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१. पषृ्ठभतूम 

 

ग्रामीर् अथणिरिको मखु्य आधारस्िम्भ र कृष्ट्रष के्षिमा आबद्ध पररिारमध्ये ८६ प्रतिशि भरदा बढी 
संलग्न रहेको नेपालको पशपुालन के्षिले तिनको जीष्ट्रिकोपाजणन, खाद्य पोषर् सरुक्षा, स्िरोजगार तसजणना 
र गररबी रयूनीकरर्मा गरेको योगदानकै कारर् नेपाली अथणिरिमा यस के्षिको महत्ि ददन प्रतिददन 
िढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा कुपोषर् र असरितुलि पोषर्को कारर् बालबातलका िथा मष्ट्रहला माि 
होइन औसि नेपालीहरूको शारीररक, मानतसक, संिेगात्मक, बौष्ट्रद्धक र सामान्त्जक ष्ट्रिकासमा असर 
परेको छ । यसको लातग दैतनक उपभोग गररने आहारामा पशजुरय उत्पादनहरू जस्िै दूध, फुल, मास ु
र माछाजरय पररकारहरू सरितुलिरुपमा समािेश हनुपुदणछ।  

 

ददगो ष्ट्रिकास लक्ष्यको पष्ट्रहलो लक्ष्य प्राप्त गनण बालीजरय खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभतूि मािले सम्भि 
हुुँदैन। सुँगसुँगै पशपुरछी र मत्स्यजरय उत्पादन िृष्ट्रद्ध र उपभोगको अिस्था सदुृढ गनुणपने अपररहायणिा 
देन्त्खरछ। दूध िथा दगु्धजरय पदाथणको माग िीव्र गतिमा बषृ्ट्रद्ध भइरहेको र दूध उत्पादनको सम्भािना 
देशभरर नै रहेको पररप्रके्ष्यमा कृष्ट्रष ष्ट्रिकास रर्नीतिको मागणन्त्िि बमोन्त्जम यसलाई नाफामूलक 

व्यािसायीकरर्, आधतुनकीकरर् र औद्योतगकीकरर्को रुपमा रुपारिरर् गदै दगु्ध के्षिको 
बहआुयातमक अिसरलाई उपयोग गनुणपने आिश्यकिा छ। नेपालले राखेको “समदृ्ध नेपाल, सखुी 
नेपाली” को पररकल्पना साकार पानण आगामी २५ िषणका लातग दीर्णकालीन सोिसष्ट्रहिको पररौं 
योजनाले िय गरेको सोि, लक्ष्य र रर्नीतिबमोन्त्जम आत्मतनभणरिा उरमखु नेपालको दगु्ध के्षिले ठोस 
योगदान ददन ेष्ट्रकतसमले आगामी कायणददशा िय गनुणपनेछ। 

िसथण नेपालको दगु्ध के्षिलाई ष्ट्रि सं २१०० तभि मूल्य शङृ्खलामा आधाररि रही सािणजतनक, तनजी र 
सहकारी क्षेिको सहभातगिा र साझेदारीमा व्यािसायीकरर्, आधतुनकीकरर् र औद्योतगकीकरर्को 
माध्यमबाट राष्ट्रिय अथणिरिको महत्िपूर्ण के्षिको रुपमा स्थाष्ट्रपि गरी रोजगारीको माध्यमको रुपमा 
ष्ट्रिकास गनण सरोकारिालाहरू समेिको सहभातगिामा दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ लाई पनुलेखन गरी  
राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, २०७८ िजुणमा गररएको छ। नेपालको संष्ट्रिधान र कायणष्ट्रिस्ििृीकरर् 
प्रतििेदनले औलं्याएका कायण न्त्जम्मेिारी र अतधकार के्षितभि रही संर्, प्रदेश र स्थानीय िहहरूले यस 
नीतिमा उल्लेख भएका ष्ट्रिषयहरू आपसी समरिय र सहकायणमा लाग ुगनेछन।्  

२.  ष्ट्रिगिको प्रयास र ििणमान अिस्था 

२.१ ष्ट्रिगिका प्रयासहरू 

दगु्ध के्षिको ष्ट्रिकास ष्ट्रि.सं. 1917 मा यरुोष्ट्रपयन गाईहरूको आयािबाट शरुु भएको पाइरछ। ष्ट्रि.सं. 
२००९ मा न्त्स्िस सरकारको सहयोगमा रसिुाको लाङटाङमा याक न्त्िज उत्पादन केररको स्थापना 
िथा ष्ट्रि.सं. २०१० मा  काभ्रपेलाञ्चोक न्त्जल्लाको बनेपान्त्स्थि टुसालमा लर् ुदगु्ध प्रशोधन कारखानाको 
स्थापनाले यस के्षिको ष्ट्रिकासमा महत्िपूर्ण भतूमका खेलेको पाइरछ ।   

ष्ट्रि.सं. २०२६ मा दगु्ध ष्ट्रिकास संस्थानको स्थापना, ष्ट्रि.सं. २०३६ मा औपिाररक रुपमा दगु्ध 
व्यिसायमा तनजी के्षिको प्रिेश, सािौं पञ्चिषीय योजना अनसुार दश िषीय दगु्ध ष्ट्रिकास योजना 
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िजुणमा, ष्ट्रि.सं. २०49 मा राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्णको स्थापना, ष्ट्रि.सं. २०४९ मा दधु उत्पादनमा 
संलग्न कृषकहरू सुँगदठि भई  दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको गठन आदद यस क्षेिको ष्ट्रिकासका 
लातग कोशेढुङ्गा साष्ट्रिि भएका छन ्। ष्ट्रि.सं. २०५२ मा दगु्ध ष्ट्रिकास संस्थान अरिगणि ष्ट्रिराटनगरमा 
धलुो दधु कारखानाको स्थापना भएको तथयो भने तनजी के्षि अरिगणि ष्ट्रि.सं. २०६५ मा पोखरा र 
न्त्िििनमा ठुलो स्िरको धलुो दधु कारखानाको स्थापना भएको देन्त्खरछ । यसबाट दूधको मौसमी 
उत्पादनबाट तसन्त्जणि दूध ष्ट्रिदा (तमल्क होतलरे्) को समस्यालाई सम्बोधन गने प्रयास भएको पाइरछ । 
ष्ट्रिगि रे्ढ दशकदेन्त्ख कृतिम गभाणधान कायणक्रमको प्रभािकारी ष्ट्रिस्िारको कारर् दूध उत्पादन बषृ्ट्रद्धमा 
िीब्रिा आएको छ ।  

२.२ ििणमान अिस्था 

देशको कृष्ट्रषजरय उत्पादनमध्ये दूध उत्पादन आम कृषकले अभ्यास गने पेशा हनुकुा साथै बाष्ट्रषणक 
उत्पादन बषृ्ट्रद्ध दर उच्ि भएको र अझै बढाउन सष्ट्रकने सम्भािना बोकेको के्षि हो । ष्ट्रिगि १५ 
िषणको दूध उत्पादनको िाष्ट्रषणक िृष्ट्रद्धदरको प्रिृन्त्ि हेदाण अन्त्र्ल्ला १० िषणमा सालाखाला एक देन्त्ख िीन 
प्रतिशि रहेकोमा ष्ट्रिगि पांि िषणदेन्त्ख दूध उत्पादनको बाष्ट्रषणक िृष्ट्रद्ध दर पाुँि प्रतिशि भरदा बढी रहेको 
देन्त्खरछ ।  

दगु्ध के्षिले पशपुालन के्षिमा कररब ६६ प्रतिशि योगदान परु् याएको छ भने कररब ३० लाख र्र 
पररिार दूध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन।् यी पररिारमध्ये करीब १२ 
लाख र्र पररिारले र्रायसी उपभोग, पश ुश्रम, मल र घ्यू उत्पादनका लातग गाईभैंसीपालन गने गरेका 
छन ्। १८ लाख र्र पररिारले दूधको र्रायसी उपभोग र तबक्री दिैु गने गदणछन।् ५ लाख भरदा 
बढी कृषक पररिार भने तनयतमि रुपमा दूध उत्पादन र तबक्री ष्ट्रििरर्मा संलग्न रहेको पाइरछ। 
दैतनक कुल दूध उत्पादनको झररै् ५० प्रतिशि र्रायसी उपभोग िथा घ्यू उत्पादनमा, ३३ प्रतिशि 
अनौपिाररक तबक्री ष्ट्रििरर् क्षेिमा र १७ प्रतिशि औपिाररक रुपमा सङ्कलन भई प्रशोधन गरेको 
पाइरछ। यस्िै दूध उत्पादन र तबक्री ष्ट्रििरर्मा संलग्न  ५ लाख कृषकहरू मध्ये कररब ४ हजार 
कृषक ठुला व्यिसायस्िरका छन ्। िलुनात्मक रुपमा ठुला व्यािसाष्ट्रयक कृषकको संख्या र तिनको 
व्यिसायको स्िर पतन पतछल्ला बषणहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको छ । करीब ४४ हजार कृषकहरू 
मझौला व्यिसाय उरमखु र कररब ४ लाख ५० हजार कृषक २ देन्त्ख ५ िटा गाईभैंसी पालन गने 
साना प्रकृतिका छन।् ग्रामीर् भेगका साना दूध उत्पादक कृषकको बाहलु्यिा भएकै कारर् 
समिामूलक आतथणक बषृ्ट्रद्ध र स्ि-रोजगारीमा यो के्षिले ठुलो योगदान ददएको छ ।   

जनिाको आम्दानी बढेसुँगै दगु्ध पदाथणको मागमा उच्ि बषृ्ट्रद्ध हनु े ष्ट्रिकासशील मलुकुहरूको अनभुि 
नेपालले पतन हालैका िषणहरूमा अनभुि गरेको छ । प्रति िषण प्रति व्यन्त्ि ९१ तलटर दूधको 
उपलब्धिालाई आत्मतनभणरिाको आधारतबरद ुमारदा नेपाल दूध उत्पादनमा दईु बषणतभिै आत्मतनभणरिाको 
न्त्स्थतिमा पगु्ने अिस्था छ । िर उपभोिाहरूमा दगु्ध पदाथणको बढ्दो माग र ष्ट्रिष्ट्रिधिायिु दगु्ध 
पदाथणको िाहना बढ्दै गएको सरदभणमा देशतभि दूधको उत्पादन र उत्पादकत्ि बषृ्ट्रद्धको गतिलाई अझ 
िीब्र बनाउनपुने आिश्यकिा छ । तिनमा गरु्स्िरको मापदण्र् कायम गने र प्रष्ट्रितधको प्रयोग माफण ि 
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तिनको प्रतिस्पधी क्षमिा बषृ्ट्रद्ध गने कायणमा सरकारको प्राथतमकिा देन्त्खरछ । तनजी दूध प्रशोधकको 
योगदान दूध के्षिमा तनररिर बढ्दो छ । नेपालमा हाल दगु्ध सम्बरधी ४ ओटा ठुला उद्योग, ६ िटा 
मध्यम उद्योग, ४० ओटा साना उद्योग िथा ६०० जति र्रेल ु उद्योग रहेका छन।् दूधको मूल्य 
शङृ्खलाको आकार स्थानीय िथा के्षिीय हुुँदै राष्ट्रियस्िरमा ष्ट्रिकास हुुँदै गइरहेको छ । धलुो दूध 
उत्पादन गने उद्योगको क्षमिा बढेको कारर् दूध ष्ट्रिदाको समस्यामा कमी आएको छ भने त्यसले 
तबदेशी धलुो दूधसुँग प्रतिस्पधी हनुपुने र त्यसको सर्न तनयमन हनुपुने अिस्थाको तसजणना गरेको छ ।  

 

३. समस्या र िनुौिी 

नेपालको दगु्ध के्षिमा अिसरहरू ष्ट्रिद्यमान भएिापतन थपु्र ैसमस्याहरू रहेका छन ्। आगामी बषणहरूमा 
यस क्षेिलाई व्यिन्त्स्थि र प्रतिस्पधी बनाउनपुने िनुौिीको कारर् यो क्षेिमा नीतिगि सधुारको 
आिश्यकिा रहेको छ ।   

 

नेपालको दगु्ध के्षिमा माग र आपूतिणको अिस्थामा समय समयमा असरिलुन देखा पने गरेको छ ।  
दूध उत्पादन बढी हनुे मौसममा माग कम हनुे र कम उत्पादन हनुे मौसममा माग बढ्ने अिस्थाले 
गदाण बषैभरर माग र आपूतिणको सरिलुन तमलाउन कदठन छ। कोतभर्-१९ र भष्ट्रिष्यमा हनु सक्ने यस्िै 
महामारी लगायि भकुम्प, बाढी, पष्ट्रहरो लगायिका प्रकोपले गदाण दूध उत्पादन, माग र आपूतिण 
व्यिस्थालाई ित्काल असर गने जोन्त्खमलाई रयूनीकरर् गने िनुौिी छ।  

 

अथणिरिमा ९ प्रतिशि भरदा बढी योगदान रहेको यो के्षिमा आशािीि लगानी हनु सकेको छैन । 
बजारमा आपूतिण हनुे दूधमध्ये करीब दईु तिहाइ अंश गरु्स्िरको सतुनन्त्िििा नभएको अनौपिाररक 
ढंगको तबक्री तबिरर् पद्धतिले धानेको छ। यसले गदाण दूधको गरु्स्िर तनयमन गरी दगु्ध के्षिलाई 
व्यिन्त्स्थि गनण कदठनाइ भएको अिस्था छ । 

 

देशतभि गाई भैंसीको संख्या िलुानात्मक रुपले िढी भएपतन धेरै दूध ददने उन्नि पशिुस्िकुो अंश कम 
छ । उन्नि नश्ल व्यिस्थापनमा सधुार गनुण िनुौतिपूर्ण छ । कम दूध ददन े स्थानीय गाईहरूको 
प्रतिस्थापन, नश्ल सधुार, आहारा िथा स्िास््य व्यिस्थापन आददमा सेिा उपलब्धिा, समयानकुुल 
प्रष्ट्रितधको अबलम्बन र व्यािसाष्ट्रयक पशपुालनको ष्ट्रिस्िारको गति ससु्ि छ। साना ष्ट्रकसान प्रिद्धणन र 
तिनको व्यािसायीकरर् आशािीि रुपमा हनु सकेको छैन । दधुाल ुपशपुालन, दूध सङ्कलन, प्रशोधन, 
भण्र्ारर् र बजाररकरर्का मापदण्र् र सो को तनयमन गने संस्थागि र कानूनी व्यिस्था रहेको 
भएिापतन गरु्स्िर तनयरिर् र जनिेिना अतभिषृ्ट्रद्ध गने कायणको प्रभािकाररिा यथोन्त्िि स्िरको छैन ।  

 

उन्नि गाईपालनको दषु्प्रभािको रुपमा छार्ा गाईको समस्या बष्ट्रढरहेको छ । यसले दूध उत्पादनका 
ष्ट्रिद्यमान प्रिृन्त्िमा सूधार ल्याउनपुने अिस्था तसजणना गरेको छ । अनौपिाररक रुपमा तबक्री तबिरर् 
हनुे अप्रशोतधि र लेबल नलगाइएका दधुले औपिाररक दूध 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 दगु्ध व्यिसायको प्रतिस्पधाणत्मक क्षमिा कम छ। यसकारर् दूध 
उत्पादनमा नेपाल आत्मतनभणरिा िफण  लम्कुँ दै गदाण पतन दगु्धजरय पदाथणहरूको आयाि भइरहेको छ। 
नेपालको न्त्िज, छुपी, घ्यू लगायिका दगु्धजरय उत्पादनहरू िैदेन्त्शक िजारमा माग भएिा पतन 
तिनलाई औपिाररक कारोबारको रूपमा ष्ट्रिकास गनण सष्ट्रकएको छैन। दगु्ध क्षिेको मूल्य शङृ्खलामा 
रहेका समस्याहरू पष्ट्रहिान र सम्बोधन गनण िनुौिी छ।  

 

४. नीति पनुलेखनको आिश्यकिा 
देहायका कारर्हरूले गदाण दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ लाई पनुलेखन नै गरी नयाुँ नीति ियार गनुणपने 
आिश्यकिा देन्त्खएको छः  

४.१ बीस िषे दीर्णकातलन कृष्ट्रष योजना, राष्ट्रिय कृष्ट्रष नीति, २०६१ र कृष्ट्रष व्यिसाय प्रिद्धणन नीति, 
२०६३ को ममण अनरुुप दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ जारी भएकोमा उि नीतिले पररितिणि समय 
अनसुार दगु्ध के्षिको सधुारको िीब्र माग र िनुौिीहरूको अपेक्षाकृि रुपमा सम्बोधन गनण नसक्ने 
भएकोले ददगो ष्ट्रिकास लक्ष्य र कृष्ट्रष ष्ट्रिकास रर्नीति अनसुार हनुे गरी नयाुँ नीतिको आिश्यकिा 
परेको ।  

४.२ नेपालको संष्ट्रिधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति िथा मौतलक हक लगायि कृष्ट्रष, खाद्य, 

रोजगारी, समिामूलक आतथणक िृष्ट्रद्ध लगायिका सम्बन्त्रधि ष्ट्रिषयहरू हातसल गनण योगदान ददने गरी 
दगु्ध के्षिमा नीतिगि सधुार आिश्यक देन्त्खएको । 

  
४.३ संर्ीय व्यिस्था कायाणरियनसुँगै अन्त्स्ित्िमा आएका संर्, प्रदेश र स्थानीय गरी िीन िहको 
प्रशासतनक व्यिस्था र संष्ट्रिधान तनददणष्ट िहगि कायणष्ट्रिभाजन अनसुार दगु्ध क्षेिको समष्ट्रष्टगि ष्ट्रिकासका 
लातग संर्, प्रदेश र स्थानीय िहिीि सहकायण, समरिय र साझेदारी ष्ट्रिकास गरी समग्र दगु्ध के्षिको 
समािेशी िथा एकीकृि ष्ट्रिकास गनण जरुरी देन्त्खएको ।  

 

४.४ देशमा गरु्स्िरीय दूध िथा दगु्ध पदाथणको मागमा भएको तनररिर िृष्ट्रद्धिाट व्यािसाष्ट्रयक 
पशपुालनमा यिुाको आकषणर्, ष्ट्रितभन्न क्षमिाका  दगु्ध उद्योगहरू स्थापना, सहकारीहरूको दूध 
उत्पादन, ष्ट्रििरर् र प्रशोधनमा िढ्दो उपन्त्स्थति लगायिका कारर्ले िढ्दो उत्पादनको व्यिस्थापन 
सष्ट्रहि औपिाररक प्रशोधनमा आउन नसकेको ठूलो पररमार्को दूधलाई औपिाररक प्रशोधनमा ल्याउन 
मूल्य शङृ्खलामा आधाररि उत्पादन िथा व्यिस्थापन प्रर्ालीको सर्न कायाणरियन दाष्ट्रयत्ि पूरा गनुणपने 
भएको । 

४.५ यथेष्ट पररमार्मा गरु्स्िरीय दूध िथा दगु्धजरय सामग्री उत्पादन गरी देशलाई दूधमा आत्मतनभणर 
िथा तनयाणि पररमार् िषृ्ट्रद्ध समेि गनण औद्योतगकीकरर्को माध्यमबाट ठूला स्ििातलि दूध प्रशोधन 
उद्योग स्थापना िथा संिालन गनुण पने आिश्यकिालाई कृषक, सरोकारिाला तनकाय िथा िीन िहका 
सरकारहरूबीि साझेदारी, समरिय र सहकायण गनण नीतिगि स्पष्टिा आिश्यक भएको ।  
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दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ को सामारय पररमाजणनले माि उन्त्ल्लन्त्खि सम्पूर्ण ष्ट्रिषयिस्िहुरूको लातग 
ददशातनदेश गनण पयाणप्त नहनुे भएकोले यसलाई पनुलेखन नै गनुणपने आिश्यकिा भई राष्ट्रिय दगु्ध 
ष्ट्रिकास नीति, २०७८ ियार गररएको छ।  

५. दूरदृष्ट्रष्ट  
 

ष्ट्रि.सं. २१०० सम्म मूल्य शङृ्खलामा आधाररि, नाफामूलक, व्यािसाष्ट्रयक  र प्रतिस्पधी दगु्ध क्षेि ।  

 

६. लक्ष्य  

 

६.१ प्रति व्यन्त्ि प्रति िषण दूधको उपलब्धिा आगामी दईु िषणतभि ९१ के.जी. र ष्ट्रि.सं. २१०० सम्म 
दईु गरु्ा बषृ्ट्रद्ध गने ।  

६.२ व्यिसायीकरर्, औद्योतगकीकरर् िथा मूल्य शङृ्खलाको ष्ट्रिकास गरी गरु्ात्मक रोजगारीको तसजणना 
गने ।  

६.३ दूध व्यिसायलाई नाफामूलक र ददगो पेशाको रुपमा ष्ट्रिकास गरी यसबाट हनुे आम्दानीलाई 
उच्ि बनाउने ।  

६.४ औपिाररक प्रशोधनमा १७ प्रतिशिमा सीतमि दूधको पररमार्लाई ष्ट्रि.सं. २१०० सम्म ६० 
प्रतिशिमा परु् याउने । 

 

७. उद्धशे्यहरू   

  

यो नीतिका उद्धशे्यहरू देहाय िमोन्त्जमका छन ्: 

७.१ सरकारी, सहकारी िथा तनजी क्षेिको सहकायण र साझेदारीमा दूधको उत्पादन र उत्पादकत्ि िृष्ट्रद्ध 
गरी देशलाई दगु्ध पदाथणमा आत्मतनभणर बनाउने र तनयाणि प्रिद्धणन हनु ेिािािरर्को तनमाणर् गने । 

७.२ उत्पादन सामग्री, सेिा र पूुँजी िथा दूध संकलन, प्रशोधन र बजारीकरर्को संयरि ष्ट्रिस्िार र 
सदुृढीकरर् गदै समग्र दगु्धजरय मूल्य शङृ्खलाको सधुार गने । 

७.३ दगु्धजरय मूल्य शङृ्खलाका प्रत्येक इकाइमा िािािरर्ीय िथा गरु्स्िर व्यिस्थापनका असल 
अभ्यासहरू अिलम्बन गदै दूध िथा दगु्धजरय पदाथणहरूको गरु्स्िर सतुनन्त्िि 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 
िषृ्ट्रद्ध गररनछे।  
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यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन:् 

८.१.१ दूध उत्पादनको दृष्ट्रष्टले बढी उत्पादन क्षमिा भएका गाउुँपातलका र नगरपातलकाहरूमा 
गाई, भैंसी िा िौंरीको पकेट के्षि तनधाणरर् गरी िीनै िहका सरकारको सहयोगमा ष्ट्रिशेष 
कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

८.१.२ मध्यपहार्ी लोकमागण, हलुाकी मागण िथा यािायािका सतुबधा पगेुका ग्रामीर् क्षेिहरूमा 
उत्पादन हनु ेकच्िा दूधको गरु्स्िर सधुारका साथै दूध उत्पादन िथा उत्पादकत्ि बषृ्ट्रद्ध गरी 
दगु्ध व्यिसायलाई ग्रामीर् क्षेिमा गररबी तनिारर् एिम ्आय आजणन गने आधारको रुपमा 
ष्ट्रिकास गररनेछ।  

८.१.३ अछामी, ललु,ु याक, िौंरी गाई, तलमे, पारकोटे, गड्डी भैंसी जस्िा स्थानीय रैथान े
जािका पशकुो पष्ट्रहिान, संरक्षर् र सम्बद्धणन िथा तिनको उत्पादकत्ि िषृ्ट्रद्धको लातग अध्ययन 
अनसुरधान गररनेछ।  

८.१.४ परम्परागि दधुाल ु पशपुालन गने कृषकहरूको र्रायसी आिश्यकिा पररपूतिण गरी 
अतिररि उत्पादन गनण र तिनलाई बजारीकरर्का संयरिमा जोड्न प्रोत्साहन गररनछे । यस्िा 
कृषकहरूलाई समूह एिम ् सहकारीमा आबद्ध गरी साना दूध उत्पादक कृषक सबलीकरर् 
एिम ्व्यिसायीकरर् उरमखु नीति अपनाइनछे। 

८.१.५ नेपालको उिरी भेगमा प्राकृतिक िरन खकण हरूको व्यिस्थापन सधुार िथा परम्परागि 
सीमापार िररिरनको ददगो व्यिस्थापनबाट याक, िौंरी, भेर्ा िथा च्याङ्ग्ग्रापालनलाई संरक्षर् 
गदै कृषकहरूको जीष्ट्रिकोपाजणन र आतथणक सधुारका लातग प्रदेश र स्थानीय िहको समरियमा 
लन्त्क्षि कायणक्रमहरू सञ्चालन गररनेछन ्।  

८.१.६ उन्नि पशहुरूको संख्यामा बषृ्ट्रद्ध गरी उत्पादकत्िमा िषृ्ट्रद्ध गनण भौगोतलक ष्ट्रिष्ट्रिधिा 
अनसुार नश्ल सधुारका नष्ट्रिनिम प्रष्ट्रितध प्रयोग माफण ि उपयिु पकेटहरूमा स्थानीय िहहरू 
समेिको संलग्निामा कृषक समूह, दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था िथा तनजी क्षेिलाई 
पररिालन गरी स्रोि केररहरू तबकास गररनछे।  

८.१.७ दधुाल ुपशहुरूमा अत्यतधक क्षति परु् याउने खोरेि िथा थनुलेो जस्िा रोगहरू तनयरिर् 
गररनेछ । पश ु स्िास््य संरक्षर् एिम ् पश ु रोग तनयरिर्को लातग प्रतिरोधात्मक िथा 
उपिारात्मक सेिालाई ष्ट्रिस्िार गरी प्रभािकारी बनाईनेछ । यसको लातग आिश्यक प्राष्ट्रितधक 
सहयोग सष्ट्रहि दगु्ध उत्पादक सहकारी सुँस्था िथा तनजी क्षेिलाई समेि पररिालन गररनेछ।  

८.१.८ पशपुालनको लातग बषैभरर िरन िथा आहाराको व्यिस्था गनण सामदुाष्ट्रयक बन, खाली 
जतमन एिम ्पिी जग्गामा समूह िथा सहकारीमा आधाररि र्ाुँस खेिीलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 
साथै र्ाुँसको दाना बनाउन े मेशीन खररद गनण एिम ् प्रष्ट्रितध उपयोग गनण सहतुलयि प्रदान 
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गररनेछ। र्ाुँस खेिी प्रिद्धणनको लातग समूह, िक्लाबरदी एिम ्करार खेिीलाई प्राथतमकिा 
ददइनेछ। 

८.१.९ पशपुालन िथा आयआजणनका लातग ष्ट्रिशेषिः मष्ट्रहला, सीमारिकृि एिम ्दतलि िथा 
ष्ट्रपछतर्एका िगणलाई सहतुलयि व्याज दरमा दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था माफण ि समूहगि 
ऋर् एिम ्प्राष्ट्रितधक सहयोगको व्यिस्था गररनछे।  

८.१.१० व्यािसाष्ट्रयक रुपले दूध उत्पादन गने यिुाहरूलाई बाुँझो िा कम उत्पादन हनु े
जग्गामा लागिमा सहभातगिा हनुे गरी गोठ लगायि पूिाणधार तनमाणर् गरी दूध उत्पादनको 
लातग प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ।  

८.१.११ कृषक, सहकारी एिम ्तनजी क्षेिका व्यिसायीलाई पशपुालन िथा दूधको उत्पादन 
र उत्पादकत्ि िृष्ट्रद्ध गनण कृतिम गभाणधान, पश ुउपिार, पश ुआहार, गोठ सधुार र मलमूि 
व्यिस्थापन लगायि सेिालाई एकीकृि रुपमा प्रदान गनण एकीकृि सेिा केररको स्थापना 
गररनेछ।  

८.१.१२ पश ुिीमा िथा सहतुलयि व्याजदरको ऋर् एिम ्दूध उत्पादनमा आधाररि अनदुान 
माफण ि उत्पादनलाई प्रोत्साष्ट्रहि गदै जोन्त्खम रयूनीकरर् गररनेछ। पशधुन िीमा सेिा 
उपलब्धिा र ष्ट्रिस्िारको लातग कृषक समूह, दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई समेि 
पररिालन गररनेछ।  

८.१.१३ कृषक िगीकरर्को आधारमा ष्ट्रििरर् गररने कृषक पररियपि िा कृषक 
सूिीकरर्को आधारमा संर्, प्रदेश र स्थानीय िहबाट कृषकलाई सषु्ट्रिधा र सहतुलयि उपलब्ध 
गराइनेछ।  

८.१.१४ सरकारी, गैह्र सरकारी संस्था, ष्ट्रकसान संगठन, सहकारी एिम ् तनजी क्षेिको 
सहभातगिामा दगु्ध ष्ट्रिकास कोष स्थापना गने र सो कोषबाट कृषकको समग्र ष्ट्रिकास िथा 
क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गररनेछ।  

नीति ८.२ व्यािसाष्ट्रयक स्िरुप तलएका िलुनात्मक रुपमा ठुला दूध उत्पादकहरूको व्यािसाष्ट्रयकिा र 
प्रतिस्पधाणत्मक क्षमिा िषृ्ट्रद्ध गरी दूधको पूतिण गररनछे।   

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन:्- 

८.२.१ सरकारी र तनजी क्षेि समेिको सहभातगिामा निीनिम प्रष्ट्रितधयिु नश्ल सधुार सेिा 
(कृतिम गभाणधान भ्ररु् प्रत्यारोपर्, सेक्स तसमेन लगायि) उपलब्ध गराइनछे।  

८.२.२ कृष्ट्रष अनसुरधान पररषद, सरकारी फामण र तनजी ष्ट्रकसान र तिनका समूहलाई समािेश 
गरी उच्ि प्रजनन मान भएका नश्ल उत्पादन, रेकतर्णङ्ग, ष्ट्रििरर् र तनयमनको व्यिस्था 
गररनेछ।  
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८.२.३ दगु्ध के्षिमा कायणरि सहकारी संर् संस्थाहरूको अगिुाइमा र्ाुँस खेिीको लातग 
आिश्यक कृष्ट्रष तसंिाइमा सहतुलयिपूर्ण अनदुानको व्यिस्था गररनेछ।  

८.२.४ दगु्ध उत्पादक कृषकहरूलाई आिश्यक पने र्ाुँस खेिीको लातग जग्गा व्यिस्था गनण 
जग्गा तलज करार िा भतूम बैंक जस्िा उपयिु ष्ट्रितधहरूलाई सरलीकृि गररनेछ।   

८.२.५ सखु्खायाममा पतन दूधको उत्पादन बढाउन उपयिु पश ुआहार, सकु्ष्म पोषर्, प्रजनन 
िथा र्ाुँसेबाली र साईलेज, ष्ट्रटएमआर, हे िथा अरय आधतुनक प्रष्ट्रितधको ष्ट्रिकास एिम ्ष्ट्रिस्िार 
गररनेछ। दूधको उत्पादन लागि र्टाई प्रतिस्पधाणत्मक क्षमिा बढाउन पोतसलो र्ाुँसमा 
आधाररि पशपुालनलाई प्राथतमकिा ददइनेछ ।  

८.२.६ दूध उत्पादक कृषकको जग्गा कम भई िा अरय कारर्ले र्ाुँस खेिी गनण नसक्न े
समस्या समाधान गनण व्यािसाष्ट्रयक गाई-भैंसीपालन-केन्त्ररि हररयो र्ाुँस, साइलेज, पराल 
लगायिका पश ु आहारा उत्पादन र आपूतिण गने व्यिसायलाई प्रदेश र स्थानीय िहबाट 
आिश्यक प्रोत्साहन र सहतुलयि प्रदान गररनछे।  

८.२.७ उन्नि पशहुरूलाई आिश्यक पने दाना र फीर् सन्त्ललमेण्ट लगायि उत्पादन 
सामाग्रीहरूको गरु्स्िर तनयमनलाई प्रभािकारी बनाइनछे।   

८.२.८ असल पशपुालन अभ्यासको मापदण्र् बनाई लागू गररनेछ। आधतुनक फामण 
व्यिस्थापनको लातग व्यािसाष्ट्रयक कृषकलाई यरि र प्रष्ट्रितध प्रयोगमा प्रोत्साष्ट्रहि गररनछे।  

८.२.९ पश ु रोगको अरिेषर्, रोकथाम र उपिार सेिा तनजी क्षिेसुँगको सहकायणमा 
ष्ट्रिन्त्शष्ट्रष्टकृि गररनेछ। रोग तनयरिर्को रर्नैतिक कायणयोजना ियार गरी लागू गररनछे।  

८.२.१० व्यािसाष्ट्रयक पशपुालक कृषक र कृषक समूहहरूको सूिीकरर् िथा दिाण गरी 
सलुभ कजाण, ष्ट्रिमा र अरय ष्ट्रििीय िथा गैह्र ष्ट्रििीय सहतुलयि प्रदान गने कायण प्रभािकारी 
बनाइनेछ। दधुाल ु पशहुरू खरीदको लातग नेपाल राि बैंकद्वारा तनदेन्त्शि रयून व्याजदरको 
कृष्ट्रष कजाण कृषकहरूलाई सरल िथा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई उत्प्ररेरि 
गररनेछ।  

८.२.११ न्त्शक्षा मरिालय र सो अरिगणिका प्राष्ट्रितधक एिम ् व्यिसाष्ट्रयक सीप प्रदान गने 
न्त्शक्षालयहरूसुँग समरिय गरी आधतुनक रे्री व्यिसायलाई आिश्यक पने रे्री ष्ट्रिशषे 
मध्यमस्िरीय जनशन्त्ि ियार गररनेछ। दूध उत्पादन र दगु्ध उद्योगमा संलग्न प्राष्ट्रितधक िथा 
व्यिस्थापन िफण का कमणिारीहरूको दक्षिा अतभिृष्ट्रद्धका लातग क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध कायणक्रमको 
व्यिस्था गररनछे। 

८.२.१२ संर्, प्रदेश एिम ्स्थानीय िहको सहकायण, समरिय र साझेदारी िथा व्यािसाष्ट्रयक 
कृषक, कृषक समूह, सहकारीको सहभातगिामा सम्भािना भएका प्रत्येक स्थानीय िहमा एक 
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पश ु स्रोि केरर र प्रत्येक प्रदेशमा कम्िीमा एउटा प्रजनन ् र व्यिस्थापनका आधारभिू 
मापदण्र् पालना गने र आतधकाररक तनकायबाट प्रमार्ीकरर् गने गरी िलुनात्मक रुपमा 
ठुलोस्िरको उन्नि पश ुस्रोि केररको स्थापना गररनछे। 

नीति  ८.३  दूध उत्पादन क्षिेहरू लन्त्क्षि दूध संकलन, प्रशोधन िथा बजाररकरर्को व्यिस्थापन 
माफण ि दूध मूल्य शङृ्खलाको सधुार सष्ट्रहि व्यािसाष्ट्रयकरर् िथा औद्योतगकरर्लाई प्रोत्साष्ट्रहि 
गररनछे।  

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन:् 

८.३.१ ग्रामीर् क्षेिमा उत्पाददि दूधको संकलन क्षेि ष्ट्रिस्िार गनण मध्य पहार्ी लोकमागण, 
हलुाकी मागण िथा यािायािका सषु्ट्रिधा पगेुका ग्रामीर् क्षेिहरूमा सरकारी, सामूष्ट्रहक, सहकारी 
िथा तनजी दूध न्त्िस्यान केररहरूको ष्ट्रिस्िार गररनेछ।  

८.३.२ दूध िथा दगु्ध पदाथण ढुिानी एिम ् ष्ट्रििरर्मा प्रयोग हनुे सिारी साधनको 
आिागमनलाई अत्यािश्यक सेिाको सूिीमा समािेश गररनेछ ।   

८.३.३ दूध उत्पादक कृषक, कृषक समूह, सहकारी एिम ् तनजी कम्पनी िा फामणलाई दूध 
प्रशोधन र बजारीकरर्मा सहभातगिा हनुे गरी प्रशोधन केरर एिम ् ष्ट्रिक्री केररहरू स्थापना 
गनण प्रोत्साहन गररनेछ। ष्ट्रकसानको स्िातमत्ि कायम हनु ेगरी बजार व्यिस्थापन गररनेछ।  

८.३.४ दूध उत्पादक कृषक, कृषक समूह, सहकारी, सरकारी िथा तनजी दगु्ध उद्योगहरूले 
दूध उत्पादन िथा संकलन एिम ्दूध प्रशोधन गने कायणमा उपयोग हनुे मेन्त्शन, उपकरर् िथा 
ढुिानी साधनहरूको पैठारीमा सालबसाली आतथणक ऐन बमोन्त्जम भरसार सहतुलयिको व्यिस्था 
गररनेछ। 

८.३.५ सहकारी क्षिेमा स्थापना भएका दूध न्त्िस्यान केरर िथा दगु्ध उद्योगहरूमा खपि हनु े
ष्ट्रिद्यिु महसलुमा ददइुँदै आएको सहतुलयिको व्यिस्थालाई तनररिरिा ददनकुा साथै सरकारी, 
तनजी िथा ष्ट्रकसान समूहले संिालन गरेका दूध न्त्िस्यान केररहरूमा खपि हनुे ष्ट्रिद्यिु 
महसलुमा छुट ददइन ेछ ।  

८.३.६ दूध प्रशोधन िथा ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर्मा संलग्न उद्योगहरूलाई प्रति ५०० तलटर दूध बराबर 
एक ष्ट्रिक्री कक्ष िा फे्ररिाईज स्थापनाको लातग अतभप्ररेरि गररनेछ।  

८.३.७ दगु्ध क्षेिको व्यिसाष्ट्रयकरर् र औद्योतगकीकरर् गरी रोजगारी तसजणना गररनेछ। 
बैदेन्त्शक रोजगारीबाट फकेका नेपालीलाई दूधजरय व्यिसाय सञ्चालन गनण प्रोत्साहन छुट र 
अरय सहतुलयि उपलब्ध गराइनेछ ।  

८.३.८ दूध उत्पादन, प्रशोधन एिम ्दगु्ध पदाथण ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर्का लातग उपयिु प्रष्ट्रितधहरूको 
साथै दूध उत्पादन लागि र्टाउने उपायहरूको अनसुरधान िथा ष्ट्रिकास गररनेछ। 
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८.३.९ दूध िथा दगु्धजरय पदाथणको लयाकेन्त्जङ्गको लातग ष्ट्रप्ररटेर् लयाकेन्त्जङ्ग सामानहरू 
उत्पादन गने उद्योगको स्थापना गररनेछ । नेपालमा नै यस्िा उद्योगको स्थापना भई उत्पादन 
नभएसम्म यस्िा सामाग्रीहरूको पैठारीमा ष्ट्रिशेष छुट ददइनेछ। 

८.३.१० अनौपिाररक रुपले िजारीकरर् हनुे गरेको कच्िा दूधलाई औपिाररक पद्धतिमा 
रुपारिरर् गररनेछ ।  

८.३.११ र्रेलसु्िरको रे्री व्यिसायको सधुार गरी तिनलाई गरु्स्िरको पररतधतभि ल्याउन  
तनयमनको प्रभािकाररिा र दायरामा बषृ्ट्रद्ध गररनछे । दगु्धजरय उत्पादनको ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर् गने 
लर्,ु र्रेल ु िथा साना उद्योगलाई प्रष्ट्रितध हस्िारिरर् िथा प्राष्ट्रितधक सहायिा उपलब्ध 
गराइनेछ ।  

८.३.१२ सरकारी र तनजीस्िरका मझौला िथा ठुला रे्री उद्योगहरूको क्षमिा ष्ट्रिस्िार गरी 
कृषकिाट उत्पाददि दूधको औपिाररक संकलन, न्त्िस्यान र दिुानीको व्यिस्था गरी ष्ट्रिक्रीको 
सतुनन्त्िि गररनछे।  

नीति ८.४ मौसम अनसुार दूध उत्पादनको पररमार्मा हनु ेर्टबढले पाने समस्या रयूनीकरर् गनण धलुो 
दूधको प्रभािकारी व्यिस्थापनलाई रर्नैतिक रुपमा उपयोग गररनछे ।   

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन:्- 

८.४.१ गाईभैंसीपालनमा दूध उत्पादनको मौसमी प्रभाि कम गनण आहारा लगायिका असल 
पश ु अभ्यासमा जोर् ददइनछे । भैंसीमा हनुे प्रजनन प्रिृन्त्ि र व्यिस्थापनका प्राष्ट्रितधक 
पक्षहरुमा सधुार गरी प्रति िेि दूध ददने समय बषृ्ट्रद्ध गररनेछ ।  

 ८.४.२ दूध उत्पादन बढी हनुे मौसम (फ्लस तसजन) मा अतधक उत्पादन हनु े कारर्ले 
तसजणना हनुे दूध ष्ट्रिदा (तमल्क होतलरे्) र कम उत्पादन हनुे मौसम (लीन तसजन) मा दूध 
उद्योगहरूले कच्िा दूध नपाउने अिस्था अरत्य गनणको लातग फ्लस तसजनमा बढी भएको 
िरल दूधलाई धूलो दूधमा रुपारिरर् गने र तलन तसजनमा तिनको उपयोगको पररमार्ात्मक 
ि्याङ्क अध्याितधक गररनेछ र सो ि्याङ्कको कम्िीमा पांि बषणको प्रके्षपर् गररनछे ।  

८.४.३ सो सूिना अनसुार देशमा धलुो उत्पादन गनुणपने पररर्ामको आधारमा  धलुो दूध 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनण कृषक समूह, सहकारी एिम ्तनजी दगु्ध उद्योगहरूलाई प्रति 
केजी दूधमा तनन्त्िि मापदण्र्को आधारमा अनदुान प्रदान गररनेछ ।  

८.४.४ ष्ट्रिदेशी धलुो दूधसंग मूल्यमा प्रतिस्पधाण गनण दधु उत्पादनको लागि र्टाउने ददगो िथा 
दीर्णकालीन उपायहरु अपनाउन प्रोत्साहन गररनेछ । अल्पकालीन रुपमा धलुो दूध उत्पादनमा 
प्रयोग हनुे मेन्त्शनरीहरु र तिनका पाटणपजुाण िथा ष्ट्रिदेशी धलुो दूधमा लाग्ने भरसार दरलाई 



11 

 

पूनरािकोलन गरी स्िदेशी उद्योगको संरक्षर् गररनछे ।स्िदेशी धलुो दूधमा लाग्न े कर 
भ्याटमा सहतुलयिको व्यिस्था गररनेछ ।  

८.४.५ केही एन्त्शयाली मलुकुहरुमा  धलुो दूधको तनयाणिको सम्भािना रहेको पररप्रके्ष्यमा िी 
उत्पादनहरुलाई मूल्य र गरु्स्िरमा प्रतिस्पधी बनाइनेछ । सम्भाष्ट्रिि आयाि गने 
मलुकुहरुसंग व्यापार प्रबद्धणन गररनेछ ।   

८.४.६ धलुो दूध र िटर लगायि दगु्ध उत्पादनहरु उन्त्िि िािािरर्मा भण्र्ारर् गने 
पूिाणधारको क्षमिा (िेयर हाउस) बषृ्ट्रद्ध गररनछे ।  

८.४.७ स्िदेशमा स्थापना भएका धलुो दूध कारखानाको सदुृढीकरर् गरी देशलाई आिश्यक 
पने स्िरीय धलुो दूध उत्पादन लगायि िेिी फुर्, अल्रा ष्ट्रहट ष्ट्ररटमेण्ट (UHT) दूध, 
िकलेट, क्याटिरी, बेकरी उद्योग लगायिका मूल्य अतभिृष्ट्रद्ध हनुे दगु्ध पदाथणहरू उत्पादन गनण 
सरकारी, कृषक समूह, सहकारी िथा तनजी क्षिेलाई आरिररक िा स्ि:लगानीमा उद्योग 
स्थापना िथा सञ्चालनको लातग प्रोत्साहन गररनेछ। 

८.४.८ पोल्री क्षिे, बंगरुका आहारा, गुंदपाक लगायि धलुो दूध प्रयोग हनु सक्ने नयां 
क्षेिहरु पष्ट्रहिान गरी सो को प्रबद्धणन गररनेछ ।  

नीति ८.५  दूधको आरिररक खपि बढाउनको लातग ष्ट्रितभन्न रर्नैतिक उपायहरू अपनाइनछे ।  

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन:्- 

८.५.१ दूध िथा दगु्ध पदाथणहरूको आरिररक खपि बढाउनको लातग दगु्धजरय पदाथणको 
उपभोगको फाइदा बारे जनिेिना अतभिृष्ट्रद्ध गररनछे ।  

८.५.२ आरिररक माग अनसुारका ष्ट्रिष्ट्रिध दगु्ध पदाथणहरूको उत्पादन गररनेछ । साथै 
स्िदेशी उद्योगलाई दगु्ध पदाथण आयाि गररन े मलुकुहरूसुँग गरु्स्िर, लयाकेन्त्जङ्ग र मूल्यमा 
प्रतिस्पधी बनाउने रर्नैतिक उपायहरू लागू गनण तनजी, सरकारी र सहकारी क्षेिबीि सहकायण 
गररनेछ ।   

८.५.३ शैन्त्क्षक संस्था, सरकारी कायाणलय, सरुक्षा तनकायहरूका साथै अस्पिालहरूमा 
यथासम्भि स्िदेशी दगु्धजरय पदाथणहरूको उपभोग गने व्यिस्था गररनेछ।  

८.५.४ स्िदेशी एिम ् ष्ट्रिदेशी तनकायबाट सञ्चातलि पोषर् सम्बरधी कायणक्रममा स्िदेशमा 
उत्पाददि दूध िथा दगु्ध पदाथण समािेश गने व्यिस्था अतनिायण गररनछे। ष्ट्रिद्यालय दगु्धपान 
कायणक्रम, अनाथालय िथा िदृ्धाश्रमहरूमा स्िदेशमा उत्पाददि दूध िथा दगु्धजरय पदाथण ष्ट्रििरर् 
जस्िा कायणक्रमहरूको प्रबद्धणन गररनेछ । 
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नीति ८.६ आरिररक िथा बाह्य बजारको सम्भाव्यिाका आधारमा उत्पादन ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर्द्वारा दगु्ध 
पदाथणहरूको आयाि प्रतिस्थापन गरी देशलाई आत्मतनभणर बनाउन ेर दूध िथा दगु्ध पदाथणलाई 
तनयाणियोग्य िस्िकुो रुपमा ष्ट्रिकास गररनछे। 

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन:्- 

८.६.१ जनसंख्याको आधारमा िोष्ट्रकएको पररमार्मा दूध उत्पादन गने पकेट क्षिे, न्त्जल्ला, 
स्थानीय िह, प्रदेशहरूलाई दूध उत्पादनमा आत्मतनभणर क्षेिको रुपमा र्ोषर्ा गदै लतगनेछ ।   

८.६.२ आयाि हनु ेगरेका दगु्धजरय पदाथणको प्रकार र पररमार्बारे अध्ययन गरी देशतभिै 
उि दगु्ध पदाथणहरू उत्पादन गनण प्रष्ट्रितध प्रयोग र सीप बषृ्ट्रद्ध िथा बजारीकरर्मा ष्ट्रिशषे 
प्रोत्साहन गररनेछ। यस्िा के्षिमा बैदेन्त्शक लगानी िथा प्रष्ट्रितध आयािलाई समेि प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

८.६.३ दूध िथा दगु्ध पदाथणलाई तनयाणि गनण आयािकिाण देशको मागको आधारमा िोष्ट्रकएको 
स्थानमा खोरेि लगायिका संक्रामक रोगमिु क्षेि र्ोषर्ा गनण आिश्यक व्यिस्था गररनेछ।  

८.६.४ दूध िथा दगु्ध पदाथणहरूको बजारको तनयतमि अनगुमन िथा अध्ययन गरी मूल्य, 

माग, आपूतिण, आयाि िथा तनयाणिको सूिना संकलन, ष्ट्रिश्लषेर् िथा प्रिाह गने व्यिस्था  
गररनेछ ।  

८.६.५ दूध िथा दगु्ध पदाथण ष्ट्रिष्ट्रिधीकरर् गरी ब्रान्त्रर्ङ्ग गने स्िदेशी उद्योग एिम ् सोको 
तनयाणि गने उद्योगलाई ष्ट्रिशषे सहतुलयि प्रदान गररनछे। दूध िथा दूधबाट उत्पाददि खाद्य 
सामाग्रीहरूको लयाकेन्त्जङ्ग िथा लेभतलङ्ग गनण र रेर्माकण , सामषु्ट्रहक रेर्माकण  जस्िा बौष्ट्रद्धक 
सम्पन्त्ि दिाण गनण प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ ।  

८.६.६ दूध िथा दगु्ध पदाथणको स्थान ष्ट्रिशेषको पररकार ियार गने क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने 
एिम ् सोको बजारीकरर् गनण ष्ट्रिशेष पहल गररनेछ। सोको लातग दगु्ध उत्पादनमा संलग्न 
कृषक सहकारीहरूको क्षमिा अतभिषृ्ट्रद्ध गररनेछ ।  

८.६.७ नेपालको ष्ट्रिशेष पष्ट्रहिान रहेको याक न्त्िजलाई ष्ट्रिन्त्शष्ट उत्पादनको रुपमा ष्ट्रिकास गनण 
र तनयाणियोग्य छुपी उत्पादनको लातग सहतुलयिपूर्ण ष्ट्रििीय र प्राष्ट्रितधक सहायिा उपलब्ध 
गराइनेछ । गाईको दूधबाट न्त्िज उत्पादन र ष्ट्रिकास गनण सहयोग परु् याइनछे। यस्िा 
ष्ट्रिन्त्शष्टकृि उत्पादनलाई अरिराणष्ट्रिय बजारसम्म परु् याउन र प्राङ्गाररक दगु्ध पदाथणको उत्पादन 
गनण ष्ट्रिशषे पहल गररनछे। 

८.६.८ बाख्राको दूध उत्पादन िृष्ट्रद्ध गरी सोबाट न्त्िज एिम ्अरय दगु्ध पदाथण उत्पादन गनणको 
लातग प्रोत्साहन गररनेछ। 
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८.६.९ तनयाणि प्रबद्धणन गनण गरु्स्िर परीक्षर् प्रयोगशालालाई िोष्ट्रकएको मापदण्र्को आधारमा 
मारयिा प्रदान (एके्रतर्टेशन) गररनेछ । दूध िथा दगु्धजरय पदाथणमा रोगका जीिार् ुनभएको 
परीक्षर् र प्रमार्ीकरर् गनण सक्षम हनुे गरी संस्थागि सदुृष्ट्रढकरर् गररनेछ।  

८.६.१० दगु्धजरय ियारी बस्ि ुउत्पादन गने नेपाली लगानीकिाण रहेको उद्योगले ष्ट्रिदेशमा 
आफ्ना उत्पादन तनयाणि गरेमा तनयाणिमा नगद अनदुान िा प्राष्ट्रितधक ष्ट्रििीय र कर छुट 
लगायिका सषु्ट्रिधा प्रदान गररनेछ ।  

८.६.११ दैतनक उपभोग गने उपभोिा र होटेल रेषु्टरेण्टहरुको माग अनसुार उपयिु हनु े
ष्ट्रकतसमले ष्ट्रितभन्न दगु्ध पदाथण जस्िैः िटर न्त्िज धलुो दूध तसधै ष्ट्रपउन ेन्त्िसो दूध लगायिलाई 
साना साना लयाष्ट्रकङ्ग गरी ष्ट्रिक्री ष्ट्रििरर् गने व्यिस्था गररनेछ ।  

८.६.१२ नेपाली परम्परागि उत्पादनहरु जस्िैः छुपी याक िीज गुंदपाक लतलपप आददमा 
प्रष्ट्रितधयिु बनाई तिनलाई गरु्स्िर र प्रमान्त्र्करर् प्रर्ालीतभि ल्याउने िथा लयाकेन्त्जङ्ग र 
ब्रान्त्ण्र्ङ्ग प्रबद्धणन गररनेछ ।    

नीति ८.७ गरु्स्िर सधुार िथा तनयमन माफण ि उपभोिाहरूलाई गरु्स्िरयिु दूध िथा दगु्ध 
पदाथणहरू सिणसलुभ रुपमा उपलब्ध गराईनछे ।  

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन:्- 

८.७.१ दूधको गरु्स्िर सधुारको लातग दूध उत्पादक कृषक, कृषक समूह िथा दगु्ध 
उद्यमीहरूको िेिना अतभिृष्ट्रद्धका साथै उपयिु प्रष्ट्रितध उपलब्ध गराइनेछ ।  

८.७.२ सफा, स्िच्छ िथा गरु्स्िरीय दूध उत्पादनको लातग दगु्ध उद्योगहरूले दगु्ध उत्पादक 
सहकारी संस्थाहरू िथा दूध उत्पादनसुँग सम्बन्त्रधि संर्संस्थाहरू माफण ि कृषकहरूलाई 
तनयतमि रुपमा न्त्शक्षा, िातलम एिम ् सूिना आदान-प्रदानका कायणक्रमहरू सञ्चालन गने 
व्यिस्था गररनछे। 

८.७.३ उपभोिाको ष्ट्रहिलाई ध्यानमा राखी बजारमा ष्ट्रिक्री ष्ट्रििरर्का लातग आपूतिण भएका 
दूध िथा दगु्ध पदाथणहरूको गरु्स्िर तनयतमि रुपमा परीक्षर् गरी गरु्स्िरयिु दूध उपलब्ध 
गराउने रे्रीहरूलाई ग्रतेर्ङ्ग गरी उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन ेरे्रीका दूध संकलन केरर र सहकारी 
संस्था, न्त्िस्यान केरर र उद्योगहरूलाई परुस्कृि गने नीति तलइनेछ।साथै रयूनिम गरु्स्िर 
कायम नगने व्यिसायीलाई कानून बमोन्त्जम दन्त्ण्र्ि गररनेछ ।  

८.७.४ दूध िथा दगु्ध पदाथणहरूको भण्र्ारर् िथा उपभोग गने ष्ट्रितधको साथै उपभोग अितध 
बारे उपभोिाहरूलाई जागरुक गराईनेछ। 

८.७.५ दगु्ध उत्पादन र आपूतिण शङृ्खलाको सम्पूर्ण प्रर्ालीमा न्त्िस्याउने सषु्ट्रिधाको व्यिस्था 
गररनेछ। 
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८.७.६ दूध िथा दगु्ध पदाथणहरूको गरु्स्िर पनुरािलोकन गनुणका साथै खाद्यसुँग सम्बन्त्रधि 
प्रितलि कानूनले नसमेटेका दगु्ध पदाथणहरूको मापदण्र् तनधाणरर् गररनेछ। दगु्ध पदाथणहरूको 
प्रोर्क्ट स्पेतसष्ट्रफकेशन राख्न प्रोत्साहन गररनेछ। 

८.७.७ खाद्य ऐनले िोके बमोन्त्जम दूध िथा दगु्ध पदाथणको स्िच्छिा, गरु्स्िर र ष्ट्रिक्री 
ष्ट्रििरर् सम्बरधी तनदेन्त्शका िथा आिारसंष्ट्रहिा ियार गरी लागू गररनेछ।  

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

८.७.९ दूध िथा दगु्ध पदाथणहरूको उपयिु लयाष्ट्रकङ्ग मापदण्र् ियार गरी लागू गररनेछ। 

८.७.१० दूध िथा दगु्ध पदाथणहरूको गरु्स्िर सतुनन्त्िििाको लातग ष्ट्रितभन्न िहमा सषु्ट्रिधा 
सम्पन्न सरकारी िथा तनजी एकीकृि रे्री िथा खाद्य परीक्षर् प्रयोगशालाहरूको व्यिस्था र 
सदुृढीकरर् गररनेछ।साथै असल अभ्यासहरूलाई कृषक समूह र सहकारीको माध्यमबाट 
ष्ट्रिस्िार गररनछे ।  

८.७.११ उत्पादन, सङ्कलन िथा प्रशोधनमा दूध िथा दगु्धजरय उत्पादनको  गरु्स्िर कायम 
गनण असल अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरी गरु्स्िर तनयमन गने व्यिस्था तमलाइने छ। 

नीति  ८.८  गरु्स्िरमा आधाररि प्रोत्साहन िथा कच्िा दूधको मूल्य तनधाणरर् पद्धतिको अिलम्बन 
गररनछे।  

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन:्- 

८.८.१ सरकारको “संरन्त्क्षि कृष्ट्रष, सतुनन्त्िि ििि” अिधारर्ालाई दगु्ध के्षिमा समेि लागू 
गररनेछ । उत्पादन लागि िथा गरु्स्िरका आधारमा कृषकले तनन्त्िि मनुाफा पाउने गरी 
व्यिन्त्स्थि बजार प्रर्ालीको व्यिस्था गररनछे। 

८.८.२ िाष्ट्रषणक मूल्य िृष्ट्रद्ध एिम ्उत्पादन लागिका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दईु 
िषणमा दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्णको अध्ययन प्रतििेदनको आधारमा पनुरािलोकन गने व्यिस्थाको 
ष्ट्रिकास गररनेछ। दूध उत्पादन बढी हनुे फ्लस र कम उत्पादन हनुे लीन तसजनको लातग 
बेग्लाबेग्लै मूल्य तनधाणरर् गररनेछ। साथै पशहुरूको नश्लको आधारमा गाई, भैंसी, िौंरी िथा 
बाख्राबाट उत्पाददि दूधको मूल्य तनधाणरर् गररनेछ ।  

८.८.३ दूधको मूल्य तनधाणरर् गदाण अरिराणष्ट्रिय अभ्यासमा रहेका गरु्स्िर सम्बरधी 
मापदण्र्लाई सम्भाव्यिाका आधारमा समािेश गरी कच्िा दूधको गरु्स्िर क्रमशः सधुार 
गररनेछ। 
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८.८.४ दूध उत्पादनमा प्रदान गररन े अनदुान सषु्ट्रिधा प्रदान गदाण कायम हनुपुने दूधको 
रयूनिम गरु्स्िर तनधाणरर् गररनेछ।  

नीति  ८.९  दगु्ध उद्योगबाट तनस्कन ेफोहोरहरूको िैज्ञातनक व्यिस्थापन र हररिगहृ ग्याुँस उत्सजणन 
कम गने उपायहरू अिलम्िन गरी िािािरर् संरक्षर् र स्िस्थ अभ्यास प्रिद्धणन गररनछे । 

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन:्- 

८.९.१ दूध उत्पादक पशहुरूको लातग हररिगहृ ग्याुँस उत्पादन कम गने उपयिु आहाराको 
ष्ट्रिकास र प्रयोग, िािािरर्मैिी लयाकेन्त्जङको पष्ट्रहिान र प्रष्ट्रितध ष्ट्रिकास गरी दूध उत्पादक 
कृषकसम्म प्रसार गने व्यिस्था गररनेछ।यसका लातग आिश्यक अनसुरधान िथा ष्ट्रिकासमा 
जोर् ददइनेछ । 

८.९.२ ठूलो संख्यामा रहेका अनतु्पादक पशहुरूको सट्टा उत्पादक पशहुरूको संख्यामा िृष्ट्रद्ध 
गने उपायहरूको अिलम्िन गररनेछ। यस्िा कायणक्रम नेपाल कृष्ट्रष अनसुरधान पररषद, पश ु
सेिा ष्ट्रिभाग एिम ्शैन्त्क्षक संस्थाहरूको संयिु सहभातगिामा सञ्चालन हनुछे। 

८.९.३ पशहुरूलाई आहार उपलब्धिा िृष्ट्रद्धको साथै कािणन पथृकीकरर्को लातग कृष्ट्रष–िन 
प्रर्ालीको प्रिद्धणन गररनेछ।  

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

८.९.५ हररिगहृ ग्याुँस उत्सजणनका कारर् हनुे जलिाय ु पररििणनको असरहरूबारे दगु्ध 
उत्पादक कृषक िथा कृषक समूहहरूको सिेिना अतभिृष्ट्रद्ध गररनछे ।  यस सम्बरधमा 
सरकारी िथा तनजी अनसुरधान केरर लगायि न्त्शक्षर् संस्थाहरूसुँगको सहकायणमा आिश्यक 
अध्ययन िथा अनसुरधान गररनेछ। 

८.९.६ उद्योगहरूमा उजाण बिि गने फोहरमैला उपिार ललाण्ट (इफ्लएुण्ट ष्ट्ररटमेण्ट ललाण्ट) 
स्थापना गनण सहतुलयिपूर्ण ष्ट्रििीय सेिा उपलब्ध गराइनेछ । 

नीति  ८.१०  गाईपालन कायणबाट तसन्त्जणि अनतु्पादक पशहुरूको व्यिस्थापनमा स्थानीय िह िथा 
प्रदेशस्िरका तनकायहरूको सहभतगिामा पश ुछार्ा छोड्न ेप्रिनृ्त्िलाई तनरुत्साहन गररनछे।    

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररने छन:्- 

८.१०.१ छार्ा पशकुो समस्या भएका स्थान, क्षिे, न्त्जल्लामा छार्ा छोड्न े प्रिृन्त्िलाई 
तनरुत्साष्ट्रहि गनण कानून िथा संरिना तनमाणर् गररनछे। स्थानीय िहले यससम्बरधी कायणक्रम 
िजुणमा गरी कायणक्रमहरू सञ्चालन गनेछन ्।  
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८.१०.२ अनतु्पादक गाई, गोरु, बहर र बाच्छाहरूको ददगो िथा आतथणक व्यिस्थापनका 
लातग आिश्यकिा अनसुार स्थानीय िह र प्रादेन्त्शक तनकायहरूको समरिय, सहकायण र 
साझेदारीमा गौशाला, िहर होस्टेल आददको व्यिस्थाको गररनेछ र यस्िा पशहुरूलाई आतथणक 
उपाजणनको के्षिमा उपयोग गररनेछ। यसको लातग गोबर ग्यांस ललाण्ट, कम्पोष्ट, गहुुँि िथा 
छाला, हार्, खोरजरय सहउद्योगहरू सञ्चालन गररनछे ।  

८.१०.३ सािै प्रदेशमा प्रमखु पशिुस्िकुा पश ुपष्ट्रहिान र खोज (एतनमल आइरे्न्त्ण्टष्ट्रफकेशन र 
रेतसयातबतलटी) को कायणक्रम लाग ुगररनेछ। 

८.१०.४ गाईपालनको ष्ट्रिस्िारबाट तसजेको छार्ा पशकुो समस्या कम गनण म्याष्ट्रपङ्ग गरी 
सम्भाव्यिाको आधारमा भैंसीपालनलाई ष्ट्रिस्िार गनण प्रदेशको पहलमा ष्ट्रिशेष प्रोत्साहन 
गररनेछ।  

नीति  ८.११ दगु्ध क्षिेको समग्र संस्थागि ष्ट्रिकासका लातग सरोकारिाला संर् संस्था सष्ट्रहि मौजदुा 
तनकायहरूको सदुृढीकरर् र संस्थागि ष्ट्रिकास गररनछे ।  

यस नीति कायाणरियनका लातग देहायका रर्नीतिहरू अिलम्बन गररनेछन।् 

८.११.१ राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्णलाई दगु्ध क्षेि ष्ट्रिकासको नीति तनमाणर् र योजना िजुणमा, 
दगु्ध क्षेि प्रिद्धणन, अनगुमन िथा तनयमन गने एक सिल संस्थाको रुपमा ष्ट्रिकास गररनेछ। 
पररितिणि सरदभणमा बोर्णको भतूमका प्रभािकारी बनाउन कानूनी र संगठनात्मक संरिनामा 
आिश्यक सधुार गररनछे।  

८.११.२ दगु्ध क्षेिको ष्ट्रिकासको लातग आिश्यिा अनसुार प्रादेन्त्शक दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्णको 
गठन गररनेछ ।यस्िो बोर्ण गठन र कायण सञ्चालन गदाण राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्णसुँग कायणगि 
समरिय र सहकाररिा सतुनन्त्िि  गररनेछ ।  दगु्ध ष्ट्रिकासको क्षेिमा योजना िजुणमा, 
लगानीको लातग स्रोिको पष्ट्रहिान, अनगुमन, तनयमन, िातलम िथा दगु्ध क्षेिका ष्ट्रिष्ट्रिध 
ष्ट्रिषयहरूको अध्ययन अनसुरधान गनण प्रादेन्त्शक िोर्ण सष्ट्रहि राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्णको क्षमिा 
अतभिृष्ट्रद्ध गररनेछ।  

८.११.३ दगु्ध उद्योगहरूको लातग आिश्यक प्राष्ट्रितधक जनशन्त्िको ष्ट्रिकास गनण एक केररीय 
रे्री अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गररनेछ ।यस प्रतिष्ठानबाट दगु्ध प्रष्ट्रितध सम्बरधी अध्ययन, 
अनसुरधान िथा िातलमको सञ्चालन गररनेछ। ष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूमा दगु्धसुँग 
सम्बन्त्रधि प्रष्ट्रितधको अध्ययन िथा अनसुरधान गनण आिश्यक संरिनाहरूको ष्ट्रिकास गररनछे 
।  

८.११.४ दगु्ध क्षेिमा संलग्न सरोकारिालाहरूको योगदानमा आधाररि दगु्ध ष्ट्रिकास कोष 
स्थापना गररनेछ र सो कोष दगु्ध क्षेिको समग्र ष्ट्रिकास एिम ्ष्ट्रिस्िारमा उपयोग गररनेछ। 
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८.११.५ दगु्ध क्षेिका सूिनाको लातग ि्याङ्क एिम ् सूिनाहरूको व्यिस्थापन प्रर्ालीको 
ष्ट्रिकास गनण दगु्ध उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, दूध िथा दगु्ध पदाथणहरूको मूल्य, माग, आपूतिण, 
गरु्स्िर आदद सम्बरधी राष्ट्रिय िथा अरिराणष्ट्रिय अद्याितधक ि्याङ्क िथा सूिनाहरू संकलन 
िथा प्रिाह गनण राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्णमा दगु्ध ि्याङ्क बैंकको स्थापना गररनेछ। दगु्ध 
उत्पादक िथा अरय सरोकारिालाहरूलाई उि सूिना िथा ि्याङ्कमा पहुुँि बढाउन 
आिश्यक उपायहरू अिलम्िन गररनेछ । 

८.११.६ दगु्ध क्षिेमा ष्ट्रिकास भएका अत्याधतुनक नष्ट्रिनिम प्रष्ट्रितध तभत्र्याउन राष्ट्रिय दगु्ध 
ष्ट्रिकास बोर्णले उद्यमीहरूको प्राष्ट्रितधक िथा व्यिस्थापकीय दक्षिा अतभिषृ्ट्रद्धको लातग 
सहजकिाणको भतूमका खेल्नेछ। 

८.११.७ देशमा सञ्चालनमा रहेका दगु्ध प्रशोधन उद्योगहरूको प्रशोधन क्षमिाका आधारमा 
उद्योगमा अतनिायण रुपमा राख्नपुने जनशन्त्िको संख्या र योग्यिा िोष्ट्रकनछे ।   

८.११.८ रैथाने जािका गाई, भैंसी, याक, िौंरी सम्बरधी थप अनसुरधान िथा प्रबद्धणन गने 
व्यिस्था गररनछे ।   

९. नीतिको कायाणरियन िथा अनगुमन व्यिस्था  

९=१ संष्ट्रिधानको अनसुिुी ५ देन्त्ख ९ र नेपाल सरकारले स्िीकृि गरेको कायणष्ट्रिस्ितृिकरर् प्रतििेदनले 
औलं्याएका कायण न्त्जम्मेिारी र अतधकार के्षितभि रही संर्, प्रदेश र स्थानीय िहहरूले यस नीतिमा 
उल्लेख भएका ष्ट्रिषयहरू आपसी समरिय र सहकायणमा लागू गनेछन ्।  

९.२ नीतिमा उल्लेन्त्खि उत्पादन िथा उत्पादकत्ि बषृ्ट्रद्धसुँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्रधि र उत्पादन सामाग्री िथा 
सेिा प्रदान गने ष्ट्रिषयहरू स्थानीय िहले गनेछन ्। स्थानीय िहतभिको दगु्ध मूल्य शङृ्खलाको सधुार 
गनण असल पशपुालन अभ्यास, गरु्स्िर व्यिस्थापन, संकलन केररहरूको स्थापना, साना प्रशोधन 
उद्योगको ष्ट्रिकास, स्थानीय बजाररकरर्को पूिाणधार तनमाणर् िथा सधुार र जनिेिना अतभिृदिका कायण 
समेि स्थानीय िहले गनेछन ्। 

९.३ कुनै स्थानीय िह िा धेरै स्थानीय िहहरूमा उत्पादन भएका दूधको मूल्य शङृ्खलाको प्रकृति 
स्थानीय िहको सीमा नारे्र प्रादेन्त्शकस्िरको शङृ्खला ियार भएको अिस्थामा त्यसको सधुार गने 
न्त्जम्मेिारी स्थानीय िहसुँगको समरिय र सहकायणमा प्रदेश सरकारको हनुछे । मझौला र ठुला 
खालका प्रशोधन उद्योग, श्रोि केरर र प्रयोगशालाहरूको स्थापना, उत्पादन सामाग्रीहरू र उत्पादनको 
गरु् तनयमन र स्थानीय िहले प्रदान गनण नसक्ने ष्ट्रिन्त्शष्ट्रष्टकृि सेिा र क्षमिा ष्ट्रिकासका कायण प्रदेश 
सरकारबाट हनुेछ ।   

९.४ राष्ट्रिय स्िरको मूल्य शङृ्खलाको सधुारका कायण प्रदेश र स्थानीय िहसुँगको समरिय र सहकायणमा 
संर्ले गनेछ । दधु के्षिको राष्ट्रिय प्राथतमकिा तनधाणरर्, अनसुरधान, न्त्शक्षा, प्रष्ट्रितध ष्ट्रिकास, नीति, 
रर्नीति र कानून तनमाणर्, गरु्स्िरका मापदण्र् र राष्ट्रिय तनयमन, बजारीकरर्का के्षिमा ठुला पूिाणधार 
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तनमाणर् िथा प्रादेन्त्शक एिम ् स्थानीय बजारलाई राष्ट्रिय बजार तग्रर्मा जोड्ने जस्िा कायणहरू संर्ले 
गनेछ । त्यस्िै बैदेन्त्शक सहयोग र बजेटको पररिालनका साथै िीनै िहमा क्षमिा ष्ट्रिकास लगायिका 
प्रदेश र स्थानीय िहको क्षमिाले सञ्चालन गनण नसक्न ेकायण समेि संर्ले गनेछ ।  

९.५ यस नीतिको कायाणरियन राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्ण र दूध क्षिेसुँग सम्िन्त्रधि कायण गने संर्, 
प्रदेश र स्थानीय िहमा कायणरि सरकारी तनकायहरूले आ-आफ्नो कायण न्त्जम्मेिारी र कायणके्षि िमोन्त्जम 
गनेछन ्। ष्ट्रकसान, ष्ट्रकसान संगठन, सहकारी, तनजी के्षि िथा गैरसरकारी तनकायहरूले दगु्ध क्षिेसुँग 
सम्बन्त्रधि कायण गदाण यस नीतिको ममण अनसुार गनेछन ्। यो नीतिको समग्र कायाणरियनको अनगुमन 
िथा मूल्याङ्कन व्यिस्था कृष्ट्रष िथा पशपुरछी ष्ट्रिकास मरिालयले गनेछ ।  

९.६ राष्ट्रिय दगु्ध 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 एिम ्संरिनागि सधुार गररनेछ ।   

१०. संस्थागि व्यिस्था 

नीति कायाणरियन िथा अनगुमनको व्यिस्थापन, समीक्षा िथा मूल्याङ्कनको लातग देहाय बमोन्त्जमको 
एक तनदेशक सतमति रहनेछ। 

क) माननीय मरिी, कृष्ट्रष िथा पशपुरछी ष्ट्रिकास मरिालय (कृ.प.ष्ट्रि.म.)           – अध्यक्ष 

ख) सन्त्िि (पशपुरछी िफण ), कृष्ट्रष िथा पशपुरछी ष्ट्रिकास मरिालय  – सदस्य 

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

र्) सह-सन्त्िि, पशपुरछी िथा मत्स्य ष्ट्रिकास महाशाखा, कृ.प.ष्ट्रि.म  – सदस्य 

ङ) अध्यक्ष िा प्रतितनतध, राष्ट्रिय ष्ट्रकसान आयोग                          – सदस्य 

ि) सहसन्त्िि(कृष्ट्रष के्षि हेने), राष्ट्रिय योजना आयोग                      – सदस्य  
छ) महातनदेशक, पश ुसेिा ष्ट्रिभाग  – सदस्य 

ज) महातनदेशक, खाद्य प्रष्ट्रितध िथा गरु् तनयरिर् ष्ट्रिभाग                       – सदस्य 

झ) प्रतितनतध, िान्त्र्ज्य, आपूतिण िथा उपभोिा संरक्षर् ष्ट्रिभाग  – सदस्य 

ञ) प्रतितनतध, प्रादेन्त्शक दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्ण – सदस्य 

ट) महाप्रबरधक, दगु्ध ष्ट्रिकास संस्थान  – सदस्य 

ठ) प्रतितनतध गाउंपातलका िथा नगरपातलका महासंर् (२ जना)             – सदस्य 

र्) कायणकारी तनदेशक, राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्ण                           – सदस्य सन्त्िि 

१०.१ दगु्ध सम्बरधी सहकारी संस्था, उद्योग, रे्री ष्ट्रिज्ञ, ष्ट्रकसानसुँग सम्बन्त्रधि संगठन िथा 
आिश्यकिा अनसुारका अरय व्यन्त्ि िा संस्थाका प्रतितनतधहरूलाई यस सतमतिको बैठकमा आमरिर् 
गनण सष्ट्रकनेछ ।  
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१०.२ प्रदेश र स्थानीय िहको आिश्यकिाको आधारमा प्रदेश र स्थानीय िहहरूमा समेि यस्िा 
सतमतिहरू गठन गनण सष्ट्रकनछे । 

१०.३ तनदेशक सतमतिको बैठक िषणको कम्िीमा दईु पटक र आिश्यकिानसुार बस्नेछ । 

१०.४ यस सतमतिले राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, 207८ अनरुुप कायणयोजना र कायाणरियनको अिस्था 
बारे समीक्षा गनेछ। 

१०.५ राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, 207८ को कायाणरियन अिस्था एिम ्सधुार गनुणपने ष्ट्रिषय समेटी 
राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्णले िाष्ट्रषणक रुपमा मरिालयमा प्रतििेदन पेश गनेछ ।  

११. आतथणक पक्ष: 

दगु्ध के्षिको ष्ट्रिकासका कायणक्रम प्रभािकारी रुपमा कायाणरियन गनण नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय 
िहबाट िाष्ट्रषणक रुपमा आिश्यक िजेट िथा कायणक्रमको व्यिस्था गररनेछ। दगु्ध क्षेिमा कायणरि 
ष्ट्रितभन्न सरोकारिालाहरूको स्रोि सष्ट्रहिको साझेदाररिा बढाइनेछ ।  

१२. कानूनी व्यिस्था  

१२.१ राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, २०७८ कायाणरियनपिाि यससुँग सम्बन्त्रधि अरय नीति, तनयमािली, 
तनदेन्त्शका, रर्नीति आदद यसै नीति अनकूुल हनुे गरी पररमान्त्जणि गररनछे। 

१२.२ यस नीतिको प्रिाभकारी कायाणरियनका लातग आिश्यकिा अनसुार ऐन, तनयम, तनदेन्त्शका, 
कायणष्ट्रितध र मापदण्र्हरूको व्यिस्था गररनछे। 

१३. नीतिको पनुरािलोकन  

१३.१ सतमतिले राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्णको प्रतििेदन समेिको आधारमा यस नीति कायाणरियनको 
समीक्षा र सधुार गनुणपने ष्ट्रिषयहरू पष्ट्रहिान गनेछ। 

१३.२ नेपाल सरकारले प्रत्येक पाुँि िषणमा यो नीतिको पनुरािलोकन गनण सक्नेछ । 

१४ जोन्त्खम िथा जोन्त्खम रयूनीकरर् 

यस नीतिमा उल्लेख भएका प्रािधानहरूलाई कायाणरियनको लागी सङ्घीय कृष्ट्रष िथा पशपुरछी मरिालय 
र अरिगणिका तनकायहरू जस्िै राष्ट्रिय दगु्ध ष्ट्रिकास बोर्ण, प्रदेश िथा स्थानीय सरकारहरूको 
समरियात्मक प्रयास जरुरि रहरछ । साथै दगु्ध के्षिमा संलग्न कृषक, उद्यमी, व्यिसायी, सहकारी, 
व्यापारी लगायि ष्ट्रितभन्न तनकाय िथा व्यन्त्िहरूको ष्ट्रक्रयाशीलिा र सहयोग समेि आिश्यक हरुछ । 
पयाणप्त र तनररिर समरिय िथा सहकायणको जोन्त्खमको कारर् नीतिका लक्ष्य िथा उद्देश्य प्राप्त गने 
िनुौति छ ।  
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यस नीतिलाई कायाणरियन गनण ष्ट्रिद्यमान संस्थागि संरिना र काननुी प्रबरधले माि पयाणप्त हुुँदैन । 
जनशन्त्िको क्षमिा र कृषक, व्यिसायी र सहकारीको संस्थागि सदुृष्ट्रढकरर् पयाणप्त मािामा गनण 
सष्ट्रकएन भने नीतिको कायाणरियन आशािीि रुपमा हनु नसक्ने जोन्त्खम छ । 

यी प्रमखु जोन्त्खमहरूलाई समाधान गनण दगु्ध के्षिमा संलग्न िीन िहका सरकार र सरोकारिालाहरूको 
संयिु सहभातगिामा नीति कायाणरियन कायणयोजना ियार गरी सबैको भतूमकालाई िस्िगुि रुपमा स्पष्ट 
पाररनेछ । नीति र कायणयोजनालाई सबै िहहरूमा व्यापक प्रिार र पैरिी गरी नीति कायाणरियनमा 
जोर् ददइनकुा साथै समरिय र सहकायणको प्रर्ाली स्थापना गररनेछ । थप काननु, तनदेन्त्शका र 
मापदण्र् तनमाणर् र प्रसार गररनेछ । संस्थागि क्षमिा बषृ्ट्रद्ध र अनगुमन मूल्याङ्कनको योजना ियार गरी 
कायाणरियन गररनछे । िीनै िहको बाष्ट्रषणक बजेट कायणक्रममा दगु्ध के्षिको ष्ट्रिकासको लागी 
प्राथतमकिाका साथ स्रोि ष्ट्रितनयोजन गररनछे ।     

१५. खारेजी र बिाउ 

दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ खारेज गररएको छ । दगु्ध ष्ट्रिकास नीति, २०६४ बमोन्त्जम भए गरेका 
सम्पूर्ण कामकारबाही यसै नीति बमोन्त्जम भए गरेको मातननेछ । 

 


