राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, २०७८
(नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्को तमति २०७८/०३/१७ को तनर्णयानुसार स्िीकृि)

नेपाल सरकार
कृष्ट्रष िथा पशुपरछी ष्ट्रिकास मरिालय
२०७८

0

१. पृष्ठभूतम
ग्रामीर् अथणिरिको मुख्य आधारस्िम्भ र कृष्ट्रष क्षेिमा आबद्ध पररिारमध्ये ८६ प्रतिशि भरदा बढी
सं लग्न रहेको नेपालको पशुपालन क्षेिले तिनको जीष्ट्रिकोपाजणन, खाद्य पोषर् सुरक्षा, स्िरोजगार तसजणना
र गररबी रयूनीकरर्मा गरे को योगदानकै कारर् नेपाली अथणिरिमा यस क्षेिको महत्ि ददन प्रतिददन

िढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा कुपोषर् र असरिुतलि पोषर्को कारर् बालबातलका िथा मष्ट्रहला माि
होइन औसि नेपालीहरूको शारीररक, मानतसक, सं िेगात्मक, बौष्ट्रद्धक र सामान्त्जक ष्ट्रिकासमा असर

परे को छ । यसको लातग दै तनक उपभोग गररने आहारामा पशुजरय उत्पादनहरू जस्िै दू ध, फुल, मासु
र माछाजरय पररकारहरू सरिुतलिरुपमा समािेश हुनपु दणछ।

ददगो ष्ट्रिकास लक्ष्यको पष्ट्रहलो लक्ष्य प्राप्त गनण बालीजरय खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति मािले सम्भि

हुुँदैन। सुँगसुँगै पशुपरछी र मत्स्यजरय उत्पादन िृष्ट्रद्ध र उपभोगको अिस्था सुदृढ गनुप
ण ने अपररहायणिा
दे न्त्खरछ। दू ध िथा दुग्धजरय पदाथणको माग िीव्र गतिमा बृष्ट्रद्ध भइरहेको र दू ध उत्पादनको सम्भािना
दे शभरर नै रहेको पररप्रेक्ष्यमा कृष्ट्रष ष्ट्रिकास रर्नीतिको मागणन्त्िि बमोन्त्जम यसलाई नाफामूलक
व्यािसायीकरर्,

आधुतनकीकरर्

र

औद्योतगकीकरर्को

रुपमा

रुपारिरर्

गदै

दुग्ध

क्षेिको

बहुआयातमक अिसरलाई उपयोग गनुप
ण ने आिश्यकिा छ। नेपालले राखेको “समृद्ध नेपाल, सुखी
नेपाली” को पररकल्पना साकार पानण आगामी २५ िषणका लातग दीर्णकालीन सोिसष्ट्रहिको पररौं
योजनाले िय गरे को सोि, लक्ष्य र रर्नीतिबमोन्त्जम आत्मतनभणरिा उरमुख नेपालको दुग्ध क्षेिले ठोस
योगदान ददने ष्ट्रकतसमले आगामी कायणददशा िय गनुप
ण नेछ।

िसथण नेपालको दुग्ध क्षेिलाई ष्ट्रि सं २१०० तभि मूल्य शृङ्खलामा आधाररि रही सािणजतनक, तनजी र
सहकारी क्षेिको सहभातगिा र साझेदारीमा व्यािसायीकरर्, आधुतनकीकरर् र औद्योतगकीकरर्को

माध्यमबाट राष्ट्रिय अथणिरिको महत्िपूर्ण क्षेिको रुपमा स्थाष्ट्रपि गरी रोजगारीको माध्यमको रुपमा
ष्ट्रिकास गनण सरोकारिालाहरू समेिको सहभातगिामा दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ लाई पुनले खन गरी

राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, २०७८ िजुम
ण ा गररएको छ। नेपालको सं ष्ट्रिधान र कायणष्ट्रिस्िृिीकरर्
प्रतििेदनले औ ंल्याएका कायण न्त्जम्मेिारी र अतधकार क्षेितभि रही सं र्, प्रदे श र स्थानीय िहहरूले यस
नीतिमा उल्ले ख भएका ष्ट्रिषयहरू आपसी समरिय र सहकायणमा लागु गनेछन्।
२. ष्ट्रिगिको प्रयास र ििणमान अिस्था
२.१ ष्ट्रिगिका प्रयासहरू
दुग्ध क्षेिको ष्ट्रिकास ष्ट्रि.सं . 1917 मा युरोष्ट्रपयन गाईहरूको आयािबाट शुरु भएको पाइरछ। ष्ट्रि.सं .
२००९ मा न्त्स्िस सरकारको सहयोगमा रसुिाको लाङटाङमा याक न्त्िज उत्पादन केररको स्थापना
िथा ष्ट्रि.सं . २०१० मा काभ्रेपलाञ्चोक न्त्जल्लाको बनेपान्त्स्थि टु सालमा लर्ु दुग्ध प्रशोधन कारखानाको
स्थापनाले यस क्षेिको ष्ट्रिकासमा महत्िपूर्ण भूतमका खेलेको पाइरछ ।
ष्ट्रि.सं . २०२६ मा दुग्ध ष्ट्रिकास सं स्थानको स्थापना, ष्ट्रि.सं . २०३६ मा औपिाररक रुपमा दुग्ध
व्यिसायमा तनजी क्षेिको प्रिेश, सािौं पञ्चिषीय योजना अनुसार दश िषीय दुग्ध ष्ट्रिकास योजना
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िजुम
ण ा, ष्ट्रि.सं . २०49 मा राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णको स्थापना, ष्ट्रि.सं . २०४९ मा दुध उत्पादनमा
सं लग्न कृषकहरू सुँगदठि भई दुग्ध उत्पादक सहकारी सं स्थाको गठन आदद यस क्षेिको ष्ट्रिकासका
लातग कोशेढुङ्गा साष्ट्रिि भएका छन् । ष्ट्रि.सं . २०५२ मा दुग्ध ष्ट्रिकास सं स्थान अरिगणि ष्ट्रिराटनगरमा
धुलो दुध कारखानाको स्थापना भएको तथयो भने तनजी क्षेि अरिगणि ष्ट्रि.सं . २०६५ मा पोखरा र
न्त्िििनमा ठु लो स्िरको धुलो दुध कारखानाको स्थापना भएको दे न्त्खरछ । यसबाट दू धको मौसमी
उत्पादनबाट तसन्त्जि
ण दू ध ष्ट्रिदा (तमल्क होतलर्े ) को समस्यालाई सम्बोधन गने प्रयास भएको पाइरछ ।
ष्ट्रिगि र्े ढ दशकदे न्त्ख कृतिम गभाणधान कायणक्रमको प्रभािकारी ष्ट्रिस्िारको कारर् दूध उत्पादन बृष्ट्रद्धमा
िीब्रिा आएको छ ।
२.२ ििणमान अिस्था
ु ा साथै बाष्ट्रषक
दे शको कृष्ट्रषजरय उत्पादनमध्ये दू ध उत्पादन आम कृषकले अभ्यास गने पेशा हुनक
ण
उत्पादन बृष्ट्रद्ध दर उच्ि भएको र अझै बढाउन सष्ट्रकने सम्भािना बोकेको क्षेि हो । ष्ट्रिगि १५
िषणको दू ध उत्पादनको िाष्ट्रषक
ण िृष्ट्रद्धदरको प्रिृन्त्ि हेदाण अन्त्र्ल्ला १० िषणमा सालाखाला एक दे न्त्ख िीन
प्रतिशि रहेकोमा ष्ट्रिगि पांि िषणदेन्त्ख दू ध उत्पादनको बाष्ट्रषक
ण िृष्ट्रद्ध दर पाुँि प्रतिशि भरदा बढी रहेको
दे न्त्खरछ ।
दुग्ध क्षेिले पशुपालन क्षेिमा कररब ६६ प्रतिशि योगदान पुर्याएको छ भने कररब ३० लाख र्र
पररिार दू ध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सं लग्न रहेका छन्। यी पररिारमध्ये करीब १२
लाख र्र पररिारले र्रायसी उपभोग, पशु श्रम, मल र घ्यू उत्पादनका लातग गाईभैं सीपालन गने गरे का
छन् । १८ लाख र्र पररिारले दू धको र्रायसी उपभोग र तबक्री दुिै गने गदणछन्। ५ लाख भरदा
बढी कृषक पररिार भने तनयतमि रुपमा दू ध उत्पादन र तबक्री ष्ट्रििरर्मा सं लग्न रहेको पाइरछ।
दै तनक कुल दू ध उत्पादनको झरर्ै ५० प्रतिशि र्रायसी उपभोग िथा घ्यू उत्पादनमा, ३३ प्रतिशि
अनौपिाररक तबक्री ष्ट्रििरर् क्षेिमा र १७ प्रतिशि औपिाररक रुपमा सङ्कलन भई प्रशोधन गरे को
पाइरछ। यस्िै दू ध उत्पादन र तबक्री ष्ट्रििरर्मा सं लग्न

५ लाख कृषकहरू मध्ये कररब ४ हजार

कृषक ठु ला व्यिसायस्िरका छन् । िुलनात्मक रुपमा ठु ला व्यािसाष्ट्रयक कृषकको सं ख्या र तिनको
व्यिसायको स्िर पतन पतछल्ला बषणहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको छ । करीब ४४ हजार कृषकहरू
मझौला व्यिसाय उरमुख र कररब ४ लाख ५० हजार कृषक २ दे न्त्ख ५ िटा गाईभैं सी पालन गने
साना प्रकृतिका छन्। ग्रामीर् भेगका साना दू ध उत्पादक कृषकको बाहुल्यिा भएकै कारर्
समिामूलक आतथणक बृष्ट्रद्ध र स्ि-रोजगारीमा यो क्षेिले ठु लो योगदान ददएको छ ।
ु हरूको अनुभि
जनिाको आम्दानी बढे सुँगै दुग्ध पदाथणको मागमा उच्ि बृष्ट्रद्ध हुने ष्ट्रिकासशील मुलक

नेपालले पतन हालै का िषणहरूमा अनुभि गरे को छ । प्रति िषण प्रति व्यन्त्ि ९१ तलटर दू धको
उपलब्धिालाई आत्मतनभणरिाको आधारतबरदु मारदा नेपाल दू ध उत्पादनमा दुई बषणतभिै आत्मतनभणरिाको

न्त्स्थतिमा पुग्ने अिस्था छ । िर उपभोिाहरूमा दुग्ध पदाथणको बढ्दो माग र ष्ट्रिष्ट्रिधिायुि दुग्ध
पदाथणको िाहना बढ्दै गएको सरदभणमा दे शतभि दू धको उत्पादन र उत्पादकत्ि बृष्ट्रद्धको गतिलाई अझ
िीब्र बनाउनुपने आिश्यकिा छ । तिनमा गुर्स्िरको मापदण्र् कायम गने र प्रष्ट्रितधको प्रयोग माफणि
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तिनको प्रतिस्पधी क्षमिा बृष्ट्रद्ध गने कायणमा सरकारको प्राथतमकिा दे न्त्खरछ । तनजी दू ध प्रशोधकको
योगदान दू ध क्षेिमा तनररिर बढ्दो छ । नेपालमा हाल दुग्ध सम्बरधी ४ ओटा ठु ला उद्योग, ६ िटा
मध्यम उद्योग, ४० ओटा साना उद्योग िथा ६०० जति र्रे ल ु उद्योग रहेका छन्। दू धको मूल्य

शृङ्खलाको आकार स्थानीय िथा क्षेिीय हुुँदै राष्ट्रियस्िरमा ष्ट्रिकास हुुँदै गइरहेको छ । धुलो दू ध
उत्पादन गने उद्योगको क्षमिा बढे को कारर् दू ध ष्ट्रिदाको समस्यामा कमी आएको छ भने त्यसले
तबदे शी धुलो दूधसुँग प्रतिस्पधी हुनपु ने र त्यसको सर्न तनयमन हुनपु ने अिस्थाको तसजणना गरे को छ ।
३. समस्या र ि ुनौिी
नेपालको दुग्ध क्षेिमा अिसरहरू ष्ट्रिद्यमान भएिापतन थुप्रै समस्याहरू रहेका छन् । आगामी बषणहरूमा
यस क्षेिलाई व्यिन्त्स्थि र प्रतिस्पधी बनाउनुपने ि ुनौिीको कारर् यो क्षेिमा नीतिगि सुधारको
आिश्यकिा रहेको छ ।
नेपालको दुग्ध क्षेिमा माग र आपूतिणको अिस्थामा समय समयमा असरिुलन दे खा पने गरे को छ ।
दू ध उत्पादन बढी हुने मौसममा माग कम हुने र कम उत्पादन हुने मौसममा माग बढ्ने अिस्थाले
गदाण बषैभरर माग र आपूतिणको सरिुलन तमलाउन कदठन छ। कोतभर्-१९ र भष्ट्रिष्यमा हुन सक्ने यस्िै
महामारी लगायि भुकम्प, बाढी, पष्ट्रहरो लगायिका प्रकोपले गदाण दू ध उत्पादन, माग र आपूतिण
व्यिस्थालाई ित्काल असर गने जोन्त्खमलाई रयूनीकरर् गने ि ुनौिी छ।
अथणिरिमा ९ प्रतिशि भरदा बढी योगदान रहेको यो क्षेिमा आशािीि लगानी हुन सकेको छै न ।
बजारमा आपूतिण हुने दूधमध्ये करीब दुई तिहाइ अंश गुर्स्िरको सुतनन्त्िििा नभएको अनौपिाररक
ढं गको तबक्री तबिरर् पद्धतिले धानेको छ। यसले गदाण दू धको गुर्स्िर तनयमन गरी दुग्ध क्षेिलाई
व्यिन्त्स्थि गनण कदठनाइ भएको अिस्था छ ।
दे शतभि गाई भैं सीको सं ख्या िुलानात्मक रुपले िढी भएपतन धेरै दू ध ददने उन्नि पशुिस्िुको अंश कम
छ । उन्नि नश्ल व्यिस्थापनमा सुधार गनुण ि ुनौतिपूर्ण छ । कम दू ध ददने स्थानीय गाईहरूको
प्रतिस्थापन, नश्ल सुधार, आहारा िथा स्िास््य व्यिस्थापन आददमा सेिा उपलब्धिा, समयानुकुल
प्रष्ट्रितधको अबलम्बन र व्यािसाष्ट्रयक पशुपालनको ष्ट्रिस्िारको गति सुस्ि छ। साना ष्ट्रकसान प्रिद्धणन र
तिनको व्यािसायीकरर् आशािीि रुपमा हुन सकेको छै न । दुधालु पशुपालन, दूध सङ्कलन, प्रशोधन,
भण्र्ारर् र बजाररकरर्का मापदण्र् र सो को तनयमन गने सं स्थागि र कानूनी व्यिस्था रहेको
भएिापतन गुर्स्िर तनयरिर् र जनिेिना अतभिृष्ट्रद्ध गने कायणको प्रभािकाररिा यथोन्त्िि स्िरको छै न ।
उन्नि गाईपालनको दुष्प्रभािको रुपमा छार्ा गाईको समस्या बष्ट्रढरहेको छ । यसले दू ध उत्पादनका
ष्ट्रिद्यमान प्रिृन्त्िमा सूधार ल्याउनुपने अिस्था तसजणना गरे को छ । अनौपिाररक रुपमा तबक्री तबिरर्

हुने अप्रशोतधि र ले बल नलगाइएका दुधले औपिाररक दू ध बजारमा प्रभाि पानण थालेकोले यसको
सम्बोधन गनुण जरुरी भइसकेको छ ।
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उच्ि उत्पादन लागि, प्रष्ट्रितधको कम उपयोग, उत्पादनको ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर्मा कमी लगायिका
कारर्हरूले गदाण नेपालको दुग्ध व्यिसायको प्रतिस्पधाणत्मक क्षमिा कम छ। यसकारर् दू ध
उत्पादनमा नेपाल आत्मतनभणरिा िफण लम्कुँदै गदाण पतन दुग्धजरय पदाथणहरूको आयाि भइरहेको छ।
नेपालको न्त्िज, छु पी, घ्यू लगायिका दुग्धजरय उत्पादनहरू िैदेन्त्शक िजारमा माग भएिा पतन
तिनलाई औपिाररक कारोबारको रूपमा ष्ट्रिकास गनण सष्ट्रकएको छै न। दुग्ध क्षेिको मूल्य शृङ्खलामा
रहेका समस्याहरू पष्ट्रहिान र सम्बोधन गनण ि ुनौिी छ।
४. नीति पुनले खनको आिश्यकिा
दे हायका कारर्हरूले गदाण दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ लाई पुनले खन नै गरी नयाुँ नीति ियार गनुप
ण ने
आिश्यकिा दे न्त्खएको छः
४.१ बीस िषे दीर्णकातलन कृष्ट्रष योजना, राष्ट्रिय कृष्ट्रष नीति, २०६१ र कृष्ट्रष व्यिसाय प्रिद्धणन नीति,
२०६३ को ममण अनुरुप दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ जारी भएकोमा उि नीतिले पररितिणि समय

अनुसार दुग्ध क्षेिको सुधारको िीब्र माग र ि ुनौिीहरूको अपेक्षाकृि रुपमा सम्बोधन गनण नसक्ने

भएकोले ददगो ष्ट्रिकास लक्ष्य र कृष्ट्रष ष्ट्रिकास रर्नीति अनुसार हुने गरी नयाुँ नीतिको आिश्यकिा
परे को ।

४.२ नेपालको सं ष्ट्रिधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति िथा मौतलक हक लगायि कृष्ट्रष, खाद्य,
रोजगारी, समिामूलक आतथणक िृष्ट्रद्ध लगायिका सम्बन्त्रधि ष्ट्रिषयहरू हातसल गनण योगदान ददने गरी
दुग्ध क्षेिमा नीतिगि सुधार आिश्यक दे न्त्खएको ।
४.३ सं र्ीय व्यिस्था कायाणरियनसुँगै अन्त्स्ित्िमा आएका सं र्, प्रदे श र स्थानीय गरी िीन िहको
प्रशासतनक व्यिस्था र सं ष्ट्रिधान तनददणष्ट िहगि कायणष्ट्रिभाजन अनुसार दुग्ध क्षेिको समष्ट्रष्टगि ष्ट्रिकासका
लातग सं र्, प्रदे श र स्थानीय िहिीि सहकायण, समरिय र साझेदारी ष्ट्रिकास गरी समग्र दुग्ध क्षेिको
समािेशी िथा एकीकृि ष्ट्रिकास गनण जरुरी दे न्त्खएको ।
४.४ दे शमा गुर्स्िरीय दूध िथा दुग्ध पदाथणको मागमा भएको तनररिर िृष्ट्रद्धिाट व्यािसाष्ट्रयक
पशुपालनमा युिाको आकषणर्, ष्ट्रितभन्न क्षमिाका

दुग्ध उद्योगहरू स्थापना, सहकारीहरूको दू ध

उत्पादन, ष्ट्रििरर् र प्रशोधनमा िढ्दो उपन्त्स्थति लगायिका कारर्ले िढ्दो उत्पादनको व्यिस्थापन
सष्ट्रहि औपिाररक प्रशोधनमा आउन नसकेको ठू लो पररमार्को दू धलाई औपिाररक प्रशोधनमा ल्याउन
मूल्य शृङ्खलामा आधाररि उत्पादन िथा व्यिस्थापन प्रर्ालीको सर्न कायाणरियन दाष्ट्रयत्ि पूरा गनुप
ण ने
भएको ।
४.५ यथेष्ट पररमार्मा गुर्स्िरीय दू ध िथा दुग्धजरय सामग्री उत्पादन गरी दे शलाई दू धमा आत्मतनभणर
िथा तनयाणि पररमार् िृष्ट्रद्ध समेि गनण औद्योतगकीकरर्को माध्यमबाट ठू ला स्ििातलि दू ध प्रशोधन

उद्योग स्थापना िथा सं िालन गनुण पने आिश्यकिालाई कृषक, सरोकारिाला तनकाय िथा िीन िहका
सरकारहरूबीि साझेदारी, समरिय र सहकायण गनण नीतिगि स्पष्टिा आिश्यक भएको ।
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दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ को सामारय पररमाजणनले माि उन्त्ल्लन्त्खि सम्पूर्ण ष्ट्रिषयिस्िुहरूको लातग
ददशातनदे श गनण पयाणप्त नहुने भएकोले यसलाई पुनले खन नै गनुप
ण ने आिश्यकिा भई राष्ट्रिय दुग्ध
ष्ट्रिकास नीति, २०७८ ियार गररएको छ।
५. दूरदृष्ट्रष्ट
ष्ट्रि.सं . २१०० सम्म मूल्य शृङ्खलामा आधाररि, नाफामूलक, व्यािसाष्ट्रयक र प्रतिस्पधी दुग्ध क्षेि ।
६. लक्ष्य
६.१ प्रति व्यन्त्ि प्रति िषण दूधको उपलब्धिा आगामी दुई िषणतभि ९१ के.जी. र ष्ट्रि.सं . २१०० सम्म
दुई गुर्ा बृष्ट्रद्ध गने ।
६.२ व्यिसायीकरर्, औद्योतगकीकरर् िथा मूल्य शृङ्खलाको ष्ट्रिकास गरी गुर्ात्मक रोजगारीको तसजणना
गने ।
६.३ दूध व्यिसायलाई नाफामूलक र ददगो पेशाको रुपमा ष्ट्रिकास गरी यसबाट हुने आम्दानीलाई
उच्ि बनाउने ।
६.४ औपिाररक प्रशोधनमा १७ प्रतिशिमा सीतमि दूधको पररमार्लाई ष्ट्रि.सं . २१०० सम्म ६०
प्रतिशिमा पुर्याउने ।
७. उद्धेश्यहरू
यो नीतिका उद्धेश्यहरू दे हाय िमोन्त्जमका छन् :
७.१ सरकारी, सहकारी िथा तनजी क्षेिको सहकायण र साझेदारीमा दू धको उत्पादन र उत्पादकत्ि िृष्ट्रद्ध
गरी दे शलाई दुग्ध पदाथणमा आत्मतनभणर बनाउने र तनयाणि प्रिद्धणन हुने िािािरर्को तनमाणर् गने ।
ुँ ी िथा दू ध सं कलन, प्रशोधन र बजारीकरर्को सं यरि ष्ट्रिस्िार र
७.२ उत्पादन सामग्री, सेिा र पूज
सुदृढीकरर् गदै समग्र दुग्धजरय मूल्य शृङ्खलाको सुधार गने ।
७.३ दुग्धजरय मूल्य शृङ्खलाका प्रत्येक इकाइमा िािािरर्ीय िथा गुर्स्िर व्यिस्थापनका असल
अभ्यासहरू अिलम्बन गदै दूध िथा दुग्धजरय पदाथणहरूको गुर्स्िर सुतनन्त्िि गने।
८. नीतिहरू िथा रर्नीतिहरू

नीति

८.१ कृषकहरूको सूिीकरर्, िगीकरर् र पष्ट्रहिानको आधारमा दूध उत्पादनमा संलग्न साना

कृषकहरूलाई राज्यबाट संरक्षर्, सहयोग र प्रोत्साहन गदै दूधको उत्पादन िथा उत्पादकत्िमा
िृष्ट्रद्ध गररनेछ।
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यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्:
८.१.१ दू ध उत्पादनको दृष्ट्रष्टले बढी उत्पादन क्षमिा भएका गाउुँपातलका र नगरपातलकाहरूमा
गाई, भैं सी िा िौंरीको पकेट क्षेि तनधाणरर् गरी िीनै िहका सरकारको सहयोगमा ष्ट्रिशेष
कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
८.१.२ मध्यपहार्ी लोकमागण, हुलाकी मागण िथा यािायािका सुतबधा पुगेका ग्रामीर् क्षेिहरूमा
उत्पादन हुने कच्िा दू धको गुर्स्िर सुधारका साथै दू ध उत्पादन िथा उत्पादकत्ि बृष्ट्रद्ध गरी
दुग्ध व्यिसायलाई ग्रामीर् क्षेिमा गररबी तनिारर् एिम् आय आजणन गने आधारको रुपमा
ष्ट्रिकास गररनेछ।

८.१.३ अछामी, लुल,ु याक, िौंरी गाई, तलमे, पारकोटे , गड्डी भैं सी जस्िा स्थानीय रै थाने

जािका पशुको पष्ट्रहिान, सं रक्षर् र सम्बद्धणन िथा तिनको उत्पादकत्ि िृष्ट्रद्धको लातग अध्ययन
अनुसरधान गररनेछ।
८.१.४ परम्परागि दुधालु पशुपालन गने कृषकहरूको र्रायसी आिश्यकिा पररपूतिण गरी
अतिररि उत्पादन गनण र तिनलाई बजारीकरर्का सं यरिमा जोड्न प्रोत्साहन गररनेछ । यस्िा

कृषकहरूलाई समूह एिम् सहकारीमा आबद्ध गरी साना दू ध उत्पादक कृषक सबलीकरर्
एिम् व्यिसायीकरर् उरमुख नीति अपनाइनेछ।

८.१.५ नेपालको उिरी भेगमा प्राकृतिक िरन खकणहरूको व्यिस्थापन सुधार िथा परम्परागि
सीमापार िररिरनको ददगो व्यिस्थापनबाट याक, िौंरी, भेर्ा िथा च्याङ्ग्ग्रापालनलाई सं रक्षर्
गदै कृषकहरूको जीष्ट्रिकोपाजणन र आतथणक सुधारका लातग प्रदे श र स्थानीय िहको समरियमा
लन्त्क्षि कायणक्रमहरू सञ्चालन गररनेछन् ।

८.१.६ उन्नि पशुहरूको सं ख्यामा बृष्ट्रद्ध गरी उत्पादकत्िमा िृष्ट्रद्ध गनण भौगोतलक ष्ट्रिष्ट्रिधिा
अनुसार नश्ल सुधारका नष्ट्रिनिम प्रष्ट्रितध प्रयोग माफणि उपयुि पकेटहरूमा स्थानीय िहहरू

समेिको सं लग्निामा कृषक समूह, दुग्ध उत्पादक सहकारी सं स्था िथा तनजी क्षेिलाई
पररिालन गरी स्रोि केररहरू तबकास गररनेछ।

८.१.७ दुधालु पशुहरूमा अत्यतधक क्षति पुर्याउने खोरे ि िथा थुनल
े ो जस्िा रोगहरू तनयरिर्
गररनेछ । पशु स्िास््य सं रक्षर् एिम् पशु रोग तनयरिर्को लातग प्रतिरोधात्मक िथा
उपिारात्मक सेिालाई ष्ट्रिस्िार गरी प्रभािकारी बनाईनेछ । यसको लातग आिश्यक प्राष्ट्रितधक
सहयोग सष्ट्रहि दुग्ध उत्पादक सहकारी सुँस्था िथा तनजी क्षेिलाई समेि पररिालन गररनेछ।

८.१.८ पशुपालनको लातग बषैभरर िरन िथा आहाराको व्यिस्था गनण सामुदाष्ट्रयक बन, खाली
जतमन एिम् पिी जग्गामा समूह िथा सहकारीमा आधाररि र्ाुँस खेिीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।

साथै र्ाुँसको दाना बनाउने मेशीन खररद गनण एिम् प्रष्ट्रितध उपयोग गनण सहुतलयि प्रदान
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गररनेछ। र्ाुँस खेिी प्रिद्धणनको लातग समूह, िक्लाबरदी एिम् करार खेिीलाई प्राथतमकिा
ददइनेछ।

८.१.९ पशुपालन िथा आयआजणनका लातग ष्ट्रिशेषिः मष्ट्रहला, सीमारिकृि एिम् दतलि िथा
ष्ट्रपछतर्एका िगणलाई सहुतलयि व्याज दरमा दुग्ध उत्पादक सहकारी सं स्था माफणि समूहगि
ऋर् एिम् प्राष्ट्रितधक सहयोगको व्यिस्था गररनेछ।

८.१.१० व्यािसाष्ट्रयक रुपले दू ध उत्पादन गने युिाहरूलाई बाुँझो िा कम उत्पादन हुने
जग्गामा लागिमा सहभातगिा हुने गरी गोठ लगायि पूिाणधार तनमाणर् गरी दू ध उत्पादनको
लातग प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ।

८.१.११ कृषक, सहकारी एिम् तनजी क्षेिका व्यिसायीलाई पशुपालन िथा दू धको उत्पादन
र उत्पादकत्ि िृष्ट्रद्ध गनण कृतिम गभाणधान, पशु उपिार, पशु आहार, गोठ सुधार र मलमूि

व्यिस्थापन लगायि सेिालाई एकीकृि रुपमा प्रदान गनण एकीकृि सेिा केररको स्थापना
गररनेछ।

८.१.१२ पशु िीमा िथा सहुतलयि व्याजदरको ऋर् एिम् दू ध उत्पादनमा आधाररि अनुदान
माफणि उत्पादनलाई प्रोत्साष्ट्रहि गदै

जोन्त्खम रयूनीकरर् गररनेछ। पशुधन िीमा सेिा

उपलब्धिा र ष्ट्रिस्िारको लातग कृषक समूह, दुग्ध उत्पादक सहकारी सं स्थालाई समेि
पररिालन गररनेछ।

८.१.१३ कृषक िगीकरर्को आधारमा

ष्ट्रििरर् गररने

कृषक

पररियपि िा

कृषक

सूिीकरर्को आधारमा सं र्, प्रदे श र स्थानीय िहबाट कृषकलाई सुष्ट्रिधा र सहुतलयि उपलब्ध
गराइनेछ।

८.१.१४ सरकारी, गैह्र सरकारी सं स्था, ष्ट्रकसान सं गठन, सहकारी एिम् तनजी क्षेिको
सहभातगिामा दुग्ध ष्ट्रिकास कोष स्थापना गने र सो कोषबाट कृषकको समग्र ष्ट्रिकास िथा
क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गररनेछ।
नीति

८.२ व्यािसाष्ट्रयक स्िरुप तलएका िुलनात्मक रुपमा ठु ला दूध उत्पादकहरूको व्यािसाष्ट्रयकिा र
प्रतिस्पधाणत्मक क्षमिा िृष्ट्रद्ध गरी दूधको पूतिण गररनेछ।

यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्:८.२.१ सरकारी र तनजी क्षेि समेिको सहभातगिामा निीनिम प्रष्ट्रितधयुि नश्ल सुधार सेिा
(कृतिम गभाणधान भ्रर्
ु प्रत्यारोपर्, सेक्स तसमेन लगायि) उपलब्ध गराइनेछ।
८.२.२ कृष्ट्रष अनुसरधान पररषद, सरकारी फामण र तनजी ष्ट्रकसान र तिनका समूहलाई समािेश
गरी उच्ि प्रजनन मान भएका नश्ल उत्पादन, रे कतर्णङ्ग, ष्ट्रििरर् र तनयमनको व्यिस्था
गररनेछ।
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८.२.३ दुग्ध क्षेिमा कायणरि सहकारी सं र् सं स्थाहरूको अगुिाइमा र्ाुँस खेिीको लातग
आिश्यक कृष्ट्रष तसं िाइमा सहुतलयिपूर्ण अनुदानको व्यिस्था गररनेछ।
८.२.४ दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई आिश्यक पने र्ाुँस खेिीको लातग जग्गा व्यिस्था गनण
जग्गा तलज करार िा भूतम बैंक जस्िा उपयुि ष्ट्रितधहरूलाई सरलीकृि गररनेछ।
८.२.५ सुख्खायाममा पतन दूधको उत्पादन बढाउन उपयुि पशु आहार, सुक्ष्म पोषर्, प्रजनन
िथा र्ाुँसेबाली र साईलेज, ष्ट्रटएमआर, हे िथा अरय आधुतनक प्रष्ट्रितधको ष्ट्रिकास एिम् ष्ट्रिस्िार

गररनेछ। दूधको उत्पादन लागि र्टाई प्रतिस्पधाणत्मक क्षमिा बढाउन पोतसलो र्ाुँसमा
आधाररि पशुपालनलाई प्राथतमकिा ददइनेछ ।

८.२.६ दू ध उत्पादक कृषकको जग्गा कम भई िा अरय कारर्ले र्ाुँस खेिी गनण नसक्ने
समस्या समाधान गनण व्यािसाष्ट्रयक गाई-भैंसीपालन-केन्त्ररि हररयो र्ाुँस, साइलेज, पराल
लगायिका पशु आहारा उत्पादन र आपूतिण गने व्यिसायलाई प्रदे श र स्थानीय िहबाट
आिश्यक प्रोत्साहन र सहुतलयि प्रदान गररनेछ।

८.२.७ उन्नि पशुहरूलाई आिश्यक पने दाना र फीर् सन्त्ललमेण्ट लगायि उत्पादन
सामाग्रीहरूको गुर्स्िर तनयमनलाई प्रभािकारी बनाइनेछ।
८.२.८ असल पशुपालन अभ्यासको मापदण्र् बनाई लागू गररनेछ। आधुतनक फामण
व्यिस्थापनको लातग व्यािसाष्ट्रयक कृषकलाई यरि र प्रष्ट्रितध प्रयोगमा प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ।
८.२.९ पशु रोगको अरिेषर्, रोकथाम र उपिार सेिा तनजी क्षेिसुँगको सहकायणमा
ष्ट्रिन्त्शष्ट्रष्टकृि गररनेछ। रोग तनयरिर्को रर्नैतिक कायणयोजना ियार गरी लागू गररनेछ।
८.२.१० व्यािसाष्ट्रयक पशुपालक कृषक र कृषक समूहहरूको सूिीकरर् िथा दिाण गरी
सुलभ कजाण, ष्ट्रिमा र अरय ष्ट्रििीय िथा गैह्र ष्ट्रििीय सहुतलयि प्रदान गने कायण प्रभािकारी
बनाइनेछ। दुधालु पशुहरू खरीदको लातग नेपाल राि बैंकद्वारा तनदे न्त्शि रयून व्याजदरको
कृष्ट्रष कजाण कृषकहरूलाई सरल िथा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई उत्प्रेररि
गररनेछ।

८.२.११ न्त्शक्षा मरिालय र सो अरिगणिका प्राष्ट्रितधक एिम् व्यिसाष्ट्रयक सीप प्रदान गने
न्त्शक्षालयहरूसुँग समरिय गरी आधुतनक र्े री व्यिसायलाई आिश्यक पने र्े री ष्ट्रिशेष

मध्यमस्िरीय जनशन्त्ि ियार गररनेछ। दू ध उत्पादन र दुग्ध उद्योगमा सं लग्न प्राष्ट्रितधक िथा

व्यिस्थापन िफणका कमणिारीहरूको दक्षिा अतभिृष्ट्रद्धका लातग क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध कायणक्रमको
व्यिस्था गररनेछ।

८.२.१२ सं र्, प्रदे श एिम् स्थानीय िहको सहकायण, समरिय र साझेदारी िथा व्यािसाष्ट्रयक
कृषक, कृषक समूह, सहकारीको सहभातगिामा सम्भािना भएका प्रत्येक स्थानीय िहमा एक
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पशु स्रोि केरर र प्रत्येक प्रदे शमा कम्िीमा एउटा प्रजनन् र व्यिस्थापनका आधारभूि

मापदण्र् पालना गने र आतधकाररक तनकायबाट प्रमार्ीकरर् गने गरी िुलनात्मक रुपमा
ठु लोस्िरको उन्नि पशु स्रोि केररको स्थापना गररनेछ।
नीति

८.३

दूध उत्पादन क्षेिहरू लन्त्क्षि दूध संकलन, प्रशोधन िथा बजाररकरर्को व्यिस्थापन

माफणि दूध मूल्य शृङ्खलाको सुधार सष्ट्रहि व्यािसाष्ट्रयकरर् िथा औद्योतगकरर्लाई प्रोत्साष्ट्रहि
गररनेछ।

यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्:
८.३.१ ग्रामीर् क्षेिमा उत्पाददि दू धको सं कलन क्षेि ष्ट्रिस्िार गनण मध्य पहार्ी लोकमागण,
हुलाकी मागण िथा यािायािका सुष्ट्रिधा पुगेका ग्रामीर् क्षेिहरूमा सरकारी, सामूष्ट्रहक, सहकारी
िथा तनजी दू ध न्त्िस्यान केररहरूको ष्ट्रिस्िार गररनेछ।

८.३.२ दूध िथा दुग्ध पदाथण ढु िानी एिम् ष्ट्रििरर्मा प्रयोग हुने सिारी साधनको
आिागमनलाई अत्यािश्यक सेिाको सूिीमा समािेश गररनेछ ।
८.३.३ दू ध उत्पादक कृषक, कृषक समूह, सहकारी एिम् तनजी कम्पनी िा फामणलाई दूध
प्रशोधन र बजारीकरर्मा सहभातगिा हुने गरी प्रशोधन केरर एिम् ष्ट्रिक्री केररहरू स्थापना
गनण प्रोत्साहन गररनेछ। ष्ट्रकसानको स्िातमत्ि कायम हुने गरी बजार व्यिस्थापन गररनेछ।

८.३.४ दू ध उत्पादक कृषक, कृषक समूह, सहकारी, सरकारी िथा तनजी दुग्ध उद्योगहरूले
दू ध उत्पादन िथा सं कलन एिम् दू ध प्रशोधन गने कायणमा उपयोग हुने मेन्त्शन, उपकरर् िथा

ढु िानी साधनहरूको पैठारीमा सालबसाली आतथणक ऐन बमोन्त्जम भरसार सहुतलयिको व्यिस्था
गररनेछ।

८.३.५ सहकारी क्षेिमा स्थापना भएका दू ध न्त्िस्यान केरर िथा दुग्ध उद्योगहरूमा खपि हुने
ष्ट्रिद्युि महसुलमा ददइुँदै आएको सहुतलयिको व्यिस्थालाई तनररिरिा ददनुका साथै सरकारी,

तनजी िथा ष्ट्रकसान समूहले सं िालन गरे का दू ध न्त्िस्यान केररहरूमा खपि हुने ष्ट्रिद्युि
महसुलमा छु ट ददइने छ ।

८.३.६ दू ध प्रशोधन िथा ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर्मा सं लग्न उद्योगहरूलाई प्रति ५०० तलटर दूध बराबर
एक ष्ट्रिक्री कक्ष िा फ्रेरिाईज स्थापनाको लातग अतभप्रेररि गररनेछ।
८.३.७ दुग्ध क्षेिको व्यिसाष्ट्रयकरर् र औद्योतगकीकरर् गरी रोजगारी तसजणना गररनेछ।
बैदेन्त्शक रोजगारीबाट फकेका नेपालीलाई दू धजरय व्यिसाय सञ्चालन गनण प्रोत्साहन छु ट र
अरय सहुतलयि उपलब्ध गराइनेछ ।

८.३.८ दू ध उत्पादन, प्रशोधन एिम् दुग्ध पदाथण ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर्का लातग उपयुि प्रष्ट्रितधहरूको
साथै दू ध उत्पादन लागि र्टाउने उपायहरूको अनुसरधान िथा ष्ट्रिकास गररनेछ।
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८.३.९ दू ध िथा दुग्धजरय पदाथणको लयाकेन्त्जङ्गको लातग ष्ट्रप्ररटे र् लयाकेन्त्जङ्ग सामानहरू
उत्पादन गने उद्योगको स्थापना गररनेछ । नेपालमा नै यस्िा उद्योगको स्थापना भई उत्पादन
नभएसम्म यस्िा सामाग्रीहरूको पैठारीमा ष्ट्रिशेष छु ट ददइनेछ।

८.३.१० अनौपिाररक रुपले िजारीकरर् हुने गरे को कच्िा दू धलाई औपिाररक पद्धतिमा
रुपारिरर् गररनेछ ।

८.३.११ र्रे लस्ु िरको र्े री व्यिसायको सुधार गरी तिनलाई गुर्स्िरको पररतधतभि ल्याउन
तनयमनको प्रभािकाररिा र दायरामा बृष्ट्रद्ध गररनेछ । दुग्धजरय उत्पादनको ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर् गने

लर्ु, र्रे ल ु िथा साना उद्योगलाई प्रष्ट्रितध हस्िारिरर् िथा प्राष्ट्रितधक सहायिा उपलब्ध
गराइनेछ ।

८.३.१२ सरकारी र तनजीस्िरका मझौला िथा ठु ला र्ेरी उद्योगहरूको क्षमिा ष्ट्रिस्िार गरी
कृषकिाट उत्पाददि दू धको औपिाररक सं कलन, न्त्िस्यान र दुिानीको व्यिस्था गरी ष्ट्रिक्रीको
सुतनन्त्िि गररनेछ।

नीति ८.४ मौसम अनुसार दूध उत्पादनको पररमार्मा हुने र्टबढले पाने समस्या रयूनीकरर् गनण धुलो
दूधको प्रभािकारी व्यिस्थापनलाई रर्नैतिक रुपमा उपयोग गररनेछ ।
यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्:८.४.१ गाईभैं सीपालनमा दूध उत्पादनको मौसमी प्रभाि कम गनण आहारा लगायिका असल
पशु अभ्यासमा जोर् ददइनेछ । भैं सीमा हुने प्रजनन प्रिृन्त्ि र व्यिस्थापनका प्राष्ट्रितधक
पक्षहरुमा सुधार गरी प्रति िेि दू ध ददने समय बृष्ट्रद्ध गररनेछ ।

८.४.२ दू ध उत्पादन बढी हुने मौसम (फ्लस तसजन) मा अतधक उत्पादन हुने कारर्ले
तसजणना हुने दू ध ष्ट्रिदा (तमल्क होतलर्े ) र कम उत्पादन हुने मौसम (लीन तसजन) मा दू ध

उद्योगहरूले कच्िा दू ध नपाउने अिस्था अरत्य गनणको लातग फ्लस तसजनमा बढी भएको
िरल दू धलाई धू लो दू धमा रुपारिरर् गने र तलन तसजनमा तिनको उपयोगको पररमार्ात्मक
ि्याङ्क अध्याितधक गररनेछ र सो ि्याङ्कको कम्िीमा पांि बषणको प्रक्षेपर् गररनेछ ।
८.४.३ सो सूिना अनुसार दे शमा धुलो उत्पादन गनुप
ण ने पररर्ामको आधारमा

धुलो दू ध

उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनण कृषक समूह, सहकारी एिम् तनजी दुग्ध उद्योगहरूलाई प्रति
केजी दू धमा तनन्त्िि मापदण्र्को आधारमा अनुदान प्रदान गररनेछ ।

८.४.४ ष्ट्रिदे शी धुलो दू धसं ग मूल्यमा प्रतिस्पधाण गनण दुध उत्पादनको लागि र्टाउने ददगो िथा
दीर्णकालीन उपायहरु अपनाउन प्रोत्साहन गररनेछ । अल्पकालीन रुपमा धुलो दू ध उत्पादनमा

ु ाण िथा ष्ट्रिदे शी धुलो दूधमा लाग्ने भरसार दरलाई
प्रयोग हुने मेन्त्शनरीहरु र तिनका पाटणपज
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पूनरािकोलन गरी स्िदे शी उद्योगको सं रक्षर् गररनेछ ।स्िदे शी धुलो दू धमा लाग्ने कर
भ्याटमा सहुतलयिको व्यिस्था गररनेछ ।
ु हरुमा
८.४.५ केही एन्त्शयाली मुलक
उत्पादनहरुलाई

मूल्य

र

धुलो दू धको तनयाणिको सम्भािना रहेको पररप्रेक्ष्यमा िी

गुर्स्िरमा

ु हरुसं ग व्यापार प्रबद्धणन गररनेछ ।
मुलक

प्रतिस्पधी

बनाइनेछ

।

सम्भाष्ट्रिि

आयाि

गने

८.४.६ धुलो दू ध र िटर लगायि दुग्ध उत्पादनहरु उन्त्िि िािािरर्मा भण्र्ारर् गने
पूिाणधारको क्षमिा (िेयर हाउस) बृष्ट्रद्ध गररनेछ ।
८.४.७ स्िदे शमा स्थापना भएका धुलो दू ध कारखानाको सुदृढीकरर् गरी दे शलाई आिश्यक
पने स्िरीय धुलो दू ध उत्पादन लगायि िेिी फुर्, अल्रा ष्ट्रहट ष्ट्ररटमेण्ट (UHT) दू ध,

िकले ट, क्याटिरी, बेकरी उद्योग लगायिका मूल्य अतभिृष्ट्रद्ध हुने दुग्ध पदाथणहरू उत्पादन गनण
सरकारी, कृषक समूह, सहकारी िथा तनजी क्षेिलाई आरिररक िा स्ि:लगानीमा उद्योग
स्थापना िथा सञ्चालनको लातग प्रोत्साहन गररनेछ।
८.४.८ पोल्री क्षेि, बंगरु का आहारा, गुंदपाक लगायि धुलो दू ध प्रयोग हुन सक्ने नयां
क्षेिहरु पष्ट्रहिान गरी सो को प्रबद्धणन गररनेछ ।
नीति

८.५ दूधको आरिररक खपि बढाउनको लातग ष्ट्रितभन्न रर्नैतिक उपायहरू अपनाइनेछ ।
यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्:८.५.१ दू ध िथा दुग्ध पदाथणहरूको आरिररक खपि बढाउनको लातग दुग्धजरय पदाथणको
उपभोगको फाइदा बारे जनिेिना अतभिृष्ट्रद्ध गररनेछ ।
८.५.२ आरिररक माग अनुसारका ष्ट्रिष्ट्रिध दुग्ध पदाथणहरूको उत्पादन गररनेछ । साथै
ु हरूसुँग गुर्स्िर, लयाकेन्त्जङ्ग र मूल्यमा
स्िदे शी उद्योगलाई दुग्ध पदाथण आयाि गररने मुलक

प्रतिस्पधी बनाउने रर्नैतिक उपायहरू लागू गनण तनजी, सरकारी र सहकारी क्षेिबीि सहकायण
गररनेछ ।
८.५.३

शैन्त्क्षक

सं स्था, सरकारी

कायाणलय, सुरक्षा

तनकायहरूका

साथै

अस्पिालहरूमा

यथासम्भि स्िदे शी दुग्धजरय पदाथणहरूको उपभोग गने व्यिस्था गररनेछ।
८.५.४ स्िदे शी एिम् ष्ट्रिदे शी तनकायबाट सञ्चातलि पोषर् सम्बरधी कायणक्रममा स्िदे शमा
उत्पाददि दू ध िथा दुग्ध पदाथण समािेश गने व्यिस्था अतनिायण गररनेछ। ष्ट्रिद्यालय दुग्धपान

कायणक्रम, अनाथालय िथा िृद्धाश्रमहरूमा स्िदे शमा उत्पाददि दू ध िथा दुग्धजरय पदाथण ष्ट्रििरर्
जस्िा कायणक्रमहरूको प्रबद्धणन गररनेछ ।
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नीति

८.६ आरिररक िथा बाह्य बजारको सम्भाव्यिाका आधारमा उत्पादन ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर्द्वारा दुग्ध
पदाथणहरूको आयाि प्रतिस्थापन गरी दे शलाई आत्मतनभणर बनाउने र दूध िथा दुग्ध पदाथणलाई
तनयाणियोग्य िस्िुको रुपमा ष्ट्रिकास गररनेछ।

यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्:८.६.१ जनसं ख्याको आधारमा िोष्ट्रकएको पररमार्मा दूध उत्पादन गने पकेट क्षेि, न्त्जल्ला,
स्थानीय िह, प्रदे शहरूलाई दू ध उत्पादनमा आत्मतनभणर क्षेिको रुपमा र्ोषर्ा गदै लतगनेछ ।
८.६.२ आयाि हुने गरे का दुग्धजरय पदाथणको प्रकार र पररमार्बारे अध्ययन गरी दे शतभिै
उि दुग्ध पदाथणहरू उत्पादन गनण प्रष्ट्रितध प्रयोग र सीप बृष्ट्रद्ध िथा बजारीकरर्मा ष्ट्रिशेष

प्रोत्साहन गररनेछ। यस्िा क्षेिमा बैदेन्त्शक लगानी िथा प्रष्ट्रितध आयािलाई समेि प्रोत्साहन
गररनेछ।

८.६.३ दू ध िथा दुग्ध पदाथणलाई तनयाणि गनण आयािकिाण दे शको मागको आधारमा िोष्ट्रकएको
स्थानमा खोरे ि लगायिका सं क्रामक रोगमुि क्षेि र्ोषर्ा गनण आिश्यक व्यिस्था गररनेछ।
८.६.४ दू ध िथा दुग्ध पदाथणहरूको बजारको तनयतमि अनुगमन िथा अध्ययन गरी मूल्य,
माग, आपूतिण, आयाि िथा तनयाणिको सूिना सं कलन, ष्ट्रिश्लेषर् िथा प्रिाह गने व्यिस्था
गररनेछ ।

८.६.५ दू ध िथा दुग्ध पदाथण ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर् गरी ब्रान्त्रर्ङ्ग गने स्िदे शी उद्योग एिम् सोको
तनयाणि गने उद्योगलाई ष्ट्रिशेष सहुतलयि प्रदान गररनेछ। दू ध िथा दूधबाट उत्पाददि खाद्य
सामाग्रीहरूको लयाकेन्त्जङ्ग िथा ले भतलङ्ग गनण र रे र्माकण, सामुष्ट्रहक रे र्माकण जस्िा बौष्ट्रद्धक
सम्पन्त्ि दिाण गनण प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ ।

८.६.६ दू ध िथा दुग्ध पदाथणको स्थान ष्ट्रिशेषको पररकार ियार गने क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने

एिम् सोको बजारीकरर् गनण ष्ट्रिशेष पहल गररनेछ। सोको लातग दुग्ध उत्पादनमा सं लग्न
कृषक सहकारीहरूको क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गररनेछ ।

८.६.७ नेपालको ष्ट्रिशेष पष्ट्रहिान रहेको याक न्त्िजलाई ष्ट्रिन्त्शष्ट उत्पादनको रुपमा ष्ट्रिकास गनण
र तनयाणियोग्य छु पी उत्पादनको लातग सहुतलयिपूर्ण ष्ट्रििीय र प्राष्ट्रितधक सहायिा उपलब्ध
गराइनेछ । गाईको दू धबाट न्त्िज उत्पादन र ष्ट्रिकास गनण सहयोग पुर्याइनेछ। यस्िा

ष्ट्रिन्त्शष्टकृि उत्पादनलाई अरिराणष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन र प्राङ्गाररक दुग्ध पदाथणको उत्पादन
गनण ष्ट्रिशेष पहल गररनेछ।

८.६.८ बाख्राको दू ध उत्पादन िृष्ट्रद्ध गरी सोबाट न्त्िज एिम् अरय दुग्ध पदाथण उत्पादन गनणको
लातग प्रोत्साहन गररनेछ।
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८.६.९ तनयाणि प्रबद्धणन गनण गुर्स्िर परीक्षर् प्रयोगशालालाई िोष्ट्रकएको मापदण्र्को आधारमा

मारयिा प्रदान (एक्रेतर्टे शन) गररनेछ । दू ध िथा दुग्धजरय पदाथणमा रोगका जीिार्ु नभएको
परीक्षर् र प्रमार्ीकरर् गनण सक्षम हुने गरी सं स्थागि सुदृष्ट्रढकरर् गररनेछ।

८.६.१० दुग्धजरय ियारी बस्िु उत्पादन गने नेपाली लगानीकिाण रहेको उद्योगले ष्ट्रिदे शमा

आफ्ना उत्पादन तनयाणि गरे मा तनयाणिमा नगद अनुदान िा प्राष्ट्रितधक ष्ट्रििीय र कर छु ट
लगायिका सुष्ट्रिधा प्रदान गररनेछ ।

८.६.११ दै तनक उपभोग गने उपभोिा र होटे ल रे ष्टुरेण्टहरुको माग अनुसार उपयुि हुने

ष्ट्रकतसमले ष्ट्रितभन्न दुग्ध पदाथण जस्िै ः िटर न्त्िज धुलो दू ध तसधै ष्ट्रपउने न्त्िसो दू ध लगायिलाई
साना साना लयाष्ट्रकङ्ग गरी ष्ट्रिक्री ष्ट्रििरर् गने व्यिस्था गररनेछ ।

८.६.१२ नेपाली परम्परागि उत्पादनहरु जस्िैः छु पी याक िीज गुंदपाक लतलपप आददमा
प्रष्ट्रितधयुि बनाई तिनलाई गुर्स्िर र प्रमान्त्र्करर् प्रर्ालीतभि ल्याउने िथा लयाकेन्त्जङ्ग र
ब्रान्त्ण्र्ङ्ग प्रबद्धणन गररनेछ ।
नीति

८.७ गुर्स्िर सुधार िथा तनयमन माफणि उपभोिाहरूलाई गुर्स्िरयुि दूध िथा दुग्ध
ु भ रुपमा उपलब्ध गराईनेछ ।
पदाथणहरू सिणसल

यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्:८.७.१ दू धको गुर्स्िर सुधारको लातग दू ध उत्पादक कृषक, कृषक समूह िथा दुग्ध
उद्यमीहरूको िेिना अतभिृष्ट्रद्धका साथै उपयुि प्रष्ट्रितध उपलब्ध गराइनेछ ।
८.७.२ सफा, स्िच्छ िथा गुर्स्िरीय दू ध उत्पादनको लातग दुग्ध उद्योगहरूले दुग्ध उत्पादक

सहकारी सं स्थाहरू िथा दूध उत्पादनसुँग सम्बन्त्रधि सं र्सं स्थाहरू माफणि कृषकहरूलाई
तनयतमि रुपमा न्त्शक्षा, िातलम एिम् सूिना आदान-प्रदानका कायणक्रमहरू सञ्चालन गने
व्यिस्था गररनेछ।

८.७.३ उपभोिाको ष्ट्रहिलाई ध्यानमा राखी बजारमा ष्ट्रिक्री ष्ट्रििरर्का लातग आपूतिण भएका

दू ध िथा दुग्ध पदाथणहरूको गुर्स्िर तनयतमि रुपमा परीक्षर् गरी गुर्स्िरयुि दू ध उपलब्ध

गराउने र्े रीहरूलाई ग्रेतर्ङ्ग गरी उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने र्े रीका दू ध सं कलन केरर र सहकारी
सं स्था, न्त्िस्यान केरर र उद्योगहरूलाई पुरस्कृि गने नीति तलइनेछ।साथै रयूनिम गुर्स्िर
कायम नगने व्यिसायीलाई कानून बमोन्त्जम दन्त्ण्र्ि गररनेछ ।

८.७.४ दू ध िथा दुग्ध पदाथणहरूको भण्र्ारर् िथा उपभोग गने ष्ट्रितधको साथै उपभोग अितध
बारे उपभोिाहरूलाई जागरुक गराईनेछ।

८.७.५ दुग्ध उत्पादन र आपूतिण शृङ्खलाको सम्पूर्ण प्रर्ालीमा न्त्िस्याउने सुष्ट्रिधाको व्यिस्था
गररनेछ।
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८.७.६ दू ध िथा दुग्ध पदाथणहरूको गुर्स्िर पुनरािलोकन गनुक
ण ा साथै खाद्यसुँग सम्बन्त्रधि
प्रितलि कानूनले नसमेटेका दुग्ध पदाथणहरूको मापदण्र् तनधाणरर् गररनेछ। दुग्ध पदाथणहरूको
प्रोर्क्ट स्पेतसष्ट्रफकेशन राख्न प्रोत्साहन गररनेछ।

८.७.७ खाद्य ऐनले िोके बमोन्त्जम दू ध िथा दुग्ध पदाथणको स्िच्छिा, गुर्स्िर र ष्ट्रिक्री
ष्ट्रििरर् सम्बरधी तनदे न्त्शका िथा आिारसं ष्ट्रहिा ियार गरी लागू गररनेछ।

८.७.८ दू ध प्रशोधन गने कारखानाहरूमा खाद्य स्िच्छिा व्यिस्थापन प्रर्ाली अतनिायणरुपमा
अिलम्िन गनण प्रोत्साहन गररनेछ।

८.७.९ दू ध िथा दुग्ध पदाथणहरूको उपयुि लयाष्ट्रकङ्ग मापदण्र् ियार गरी लागू गररनेछ।
८.७.१० दू ध िथा दुग्ध पदाथणहरूको गुर्स्िर सुतनन्त्िििाको लातग ष्ट्रितभन्न िहमा सुष्ट्रिधा

सम्पन्न सरकारी िथा तनजी एकीकृि र्े री िथा खाद्य परीक्षर् प्रयोगशालाहरूको व्यिस्था र
सुदृढीकरर् गररनेछ।साथै असल अभ्यासहरूलाई कृषक समूह र सहकारीको माध्यमबाट
ष्ट्रिस्िार गररनेछ ।

८.७.११ उत्पादन, सङ्कलन िथा प्रशोधनमा दू ध िथा दुग्धजरय उत्पादनको

गुर्स्िर कायम

गनण असल अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरी गुर्स्िर तनयमन गने व्यिस्था तमलाइने छ।
नीति

८.८

गुर्स्िरमा आधाररि प्रोत्साहन िथा कच्िा दूधको मूल्य तनधाणरर् पद्धतिको अिलम्बन

गररनेछ।

यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्:८.८.१ सरकारको “सं रन्त्क्षि कृष्ट्रष, सुतनन्त्िि ििि” अिधारर्ालाई दुग्ध क्षेिमा समेि लागू

गररनेछ । उत्पादन लागि िथा गुर्स्िरका आधारमा कृषकले तनन्त्िि मुनाफा पाउने गरी
व्यिन्त्स्थि बजार प्रर्ालीको व्यिस्था गररनेछ।

८.८.२ िाष्ट्रषक
ण मूल्य िृष्ट्रद्ध एिम् उत्पादन लागिका आधारमा दू धको मूल्यलाई हरे क दुई
िषणमा दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णको अध्ययन प्रतििेदनको आधारमा पुनरािलोकन गने व्यिस्थाको

ष्ट्रिकास गररनेछ। दू ध उत्पादन बढी हुने फ्लस र कम उत्पादन हुने लीन तसजनको लातग
बेग्लाबेग्लै मूल्य तनधाणरर् गररनेछ। साथै पशुहरूको नश्लको आधारमा गाई, भैं सी, िौंरी िथा
बाख्राबाट उत्पाददि दू धको मूल्य तनधाणरर् गररनेछ ।
८.८.३

दू धको

मूल्य

तनधाणरर्

गदाण

अरिराणष्ट्रिय

अभ्यासमा

रहेका

गुर्स्िर

सम्बरधी

मापदण्र्लाई सम्भाव्यिाका आधारमा समािेश गरी कच्िा दू धको गुर्स्िर क्रमशः सुधार
गररनेछ।
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८.८.४ दू ध उत्पादनमा प्रदान गररने अनुदान सुष्ट्रिधा प्रदान गदाण कायम हुनपु ने दूधको
रयूनिम गुर्स्िर तनधाणरर् गररनेछ।
नीति

८.९

दुग्ध उद्योगबाट तनस्कने फोहोरहरूको िैज्ञातनक व्यिस्थापन र हररिगृह ग्याुँस उत्सजणन

कम गने उपायहरू अिलम्िन गरी िािािरर् संरक्षर् र स्िस्थ अभ्यास प्रिद्धणन गररनेछ ।
यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्:-

८.९.१ दू ध उत्पादक पशुहरूको लातग हररिगृह ग्याुँस उत्पादन कम गने उपयुि आहाराको
ष्ट्रिकास र प्रयोग, िािािरर्मैिी लयाकेन्त्जङको पष्ट्रहिान र प्रष्ट्रितध ष्ट्रिकास गरी दू ध उत्पादक

कृषकसम्म प्रसार गने व्यिस्था गररनेछ।यसका लातग आिश्यक अनुसरधान िथा ष्ट्रिकासमा
जोर् ददइनेछ ।

८.९.२ ठू लो सं ख्यामा रहेका अनुत्पादक पशुहरूको सट्टा उत्पादक पशुहरूको सं ख्यामा िृष्ट्रद्ध

गने उपायहरूको अिलम्िन गररनेछ। यस्िा कायणक्रम नेपाल कृष्ट्रष अनुसरधान पररषद, पशु
ु सहभातगिामा सञ्चालन हुनछ
सेिा ष्ट्रिभाग एिम् शैन्त्क्षक सं स्थाहरूको सं यि
े ।

८.९.३ पशुहरूलाई आहार उपलब्धिा िृष्ट्रद्धको साथै कािणन पृथकीकरर्को लातग कृष्ट्रष–िन
प्रर्ालीको प्रिद्धणन गररनेछ।

८.९.४ पशुपालनलाई िायोग्यांस प्रष्ट्रितधसुँग एकीकृि गरी स्िच्छ उजाणको उत्पादनमा
कृषकलाई प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ ।

८.९.५ हररिगृह ग्याुँस उत्सजणनका कारर् हुने जलिायु पररििणनको असरहरूबारे दुग्ध
उत्पादक कृषक िथा कृषक समूहहरूको सिेिना अतभिृष्ट्रद्ध गररनेछ ।

यस सम्बरधमा

सरकारी िथा तनजी अनुसरधान केरर लगायि न्त्शक्षर् सं स्थाहरूसुँगको सहकायणमा आिश्यक
अध्ययन िथा अनुसरधान गररनेछ।

८.९.६ उद्योगहरूमा उजाण बिि गने फोहरमैला उपिार ललाण्ट (इफ्लुएण्ट ष्ट्ररटमेण्ट ललाण्ट)
स्थापना गनण सहुतलयिपूर्ण ष्ट्रििीय सेिा उपलब्ध गराइनेछ ।
नीति

८.१०

गाईपालन कायणबाट तसन्त्जि
ण अनुत्पादक पशुहरूको व्यिस्थापनमा स्थानीय िह िथा

प्रदे शस्िरका तनकायहरूको सहभतगिामा पशु छार्ा छोड्ने प्रिृन्त्िलाई तनरुत्साहन गररनेछ।
यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररने छन्:-

८.१०.१ छार्ा पशुको समस्या भएका स्थान, क्षेि, न्त्जल्लामा छार्ा छोड्ने प्रिृन्त्िलाई
तनरुत्साष्ट्रहि गनण कानून िथा सं रिना तनमाणर् गररनेछ। स्थानीय िहले यससम्बरधी कायणक्रम
िजुम
ण ा गरी कायणक्रमहरू सञ्चालन गनेछन् ।
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८.१०.२ अनुत्पादक गाई, गोरु, बहर र बाच्छाहरूको ददगो िथा आतथणक व्यिस्थापनका

लातग आिश्यकिा अनुसार स्थानीय िह र प्रादे न्त्शक तनकायहरूको समरिय, सहकायण र
साझेदारीमा गौशाला, िहर होस्टे ल आददको व्यिस्थाको गररनेछ र यस्िा पशुहरूलाई आतथणक

उपाजणनको क्षेिमा उपयोग गररनेछ। यसको लातग गोबर ग्यांस ललाण्ट, कम्पोष्ट, गहुुँि िथा
छाला, हार्, खोरजरय सहउद्योगहरू सञ्चालन गररनेछ ।

८.१०.३ सािै प्रदे शमा प्रमुख पशुिस्िुका पशु पष्ट्रहिान र खोज (एतनमल आइर्े न्त्ण्टष्ट्रफकेशन र
रे तसयातबतलटी) को कायणक्रम लागु गररनेछ।

८.१०.४ गाईपालनको ष्ट्रिस्िारबाट तसजे को छार्ा पशुको समस्या कम गनण म्याष्ट्रपङ्ग गरी
सम्भाव्यिाको आधारमा भैंसीपालनलाई ष्ट्रिस्िार गनण प्रदे शको पहलमा ष्ट्रिशेष प्रोत्साहन
गररनेछ।
नीति

८.११ दुग्ध क्षेिको समग्र संस्थागि ष्ट्रिकासका लातग सरोकारिाला संर् संस्था सष्ट्रहि मौजुदा
तनकायहरूको सुदृढीकरर् र संस्थागि ष्ट्रिकास गररनेछ ।

यस नीति कायाणरियनका लातग दे हायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन्।
८.११.१ राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णलाई दुग्ध क्षेि ष्ट्रिकासको नीति तनमाणर् र योजना िजुम
ण ा,
दुग्ध क्षेि प्रिद्धणन, अनुगमन िथा तनयमन गने एक सिल सं स्थाको रुपमा ष्ट्रिकास गररनेछ।

पररितिणि सरदभणमा बोर्णको भूतमका प्रभािकारी बनाउन कानूनी र सं गठनात्मक सं रिनामा
आिश्यक सुधार गररनेछ।

८.११.२ दुग्ध क्षेिको ष्ट्रिकासको लातग आिश्यिा अनुसार प्रादे न्त्शक दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णको
गठन गररनेछ ।यस्िो बोर्ण गठन र कायण सञ्चालन गदाण राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णसुँग कायणगि
समरिय र सहकाररिा सुतनन्त्िि

गररनेछ ।

दुग्ध ष्ट्रिकासको क्षेिमा योजना िजुम
ण ा,

लगानीको लातग स्रोिको पष्ट्रहिान, अनुगमन, तनयमन, िातलम िथा दुग्ध क्षेिका ष्ट्रिष्ट्रिध

ष्ट्रिषयहरूको अध्ययन अनुसरधान गनण प्रादे न्त्शक िोर्ण सष्ट्रहि राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णको क्षमिा
अतभिृष्ट्रद्ध गररनेछ।

८.११.३ दुग्ध उद्योगहरूको लातग आिश्यक प्राष्ट्रितधक जनशन्त्िको ष्ट्रिकास गनण एक केररीय

र्े री अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गररनेछ ।यस प्रतिष्ठानबाट दुग्ध प्रष्ट्रितध सम्बरधी अध्ययन,

अनुसरधान िथा िातलमको सञ्चालन गररनेछ। ष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूमा दुग्धसुँग
सम्बन्त्रधि प्रष्ट्रितधको अध्ययन िथा अनुसरधान गनण आिश्यक सं रिनाहरूको ष्ट्रिकास गररनेछ
।

८.११.४ दुग्ध क्षेिमा सं लग्न सरोकारिालाहरूको योगदानमा आधाररि दुग्ध ष्ट्रिकास कोष
स्थापना गररनेछ र सो कोष दुग्ध क्षेिको समग्र ष्ट्रिकास एिम् ष्ट्रिस्िारमा उपयोग गररनेछ।
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८.११.५ दुग्ध क्षेिका सूिनाको लातग ि्याङ्क एिम् सूिनाहरूको व्यिस्थापन प्रर्ालीको

ष्ट्रिकास गनण दुग्ध उत्पादन, सं कलन, प्रशोधन, दू ध िथा दुग्ध पदाथणहरूको मूल्य, माग, आपूतिण,
गुर्स्िर आदद सम्बरधी राष्ट्रिय िथा अरिराणष्ट्रिय अद्याितधक ि्याङ्क िथा सूिनाहरू सं कलन

िथा प्रिाह गनण राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णमा दुग्ध ि्याङ्क बैंकको स्थापना गररनेछ। दुग्ध
ुँ
उत्पादक िथा अरय सरोकारिालाहरूलाई उि सूिना िथा ि्याङ्कमा पहुि
बढाउन
आिश्यक उपायहरू अिलम्िन गररनेछ ।

८.११.६ दुग्ध क्षेिमा ष्ट्रिकास भएका अत्याधुतनक नष्ट्रिनिम प्रष्ट्रितध तभत्र्याउन राष्ट्रिय दुग्ध
ष्ट्रिकास

बोर्णले

उद्यमीहरूको

सहजकिाणको भूतमका खेल्नेछ।

प्राष्ट्रितधक

िथा

व्यिस्थापकीय

दक्षिा

अतभिृष्ट्रद्धको

लातग

८.११.७ दे शमा सञ्चालनमा रहेका दुग्ध प्रशोधन उद्योगहरूको प्रशोधन क्षमिाका आधारमा
उद्योगमा अतनिायण रुपमा राख्नुपने जनशन्त्िको सं ख्या र योग्यिा िोष्ट्रकनेछ ।
८.११.८ रै थाने जािका गाई, भैं सी, याक, िौंरी सम्बरधी थप अनुसरधान िथा प्रबद्धणन गने
व्यिस्था गररनेछ ।
९. नीतिको कायाणरियन िथा अनुगमन व्यिस्था
ु ी ५ दे न्त्ख ९ र नेपाल सरकारले स्िीकृि गरे को कायणष्ट्रिस्िृतिकरर् प्रतििेदनले
९=१ सं ष्ट्रिधानको अनुसि

औ ंल्याएका कायण न्त्जम्मेिारी र अतधकार क्षेितभि रही सं र्, प्रदे श र स्थानीय िहहरूले यस नीतिमा
उल्लेख भएका ष्ट्रिषयहरू आपसी समरिय र सहकायणमा लागू गनेछन् ।

ुँ प्रत्यक्ष सम्बन्त्रधि र उत्पादन सामाग्री िथा
९.२ नीतिमा उल्ले न्त्खि उत्पादन िथा उत्पादकत्ि बृष्ट्रद्धसग

सेिा प्रदान गने ष्ट्रिषयहरू स्थानीय िहले गनेछन् । स्थानीय िहतभिको दुग्ध मूल्य शृङ्खलाको सुधार
गनण असल पशुपालन अभ्यास, गुर्स्िर व्यिस्थापन, सं कलन केररहरूको स्थापना, साना प्रशोधन

उद्योगको ष्ट्रिकास, स्थानीय बजाररकरर्को पूिाणधार तनमाणर् िथा सुधार र जनिेिना अतभिृदिका कायण
समेि स्थानीय िहले गनेछन् ।

९.३ कुनै स्थानीय िह िा धेरै स्थानीय िहहरूमा उत्पादन भएका दू धको मूल्य शृङ्खलाको प्रकृति
स्थानीय िहको सीमा नार्ेर प्रादे न्त्शकस्िरको शृङ्खला ियार भएको अिस्थामा त्यसको सुधार गने

न्त्जम्मेिारी स्थानीय िहसुँगको समरिय र सहकायणमा प्रदे श सरकारको हुनछ
। मझौला र ठु ला
े

खालका प्रशोधन उद्योग, श्रोि केरर र प्रयोगशालाहरूको स्थापना, उत्पादन सामाग्रीहरू र उत्पादनको

गुर् तनयमन र स्थानीय िहले प्रदान गनण नसक्ने ष्ट्रिन्त्शष्ट्रष्टकृि सेिा र क्षमिा ष्ट्रिकासका कायण प्रदे श
सरकारबाट हुनेछ ।

९.४ राष्ट्रिय स्िरको मूल्य शृङ्खलाको सुधारका कायण प्रदे श र स्थानीय िहसुँगको समरिय र सहकायणमा

सं र्ले गनेछ । दुध क्षेिको राष्ट्रिय प्राथतमकिा तनधाणरर्, अनुसरधान, न्त्शक्षा, प्रष्ट्रितध ष्ट्रिकास, नीति,
रर्नीति र कानून तनमाणर्, गुर्स्िरका मापदण्र् र राष्ट्रिय तनयमन, बजारीकरर्का क्षेिमा ठु ला पूिाणधार
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तनमाणर् िथा प्रादे न्त्शक एिम् स्थानीय बजारलाई राष्ट्रिय बजार तग्रर्मा जोड्ने जस्िा कायणहरू सं र्ले

गनेछ । त्यस्िै बैदेन्त्शक सहयोग र बजेटको पररिालनका साथै िीनै िहमा क्षमिा ष्ट्रिकास लगायिका
प्रदे श र स्थानीय िहको क्षमिाले सञ्चालन गनण नसक्ने कायण समेि सं र्ले गनेछ ।

९.५ यस नीतिको कायाणरियन राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्ण र दू ध क्षेिसुँग सम्िन्त्रधि कायण गने सं र्,
प्रदे श र स्थानीय िहमा कायणरि सरकारी तनकायहरूले आ-आफ्नो कायण न्त्जम्मेिारी र कायणक्षेि िमोन्त्जम

गनेछन् । ष्ट्रकसान, ष्ट्रकसान सं गठन, सहकारी, तनजी क्षेि िथा गैरसरकारी तनकायहरूले दुग्ध क्षेिसुँग
सम्बन्त्रधि कायण गदाण यस नीतिको ममण अनुसार गनेछन् । यो नीतिको समग्र कायाणरियनको अनुगमन
िथा मूल्याङ्कन व्यिस्था कृष्ट्रष िथा पशुपरछी ष्ट्रिकास मरिालयले गनेछ ।

९.६ राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णले सम्बन्त्रधि तनकायहरू समेिको समरियमा यस नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि
प्रािधानहरूको कायाणरियन कायणयोजना ियार गनेछ।

९.७ यस नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि व्यिस्थाहरूको कायाणरियनको लातग ष्ट्रिद्यमान कानूनी प्रािधानहरूमा
आिश्यक पररमाजणन िथा नयाुँ कानून तनमाणर् एिम् सं रिनागि सुधार गररनेछ ।
१०. संस्थागि व्यिस्था
नीति कायाणरियन िथा अनुगमनको व्यिस्थापन, समीक्षा िथा मूल्याङ्कनको लातग दे हाय बमोन्त्जमको
एक तनदे शक सतमति रहनेछ।

क) माननीय मरिी, कृष्ट्रष िथा पशुपरछी ष्ट्रिकास मरिालय (कृ.प.ष्ट्रि.म.)

– अध्यक्ष

ग) सह-सन्त्िि, योजना िथा ष्ट्रिकास समरिय महाशाखा, कृ.प.ष्ट्रि.म

– सदस्य

ङ) अध्यक्ष िा प्रतितनतध, राष्ट्रिय ष्ट्रकसान आयोग

– सदस्य

ख) सन्त्िि (पशुपरछी िफण), कृष्ट्रष िथा पशुपरछी ष्ट्रिकास मरिालय

र्) सह-सन्त्िि, पशुपरछी िथा मत्स्य ष्ट्रिकास महाशाखा, कृ.प.ष्ट्रि.म
ि) सहसन्त्िि(कृष्ट्रष क्षेि हेने), राष्ट्रिय योजना आयोग
छ) महातनदे शक, पशु सेिा ष्ट्रिभाग

ज) महातनदे शक, खाद्य प्रष्ट्रितध िथा गुर् तनयरिर् ष्ट्रिभाग

झ) प्रतितनतध, िान्त्र्ज्य, आपूतिण िथा उपभोिा सं रक्षर् ष्ट्रिभाग
ञ) प्रतितनतध, प्रादे न्त्शक दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्ण
ट) महाप्रबरधक, दुग्ध ष्ट्रिकास सं स्थान

ठ) प्रतितनतध गाउं पातलका िथा नगरपातलका महासं र् (२ जना)
र्) कायणकारी तनदे शक, राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्ण

– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य

– सदस्य सन्त्िि

१०.१ दुग्ध सम्बरधी सहकारी सं स्था, उद्योग, र्े री ष्ट्रिज्ञ, ष्ट्रकसानसुँग सम्बन्त्रधि सं गठन िथा

आिश्यकिा अनुसारका अरय व्यन्त्ि िा सं स्थाका प्रतितनतधहरूलाई यस सतमतिको बैठकमा आमरिर्
गनण सष्ट्रकनेछ ।
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१०.२ प्रदे श र स्थानीय िहको आिश्यकिाको आधारमा प्रदे श र स्थानीय िहहरूमा समेि यस्िा
सतमतिहरू गठन गनण सष्ट्रकनेछ ।

१०.३ तनदे शक सतमतिको बैठक िषणको कम्िीमा दुई पटक र आिश्यकिानुसार बस्नेछ ।
१०.४ यस सतमतिले राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, 207८ अनुरुप कायणयोजना र कायाणरियनको अिस्था
बारे समीक्षा गनेछ।

१०.५ राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, 207८ को कायाणरियन अिस्था एिम् सुधार गनुप
ण ने ष्ट्रिषय समेटी
राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णले िाष्ट्रषक
ण रुपमा मरिालयमा प्रतििेदन पेश गनेछ ।
११. आतथणक पक्ष:
दुग्ध क्षेिको ष्ट्रिकासका कायणक्रम प्रभािकारी रुपमा कायाणरियन गनण नेपाल सरकार, प्रदे श र स्थानीय
िहबाट िाष्ट्रषक
ण रुपमा आिश्यक िजेट िथा कायणक्रमको व्यिस्था गररनेछ। दुग्ध क्षेिमा कायणरि
ष्ट्रितभन्न सरोकारिालाहरूको स्रोि सष्ट्रहिको साझेदाररिा बढाइनेछ ।
१२. कानूनी व्यिस्था
१२.१ राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, २०७८ कायाणरियनपिाि यससुँग सम्बन्त्रधि अरय नीति, तनयमािली,
तनदे न्त्शका, रर्नीति आदद यसै नीति अनुकूल हुने गरी पररमान्त्जि
ण गररनेछ।

१२.२ यस नीतिको प्रिाभकारी कायाणरियनका लातग आिश्यकिा अनुसार ऐन, तनयम, तनदे न्त्शका,
कायणष्ट्रितध र मापदण्र्हरूको व्यिस्था गररनेछ।
१३. नीतिको पुनरािलोकन
१३.१ सतमतिले राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्णको प्रतििेदन समेिको आधारमा यस नीति कायाणरियनको
समीक्षा र सुधार गनुप
ण ने ष्ट्रिषयहरू पष्ट्रहिान गनेछ।

१३.२ नेपाल सरकारले प्रत्येक पाुँि िषणमा यो नीतिको पुनरािलोकन गनण सक्नेछ ।
१४ जोन्त्खम िथा जोन्त्खम रयूनीकरर्
यस नीतिमा उल्लेख भएका प्रािधानहरूलाई कायाणरियनको लागी सङ्घीय कृष्ट्रष िथा पशुपरछी मरिालय

र अरिगणिका तनकायहरू जस्िै राष्ट्रिय दुग्ध ष्ट्रिकास बोर्ण, प्रदे श िथा स्थानीय सरकारहरूको
समरियात्मक प्रयास जरुरि रहरछ । साथै दुग्ध क्षेिमा सं लग्न कृषक, उद्यमी, व्यिसायी, सहकारी,
व्यापारी लगायि ष्ट्रितभन्न तनकाय िथा व्यन्त्िहरूको ष्ट्रक्रयाशीलिा र सहयोग समेि आिश्यक हुरछ ।
पयाणप्त र तनररिर समरिय िथा सहकायणको जोन्त्खमको कारर् नीतिका लक्ष्य िथा उद्देश्य प्राप्त गने
ि ुनौति छ ।
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यस नीतिलाई कायाणरियन गनण ष्ट्रिद्यमान सं स्थागि सं रिना र कानुनी प्रबरधले माि पयाणप्त हुुँदैन ।

जनशन्त्िको क्षमिा र कृषक, व्यिसायी र सहकारीको सं स्थागि सुदृष्ट्रढकरर् पयाणप्त मािामा गनण
सष्ट्रकएन भने नीतिको कायाणरियन आशािीि रुपमा हुन नसक्ने जोन्त्खम छ ।

यी प्रमुख जोन्त्खमहरूलाई समाधान गनण दुग्ध क्षेिमा सं लग्न िीन िहका सरकार र सरोकारिालाहरूको
ु सहभातगिामा नीति कायाणरियन कायणयोजना ियार गरी सबैको भूतमकालाई िस्िुगि रुपमा स्पष्ट
सं यि
पाररनेछ । नीति र कायणयोजनालाई सबै िहहरूमा व्यापक प्रिार र पैरिी गरी नीति कायाणरियनमा

जोर् ददइनुका साथै समरिय र सहकायणको प्रर्ाली स्थापना गररनेछ । थप कानुन, तनदे न्त्शका र
मापदण्र् तनमाणर् र प्रसार गररनेछ । सं स्थागि क्षमिा बृष्ट्रद्ध र अनुगमन मूल्याङ्कनको योजना ियार गरी
कायाणरियन गररनेछ । िीनै िहको बाष्ट्रषक
ण
बजेट कायणक्रममा दुग्ध क्षेिको ष्ट्रिकासको लागी
प्राथतमकिाका साथ स्रोि ष्ट्रितनयोजन गररनेछ ।
१५. खारे जी र बिाउ
दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ खारे ज गररएको छ । दुग्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ बमोन्त्जम भए गरे का
सम्पूर्ण कामकारबाही यसै नीति बमोन्त्जम भए गरे को मातननेछ ।
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