राि य कृिष-वन नीित, २०७६
१. पृ भूिम
कृिष, पशुपालन र वनका िबयाकलापह लाई भूिमको एउटै इकाइमा
एकीकृत

पले अभ्यास गन ूणाली नै कृिष-वन ूणाली हो। नेपालको

अथर्तन्ऽमा कृिष, पशुपालन र वन क्षेऽले महत्वपूणर् योगदान गरे को छ।
खाली तथा बाँझो जिमन, वन्यजन्तु ूभािवत क्षेऽ तथा अन्य सीमान्तकृत
भूिमको

उपयोग

गनुक
र् ा

कायर्ह लाई एकीकृत
इकाइ

जिमनको

कृिष, पशुपालन

साथै

र

वन

िवकासका

पमा कृिष-वन ूणाली माफर्त स ालन गदार् ूित

उत्पादकत्वमा

बृि

भई

खा

सुरक्षा, रोजगारी,

जीिवकोपाजर्नका अवसरह को िसजर्ना, जैिवक िविवधता तथा भूिमको
सं रक्षण, जलवायु पिरवतर्नको नकारात्मक ूभावह को न्यूनीकरण र
अनुकूलनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने ूच ुर सम्भावना छ ।
नेपालमा

कृिष-वनको

परम्परागत

िविभ

पमा

पमा हुंदै आएको छ।

ु
सं यक्त

अभ्यास

गन

ूणाली

ख सं गसं गै कृिषजन्य वाली

लगाउने कायर्को शु आत सन् १९७२ मा बारा िजल्लाको तामागढ़ीबाट
भई

तराईका

केही

िजल्लाह मा

िवःतारको

ूयास

भएको

िथयो।

कबुिलयती वन क्षेऽमा उपभोक्ता समुहका सदःयह को जीिवकोपाजर्न
सुधार, नीिज वन िवकास, कृिष भूिममा घाँस र डालेघाँस िवकास, नीिज
जग्गामा फलफूल, अ बाली, तरकारी र मसला बाली िवकास आिदका
लािग

बीउ

िनकायह वाट

िव वा

र

उपलब्ध

ूािबिधक
हुंदै

सहयोग

आएको

छ

कृिष
।

र

वनका

ूधानमन्ऽी

िविभ
कृिष

आधुिनकीकरण पिरयोजना माफर्त केही िजल्लाह मा कृिष-वन िवकासको
व्यवःथा गिरएको छ। वन क्षेऽको रणनीित, २०१६–२०२५ ले
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सुझाएका ूमुख कायर्बमह मा नीिज वनको व्यवःथापन गन उल्लेख
गिरएको छ । यस अन्तगर्त कृिष क्षेऽ िभऽ

ख ूजाितह को ूव र्नका

लािग सहुिलयत पुणर् ऋण, अनुदान तथा करछु टको अितिरक्त बजारको
व्यवःथा गन सोच िलएको छ।
कृिष िवकास रणनीित, २०७१ ले कृिषभूिमको एकीकृत व्यवःथापन गरी
गनर् कृिष-वन ूणालीलाई जोड िदएको

उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृि

छ ।फलफुल लगायतको कृिष-वन िवकास, िवःतार र ूवध्दर्न गरी
यसलाई आिथर्क उपाजर्नको माध्यम बनाउन यस क्षेऽमा सहुिलयत ऋण
उपलब्ध गराउने, ूिविध हःतान्तरण गन, जग्गाधनीको क्षमता अिभबृि
गन, कृिष-वनमा आधािरत उ मह को ूव र्न र िवःतार गन नीितगत
व्यवःथा सिहत राि य वन नीित, २०७५ तजुम
र् ा भएको छ।िबगतमा
सं चािलत

च ुरे

र

तराईका

लािग

जैिवक

िविवधता

क्षेऽ

कायर्बम,

जीिबकोपाजर्नका लािग वन कायर्बम, जिडबुटी उत्पादन कायर्बम तथा
कृिष-वन र सामुदाियक वन माफर्त जीिवकोपाजर्न र खा
कायर्बम आिदले ूत्यक्ष र परोक्ष

सुरक्षा

पमा कृिष-वन िबकासको अनुसन्धान,

ूचार ूसार र िबःतारमा सहयोग पुयार्एका िथए। हाल िनिज आवादी
िभऽको कृिष क्षेऽमा

ख ूजाितह

लगाई वन िवकास गनर् नसर्रीमा

िब वा उत्पादन, िवतरण र ूािविधक सेवा उपलब्ध हुंदै आएको छ।
२. समःया तथा च ुनौितह
कृिष-वन िबकासको लािग कृिषमा आिौत पिरवारह को न्यून भूःवािमत्व, मझौला र साना िकसानह को बाहुल्यता, िनवार्हमुखी खेती
ूणाली, उ त ूिबिधको अपयार् ता, ूािविधक

ानको कमी आिदले ूशःत

समःया िसजर्ना गरे का छन्। कृिष योग्य जिमनको उपयोगमा हुने अिधक
2
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खचर्, ज्यामीको अभाव र युवाह को पलायनको कारणले कृिष योग्य
जिमनह

बाँझै रहने ूवृि

बढे को छ । ूितव्यिक्त कृिषभूिमको

उपलब्धता िनरन्तर घट्दै गएकोले नेपालका कृषकह को खा

तथा

पोषण सुरक्षा र जीिवकोपाजर्नमा समेत समःया भएको दे िखन्छ । कृिषवन ूणालीबाट उत्पािदत वःतु र सेवाह को आकषर्क मूल्य सिहतको
बजार व्यवःथा नहुनाले यसको ूभावकारी िवःतार भएको छै न । कृिषवन ूणालीको लािग ःथान िबशेष उपयुक्त ूणालीको छनौट तथा ूणाली
िबशेष ूजाितह को बारे मा अध्ययन अनुसन्धान र ूचार ूसारको
कमीका अितिरक्त आवँयक बीउ, िब वा, ूािबिधक तथा आिथर्क सहयोग
अपेिक्षत

पमा नहुन ु पिन समःयाका

पमा रहेका छन्।

वन र सं रिक्षत क्षेऽसं ग जोिडएका कृिष आवादी क्षेऽको सं रक्षण, िवकास र
ूबध्दर्नमा ठु लो समःया र च ुनौती िसजर्ना भएका छन् । यी क्षेऽह मा
उपयुक्त ूजाित सिहतको कृिष-वन िवकास गन अवसर समेत िसजर्ना
भएको छ। साना कृषकह को जीिवकोपाजर्नमा सुधार, खा पोषण र
ईन्धन सुरक्षा च ुनौतीपुणर् छ । मामीण क्षेऽका मिहलाह

अझैपिन किठन

ौम गनर् र बोझ बोक्न बाध्य छन् । गाँउमा रोजगारको सीिमत अवसर
भएकाले युवाह

शहर र अन्य दे शमा जान बाध्य भएका छन् । न्यून

पिरौममा आधािरत कृिष-वन ूणालीले िवशेष गरी मिहलाह को दै िनक
िबयाकलापमा सहजता ल्याइ ःवरोजगारका अवसरह
सम्भावना

छ।

नेपालको

वनक्षेऽ

बािहर

माऽ

िसजर्ना गन

पाइने

केिह

ख

ूजाितह को ओसारपसार र िबबी िवतरणमा हालै केिह सहजता भए पिन
नीिज

आवादी

क्षेऽमा

उत्पािदत

सबै

वन

पैदावारह को

ःवतन्ऽ

ओसारपसार र िबिब िवतरणमा अझै असहजता रहे को हुँदा कृिष भूिममा
वन ूजाितको व्यापक

पमा अभ्यास गनर् समःया परे को छ।
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३. नयाँ नीितको आवँयकता
िविभ

कानुन, नीित र रणनीितह ले खेतबारीमा

ख लगाउन, काट्न र

ओसारपसार गन काममा अःप ता िसजर्ना गरे को दे िखन्छ । ःप
नीितका अभावले गदार् ःवतन्ऽ पमा वृक्ष एवं कृिष-वनका गै॑ का
पैदावारह

वन

ओसारपसारमा समःया भएको छ। सबै सरोकारवालाह को

समन्वय र नीित तथा कायर्बमह को समन्वय र सहकायर् गरी दे शमा
व्यापक

पमा कृिष-वन ूव र्न गनर् उपयुक्त ूणालीको सृजना गनर्

ज री भैसकेको छ ।,कृिष-वनक्षेऽमा ूभावकारी अनुसन्धान गनर्, िविभ
पािरिःथितकीय क्षेऽको लािग कृिष-वनका नमुनाह को िवकास र ूसार
गनर्, तथा यसको लागी ूािविधक सहयोग ूदान गरी कृषकह को
जीिवकोपाजर्न

सुधारका

कायर्ह लाई

पिरणाममुखी

बनाउन

नीितगत

ःप ता आवँयक छ । यःतो नीितगत व्यवःथाबाट गुणःतरीय बीउ र
कृिष-वन ूणालीह को समुिचत अभ्यास,

िव वाको उपलब्धता, िबिभ

मूल्य ौृङखला र वजार सम्ंपकर्को िवकास तथा कृिष-वन पैदावारमा
आधािरत उ ोगह को ःथापना तथा ूब र्न जःता कायर्ह
अपेक्षा गनर् सिकन्छ ।साथै कृिष-वन ूणालीमा आब
र िबमाको उपलब्धता,
लगायतका कृिष-वन

सहज हुने

कृषकह मा ऋण

ख िधतो राखेर पिन ऋण िलने व्यवःथा

प ितका

उल्लेिखत समःया र च ुनौितह

िविभ

सवालह लाई

ूभावकारी

सम्बोधन

गरी

पमा हल गनर् समेत कृिष-

वन नीितको आवँयकता रहेको छ ।
४. दूर ि
कृिष-वन ूणालीको िवकास, िवःतार र ब्यावसाियकरण गरी राि य
समृि मा योगदान पुयार्उने।
4
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५. उ ँ
े यह
यो नीितका उ ेँयह

दे हाय बमोिजम रहे का छन् :-

५.१ भूिमको उत्पादकत्व वृि

ु ात्मक उपयोग गरी कृिष, पशु
र बहुगण

तथा वनजन्य पैदावारह को उत्पादन बढाउने,
५.२ वन मािथको चाप कम गरी वातावरण तथा जैिवक िविवधता
सं रक्षण, माटोको

गुणःतरीयता

कायम

र

जलबायु उत्थानशील

पयार्वरण ूणाली िवकास गन,
५.३ कृिष-वनको सघन

पमा ूब र्न गरी ःथानीय समुदायको खा

सुरक्षाका साथै जीिवकोपाजर्न, रोजगारी र आयआजर्नका अबसरह
िसजर्ना गन,
५.४ कृिष-वनमा लगानीका अवसरह

जुटाई व्यावसाियकरण माफर्त

अथर्तन्ऽमा योगदान पुयार्उने,
५.५ कृिष-वन िवषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता अिभवृि

गन।

६. नीित र रणनीितह
उल्लेिखत लआय र उ2]ँयह
रणनीितह

ूा

गनर्को लािग दे हायका नीित तथा

अबलम्बन गिरनेछन् :-

६.१ कृिष-वन ूणालीको ब्यावसाियक र सामूिहक खेती ूणालीलाई
ूाथिमकता र ूोत्साहन गिरनेछ ।
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६.१.१ ूाकृितक वनजं गल नभएका वा कम भएका ःथानीयतहह मा
कृिष-वन ूणालीको िवकास, िवःतार र ूव र्नका लािग िवशेष
कायर्बमह

स ालन गिरनेछन् ।

६.१.२ कृिष-वन ूणालीको िवकास, िवःतार र ब्यावसाियकरण गनर् सं घ,
ूदे श र ःथानीय तहका साथै िनजी, सामुदाियक र सहकारी
क्षेऽलाई समेत पिरचालन गिरनेछ ।
६.१.३

कृिष-वन

ब्यावसाियकरणमा

िनजी

एवं

सहकारी

क्षेऽलाई

आकर्िषत गिरनेछ ।
६.१.४ ब्यावसाियक र सामूिहक कृिष-वन ूणालीको लािग आवँयक
बाटो, िसं चाई, औजार,उपकरण, ूिविध

लगायतका

सुिवधाह

उपलब्ध हुने व्यवःथा िमलाइनेछ।
६.१.५ कृिष-वन ूणालीबाट उत्पािदत वन पैदावारह को ओसारपसार र
िबबी िवतरणमा सहजीकरण गिरनेछ।
६.२ कृिष-वन अनुसन्धान, मूल्य ौृङखला र कृषकको बजार पहुंचमा
सरलीकरण गिरनेछ ।
६.२.१ कृिष-वन पैदावारको ूारिम्भक र ूशोिधत बःतुको मूल्य ौृ ला
अिभबृि को

अध्ययन

एवं

व्यावसाियक

योजना

तयार

गनर्

सहजीकरण गिरनेछ ।
६.२.२ तरकारी फलफूल लगायतका सहकारी, हाट बजार, कृिष-वन
पैदावारको बजार पूवार्धार ःथापना गरी कृिष-वन पैदावारको
िबबी िवतरणको िवकास र िवःतार गिरनेछ ।
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६.२.३ ूाकृितक वनह को कुल उत्पादकत्व बढाउन जडीबुटी र अन्य
गै॑ का

वन पैदावार िदने ूजाित रोपण गरी बहुतले (मल्टी

टायर) वनको िवकास गिरनेछ ।
६.३

कृिष-वनको उत्पादनमा आधािरत उ म तथा बजार व्यवःथाको
ूव न
र् गिरनेछ।

६.३.१ कृिष-वन ूणालीलाई उ मको

पमा पिहचान गरी िवकास र

िवःतार गिरनेछ।
६.३.२ ःथानीय

कृिष-वनमा

उत्पािदत

बःतु ूयोग

गन

उ ोगह

ःथापना र उत्पािदत वःतुको बजारीकरण गनर् ूािविधक सहयोग
लगायतका िवषयह मा सहयोग तथा ूोत्साहन गिरनेछ ।
६.३.३ कृिष-वनवाट उत्पािदत कच्चा पदाथर्ह को बजार सूचना तथा
जानकारीको लािग उपयुक्त िविध माफर्त सहजीकरण गिरनेछ।
६.४ कृिष-वन क्षेऽमा वीि य ूोत्साहन ूदान गिरनेछ ।
६.४.१ कृिष-वनको लािग ऋण र िबमा सहयोगको लािग आवँयक
व्यवःथा िमलाइनेछ ।

ख िधतो राखेर पिन ऋण िलन सिकने

व्यवःथा गिरनेछ ।
६.४.२ ूाकृितक ूकोपको कारणले कृिष-वनमा क्षित पुगेको अवःथामा
सोको लािग िलएको ऋण र व्याजमा उिचत राहत ूदान
गिरनेछ ।
६.४.३ कृिष-वनको ूोत्साहनका लािग मलमा अनुदान, कम व्याजमा
सहुिलयत ऋण, बाली ूा
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िमनाहा र ूाकृितक ूकोपको समयमा ऋणको व्याजमा िमनाहा
जःता िवषयमा आवँयक व्यबःथा गिरनेछ ।
६.४.४ कृिष-वन

मोडेलका

लािग

िसफािरस

गिरएका

ूजाितह को

गुणःतरीय िब वा उत्पादन र िवतरणको व्यवःथा िमलाइनेछ।
६.५

खाली, बाँझो, पितर्

तथा

सीमान्तकृत

जग्गाह मा

कृिष-वन

ूणालीलाई ूाथिमकता िदइनेछ ।
६.५.१

कृिष-वन ूणालीको लािग सम्भाब्य क्षेऽह को पिहचान र
ूाथिमकीकरण गिरनेछ ।

६.५.२

ःथान िबषेश कृिष-वन मोडेलह को पिरक्षण र िसफािरस
गिरनेछ।

६.५.३

कृिष-वन

ूणाली

अनु प

उपयुक्त

ूजाितह को

छनौट,

पिरक्षण तथा िसफािरस गिरनेछ।
६.५.४

कृिष-वन ूणालीको दतार् गन व्यवःथा िमलाइनेछ।

६.५.५

कृिष-वन ूणालीको व्यवःथापन सूचना ूणाली ःथापना
गिरनेछ।

६.५.६

कृिष-वन ूणालीको ूब र्नको लािग रणनीितक योजना,
कायर्िविध र मापदण्ड बनाई लागु गिरनेछ।

६.६ उपयुक्तताका आधारमा ःथान िबशेष कृिष-वन मोडेलह को िवकास
र ूब न
र् गिरनेछ ।
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६.६.१ तराई र समथर भू-भागमा अ , दलहन तथा तेलहन बालीमा
आधािरत, च ुरे लगायत सं बेदनशील िभरालो भू-क्षेऽह मा
आधािरत, मध्य

पहाडी क्षेऽमा

फलफूलका

ख

खमा

ूजाितमा

आधािरत, उच्च पहाडी र उच्च िहमाली क्षेऽमा जिडबुटीमा
आधािरत, ताल तलै या र पानीका ौोतह
मत्ःयपालनमा

आधािरत,

खेती

नहुने

भएको क्षेऽमा
पहाडी

क्षेऽह मा

पशुपालनमा आधािरत कृिष-बन ूणालीलाई जोड िदइनेछ।
६.६.२ बाँझो कृिषयोग्य जिमनको लािग ःथान सुहाउं दो कम ज्यामी
लाग्ने

कृिष-वन

ूणालीह को

ढाँचा

िवकास

र

िबःतार

गिरनेछ ।
६.६.३ नीिज र कबुिलयती वनिभऽ वनको है िसयतमा असर नपन गरी
िचया, कफी जःता बहुबषीर्य नगदे वाली तथा फलफूलका
िव वाह

लगाउने व्यवःथा िमलाइनेछ।

६.६.४ नदी िकनार कटान िनयन्ऽण, भूक्षय िनयन्ऽण र बाढी पिहरोको
ूकोप घटाउन सम्भािवत कृिष-वनको पिहचान गरी कायर्बम
कायार्न्वयन गिरनेछ ।
६.६.५ मानव र वन्यजन्तुबीचको
ूणालीको

ढाँचा

िवकास

न्द न्यूनीकरण गन खालको कृिष-वन
गरी

आबँयक

क्षेऽमा

िवःतार

गिरनेछ।
६.६.६ है िसयत िबमेको र खाली वन क्षेऽ िभऽ फलफूलजन्य ःथानीय
खका ूजाितह

लगाउने अिभयान सं चालन गिरनेछ।
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६.७ कृिष-वन ूणालीको अध्ययन, अनुसन्धान, ूचार ूसार र क्षमता
िवकासमा ूाथिमकता िदइनेछ।
६.७.१ अध्ययन,अनुसन्धान र ूबतर्नलाई कृिष-वन कायर्बमको अिभ
अं गको

पमा िवकास गिरनेछ।

६.७.२ कृिष-वन ूणाली अबलम्बन गनर् चाहने व्यिक्त, कृषक, सं घ,
सं ःथा, समूह, सहकारीह लाई तािलम, ूिशक्षण तथा ूािविधक
सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
६.७.३ कृिष-बन िबषयमा उच्च िशक्षा हािसल गनर् चाहने कमर्चारी र
ूािविधकलाई आबँयक सहयोग र सहुिलयत ूदान गिरनेछ।
६.७.४ कृिष-वन ूणाली सम्बिन्ध जनचेतना अिभवृि
६.८

गिरनेछ।

राि य, ूादे िशक र ःथानीय गरी ितनै तहमा कृिष-वन योजना,
वजेट

र

कायर्बम

सं योजन

तथा

अनुगमन

मूल्यांकन

गन

ूणालीको िवकास गिरनेछ ।
६.८.१ यस नीित अनुसार सरकारका तीनवटै तहमा कृिष-वन कायर्बम
स ािलत हुनेछन् । ूदे श र ःथानीय तहमा आवँयक नीित,
िनदिशका बनाउन कृिष-वन अन्तर मन्ऽालय समन्वय सिमितले
आवँयक समन्वय गनछ ।
६.८.२ यसको अनुगमन सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबाट हुने व्यवःथा
िमलाइनेछ ।
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७. सं ःथागत सं रचना
७.१ कृिष-वन नीित कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकारले केन्िमा कृिष-वन
अन्तर

मन्ऽालय

समन्वय

सिमित

(Agro forestry Inter-

Ministerial Coordination Committee,

AFIMCC)

को

व्यवःथा गनछ ।
कृिष-वन अन्तर मन्ऽालय समन्वय सिमितको गठन िनम्नानुसार हुनेछःक) कृिष तथा पशुपन्छी िवकास मन्ऽालयका सिचव

सं योजक

ख) वन तथा वातावरण मन्ऽालयका सहसिचव (योजना)

सदःय

ग) राि य योजना आयोगको कृिष-वन फोकल अिधकृत

सदःय

घ) कृिष तथा पशुपन्छी िवकास
मन्ऽालयको कृिष-वन फोकल अिधकृत
ङ) वन तथा वातावरण मन्ऽालयका कृिष-वन फोकल अिधकृत

सदःय
सदःय

च) नेपाल कृिष अनुसन्धान पिरषद र सम्बिन्धत
िव िव ालयका ूितिनिध (२ जना)

सदःय

छ) िकसान समूह, सहकारी स ाल र वन उपभोक्ता
समूहको महासं घका ूितिनिध (२ जना)

सदःय

ज) कृिष-वन नीित िनमार्ण एवं कायार्न्वयन गन
मन्ऽालयह सं ग सहकायर् गरे को सं ःथा
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यस नीितको भावना र ममर् अनुकुल हुने गरी ूदे श र ःथानीय तहह ले
ःथानीय आवँयकताका आधारमा आवँयक सं ःथागत व्यवःथा गरी यस
नीितको कायार्न्वयन गनछन् ।
७.२

सिमितको काम कतर्ब्य दे हाय बमोिजम हुनछ
े न् :-

७.२.१ कृिष-वनको अनुसन्धान, िवकास, ूचार ूसार, क्षमता अिभवृि ,
आिथर्क र ूशासिनक सवालमा जवाफदे िहता कायम गन र
ःथानीय,

ूदे श

तह

र

नेपाल

सरकार

एवं

अन्य

सरोकारवालाह लाई समन्वय, सहकायर् एवं सहभािगता गन म
ूदान गन ।
७.२.२ राि य कृिष-वन नीित कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मुल्या नको
नेतत्ृ वदायी भूिमका कृिष तथा पशुपन्छी िवकास मन्ऽालयले
िनवाहर् गन तथा सिमितले यस नीित कायार्न्वयन गनर् कायर्बम
ूाथिमकीकरणको

लािग

समःया

पिहचान, रणनीित

िनमार्ण,

समन्वय, क्षमता अिभबृि , आिथर्क ॐोत पिहचान एवं पिरचालन,
अनुगमन तथा मूल्या न र व्यबःथापकीय सहयोग ूदान गन ।
७.२.३ यस नीितसं ग सम्बिन्धत कृिष तथा पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय
र वन तथा वातावरण मन्ऽालयह मा कृिष-वन अन्तर मन्ऽालय
समन्वय सिमितसं ग समन्वय एवं कृिष-वन नीित कायर्बम
कायार्न्वयन भ ुिमकाको लािग एक कृिष-वनको फोकल अिधकृत
रहने ।
७.२.४ नीित कायार्न्वयन गदार् है िसयत िबिमएको वन क्षेऽ, कृिष-वन क्षेऽ
र बांझो अधर् बांझो कृिषयोग्य जिमनमा सं गिठत युवा, मिहला
12
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कृषक, थोरै

जिमन

आवँयकतालाई

भएका

पिन

कृषक

ध्यानमा

र

राखी

दिलत
उपयुक्त

कृषकह को
अनुदानको

व्यवःथा िमलाउने ।
७.२.५ कृिष-वन नीित कायार्न्वयनका कृयाकलापह को अनुगमन तथा
मूल्यांकन कृिष-वन अन्तर मन्ऽालय समन्वय सिमितले िनयिमत
पमा गनछ । साथै सं घ, ूदे श र ःथानीय गरी तीनै तहबाट
समेत कृिष-वन सम्बन्धी कृयाकलाप र उपलिब्धको अनुगमन
तथा मूल्यांकन गन सं यन्ऽको िवकास गिरनेछ ।
८.
८.१

आिथर्क दाियत्व
कृिष-वन कायर्बम ूभावकारी

पमा कायार्न्वयन गनर् नेपाल

सरकार, ूदे श र ःथानीय तहवाट बािषर्क

पमा आवँयक वजेट

तथा कायर्बम व्यवःथा गिरनेछ ।
८.२

राि य, ूादे िशक

र

ःथानीयःतरमा

कृिष-वन

कायर्बमलाई

ूाथिमकतामा राखी वजेट कायर्बमको कायार्न्वयन गिरनेछ ।
८.३

कृिष-वन अन्तर मन्ऽालय समन्वय सिमितले राि य र अन्तराि य
साझेदार सं घसं ःथाह सं ग सहकायर् गरी यो नीित कायार्न्वयनको
लािग ॐोत जुटाउन अथर् मन्ऽालयसं गको समन्वयमा आवँयक
सहजीकरण गनर् सक्नेछ ।
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९.
९.१

कानुनी व्यवःथा
कृिष-वन नीित कायार्न्वयन प ात यससं ग सम्विन्धत अन्य
नीित, िनयमावली, िनदिशका र रणनीितह

यसै नीित अनु प

पिरमािजर्त गिरनेछन् ।
९.२

यस

नीितको

ूभावकारी

कायार्न्वयनको

लािग

आवँयकता

अनुसार ऐन, िनयम, िनदिशका, कायर्िविध र मापदण्डह को
व्यवःथा गिरनेछ ।
१०.

नीितको पुनरावलोकन

१०.१ समन्वय सिमितले हरे क वषर् कृिष-वन नीितको सिमक्षा गरी
ूितवेदन पेश गनछ ।
१०.२ समन्वय सिमितको ूितवेदन समेतको आधारमा नेपाल सरकारले
ूत्येक पाँच वषर्मा नीितको पुनरावलोकन गनछ ।
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