पृ�भू�म
नेपालमा कृ�ष �वकासका कायर्�म कायार्न्वयनको सं स्थागत �वकासको थालनी �व�म सम्वत् १९७८
मा चारखालमा स्था�पत कृ�ष अ�ाबाट शुरु भएको पाइन्छ। �व�भ� कालखण्डमा यसले �व�भ�
स्वरुपमा आफ्नो अिस्तत्व स्था�पत गद� हालको अवस्थामा आइपुगेको हो । हालको अवस्थामा आइपुग्नु
अिघ कृ�ष �दशर्नी, फामर् कृ�ष प�रषद, भेटेर�नर� हिस्पटल, भेडा फामर्, कृ�ष अनुसन्धान प�रषद, कृ�ष
�वभाग, वागवानी केन्�, मत्स्य �वकास केन्� लगाएतको �वकास भएका �थए । आ.व. ०३७/०३८
बाट कृ�ष मन्�ालयको �व�धवत शुरुवात भएको �थयो ।
आ.व.२०४७/४८ मा साझा �वकास �वभाग सम्बन्धी कायर्�मलाई कृ�ष मन्�ालय अन्तगर्त रा�
था�लयो। यसै �ममा आ.व.२०५५/५६ दे िख मन्�ालयको नाम कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय भएको
�थयो भने नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) को �म�त २०६९ जे� ५ गते को �नणर्यानुसार यस मन्�ालयबाट
सहकार� �वभागलाई अलग गरे प�छ मन्�ालयको नाम कृ�ष �वकास मन्�ालय भएको हो। यसै बीच
नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) को �म�त २०७२ पौष ९ गते को �नणर्यानुसार कृ�ष �वकास मन्�ालयको
नाम यथावतै भएप�न पशुसेवा �वभाग अन्तगर्त सं चा�लत कामहरुलाई समेटेर नयाँ पशुपंक्षी �वकास
मन्�ालयको गठन भई सकेप�छ पशु सेवासँग सम्बिन्धत �नकायहरु यस मन्�ालयको कायर्क्षे� �भ�
रहे नन् ।
२०७२ सालमा जार� ग�रएको नेपालको सं �वधानमा दे शमा सं घीयता लागू गर� सो को कायार्न्वयन
गन� उदे श्य अनुरुप सं घ, �दे श र स्थानीय तह गर� तीन तहको राजनी�तक तथा �शास�नक इकाइहरु
रहने व्यवस्था भएको छ । सं वैधा�नक व्यवस्था अनुसार २०७४ सालमा तीनै तहको �नवार्चन सम्प�
भइर् सं घीयता कायार्न्वयनको चरणमा अगा�ड वढ� रहे का छ । प�छल्लो चरणमा दे शलाइर् एक सं घ,
सात �दे श तथा ७५३ स्थानीय(महानगरपा�लका, उप-महानगरपा�लका, गाउँपा�लका र ७७ िजल्ला
समन्वय स�म�तहरु समेत) तहमा �वभाजन गर� सवैलाइर् सं �वधानले �द� गरे को आ�थर्क �शासनीक
तथा राजनी�तक अ�धकारको उच्चतम �योग गन� अवसर �ा� भएको छ । य�ह �ममा �दे श नं.१
�बराटनगर, अस्थायी �दे श सदरमुकाममा यस मन्�ालयको माघ २९, २०७४ मा औपचा�रक स्थापना
भएको छ ।

नेपालको सं �वधान, सं घीय कानून तथा �दे श कानूनको अ�धनमा रह� �दे शको आवश्यकता र सम्भाव्यता
अनुरुप कृ�ष �वकास सम्बन्धी नी�त तजुम
र् ा एवं कायार्न्वयन गन� मूल उ�ेश्य बोकेको यस मन्�ालयको
ल�य व्यावसा�यक एवं ��तस्पधार्त्मक कृ�ष �णाल�बाट उच्च एवं द�गो आ�थर्क वृ�� हाँ�सल गर� खा�
सुरक्षा तथा ग�रबी �नवारणमा योगदान पुर्याउनु रहे को छ।
लक्ष
�नवार्हमुखी कृ�ष �णाल�लाई यािन्�करण, व्यावसा�यकरण, वजा�रकरणको माध्यमबाट व्यवसायीक एवं
��तस्पधार्त्मक कृ�ष �णाल�मा रुपान्तरण गर� द�गो कृ�ष �वकासको लक्ष हाँ�सल गर� जनताको
जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने।
उ�ेश्यः
कृ�ष उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने।
व्यावसा�यक तथा ��तस्पधार्त्मक कृ�ष �णाल�का आधारहरुको �वकास गर� रा��य, क्षे�ीय र �व�
बजारसँग ��तस्पधार्त्मक बनाउने।
�ाकृ�तक �ोत, वातावरण र जै�वक �व�वधताको सं रक्षण, सम्व�र्न एवं सदुपयोग गन� ।
रणनी�त
कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास


कृ�ष तथा खा� पोषण सम्बन्धी �ादे िशक नी�त, कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन
र �नयमन



कृ�ष जन्य रोग, �करा एवं महामार� �नयन्�ण



कृ�ष औ�ो�गक�करणको �वकास तथा �ब�र्न



कृ�ष



कृ�ष रोग �नदान �योगशाला व्यवस्थापन र �नयमन



कृ�षउपज, कृ�षजन्य बस्तु, उत्पादन साम�ी तथा �बउ�बजन सम्बन्धी से वा र ��व�धको गुणस्तर

यािन्�क�करण र उ�त औजार �वकास तथा �वस्तार

�नधार्रण, सम्ब�ता �नधार्रण, स्तर�यकरण, �माणीकरण र �नयमन



�ादे िशक खा� सुरक्षा, खा� अ�धकार, खा� सम्�भ ुता र खा� गुणस्तर



कृ�ष तथा खा� ��व�ध सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् �वकास तथा �व�र्न, तथ्या�
�णाल�को व्यवस्थापन र �ोत सं रक्षण



कृ�ष मल, �बऊ र �बषाद� आपू�तर् व्यवस्था र �नयमन



कृ�ष �सार, कृषक ता�लम तथा क्षमता �वकास र सशि�करण



कृ�षउपजको न्यूनतम समथर्न मूल्य कायार्न्वयन



कृ�ष



कृ�ष बजार, पूवार्धार र कृ�षफामर् केन्�हरुको �वकास, �वस्तार तथा स�ालन



सामु�हक खेती तथा कृ�ष करार खेतीको कायार्न्वयन र �ब�र्न



चरन तथा खकर् सम्बन्धी �ादे िशक नी�त तथा कानून तजुम
र् ा,



पशु �वकास तथा खा� पोषण सम्बन्धी �ादे िशक नी�त, कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा,

बीमा सम्वन्धी नी�त तथा योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

कायार्न्वयन र �नयमन

कायार्न्वयन र �नयमन


पशुपंछ�जन्य रोग, �करा एवं महामार� �नयन्�ण



पशुपन्छ� उ�ोग व्यवसायको �वकास तथा �ब�र्न



पशु यािन्�क�करण र उ�त औजार �वकास तथा �वस्तार



पशुरोग �नदान �योगशाला व्यवस्थापन र �नयमन



पशुपन्छ�, पशुपन्छ�जन्य पदाथर् र पशु उत्पादन साम�ी एवम् न� सम्बन्धी सेवा र ��व�धको
गुणस्तर �नधार्रण, सम्ब�ता �नधार्रण, स्तर�यकरण, �माणीकरण र �नयमन



�ादे िशक खा� सुरक्षा, खा� अ�धकार, खा� सम्�भ ुता र खा� गुणस्तर



पशुपन्छ� एवं खा� ��व�ध सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् �वकास तथा �व�र्न, तथ्या�
�णाल�को व्यवस्थापन र �ोत सं रक्षण



पशुपन्छ� बीमा सम्वन्धी नी�त तथा योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन



रा��य नी�त र मापदण्ड बमोिजम पाराभेटको दतार्, अनुम�त, नवीकरण, खारे जी र �नयमन



चरन तथा खकर् सम्बन्धी �ादे िशक नी�त तथा कानून तजुम
र् ा,



पशुपन्छ�जन्य औष�ध, �बषा�द र सू�म पोषणतत्वयु� बस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी

कायार्न्वयन र �नयमन

�ादे िशक नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र �ब��
�वतरणको अनुम�त, अनुगमन र �नयमन

भू�मव्यवस्था तथा सहकार�


भू�म व्यवस्थापन, भू�म �शासन र जग्गा नापजाँच, भू�मसुधार, भू-उपयोग तथा चक्लाबन्द� सम्बन्धी
�ादे िशक नी�त, कानून तथा मापदण्डको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र �नयमन



�नजी, सरकार� तथा सावर्ज�नक जग्गाको �ादे िशक अ�भलेख व्यवस्थापन



जग्गादतार्, रिज�े शन, जग्गाधनी �माण पुजार्, दािखल खारे ज, स्वा�मत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नी�त
तथा मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन



सं घीय सरकारबाट �ा� हुने नक्सा, भौगो�लक सूचना र अ�भले ख तथा �दे श�भ�को नापनक्सा र
अ�भलेखको व्यवस्थापन



नाप नक्साका �नयन्�ण �वन्दुहरुको स�ाल स्थापना



�मब� �क�ा नापी र भू�म लगत सम्वन्धी मापदण्ड र कायार्न्वयन



भू�म�हन सुकुम्वासी, द�लत, मु� कमैया, ह�लया, हरवा चरवा आ�द वगर्को बसोबास, जी�वकोपाजर्न
र पुनःस्थापना सम्बन्धी �ादे िशक नी�त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
�नयमन



सरकार� जग्गा भाडामा �दने सम्बन्धी नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र �नयमन



सुरिक्षत बसोवास र जग्गा एक�करण सम्बन्धी नी�त कायार्न्वयन



गुठ� तथा गुठ�जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन
र �नयमन तथा गुठ� तथा गुठ� जग्गाको सं रक्षण, अ�भले ख व्यवस्थापन र सं घीय तथा स्थानीय
तहसँग समन्वय



ग�रवी �नवारण सम्बन्धी �ादे िशक नी�त, कानून, मापदण्ड एवम् योजनाको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
�नयमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सव�क्षण, सूचना सं कलन, ग�रब घरप�रवार प�हचान, सामािजक
सुरक्षा र सं रक्षण



सहकार� सं स्था, सहकार�

सं घ

तथा

सहकार�

ब�क

सम्बन्धी

�ादे िशक

नी�त, कानुन

तथा मापदण्डको तजुम
र् ा र कायार्न्वयन, स�ालन अनुम�त, �नयमन, तथ्या� व्यवस्थापन र अध्ययन
अनुसन्धान


सहकार� बचत तथा ऋण प�रचालन सम्बन्धी �ादे िशक मापदण्ड �नधार्रण र �नयमन



सहकार� सम्बन्धमा सं घीय, अन्तर�ादे िशक र स्थानीय तहका सं घ सं स्थासँग समन्वय र सहकायर्



सहकार� क्षे�को �वकास तथा �व�र्न, क्षमता अ�भवृ�� र प�रचालन

