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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 पशपुन्छी ववकास मन्रालय, नसिंहदरवार 

सूचना सावविननक गरेको अवनधः २०७६ काजतवक, मिंनसर र पौि 

क) ननकायको स्वरूप र प्रकृनतः 

१.पषृ्ठभनूमः 

नेपालको कृवि ववकास सम्बन्धी कायवक्रम सिंचालनको थालनी सिंस्थागत रूपमा ववक्रम सम्वत ् १९७८ मा 
चारखालमा स्थावपत कृवि अड्डाबाट शरुू भएको हो । १९८२ सालमा नसिंहदरबार पररसरमा कृवि प्रदशवन फामव 
खलु्यो । यसपनछ कृविको समग्र ववकास गने उदे्दश्यले वव.सिं. १९९४ मा कृवि पररिद्को गठन भयो । 
पररिद\बाट कृवि ववकासको लानग कृवि फामवहरू खोल्ने, सभेक्षण कायवहरू गने िस्ता कायवहरू भए । ववक्रम 
सम्वत ्१९९८ सालमा नरपरेुश्वरमा भेटेरीनरी हजस्पटलको स्थापना भयो । त्यसै सालमा नहर शाखाको समेत 
स्थापना भयो । वव.सिं.२००० मा मकवानपरुको जचतलाङ्ग र नवुाकोटको ककनीमा भेडा फामवहरू खलेु । वव.सिं. 
२००४ मा परवानीपरु सेन्रल एक्सपेररमेन्टल एण्ड ररसचव फामव खडा गरी कृवि अनसुन्धानलाई िो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 सेके्रटरीलाई नै कृवि ववभागको 
डाईरेक्टरमा ननयजुि गररयो । वव.सिं. २०१० मा कृवि ववभागमा एग्रोनोमी, हवटवकल्चर, लाईभस्टक एण्ड डेरी, 
एगृ ईजन्िननयररङ्ग र वफसररि (भेटरेनरी बाहेक) गरी ५ सेक्सनहरू खडा भए । ती सेक्सनका मातहतमा कृवि 
ववकासका ववनभन्न कायवक्रमहरू सिंचालन हनु थाले । ववक्रम सम्वत ्२०१० सालमा सहकारी ववभाग खडा भयो 
। यही सालमा कृवि स्कूलको स्थापना पनन भयो । ववक्रम सम्वत ् २०१२ सालमा नहर शाखालाई नहर 
ववभागको रूपमा ववस्तार गररयो । ववक्रम सम्वत ्२०१७ सालमा श्री रानी िगदम्बा कुमारीद्वारा श्री िगदम्बा 
कलेि अफ एगृकल्चर एण्ड ररसचव ईजन्िच्यूटका लानग पवहले स्थानीय ववकास मन्रालय रहेको पलु्चोकजस्थत 
श्रीमहल भने्न नीजि महल कृवि ववकासको भौनतक सिंरचनाको रूपमा प्राप्त भयो । ववक्रम सम्वत ्२००४ सालमा 
स्थावपत परवानीपरु कृवि फामवलाई बहमुखुी कृवि स्टेशनको रूपमा पररवतवन गररयो । वव.सिं.२०१९ सालमा 
कीनतवपरु बागवानी केन्र र गोदावरी मत्स्य ववकास केन्रको स्थापना भयो । 

वव.सिं.२०३० सालमा नसिंचाईसम्बन्धी कायवक्षेर पनन कृवि मन्रालय अन्तगवत समावेश गराई मन्रालयको नाम 
खाद्य, कृवि तथा नसिंचाई मन्रालय राजखयो । आ.व.२०३७÷३८ मा मन्रालयको कायवभारमा पनुगवठन भई यस 
मन्रालय अन्तगवत सिंचालन हुिंदै आएको नसिंचाई र खाद्य व्यवस्थाको जिम्मेवारी क्रमशः िलश्रोत मन्रालय र 
आपूनतव मन्रालयलाई गएपनछ मन्रालयको नाम कृवि मन्रालय रहन गयो । आ.व.२०४७÷४८ देजख सहकारी 
आन्दोलन प्रभावकारी रूपमा अगानड बढाउन साझा ववकास ववभागसम्बन्धी कायवक्रमलाई कृवि मन्रालय अन्तगवत 
समावेश गराए पश्चात ्आ.व.२०५५÷५६ देजख यस मन्रालयको नाम कृवि तथा सहकारी मन्रालय भएको नथयो 
भने नेपाल सरकार, मजन्रपररिद्को नमनत २०६९ िेष्ठ ५ गतेको ननणवयानसुार यस मन्रालयबाट सहकारी ववभाग 
अलग भइसकेपनछ यस मन्रालयको नाम कृवि ववकास मन्रालय भएको हो ।  
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नेपाल सरकार (मजन्रपररिद्) को नमनत २०७२।९।९ को ननणवयबाट कृवि ववकास मन्रालयबाट पशपुन्छी 
ववकास क्षेरको ववकासको लानग भनी छुटै कृवि ववकास मन्रालय र पशपुन्छी ववकास मन्रालय गठन भएको 
नथयो । 

नेपालको सिंववधानको धारा ८२ को उपधारा (१) को अनधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, मजन्रपररिद् बाट 
स्वीकृत “नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४” को ननयम ३, अनसूुची-१ मा उल्लेख भए 
बमोजिम नेपाल सरकारको कायवसम्पादनको लानग साववकमा रहेका ४ वटा मन्रालयहरु (कृवि ववकास मन्रालय, 

भमूीसधुार तथा व्यवस्था मन्रालय, सहकारी तथा गररवी ननवारण मन्रालय र पशपुन्छी ववकास मन्रालय) लाई 
एवककृत गरी कृवि, भमूीव्यवस्था तथा सहकारी मन्रालय गठन भई सोही अनसुार कायव ववभािन समेत भएको 
नथयो ।यसै क्रममा नमनत २०७५/०४/१० गते पनुः नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ को 
सिंशोधन गरी कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालय र भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी ननवारण मन्रालय 
गठन भई कृवि तथा पशपुन्छी क्षेर सँग सम्वन्धी सम्पूणव कायवको लानग कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालयले 
कायव गदै आएको छ । 

कृवि नेपाली अथवतन्रको प्रमखु क्षेर हो । यसले कुल िनसिंख्या 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 पशपुन्छी ववकास क्षेरको ववकास र समवृिको लानग सम्पूणव 
जिम्मेवारी वहन गदवछ । देशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनरुूप कृवि ववकाससम्बन्धी नीनत तिुवमा एविं 
कायावन्वयन गने मूल उदे्दश्य बोकेको यस मन्रालयको लक्ष्य व्यावसावयक एविं प्रनतस्पधावत्मक कृवि प्रणालीबाट 
उच्च एविं दीगो आनथवक वृवि हाँनसल गरी खाद्य सरुक्षा तथा गररबी ननवारणमा योगदान पयुावउन ुरहेको छ । 

२.  दृविकोणः 

ननवावहमखुी कृवि प्रणालीलाई व्यावसावयक एविं प्रनतस्पधावत्मक कृवि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दीगो कृवि 
ववकासको माध्यमबाट िीवनस्तरमा सधुार ल्याउन ु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 सिंरक्षण, सम्वद्र्धन एविं सदपुयोग गने ।  

४.  रणनीनतः  

 कृवि उत्पादनको व्यवसावयकरण, ववववनधकरण, गणुस्तर प्रवद्र्धन र ग्रामीण पूवावधारहरूको ववकास र 
याजन्रकरण माफव त ्उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आय आिवन र रोिगारीका अवसर वृवि गरी खाद्य 
तथा पोिण सरुक्षा सनुनजश्चतता तफव  केजन्रत गने । 

 उन्नत र गणुस्तरीय बीउ वविनको सरुक्षा, वविादीका असरहरूलाई न्यूननकरण, कृवि तथा पश ुबीमाको 
माध्यमबाट उत्पादन लागत कम गरी प्रनतस्पधावत्मक क्षमता बढाउने । 

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

 खाद्य, कृवि तथा मत्स्यिन्य वस्तहुरूको गणुस्तर परीक्षण, प्रशोधन, अनगुमन र ननयमनलाई स्थानीय 
स्तरका िनताको पहुँच हनेुगरी प्रभावकारी बनाउँदै बिारीकरणलाई प्रवद्र्धन गने । 

 कृवििन्य िैववक ववववधताको सिंरक्षण सम्वद्र्धन तथा सदपुयोग गर्र्दै िलवाय ु पररवतवनका असर 
न्यूननकरण गनव अनसुन्धानमा आधाररत वातावरण मैरी कृवि प्रववनधहरूको ववकास एविं ववस्तार गने ।  

 कृविलाई सम्मानिनक र आकिवक पेशाको रूपमा ववकास गरी यवुालाई व्यावसावयक कृवितफव  आकिवण 
गनव प्रोत्सावहत गदै कृवि क्षेरको ववकास, अनसुन्धान, प्रसार र गणुस्तर परीक्षणमा सिंलग्न ननकायहरूको 
सहकायवमा प्राववनधक, कृिक÷कृवि उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता अनभवृवि गने । 

 कृवि जशक्षा, अनसुन्धान र प्रसारबीचको नरपक्षीय सम्बन्धलाई मिबतु तलु्याई अनसुन्धानबाट ववकास 
भएका प्रववनधहरूको ववस्तारमा कृवि क्षेरमा कायवरत ्सम्पूणव सरकारी तथा गहै्र–सरकारी सिंस्थाहरूबीच 
अन्तर ननकाय समन्वय र सहकायव कायम गदै कायावन्वयनलाई ननतिाउन्मखु वनाउने । 

 आधारभतू कृवि सूचना तथा तथ्याङ्क सिंकलन एविं ववश्लिेण प्रणालीलाई समयानसुार आधनुनकीकरण गदै 
तथ्यमा आधाररत कायवक्रम तिुवमा, अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 प्रत्येक ववकास क्षेरहरूको ववनभन्न भ–ूपररजस्थनतकीय क्षेरमा उन्नत प्रववनधहरूको प्रभावकारी अनसुरणको 
लानग नमूना प्रववनध गाउँ, कृिक पाठशाला र बाह्य अनसुन्धानलाई थप सदुृवढकरण गने ।  

५.  रणनीनतक उद्दशे्यहरूः  

 कृवि क्षेरको व्यवसायीकरण, गणुस्तर परीक्षण, अनगुमन र ननयमनको क्षेरमा उपयिु प्रववनधको उपयोग 
गनव सक्ने कृिक, यवुा, उद्यमी तथा ववज्ञहरूको क्षमता ववकास गदै लैिाने । 

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

 प्रयोगमा नआएका उववर भनूमको सही सदपुयोग गरी परम्परागत प्रववनधको प्रवद्र्धन तथा यवुा मैरी 
आधनुनक प्रववनधको प्रयोगद्वारा व्यावसावयक उत्पादनमा िोड ददईनकुा साथै याजन्रकरणसम्बन्धी नीनत 
ननमावण गरी कायावन्वयनमा ल्याउने ।  

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

 भनूमगत तथा सतह नसचािंई र विावको पानी सिंकलन तथा नसिंचाईका उपयिु प्रववनधहरूको प्रयोग गरी 
विैभरी नसिंचाई सवुवधा उपलब्ध गराउने । 

 ग्रामीण क्षेरमा कृवि वस्त ुउत्पादन अनभवृवि गनव कृवि सडक, ववद्यतु, सिंचार, गोदाम घर, शीतघर सिंकलन 
केन्र, थोक बिार िस्ता अत्यावश्यक भौनतक पूवावधार ववकास िोड ददँदै कृवि बिार सूचनाको पँहचु 
बढाउने । 
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 खाद्यान्न उत्पादन न्यून हनेु तथा खाद्य पोिण असरुजक्षत क्षेरमा स्थानीय स्तरमै स्थानीय श्रोत–साधन, श्रम 
र प्रववनधको प्रयोग भई उत्पादन गनव सवकने कृवि उत्पादन प्रवद्र्धन तथा उपयोगमा िोड ददई सरुजक्षत 
खानवपन र पौविक तत्व श्रोत तथा उपयोग बारे ववशेि िनचेतनामूलक कायवक्रम सिंचालन गने । 

 कृवि ववकासका कायवक्रमहरू तिुवमा गदाव भ–ूउपयोग नीनतको आधारमा उपलब्ध िनमनको अनधकतम 
उपयोग हनेु गरी उत्पादन वृविका कायवक्रमहरू तिुवमा गने ।  

 उत्पादन सामाग्रीहरूको सहि आपूनतवको व्यवस्था गरी कृवि सहनुलयतपूणव कृवि ऋण, कृवि उद्योगको 
उपकरण खररदमा अनदुान र व्यापारमा कर सवुवधा उपलब्ध गराई लागत घटाई प्रनतस्पधी वनाउने । 

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

 Nepal Trade Integration Qmrategy (NTIS), 2010 ले ननधावरण गरेका ननयावतयोग्य 
बाली÷वस्तहुरूको प्रविवन गने ।  

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

 तलुनात्मक लाभका आधारमा उच्च उत्पादन हनुसक्ने सम्भाव्य कृवि उपिहरूको छनौट गरी उत्पादन 
वृविमा िोड ददई त्यस्ता वस्तहुरूको पेटेन्ट राइट सरुजक्षत गरी उत्पादनलाई आयात प्रनतस्थापन र 
ननयावत प्रवद्र्धन गने गरी प्रनतस्पधी बनाउने । 

 अन्तरावविय बिारमा खपत हनेु उच्च मूल्यका वस्त ु र बालीहरूको प्राङ्गाररक खेतीलाई प्रोत्सावहत गनव 
सम्भाववत वस्त ुर क्षेरहरूको पवहचान गरी प्राङ्गाररक उत्पादनको ब्रान्ड प्रवद्र्धन गदै प्राङ्गाररक क्षेरको 
घोिणा गने । प्राङ्गाररक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था नमलाउनकुा साथै प्राङ्गाररक कृवि 
पयवटनलाई प्रोत्साहन गने ।  

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

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

 खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई लजक्षत गरी गणुस्तर लगायतका प्राववनधक समस्या समाधानका लानग रायल 
परीक्षण तथा अध्ययन अनसुन्धान कायवक्रम सिंचालन गनव िोड ददने । 

 खाद्य तथा पोिण सरुक्षाको दृविकोणले महत्वपूणव मत्स्यपालन कायवक्रमलाई मध्य–पहाडमा ववस्तार 
गररनकुा साथै तराईमा उपलब्ध िलाशय, घोल, पोखरीमा साना भनूमवहन तथा सीमान्तकृत कृिकहरूलाई 
लजक्षत गरी सहकारीको सहभानगतामा मत्स्यपालनका कायवक्रम सिंचालन गने ।  

 ग्रामीण क्षेरमा कृवि वस्त ुउत्पादन अनभवृवि गनव कृवि वस्तहुरूको व्यावसावयक उत्पादन थलो नजिक 
कृवि सडक, नबिलुी, सिंचार, गोदामघर, शीतभण्डार, सिंकलन केन्र, थोक बिार र बाह्य क्षेरमा बिार 
सञ्जाल ववकास र ववस्तार गररनेछ साथै स्थानीय स्तरसम्म कृवि बिार सूचनाको पँहचु बढाउने ।  
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 बाली तथा वस्तकुो व्यावसावयक उत्पादन हनेु क्षेरलाई एकीकृत पकेट क्षेर घोिणा गरी कृवि प्रसारका 
शैजक्षक वक्रयाकलापका साथै पूवावधार ववकासका वक्रयाकलापहरू मूल्य अनभवृवि शृ्रिंखलाका आधारमा 
तिुवमा गने । 

 खाद्य वस्तकुो गणुस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा व्यवसायीकरणमा नया ँप्रववनध प्रयोगका लानग राविय 
खाद्य प्रयोगशालाको सदुृढीकरण गरी अन्तरावविय स्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको सदुृढीकरण गने ।  

 अन्तरावविय ऐन, ननयम, सजन्ध, महासजन्धसँग सामञ्जस्यता कायम गरेर कृवि वस्त ु एविं सेवा सवुवधा 
ननयमनमा समसामवयक पररमािवन गरी मापदण्ड तथा गणुस्तरमा सधुार ल्याउने ।  

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

 वविादीबाट मानव स्वास्थ्यमा हनेु दरुगामी दसु्प्रभावलाई न्यून गनव रासायननक वविादीहरूको नबक्री 
ववतरणलाई अनगुमन गनवका साथै एकीकृत वकट व्यवस्थापन प्रनबनध अपनाई वविादीको प्रयोग कम गदै 
लैिाने । 

 िलवाय ु पररवतवनबाट नकारात्मक असर अनकूुलन र न्यूनीकरण गनव आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान 
सिंचालन गरी असर न्यूनीकरण गने प्रववनध तथा अभ्यासहरूलाई प्रवद्र्धन गने ।   

 ववश्वव्यापी िलवाय ुपररवतवनलाई कृविमा अनकूुलन गदै कृवि िैववक ववववधताको सिंरक्षण, सम्वद्र्धन तथा 
उपयोगमा वृवि गने ।  

 स्वदेशी ज्ञान र आनवुािंजशक÷प्राकृनतक श्रोतको सिंरक्षण र सदपुयोग गनव उपयिु प्रववनध तथा पूवावधारको 
ववकास गररनेछ । िैववक ववववधता सिंरक्षणमा स्थानीय समदुायको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन प्रदान गनुवका 
साथै उनीहरूको क्षमता अनभवृवि गने ।  

 कृवि पेशालाई सम्मानिनक पेशाको रूपमा ववकास गनुवका साथै ग्रामीण यवुा शजिलाई कृवि क्षेरमा 
आकविवत गने गरी उत्कृि कृिकहरूलाई सम्मान÷परुस्कृत गने व्यवस्था गने ।  

 यवुा मैरी कृवि व्यवसाय सञ्चालन गनव पूँजिगत अनदुान तथा सहनुलयतमा ऋण उपलब्ध गराई कृवि 
उद्यम सञ्चालनको लानग आवश्यक उद्यम ववकास र सीपमूलक तानलम ददन प्राथनमकता ददने । 

 स्वदेशमै वणवसिंकर बीउ (Hybrid Seed) उत्पादन अनसुन्धानका कायवक्रमलाई प्राथनमकता ददने ।  

 कृवि क्षेरको ववकास, अनसुन्धान, प्रसार र गणुस्तर परीक्षणमा सिंलग्न ननकायहरूको सहकायवमा 
प्राववनधक, कृिक÷कृवि उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता अनभवृवि गनव िोड ददने । 

 राविय आवश्यकता अनसुार आधारभतू, व्यवहाररक र अनसुरणीय अध्ययन अनसुन्धानलाई प्राथनमकता 
प्रदान गरी कृवि जशक्षामा सम्बजन्धत अध्ययन सिंस्थानहरूसगँको 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 अनसुन्धानबाट प्राप्त ननतिालाई प्रसारसगँ आबि गनुवका साथै उत्पादन, भण्डारण, गणुस्तर ननयन्रण 
बिारीकरणलाई एवककृत गरी समन्वयात्मक रूपमा कायवक्रम सिंचालन गनव िोड ददने । 

 कृवि अनसुन्धान कायवक्रमहरूलाई ववश्व व्यापार सिंगठन एविं क्षेरीय स्तरका व्यापार सम्झौताहरूबाट प्राप्त 
अवसरको अनधकतम लाभ नलनेतफव  उन्मखु गदै लैिाने । 
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 कृवि अनसुन्धानका ववियहरूको छनौट, कायावन्वयन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी ननणवय प्रवक्रयामा ववपन्न तथा 
मवहला कृिकहरूको पहुँच सनुनजश्चत गने ।  

 कृिकहरूलाई कृविसगँ सम्बजन्धत सम्पूणव सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध 
गराइनेछ । कृवि सम्बन्धी कायवक्रममा सिंलग्न राविय तथा अन्तरावविय गैह्र– सरकारी सिंघ÷सिंस्था, 
स्थानीय ननकायहरूको आपसी समन्वय एविं सहकायवलाई प्रभावकारी बनाउने  । 

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

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

 योिना तिुवमा र तथ्याङ्कको ववश्लेिणमा आधनुनक सूचना प्रववनधको प्रयोगमा िोड ददने ।  

 प्रववनधको प्रयोगबाट सञ्जाल ननमावण गरी तथ्यमा आधाररत कायवक्रम तिुवमा र अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनलाई अद्यावनधक र प्रभावकारी बनाउने ।    

 Integrated Phase Classification (IPC) को आधारमा ननयनमत रूपमा तात्कानलक तथा दीघवकानलन 
(Acute and chronic) खाद्य असरुक्षाको जस्थनतको अनगुमन तथा ववश्लेिणका माध्यमबाट खाद्य 
असरुजक्षत समदुाय तथा क्षेर पवहचान गरी सोको िानकारी योिना तिुवमा तथा कायावन्वयनका लानग 
उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई सदुृढ गने । 

 स्वदेशमा पाइने िनडबवुटबाट बोट÷नबरूवाहरूको उपचार गने प्रववनध ववकास गरर प्राङ्गाररक खेतीलाई 
प्रोत्साहन गदै ववदेशबाट आउने औिधीको प्रनतस्थापनमा सहयोग परु्र् याउने ।  

 कृवि अनसुन्धान पररिद् र मातहतका अनसुन्धान केन्रहरूबाट नसफाररस भएका ननतिाका आधारमा 
स्थाननय स्तरमा कृवि प्रसारका कायवक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सिंचालन गने । ।  

 ववशेि पररयोिना तथा अनभयानमखुी कायवक्रमहरू कृवि अनसुन्धान, प्रसार र जशक्षण सिंस्थाको समन्वयमा 
सिंचालन गने ।  

ख) कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालयको काम, कतवव्य र अनधकार 

नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ (207५/04/10 मा सिंशोनधत) बमोजिम यस मन्रालयले 
सम्पादन गनुवपने कायवहरू देहायनसुार रहेका छन्  

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

 खाद्य सरुक्षा, खाद्य अनधकार र खाद्य सम्प्रभतुा, खाद्यपदाथवको गणुस्तर तथा खाद्य स्वच्छता 
सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड र ननयमन;  

 कृवि तथा पशपुन्छीिन्य औिधी, सकु्ष्मतत्व र िैववक वविादीको उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी 
नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन; 

 खाद्य क्वारेन्टाइन, पश ु तथा वनस्पनतिन्य क्वारेन्टाइनसम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, 
कायवन्वयन र ननयमन; 

 वविादीको स्तरीकरण, सूचना सङ्कलन, वगीकरण, सूचना प्रवाह र ननयमन; 
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 कृविसम्बन्धी अन्तरावविय व्यापार सहिीकरण; 
 कृवि तथ्यािंक प्रणाली, अनसुन्धान, स्रोत सिंरक्षण, ववकास र ववस्तार; 
 कृवि तथा खाद्यसम्बन्धी अन्तरावविय प्रत्यायन, प्रमाणीकरण, प्रयोगशाला ववकास र व्यवस्थापन; 
 रासायननक तथा िैववक मल उत्पादन, आयात तथा प्रयोगसम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, 
गणुस्तर ननधावरण, समन्वय र ननयमन; 

 कृवि, मत्स्य तथा पशपुन्छीिन्य महामारी ननयन्रण; 
 कृवि औद्योनगवककरण, मत्स्य, पशपुन्छी उद्योग व्यवसायको अन्तर प्रादेजशक ववकास, प्रविवन र 
समन्वय; 

 बीउवविन एविं नश्ल सम्बन्धी राविय गणुस्तर ननधावरण र ननयमन; 
 अन्तरदेजशय चरन तथा खकव सम्बन्धी नीनत, काननु र ननयमन; 
 पशपुन्छीिन्य औिधी र दानाको नीनत, काननु, मापदण्ड, गणुस्तर ननधावरण, आयात अनमुनत र 
ननयमन; 

 पशजुचवकत्सासम्बन्धी राविय नीनत, काननु, मापदण्ड र व्यवस्थापन; 
 पशजुचवकत्सकको दताव, अनमुनत, नववकरण, खारेिी र ननयमन; 
 दगु्ध र दगु्ध पदाथवबाट बनेका वस्तहुरुको अनसुन्धान र ववकास;  
 मास ु तथा मासिुन्य पदाथव र पश ु छाला तथा अन्य पदाथवसम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड र 
ननयमन;  

 कृवि तथा पशपुन्छी ववमासम्बन्धी नीनत र मापदण्ड; 
 पशसेुवासम्बन्धी प्रयोगशालाको सम्बिता; 
 राविय वकसान आयोग; 
 नेपाल कृवि अनसुन्धान पररिद्; 
 मन्रालयसम्बन्धी राविय अन्तरावविय सिंघसिंस्थासिंग सजन्ध, सम्झौता, अनभसजन्ध, सम्पकव  र समन्वय; 
 मन्रालयसम्बन्धी सावविननक सिंस्थान, प्रनतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र ननयमन; 
 नेपाल कृवि सेवाको सञ्चालन।  

ग) कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालयमा रहेका महाशाखा र ती महाशाखा अन्तगवतका शाखाहरुको 
कायववववरणः 
1. प्रशासन महाशाखा  
प्रशासन महाशाखाको कायवक्षेर 

 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 तिुवमा मस्यौदा तथा कानूनी राय, परामशव ददने । 

 मन्रालयस्तरबाटहनेुननकायहरुका पदानधकारीहरुको ननयजुि तथा अवकाश सम्बन्धी कायवहरु गने । 

 मन्रालय अन्तरगतका कायावलय र ननकायहरुको प्रशासननक कामकारवाहीको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने 
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 मन्रालय अन्तगवत कृवि सेवा समूह लगायतको सञ्चालन सम्वन्धी कायव गने 

 मन्रालय र अन्तगवत ननकायहरुको सशुासन कायम गने । 

क. कृवि कमवचारी प्रशासन शाखा 
 सिंजघय ननिामती सेवा ऐन र ननयमावली अनसुार कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी मत्स्य समूह 
वाहेकका कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी माग आकृनत, ननयजुि, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, ववदा, अवकाश र ववभागीय 
कारवाही सम्बन्धी कायव गने ।  
 मन्रालयबाट सञ्चालन हनेु कृवि सेवा अन्तगवका लाइभिक भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका समूहमा ररि 
रहेका पदहरु वढुवा तथा खलु्लाबाट पदपूनतव सम्बन्धी कारवाही गने । 

 मन्रालय अन्तगवत कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका कमवचारीहरुको 
ननयजुि, सरुवा, वढुवा, स्वेजच्छक अवकाश, उपदान, ननवृजतभरण, प्रोत्सावहत परुस्कार, वृजत ववकास, दण्ड सिाय 
सम्वन्धी कायव गने । 

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

 बढुवा सनमनतको सजचवालयले कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका सम्पादन 
गने कायवमा सहयोग गने । 

 मन्रालय अन्तगवतका साववकको पशपुन्छी मन्रालय अन्तगवत रहेका बोडव, सिंस्थान, सनमनत, पररिद वाहेकका 
कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी कायवको अनगुमन सहयोग समन्वय गने ।  
 मन्रालय मातहतमा रहेको साववकको पश ुपन्छी ववकास मन्रालय अन्तगवका रहेका वोडव सिंस्थान सनमनत 
पररिद् लगायतको सिंस्थाहरु वाहेको कायवववनध ननदेजशका लगायत कमवचारीहरुको सम्पजत वववरणको अनभलेख 
अद्यावनधक गने साथै सम्पजत व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने । 

 कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका कायव सम्पादन मूल्याकिं न सम्बन्धी 
सम्पूणव कायवहरु गने । 

 कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभ्िक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका स्वदेशी तथा वदेैजशक 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 सिृना, 
िनशजि व्यवस्थापन लगायत प्रशासननक कामकारवाही सम्बन्धी सम्पूणव कायवहरु गने ।  
 वैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदेजशका, 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 । 

 

ख. आन्तररक प्रशासन (पशपुन्छी कमवचारी प्रशासन समेत) शाखा 
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 मन्रालयमा कायवरत ननिामती कमवचारीहरुको अनभलेख राख्न े। 

 विेटको पररनधनभर रही आनथवक प्रशासन ऐन, ननयमअनसुार ननमावण, ममवत, खरीद, िग्गा अनधग्रहण, नललाम 
तथा नमन्हा गने । 

 मन्रालयको दैननक प्रशासन सम्बन्धी कायवहरु गने । 

 मन्रालयको सपुरीवके्षण, सोधपछु, िनसम्पकव  र सरुक्षाको व्यवस्था गने । 

 मन्रालय र साववकको पशपुन्छी ववकास मन्रालय मातहत रहेका वोडव सिंस्थान, पररिद् लगायतको 
सिंस्थाहरुको कायवववनध ननदेजशका लागयत कमवचारीहरुको सम्पजत वववरणको अनभलेख अद्यावनधक गने साथै 
सम्पजत व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने । 

 अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट प्राप्त र भ्रिाचार ननयन्रण एविं उिरुी, गनुासो सम्बन्धी कायव 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररिद्को कायावलय र राविय सतवकता केन्रबाट प्राप्त गनुासाहरु फछयौट गने ।  
 मन्रालयमा आवश्यक सामग्री खररद, ववतरण लगायतका कायव गने । 

 मन्रालयको सवारी साधन व्यवस्थापन र पररचालन सम्वन्धी कायव गने  
 मन्रालयको जिन्सी व्यवस्थापन सरुक्षा व्यवस्था सम्वन्धी कायव  
 मन्रालयमा प्राप्त जचठ्ठी परहरुको अनभलेख सम्वन्धी कायव 
 मन्रालयको सरसफाई तथा वगैचा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव  
 सिंजघय ननिामती सेवा ऐन र ननयमावली अनसुार कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी मत्स्य समूहका 
कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी माग आकृनत, ननयजुि, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, ववदा, अवकाश र ववभागीय कारवाही 
सम्बन्धी कायव गने ।  
 मन्रालयबाट सञ्चालन हनेु कृवि सेवा कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी मत्स्य समूहमा ररि रहेका 
पदहरु वढुवा तथा खलु्लाबाट पदपूनतव सम्बन्धी कारवाही गने । 

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

सरुवा, वढुवा, स्वेजच्छक अवकाश, उपदान, ननवृजतभरण, प्रोत्सावहत परुस्कार, वृजत ववकास, दण्ड सिाय सम्वन्धी 
कायव गने । 

 मन्रालय अन्तगवतको िनशजि वववरण अद्यावनधक राख्न े। 

 बढुवा सनमनतको सजचवालयले कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी मत्स्य समूहका सम्पादन गने 
कायवमा सहयोग गने । 

 मन्रालय अन्तगवतका साववकको पशपुन्छी मन्रालय अन्तगवत रहेका बोडव, सिंस्थान, सनमनत, पररिदका कमवचारी 
प्रशासन सम्बन्धी कायवको अनगुमन सहयोग समन्वय गने ।  
 कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूह वाहेकका कायव सम्पादन मूल्याकिं न सम्बन्धी 
सम्पूणव कायवहरु गने । 

 कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूहका आयोिनाहरुको दरवन्दी सिृना, िनशजि 
व्यवस्थापन लगायत प्रशासननक कामकारवाही सम्बन्धी सम्पूणव कायवहरु गने । 

 कृवि सेवा अन्तगवतका लाइभिक, भेटेररनरी र मत्स्य समूहका प्रशासननक राय परामशव सम्बन्धी कायव गने र 
यस ववियमा मजन्रपररिदमा प्रस्तावहरु पेश गने । 
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 वैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७५ बमोजिम कृवि सेवा अन्तगवत लाइभिक भेटेररनरी र मत्स्य 
समूहको वैदेजशक भ्रमण, तानलम मनोनयन नसफाररस सनमनतको सजचवालयको कायव गने ।  
 

ग.काननु 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 मदु्दा मानमलामा प्रनतरक्षा गने । 

 कानून, न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा राय माग गने । 

 सम्बजन्धत न्यायालयबाट मन्रालय सम्बन्धी भएका मदु्दा फैसला कायावन्वयनको कायववाही गने । 

 मन्रालय मातहतका वोडव, सिंस्थान, सनमनत, पररिदको ववननयमवली, कमवचारी प्रशासन शाखा र आनथवक 
प्रशासन शाखासगँको समन्वयमा तिुवमा गने । 

 

घ.  आनथवक प्रशासन शाखा 
 साधारणतफव को बिेट तिुवमा तथा कायावन्वयन गने । 

 बिेट ननकासा गराउने र ननयनमत आनथवक कारोवार सन्चालन गने । 

 लेखापरीक्षण तथा बेरुिू फर्छ्यौट सम्वन्धी कायव गने गराउने । 

 मन्रालय मातहतको लेखा सम्वन्धी कामको ननयनमत अनगुमन, मूल्याङ्कन व्यवस्था नमलाई उपयिु कारवाही 
गने । 

 आनथवक प्रशासन सम्वन्धी अन्य काम गने । 

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

 

2. पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकास महाशाखा 
 पशपुन्छी तथा मत्स्य नश्ल सधुार सम्बजन्ध राविय मापदण्ड तिुवमा र गणुस्तर ननधावरण  
 पश ुअनबुािंजशक श्रोत व्यवस्थापन सम्वजन्ध मापदण्ड ननमावण तथा ननयमन  
 अन्तरदेशीय र अन्तरप्रादेजशक चरन तथा खकव  सम्बन्धीी राविय गणुस्तर ननधावरण तथा ननयमन 

 पशपुन्छी तथा माछाको दाना  ,था उत्पादन सामग्रीको राविय गणुस्तर ननधावरण तथा सकु्ष्म पोिणतत्व त
ननयमन 

 दीगू्ध र दगु्ध पदाथवबाट बनेको वस्तहुरुको अध्ययन तथा ववकास 

 पशिुन्य उत्पादन दधु, मास ुअण्डाको छाला लगायत सम्बन्धी मापदण्ड तिुवमा 
 उन कापेट पजश्मना लगायतका उत्पादन ववकास र प्रविवनको मापदण्ड ननधावरण  
 पशपुन्छी तथा मत्स्यसिंग सम्बन्धीी िैववकी ववववधता सिंरक्षण सम्बन्धीी राविय मापदण्ड तिुवमा 
 पश ु अनवुािंजशक श्रोत लगायत असल उत्पादन अभ्यास सम्बजन्धत क्षेरमा राविय तथा अन्तरावविय सिंघ 
सिंसथासिंग समन्वय  
 पश ुउत्पादन तथा विारीकरणमा पश ुकल्याण सनुनजश्चत गनव आवश्यक कायव  
 असल पशपुालन अभ्यास सम्वन्धी राविय मापदण्ड तिुवमा र कायावन्वयन 
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 घािंसको ववउको गणुस्तर सम्वन्धी राविय नीनत मापदण्ड तिुवमा, ननयमन तथा प्रमाजणकरण  

 

क. नश्ल सधुार तथा अनवुिंजशक श्रोत व्यवस्थापन शाखा 
 पशपुन्छी नश्ल सधुार सम्बजन्ध राविय मापदण्ड तिुवमा र गणुस्तर ननधावरण  
 पश ुअनबुािंजशक श्रोत व्यवस्थापन, मापदण्ड, ननयमन तयारी 
 पशपुन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धीी िैववकी ववववधता सिंरक्षण सम्बजन्ध राविय मापदण्ड तिुवमा 
 न्यजुक्लयस हडव व्यवस्थापन 

 असल उत्पादन अभ्यास सम्बजन्धत क्षेरमा कायवरत सिंघ  ,सिंस्थासँग समन्वय  

 अन्तरप्रदेश पश ुअनवुािंजशक श्रोत केन्र स्थापना व्यवस्थापन 

 उच्च प्रिनन ्मानका पशहुरु उत्पादन छनौट आपूनतव व्यवस्थापन  
 तरल नाइरोिन, िमेको वीयव तथा भ्रणुको गणुस्तर ननधावरण 

 Semen Bank and Gene Bankसदुृढीकरण सम्वन्धी कायवक्रमको समन्वय 

 

ख. पशपुन्छीिन्य उत्पादन प्रविवन शाखा 
 दीगू्ध र दगु्ध पदाथवबाट बनेको वस्तहुरुको अध्ययन तथा ववकास 

 पशिुन्य उत्पादन छाला लगायत सम्बन्धीी मापदण्ड तिुवमा  
 फुल पजस्मना कापेट लगायतका उत्पादन ववकास र प्रविवन 

 पश ुउत्पादन तथा विारीकरणमा पश ुकल्याण सनुनजश्चत गनव आवश्यक कायव गने 

 असल पशपुालन अभ्यास सम्वन्धी राविय मापदण्ड तिुवमा र कायावन्वयन 

 ननयावतयोग्य पशिुन्य उत्पादनको गणुस्तर स्तरीकरण  
  पशपुन्छीिन्य पदाथव र उत्पादन सामाग्रीको गणुस्तर ववश्लेिण ननधावरण व्यवस्थापन र ननयमन   
 पशपुन्छी सम्बन्धी नववनतम प्रववधीहरुको पवहचान, छनौट तथा परीीक्षण सम्बन्धमा समन्व्य तथा सहकायव  
 पशपुन्छी सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान,नसप, अभ्यास, प्रववनधको रावियस्तरमा अनभलेखीीकरण तथा प्रबिवन  
 ववश्वववद्यालय, तानलम प्रदायक सिंस्था तथा अन्य ननकायहरुसिंग प्रववनध ववकास सम्बन्धी सहकायव, तथा समन्वय 

ग. चरन तथा आहारा व्यवस्थापन शाखा 
 अन्तरदेशीय चरन खकव  उपभोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वय 

 अन्तरप्रादेजशक चरन तथा खकव  सम्बन्धी राविय मापदण्ड ननधावरण 

 पशपुन्छी तथामाछाको दानसकु्ष्म पोिणतत्व तथा उत्पादन सामग्रीको राविय गणुस्तर ननधावरण 

 घाँसेवालीको अनवुािंजशक श्रोत सिंरक्षणको राविय रणनीनत तिुवमा 
 घािंसको ववउको गणुस्तर सम्वन्धी राविय मापदण्ड तिुवम ननयीन तथा प्रमाणीीकरण 

 चरन ववउ तथा कृवि वन प्रववनधको पवहचान, प्राथनमकरण तथा समन्वय 

 घाँसेवाली तथा पश ुआहारा सम्वन्धी परम्परागत ज्ञान,नसप, अभ्यास, प्रववनधको रावियस्तरमा अनभलेजखकीीरण 
तथा प्रबिवन 

घ. मत्स्य ववकास शाखा 
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 प्राकृनतक िलाशयहरु (पोखरी, नदीनाला, ताल तलैया एविं घोल तथा नसम) मा मत्स्य पालन सम्भाव्यता 
अध्ययन र सवेक्षण 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 हनेु माछा तथा िलीय िीविन्य उत्पादनमा आजश्रत समदुायको सामाजिकर 
आनथवक पक्षको अध्ययन गरी रोिगारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून, मापदण्ड र ननयमन कायव 
 प्राकृनतक िलाशयहरुको सिंरक्षण 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, गणुस्तर, मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव 
 माछा तथा िलीय िीविन्य उत्पादनको पोिहाभेि तथा बिार सम्बन्धी मापदण्ड र ननयमन कायव 
 

3. पश ुस्वास्थ्य महाशाखा 
 पश ुजचवकत्सा सम्बन्धीी राविय मापदण्ड ननधावरण र व्यवस्थापन 

 पश ुजचवकत्सा सेवाको गणुस्तर ननधावरण तथा ननयमन 

 पशपुन्छी तथा पश ुस्वास्थ्य सम्बजन्ध प्रचनलत ऐन, कानूनको कायावन्वयन  
 पशपुन्छीिन्य औिनध, िैववक पदाथव, खाद्य राविय मापदण्ड ननधावरण तथा गणु ननयमन, िोजखम ववश्लेिण तथा 
औिधी ननगरानी (फमावको नभजिलेन्स) 
 महामारी तथा सीमा ववहीन रोग ननयन्रण, अन्वेिण, इवपडेनमयोलोिी सम्बजन्ध (वन्यिन्त ुसमेत) समन्वय तथा 
नीनत, कानून ननमावण र ननयमन 

 पश ुक्वारेन्टाईनसिंग सम्बजन्धत कायवहरुमा आवश्यक समन्वय तथा सहकायव  
 पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरावविय सजन्ध सम्झौताहरु कायावन्वयन  
 पश ुस्वास्थ्य सम्बजन्ध प्रयोगशालाको सम्बन्िता र स्तरीकरण सम्वन्धी नीनत र मापदण्ड 

 भेटेरीनरी िनस्वास्थ्य, िनुोवटक रोग, एजन्टबायोवटक रेनसस्टेन्स, ड्रग रेजिडु्य लगायतका िनस्वास्थ्यका 
ववियमा एक स्वास्थ्य अवधारणा सम्वन्धी 
 राविय भेटेररनरी गणुस्तर, पशपुन्छीिन्य पदाथवको स्वच्छता, मापदण्ड, ननयम, कानून, नीनत तिुवमा र अनगुमन 

 पश ुस्वास्थ्य तथा पश ुसेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, ननयम,ननदेजशका मापदण्ड तिुवमा र व्यवस्थापन 

 पशसु्वास्थ्यसगँ सम्बजन्धत प्रमाणीीकरण सम्बन्धी कायव गने  
 पशपुन्छीिन्य महामारी  ननयन्रण तथा व्यवस्थापन 

 मास ुतथा मासिुन्य पदाथवको राविय गणुस्तर ननधावरण तथा ननयमन 

 पश ुस्वास्थ्य सिंरक्षणका लानग आवश्यक दस्तावेि तिुवमा र कायावन्वयन  
 रावियस्तरमा असल भेटेररनरी अभ्यास कायावन्वयन 

 पश ुस्वास्थसँग सम्बजन्धत क्षेरमा कायवरत सिंघ,सिंस्थासगँ समन्वय 

 Emergingतथा Re-emerging diseasesननयन्रण सम्बन्धी रणनीनत तयार तथा कायावन्वयन  
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 पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी अनसुन्धान र ववकास 

 पश ुकल्याण सम्बन्धी राविय मापदण्ड समन्वय तिुवमा र कायावन्वयन 

 पश ुरोग तथा अवस्था सम्वन्धी राविय तथ्याक व्यवस्थापन तथा राविय तथा अन्तरावविय ररपोवटिंग 

 मत्स्य स्वास्थ्य तथा माछािन्य महामारी ननयन्रण 

 

क. पश ुजचवकत्सा तथा रोग ननयन्रण समन्वय शाखा 
 पशपुन्छी तथा पश ु स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचनलत ऐन  ,कानूनको कायावन्वयन , ननदेजशका मापदण्ड तिुवमा र 
व्यवस्थापन 

 महामारी तथा सीमा ववहीन रोग अन्विेण तथा ननयन्रण र पश ुक्वारेन्टायन सम्वन्धी समन्ववय 

 पश ुरोग सम्बन्धीी इवपडेनमयोलोिीकल सनभवलेन्स  ,अध्ययन (वन्यिन्त ुसमेत)  

 Emergingतथा Re-emerging diseasesननयन्रण सम्बजन्ध रणनीनत तयार तथा कायावन्वयन  
 पश ुरोग सम्बन्धी राविय तथ्यािंक अनभलेखीीकरण तथा ववश्लेिण  
 पश ुरोग सम्बन्धी राविवय तथा अन्तरावविय ररपोवटिंग 

 महामारी तथा सीमावववहन रोग ननयन्रणका लानग Zoning and Compartmentalization 

 पश ुजचवकत्सा सम्बन्धी राविय मापदण्ड ननधावरण र व्यवस्थापन 

 पश ुसेवा सम्बन्धीी प्रयोगशालाको सम्बिता /स्तरीकरण सम्वन्धी नीनत/मापदण्ड  

 पश ुजचवकत्सा सेवाको गणुस्तर ननधावरण तथा ननयमन 

 ववश्व पश ुस्वास्थ्य सीिंगठन लगायतका ननकायसीिंग सहकायव तथा समन्वय 

 पश ुस्वास्थ्य सिंरक्षणका लानग आवश्यक दस्तावेि तिुवमा र कायावन्वयन  
 पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी अनसुन्धान र ववकास 

ख. भेटेररनरी िनस्वास्थ्य एविं पश ुकल्याण शाखा 
 िनुोवटक रोग ननयन्रणमा अन्य सरोकारवाला ननकायसिंग समन्वय  
 पश ुतथा पशिुन्य पदाथवमा ड्रग रेनसडु्य ननयन्रण तथा ननयमन 

 भेटेरीनरी िनस्वास्थ्य  ,एजन्टबायोवटक रेनसस्टेन्स ,ड्रग रेनसडु्य लगायतका ववियहरुमा राविय मापदण्ड ननयमन 
ननयन्रण 

 एजन्टबायोवटक रेनसस्टेन्स, ड्रग रेनसड् यलुगायतका ववियहरुमा राविय तथा अन्तरावविय ररपोवटवङ 

 एक स्वास्थ्य अवधारणाको राविय मापदण्ड तथा सूचक ननधावरण तथा आवश्यक समन्वय 

 मास ुतथा मासिुन्य पदाथवको राविय गणुस्तर ननधावरण तथा ननयमन 

 भेटेररनरी िनस्वास्थ्य सम्बन्धी अनसुन्धान र ववकास 

 िनुोवटक रोग सम्बन्धी सनभवलेन्सअध्ययन तथा समन्व य 

 िनस्वास्थ्य सिंरक्षणका लानग आवश्यक दस्तावेि तिुवमा र कायावन्वयन  
 पश ुकल्याण सम्बन्धी राविय मापदण्ड लगायत तिुवमा र कायावन्वयन 

ग. पशपुन्छी औिधी व्यवस्थापन तथा ननयमन शाखा 
 पशपुन्छीिन्य औिधीको राविय मापदण्ड ननधावरण  
 िैववक पदाथव लगायतको राविय मापदण्ड ननधावरण तथा गणु ननयमन 
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 िोजखम ववश्लेिण तथा औिधी ननगरानी फमावकोनभजिलेन्स) 
 राविय भेटेररनरी गणुस्तर ननधावरण 

 पशपुन्छीिन्य पदाथवको स्वच्छता, मापदण्ड तिुवमा र अनगुमनमा आवश्यक सहकायव एविं समन्वय 

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

 भेटेररनरी औिनध  िैववकीको आयात,  ननयावत नसफाररश माग आपूनतव व्यवस्थापन 

 रावियस्तरमा असल भेटेररनरी अभ्यास कायावन्वयन 

 भेटेररनरी औिधीको गणुस्तर परीक्षणको मापदण्ड ननधावरण 

 पशपुन्छीमा प्रयोग हनेु खोपको गणुस्तर परीक्षणको मापदण्ड ननधावरण 

 

4. कृवि ववकास महाशाखाको कायव वववरण 

 रासायननक तथा िैववक मल उत्पादन तथा आयात मापदण्ड, गणुस्तर ननधावरण तथा ननयमन सम्वन्धी कायव 
।  
 स्वेदश नभर वीउ, वविन आपूनतव गणुस्तर र मापदण्ड सम्वन्धी कायव  
 आधनुनक कृवि औिार आपूनतव प्रयोग, ववतरण सम्वन्धी मापदण्ड तिुवमा तथा ववस्तारमा प्रदेशजीक समन्वय 
सम्वन्धी कायव  
 कृवि सामग्री अनदुान नीनत मापदण्ड तथा ववतरणको समजुचत व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव 
 खाद्यान्न, नगदेवावाली, फलफूल तरकारी, रेशम वालीको प्रविवन सम्वन्धी केन्रीय कानून, मापदण्ड, ननयमन 
सम्वन्धी कायव 
 उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृविका लानग कृवि समूह, सहकारी, ननिी उद्यमीलाई प्रोत्साहन सम्वन्धी कायव  
 माटोको गणुस्तरीयता कायम गनव माटो व्यवस्थापन सम्वन्धी राविय मापदण्ड  
 कृवि अनसुन्धान, जशक्षा र प्रसार सम्वन्धी राविय मापदण्ड तिुवमा समन्वय र ववस्तार सम्वन्धी कायव 
 आधनुनक कृवि प्रववनधको प्रयोग, अवलम्वन पररमािवन र समन्वय सम्वन्धी कायव 
 श्रोत केन्रहरुको सिंरक्षण, 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 तिुवमा गणुस्तर ननयम सम्वन्धी 
कायव  
 वीउ वविन आपूनतव, व्यवस्थापन,गणुस्तर र मापदण्ड सो को अनगुमन तथा ननयमन सम्वजन्ध कायव 
 कृवि औिार उत्पादन तथा प्रयोग सम्वन्धी मापदण्ड तिुवमा तथा नयमन सम्वन्धी कायव 
 कृवि सामग्री आपूनतवको प्रक्षपेण, ववश्लेिण, अनगुमन र समन्वय सम्वन्धी कायव 
 कृवि सामग्रीमा प्रदान गररने केन्रीय अनदुान सम्वन्धी कायव 
 मल आयात अनमुनत तथा मल आयातकतावको अनमुनत सम्वन्धीी कारय् 

 एकीकृत कृवि अनसुन्धान जशक्षा र प्रसारको व्यवस्था, मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव 
 आधनुनक तथा नववनतम प्रववनधहरुको मापदण्ड, ननयमन र ववस्तार सम्वन्धी कायव 
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 कृवि अनसुन्धान, जशक्षा र प्रसार कायवमा सिंलग्न सरकारी तथा गैर सरकारी ननकायवीच समन्वय कायव  
ख. कृवि उत्पादकत्व व्यवस्थापन शाखा 
 खाद्यान्न, बाली ववकास तथा प्रविवन र ननयमन सम्वन्धी कायव 
 मह, च्याउ, रेशम 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 सहकारीसिंग समन्वय 

 िमीन र श्रमको उत्पादकत्व बृवि सम्वन्धी कायव 
 

ग. कृवि ववकास रणनीनत समन्वय शाखा 
 वाली सिंरक्षण प्रववनध सम्वन्धी कानून र मापदण्ड तिुवमा गने  
 माटो व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून र मापदण्ड तिुवमा गने 

 कृवि प्रसार सेवाको गणुस्तर, मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव  
 कृवि प्रसार सेवा प्रदायकको पवहचान, प्रविवन र ननयमन सम्वन्धी कायव 
 कर सवुवधा माफव त कृविमा नवप्रवतवन प्रविवन सम्वन्धी कायव  
 भण्डारण, ढुवानी तथा सन्चालन, बिारीकरण सम्वन्धी केन्रीय मापदण्ड गणुस्तर ननधावरण र  सेवामूलक 
कायवहरुको ननयमन  
5. खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य प्रववनध महाशाखा 
 कृवि तथा कृवि िन्य िैववक ववववधता र िैववक प्रववनध सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तिुवमा तथा ननयमन 
सम्वन्धी कायव  
 खाद्य सरुक्षा र खाद्य सम्प्रभतूाका लानग मापदण्ड तिुवमा गरी सो को ननयमन  
 वनस्पनत तथा प्राणीिन्य खाद्य पदाथवमा गणुस्तर कायम गनव आवश्यक मापदण्ड, कानून तिुवमा तथा 
कायावन्वयन  
 वविादीको स्तरीकरण, सूचना सिंकलन वगवीीकरण र ननयमन सम्वन्धी कायव गने 

 कृवि तथा खाद्य सम्वन्धी अन्तरावविय प्रत्यायान, प्रमाणीकरण, प्रयोगशालाको ववकास सम्वन्धी मापदण्ड तिुवमा 
र ननमयन सम्वन्धी 
 खाद्य सरुक्षा ववश्लेिण, अनगुमन तथा प्रक्षपेण सम्वन्धी कायव  
 प्राङ्गाररक कृविलाइ प्रोत्साहन गने मापदण्ड, कानून तिुवमा र ननयमन 

 असल कृवि अभ्यास (GAP)र एवककृत शरिुीव व्यवस्थापन (IPM) लाई प्रविवन गनव आवश्यक कानून, 

मापदण्ड तिुवमा तथा ननयमन सम्वन्धी  
 

क. खाद्य तथा पोिण सरुक्षा शाखा 
 राविय खाद्य सरुक्षा कायवक्रम तिुवमा मापदण्ड कानून र ननयमन सम्वन्धी कायव   
 लोपोन्मखु र स्थानीय एविं रैथाने बाली एविं कन्दमूल प्रविवन सम्वन्धी कायव 
 खाद्य सरुक्षा ववश्लेिण, अनगुमन तथा प्रक्षपेण सम्वन्धी कायव 
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 खाद्य सरुक्षा कायम गनव आवश्यक कानून मापदण्ड तिुवमा र ननयमन 

 खाद्यान्न िगेडा भण्डार व्यवस्थापनमा सम्वन्वय  
ख. खाद्य प्रववनध एव स्वच्छता शाखा 
 खाद्य प्रववनध सम्वन्धी अनसुन्धान र ववकासमा समन्वय 

 खाद्य वस्त ुगणुस्तर 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 काननु मापदण्ड र ननयमन  
 प्राङ्गाररक कृवि सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन 

 सिंरक्षण कृवि, स्रोत सिंरक्षण प्रववनध एविं असल कृवि अध्ययन सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन प्राङ्गाररक 
नेपाल कृवि GAP, IPM, IPNS ददगो भ–ू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 पश ुपन्छी तथा वातावरण सम्बन्धी EIA / IEE सम्वन्धी 
 वविादी व्यवस्थापन र वातावरण सम्बन्धी आयोिना तथा अन्तराविय महासजन्ध/अनभसजन्धहरुको कायावन्वयन 
तथा समन्वयका लानग मन्रालयको सम्पकव  ववन्द ु(Focal Point) को रुपमा कायव गने । 

 कृवि एविं पशपुन्छी सम्वि क्षेरहरुमा प्रयोग हनेु सामानहरुको व्यवस्थापनसगँ सम्बजन्धत कायव । 

 Agriculture & Environment Journal र अन्य प्रकाशन सम्वन्धी 
 कृवि क्षेरमा िलवाय ु पररवतवन असर न्यूनीीकरण तथा अनकुीलून कायव सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र 
ननयमन 

 िलवाय ुपररवतवनका कृवि क्षेरमा असरबारे अध्ययन, अनसुन्धानको व्यवस्था 
 कृवि वातावरण सिंरक्षण र सम्विव सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन 

6 कृवि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रविवन महाशाखा 
 क्वारेन्टाइन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तिुवमा र कायावन्वयनमा सहयोग र समन्वय सम्वन्धी कायव  
 कृवि सम्वन्धी अन्तरावविय व्यापीार प्रविवन सहिीकरण र समन्वय  
 कृवि औद्योगीीकरण प्रविवन अन्तर प्रादेजशक ववकास र समन्वय  
 कृवि तथा पशपुन्छी वीमा सम्वन्धी मापदण्ड, कानून तिुवमा तथा सो को ननयमन र समन्वय सम्वन्धी कायव  
 कृवि वीमा अनदुान व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव 
 कृवि किाव सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र ननयमन ववश्लेिण सम्वन्धी कायव 
 कृवि व्यवसायको प्रविवन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड ननधावरण  
 कृवि तथा पशपुन्छी बिार मापदण्ड ननधावरण, केन्रीय तथा प्रादेजशक बिार पूवावधारमा सहयोग  
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 कृवि उपि तथा पशपुिंक्षीिन्य वस्तहुरुको मूल्य ननधावरण सम्वन्धी मापदण्ड तिुवमा र कायावन्वयन, 
सहिीकरण तथा समन्वय 

 आधनुनक कृवि याजन्रकरण सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तिुवमा र ननयमन 

 कृवि, खाद्य एविं पश ु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 पशपुन्छीको ववमा सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन सम्वन्धी कायव 
 ववपद पूवव तयारी एविं व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून मापदण्ड र ननयमन 

 राहत व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण एविं पररचालन 

 वविदी एविं राहत सम्वन्धी अनगुमन तथा समन्वय  
 कृवि क्षेरमा सम्भाववत ववपदको आकँलन, न्यूननकरण सम्वन्धी पूवव तयारी सो को मापदण्ड, राहत व्यवस्थापन 
सम्वन्धी कायवमा प्रादेजशक समन्वय  
 पशपुन्छीिन्य 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 पश ुपन्छी बिार मापदण्ड ननधावरण र ननयमन 

 कृवि उपिहरुको मूल्य ननधावरण सम्वन्धी केन्रीय मापदण्ड, कानून र ननयमन 

 व्यवसाय प्रविवन सहयोग तथा सहनुलयत मापदण्ड सहिीकरण र समन्वय  
 पशपुन्छी िन्य उद्योग व्यवसायको मापदण्ड कानून र ननयमन 

 कृवि तथा पश ुपन्छीिन्य उत्पादनको सिंकलन प्रवरि्न, भण्डारण ननयमन मापदण्ड र कानून  
 कृवि बिारको अन्तरप्रादेजशक समन्वय 

 

ग. कृवि भौगोनलक सूचना प्रववनध शाखा  
 मन्रालयको website development, update, management and computer system administration, 

network management and Software development लगायतको कायव गने 

 कृवि योिना तिुवमाको लानग सिंघ, प्रदेश, 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 तिुवमा कायवमा सघाउ पयुावउने । 
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 कृविसिंग सम्वजन्धत Spatial / Non Spatialतथ्याङ्क अद्यावनधक गने तथा उि कायवमा सरकारी एविं गैर 
सरकारी सिंस्थाहरुसिंग समन्वय गने ।  
 कृवि भौगोनलक सूचना प्रणाली सम्वन्धी तानलम, गोवष्ठ तथा सेनमनार सिंचालन गने र यस प्रणालीलाई 
समयसापेक्ष ववकास गरी सिंस्थागत क्षमता अनभवृवि गने ।  
 दैवी प्रकोप तथा अन्य वातावरणीय प्रकोपबाट भएका क्षनत, नोक्शान, ररमोट सेजन्सिंग (Remote 

Sensing)/Global Positioning Systemको माध्यमबाट तथ्यािंक सिंकलन, प्रशोधन गरी अद्यावनधक गने  । 

 ववनभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी ननकायहरुबाट प्राप्त कृविसिंग सम्वजन्धत प्रववनध, अनसुन्धान तथा अन्य 
िानकारीहरुलाई भ-ू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 प्रादेजशक समन्वय 

 साना कृवि नसचाइ सम्वन्धी मापदण्ड, कानून तिुवमा तथा ननयमन सम्वन्धी कायव 
 

ङ.क्वारेन्टाइन समन्वय शाखा 
 पश,ु खाद्य तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण ननमयन तथा समन्वय  
 नसमा क्षेरमा पश,ु खाद्य तथा कृवि सम्वन्धी क्वारेन्टाइन कायवमा समन्वय गने 

 पशपुन्छी खाद्य तथा कृवि सम्वन्धी क्वारेन्टाइन प्रकृया सामान्िस्यता गरी आयात प्रकृया व्यवस्थापनमा 
समन्वय  
 क्वारेन्टाइन सम्वन्धी अन्तरप्रादेजशक स्तरमा समेत क्षमता अनभवृवि तथा समन्वय।  
 

7. योिना तथा ववकास सहायता समन्वय महाशाखा  

 मन्रालयको सिंघीय बाविवक कायवक्रम र बिेट तिुवमा एविं समन्वय गने 

 मन्रालय अन्तगवत िनशजिको वस्तजुस्थनत अद्यावनधक तथा क्षमता ववकासका सम्वन्धी मापदण्ड अध्ययन 
अनसुन्धान र कायावन्वयन ।  
 मन्रालय र अन्तगवत ननकायको कायवक्रम सिंशोधन, रकमान्तर तथा थप ननकासा सम्वन्धी  ।  
 मन्रालय अन्तरगत ननकायको ननक्षेपण सम्बन्धी कायव गने र अन्तरननकाय समन्वय  ।  
 केन्रीय आयोिना÷कायवक्रमहरुको सिंभाब्यता प्रक्षेपण अध्ययन, ववश्लेिण समन्वय ।  
 पररिद, बोडव, सिंस्थान, कम्पनी, सनमनतको वाविवक कायवक्रम÷बिेट तिुवमा र समन्वय सम्बन्धी कायव ।  
 बैदेजशक सहयोगमा सिंचालन हनेु आयोिनाहरुको कायवक्रम÷बिेट तिुवमा, कायवक्रम सिंशोधन, रकमान्तर, नमवस 
तयारी सम्बन्धी कायव र समन्वय  । 

 मन्रालय अन्तगवतका कमवचारीको िनशजि ववकासका लानग नीनतगत व्यवस्था । 

 मन्रालयसिंग सम्वन्धी नीनत तथा आवनधक योिनाहरुको तिुवमा, ववश्लिेण तथा पररमािवन गरी कायवक्रम 
कायावन्वयनमा समन्वय ।  
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 मन्रालयसिंग सम्वन्धी आयोिनाहरुको प्रस्ताव तयारी गरी ववकास साझेदार तथा बैदेजशक दात ृसिंस्थाहरुसगँ 
कायवगत समन्वय । 

 कृवि ववकास रणनीनत कायावन्वयन गनव आवश्यक नीनतगत व्यवस्था सम्वन्धी  
 लैवङ्गकमूलप्रवाहीकरण र समावेशीकरणका नसिान्तलाई मन्रालय र अन्तगवतका ननकाय र आयोिनाहरुबाट 
सञ्चालन हनेु कृवि कायवक्रमहरुमा सिंस्थागत गरी सोको लेखािोखा । 

 लैवङ्गक तथा सामाजिक समावेजशकरण सम्बन्धी सम्पकव  ववन्दकुो कायव । 

 मन्रालय र अन्तगवतका आयोिना तथा कायवक्रमहरु र वैदेजशक सहायतामा सिंचानलत आयोिनाहरुको 
कायवक्रम सिंचालन तहदेजख नीनतगत तहसम्म समीक्षा अनगुमन एविं मूल्यािंकन ।  
 ननयनमत रुपमा (मानसक, दै्वमानसक, चौमानसक र बाविवक) कायव प्रगनत जस्थनतको समीक्षा र पषृ्ठपोिण ।  
 कायवक्रम तथा आयोिना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त ननदेशनहरुको कायावन्वयन र अन्तरननकाय समन्वय 
गने, गराउने ।  
 नीनत कायावन्वयनको अनगुमन तथा ववश्लेिण 

 तथ्यािंक सिंकलन ववश्लेिण एविं सूचना प्रवाह सम्वन्धी कायव  । 

 कृवि बिार, बालीनाली तथा पशपुिंक्षी जस्थनत ननरीक्षण तथा दै्वमानसक प्रनतवेदनलगायत अन्य प्रकाशन सम्वन्धी 
कायव । 

 

क. नीनत समन्वय शाखा 
 मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुको नीनतको आवश्यकताको पवहचान, ववश्लेिण तथा तिुवमा समन्वय 

 मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुको नीनत कायावन्वयनको अवस्था सहिीकरण 

 मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुको नीनत अनगुमन र मूल्याकन तथा पषृ्ठपोिण 

 अन्य मन्रालय तथा केन्रीय ननकायहरुवीच नीनतगत ववियमा समन्वय 

 नीजि तथा गैर सरकारी क्षेर वीच समन्वय 

 

ख. विेट तथा कायवक्रम शाखा 
 सिंजघय कायवक्रम तथा विेट तिुवमा मागवदशवन तथा विेट नसनलङ्ग सम्वन्धी कायव 
 मन्रालयको कायवक्रम तथा बिेट कम्पाइल तथा स्वीकृतीको व्यवस्था सम्वन्धी कायव 
 ननतिामूलक बिेट तिुवमाको नीनतगत तथा सँस्थागत व्यवस्था सम्वन्धी कायव 
 कायवक्रम तथा बिेट कायावन्वयन सहिीकरण र समन्वय  
 

ग. ववकास सहायता समन्वय शाखा 
 अन्तरावविय सहयोगको मापदण्ड (प्रदेशलाई समेत लागू हनेु गरी) तयारी र कायावन्वयनको व्यवस्था 
 अन्तरावविय सहयोगको क्षेर तथा आयोिना पवहचान 

 सहयोग पररचालन सहिीकरण 

 प्रोिेक्ट बैंक तयारी 
घ. मानव सिंशाधन, लैवङ्गक ववकास तथा समावशेी शाखा 
 िनशजि ववकास नीनत, मापदण्ड 
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 बैदेजशक तानलम तथा अध्ययन भ्रमणको नीनत, मापदण्ड र व्यवस्था 
 लैंनगक मूलप्रवाहीकरण नीनत, कायवक्रम, मापदण्ड 

 कायवक्रम समन्वय र सहिीकरण 

 लैंनगक उतरदायी बिेट कायावन्वयनको व्यवस्था 
 समावेशी नीनत, कायवक्रम, मापदण्ड  

ङ अनगुन तथा मूल्याङन शाखा 
 कायवक्रम अनगुमन तथा मूल्याङ्कन नीनत, मापदण्ड र प्रवक्रया 
 सिंजघय आयोिना तथा कायवक्रम अनगुमन तथा मूल्याँकन 

 आवनधक प्रगनत सनमक्षा र प्रनतवदेन 

 सिंजघय सिंसद सम्वन्धी कायव गने 

 

च. तथ्याङ्क तथा ववश्लिेण शाखा 
 कृवि बिार, बालीनाली तथ्यािंक सिंकलन नबनधको नबकासका लानगननदेजशका तयारी तथा पररमािवन, तानलम 
आदद सन्चालन गने 

 कृवि बिार, बालीनाली तथा पशपुिंक्षी जस्थनत ननरीक्षण तथा दै्वमानसक प्रनतवदेन प्रकाशन गने । 

 अधवबाविवक, बाविवक कृवि तथ्यािंक सिंकलन, प्रशोधन, अनगुमन, अनमुान तथा प्रकाशन गने । 

 बाविवक रुपमा Statistical Information on Nepalese Agricultureपसु्तकको लानग तथ्यािंक सिंकलन, 

अनगुमन, प्रशोधन र प्रकाशन गने । 

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

 राविय महत्वको तथ्याकँ तथा सूचना सिंकलन तथा अद्यावनधक गरी आवनधक रुपमा प्रकाशन । 

 

४. मन्रालय अन्तगवतका ववभाग, केन्रीय ननकाय, आयोग, पररिद् , बोडव, सनमनत तथा सिंस्थानहरुको 
वववरणः 

केन्रLय ननकाय 
बीउ वविन गणुस्तर ननयन्रण केन्र, हररहरभवन, nlntk'/ ।    

कृवि सूचना तथा सिंचार केन्र, हररहरभवन, nlntk'/  ।   

राविय कृवि अनसुन्धान तथा ववकास कोि, नसिंहद/jf/Knfhf, sf7df08f} .  

ववभागहरु 

कृवि ववभाग, हररहरभवन, nlntk'/  ।  

खाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्रण ववभाग, बवरमहल, sf7df08f} ।  

आयोि 

राविय वकसान आयोग, sf7df08f} . 

पररिद्         

नेपाल कृवि अनसुन्धान पररिद, नसिंहदरवार प्लािा, sf7df08f} । 

वोडव         

राविय जचया तथा कफी ववकास वोडव, gofF jfg]Zj/, sf7df08f} ।  



21 
 

कम्पनी  
कृवि सामग्री कम्पनी नलनमटेड, टेकू, sf7df08f} .  
राविय बीउ वविन कम्पनी नल., टेकु, sf7df08f} .  
सनमनत 
कपास ववकास सनमनत, खिरुा, बािंके ।   

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बिार ववकास सनमनत, कालीमाटी, sf7df08f}  । 

चन्रडागँी बीउ नबिन तथा दगु्ध उत्पादन ववकास सनमनत, झापा . 
नेपाल उख ुतथा जचनी ववकास सनमनत, बारा । 
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(घ) सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु 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/ -¿_ 

s}lkmot 

!= !=!=)&=#) 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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  -#_ 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; 

sfk{÷efs'/÷l;Ne/÷laux]8÷/x'÷g}gL÷l6nflkof_ 

Go"gtd !%).–  


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 !)).– /;fog tyf cGo ljZn]if0f ;fdu|Ldf 

ePsf] d"No j[l4sf] cg'kftdf gofF 

b//]6 lgwf{/0f ul/Psf] . 

   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 #)).– /;fog tyf cGo ljZn]if0f ;fdu|Ldf 

ePsf] d"No j[l4sf] cg'kftdf gofF 

b//]6 lgwf{/0f ul/Psf] . 

   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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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 $%).– gofF b//]6 lgwf{/0f ug{ cfjZos 

ePsf] .    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 !@.– 
 


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 b/ -¿_ s}lkmot 

! !=!=&=#) vfB s[lif If]qsf] cfo   

   pdf/zlQm k/LIf0f @@(.–  

   z'4tf k/LIf0f !&$ .– 
 

 

   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;; 

 

 

– 

– 

– 

oL k/LIf0fx¿ k|of]uzfnfdf k|rngdf 

g/x]sfn]] x6fpg] . 

   !))) bfgf tf}n !!).–  

   aLp gd"gf lnP jfkt z'Ns @!$ k|lt gd'gf  

   v]t lg/LIf0f #@) k|lt x]=  

   aLp k|df0fLs/0f !)) k|lt d]= 6g  
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$_ kmnkm"n lj¿jfsf] d"No M 

-s_ ljleGg kmnkm"nsf] sndL lj¿jfM 

l;=g+= lzif{s g+= kmnk"mnsf] gfd pd]/ 

 -jif{_ 

prfO{     

-lkm6_ 

 

! !=!=&=#) :ofp @ @–# $).– 

@  gf;kftL !–@ @–# $).– 

#  cf¿ !–@ !=%–# #%.– 

$  cf¿jv8f !–@ !=%–# #%.– 

  %  r]/L !–@ !=%–# #%.– 

^  v'kf{gL !–@ !=%–@=% #%.– 

&  sfuhLjbfd !–@ !–@ #%.– 

*  xn'jfj]b !–@ !=%–@=% $).– 

(  s6'; !–@ !–@ $%.– 

!)  cf]v/ -bfFt]_ !–@ !–@ %).– 

!!  lksfg6 -r'r] cf]v/_ !–@ !–@ %).– 

!@  nK;L !–@ @–$ %).– 

!#  ˆnfjl/Ë lkr !–@ !=%–# #%.– 

!$  lslj !–@ !–@ !)).– 

l;=g+= lzif{s g+= kmnk"mnsf] gfd pd]/ 

 -jif{_ 

prfO{     

-lkm6_ 

 

!%  ;'Gtnf !–@ !=%–@=% #%.– 

!^  h'gf/ !–@ !=%–@=% #%.– 

!&  sfutL !–@ ! #%.– 
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!*  lga'jf !–@ !–@ #%.– 

!(  ef]u6] !–@ !–@ #%.– 

@)  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 !–@ !–@ @%.– 

 

-v_ ljleGg kmnk"mnsf] lah' lj¿jfM 

l;=g+= lzif{s g+= kmnk"mnsf] gfd pd]/  

-jif{_ 

prfO{ 

-lkm6_ 

b/ -¿_ 

! !=!=&=#) cf]v/ -bfFt]_ !–#  !–@ @%.– 
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@  lksfg6 -r'r] cf]v/_ !–@ !–@=% @%.– 

#  sfuhLjbfd  !–@ !=%–@=% @%.– 

$  s6'; @ !=%–@=% @%.– 

%  lslj !–@ !–@ %).– 

^  ;'Gtnf !–@ !=%–@=% @).– 

&  sfutL !–@ !–!=% @).– 

*  lga'jf !–@ !–@ @).– 

(  rfS;L !–@ !–@ @).– 

!)  ¿vs6x/ ! !–@ @).– 

!!  cDaf !–@ !–@ !).– 

!@  cdnf !–@ !–@ !).– 

!#  sfkmn !–@ !–@ !).– 

!$  ;/Lkmf !–@ !–@ !).– 

!%  Pef]sf8f] !–@ !–@ @%.– 

l;=g+= lzif{s g+= kmnk"mnsf] gfd pd]/  

-jif{_ 

prfO{ 

-lkm6_ 

b/ -¿_ 

!^  ao/ !–@ !–@ !).– 

!&  a]n !–@ !–@ !).– 

!*  h}t'g !–@ !–@ !).– 

!(  sfh' !–@ !=%–@=% @).– 

@)  ;'kf/L !–@ !–@ @).– 

@!  d]jf a0f{z+s/ -kf]nL Aofu_ ^ dlxgf  !–!=% !%.– 

@@  d]jf :yfgLo -kf]nL Aofu_ ^ dlxgf !–!=% !).– 
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@#  skmL * dlxgf !–@ !).– 

@$  skmL -kf]nL Aofu_ – !–@ !%.– 

@%  d]sfl8ldofg6 !–@ !–@ #).– 

@^  gl/jn !–@ !–@ !@).– 
 

 

-u_ ljleGg kmnkm"nsf] sl6ª -h/fjfn_ la¿jfM  

 

l;=g+= 
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/ $ dlxgf  )=&%–!=% !).– 

*  s]/f -;s;{_ #–^ dlxgf  !–@ !%.– 

-3_ l:qmg 3/ (Screen House)leq pTkflbt k|df0fLs/0f u/]sf] ;'Gtnfhft kmnkm"nsf] sndL la¿jfM  

 

l;=g+= lzif{s g+= kmnk"mnsf] gfd pd]/  

-jif{_ 

prfO{     

-lkm6_ 

 

b/ -¿=_ 

! !=!=&=#) ;'Gtnf !=%–@=% !=%–@=% !@%.– 
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@  h'gf/ !=%–@=% !=%–@=% !@%.– 

 

-ª_ ljleGg kmnkm"nsf] ¿6:6s la¿jfM 

 

l;=g+= lzif{s g+= kmnk"mnsf] gfd pd]/ -jif{_ prfO{   -lkm6_  

b/ -¿_ 

! !=!=&=#) :ofp !–@ !–@ !).– 

@  O{8L don !–@ !–@ !).– 

#  qm]a PKkn !–@ !–!=% !).– 

$  lslj !–@ !–@ #).– 

  %  h}t'g !–@ !–!=% !).– 

^  cf¿ -:yfgLo_ !–@ !–!=% !).– 

&  r]/L !–@ !=%–# !).– 

*  xn'jfj]b !–@ !–@ !).– 

(  xf8] cf]v/  !–@ !–@ !%.– 

!)  nK;L !–@ !=%–@=% !%.– 

!!  cfFk  !–@ !–@ !).– 

!@  ltgkft] ;'Gtnf !–@ !–!=% !).– 

!#  l;6«]Gh !–@ !–!=% !).– 

!$  Hofld/ !–@ !–!=% !).– 
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^_ tflnd tyf k|;f/sf ef}lts ;fdu|Lsf] ;]jf z'Ns M 

 

qm=;+= lzif{s g+= ljj/0f  

b/ -¿_ 

! !=!=)&=#) ;/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 %).– 

     

qm=;+= lzif{s g+= ljj

/0f 

qm=;+=  

     

   -cf_ u}x| ;/sf/L !)).– 

  -3_ s[lif tflnd lgb]{zgfnosf] cfjf; k|lt lbg  

   -c_ tflndL %).– 

   -cf_ cGo ;a} lgsfosf clws[t÷sd{rf/L !)) .– 

  -ª_ 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 !))).– 

  -r_ 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+= ljj/0f b/ 

1 1=1=07=30 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 ननदेजशका, २०६५” लाई 
पररपालन गने गररएको छ । माननीय मन्रीज्यू र मन्रालयका सजचवस्तरबाट हनेु ननणवय वटप्पणी 
प्रवक्रया अवलम्वन गने गररएको छ । सह-सजचबज्यूहरुलाई अनधकार प्रत्यायोिन भएबमोजिम 
महाशाखा प्रमखु र शाखा प्रमखुहरूबाट ननणवय हनेु गररएको छ । ववियवस्त ुअनसुार कनतपय 
ननणवय परमा नै तोकआदेश गरी गने गररएको छ। नेपाल सरकार मजन्रपररिद ननणवयका लानग 
पठाउन ुपने तोवकएका ववियहरू सजचबस्तर र माननीय मन्रीस्तरबाट स्वीकृनत भएपश्चात प्रस्ताव 
गरी पठाउने गररन्छ । 

 

-r_ ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी  

यस मन्रालयबाट गररएका ननणवयउपर उिरुी गनुव परेमा ननणवय गने अनधकारीभन्दा एक तह 
मानथका अनधकारी समक्ष उिरुी गनुवपनेछ । प्रचनलत काननुले नै तोकेका ववियमा सोही बमोजिम 
नै हनेुछ । 

 

-छ_ सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद 
 k|d'vsf] gfd / kb M 8f= o'jsWjh lh=;L, ;lrj (s[lif tkm{) 

       >L k|sfz dfy]df, ;lrj (kz'kG5L tkm{) 

 ;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 ननदेजशकाको 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) hnr/ P]g, @)!& 

(2) vfB P]g, @)@# 

(3) bfgf kbfy{ P]g, @)## 

(4) aLp ljhg P]g, @)$% 

mailto:pcbh234@gmail.com
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(5) hLjgfzs ljifflb P]g, @)$* 

(6) g]kfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb\ P]g, @)$* 

(7) /fli6«o lrof tyf skmL ljsf; af]8{ P]g, @)$( 

(8) la¿jf ;+/If0f P]g, @)^$ 

(9) 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, @)^& 
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(15) cf}Bf]lus gLlt, @)^& 

(16) 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, @)&! 

-%_ lgb{]lzsfx¿ 

(1) ;fgf l;+rfO{ ljz]if sfo{qmd  

(2) ;xsf/L v]tLdf cfwfl/t ;fgf l;+rfO{ :sLd sfo{qmd 

(3) s[lif pkh ahf/ :ynsf] Joj:yf tyf ;~rfng ;DaGwL lgb{]lzsf, @)%# -;+zf]wg ;lxt_ 

(4) vfB kf]if0f ;'/Iff cleofg sfo{qmd cGtu{t /f;folgs dn tyf aLp ljhgdf 9'jfgL 

cg'bfg ;x'lnot pknAw u/fpg] sfo{sf] lgb{]lzsf, @)%( 

(5) k|of]uzfnfx¿sf] ;Mz'Ns ;]jf ;DaGwL sfof{Gjog lgb{]lzsf, @)%(÷^) 

(6) s[lif If]qsf] nflu jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg lgb{]lzsf, @)^) 

(7) s[lif tyf ;xsf/L dGqfno cGtu{t s/f/ tyf ;fem]bf/L sfo{qmd–;~rfng lgb{]lzsf, @)^! 

(8) s[lif lasf; of]hgf, hgsk'/sf] ;fgf l;+rfO{ -:ofnf] 6\o"aj]n_ sfo{qmd sfof{Gjog 

lgb{]lzsf, @)^$  

(9) lxpFb] xfOa|L8 ds} Iflt /fxt lgb{]lzsf, @)^& 

(10) lxpFb] xfOa|L8 ds} Iflt k|efljt If]qdf Shallow Tubewell sfof{Gjog lgb{]lzsf, @)^& 

(11) k|fËfl/s dn cg'bfg lgb{]lzsf, @)^* 

(12) k|fËfl/s s[lif pTkfbgsf] ;fd"lxs k|df0fLs/0fsf nflu cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, 

@)^(  

(13) k|fËfl/s s[lif pTkfbgsf] ;xefuLtfd"ns u'0f:t/ lgwf{/0f k|0ffnL ;~rfng ;DaGwL 

dfu{bz{g, @)^( 

(14) aLp ljhgsf] bL3{sflng /fli6«o ;f]r, @)&) (National Seed Vision, 2013-2025)   

(15) सहकायवमा तरल नाईरोिन प्लान्ट सिंचालन, उत्पादन तथा आपूनतव व्यवस्थापन कायवक्रम सिंचालन 
ननदेजशका, २०७१ 

(16) पश ुआहारा राविय अनभयान कायवक्रम सिंचालन ननदेजशका, २०७० (प्रथम सिंशोधन, २०७१) 

(17) सहकायवमा तरल नाईरोिन प्लान्ट सिंचालन, उत्पादन तथा आपूनतव व्यवस्थापन कायवक्रम सिंचालन 
ननदेजशका, २०७१ 

(18) पश ुआहारा राविय अनभयान कायवक्रम सिंचालन ननदेजशका, २०७० (प्रथम सिंशोधन, २०७१) 

(19) आन्तररक प्लान्ट क्वारेन्टाइन ननदेजशका, २०७३ 
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(20) साना वकसान कृवि ववकास कायवक्रम कायावन्वयन ननदेजशका २०७३ 

(21) कृवि सिंग सम्वजन्धत सहकारी तथा सिंघ सिंस्थाहरुलाई कृवि ववकासका लानग प्रदान गररने अनदुान 
कायवक्रम कायावन्वयन ननदेजशका, २०७३ 

(22) खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेिुरेन्ट स्तरीकरण गने सम्वन्धी ननदेजशका, २०७४ 

(23) प्रशोनधत वपउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्वन्धी ननदेजशका, २०७४ 

(24) बाढी/पवहरो प्रभाववत जिल्लाहरुमा राहत कायवक्रम सञ्चालन ननदेजशका (पवहलो सिंशोधन), २०७४  

-^_ sfo{ljlwx¿, dfu{bz{g, dfkb08 aLdf cflb 

(1) s[lif If]qsf] lgIf]k0f ;DaGwL sfo{ ;~rfng sfo{ljlw, @)%( 

(2) s[lif kmfd{÷s]Gb|x¿sf] bf]xf]/f] dfu{ Joj:yfkg k|0ffnL tyf cltl/Qm sfo{qmd ;~rfng 

sf]if ;DaGwL sfo{ljlw, @)^) 

(3) s0ff{nL c~rnsf % j6} lhNnfx¿ tyf d':tfË lhNnfaf6 pTkflbt :ofpsf] nflu sf6{'g 

tyf 9'jfgL cg'bfg gd\{; Pjd\ sfo{ljlw, @)^^ -;+zf]wg ;lxt_ 

(4) s0ff{nL c~rnsf k|To]s lhNnf tyf ;f]n'v'Da'af6 l;dL 9'jfgL cg'bfg gd\{; tyf 

sfo{ljlw, @)^^  

(5) ;fd'bflos aLp a}+s :yfkgf ;DaGwL sfo{ljlw, @)^^ 

(6) df}/L uf]nf pkxf/ sfo{qmdsf] sfo{ljlw, @)^^ 

(7) a'6jn s[lif pkh yf]s ahf/ ;~rfng sfo{ljlw, @)^& 

(8) cleofgd'vL ;'Gtnfhft au}rf k|j4{g sfo{qmd sfo{ljlw 

(9) cleofgd'vL Kofh sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw, @)^* 

(10) cleofgd'vL ds} tyf e6df; sfo{qmd sfo{ljlw 

(11) cleofgd'vL dT:o sfo{qmd sfo{ljlw 

(12) >f]t ;+/If0f k|ljlw k|bz{gL sfo{qmd sfo{ljlw 

(13) ;xsf/L ;+3÷;+:yfnfO{ pknAw u/fpg] cg'bfg Pjd\ eG;f/ dx;'ndf 5'6 ;'ljwf 

l;kmfl/; ;DaGwL sfo{ljlw, @)^* 

(14) k|fËfl/s tyf h}ljs dn lgodg sfo{ljlw, @)^* 

(15) s[ifsx¿nfO{ pGgt aLp ljhg v/Lb d"Nodf cg'bfg pknAw u/fpg] ;DaGwL sfo{ljlw, 

@)^* 

(16) aLp cfn' cfTdlge{/ sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)^* tyf /li6s :6f]/ lgdf{0fdf 

cg'bfg ;DaGwL gd{;\ 

(17) s[lif oflGqs/0f tyf kz'wg pBf]u :yfkgfdf k"FhLut cg'bfg tyf eG;f/ ldgfxf / d"No 

clej[l4 s/ 5'6 ;'ljwf l;kmfl/; ;DaGwL sfo{ljlw, @)^(  
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(18) /fli6«o k|fËfl/s s[lif ;DaGwL k|bfos lgsfosf] ;DaGwg k|bfg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ 

ag]sf] sfo{ljlw, @)^( 

(19) k|fËfl/s s[lif pTkfbg lgof{tsf nflu k|df0fLs/0f z'Ns cg'bfg pknAw u/fpg] Joj:yf 

;DaGwL sfo{ljlw, @)^( 

(20) k|fËfl/s s[lif pTkfbgsf] ;xeflutfd"ns u'0f:t/ lgwf{/0f k|0ffnL ;~rfng ;DaGwL 

dfu{bz{g, @)^( 

(21) afnL tyf kz'k+IfL aLdf lgb]{zg, @)^( 

(22) ;'Gtnfhft kmnk"mn au}+rf btf{ sfo{ljlw 

(23) cb'jf a];f/ k|bz{g sfo{qmd ;DaGwL sfo{ljlw tyf gd{;\ 

(24) pRr d"No s[lif j:t' ljsf; cfof]hgf, cfof]hgf Joj:yfkg sfof{no gd{;\  

(25) n]v /rgfsf] kfl/>lds kl/dfh{g ;DaGwL gd{;\ 

(26) Knfli6s kf]v/L lgdf{0f sfo{ljlw, @)&) 

(27) ;e]{ ;len]{G; sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&) 

(28) lzt e08f/ lgdf{0fsf nflu cg'bfg pknJw u/fpg] ;DaGwL sfo{ljlw, @)&) 

(29) s[lif oflGqs/0f cg'bfg kl/rfng sfo{ljlw, @)&) 

(30) s[lif ;xsf/L ;+:yfnfO{ s[lif pkh vl/b laqmLsf nflu cg'bfg ljt/0f sfo{ljlw, @)&) 

(31) cleofgd"ns ;d:of lgbfg sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&) 

(32) gd"gf cfO{= lk= Pd= ufpF :yfkgf tyf ;+rfng sfo{ljlw, @)&) 

(33) cleofgd'vL t]nxg afnL pTkfbg cfof]hgfsf] sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&) 

(34) sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw :jLs[tL, @)&) 

-s_ dWo kxf8L j[xQ/ ds} pTkfbg sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&) 

-v_ ;xfos afnL (Minor Crop) k|j4{g sfo{qmd, sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&) 

-u_ h'6 v]tL lj:tf/ tyf k|j4{g sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&) 

-3_ pv' v]tL lj:tf/ tyf k|j4{g sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&) 

-ª_ /a/ v]tL lj:tf/ tyf k|j4{g sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&) 

-r_ d';'/f] pTkfbg k|j4{g sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)^* -klxnf] ;+zf]wg, @)&)_ 

(35) aLp cfn' cfTdlge{/ sfo{qmd sfo{ljlw, @)^* -k|yd ;+zf]wg, @)&)_ 

(36) o'jf /f]huf/ k|j4{g sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&) 

(37) Jofj;flos a]df};dL t/sf/L pTkfbg ks]6 sfo{qmd sfof{Gjog lgb]{lzsf, @)&) 

(38) cb'jf k|j4{g sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&) 

(39) cn}+rLsf] /f]u Joj:yfkg tyf g;{/L :yfkgf sfo{qmd ;+rfng lgb]{lzsf, @)&) 

(40) Kofhsf] lzt e08f/ lgdf{0f sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&) 

(41) :ofp cfTdlge{/ sfo{qmd ;+rfng lgb]{lzsf, @)^* -klxnf] ;+zf]wg, @)&)_ 
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(42) ;'Gtnf au}+rf ;'b[l9s/0f cleofg sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&) 

(43) u'0f:tl/o aLp pTkfbg s[ifs kf7zfnf ;+rfng gd{;\ Pj+ sfo{ljlw -k|fljlws kIf_  

(44) ;'Gtnfhft kmnk"mn ;DaGwL gd{;\, @)&) 

(45) ;fgf l;+rfO{ ljz]if sfo{qmd sfof{Gjog lgb]{lzsf -klxnf] ;+zf]wg, @)&)_ 

(46) tflnd÷uf]li7 ;+rfng tyf hg/n k|sfzg ;DjGwL cfly{s gd{;\ kl/dfh{g 

(47) cfof]hgfsf s[ofsnfk sfof{Gjog gd{;\ -pRr d"No s[lif j:t' ljsf; cfof]hgf_ 

(48) ljleGg k|ltof]lutfsf] gd{;\ ;+zf]wg ;DaGwdf  

(49) 3fF; afnLsf] Joj;flos aLp pTkfbg tyf jhf/Ls/0f sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&) 

(50) s[lif ljsf; of]hgf hgsk'/jf6 ;+rflnt sfo{qmdx¿sf] sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf, @)^* -

klxnf] ;+zf]wg, @)&)_ 

(51) u|fld0f o'jf :j/f]huf/ k|j4{g kz' ljsf; sfo{qmd sfo{ljlw, @)^$ -klxnf] ;+zf]wg, 

@)&)_ 

(52) df}/L, Rofp, /]zd sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&) 

(53) dT:o ljsf; sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&) 

(54) afnL pTkfbgf]k/fGt Iflt Go"gLs/0f tyf u'0f:t/Lo s[lif j:t' pTkfbgsf] nflu s[ifs, 

s[ifs ;d"x, s[lif ;xsf/L tyf s[lif pBdLx¿nfO{ cg'bfg pknJw u/fpg] ;DjGwL 

sfo{ljlw, @)&) 

(55) o"jf nlIft sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&) 

(56) ;fd'bflos kf]i6 xfe]{i6 ;]jf s]Gb| :yfkgf ;DjGwL ljlQo ;+:yfsf] ;fem]bf/Ldf Aofh 

cg'bfg kl/rfng sfo{ljlw, @)&) 

(57) n3'ljQ÷;xsf/L ;+:yf;Fusf] ;fem]bf/Ldf s[lif cf}hf/, pks/0f vl/b tyf ;+rfng ug{ 

Aofh cg'bfg kl/rfng sfo{ljlw, @)&) 

(58) ;fd'bflos s[lif oflGqs/0f ;]jf s]Gb| ;DaGwL sfo{ljlw, @)&) 

(59) /fi6«klt pTs[i6 s[ifs sfo{qmd sfof{gjog sfo{ljlw, @)&! 

(60)  afnL tyf kz'wg jLdfsf] lk|ldod cg'bfg pknAw u/fpg] lgb{]lzsf, @)&) 

(61)  कृवि ववभाग अन्तगवत कृवि ईजन्िननयररङ्ग ननदेशनालयवाट सिंचानलत कृवि यान्रीकरण अनदुान 
पररचालन कायवववनध, २०७० (प्रथम सिंसोधन, २०७१) 

(62) एवककृत शरिुीव व्यवस्थापन (आई.पी.एम) अनशुरण (Follow up)कायवक्रम सिंचालन 
कायवववनध, २०७१ 

(63) िग्गा भाडामा नलइ व्यवसावयक खेती गने लजक्षत समदुायका कृिकलाई अनदुान उपलब्ध 
गराउने सम्बन्धी कायवववधी, २०७१ 

(64) पश ुगोठ सधुार तथा घाँसेवाली उत्पादन प्रविवन कायवक्रम कायावन्वयन सम्बजन्ध 
कायवववनध, २०७१ 

(65) जचयापती ढुवानी प्रयोिनका लानग वपकअप,नमनीरकको आयातमा भन्सार महशूल छुट 
सवुवधा नसफाररश सम्बन्धी कायवनबनध, २०७१ 
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(66)    अनदुानमा नमल्कीङ्ग मेनसन ववतरण कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध — २०७१ 

(67) भ्यागतेु र चरचरे रोग ननयन्रण कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७१ 

(68) व्यवसावयक पश ुपालन (गाई/भैंसी) फामव व्यवस्थापनको लानग अनदुान कायवववनध, 

२०७१ 

(69) जशत भण्डार ननमावणका लानग अनदुान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कायवववधी, २०७१ 

(70) कृवि ववभाग अन्तरगत सिंचालन हनेु यवुा लजक्षत कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७१ 

(71) भटमास उत्पादन प्रविवन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७१ 

(72) तेलहन एविं िटु बालीहरुको उत्पाददत बीउमा अनदुान सहयोग कायवक्रम सिंचालन 
कायवववनध, २०७१ 

(73) मनसना तथा वासनादार धान उत्पादन प्रबद्र्धन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७१ 

(74) यवुाहरूलाई व्यवसावयक कृवि किावमा प्रदान गररने व्याि अनदुान सम्वन्धी कायवववनध, 

२०७१ 

(75) प्राङ्गररक मल अनदुान (जिल्लास्तर) कायवववनध, २०७२ 

(76) व्यवसावयक कृवि/पश ुववकास फामवको पूवावधार ववकास तथा प्राववनधक क्षमता अनभवृवि गरी 
उत्कृट फामव ववकास गने कायवक्रम कायावन्वयन      कायवववनध, २०७२ 

(77) तरकारी उत्पादनका लानग उन्नत प्रववनधमा आधाररत हाईटेक ग्रीनहाउस ननमावण कायवववनध, 

२०७२ 

(78) मवहलाद्वारा सिंचानलत तथा व्यवजस्थत एवककृत कृवि फामव सिंचालन कायवववनध, २०७२ 

(79)  नसमान्तकृत समदुाय लजक्षत कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७२ 

(80) खेतीयोग्य बाँझो िग्गालाई उपयोग गने सम्बन्धी कायवववनध, २०७२ 

(81) िैतनु प्रविवन कायवक्रम सिंचालन कायवववनध, २०७२ 

(82) भकुम्प प्रभाववत जिल्लामा नसचाई तथा िलश्रोत ब्यवस्थापन आयोिना राहत कायवक्रम 
अन्तगवत गोठ ननमावण/पनु: ननमावण सहयोग   कायवववनध, २०७२ 

(83) कृवि सहकारी सिंघ सिंस्थाहरुलाई उपलब्ध गराईन ेअनदुान सम्बन्धी कायवववनध, २०७२ 

(84) प्रशोधन कारखाना स्थापना (अदवुा र वसेार) अनदुान कायवववनध, २०७२ 

(85) हाइटेक ग्रीन हाउस ननमावणमा अनदुान कायवववनध, २०७२ (पवहलो सिंशोधन, २०७३) 
(86) फलफूल नबरुवा उत्पादन पूवावधार ववकास कायवक्रम सिंचालन कायवववनध, २०७३ 

(87) "फलफुल दशक (आ.व. २०७३/७४-२०८२/८३)" सिंचालन कायवववनध, २०७३ 

(88) िन्ि वपनडत लजक्षत ववशेि कृवि कायवक्रम (तरकारी) कायावन्वयन कायवववनध, २०७३ 

(89) नसमान्तकृत तथा वपछनडएको समदुाय लजक्षत कृवि ववशेि कायवक्रम (तरकारी) कायावन्वयन 
कायवववनध (पवहलो सिंशोधन, २०७३) 

(90) पूवव मूलबीउ उत्पादनका लानग वटस्यकुल्चर प्रयोगशाला स्थापना र सिंचालन तथा वटस्यकुल्चर 
प्रयोगशाला र स्क्रीन हाउस सदुृढीकरण गनव ननिी क्षेरलाई अनदुान उपलव्ध गराउन े
सम्बन्धी कायवववनध, २०७३ 

(91) मौरी, च्याउ र रेशम कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७० पवहलो सिंशोधन २०७३ 
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(92) शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कायवक्रमका लानग व्याि अनदुान मापदण्ड, 

२०७३ 

(93) राज् रय आल ुबाली ववकास कायवक्रम खमुलटारको पूवव मूल बीउ आल ुउत्पादनका लानग 
वटस्यकुल्चर प्रयोगशाला स्थापना र सिंचालन गनव नीजि के्षरलाई अनदुान       उपलब्ध गराउने 
सम्बन्धी कायवववनध २०७३ र पूवव मूल बीउ आल ुउत्पादनका लानग वटस्यकुल्चर प्रयोगशाला तथा 
जस्क्रनहाउस सदुृवढकरण गनव नीजि के्षरलाई अनदुान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायवववनध २०७३ 
स्वीकृत सम्बन्धमा 

(94) तरकारी ववकास ननदेशनालयको राउटे र नसमान्तकृत समदुाय लजक्षत कृवि ववशेि कायवक्रम 
(तरकारी) कायावन्वयन कायवववनध (तेश्रो सिंसोधन २०७३) 

(95) मत्स्य ववकास ननदेशनालयको कायवववनध सम्बन्धमा      
(96) मत्स्य उत्पादन ववशेि कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध २०७२(पवहलो सिंसोधन २०७३)                     
(97) सहभानगतात्मक राउट ववकास कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध पवहलो सिंसोधन २०७३                   
(98) बृहतर रेन्बो राउट ववकास कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध २०७३                                 
(99) एक हेक्टर िलाशय नसवरी पोखरी ननमावण कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध २०७३                       
(100) कापव ह्याचरी ननमावण एविं व्यवस्थापन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध २०७३ 

(101) तरकारी ववकास ननदेशनालयको बगर खेती कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध २०७३  

(102) पो् ट हाभे् ट व्यवस्थापन नन.को बाली उत्पादोपरान्त क्षनत न्यूनीकरण तथा गणुस्तरीय कृवि वस्त ु
उत्पादनको लानग कृिक समहु, कृवि सहकारी तथा कृवि उद्यमीहरुलाई अनदुान उपलब्ध गराउने 
सम्बन्धी कायवववनध २०७० (प्रथम सिंशोधन २०७३) 

(103) कृवि प्रसार नन.को तानलम तथा प्रदशवन फामव स्थापना तथा सिंचालन कायवववनध २०७३ 

(104) कृवि प्रसार नन.को प्लाज् टक पोखरी ननमावण कायवववनध २०७० (पवहलो सिंशोधन २०७३) 

(105) प्रधानमन्री कृवि आधनुनकीकरण पररयोिनाको पकेट ब्लक िोन र सपुरिोनको कायवसिंचालन 
कायवववनध २०७३ साथै प्रनतफलमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान कायवक्रम सिंचालन कायवववनध 
२०७३ 

(106) कृवि ईजन्िननयररङ्ग ननदेशनालको शनु्यशजि र वैकजल्पक उिाव नसिंचाई प्रणाली िडानको लानग 
अनदुान पररचालन कायवववनध २०७३ स्वीकृत  

(107) कृवि ईजन्िननयररङ्ग ननदेशनालयको सेटमा कृवि याजन्रकरण अनदुान पररचालन कायवववध २०७३ 

(108) एक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कायवक्रम कायावन्वयन ननदेजशका २०७० 
(पवहलो सिंसोधन) को दोश्रो सिंसोधन २०७३ 

(109) सूचनाको हक कायावन्वयन सम्वजन्ध कायवववनध, २०७४ 

(110) वृहत सनु्तलािात अनसुन्धान, ववकास र नबस्तार (श्रोत केन्र स्थापना) कायवक्रम सिंचालन 
कायवववनध, २०७४ 

(111) वृहत सनु्तलािात अनसुन्धान, ववकास र नबस्तार (श्रोत केन्र स्थापना) कायवक्रम सिंचालन 
कायवववनध, २०७४ 

(112) तैररने मत्स्य दाना उत्पादन गरररहेका उद्योगहरुलाई मेजशनरीहरुमा ५० प्रनतशत अनदुानमा 
कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध, २०७४ 

(113) कृवि इन्टनव पररचालन कायवववनध- २०७४ 

(झ) आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अध्यावनधक वववरण 
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(ञ) कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालयले यस आनथवक बिवको यो अवनधमा सिंचालन गरेका 
मखु्य मखु्य कायवक्रमहरु र सो को प्रगनत 

 उदयपरुको वेलका न.पा.मा िग्गा चक्लाबन्दी गरी एवककृत नमनुा कृवि फामव तथा कृवि बिार 
पूवावधार ववकास गनव सहयोग गने  

 उख ुउत्पादन गने वकसानहरुको लानग स्वीकृत कायवववनध अनसुार अनदुान ववतरण  
 प्रधानमन्री कृवि आधनुनकीकरण पररयोिनाको सिंरचना सधुार  
 कृवििन्य उपिको आयात ननयावत ननयमन  
 कालीमावट फलफूल तथा तरकारी बिारमा वविादद रतु ववश्लेिण प्रयोगशाला माफव त नमूना पररक्षण 

 रानी िमरा कुलररया नसिंचाइ आयोिनातफव  1165 कृिक/कृिक समूह/कृवि फमव/कृवि 
सहकारीबाट ववनभन्न वकनसमका कृवि औिार/उपकरणको माग ननवेदन सिंकलन भै सकेको ।कृवि 
औिार उपकरणको आपनुतवका लानग जशलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आह्वान सम्बजन्ध सचुना प्रकाशन 
गररएको ।  

 किम हायररङ सेन्टर स्थापनाका लानग 15 वटामा सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव सिंकलन 
भईरहेको ।तरकारी िोन सनुसरी,, धान िोन रौतहट र वकवी िोन सोलमुा फागनु मवहनाको 
पवहलो हप्तामा सचुना प्रकाशन गररने । 35 वटा किम हायररङ सेन्टर स्थापना तथा साना 
मेशनरी उपकरण ववतरण लानग प्रस्ताव मूल्याङ्कन भईरहेको । 24 मा वफल्ड भेररवफकेशनको 
काम भईरहेको । प.का.ई दाङमा ६ वटा किम हायररङ सेन्टरकको लानग सम्झौताको चरणमा 
रहेको। वैतडीमा १ वटाको लानग सहकारी छनौट । 2 वटामा अनदुान प्रवाह भई कस्टम 
हायररङ्ग सेन्टर स्थापना भएको ।  

 सौयव उिावमा आधाररत नसिंचाई प्रणाली िडान तथा साना नसिंचाइ पूवावधार ननमावण/ममवत सधुार 
सन्दभवमा प.का.ई, मोरङ्गको १२ वटा रहेकोमा सिंसोधनको लानग पठाइएको । यस मवहना २५ 
वटाको लानग सूचना प्रकाशन भएको ।10 वटाको लागत अनमुान जस्वकृत भएको । 54 वटा 
प्रस्ताव सिंकलन भई प्रस्ताव मूल्याङ्कन भईरहेको । यस मवहनामा थप १८२ वटा साना नसिंचाई 
पूवावधार ननमावणको लानग सूचना प्रकाशन भएको तथा ववनभन्न पररयोिना कायावन्वयन इकाईहरुवाट 
1301 वटा साना नसिंचाई पूवावधार ननमावणको लानग वफल्ड अनगुमन भई मूल्यािंकन कायव 
भईरहेको।  

  नडप ट्युववेल र स्यालो तथा मोटर पम्प िडानकायवको लानग प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कन, छनौट गरी 
सम्झौता गने क्रममा रहेको । 

 फामव केन्रमा नेचरुल्ली भेजन्टलेटेड ग्रीन हाउस ननमावण सन्दभवमा ईलाम फामवमा सम्झौता भइ 
ननमावण कायव भइरहेको । रुकुम फामवमा उपलब्ध िग्गाको आकारको कारण कायवक्रममा लजक्षत 
1000 वगव नमटरको सिंरचना बन्न नसक्ने, ६४८ वगव नमटरको सिंरचना तयार हनेु र मूल्याङ्कनको 
काम 15 ददननभर सम्पन्न हनेु फामव प्रमखुबाट मौजखक िानकारी प्राप्त भएको 

 चक्लाबन्दीमा आवि भई खेती गने समहु, सहकारी तथा कृिकहरुलाई अनदुान ददने सन्दभवमा 
प.का.ई. डडेल्धरुामा ६५ हेक्टर कायवक्रम सम्पन्न गरी भिुानी भइसकेको । काभ्रमेा ५० 
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हेक्टर क्लसट्रमा उन्नत वीउ सवहत यान्रीकरणमा आल ुखेतीमा ५० प्रनतशत अनदुान उपलव्ध 
।कैलालीमा गहुँ र तारी वालीमा ५० हेक्टरमा चक्लावन्दीमा आवि भई खेती गने 
समूह/सहकारीलाई ५० प्रनतशत अनदुानमा वीउ, मल र साना नसिंचाईमा अनदुान उपलव्ध 
गराईएको । हालसम्म १६५ हे को कायव सम्पन्न भएको । 

 कृवि व्यवसाय प्रविवन अनदुान कायवववनध,2076 स्वीकृत भईनसकेकोले ननिी िमीनमा खेती 
ववस्तर कायवक्रम स्थनगत गररएको ।  

 साथै लक्ष्य अनसुार वहउँदे फलफूल ववरुवा उत्पादन भई 36875 ववरुवा नबवक्र ववतरण भएको 
र नबवक्र ववतरण िारी रहेको ।हालसम्म लक्ष्य अनसुार सनु्तलािात तथा विे फलफूलको ववरुवा 
उत्पादन भईरहेको र 12872 ववरुवा नबक्री ववतरण भएको।  

 नमजश्रत मल कारखाना सम्वन्धमा प्रारजम्भक कायववाहीको लानग प्राववनधकसिंगको छलफल िारी 
रहेको  

 २०००० मे. टन गोदाम घर मध्ये ५००० मे.टन नबराटनगर १०००० मे.टन ववरगञ्जमा र 
५००० मे.टन नवलपरासीमा ननमावण गनव लागत अनमुान ट्णण्डर प्रकाशन ट्णण्डर स्वीकृत समेत भै 
सम्झौता गनव सम्वजन्धतहरुलाई पराचार भै सकेको  

 २ जशत भण्डार गृहहरुको ननमावण सम्पन्न, २ ननमावण चरणमा र वाँकी ६ वटा जशत भण्डार 
गृहहरु २०७६/१०/२६ गते ननमावण सम्झौता रि भएको । सिंकलन केन्र - २ को सूचना 
प्रकाशन भएको, नमनन कोल्ड स्टोर-200 मे.टनको १ सम्पन्न (डडेलधरुा) , मसु्ताङ्गमा रहेको १ 
वटा सनमनत वाट पास भई कायवसचँालन प्रकृयामा रहेको ।  

 कृिक उपि भण्डारण घर ननमावण तथा बीउ प्रशोधन प्लान्ट स्थापना सन्दभवमा रुकुम पजश्चममा 
वीउ प्रशोधन प्लाण्ट ननमावण कायव सम्पन्न भएको, १ वटा कृवि उपि भण्डार ननमावण कायव ७५ 
प्रनतशत सम्पन्न ।१ को ननमावण कायव 50 प्रनतशत सम्पन्न । ४ वटाको सूचना प्रकाशन भई 
मूल्याकन कायव भईरहेको ।  

 प्रशोधन उद्योग सिंचालन सहयोग (मकै बाली उपि प्रशोधन उधोग समेत) सन्दभवमा पररयोिना 
कायावन्वयन इकाईहरु मध्ये पाँचथरमा २ वटा मा अनदुान प्रवाह भई प्रशोधन उद्योग स्थापना 
भएको । १ वटाको 25 प्रनतशत ननमावण कायव सम्पन्न (गोखाव) । 6 स्थानमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन 
भइ सम्झौता गने चरणमा । 

 पोिहाभेि सेन्टर स्थापना सहयोग (३३) सन्दभवमा तनहुँमा नमनलिलुी कृवि सहकारी सिं.नल. लाई 
१ नमनन रक माघ मवहनामा उपलव्ध गराइएको।33 वटा मध्ये 2६ वटा पररयोिना कायावन्वयन 
इकाईहरुमा प्राप्त प्रस्तावहरुको स्थलगत अनगुमन गरर मूल्यािंकन कायव भैरहेको ।६ वटा 
पररयोिना कायावन्वयन इकाईहरुमा सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव सकलन कायव भईरहेको ।  

 य ुएच वट नमल्क र धलुो कारखाना स्थापनाको लानग प्राववनधक मूल्यािंकन र आनथवक प्रस्तावना 
मूल्याकिं न सम्पन्न भई सम्झौता भएको र अक्सनको लानग दोस्रो पटक सचुना प्रकाशन भएको तर 
ननवेदन नपरेको । 

 USG मेजशन नमनत २०७६/०6/17 मा गोरखापरमा सूचना प्रकाशन गररएकोमा प्राववनधक 
समस्याका कारण स्थनगत गररएको। पनु: नमनत २०७६/१०/२३ मा सचुना प्रकाशन  
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 बवुढतोला बाख्रा ववकास फामवमा बाख्राको खोर र जचत्लाङ्गको बाख्रा फामवमा कम्पाउन्ड पखावल 
तथा Rotational grazing system को सिंरचना सम्झौता भै ननमावण भैराखेको . 

 रज चतपूर फामवमा Seed processing unit and storage ननमावणको लानग सम्झौता भै काम अगानड 
वढेको . 

 Animal Health Policy र One Health Action Plan तयारी कायवदल गठन भई छलफल शरुु 
भएको  

 दधु, खनस बोकाको मास ु र पजश्मनाको खररदकतावसगँ माग सिंकलन गनवको लानग नमनत 
२०७६।७।२६ सूचना प्रकाशन गरी सूची तयार गररएको।पूरक अनदुान कायवववनध मन्रालयमा 
पेश गररएको ।  

 कृवि अनसुन्धान केन्र स्थापनाको लानग सम्भाव्यता अध्ययन गदाव रोल्पा जिल्लाको गिंगादेब 
गाउँपानलका वहलेचौर वडा निं ३ लाई उपयिु ठानी माननीय मन्रीज्यू समक्ष अनरुोध गररएको। 

सदूुर पजश्चम प्रदेशमा कृवि अनसुन्धान केन्र स्थापनाको लानग कैलाली जिल्लाको गोदावरी 
नगरपानलका क्षेर नभरको १०० नबघा िनमन प्राप्तीको लानग माननीय मन्रीज्यू समक्ष अनरुोध 
गररएको। 

-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 . 

!_ :6f:6«Lsn Ogkm/d];g cg g]NkLh Pu|LsNr/ 

@_ å}dfl;s afnLgfnL tyf kz' k+IfL 

३_ Pu|LsNr/ P6n; 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) जलवायु परिवर्तनले कृषि के्षत्रमा पािेको असि ि त्यसको व्यवस्थापन ।  
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-ड_ सावविननक ननकायले वनगवकरण तथा सिंरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना 
सिंरक्षण गनव तोवकएको समयावनध 

यस मन्रालयको नमनत २०७४।०५।१९ मा नेपाल सरकार (सजचवस्तर) ननणवयानसुार 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 पठाउन ु पने 
सूचनाको वववरण सम्बजन्ध ढािंचा अनसुार सूचनाको हक सम्बजन्ध ऐन,२०६४ को दफा ३ को उपदफा घ 
बमोजिम सूचना बनगवकरण सनमनत समक्ष पेश गररएको छ 

क्र.स
. 

सूचनाको वववरण )२(  सूचना प्रवाह नगनुव 
पनावको कारण )३(  

महल ३ मा उल्लेजखत कारण 
ऐनको दफा ३ को उपदफा )३ (

को खण्ड )क( , )ख( ,  )ग( , 
)घ( र )ङ (मध्ये कुन खण्डसिंग 

सम्बजन्धत हो सो को खण्ड 
उल्लेख गनुवहोस )४(  

सूचना 
प्रवाह 
नगनुव पने 
अवनध )५(  

कैवफयत
)६(  

१ कुनै कमवचारी वा सेवाग्राहीसिंग 
सम्बजन्धत तर ननिको 
व्यजिगत गोपननयतासिंग 
गाँनसएको ववियको सूचना 

व्यिीको 
गोपननयताको हक 

उपदफा (ङ) सधैँ  

२ कुनै कमवचारी वा 
सरोकारवालाहरुको ववियमा 
भइरहेको छानववन, तहवककात, 
अनसुन्धान लगाएतका 
प्रवक्रयामा रहेका ननणवय हनु 
बाँकी ववियका सूचना वा 
पररपक्व नभईसकेको सूचना 

अपररपक्व 
सूचनाले ननणवय 
प्रकृयामा 
अवाजछत प्रभाव 
पानव सक्ने 

उपदफा(ख) सधैँ  

३ कुनै ववियमा ननणवय गने 
अनधकारीले गरेको ननणवय 
सावविननक गदाव उि अनधकारी 
वा अन्य कुनै व्यिीको िीउ 
ज्यान, सरुक्षा आददमा खतरा 
पगु्ने भने्न लागेमा त्यस्ता 
प्रकृनतका सूचना 

सूचनाको 
दु् प्रभावको 
िोजखम कम गनव 

उपदफा (ङ) सधैँ  

४ मन्रालय वा अन्तरगतका 
ननकायहरुमा उपलब्ध रहेका 
पशपुन्छीपालन वा यससिंग 

व्यवसावयक 
गोपननयताको हक 

उपदफा (ग) सधैँ  
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सम्बजन्धत कुनै पनन व्यवसाय 
सिंचालनसिंग सम्बजन्धत 
व्यवसावयक गोपननयता 
सम्बन्धी सूचनाहरु 

५ कुनै कमवचारी वा ववज्ञमा रहेको 
प्रनतनलपी अनधकार वा वौविक 
सम्पती सम्बन्धी सूचना 

प्रनतनलपी हक उपदफा (ग) सधैँ  

६ कुनै िैववक रसायननक वा 
अन्य कुनै प्रकारका प्राववनधक 
सजम्मश्रणका शरु वा यस्तै 
प्रकृनतका राविय वहतसिंग 
सम्बजन्धत सूचना 

राविय वहत उपदफा (क) सधैँ  

 

(ढ) सावविननका ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददएको 
वववरण 

 यस अवनधमा कुनै नलजखत सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन नपरेको। 

 अनधकािंश सचुनाहरु मौजखक रुपमा नै माग हनेु गरेको र उि प्रकृनतका सूचनाहरु तत्कालै मौजखक 
रुपमा उपलब्ध गराई सूचना माग कतावलाई सन्तिु बनाईएको। 

  प्रकाजशत सूचनाहरु माग भएको खण्डमा मन्रालय, ववभाग तथा अन्तगवतका ननकायहरुबाट बाट 
प्रकाजशत प्रनतवदेन तथा बलेुवटनहरु उपलब्ध गराईएको। 

 

(ण) सावविननका ननकायका सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएमा वा हनेु भएको भए सो को 
वववरण । 

 प्रदेश, स्थानीय तह तथा क्षेनरय र जिल्ला जस्थत कायावलयहरुलाई आवश्यकता अनसुार ईमेल, 
वेबसाईट तथा सूचनाको प्रकृनत हेरी प्रवाह गररएको। 

 आकजस्मक सूचनाहरु सावविननक सिंचार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारण गररएको। 

 स्थानीय सेवा ग्राहीलाई उपयिु हनेु सूचना फ्लेक्स वप्रन्ट माफव त प्रवाह गररएको। 


