

१.५   

षकसानमैरी कृषि मेमसनरी तथा 
औजारको षवकास र उपलब्धता 
समुनश्चितता  

       

  १.५.१ 
कयािोझ घटाउने र श्रम िचत गने 
प्रषवमधहरुको प्रवर्द्ान  

धान गहुँ ररपर १०००  १५.० ७०.१ ८५.१ 

      कम्िाईन ग्रने ममल  १०००  ३०.० २१०.४ २४०.४ 

      
र्ामाका साधन (मकै र्ोडाउने, 
साना चटु्न ेमेश्चशन)  

  ३०.० २१०.४ २४०.४ 

  १.५ 
याश्चन्त्रकरण र माग िढाउन सचेतना 
अमभयान 

तामलम र मममडयािाट प्रचार ९ १ १३.५ ५२.६ ६६.१ 

  १.५ 
सरल रुपमा षवि पहुँचका लामग 
सांस्थाहरुको मनयमन  

अनदुानयकु्त कजाा र मिमा 
(कृषिलाई कश्चम्तमा १०%) 

 ५० ३०.० ० ३०.० 

  १.५ 
याश्चन्त्रकरण र ममात सांभारमा क्षमता 
षवकास  

मनजी र सहकारी क्षेरमा कस्टम 
हायररङ सेन्त्टर स्थापना 

१० १० ६०.० २१०.४ २७०.४ 

      ममात सांभार तामलम १०  १.८ १०.५ १२.३ 

  १.५ 
कर, शलु्क र अन्त्यमा लचक नीमत 
अवलम्िन 

नीमतगत प्रावधानको अनगुमन र 
आयात शलु्क पनुःप्राप्ती 

 ३० १८.० ७०.१ ८८.१ 
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प्रमतर्ल 
नां.   

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

  १.५ 
परम्परागत रुपमा प्रयोग भएका 
औजारको सधुार (अर्ार) 

       

      
८०० जनाको तामलम (९ जना 
प्रमत पामलका)  

४०  १२.० ४३.८ ५५.८ 

      औजार सधुारका लामग मिउपुांजी    ८०.० २९८.० ३७८.० 

     जम्मा     २९०.३ १,१७६.३ १,४६६.६ 

१.६   

गैर-परम्परागत मसँचाइ प्रषवमधहरू 
षवमभन्न वस्तहुरूमा मूल्याङ्कन, 
प्रमाश्चणकरण र षवस्तार 

       

  १.६.१ 

गैर-परम्परागत मसँचाइ प्रषवमधहरू 
(थोपा मसँचाई, श्चस्प्रङकलर, सौया 
मलफ्ट)   

रानी-जमरा सषहत षवमभन्न 
स्थानमा प्रषवमध पररक्षण (१० 
स्थान, ३ पषवामध)  

९० २ १३५.० ४७.३ १८२.३ 

  १.६.२ प्रषवमधको आमथाक षवश्लिेण 
षवमभन्न स्थान र िालीहरुमा (१० 
स्थान, ५ िाली) 

९०  २७.० ८७.७ ११४.७ 

  १.६.३ 
कृिकको सहभामगतामा प्रषवमध 
प्रमाश्चणकरण 

षवमभन्न स्थान र िालीहरुमा (१० 
स्थान, ५ िाली) 

९०  २७.० ८७.७ ११४.७ 

  १.६.४ 
गैर-परम्परागत मसँचाइ प्रषवमधहरूको 
प्रसार 

  ३ १ ३.० १४.० १७.० 

     जम्मा     १९२.० २३६.७ ४२८.७ 

१.७   
षवमभन्न सरोकारवालाहरुिीच सहकाया र 
साझेदारी प्रवर्द्ान  

       

  १.७.१ 

कृषि तथा पशपुांक्षीको अनसुन्त्धान एवां 
षवकासको साझेदारी मोडल षवकास 
गने  

अन्त्तरकृया, प्रादेश्चशक अनसुन्त्धान 
एवां षवकास मांच (Platform) 
गठन 

१२०  ४८.० १६८.३ २१६.३ 
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प्रमतर्ल 
नां.   

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

  १.७.२ 

स्थामनय तह र AKC/VHLSEC िीच 
सम्िन्त्ध स्थापना र पषृ्ठपोिण सांयन्त्र 
मनमााण 

सपि TOR सांगै िजेट अश्चख्तयारी 
(जिार्देषहता र अमधकार सषहत) 

१२०  ४८.० १६८.३ २१६.३ 

  १.७.३ 
प्रदेश र स्थामनय तहिीच सम्िन्त्ध 
स्थापना  

सपि  TOR, प्रमतिेदन र 
पषृ्ठपोिण सांयन्त्र   

६०  २४.० ८४.१ १०८.१ 

     जम्मा     १२०.० ४२०.७ ५४०.७ 

१.८   
अनसुन्त्धान र प्रसारमा प्राषवमधक क्षमता 
अमभवृषि  

       

  १.८.१ 

AKC/VHLSECs, स्थामनय तहका 
कमाचारी र OVOT, LRPs को क्षमता 
षवकास 

उच्च श्चशक्षा, तामलम र िशृ्चि 
षवकास  

     

      
AKC/VHLSECs & स्थामनय तह 
(५ विा)  

५ ५ २५.० ८२.४ १०७.४ 

      OVOT को तलव (१ विा)  ८८  १७६.० ६३१.१ ८०७.१ 

      
LRP लाई िाली तथा पशपुांक्षी 
सम्िश्चन्त्ध तामलम (४०० जना) 

२० १ १०.० ३६.८ ४६.८ 

      मिउपुांजी सहयोग ४०० ० ४०.० १३१.५ १७१.५ 

  १.८.२ 
OVOT/LRP को मनयमन (स्थामनय 
तह)  

मतमनहरुको क्षमता उपयोग 
(सहजकताा, तामलम प्रदायक)   

४००  २०.० ६१.४ ८१.४ 

   
प्रसार सेवाको लामग LRP षवकास 
(मषहलालाई प्राथममकता)  

मषहला स्वास्थ्य स्वयांसेवक जस्तै 
(९० जना) 

४ १ २.० ०.० २.० 

    मिउपुांजी सहयोग ९०  ९.० ३५.१ ४४.१ 

 १.८.३ 

अनसुन्त्धानमा षवश्वषवद्यालयका मिध्यामथा 
को सहभामगता – प्राथममकता प्राप्त 
क्षेरमा (थेमसस तथा मडजटाान सहयोग)  

सहयोग सांख्या ५०  १५.० ५०.८ ६५.८ 



 

सदुरुपश्चिम प्रदेशको कृषि षवकास रणनीमत (२०७९/८०-२०९३/९४)   पेज 10-6 

प्रमतर्ल 
नां.   

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

    जम्मा     २९७.० १,०२९.१ १,३२६.१ 

१.९    
प्रषवमधहरु हस्तान्त्तरण र ग्रहण प्रवर्द्ान  
तथा षवस्तार  

       

  १.९.१  प्रषवमध षकट मितरण (कृषि र पशपुांक्षी) कृषि प्रषवमध प्रदशान साईट १८०  ३६.० ११९.२ १५५.२ 

     पशपुांक्षी प्रषवमध प्रदशान साईट ९० ० २७.० ९२.९ ११९.९ 

  १.९.२ माटो परीक्षण र सधुार  प्रदशानी र माटो पररक्षण अमभयान ८८  १७.६ ७०.१ ८७.७ 

  १.९.३  प्रािाररक मल उत्पादन प्रषवमध भममाकम्पोषिङ ४ ५ २०.०० ७७.१ ९७.१ 

     
भकारो सधुार ( पामलका ८८ र 
३०० घर/पामलका)  

२७०००  ८१०.० २,५९४.६ ३,४०४.६ 

  १.९.४    
प्रािाररक मल कारखाना (र्ाडा 
पश ुसमेत उपयोग गरर)  

२ १० २०.० ८७.७ १०७.७ 

  १.९.५ 

आकश्चस्मक कोिको व्यवस्था  (िाली 
सांरक्षण, पश ुस्वास्थ्य सेवा र प्रकोप 
राहत का लामग)  

       

     िाली सांरक्षण  १० १०.० ३५.१ ४५.१ 

     पश ुस्वास्थ्य  ३० ३०.० ९६.४ १२६.४ 

     प्रकोप व्यवस्था पन राहत कोि १ २० १०० ३५०.६ ४५०.६ 

  १.९.६  प्रषवमध प्रसारमा आम सांचारको प्रयोग   १२  ९.० ३१.६ ४०.६ 

  १.९.७  
सामदुाषयक कृषि प्रसार सेवा केन्त्ि 
स्थापना (CASEC) 

प्राषवमधकको तलव, लश्चजषिक्स र 
व्यवस्था पन खचा 

२० १ १६.० ५०.८ ६६.८ 

     जम्मा     १,०९५.६ ३,६०६.२ ४,७०१.८ 

१.१०    स्रोत सांरक्षण प्रषवमध (RCT) को प्रवर्द्ान   
       

  १.१०.१ 
उत्पादन लागत घटाउने प्रषवमधहरु 
(जस्तै- पावर षटलर, थे्रसर, 
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प्रमतर्ल 
नां.   

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

कश्चल्टभेटर, मसमडङ मेश्चशन, श्चजरो 
षटलेज, हाभेिर) 

      मममन कम्िाईन हाभेिर ५ ३ १५.० ४९.१ ६४.१ 

      मममन पावर षटलर ३५०  २१.० ७०.१ ९१.१ 

      
मसश्चड्लङ मेश्चशन/राईस 
िान्त्सप्लान्त्टर 

 

 

३५० 

 १४०.० ४७३.३ ६१३.३ 

      ररजर, लेभ्लर, थे्रसर  ३५०  ७०.० २२७.९ २९७.९ 

  १.१०.२  
रासायमनक मल र प्रािाररक मलको 
सन्त्तमुलत प्रयोग 

तामलम ४०  १६.० ५४.३ ७०.३ 

  १.१०.३  ICM, IPNS, IPM, GAP अवलम्िन कृिक पाठशाला २७०  ८१.० २७७.० ३५८.० 

     
GAP मनदेश्चशका तजुामा र ५ 
िालीमा स्थलगत तामलम 

२५  ५.० १७.५ २२.५ 

  १.१०.४  
स्थामनय स्तरमा सहुाउांदो प्रषवमध 
षवकास र प्रसार 

श्चजरो षटल र अन्त्य स्रोत सांरक्षण 
प्रषवमधहरु   

  ३०.५ ९१.२ १२१.७ 

     जम्मा     ३७८.५ १,२६०.५ १,६३९.० 

१.११    
NTFPs र कृषि-वनको लामग उपयकु्त 
प्रषवमधको षवकास र वढावा   

       

  १.११.१  
महत्वपूणा NTFPs को खेती प्रषवमध 
षवकास   

५ NTFPs (नसारी सषहत) ५ १ ७.० ४३.८ ५०.८ 

  १.११.२  
षवमभन्न स्थानका लामग कृषि-वन र 
कृषि- पयाटनको मोडेल षवकास 

कृषि-वन ८ २ १६.० ७०.१ ८६.१ 

      

कृषि- पयाटन (रेन्त्िो िाउट, मौरी, 
स्थामनय िाली तथा वस्त,ु खाना 
मेला)  

८ १ ८.० ३५.१ ४३.१ 

     जम्मा     ३१.० १४९.० १८०.० 
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प्रमतर्ल 
नां.   

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

१.१२    
जलवाय ुअनकूुलन / समानकुुलन 
प्रषवमधहरू षवकास र अिलम्वन  

       

  १.१२.१  
तनाव (stress) सहन सक्ने प्रषवमध 
षवकास (पश ुनश्ल र जातहरु) 

पश ुनश्ल  १० ६१.१ १९२.८ २५३.९ 

     िालीका जात  २० १२२.१ ३८५.७ ५०७.८ 

  १.१२.२  
यथाथापरक (real time) मौसमी डाटा 
प्राप्त गने स्टेशन स्थापना 

मौसमी स्टेशन ६ ५ ५१.० १७५.३ २२६.३ 

  १.१२.३  
मौसम पवुा सचेतना/पवुाानमुान प्रणाली 
स्थापना  

प्रणाली षवकास  १ ४.० १५७.८ १६१.८ 

  १.१२.४  
जलवाय ुमसश्चजात प्रकोप तथा प्रभावका 
िारेमा सचेतना वृषि  

सांचार माध्यम  १ ४.५ १५७.८ १६२.३ 

     
क्षमता षवकास 
(तामलम,कायाशाला)  

१० १ ५.० १७.५ २२.५ 

  १.१२.५  
कृषि-वन तथा कृषि-चरण प्रषवमध र 
अभ्यासहरु  षवकास 

प्रषवमध र अभ्यासहरु  षवकास  १० १० ४३.८ ५३.८ 

     जम्मा     २५७.७ १,१३०.८ १,३८८.४ 
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पररणाम २. उत्पादकत्व वृषर्द् र उत्पादन, िजार र व्यापारमा प्रमतस्पधाात्मकता वृषि (िजेट रु दश लाखमा) 
प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

२.१    
प्राथममकता प्राप्त िाली/वस्त/ुनस्ल 
पषहचान  

िजारमशु्चख उत्पादन योजना-
पकेट/क्लस्टर षवकास 

     

  २.१.१ 
पकेट/क्लस्टर मा िाली तथा वस्त ु
पषहचान 

पकेट/क्लस्टर मा अन्त्तरकृया तथा 
िैठकहरु  

५४  ४०.५ १३६.७ १७७.२ 

  २.१.२ िजारमशु्चख उत्पादन योजना षवकास उत्पादन योजना षवकास ५४  ४०.५ १३६.७ १७७.२ 

  २.१.३ 
नीमत, कायाक्रम र अनदुान सहयोग 
िारे अमभमशु्चखकरण  

सांचार माध्यम र  अन्त्तरकृया तथा 
कायाशाला  

५४  २७.० ७८.९ १०५.९ 

     जम्मा     १०८.० ३५२.४ ४६०.४ 

२.२    
उपयकु्त भमूम एकीकरण दृषिकोण 
अपनाउन े 

मनजी जग्गा करारमा ददने/सावाजमनक 
जग्गा तथा समदुायको जग्गा 
भाडामा ददने  

     

  २.२.१ 
जग्गा पमुलङ/क्रप पमुलङ तथा जग्गा 
एषककरण प्रणाली सरुुवात 

उपयकु्त कायाषवमध तथा मनदेश्चशका 
(िैंकको कजाामा ६% ब्याज अनदुान 

     

      उपयकु्त कायाषवमध तजुामा  १ ०.५ ०.७ १.२ 

  २.२.२ 
उध्यममका लामग जग्गा भाडा ददने 
काया षवस्तार  

७५% अनदुान वा ७० लाख (जनु 
चाषहां धेरै र्)  

५० ७ ३५०.० ११२२.० १४७२.० 

     जम्मा     ३५०.५ ११२२.७ १४७३.२ 

२.३    
कृषि व्यवसायीकरणका लामग 
अनकुुल लगानी वातावरण   

       

  २.३.१ 
समयमै मिउमिजन र मिरुवा आपूमता 
गने प्रणाली षवकास  

मिउ/मिरुवा/नश्लको वासलात मनमााण       

      
स्थामनय र प्रदेशस्तरमा योजना 
तजुामा र िैठक तथा अन्त्तरकृया   

१० १ १३.० ४३.८ ५६.८ 
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

      
मलु मिउ उत्पादन, ढुवानी र 
भण्डारणमा अनदुान  

 ४० १००.० ३५०.६ ४५०.६ 

  २.३.२ 

कृमरम गभााधान, िाली सांरक्षण, 
मिउमिजन र माटोको लामग 
ससुश्चज्जत प्रयोगशाला स्थापना 

प्रयोगशाला +सामाग्री       

     
िाली सांरक्षण प्रयोगशाला 
सदुृषढकरण 

१ ५ ५.० १७.५ २२.५ 

     माटो प्रयोगशाला सदुृषढकरण १ ५ ५.० १७.५ २२.५ 

     
तरल नाईिोजन प्लान्त्ट स्थापना 
(अन्त्तर-प्रदेश सहकाया)  

१ २० २०.० ३१.९ ५१.९ 

  २.३.३ मनजी क्षेरको क्षमता षवकास 
एग्रोभेटको क्षमता-तामलम र अन्त्य 
सहयोग 

९ ० ४.५ १५.८ २०.३ 

  २.३.४ षविमा सहज पहुँच अमभवृषि मनजी क्षेरिाट स्रोत केन्त्ि स्थापना  ९ १ ४५.० १५४.३ १९९.३ 

      ब्याज अनदुान (८%) ०.०८  ३.६ १२.३ १५.९ 

     जम्मा     १९६.१ ६४३.७ ८३९.८ 

२.४   
कृषि व्यवसाषयकरणको लामग करार 
व्यवस्थाको षवकास र कायाान्त्वयन   

       

  २.४.१ 
व्यवसाषयक कृिकहरुका लामग 
करार खेती षवकास  

अनदुान र अन्त्य सहयोगका लामग 
कायाषवमध/मनदेश्चशका तजुामा 

     

  २.४.२ जग्गा भाडामा ददने प्रणाली षवकास  
जग्गा भाडा (leasing) का लामग 
अनदुान 

 ३० १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

     जम्मा     १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

२.५    
मसँचाइ क्षेर षवस्तार र विाभरर 
मसँचाइ उपलब्धता समुनश्चितता  
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

  २.५.१ 

पोखरी, सौया मलफ्ट, थोपा र 
श्चस्प्रङकलर जस्ता गैर परम्परागत 
मसँचाई प्रषवमध षवस्तार  

सौया मलफ्ट मसँचाई २०० १ ६०.० ३३४.७ ३९४.७ 

      थोपा मसँचाई ५०० १ ४००.० १३३८.७ १७३८.७ 

      श्चस्प्रङकलर मसँचाई ५०० १ ३५०.० ११७१.४ १५२१.४ 

  २.५.२ 

मिध्यमान मसँचाई प्रणालीको 
पनुस्थाापना, षवस्तार र िाली प्रणाली 
षवकास   

       

     रानी-जमरा-कुलररया मसँचाई  १६००
० 

१००००.० 
२५७३१.

१ 

३५७३१.
१ 

     महाकाली मसँचाई  १०००
० 

१००००.० ९७४.८ 
१०९७४.

८ 

     पहाड र उच्च पहाडका योजनाहरु   ४००० ४०००.० 
१४०२४.

९ 

१८०२४.
९ 

  २.५.३ 
पानी पोखरीको सांरक्षण र ििााको 
पानी जम्मा गने पोखरी षवस्तार  

पानी जम्मा गने पोखरी/ पोखरी 
सांरक्षण 

५५० ५ २५८५ ७०१२.५ ९५९७.५ 

  २.५.४ 

पानी उपयोगको दक्षता, नहरको 
ममात तथा सांभार िारे सचेतना र 
जल उपभोक्ताको क्षमता सधुार गने  

       

     
पानी उपयोगको दक्षता िारे सचेतना 
र जानकारर प्रवाह 

३०  ६.० २१.० २७.० 

     
नहरको ममात तथा सांभार 
(उपभोक्ता सहभामगता) 

१ ४० २००.० ७०१.२ ९०१.२ 
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

     

उपभोक्ताको क्षमता वृषि- पानी 
उपयोगको दक्षता र िाली व्यवस्था 
पन तामलम 

९०  २७.० ९४.७ १२१.७ 

  २.५.५ ररचाजा िेमसन/पोखरी मनमााण पानी ररचाजा पोखरी मनमााण ३०० १ १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

  २.५.६ पानीको महुान सांरक्षण पानीको महुान सांरक्षण  १००  २३५.० १७५३.१ १९८८.१ 
  २.५.७ िाली प्रणाली षवकास ९ श्चजल्ला ३ प्रणाली १५०  ३०.० १०५.२ १३५.२ 

     जम्मा     २८०४३.० 
५३७८९.

३ 

८१८३२.
३ 

२.६   

कृषि िजार जानकारी र सूचना 
प्रषवमध सेवा प्रवर्द्ान  

 

       

  २.६.१ 
मडश्चजटल िजार सूचना पद्दतीको 
सरुुवात  

एप्स (APPs) षवकास र प्रयोग  १ ०.५ १.३ १.८ 

  २.६.२ 

िजार िशु्चध्दमता (Market 

Intelligence) का लामग ICT 

उपजहरु  

ICT िजार िशु्चध्दमता सहयोग   १ ०.५ १.३ १.८ 

  २.६.३ 
िजार सूचना प्रवाहका लामग FM 
हरुको पररचालन  

िजार सूचना प्रणाली सहयोग 
कायाक्रम 

९  १.८ ४.४ ६.२ 

     जम्मा     २.८ ७.० ९.८ 

२.७   
सषक्रय श्रमशश्चक्तको िसाइँसराइ कम 
गना सक्षम वातावरण मसजाना  

       

  २.७.१ 
यवुा कृिक मैरी कृषि व्यवसाय 
प्याकेज षवकास  

श्चशप, षवि, िजार र यवुा मैरी 
प्रषवमधहरु  

१००
० 

१ २५००.० ८३६७.१ 
१०८६७.

१ 

  २.७.२ 
कृषि उद्यमीहरुको सम्िश्चन्त्धत क्षेरमा 
श्चशप वृषि   

सिै मलु्य शृ्रङ्खला 
सरोकारवालाहरुको क्षमता वृषि  

४००  २४०.० १३३८.७ १५७८.७ 
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

  २.७.३ 
प्रषवमध उपलब्धता र िजारको 
समुनश्चितता   

कृषि मेला, हाटिजार  ९  १३.५ ४५.२ ५८.७ 

  २.७.४ षवि र मिमामा पहुँच प्रवर्द्ान  अनदुानमा कजाा र मिमा ०.१  १२५.० ४१८.४ ५४३.४ 

  २.७.५ 
सम्भाव्य क्लस्टर र मलु्य शृ्रङ्खला 
र्नौट   

अन्त्तरकृया, िजार सूचना, योजना 
षवकास  

 १ २.५ ८.४ १०.९ 

     जम्मा     २८८१.० 
१०१७७.

८ 

१३०५८.
८ 

२.८   
स्थानीय तथा स्वदेशी िाली वस्तकुो 
स्थानीय प्रषवमध/प्रथामा सधुार   

       

  २.८.१ मलु्य अमभवृषिको सम्भावना खोजी  
लघउुद्यम सांभाब्यता र स्थापनामा 
सहयोग  

 १ ३.० ८.८ ११.८ 

  २.८.२ स्थामनय िालीको मिउ िैंक स्थापना  ४ िाली २५ १ १२.५ ४.४ १६.९ 

  २.८.३ 
कृषि र पशपुांक्षी आनिुांश्चशक स्रोत 
केन्त्ि स्थापना  

  २ २० ४२.० १२२.७ १६४.७ 

  २.८.४ 
स्थामनय िालीका जात र पश ुनश्लको 
सधुार कायाक्रम  

       

  २.८.५ 
स्थामनय जात र नश्ललाई कृषि-
पयाटनमा जोड्ने  

मेला, खाद्य उत्सव, प्रदशानी   १ २.५ १२.० १४.५ 

  २.८.६ 

र्ामनएका िालीहरुको प्रािाररक 
उत्पादनमा सहयोग (आल,ु मसमम, 
मसलम, लटे्ट)  

मिउ र मलखाद सहयोग  ६००  १२०.० ७०१.२ ८२१.२ 

     जम्मा     १८०.० ८४९.१ १०२९.१ 

२.९   

षवश्चशि वस्तहुरूका लामग 
प्रमतस्पधाात्मक कृषि मूल्य शृ्रांखलाहरू 
स्थापना (राईस ममल मोडेल जस्तै)  
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

  २.९.१ 
मनयातयोग्य प्राथममक वस्तहुरुको 
मलु्य शृ्रङ्खला षवकास   

मनयातयोग्य मलु्य शृ्रङ्खला - मह, 

अदवुा, अलैंची, हलेदो, NTFP (मनयाात 
पररमाणको आधारमा अनदुान)  

 २० १००.० ३५०.६ ४५०.६ 

    मनयाात अनदुान    ६०.० १२६.० १८६.० 

  २.९.२ 
मषहला र साना कृिकका लामग 
षवशेि मलु्य शृ्रङ्खला कायाक्रम  

क्षमता वृषि, उत्पादन सामाग्री र 
िजाररकरणमा अनदुान  

 १५ ८२.९ ३०५.१ ३८६.० 

  २.९.३ 
TPS/PBS प्रयोग गरर आलकुो 
व्यवसाषयक उत्पादन 

 (TPS/PBS) को मिउमा सहयोग  ४ ४८.० १९२.३ २४०.३ 

      भण्डारणमा सहयोग (सेलार, रषिक)   ३ ३६.० १५७.८ १९३.८ 

      
TPS/PBS उत्पादनमा मनजी क्षेरलाई 
सहयोग 

 ५० २०.० ६६.९ ८६.९ 

  २.९.४ 
मलु्य शृ्रङ्खलामा सहभामगहरुको 
क्षमता वृषि 

भ्रमण, कोल्ड चेन षवकास, यातायात 
अनदुान  

 २० १००.० ३३४.७ ४३४.७ 

  २.९.५ 
मलु्य अमभवृषि मेला, प्रिशनी, 
सेममनार, कायाशाला आयोजना गने  

   १ २.५ ८.८ ११.३ 

  २.९.६ 

कृषि-उद्यम नवप्रवतानका लामग सह-
अनदुान (matching grant) स्थापना 
गने  

   ८० ८०.० २६७.७ ३४७.७ 

     जम्मा     ५२९.४ १८०९.९ २३३९.३ 

२.१०    
कृषि सडक र षवद्यतुीकरण सञ्जाल 
षवस्तार   

       

  २.१०.१ 
सांभाब्य पकेटहरुमा सडक र 
मिध्यतुीकरण षवस्तार  

कृषि सडक   १००० २०००.० 
१४३०४.

८ 

१६३०४.
८ 

      मिध्यतुीकरण  ५००.० ५००.० २०४२.० २५४२.० 
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

  २.१०.२ 
स्थामनय तहसँग सडक षवस्तारका 
लामग समन्त्वय र षवस्तार  

समन्त्वय िैठक, स्रोत matching   १०००.० ३३४६.९ ४३४६.९ 

     जम्मा     ३५००.० 
१९६९३.

७ 

२३१९३.
७ 

२.११    

प्रदेशभर  माटोको उवारता नक्साहरू 
प्रयोग र अथातन्त्रको स्तर हामसल 
गना क्रप जोमनङ काया  

       

  २.११.१ 
िाली योजनाको लामग माटो उवारता 
नक्सा प्रयोग  

    ०.५ १.८ २.३ 

  २.११.२ 
िाली तथा वस्तकुो जोन षवकास 
(स्तर प्रामप्तका लामग)  

    १.० ३.५ ४.५ 

  २.११.३ 

आवश्यक सहयोगी सेवाको व्यवस्था  
(उत्पादन साधन, िजार र प्राषवमधक 
सेवा)  

   १ २.५ ८.८ ११.३ 

     जम्मा     ४.० १४.० १८.० 

२.१२    
स्थानीय रूपमा उपलब्ध दाना 
सामग्री, डालेघाँस र घाांसेवाली प्रवर्द्ान   

       

  २.१२.१  

पोिणयकु्त स्थामनय पशदुानाको 
अब्यि ( ingredient) को पषहचान र 
उपयोग  

   २ १०.० ३५.१ ४५.१ 

  २.१२.२  
पोिणयकु्त स्थामनय डाले घाँस र 
घाांसेिाली पषहचान र प्रवर्द्ान 

मिउ र मिरुवा मितरण  २ १०.० ३५.१ ४५.१ 

  २.१२.३  
खका हरुमा पशपुालकहरुलाई सहज 
पहुँच  

CFUG र स्थामनय तहको िैठक,  

SALT प्रषवमध उपयोग  

 १ २.५ ८.८ ११.३ 

     जम्मा     २२.५ ७८.९ १०१.४ 
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

२.१३    

जनुोषटक एवां अन्त्य आमथाक रुपमा 
महत्वपूणा रोगहरूको रोकथाम र 
मनयन्त्रणका उपायहरू अपनाउने  

      

  २.१३.१ 

जनुोषटक एवां अन्त्य आमथाक रुपमा 
महत्वपूणा रोगहरूका लामग सेवा 
केन्त्ि स्थापना   

एक स्वास्थ्य पद्दती अवलम्िन  
गने, पश ुस्वास्थ्य समभामलयन्त्स र 
रेस्पोन्त्स ्क्षमता सदुृढ गने  

     

      

जनुोषटक एवां अन्त्य आमथाक रुपमा 
महत्वपूणा रोगहरूको अनसुन्त्धान/ 

सेवा षवकास र सामामग्र 
(equipment) व्यवस्था   

१ ३० ३०.० ७१.७ १०१.७ 

      लश्चजषिक र व्यवस्था पन/सेवा प्रवाह    १३.५ ५२.६ ६६.१ 

  २.१३.२ 

पश ुस्वास्थ्य सेवाका लाग ुससुश्चज्जत 
प्रयोगशाला स्थापना ( रोग पषहचान 
सषहत )  

मास,ु रगत पररक्षण, ईषपमडमोलोजी 
प्रयोगशाला, दधु पररक्षण 
प्रयोगशालाहरु  

     

      मास ुपररक्षण प्रयोगशाला १ २० २०.० ४७.८ ६७.८ 

      ईषपमडमोलोजी प्रयोगशाला १ २५ ३६.३ ८६.७ १२२.९ 

      दधु पररक्षण प्रयोगशाला १ २० ३६.० ८६.१ १२२.१ 

      मत्स्य रोग पररक्षण प्रयोगशाला  १०  २३.९ २३.९ 

      पश ुक्वारेन्त्टाईन सदुृषढकरण  ५ २५.० ८७.७ ११२.७ 

     जम्मा     १६०.८ ४५६.४ ६१७.२ 

२.१४    

िजार पूवााधार तथा भण्डारण सषुवधा 
र िजार सांजाल षवकास र न्त्यूनतम 
समथान मूल्य  सांस्थागत गने   

       

  २.१४.१ 
उपयकु्त स्थानहरुमा भण्डारण, श्चशत 
भण्डार र कोल्ड चेन स्थापना  

कोल्ड स्टोरलाई अनदुान (२००० 
मे.ट. क्षमताको लामग) 

२ ७० १४०.० ३३६.५ ४७६.५ 
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

      

रोडहेड तथा उत्पादन पकेटमा 
कोल्ड चेन तथा च्याम्िर लाई 
सहयोग  

१५ ७ १०५.० ९४.२ १९९.२ 

      मिध्यतु महसलुमा अनदुान (५०%)  ८ ३७.५ ७०.७ १०८.२ 

  २.१४.२ 

स्थामनय तह, सहकारी, मनजी क्षेर र 
समदुायको सहभामगतामा िजार 
पवुााधार मनमााण  

सांकलन केन्त्ि मनमााण  १५ ४ ५२.५ २५.२ ७७.७ 

  २.१४.३ 
प्रदेशको पषहचान ददने िजार मनमााण 

(कृषि र पशपुांक्षी)  

प्रादेश्चशक िजार हव-१, यातायातमा 
अनदुान  

१ १०० १००.० १६०.२ २६०.२ 

  २.१४.४ 

हाट िजार प्रवर्द्ान (कैलाली र 
कां चनपरुका मसमावमता क्षेरमा र 
दाच ुाला लगायतका ग्राममण क्षेरमा)  

  १० २ २०.० ९.६ २९.६ 

  २.१४.५ 
कायाान्त्वयन योग्य न्त्यूनतम ्समथान 
मूल्य (MSP) प्रणाली षवकास  

भण्डारण समुिधा षवकास २ ३० ६०.० २८.८ ८८.८ 

      
MSP का लामग कायाषवमध मनमााण र 
उत्पादन लागत अध्ययन 

 १ ५.० ३.५ ८.५ 

  २.१४.६ 

दूध धेरै उत्पादन हनुे मसजनमा मलु्य  
अमभवृषि गना प्रशोधन प्लान्त्ट 
स्थापना  

  १ ५० ६५.० ३१.२ ९६.२ 

  २.१४.७ दधु श्चचमलङ सेन्त्टर स्थापना पवुााधार र श्चचमलङ भ्याट सषहत   ४ ५ १५.० ७.२ २२.२ 

  २.१४.८ कृषि िजारलाई सामाग्री सहयोग के्रट 
३००
० 

 १.९ १.७ ३.६ 

     जम्मा     ६०१.९ ७६८.९ १३७०.९ 

२.१५    
खाद्य पदाथाको स्वच्र्ता र गणुस्तर 
समुनश्चिता  
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

  २.१५.१ 
प्रदेशभर मास ुजाांच ऐन २०५५ 
लाग ुगने  

       

      क्षमता षवकास तामलम  १०  ३.२ २.८ ६.० 

      पवुााधारहरु १ २० ३५.० १६.८ ५१.८ 

  २.१५.२ 
श्चशत भण्डार सषहत आधमुनक पश ु
िधशाला मनमााण  

पश ुिधशाला १६ १५ २४०.० २०१.९ ४४१.९ 

  २.१५.३ 
प्रभावकारी क्वारेन्त्टाईन अवलम्िन र 
अनगुमन  

अनगुमन, िैठक र कायाशाला   १५ १ ६.० ५.३ ११.३ 

  २.१५.४ 

प्रदेशमा  खाद्य स्वच्र्ता र गणुस्तर 
मापदण्ड, मनयमावलीको प्रभावकारी 
कायाान्त्वयन, र प्रभावकारी 
सांस्थाहरुको समुनश्चितता 

मापदण्ड र मनदेश्चशका/मनयमावली 
तजुामा  

 १ ०.५ १.७ २.२ 

  २.१५.५ मार्ा र मासकुो माटा प्रवर्द्ान   १० १ १०.० ७.० १७.० 

     जम्मा     २९४.७ २३५.५ ५३०.२ 

२.१६   

हैमसयत मिमग्रएको जग्गाको 
पनुस्थाापना तथा सधुार गरी कृषि-
वनको लामग उपयोग  

       

  २.१६.१ भ-ुक्षय मनयन्त्रण र तटिन्त्ध मनमााण  भ-ुक्षय/गमल मनयन्त्रण   ११०५ ११०५.० ८२२.५ १९२७.६ 

      तटिन्त्ध मनमााण  ८२९ ८२९.० ६१७.० १४४६.० 

  २.१६.२ कृषि-वनको प्रवर्द्ान कृषि-वनको अभ्यास   ५५.३ ४१.१ ९६.४ 

  २.१६.३ 

गररि तथा जोश्चखममा रहेका 
समदुायको लामग िगर खेतीमा 
सहयोग  

उत्पादन सामाग्रीमा सहयोग   ८२.९ ६१.७ १४४.६ 

      िजारीकरणमा सहयोग   २७.६ २०.६ ४८.२ 

      क्षमता अमभवृषि तामलम  २०  ८.० ३०.२ ३८.२ 
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प्रमतर्
ल नां. 

कृयाकलाप 
नां.   प्रमतर्लहरु (Outputs)  षववरण ईकाई 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा 
(१५ विा) 

     जम्मा     २१०७.७ १५९३.३ ३७०१.० 

२.१७    
MAPs/NTFPs खेती, प्रशोधन र 
व्यापार एवां सांस्थागत सधुार  

       

  २.१७.१ 
सहकारी तथा समहुमा 
MAPs/NTFSs को खेती प्रवर्द्ान  

९० स्थानमा उत्पादन सामाग्री 
सहयोग 

९० १ ४९.७ १७७.२ २२७.० 

      ९० स्थामनय स्रोत व्यश्चक्त तामलम ४ १ २.० १९.७ २१.७ 

  २.१७.२ 
उपयकु्त स्थानहरुमा प्रशोधन प्लान्त्ट 
र मलु्य अमभवृषि ईकाइ स्थापना  

प्रशोधन ईकाइ  ५ ३ १२.५ ३३.६ ४६.१ 

  २.१७.३ 
ब्यापाररहरुसँग िजार सांजाल मनमााण 
तथा प्रवर्द्ान  

सांजाल, अन्त्तरकृया, िैठक, सांचार  १०  २.० ७.९ ९.९ 

  २.१७.४ िाांझो जग्गामा NTFPs खेती       

      उत्पादन साधन र िजार सहयोग ४००  १२०.० ४५१.१ ५७१.१ 

      ब्याज अनदुान (८%)  ७ ७.२ २८.४ ३५.६ 

     जम्मा     १९३.४ ७१७.८ ९११.३ 
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पररणाम ३. खाद्य र पोिण सरुक्षामा सधुार (िजेट रु दश लाखमा) 

प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां. प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाइ 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा (१५ 
विाको लामग) 

३.१   
उत्पादन र खाद्य व्यापार िढाएर 
खाद्यान्नमा भौमतक पहुँच सधुार   

       

  ३.१.१ खाद्य उत्पादकत्व िढाउने 

स्थामनय खाद्य उत्पादन (खाद्य 
आत्ममनभारताका लामग) – 
उत्पादन सामाग्री सहयोग र 
श्चशप षवकास 

 ३० १६५.८ ६८५.४ ८५१.२ 

      मासमुा आत्ममनभारता   २० ११०.५ ४५५.९ ५६६.४ 

      दधुमा आत्ममनभारता  ५० २७६.३ ११९६.८ १४७३.० 

      
NEKSAP कायाान्त्वयन, 

सरोकारवालाहरुको िैठक 
३६  १९.९ ८६.२ १०६.१ 

  ३.१.२ 
भौमतक पहुँच सधुारका लामग 
पवुााधार मनमााण (सडक, भण्डारण)  

भण्डारण षवकास २ ३० ६०.० १२९.२ १८९.२ 

     जम्मा     ६३२.५ २५५३.४ ३१८५.९ 

३.२   
पौषिक र षवषवध खाद्य उपभोग 
प्रवर्द्ान  

       

  ३.२.१ 

मूल्य अमभवृषि कृयाकलापहरुिाट 
र्ामा मभर र र्ामा िाषहर 
रोजगारी सजृना गने (जस्तै 
प्रशोधन) 

साना उत्पादकहरुलाई 
प्रशोधन र मूल्य अमभवृषि 
सहयोग  

 ४० २२१.० ८१३.६ १०३४.७ 

  ३.२.२ 

जोश्चखममा रहेका जनता र 
समदुायका लामग सामाश्चजक 
सांरक्षण योजना षवकास गने  

जोश्चखममा परेका समहुलाई 
खाद्य अनदुान  

 ५ २७.६ १०६.५ १३४.२ 

  ३.२.३ 
षवषवध खाद्यवस्तकुा लामग 
करेसािारी प्रवर्द्ान   

  ९००  ४९७.३  ४९७.३ 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां. प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाइ 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा (१५ 
विाको लामग) 

  ३.२.४ 

स्थामनय उत्पादनलाई प्रवर्द्ान हनुे 
गरी षवद्यालय खाना कायाक्रम 
(school meal)   

९०० षवद्यालय र ३०० 
षवद्याथी/षवद्यालय  

२७०,०००  ४४७.६ १७२६.० २१७३.६ 

     जम्मा     ११९३.५ २६४६.२ ३८३९.८ 

३.३   

आकश्चस्मक आवश्यकताको लामग 
खाद्यान्नको मौज्दात (िर्रस्टक) 
राख्ने 

       

  ३.३.१ 
खाद्यान्न र मिउको मौज्दात 
व्यवस्था  

खाद्यान्न  ५० २७६.३ १०६५.५ १३४१.७ 

      मिउ  १० ५५.३ २१३.१ २६८.३ 

  ३.३.२ 
स्थामनय उत्पादन िढाउन 
प्रोत्साहन 

उपहार पसल (कोसेली घर)   ९  ९.९ ३८.४ ४८.३ 

  ३.३.३ स्थामनय उत्पाददत वस्तकुो खररद  खाररद काया  ४० २२१.० ८५२.४ १०७३.४ 

  ३.३.४ 

मनजी क्षेर र स्थामनय तहिीच 
समन्त्वय तथा सहकाया सांयन्त्र 
मनमााण  

समन्त्वय िैठकहरु, 

अन्त्तरकृयाहरु (प्रमत श्चजल्ला 
विामा २ पटक )  

१८  १८.० ६३.१ ८१.१ 

     जम्मा     ५८०.५ २२३२.४ २८१२.९ 

३.४   
षवषवध खाद्यान्नको पोिण मूल्य 
िारे सचेतना मसजाना 

       

  ३.४.१ 
स्थामनय समहुलाई पररचालन गरर 
पोिण सचेतना अमभयान सांचालन  

सचेतना अमभयान  १ २.८ १०.७ १३.४ 

  ३.४.२ षवद्यालय श्चशक्षा (पोिण पाठ्यक्रम)  षवद्यालय पाठ्यक्रममा समािेस  
 

१ 
०.५ ४.० ४.५ 

  ३.४.३ 
सचेतना जगाउन आम सांचार 
माध्यमको प्रयोग  

आम सांचार माध्यम  
 

१ 
५.० १९.२ २४.२ 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां. प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाइ 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा (१५ 
विाको लामग) 

  ३.४.४ 
स्थामनय उपलब्ध खाद्य सामाग्रीको  
िजाररकरणमा सहयोग   

ढुवानी अनदुान    २ ७.५ २६.३ ३३.८ 

     जम्मा     १५.७ ६०.१ ७५.८ 

३.५   

स्थानीय वस्तहुरूको मूल्य 
अमभवृषिको लामग मषहलामैरी 
खाद्य प्रशोधन मेमसनरी र 
उपकरणहरूमा पहुँच समुनश्चितता 

       

  ३.५.१ 

घरायमस, समदुाय र स्थामनय 
स्तरमा खाद्य प्रशोधनका लामग 
मषहला मैरी मेश्चशनरर र 
उपकरणको समुनश्चितता  

षविमा सहयोग (ब्याज 
अनदुान)    

 ४० २०.४ ८१.२ १०१.६ 

  ३.५.२ 

स्थामनय उपजहरुको मलु्य 
अमभवृषिका लामग मषहलाहरुको 
क्षमता षवकास  

खाद्य प्रशोधनमा तामलम   १ ५.० १७.५ २२.५ 

     जम्मा     २५.४ ९८.७ १२४.१ 

३.६   
खाद्य स्वच्र्ता र गणुस्तर प्रवर्द्ान 
का उपायहरू अपनाउने 

       

  ३.६.१ 

खाद्य स्वच्र्ता मापदण्ड र 
मनयमावली को तजुामा र 
कायाान्त्वयन  

िैठकहरु र मनदेश्चशकाहरु  १ २.५ ८.८ ११.३ 

  ३.६.२ मनयममत अनगुमन र मलु्याांकन  
खाद्य स्वच्र्ता उपायहरुको 
अनगुमन  

 
 

१ 
२.५ ८.८ ११.३ 

  ३.६.३ 
खाद्य अमधकार तथा सांप्रभतुा 
ऐनको कायाान्त्वयन  

ऐनको कायाान्त्वयनमा सहयोग, 
िैठक/मनदेश्चशका र सांयन्त्र 
मनमााण  

 
 

 

१ 

५.० १७.५ २२.५ 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां. प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाइ 

लागत / 

ईकाई 

जम्मा लागत 
(पषहलो ५ विा) 

दोस्रो १० 
विा 

जम्मा (१५ 
विाको लामग) 

  ३.६.४ 

खाद्य स्वच्र्ता र मापदण्ड 

अनगुमन गने सांस्थाको 
सदुृषढकरण  

   २ ८.३ ३२.० ४०.३ 

     जम्मा     १८.३ ६७.० ८५.३ 
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पररणाम ४. सांस्थागत सदुृषढकरण र सशुासनमा सधुार (िजेट रु दश लाखमा) 
प्रमतर्ल 

नां. 
कृयाकलाप 

नां.  प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई लागत/ईकाइ 
जम्मा लागत 

(प्रथम ५ विा) 
पमर्ल्लो 
१० विा 

जम्मा लागत 
(१५ विा) 

४.१  तीन तहका सरकारहरूको स्पि 
टीओआर सषहतको सांयन्त्र स्थापना 

       

 ४.१.१ 
हालको कृषि तथा पश ुसँगठनको प्रदेश 
देश्चख स्थामनय तहसम्म पनुसंरचना गने  

सँगठन तथा व्यवस्था पन 
सभेक्षण  

 ३ २.५ ५.३ ७.८ 

 ४.१.२ 

मनदेशनालयहरु, AKC/VHLSEC र 
स्थामनय तहका कायाालयहरुको स्पि 
ToR, भमुमका र श्चजम्मेवारी मनधाारण   

ToR र भमुमका मनधाारण    १ १.० २.१ ३.१ 

 ४.१.३ 
मतनवटा सरकार र अन्त्य मनकायिीच 
समन्त्वयको सांयन्त्र षवकास  

समन्त्वयको सांयन्त्र  १० १ ५.० १७.५ २२.५ 

 ४.१.४ 
पामलकाहरुले कुल िजेटको १५-२०% 
कृषि क्षेरमा मिमनयोजन गने   

समझदारी षवकास    १.० ३.५ ४.५ 

   जम्मा     ९.५ २८.४ ३७.९ 

४.२  

षवमभन्न तहमा कृषि क्षेरमा काम गने 
सावाजमनक सांस्थाहरू िीचको तालमेल 
वृषि 

       

 ४.२.१ 

प्रभावकारी योजना र सांयन्त्र षवकास गरर 
सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याांकन एवां 
सांघ, प्रदेश र स्थामनय तह िीच 
सामञांजस्यता अमभवृषि 

प्रभावकारी अनगुमन तथा 
मलु्याांकन, र सममक्षा सांयन्त्र 

षवकास  

१०० १ २५०.० ८७६.६ ११२६.६ 

 ४.२.२ 
योजनाहरुमा िजेट मिमनयोजन र 
सामांजस्यता वृषि 

योजना र िजेटको सममक्षा ४ १ १०.० ३५.१ ४५.१ 

   जम्मा     २६०.० ९११.६ ११७१.६ 

४.३  षवमभन्न तहका सांस्थाहरूिीच एकीकृत 
कृषि षवकास योजना तजुामा 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां.  प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई लागत/ईकाइ 

जम्मा लागत 

(प्रथम ५ विा) 
पमर्ल्लो 
१० विा 

जम्मा लागत 
(१५ विा) 

 ४.३.१ 

स्थामनय तहको आवश्यकतालाई सांवोधन 
गना योजना प्रकृयालाई ससुँगत 
(Harmonize) गने (िहकु्षेर नीमत र 
योजना कायाान्त्वयन गना )   

सांयकु्त योजना र िजेट १०० 

 

 

 

 

१ 

२५०.० ८७६.६ ११२६.६ 

 ४.३.२ 

िह ुमन्त्रालय योजना, AKC/VHLSEC 

का कायाक्रम स्थामनय तहका 
कायाक्रमसँग एषककृत गने समुनश्चितता  

योजना तजुामा र सममक्षा 
िैठक  

४ 

 

 

 

१ 

१०.० ३५.१ ४५.१ 

 ४.३.३ 
दीघाकामलन योजनाहरु वाषिाक िजेट र 
कायाक्रमसँग एषककृत गने  

िैठक, अध्ययन र पषृ्ठपोिण  २ 

 

 

१ 

५.० १७.५ २२.५ 

   जम्मा     २६५.० ९२९.२ ११९४.२ 

४.४  

लश्चक्षत अनदुान/सहयोग योजना लागू 
गरी पारदशी अनदुान षवतरण सांयन्त्रको 
षवकास 

       

 ४.४.१ 

मतन सरकारिीच अनदुानको स्तर र 
षवमधिारे सामांजस्यता/एकरुपता कायम 
गने  

िैठक तथा अन्त्तरकृया, 
षवमधमा एकरुपता  

२  ३.० १०.५ १३.५ 

 ४.४.२ 

योजनाको चरण देश्चख नै कायाक्रम 
तजुामा, स्रोत मिमनयोजन र कायाक्रम 
कायाान्त्वयनमा दोहोरोपन हटाउने   

योजना अभ्यास १  १.० ३.५ ४.५ 

 ४.४.३ स्पि कायाषवमध तथा मनदेश्चशका तजुामा कायाषवमध तथा मनदेश्चशका ५  २.५ ८.८ ११.३ 

   जम्मा     ६.५ २२.८ २९.३ 

४.५  मनजी क्षेरको सषक्रय सहभामगता 
समुनश्चितता 

       

 ४.५.१ 
मनजी क्षेरको उत्प्ररेणाको लामग समुिधा 
र सहयोग  

मनजी क्षेरसँग अन्त्तरकृया, 
मनजी क्षेरसँग सम्िश्चन्त्धत मदु्दा 

३  १.५ ५.३ ६.८ 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां.  प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई लागत/ईकाइ 

जम्मा लागत 

(प्रथम ५ विा) 
पमर्ल्लो 
१० विा 

जम्मा लागत 
(१५ विा) 

सांवोधन एवां सहभामगतामा 
सममक्षा  

 ४.५.२ 

मनजी क्षेरलाई कृषि व्यवसाय, स्रोत 
केन्त्ि र मलु्य शृ्रङ्खला स्थापनामा सहभामग 
गराउने  

अन्त्तरकृया तथा समन्त्वय, 
सममक्षा र योजना तजुामाको 
लामग एक मञ्च षवकास  

२  १.० ३.५ ४.५ 

 ४.५.३ 
एग्रोभेट, मनजी र्ामा, र FNCCIs/DCCIs 
िीच समन्त्वय वृषि 

षवमभन्न तहमा कायाान्त्वनका 
लामग समन्त्वय 

१०  १०.० ३५.१ ४५.१ 

   जम्मा     १२.५ ४३.८ ५६.३ 

४.६  

सश्चजलैसँग पहुँचयोग्य र लागत-प्रभावी 
कृषि सामग्री र सेवाहरू 
समुनश्चितता/उपलब्धता 

       

 ४.६.१ 

मनजी क्षेरको सहयोग कायाक्रमका लामग 
अनदुान तथा मिमा कायाान्त्वयनको 
भरपदो र पारदश्चशा सांयन्त्र स्थापाना गने  

मिमा र षविका लामग िैक 
तथा षवश्चिय सांस्थासँग 
अन्त्तरकृया र मिध्यमान 
षवमधको सममक्षा  

२  २.० ७.० ९.० 

 ४.६.२ 

M०LMAC/Directorates/AKC/VHLSEC 

मा सूचना डेस्क स्थापना, अनदुान र 
यसको कायाान्त्वयनका लामग सांचार 
माध्यम र वेभसाईटिाट प्रवाह  

सूचना डेस्क २०  ४०.० १४०.२ १८०.२ 

   जम्मा     ४२.० १४७.३ १८९.३ 

४.७  सहकारीलाई सदुृढ र सक्षम िनाउन े        

 ४.७.१ 

सहकारीहरुको व्यवसाषयक र व्यवस्था 
पन क्षमता िढाउने (व्यवसाषयक योजना 
तजुामा, लेखा पररक्षण, रेकडा राख्न)े  

तामलम- ६० सहकारी/विा (२ 
व्यश्चक्त/सहकारी)-६ तामलम/विा 

६ १ १५.० ५२.६ ६७.६ 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां.  प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई लागत/ईकाइ 

जम्मा लागत 

(प्रथम ५ विा) 
पमर्ल्लो 
१० विा 

जम्मा लागत 
(१५ विा) 

 ४.७.२ 
कृषि मलु्य शृ्रङ्खलामा सहकारीको 
सहभामगता 

प्रत्येक सहकारीमा कृषि 
व्यवसाय ईकाइ स्थापना 
सहयोग 

६०  ६०.० २१०.४ २७०.४ 

 ४.७.३ 
सहकारीहरुलाई प्राषवमधक जनशश्चक्त, 
एग्रोभेट र ICT मा सहयोग 

प्राषवमधक जनशश्चक्तको तलव  ६० १ १५०.० ५२५.९ ६७५.९ 

    
एग्रोभेट र ICT मा सहयोग 
(मिउ पुांजी) 

 

६० 
 ६०.० २१०.४ २७०.४ 

 ४.७.४ 
सहकारी मार्ा त कृषिमा लगानी तथा 
अनदुान प्रवाह ममलाउने  

मलु्य शृ्रङ्खला सहयोग, ब्याज 
अनदुान (३०० सहकारी, 
६०/विा; ३० लाख कजाा, ८% 
ब्याज अनदुान ) 

 

६० 
 ११५.२ ५०४.९ ६२०.१ 

   जम्मा     ४००.२ १५०४.२ १९०४.४ 

४.८  षविीय सेवामा सहज र षकर्ायती पहुँच 
सधुार र समुनश्चितता 

       

 ४.८.१ 

नेपाल राि िैंकको मनदेशन 
कायाान्त्वयनका सम्िन्त्धमा िैंक तथा 
मिमतय सांस्थाहरुको मनयममत अनगुमन  

मिमतय सांस्थाहरुको अनगुमन 
(कृषि क्षेरमा लगानी र 
कायाषवमध अवलम्िनका 
सम्िन्त्धमा) 

१ १ १.० ३.५ ४.५ 

 ४.८.२ 
षवि (कजाा) र मिमामा लामो प्रकृया एवां 
अव्यवहाररक आवश्यकता हटाउने  

ग्राहकिाट पषृ्ठपोिण सांयन्त्र  १ १ १.० ३.५ ४.५ 

 ४.८.३ 
कायास्थलका समस्या सांिोधन हनुे गरर 
कृषि क्षेरको मिमा नीमत कायाान्त्वयन  

मिमा रकम मलु्याांकनमा 
स्थामनय उपलब्ध 
प्राषवमधकहरुको उपयोग  

१  ०.५ १.८ २.३ 

        २.५ ८.८ ११.३ 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां.  प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई लागत/ईकाइ 

जम्मा लागत 

(प्रथम ५ विा) 
पमर्ल्लो 
१० विा 

जम्मा लागत 
(१५ विा) 

४.९  

CBOs/NGOs, कृिक समूह, वस्तगुत 
सांस्था र षवकास साझेदारहरूको 
सामांजस्यपूणा पररचालन 

       

 ४.९.१ 

कृषि र पश ुक्षेरमा काम गने CBOs र  

NGOs िीच ससुँगता (harmonize) 

प्रवर्द्ान गने   

समन्त्वय िैठक, पषृ्ठपोिण 
सांयन्त्र र समझदारी (MOU) 
षवकास  

४  २.० ७.० ९.० 

 ४.९.२ 
कृषि व्यवसायमा  FCHV, CFUG, यवुा 
क्लव पररचालन   

क्षमता षवकास र स्थामनय 
स्तरका कायाक्रममा सहभामगता  

२ ०.५ २.५ ८.७५ ११.२५ 

 ४.९.३ 
षवकास साझेदारहरुका लामग स्थामनय 
स्तरमा एकद्वार नीमत लाग ुगने  

षवकास साझेदारसँग समझदारी 
षवकास, समन्त्वय र सहयोगका 
षवमभन्न षवमध तय  

१  १.० ३.५ ४.५ 

 ४.९.४ 

आधारभतु सेवाका लामग कृिक, कृिक 
समहु, वनउपभोक्ता समहुको क्षमता 
षवकास   

   ०.५ २.५ ८.७५ ११.२५ 

 ४.९.५ 
प्रादेश्चशक अनसुन्त्धान तथा प्रसार मञ्च ( 
Platform) गठन गने 

 कायाषवमध,िैठक, लश्चजषिक्स १० १ ५.० १७.५ २२.५ 

   जम्मा     १३.० ४५.६ ५८.६ 

४.१०  प्रभावकारी अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रणाली 
अवलम्िन 

     २६.३ २६.३ 

 ४.१०.१ 
प्रमतर्ल र पररणाम सचुक अनरुुप 
अनगुमन तथा मलु्याांकन प्रणाली षवकास  

नमतजामा आधाररत अनगुमन 
तथा मलु्याांकन प्रणाली 
(मतनवटै सरकारको लामग) 

३ 

 

 

 

१ 

७.५ २६.३ ३३.८ 

 ४.१०.२ 

प्रदेश, श्चजल्ला र स्थामनय तहको 
अनगुमन तथा मलु्याांकन, प्रमतिेदन 
प्रणाली सदुृषढकरण   

अनगुमन तथा मलु्याांकनमा 
क्षमता षवकास, तामलम र 
कायाशालाहरु  

१०० 

 

 

१ 

२५०.० ८७६.६ ११२६.६ 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां.  प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई लागत/ईकाइ 

जम्मा लागत 

(प्रथम ५ विा) 
पमर्ल्लो 
१० विा 

जम्मा लागत 
(१५ विा) 

 ४.१०.३ 
अनगुमनका मदु्दाहरु- नीमत स्थाषयत्व र 
कायाक्रम मनरन्त्तरतालाई दृषिगत गने  

सममक्षा र मलु्याांकन  १ ० ०.५ १.८ २.३ 

 ४.१०.४ 

क्लिर स्तरमा अनगुमन तथा 
मलु्याांकनमा सहभामगतामूलक (PME) 

सांयन्त्र स्थापना   

कायाान्त्वयन योग्य सांयन्त्र 
षवकास, िैठक तथा 
अन्त्तरकृया  

१०० १ २५०.० ८३६.७ १०८६.७ 

 ४.१०.५ 
योजनाहरुको मनयममत अनगुमनको 
समुनश्चितता गने  

अनगुमन तथा 
मलु्याांकन/सममक्षा  

१  ०.५ १.७ २.२ 

 ४.१०.६ 
कायाक्रम स्थलमै सावाजमनक 
सनुवुाई/पररक्षण आयोजना गने 

सावाजमनक सनुवुाई/पररक्षण १००  ५०.० १६७.३ २१७.३ 

   जम्मा     ५५८.५ १९१०.3 २४६८.८ 

४.११  कृषि डाटािेस सधुार / स्थापना        

 ४.११.१ 

मखु्य तथ्याांङ्कको आवश्यकता पषहचान 
गने (उध्यमम, िजार, मलु्य, पवुााधार 
आदद)  

       

 ४.११.२ 
आवमधक सांकलन, षवश्लिेण र प्रवाह 
(मषहना/रैमामसक/वाषिाक-५ विा आदद)  

       

    
िाली कटानी, पशपुांक्षी 
सभेक्षण  

८८  ४४.० ३०८.५ ३५२.५ 

    
आवमधक िजार मलु्य सांकलन 
र षवश्लिेण- २० िजार  

२०  ८.० २६.८ ३४.८ 

    
मलु्य र िजार सूचना प्रवाह 
(मामसक रुपमा १५ िजार)  

१८०  १३५.० ४५१.८ ५८६.८ 

 ४.११.३ 
लैषिक र समावेश्चशतामा आधाररत कृषि 
तथ्याांक सांकलन   

सांकलन र व्यवस्था पन १००  २००.० ६६९.४ ८६९.४ 

   जम्मा     ३८७.० १४५६.५ १८४३.५ 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां.  प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई लागत/ईकाइ 

जम्मा लागत 

(प्रथम ५ विा) 
पमर्ल्लो 
१० विा 

जम्मा लागत 
(१५ विा) 

४.१२  कृषिका कायाहरुमा लैषिक र समावेशी 
दृषिकोण अपनाउने 

       

 ४.१२.१ 

प्रदेश देश्चख स्थामनय तहसम्म नीमत, 
योजना र कायाान्त्वयनमा लैषिक तथा 
समावेश्चश सांयन्त्र स्थापना  

सांयन्त्र षवकास, मिज्ञ तथा 
सल्लाहकार सेवा  

१ १ २.५ ८.४ १०.९ 

 ४.१२.२ 

हमलया, कमैया लगायतका पमर् परेका 
समूहलाई लश्चक्षत गरर कायाक्रम 
कायाान्त्वयन  

षवशेि कायाक्रम र िजेट  १ ३० १५०.० ५०२.० ६५२.० 

   जम्मा     १५२.५ ५१०.४ ६६२.९ 

४.१३  नीमतगत प्रमतविताको षवश्वसनीयता 
कायम एवां प्रवर्द्ान  

       

 ४.१३.१ 
PADS िारे सिै स्थामनय तहमा सचेतना 
जगाउने र सूचना प्रवाह गने   

सिै श्चजल्ला र पामलकाहरु- २ 
विाको लामग  

१०० १ २५०.० ८३६.७ १०८६.७ 

 ४.१३.२ 
सेवा र सहयोग पहुँचमा नीमत र 
कायाक्रममा श्चस्थरता (consistency)   

सममक्षा र मलु्याांकन १००  १०० ३३४.७ ४३४.७ 

 ४.१३.३ 

PADS समन्त्वय र कायाान्त्वयनमा मूख्य 
सांस्थाहरुको क्षमता षवकास 
(अमभमशु्चखकरण, तामलम, अन्त्तरकृया)   

कायाशाला, तामलम ५  १०.० ३३.५ ४३.५ 

        ३६०.० १२०४.९9 १५६४.९ 

४.१४  मानव सांसाधनको आवश्यकताहरू 
मूल्याङ्कन/पनुरावलोकन 

       

 ४.१४.१ 

सँगठन तथा व्यवस्था पन सभेक्षण गरर 
MOLMAC/AKC/VHLSEC मा प्राषवमधक 
कमाचारीको पद सजृना  

थप पदका लामग मलु्याांकन 
गरर  MOLMAC, 

AKC/VHLSEC र स्थामनय 
तहमा पद सजृना 

३०० १ ७५०.० २६२९.७ ३३७९.७ 
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प्रमतर्ल 
नां. 

कृयाकलाप 
नां.  प्रमतर्लहरु (Outputs) षववरण ईकाई लागत/ईकाइ 

जम्मा लागत 

(प्रथम ५ विा) 
पमर्ल्लो 
१० विा 

जम्मा लागत 
(१५ विा) 

 ४.१४.२ 
श्चजल्ला र स्थामनय तहको सांभाब्यताको 
आधारमा मिज्ञ खटाउने  

अमभमशु्चखकरण सषहत खटाउने २  २.० ७.० ९.० 

 ४.१४.३ 
ररक्त पदहरु पूमता गने र िशृ्चि षवकास 
गने 

पारदशी आधार सृजना गने 
(कायासम्पादन र िररष्ठता) 

१ 

 

 

१ 

०.५ ०.६ १.१ 

 ४.१४.४ 
स्थामनय स्रोत व्यश्चक्त र मिध्यमान 
जनशश्चक्तको श्चशप र ज्ञान वृषि गने  

पनुतााजगी तामलम, भ्रमण  ५ 
 

१ 
२५.० ८७.७ ११२.७ 

   जम्मा     ७७७.५ २७२४.९ ३५०२.४ 
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अनसुचुी ११. PADS तजुामा प्रकृया 
 

PADS को तजुामा प्रषक्रयामा क्षेरगत शताहरुको दायरालाई षवचार गदै गणुात्मक (Qualitative) र मारात्मक 
(Quantitative) दवैु दृषिकोण अवलम्िन गररएको र् । तल उश्चल्लश्चखत श्चचरले यस प्रषक्रयालाई स्पि गदार् 
। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(१) अमभमखुीकरण र सहममत मनमााण अन्त्तगात PSC, PFC र SRDC Nepal िाट खटाईएको मिज्ञ टोली र 
अन्त्य सरोकारवालािीच क्षरेगत शताको आधारमा षकसान-२ द्वारा सहजीकरण गररएको अमभमखुीकरण र 
अन्त्तरषक्रया पदार् । अगस्ट ०१, २०२१ मा MoLMAC का सश्चचव डा. षकसनलाल भट्टको अध्यक्षतामा 
िसेको अमभमखुीकरण िैठकले PADS का मनम्न चार षवियगत क्षेरहरूका सन्त्दभामा मनणाय गर् यो क) कृषि 
प्रषवमध प्रणाली ख) कृषि व्यवसायीकरण ग) खाद्य र पोिण सरुक्षा  घ) सांस्थागत षवकास  र सशुासन । 

 

२) सांघ र प्रादेश्चशक तहमा तयार भइसकेका षवमभन्न कृषि नीमत, योजना र रणनीमतहरु समीक्षा गररएको मथयो 
। PADS तजुामाको लामग ADS लाई प्रमखु सन्त्दभा सामाग्रीको रूपमा मलइयो। षवमभन्न सन्त्दभा सामाग्री समीक्षा 
एवां MoLMAC र KISAN II सगँको परामशा िैठकले PADS ढाँचा को मनमााण (३) प्रारश्चम्भक प्रमतवदेन 
(Inception Report) पेश र  (४) PADS तजुामा षवमधलाई अश्चन्त्तम रूप ददईएको मथयो । 

 

PADS तजुामा टोलीले षर्ल्ड भ्रमण (५) आयोजना गरर सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहका षवमभन्न 
सरोकारवालाहरूसँग भेट गयो । टोलीले PADS प्रषक्रया, षवियगत के्षर र यसको काया योजनाको िारेमा 
र्लर्ल गना प्रदेशका MoLMAC, MoITFE, मनदेशनालयहरू, AKCs, VHLSECs, िजार केन्त्िहरू र स्रोत 
केन्त्िहरूसँग िैठक आयोजना गरर प्रासांमगक जानकारी सङ्कलन गयो । २३ अगस्त देश्चख  ०२ सेप्टेम्िर 
२०२१ सम्म आयोजना गररएको स्थलगत भ्रमणमा मखु्यमन्त्री, मन्त्री, सश्चचव, सरकारी अमधकारी, िजार 

१. अमभमषुककरण/ 

सहममत मनमााण 

२. डेस्क अध्ययन 

(नीमत, प्रमतवेदन) 
४. प्रारश्चम्भक(Inception) 
प्रमतवेदन (योजना, मिमध)  

PSC, PFC द्वारा 
अनगुमन 

३. PADS को 
ढाांचाको अश्चन्त्तम रुप  

५. स्थलगत परामशा 
र तथ्याांङ्क सांकलन 

visit for 

६. मखु्य मनष्किा   
८. प्रथम चरण प्रमतवेदन 

reporting  

९. मस्यौदा PADS 

PADS  

७. प्रगमत सममक्षा 
िैठक (PSC, PFC) 

१०. अश्चन्त्तम  

प्रमतवेदन  PADS  

 PSC, PFC िाट 
सझुाव तथा प्रमतकृया 
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प्रिन्त्धक तथा सदस्य, एग्रोभेट्स, नगरपामलकाका मेयर तथा उपमेयर, गाउँपामलकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडा 
अध्यक्षहरु, अनसुन्त्धान केन्त्ि र कृषि उद्यमीहरूसँग अन्त्तरषक्रया गररएको मथयो । सो अवमधमा प्रदेशमा जम्मा 
२४ वटा अन्त्तरषक्रया गोष्ठी तथा र्लर्ल आयोजना गररएको मथयो । मखु्य मनष्किाहरू (६) र प्रगमत (७) 
षवश्लिेण गरी सेप्टेम्िर ०२, २०२१ मा मा.मन्त्री (MoLMAC) को अध्यक्षतामा PSC िैठकमा प्रारश्चम्भक 
मिियवस्त ुप्रस्ततु गरी प्राप्त प्रमतषक्रयाहरू PADS मा समावेश गररयो । 

 

PSC को षटप्पणी र सझुावको आधारमा SRDC ले पषहलो मस्यौदा प्रमतवदेन (८) षकसान-२ लाई थप 
षटप्पणीहरूको लामग पठाईयो। दोस्रो मस्यौदा प्रमतवदेन (९) मा षकसान-२ र का MoLMAC सिै षटप्पणीहरू 
समावशे गररएको र् र PADS लाई अश्चन्त्तम प्रमतवदेन (१०) तयार गररएको र्। TOR अनसुार SRDC ले 
अांग्रजेी र नेपाली दवैु भािामा अश्चन्त्तम प्रमतवदेन िझुाएको र् । 
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अनसुचुी १२. PADS तजुामाको औश्चचत्य र सांस्थागत सहयोग (Backstopping) व्यवस्था  

 

कृषि षवकास रणनीमत (ADS) नेपालको र्राषकलो आमथाक वृषर्द्लाई अश्चघ िढाउन पररकल्पना गररएको प्रमखु 
नीमतगत दस्तावेज हो। यसले आत्ममनभार, ददगो, प्रमतस्पधाात्मक र समावशेी कृषि के्षरको वृषिको माध्यमिाट 
सधुाररएको जीषवकोपाजान र खाद्य र पोिण सरुक्षामा योगदान परु् याउने लक्ष्य राखेको र्। नेपालको सांषवधान 
२०७२ िमोश्चजम प्रदेशको श्चजम्मेवारी र अमधकार तोषकएको र् । आमथाक, जनसाांश्चख्यकीय, भौगोमलक, जलवाय ु
र सम्िर्द् कृषि वस्तशु्चस्थमतका दृषिले प्रदेशहरूमा षवमभन्नता र् । प्रदेशहरू आफ्नो रु्टै्ट सम्भाषवत स्रोत तथा 
के्षरका आधारमा सांघीय नीमतहरूको ढाँचामभर आफ्नै नीमतहरू मनमााण गना िाध्य र्न ्। प्रदेशहरूले आ-
आफ्नो सन्त्दभालाई दृषिगत गरर ADS लाई अनकूुल (customize) गना सक्ने कुरा ADS ले स्पि रूपमा 
पररकल्पना गरेको र् । साथै ५ विाको अन्त्तरालमा ADS को समीक्षा गना मसर्ाररस समते गरेको र्। यसले 
प्रदेशहरूलाई कृषि के्षरको षवकासका लामग आ-आफ्नो सामाश्चजक-राजनीमतक र आमथाक पररप्रके्ष्य अनकूुल हनुे 
गरर PADS िनाउनको लामग आधार ददएको र् । 

 

लशु्चम्िनी र सदूुरपश्चिम प्रदेशको PADS तजुामा गना MoLMAC िाट कृषि तथा पशपुांक्षी षवकास मन्त्रालयमा 
अनरुोध भै आए िमोश्चजम कृषि तथा पशपुांक्षी षवकास मन्त्रालयले USAID FTF KISAN II लाई अनरुोध गरेको 
मथयो । PADS तजुामाको काया  भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (MoLMAC) ले USAID’s FTF 
KISAN II,  कृषि तथा पशपुांक्षी षवकास मन्त्रालय, EU TCF, र अन्त्य सरोकारवालाहरूको सहयोगमा भयो । 
लशु्चम्िनी र सदूुरपश्चिम प्रदेशमा MOLMAC र USAID KISAN II को पमर्ल्ला सांयकु्त िैठकहरूमा  MOLMAC 
हरूले प्रादेश्चशक नीमतहरू तजुामा गनाको लामग सहयोगको आवश्यकता व्यक्त गरेका मथए । कृषि के्षरको 
षवकासको लामग PADS को आवश्यकता र महत्त्वलाई दृषिगत गरर MOALD, MOLMAC, USAID KISAN II 

िीचको पमर्ल्ला िैठकहरू/अन्त्तरषक्रयाहरूिाट PADS तजुामालाई USAID FTF KISAN II ले सहयोग गने 
सहममत भएको मथयो । 

 

PADS ढाँचामा प्रदेशका सरोकारवालाहरूको सषक्रय सांलग्नता र प्रमतविता आवश्यक महससु समेत गररएको 
मथयो । प्रषक्रयाको प्रभावकाररता समुनश्चित गना, MoLMAC माननीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा PADS स्टेयररङ 
कमीटी (PSC) र सश्चचिज्यूको सांयोजकत्वमा PADS तजुामा समममत (PFC) गठन गयो । MoLMAC को सश्चचवको 
नेततृ्वमा भएको PFC मा PPPC, ADD, LFDD, ABPSTC, LSTC, अन्त्य सम्िश्चन्त्धत मन्त्रालयहरू  र TCF देश्चख 
ADS लगायत षवकास साझेदारहरू सश्चम्ममलत र्न ्। PFC ले PADS  तजुामाको क्रममा समग्र समन्त्वय कायम 
राख्न ेकाया समते गरेको र् ।  

 

यस समममतको अमतररक्त मनम्नानसुार षवश्चशि उप-षवियगत क्षेरहरूमा सहयोग गना उप-समममतहरू गठन 
गररएको मथयो। 

 

मिियगत के्षर १. कृषि प्रषवमध प्रणाली 
 

षवियगत क्षरे २: कृषि व्यवसाषयकरण 
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२.१ कृषि उत्पादन साधनहरु र सेवाहरू 

२.२ पशपुांक्षी तथा मत्स्य उत्पादन साधनहरु र सेवाहरु 

२.३ उत्पादनोपरान्त्त साधनहरु र सेवाहरु 

 

षवियगत क्षरे ३: खाद्य तथा पोिण सरुक्षा 
 

षवियगत क्षरे ४: सांस्थागत षवकास र सशुासन 

४.१ सावाजमनक सांस्थाहरु 

४.२ मनजी सेवा प्रदायकहरु 

४.३ सहकारीहरू, षकसान समहुहरु, गै.स.स./CBOs, िैंक तथा षवश्चिय सांस्थाहरु 

 

MoLMAC ले षकसान २ र परामशादाता टोलीसँग समन्त्वय गरर PADS तजुामा प्रषक्रयालाई सहज िनाएको मथयो 
। 
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अनसुचुी १३. सदुरुपश्चिम प्रदेशको कृषि षवकास रणनीमत मनमााणको लामग 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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Approved TOR for Formulating PADS for Sudurpaschim Province by Hon'ble Minister, 

Ministry of Land Management, Agriculture, and Cooperatives on 20 Jesth 2078 – Page 2. 
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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 3. 
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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 4. 
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