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अधययनको पषृ्ठभूवि
कृमर क्देत्रिा बढ्द ै गिदेको जोमिि व्यवसथापन गिी कृरकलाई नोकसानीबाट बचाई कृमर पदेशाको सिमुचत महसावलदे 
जोमिि व्यववसथापन गन्य नदेपालका मबमभद्न नीमतहरूिा मबिा का्य्यक्रि अगामि बढाउन ुपनने मवर्य उललदेि गिीएको 
छ । नीमतहरूको िाग्यदश्यनलाई िध्यनजि गिी नदेपाल सिकािलदे आ.व. २०७०/७१ ददेमि बाली तथा पशपुद्छी मबिा 
का्य्यक्रि ददेशभैरि लाग ूगरिएको मथ्यो । बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि सञचालनका लामग नदेपाल सिकािलदे कृमर 
तथा पशपुद्छी मबिा मनदनेशन २०६९ ि बाली तथा पशिुन मबिाको मरिमि्यििा अनदुान उपलबि गिाउनदे मनदनेमशका, 
२०७० िद्त्री परिरदबाट सवीकृत गिी लाग ुगिदेको मथ्यो । कृमर तथा पशपुद्छी मबिा मनदनेमशका २०७७ जारि भए पमछ 
सोमह मनदनेमशकाबाट मबिा का्य्यक्रि सञचालन भइिहदेको छ । कृमर ि पशपुद्छीिा मभद्न मभद्न जात लगा्यत मवमवि कुिालदे 
िदेिै मवमविता हुनदे ि जैमवक वसत ुभएकोलदे जोमिि बढी हुनदे लगा्यतका कािणलदे बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रििा 
रिाइभदेट कमपनीहरूको आकर्यण निहनदे अवसथालाई िध्यदेनजि गिी ददेशभििा िहदेका मबिा कमपनीलाई सबै क्देत्रिा सदेवा 
पिु ््याउन अमनवा्य्यता गिाईएको छ । त्यसका लामग रित्यदेक कमपनीलाई ४-५ मजललािा सदेवा पिु ््याउनदे व्यवसथा गिी 
बीिा का्य्यक्रि ७७ वटै मजललािा सञचालनिा ल्याइएको छ । मबिा का्य्यक्रिलाई कृरकििुी बनाउन सरुुको वर्यिा 
मरिमि्यििा ५०% अनदुान मदनदे व्यवसथा गरिए पमन कृरकको द््यनू आकर्यण भएको अवसथालाई िध्यनजि गिी उक्त 
अनदुानलाई आव २०७१/७२ ददेमि २०७७/७८ समि ७५% ि चाल ुआ.व. २०७८/७९ िा ८०% पिु ््याइएको छ । 
बाली तथा पशपुद्छी मबिा मरिमि्यििा अनदुान मदनदे व्यवसथाका लामग कृमर तथा पशपुद्छी मवकास िद्त्राल्यिा बजदेट 
मवमन्योजन गरिनदे व्यवसथा गरिएको छ । 

मबिा समिमतको सवीकृमत, सहका्य्य ि सिद्व्यिा बाली तथा पशपुद्छी मबिा गिाउनदे अमभकता्य त्याि गिी मजलला 
मजललािा पठाई परिचालन गरिएको छ । मबिा का्य्यक्रिको रिगमत मवविणिा बाली मबिा तलुनातिक महसाब द््यनू ि 
पशपुद्छी तफ्य को मबिा िाम्ो पाइएको छ । आ.व. २०७७/७८ िा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रििा रु ४५.४८ अब्य 
बिाबिको मबिा भएकोिा बालीतफ्य  जमिा ५.९१% तथा पशपुद्छीतफ्य  ९४.०९% पाइएको छ । तसथ्य, पशपुद्छीतफ्य  
मबिा गन्य कृरकहरूको आकर्यण कदे ही ददेमिए पमन बालीतफ्य  भनदे सद्तोर िाद्नदे अवसथा ददेमिदँनै । 

नदेपालिा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि आमथ्यक वर्य २०७०/७१ बाट लाग ूभई हालसमि करिब ८ वर्य सञचालनिा 
आइसकदे को छ । ्यस अवमििा मबिा का्य्यक्रि कदे  कसिी सञचालन भएको छ, सािामजक रूपलदे पछामि पिदेका िमहला, 
दमलत, आमदवासी जनजामत, ििदेसी, थारू, अलपसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यमक्त, सीिाद्तकृत, िमुसलि, मपछिा वग्य, 
लैङ्मगक तथा ्यौमनक अलपसंख्यक, ्यवुा, मकसान, श्रमिक, उतपीमित वा मपछमिएको क्देत्रका नागरिक तथा आमथ्यक 
रूपलदे मवपद्न िस आ्य्यलगा्यत मवमभद्न सिहूका कृरकको पँहुच तथा सहभामगता कदे  कसतो छ ? पँहुच तथा सहभामगता 
मवसताि कदे  कसिी भइिहदेको छ ? तथा कदे  गन्य अावश्यक छ ? भद्नदे सवालहरूिा अध्य्यन तथा सिीक्ाका साथै नीमतगत 
तथा रिमक्र्या्यागत सिुािको लामग पैिवी गनने सद्दभ्यिा कृरक तथा जानकािवालाहरूको बझुाइ तथा सझुाव संकलन गनने 
गिी द््या्य तथा अमिकाि संसथा (जिुी–नदेपाल) (Justice and Rights Institute-Nepal (JuRI-Nepal), इद्रिदेणी 
ग्ािीण मवकास कदे द्रि, कमपलवसत ु(Indreni Rural Development Center (IRDC), Kapilbastu ि सोसाइटी 



बाली तथा पशपुन्ी बबमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा पहुचँ बवसतािसमबन्ी नीबतगत सझुाव

2

वदेलफदे ्यि एकसन नदेपाल (सवान) लिही, दाङ (Society Welfare Action Nepal, (SWAN), Lamahi, Dang) 
सँगको सहका्य्यिा ्यस अध्य्यन रिमतवदेदन त्याि पारिएको छ । ्यो अध्य्यन आइएि मसवमिस िदेभलपिदेद्ट पाट्यनिसँगकादे 
सह्योग ि सहका्य्यिा समपद्न गरिएको छ । 

अधययनको उद्देशय
यस अधययनको िुखय उद्देशयहरू वनमन रहदेका छन ्:

•	 नदेपालिा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि सञचालनका लामग मवद्यिान ऐन, मन्यि, नीमत, का्य्यक्रिहरूको 
अध्य्यन तथा मवश्देरण गनने,

•	 सभने क्देत्रका कृरकहरू ि मवशदेर गिी पछामि पारिएका वग्यका कृरकहरूिा मबिा का्य्यक्रिबािदे जानकािी, 
सहभामगता ि पहुचँको अवसथाका बािदेिा जानकािी मलनदे,

•	 मबिा का्य्यक्रि का्या्यद्व्यनिा लैंमगक सिानता तथा सािामजक सिावदेशीकिणको अवसथाबािदे जानकािी मलनदे ि

•	 बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि रिभावकािी बनाउनका लामग मवद्यिान ऐन, मन्यि, नीमत, का्य्यक्रिहरूिा 
सझुाव मदनदे । 

अधययन काय्यको अिवि :
्यस अध्य्यनको अवमि फ्दे ब्अुिीददेमि िदे २०२२ समििा समपद्न गरिएको मथ्यो । 

अधययनको विवि
यस अधययनका लावि िूलतः ३ िटा विविहरू अपनाइएका विए । 

१. अधययन तिा सिीक्ा (Desk Review)
्यस मवमििा नदेपालिा बाली तथा पशपुद्छी मबिा सञचालनका लामग का्या्यद्व्यनिा िहदेका मबिा ऐन २०४९, मबिा 
मन्यिावली २०४९, बाली तथा पशिुन मबिाको मरिमि्यििा अनदुान उपलबि गिाउनदे मनदनेमशका २०७०, कृमर तथा 
पशपुद्छी मबिा मनदनेमशका २०७७ साथै कृमर नीमत, २०६१, कृमर व्यवसा्य रिवर््यन नीमत, २०६३, कृमर मवकास िणनीमत 
(२०१५-२०३५) तथा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिहरूको अध्य्यन तथा मवश्देरण गिी मवद्यिान रिाविानहरू ि 
सिुाि गनु्यपनने पक्हरू मवश्देरण गरिएको मथ्यो । 

२. सिूह कदे वद्रित छलफल (Focus Group Discussion)
बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिका रित्यक् लाभग्ाही कृरकहरू सँगको अद्तिमक्र्या तथा छलफलबाट अमभित, 
सचूना तथा जानकािी संकलन गरिएको मथ्यो । जसिा ८ वटा सिहू कदे मद्रित छलफलिा १४२ जना सिावदेशी कृरकहरूको 



बाली तथा पशपुन्ी बबमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा पहुचँ बवसतािसमबन्ी नीबतगत सझुाव

3

सहभामगता गिाई जानकािी मलइएको मथ्यो । ्यस का्य्यिा कमपलवसत ुमजललाका मवज्यनगि गाउँपामलका ि मशविाज 
नगिपामलकािा रित्यदेक सथानी्य तहिा २ वटा सिहू कदे मद्रित छलफल गिी जमिा ४ वटा सिहूिा ि दाङ मजललाका गढवा 
गाउँपामलका ि िाप्ी गाउँपामलकािा रित्यदेकिा २ वटा सिहू कदे मद्रित छलफल गिी जमिा ४ वटा सिहू कदे मद्रित छलफल 
गिाइएको मथ्यो । 

३. िुखय सचूना दातासिँ अद्तिा्यता्य (Key Informant Interview (KII))
्यस मवमिको लामग मजलला, रिददेश ि संघी्य तहिा का्य्यित सिकािी मनका्य तथा मबिा कमपनीिा का्य्यित कि्यचािी तथा 
सिोकािवाला मनका्यका रिमतमनमिहरू सबै गिी जमिा २२ जनासँग जानकािी मलइएको मथ्यो । 

अधययनको नवतजा
•	 मबिा ऐन, २०४९ि मबिा मन्यिावली, २०४९िा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि ि उक्त का्य्यक्रिकिा 

सचदेतना अमभवमृर्, रिभावकारिता तथा पहुचँ मवसतािसमबद्िी कुनै पमन मवर्य उललदेि गिदेको ददेमिदँनै । 

•	 बाली तथा पशिुन मबिाको मरिमि्यििा अनदुान उपलबि गिाउनदे मनदनेमशका, २०७० को बुँदा नं.४ िा बाली तथा 
पशिुन मबिा कोर व्यवसथापन समिमतको व्यवसथा गिदेको छ भनदे उक्त व्यवसथापन समिमतको काि कत्यव्य तथा 
अमिकािको बुँदा नं. ८(ग)िा बाली तथा पशिुन मबिािा लागनदे शलुकिा ५०% अनदुान उपलबि गिाउनदे भद्नदे 
उललदेि गरिएको छ, बुँदा नं ८(घ) िा मबिक कमपनीहरूबाट मबिा लदेिबिोमजि कृरकहरूलाई सहज रूपिा 
दाबी भकु्तानी उपलबि गिाउन व्यवसथा मिलाउनदे भद्नदे उललदेि गिीएको छ । 

•	 कृमर तथा पशपुद्छी मबिा मनदनेमशका, २०७७ िा ददेशका सबै भौगोमलक क्देत्रका जनतािा सदेवा पिु ््याउनदे उद्देश्यका 
साथ बुँदा नं. ३ को ददेहा्य २ अनसुचूी १ िा मबिा कमपनीहरूलाई ३ ददेमि ५ मजललाहरू तोकी उक्त मजललाहरूिा 
सदेवा गन्य अमनवा्य्य गरिएको छ भनदे अद््य मजललािा सवैम्छक गरिएको छ । ्यस मनदनेमशकािा कृमर तथा पशपुद्छी 
मबिा गन्य कमपनीहरू इ्छुक नहुनदे अवसथालाई िध्यनजि गिी सदेवा मवसताििा कदे ही बाध्यातिक व्यवसथा गरिएको 
छ । बुँदा नं. ३ को ददेहा्य ५ िा मनजजीवन मबिा कमपनीहरूलाई कमतीिा ५% कृमर तथा पशपुद्छी मबिा लदेि 
बदे्न अमनवा्य्य गरिएको छ । ्यसैगिी बुँदा नं. ४५ को ददेहा्य १ िा बाली मबिा गरिनदे जमिनको क्देत्रफल पहाििा 
कमतीिा ४ आना ि तिाईिा कमतीिा आिा कट्ा तोकी साना कृरकलाई सिदेट्न कोमसस गरिएको छ; बुँदा नं. ४५ 
को ददेहा्य २ िा आफनो नाउँिा लालपजुा्य नभएका ि ऐलानी जमिन किाएका कृरकहरूलाई सिदेट्नदे गिी ऐलानी 
जमिनिा लगाइएको बालीलाई सिदेत मबिा गन्य समकनदे व्यवसथा मिलाइएको छ । कृमर तथा पशपुद्छी मबिािा 
कृरकको पहुचँ मवसतािका लामग बुँदा नं. ४८ को ददेहा्य १)क (िा अनलाइनबाट मबिा लदेि रिसताव फािि भन्य 
समकनदे तथा बुँदा नं. ४८ को ददेहा्य१(ि) अनलाइनबाट मबिा लदेि जािी गन्य समकनदे व्यवसथा मिलाइएको छ । 

•	 सभनेक्णबाट रिाप् जानकािीअनसुाि बाली मबिा ि पद्छी मबिा भएको पाइएन । पशहुरूिा गाई, भैसँी ि बंगिुिा 
सहभामगता िहदेको पाइएको छ । ्यसैगिी साना कृरकहरू, िमहला, दमलत ि जनजामतहरू बाली तथा पशपुद्छी 
मबिा का्य्यक्रििा द््यनू संख्यािा सहभागी भएको पाइ्यो भनदे ्यौमनक तथा लैङ्मगक अलपसंख्यक भनदे सहभागी 
नभएको जानकािी पाइ्यो । 

•	 कृरकहरूको बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रििा अपदेक्ाभद्दा कि सहभामगता हुनिुा कृरकहरूिा अज्ानता 
वा साक्िताको किी, मबिाको िहतवबािदे कि जानकािी हुन,ु सचदेतनाको किी हुन ुतथा गाउँगाउँसमि सचूना 
नपगुन,ु मबिा गनने रिमक्र्या झद्झमटलो ि रिमक्र्याििुी हुन ुतथा कमतबदेला तथा कहाँ मबिा गनने भद्नदेबािदे थाहा नहुन,ु 
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अमभकता्य परिचालनिा किी, क्मतपमूत्य पाइद्छ भद्नदेिा मवश्ासको किी, क्मतपमूत्य मलन िदेिैपटक मबिा अमफस 
िाउनपुनने भएकोलदे ्याता्यात िच्य बढी भई मबिारिमत आकर्यण किी, मबिा कमपनीिा रिामवमिक कि्यचािीको 
किी तथा समक्र्यतािा किी, कृरकसँग सि्यिा पैसा नहुन ुि जगगावालहरू सहििा बसनदे तथा मबिा गन्य चाहना 
निाखनदे जसता कािणहरू उललदेि गरिएको छ । 

• पछामि पिदेका वग्य मवशदेरगिी िमहला, दमलत, गरिब, जनजामत, सीिाद्तकृत, लोपोद्ििु, ्यौमनक तथा लैङ्मगक 
अलपसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यमक्तको बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रििा सहभामगता झनै कि हुनकुा 
अद्तिमनमहत कािणहरूिा ्यी वग्यका कृरकिा सािाद््यत्या ज्ानको किी, सशमक्तकिणको किी, सचदेतनाको 
किी, आमथ्यक महसाबलदे मपछमिएका, व्यावसाम्यक बाली तथा पशपुालनिा किी ि मबिा का्य्यक्रििा मवश्ासको 
किी भद्नदे जानकािी पाइ्यो । 

अधययनको वनषकष्य
• मबिा ऐन, २०४९ि मबिा मन्यिावली, २०४९िा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि ि उक्त का्य्यक्रिको 

रिभावकारिता तथा पहुचँ मवसतािसमबद्िी मवर्य उललदेि गिदेको पाइएन । ्यस का्य्यक्रि कृमर तथा पशपुद्छी मबिा 
मनदनेमशका, २०७७ िा टदेकदे ि सञचालनिा िहदेको पाइएको छ । मबिा मरिमि्यििा अनदुान उपलबि गिाउनका लामग 
बाली तथा पशिुन मबिाको मरिमि्यििा अनदुान उपलबि गिाउनदे मनदनेमशका, २०७० िा भएको व्यवसथाअनसुाि 
सञचालनिा िहदेको पाइ्यो । ऐन तथा मन्यिावलीिा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि उललदेि भएको 
नददेमिएको हुदँा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि काननुी महसाबबाट किजोि ििातलिा का्या्यद्व्यनिा 
िहदेको ददेमिद्छ । 

• बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिका बािदेिा ठूला तथा िध्यि कृरकहरू जानकाि िहदेको तथा साना कृरक कि 
जानकाि िहदेको ददेमिद्छ भनदे पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रितफ्य  भनदे कृरकहरू बढी जानकाि िहदेको ददेमिद्छ । साना 
तथा पछामि पिदेका वग्यहरूलदे मबिाबाट कि लाभ मलएको ि मबिाबािदे कि जानकाि िहदेको ददेमिद्छ । कृरकलाई 
मबिा का्य्यक्रिका बािदेिा जानकािी तथा पहुचँ मवसताि गन्य सिकािीसतिबाट तथा मबिा कमपनीबाट ्यथदेष्ट पहल 
भएको पाइएन । 

• बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रििा अपदेक्ाभद्दा कि सहभामगता हुनिुा कृरकहरूिा अज्ानता वा साक्िताको 
किी, मबिाको िहतवबािदे कि जानकािी हुन,ु सचदेतनाको किी हुन ुतथा गाउँगाउँसमि सचूना नपगुन,ु मबिा गनने 
रिमक्र्या जमटल हुन,ु अमभकता्य परिचालनिा किी, क्मतपमूत्य पाइद्छ भद्नदेिा मवश्ासको किी, क्मतपमूत्य मलन 
िदेिैपटक मबिा अमफस िाउनपुनने भएकोलदे ्याता्यात िच्य बढी भई मबिारिमत आकर्यण किी, पछामि पिदेका 
वग्यको सहभामगता झनै कि हुनकुा अद्तिमनमहत कािणहरूिा ्यी वग्यका कृरकिा सािाद््यत्या ज्ानको किी, 
सशमक्तकिणको किी, सचदेतनाको किी, आमथ्यक महसाबलदे मपछमिएका, व्यावसाम्यक बाली तथा पशपुालनिा 
किी ि मबिा का्य्यक्रििा मवश्ासको किी ददेमिएको छ । 

अधययनको वसफाररस
्यस अध्य्यनबाट रिाप् नमतजाका आिाििा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिको पहुचँ तथा रिभावकारिता मवसतािका 
लामग मनमनानसुाि मसफारिस गरिएको छ । 



बाली तथा पशपुन्ी बबमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा पहुचँ बवसतािसमबन्ी नीबतगत सझुाव

5

नीवतित सिुारको विषय
• बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि नदेपाल सिकािको नीमत तथा का्य्यक्रि ि बजदेट वक्तव्यिा उललदेि गरिएको 

रिाथमिकता रिाप् का्य्यक्रि हो । करिब ६०% जनता कृमर पदेशािा आमश्रत भएको ददेशिा िदेिै कृरकलाई सिदेट्नदे 
गिी सञचालन गरिएको ्यस का्य्यक्रि कृमर तथा पशपुद्छी मवकास िद्त्राल्यको एक िहतवपणू्य ि बहृत ्का्य्यक्रि 
िामनएको छ । रिाथमिकता रिाप् का्य्यक्रि भएकै कािण नदेपाल सिकािलदे वामर्यक करिब ८० किोि रुपै्याँ मबिा 
मरिमि्यि अनदुानिा लगानी गिदेको छ । हालसमि ्यस का्य्यक्रििा कृरकहरूको सहभामगता द््यनू ददेमिए तापमन 
सहभामगता बढाउनका लामग नदेपाल सिकाि रि्यासित िहदेको ददेमिद्छ । ्यमत ठूलो िहतव बोकदे को बाली तथा 
पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि नदेपाल सिकाि िमद्त्रपरिरद ्बाट जािी भएको कृमर तथा पशपुद्छी मबिा मनदनेमशका, 
२०७७ बाट सञचामलत छ । कृरकको सहभामगता बढ्द ै जाँदा बाली तथा पशपुद्छी व्यवसा्य मवसतािसँगै 
्यससमबद्िी काननुी सिस्या आउन सकनदे अनिुान गन्य समकद्छ । तसथ्य ्यस का्य्यक्रििा भमवष्यिा ददेमिन सकनदे 
काननूी जमटलतालाई िध्य नजि गदा्य ततकाल छुटै् कृमर तथा पशपुद्छी मबिा ऐन ि मन्यिावली बनाई कृमर तथा 
पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि सञ ्चालन हुनपुनने ददेमिद्छ । 

• अध्य्यनको नमतजाअनसुाि बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रििा कृरकको सहभामगता ज्याद ैद््यनू हुनिुा एउटा 
िखु्य कािण मबिा गनने तथा भकु्तानी रिमक्र्या ज्याद ैझद्झमटलो भद्नदे उललदेि भएको छ । िदेिै कागजात पदेश गनु्यपनने, 
सज्यमिन िचुलुका उठाउनपुनने, १ मिनदेटको मभमि्यो तथा ५ वटा फोटोहरू पदेश गनु्यपनने ि भकु्तानीका लामग िदेिैपटक 
मबिा का्या्यल्य िाउनपुनने आमद कािणबाट कृरकहरू आकमर्यत हुन नसकदे को भद्नदे उललदेि छ । तसथ्य ्यसिा कुन 
कुन रिमक्र्याहरू ्यथासमभव सिलीकृत गन्य समकद्छ भद्नदे मवर्यिा एक अध्य्यन टोली गठन गिी मनदनेमशकािा 
िहदेका रिमक्र्याहरू सिल बनाउनपुनने । 

• बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि सिग् मवसताि कि भएको तथा सहभामगता कि ददेमिएकोिा रिचािरिसािको 
किीलाई रिििु कािण भनी औलँ्याइएको छ । तसथ्य सथानी्य तहहरूलाई सचदेतना, रिचाि रिसािको भमूिका मदनदे 
गिी का्य्यमवमििा व्यवसथा भएिा सथानी्य तह पमन ्यस का्य्यक्रििा मजमवदेवाि हुनदे ददेमिद्छ । 

• पछामि पिदेका वग्यको सिदेत िाम्ो सहभामगताको लामग लमक्त सिहू मवशदेर का्य्यक्रिहरू मकटान गिी का्य्यमवमििा 
उललदेि गरिनपुनने, मरिमि्यििा अनदुान थप गनु्यपनने ि का्य्यक्रिहरू भमनएअनसुाि सञ ्चालन भए नभएको अनगुिन 
गन्य संघ, रिददेश ि सथानी्य तहिा सं्यद्त्रको का्य्यमवमििा नै व्यवसथा गरिनपुनने । 

• मबिा कमपनीहरूलदे सथानी्य तहको सिद्व्यिा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रििा पछामि पिदेका वग्यको 
सहभामगता बढाउन घिदलैोि ै पगुी मबिा गन्य घमुती का्य्यक्रिको लक््य तोकी मबिा गनने गिाउनदे का्य्यलाई 
का्य्यमवमििा नै अमनवा्य्य गरिन ुपद्यछ । 

ससंिाित सिुारका विषय
• मन्यिनको मवर्य पदेमचलो बनदेको हुदँा मन्यिन ि सहजीकिणको लामग मबिा समिमतका शािा सबै रिददेशिा 

सथापना गिी सञचालनिा ल्याइनपुनने । 

• सथानी्यसतिका मबिा कमपनीका शािाहरू आफना मनका्यरिमत िात्र मजमिदेवाि भई मजललासति तथा सथानी्यसतिका 
सिोकािवाला मनका्यसँग सिद्व्य नगनने तथा मबिा गन्यका लामग अनिुोि गदा्य पमन नआउनदे ि जमटल मबिा भकु्तानी 
रिमक्यालदे गदा्य भकु्तानीिा मढलाइ गनने गिदेको भद्नदे अध्य्यनबाट ददेमिएको छ । ्यस सिस्यालाई सिािानका लामग 
रित्यदेक सथानी्य तहिा बाली तथा पशपुद्छी मबिा फोकल िदेसक सथापना गिी कि्यचािीको व्यवसथा गरिन ुपद्यछ । 
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्यस िदेसकलाई सथानी्य तहिा मबिा का्य्यक्रिको सिद्व्य ि सहजीकिण गनने तथा मबिा कमपनीका शािाहरूको 
कािको मन्यिन/अनगुिनको मजमिदेवािी हुनदे व्यवसथा का्य्यमवमििा नै तोमकन ुपद्यछ । ्यसैगिी, मबिा कमपनीहरूलदे 
सथानी्य तहलाई बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिको रिगमत मन्यमित पदेश गनने ि सो को सिीक्ा हुनदे व्यवसथा 
गरिन ुपद्यछ । 

• बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रििा रिददेश सिकािको भमूिका गौण ददेमिएको छ । रिददेशसतििा सञचालन 
भएका बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिको सिद्व्य, सहजीकिण ि अावश्यकताअनसुाि सचदेतनाका का्य्यक्रि 
सञचालनका लामग रिददेश िद्त्राल्यसतििा बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिको सिद्व्य शािा सथापना गिी 
रिददेशभरि मबिा का्य्यक्रिको सिद्व्य ि सहजीकिणको मजमिदेवािी तोमकन ुपद्यछ । ्यसैगिी, मबिा कमपनीहरूलदे 
रिददेश कृमर क्देत्र हदेनने िद्त्राल्यलाई बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिको रिगमत मन्यमित पदेश गनने ि सो को 
सिीक्ा हुनदे व्यवसथा गरिन ुपद्यछ । 

• बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिलाई रिभावकािी बनाउन मफलि तहिा ददेमिएका रिमक्र्यागत सिस्यािा 
कृरकहरूबाट रिाप् जानकािीअनसुाि मबिा अमभकता्यलदे टोलटोलिा मकसानहरूलाई जानकािी गिाउनदे, मबिा 
कमपनीहरू सहि कदे मद्रित िहदेकोिा गाउँिा सिदेत शािा मवसताि गनु्यपनने तथा मबिा कमपनीिा अावश्यक िात्रािा 
कि्यचािीहरूको व्यवसथा गरिनपुनने ददेमिद्छ । 

काय्यक्रििा सिुारका विषय
• सिकािका बाली तथा पशपुद्छी मबिासमबद्िी मवद्यिान नीमत, मन्यि, मनदनेमशका, का्य्यक्रिका बािदेिा कृरकहरूलाई 

जानकािी गिाउनदे, बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रिको फाइदाहरूबािदे कृरक तथा कृरक सिदुा्यसँग छलफल 
गरिनपुनने, मबिासमबद्िी सचदेतनािलूक का्य्यक्रि मतनै तहका सिकािहरूको सिद्व्यिा सञचालन गनु्य पद्यछ । 

• बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रििा सबै कृरकहरूलाई सिान अवसि रिदान गरिए पमन सािामजक रूपलदे 
पछामि पिदेका िमहला, दमलत, आमदवासी जनजामत, ििदेसी, थारू, अलपसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यमक्त, 
सीिाद्तकृत, िमुसलि, मपछिा वग्य, लैङ्मगक तथा ्यौमनक अलपसंख्यक, ्यवुा, मकसान, श्रमिक, उतपीमित वा 
मपछमिएको क्देत्रका नागरिक तथा आमथ्यक रूपलदे मवपद्न वग्यलाई पहुचँ तथा सहभामगता ज्याद ै द््यनू हुनकुा 
अद्तिमनमहत कािणहरूिा ्यी वग्यका कृरकिा सािाद््यत्या ज्ानको किी, सशमक्तकिणको किी, सचदेतनाको 
किी, आमथ्यक महसाबलदे मपछमिएका, व्यावसाम्यक बाली तथा पशपुालनिा किी ि मबिा का्य्यक्रििा मवश्ासको 
किी भद्नदे मनषकर्य िहदेको छ । िामथ उमललमित पछामि पिदेका वग्यलदे व्यावसाम्यक कृमर गन्य चाहदेिा अनदुान 
तथा सहुमल्यत ऋण उपलबि गिाउनदे तथा उक्त व्यावसाम्यक कृमरलाई घिदलैोि ैमबिा ि मरिमि्यििा १००% 
अनदुानको व्यवसथा गिी आमथ्यक महसाबलदे सशमक्तकिण गरिन ुपद्यछ । 

• सथानी्य तहलदे मबिा गिदेका कृरक, दाबी भकु्तानी िाग गिदेका ि दाबी पाएका कृरकहरूको िोष्टि त्याि गिी 
उनीहरूको उदाहिणबाट अद््य कृरकहरूलाई उतरिदेिणा जगाउन भमूिका िदेलनदे काि गनु्यपनने ददेमिद्छ । 

• रिददेश सिकािलाई रिददेशसतििा बाली तथा पशपुद्छी मबिा रिचािरिसाि तथा रिवर््यनका का्य्यक्रि सञचालन गन्यका 
लामग मजमिदेवाि बनाइन ु पद्यछ । साथै रिददेश सिकािलदे तोकदे का रिाथमिकता रिाप् बाली तथा पशपुद्छीहरूको 
व्यावसाम्यक उतपादनका का्य्यक्रििा अमनवा्य्य मबिा जोमिनदे व्यवसथा गरिन ुपद्यछ । 

• बाली तथा पशपुद्छी मबिा का्य्यक्रि नदेपाल सिकािको मवशदेर िहतवको का्य्यक्रि तथा ठूलो लगानी हुदँा हुदँ ैपमन 
कृरकको सहभामगता ज्याद ैद््यनू िहदेकोिा रिचािरिसाि तथा जनचदेतनाको किीलाई िखु्य कािण हो भद्नदे जानकािी 



बाली तथा पशपुन्ी बबमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा पहुचँ बवसतािसमबन्ी नीबतगत सझुाव
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अध्य्यनबाट ददेमिएको हुदँा नदेपाल सिकािबाट हुनदे लगानीिा मनमचित महससा रिचािरिसाि,जनचदेतना, कृरकको 
क्िता अमभवमृर्, कृमर तथा पश ुक्देत्रिा रिोतसाहनका लामग छुट््याउनपुनने ि उक्त का्य्यक्रि सञचालनको लामग छुटै् 
का्य्यक्रि बनाई लाग ूगरिनपुनने ददेमिद्छ । साथै नदेपाल सिकािबाट रिददेश सिकाि तथा सथानी्य तहहरूलाई मबिा 
का्य्यक्रिको रिचािरिसाि तथा जनचदेतना वमृर्को लामग सिद्व्य गनु्यपनने ददेमिद्छ । 

• बाली तथा पशपुद्छी मबिा अमभकता्यहरू कुन कुन सथानी्य तहिा िहदेका छन ्िोष्टि त्याि गनने ि मतनीहरूलदे काि 
गरििहदेको वा नगिदेको मवर्यिा अनगुिनका लामग सथानी्य तहलाई मजमिदेबाि बनाउनदे । 

• मबिा समिमतलदे ्यथासमभव न्याँ जातका बाली तथा पशपुद्छीहरू सिदेट्नदे गिी मबिा लदेि जािी गनने गिाउनदे । 

• मवमभद्न उद्नत जातका पशहुरू (बो्यि बाख्ा, ििुा्य भैसँीलगा्यत) को िलू्य मनिा्यिणिा सिस्या ददेमिएको भद्नदे 
जानकािी रिाप् भएको हुदँा सो मवर्यिा पश ुसदेवा मवभाग ि मबिा समिमतबाट अध्य्यन गिी िलू्य मनिा्यिणिा 
सहजीकिण गरिनपुनने । मबिा गरिसकदे का पशहुरूको मबिा अवमि सिाप् भएपमछ मबिा नवीकिण गन्य कमपनीहरू 
इ्छुक नददेमिएको भद्नदे जानकािी अध्य्यनबाट ददेमिएको हुदँा उक्त सिस्याको समबोिनिा मबिा समिमतबाट 
्यथोमचत भमूिका िदेमलनपुनने । साथै पद्छीहरू मवशदेरतः ब्ोइलि कुििुाको मबिा गन्य मबिा कमपनीहरू इ्छुक 
नददेमिएको मवर्यलाई समबोिन गन्य मबिा समिमत तथा पश ुसदेवा मवभागलदे पहल गनु्यपनने । 

• मबिा का्य्यक्रि रिभावकािी बनाउन मबिा कमपनीहरूको िहतवपणू्य भमूिका हुनपुनने ददेमिद्छ । म्यनीहरूको 
अावश्यक भमूिकािा सि्यिा नै सिल महसावबाट दाबी भकु्तानी गिी कृरकहरूिाझ मवश्ास आज्यन गनु्य पद्यछ । 
सिकािी मनका्य ि कमपनीबीच सिद्व्यिा जोि मदनपुनने, मबिा कमपनीका शािाहरूलाई बाली तथा पशपुद्छी 
मबिाको लक््य तोकी सोअनसुाि भए नभएको तालकु मबिा कमपनीबाट अनगुिन गरिन ुपद्यछ । 


