सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमावली २०६५ को
ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण
सूचना सावविननक गने ननकायको नामः कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालय, नसिं हदरवार
सूचना सावविननक गरे को अवनधः २०७७ माघ, फाल्गुन र चैर
क) ननकायको स्वरूप र प्रकृनतः
१.पृष्ठभूनमः
नेपालको कृवि ववकास सम्बन्धी कायवक्रम सिं चालनको थालनी सिं स्थागत रूपमा ववक्रम सम्वत् १९७८ मा

चारखालमा स्थावपत कृवि अड्डाबाट शुरू भएको हो । १९८२ सालमा नसिं हदरबार पररसरमा कृवि प्रदशवन फामव
खुल्यो । यसपनछ कृविको समग्र ववकास गने उद्देश्यले वव.सिं . १९९४ मा कृवि पररिद्को गठन भयो ।
पररिद\बाट कृवि ववकासको लानग कृवि फामवहरू खोल्ने, सभे क्षण कायवहरू गने िस्ता कायवहरू भए । ववक्रम
सम्वत् १९९८ सालमा नरपुरेश्वरमा भेटेरीनरी हजस्पटलको स्थापना भयो । त्यसै सालमा नहर शाखाको समेत

स्थापना भयो । वव.सिं .२००० मा मकवानपुरको जचतलाङ्ग र नुवाकोटको ककनीमा भेडा फामवहरू खुले । वव.सिं .
२००४ मा परवानीपुर सेन्रल एक्सपेररमेन्टल एण्ड ररसचव फामव खडा गरी कृवि अनुसन्धानलाई िोड ददन

थानलयो । वव.सिं .२००७ को पररवतवनपनछ कृवि पररिद\बाट भएका ववनभन्न कायवहरूको लेखािोखा भयो ।

त्यसैको आधारमा वव.सिं .२००८ मा कृवि पररिद्लाई ववघटन गरी त्यसबेलाको सबैभन्दा मानथल्लो ननकायको
रूपमा रहने गरी कृवि ववभाग खडा भयो । तत्कानलन कृवि पररिद्को सेक्रेटरीलाई नै कृवि ववभागको

डाईरे क्टरमा ननयुजि गररयो । वव.सिं . २०१० मा कृवि ववभागमा एग्रोनोमी, हवटवकल्चर, लाईभस्टक एण्ड डे री,
एगृ ईजन्िननयररङ्ग र वफसररि (भेटरे नरी बाहेक) गरी ५ सेक्सनहरू खडा भए । ती सेक्सनका मातहतमा कृवि

ववकासका ववनभन्न कायवक्रमहरू सिं चालन हुन थाले । ववक्रम सम्वत् २०१० सालमा सहकारी ववभाग खडा भयो
। यही सालमा कृवि स्कूलको स्थापना पनन भयो । ववक्रम सम्वत् २०१२ सालमा नहर शाखालाई नहर

ववभागको रूपमा ववस्तार गररयो । ववक्रम सम्वत् २०१७ सालमा श्री रानी िगदम्बा कुमारीद्वारा श्री िगदम्बा
कले ि अफ एगृकल्चर एण्ड ररसचव ईजन्िच्यूटका लानग पवहले स्थानीय ववकास मन्रालय रहेको पुल्चोकजस्थत

श्रीमहल भन्ने नीजि महल कृवि ववकासको भौनतक सिं रचनाको रूपमा प्राप्त भयो । ववक्रम सम्वत् २००४ सालमा
ु ी कृवि स्टे शनको रूपमा पररवतवन गररयो । वव.सिं .२०१९ सालमा
स्थावपत परवानीपुर कृवि फामवलाई बहुमख
कीनतवपरु बागवानी केन्र र गोदावरी मत्स्य ववकास केन्रको स्थापना भयो ।

वव.सिं .२०३० सालमा नसिं चाईसम्बन्धी कायवक्षेर पनन कृवि मन्रालय अन्तगवत समावेश गराई मन्रालयको नाम

खाद्य, कृवि तथा नसिं चाई मन्रालय राजखयो । आ.व.२०३७÷३८ मा मन्रालयको कायवभारमा पुनगवठन भई यस
मन्रालय अन्तगवत सिं चालन हुिंदै आएको नसिं चाई र खाद्य व्यवस्थाको जिम्मेवारी क्रमशः िलश्रोत मन्रालय र

आपूनतव मन्रालयलाई गएपनछ मन्रालयको नाम कृवि मन्रालय रहन गयो । आ.व.२०४७÷४८ दे जख सहकारी
आन्दोलन प्रभावकारी रूपमा अगानड बढाउन साझा ववकास ववभागसम्बन्धी कायवक्रमलाई कृवि मन्रालय अन्तगवत

समावेश गराए पश्चात् आ.व.२०५५÷५६ दे जख यस मन्रालयको नाम कृवि तथा सहकारी मन्रालय भएको नथयो

भने नेपाल सरकार, मजन्रपररिद्को नमनत २०६९ िेष्ठ ५ गतेको ननणवयानुसार यस मन्रालयबाट सहकारी ववभाग
अलग भइसकेपनछ यस मन्रालयको नाम कृवि ववकास मन्रालय भएको हो ।

1

नेपाल सरकार (मजन्रपररिद्) को नमनत २०७२।९।९ को ननणवयबाट कृवि ववकास मन्रालयबाट पशुपन्छी

ववकास क्षेरको ववकासको लानग भनी छु टै कृवि ववकास मन्रालय र पशुपन्छी ववकास मन्रालय गठन भएको
नथयो ।

नेपालको सिं ववधानको धारा ८२ को उपधारा (१) को अनधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, मजन्रपररिद्बाट
स्वीकृत “नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४” को ननयम ३, अनुसूची-१ मा उल्लेख भए

बमोजिम नेपाल सरकारको कायवसम्पादनको लानग साववकमा रहेका ४ वटा मन्रालयहरु (कृवि ववकास मन्रालय,
भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्रालय, सहकारी तथा गररवी ननवारण मन्रालय र पशुपन्छी ववकास मन्रालय) लाई
एवककृत गरी कृवि, भूमीव्यवस्था तथा सहकारी मन्रालय गठन भई सोही अनुसार कायव ववभािन समेत भएको
नथयो ।यसै क्रममा नमनत २०७५/०४/१० गते पुनः नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ को
सिं शोधन गरी कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालय र भूनम व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी ननवारण मन्रालय
गठन भई कृवि तथा पशुपन्छी क्षेर सँग सम्वन्धी सम्पूणव कायवको लानग कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालयले
कायव गदै आएको छ ।

कृवि नेपाली अथवतन्रको प्रमुख क्षेर हो । यसले कुल िनसिं ख्या को कररव ६५ प्रनतशत रोिगारीको अवसर

प्रदान गदवछ र िीडीपी कररब २७ प्रनतशत योगदान छ । त्यसैले, कृवि क्षेरको ववकास र राविय अथवतन्रको

ववकासका लानग महत्वपूणव छ । कृवि तथा पशुपन्छी ववकास क्षेरको ववकास र समृविको लानग सम्पूणव
जिम्मेवारी वहन गदवछ । दे शको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरूप कृवि ववकाससम्बन्धी नीनत तिुम
व ा एविं

कायावन्वयन गने मूल उद्देश्य बोकेको यस मन्रालयको लक्ष्य व्यावसावयक एविं प्रनतस्पधावत्मक कृवि प्रणालीबाट
उच्च एविं दीगो आनथवक वृवि हाँनसल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गररबी ननवारणमा योगदान पुयावउनु रहेको छ ।
२. दृविकोणः
ननवावहमुखी कृवि प्रणालीलाई व्यावसावयक एविं प्रनतस्पधावत्मक कृवि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दीगो कृवि
ववकासको माध्यमबाट िीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु यस मन्रालयको दीघवकालीन दृविकोण रहेको छ ।
३. ध्येयः


कृवि उत्पादन एविं उत्पादकत्व बढाउने ।



व्यावसावयक तथा प्रनतस्पधावत्मक कृवि प्रणालीका आधारहरूको ववकास गरी क्षेरीय र ववश्व बिारसँग
प्रनतस्पधावत्मक बनाउने ।



प्राकृनतक श्रोत, वातावरण र िैववक ववववधताको सिं रक्षण, सम्वद्र्धन एविं सदुपयोग गने ।

४. रणनीनतः


कृवि उत्पादनको व्यवसावयकरण, ववववनधकरण, गुणस्तर प्रवद्र्धन र ग्रामीण पूवावधारहरूको ववकास र
याजन्रकरण माफवत् उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आय आिवन र रोिगारीका अवसर वृवि गरी खाद्य
तथा पोिण सुरक्षा सुननजश्चतता तफव केजन्रत गने ।



उन्नत र गुणस्तरीय बीउ वविनको सुरक्षा, वविादीका असरहरूलाई न्यूननकरण, कृवि तथा पशु बीमाको
माध्यमबाट उत्पादन लागत कम गरी प्रनतस्पधावत्मक क्षमता बढाउने ।



कृवि उत्पादनलाई अन्तरावविय बिारमा प्रनतस्पधी बनाउन गुणस्तर मापदण्ड ननधावरण तथा अनभवृवि
गने।
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कम आयातन तथा उच्च मूल्यका बाली वस्तु उत्पादन गनव प्रोत्सावहत गरी मूल्य अनभवृवि हुने
प्रशोधनमा आधाररत कृवि उद्योगको ववकासमा िोड ददने ।



खाद्य, कृवि तथा मत्स्यिन्य वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण, प्रशोधन, अनुगमन र ननयमनलाई स्थानीय
स्तरका िनताको पहुँच हुनेगरी प्रभावकारी बनाउँदै बिारीकरणलाई प्रवद्र्धन गने ।



कृवििन्य िैववक ववववधताको सिं रक्षण सम्वद्र्धन तथा सदुपयोग गर्र्दै िलवायु पररवतवनका असर
न्यूननकरण गनव अनुसन्धानमा आधाररत वातावरण मैरी कृवि प्रववनधहरूको ववकास एविं ववस्तार गने ।



कृविलाई सम्मानिनक र आकिवक पेशाको रूपमा ववकास गरी युवालाई व्यावसावयक कृवितफव आकिवण

गनव प्रोत्सावहत गदै कृवि क्षेरको ववकास, अनुसन्धान, प्रसार र गुणस्तर परीक्षणमा सिं लग्न ननकायहरूको
सहकायवमा प्राववनधक, कृिक÷कृवि उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता अनभवृवि गने ।


कृवि जशक्षा, अनुसन्धान र प्रसारबीचको नरपक्षीय सम्बन्धलाई मिबुत तुल्याई अनुसन्धानबाट ववकास

भएका प्रववनधहरूको ववस्तारमा कृवि क्षेरमा कायवरत् सम्पूणव सरकारी तथा गैह्र–सरकारी सिं स्थाहरूबीच
अन्तर ननकाय समन्वय र सहकायव कायम गदै कायावन्वयनलाई ननतिाउन्मुख वनाउने ।


आधारभूत कृवि सूचना तथा तथ्याङ्क सिं कलन एविं ववश्लेिण प्रणालीलाई समयानुसार आधुननकीकरण गदै
तथ्यमा आधाररत कायवक्रम तिुम
व ा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने ।



प्रत्येक ववकास क्षेरहरूको ववनभन्न भू–पररजस्थनतकीय क्षेरमा उन्नत प्रववनधहरूको प्रभावकारी अनुसरणको
लानग नमूना प्रववनध गाउँ, कृिक पाठशाला र बाह्य अनुसन्धानलाई थप सुदृवढकरण गने ।

५. रणनीनतक उद्देश्यहरूः


कृवि क्षेरको व्यवसायीकरण, गुणस्तर परीक्षण, अनुगमन र ननयमनको क्षेरमा उपयुि प्रववनधको उपयोग
गनव सक्ने कृिक, युवा, उद्यमी तथा ववज्ञहरूको क्षमता ववकास गदै लै िाने ।



सम्भाव्य क्षेरहरूमा व्यावसावयक फमव, साना र सीमान्त कृिकहरूलाई तुलनात्मक लाभका आधारमा
उच्च उत्पादन हुन सक्ने तथा कम आयतन भएका उच्च मूल्यका उपिहरू छनौट गरी उत्पादन
वृविमा प्रोत्साहन



गने ।

प्रयोगमा नआएका उववर भूनमको सही सदुपयोग गरी परम्परागत प्रववनधको प्रवद्र्धन तथा युवा मैरी
आधुननक प्रववनधको प्रयोगद्वारा व्यावसावयक उत्पादनमा िोड ददईनुका साथै याजन्रकरणसम्बन्धी नीनत
ननमावण गरी कायावन्वयनमा ल्याउने ।



सरोकारवाला ननकायहरूको समन्वयमा ग्रामीण कृवि पयवटनको ववकासमा युवा तथा कृिक उद्यमीहरूलाई
आकविवत गरी लागानीको वातावरण नमलाउने ।



भूनमगत तथा सतह नसचािंई र विावको पानी सिं कलन तथा नसिं चाईका उपयुि प्रववनधहरूको प्रयोग गरी
विैभरी नसिं चाई सुववधा उपलब्ध गराउने ।



ग्रामीण क्षेरमा कृवि वस्तु उत्पादन अनभवृवि गनव कृवि सडक, ववद्युत, सिं चार, गोदाम घर, शीतघर सिं कलन

ँ च
केन्र, थोक बिार िस्ता अत्यावश्यक भौनतक पूवावधार ववकास िोड ददँदै कृवि बिार सूचनाको पह
ु
बढाउने ।
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खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुने तथा खाद्य पोिण असुरजक्षत क्षेरमा स्थानीय स्तरमै स्थानीय श्रोत–साधन, श्रम
र प्रववनधको प्रयोग भई उत्पादन गनव सवकने कृवि उत्पादन प्रवद्र्धन तथा उपयोगमा िोड ददई सुरजक्षत
खानवपन र पौविक तत्व श्रोत तथा उपयोग बारे ववशेि िनचेतनामूलक कायवक्रम सिं चालन गने ।



कृवि ववकासका कायवक्रमहरू तिुम
व ा गदाव भू–उपयोग नीनतको आधारमा उपलब्ध िनमनको अनधकतम
उपयोग हुने गरी उत्पादन वृविका कायवक्रमहरू तिुम
व ा गने ।



उत्पादन सामाग्रीहरूको सहि आपूनतवको व्यवस्था गरी कृवि सहुनलयतपूणव कृवि ऋण, कृवि उद्योगको
उपकरण खररदमा अनुदान र व्यापारमा कर सुववधा उपलब्ध गराई लागत घटाई प्रनतस्पधी वनाउने ।



Good Agriculture Practice (GAP), GMP/HACCP मापदण्ड तयार गरी कृवि उत्पादनको गुणस्तर
ननधावरण गने ।



Nepal Trade Integration Qmrategy (NTIS), 2010
बाली÷वस्तुहरूको प्रविवन गने ।



ले

ननधावरण

गरे का

ननयावतयोग्य

कीराहरूको सभे सनभवलेन्स र कीराको क्षनत तथा िोजखम ववश्लेिण (Pest Risk Analysis) गरी केही
महत्वपूणव बालीको लानग कीरामुि क्षेर ननधावरणसम्बन्धी इन्भेन्टरी तयार गने ।



तुलनात्मक लाभका आधारमा उच्च उत्पादन हुनसक्ने सम्भाव्य कृवि उपिहरूको छनौट गरी उत्पादन
वृविमा िोड ददई त्यस्ता वस्तुहरूको पेटेन्ट राइट सुरजक्षत गरी उत्पादनलाई आयात प्रनतस्थापन र
ननयावत प्रवद्र्धन गने गरी प्रनतस्पधी बनाउने ।



अन्तरावविय बिारमा खपत हुने उच्च मूल्यका वस्तु र बालीहरूको प्राङ्गाररक खेतीलाई प्रोत्सावहत गनव
सम्भाववत वस्तु र क्षेरहरूको पवहचान गरी प्राङ्गाररक उत्पादनको ब्रान्ड प्रवद्र्धन गदै प्राङ्गाररक क्षेरको

घोिणा गने । प्राङ्गाररक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था नमलाउनुका साथै प्राङ्गाररक कृवि
पयवटनलाई प्रोत्साहन गने ।


प्राङ्गाररक खेती प्रणालीको लानग चावहने ज्ञान, सीप तथा प्रववनधहरू स्थानीय स्तरमा पु¥याई यसलाई
ववस्तार गने । अन्य सम्भाव्य खेतीहरूको (िस्तो चीनमा टाइगर फानमवङ्ग, थाइल्याडमा नडयर फानमवङ्ग)
ववववधीकरणको लानग राविय र अन्तरावविय सिं घ सिं स्थाहरूबीच सम्बन्ध र समन्वय ववस्तार गने।



कृविक्षेरको उत्पादन वृवि गनवका लानग ननिी उद्यमी तथा सहकारी क्षेरको सिं लग्नता बढाउँदै करार
खेती तथा सहकारी खेतीलाई प्राथनमकता ददई कायवक्रम सञ्चालन गनव प्रोत्सावहत गने ।



खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई लजक्षत गरी गुणस्तर लगायतका प्राववनधक समस्या समाधानका लानग रायल
परीक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धान कायवक्रम सिं चालन गनव िोड ददने ।



खाद्य तथा पोिण सुरक्षाको दृविकोणले महत्वपूणव मत्स्यपालन कायवक्रमलाई मध्य–पहाडमा ववस्तार
गररनुका साथै तराईमा उपलब्ध िलाशय, घोल, पोखरीमा साना भूनमवहन तथा सीमान्तकृत कृिकहरूलाई
लजक्षत गरी सहकारीको सहभानगतामा मत्स्यपालनका कायवक्रम सिं चालन गने ।



ग्रामीण क्षेरमा कृवि वस्तु उत्पादन अनभवृवि गनव कृवि वस्तुहरूको व्यावसावयक उत्पादन थलो नजिक

कृवि सडक, नबिुली, सिं चार, गोदामघर, शीतभण्डार, सिं कलन केन्र, थोक बिार र बाह्य क्षेरमा बिार
ँ च
सञ्जाल ववकास र ववस्तार गररनेछ साथै स्थानीय स्तरसम्म कृवि बिार सूचनाको पह
ु बढाउने ।
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बाली तथा वस्तुको व्यावसावयक उत्पादन हुने क्षेरलाई एकीकृत पकेट क्षेर घोिणा गरी कृवि प्रसारका

शैजक्षक वक्रयाकलापका साथै पूवावधार ववकासका वक्रयाकलापहरू मूल्य अनभवृवि श्रिं ृखलाका आधारमा
तिुम
व ा गने ।


खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा व्यवसायीकरणमा नयाँ प्रववनध प्रयोगका लानग राविय
खाद्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गरी अन्तरावविय स्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गने ।



अन्तरावविय ऐन, ननयम, सजन्ध, महासजन्धसँग सामञ्जस्यता कायम गरे र कृवि वस्तु एविं सेवा सुववधा
ननयमनमा समसामवयक पररमािवन गरी मापदण्ड तथा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने ।



िीवनाशक वविादद, एजन्टबायोवटक, हमोनको सही उपयोग गनव र यसका नकारात्मक असरबाट बच्न
िनचेतनामूलक कायवक्रम सञ्चालन गने ।



वविादीबाट मानव स्वास्थ्यमा हुने दुरगामी दुस्प्रभावलाई न्यून गनव रासायननक वविादीहरूको नबक्री
ववतरणलाई अनुगमन गनवका साथै एकीकृत वकट व्यवस्थापन प्रनबनध अपनाई वविादीको प्रयोग कम गदै
लै िाने ।



िलवायु पररवतवनबाट नकारात्मक असर अनुकूलन र न्यूनीकरण गनव आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान
सिं चालन गरी असर न्यूनीकरण गने प्रववनध तथा अभ्यासहरूलाई प्रवद्र्धन गने ।



ववश्वव्यापी िलवायु पररवतवनलाई कृविमा अनुकूलन गदै कृवि िैववक ववववधताको सिं रक्षण, सम्वद्र्धन तथा
उपयोगमा वृवि गने ।



स्वदे शी ज्ञान र आनुवािंजशक÷प्राकृनतक श्रोतको सिं रक्षण र सदुपयोग गनव उपयुि प्रववनध तथा पूवावधारको

ववकास गररनेछ । िैववक ववववधता सिं रक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन प्रदान गनुक
व ा
साथै उनीहरूको क्षमता अनभवृवि गने ।


कृवि पेशालाई सम्मानिनक पेशाको रूपमा ववकास गनुक
व ा साथै ग्रामीण युवा शजिलाई कृवि क्षेरमा
आकविवत गने गरी उत्कृि कृिकहरूलाई सम्मान÷पुरस्कृत गने व्यवस्था गने ।



युवा मैरी कृवि व्यवसाय सञ्चालन गनव पूजँ िगत अनुदान तथा सहुनलयतमा ऋण उपलब्ध गराई कृवि
उद्यम सञ्चालनको लानग आवश्यक उद्यम ववकास र सीपमूलक तानलम ददन प्राथनमकता ददने ।



स्वदे शमै वणवसिंकर बीउ (Hybrid Seed) उत्पादन अनुसन्धानका कायवक्रमलाई प्राथनमकता ददने ।



कृवि क्षेरको ववकास, अनुसन्धान, प्रसार र गुणस्तर परीक्षणमा सिं लग्न ननकायहरूको सहकायवमा
प्राववनधक, कृिक÷कृवि उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता अनभवृवि गनव िोड ददने ।



राविय आवश्यकता अनुसार आधारभूत, व्यवहाररक र अनुसरणीय अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथनमकता
प्रदान गरी कृवि जशक्षामा सम्बजन्धत अध्ययन सिं स्थानहरूसँगको सहकायवलाई वृवि गने ।



प्रत्येक गा.वव.स.मा कम्तीमा एक एक िना कृवि प्राववनधकको साथै एक एक िना ग्रानमण कृवि
कायवकतावको पररचालन गराउने नीनत नलई कृवि प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने ।



कृवि अनुसन्धानबाट प्राप्त ननतिालाई प्रसारसँग आबि गनुक
व ा साथै उत्पादन, भण्डारण, गुणस्तर ननयन्रण
बिारीकरणलाई एवककृत गरी समन्वयात्मक रूपमा कायवक्रम सिं चालन गनव िोड ददने ।



कृवि अनुसन्धान कायवक्रमहरूलाई ववश्व व्यापार सिं गठन एविं क्षेरीय स्तरका व्यापार सम्झौताहरूबाट प्राप्त
अवसरको अनधकतम लाभ नलनेतफव उन्मुख गदै लै िाने ।
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कृवि अनुसन्धानका ववियहरूको छनौट, कायावन्वयन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी ननणवय प्रवक्रयामा ववपन्न तथा
ँ सुननजश्चत गने ।
मवहला कृिकहरूको पहुच



कृिकहरूलाई कृविसँग सम्बजन्धत सम्पूणव सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध

गराइनेछ । कृवि सम्बन्धी कायवक्रममा सिं लग्न राविय तथा अन्तरावविय गैह्र– सरकारी सिं घ÷सिं स्था,
स्थानीय ननकायहरूको आपसी समन्वय एविं सहकायवलाई प्रभावकारी बनाउने ।


कृवि क्षेरलाई व्यवसावयकरण गनव÷गराउन सावविननक, नीजि तथा सहकारी क्षेरको साझेदारीमा कायवक्रम
सञ्चालनमा िोड ददने ।



स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार कृवि क्षेरको लानग ननधावररत बिेट ववननयोिन तथा
कायावन्वयन सम्बन्धी कायवयोिना तयार गने ।



योिना तिुम
व ा र तथ्याङ्कको ववश्लेिणमा आधुननक सूचना प्रववनधको प्रयोगमा िोड ददने ।



प्रववनधको प्रयोगबाट सञ्जाल ननमावण गरी तथ्यमा आधाररत कायवक्रम तिुम
व ा र अनुगमन तथा
मूल्याङ्कनलाई अद्यावनधक र प्रभावकारी बनाउने ।



Integrated Phase Classification (IPC) को आधारमा ननयनमत रूपमा तात्कानलक तथा दीघवकानलन
(Acute

and chronic) खाद्य असुरक्षाको जस्थनतको अनुगमन तथा ववश्लेिणका माध्यमबाट खाद्य

असुरजक्षत समुदाय तथा क्षेर पवहचान गरी सोको िानकारी योिना तिुम
व ा तथा कायावन्वयनका लानग
उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई सुदृढ गने ।


स्वदे शमा पाइने िनडबुवटबाट बोट÷नबरूवाहरूको उपचार गने प्रववनध ववकास गरर प्राङ्गाररक खेतीलाई
प्रोत्साहन गदै ववदे शबाट आउने औिधीको प्रनतस्थापनमा सहयोग पुर्र्याउने ।



कृवि अनुसन्धान पररिद् र मातहतका अनुसन्धान केन्रहरूबाट नसफाररस भएका ननतिाका आधारमा
स्थाननय स्तरमा कृवि प्रसारका कायवक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सिं चालन गने । ।



ववशेि पररयोिना तथा अनभयानमुखी कायवक्रमहरू कृवि अनुसन्धान, प्रसार र जशक्षण सिं स्थाको समन्वयमा
सिं चालन गने ।

ख) कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालयको काम, कतवव्य र अनधकार
नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ (207५/04/10 मा सिं शोनधत) बमोजिम यस मन्रालयले
सम्पादन गनुप
व ने कायवहरू दे हायनुसार रहेका छन्


कृवि तथा कृवििन्य िैववक ववववधता र िैववक प्रववनध सम्बजन्ध नीनत, कानुन, मापदण्ड र
ननयमन;



ु ा, खाद्यपदाथवको गुणस्तर तथा खाद्य स्वच्छता
खाद्य सुरक्षा, खाद्य अनधकार र खाद्य सम्प्रभत
सम्बन्धी नीनत, कानुन, मापदण्ड र ननयमन;



कृवि तथा पशुपन्छीिन्य औिधी, सुक्ष्मतत्व र िैववक वविादीको उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी
नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन;



खाद्य

क्वारे न्टाइन,

पशु तथा

वनस्पनतिन्य

क्वारे न्टाइनसम्बन्धी

नीनत,

कायवन्वयन र ननयमन;


वविादीको स्तरीकरण, सूचना सङ्कलन, वगीकरण, सू चना प्रवाह र ननयमन;
6

कानून,

मापदण्ड,




कृविसम्बन्धी अन्तरावविय व्यापार सहिीकरण;

कृवि तथ्यािंक प्रणाली, अनुसन्धान, स्रोत सिं रक्षण, ववकास र ववस्तार;



कृवि तथा खाद्यसम्बन्धी अन्तरावविय प्रत्यायन, प्रमाणीकरण, प्रयोगशाला ववकास र व्यवस्थापन;



रासायननक तथा िैववक मल उत्पादन, आयात तथा प्रयोगसम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड,
गुणस्तर ननधावरण, समन्वय र ननयमन;




कृवि, मत्स्य तथा पशुपन्छीिन्य महामारी ननयन्रण;

कृवि औद्योनगवककरण, मत्स्य, पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको अन्तर प्रादे जशक ववकास, प्रविवन र
समन्वय;



बीउवविन एविं नश्ल सम्बन्धी राविय गुणस्तर ननधावरण र ननयमन;



अन्तरदे जशय चरन तथा खकवसम्बन्धी नीनत, कानुन र ननयमन;



पशुपन्छीिन्य औिधी र दानाको नीनत, कानुन, मापदण्ड, गुणस्तर ननधावरण, आयात अनुमनत र
ननयमन;



पशुजचवकत्सासम्बन्धी राविय नीनत, कानुन, मापदण्ड र व्यवस्थापन;



पशुजचवकत्सकको दताव, अनुमनत, नववकरण, खारे िी र ननयमन;



दुग्ध र दुग्ध पदाथवबाट बनेका वस्तुहरुको अनुसन्धान र ववकास;



मासु तथा मासुिन्य पदाथव र पशु छाला तथा अन्य पदाथवसम्बन्धी नीनत, कानुन, मापदण्ड र
ननयमन;



कृवि तथा पशुपन्छी ववमासम्बन्धी नीनत र मापदण्ड;



पशुसेवासम्बन्धी प्रयोगशालाको सम्बिता;



राविय वकसान आयोग;



नेपाल कृवि अनुसन्धान पररिद्;



मन्रालयसम्बन्धी राविय अन्तरावविय सिं घसिं स्थासिं ग सजन्ध, सम्झौता, अनभसजन्ध, सम्पकव र समन्वय;



मन्रालयसम्बन्धी सावविननक सिं स्थान, प्रनतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र ननयमन;



नेपाल कृवि सेवाको सञ्चालन।

ग) कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालयमा रहेका महाशाखा र ती महाशाखा अन्तगवतका शाखाहरुको कायववववरण
(प्रदान गररने सेवा समेत)
1. प्रशासन महाशाखा
जिम्मेवार अनधकारीः श्री अननता ननरौला, सहसजचव
प्रशासन महाशाखाको कायवक्षर
े


मन्रालयको कमवचारी प्रशासन सम्वन्धी कायव गने ।



मन्रालयको आन्तररक व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव गने ।



मन्रालयको जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने ।



मन्रालयको आनथवक प्रशासन सम्बन्धी कायव गने ।



मन्रालय र अन्तरगतका ननकायहरुको कानूनी तिुम
व ा मस्यौदा तथा कानूनी राय, परामशव ददने ।



मन्रालयस्तरबाटहुनने नकायहरुका पदानधकारीहरुको ननयुजि तथा अवकाश सम्बन्धी कायवहरु गने ।
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मन्रालय अन्तरगतका कायावलय र ननकायहरुको प्रशासननक कामकारवाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने



मन्रालय अन्तगवत कृवि सेवा समूह लगायतको सञ्चालन सम्वन्धी कायव गने



मन्रालय र अन्तगवत ननकायहरुको सुशासन कायम गने ।

क. कृवि कमवचारी प्रशासन शाखा


सिं जघय ननिामती सेवा ऐन र ननयमावली अनुसार कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी मत्स्य समूह

वाहेकका कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी माग आकृनत, ननयुजि, पदस्थापन, सरुवा, बढु वा, ववदा, अवकाश र ववभागीय
कारवाही सम्बन्धी कायव गने ।


मन्रालयबाट सञ्चालन हुने कृवि सेवा अन्तगवका लाइभिक भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहे कका समूहमा ररि

रहेका पदहरु वढु वा तथा खुल्लाबाट पदपूनतव सम्बन्धी कारवाही गने ।


मन्रालय अन्तगवत कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका कमवचारीहरुको

ननयुजि, सरुवा, वढु वा, स्वेजच्छक अवकाश, उपदान, ननवृजत्तभरण, प्रोत्सावहत पुरस्कार, वृजत्त ववकास, दण्ड सिाय
सम्वन्धी कायव गने ।


मन्रालय अन्तगवतको कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका िनशजि वववरण

अद्यावनधक राख्ने ।


बढु वा सनमनतको सजचवालयले कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका सम्पादन

गने कायवमा सहयोग गने ।


मन्रालय अन्तगवतका साववकको पशुपन्छी मन्रालय अन्तगवत रहेका बोडव, सिं स्थान, सनमनत, पररिद वाहेकका

कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी कायवको अनुगमन सहयोग समन्वय गने ।


मन्रालय मातहतमा रहेको साववकको पशु पन्छी ववकास मन्रालय अन्तगवका रहेका वोडव सिं स्थान सनमनत

पररिद् लगायतको सिं स्थाहरु वाहेको कायवववनध ननदे जशका लगायत कमवचारीहरुको सम्पजत्त वववरणको अनभलेख
अद्यावनधक गने साथै सम्पजत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने ।


कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका कायव सम्पादन मूल्याकिंन सम्बन्धी

सम्पूणव कायवहरु गने ।


कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभ्िक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका स्वदे शी तथा वैदेजशक अध्ययन तथा

सात ददन भन्दा बवढ अवनधको तानलम सम्बन्धी मनोनयन लगायतका सम्पूणव कायवहरु गने


कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभ्िक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका कमवचारीहरुको पासपोटव तथा नभसाका

लानग सम्बजन्धत ननकायमा पराचार गने ।


कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभ्िक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका आयोिनाहरुको दरवन्दी सृिना,

िनशजि व्यवस्थापन लगायत प्रशासननक कामकारवाही सम्बन्धी सम्पूणव कायवहरु गने ।


वैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदे जशका, २०७५ बमोजिम कृवि सेवा अन्तगवत लाइभिक भेटेररनरी र मत्स्य

समूह वाहेकका वैदेजशक भ्रमण, तानलम मनोनयन नसफाररस सनमनतको सजचवालयको कायव गने ।


कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका प्रशासननक राय परामशव सम्बन्धी कायव

गने र यस ववियमा मजन्रपररिदमा प्रस्तावहरु पेश गने ।
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ख. आन्तररक प्रशासन (पशुपन्छी कमवचारी प्रशासन समेत) शाखा


मन्रालयमा कायवरत ननिामती कमवचारीहरुको अनभले ख राख्ने ।



विेटको पररनधनभर रही आनथवक प्रशासन ऐन, ननयमअनुसार ननमावण, ममवत, खरीद, िग्गा अनधग्रहण, नललाम

तथा नमन्हा गने ।


मन्रालयको दै ननक प्रशासन सम्बन्धी कायवहरु गने ।



मन्रालयको सुपरीवेक्षण, सोधपुछ, िनसम्पकव र सुरक्षाको व्यवस्था गने ।



मन्रालय र साववकको पशुपन्छी ववकास मन्रालय मातहत रहेका वोडव सिं स्थान, पररिद् लगायतको

सिं स्थाहरुको कायवववनध ननदे जशका लागयत कमवचारीहरुको सम्पजत्त वववरणको अनभलेख अद्यावनधक गने साथै
सम्पजत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने ।


अजख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त र भ्रिाचार ननयन्रण एविं उिुरी, गुनासो सम्बन्धी कायव

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररिद्को कायावलय र राविय सतवकता केन्रबाट प्राप्त गुनासाहरु फछयौट गने ।


मन्रालयमा आवश्यक सामग्री खररद, ववतरण लगायतका कायव गने ।



मन्रालयको सवारी साधन व्यवस्थापन र पररचालन सम्वन्धी कायव गने



मन्रालयको जिन्सी व्यवस्थापन सुरक्षा व्यवस्था सम्वन्धी कायव



मन्रालयमा प्राप्त जचठ्ठी परहरुको अनभलेख सम्वन्धी कायव



मन्रालयको सरसफाई तथा वगैचा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव



सिं जघय ननिामती सेवा ऐन र ननयमावली अनुसार कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी मत्स्य समूहका

कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी माग आकृनत, ननयुजि, पदस्थापन, सरुवा, बढु वा, ववदा, अवकाश र ववभागीय कारवाही
सम्बन्धी कायव गने ।


मन्रालयबाट सञ्चालन हुने कृवि से वा कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी मत्स्य समूहमा ररि रहेका

पदहरु वढु वा तथा खुल्लाबाट पदपूनतव सम्बन्धी कारवाही गने ।


मन्रालय अन्तगवत कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूहका कमवचारीहरुको ननयुजि,

सरुवा, वढु वा, स्वेजच्छक अवकाश, उपदान, ननवृजत्तभरण, प्रोत्सावहत पुरस्कार, वृजत्त ववकास, दण्ड सिाय सम्वन्धी
कायव गने ।


मन्रालय अन्तगवतको िनशजि वववरण अद्यावनधक राख्ने ।



बढु वा सनमनतको सजचवालयले कृवि से वा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी मत्स्य समूहका सम्पादन गने

कायवमा सहयोग गने ।


मन्रालय अन्तगवतका साववकको पशुपन्छी मन्रालय अन्तगवत रहेका बोडव, सिं स्थान, सनमनत, पररिदका कमवचारी

प्रशासन सम्बन्धी कायवको अनुगमन सहयोग समन्वय गने ।


कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका कायव सम्पादन मूल्याकिंन सम्बन्धी

सम्पूणव कायवहरु गने ।


कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूहका आयोिनाहरुको दरवन्दी सृिना, िनशजि

व्यवस्थापन लगायत प्रशासननक कामकारवाही सम्बन्धी सम्पूणव कायवहरु गने ।
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कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूहका प्रशासननक राय परामशव सम्बन्धी कायव गने र

यस ववियमा मजन्रपररिदमा प्रस्तावहरु पेश गने ।


वैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदे जशका, २०७५ बमोजिम कृवि सेवा अन्तगवत लाइभिक भेटेररनरी र मत्स्य

समूहको वैदेजशक भ्रमण, तानलम मनोनयन नसफाररस सनमनतको सजचवालयको कायव गने ।
ग.कानुन तथा फैसला कायावन्वयन शाखा


कानूनी राय प्रदान गने ।



ऐन ननयम, ववननयम िस्ता कानूनहरुको मस्यौदा गने ।



नेपाल रािपरको सूचना प्रकासन सम्बन्धी कायव गने ।



मन्रालय ववपक्षी भएको मुद्दा मानमलामा प्रनतरक्षा गने ।



कानून, न्याय तथा सिं सदीय मानमला मन्रालयमा राय माग गने ।



सम्बजन्धत न्यायालयबाट मन्रालय सम्बन्धी भएका मुद्दा फैसला कायावन्वयनको कायववाही गने ।



मन्रालय मातहतका वोडव, सिं स्थान, सनमनत, पररिदको ववननयमवली, कमवचारी प्रशासन शाखा र आनथवक
प्रशासन शाखासँगको समन्वयमा तिुम
व ा गने ।

घ. आनथवक प्रशासन शाखा


साधारणतफवको बिेट तिुम
व ा तथा कायावन्वयन गने ।



बिेट ननकासा गराउने र ननयनमत आनथवक कारोवार सन्चालन गने ।



ले खापरीक्षण तथा बेरुिू फर्छ्यौट सम्वन्धी कायव गने गराउने ।



मन्रालय मातहतको लेखा सम्वन्धी कामको ननयनमत अनुगमन, मूल्याङ्कन व्यवस्था नमलाई उपयुि कारवाही
गने ।



आनथवक प्रशासन सम्वन्धी अन्य काम गने ।



नन.से.ऐन तथा नन.से.नन. अनुसार औिधी उपचार सम्बन्धी सम्पूणव कायवहरु गने ।

2. पशुपन्छी तथा मत्स्य ववकास महाशाखा

जिम्मेवार अनधकारीः श्री बैकुण्ठ अनधकारी, सहसजचव


पशुपन्छी तथा मत्स्य नश्ल सुधार सम्बजन्ध राविय मापदण्ड तिुम
व ा र गुणस्तर ननधावरण



पशु अनुबािंजशक श्रोत व्यवस्थापन सम्वजन्ध मापदण्ड ननमावण तथा ननयमन



अन्तरदे शीय र अन्तरप्रादे जशक चरन तथा खकव सम्बन्धीी राविय गुणस्तर ननधावरण तथा ननयमन



पशुपन्छी तथा माछाको दानासुक्ष्म पोिणतत्व तथा उत्पादन सामग्रीको राविय गुणस्तर ननधावरण तथा
ननयमन



दुग्ध र दुग्ध पदाथवबाट बनेको वस्तुहरुको अध्ययन तथा ववकास



पशुिन्य उत्पादन दुध, मासु अण्डाको छाला लगायत सम्बन्धी मापदण्ड तिुम
व ा



उन कापेट पजश्मना लगायतका उत्पादन ववकास र प्रविवनको मापदण्ड ननधावरण



पशुपन्छी तथा मत्स्यसिं ग सम्बन्धीी िैववकी ववववधता सिं रक्षण सम्बन्धीी राविय मापदण्ड तिुम
व ा
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,



पशु अनुवािंजशक श्रोत लगायत असल उत्पादन अभ्यास सम्बजन्धत क्षेरमा राविय तथा अन्तरावविय सिं घ
सिं सथासिं ग समन्वय



पशु उत्पादन तथा विारीकरणमा पशु कल्याण सुननजश्चत गनव आवश्यक कायव



असल पशुपालन अभ्यास सम्वन्धी राविय मापदण्ड तिुम
व ा र कायावन्वयन



घािंसको ववउको गुणस्तर सम्वन्धी राविय नीनत मापदण्ड तिुम
व ा, ननयमन तथा प्रमाजणकरण

क. नश्ल सुधार तथा अनुविंजशक श्रोत व्यवस्थापन शाखा


पशुपन्छी नश्ल सुधार सम्बजन्ध राविय मापदण्ड तिुम
व ा र गुणस्तर ननधावरण



पशु अनुबािंजशक श्रोत व्यवस्थापन, मापदण्ड, ननयमन तयारी



पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धीी िैववकी ववववधता सिं रक्षण सम्बजन्ध राविय मापदण्ड तिुम
व ा



न्युजक्लयस हडव व्यवस्थापन



असल उत्पादन अभ्यास सम्बजन्धत क्षेरमा कायवरत सिं घसिं स्थासँग समन्वय ,



अन्तरप्रदे श पशु अनुवािंजशक श्रोत केन्र स्थापना व्यवस्थापन



उच्च प्रिनन् मानका पशुहरु उत्पादन छनौट आपूनतव व्यवस्थापन



तरल नाइरोिन, िमेको वीयव तथा भ्रणको
गुणस्तर ननधावरण
ु



Semen Bank and Gene Bankसुदृढीकरण सम्वन्धी कायवक्रमको समन्वय

ख. पशुपन्छीिन्य उत्पादन प्रविवन शाखा


दुग्ध र दुग्ध पदाथवबाट बनेको वस्तुहरुको अध्ययन तथा ववकास



पशुिन्य उत्पादन छाला लगायत सम्बन्धीी मापदण्ड तिुम
व ा



फुल पजस्मना कापेट लगायतका उत्पादन ववकास र प्रविवन



पशु उत्पादन तथा विारीकरणमा पशु कल्याण सुननजश्चत गनव आवश्यक कायव गने



असल पशुपालन अभ्यास सम्वन्धी राविय मापदण्ड तिुम
व ा र कायावन्वयन



ननयावतयोग्य पशुिन्य उत्पादनको गुणस्तर स्तरीकरण



पशुपन्छीिन्य पदाथव र उत्पादन सामाग्रीको गुणस्तर ववश्लेिण ननधावरण व्यवस्थापन र ननयमन



पशुपन्छी सम्बन्धी नववनतम प्रववधीहरुको पवहचान, छनौट तथा परीक्षण सम्बन्धमा समन्व्य तथा सहकायव



पशुपन्छी सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान,नसप, अभ्यास, प्रववनधको रावियस्तरमा अनभले खीकरण तथा प्रबिवन



ववश्वववद्यालय, तानलम प्रदायक सिं स्था तथा अन्य ननकायहरुसिं ग प्रववनध ववकास सम्बन्धी सहकायव, तथा समन्वय

ग. चरन तथा आहारा व्यवस्थापन शाखा


अन्तरदे शीय चरन खकव उपभोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वय



अन्तरप्रादे जशक चरन तथा खकव सम्बन्धी राविय मापदण्ड ननधावरण



पशुपन्छी तथामाछाको दानसुक्ष्म पोिणतत्व तथा उत्पादन सामग्रीको राविय गुणस्तर ननधावरण



घाँसेवालीको अनुवािंजशक श्रोत सिं रक्षणको राविय रणनीनत तिुम
व ा



घािंसको ववउको गुणस्तर सम्वन्धी राविय मापदण्ड तिुम
व ननयीन तथा प्रमाणीीकरण



चरन ववउ तथा कृवि वन प्रववनधको पवहचान, प्राथनमकरण तथा समन्वय
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घाँसेवाली तथा पशु आहारा सम्वन्धी परम्परागत ज्ञान,नसप, अभ्यास, प्रववनधको रावियस्तरमा अनभले जखकरण

तथा प्रबिवन
घ. मत्स्य ववकास शाखा


प्राकृनतक िलाशयहरु (पोखरी, नदीनाला, ताल तलै या एविं घोल तथा नसम) मा मत्स्य पालन सम्भाव्यता

अध्ययन र सवे क्षण सम्बन्धी कानून, मापदण्ड र ननयमन कायव


प्राकृनतक िलाशयमा िलीय िैववक ववववधता कायम राख्दै प्राकृनतक उत्पादन वृवि गनव आवश्यक कानून

मापदण्ड र ननयमन सम्बन्धी कायव


प्राकृनतक िलाशयबाट प्राप्त हुने माछा तथा िलीय िीविन्य उत्पादनमा आजश्रत समुदायको सामाजिकर

आनथवक पक्षको अध्ययन गरी रोिगारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून, मापदण्ड र ननयमन कायव


प्राकृनतक िलाशयहरुको सिं रक्षण एविं उपयोग सम्बन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन कायव



माछा तथा िलीय िीव पालन प्रविवन कानून मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव



माछा तथा िलीय िीव पालनको नवीीनतम प्रववनधहरुको मापदण्ड र ववस्तार सम्वन्धी कायव



मत्स्य ववि आपूनतव, गुणस्तर, मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव



माछा तथा िलीय िीविन्य उत्पादनको पोिहाभे ि तथा बिार सम्बन्धी मापदण्ड र ननयमन कायव

3. पशु स्वास्थ्य महाशाखा

जिम्मेवार अनधकारीः श्री ववियचन्र झा, सहसजचव


पशु जचवकत्सा सम्बन्धी राविय मापदण्ड ननधावरण र व्यवस्थापन



पशु जचवकत्सा सेवाको गुणस्तर ननधावरण तथा ननयमन



पशुपन्छी तथा पशु स्वास्थ्य सम्बजन्ध प्रचनलत ऐन, कानूनको कायावन्वयन



पशुपन्छीिन्य औिनध, िैववक पदाथव, खाद्य राविय मापदण्ड ननधावरण तथा गुण ननयमन, िोजखम ववश्लेिण तथा

औिधी ननगरानी (फमावको नभजिले न्स)


महामारी तथा सीमा ववहीन रोग ननयन्रण, अन्वेिण, इवपडे नमयोलोिी सम्बजन्ध (वन्यिन्तु समेत) समन्वय तथा

नीनत, कानून ननमावण र ननयमन


पशु क्वारे न्टाईनसिं ग सम्बजन्धत कायवहरुमा आवश्यक समन्वय तथा सहकायव



पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरावविय सजन्ध सम्झौताहरु कायावन्वयन



पशु स्वास्थ्य सम्बजन्ध प्रयोगशालाको सम्बन्िता र स्तरीकरण सम्वन्धी नीनत र मापदण्ड



भेटेरीनरी िनस्वास्थ्य, िुनोवटक रोग, एजन्टबायोवटक रे नसस्टे न्स, ड्रग रे जिड्यु लगायतका िनस्वास्थ्यका

ववियमा एक स्वास्थ्य अवधारणा सम्वन्धी


राविय भेटेररनरी गुणस्तर, पशुपन्छीिन्य पदाथवको स्वच्छता, मापदण्ड, ननयम, कानून, नीनत तिुम
व ा र अनुगमन



पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, ननयम,ननदे जशका मापदण्ड तिुम
व ा र व्यवस्थापन



पशुस्वास्थ्यसँग सम्बजन्धत प्रमाणीीकरण सम्बन्धी कायव गने



पशुपन्छीिन्य महामारी ननयन्रण तथा व्यवस्थापन



मासु तथा मासुिन्य पदाथवको राविय गुणस्तर ननधावरण तथा ननयमन



पशु स्वास्थ्य सिं रक्षणका लानग आवश्यक दस्तावेि तिुम
व ा र कायावन्वयन
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रावियस्तरमा असल भेटेररनरी अभ्यास कायावन्वयन



पशु स्वास्थसँग सम्बजन्धत क्षेरमा कायवरत सिं घ,सिं स्थासँग समन्वय



Emergingतथा Re-emerging diseasesननयन्रण सम्बन्धी रणनीनत तयार तथा कायावन्वयन



पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान र ववकास



पशु कल्याण सम्बन्धी राविय मापदण्ड समन्वय तिुम
व ा र कायावन्वयन



पशु रोग तथा अवस्था सम्वन्धी राविय तथ्याक व्यवस्थापन तथा राविय तथा अन्तरावविय ररपोवटिं ग



मत्स्य स्वास्थ्य तथा माछािन्य महामारी ननयन्रण

क. पशु जचवकत्सा तथा रोग ननयन्रण समन्वय शाखा


पशुपन्छी तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचनलत ऐन ,कानूनको कायावन्वयन ,ननदे जशका मापदण्ड तिुम
व ा र

व्यवस्थापन


महामारी तथा सीमा ववहीन रोग अन्वेिण तथा ननयन्रण र पशु क्वारे न्टायन सम्वन्धी समन्ववय



पशु रोग सम्बन्धी इवपडे नमयोलोिीकल सनभवलेन्स अध्ययन ,(वन्यिन्तु समेत)



Emergingतथा Re-emerging diseasesननयन्रण सम्बजन्ध रणनीनत तयार तथा कायावन्वयन



पशु रोग सम्बन्धी राविय तथ्यािंक अनभलेखीकरण तथा ववश्लेिण



पशु रोग सम्बन्धी राविवय तथा अन्तरावविय ररपोवटिं ग



महामारी तथा सीमावववहन रोग ननयन्रणका लानग Zoning and Compartmentalization



पशु जचवकत्सा सम्बन्धी राविय मापदण्ड ननधावरण र व्यवस्थापन



पशु सेवा सम्बन्धी प्रयोगशालाको सम्बितामापदण्ड/स्तरीकरण सम्वन्धी नीनत/



पशु जचवकत्सा सेवाको गुणस्तर ननधावरण तथा ननयमन



ववश्व पशु स्वास्थ्य सिं गठन लगायतका ननकायसिं ग सहकायव तथा समन्वय



पशु स्वास्थ्य सिं रक्षणका लानग आवश्यक दस्तावेि तिुम
व ा र कायावन्वयन



पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान र ववकास

ख. भेटेररनरी िनस्वास्थ्य एविं पशु कल्याण शाखा


िुनोवटक रोग ननयन्रणमा अन्य सरोकारवाला ननकायसिं ग समन्वय



पशु तथा पशुिन्य पदाथवमा ड्रग रे नसड्यु ननयन्रण तथा ननयमन



भेटेरीनरी िनस्वास्थ्य ड्रग रे नसड्यु लगायतका ,एजन्टबायोवटक रे नसस्टे न्स ,ववियहरुमा राविय मापदण्ड ननयमन
ननयन्रण



एजन्टबायोवटक रे नसस्टे न्स, ड्रग रे नसड् युलगायतका ववियहरुमा राविय तथा अन्तरावविय ररपोवटवङ



एक स्वास्थ्य अवधारणाको राविय मापदण्ड तथा सूचक ननधावरण तथा आवश्यक समन्वय



मासु तथा मासुिन्य पदाथवको राविय गुणस्तर ननधावरण तथा ननयमन



भेटेररनरी िनस्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान र ववकास



िुनोवटक रोग सम्बन्धी सनभवलेन्सअध्ययन तथा समन्वय



िनस्वास्थ्य सिं रक्षणका लानग आवश्यक दस्तावेि तिुम
व ा र कायावन्वयन
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पशु कल्याण सम्बन्धी राविय मापदण्ड लगायत तिुम
व ा र कायावन्वयन

ग. पशुपन्छी औिधी व्यवस्थापन तथा ननयमन शाखा


पशुपन्छीिन्य औिधीको राविय मापदण्ड ननधावरण



िैववक पदाथव लगायतको राविय मापदण्ड ननधावरण तथा गुण ननयमन



िोजखम ववश्लेिण तथा औिधी ननगरानी फमावकोनभजिलेन्स)



राविय भेटेररनरी गुणस्तर ननधावरण



पशुपन्छीिन्य पदाथवको स्वच्छता, मापदण्ड तिुम
व ा र अनुगमनमा आवश्यक सहकायव एविं समन्वय



पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कानून, ऐनमा सहकायव र व्यवस्थापन



भेटेररनरी औिनध,िैववकीको आयात ननयावत नसफाररश माग आपूनतव व्यवस्थापन



रावियस्तरमा असल भेटेररनरी अभ्यास कायावन्वयन



भेटेररनरी औिधीको गुणस्तर परीक्षणको मापदण्ड ननधावरण



पशुपन्छीमा प्रयोग हुने खोपको गुणस्तर परीक्षणको मापदण्ड ननधावरण

4. कृवि ववकास महाशाखाको कायव वववरण


रासायननक तथा िैववक मल उत्पादन तथा आयात मापदण्ड, गुणस्तर ननधावरण तथा ननयमन सम्वन्धी कायव।



स्वेदश नभर वीउ, वविन आपूनतव गुणस्तर र मापदण्ड सम्वन्धी कायव



आधुननक कृवि औिार आपूनतव प्रयोग, ववतरण सम्वन्धी मापदण्ड तिुम
व ा तथा ववस्तारमा प्रदे शजीक समन्वय
सम्वन्धी कायव



कृवि सामग्री अनुदान नीनत मापदण्ड तथा ववतरणको समुजचत व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव



खाद्यान्न, नगदे वावाली, फलफूल तरकारी, रे शम वालीको प्रविवन सम्वन्धी केन्रीय कानून, मापदण्ड, ननयमन
सम्वन्धी कायव



उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृविका लानग कृवि समूह, सहकारी, ननिी उद्यमीलाई प्रोत्साहन सम्वन्धी कायव



माटोको गुणस्त्तरीयता कायम गनव माटो व्यवस्थापन सम्वन्धी राविय मापदण्ड



कृवि अनुसन्धान, जशक्षा र प्रसार सम्वन्धी राविय मापदण्ड तिुम
व ा समन्वय र ववस्तार सम्वन्धी कायव



आधुननक कृवि प्रववनधको प्रयोग, अवलम्वन पररमािवन र समन्वय सम्वन्धी कायव



श्रोत केन्रहरुको सिं रक्षण, ववकास र प्रविवन सम्वन्धी कायव



कृिक क्षमता ववकास सम्वन्धी मापदण्ड सहयोग र समन्वय सम्वन्धी कायव

क. कृवि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रववनध शाखा


रासायननक तथा िौववक मल उत्पादन तथा आयात प्रयोग सम्वन्धी मापदण्ड तिुम
व ा गुणस्तर ननयम सम्वन्धी
कायव



वीउ वविन आपूनतव, व्यवस्थापन,गुणस्तर र मापदण्ड सो को अनुगमन तथा ननयमन सम्वजन्ध कायव



कृवि औिार उत्पादन तथा प्रयोग सम्वन्धी मापदण्ड तिुम
व ा तथा नयमन सम्वन्धी कायव



कृवि सामग्री आपूनतवको प्रक्षेपण, ववश्लेिण, अनुगमन र समन्वय सम्वन्धी कायव



कृवि सामग्रीमा प्रदान गररने केन्रीय अनुदान सम्वन्धी कायव
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मल आयात अनुमनत तथा मल आयातकतावको अनुमनत सम्वन्धीी कार ्य



एकीकृत कृवि अनुसन्धान जशक्षा र प्रसारको व्यवस्था, मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव



आधुननक तथा नववनत्तम प्रववनधहरुको मापदण्ड, ननयमन र ववस्तार सम्वन्धी कायव



कृवि अनुसन्धान, जशक्षा र प्रसार कायवमा सिं लग्न सरकारी तथा गैर सरकारी ननकायवीच समन्वय कायव

ख. कृवि उत्पादकत्व व्यवस्थापन शाखा


खाद्यान्न, बाली ववकास तथा प्रविवन र ननयमन सम्वन्धी कायव



मह, च्याउ, रे शम बालीको ववकास तथा प्रविवन र ननयमन सम्वन्धी कायव



नगदे वाली औद्योनगक वालीको ववकास तथा प्रविवन र ननयमन सम्वन्धी कायव



तरकारी फलफूल वालीको ववकास तथा प्रविवन र ननयमन सम्वन्धी कायव



उत्पादन वृविको लानग व्यवसावयक कृिक तथा कृिक समूह एविं सहकारीसिं ग समन्वय



िमीन र श्रमको उत्पादकत्व बृवि सम्वन्धी कायव

ग. कृवि ववकास रणनीनत समन्वय शाखा


वाली सिं रक्षण प्रववनध सम्वन्धी कानून र मापदण्ड तिुम
व ा गने



माटो व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून र मापदण्ड तिुम
व ा गने



कृवि प्रसार सेवाको गुणस्तर, मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव



कृवि प्रसार सेवा प्रदायकको पवहचान, प्रविवन र ननयमन सम्वन्धी कायव



कर सुववधा माफवत कृविमा नवप्रवतवन प्रविवन सम्वन्धी कायव



भण्डारण, ढु वानी तथा सन्चालन, बिारीकरण सम्वन्धी केन्रीय मापदण्ड गुणस्तर ननधावरण र

सेवामूलक

कायवहरुको ननयमन
5. खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रववनध महाशाखा

जिम्मेवार अनधकारीः डा. हरर बहादुर के.नस., सहसजचव


कृवि तथा कृवि िन्य िैववक ववववधता र िैववक प्रववनध सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तिुम
व ा तथा ननयमन
सम्वन्धी कायव



खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूताका लानग मापदण्ड तिुम
व ा गरी सो को ननयमन



वनस्पनत तथा प्राणीिन्य खाद्य पदाथवमा गुणस्तर कायम गनव आवश्यक मापदण्ड, कानून तिुम
व ा तथा
कायावन्वयन



वविादीको स्तरीकरण, सूचना सिं कलन वगवीीकरण र ननयमन सम्वन्धी कायव गने



कृवि तथा खाद्य सम्वन्धी अन्तरावविय प्रत्यायान, प्रमाणीकरण, प्रयोगशालाको ववकास सम्वन्धी मापदण्ड तिुम
व ा
र ननमयन सम्वन्धी



खाद्य सुरक्षा ववश्लेिण, अनुगमन तथा प्रक्षेपण सम्वन्धी कायव



प्राङ्गाररक कृविलाइ प्रोत्साहन गने मापदण्ड, कानून तिुम
व ा र ननयमन



असल कृवि अभ्यास (GAP) र एवककृत शरुिीव व्यवस्थापन (IPM) लाई प्रविवन गनव आवश्यक कानून,
मापदण्ड तिुम
व ा तथा ननयमन सम्वन्धी
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क. खाद्य तथा पोिण सुरक्षा शाखा


राविय खाद्य सुरक्षा कायवक्रम तिुम
व ा मापदण्ड कानून र ननयमन सम्वन्धी कायव



लोपोन्मुख र स्थानीय एविं रै थाने बाली एविं कन्दमूल प्रविवन सम्वन्धी कायव



खाद्य सुरक्षा ववश्लेिण, अनुगमन तथा प्रक्षेपण सम्वन्धी कायव



खाद्य सुरक्षा कायम गनव आवश्यक कानून मापदण्ड तिुम
व ा र ननयमन



खाद्यान्न िगेडा भण्डार व्यवस्थापनमा सम्वन्वय

ख. खाद्य प्रववनध एव स्वच्छता शाखा


खाद्य प्रववनध सम्वन्धी अनुसन्धान र ववकासमा समन्वय



खाद्य वस्तु गुणस्तर मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव



खाद्य प्रयोगशालाको मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव

ग. कृवि िैववक ववववधता तथा वातावरण शाखा


िैववक ववववधता र िैववक प्रववनध सम्वन्धी कानुन मापदण्ड र ननयमन



प्राङ्गाररक कृवि सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन



सिं रक्षण कृवि, स्रोत सिं रक्षण प्रववनध एविं असल कृवि अध्ययन सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन प्राङ्गाररक
नेपाल कृवि GAP, IPM, IPNS ददगो भू–व्यवस्थापन िस्ता ददगो कृवि ववकासका पिनतहरुको प्रवद्ववन
सम्बन्धी आवश्यक कायव गने ।



कृवि वातावरण सनमनत र प्राङ्गाररक कृवि उत्पादन र प्रशोधन प्रणाली राविय समन्वय सनमनतको बैठक
सञ्चालन



प्राङ्गाररक प्रमाणीकरण कायावन्वयन कायवववनध तथा मागवदशवन तयारी सम्बन्धी कायव गने ।



कृवि पशु पन्छी तथा वातावरण सम्बन्धी EIA / IEE सम्वन्धी



वविादी व्यवस्थापन र वातावरण सम्बन्धी आयोिना तथा अन्तराविय महासजन्ध/अनभसजन्धहरुको कायावन्वयन
तथा समन्वयका लानग मन्रालयको सम्पकव ववन्दु (Focal Point) को रुपमा कायव गने ।



कृवि एविं पशुपन्छी सम्वि क्षेरहरुमा प्रयोग हुने सामानहरुको व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धत कायव ।



Agriculture & Environment Journal र अन्य प्रकाशन सम्वन्धी



कृवि क्षेरमा िलवायु पररवतवन असर न्यूनीीकरण तथा अनुकीूलन कायव सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र
ननयमन



िलवायु पररवतवनका कृवि क्षेरमा असरबारे अध्ययन, अनुसन्धानको व्यवस्था



कृवि वातावरण सिं रक्षण र सम्विव सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन

6 कृवि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रविवन महाशाखा

जिम्मेवार अनधकारीः श्री सवनम जशवाकोटी, सहसजचव


क्वारे न्टाइन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तिुम
व ा र कायावन्वयनमा सहयोग र समन्वय सम्वन्धी कायव



कृवि सम्वन्धी अन्तरावविय व्यापीार प्रविवन सहिीकरण र समन्वय



कृवि औद्योगीीकरण प्रविवन अन्तर प्रादे जशक ववकास र समन्वय



कृवि तथा पशुपन्छी वीमा सम्वन्धी मापदण्ड, कानून तिुम
व ा तथा सो को ननयमन र समन्वय सम्वन्धी कायव
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कृवि वीमा अनुदान व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव



कृवि किाव सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र ननयमन ववश्लेिण सम्वन्धी कायव



कृवि व्यवसायको प्रविवन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड ननधावरण



कृवि तथा पशुपन्छी बिार मापदण्ड ननधावरण, केन्रीय तथा प्रादे जशक बिार पूवावधारमा सहयोग



कृवि उपि तथा पशुपिंक्षीिन्य वस्तुहरुको मूल्य ननधावरण सम्वन्धी मापदण्ड तिुम
व ा र कायावन्वयन,
सहिीकरण तथा समन्वय



आधुननक कृवि याजन्रकरण सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तिुम
व ा र ननयमन



कृवि, खाद्य एविं पशु समी्वन्धी प्रत्यायन प्रमाणीीकरण, ववकास र व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र
ननयमन कायव



क्षेरीय, अन्तरावविय कृवि व्यापार सम्वन्धी कायव



साना नसचािंइ ववकास सम्वन्धी मापदण्ड र ननयमन कायव

क. कृवि किाव, ववमा तथा ववपत व्यवस्थापन शाखा


कृवि किाव सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव



कृवि किाव प्रविवन तथा ववश्लेिण र समन्वय



कृवि तथा पशुपन्छीको ववमा सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव



ववपद पूव व तयारी एविं व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन



राहत व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण एविं पररचालन



वविदी एविं राहत सम्वन्धी अनुगमन तथा समन्वय



ँ लन, न्यूननकरण सम्वन्धी पूव व तयारी सो को मापदण्ड, राहत व्यवस्थापन
कृवि क्षेरमा सम्भाववत ववपदको आक
सम्वन्धी कायवमा प्रादे जशक समन्वय



पशुपन्छीिन्य महामारी तथा प्रकोप लगायतका ववपद व्यवस्थापन

ख.कृवि व्यवसाय तथा बिार प्रविवन शाखा


कृवि व्यवसाय प्रविवन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड ननधावरण र ननयमन



कृवि िन्य उद्योग प्रशोधनको अध्ययन ववकास र ववस्तार



कृवि तथा पशु पन्छी बिार मापदण्ड ननधावरण र ननयमन



कृवि उपिहरुको मूल्य ननधावरण सम्वन्धी केन्रीय मापदण्ड, कानून र ननयमन



व्यवसाय प्रविवन सहयोग तथा सहुनलयत मापदण्ड सहिीकरण र समन्वय



पशुपन्छी िन्य उद्योग व्यवसायको मापदण्ड कानून र ननयमन



कृवि तथा पशु पन्छीिन्य उत्पादनको सिं कलन प्रवर ्िन, भण्डारण ननयमन मापदण्ड र कानून



कृवि बिारको अन्तरप्रादे जशक समन्वय

ग. कृवि भौगोनलक सूचना प्रववनध शाखा


मन्रालयको website development, update, management and computer system administration,
network management and Software development लगायतको कायव गने
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कृवि योिना तिुम
व ाको लानग सिं घ, प्रदे श, जिल्ला, नगरपानलका, गाउँपानलका र स्तानीयस्तरको प्राकृनतक श्रोत
सम्वन्धी Digital Map तयार तथा उपलब्ध गराउने ।



आवनधक योिना तथा कृवि नीनतले पररलजक्षत गरे बमोजिमका उच्च मूल्य (High Value) का वाली
ववशेिको पकेट क्षेरको पवहचान गरी सबै खालका कृवि योिना तथा कायवक्रम तिुम
व ा कायवमा सघाउ
पुयावउने ।



कृविसिं ग सम्वजन्धत Spatial / Non Spatialतथ्याङ्क अद्यावनधक गने तथा उि कायवमा सरकारी एविं गैर
सरकारी सिं स्थाहरुसिं ग समन्वय गने ।



कृवि भौगोनलक सूचना प्रणाली सम्वन्धी तानलम, गोवष्ठ तथा सेनमनार सिं चालन गने र यस प्रणालीलाई
समयसापेक्ष ववकास गरी सिं स्थागत क्षमता अनभवृवि गने ।



दै वी प्रकोप तथा अन्य वातावरणीय

प्रकोपबाट भएका क्षनत, नोक्शान,

ररमोट सेजन्सिं ग (Remote

Sensing)/Global Positioning Systemको माध्यमबाट तथ्यािंक सिं कलन, प्रशोधन गरी अद्यावनधक गने


।

ववनभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी ननकायहरुबाट प्राप्त कृविसिं ग सम्वजन्धत प्रववनध, अनुसन्धान तथा अन्य
िानकारीहरुलाई भू-सूचना प्रणालीको माध्यमबाट प्रवाह गने ।

घ. कृवि यान्रीकरण तथा साना नसचाइ शाखा


कृवि याजन्रकरण सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव



कृवि यान्रीीकरण प्रविवन सम्वन्धी र ववकास सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव



कृवि यान्रीीकरण सम्वन्धी प्रादे जशक समन्वय



साना कृवि नसचाइ सम्वन्धी मापदण्ड, कानून तिुम
व ा तथा ननयमन सम्वन्धी कायव

ङ.क्वारे न्टाइन समन्वय शाखा


पशु, खाद्य तथा प्लान्ट क्वारे न्टाइन सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण ननमयन तथा समन्वय



नसमा क्षेरमा पशु, खाद्य तथा कृवि सम्वन्धी क्वारे न्टाइन कायवमा समन्वय गने



पशुपन्छी खाद्य तथा कृवि सम्वन्धी क्वारे न्टाइन प्रकृया सामान्िस्यता गरी आयात प्रकृया व्यवस्थापनमा
समन्वय



क्वारे न्टाइन सम्वन्धी अन्तरप्रादे जशक स्तरमा समेत क्षमता अनभवृवि तथा समन्वय।

7. योिना तथा ववकास सहायता समन्वय महाशाखा

जिम्मेवार अनधकारीः डा. रािेन्र प्रसाद नमश्र, सहसजचव


मन्रालयको सिं घीय बाविवक कायवक्रम र बिेट तिुम
व ा एविं समन्वय गने



मन्रालय अन्तगवत िनशजिको वस्तुजस्थनत अद्यावनधक तथा क्षमता ववकासका सम्वन्धी मापदण्ड अध्ययन
अनुसन्धान र कायावन्वयन ।



मन्रालय र अन्तगवत ननकायको कायवक्रम सिं शोधन, रकमान्तर तथा थप ननकासा सम्वन्धी



मन्रालय अन्तरगत ननकायको ननक्षेपण सम्बन्धी कायव गने र अन्तरननकाय समन्वय ।



केन्रीय आयोिना÷कायवक्रमहरुको सिं भाब्यता प्रक्षेपण अध्ययन, ववश्लेिण समन्वय ।
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।



पररिद, बोडव, सिं स्थान, कम्पनी, सनमनतको वाविवक कायवक्रम÷बिेट तिुम
व ा र समन्वय सम्बन्धी कायव ।



बैदेजशक सहयोगमा सिं चालन हुने आयोिनाहरुको कायवक्रम÷बिेट तिुम
व ा, कायवक्रम सिं शोधन, रकमान्तर, नमवस
तयारी सम्बन्धी कायव र समन्वय ।



मन्रालय अन्तगवतका कमवचारीको िनशजि ववकासका लानग नीनतगत व्यवस्था ।



मन्रालयसिं ग सम्वन्धी नीनत तथा आवनधक योिनाहरुको तिुम
व ा, ववश्लेिण तथा पररमािवन गरी कायवक्रम
कायावन्वयनमा समन्वय ।



ँ
मन्रालयसिं ग सम्वन्धी आयोिनाहरुको प्रस्ताव तयारी गरी ववकास साझेदार तथा बैदेजशक दातृ सिं स्थाहरुसग
कायवगत समन्वय ।



कृवि ववकास रणनीनत कायावन्वयन गनव आवश्यक नीनतगत व्यवस्था सम्वन्धी



लै वङ्गकमूलप्रवाहीकरण र समावेशीकरणका नसिान्तलाई मन्रालय र अन्तगवतका ननकाय र आयोिनाहरुबाट
सञ्चालन हुने कृवि कायवक्रमहरुमा सिं स्थागत गरी सोको लेखािोखा ।



लै वङ्गक तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्बन्धी सम्पकव ववन्दुको कायव ।



मन्रालय र अन्तगवतका आयोिना तथा कायवक्रमहरु र वैदेजशक सहायतामा सिं चानलत आयोिनाहरुको
कायवक्रम सिं चालन तहदे जख नीनतगत तहसम्म समीक्षा अनुगमन एविं मूल्यािंकन ।



ननयनमत रुपमा (मानसक, द्वै मानसक, चौमानसक र बाविवक) कायव प्रगनत जस्थनतको समीक्षा र पृष्ठपोिण ।



कायवक्रम तथा आयोिना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त ननदे शनहरुको कायावन्वयन र अन्तरननकाय समन्वय
गने, गराउने ।



नीनत कायावन्वयनको अनुगमन तथा ववश्लेिण



तथ्यािंक सिं कलन ववश्लेिण एविं सूचना प्रवाह सम्वन्धी कायव ।



कृवि बिार, बालीनाली तथा पशुपिंक्षी जस्थनत ननरीक्षण तथा द्वै मानसक प्रनतवेदनलगायत अन्य प्रकाशन सम्वन्धी
कायव ।

क. नीनत समन्वय शाखा


मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुको नीनतको आवश्यकताको पवहचान, ववश्लेिण तथा तिुम
व ा समन्वय



मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुको नीनत कायावन्वयनको अवस्था सहिीकरण



मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुको नीनत अनुगमन र मूल्याकन तथा पृष्ठपोिण



अन्य मन्रालय तथा केन्रीय ननकायहरुवीच नीनतगत ववियमा समन्वय



नीजि तथा गैर सरकारी क्षेर वीच समन्वय

ख. विेट तथा कायवक्रम शाखा


सिं जघय कायवक्रम तथा विेट तिुम
व ा मागवदशवन तथा विेट नसनलङ्ग सम्वन्धी कायव



मन्रालयको कायवक्रम तथा बिेट कम्पाइल तथा स्वीकृतीको व्यवस्था सम्वन्धी कायव



ननतिामूलक बिेट तिुम
व ाको नीनतगत तथा सस्ँ थागत व्यवस्था सम्वन्धी कायव



कायवक्रम तथा बिेट कायावन्वयन सहिीकरण र समन्वय
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ग. ववकास सहायता समन्वय शाखा


अन्तरावविय सहयोगको मापदण्ड (प्रदे शलाई समेत लागू हुने गरी) तयारी र कायावन्वयनको व्यवस्था



अन्तरावविय सहयोगको क्षेर तथा आयोिना पवहचान



सहयोग पररचालन सहिीकरण



प्रोिेक्ट बैंक तयारी

घ. मानव सिंशाधन, लैवङ्गक ववकास तथा समावेशी शाखा


िनशजि ववकास नीनत, मापदण्ड



बैदेजशक तानलम तथा अध्ययन भ्रमणको नीनत, मापदण्ड र व्यवस्था



लैं नगक मूलप्रवाहीकरण नीनत, कायवक्रम, मापदण्ड



कायवक्रम समन्वय र सहिीकरण



लैं नगक उत्तरदायी बिेट कायावन्वयनको व्यवस्था



समावेशी नीनत, कायवक्रम, मापदण्ड

ङ अनुगन तथा मूल्याङन शाखा


कायवक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नीनत, मापदण्ड र प्रवक्रया



सिं जघय आयोिना तथा कायवक्रम अनुगमन तथा मूल्याँकन



आवनधक प्रगनत सनमक्षा र प्रनतवेदन



सिं जघय सिं सद सम्वन्धी कायव गने

च. तथ्याङ्क तथा ववश्लेिण शाखा


कृवि बिार, बालीनाली तथ्यािंक सिं कलन नबनधको नबकासका लानगननदे जशका तयारी तथा पररमािवन, तानलम
आदद सन्चालन गने



कृवि बिार, बालीनाली तथा पशुपिंक्षी जस्थनत ननरीक्षण तथा द्वै मानसक प्रनतवेदन प्रकाशन गने ।



अधवबाविवक, बाविवक कृवि तथ्यािंक सिं कलन, प्रशोधन, अनुगमन, अनुमान तथा प्रकाशन गने ।



बाविवक रुपमा Statistical Information on Nepalese Agricultureपुस्तकको लानग तथ्यािंक सिं कलन,
अनुगमन, प्रशोधन र प्रकाशन गने ।



कृवि क्षेरसँग सम्बजन्धत तथ्याक सम्बन्धी सम्पूणव कायवहरुको समन्वय गरी सम्पकव ववन्दुको रुपमा कायव
गने।



राविय महत्वको तथ्याँक तथा सूचना सिं कलन तथा अद्यावनधक गरी आवनधक रुपमा प्रकाशन ।

४. मन्रालय अन्तगवतका ववभाग, केन्रीय ननकाय, आयोग, पररिद्, बोडव, सनमनत तथा सिं स्थानहरुको वववरणः
केन्रLय ननकाय

बीउ वविन गुणस्तर ननयन्रण केन्र, हररहरभवन,
कृवि सूचना

राविय कृवि
ववभागहरु

nlntk'/ ।
तथा सिं चार केन्र, हररहरभवन, nlntk'/ ।
अनुसन्धान तथा ववकास कोि, नसिं हद/jf/Knfhf, sf7df08f} .

कृवि ववभाग, हररहरभवन,

nlntk'/

।
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खाद्य प्रववनध तथा गुण ननयन्रण ववभाग, बवरमहल,

।

sf7df08f}

आयोि

राविय वकसान आयोग,

sf7df08f} .

पररिद्

नेपाल कृवि अनुसन्धान पररिद, नसिं हदरवार प्लािा,

sf7df08f}

वोडव

राविय जचया तथा कफी ववकास वोडव,

।

gofF jfg]Zj/, sf7df08f}

कम्पनी

।

कृवि सामग्री कम्पनी नलनमटे ड, टे कू,
राविय बीउ वविन कम्पनी
सनमनत

sf7df08f} .
नल., टे कु, sf7df08f} .

कपास ववकास सनमनत, खिुरा, बािंके ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बिार ववकास सनमनत, कालीमाटी,
चन्रडाँगी बीउ नबिन तथा दुग्ध उत्पादन ववकास सनमनत, झापा
नेपाल उखु तथा जचनी ववकास सनमनत, बारा ।
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.

sf7df08f}

।

५. कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालयको सिंगठन सिंरचना
िम्मा कमवचारी सिं ख्या = १५६ िना
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(घ) सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवनध

o; dGqfnoaf6 k|bfg ul/g] ;]jfsf] ljj/0f, nfUg] b:t'/ tyf cjlwsf af/] dfly a'Fbf g+= -3_ df pNn]v ul/Ps} 5 . o; dGqfno
cGtu{tsf u}/s/ /fhZjsf b/x¿ lgDgfg';f/ pNn]v ul/Psf] 5 .
!_ dT:o ljsf; ;]jf z'Ns M
l;=g+=

lzif{s g+=

!=

!=!=)&=#)

ljj/0f

b/ -¿_

vfB s[lif If]qsf] cfo
-s_ dT:o aLh
-!_ k|mfO{
 sdg sfk{ ÷ uf]6f
 rfOlgh sfk{ ÷ uf]6f
 d]h/ sfk{ ÷ uf]6f
 ;f}Gbo{ df5f ÷ uf]6f
-@_ lkmË/lnË -@–# OGr_

).@%
).@%
).@%
@.%)

 sdg sfk{ ÷ uf]6f
 rfOlgh sfk{ ÷ uf]6f
 :yfgLo d]h/ sfk{ ÷ uf]6f

).&%
).&%
).&%
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s}lkmot

-#_ lkmË/lnË -# OGr eGbf a9L_
 sdg sfk{ ÷ uf]6f
 rfOlgh sfk{ ÷ uf]6f
 :yfgLo d]h/ sfk{ ÷ uf]6f
-$_ XofrlnË

!.%)
!.%)
!.%)

@%)).–
 rfOlgh sfk{ ÷ nfv
@%)).–
 efs'/ ÷ nfv
@))).–
 /x', g}gL ÷ nfv
-v_
vfg]
df5f÷
s]=hL=
cf}ift
d"No
-sdg÷u|f; Go"gtd !%).–
sfk{÷efs'/÷l;Ne/÷laux]8÷/x'÷g}gL÷l6nflkof_

b|i6Jo M vfg] df5fsf] d"No hft / :yfg cg';f/ km/s kg]{ ePsf]n] k|:tfljt Go"gtd b/df g36\g] u/L :yfgLo lhNnf b//]6;ldltsf] lg0f{o cg';f/ sfof{Gjog
x'g] .
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@_ df6f] tyf dnvfb k/LIf0f ;]jf z'Ns M
l;=g+

lzif{s= g+=

ljj/0f

s}lkmot
b/ -¿_

!=

!=!=)&=#)

vfB s[lif If]qsf] cfo
-s_ df6f] ljZn]if0f
 k|fËfl/s kbfy{ ljZn]if0f
 df6f]sf] lk=Pr=ljZn]if0f
 6]S:r/ ljZn]if0f
 gfO6«f]hg ljZn]if0f

!)).–
!).–
#).–
*).–
!)).–
*).–

 lj¿jfn] k|fKt ug{] kmf]:km/; ljZn]if0f
 lj¿jfn] k|fKt ug{] kf]6fl;od ljZn]if0f

 ;"IdtTj ljZn]]if0f M af]/f]g, df]lnA8]gd
-k|lt tTj_
 lhGs, cfO/g, sk/, DofËlgh -k|lt tTj_
-v_ /f;folgs dn ljZn]if0f
 s'n gfO6«f]hg ljZn]if0f
 gfO6«]6 gfO6«f]hg ljZn]if0f
 Pdf]lgsn gfO6«f]hg ljZn]if0f
 s'n kmf]:km/; ljZn]if0f
 k|mofS;gn kmf]:km/;
-kfgLdf 3'ngzLn, ;fO6«Ls Pl;8df 3'ngzLn, ;fO6«Ls Pl;8
c3'ngzLn km:kmf]/; ljZn]if0f_
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/;fog tyf cGo ljZn]if0f ;fdu|Ldf
ePsf] d"No j[l4sf] cg'kftdf gofF
b//]6 lgwf{/0f ul/Psf] .

$)).–
@%).–
#)).–
#)).–
!%).–
%)).–
!@)).–

/;fog tyf cGo ljZn]if0f ;fdu|Ldf
ePsf] d"No j[l4sf] cg'kftdf gofF
b//]6 lgwf{/0f ul/Psf] .

l;=g+

lzif{s= g+=

ljj/0f

s}lkmot
b/ -¿_
^%).–
$)).–

 kf]6f; -STPB tl/sf_
 kf]6f; -ˆn]d kmf]6f]ld6/ tl/sf_
-u_ k|fËfl/s dn ljZn]if0f
 s'n gfO6«]fhg ljZn]if0f
 s'n kmf]:km/; ljZn]if0f
 kf]6f; -ˆn]d kmf]6f]ld6/ tl/sf_
 lr:ofg ljZn]if0f
 k|fËfl/s sfj{g ljZn]if0f
 lk=Pr= ljZn]if0f


$%).–
%)).–
$)).–
@).–
!@).–
!@.–

gofF b//]6 lgwf{/0f ug{ cfjZos
ePsf] .

b|i6Jo M
s= s[ifs cfkm}+n] NofPsf] jf lhNnf s[lif ljsf; sfof{no÷ s[lif ljefu cGtu{tsf kmfd{ s]Gb|x¿ jf cGo ;/sf/L sfof{no jf ;/sf/L :jfldTjdf /x]sf ;+:yfgx¿af6
cfPsf gd"gf ljZn]if0f z'Nsdf &%Ü 5'6 lbg] .
v= cWoog cg';Gwfg sfo{sfnflu ljBfyL{ jf ljZjljBfnosf ;DalGwt cWo]tfn] cWoog s]Gb| jf ljZjljBfnosf] ;DalGwt ljefusf] l;kmfl/; kq k]z u/]df gd"gf
ljZn]if0f z'Nsdf %)Ü 5'6 lbg] .
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#_ aLp ljhg k/LIf0f tyf ;]jf z'Ns M
l;=g+=
!

lzif{s g+=
!=!=&=#)

ljj/0f
vfB s[lif If]qsf] cfo
 pdf/zlQm k/LIf0f
 z'4tf k/LIf0f











b/ -¿_

s}lkmot

@@(.–
!&$ .–
!%$ .–
@*(.–
@#@.–
#%!.–

lr:ofg k/LIf0f
6]6«fhf]lnod 6]:6
leu/ k/LIf0f
aLpsf] :jf:Yo k/LIf0f
hftLo z'4tf k/LIf0f
s_afof]s]ldsN; 6]:6
v_ u|f] cfp6 6]:6
u_ On]S6f]kmf]/]l;;
!))) bfgf tf}n
aLp gd"gf lnP jfkt z'Ns
v]t lg/LIf0f
aLp k|df0fLs/0f

–
–
–

!!).–
@!$ k|lt gd'gf
#@) k|lt x]=
!)) k|lt d]= 6g
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oL k/LIf0fx¿ k|of]uzfnfdf k|rngdf
g/x]sfn]] x6fpg] .

$_ kmnkm"n lj¿jfsf] d"No M (ldlt @)&^/)^/)^ af6 nfu" x'g] u/L)
-s_ ljleGg kmnkm"nsf] sndL lj¿jfM
l;=g+=

!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@
!#
!$
!%
!^
!&
!*
!(

lzif{s g+= kmnk"mnsf] gfd

pd]/
-jif{_

prfO{
-lkm6_

b/ -¿_

!=!=&=#) :ofp
gf;kftL
cf¿
cf¿jv8f
:jL6 r]/L
v'kf{gL
sfuhLjbfd
xn'jfj]b
s6';
cf]v/ -bfFt]_
lksfg6 -r'r] cf]v/_
nK;L
ˆnfjl/Ë lkr
sLlj
;'Gtnf
h'gf/
sfutL
lga'jf
ef]u6]

@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@

@–#
@–#
!=%–#
!=%–#
!=%–#
!=%–@=%
!–@
!=%–@=%
!–@
!–@
!–@
@–$
!=%–#
!–@
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!=%–@=%
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&).–
%).–
%).–
!)).–
%).–
^).–
^).–
!)).–
!)).–
!)).–
&%.–
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!)).–
$%.–
$%.–
$%.–
$%.–
$%.–
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l;=g+=

lzif{s g+= kmnk"mnsf] gfd
rfS;L
lald/f]
lsGgf]
d'Gtnf
cfFk -cljxfoft_
cfFk -cd|kfnL / dlNnsf_
cfFk -cGo hft_
lnlr
s]/f -tGt' k|hgg_
cDaf
Cdnf
Pef]sf8f]
;kf]6f
nf}sf6
h}t'g
kmLh'jf

@)
@!
@@
@#
@$
@%
@^
@&
@*
@(
#)
#!
#@
##
#$
#%

pd]/
-jif{_

prfO{
-lkm6_

b/ -¿_
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#%.–
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-v_ ljleGg kmnk"mnsf] lah' lj¿jfM
l;=g+=

lzif{s g+=

!

!=!=&=#)

kmnk"mnsf] gfd
cf]v/ -bfFt]_

pd]/
-jif{_

prfO{
-lkm6_

b/ -¿_

!–#

!–@

$).–
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@
l;=g+=
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!!
!@
!$
!%
!^
!&
!*
!(
@)
@!
@#
@%
@^

lzif{s g+=

lksfg6 -r'r] cf]v/_
kmnk"mnsf] gfd
sfuhLjbfd
s6';
;'Gtnf
sfutL
lga'jf
rfS;L
¿vs6x/
cDaf
Cdnf
;/Lkmf
Pef]sf8f]
ao/
a]n
h}t'g
sfh'
;'kf/L
d]jf
skmL
d]sfl8ldofg6
gl/jn

!–@

!–@=%

$).–

pd]/
-jif{_

prfO{
-lkm6_

b/ -¿_
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@
!–@
!–@
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!–@
!
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
!–@
# dlxgf
* dlxgf
!–@
!–@
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-u_ ljleGg kmnkm"nsf] sl6ª -h/fjfn_ la¿jfM
lzif{s g+=

kmnk"mnsf] gfd

pd]/
-jif{_

prfO{
-lkm6_

b/ -¿_

^

cgf/
c+u'/
c+lh/
x]hng6
h}t'g
e'O{F P]F;]n'-:6«j]/L_ /g/ kf]nL Aofu

!
!
!
!–@
!–@
#–^ dlxgf

!=%–@=%
!=%–@=%
!=%–@=%
!=%–@=%
!–@
!

&%.–
#%.–
%).–
%).–
%).–
@%.–

&
*

e'O{Fs6x/
s]/f -;s;{_

$ dlxgf
#–^ dlxgf

)=&%–!=%
!–@

@%.–
@%.–

l;=g+=

!
@
#
$

!=!=&=#)

%

-3_ l:qmg 3/
l;=g+=

!
@

(Screen House)leq

lzif{s g+=
!=!=&=#)

pTkflbt k|df0fLs/0f u/]sf] ;'Gtnfhft kmnkm"nsf] sndL la¿jfM

kmnk"mnsf] gfd
;'Gtnf
h'gf/

pd]/
-jif{_

prfO{
-lkm6_

b/ -¿=_

!=%–@=%
!=%–@=%

!=%–@=%
!=%–@=%

!%).–
!%).–
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-ª_ ljleGg kmnkm"nsf] ¿6:6s la¿jfM
l;=g+=

lzif{s g+=
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!!
!@
!#
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!=!=&=#)

kmnk"mnsf] gfd
:ofp
O{8L don
qm]a PKkn
sLlj
h}t'g
cf¿ -:yfgLo_
r]/L
xn'jfj]b
xf8] cf]v/
nK;L
cfFk
ltgkft] ;'Gtnf
l;6«]Gh
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prfO{ -lkm6_
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^_ tflnd tyf k|;f/sf ef}lts ;fdu|Lsf] ;]jf z'Ns M
qm=;+=

lzif{s g+=

ljj/0f
b/ -¿_

!

qm=;+=

!=!=)&=#) ;/sf/L If]qsf] cGo cfo
-s_
tflnd sIf k|lt lbg
-c_ s[lif ljsf; d+qfno cGtu{t afx]s cGo ;/sf/L lgsfo
-cf_ u}x| ;/sf/L
-v_
;ef sIf k|lt lbg
-c_ s[lif ljsf; d+qfno cGtu{t afx]s cGo ;/sf/L lgsfo
-cf_ u}x| ;/sf/L
-u_
If]qLo s[lif tflnd s]Gb|x¿sf] cfjf; k|lt lbg
-c_ s[lif ljsf; d+qfno cGtu{t afx]s cGo ;/sf/L lgsfo
lzif{s g+=

ljj/0f
-3_
-ª_
-r_

!))).–
@))).–
!%)).–
#))).–
%).–

qm=;+=
-cf_ u}x| ;/sf/L
s[lif tflnd lgb]{zgfnosf] cfjf; k|lt lbg
-c_ tflndL
-cf_ cGo ;a} lgsfosf clws[t÷sd{rf/L
cf]e/x]8 k|fh]S6/ k|lt lbg
-c_ s[lif ljsf; d+qfno cGtu{t afx]s cGo ;/sf/L lgsfo
-cf_ u}x| ;/sf/L
dlN6ldl8of k|lt lbg
-c_ s[lif ljsf; d+qfno cGtu{t afx]s cGo ;/sf/L lgsfo
-cf_ u}x| ;/sf/L
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!)).–
%).–
!)) .–
%)).–
!))).–
!))) .–
@%)).–

-5_

ldlgj; k|lt lbg O{Gwg / rfnssf] b}=e|=eQf ;DalGwt
lgsfon] a]xf]g]{
-c_ s[lif ljsf; d+qfno cGtu{t afx]s cGo ;/sf/L lgsfo
-cf_ u}x| ;/sf/L

#))).–
$))).–

&_ vfB k|ljlw tyf u'0f lgoGq0f ;DaGwL ;]jfsf If]qx¿ tyf ;]jf z'Ns M
l;=g+=

lzif{s g+=

1

1=1=07=30

ljj/0f

b/

vfB s[lif If]qsf] cfo -ljZn]if0f b:t'/_
Melamine test
Methanol test
Formalin test
Hydroxy-methyl furfural (HMF)
Antibiotic/Veterinary drug Residue (per residue)
Heavy metal per parameter
Verification of Lactometer
Water Activity
Ethanol
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!))).–
!))).–
!))).–
%)).–
%)).–
%)).–
%)).–
%)).–

-ª_ ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकारी,
यस मन्रालयबाट ननणवय गदाव “सरकारी ननणवय प्रवक्रया सरलीकरण ननदे जशका, २०६५” लाई पररपालन गने
गररएको छ । माननीय मन्रीज्यू र मन्रालयका सजचवस्तरबाट हुने ननणवय वटप्पणी प्रवक्रया अवलम्वन गने

गररएको छ । सह-सजचबज्यू हरुलाई अनधकार प्रत्यायोिन भएबमोजिम महाशाखा प्रमुख र शाखा
प्रमुखहरूबाट ननणवय हुने गररएको छ । ववियवस्तु अनुसार कनतपय ननणवय परमा नै तोकआदे श गरी गने

गररएको छ। नेपाल सरकार मजन्रपररिद ननणवयका लानग पठाउनु पने तोवकएका ववियहरू सजचबस्तर र
माननीय मन्रीस्तरबाट स्वीकृनत भएपश्चात प्रस्ताव गरी पठाउने गररन्छ ।

-r_ ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी
यस मन्रालयबाट गररएका ननणवयउपर उिुरी गनुव परे मा ननणवय गने अनधकारीभन्दा एक तह मानथका
अनधकारी समक्ष उिुरी गनुप
व नेछ । प्रचनलत कानुनले नै तोकेका ववियमा सोही बमोजिम नै हुनेछ।

-छ_ सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद
k|d'vsf] gfd / kb M >L k|sfz dfy]df, ;lrj (kz'kG5L tkm{)
श्री रािेन्र प्रसाद भारी (कृवि तफव)

;Dks{ g+= )!–$@!!*)*
;"rgf clwsf/L M8f= k|bLkrGb| e6\6/fO{, jl/i7 kz' ljsf; clws[t
;Dks{ g+= )!–$@!!^^%
O{d]n M pcbh234@gmail.com
-ज_ ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे जशकाको सूची
s[lif ljsf; dGqfnosf] sfo{If]q leq /xL sfo{;Dkfbg ug{'kg{] k|rlnt gLlt -P]g, lgodfjnL, cfb]z,
lgb{]lzsf, sfo{ljlw, dfu{bz{g Pj+ cGt/f{li6«o ;lGw, ;Demf}tfx¿ lgDg adf]lhd /x]sf 5g\ M–
-!_ P]gx¿
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

hnr/ P]g, @)!&
vfB P]g, @)@#
bfgf kbfy{ P]g, @)##
aLp ljhg P]g, @)$%
hLjgfzs ljifflb P]g, @)$*
g]kfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb\ P]g, @)$*
/fli6«o lrof tyf skmL ljsf; af]8{ P]g, @)$(
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(8)
(9)

la¿jf ;+/If0f P]g, @)^$
s[lif tyf kz'wg aLdf n]v, @)^(

-@_ lgodfjnLx¿
(1) bfgf kbfy{ lgodfjnL, @)$!
(2) hLjgfzs ljifflb lgodfjnL, @)%)
(3) vfB lgodfjnL, @)%&
(4) aLp ljhg lgodfjnL, @)^(
-#_ cfb]zx¿
(1) skf; ljsf; ;ldlt -u7g_ cfb]z, @)#&
(2) rGb|8fFuL aLp ljhg tyf b'Uw ljsf; ;ldlt -u7g_ cfb]z, @)%@
(3) /f;folgs dn -lgoGq0f_, cfb]z, @)%%
(4) sflndf6L kmnk"mn tyf t/sf/L ahf/ ljsf; ;ldlt -u7g_ -t]>f] ;+zf]wg_ cfb]z, @)^#
-$_ gLltx¿
(1) bL3{sfnLg s[lif of]hgf k|efjsf/L ¿kdf sfof{Gjog ug{];DaGwL gLltut tyf ;+:yfut Joj:yf,
@)%)
(2) /fli6«o aLp ljhg gLlt, @)%^
(3) /fli6«o lrof gLlt, @)%&
(4) /fli6«o dn gLlt, @)%*
(5) /fli6«o skmL gLlt, @)^)
(6) l;+rfO{ gLlt, @)^)
(7) /fli6«o s[lif gLlt, @)^!
(8) s[lif Joj;fo k|j4{g gLlt, @)^#
(9) s[lif h}ljs ljljwtf gLlt, @)^#
(10) vs{ gLlt, @)^* (Rengeland Policy, 2012)
(11) k'ik k|j4{g gLlt, @)^(
(12) s[lif oflGqs/0f gLlt, @)&)
(13) jfl0fHo gLlt, @)^%
(14) hnjfo' kl/jt{g gLlt, @)^&
(15) cf}Bf]lus gLlt, @)^&
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cfk"lt{ gLlt, @)^(
(17) lj1fg tyf k|ljlw gLlt, @)^!
(18) h}ljs k|ljlw gLlt, @)^#
(19) s[lif oflGqs/0f k|j4{g gLlt, @)&!
(20) s[lif h}ljs ljljwtf gLlt, @)^#
(21) jg gLlt, @)&!
(22) /fli6o vfB :jR5tf gLlt, @)&%
(23) s[lifjg gLlt, @)&^
(16)

(झ) आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अध्यावनधक वववरण (चैर मवहना सम्मको)
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(ञ) कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालयले यस आनथवक बिवको यो अवनध सम्ममा सिं चालन गरे का मुख्य
मुख्य कायवक्रमहरु र सो को प्रगनत
1. कृवि औिार उपकरण अनुदानका लानग ११६५ कृिक/कृिक समूह/सहकारर तथा उद्यनमले
ननवेदन ददएकोमा

53 समूह, १५ सहकारी/ि.उ.स., 262 कृिक/कृिक उद्यमी गरी 330

आबेदकहरुबाट 353 िना लाभाजन्वत भएका । 308 पावर वटलर सवहत 714 थान कृवि
यन्र, उपकरण अनुदानमा ववतरण भएको ।
2. ७२ कस्टम हायररङ्ग से न्टर स्थापना भएको (दािंग ९,पाँचथरमा 2, प्यूठानमा १, अघावखाँची ३, झापा
4, सुखेत २ मकवानपुर १, िुम्ला १, डडे लधुरा १, सुनसरी १, गोखाव १, वददवया ३, कन्चनपुर ५,
धाददङ २, रुपन्दे ही १, स्याङिा १, पववत १,कवपलवस्तु २, रौतहट २, कैलाली ५, नसन्धुपाल्चोक ४,
रामेछाप २, वैतडी २, सुखेत ३, नवलपरासी पजश्चम १, कानलकोट ४ र जचतवनमा ८ ।
3. ववनभन्न पररयोिना ईकाइहरुवाट १६११ साना नसिं चाई कायवक्रम तथा

३३ सौयव नसचाई गरर

1644 (झापा १०, नवलपरासी सुस्ता पूव व २, कन्चनपुर ८, सुनसरी ५, वददव या १, कैलाली ३,
कवपलवस्तु ३, िािरकोट १)

4. ईलाम र रुकुम फामवमा ग्रीन हाउस ननमावण कायव सम्पन्न गररएको
5. 108828 नल. तरल नाईरोिन उत्पादन तथा ववतरण भएको ।
6. 84385 नल नाईरोिन खररद भै उत्पादन तथा खररद एव अजघल्लो विवको मौिादबाट िम्मा
225909 नल ववतरण भएको ।

7. 3 करोड 69 लाख 25 ह्राचनलङ्ग उत्पादन तथा ववतरण, 12 लाख 97 हिार वफँगरनलङ्कस् उत्पादन
तथा ववतरण भएको, 597.96 हिार एडभान्स वफङ्गगरनलङ्ग उत्पादन तथा नबतरण भएको, 192.15
शुि नश्लको वफङ्गगरनलङ्ग उत्पादन तथा नबतरण भएको, 19.51 हिार सौन्दयव माछा उत्पादन तथा
नबतरण भएको, १२९७ हिार फ्राई उत्पादन तथा नबतरण, 3200 हिार शुि नश्लको ह्याजच्लङ्ग
उत्पादन तथा नबतरण
8. राविय रोग ननयन्रण कायवक्रममा ननःशुल्क ववरतण र वववक्र ववतरणको लागी

४ करोड १५

लाख ७५ हिार खोपको डोि उत्पादन भै ववतरण भएको। 7967000 मारा प्रदे श स्तरका
भ्याजक्सन बैकसम्म ढु वानी गररएको ।Outbreak ननयन्रणका लानग आवश्यक खोप तथा औिनध
सम्बजन्धत प्रयोगशालामा पठाईएको। प्रनतवेदनको लानग ढाचा तयार गरर सहजिकरण गररएको ।

9. २५ करोड ५१ लाख ९८ हिार पशु ववकास तफव र कृवि तफव ६ करोड ६० लाख वप्रनमयम
बापतको रकम नेपाल सरकारबाट नबमा सनमनतलाई भ ुिानी भएको
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10.

हालसम्म 253 पाठापाठी उत्पादन तथा ववतरण भएको।हालसम्म 20247 चल्ला उत्पादन

तथा ववतरण भएको ।४८ मुराव भैं सी र िसी गाईको को पाडापाडी/ बाच्छा बाच्छी उत्पादन तथा
नबतरण, २२४ बँगरु को पाठापादठ उत्पादन तथा ववतरण भएको, २४५८१० जस्लप से ट्स ववतरण
भएको, २५.२६४ मे टन बहुवविवय घासको बीउ उत्पादन तथा ववतरण,
11. पशुपन्छी बिार ननमावणका लानग जचतवन र वददवयमा गरर ६५ लाख ९० हिार अनुदान रकम
मोववलाईिेशन भएको

12. राविय फलफूल ववकास केन्र अन्तगवत रहे का ५ फामवहरुबाट वहउँदे फलफूल ववरुवा उत्पादन भई

36875 ववरुवा नबवक्र ववतरण भएको र नबवक्र ववतरण िारी रहे को । सुन्तलािात तथा विे
फलफूलको ववरुवा उत्पादन भईरहे को र 12872 ववरुवा नबक्री ववतरण भएको।

13. काभ्रे धुनलखेलजस्थत भूनम व्यवस्थापन प्रजशक्षण केन्र र जचतवनको बखान सहकारी सिं स्थाबाट माग

प्राप्त भएकोमा बन्दा बन्दीको कारण ववरुवा उपलब्ध गराउन नसवकएको।प्रधानमन्री ननवास

पररसरमा 67, नसिं हदरवार पररसरमा 47 एविं राविय फलफूल ववकास केन्र पररसरमा 40 गरी
िम्मा १५४ ववरुवा रोपण भएको
14.

प्रधानमन्री कृवि आधुननकीकरण पररयाीोिना अन्तगवत दे शै भरर १०६ वटा िाीोन

(खाद्यान्न २२, तरकारी १७, आलु १०, दलहन र ते लहन ४, फलफुल वाली २२, ननयावतिन्य उच्च

मूल्य वाली १९ र पशुपालन तफव १२) र १६ वटा सुपरिाीोन (खाद्यान्न ६, तरकारी १, आलु २,
फलफुल ३, कफी १ र माछा ३) सिं चालन गररने । यसरी सिं चालन हुने १२२ िाीोन तथा
सुपरिाीोन कायावन्वयनको लानग कूल ७५ वटा मार खचव केन्र कायम गरर सोवह अनुरुप
आयाीोिनाको सिं रचना पररवतवन गररएको।

15.यस आनथवक विवमा युररया २२५४३३.8 मेटन, नडएवप 159725.95 मेटन र पोटास
9574.85 गरर िम्मा 394734.6 मेटन रासायननक मल वववक्र ववतरण भएको । तथा युररया
2583.7 मेटन, नडएवप 9137.92 मेटन र पोटास 3089.75 गरर िम्मा 14811.38
मेटन रासायननक मल मौिाद रहे को ।

16. धान ४१७.९७ मे.ट., मकै ५९.३९ मे.ट., गहुँ २३३.८४ मे.ट., अन्य खाद्यान्न (िौ, कोदो, फापर)
४.७७ मे.ट., आलु २३.०७ मे.ट., दलहन ८.७९ मे.ट., ते लहन ६.२२ मे.ट., िुट ३.४१ मे.ट.,

उखु १८५.८० मे.ट., तरकारी ३.९९ मे.ट., अदुवा ५.५० मे.ट., बेसार १.५ मे.ट., ढैं चा ५.९३
मे.ट., घाँस १७.३१ गरर िम्मा ९७६.८९ मे.ट., श्रोत बीउ उत्पादन भएको । २८३५११ वटा
वप्रबेनसक आलुको बीउ तथा ७४४८२८ तरकारी बेनाव उत्पादन भएको ।
17. यस आनथवक विवमा 4418 वटा खाद्य र दाना पदाथव उद्योग तथा बिार, ननरीक्षण गररएको ।
3198 खाद्य तथा दाना नमूना सँकलन गररएको, 12284 खाद्य तथा दाना नमूना ववश्लेिण
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गररएको, यस आनथवक विवभर िम्मा 32399 खाद्य आयात ननयावत तथा गुण प्रमाजणकरण भएको,
रे फेरे न्स प्रयोगशालाको accreditation सम्बजन्ध 11 वक्रयाकलापहरु सम्पन्न भएका तथा खाद्य
गुणस्तर मापदण्ड ननधावरणको मापदण्ड मानथ छलफल सम्पन्न गररएको

18. ३० वटा पोि हाभे ि से न्टर ननमावण सम्पन्न भएको (नवलपुर २, रुपन्दे ही १, पववत १, तनहुँमा १
(नमनन रक), सुनसरी (पशु ढु वानी साधन)१, काभ्रे १, िुम्ला १, धाददङ्ग १, विाङ्ग १,िािरकोट
१,नसराहा २, कवपलवस्तु २ ,नसन्धुपाल्चोक ५, रामेछाप १, नवलपरासी पजश्चम १,दािंग ३,
जचतवनमा ३, सुखेत २)

-ट_ मन्रालयको वेभसाइटः

www.moald.gov.np

-ठ_ ;"rgfx¿ k|sfzg ;DaGwdf M
o; dGqfnoaf6 k|sfzg ul/g] ;"rgfx¿ dGqfnosf] j]e;fO6 / ;"rgf af]8{df k|sfzg ug]{ ul/G5
. lj1fkg tyf sltko ;"rgfx¿ kqklqsf nufotsf ;+rf/ dfWodaf6 k|sfzg tyf k|;f/0f ug]{
ul/G5 . o; dGqfnoaf6 lgoldt ¿kdf k|sfzg ul/g] klqsf tyf a'n]l6g sfo{qmdx¿sf] ljj/0f
lgDgfg';f/ /x]sf] 5 .
!_ :6fl6:6Lsn Ogkm/d];g Pg g]NkLh Pu|LsNr/

@_ å}dfl;s afnLgfnL tyf kz'k+IfL
३_ Pu|LsNr/ P6nf; ckm g]kfn
४_ jflif{s k|ult k|ltj]bg ÷;f;lso ;'wf/ / ;'zf;g
५_ s[lif gLltx?sf] ;+ufnf]
६_ s[lif ljsf; dGqfnosf] j'n]l6g -rf}dfl;s_
&_ Agriculture and Environment
८) िलवायु पररवतवनले कृवि क्षेरमा पारे को असर र त्यसको व्यवस्थापन ।
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प्राप्त गरे को बैदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान एविं प्राववनध सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी वववरणः
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-ड_ सावविननक ननकायले वनगवकरण तथा सिं रक्षण गरे को सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना सिं रक्षण गनव
तोवकएको समयावनध
यस मन्रालयको नमनत २०७४।०५।१९ मा साववकको पशुपन्छी ववकास मन्रालय (सजचवस्तर) ननणवयानुसार
सूचना वगीकरण स्वीकृत गरी प्रधानमन्री तथा मन्रीपररिद्को कायावलय, प्रेस तथा वैदेजशक सम्बन्ध शाखा समक्ष

सूचनाको हक सम्बजन्ध ऐन,२०६४ को दफा २७ बमोजिम गदठत सूचना बनगवकरण सनमनत समक्ष ननम्न बमोजिम
पेश गररएको नथयो ।
क्र.स
.

सूचनाको वववरण (२)

सूचना प्रवाह नगनुव
पनावको कारण(३)

महल ३ मा उल्लेजखत

सूचना

उपदफा को खण्ड (३)

नगनुव पने

(क),(ख),(ग) ,(घ) र (ङ)

अवनध(५)

कारण ऐनको दफा ३ को

मध्ये कुन खण्डसिं ग

प्रवाह

सम्बजन्धत हो सो को खण्ड
(४) उल्लेख गनुह
व ोस
१

कुनै कमवचारी वा सेवाग्राहीसिं ग

व्यिीको

सम्बजन्धत तर ननिको

गोपननयताको हक

उपदफा (ङ)

सधैँ

उपदफा(ख)

सधैँ

व्यजिगत गोपननयतासिं ग

गाँनसएको ववियको सूचना
२

कुनै कमवचारी वा

अपररपक्व

सरोकारवालाहरुको ववियमा

सूचनाले ननणवय

भइरहे को छानववन, तहवककात,

प्रकृयामा

प्रवक्रयामा रहे का ननणवय हुन

पानव सक्ने

अनुसन्धान लगाएतका

अवाजछछत प्रभाव

बाँकी ववियका सूचना वा
पररपक्व नभईसकेको सूचना
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कैवफयत
(६)

३

कुनै ववियमा ननणवय गने

सूचनाको

अनधकारीले गरे को ननणवय

दुष्प्प्रभावको

सावविननक गदाव उि अनधकारी

िोजखम कम गनव

वा अन्य कुनै व्यिीको िीउ

उपदफा (ङ)

सधैँ

उपदफा (ग)

सधैँ

प्रनतनलपी हक

उपदफा (ग)

सधैँ

राविय वहत

उपदफा (क)

सधैँ

ज्यान, सुरक्षा आददमा खतरा
पुग्ने भन्ने लागेमा त्यस्ता
प्रकृनतका सूचना
४

मन्रालय वा अन्तरगतका

व्यवसावयक

ननकायहरुमा उपलब्ध रहे का

गोपननयताको हक

पशुपन्छीपालन वा यससिं ग

सम्बजन्धत कुनै पनन व्यवसाय
सिं चालनसिं ग सम्बजन्धत

व्यवसावयक गोपननयता
सम्बन्धी सूचनाहरु
५

कुनै कमवचारी वा ववज्ञमा रहे को
प्रनतनलपी अनधकार वा वौविक
सम्पत्ती सम्बन्धी सूचना

६

कुनै िैववक रसायननक वा

अन्य कुनै प्रकारका प्राववनधक
सजम्मश्रणका शुर वा यस्तै
प्रकृनतका राविय वहतसिं ग
सम्बजन्धत सूचना

(ढ) सावविननका ननकायमा परे का सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददएको वववरण
 यस अवनधमा िम्मा चारवटा नलजखत सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन प्राप्त भएको । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन
बमोजिम तोवकएको अवनध नभरै माग भएको सूचना उपलब्ध गराइएको

।

 कनतपय सुचनाहरु मौजखक रुपमा नै माग हुने गरे को र उि प्रकृनतका सूचनाहरु तत्कालै मौजखक रुपमा
उपलब्ध गराई सूचना माग कतावलाई सन्तुि बनाईएको।
 प्रकाजशत सूचनाहरु माग भएको खण्डमा मन्रालय, ववभाग तथा अन्तगवतका ननकायहरुबाट बाट प्रकाजशत
प्रनतवेदन तथा बुलेवटनहरु उपलब्ध गराईएको।
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(ण) सावविननका ननकायका सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएमा वा हन
ु े भएको भए सो को वववरण।


प्रदे श, स्थानीय तह तथा क्षेनरय र जिल्ला जस्थत कायावलयहरुलाई आवश्यकता अनुसार ईमेल,
वेबसाईट तथा सूचनाको प्रकृनत हे री प्रवाह गररएको।



आकजस्मक सूचनाहरु सावविननक सिं चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारण गररएको।



स्थानीय से वा ग्राहीलाई उपयुि हुने सूचना फ्ले क्स वप्रन्ट माफवत प्रवाह गररएको।
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